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กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและ 
ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท�าโครงการศึกษาการประเมินผลการด�าเนินงานตาม
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2563 พร้อมทั้งจัดท�านโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ส�าหรบัใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานการขจดัการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 นบัเป็นแผนแม่บทฉบับทีส่ามทีม่ลัีกษณะแตกต่างจากแผนฉบับทีห่นึง่
และสอง กล่าวคือ เป็นแผนปฏิบัติการระดับที่ 3 มีลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งจัดท�าข้ึนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ นอกจากความแตกต่างด้านรูปแบบ
ของแผนแล้ว ระยะเวลาการน�าแผนฉบับนี้ไปปฏิบัติยังมีระยะเวลาเพียง 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับช่วง
เวลาของแผนระดับที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ท้ังนี้ จะได้มีการปรับ
ระยะเวลาการจัดท�าแผนเป็น 5 ปี ในระยะต่อไป

แผนฉบับนี้มุ ่งแก้ปัญหาความเข้าใจเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป นานาชาติ และองค์การ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างพัฒนากลไกและระบบการด�าเนินงาน เพื่อ
สร้างความยั่งยืนให้แก่การด�าเนินงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย เพ่ือน�าไปสู่
เป้าหมายลดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และขจัดให้หมดไปจากสังคมไทยในท้ายที่สุด
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นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการ
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบทีเ่ลวร้าย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

หลักการและเหตุผล
ปัญหาแรงงานเด็กของประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีได้รับความสนใจจากกลุ่มองค์กรต่างๆ ท้ัง 

ในประเทศและระหว่างประเทศมาโดยตลอด ความพยายามในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กมีการ 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นผลให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งอนุสัญญา ซึ่งในมาตรา 6 ของอนุสัญญาฯ ระบุว่าประเทศสมาชิกต้องก�าหนดและปฏิบัติตามแผน
ด�าเนินการเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงานเด็กโดยถือเป็นภารกิจ
ส�าคัญเร่งด่วน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จดัท�านโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2557 ซึ่งถือเป็นแผนแม่บท 
ฉบับแรก และนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2563 เป็นแผนแม่บทฉบับที่สอง 

นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2565 นับเป็นแผนแม่บทฉบับท่ีสาม ท่ีมีลักษณะแตกต่างจากแผนฉบับท่ีหนึ่งและสอง  
กล่าวคือ เป็นแผนปฏิบัติการระดับที่ 3 มีลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท�าข้ึน
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้



นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการ
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กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและ 
ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท�าโครงการศึกษาการประเมินผลการด�าเนินงานตาม
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2563 พร้อมทั้งจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ส�าหรับใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ

เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563
การวเิคราะห์ประเมนิผลการด�าเนินงานท�าโดยการจดักลุ่มโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์

และจัดกลุ่มโดยรูปแบบการด�าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การวเิคราะห์โดยจดักลุ่มโครงการ/กิจกรรมตามวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายทีโ่ครงการมุง่หวัง

จะป้องกัน สร้าง ส่งเสริม หรือพัฒนา โดยจ�าแนกวัตถุประสงค์การด�าเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม  
ประกอบด้วย

1. กลุมเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเด็กที่โครงการมุ่งส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพและให้ 
ความรู้ ความเข้าใจเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย รวมท้ัง 
การคุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู เมื่อตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

2. สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน  
ผู้ประกอบการ ฯลฯ ซ่ึงโครงการมุง่ให้ความรู ้ ความเข้าใจ เพือ่ลดการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย

3. กลไก หมายถึง กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อมูล หน่วยงาน บุคลากร และ 
อาสาสมคัร ฯลฯ ทีป่ฏบัิติงานหรอืเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ 
ที่เลวร้าย

การวิเคราะห์โดยจัดกลุ่มโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งสามารถจ�าแนก 
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. รูปแบบการด�าเนินงานเชิงป้องกัน หมายถึง การด�าเนินงานโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดหรือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยการให้โอกาสทางการศึกษา การให้ความรู้
เก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กแก่เด็กและครอบครัวรวมท้ังผู้ประกอบการและผู้เก่ียวข้องอื่นๆ ซึ่งน�าไปสู่
การลดอปุสงค์ (Demand) ของการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายจากผู้ประกอบการ และลดอปุทาน 
(Supply) ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายลงจากเด็กและครอบครัว
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2. รูปแบบการด�าเนินงานเชิงรับ หมายถึง การด�าเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู ผู้ตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

การวิเคราะห์โดยพิจารณาวัตถุประสงค์การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมควบคู่กับรูปแบบ
ของโครงการ/กิจกรรม จะได้ภาพของโครงการ/กิจกรรมที่มีรายละเอียดดังนี้

1. กลุมเป้าหมายเชิงป้องกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย ซึ่งน�าไปสู่การลดอุปทาน (Supply) ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

2. กลุมเป้าหมายเชิงรับ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด 
และฟื้นฟู กลุ่มเป้าหมายเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

3. สภาพแวดลอมเชิงป้องกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้
และความเข้าใจแก่ผู้เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน  
ผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กให้มีความปลอดภัยจากการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งน�าไปสู่การลดอุปสงค์ (Demand) ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

4. สภาพแวดลอมเชิงรบั เป็นโครงการ/กิจกรรมทีม่วีตัถุประสงค์ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ
แก่ผู้เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ผู้ประกอบการ  
เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กที่เหมาะสมส�าหรับการคุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู เด็กที่
ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

5. กลไกเชิงป้องกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์พัฒนาศัยกภาพ ส่งเสริม 
ความรู้ หรือปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ได้แก่ 
กฎหมาย หน่วยงาน บุคลากร อาสาสมคัร ข้อมลู เพือ่ให้สามารถปฏบัิติหน้าทีห่รอืน�ามาใช้ปฏบัิติหน้าที่
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. กลไกเชิงรับ เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ 
หรือปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้แก่ กฎหมาย 
หน่วยงาน บุคลากร อาสาสมัคร ข้อมูล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือน�ามาใช้ปฏิบัติหน้าท่ีการ
คุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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หมายเหตุ: เนื่องจากนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และคณะรัฐมนตรีรับทราบ
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลการด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายตามแผนที่น�ามาใช้วิเคราะห์
จงึเป็นข้อมลูการด�าเนนิงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีม่กีารน�านโยบาย
และแผนระดับชาติฉบับนี้มาปฏิบัติ

ตารางที่ 1 สรุปผลการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ตามวัตถุประสงค์/รูปแบบ

หน่วย: โครงการ/(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุมเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย
190

(38.8)
86 0 68 0 36 0

2. การช่วยเหลือและคุ้มครอง
แรงงานเด็กจากการท�างาน 
ในรูปแบบที่เลวร้าย

75
(15.3)

8 22 12 1 14 18

3. การพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

121
(24.7)

7 4 49 1 47 13

4. การพฒันาความร่วมมือระหว่าง
องค์กรภาคีเครือข่าย

78
(15.9)

17 2 20 0 35 4

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล

26
(5.3)

0 1 2 0 22 1

รวม 490

(100.0)

118

(24.1)
29
(5.9)

151

(30.8)
2
(0.4)

154

(31.4)
36
(7.4)
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สรุป
ภาพรวมการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ

ทีเ่ลวร้าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 พบว่า โครงการ/กิจกรรมกลไกเชงิป้องกัน มกีาร
ด�าเนนิงานมากที่สุด จ�านวน 154 โครงการ (ร้อยละ 31.4) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมสภาพ
แวดล้อมเชิงป้องกัน จ�านวน 151 โครงการ (ร้อยละ 30.8) และโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงป้องกัน จ�านวน 118 โครงการ (ร้อยละ 24.1) โดยโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงรับมีการ 
น�าไปด�าเนินงานน้อยที่สุด จ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 0.4) 

การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ 
เลวร้าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงานเชิงป้องกันที่เป็นงาน
ประจ�าของหลายๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิภาพแก่เด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค ์
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าสู่การท�างานในรูปแบบท่ีเลวร้ายทุกรูปแบบ เช่น การจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรยีนแก่เด็ก การรณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย 
การส่งเสริมการท�างานที่มีคุณค่า (Decent Work) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ฯลฯ 

การด�าเนินงานทีมุ่ง่ต่อกลไกการด�าเนินงาน เช่น เจ้าหน้าที ่เจ้าพนกังาน อาสาสมัคร กฎหมาย 
กฎระเบียบ ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงานในรูปแบบเชิงป้องกัน เช่น การพัฒนาศักยภาพ การให้
ความรูเ้จ้าพนักงานและบุคลากรทีป่ฏบัิติงานเก่ียวข้องกับการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย 
ฯลฯ แต่การด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างหรือพัฒนากลไกและระบบท่ีเป็นการด�าเนินงานเชิงรุกเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนของระบบ และเป็นสาระส�าคัญในข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ
กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา เช่น การตรา/ปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุงกฎระเบียบ การเพิ่ม
จ�านวนบุคลากร ฯลฯ กลับมอียู่จ�านวนน้อย ซึง่เป็นเหตุผลท่ีท�าให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยมพีฒันาการ
ในการด�าเนินงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายไม่มากนัก

ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่าย ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการด�าเนินงานไม่มากนักควรให้ความส�าคัญ
ในการด�าเนินงานในระยะต่อไป เนือ่งจากภารกิจการป้องกันแก้ไขและขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้ายไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นภารกิจร่วมกันของ 
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสร้างสวัสดิภาพแก่เด็กทุกหน่วยงาน

การด�าเนินยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตาม ท่ีมีวัตถุประสงค์
พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย มีการ
ด�าเนินงานน้อยที่สุด ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้กับระบบการ
แก้ไขป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย จ�าเป็นต้องมีระบบการด�าเนินงาน
และระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
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จุดแข็ง-จุดอ่อน การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ

เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563
จากการจัดเก็บข้อมูลจากภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานแก้ไขป้องกันการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พบจุดแข็ง-จุดอ่อน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 จุดแข็ง-จุดอ่อน

จุดแข็ง จุดออน
1. มีหน่วยงานจ�านวนมากทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรพัฒนาเอกชน ท�างานด้านสวัสดิภาพเด็ก
จ�านวนมาก

- ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคี 
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- บุคลากรในหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้ายขาดความเข้าใจเรื่องการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย

2. มีกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ จ�านวนมาก
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

- ขาดการบูรณาการ ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ ให้เป็นระบบ

- การด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายไม่มีการจัดท�าคู่มือส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

3. มีบุคลากรจ�านวนมากปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

- ขาดการบูรณาการบุคลากรที่ท�าหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก เช่น พนักงานคุ้มครองเด็ก 
พนักงานตรวจแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน  
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ฯลฯ

4. มีข้อมูลของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานด้านสวัสดิภาพเด็กในด้านต่างๆ 
จ�านวนมาก 

- ขาดการบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบ
เดียวกัน

5. มีองค์ความรู้จ�านวนมากด้านการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กที่ได้จากการด�าเนินงานของภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

- ขาดการจัดการความรู้และรวบรวมองค์ความรู้ 
ให้เป็นระบบ และสามารถเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
น�าไปใช้ได้

6. มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- ขาดคณะท�างานเพื่อผลักดันนโยบายในระดับ
จังหวัด
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สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2561 ส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ส�ารวจการท�างานของเด็กอาย ุ5-17 ปี ในประเทศไทย โดยการสนบัสนนุด้านเทคนคิ
จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งการส�ารวจด�าเนินการพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 
โดยใช้ครัวเรือนตัวอย่างชุดเดียวกับการส�ารวจสภาวะการท�างานของประชากร จ�านวน 83,880  
ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลได้จ�านวน 73,499 ครัวเรือน คิดเป็นการตอบร้อยละ 95.7 ในจ�านวนนี้
พบว่าเป็นครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 5-17 ปี อาศัยอยู่ด้วยจ�านวน 26,673 ครัวเรือน สรุปผลการส�ารวจ
ได้ดังนี1้

ผลส�ารวจเด็กอายุ 5-17 ปี ของประเทศไทยพบว่า มีจ�านวน 10,470,738 คน เป็น 
เพศชาย 5,344,588 คน หรือร้อยละ 51.0 ของเด็กทั้งหมด เพศหญิง 5,126,150 คน หรือร้อยละ 
49.0 ของเด็กทั้งหมด เป็นเด็กท�างานเพียง 408,679 คน หรือร้อยละ 3.9 ของเด็กทั้งหมด เป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง (ชายร้อยละ 4.8 หญิงร้อยละ 2.9 ของเด็กทั้งหมด) เมื่อจ�าแนกเด็กท�างานตาม
กลุ่มอายจุะพบว่าส่วนใหญ่อาย ุ 15-17 ปี หรอืร้อยละ 2.9 รองลงมาอาย ุ 13-14 ปี และอาย ุ 5-12 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 0.6 และ 0.4 ของเด็กทั้งหมดตามล�าดับ เมื่อพิจารณาเด็กท�างานที่เข้าข่ายเป็นแรงงาน
เด็กพบว่ามีจ�านวน 176,699 คน (ร้อยละ 1.7 ของเด็กทัง้หมด) เป็นเพศชายร้อยละ 2.4 เพศหญงิ 
ร้อยละ 1.0 ของเด็กทั้งหมด

1. ลักษณะทั่วไปของเด็กท�างานอายุ 5-17 ปี
เด็กท�างานจ�านวน 408,679 คน สามารถจ�าแนกได้ดังนี้
1. การเรียนและท�างาน
เด็กท�างานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยมีจ�านวน 216,937 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 ของเด็ก

ท�างาน เด็กท�างานอย่างเดียวโดยไม่เรียนหนังสือมีจ�านวน 191,742 คน หรือร้อยละ 46.9 เด็กอายุ 
5-12 ปี ท�างานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยร้อยละ 98.1 เด็กอายุ 13-14 ปี ท�างานไปด้วยเรียนหนังสือ
ไปด้วยร้อยละ 84.9 เด็กอายุ 15-17 ปี ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานอนุญาตให้ท�างานได้ร้อยละ 59.4 
ท�างานอย่างเดียวไม่ได้เรียนหนังสือ

1กองคุ้มครองแรงงาน. (2562). รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน.
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ตารางที่ 4 เด็กท�างานจ�าแนกตามอายุ การเรียน และท�างาน

อายุ
การเรียนและท�างาน

รวม เรียนและท�างาน ท�างานอยางเดียว
หน่วย: คน

รวม 408,679 216,937 191,742
5-12 ปี 41,508 40,707 801
13-14 ปี 61,224 51,980 9,244
15-17 ปี 305,947 124,250 181,697

หน่วย: ร้อยละ
รวม 100.0 53.1 46.9

5-12 ปี 100.0 98.1 1.9
13-14 ปี 100.0 84.9 15.1
15-17 ปี 100.0 40.6 59.4

ทีม่า: กองคุม้ครองแรงงาน. (2562). รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. สาเหตุที่เด็กต้องท�างาน
เด็กจ�านวน 245,794 คน (ร้อยละ 60.1 ของเด็กท�างาน) ท�างานช่วยธุรกิจของครัวเรือน 

เด็กจ�านวน 81,929 คน (ร้อยละ 20.0 ของเด็กท�างาน) ท�างานเพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน  
เด็กจ�านวน 46,695 คน (ร้อยละ 11.4 ของเด็กท�างาน) ท�างานเนื่องจากไม่ต้องการเรียนหนังสือ 
นอกจากนั้นเป็นเหตุผลอื่นๆ ซึ่งมีจ�านวนน้อย ได้แก่ ท�างานเพื่อฝึกทักษะ ช่วยครอบครัวช�าระหนี้สิน 
น�าเงินไปจ่ายค่าเทอม ฯลฯ

3. เพศและอายุ
เด็กท�างานทั้งหมด 408,679 คน เป็นชาย 258,479 คน (ร้อยละ 63.2 ของเด็กท�างาน

ทั้งหมด) เพศหญิง 150,200 คน (ร้อยละ 36.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด) 
เด็กท�างานมีอายุ 15-17 ปี (ต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) ร้อยละ 74.9 ของเด็กท�างานทั้งหมด 

อายุ 13-14 ปี ร้อยละ 15.0 อายุ 5-12 ปี ร้อยละ 10.2 เด็กท�างานอย่างเดียวไม่เรียนหนังสือเป็น
เด็กกลุ่มอายุ 15-17 ปี ร้อยละ 94.8 ของเด็กที่ท�างานอย่างเดียว 
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4. ภูมิภาค
จากเด็กที่ท�างานทั้งหมด 408,679 คน อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 132,972 คน 

(ร้อยละ 32.5) อาศัยอยู่ในภาคใต้ 99,344 คน (ร้อยละ 24.3) อาศัยอยู่ภาคกลาง 83,403 คน  
(ร้อยละ 20.4) อาศัยอยู่ภาคเหนือ 78,886 คน (ร้อยละ 19.3) อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
14,074 คน (ร้อยละ 3.4) โดยเด็กท�างานในกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
ส่วนใหญ่เรยีนหนงัสือไปด้วยท�างานไปด้วย ขณะทีเ่ด็กท�างานในภาคกลางและภาคเหนอืส่วนใหญ่ท�างาน
เพียงอย่างเดียว

5. สถานภาพการท�างาน
เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี จ�านวน 266,036 คน (ร้อยละ 65.1 ของเด็กท�างาน) ช่วยงาน

ธุรกิจหรืองานในไร่นาเกษตรของครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เด็กท�างาน 127,922 คน (ร้อยละ 31.3 
ของเด็กท�างาน) ท�างานเป็นลูกจ้างเอกชน และเด็กท�างาน 14,721 คน (ร้อยละ 3.6 ของเด็กท�างาน) 
เป็นนายจ้างหรือท�างานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 

6. อุตสาหกรรม
เม่ือจ�าแนกเด็กท�างานตามสาขาอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 5 อันดับแรก  

พบว่า เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี จ�านวน 189,266 คน (ร้อยละ 46.3 ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขา
การเกษตร การป่าไม้ และการประมง เด็กท�างานจ�านวน 104,144 คน (ร้อยละ 25.5 ของเด็กท�างาน) 
ท�างานในสาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ เด็กท�างานจ�านวน 37,377 คน 
(ร้อยละ 9.1 ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขาการผลิต เด็กท�างานจ�านวน 37,244 คน (ร้อยละ 9.1 
ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขาท่ีพักแรม บริการร้านอาหาร และเด็กท�างานจ�านวน 20,418 คน  
(ร้อยละ 5 ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขาการก่อสร้าง

7. อาชีพ
เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี จ�านวน 146,881 คน (ร้อยละ 35.9 ของเด็กท�างาน) ท�างานที่มี

ฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง เด็กท�างาน 106,038 คน (ร้อยละ 25.9 ของเด็กท�างาน) 
ท�างานเป็นพนักงานบริการและผู้จ�าหน่ายสินค้า เด็กท�างาน 101,832 คน (ร้อยละ 24.9 ของเด็ก
ท�างาน) เป็นผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
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8. ชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์
ร้อยละ 3.5 ของเด็กท�างานทั้งหมด ท�างานต่อสัปดาห์เกิน 49 ชั่วโมง ร้อยละ 55.0 ท�างาน

สัปดาห์ละ 15-48 ชั่วโมง ร้อยละ 41.5 ท�างาน 14 ชั่วโมงลงมา
เด็กอายุ 15-17 ปี ท�างานเกิน 48 ชั่วโมง เข้าข่ายเป็นแรงงานเด็ก 13,463 คน  

(ร้อยละ 4.4)

ตารางที่ 5 ชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์

ชั่วโมงท�างาน/สัปดาห์
กลุมอายุ

รวม 5-12 ปี 13-14 ปี 15-17 ปี
หน่วย: คน

รวม 408,679 41,508 61,224 305,947
14 ชั่วโมงลงมา 169,549 35,944 53,427 80,178
15-48 ชั่วโมง 224,924 5,564 7,054 212,306

มากกว่า 48 ชั่วโมง 14,206 - 743 13,463
หน่วย: ร้อยละ

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0

14 ชั่วโมงลงมา 41.5 86.6 87.3 26.2
15-48 ชั่วโมง 55.0 13.3 11.5 69.4

มากกว่า 48 ชั่วโมง 3.5 - 1.2 4.4
ทีม่า: กองคุม้ครองแรงงาน. (2562). รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9. สถานที่ท�างาน
เด็กอายุ 5-17 ปี จ�านวน 164,926 คน (ร้อยละ 40.4 ของเด็กท�างานทั้งหมด) ท�างานใน

พื้นที่เพาะปลูก ฟาร์ม สวน หรือไร่ เด็กอายุ 5-17 ปี จ�านวน 109,569 คน (ร้อยละ 26.8 ของเด็ก
ท�างานทั้งหมด) ท�างานในท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือน และเด็กอายุ 5-17 ปี จ�านวน 42,175 คน  
(ร้อยละ 10.3 ของเด็กท�างาน) ท�างานที่บ้านหรือสถานประกอบการของลูกค้าหรือนายจ้าง

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่า เด็กอายุ 5-12 ปี ท�างานในท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 52.2) เด็กอายุ 13-14 ปี และ 15-17 ปี ท�างานในพื้นที่เพาะปลูก ฟาร์ม สวน ไร่ 
มากที่สุด (ร้อยละ 42.0 และ 42.1 ตามล�าดับ)
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10. การท�างานอันตราย
ในปี พ.ศ. 2561 เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี ทั้งหมดจ�านวน 408,679 คน เป็นเด็กท�างาน

เข้าข่ายงานอันตราย2 จ�านวน 132,589 คน (ร้อยละ 32.4 ของเด็กท�างานทั้งหมด) เป็นเด็กที่ท�างาน
เข้าข่ายเด็กท�างานลักษณะอันตราย3 จ�านวน 125,796 คน (ร้อยละ 30.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด) 
งานลักษณะอันตรายที่เด็กท�ามากที่สุดคือ งานยกของหนัก (เด็กชายยกของมีน�้าหนักเกิน 25 กก.  
เด็กหญิงเกิน 20 กก.) มีจ�านวน 89,576 คน (ร้อยละ 21.9 ของเด็กท�างานทั้งหมด) รองลงมาคือ 
งานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง/วัชพืช สารกัมมันตภาพรังสี พลุ มีจ�านวน  
30,250 คน (ร้อยละ 7.4 ของเด็กท�างานทั้งหมด) และท�างานประจ�าในระหว่างเวลา 22.00 น.  
ถึง 06.00 น. จ�านวน 15,611 คน (ร้อยละ 3.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด) ท�างานในที่ร้อนจัด เย็นจัด 
เสียงดัง จ�านวน 15,357 คน (ร้อยละ 3.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด)

ตารางที่ 6 การท�างานอันตราย

การท�างานอันตราย
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561

จ�านวน
(คน)

รอยละ จ�านวน
(คน)

รอยละ

เด็กท�างานรวม 629,819 100.0 408,679 100.0
เด็กท�างานเข้าข่ายงานอันตราย N/A N/A 132,589 32.4
เด็กท�างานเข้าข่ายลักษณะงานอันตราย 85,806 12.4 125,796 30.8
- ยกของหนัก (เด็กชายยกของมีน�้าหนักเกิน  

25 กก. เด็กหญิงเกิน 20 กก.)
37,383 5.4 89,567 21.9

- งานใช้เครื่องเจาะกระแทก หรือเครื่องจักรที่มี
ความสั่น สะเทือน เลื่อยไฟฟ้า ปั้นจั่น

2,626 0.4 5,639 1.4

- งานขับรถบรรทุก หรือยานพาหนะให้บริการ
สาธารณะ

2,211 0.3 933 0.2

- งานที่ท�าบนที่สูงกว่าพื้นดิน 10 เมตรขึ้นไป 3,975 0.6 3,111 0.8
- ท�างานในที่ร้อนจัด เย็นจัด เสียงดัง 24,146 3.5 15,357 3.8

2เด็กท�างานเข้าข่ายอันตราย หมายถึง เด็กที่ท�างานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมกับเด็กที่ท�างาน
ลักษณะงานอันตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงานว่าด้วยงานอันตรายส�าหรับเด็ก

3เด็กท�างานเข้าข่ายลกัษณะงานอันตราย หมายถงึ เด็กท่ีท�างานอันตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยงานอันตรายส�าหรับเด็ก
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การท�างานอันตราย
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561

จ�านวน
(คน)

รอยละ จ�านวน
(คน)

รอยละ

- งานที่ท�าในเรือประมงทะเล หรือขนถ่ายสินค้าเรือ
เดินทะเล

1,096 0.2 1,878 0.5

- ท�างานประจ�าในระหว่างเวลา 22.00 น.  
ถึง 06.00 น.

3,656 0.5 15,611 3.8

- งานที่ท�าในสถานบริการ สถานบันเทิง เช่น  
ผับ บาร์ คาราโอเกะ

973 0.1 1,050 0.3

- งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย เช่น  
ยาฆ่าแมลง/วัชพืช สารกัมมันตภาพรังสี พลุ

9,365 1.4 30,205 7.4

- งานดูแลผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ หรืองานท�าความ
สะอาดเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย

N/A N/A 524 0.1

- งานหลอม เป่า ปั๊มรีดโลหะ หรืองานเชื่อมโลหะ 376 0.1 3,776 0.9
- งานที่ท�าในสถานประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูป

สัตว์น�้า
N/A N/A 302 0.1

ที่มา: กองคุ้มครองแรงงาน, รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2561

หมายเหตุ:
1. เด็กท�างานเข้าข่ายอันตราย หมายถึง เด็กที่ท�างานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมกับเด็กที่ท�างานลักษณะงานอันตราย

ตามประกาศของกระทรวงแรงงานว่าด้วยงานอันตรายส�าหรับเด็ก
2. เดก็ท�างานเข้าข่ายลักษณะงานอนัตราย หมายถึง เดก็ทีท่�างานอนัตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงานว่าด้วยงานอนัตราย

ส�าหรับเด็ก
3. เด็กท�างาน 1 คน สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 6 การท�างานอันตราย (ต่อ)
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นโยบายระดับชาติและแผนปฎิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จดัท�าตามกรอบและเจตนารมณ์ของอนสัุญญาองค์์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 182 รวมทั้งการรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
และภาคประชาสังคม ท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย และ 
น�ามาก�าหนดเป็นนโยบายและแผนปฏบัิติการฉบับนี ้ ซึง่มลัีกษณะเป็นแผนบูรณาการและแผนระดับที ่ 3  
ส�าหรับการใช้ร่วมกันของเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นโยบายการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

ประเทศไทยมีนโยบายการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 ดังต่อไปนี้

1. ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทุกรูปแบบ
2. บูรณาการความร่วมมอืของประชาชน หน่วยงานภาครฐั เอกชน และองค์กรพฒันาเอกชน 

ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. ด�าเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายโดยค�านึงถึงหลักสิทธิเด็ก ค่านิยม

และวัฒนธรรม
4. สร้างความเข้าใจทีถู่กต้องด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายแก่สาธารณะ

ทั้งในและต่างประเทศ

แนวคิดการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
1. พิจารณาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายในมิติกวาง กล่าวคือ การด�าเนินงาน

ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการสร้างสวัสดิภาพแก่เด็ก 
ซึง่เก่ียวข้องกับการด�าเนนิงานของหน่วยงานอืน่ๆ จ�านวนมาก เช่น กระทรวงแรงงาน รบัผิดชอบภารกิจ
ด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบภารกิจ
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ด้านการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบภารกิจด้านสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบภารกิจด้านการจัดการศึกษาแก่เด็ก ฯลฯ

2. จัดท�าแผนแกปัญหาในจุดเริ่มตน กล่าวคือ มีรายงานการศึกษาจ�านวนมากรวมทั้ง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันที
เพือ่ขจดัรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงานเด็ก กล่าวถึงสาเหตุของการท�างานของเด็กว่าเกิดจาก
ความยากจนและไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นในแผนฉบับนี้จึงเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และการ 
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กยากจน เพื่อลดโอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนอายุครบ 18 ปี

3. ใชแผนเพื่อสรางระบบการด�าเนินงานในภาพรวม โดยจัดท�าแผนทั้งแผนเชิงรุก  
(เชิงป้องกัน) แผนคุ้มครอง และแผนบ�าบัดแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาระบบการด�าเนินงานการขจัดการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 

4. บูรณาการการด�าเนินงานของทุกหนวยงาน แผนฉบับนี้เน้นการบูรณาการหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ 
เลวร้าย เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในช่วงการจัดท�าแผน โดยชี้ให้
ภาคีเครือข่ายทราบว่าการป้องกันแก้ไขการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายเป็นภารกิจของภาคี 
เครอืข่ายทีด่�าเนินงานด้านเด็ก ปรากฏการณ์เด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนส�าเรจ็การศึกษาข้ันพืน้ฐานเป็น
ปลายเหตุของปัญหาความยากจนและไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นภารกิจการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายจึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว หากแต่เป็นภารกิจของทุก 
หน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างสวัสดิภาพแก่เด็ก

5. แผนปฏิบัติการดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2565 ประกอบด้วยแผน 2 ส่วน คือ

 5.1 แผนทัว่ไป เป็นแผนทีร่วบรวมข้อมลูจากหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมท่ีก�าลังด�าเนนิ
งานจะด�าเนินงาน และต้องการด�าเนินงานในอนาคต 

 5.2 แผนพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ปัญหาการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย เพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบการประเมินอันดับ
ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยได้
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แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2565 ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการดังต่อไปนี้

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
เป้าหมาย: ป้องกันการใช้แรงงานเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ในรูปแบบที่เลวร้าย
ตวัชีว้ดัดานผลลพัธ์ เด็กอายตุ�า่กว่า 18 ปี ได้รบัการป้องกันการใช้แรงงานในรปูแบบท่ีเลวร้าย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
1. จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการศึกษา
2. จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
3. จ�านวนเด็กและครอบครัวยากจนที่ได้รับสวัสดิการสังคม
4. จ�านวนครอบครัวยากจนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
5. จ�านวนคน/กลุ่ม/กิจกรรม/ข้อเสนอเชิงนโยบายการเฝ้าระวงัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวร้าย
6. จ�านวนครั้ง/จ�านวนแห่ง/จ�านวนคนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่

สาธารณะ
7. จ�านวนคน/กลุ่ม/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้การใช้แรงงานเด็กใน 

รูปแบบที่เลวร้าย
8. จ�านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข
กลยุทธ์/มาตรการ
1. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังการศึกษาด้านอาชีพแก่เด็กยากจน ท้ัง

การศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน
 1.1 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
 1.2 ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวยากจน โดยการจัดสวัสดิการสังคม และการ 

ส่งเสริมอาชีพ
 2.1 การจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กและครอบครัวยากจน
 2.2 การส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวยากจน
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3. เฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแก่สาธารณะ
5. ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
6. สร้างภูมิคุ้มกันอบายมุขแก่เด็กและเยาวชน
โครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญ
- โครงการขับเคล่ือนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กทีอ่ยูน่อกระบบการศึกษา และเด็กออกกลาง

คันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตกหล่นและเด็กนอกระบบการศึกษา
- โครงการครู DARE
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น
- การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 o เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็ก 

ฝากเลี้ยงตามบ้าน
 o เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
- โครงการฝึกอาชีพเด็กในกระบวนการยุติธรรม
 o โครงการ ICT สอนท�าสติ๊กเกอร์ไลน์
 o การท�ามุ้งลวด การตัดผมชาย
 o การท�าอาหารคาวหวาน
 o โครงการความร่วมมอืกับเครอืเจริญโภคภัณฑ์เพ่ือส่งเด็กเข้าเรยีนในสถาบันปัญญาภิวตัน์ 

ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และฝึกงานใน 7-Eleven
- โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนในครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ 

การศึกษาภาคบังคับ
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน (5 ประสาน)
- โครงการส่งเสริมการท�าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร (Smart Farmer)
- โครงการส่งเสริมการท�าบัญชีครัวเรือนและสร้างวินัยการออม
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- โครงการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
เกษตรกรชาวสวนยาง

- โครงการสร้างทายาทหม่อนไหม
- การสนบัสนนุงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนเพือ่อดุหนนุให้เด็กและเยาวชนในระดับ

ต�าบล/เทศบาล/อ�าเภอ/เขต จงัหวดั/กรงุเทพฯ จดักิจกรรมและพฒันาเครอืข่ายเด็กเยาวชนให้สร้างสรรค์
สังคม

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกสภาเด็กและเยาวชน ในมิติการคุ้มครองเด็ก

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองเด็กและเยาวชน-กิจกรรม: การสร้าง
เครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับต�าบล (การคัดกรองเด็กโดยแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเล้ียงดูเด็ก
ตามมาตรฐานขั้นต�่า)

- โครงการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น-กิจกรรม: ปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับ
พื้นที่

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจาก
การค้ามนุษย์

- การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง
- การปรับปรุงข้อมูลและจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับคนต่างด้าว
- การตรวจแรงงานในระบบ
- การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเส่ียงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงาน 

ขัดหนี้ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล
- การบูรณาการตรวจแรงงานในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
- กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นได้ลูกหลานคืน
- โครงการอบรม “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” แก่นักเรียนในกรุงเทพมหานคร
- โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการด้านมาตรฐานแรงงานที่ดี
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- กิจกรรมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ และเผยแพร่ความรู้เรื่องแรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้าย

- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย-กิจกรรม: การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ 
ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคล่ือนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 
(Safety Thailand)

- การส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
(Corporate Social Responsibility: CSR)

- การส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- การรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน
- การส่งเสริมสวัสดิการแบบยืดหยุ่น
- การส่งเสริมความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- การอ�านวยการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย
- การอ�านวยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติด

2. แผนปฏิบัติการช่วยเหลือ คุ้มครอง และบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย
เป้าหมาย: เด็กท่ีเป็นเหยือ่การใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายได้รบัการช่วยเหลือ คุ้มครอง 

บ�าบัดรักษา และฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์ เด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายได้รับการ 

ช่วยเหลือ คุ้มครอง บ�าบัดรักษา และฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
1. จ�านวนคดี/ผู้กระท�าความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายที่ถูกจับกุม 

ด�าเนินคดี
2. จ�านวนศูนย์/สถานที่ด�าเนินการด้านการปราบปรามจับกุมการกระท�าความผิดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. จ�านวนเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีได้รับความช่วยเหลือและ

คุ้มครอง
4. จ�านวนเด็กทีเ่ป็นเหยือ่การใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีไ่ด้รับการบ�าบัดรกัษาและ

ฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
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กลยุทธ์/มาตรการ
1. การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (การบังคับใช้

กฎหมาย)
2. การบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
โครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญ
- การปราบปรามจับกุมผู้ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย กรณีการค้ามนุษย์และการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับการผลิตและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
- การระดมกวาดล้างการบังคับใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- การรับแจ้งเหตุ คัดกรอง และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที ่

เลวร้าย ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน 1300
- โครงการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก (Children’s Advocacy Center Thailand: ACT)
- โครงการตรวจประเมินอายุเด็กทางคดี
- โครงการคลินิกจิตสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว
- โครงการ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว”
- ศูนย์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย
- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการสังคมส�าหรับเด็ก เพื่อให้การ

สงเคราะห์และคุ้มครองเด็กผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบัน การประสานส่งต่อเด็กในสถานรองรับ 

พัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล
- โครงการจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว-กิจกรรม: สนับสนุนงบประมาณการ

คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว
- การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย
- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมให้ได้รับการศึกษา

มาตรฐานเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนปล่อย
- การรักษาพยาบาลผู้ถูกกระท�าความรุนแรงและผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ หน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะที่เข้าข่ายแรงงานเด็กและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)
- การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้
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3. แผนปฏิบัติการบูรณาการและพัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้ายและการสื่อสารสาธารณะ
เป้าหมาย:
1. พฒันาระบบบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย
2. พัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. พัฒนาการส่ือสารสาธารณะการฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 

เลวร้ายทั้งในและต่างประเทศ
4. ผลักดันและติดตามประเมินผลการน�านโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์
1. การปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมีความครอบคลุมทุก

พื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. การปฏบัิติงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายมปีระสิทธภิาพเพิม่ข้ึน

จากการใช้ข้อมูล
3. ประชาชนในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ต่อการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
1. มข้ีอตกลงความร่วมมอืการปฏบัิติงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย
2. จ�านวนการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. จ�านวนกิจกรรม/ผู้รับข่าวสารจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เกี่ยวข้องแก่นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
4. จ�านวนกิจกรรมการอบรม/ผู้ปฏบัิติงาน/หน่วยงานทีไ่ด้รบัการเสรมิศักยภาพด้านการขจัด

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
5. มีคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
6. จ�านวนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวร้ายที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
กลยุทธ์/มาตรการ
1. การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
2. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องแก่นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
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4. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
6. การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย
โครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญ
- การจัดตั้งคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด
- การบูรณาการตรวจแรงงานเด็กและการคุ้มครองเด็ก
- การผลักดันและติดตามประเมินผลการน�านโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการ

ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก
- การบันทึกข้อมูลสถิติด้านการด�าเนินคดีและการช่วยเหลือเด็กท่ีตกเป็นผู้เสียหายจาก 

การใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย การแสวงหาประโยชน์การใช้แรงงานหรือบริการและการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในรปูแบบอืน่ ลงในระบบฐานข้อมลูการค้ามนษุย์ของประเทศไทยด้านการด�าเนนิคดี 
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 o จัดท�าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการโยกย้ายถ่ินฐานใน

อาเซียน (Regional Plan of Action for the Rights of Children in the Context of Migration) 
เพื่ออนุวัติปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน

 o การพัฒนาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเมียนมา ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการ 
โยกย้ายถิ่นฐาน

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน-กิจกรรม: การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะผู้ปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

- การให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้ายและการค้ามนุษย์

- การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติแก่พนักงานสืบสวนสอบสวนคดี 
ค้ามนุษย์ และพนักงานฝ่ายปกครอง

- โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
และการบังคับใช้แรงงาน

- การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย



ภาคผนวก
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แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

1. แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ตวัชีว้ดัดานผลลัพธ์: เด็กอายตุ�า่กว่า 18 ปี ได้รบัการป้องกันการใช้แรงงานในรปูแบบทีเ่ลวร้าย

กลยุทธ์/มาตรการ
1. สงเสริมการศึกษาแกเด็กยากจน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต 
- จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการศึกษา
- จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
1.1 สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- โครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่

นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคัน 
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

จ�านวนเด็กส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตกหล่นและเด็กนอกระบบการศึกษา

- โครงการครู DARE จ�านวนครั้งการจัดกิจกรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็ก 

นอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

- เด็กด้อยโอกาส 1,000 คน  
ได้รับการศึกษา

- ครู 131 คนได้รับการพัฒนา

กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.2 การศึกษาดานอาชีพ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการฝึกอาชีพเด็กในกระบวนการยุติธรรม จ�านวนเด็กเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงาน
ตามอาชีพ

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน 
ในครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ 
การศึกษาภาคบังคับ

จ�านวนผู้ส�าเร็จการอบรมด้วยมาตรฐาน
การฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กระทรวงแรงงาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- โครงการทายาทหม่อนไหม - เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 71 
โรงเรียนได้รับการฝึกอาชีพด้าน 
หม่อนไหม

- ทายาทเกษตรในชุมชน 9 ชุมชน  
ได้รับการฝึกอาชีพด้านหม่อนไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
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2. ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวยากจน
2.1 การจัดสวัสดิการสังคมแกเด็กและครอบครัวยากจน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต 
- จ�านวนเด็กและครอบครัวยากจนที่ได้รับสวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ�านวนเด็กได้รับเงินอุดหนุน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

2.2 การสงเสริมอาชีพแกครอบครัวยากจน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนครอบครัวยากจนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ทางการเกษตร
จ�านวนเกษตรกรและประชาชนมีความรู้
ด้านการเกษตรตรงความต้องการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรม
ยั่งยืน (5 ประสาน)

เกษตรกร 4,500 คน ผ่านการอบรม การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการส่งเสริมการท�าสวนยางในรูปแบบ
แปลงใหญ่

จ�านวนกลุ่มยางพาราแปลงใหญ่ 106 
แปลง

การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตร (Smart Farmer)

เกษตรกร 6,000 คน ผ่านการอบรม การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการส่งเสริมการท�าบัญชีครัวเรือนและ 
สร้างวินัยการออม

เกษตรกร 6,000 คน ผ่านการอบรม การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการจัดสวัสดกิารเพือ่เกษตรกรชาวสวนยาง
โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร
ชาวสวนยาง

เกษตรกร 3,720 คน ผ่านการอบรม
อาชีพเสริม

การยางแห่งประเทศไทย

3. การเฝ้าระวังการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนคน/กลุ่ม/กิจกรรม/ข้อเสนอเชิงนโยบาย การเฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและ

เยาวชน
จ�านวนกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเดก็โดยจัดประชมุเชงิปฏบัิตกิารเพือ่
พัฒนาศักยภาพและกลไกสภาเด็กและเยาวชน
ในมิติการคุ้มครองเด็ก

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิก
สภาเด็กที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความ
รุนแรงทุกรูปแบบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน-กิจกรรม: การสร้างเครือข่าย
คุ้มครองเด็กในระดับต�าบล (การคัดกรองเด็ก
โดยแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูตาม
มาตรฐานขั้นต�่า) 

จ�านวนเด็กได้รับการคัดกรอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เชิงประเด็น-กิจกรรม: ปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

- จ�านวนข้อเสนอเชิงนโยบาย/
มาตรการ/กลไก การส่งเสริมและ
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก
ภัยออนไลน์

- จ�านวนเด็ก เยาวชน และบุคคล
แวดล้อมได้รับการเสริมสร้างทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับ
พื้นที่

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสถาบันการ
ศึกษาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการ
ค้ามนุษย์

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและ
แรงงานบนเรือประมง

จ�านวนการตรวจร่วม 144 ครั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง

- การปรับปรุงข้อมูลและจัดท�าหนังสือคนประจ�า
เรือส�าหรับคนต่างด้าว

แรงงานประมงได้รับความคุ้มครอง 
50,000 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง

- การตรวจแรงงานในระบบ - จ�านวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง
- ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติ

ถูกต้องตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน

- การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ 
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

- จ�านวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง
- ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติ

ถูกต้องตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน

- การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือ
ประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล

- จ�านวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง
- จ�านวนครั้งของการบูรณาการตรวจ

กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน

- การบูรณาการตรวจแรงงานในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง จ�านวนครั้งการบูรณาการตรวจ กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการตาม
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

จ�านวนสถานประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี

กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ส�านักพัฒนามาตรฐาน
แรงงาน

- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ผู้ปกครองและเยาวชนที่เข้าร่วมมีการ
สื่อสารและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นได้ลูกหลานคืน เยาวชนที่เข้าอบรมมีความตระหนัก 
ในการป้องกันการกระท�าความผิดซ�้า
และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการอบรม “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” 
แก่นักเรียนในกรุงเทพฯ 

เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม 
มีความรู้และความตระหนักในกฎหมาย 
ลดการตกเป็นเหยื่อและเป็นผู้กระท�า
ความผิด

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน

- จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างความรู้การบริหาร 
เครือข่าย

- จ�านวนครั้งการจัดประชุมเครือข่าย

กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

4. เผยแพรขอมูลขาวสารใหความรูการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายแกสาธารณะ
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนครั้ง/จ�านวนแห่ง/จ�านวนคนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็น 

ผู้ประกอบการตามมาตรฐานแรงงานที่ดี
- จ�านวนครั้งของการฝึกอบรม 2 ครั้ง
- จ�านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน

กรมประมง

- กิจกรรมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้และ 
เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย

จ�านวนครั้ง/แห่ง/คน ที่ด�าเนินการ - ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- ส�านักงานป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน
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5. สงเสริมความรูดานการใชแรงงานเด็กและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนคน/กลุ่ม/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย-กิจกรรม: การ

ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ยุวแรงงาน
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 
(Safety Thailand)

- จ�านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่องความปลอดภัย

และลักษณะของงานที่เป็นอันตราย
และต้องห้ามส�าหรับเด็ก

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กองความปลอดภัยแรงงาน

- การส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
(Corporate Social Responsibility: CSR)

จ�านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรม

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
ส�านักพฒันามาตรฐานแรงงานไทย

- การส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน

- การรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 
12 มิถุนายน

จ�านวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่
ก�าหนด

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน

- การส่งเสริมสวัสดิการแบบยืดหยุ่น แรงงานงานกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับ
ความรู้

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กองสวัสดิการแรงงาน

- การส่งเสริมความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

จ�านวนแรงงานนอกระบบกลุ่มเสี่ยงที่ได้
รับการส่งเสริมและพัฒนา ก�ากับดูแล 
ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

6. สรางภูมิคุมกันอบายมุขแกเด็กและเยาวชน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- การอ�านวยการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน

การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
สร้างภูมิคุ้มกัน

ส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด

- การอ�านวยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ
การป้องกันยาเสพติด

ร้อยละพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาด 
ยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้าง
พื้นที่ปลอดภัย

ส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด
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2. แผนปฏิบัติการช่วยเหลือ คุ้มครอง และบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์: เด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายได้รับการ 

ช่วยเหลือ คุ้มครอง บ�าบัดรักษา และฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ

กลยุทธ์/มาตรการ
1. การชวยเหลือและคุมครองเด็กจากการถูกใชแรงงานในรูปแบบที่เลวราย
1.1 ปราบปรามจับกุมผูใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนคดี/ผู้กระท�าความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ถูกจับกุมด�าเนินคดี
- จ�านวนศูนย์/สถานที่ด�าเนินการด้านการปราบปรามจับกุมการกระท�าความผิดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- การปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย กรณีการค้ามนุษย์และ
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการผลิตและ
ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก

จ�านวนเรื่อง/คดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ

- การระดมกวาดล้างการบังคับใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย

จ�านวนครั้งด�าเนินการ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- การรับแจ้งเหตุ คัดกรอง ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน 
1300

จ�านวนสถานีต�ารวจ/หน่วยงาน 
ที่ด�าเนินการ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- การประชุมวางแผนช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็น
เหยื่อ (Case Conference) กับทีม 
สหวิชาชีพและ NGOs ในพื้นที่

จ�านวนครั้งด�าเนินงาน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- โครงการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก (Children’s 
Advocacy Center Thailand: ACT)  

จ�านวนศูนย์ ACT ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

1.2 การชวยเหลือทางคดีแกเด็กที่ถูกใชแรงงานในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- โครงการตรวจประเมินอายุเด็กทางคดี จ�านวนเด็กที่ได้รับการตรวจประเมินอายุ

เพื่อประกอบการด�าเนินคดีอาญาที่
เกี่ยวข้อง หรือตรวจอายุกรณีไม่มี
เอกสารประจ�าตัว เพื่อลดโอกาสการ
จ้างแรงงานที่อายุต�่ากว่าเกณฑ์

กระทรวงสาธารณสุข
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กลยุทธ์/มาตรการ
2. การบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใชแรงงานในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
2.1 การจัดสวัสดิการและคุมครองเด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- โครงการคลินิกจิตสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและ

การกระท�าความรุนแรงในครอบครัว
- โครงการ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อ 

ช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว”
- ศูนย์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย

- จ�านวนเยาวชนติดยาเสพติดหรือได้รับ
ความรุนแรงได้รับการบ�าบัดรักษา

- จ�านวนผู้เสียหายหรอืผู้ได้รบัการกระท�า 
ความรุนแรง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและติดตาม

- จ�านวนเด็กที่ได้รับการดูแลติดตามและ
ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการส่งต่อ
ด้านสาธารณสุข อาชพี และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาติดตาม  
3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและ 
ให้บริการสวัสดิการสังคมส�าหรับเด็ก เพื่อให้ 
การสงเคราะห์และคุ้มครองผู้เสียหายตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

จ�านวนเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ
ได้รับการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ พัฒนา 
และคุ้มครองสวัสดิภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมใน
สถาบัน การประสานส่งต่อเด็กในสถานรองรับ 
พัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล

จ�านวนเด็กและเยาวชนในสถาบันที่ได้
รับการช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อคุ้มครอง
สวัสดิภาพและแก้ปัญหารายบุคคล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

- โครงการจัดสวัสดิการสังคมในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว

กิจกรรม: สนับสนุนงบประมาณการคุ้มครอง
สวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ 
ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

จ�านวนเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่
เลวร้ายได้รับการคุ้มครอง พัฒนา ฟื้นฟู 
ดูแล และได้รับสวัสดิการสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

2.2 การชวยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาส�าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานควบคุมให้ได้รับการศึกษา
มาตรฐานเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป

จ�านวนเด็กในสถานควบคุมที่ได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน
ก่อนปล่อย

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่มีความพร้อม
กลับคืนสู่ครอบครัว

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
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กลยุทธ์/มาตรการ
2.3 การรักษาพยาบาล

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- การรักษาพยาบาลผู้ถูกกระท�าความรุนแรง

และผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ หน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะทีเ่ข้าข่าย 
แรงงานเด็กและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)

จ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ที่มารับ
บริการ ณ หน่วยบริการสาธารณสุข
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

- การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ จ�านวนเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้ายที่ถูกกระท�าความรุนแรง
ด้านกาย เพศ จิตใจ ละเลย ทอดทิ้ง 
และแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

กระทรวงสาธารณสุข

2.4 การฟื้นฟูรางกายและจิตใจ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการคลินิกจิตสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและ
การกระท�าความรุนแรงในครอบครัว

จ�านวนเยาวชนที่ติดยาเสพติดหรือได้รับ
ความรุนแรงได้รับการรักษา

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษา แนะน�า เพื่อ
ช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว”

จ�านวนผู้เสียหายหรือผู้ได้รับการกระท�า 
ความรุนแรง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ ติดตาม

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- ศูนย์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย จ�านวนเด็กที่ได้รับการติดตามดูแลและ
ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับการส่งต่อ
ด้านสาธารณสุข อาชีพ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาติดตาม  
3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เด็กที่ถูกใช้
แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย

จ�านวนเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่
เลวร้าย ได้รับการฟื้นฟูร่างกาย อารมณ์ 
สติปัญญา และจิตใจ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ



นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการ
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-256532

3. แผนปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้ายและการสื่อสารสาธารณะ
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์: 
1) การปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายมีความครอบคลุม 

ทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2) การปฏบัิติงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายมปีระสิทธภิาพเพิม่ข้ึน

จากการใช้ข้อมูล
3) ประชาชนในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ต่อการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

กลยุทธ์/มาตรการ
1. การบูรณาการการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต:
- มีข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- การจัดตั้งคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด
มีข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะ
กรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด

กระทรวงแรงงาน

- การบูรณาการการตรวจแรงงานเด็กและการ
คุ้มครองเด็ก

มีข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการ
ตรวจแรงงานเด็กและการคุ้มครองเด็ก

กระทรวงแรงงาน

- การผลักดันและติดตามประเมินผลการน�า
นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขจัด 
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ

มีการน�านโยบายและแผนปฏิบัติการ
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ

กระทรวงแรงงาน

2. การบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครอง

เด็ก
มีระบบย่อยภายใต้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การคุ้มครองเด็ก 6 ระบบ ได้แก่
1) ระบบรับแจ้งเหตุ
2) ระบบคัดกรองเด็ก
3) ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัว
4) ระบบการจัดการรายกรณี
5) ระบบพนักงานเจ้าหน้าที่และ 

ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
6) ระบบตรวจสอบข้อมลูทะเบียนราษฎร์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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กลยุทธ์/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การบันทึกข้อมูลสถิติด้านการด�าเนินคดีและ
การช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
ใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย การแสวง
ประโยชน์จากการใช้แรงงานหรือบริการ  
และการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น 
ลงในระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทยด้านการด�าเนินคดี และช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

มีการบันทึกข้อมูลสถิติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

3. การเผยแพรขอมูลขาวสารการด�าเนินงานที่เกี่ยวของกับการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายแกนานาชาติ
และองค์การระหวางประเทศ

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนกิจกรรม/ผู้รับข่าวสารจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เกี่ยวข้องแก่

นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก

กิจกรรม
1) จัดท�าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วย

สิทธิเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐานใน
อาเซียน (Regional Plan of Action for 
the Rights of Children in the 
Context of Migration) เพื่ออนุวัติ
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการโยกย้าย
ถิ่นฐานในอาเซียน

- มีแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วย
สิทธิเด็กในบริบทการย้ายถิ่นฐานใน
อาเซียน

- มีการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติ
การระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิเด็กใน
บริบทการย้ายถิ่นฐานในอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

2) การพัฒนาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเมียนมา ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่น

- มีบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเมียนมา ว่าด้วยการเสริม
สร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็ก
ที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่น

- มีการด�าเนินงานตามบันทกึความร่วมมอื

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

4. การอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนกจิกรรมการอบรม/ผู้ปฏบัิตงิาน/หน่วยงานทีไ่ด้รบัการเสรมิศกัยภาพด้านการขจัดการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน
กจิกรรม: การพฒันาศักยภาพและทกัษะผู้ปฏิบัติ
งานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

จ�านวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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กลยุทธ์/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้าย และการค้ามนุษย์ 

จ�านวนครั้งที่ด�าเนินงาน/จ�านวน
บุคลากรที่เข้าร่วม

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 
แนวปฏิบัติแก่พนักงานสืบสวนสอบสวนคดี 
ค้ามนุษย์ และพนักงานฝ่ายปกครอง

- จ�านวนพนักงานสอบสวนที่ได้รับการ
อบรม

- จ�านวนพนักงานฝ่ายปกครองที่ได้รับ
การอบรม

- ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย กรมการ

ปกครอง 

- โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน
ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ
การบังคับใช้แรงงาน

จ�านวนพนักงานตรวจแรงงานได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับฐานความผิดค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับหรือบริการ

กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน

5. การจัดท�าคูมือการปฏิบัติงานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- มีคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน
- การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
มีคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

กระทรวงแรงงาน

6. การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับการพัฒนาหรือ

ปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงาน

- การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย จ�านวนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับการพัฒนา
หรือปรับปรุง

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย



โครงการศึกษาการประเมินผลการด�าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนระดับชาติ

เพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

เสนอต่อ
กองคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

โดย
ศูนย์วิจัยและใหค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมษายน 2564
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ค�าน�า

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและ 
ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดท�าโครงการศึกษาการประเมินผลการด�าเนินงานตาม
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2563 พร้อมทัง้จดัท�านโยบายระดับชาติและแผนปฏบัิติการด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบที่
เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ส�าหรับใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานการขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 นับเป็นแผนแม่บทฉบับท่ีสาม ท่ีมีลักษณะแตกต่างจากแผนฉบับท่ี
หน่ึงและสอง กล่าวคือ เป็นแผนปฏบัิติการระดับที ่3 มลัีกษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งจัดท�าข้ึนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ นอกจากความแตกต่างด้านรูปแบบ
ของแผนแล้ว ระยะเวลาการน�าแผนฉบับนี้ไปปฏิบัติยังมีระยะเวลาเพียง 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับช่วง
เวลาของแผนระดับที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ท้ังนี้ จะได้มีการปรับ
ระยะเวลาการจัดท�าแผนเป็น 5 ปีในระยะต่อไป

แผนฉบับน้ีมุ่งแก้ปัญหาความเข้าใจเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายของ
บุคลากรผู้ปฏบัิติงาน และหน่วยงานทีม่ภีารกิจเก่ียวข้อง ประชาชนทัว่ไป นานาชาติ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างพัฒนากลไกและระบบการด�าเนินงาน เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่การด�าเนินงานด้านขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายลดการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และขจัดให้หมดไปจากสังคมไทยในท้ายที่สุด
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บทสรุปผู้บริหาร

ปัญหาแรงงานเด็กของประเทศไทยเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มองค์กรต่างๆ  
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาโดยตลอด ความพยายามในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก 
มีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที ่182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทนัทเีพือ่ขจดัรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงาน
เด็ก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นผลให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งอนุสัญญา ต้องก�าหนดและปฏิบัติตามแผนด�าเนินการเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กโดยถือเป็นภารกิจส�าคัญเร่งด่วน

ประเทศไทยจัดท�าแผนแม่บทเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมาแล้ว 2 ฉบับ 
ได้แก่ นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2552-2557 และนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 นโยบายระดับชาติและแผนปฏบัิติการด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 นับเป็นแผนฉบับที่ 3 

นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จดัท�าตามกรอบและเจตนารมณ์ของอนสัุญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 182 รวมทั้งรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย และน�ามา
ก�าหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการฉบับนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนบูรณาการส�าหรับการใช้ร่วมกัน
ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดของนโยบายและ

แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ของ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง
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2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและ
แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ของ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง และก�าหนดแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

3. เพือ่ทบทวนการก�าหนดนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

4. เพือ่จดัท�านโยบายระดับชาติและแผนปฏบัิติการด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้าย พ.ศ. 2564-2565

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยการศึกษาจาก

ข้อมูล 2 ประเภทคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จัดประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เจาะจงเก่ียวกับการด�าเนินงานด้านแรงงานเด็กและการคุ้มครอง
แรงงานเด็ก ตลอดจนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการด�าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูลกรณีศึกษานโยบายและการด�าเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของ 
ต่างประเทศ เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปจดัท�านโยบายระดับชาติและแผนปฏบัิตกิารด้านการขจดัการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 รวมทั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
นโยบายและแผนของผู้เกี่ยวข้อง

2. ข้อมลูทติุภมู ิ(Secondary Data) เป็นข้อมลูจากเอกสารวชิาการต่างๆ ทีไ่ด้มกีารวเิคราะห์
ข้อมูลแล้ว ประกอบด้วย ความเข้าใจเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้แรงงานเด็ก กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย สถานการณ์
การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย
จากการจัดอันดับของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา
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ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติจากขอมูลทุติยภูมิ
การศกึษาประเมินผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ด้วยกรอบแนวคิดการประเมินของโครงการ 
โดยใช้ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559-2562 สรุปผลได้ดังต่อไปนี้

(1) การส่ือสารเพื่อส่งต่อนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ไปยังเครือข่ายนโยบายยังไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้เครือข่าย
นโยบายมีความเข้าใจในนโยบายและแผนระดับชาติฉบับนี้อย่างชัดเจน 

(2) การสนบัสนนุและผลักดันการน�านโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ไปสู่การปฏิบัติยังคงมีอยู่จ�ากัด โดยเฉพาะการ
สนับสนุนงบประมาณส�าหรับการน�านโยบายและแผนระดับชาติฯ ไปปฏิบัติ

(3) การส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
แก่ผู้เก่ียวข้องและประชาชนทัว่ไป จ�ากัดอยูเ่ฉพาะกลุ่มผู้เก่ียวข้อง ส่งผลให้สาธารณชนขาดความเข้าใจ
เรื่องนี้ 

(4) การบูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านการขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่มีอยู่เป็นแบบไม่เป็นทางการมากกว่าแบบเป็นทางการ 

(5) ขาดการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ผู้ปฏิบัติงานมีข้อจ�ากัดในการใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที ่

เลวร้าย ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะมีความรู้เพียงกฎหมายที่ตนเองและหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้ง
กฎหมายที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม แต่ไม่ครอบคลุมกฎหมายทั้งหมด

(7) การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังท�าได้ยาก เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ และมี
ความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกับวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมไทยในเรื่องการใช้แรงงานเด็กใน 
รูปแบบที่เลวร้าย 

(8) บุคลากรมีจ�านวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานตรวจแรงงานที่มี
จ�านวนไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามค�าแนะน�าขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
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(9) ปัญหาความยากจนของครอบครวั และปัญหาพ่อแม่ขาดความสามารถในการเล้ียงดูบุตร 
เป็นสาเหตุหลักของการเข้าสู่ตลาดแรงงานของเด็ก และการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย การขจดั
การใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายให้หมดไป ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ ก็ไม่สามารถ
ขจัดการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปได้

2. ขอเสนอแนะเพื่อการก�าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการดานการขจัดการใชแรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวราย

(1) จัดต้ังคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด เพื่อเป็น
กลไกผลักดันการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่อง

(2) ก�าหนดแผนการส่ือสารนโยบายและแผนระดับชาติไปสู่เครอืข่ายนโยบายทีม่ปีระสิทธภิาพ 
(3) ก�าหนดแผนการสนบัสนนุความรูด้้านการด�าเนนิงานขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ี

เลวร้าย เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน โดยการจัดฝึกอบรม และการจัดท�าเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

(4) ก�าหนดแผนการส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายแก่ผู้เก่ียวข้อง และสาธารณชนทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังองค์การ
ระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิก และมีพันธะผูกพันในการรายงานสถานการณ์เป็นประจ�าทุกปี

(5) ก�าหนดแผนการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาคี 
เครือข่ายภาคส่วนอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการท�างานท่ีซ�้าซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพของการ 
ปฏิบัติงาน

(6) จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้อยู่ในระบบเดียวกัน มีความถูกต้อง และทันสมัย 

(7) บูรณาการภารกิจการตรวจแรงงานกับเจ้าพนักงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจ 
ใกล้เคียงกัน เช่น พนักงานคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ฯลฯ

(8) ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวยากจน และส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการสังคม 
แก่ครอบครัวยากจน



(15)

Child labor problems in Thailand have been interested by many 

organizations locally and internationally. The efforts to tackle child labor problems 

have been continuously carried out. As Thailand ratified International Labor 

Organization Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action to 

Eliminate the Worst Form of Child Labor on February 16, 2001, it is an obligation 

for Thailand to give the priority to establish and implement policy and action 

plans to eliminate the worst forms of child labor. 

Two national master plans were developed to eliminate the worst forms 

of child labor i.e., the National Policies and Plans to Eliminate the Worst Forms 

of Child Labor for the 2009-2014, and the National Policies and Plans to Eliminate 

the Worst Forms of Child Labor Fiscal Years 2015-2020. Currently, The Policies 

and Action Plans on the Elimination of the Worst Forms of Child Labor for 

2021-2022 is the third master plan. 

The Policies and Action Plans on the Elimination the Worst Forms of 

Child Labor for 2021-2022 is conducted based on the framework and intent of 

the International Labor Organization Convention No. 182 including the opinions 

and recommendations from public hearing of private sectors, non-governmental 

organizations and civil society organizations which have mission involving with 

the elimination of the worst forms of child labor., and put into this policy and 

action plan. This current policies and action plans is an integrated plan, which 

collaborated all stakeholders can be implemented to eliminate the worst forms 

of child labor.

Ojectives

1. To study and evaluate results of strategies and indicators implemented 

in the National Policies and Plans to Eliminate the Worst Forms of Child Labor 

in the fiscal years 2015-2020 of involving stakeholders.

Executive Summary
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2. To study and analyze obstacles from the implementation of the 

strategies of the National Policies and Plans to Eliminate the Worst Forms of 

Child Labor for the fiscal years 2015-2020 of the involving stakeholders and 

develop guidelines or recommendation to preventing and address the problems. 

3. To review the formulation of National Policies and Plans to Eliminate 

the Worst Forms of Child Labor in the fiscal years 2015-2020. 

4. To develop the National Policies and Action plans on the Elimination 

of the Worst Forms of Child Labor for the fiscal years 2021-2022. 

Research Methodology 

Documentary Research methodology is used in this study and 2 types 

of data were employed, these are; 

1. Primary Data is the data obtained from In-depth Interview and focus 

group discussion which information was collected on specific issues related to 

child labor and the operation for protection of child labor including opinions 

and experiences in implementing of the National Policies and Plans to Eliminate 

the Worst Forms of Child Labor in the fiscal year 2015-2020. The analysis of 

policy, case studies, and operations to eliminate the worst forms of child labor 

of foreign countries are also carried out in order to bring the information to 

formulate Policies and Action plans on the Elimination of the Worst Forms of 

Child Labor, 2021-2022. A meeting for receiving public opinions and 

recommendations on the draft Policies and Acton Plans from related stakeholders 

is also conducted in this study. 

2. Secondary data is the data from academic papers that have been 

analyzed. These comprise of public’s understanding on the issues of the worst 

forms of child labor, conventions relating to child labor, laws and regulations 

in relation to the worst forms of child labor, the situation of child labor in 

Thailand and annual Findings on the Worst Forms of Child Labor of the U.S. 

Department of Labor.
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Study results 

1. The study results of the implementation of the Policies and Plans 

form the secondary data

The evaluation results of the implementation of the National Policies 

and Plans to Eliminate the Worst Forms of Child Labor in the Fiscal Year 2015-

2020 by using the Assessment Conceptual Framework of the project in conjunction 

with the data from the report on the Worst Forms of Child Labor for the fiscal 

years 2016-2019 can be summarized as follows;

 (1) Transferring of National Policies and Plans to Eliminate the Worst 

Forms of Child Labor in the fiscal year 2015-2020 to the policy network is not 

sufficient enough to make a clear understanding of the national policies and 

plans.

 (2) The motivation and supports for the implementing National Policies 

and Plans to Eliminate the Worst Forms of Child Labor in the fiscal year 2015-

2020 are limited especially for the budget to implement the National Policies 

and Plans.

 (3) Public communications to raise awareness of the Worst Forms 

of Child Labor are limited only among stakeholders and thus there is a lacking 

of public’s understanding on the issues.

 (4) The integration of existing agencies and sectors to operate the 

action for the elimination of the Worst Forms of Child Labor is in the form of 

informal pattern more than formal pattern.

 (5) Lacking of the integration of information among involving 

stakeholders.

 (6) The officers have limitations to apply related laws on the worst 

forms of child labor. Most of officers focus on the laws under the responsible 

of their organization including some laws that have trained which are not covered 

all laws to address the problems the Worst Forms of Child Labor.

 (7) It is hard to apply stringent law enforcement due to the lack of 

knowledge and understanding, including the conflict between the laws, culture 

and beliefs of Thai society on the Worst Forms of Child Labor.
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 (8) The number of officers is not sufficient to perform duties 

particularly the number of labor inspectors does not comply to the recommendations 

of the International Labor Organization (ILO).

(9) The poverty of family and lacking of parent’s ability to raise children 

are the root cause for children to enter labor market and the worst forms of 

child labor. It is difficult to eliminate the Worst Forms of Child Labor and child 

labor problems if poverty cannot be addressed. 

2. Recommendations for formulating the Policies and Action plans on 

the Elimination of the Worst Forms of Child Labor.

 (1) Establish the Worst Forms of Child Labor Committees at Provincial 

Level as a mechanism to implement the National Policies and Plans on the 

Worst form of Child Labor.

 (2) Establish an effective communication plan to disseminate policies 

and plans of the National Policies and Plans to the policy network.

 (3) Establish a plan to support operational knowledge on the 

elimination the Worst forms of child Labor such as legal knowledge, regulations, 

and procedures through training program and manual or guideline for the 

elimination of the worst forms of child labor.

 (4) Establish public communication plans to increase understanding 

of the Elimination of the Worst forms of Child Labor of the public and stakeholders 

in both locally and internationally including international organizations which 

Thailand is a member and has obligation to report the annual situation of the 

worst forms of child labor.

 (5) Develop subjective integration action plans between stakeholders 

and other related networks in order to reduce redundant work and increase the 

effectiveness of operations.

 (6) Develop an integrated database in relation to the operation of 

the Elimination of the Worst Forms of Child Labor into one system that can 

provide the accurate and up-to-date data

 (7) Integrate the missions of labor inspection with other officials 

from related agencies which have similar missions such as Child’s Welfare 

Protector according to the Child Protection Act, etc.

 (8) Support the education for children in poor families and also the 

promotion of occupations and social welfare for members in poor families.
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บทน�า

หลักการและเหตุผล
ปัญหาแรงงานเด็กของประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีได้รับความสนใจจากกลุ่มองค์การต่างๆ  

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาโดยตลอด ความพยายามในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กมีการ
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นผลให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งอนุสัญญา ซึ่งในมาตรา 6 ของอนุสัญญาฯ ระบุว่าประเทศสมาชิกต้องก�าหนดและปฏิบัติตามแผน
ด�าเนินการเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงานเด็กโดยถือเป็นภารกิจ
ส�าคัญเร่งด่วน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้จัดท�านโยบายและแผน 
ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2557 ซึ่งถือเป็น
แผนแม่บทฉบับแรกในการด�าเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ตามบทบัญญัติ
มาตรา 6 ของอนุสัญญาข้างต้น เมื่อสิ้นสุดระยะของแผนฉบับแรก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้จดัท�านโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2563 เป็นฉบับที่สอง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าไปปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จนถึงปัจจุบันเป็นปีสิ้นสุดของแผนฉบับที่สอง

บทที่
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โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-25632

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงมีความจ�าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผล
การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ทีผ่่านมา ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อปุสรรคอนัจะเป็นผลให้การด�าเนินงานเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายของประเทศบรรลุ
ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นแนวทางการก�าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขจัด 
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระยะต่อไป

อนึ่ง สืบเน่ืองจากประเทศไทยมีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
เพื่อใช้เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาวอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบ
การจัดท�าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้จ�าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ
ที ่2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย แผนปฏริปูประเทศด้าน ..... แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง ระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และแผน
ปฏิบัติการด้าน ... ระยะที่ ... (พ.ศ. ..... ) ทั้งนี้แผนระดับที่ 3 หมายถึงแผนที่จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุน
การด�าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ หรือจัดท�าข้ึนตาม
กฎหมายก�าหนด หรือจัดท�าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ

จากมติคณะรฐัมนตรดัีงกล่าว เป็นผลให้กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจ�าเป็นต้องมีการ
ติดตามประเมนิผลการด�าเนนิงานและทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กใน
รปูแบบทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 เพือ่จดัท�าเป็นแผนปฏบัิติการด้านขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (แผนระดับที่ 3) ให้สอดคล้องกับกรอบการจัดท�าแผนตามมติคณะรัฐมนตรี  
โดยก�าหนดให้มีระยะเวลา 2 ปีก่อน คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะแรกและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดของนโยบายและ

แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ของ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและ
แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ของ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง และก�าหนดแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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3. เพือ่ทบทวนการก�าหนดนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

4. เพือ่จดัท�านโยบายระดับชาติและแผนปฏบัิติการด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

ขอบเขตการศึกษา
1. ทบทวนและประเมนิผลการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์และตัวชีว้ดัของนโยบายและแผน

ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ของภาคีที่
เกี่ยวข้องใน 5 ยุทธศาสตร์ คือ

 (1) การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
 (2) การช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย
 (3) การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 (4) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย
 (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคของการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงานระดับชาติ

เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา

3. จดัท�ารายงานการประเมนิผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

4. น�าผลการประเมนิการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 มาใช้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงาน
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

5. จดัท�าร่างนโยบายระดับชาติและแผนปฏบัิติการด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-25634

ผลผลิตของการศึกษา
1. รายงานการประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563
2. นโยบายระดับชาติและแผนปฏบัิติการด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

นิยามศัพท์
ในการศึกษานี้ ใช้นิยามศัพท์ส�าหรับกรอบแนวคิดการศึกษาที่ออกแบบส�าหรับการวิเคราะห์

กระบวนการน�านโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2563 ไปด�าเนินการของเครือข่ายนโยบาย ดังต่อไปนี้

การสื่อสาร หมายถึง การส่ือสารนโยบายจากผู้ผลิตนโยบายไปยังเครือข่ายนโยบายเพื่อให้
น�าไปสู่การปฏิบัติ

การสนับสนุน หมายถึง การสนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ ความรู้  
จากรัฐบาลหรือผู้ผลิตนโยบายไปยังเครือข่ายนโยบายเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตาม
นโยบายได้

แรงผลักอื่นๆ หมายถึง แรงผลักดันอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นภารกิจประจ�า ท่ีมีผลต่อ
การน�านโยบายไปปฏิบัติ เช่น แรงผลักดันจากองค์การระหว่างประเทศ การถูกจัดให้เป็นภารกิจส�าคัญ
เร่งด่วน ฯลฯ

ความสอดคลอง หมายถึง ความสอดคล้องของนโยบายกับภารกิจ ทรัพยากร ศักยภาพ 
ของสมาชิกในเครือข่ายนโยบาย

กระบวนการน�าไปปฏบิตั ิหมายถงึ ความเหมาะสม รปูแบบ ประสิทธภิาพของกระบวนการ
น�านโยบายไปปฏิบัติ

ปัญหาอุปสรรค หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ
ช่องว่างทางนโยบาย (Policy Gap) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายที่ก�าหนด

ไว้กับผลลัพธ์จากการปฏิบัติจริง
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1.	ความเข้าใจเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	 
(Conception of the worst forms of child labour)

เมื่อเอ่ยถึงค�าว่า “การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย” (The worst form of child 
labour) หลายๆ คนไม่รู้ว่าหมายถึงอะไร ยิ่งไปกว่านั้นคนจ�านวนมากยังไม่เคยได้รับฟังค�าค�านี้มาก่อน 
ไม่เฉพาะบุคคลที่อยู่นอกขอบเขตการด�าเนินงานที่มีเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น แม้แต่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยราชการ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนจ�านวนมาก ก็ยังหาผู้ที่เข้าใจ
เรือ่งน้ีเป็นอย่างดีได้ไม่มากนกั แม้ว่าประเทศไทยในฐานะรฐัสมาชกิขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) ได้ให้สัตยาบันอนสัุญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที ่182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทนัทเีพือ่ขจดัรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงาน
เด็กเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นผลให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
อนุสัญญานี้ 

การทบทวนวรรณกรรม

บทที่

2 



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-25636

ความส�าคัญของประเด็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
การใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายเป็นประเด็นทีไ่ด้รบัความสนใจจากนานาชาติเนือ่งจาก

เป็นการกระท�าที่ขัดต่อสิทธิเด็กที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี แม้แต่การใช้แรงงานเด็กท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายก็ได้รับการปฏิเสธส�าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว เน่ืองจากเด็กท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัย 
อนัควรเป็นแรงงานเด็ก1 จะสญูเสียโอกาสมพีฒันาการเช่นเดียวกับเด็กทัว่ไป (Report of the director-
general, 2002) ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและการด�าเนิน
ชีวิตเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกันที่ได้อยู่ในระบบการศึกษา 

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เด็กต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรคือ ครอบครัวยากจน ซึ่งเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่แก้ได้ยาก แต่หากปล่อยให้เด็กในครอบครัวยากจนเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัย 
อันควร โดยขาดโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยากจน และในท้ายที่สุด
ต้องส่งบุตรหลานของตนซึ่งเป็นเด็กในรุ่นต่อไปเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรเป็นวัฏจักรต่อเนื่อง 
ไม่รู้จบ

เน่ืองจากความเป็นเด็กทีข่าดวฒิุภาวะและอ�านาจในการปกป้องตนเอง แรงงานเด็กจึงมักถูก
เอารัดเอาเปรียบรวมไปถึงถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหลากหลายรูปแบบ ต้ังแต่การเอาเปรียบ 
เล็กน้อยไปจนถึงการใช้แรงงานทาส การค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น 
การซ�้าเติมความโชคร้ายของแรงงานเด็กเหล่านี้ให้เลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิม

นานาประเทศจึงให้ความสนใจกับประเด็นแรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที ่
เลวร้าย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ซึ่งเป็น
องค์การระหว่างประเทศได้จดัท�าอนสัุญญาว่าด้วยการห้ามและการด�าเนนิการโดยทนัทเีพือ่ขจดัรปูแบบ
ทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงานเด็ก ข้ึนเมือ่ พ.ศ. 2541 เพือ่ให้ประเทศสมาชิกรบัรอง และเมือ่ประเทศ
สมาชิกให้การรับรองแล้วต้องด�าเนินมาตรการโดยทันทีและอย่างได้ผล เพื่อให้บรรลุถึงการห้ามและ 
การขจดัรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงานเด็กในฐานะทีเ่ป็นเรือ่งเร่งด่วน2 ส่งผลให้ปัญหาการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นวาระส�าคัญและเป็นที่สนใจของนานาชาติ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสนใจกับประเด็นการใช้แรงงานเด็กใน 
รูปแบบที่เลวร้าย โดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาจัดท�าและเผยแพร่รายงาน “Finding on 
the Worst Forms of Child Labour” ขึ้นทุกปี เพื่อแสดงสถานะการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ 
เลวร้าย และการด�าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของรัฐบาล 
 

1แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานหมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี
2อนสุญัญาว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพ่ือขจดัรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสดุของการใช้แรงงานเด็ก
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ประเทศต่างๆ พร้อมทั้งจัดอันดับพัฒนาการของการด�าเนินงานและการแก้ปัญหา โดยก�าหนดอันดับ
ของพัฒนาการไว้ 5 ระดับ (U.S. Department of Labour, 2019) ได้แก่ 

1) ระดับก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ (Significant Advancement) หมายถึง ประเทศท่ี  
(1) มีนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ กลไกการด�าเนินงาน และโครงการทางสังคม ไปใช้เพื่อแก้ไขและ
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดครอบคลุมทั่วประเทศ และ (2) มีความพยายามใน
การบังคับใช้กฎหมาย การน�านโยบายมาสู่การปฏิบัติ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
การใช้โครงการด้านสังคมส�าหรับการป้องกันและแก้ไขการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย รวมถึง 
การปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่กระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกาให้ค�าแนะน�าไว้ในการประเมินครั้งที่ผ่านมา 

คุณสมบัติข้ันต�่าส�าหรับประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ 
ประกอบด้วย

ก) ก�าหนดอายุขั้นต�่าส�าหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานนานาชาติ
ข) ก�าหนดอายุขั้นต�่าส�าหรับการท�างานอันตรายตามมาตรฐานนานาชาติ
ค) ตรากฎหมายห้ามการใช้แรงงานทาส แรงงานบังคับ ตามมาตรฐานนานาชาติ
ง) ตรากฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามมาตรฐานนานาชาติ
จ) ตรากฎหมายป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์อนัมชิอบทางเพศเชงิพาณิชย์

จากเด็ก
ฉ) ตรากฎหมายป้องกันและปราบปรามการใช้เด็กกระท�าการอนัผิดกฎหมาย ตามมาตรฐาน

นานาชาติ
ช) จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะหรือหน่วยปฏิบัติท�าหน้าท่ีตรวจและบังคับใช้กฎหมายการใช้

แรงงานเด็ก
ซ) ก�าหนดโทษส�าหรับความผิดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ฌ) ก�าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กท่ีตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงาน 

ในรูปแบบที่เลวร้าย ถูกกักขัง การลงโทษ หรือถูกท�าร้างร่างกายโดยผิดกฎหมาย
ญ) ก�าหนดมาตรการในการตรวจสอบ ด�าเนนิคดี ตัดสินและลงโทษ ข้าราชการทีรู้่เห็นเป็นใจ

กับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ฎ) จัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลการใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้กฎหมาย
ฏ) สนับสนุนงบประมาณส�าหรับการแก้ปัญหาสังคมอันเป็นสาเหตุของการใช้แรงงานเด็ก 

เช่น การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การขจัดความยากจน การเลือกปฏิบัติ ฯลฯ 



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-25638

2) ระดับก้าวหน้าระดับปานกลาง (Moderate Advancement) หมายถึง ประเทศที่มี
ความพยายามน�านโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ กลไกการด�าเนินงาน และโครงการทางสังคมไปใช้เพื่อ
แก้ไขและป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดไปใช้บางพืน้ที ่ไม่ครอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศ
และทั่วทุกประเด็น แต่ยังคงปฏิบัติตามค�าแนะน�าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาให้ค�าแนะน�าไว้ใน
การประเมินครั้งที่ผ่านมา

3) ระดับก้าวหน้าขั้นต�่า (Minimal Advancement) หมายถึง ประเทศที่มีความพยายาม
น�านโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ กลไกการด�าเนินงาน และโครงการทางสังคมบางส่วนไปใช้ส�าหรับ 
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย รวมทั้งน�าข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 
บางส่วนมาปฏิบัติ

4) ระดับไม่ก้าวหน้า (No Advancement) หมายถึง ประเทศที่ไม่มีความพยายามในการ
ด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

5) ไม่มีการประเมิน (No Assessment) หมายถึง ประเทศท่ีมีประชากรเด็กเป็นสัดส่วน
น้อยมาก รวมถึงประเทศที่มีการด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการด�าเนินงานด้านการป้องกันและขจัดการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาให้อยู่ในกลุ่มก้าวหน้าระดับ
ปานกลาง (Moderate Advancement) หลังจากท่ีเคยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มก้าวหน้าอย่างมี 
นัยส�าคัญ (Significant Advancement) ติดต่อกัน 2 ปี ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 อันเป็นผล
จากการด�าเนินงานดังต่อไปนี้ (U.S. Department of Labor, 2018)

1. รฐับาลจดัสรรงบประมาณด้านการตรวจแรงงานเพิม่ข้ึนร้อยละ 47 และจัดสรรทรพัยากร
มากขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานที่ท�างานที่มีความเสี่ยงสูง 

2. อตัราการเข้าถึงระบบการศึกษาและระบบการลงทะเบียนส�าหรบัเด็กอพยพย้ายถ่ินได้รบั
การพัฒนาให้ดีขึ้น 

3. รฐับาลสนบัสนนุการฝึกอบรมอาสาสมคัรแรงงาน 7,255 คน เพือ่ปฏบัิติงานป้องกันและ
ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

4. รฐับาลจ้างพนกังานตรวจแรงงานเพิม่ 394 คน รวมทัง้เพิม่ข้าราชการกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานและพนักงานราชการอืน่ๆ และล่ามเพิม่เติม 22 คน ประจ�าท่ีกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงานและศูนย์ตรวจสอบท่าเทียบเรือประมง 
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5. รัฐบาลด�าเนินการบูรณาการข้อมูลร่วมกับ U.S. National Center for Missing and 
Exploited Children เพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์จากเด็กทางออนไลน์ 

6. รฐับาลร่วมมอืกับองค์กรพฒันาเอกชนเปิดศูนย์สงเคราะห์เด็กเพิม่เติมซึง่มทีัง้หมด 5 แห่ง
ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตามเด็กในประเทศไทยยังตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้ายที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการะบุคือ “มวยไทยเด็ก” ที่แข่งขันโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน 

แม้ว่ารฐับาลไทยใช้ความพยายามอย่างเต็มที ่แต่การก�าหนดอายขัุน้ต�า่ของแรงงานเด็กยงัไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายแรงงานเด็กยังคงมีข้อจ�ากัดเนื่องจากจ�านวน
พนักงานตรวจแรงงานมีไม่เพียงพอ

ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับประเทศก้าวหน้าระดับปานกลาง แม้ว่าท่ี
ผ่านมาประเทศไทยจะใช้ความพยายามอย่างยิง่ในการป้องกันและแก้ปัญหา อันเนือ่งมาจากประเทศไทย
ยงัคงมปัีญหาการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กทางเพศพาณิชย์ มกีารอนญุาตให้เด็กอายตุ�า่กว่า 
12 ปี แข่งขันชกมวยไทยในเชงิพาณิชย์ และการก�าหนดอายข้ัุนต�า่ทีอ่นญุาตให้เด็กท�างานยังสูงกว่าอายุ
มาตรฐานของนานาชาติ รวมทัง้การบังคับใช้กฎหมายยงัคงมปัีญหาเนือ่งจากพนกังานตรวจแรงงานและ
ทรัพยากรยังคงมีจ�านวนไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล

อนุสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนุสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ที่มีผลบังคับใช้

ทั้งทางตรงและทางอ้อมในประเทศไทยมีอยู่เป็นจ�านวนมาก ในท่ีนี้จะน�าเสนอเฉพาะอนุสัญญาและ
กฎหมายฉบับที่ส�าคัญและเก่ียวข้องโดยตรง แต่ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจเบ้ืองต้นว่าแรงงานเด็กซึ่ง
หมายถึงเด็กอายเุกิน 15 ปี แต่ต�า่กว่า 18 ปี มสีถานะเป็นเด็กทัว่ไปซึง่มสิีทธติามอนสัุญญาและกฎหมาย
อื่นที่ก�าหนดไว้ด้วย 

อนุสัญญาทีป่ระเทศไทยให้การรบัรองและกฎหมายทีส่�าคัญทีม่ผีลเก่ียวข้องกับการใช้แรงงาน
เด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายประกอบด้วย อนุสัญญาว่าด้วยสิทธเิด็ก อนสัุญญาว่าด้วยการห้ามและการด�าเนนิ
การโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ดังรายละเอียดต่อไปนี้



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256310

หลักการพื้นฐานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ความหมายเด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุ
ต�า่กว่าสิบแปดปีเว้นแต่จะบรรลุนติิภาวะก่อนหน้านัน้ตามกฎหมายทีใ่ช้บังคับแก่เด็กนัน้3 ในการกระท�า
ทั้งปวงที่เก่ียวกับเด็กให้ยึดถือประโยชน์ของเด็กเป็นล�าดับแรก4 และเด็กมีสิทธิท่ีจะได้รับการดูแลและ
การช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งร่างกายและจิต จึงต้องการการพิทักษ์และดูแล
เป็นพิเศษ รวมถึงต้องการการคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเกิด

พันธกิจรัฐที่ก�าหนดในอนุสัญญาสิทธิเด็กคือ ด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงด้าน
นิติบัญญัติบริหาร สังคมและการศึกษา เพื่อคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจทุก
รูปแบบ การท�าร้ายหรือการกระท�าอันมิชอบ การทอดทิ้ง หรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิด
หรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระท�าอันมิชอบทางเพศ ขณะอยู่ในการดูแลของบิดามารดา 
ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล5

รัฐสมาชิกต้องรับรองสิทธิเด็กทุกคนในอันที่จะได้รับมาตรฐานของการด�ารงชีวิตท่ีเพียงพอ 
ส�าหรับการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก6 รับรองสิทธิการได้รับบริการ
สาธารณสุขตามมาตรฐานสูงที่สุดเท่าที่จะหาได้7 สิทธิท่ีจะได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสที่ 
เท่าเทยีม สิทธไิด้รบัการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและจากการท�างานใดทีน่่าจะ
เป็นการเส่ียงอันตราย หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการพัฒนา
ทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก8 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการนี้ รัฐพึงก�าหนด 
ข้อบัญญัติทางกฎหมายเพื่อ (ก) ก�าหนดอายุข้ันต�่าส�าหรับการรับเข้าท�างาน (ข) ก�าหนดกฎเกณฑ์ที่
เหมาะสมเก่ียวกับจ�านวนชั่วโมงและสถานภาพการจ้างงาน และ (ค) ก�าหนดบทลงโทษหรือวิธีการ 
ลงโทษอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อประกันให้ข้อนี้มีผลใช้บังคับจริงจัง

รฐัมหีน้าทีคุ้่มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการกระท�าทางเพศทีม่ชิอบทกุ
รูปแบบ อันได้แก่ (ก) การชักจูง หรือบีบบังคับเด็กให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณีหรือการกระท�าอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับเพศท่ีไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจารและที่เก่ียวกับส่ิงลามก
อนาจาร9 รวมทั้งป้องกันการลักพา การขายหรือการลักลอบค้าเด็กไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด หรือ 
 

3อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 1 
4อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 3 (1)
5อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 19 (1)
6อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 27 (1)
7อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 24 (1)
8อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 32 (1) (2)
9อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 34
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ในรูปแบบใด และคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบอื่นทั้งหมดที่เป็นผลร้าย 
ต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าในด้านใด10

รัฐมีหน้าที่ด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูท้ังทางร่างกายและจิตใจ และ
การกลับคืนสู่สังคมของเด็กทีไ่ด้รบัเคราะห์จากการละเลยในรปูแบบใดๆ การแสวงประโยชน์การกระท�า
อันมิชอบ การทรมาน หรือการลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต�่าช้าโดยรูปแบบ
อื่น หรือการพิพาทกันด้วยอาวุธ การฟื้นฟูหรือการกลับคืนสู่สังคมดังกล่าวจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริมสุขภาพ การเคารพตนเองและศักดิ์ศรีของเด็ก11 

พันธกิจส�าคัญประการหนึ่งของรัฐสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่รับรองอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กคือ การตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิเด็กให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญาสิทธิเด็ก โดยประเทศไทยตราพระราชบัญญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ข้ึนมามหีลักการส�าคัญ
คือ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญและไม่ให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม12

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กบัญญัติให้ผู้ปกครองมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และ
พฒันาเด็กทีอ่ยูใ่นความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวฒันธรรมแห่ง
ท้องถ่ิน และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ13 และบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ปกครองท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  
(1) ทอดทิ้งเด็ก (2) ละทิ้งเด็กโดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเล้ียงดูท่ีเหมาะสม  
(3) ละเลยไม่ให้ส่ิงจ�าเป็นต่อการด�ารงชวิีตหรือสุขภาพอนามยัจนน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรอืจติใจ 
(4) ปฏิบัติในลักษณะขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก และ (5) เลี้ยงดูโดยมิชอบ14

รวมทั้งบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใด (1) กระท�าหรือละเว้นการกระท�าอันเป็นการทารุณกรรมต่อ
ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก (2) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
หรือน่าจะท�าให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�าผิด (3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม 
หรอืกระท�าด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรอืใช้เด็กเป็นเครือ่งมอืในการขอทานหรอื
การกระท�าผิด หรือกระท�าด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก (4) ใช้ จ้าง 
หรือวานเด็กให้ท�างานหรือกระท�าการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการ 
 

10อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 36
11อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 39
12พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 22
13พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 23
14พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 25



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256312

เจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก (5) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอม
ให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท�าการใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อ
การเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก (6) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ 
ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท�าการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็น
ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพ่ือการใด15 และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง “พนักงานคุ้มครองเด็ก” ท�าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี1้6

ในส่วนของอนุสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
โดยตรงประกอบด้วย อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ก�าหนดให้เด็กหมายถึง บุคคลทุกคนท่ีอายุต�่ากว่า 18 ป1ี7 และก�าหนด 
รูปแบบการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายไว้ 4 ประเภท18 ได้แก่ (1) ทุกรูปแบบของการใช้ทาส
หรือแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส เช่น การขาย และการขนส่งเด็ก แรงงานขัดหนี้ แรงงานไพร่ติด
ทีดิ่น แรงงานบังคับ หรอืเรยีกเกณฑ์ ซึง่รวมถึงการบังคับหรอืเรยีกเกณฑ์เด็กเพือ่ใช้ในการสู้รบ (2) การ
ใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณีเพื่อการผลิตส่ือลามกหรือเพื่อการแสดงลามก (3) การใช้ 
จดัหาหรอืเสนอเด็กเพือ่กิจกรรมทีผิ่ดกฎหมาย โดยเฉพาะเพือ่การผลติ และขนส่งยาเสพติดตามทีน่ยิาม
ไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง (4) งานซึ่งโดยลักษณะของงานหรือโดยสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก

รฐัสมาชกิทีร่บัรองอนสัุญญาฉบับนีม้พีนัธกิจในการป้องกันมใิห้เด็กเข้าไปเก่ียวข้องในรปูแบบ
ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก และจัดให้มีความช่วยเหลือโดยตรงที่จ�าเป็นและเหมาะสมเพื่อน�า
เด็กออกจากรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงานเด็ก การฟ้ืนฟสูภาพเด็กและน�าเด็กกลับคืนสู่สังคม 
โดยให้หลักประกันว่าเด็กทุกคนท่ีถูกน�าออกจากรูปแบบท่ีเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กสามารถ
เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอาชีพโดยไม่คิดมูลค่า19

15พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26
16พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 วรรค 23
17อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงาน

เด็ก มาตรา 2
18อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงาน

เด็ก มาตรา 3
19อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงาน

เด็ก มาตรา 7



การทบทวนวรรณกรรม 13

ประเทศไทยตรากฎหมายการคุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งบัญญัติห้ามการจ้างเด็ก
อายุต�่ากว่า 15 ปี20 การจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี นายจ้างต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายได้แก่ แจ้งการจ้างแรงงานเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่จ้าง21 
ห้ามจ้างเด็กท�างานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี22  
ห้ามเด็กท�างานล่วงเวลาหรือท�างานในวันหยุด รวมถึงห้ามท�างานตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง23

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัติให้มีพนักงานตรวจแรงงานซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังจากรฐัมนตรเีป็นเจ้าพนกังานตามกฎหมายฉบับนี ้และปฏบัิติหน้าทีคุ้่มครองสิทธแิละสวสัดิภาพ
เด็กและแรงงานเด็กตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้

การค้ามนษุย์ทีม่เีด็กเป็นเหยือ่ทัง้ด้านแรงงานและเพศเชงิพาณิชย์ จดัเป็นการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายประเภทหนึ่ง การค้ามนุษย์ถือเป็นการกระท�าที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย
และจิตใจ โอกาสและอนาคต ความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 

การค้ามนุษย์ที่มีเด็กเป็นเหยื่อในประเทศไทยที่ส�าคัญมีอยู่ 4 รูปแบบคือ 1) การค้ามนุษย์
เพื่อการค้าประเวณีทางเพศ ส่วนใหญ่บุคคลท่ีตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์รูปแบบนี้เป็นผู้หญิงและ
เด็กหญิงมากกว่าผู้ชาย 2) การค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศอื่น เช่น การรับจ้างอุ้มบุญ 3) การค้ามนุษย์
ในรูปแบบการบังคับท�างานเพื่อการเอาคนลงเป็นทาส หรือการบังคับใช้แรงงานโดยไม่เป็นธรรม และ 
4) การค้ามนุษย์ในรูปแบบการลักพาเด็กเพื่อบังคับให้ไปเป็นขอทาน (กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์, 2562)

ประเทศไทยตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ก�าหนด
ให้การค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กว่าหมายถึง การเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไป
ยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือรับไว้ซึ่งเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี การ
ผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือส่ือลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาส
หรือให้มีลักษณะคล้ายทาส การน�าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงาน24

การค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่
หกปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หกแสนบาทถึงหน่ึงล้านห้าแสนบาท แต่หากเหยื่อเป็นเด็กอายุต�่ากว่า
สิบห้าปี ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท หาก

20พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44
21พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 45
22พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 47
23พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 49
24พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (2)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256314

กระท�าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีหรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาท25

กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิาจดัท�าและเผยแพร่ “รายงานการค้ามนษุย์ประจ�าปี”  
ตามกฎหมาย Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA) เพื่อเสนอต่อสภาสหรัฐ 
เก่ียวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก รายงานจะครอบคลุมประเทศต่างๆ ซึ่งถูก
ตัดสินว่าเป็นประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง ประเทศทางผ่าน ส�าหรับผู้ตกเป็นเหย่ือของการ 
ค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรงจ�านวนมาก เนื่องจากการค้ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปทุกประเทศ 
ในโลก รายงานเก่ียวกับประเทศต่างๆ เป็นการบรรยายถึงขอบเขตและลักษณะของปัญหาการค้ามนุษย์ 
เหตผุลในการรวมประเทศดงักล่าวไว้ในรายงาน และความพยายามของรัฐบาลนั้นๆ ในการต่อสูก้บัการ
ค้ามนุษย์ ในรายงานจะจัดระดับการด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ 
เป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับ 1 (Tier 1) หมายถึง ประเทศซึง่รัฐบาลปฏบัิติตามมาตรฐานข้ันต�า่ของกฎหมาย TVPA  
โดยสมบูรณ์ 

ระดับ 2 (Tier 2) หมายถึง ประเทศซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่าของกฎหมาย 
TVPA โดยสมบูรณ์แต่ก�าลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานเหล่านั้น 

ระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง (Tier 2 Watch list) หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานข้ันต�่าของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์แต่ก�าลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติ 
ให้ได้ตามมาตรฐานเหล่านั้น และ (ก) จ�านวนสุทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของรูปแบบที่รุนแรงของการ 
ค้ามนุษย์มีจ�านวนมาก หรือก�าลังเพิ่มข้ึนมาก หรือ (ข) ไม่สามารถแสดงหลักฐานว่ามีความพยายาม
เพิม่ข้ึนทีจ่ะต่อสู้กับรปูแบบทีร่นุแรงของการค้ามนษุย์จากปีทีผ่่านมา หรอื (ค) การตัดสินว่าประเทศนัน้
ก�าลังใช้ความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานข้ันต�่ามาจากการให้ค�ามั่นสัญญาของ
ประเทศนั้นว่าจะด�าเนินมาตรการเพิ่มเติมในปีถัดมา

ระดับ 3 (Tier 3) หมายถึง ประเทศต่างๆ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันต�่าโดย
สมบูรณ์และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส�าคัญที่จะด�าเนินการดังกล่าว

ในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิาจดัอันดับให้ประเทศไทยอยูใ่นระดับ
ที่ 2 เนื่องจากรัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันต�่าอย่างเต็มที่ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์  
แต่มีความพยายามอย่างมีนัยส�าคัญในการด�าเนินการดังกล่าว รัฐบาลไทยแสดงความพยายามโดยรวม
มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงการรายงานปีที่ผ่านมา 

25พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 52
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ความพยายามดังกล่าวประกอบไปด้วย (1) การฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ให้แก่ผู้พิพากษา และการท�างานร่วมกับองค์การนอกภาครัฐเพื่อจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การดูแลโดยค�านงึถึงบาดแผลทางใจของผู้เสียหายให้แก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจ พนกังานอยัการ และเจ้าหน้าที่
สถานพกัพงิ นอกจากน้ี (2) สืบสวนสอบสวนคดีสงสัยค้าแรงงานมากรายข้ึนเมือ่เทียบกับช่วงการรายงาน
ปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิพากษาลงโทษนักค้ามนุษย์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดให้รับโทษจ�าคุกร้ายแรง  
(3) เพิม่ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายผ่านกองทุนเพือ่การป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์และ
ให้เงินชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผลส�าเร็จเป็นครั้งแรกในช่วงการรายงานนี้ 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่าในหลายเรื่อง ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่
ยังคงรวมกรณีการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมืองไว้ด้วยกันในช่วงการรายงานนี้ (2) การระบุ
ผู้เสียหายยังคงไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ (3) ไม่ได้ให้การดูแลด้านจิตสังคมที่เหมาะสมแก ่
ผู้เสียหายหรือให้ผู้เสียหายที่พักอาศัยอยู่ในสถานพักพิงของรัฐมีเสรีภาพในการเข้าออกอย่างเพียงพอ  
(4) เริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 ตัดสินผู้กระท�าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ว่ามีความผิดน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558 และเริ่มกระบวนการสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐที่สมรู้
ร่วมคิดเพียง 2 รายเท่านั้น (5) รัฐบาลแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. 2551 โดยแยกบทบัญญัติเกี่ยวกับ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” แยกออกมาต่างหาก ทั้งนี้
บทบัญญติัดังกล่าวก�าหนดโทษส�าหรบัการกระท�าความผิดฐานค้ามนษุย์ด้านแรงงานน้อยกว่าโทษทีมี่อยู่
แล้วตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างมีนัยส�าคัญ26

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541 หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก พบว่า กฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีความสัมพันธ์ในลักษณะการ
เป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน โดยเป้าหมายของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับคือ การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กให้ความคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก 
ในภาพรวม ส่วนพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงานคุ้มครองสิทธแิละสวสัดิภาพเดก็เก่ียวกับการใช้แรงงาน
โดยเฉพาะ ภายใต้หลักการและความเชือ่พืน้ฐานร่วมกันว่า เด็กควรได้รับโอกาสให้เติบโตและมพีฒันาการ
อย่างสมวัย ได้รับการคุ้มครองและเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ได้รับบริการด้านสุขภาพและเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีโอกาสยกระดับสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเท่าเทียมเด็กทั่วไป

26รายงานการค้ามนุษย์ประจ�าปี พ.ศ. 2563 สถานทูตสหรัฐฯ และสถานกงสุลในประเทศไทย 
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เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256316

ในส่วนการคุ้มครองไม่ให้เด็กได้รับภัยอันตรายจากการถูกละเมิดหรือถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบนั้น กฎหมายทั้งสองก�าหนดกิจกรรมหรือการกระท�าที่เป็นอันตรายแก่เด็กและการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กไว้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม 
คือ (1) การบังคับ ใช้ จ้าง ขู่เข็ญ ยุ ให้เด็กท�างานที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือขัดขวาง
การเจริญเติบโตของเด็ก (2) การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย เช่น การ
ผลิตและขนส่งยาเสพติด (3) การใช้ จดัหา หรอืเสนอเด็กเพือ่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบทางเพศ เช่น 
การค้าประเวณ ีการผลติสือ่และการแสดงลามกอนาจาร เพือ่ให้ได้มาซึง่ค่าตอบแทนและเพือ่ประโยชน์
ที่มิชอบอื่นๆ 

อนุสัญญาและ พ.ร.บ.คุมครองเด็ก อนุสัญญาและ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน
กลุ่มที่ 1
1) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท�างานอันอาจเป็น

อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือส่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการ
ของเด็ก

2) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือ
ยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาเพื่อแสวงหาประโยชน์
ทางการค้าซึ่งขัดขวางต่อการเจริญเติบโต หรือ
พัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป็นการ 
ทารุณกรรมต่อเด็ก

1) การใช้แรงงานทาส หรือแนวปฏิบัติที่คล้ายกับ
การใช้ทาส เช่น การขาย และการขนส่งเด็ก 
แรงงานขัดหนี้ แรงงานไพร่ติดที่ดิน แรงงาน
บังคับหรือเรียกเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงการบังคับหรือ
เรียกเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ในการสู้รบ 

2) งานซึ่งโดยลักษณะของงานหรือโดยสภาพ
แวดล้อมในการท�างานมีแนวโน้มที่จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ 
ศีลธรรมของเด็ก

กลุ่มที่ 2
การใช้เด็กขอทาน หรือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขอทานหรือการกระท�าผิด หรือการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก

การใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ 
ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่อการผลิต และขนส่งยา 
เสพติดตามที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 3
บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอม
ให้เด็กแสดงหรือกระท�าการอันมีลักษณะลามก
อนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทน
หรือเพื่อการใด

การใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณีเพื่อ
การผลิตสื่อลามกหรือเพื่อการแสดงลามก

ที่มา: จัดกลุ่มโดยผู้เขียน
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นอกจากการเป็นส่วนหน่ึงซึ่งกันและกันในวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การใช้แรงงานเด็กแล้ว กฎหมาย
ทั้งสองฉบับยังมีการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบ เพื่อการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก�าหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
เรียกว่า “พนักงานตรวจแรงงาน” มีอ�านาจหน้าที่ในส่วนของการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กและการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กก�าหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เรียกว่า “พนักงานคุ้มครองเด็ก” มีอ�านาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กในภาพกว้าง 
ซึ่งมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องสิทธิและสวัสดิภาพด้านแรงงานด้วย

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์การน�าพระราชบัญญัติทัง้สองมาสู่การปฏบัิติด้วยวิธกีารแยกหน่วยงานรบัผิดชอบ โดย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการน�าพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กมาปฏิบัติ และกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักน�าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
มาปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันถูกแยกส่วนความรับผิดชอบออกไปด้วย 
ก่อนหน้านั้นกระทรวงทั้งสองน้ันเคยมีสถานะเป็นกระทรวงเดียวกันในชื่อ “กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” และต่อมามีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แยกส่วน
ราชการจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ออกมาเป็นกระทรวงแรงงาน มีภารกิจด้านแรงงาน
โดยตรง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีภารกิจด้านสวัสดิการสังคมของ
ประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย

การแยกส่วนราชการและความรับผิดชอบมีผลดีคือ ท�าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
หน่วยงานเกิดประสิทธภิาพมากยิง่ข้ึนตามหลักการแบ่งงานกันท�า แต่ผลอกีทางหนึง่ท�าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดพลาดและเกิดการปฏิบัติงานแบบแยกส่วน

ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า เป้าหมายของความรบัผิดชอบตามภารกิจของกฎหมายทัง้สองฉบับ
คือ การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี สรุปได้ว่าเด็กที่ท�างานหรือแรงงานเด็ก
ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึง่ตามพระราชบัญญติัคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ด้วยเช่นกัน ดังนัน้บทบัญญติั
ต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กก็สามารถน�ามาใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานเด็ก 
รวมถึงพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายน้ี ได้แก่ “พนกังานคุ้มครองเด็ก” ก็มอี�านาจหน้าท่ีในการคุ้มครอง
สิทธิและสวัสดิภาพของแรงงานเด็กเช่นเดียวกับ “พนักงานตรวจแรงงาน” 
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ผู้เขียนพบความเข้าใจผิดของพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่มส่ีวนเก่ียวข้องกับภารกิจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ซ่ึงมีเด็กเป็นส่วนหนึ่งของผู้เสียหายที่เกิดจากการแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบจากการค้ามนุษย์ทั้งด้านการใช้แรงงานและเพศพาณิชย์ เข้าใจคลาดเคล่ือนว่าความผิดจากการ
ค้ามนุษย์ที่มีเด็กเป็นผู้เสียหายนั้นเป็นการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วความผิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
ความผิดตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองแรงงานในส่วนการใช้แรงงานเด็กด้วย

ดังเช่นในการศึกษาของจตุรงค์ บุณยรตันสุนทร (2561) กล่าวถึงกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ค้ามนุษย์ 8 ฉบับ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (2) พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ
เด็ก พ.ศ. 2540 (4) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540 
(5) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 
(6) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (7) บันทึกข้อตกลงเรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินการกรณีหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2542 และ (8) พระราชบัญญติัป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 พบว่า 
ไม่ได้น�ากฎหมายคุ้มครองแรงงานมารวมอยูด้่วยทัง้ทีก่ารค้ามนษุย์ทีเ่หยือ่เป็นเด็กเป็นการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายประเภทหนึ่ง

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของสังคม
สังคมไทยมคีวามเชือ่ว่าเด็กทีท่�างานว่าเป็นเด็กดีมคีวามกตัญญ ูรูจ้กัท�างานแบ่งเบาภาระของ

ครอบครัว เป็นเด็กที่น่าชื่นชมและเป็นตัวอย่างแก่เด็กคนอื่นๆ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเด็กท�าได้ยาก โดยหลักสิทธิเด็กแล้ว เด็กเหล่านีค้วรได้รบัโอกาสการมีพฒันาการท่ีเหมาะสมกับวยั  
ได้อยูใ่นระบบการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กทัว่ไป เพือ่เพิม่พนูทกัษะความรูท้ีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�าเนินชีวิต
และการประกอบอาชพีทีม่ัน่คงในอนาคต การอนญุาตให้เด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอนัควรจงึเท่ากับ
การตัดสิทธิและโอกาสในการพัฒนาของเด็ก 

ส�าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วการแก้ปัญหาเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรท�าได้ไม ่
ยากนัก เน่ืองจากมีระบบสวัสดิการสังคมที่ก้าวหน้า พลเมืองมีความเข้าใจและเห็นถึงคุณค่าของ 
การศึกษาและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับครอบครัวที่ละเลยให้เด็ก 
ในครอบครัวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเคร่งครัด แต่ส�าหรับสังคมไทยที่มีความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูงแล้ว การก�าหนดมาตรการบังคับห้ามเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมาย
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อย่างเคร่งครัดท�าได้ยาก เนื่องจากเป็นปัญหาทางโครงสร้างของสังคม ซึ่งการแก้ปัญหาต้องด�าเนินการ
แบบองค์รวมในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของครอบครัว สวัสดิการสังคมการศึกษา 
ที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับสวัสดิการ
ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

สรุป
ปัญหาเรือ่งแรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายมคีวามส�าคัญในหลากหลาย

มติิ เช่น เป็นปัญหาการละเมดิสิทธขิองเด็กทีจ่ะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมคุีณภาพ เป็นปัญหาต่อประสิทธภิาพ
ของทรพัยากรมนษุย์ของประเทศ และเป็นการกระท�าทีน่านาชาติเหน็พ้องต้องกันว่าเป็นเรือ่งต้องแก้ไข
และขจัดปัญหาให้หมดไป รวมถึงถูกใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจประการหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่อนุมัติ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

ความเข้าใจเรื่องการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายมีความส�าคัญ
อย่างยิง่ในการป้องกันและแก้ปัญหา สาเหตุส�าคัญประการหนึง่ของความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกิดจากการ
จดัระบบบรหิารราชการแผ่นดินแบบแบ่งงานกันท�า ส่งผลให้ภารกิจการแก้ปัญหาถูกแยกส่วนออกไปยงั
หน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักที่ระบุในกฎหมายแต่ละฉบับ ถึงแม้ว่า
ในปัจจบัุนประเทศไทยให้ความสนใจกับปัญหาดังกล่าวมากข้ึนเนือ่งจากผูกพนักับการสูญเสียสิทธิพเิศษ
ทางภาษีศุลกากรซ่ึงกระทบต่อการส่งสินค้าออกไปจ�าหน่ายในสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังคงพบว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงความเข้าใจผิดของสังคมไทยที่มองเด็กที่
ท�างานว่าเป็นเด็กดีและใช้เป็นตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ท�างาน ซ่ึงตามอนุสัญญาสิทธิเด็กที่
ไทยรับรองน้ัน เด็กในวัยต�่ากว่า 18 ปีควรได้อยู่ในระบบโรงเรียนและในสังคมท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย มีพัฒนาการตามวัย และมีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีอนาคตที่ดี เด็กในวัย 
ดังกล่าวจึงยังไม่ควรเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงาน แต่เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง
สังคมสูง การแก้ปัญหาแรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด หรือแก้ไขโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ในระยะเวลาอันส้ัน การขจัด ป้องกัน และแก้ปัญหาต้องด�าเนินการแบบองค์รวมโดยบูรณาการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และประโยชน์ของเด็กเป็นส�าคัญ 
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2.	อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก

อนุสัญญาฉบับที่	182	อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันที	 
เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก	ค.ศ.	1999

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) จัดท�า
อนุสัญญาฉบับนี้ข้ึนเพราะเล็งเห็นว่า การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายเป็นภารกิจส�าคัญ
เร่งด่วนทีต้่องด�าเนนิการทัง้ในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ซึง่รวมถึงความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ และเพื่อเสริมอนุสัญญาและข้อแนะว่าด้วยอายุขั้นต�่าที่อนุญาตให้จ้าง
งานได้ ค.ศ. 1999 อนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย 
16 มาตรา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1
สมาชกิแต่ละประเทศทีใ่ห้สัตยาบันอนสัุญญานีต้้องด�าเนนิมาตรการโดยทนัทแีละอย่างได้ผล 

เพื่อให้บรรลุถึงการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็กในฐานะท่ีเป็นเรื่อง 
เร่งด่วน

มาตรา 2
เพื่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค�าว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลทุกคนที่อายุต�่ากว่า 18 ปี

มาตรา 3
เพื่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ “รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก” ประกอบ

ด้วย 
(ก) ทุกรูปแบบของการใช้ทาส หรือแนวปฏิบัติท่ีคล้ายกับการใช้ทาส เช่น การขาย และ

การขนส่งเด็ก แรงงานขัดหนี้ ทาสติดที่ดิน แรงงานบังคับ หรือการเกณฑ์แรงงาน ซึ่งรวมถึงการบังคับ
หรือเรียกเกณฑ์เด็ก เพื่อใช้ในการสู้รบ 

(ข) การใช้ จัดหา หรอืเสนอเด็กเพือ่การค้าประเวณีเพือ่การผลิตส่ือลามก หรือเพือ่การแสดง
ลามก 

(ค) การใช้ จัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่อการผลิต และ
ขนส่งยาเสพติดตามที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(ง) งานซึ่งโดยลักษณะของงาน หรือโดยสภาพแวดล้อมในการท�างานมีแนวโน้มท่ีจะเป็น
อันตรายต่อ สุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก
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มาตรา 4
1. ประเภทงานที่กล่าวถึงตามมาตรา 3 (ง) ต้องก�าหนดโดยกฎหมาย หรือกฎระเบียบของ

ประเทศ หรือโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่หลังจากหารือกับองค์การนายจ้าง และองค์การคนงานที่
เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรค 3 และ 4 ของ
ข้อแนะว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) 

2. หลังจากหารอืกับองค์การนายจ้างและองค์การคนงานท่ีเก่ียวข้องแล้วหน่วยงานทีม่อี�านาจ
หน้าที่ ต้องระบุว่าประเภทงานที่ก�าหนดขึ้นดังกล่าวมีอยู่ที่ใด 

3. บัญชีประเภทงานที่ก�าหนดข้ึนตามวรรค 1 ของมาตรานี้จะถูกพิจารณาและแก้ไขเป็น
ระยะตามที่จ�าเป็น หลังจากหารือกับองค์การนายจ้างและองค์การคนงานที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 5
สมาชิกแต่ละประเทศต้องจัดต้ังหรือก�าหนดกลไกที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม 

บทบัญญัติที่ให้ผลในทางปฏิบัติแก่อนุสัญญาน้ี ทั้งนี้หลังจากหารือกับองค์การนายจ้างและองค์การ 
คนงานแล้ว 

มาตรา 6 
1. สมาชิกแต่ละประเทศต้องก�าหนดและปฏิบัติตามแผนงานด�าเนินการเพื่อขจัดรูปแบบท่ี

เลวร้าย ที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก โดยถือเป็นภารกิจส�าคัญเป็นอันดับต้น 
2. แผนงานด�าเนนิการเช่นนัน้ต้องก�าหนดและปฏบัิติโดยการหารอืกับหน่วยงานของรฐับาล 

และองค์การนายจ้างและองค์การคนงานทีเ่ก่ียวข้องโดยค�านงึถึงความเหน็ของกลุ่มอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องด้วย
ตามที่สมควร

มาตรา 7
1. สมาชกิแต่ละประเทศต้องด�าเนินมาตรการท่ีจ�าเป็นทุกประการเพือ่ให้หลักประกันว่ามกีาร

ปฏิบัติตามและบังคับใช้อย่างได้ผลต่อบทบัญญัติที่ให้ผลในทางปฏิบัติแก่อนุสัญญานี้ ซึ่งรวมทั้งการ
บัญญัติให้มีและการปฏิบัติตามบทลงโทษทางอาญา หรือบทลงโทษอื่นๆ ตามที่สมควร 

2. โดยค�านึงถึงความส�าคัญของการศึกษาในการขจัดการใช้แรงงานเด็ก สมาชิกแต่ละประเทศ
ต้องด�าเนินมาตรการที่ได้ผลและมีก�าหนดเวลาเพื่อที่จะ 

 (ก) ป้องกันมิให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก 
 (ข) จัดให้มีความช่วยเหลือโดยตรงท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมเพื่อน�าเด็กออกจากรูปแบบท่ี

เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก และเพื่อการฟื้นฟูสภาพเด็กและบูรณาการกลับเข้าสู่สังคม 



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256322

 (ค) ให้หลักประกันว่าเด็กทกุคนทีถู่กน�าออกจากรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงาน
เด็กสามารถเข้าถึงการศกึษาข้ันพืน้ฐานทีไ่ม่คิดมลูค่าและการฝึกอบรมอาชพีทีไ่ม่คิดมลูค่าด้วยในกรณีที่
เป็นไปได้และเหมาะสม 

 (ง) ระบุตัวและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ และ 
 (จ) ค�านึงถึงสถานการณ์ที่เป็นพิเศษของเด็กหญิง 
3. สมาชิกแต่ละประเทศต้องก�าหนดหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ 

ตามบทบัญญัติที่ให้ผลในทางปฏิบัติแก่อนุสัญญานี้

มาตรา 8 
ประเทศสมาชกิจะด�าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ช่วยเหลือกันในการให้ผลในทางปฏบัิติแก่

บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และ/หรือความช่วยเหลือ
ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนงานขจัดความยากจน และการให้การศึกษา
อย่างทั่วถึง 

มาตรา 9 
การให้สัตยาบันอนุสัญญานี้อย่างเป็นทางการจะต้องแจ้งต่อผู้อ�านวยการใหญ่ของส�านักงาน

แรงงานระหว่างประเทศเพื่อการจดทะเบียน 

มาตรา 10
1. อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลผูกพันเฉพาะรัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่ง

สัตยาบันสารของตนได้รับการจดทะเบียนไว้กับผู้อ�านวยการใหญ่แล้ว 
2. อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับภายหลังจากวันที่ซึ่งสัตยาบันสารของรัฐสมาชิกสองประเทศ

ได้รับการจดทะเบียนไว้กับผู้อ�านวยการใหญ่ล่วงแล้วสิบสองเดือน 
3. ภายหลังจากน้ี อนุสัญญาน้ีจะมีผลใช้บังคับส�าหรับแต่ละรัฐสมาชิกภายหลังจากวันท่ี

สัตยาบันสารของตนได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วสิบสองเดือน

มาตรา 11 
1. รฐัสมาชกิซึง่ได้ให้สัตยาบันอนสัุญญาฉบับนี ้อาจจะประกาศบอกเลิกการสัตยาบันได้ภาย

หลังระยะเวลาสิบปี นับจากวันที่ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีผลใช้เป็นครั้งแรกโดยการแจ้งให้ผู้อ�านวยการ
ใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทราบเพื่อการจดทะเบียน การประกาศบอกเลิกเช่นว่านี้จะ
ไม่มีผลจนกว่าจะพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ได้มีการจดทะเบียนการบอกเลิกแล้ว 
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2. รฐัสมาชกิซึง่ได้ให้สัตยาบันอนสัุญญานี ้และซึง่ไม่ได้ใช้สิทธท่ีิจะท�าการบอกเลิกบทบัญญติั
ของมาตรานี้ภายในปีที่ถัดจากการครบก�าหนดระยะเวลาสิบปีตามที่ได้ก�าหนดไว้ในวรรคก่อนจะมี 
ข้อผูกพันต่ออีกเป็นระยะเวลาสิบปีต่อไป และหลังจากนั้นอาจประกาศบอกเลิกอนุสัญญานี้ได้ในระยะ
เวลาทุกๆ สิบปี ตามข้อก�าหนดในมาตรานี้

มาตรา 12
1. ผู้อ�านวยการใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจะแจ้งให้รัฐสมาชิกท้ังหมดของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศทราบถึงการจดทะเบียนให้สัตยาบันและการบอกเลิกทัง้หมดทีร่ฐัสมาชกิ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้แจ้งไปยังผู้อ�านวยการใหญ่ 

2. ในการแจ้งให้รฐัสมาชกิขององค์การฯ ทราบถึงการให้สัตยาบันอนัทีส่องของสองประเทศ
แรกนั้น ผู้อ�านวยการใหญ่จะต้องแจ้งให้รัฐสมาชิกขององค์การฯ ทราบถึงวันที่อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผล
ใช้บังคับด้วย 

มาตรา 13 
ผู้อ�านวยการใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจะต้องแจ้งให้เลขาธกิารสหประชาชาติ

ทราบถึงการจดทะเบียนให้สัตยาบันและการจดทะเบียนบอกเลิกทั้งหมดที่แจ้งมายังเขาตามความใน 
ข้อก�าหนดของวรรคก่อน เพื่อการจดทะเบียนไว้ตามนัยมาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติ 

มาตรา 14 
เวลาใดก็ตามทีค่ณะประศาสน์การของส�านกังานแรงงานระหว่างประเทศเห็นว่าจ�าเป็น อาจ

จะขอร้องไปยังที่ประชุมใหญ่ให้ส่งรายงานการด�าเนินการของอนุสัญญานี้ และอาจจะขอให้มีการบรรจุ
ค�าถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอนุสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไว้ในระเบียบวาระการประชุมได้ 

มาตรา 15
1. ถ้าที่ประชุมยอมรับอนุสัญญาใหม่ซึ่งเปล่ียนแปลงแก้ไขอนุสัญญานี้ท้ังหมดหรือแต ่

บางส่วนแล้ว และหากว่าอนุสัญญาใหม่มิได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 (ก) การให้สัตยาบันอนุสัญญาที่แก้ไขใหม่โดยรัฐสมาชิก ให้รวมความถึงสิทธิในการบอก

เลิกอนุสัญญานี้ได้ทันทีโดยนิตินัย โดยไม่ต้องค�านึงถึงบทบัญญัติของมาตรา 11 ข้างต้น ถ้าและในเมื่อ
อนุสัญญาที่แก้ไขใหม่จะได้มีผลใช้บังคับแล้ว 

 (ข) นับแต่วันที่ซึ่งอนุสัญญาที่แก้ไขใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว การให้สัตยาบันอนุสัญญานี ้
โดยรัฐสมาชิกจักหยุดยั้งลงเพียงนั้น



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256324

2. ไม่ว่ากรณีใดๆ อนุสัญญาน้ียังคงมีผลใช้บังคับอยู่อย่างเดิมส�าหรับรัฐสมาชิกท้ังหลาย 
ซึ่งได้ให้สัตยาบันอนุสัญญานี้ไว้แล้ว แต่ยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาที่แก้ไขใหม่

มาตรา 16
ตัวบทของอนุสัญญานี้ ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสมีผลเท่าเทียมกัน

3.	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
กฎหมายระดับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท�านโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการขจัด 

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประกอบด้วย อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labor Organization: ILO) ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันที
เพือ่ขจดัรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงานเด็ก ซึง่ประเทศไทยให้สัตยาบันเมือ่วนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 
2544 และรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่รับรองและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพเด็กในด้านต่างๆ

สืบเนื่องจากประเทศไทยมีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช้เป็น
เป้าหมายการพฒันาประเทศตลอดระยะเวลา 20 ปี และใช้เป็นกรอบการจดัท�าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้การจัดท�า
แผนการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ จ�าแนกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย แผนปฏิรูปประเทศด้านท่ีเก่ียวข้อง  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคง ระดับท่ี 3 แผนปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการ และแผนปฏิบัติการด้าน.... ระยะที่ ... (พ.ศ. ..... ) โดยแผนระดับที่ 3 หมายถึงแผนที่
จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ หรือจัดท�าขึ้นตามกฎหมายก�าหนด หรือจัดท�าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ

การจัดท�านโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 นั้น มียุทธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ระดบัท่ี 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติประเด็นความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ประเด็นการต่างประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทจุรติและประพฤติ
มิชอบ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

ระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563-2565)

4.	รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก�าหนดให้สิทธิและเสรีภาพของเด็กได้รับ

การคุ้มครองห้ามผู้ใดละเมิด เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และอ�านวยความสะดวกจากรัฐ 
โดยรฐัสามารถออกมาตรการจ�ากัดสิทธแิละเสรภีาพของบุคคลอืน่บางประการ เช่น สิทธใินการเดินทาง 
การเลือกที่อยู่อาศัย ฯลฯ เพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัวหรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์ รวมถึงการ
ก�าหนดมาตรการด้านประกอบอาชีพเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เยาว์ด้วย 

นอกจากนัน้รฐัยงัมหีน้าทีเ่สรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครวั ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กให้
สามารถด�ารงชวิีตได้อย่างมคุีณภาพ และคุ้มครองป้องกันมใิห้ถูกใช้ความรนุแรง หรอืปฏบัิติอย่างไม่เป็น
ธรรม และให้การบ�าบัดฟื้นฟูและเยียวยาเมื่อถูกกระท�าการดังกล่าว รวมทั้งคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต ดังก�าหนดไว้ในมาตราต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 25 สิทธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย นอกจากทีบั่ญญติัคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ

ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิ
และเสรีภาพที่จะท�าการน้ันได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือ
เสรภีาพเช่นว่านัน้ ไม่กระทบกระเทือนหรอืเปน็อนัตรายต่อความมัน่คงของรฐั ความสงบเรยีบร้อยหรอื
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อม
สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล  
ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256326

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ามิได้

มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กร ของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้นแต่ท่ีจ�ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

มาตรา 38 บุคคลย่อมมเีสรภีาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินทีอ่ยู ่การจ�ากัดเสรภีาพตาม
วรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพ
ของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราข้ึนเพื่อรักษาความมั่นคงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม การป้องกนั หรือขจดัการกดีกนัหรือการผูกขาด การ
คุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าท่ีจ�าเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น 

การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 71 รฐัพงึเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครวัอันเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานทีส่�าคัญ 

ของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงและมจีติใจเข้มแขง็ รวมตลอดทัง้ส่งเสรมิและพฒันาการกฬีาให้ไปสูค่วาม
เป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

รฐัพึงส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองท่ีดี มคุีณภาพและความสามารถสูงข้ึน 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ�าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท�าการดังกล่าว 
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ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค�านึงถึงความจ�าเป็นและความต้องการท่ีแตกต่างกันของ 
เพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม

มาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท�างานอย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพ และวัยและให้มีงานท�า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัย
ที่ดีในการท�างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การ 
ด�ารงชีพ และพึงจัดให้มี หรือส่งเสริมการออมเพื่อการด�ารงชีพเม่ือพ้นวัยท�างาน รัฐพึงจัดให้มีระบบ
แรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

5.	 แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย

5.1	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.	2561-2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐจัดท�า

ยทุธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลักธรรมาภบิาล และใช้เป็นกรอบการ
จัดท�าแผนในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ 
เป้าหมายดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการ
จดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มผีลบังคับใช้เมือ่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยก�าหนดให้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รับผิดชอบในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดวิธีการโดยการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก�าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด�าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ซึ่งต้องน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก�าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย  

ซึ่งประกอบด้วยค�าส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนี้
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256328

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็ก และมส่ีวนท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดท�านโยบายและแผนปฏิบัติการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2564-2565 
ดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์ชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ระดับที่ 1)
เป้าหมาย
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การลดความเหล่ือมล�้าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้างหลักประกันทางสังคมที่

ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทกุช่วงวยั รวมทัง้เพิม่ผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมอื
ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการท�างาน 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การด�าเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความ 

เสมอภาคทางสังคม พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ�านวนสถานประกอบกิจการใหม่ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 
ตัวชี้วัดท่ี 2.4 จ�านวนแรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตาม

กฎหมายแรงงาน (PM Target)

2. ยุทธศาสตร์ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอง) 
เป้าหมาย 
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยมีสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ 

และสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมเป็นพลัง 
ในการขับเคล่ือนประเทศ ส่งเสรมิให้มกีารท�างานหลังเกษียณ ผ่านการเสรมิทกัษะการด�ารงชวีติ ทกัษะ
อาชีพในการหารายได้มีงานท�าที่เหมาะสมกับศักยภาพ 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การด�าเนนิงานสามารถสนบัสนนุประเด็นยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้



การทบทวนวรรณกรรม 29

ตัวชี้วัดท่ี 4.4 ร้อยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่ม
ข้ึน โดยมโีครงการ เช่น โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมอืแรงงานเพือ่รองรบัการแข่งขัน 
โครงการ ให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ นักเรียน/นักศึกษา ผู้พ้นโทษ คนพิการ

3. ยุทธศาสตร์ชาติดานความมั่นคง (รอง) (1) 
เป้าหมาย 
ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมคีวามสุข เน้นการบรหิารจดัการสภาวะแวดล้อมของประเทศ

ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ 
สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ
พร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใช้กลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

ในปัจจบัุน อาท ิการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ การหลบหนเีข้าเมอืง การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตวัชีว้ดัท่ี 3.1 ระดับความส�าเรจ็ของประเทศไทยในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหา 

การค้ามนุษย์ (PM Target) 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ�านวนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท�างาน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จ�านวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณี และความร่วมมือด้านแรงงาน

ระหว่างประเทศที่น�าไปสู่การปฏิบัติ

4. ยุทธศาสตร์ชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
เป้าหมาย 
(1) ภาครฐัมวีฒันธรรมการท�างานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256330

ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บรกิารอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้
(3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ	
การด�าเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ระดับกระทรวงแรงงาน) 
ตัวชี้วัดท่ี 5.3 ร้อยละของข้อตกลงในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่ประสบความ

ส�าเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ 5.4 จ�านวนบุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับการพัฒนา

5.2	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(แผนระดับที่	2)

1. แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชาต ิประเดน็ความเสมอภาคและหลกัประกันทางสงัคม 
(หลัก)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
โดยสัดส่วนประชากรทีไ่ด้รบัการคุ้มครองอย่างน้อย 9 กรณี พจิารณาจากตัวชีวั้ดภายใต้แผน

ปฏิบัติการฯ ดังนี้
ตัวชี้วัดท่ี 2.4 จ�านวนแรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตาม

กฎหมายแรงงาน (PM Target)
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2. แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (รอง)
2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความ

สุขดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ตวัชีว้ดัท่ี 3.1 ระดับความส�าเรจ็ของประเทศไทยในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหา 

การค้ามนุษย์ (PM Target) 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ�านวนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท�างาน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จ�านวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและความร่วมมือด้านแรงงาน

ระหว่างประเทศที่น�าไปสู่การปฏิบัติ
2.2 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
การป้องกันและแกไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เป้าหมายของแผนย่อย
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า

มนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายระดับความส�าเร็จ ของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 

พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
ตวัชีว้ดัท่ี 3.1 ระดับความส�าเรจ็ของประเทศไทยในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหา 

การค้ามนุษย์ (PM Target)

3. แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (รอง) 
3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐาน

สากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256332

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
การบรรลุตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย มีตัวชี้วัดที่สอดคล้อง คือ ระดับความส�าเร็จของการ

แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ตวัชีว้ดัท่ี 3.1 ระดับความส�าเรจ็ของประเทศไทยในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหา 

การค้ามนุษย์ (PM Target)
3.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แนวทางการพัฒนา
ผลักดันให้มีการจัดท�า ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้

สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดท�าความตกลง
กับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ๆ ในเรื่องท่ีเป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัติพันธกรณี
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่
ส�าคัญหรือที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิง

รุกในการร่วมก�าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ตวัชีว้ดัท่ี 3.1 ระดับความส�าเรจ็ของประเทศไทยในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหา 

การค้ามนุษย์ (PM Target) 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ�านวนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท�างาน 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 จ�านวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณี และความร่วมมือด้านแรงงาน

ระหว่างประเทศที่น�าไปสู่การปฏิบัติ

4. แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(รอง) 

4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมาย 
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ระดับกระทรวงแรงงาน)

4.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก 

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
เป้าหมายของแผนย่อย 
การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.2 คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ระดับกระทรวงแรงงาน)
4.3 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปราบปรามการทุจริต
แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมายของแผนย่อย 
การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ตัวชี้วัดท่ี 5.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5.2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ระดับกระทรวงแรงงาน)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256334

5.3	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(แผนระดับที่	2)
วัตถุประสงค์ที่
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  

ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (หลัก) 

1.2 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความ 
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน�้า (รอง)

เป้าหมายรวมที่ 
1.1 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง

ทรพัยากรและบรกิารทางสังคมท่ีมคุีณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รบัการพฒันาศักยภาพ รวมทัง้ชมุชนมคีวาม
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (หลัก) 

1.2 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
1.3 ความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม
เป้าหมายระดบัยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิม่โอกาสการเขาถึงบริการพืน้ฐานทางสงัคมของภาครฐั 
ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 

40) และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก�าลังแรงงานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่า

สุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  
การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสม 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

5.4	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	(แผนระดับที่	2)
1. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5 
สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
2. แผนระดับชาติว่าดวยความมั่นคงแห่งชาติรองรับนโยบายที่ 9 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
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3. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/บุคคล ซึ่งไม่มี

สัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก�าหนด 
4. ตัวชี้วัด 
จ�านวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท�างานถูกต้องตามกฎหมาย 
5. กลยุทธ์
1) พฒันาและส่งเสรมิเครอืข่ายความร่วมมอืกับต่างประเทศ รวมทัง้เชือ่มโยงระบบฐานข้อมลู

ระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์ 
2) เร่งรัดการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ 
3) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการด�าเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ 

ปกป้อง และคุ้มครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวจากขบวนการค้ามนุษย์ 
4) จดัระบบการจ้างแรงงาน ให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยและแรงงาน

ต่างด้าวตามที่กฎหมายก�าหนด

5.5	นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	 
(พ.ศ.	2558-2563)

นโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย (พ.ศ. 2558-2563)  
จัดท�าข้ึนตามกรอบและหลักการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 182 ส�าหรับใช้เป็นนโยบายและแผนแม่บทการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ 
เลวร้ายของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเทศไทย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ดังมี 
รายละเอียดต่อไปนี้

นโยบาย
ประเทศไทยมีนโยบายในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ดังนี้
1) ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด
2) ระดมสรรพก�าลังทั้งด้านความคิด ด้านการปฏิบัติ และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม 

ในการด�าเนินงานเพือ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของแผนระดับชาติเพือ่ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้าย

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรในทุกภาคส่วนของสังคม
4) ต้องด�าเนินงานโดยยึดหลักสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรม



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256336

5) ส่งเสรมิกลไกทกุระดับเพือ่ให้การด�าเนนิการตามแผนระดับชาติพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์
นโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย (พ.ศ. 2558-2563)  

ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้
“ประเทศไทยปลอดจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563”

พันธกิจ
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (พ.ศ. 2558-

2563) ก�าหนดพันธกิจไว้ดังนี้
1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการด�าเนินงานของหน่วยงานภาคีที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
2) พฒันาความรูเ้ด็กเกีย่วกับสิทธิหนา้ทีต่ามกฎหมาย เพื่อปอ้งกันการตกเปน็ผู้เสียหายจาก

การท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย
3) เสรมิพลังภาคีเครอืข่ายทกุภาคส่วนและทุกระดับในการเฝ้าระวงัไม่ให้มกีารใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้ายและสร้างความตระหนักแก่ชุมชน

เป้าประสงค์
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (พ.ศ. 2558-

2563) ก�าหนดเป้าประสงค์ไว้ดังนี้
“การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายหมดสิ้นไป ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

ตัวชี้วัด
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (พ.ศ. 2558-

2563) ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จของแผนฯ ไว้ดังนี้
ร้อยละของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นศูนย์
1) จ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ที่เข้าสู่การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทุกรูปแบบที่

เป็นรายใหม่ลดลงจนเป็นศูนย์ ภายในปี 2563
2) จ�านวนเด็กที่อายุต�่ากว่า 18 ปี ที่ตกเป็นผู้เสียหาย หรือเคยเป็นผู้เสียหายเกี่ยวกับการ

ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทุกรูปแบบลดลงจนเป็นศูนย์ภายในปี 2563
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ยุทธศาสตร์
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (พ.ศ. 2558-

2563) ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

5.6	แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน	(พ.ศ.	2563-2565)

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563-2565) หรือช่ือเดิม แผนแม่บทพัฒนา 

แรงงานไทย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนระบุถึงกรอบแนวทางการพัฒนาแรงงาน และ
พัฒนาตลาดแรงงานของประเทศ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
พัฒนาของประเทศไทยตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี (PM Target)  
ในระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย พันธกิจ และตัวชี้วัดรวม 
1. เป้าหมาย 
พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. พันธกิจ 
 1) เพิม่ศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรบักับสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง 

และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
 2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท�างาน มีหลักประกันและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
 3) เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล 
 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหาร

จัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
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 5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
3. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต�่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
4. แนวทางการด�าเนินการ/พัฒนา
4.1 แนวทางท่ี 2: การคุมครองและเสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการท�างาน 

และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการด�าเนินงาน
ข้อที่ 3 “สร้าง” กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงประถมศึกษา ซึ่งใน 20 ปีข้างหน้าจะเป็นก�าลัง

แรงงาน (Labor Force) ที่ส�าคัญในอนาคต โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างคน 
ให้เป็น Brain Power & Talent

แนวทางย่อยที่ 2.6 คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกจากการหางานท�า
4.2 แนวทางที่ 3: การบริหารจัดการดานแรงงานระหว่างประเทศ
แนวทางการด�าเนินงาน
ข้อที ่5 ขจัดการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย แรงงานบงัคับ แรงงานผดิกฎหมาย และ

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าและการส่งออก
ตัวชี้วัด
จ�านวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ  

ที่น�าไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการวิจัยและก�าหนดมาตรการดานแรงงานระหว่างประเทศ
กิจกรรม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกระทรวงแรงงาน ILO 
แนวทางย่อยที่ 3.2 ด�าเนินการความร่วมมือดานแรงงานระหว่างประเทศ
กิจกรรม
การส่งเสริมการด�าเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
แนวทางย่อยที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างดาวและการคามนุษย์ดาน

แรงงาน (บูรณาการ)
กิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ

ที่เลวร้าย
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6.	สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2561 ส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ส�ารวจการท�างานของเด็กอาย ุ5-17 ปี ในประเทศไทย โดยการสนบัสนนุด้านเทคนคิ
จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งการส�ารวจด�าเนินการพร้อมกันท่ัวประเทศระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 
2561 โดยใช้ครัวเรือนตัวอย่างชุดเดียวกับการส�ารวจสภาวะการท�างานของประชากร จ�านวน 83,880  
ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลได้จ�านวน 73,499 ครัวเรือน คิดเป็นการตอบร้อยละ 95.7 ในจ�านวนนี้
พบว่าเป็นครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 5-17 ปี อาศัยอยู่ด้วยจ�านวน 26,673 ครัวเรือน สรุปผลการส�ารวจ
ได้ดังนี2้7

ผลส�ารวจเด็กอายุ 5-17 ปี ของประเทศไทย (ตารางที่ 2.1) พบว่า มีจ�านวน 10,470,738 
คน เป็นเพศชาย 5,344,588 คน หรือร้อยละ 51.0 ของเด็กทั้งหมด เพศหญิง 5,126,150 คน หรือ
ร้อยละ 49.0 ของเด็กทั้งหมด เป็นเด็กท�างานเพียง 408,679 คน หรือร้อยละ 3.9 ของเด็กทั้งหมด 
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชายร้อยละ 4.8 หญิงร้อยละ 2.9 ของเด็กท้ังหมด) เมื่อจ�าแนกเด็ก
ท�างานตามกลุ่มอายุจะพบว่าส่วนใหญ่อายุ 15-17 ปี หรือร้อยละ 2.9 รองลงมาอายุ 13-14 ปี และ
อายุ 5-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.6 และ 0.4 ของเด็กทั้งหมดตามล�าดับ เมื่อพิจารณาเด็กท�างานที่เข้า
ข่ายเป็นแรงงานเด็กพบว่ามีจ�านวน 176,699 คน (ร้อยละ 1.7 ของเด็กทั้งหมด) เป็นเพศชายร้อยละ 
2.4 เพศหญิงร้อยละ 1.0 ของเด็กทั้งหมด

1.	ลักษณะทั่วไปของเด็กท�างานอายุ	5-17	ปี
เด็กท�างานจ�านวน 408,679 คน สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

1. การเรียนและท�างาน
เด็กท�างานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยมีจ�านวน 216,937 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 ของเด็ก

ท�างาน เด็กท�างานอย่างเดียวโดยไม่เรียนหนังสือมีจ�านวน 191,742 คน หรือร้อยละ 46.9 เด็กอายุ 
5-12 ปี ท�างานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยร้อยละ 98.1 เด็กอายุ 13-14 ปี ท�างานไปด้วยเรียนหนังสือ
ไปด้วยร้อยละ 84.9 เด็กอายุ 15-17 ปี ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานอนุญาตให้ท�างานได้ร้อยละ 59.4 
ท�างานอย่างเดียวไม่ได้เรียนหนังสือ (รายละเอียดตารางที่ 2.2) 

27กองคุ้มครองแรงงาน. (2562). รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน.
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ตารางที่ 2.2 เด็กท�างานจ�าแนกตามอายุ การเรียน และท�างาน

อายุ
การเรียนและท�างาน

รวม เรียนและท�างาน ท�างานอย่างเดียว
หน่วย: คน

รวม 408,679 216,937 191,742
5-12 ปี 41,508 40,707 801
13-14 ปี 61,224 51,980 9,244
15-17 ปี 305,947 124,250 181,697

หน่วย: ร้อยละ
รวม 100.0 53.1 46.9

5-12 ปี 100.0 98.1 1.9
13-14 ปี 100.0 84.9 15.1
15-17 ปี 100.0 40.6 59.4

ทีม่า: กองคุม้ครองแรงงาน. (2562). รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.	สาเหตุที่เด็กต้องท�างาน
เด็กจ�านวน 245,794 คน (ร้อยละ 60.1 ของเด็กท�างาน) ท�างานช่วยธุรกิจของครัวเรือน 

เด็กจ�านวน 81,929 คน (ร้อยละ 20.0 ของเด็กท�างาน) ท�างานเพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน  
เด็กจ�านวน 46,695 คน (ร้อยละ 11.4 ของเด็กท�างาน) ท�างานเนื่องจากไม่ต้องการเรียนหนังสือ 
นอกจากนั้นเป็นเหตุผลอื่นๆ ซึ่งมีจ�านวนน้อย ได้แก่ ท�างานเพื่อฝึกทักษะ ช่วยครอบครัวช�าระหนี้สิน 
น�าเงินไปจ่ายค่าเทอม ฯลฯ

3.	เพศและอายุ
เด็กท�างานทั้งหมด 408,679 คน เป็นชาย 258,479 คน (ร้อยละ 63.2 ของเด็กท�างาน

ทั้งหมด) เพศหญิง 150,200 คน (ร้อยละ 36.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด) 
เด็กท�างานมีอายุ 15-17 ปี (ต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) ร้อยละ 74.9 ของเด็กท�างานทั้งหมด 

อายุ 13-14 ปี ร้อยละ 15.0 อายุ 5-12 ปี ร้อยละ 10.2 เด็กท�างานอย่างเดียวไม่เรียนหนังสือเป็น
เด็กกลุ่มอายุ 15-17 ปี ร้อยละ 94.8 ของเด็กที่ท�างานอย่างเดียว 
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4.	ภูมิภาค
จากเด็กที่ท�างานทั้งหมด 408,679 คน อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 132,972 คน 

(ร้อยละ 32.5) อาศัยอยู่ในภาคใต้ 99,344 คน (ร้อยละ 24.3) อาศัยอยู่ภาคกลาง 83,403 คน  
(ร้อยละ 20.4) อาศัยอยู่ภาคเหนือ 78,886 คน (ร้อยละ 19.3) อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 14,074 
คน (ร้อยละ 3.4) โดยเด็กท�างานในกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนใหญ่
เรียนหนังสือไปด้วยท�างานไปด้วย ขณะที่เด็กท�างานในภาคกลางและภาคเหนือส่วนใหญ่ท�างานเพียง
อย่างเดียว

5.	สถานภาพการท�างาน
เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี จ�านวน 266,036 คน (ร้อยละ 65.1 ของเด็กท�างาน) ช่วยงาน

ธุรกิจหรืองานในไร่นาเกษตรของครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เด็กท�างาน 127,922 คน (ร้อยละ 31.3 
ของเด็กท�างาน) ท�างานเป็นลูกจ้างเอกชน และเด็กท�างาน 14,721 คน (ร้อยละ 3.6 ของเด็กท�างาน) 
เป็นนายจ้างหรือท�างานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 

6.	อุตสาหกรรม
เมื่อจ�าแนกเด็กท�างานตามสาขาอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 5 อันดับแรก พบ

ว่า เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี จ�านวน 189,266 คน (ร้อยละ 46.3 ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขา
การเกษตร การป่าไม้ และการประมง เด็กท�างานจ�านวน 104,144 คน (ร้อยละ 25.5 ของเด็กท�างาน) 
ท�างานในสาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ เด็กท�างานจ�านวน 37,377 คน 
(ร้อยละ 9.1 ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขาการผลิต เด็กท�างานจ�านวน 37,244 คน (ร้อยละ 9.1 
ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขาท่ีพักแรม บริการร้านอาหาร และเด็กท�างานจ�านวน 20,418 คน  
(ร้อยละ 5 ของเด็กท�างาน) ท�างานในสาขาการก่อสร้าง

7.	อาชีพ
เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี จ�านวน 146,881 คน (ร้อยละ 35.9 ของเด็กท�างาน) ท�างานที่มี

ฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง เด็กท�างาน 106,038 คน (ร้อยละ 25.9 ของเด็กท�างาน) 
ท�างานเป็นพนักงานบริการและผู้จ�าหน่ายสินค้า เด็กท�างาน 101,832 คน (ร้อยละ 24.9 ของเด็ก
ท�างาน) เป็นผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
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8.	ชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์
ร้อยละ 3.5 ของเด็กท�างานทั้งหมด ท�างานต่อสัปดาห์เกิน 49 ชั่วโมง ร้อยละ 55.0 ท�างาน

สัปดาห์ละ 15-48 ชั่วโมง ร้อยละ 41.5 ท�างาน 14 ชั่วโมงลงมา
เด็กอายุ 15-17 ปี ท�างานเกิน 48 ชั่วโมงเข้าข่ายเป็นแรงงานเด็ก 13,463 คน (ร้อยละ 

4.4)

ตารางที่ 2.3 ชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์

ชั่วโมงท�างาน/ 
สัปดาห์

กลุ่มอายุ
รวม 5-12 ปี 13-14 ปี 15-17 ปี

หน่วย: คน
รวม 408,679 41,508 61,224 305,947

14 ชั่วโมงลงมา 169,549 35,944 53,427 80,178
15-48 ชั่วโมง 224,924 5,564 7,054 212,306

มากกว่า 48 ชั่วโมง 14,206 - 743 13,463
หน่วย: ร้อยละ

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0
14 ชั่วโมงลงมา 41.5 86.6 87.3 26.2
15-48 ชั่วโมง 55.0 13.3 11.5 69.4

มากกว่า 48 ชั่วโมง 3.5 - 1.2 4.4
ท่ีมา: กองคุม้ครองแรงงาน. (2562). รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.	สถานที่ท�างาน
เด็กอายุ 5-17 ปี จ�านวน 164,926 คน (ร้อยละ 40.4 ของเด็กท�างานทั้งหมด) ท�างานใน

พื้นที่เพาะปลูก ฟาร์ม สวน หรือไร่ เด็กอายุ 5-17 ปี จ�านวน 109,569 คน (ร้อยละ 26.8 ของเด็ก
ท�างานทั้งหมด) ท�างานในท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือน และเด็กอายุ 5-17 ปี จ�านวน 42,175 คน  
(ร้อยละ 10.3 ของเด็กท�างาน) ท�างานที่บ้านหรือสถานประกอบการของลูกค้าหรือนายจ้าง

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่า เด็กอายุ 5-12 ปี ท�างานในท่ีอยู่อาศัยของครัวเรือนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 52.2) เด็กอายุ 13-14 ปี และ 15-17 ปี ท�างานในพื้นที่เพาะปลูก ฟาร์ม สวน ไร่ 
มากที่สุด (ร้อยละ 42.0 และ 42.1 ตามล�าดับ)
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10.	การท�างานอันตราย
ในปี พ.ศ. 2561 เด็กท�างานอายุ 5-17 ปี ทั้งหมดจ�านวน 408,679 คน เป็นเด็กท�างาน

เข้าข่ายงานอันตราย28 จ�านวน 132,589 คน (ร้อยละ 32.4 ของเด็กท�างานทั้งหมด) เป็นเด็กที่ท�างาน
เข้าข่ายเด็กท�างานลักษณะอันตราย29 จ�านวน 125,796 คน (ร้อยละ 30.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด) 
งานลักษณะอันตรายที่เด็กท�ามากที่สุดคือ งานยกของหนัก (เด็กชายยกของมีน�้าหนักเกิน 25 กก.  
เด็กหญิงเกิน 20 กก.) มีจ�านวน 89,576 คน (ร้อยละ 21.9 ของเด็กท�างานทั้งหมด) รองลงมาคือ 
งานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง/วัชพืช สารกัมมันตภาพรังสี พลุ มีจ�านวน  
30,250 คน (ร้อยละ 7.4 ของเด็กท�างานทั้งหมด) และท�างานประจ�าในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 
06.00 น. จ�านวน 15,611 คน (ร้อยละ 3.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด) ท�างานในที่ร้อนจัด เย็นจัด  
เสียงดัง จ�านวน 15,357 คน (ร้อยละ 3.8 ของเด็กท�างานทั้งหมด)

ตารางที่ 2.4 การท�างานอันตราย

การท�างานอันตราย
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561

จ�านวน
(คน) รอยละ จ�านวน

(คน) รอยละ

เด็กท�างานรวม 629,819 100.0 408,679 100.0
เด็กท�างานเข้าข่ายงานอันตราย N/A N/A 132,589 32.4
เด็กท�างานเข้าข่ายลักษณะงานอันตราย 85,806 12.4 125,796 30.8
- ยกของหนัก (เด็กชายยกของมีน�้าหนักเกิน 25 กก.  

เด็กหญิงเกิน 20 กก.)
37,383 5.4 89,567 21.9

- งานใช้เครื่องเจาะกระแทก หรือเครื่องจักรที่มีความสั่น 
สะเทือน เลื่อยไฟฟ้า ปั้นจั่น

2,626 0.4 5,639 1.4

- งานขับรถบรรทุก หรือยานพาหนะให้บริการสาธารณะ 2,211 0.3 933 0.2
- งานที่ท�าบนที่สูงกว่าพื้นดิน 10 เมตรขึ้นไป 3,975 0.6 3,111 0.8
- ท�างานในที่ร้อนจัด เย็นจัด เสียงดัง 24,146 3.5 15,357 3.8

28เด็กท�างานเข้าข่ายอันตราย หมายถึง เด็กที่ท�างานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมกับเด็กที่ท�างาน
ลักษณะงานอันตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงานว่าด้วยงานอันตรายส�าหรับเด็ก

29เด็กท�างานเข้าข่ายลกัษณะงานอันตราย หมายถงึ เด็กท่ีท�างานอันตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยงานอันตรายส�าหรับเด็ก
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การท�างานอันตราย
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561

จ�านวน
(คน) รอยละ จ�านวน

(คน) รอยละ

- งานที่ท�าในเรือประมงทะเล หรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล 1,096 0.2 1,878 0.5
- ท�างานประจ�าในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. 3,656 0.5 15,611 3.8
- งานที่ท�าในสถานบริการ สถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ 

คาราโอเกะ
973 0.1 1,050 0.3

- งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง/ 
วัชพืช สารกัมมันตภาพรังสี พลุ

9,365 1.4 30,205 7.4

- งานดูแลผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ หรืองานท�าความสะอาด 
เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มผู้ป่วย

N/A N/A 524 0.1

- งานหลอม เป่า ปั๊มรีดโลหะ หรืองานเชื่อมโลหะ 376 0.1 3,776 0.9
- งานที่ท�าในสถานประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น�้า N/A N/A 302 0.1

ที่มา: กองคุ้มครองแรงงาน, รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2561

หมายเหตุ:
1. เด็กท�างานเข้าข่ายอันตราย หมายถึง เด็กที่ท�างานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมกับเด็กที่ท�างานลักษณะงานอันตราย

ตามประกาศของกระทรวงแรงงานว่าด้วยงานอันตรายส�าหรับเด็ก
2. เดก็ท�างานเข้าข่ายลักษณะงานอนัตราย หมายถึง เดก็ทีท่�างานอนัตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงานว่าด้วยงานอนัตราย

ส�าหรับเด็ก
3. เด็กท�างาน 1 คน สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ตารางที่ 2.4 การท�างานอันตราย (ต่อ)
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7.	 สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย 
จากการจัดอันดับของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา

ในปี 2561 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการด�าเนินงานด้านการป้องกันและขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย30 โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาให้อยู่ในกลุ่มก้าวหน้าระดับปาน
กลาง (Moderate Advancement) หลังจากที่เคยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ 
(Significant Advancement) ติดต่อกัน 2 ปี ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 อันเป็นผลจากการ
ด�าเนินงานดังต่อไปนี้31

1. รฐับาลจดัสรรงบประมาณด้านการตรวจแรงงานเพิม่ข้ึนร้อยละ 47 และจัดสรรทรพัยากร
มากขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานที่ท�างานที่มีความเสี่ยงสูง 

2. อตัราการเข้าถึงระบบการศึกษาและระบบการลงทะเบียนส�าหรบัเด็กอพยพย้ายถ่ินได้รบั
การพัฒนาให้ดีขึ้น 

3. รฐับาลสนบัสนนุการฝึกอบรมอาสาสมคัรแรงงาน 7,255 คน เพือ่ปฏบัิติงานป้องกันและ
ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

4. รฐับาลจ้างพนกังานตรวจแรงงานเพิม่ 394 คน รวมทัง้เพิม่ข้าราชการกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานและพนักงานราชการอืน่ๆ และล่ามเพิม่เติม 22 คน ประจ�าท่ีกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงานและศูนย์ตรวจสอบท่าเทียบเรือประมง 

5. รัฐบาลด�าเนินการบูรณาการข้อมูลร่วมกับ U.S. National Center for Missing and 
Exploited Children เพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์จากเด็กทางออนไลน์ 

6. รฐับาลร่วมมอืกับองค์กรพฒันาเอกชนเปิดศูนย์สงเคราะห์เด็กเพิม่เติมซึง่มทีัง้หมด 5 แห่ง 
ในประเทศไทย

30กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาจัดระดับผลการด�าเนินงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้ายของประเทศต่างๆ เป็นข้อมูลส�าหรับทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็น 5 ระดับ คือ

 1) มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ (Significant Advancement)
 2) มีความก้าวหน้าระดับปานกลาง (Moderate Advancement)
 3) มีความก้าวหน้าระดับต�่า (Minimal Advancement)
 4) ไม่มีความก้าวหน้า (No Advancement)
 5) ไม่มีการประเมิน (No Assessment)
31U.S. Department of Labor. (2018). Findings on the Worst Forms of Child Labor. USA.: 

Bureau of International Labor Affairs.
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อย่างไรก็ตาม เด็กในประเทศไทยยังตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์และการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการะบุคือ “มวยไทยเด็ก” ที่แข่งขันโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน 

แม้ว่ารฐับาลไทยใช้ความพยายามอย่างเต็มที ่แต่การก�าหนดอายขัุน้ต�า่ของแรงงานเด็กยงัไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายแรงงานเด็กยังคงมีข้อจ�ากัดเนื่องจากจ�านวน
พนักงานตรวจแรงงานมีไม่เพียงพอ

ตารางที่ 2.5 ข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาต่อรัฐบาลไทย

เรื่อง ขอเสนอแนะ ปีที่เสนอแนะ
โครงสร้างทาง
กฎหมาย

ก�าหนดอายุขั้นต�่าที่สุดใช้กับแรงงานเด็ก โดยไม่มีการละเมิดนอกเหนือ
จากที่ระบุในสัญญาจ้างแรงงาน

2560-2561

ท�าให้แน่ใจว่ามีกฎหมายอาญาห้ามการเกณฑ์เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี 
มาใช้งานโดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐ

2559-2561

เพิ่มอายุขั้นต�่าสุดในการเข้าท�างานให้เท่ากับอายุสูงสุดของการศึกษา 
ภาคบังคับ (16 ปี)

2561

ตรากฎหมายห้ามเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี แข่งขันชกมวยไทยโดยไม่มี
อุปกรณ์ป้องกัน และห้ามการสัมผัสศีรษะคู่ต่อสู้ทุกรูปแบบ

2561

การบังคับใช้ เพิ่มจ�านวนผู้ตรวจแรงงานที่รับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ

2558-2561

จัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการลงโทษคดีอาญา 
ทุกประเภทที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก

2558-2561

ฝึกอบรมหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและศาลเพื่อให้แน่ใจว่ามี 
การรายงานและช่วยเหลือเด็กชายที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับเด็กหญิง

2561

เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ 
ในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท�างานที่มี 
ความเสี่ยงสูง และให้การฝึกอบรมเรื่องปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

2561



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256348

เรื่อง ขอเสนอแนะ ปีที่เสนอแนะ
โครงการทาง
สังคม

ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาส�าหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชน 
กลุ่มน้อยและผู้อพยพ รวมทั้งเพิ่มความตระหนักเรื่องสิทธิของเด็กอพยพ
ในการได้รับการศึกษา ปรับปรุงการเข้าถึงการเดินทางไปโรงเรียน  
และด�าเนินการแก้อุปสรรคด้านภาษาส�าหรับนักเรียนที่ไม่พูดภาษาไทย 
รวมทั้งเรื่องการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล 

2555-2561

เผยแพร่ผลการส�ารวจเรื่องแรงงานเด็กในประเทศไทยและใช้ผลที่ได้จาก
การส�ารวจไปปรับนโยบายและการด�าเนินงานของรัฐบาล

2552-2561

วิจัยและส�ารวจข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่า มีโครงการด้านสังคมต่างๆ  
ที่เพียงพอในการด�าเนินการกับเรื่องการใช้แรงงานเด็กในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม ผลิตเครื่องนุ่งห่ม การท�างานบ้าน และงานก่อสร้าง

2559-2561

ประกัน/สร้างความมั่นใจว่ามีโครงการทางสังคมที่เพียงพอที่มุ่งช่วยเด็ก
จากกลุ่มที่อ่อนแอ เช่น ผู้อพยพซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกบังคับใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด

2559-2561

สนับสนุนศูนย์ให้การศึกษาแก่ผู้อพยพเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและ
ให้การรับรองระดับการศึกษาที่ส�าเร็จแก่เด็กอพยพ พัฒนาระบบเพื่อให้
สามารถโอนเด็กอพยพเข้าโรงเรียนในประเทศภูมิล�าเนาของตน

2561

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความก้าวหน้าในความพยายามขจัดการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายจากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ให้อยู่ในกลุ่มประเทศก้าวหน้า
ระดับปานกลาง (Moderate Advancement) อันเป็นผลจากการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2562  
ดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลเพิ่มการตรวจแรงงานโดยรวม
2. อนุญาตให้เด็กอพยพต่างด้าวได้รับการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กต่างด้าว  

โดยได้รับการรับรองเพื่อให้สามารถศึกษาต่อในประเทศไทย หรือกลับไปศึกษาต่อในประเทศบ้านเกิด
ของตนได้

3. ท�าให้มัน่ใจโดยให้เด็กทีไ่ม่มสัีญชาติไทยเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรยีนและได้รบับรกิาร
ด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตารางที่ 2.5 ข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาต่อรัฐบาลไทย (ต่อ)
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4. ส�ารวจสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ 
น�าเสนอเป็นภาษาไทยในปี พ.ศ. 2562 (ส�าหรับรายงานฉบับภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างการตรวจทาน
จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ)

5. ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมงขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2562 เป็นประเทศแรกในเอเชีย

6. ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยงัคงมกีารใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายและการแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ได้แก่
1. การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบทางเพศพาณิชย์จากเด็ก ในบางกรณีจดัเป็นการค้ามนษุย์ 

(Human Trafficking)
2. การแสวงหาประโยชน์จากการชกมวยเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 12 ปี ซ่ึงเด็กมีความเส่ียงต่อ

การบาดเจ็บร้ายแรงที่ศีรษะ และเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประเภทหนึ่ง 
3. อายุข้ันต�่าสุดของการจ้างแรงงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากไม่ครอบคลุม

การจ้างแรงงานนอกระบบ (พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน คุ้มครองแรงงานเฉพาะแรงงานในระบบเท่านั้น) 
และเนือ่งจากอายข้ัุนต�า่ของการจ้างแรงงานเด็กไม่สอดคล้องกับอายเุด็กเมือ่ส�าเรจ็การศึกษาภาคบังคับ

4. ทรัพยากรและพนักงานตรวจแรงงานมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล
5. พบปัญหาเด็กอพยพจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ถูกแสวงหาประโยชน์โดย 

มิชอบทางเพศในร้านคาราโอเกะ นวด ผับ โรงแรม
6. เด็กถูกและถูกบังคับให้ถ่ายภาพลามกอนาจารโดยการหลอกลวงผ่านช่องทางอนิเทอร์เนต็

และโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ปัจจบัุนปัญหาเด็กไทยท่ีท�างานในอตุสาหกรรมอาหารทะเลลดลง แต่กลับพบปัญหาเด็กอพยพ

จากประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น�้าโขงเข้ามาท�างานที่มีลักษณะอันตราย เช่น การท�างานล่วงเวลาและ
ยกของหนักเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด ท�าให้ได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย เช่นเดียว
กับเด็กท�างานภาคการเกษตรที่ต้องเผชิญกับการท�างานในรูปแบบท่ีเลวร้าย เช่น ยกของหนักเกินท่ี
กฎหมายก�าหนด ใช้เครื่องจักรอันตรายและมีของมีคมที่น่าจะเป็นอันตราย รวมทั้งความเสี่ยงจากสาร
เคมีในปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

ยังพบว่ามีแรงงานเด็กไทยและต่างด้าวท่ีพ่อแม่ท�างานก่อสร้างรับจ้างท�างานในพื้นที่รอบๆ 
การก่อสร้าง เช่น งานดูแลเด็กเล็ก การท�างานบ้าน ฯลฯ



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256350

สังคมไทยยงัมคีวามเข้าใจผิดต่อเรือ่งการขายบรกิารทางเพศของเด็กชาย โดยมองว่าเด็กหญงิ
เท่านั้นที่จะเกิดความเสียหายจากการขายบริการทางเพศ รวมท้ังไม่มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องนี้ ท�าให้ไม่มีการรายงานเมื่อพบว่าเด็กชายเป็นผู้ขายบริการทางเพศ

เด็กอพยพต่างด้าวไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาของไทย แม้ว่าจะมคี�าส่ังคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาติ เลขที่ 28/2559 ให้สิทธิเด็กทุกคนได้รับการศึกษา 15 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจาก
การเรียนโดยใช้ภาษาไทยเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาของเด็กต่างด้าวเหล่านี้

ตารางที่ 2.6 ข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาต่อรัฐบาลไทย พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเสนอแนะ ปีที่เสนอแนะ
กรอบกฎหมาย ท�าให้มั่นใจว่า ข้อก�าหนดอายุขั้นต�่าส�าหรับการจ้างงานใช้บังคับได้กับเด็ก

ท�างานซึ่งไม่มีสัญญาจ้างแรงงาน (อยู่นอกเหนือสัญญาจ้าง)
2560-2562

ท�าให้มั่นใจว่ากฎหมายอาญาห้ามเกณฑ์เด็กที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี  
โดยกลุ่มติดอาวุธไร้รัฐ

2559-2562

เพิ่มอายุขั้นต�่าที่อนุญาตส�าหรับจ้างงานได้เท่ากับอายุสูงสุดที่ส�าเร็จ 
การศึกษาภาคบังคับ

2561-2562

ท�าให้มั่นใจว่า ห้ามเด็กประกอบอาชีพและท�ากิจกรรมที่อันตรายต่างๆ 
อย่างครอบคลุม รวมถึงในส่วนที่ทราบว่ามีการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้ง 
การเข้าร่วมชกมวยไทยที่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งมีหลักฐานว่าเด็กต้อง 
เผชิญอันตรายต่อร่างกาย

2561-2562

การบังคับใช้
กฎหมาย

เพิ่มจ�านวนพนักงานตรวจแรงงานในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้แรงงานเด็กให้เป็นไปตามค�าแนะน�าทางวิชาการขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ

2558-2562

รวบรวมและตีพิมพ์ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ถึงจ�านวนการสอบสวนและ 
การลงโทษในคดีอาชญากรรมทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กและ
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก

2558-2562

ท�าให้มั่นใจว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลระดับจังหวัดได้รับการ 
ฝึกอบรมในประเด็นการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้เสียหาย
จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์เป็นเด็กชาย เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิง

2561-2562

ท�าให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายมีการรายงานการค้ามนุษย์ 
ทุกกรณี

2562



การทบทวนวรรณกรรม 51

เรื่อง ขอเสนอแนะ ปีที่เสนอแนะ
ท�าให้มั่นใจว่า พนักงานตรวจแรงงานได้รับการฝึกอบรมที่จ�าเป็นในการ
ตรวจแรงงานในสถานที่ท�างานภาคนอกระบบที่อยู่ห่างไกล

2562

แผนงานทาง
สังคม

เพิ่มการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเด็กชนกลุ่มน้อยและ
เด็กข้ามชาติ รวมถึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทราบถึงเอกสารที่จ�าเป็น
ส�าหรับนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยส�าหรับการสมัครเข้าเรียน สร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับสิทธิของเด็กข้ามชาติในการได้รับการศึกษา  
และด�าเนินการแก้ไขอุปสรรคด้านภาษาส�าหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูด 
ภาษาไทย รวมถึงการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐ

2555-2562

ท�าการวิจัยและส�ารวจความชุกของข้อมูลเพื่อท�าให้มั่นใจว่า มีแผนงาน
ทางสังคมต่างๆ ที่เพียงพอในการจัดการปัญหาการใช้แรงงานเด็กในภาค
การเกษตร การผลิตเครื่องนุ่งห่ม การท�างานบ้าน และการก่อสร้าง

2559-2562

ท�าให้มั่นใจว่า มีแผนงานทางสังคมที่เพียงพอเพื่อช่วยเหลือเด็กใน 
กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กข้ามชาติผู้ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการใช้ 
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด

2559-2562

ท�าให้มั่นใจว่า ศูนย์การเรียนรู้ผู้โยกถิ่นฐานได้รับการรับรอง 2561-2562

ตารางที่ 2.7 การด�าเนินงานของรัฐบาลไทยตามข้อเสนอแนะ พ.ศ. 2562

ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2561 การด�าเนินงาน พ.ศ. 2562
กรอบกฎหมาย
1. ท�าให้มั่นใจได้ว่าข้อก�าหนดอายุขั้นต�่าส�าหรับการ

จ้างงานบังคับใช้กับเด็กท�างานโดยไม่มีสัญญาจ้าง
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ในเรื่อง 
ดังกล่าวอยู่แล้ว

2. ท�าให้มั่นใจว่ากฎหมายอาญาห้ามการจ้างเด็กอายุ
ต�่ากว่า 18 ปี โดยกลุ่มติดอาวุธไร้รัฐ

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ในเรื่อง 
ดังกล่าวอยู่แล้ว

3. เพิ่มอายุขั้นต�่าสุดในการเข้าท�างานให้เท่ากับอายุ
สูงสุดของการศึกษาภาคบังคับ (16 ปี)

-

4. ออกกฎหมายคุ้มครองห้ามเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี
แข่งขันชกมวยไทยโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกัน 
และห้ามมใิห้มกีารปะทะศีรษะของคู่ต่อสูทุ้กรูปแบบ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการทบทวนกฎหมาย

ตารางที่ 2.6 ข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาต่อรัฐบาลไทย พ.ศ. 2562 (ต่อ)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256352

ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2561 การด�าเนินงาน พ.ศ. 2562
การบังคับใชกฎหมาย
1. เพิ่มจ�านวนพนักงานตรวจแรงงานที่รับผิดชอบ

ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
เด็ก ให้เป็นไปตามค�าแนะน�าทางวิชาการของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

เพิ่มจ�านวนผู้ตรวจแรงงานร้อยละ 6 แต่ยังไม่เป็นไป
ตามค�าแนะน�าเชิงวิชาการขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)

2. รวบรวมและจัดพิมพ์ข้อมูลที่ครอบคลุมจ�านวน
การด�าเนินคดีอาญาทั้งหมดที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก

-

3. จัดฝึกอบรมหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและ
ศาลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เสียหายจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ที่เป็นเด็กชาย 
ได้รับการรายงานและด�าเนินการเช่นเดียวกับ 
ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิง

- มีการจัดฝึกอบรมโดยศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางแก่ผู้พิพากษาสมทบ 

- มีการจัดฝึกอบรมโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติแก่
ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
เด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC)

4. เพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและเครือ
ข่ายชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท�างานที่มีความเสี่ยงสูง 
และให้การฝึกอบรมเรื่องปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

- กระทรวงแรงงานจัดท�าแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
(Good Labor Practice: GLP) เป็นคู่มือและ
แนวทางการใช้แรงงานอย่างมีคุณธรรมและ
สอดคล้องกับกฎหมาย

- กระทรวงแรงงานร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน 
เช่น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 
ฯลฯ ในการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติ

แผนงานทางสังคม
1. เพิ่มการเข้าถึงการศึกษาส�าหรับเด็ก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในหมู่ชนกลุ่มน้อยและต่างด้าว รวมทั้ง
เพิ่มความตระหนักเรื่องสิทธิของเด็กต่างด้าวใน
การเข้าถึงการศึกษา ปรับปรุงการเข้าถึงการเดิน
ทางไปโรงเรียน และด�าเนินการแก้อุปสรรคด้าน
ภาษาส�าหรับนักเรียนที่ไม่พูดภาษาไทย รวมทั้ง
เรื่องการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล 

อนุญาตให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าศึกษาในระบบ
โรงเรียนและได้รับบริการด้านสุขภาพโดยไม่คิด 
ค่าใช้จ่าย

2. เผยแพร่ผลการส�ารวจเรื่องแรงงานเด็กใน
ประเทศไทยและน�าผลที่ได้จากการส�ารวจไป
ปรับปรุงนโยบายและการด�าเนินงานของรัฐ

ส�ารวจและเผยแพร่สถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก
ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 
2562

ตารางที่ 2.7 การด�าเนินงานของรัฐบาลไทยตามข้อเสนอแนะ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
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ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2561 การด�าเนินงาน พ.ศ. 2562
3. วิจัยและส�ารวจข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่า มี

โครงการด้านสังคมต่างๆ ที่เพียงพอในการด�าเนิน
การกับเรื่องการใช้แรงงานเด็กในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม ผลิตเครื่องนุ่งห่ม การท�างานบ้าน 
และงานก่อสร้าง

-

4. ท�าให้มั่นใจว่ามีโครงการทางสังคมที่เพียงพอที่มุ่ง
ช่วยเด็กจากกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กต่างด้าวที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการถูกบังคับใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้ายที่สุด

ประเทศไทยจัดท�ากลไก/โครงการส่งเสริมความ 
ช่วยเหลือทางสังคมแก่เด็กต่างด้าว และเด็ก 
กลุ่มเสี่ยง ดังนี้
- กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาสนับสนุนทุนการ
ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

- ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก (CAC) 
ท�าหน้าที่จัดบริการทางสังคม ทางกฎหมาย และ
บริการส่งกลับประเทศภูมิล�าเนาส�าหรับเด็กที่ตก
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

- ศูนย์ให้ค�าปรึกษาเพื่อแนะน�าและช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง

- โครงการก�าหนดลักษณะให้สัญชาติไทยตาม
กฎหมายแก่เด็กนักเรียนไร้สัญชาติ โดยกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- โครงการจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัว
แก่แรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2561-2563 
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

5. สนับสนุนศูนย์ให้การศึกษาแก่ผู้อพยพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและให้การรับรอง
ระดับการศึกษาที่ส�าเร็จแก่เด็กอพยพ

ประเทศไทยอนุญาตให้เด็กอพยพต่างด้าวได้รับ 
การศึกษาในโรงเรียน

6. พัฒนาระบบเพื่อให้สามารถโอนเด็กอพยพเข้า
โรงเรียนในประเทศภูมิล�าเนาของตน

-

ตารางที่ 2.7 การด�าเนินงานของรัฐบาลไทยตามข้อเสนอแนะ พ.ศ. 2562 (ต่อ)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256354

8.	 กรณีศึกษานโยบายและการด�าเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายของต่างประเทศ

การคัดเลือกกรณีศึกษาต่างประเทศเพื่อน�ามาเป็นข้อมูลส�าหรับการจัดท�านโยบายและแผน
ปฏิบัติการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2564-2565 พิจารณาจาก 1) เป็นประเทศ
ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดับความก้าวหน้าในการด�าเนนิการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย 
โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ให้อยู ่ในอันดับก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ (Significant 
Advancement) และ 2) เป็นประเทศมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษในการด�าเนินการด้านการขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย หรอื 3) เป็นประเทศทีม่ลัีกษณะการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย
คล้ายคลึงประเทศไทย หรือ 4) เป็นประเทศที่มีลักษณะการด�าเนินงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายคล้ายคลึงประเทศไทย

คณะท�างานได้คัดเลือกประเทศตรงกับเกณฑ์ดังกล่าวจ�านวน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐโคลอมเบีย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เป็นประเทศที่มีพัฒนาการในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้ายประเทศหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2557-2559 อาร์เจนตินาถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศมีความ
ก้าวหน้าระดับปานกลาง (Moderate Advancement) ต่อมาในปี พ.ศ. 2560-2561 อาร์เจนตินาได้
รบัการเล่ือนอนัดับให้อยูใ่นกลุ่มประเทศมคีวามก้าวหน้าอย่างมนัียส�าคัญ (Significant Advancement) 
และเป็นประเทศทีม่รูีปแบบนโยบายด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายท่ีมลัีกษณะพเิศษ 
คือ มีการก�าหนดนโยบายและจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจหลักคือการป้องกันการค้ามนุษย์และการขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ท�าให้งานด้านน้ีได้รับความส�าคัญในฐานะงานหลัก ในขณะที่
หลายๆ ประเทศจัดให้ภารกิจด้านการป้องกันการค้ามนุษย์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายเป็นภารกิจรองของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ท�าให้ภาระงานด้านนีก้ลายเป็นงานทีไ่ด้รบัความส�าคัญ
เป็นอันดับรอง 

2) สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประเทศท่ียากจนกว่าประเทศไทยและมีการใช้แรงงานเด็ก 
จ�านวนมาก แต่ได้รับการจัดอันดับความก้าวหน้าในการด�าเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายในปี พ.ศ. 2561 ให้อยู่ในระดับก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ (Significant Advancement)  
และเป็นประเทศที่มีการตรากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้ายเพิ่มเติมในลักษณะมีความก้าวหน้า

3) สาธารณรัฐโคลอมเบีย เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับจากระทรวงแรงงานของ
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2561 ให้อยู่ในระดับก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ เป็นประเทศที่มีปัญหาด้านการ
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เป็นแหล่งขนส่งและค้ายาเสพติด และมกีารด�าเนนิงานด้านป้องกันการค้ามนษุย์และขจดัการใช้แรงงาน
เด็กที่ก้าวหน้าทั้งด้านการพัฒนากฎหมายและโครงการทางสังคม “การท�างานไม่ใช่เรื่องของเด็ก” 
(Working is Not a Child’s Task)

กรณีศึกษา	1:	สาธารณรัฐอาร์เจนตินา32

สถานการณ์การใชแรงงานเด็กในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธารณรฐัอาร์เจนตินาเป็นประเทศทีม่พีฒันาการในการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ี

เลวร้ายประเทศหนึง่ ในปี พ.ศ. 2557-2559 อาร์เจนตินาถูกจดัอันดับอยูใ่นกลุ่มประเทศมคีวามก้าวหน้า
ระดับปานกลาง (Moderate Advancement) ต่อมาในปี พ.ศ. 2560-2561 อาร์เจนตินาได้รับการ
เล่ือนอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ (Significant Advancement) 
เน่ืองจากสามารถลดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายได้อย่างเป็นรปูธรรม และในปีเดียวกัน
นี้เอง อาร์เจนตินาได้เผยแพร่ผลการส�ารวจสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งจัดท�าขึ้นเป็นครั้งแรกโดย
ร่วมมือขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ส�ารวจ
สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในเขตเมอืงในปี พ.ศ. 2559 และขยายขอบเขตการส�ารวจไปสู่เขตชนบท
ในปี พ.ศ. 2560 

แรงงานเด็กในอาร์เจนตินามีความเก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่
ประกอบด้วย การแสวงหาประโยชน์จากการเพศพาณิชย์ เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบเพศพาณิชย์ 
การขายและขนส่งยาเสพติด และการใช้แรงงานในภาคการเกษตรที่เป็นอันตราย

อาร์เจนตินามีเกษตรกรเพาะปลูกชาเยอร์บา มาเต้ (Yerba Mate) และใบยาสูบเป็น 
จ�านวนมาก กล่าวได้ว่าร้อยละ 60 ของชาเยอร์บา มาเต้ในโลกนี้มาจากอาร์เจนตินา ส่งผลให้มีการใช้
แรงงานเด็กในการเก็บใบชาและใบยาสูบ แรงงานเด็กเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นบุตรหลานในครอบครัว
เกษตรกรที่เพาะปลูกชาและใบยาสูบ มีการใช้แรงงานเด็กในการเก็บใบชาและใบยาสูบตั้งแต่อายุ 5 ปี 

การใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายปรากฏให้เหน็อยูใ่นอาร์เจนตินา เราจะพบว่าเด็กหญงิ
ทีอ่าศัยอยูท่างภาคเหนอืของอาร์เจนตินาจ�านวนมากตกเป็นเหยือ่ของการค้ามนษุย์รปูแบบเพศพาณิชย์ 
รวมทั้งเด็กชาวโบลิเวียที่อพยพมาอาศัยในอาร์เจนตินาก็กลายเป็นแรงงานเด็กในภาคการเกษตร การ
ผลิตอิฐ และท�างานบ้าน รวมถึงถูกบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม และยังมีรายงาน
ว่าเด็กปารากวัยอพยพตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบเพศพาณิชย์ในอาร์เจนตินา

32US. Department of Labor. (2018). Findings on the Worst Forms of Child Labor. https://
www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
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อาร์เจนตินามีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับให้เด็กต้องเรียนจนถึงอายุ 18 ปี แต่มีเด็กอายุ 
16-17 ปี ออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน เนื่องจากอาร์เจนตินามีกฎหมายก�าหนด
อายแุรงงานขัน้ต�่าที ่16 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกบัอายตุามกฎหมายการศกึษาภาคบงัคับ เปน็เหตุผลให้เด็ก
จ�านวนมากเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับ

ในปี พ.ศ. 2561 อาร์เจนตินามกีารปรบัปรงุโครงสร้างคณะรฐัมนตรโีดยลดจ�านวนกระทรวง
จาก 20 กระทรวงเหลือเพียง 10 กระทรวง และปรับเปลี่ยนกระทรวงแรงงาน การจ้างงาน และความ
มั่นคงทางสังคม เป็นส�านักงานเลขาธิการแรงงาน การจ้างงาน และความมั่นคงทางสังคม ท�างาน 
ภายใต้กระทรวงการผลิตและแรงงาน (Ministry of Production and Labor) ส�านักงานเลขาธิการ
แรงงานฯ ท�าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแรงงานโดยท�างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตรวจแรงงานระดับจังหวัด  
ในขณะเดียวกับการท�างานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการก�าหนดนโยบายการ
ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เช่น การก�าหนดประเภทงานท่ีเป็นอันตราย การก�าหนด
อายุแรงงานขั้นต�่า ฯลฯ

นอกจากการปรบัเปล่ียนกระทรวงแรงงานฯ ไปเป็นส�านกังานเลขาธกิารแรงงานฯ เพือ่ความ
คล่องตัวในการด�าเนินงานแล้ว รัฐบาลอาร์เจนตินาได้จัดต้ังสถาบันข้ึนมาท�าหน้าท่ีตรวจและบังคับใช้
กฎหมายการใช้แรงงานเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต่ปัญหาบุคลากรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง
ขาดความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนษุย์ รวมทัง้ขาดแคลนผู้ตรวจแรงงานท่ีผ่าน
การอบรมท�าให้เกิดช่องว่างในทางปฏิบัติ ส�านักเลขาธิการแรงงานฯ จึงจัดท�าโครงการฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้พิพากษาศาลแรงงาน ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) ฯลฯ แม้ว่าจ�านวนผู้ตรวจแรงงานจะมีเพิ่มมากข้ึน แต่ยังคงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ�านวน
แรงงานอาร์เจนตินาทั้งหมด รวมทั้งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ก�าหนดไว้

กลไกการด�าเนินงานป้องกันและขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
อาร์เจนตินามีกลไกการด�าเนินงานป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการแห่งชาติส�าหรับการขจัดการใชแรงงานเด็ก 
 National Commission for the Eradication of Child Labor: CONAETI
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ท�าหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนการ

ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 16 หน่วยงาน และผู้แทน
จากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) องค์การ
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แรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) สมาคมอุตสาหกรรม และ
สหภาพแรงงาน 

คณะกรรมการฯ ได้เป็นเจ้าภาพการฝึกอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด�าเนินงานท่ีเป็นแนว
ปฏบัิติทีดี่ (Best Practice) และค้นหาแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติและระดับ
จังหวัด ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีตัวแทนจาก 24 จังหวัดเข้าร่วม

2) คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็ก
 Provincial Commissions for the Eradication of Child Labor: COPRETI
ท�าหน้าที่ประสานงานการด�าเนินงานการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในระดับจังหวัด

และระดับท้องถ่ิน ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สหภาพแรงงาน 
และสถาบันศาสนา เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ข่าวสารทีเ่ก่ียวกับการป้องกัน
และขจัดการใช้แรงงานเด็ก

3) ส�านักงานเลขาธิการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวแห่งชาติ
 National Secretariat for Childhood, Adolescence, and Family: SENAF
ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและประสานการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัและองค์กรพฒันา

เอกชนที่ท�าหน้าที่ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็ก การช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ สายด่วน
แจ้งข้อมูลร้องเรียนและขอความช่วยเหลือเร่ืองการละเมิดสิทธิและการใช้แรงงานเด็ก มีกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมเป็นเจ้าภาพ

4) หน่วยประสานงานการป้องกันการใชแรงงานเด็กและเยาวชน
 Coordinating Body for the Prevention of Child Labor and the 

Regulation of Adolescent Work: COODITIA
ท�าหน้าที่ตรวจสอบการใช้แรงงานเด็กและเยาวชนที่ผิดกฎหมาย ฝึกอบรมและให้ความช่วย

เหลือแก่ผู้ตรวจสอบการใช้แรงงานเด็กและเยาวชน และส่งเสริมการจัดต้ังหน่วยพิเศษเพื่อตรวจสอบ
การใช้แรงงานเด็กและเยาวชนที่ละเมิดกฎหมาย

5) ส�านักงานตรวจสอบการใชแรงงานเด็กและเยาวชน 
 Child and Adolescent Labor Monitoring Office: OTIA
เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานปลัดกระทรวงการผลิตและแรงงาน (Ministry of Production 

and Labor) ท�าหน้าทีศึ่กษาวจิยัการใช้แรงงานเด็กและวยัรุ่นเพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัการก�าหนดนโยบาย
และแผนงานการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็ก เป็นหน่วยงานหลักในการส�ารวจและเผยแพร่ผล
การส�ารวจการใช้แรงงานเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2561
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เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256358

6) หน่วยประสานงานการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีเป็นเหย่ือการแสวงหาประโยชน์
จากเพศพาณิชย์

 Coordinating Unit for Children and Adolescents in Danger of 
Commercial Sexual Exploitation

เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าแก่ 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง การจัดการประชมุเชงิปฏบัิติการ และสนบัสนุนการวจิยัเร่ืองการแสวงหาประโยชน์
จากเพศพาณิชย์

7) สภาแห่งสหพันธรัฐเพื่อการต่อตานและช่วยเหลือเหยื่อการคามนุษย์
 Federal Council to Fight Human Trafficking and to Protect and Assist 

Victims
ท�าหน้าที่ประสานการด�าเนินงานและอนุมัติแผนปฏิบัติการการต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับ

ประเทศ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีกระทรวงยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน (Ministry of Justice and Human Rights) เป็นเจ้าภาพ

8) สภาบรหิารเพือ่ต่อสูกับการคามนุษย์และเพือ่ปกป้องและช่วยเหลอืเหย่ือการคามนุษย์
 Executive Council to Fight Human Trafficking and to Protect and 

Assist Victims
ท�าหน้าทีป่ระสานงานความร่วมมอืการบรหิารเพ่ือต่อต้านการค้ามนษุย์ ประกอบด้วยตัวแทน

จากกระทรวงยติุธรรมและสิทธมินุษยชน กระทรวงความมัน่คงและการพฒันาสังคม และส�านกัเลขาธกิาร
แรงงาน ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาคือ การรณรงค์สร้างความตระหนักบนโซเชียลมีเดีย และจัดการ
ประชุมทางไกลเพื่อฝึกอบรมเรื่องการค้ามนุษย์

9) เครือข่ายธุรกิจต่อตานการใชแรงงานเด็ก
 Network of Businesses Against Child Labor
ก่อต้ังโดยความร่วมมอืของกระทรวงการผลิตและแรงงาน ส�านกังานเลขาธกิารแรงงาน และ

องค์กรธุรกิจต่างๆ ด�าเนินงานพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้แรงงานเด็ก และ
การป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ท�าหน้าที่เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายในธุรกิจในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
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นโยบายและแผนป้องกันและขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
อาร์เจนตินามีนโยบายและแผนป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  

ดังต่อไปนี้
1) แผนแห่งชาติเพื่อการป้องกันและการขจัดการใชแรงงานเด็กและเยาวชนฉบับท่ีสาม 

พ.ศ. 2561-2565
 Third National Plan for the Prevention and Eradication of Child 

Labor and the Regulation of Adolescent Work (2018–2022)
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ตรวจสอบควบคุม

การใช้แรงงานของเยาวชน ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก จัดการประชุมการใช้
แรงงานเด็กในระดับท้องถ่ิน ส่งเสรมิสถาบันครอบครวัในการเล้ียงดูเด็ก เสรมิสร้างศักยภาพในการปฏบัิติ
งานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ส่งเสริมระบบการศึกษา 
สร้างความตระหนักถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพของการใช้แรงงานเด็ก สนับสนุนการ
ตรากฎหมายคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก

2) ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างอาร์เจนตนิาและระบบสหประชาชาตเิพ่ือการพฒันา 
(พ.ศ. 2559–2563)

 Strategic Framework for Cooperation Between Argentina and the UN 
System for Development (2016–2020)

ก�าหนดล�าดับความส�าคัญในการพฒันาการด�าเนนิงานการป้องกันและขจดัการใช้แรงงานเด็ก 
ตามข้อตกลงระหว่างรฐับาลและหน่วยงานแห่งสหประชาชาติ สนบัสนนุการให้ความคุ้มครองทางสังคม 
เสรมิสร้างพัฒนาการทางเศรษฐกิจทีย่ัง่ยนืโดยให้ความส�าคัญกับการป้องกันและขจดัการใช้แรงงานเด็ก
และการบังคับใช้แรงงาน 

3) ขอตกลงระหว่างหน่วยงานเพื่อการป้องกันการใชแรงงานเด็กและเยาวชน
 Inter-agency Agreement for Prevention of Child Labor and Protection 

of the Adolescent Worker
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงานเลขาธิการแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการในการ 

บูรณาการการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและคุ้มครองการใช้แรงงานเยาวชน จดัท�าหลักสูตรและฝึกอบรม 
ให้ความรูก้ารป้องกันการใช้แรงงานเด็กและการคุ้มครองแรงงานเยาวชนแก่ครสัูงกัดกระทรวงศึกษาธกิาร



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256360

4) แผนป้องกันการคามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์แห่งชาติทุกสองปีและเพื่อการ
คุมครองและช่วยเหลือเหยื่อ (TIP Action Plan 2018–2020)

รัฐสภาให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อป้องกันและ
ช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การตรวจ
สอบของรฐัสภา มคีณะกรรมการบรหิารแผนจดัต้ังข้ึนท�าหน้าทีก่�าหนดแผนปฏบัิติทีเ่น้นการป้องกันและ
การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ประสานงาน รวบรวม และจัดท�าฐานข้อมูลกลางส�าหรับการป้องกัน
และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลท่ี
เป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวกับเหยื่อการค้ามนุษย์ 

ในการด�าเนินงานตามแผนรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณพิเศษให้ แต่เป็นการบูรณาการ 
งบประมาณระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

5) แผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2560–2563)
 National Plan of Action on Human Rights (2017–2020)
เป็นแผนที่จัดท�าข้ึนเพื่อน�านโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนไป

ปฏบัิติ รวมถึงแผนป้องกันและฟ้ืนฟเูด็กและวยัรุน่ทีถู่กกระท�าความรนุแรงทางเพศพาณิชย์ การแสวงหา
ประโยชน์การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก 

ภายใต้แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี 2561 รัฐบาลจัดท�าแผนเพื่อปกป้องสิทธิ
มนุษยชนของคนเชื้อสายแอฟริกัน จัดต้ังคณะกรรมการป้องกันการทรมานแห่งชาติข้ึนเป็นชุดแรก  
จัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมแห่งแรกส�าหรับผู้อพยพและผู้ล้ีภัย และได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน 
ช่วยเหลือ และขจัดการใช้ความรุนแรงต่อสตรี

ระดับของพัฒนาการการด�าเนินงานป้องกันและขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวราย

ในปี พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐอาร์เจนตินาได้รบัการจัดอนัดับการด�าเนนิงานป้องกันและขจดั
การใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายในระดับ “ก้าวหน้าอย่างมนียัส�าคัญ” (Significant Advancement)  
เป็นผลจากการด�าเนินงานดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็กอย่างยั่งยืน 
ครั้งที่ 4 (IV Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labor) 

2. จัดท�าและเผยแพร่ผลการส�ารวจสถานการณ์แรงงานเด็กแห่งชาติ
3. เผยแพร่แผนแห่งชาติฉบับที่ 3 เพื่อการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กและการ

คุ้มครองแรงงานเยาวชน
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4. รัฐบาลประกาศใช้มาตรการการตรวจสอบแรงงานรูปแบบใหม่
5. จัดท�าทะเบียนข้อร้องเรียนแรงงานเด็กแห่งชาติ
6. เปิดตัวโครงการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในโรงงานผลิตอิฐ
อย่างไรก็ตาม เด็กในอาร์เจนตินายังตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์ เหยื่อการค้ามนุษย์ และถูกใช้ในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย เช่น 
การขนส่งและจ�าหน่ายยาเสพติด รวมทั้งยังมีเด็กปฏิบัติงานท่ีเส่ียงอันตรายในภาคการเกษตรอยู่  
นอกจากนัน้ รฐับาลกลางยงัขาดการเผยแพร่การบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญาทีเ่ก่ียวข้อง
กับการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้าย และโครงการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรยังไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด 

ปี พ.ศ. 2561 สาธารณรัฐอาร์เจนตินาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศก้าวหน้า
อย่างมีนัยส�าคัญ (Significant Advancement) จากการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย ดังต่อไปนี้

1. กระทรวงแรงงานร่วมกับส�านักงานสถิติแห่งชาติจดัท�าและเผยแพร่สถิติการใช้แรงงานเด็ก
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศ

2. ศาลจังหวัดตัดสินลงโทษทางอาญาผู้กระท�าความผิดการใช้แรงงานเด็กเป็นครั้งแรกของ
ประเทศในเดือนกรกฎาคม 2561

3. รัฐบาลอนุมัติแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
พ.ศ. 2561-2563

4. กระทรวงแรงงานและส�านักงานอัยการฝ่ายต่อต้านการค้ามนุษย์เผยแพร่เอกสารคู่มือ 
ต่อต้านการค้ามนุษย์ส�าหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อท�าความเข้าใจ
และปรับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์และแรงงานเด็กของอาร์เจนตินา



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256362

ตารางที่ 2.8 การด�าเนินงานของรัฐบาลอาร์เจนตินาตอบสนองข้อเสนอแนะ พ.ศ. 2561

ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2560 การด�าเนินงาน พ.ศ. 2561
1. ไม่มีในข้อเสนอแนะ 1. จัดท�าและเผยแพร่สถิติการใช้แรงงานเด็กและ

สถิติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระดับ
ประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศ

2. เผยแพร่ข้อมูลการพิจารณาคดีการกระท�าผิดฐาน
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

2. ศาลจังหวัดตัดสินลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท�า
ความผิดการใช้แรงงานเด็กเป็นครั้งแรกของ
ประเทศ

3. สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจแรงงานและการ
ด�าเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย

3. รัฐบาลอนุมัติแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้า
มนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
พ.ศ. 2561-2563

4. เผยแพร่เอกสารคู่มือการด�าเนินงานต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ส�าหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนและเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรม

ในปี พ.ศ. 2562 สาธารณรัฐอาร์เจนตินาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศก้าวหน้า
อย่างมีนัยส�าคัญ (Significant Advancement) จากการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย ดังต่อไปนี้

1. ออกระเบียบเพิ่มความเข้มข้นการด�าเนินการตรวจสอบการใช้แรงงานเด็กและเยาวชน
2. ศาลยุติธรรมพิจารณาลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท�าความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กใน 

รูปแบบที่เลวร้ายและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กอย่างต่อเนื่อง
3. ส�านักงานอัยการพิเศษด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จัดอบรม

ให้ความรู้ด้านการค้ามนุษย์แก่อัยการ ทนาย เจ้าหน้าที่ตุลาการ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
4. หน่วยงานก�ากับความเสี่ยงด้านแรงงานร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ

กลุ่มผู้สนับสนุนเยาวชน น�าแผนปฏบัิติการแห่งชาติฉบับใหม่เพือ่ปรบัปรงุความปลอดภยัและสุขอนามยั
ในการท�างานของเด็กและเยาวชนมาใช้

5. รฐับาลท้องถ่ินร่วมมอืกับภาคเอกชนพฒันาระบบการติดตามตรวจสอบการใช้แรงงานเด็ก
ในไร่บลูเบอรี่ และไร่ชาเยอร์มา บาเต้
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ตารางที่ 2.9 สรุปการด�าเนินงานตอบสนองข้อเสนอแนะ พ.ศ. 2562

ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2561 การด�าเนินงาน พ.ศ. 2562
1. ไม่มีข้อเสนอในรายงาน 1. ออกระเบียบเพิ่มความเข้มข้นการด�าเนินการ

ตรวจสอบการใช้แรงงานเด็กและเยาวชน
2. ไม่มีข้อเสนอในรายงาน 2. การลงโทษอาญาแก่ผู้กระท�าความผิดฐานการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กอย่างต่อเนื่อง

3. ไม่มีข้อเสนอในรายงาน 3. อบรมให้ความรู้ด้านการค้ามนุษย์แก่อัยการ 
ทนาย เจ้าหน้าที่ตุลาการ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

4. ไม่มีข้อเสนอในรายงาน 4. น�าแผนปฏิบัติการแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อปรับปรุง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท�างานของ
เด็กและเยาวชนมาปฏิบัติ

5. ขยายขอบเขตการด�าเนินงานช่วยเหลือแรงงาน
เด็กในภาคการเกษตร

5. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการใช้แรงงาน
เด็กในไร่บลูเบอรี่และไร่ชาเยอร์มา บาเต้

สรุปกรณีศึกษาสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
1. มกีลไกการด�าเนินงานในรปูแบบคณะกรรมการระดับชาติและระดับจงัหวดัรบัผิดชอบการ

ด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ประเทศไทยมีคณะกรรมการระดับชาติ ไม่ม ี
คณะกรรมการระดับจังหวัด)

2. มหีน่วยงานท�าหน้าทีป่ระสานและบูรณาการการด�าเนนิงานของหน่วยปฏบัิติงานขจดัการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้แก่ หน่วยประสานงานการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและเยาวชน 
หน่วยประสานงานการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีเป็นเหยื่อการแสวงหาประโยชน์จากเพศพาณิชย์  
สภาแห่งสหพันธรัฐเพื่อการต่อต้านและช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ สภาบริหารเพ่ือต่อสู้กับการค้า
มนุษย์และเพื่อปกป้องและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ประเทศไทยมีหน่วยงานท�าหน้าหน้าที่ประสานและ
บูรณาการ)

3. มีเครือข่ายธุรกิจเอกชนเข้าร่วมเป็นภาคีด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้าย (ประเทศไทยมีเครือข่ายธุรกิจเอกชนร่วมเป็นเครือข่ายด�าเนินงาน)

4. มีข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
(ประเทศไทยมีข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงาน)
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กรณีศึกษาที่	2:	สาธารณรัฐอินเดีย33

สถานการณ์การใชแรงงานเด็กในสาธารณรัฐอินเดีย
ในสาธารณรฐัอนิเดียมเีด็กตกเป็นเหยือ่การใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย บางส่วนถูกใช้

เป็นแรงงานบังคับในการผลิตเครื่องนุ่งห่มและการท�าเหมืองหิน บางส่วนต้องท�างานท่ีเป็นอันตรายใน
อุตสาหกรรมการผลิตด้ายและเส้นด้าย 

เด็กในอินเดียตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในรูปแบบแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์ ถูก
บังคับใช้แรงงานท�างานบ้าน เป็นแรงงานผูกมัด (Bounded Labor) (เพื่อช�าระหนี้ของครอบครัวที่เป็น
หนี้ของผู้จัดหาและนายจ้าง) ในการเผาอิฐและท�าเหมืองหิน 

เด็กอินเดียจากพื้นที่ชนบทถูกค้ามนุษย์เพื่อเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็กต่างๆ เช่น 
โรงปั่นด้าย ผลิตเมล็ดฝ้าย ซ่ึงเป็นการท�างานในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายโดยได้รับค่าจ้างเพียง 
เล็กน้อย หรือไม่ได้รับค่าจ้างเลย 

นอกจากน้ียังมีรายงานว่ากองก�าลัง/กลุ่มติดอาวุธผิดกฎหมายบังคับให้เด็กท�าหน้าที่เป็น
สายลับขนส่งของผิดกฎหมาย และเป็นทหารในรัฐพิหาร รัฐฉัตติสครห์ รัฐจาร์ก รัฐมหาราษฎร ์ 
รัฐเบงกอลตะวันตก โอดิชา จัมมู และแคชเมียร์ บางครั้งเด็กๆ จะถูกกลุ่มลัทธิเหมาใช้เป็นโล่ห์มนุษย์
ในการเผชิญหน้ากับกองก�าลังความมั่นคงของรัฐบาล

เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์ แรงงานบังคับ และการค้า
มนุษย์ มีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กจากกลุ่มคนชายขอบ เช่น ชาวฮินดูวรรณะต�่า สมาชิกของชุมชนชนเผ่า 
และชนกลุ่มน้อยทางศาสนา เด็กจากกลุ่มคนชายขอบยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา 
บางครั้งถูกครูในโรงเรียนเลือกปฏิบัติและข่มขู่คุกคาม

อนิเดียก�าหนดอายข้ัุนต�า่ในการท�างานต�า่กว่าอายกุารศึกษาภาคบังคับ ส่งผลให้เด็กต้องออก
จากโรงเรียนก่อนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อไปใช้แรงงาน แม้จะมีหลักฐานว่าเด็กท�างานในสภาพ
แวดล้อมไม่ปลอดภยัและส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นเวลานานในโรงป่ันด้าย การผลิตเครือ่งนุง่ห่ม ท�าพรม 
และท�างานบ้านแต่ไม่มีกฎหมายห้ามให้เด็กเข้าไปท�างานในงานท่ีเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพ
เหล่านี้

33US. Department of Labor. (2018). Findings on the Worst Forms of Child Labor. https://
www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
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กลไกการด�าเนินงานป้องกันและขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 
ประเทศอนิเดียมกีลไกการด�าเนนิงานป้องกันและขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. คณะท�างานเพื่อใหเป็นไปตามรัฐบัญญัติการใชแรงงานเด็ก (Task Force to 

Implement the Child Labor Act)
เป็นกลไกบูรณาการการด�าเนนิงานเพือ่ให้การด�าเนนิการด้านเด็กและเยาวชนตามรัฐบัญญติั

การใช้แรงงานเด็กเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (MOLE) เป็นเจ้าภาพ
หลักและประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จ�านวน 12 คน มาจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน ประชุมครั้ง
แรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

2. คณะที่ปรึกษาดานการใชแรงงานเด็กและเยาวชน (Central Advisory Board on 
Child and Adolescent Labor)

เป็นคณะกรรมการทีม่รีฐัมนตรกีระทรวงแรงงานและการจ้างงานเป็นประธาน ท�าหน้าท่ีตรวจ
สอบการด�าเนินการตามกฎหมายและการด�าเนินโครงการเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็ก รวมท้ังเสนอ
มาตรการส�าหรับการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก กรรมการจ�านวน 45 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน

3. คณะกรรมการคุมครองสิทธิเด็กแห่งชาติ (National Commission for the 
Protection of Child Rights)

ท�าหน้าที่ตรวจสอบทบทวนกฎหมาย นโยบาย และกลไกการบริหารจัดการ และการ 
ด�าเนินงานการคุ้มครองสิทธิเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์การคุ้มครองเด็กที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ 
เป็นไปตามข้อตกลงของสหประชาชาติ รวมทั้งศึกษาข้อบกพร่องของกฎหมายท่ีท�าให้การพิทักษ์สิทธิ
เด็กไม่มีประสิทธิภาพ มีการจัดต้ังตัวแทนระดับมลรัฐ ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็กใน 29 
มลรัฐ และเขตปกครองพิเศษ 6 แห่ง เพื่อให้การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น

4. คณะกรรมาธิการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ(National Human Rights Commission)
ติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระบบแรงงานผูกมัด ตรวจสอบการด�าเนินงานของ

รัฐบาลในการจ�าแนก ปลดปล่อย และฟื้นฟูแรงงานที่ถูกผูกมัด 
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เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256366

5. แพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรับการด�าเนินงานขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวราย

เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จัดท�าโดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานเพื่อให้ผู้มีหน้าที่
เก่ียวข้องกับการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทัง้ทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีร่ฐั ภาคเอกชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) เผยแพร่ข้อมูล แนวทางการด�าเนินงาน หรือประสบการณ์ เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายหลักดานการใชแรงงานเด็ก
ประเทศอินเดียมีนโยบายหลักในการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 

ดังต่อไปนี้
1. นโยบายแห่งชาติดานแรงงานเด็ก (National Policy on Child Labor)
เป็นนโยบายการด�าเนินการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็กที่ก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงการ

บังคับใช้กฎหมายและการให้ความช่วยเหลอืเด็กทีเ่ป็นผู้เสยีหาย โดยมกีระทรวงแรงงานและการจ้างงาน 
และกระทรวงการพัฒนาสตรีและเด็ก (MWCD) เป็นกลไกหลักในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ

2. แผนปฏิบัติการแห่งชาติดานแรงงานเด็กแห่งชาติ
เป็นแผนด�าเนินการที่ก�าหนดกิจกรรมท่ีมีความส�าคัญเร่งด่วนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ

นโยบายด้านแรงงานเด็กแห่งชาติ เช่น การดึงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา การสร้างกลไกระดับชุมชนเพื่อ
การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก การบูรณาการกลไกการด�าเนนิงานป้องกันและขจดัการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย 

3. แผนปฏิบัติการของรัฐในดานแรงงานเด็ก
ก�าหนดรายละเอียดกิจกรรมและโครงการของภาครัฐในการขจัดการใช้แรงงานเด็ก  

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานเด็กน�าไปใช้ใน 10 มลรัฐ คือ อานธรประเทศ พิหาร คุชราต ฌาร์ขัณฑ์ 
กรณาฏกะ เมฆาลัย โอริสสา ปัญจาบ ทมิฬนาฑู และอุตตรประเทศ

โครงการทางสังคมเพื่อป้องกันและขจัดการใชแรงงานเด็ก
1. โครงการแรงงานเด็กแห่งชาติ (National Child Labor Project)
ด�าเนินงานโดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน เป็นโครงการที่ด�าเนินการในระดับอ�าเภอ

เพื่อค้นหาและช่วยเหลือเด็กให้พ้นจากการท�างานที่เป็นอันตราย จัดการศึกษาและการฝึกอาชีพ จัดตั้ง
และบริหารโรงเรียนภายใต้โครงการแรงงานเด็กแห่งชาติ (NCLP) เพื่อให้เด็กได้เรียนในระบบโรงเรียน
ปกติ รวมทั้งการให้ทุน อาหาร และการรักษาพยาบาล การศึกษา อย่างเป็นทางการ ในปัจจุบันอินเดีย
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มศูีนย์ฝึกอบรมพิเศษจ�านวน 3,000 แห่ง รองรบัเด็กประมาณ 120,000 คน ในช่วงระหว่าง 1 เมษายน 
2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมเหล่านี้ได้ช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็กท่ีถูกใช้แรงงานจ�านวน 
47,345 คน

2. โครงการคุมครองเด็กแบบบูรณาการ (Integrated Child Protection Scheme: 
ICPS)

ให้ความคุ้มครองเด็กและเด็กที่ถูกช่วยเหลือจากการท�างานเส่ียงอันตราย การถูกบังคับใช้
แรงงานและการค้ามนษุย์ ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและบ้านพกัพงิทีด่�าเนนิการโดยรฐั การหาบ้าน
อุปถัมภ์และครอบครัวบุญธรรม ให้บริการฟื้นฟูสภาพกายและจิตใจของเด็ก รวมทั้งจัดการศึกษานอก
ระบบและการฝึกอาชีพ

3. สายด่วนเพื่อการคุมครองเด็ก
เป็นบริการโทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมง รับแจ้งเหตุเด็กถูกท�าร้าย ประสบความทุกข์ยาก 

ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ หรือความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
4. บริการติดตามเด็กหาย 
บรกิารให้การติดตามช่วยเหลือกรณีเด็กหาย การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเด็กหายแก่หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ หน่วยงานคุ้มครองพิทักษ์เด็ก คณะกรรมการสวัสดิการเด็ก ฯลฯ 
โดยผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปสามารถให้ข้อมูลและติดตามข้อมูลเด็กหายได้

5. โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานผูกมัด (Central Sector Scheme for 
Rehabilitation of Bonded Laborers)

โครงการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟแูรงงานผู้ใหญ่และเด็กทีถู่กผูกมดั โดยให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและสวัสดิการสังคม รวมถึงให้การสนับสนุนทางการเงินส�าหรับการส�ารวจและช่วยเหลือ
เหยื่อการใช้แรงงานผูกมัดในระดับท้องถิ่น รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รัฐบาลอินเดียใช้จ่าย
งบประมาณมากกว่า 14 ล้านดอลลาห์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือแรงงานผูกมัดจ�านวน 289,222 คน 

6. กิจกรรมต่อตานการคามนุษย์
กิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ด�าเนินการโดย MWCD โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน

และรัฐบาล สนับสนุนโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูและส่งตัวเหยื่อค้ามนุษย์กลับประเทศรวมการให้บริการ
บ้านพักฉุกเฉินระยะส้ัน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกอาชีพแก่สตรีและวัยรุ่นหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการ 
ค้ามนุษย์



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256368

7. มาตรการสรางความตระหนักและการมส่ีวนร่วมในการป้องกันการใชแรงงานเดก็และ
แรงงานบังคับ

เป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก USDOL ซ่ึงด�าเนินการโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) เพ่ือการวิจัยและพัฒนาวิธีการส�ารวจ สร้างความตระหนัก การพัฒนานโยบาย เสริมสร้างขีด
ความสามารถของรัฐบาล และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

ในปี 2561 องค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมมือกับรัฐบาลรัฐพิหาร รัฐฉัตติสครห์ และ
อุตตรประเทศเพื่อประเมินผลการด�าเนินงานโครงการของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก 
ให้สอดคล้องกับรัฐบัญญัติแรงงานเด็กฉบับแก้ไขของอินเดีย และพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อปิดช่องว่าง
ความรู้เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก

ระดับของพัฒนาการการด�าเนินงานป้องกันและขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวราย

ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศอินเดียได้รับการจัดอันดับป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ายโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาให้อยู่ในระดับ “ก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ” 
(Significant Advancement) เป็นผลมาจากการด�าเนินงานดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลอินเดียให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดย
ทันทีเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และอนุสัญญา ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ันต�่าที่
อนุญาตให้จ้างงานได้ และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งห้ามเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี 
ท�างานในอาชีพและกระบวนการที่เป็นอันตราย 

2. รัฐบาลด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายแรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานเด็กอย่างมี
ประสิทธภิาพ โดยประกาศใช้แผนปฏบัิติการแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนปฏบัิติการตามนโยบายเด็กและเยาวชน
ที่ให้ความส�าคัญกับการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ที่มีเด็กเป็นเหยื่อ และการกระท�าความผิดอาญา
อื่นๆ

อย่างไรก็ตามเด็กในอนิเดียยงัคงตกเป็นเหยือ่การใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย และการ
บังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม และเหมืองหิน รวมท้ังการท�างานเส่ียงอันตรายใน
อุตสาหกรรมผลิตอิฐ เนื่องจากรัฐบัญญัติการใช้แรงงานเด็กในงานอันตรายไม่ระบุข้อห้ามการท�างานท่ี
เป็นอนัตรายไว้อย่างครอบคลุม บทลงโทษไม่มากพอทีจ่ะยบัยัง้การละเมดิกฎหมาย รวมทัง้ไม่ได้ก�าหนด
ให้การกระท�าความผิดฐานจัดหาเด็กไปเป็นกองก�าลังติดอาวุธ ไม่มีบทลงโทษทางอาญา

ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแก่ประเทศอินเดียไว้ดังต่อไปนี้
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ดานกฎหมาย
ก�าหนดประเภทของงานอันตรายที่ห้ามส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ไว้ในกฎหมายให้

ครอบคลุม โดยเฉพาะในภาคส่วนที่เด็กท�างานอย่างไม่ปลอดภัยและส่งผลเสียต่อสุขภาพ การท�างาน
เป็นระยะเวลานานๆ เช่น งานในโรงงานปั่นด้าย โรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม พรม และงานบ้าน

ก�าหนดให้การจัดหาเด็กเพื่อเป็นกองก�าลังติดอาวุธผิดกฎหมายเป็นความผิดทางอาญา

ดานการบังคับใชกฎหมาย
1. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลูระดับชาติเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน งบประมาณ

ที่น�ามาใช้ จ�านวนพนักงานตรวจแรงงาน จ�านวนการตรวจแรงงาน และจ�านวนครั้งการตรวจแรงงาน
ในสถานทีท่�างาน จ�านวนการท�าผิดกฎหมายและการลงโทษ และข้อมลูการละเมดิกฎหมายแรงงานเด็ก 

2. ก�าหนดบทลงโทษทีเ่พยีงพอส�าหรบัการยบัยัง้การละเมดิกฎหมายการจ้างงานเด็กและการ
ใช้แรงงานเด็กที่ต้องห้ามอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลระดับประเทศในเรื่อง จ�านวนการสอบสวนทางอาญา การ
ละเมิดกฎหมาย การฟ้องร้อง การตัดสินลงโทษ และการลงโทษอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

ดานการบูรณาการการปฏิบัติงาน
เผยแพร่ข้อมลูการด�าเนินงานโดยของหน่วยงานทีม่ีภารกิจเกีย่วข้องกบัการใช้แรงงานเด็กใน

รูปแบบที่เลวร้าย

ดานนโยบายรัฐบาล
รฐับาลกลางร่วมมอืกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ จดัท�าแผนปฏิบัติการเพือ่ป้องกันและขจดัการ

ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

ดานโครงการทางสังคม
1. ลงโทษเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติและคุกคามเด็ก
2. ลดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กจากชุมชนชายขอบ
3. จดัท�าและเผยแพร่ข้อมลูและข้อค้นพบจากการส�ารวจสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กแบบ

ผูกมัดระดับอ�าเภอแก่สาธารณะ



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256370

ปี พ.ศ. 2561 ประเทศอินเดียได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศ “ก้าวหน้าอย่าง 
มนียัส�าคัญ” ในการด�าเนนิงานการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย เนือ่งจากการด�าเนนิงาน
ต่อไปนี้

รัฐบาลอินเดียร่างกฎหมายการค้ามนุษย์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟู
เหยื่อจากการค้ามนุษย์ ซึ่งท�าให้การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายเป็นความผิด
ทางอาญา และเพิ่มความรุนแรงของบทลงโทษผู้กระท�าความผิด กฎหมายครอบคลุมการกระท�าความ
ผิดการค้ามนุษย์ด้านการบังคับใช้แรงงานและการขอทาน 

รัฐบาลด�าเนินการจัดต้ังหน่วยงานใหม่เพื่อด�าเนินการเก่ียวกับเด็กและตราบัญญัติรัฐการใช้
แรงงานเยาวชนข้ึนบังคับใช้ส�าหรบัการคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชน รฐับาลมอบหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐรวบรวมและจัดท�ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งจะบันทึกรายละเอียด
คดีการค้ามนุษย์ที่เกิดข้ึน ในรายงานฉบับล่าสุดแสดงให้เห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและ 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กในหลายรัฐด�าเนินการช่วยเหลือเด็กจากการถูกใช้แรงงานท่ีเป็นอันตรายและ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์ นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดท�ามาตรฐานขั้นตอนการด�าเนินงานส�าหรับ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินส�าหรับเหยื่อการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

แต่อย่างไรก็ตามเด็กในอินเดียยังตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย เช่น  
การถูกบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่ม การท�าเหมือง ท�างานที่เส่ียงต่ออันตราย 
ในการผลิตด้ายและเส้นด้ายเป็นเวลานาน โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

ปี 2561 อินเดียได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศ “ก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ” ใน
การด�าเนินงานป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นผลจากการด�าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. รัฐบาลจัดท�าร่างกฎหมายการค้ามนุษย์ (ป้องกันคุ้มครองและการฟื้นฟูสมรรถภาพ) มี
ผลให้การกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดทางอาญา และเพิ่มบทลงโทษส�าหรับการ 
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ที่ทวีความรุนแรงข้ึน รวมถึงการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน 
แรงงานผูกมัด และการขอทาน 

2. รฐับาลจดัต้ังหน่วยงานใหม่เพือ่ด�าเนนิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัแรงงานเด็กและ
เยาวชน 

3. ก�าหนดรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ที่รัฐสมาชิก 29 รัฐ ต้องการสถานการณ์การ
ค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กในระดับมลรัฐแก่รัฐบาลกลางเพื่อจัดท�าและเผยแพร่เป็นรายงาน
สาธารณะทุกปี
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4. เจ้าหน้าทีต่�ารวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีต่รวจแรงงานและเจ้าพนกังานคุ้มครองเด็กในหลาย
รัฐได้จู่โจมเข้าช่วยเหลือเด็กจากการใช้แรงงานเด็กท่ีเป็นอันตรายและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
พาณิชย์ 

5. รัฐบาลของเมืองหลวงแห่งชาติเดลี (National Capital Territory of Delhi) ประกาศ
ใช้มาตรฐานข้ันตอนการด�าเนินงานส�าหรับการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ใหญ่และเด็กท่ีได้รับการช่วย
เหลือจากการตกเป็นเหยื่อแรงงานผูกมัด

6. ร่างนโยบายต่อสู้การกระท�าความผิดการค้ามนุษย์
อย่างไรก็ตาม เด็กๆ ในอินเดียยังคงตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

แรงงานบังคับผลิตแครื่องนุ่งห่ม ท�าเหมืองหิน ปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายในอุตสาหกรรมผลิตด้าย งาน
เสี่ยงอันตรายที่เป็นข้อห้าม งานที่ท�าในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นระยะ
เวลานาน โดยบทลงโทษของกฎหมายไม่รุนแรงพอที่จะยับยั้งการละเมิดได้

ปัญหาบานพักฉุกเฉิน
ปัญหาทีส่�าคัญประการหนึง่ทีซ่�า้เติมเด็กหญงิชาวอนิเดียทีต่กเป็นเหยือ่การค้ามนุษย์และการ

ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายคือ การถูกละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศพาณิชย์ ซึ่งมีรายงาน
ว่าเด็กหญงิ 30 คนในบ้านพกัฉกุเฉนิถูกละเมดิและหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์จากเจ้าหน้าทีข่องบ้าน
พกัฉกุเฉนิน้ันเอง เนือ่งจากภาครฐัขาดระบบการติดตามตรวจสอบบ้านพกัฉกุเฉนิของรฐัและท่ีได้รบัทุน
สนับสนุนจากรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาสภาพบ้านพักท่ีไม่ปลอดภัยและมีสภาพกักขังเป็น
เหตุให้เด็กในบ้านพักพยายามหนีและพยายามฆ่าตัวตาย รัฐบาลกลางและรัฐบาลแห่งรัฐได้ด�าเนินการ
แก้ปัญหาดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลกลางก�าหนดแนวทางและมาตรการก�ากับควบคุมบ้านพักฉุกเฉินจ�านวน 7,023 
แห่ง ทีไ่ด้รับทุนสนบัสนนุจากรัฐบาล โดยด�าเนนิการตรวจสอบสถานสงเคราะห์เด็กทีม่อียู ่นับจากเดือน
สิงหาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 รัฐบาลกลางสามารถตรวจสอบบ้านพักฉุกเฉินได้จ�านวนหนึ่ง
ในสามของบ้านพักฉุกเฉินที่มีอยู่ 

2. เดือนเมษายน 2561 รัฐบาลอินเดียก�าหนดรูปแบบการรายงานสถานการณ์การก่อ
อาชญากรรมที่รวมถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์เพื่อจัดท�าเป็นรายงานประจ�าปี

3. รฐัอตุตรประเทศออกแนวทางช่ัวคราวส�าหรบัการจดัการบ้านพักพงิในรฐัในเดือนกันยายน 
2561

4. เดือนกันยายน 2561 ศาลฎีกามีค�าส่ังให้กระทรวงการพัฒนาสตรีและเด็ก (MWCD) 
ก�าหนดนโยบายการค้ามนุษย์การคุ้มครองเด็กเพื่อป้องกันการละเมิดในสถานสงเคราะห์ท่ีด�าเนินการ 
โดยรัฐบาลและได้รับทุนจากรัฐ



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256372

5. รัฐพิหารประกาศว่าจะตรวจสอบบ้านพักฉุกเฉินที่ได้รับทุนจากรัฐบาลและองค์กรพัฒนา
เอกชนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2561 

6. เดือนธันวาคม 2561 ศาลฎีกาได้ขอให้ MWCD รายงานความก้าวหน้าสถานการณ์การ
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กในสถานสงเคราะห์ทุกแห่ง

ตารางที่ 2.10 สรุปการด�าเนินงานตอบสนองข้อเสนอแนะของรัฐบาลอินเดีย พ.ศ. 2561

ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2560 การด�าเนินงาน พ.ศ. 2561
1. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลระดับชาติเก่ียวกับการ

บังคับใช้กฎหมายแรงงาน งบประมาณท่ีน�ามาใช้ 
จ�านวนพนักงานตรวจแรงงาน จ�านวนการตรวจ
แรงงาน และจ�านวนครั้งการตรวจแรงงานในสถาน
ท่ีท�างาน จ�านวนการท�าผิดกฎหมายและการลงโทษ 
และข้อมูลการละเมิดกฎหมายแรงงานเด็ก

2. ก�าหนดบทลงโทษท่ีเพียงพอส�าหรับการยับยั้งการ
ละเมิดกฎหมายการจ้างงานเด็กและการใช้แรงงาน
เด็กที่ต้องห้ามอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ก�าหนดให้การจัดหาเด็กเพ่ือเป็นกองก�าลังติดอาวุธ
ผิดกฎหมายเป็นความผิดทางอาญา

- ร่างกฎหมายการค้ามนษุย์ท่ีมวัีตถปุระสงค์เพ่ือป้องกัน 
คุ้มครอง และฟื้นฟูเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ซึ่งท�าให้
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลว
ร้ายเป็นความผดิทางอาญา และเพ่ิมความรุนแรงของ
บทลงโทษผู้กระท�าความผิด กฎหมายครอบคลุม
การกระท�าความผิดการค้ามนุษย์ด้านการบังคับใช้
แรงงานและการขอทาน

- ร่างนโยบายต่อสู้การกระท�าความผิดการค้ามนุษย์

4. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลระดับชาติเก่ียวกับการ
บังคับใช้กฎหมายแรงงาน งบประมาณท่ีน�ามาใช้ 
จ�านวนพนักงานตรวจแรงงาน จ�านวนการตรวจ
แรงงาน และจ�านวนครั้งการตรวจแรงงานในสถาน
ท่ีท�างาน จ�านวนการท�าผิดกฎหมายและการลงโทษ 
และข้อมูลการละเมิดกฎหมายแรงงานเด็ก

5. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลระดับชาติเรื่อง จ�านวน
การสอบสวนทางอาญา การละเมิดกฎหมาย  
การฟ้องร้อง การตัดสินลงโทษ และการลงโทษ
อาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กใน 
รูปแบบที่เลวร้าย

6. เผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจเก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้าย

7. จัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลและข้อค้นพบจากการ
ส�ารวจสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กแบบผูกมัด
ระดับอ�าเภอแก่สาธารณะ

ก�าหนดรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ท่ีรัฐสมาชิก 
29 รัฐ ต้องการสถานการณ์การค้ามนุษย์และการใช้
แรงงานเด็กในระดับมลรัฐแก่รัฐบาลกลางเพ่ือจัดท�า
และเผยแพร่เป็นรายงานสาธารณะทุกปี
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ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2560 การด�าเนินงาน พ.ศ. 2561
8. รัฐบาลกลางร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ จัด

ท�าแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- รัฐบาลจัดต้ังหน่วยงานใหม่เพ่ือด�าเนินการให้เป็นไป
ตามรัฐบัญญัติแรงงานเด็กและเยาวชน

- เจ้าหน้าที่ต�ารวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีตรวจแรงงาน
และเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กในหลายรัฐได้จู่โจมเข้า
ช่วยเหลือเด็กจากการใช้แรงงานเด็กท่ีเป็นอันตราย
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์

- รัฐบาลของเมืองหลวงแห่งชาติเดลี (National 
Capital Territory of Delhi) ประกาศใช้มาตรฐาน
ขั้นตอนการด�าเนินงานส�าหรับการช่วยเหลือทางการ
เงนิแก่ผู้ใหญ่และเด็กท่ีได้รับการช่วยเหลือจากการตก
เป็นเหยื่อแรงงานผูกมัด

9. ลงโทษเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาที่มีส่วนร่วม 
ในการเลือกปฏิบัติและคุกคามเด็ก

10. ลดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กจากชุมชนชายขอบ

ไม่มีในรายงาน

ปี พ.ศ. 2562 อินเดียได้รับการจัดอันดับความก้าวหน้าของความพยายามในการป้องกัน
และขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้อยู่ในกลุ่มก้าวหน้าระดับปานกลาง (Moderate 
Advancement) ลดระดับลงจากปี พ.ศ. 2561 ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มก้าวหน้าอย่าง 
มีนัยส�าคัญ (Significant Advancement) เป็นผลจากการด�าเนินงานต่อไปนี้

1. จัดท�าระบบบันทึกข้อมูลสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัล ปิดบ้านพักพิงที ่
ผิดกฎหมาย 539 แห่งในรัฐมหาราษฏระจาร์คาน รัฐกรณาฏกะอุตตรประเทศ และมัธยประเทศ  
และให้เจ้าของที่พักชาวมคธและอีก 18 คน ที่กระท�าความผิดฐานค้าประเวณีเด็กหญิง 44 คน  
ออกจากสถานที่พัก

2. โครงการคุ้มครองแรงงานเด็กแห่งชาติให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็กท่ีเป็นเหยื่อการใช้
แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายจ�านวน 66,169 คนในปี 2561-2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2560-2561 จ�านวน 
47,635 คน

ตารางที่ 2.10 สรุปการด�าเนินงานตอบสนองข้อเสนอแนะของรัฐบาลอินเดีย พ.ศ. 2561 (ต่อ)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256374

3. รัฐบาลตรารัฐบัญญัติคุ้มครองเด็กจากการกระท�าความผิดทางเพศ (ฉบับแก้ไข) เพิ่มบท
ลงโทษใหม่ส�าหรับการกระท�าความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้าย และอนุมัติบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) การเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์ในบุคคลกับรัฐบาลเมียนมา

4. รัฐบาลรัฐทมิฬนาฑูจัดท�าข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการขจัดระบบ
แรงงานผูกมัดให้หมดไปภายในปี 2564

ตารางที่ 2.11 สรุปการด�าเนินงานตอบสนองข้อเสนอแนะของรัฐบาลอินเดีย พ.ศ. 2562

ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2561 การด�าเนินงาน พ.ศ. 2562
- แก้ปัญหาการละเมิด การบังคับใช้แรงงาน และ
การค้ามนุษย์ด้านเพศในบ้านพักสงเคราะห์เด็ก

- จัดท�าระบบบันทึกข้อมูลสถานสงเคราะห์ 
ทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัล 

- ปิดบ้านพักพิงที่ผิดกฎหมาย 539 แห่ง
- ให้เจ้าของที่พักชาวมคธและผู้ร่วมท�าความผิดฐาน
ค้าประเวณีเด็กหญิง จ�านวน 18 คน ออกจาก
สถานที่พัก

- ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็กที่เป็นเหยื่อการ 
ใช้แรงงานในปี 2561-2562 เพิ่มขึ้นจากปี 
2560-2561 จ�านวน 47,635 คน

- ก�าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมส�าหรับนายจ้างที่ใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- ตรารัฐบัญญัติคุ้มครองเด็กจากการกระท�าความผิด
ทางเพศ (ฉบับแก้ไข) เพิ่มบทลงโทษใหม่ส�าหรับ
การกระท�าความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กที่ 
เลวร้าย

- อนุมัติบันทึกความเข้าใจ (MOU) การเสริมสร้าง
ความร่วมมือทวิภาคีเพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์
ในบุคคลกับรัฐบาลเมียนมา

- บูรณาการกับรัฐบาลมลรัฐที่ขาดความเข้มแข็ง 
ในการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานในรูปแบบ 
ที่เลวร้าย

- ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและทางการเงินแก่
ครอบครัวและเด็กที่เป็นแรงงานผูกมัด

- รัฐบาลรัฐทมิฬนาฑู จัดท�าขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการขจัดระบบแรงงาน
ผูกมัดให้หมดไปภายในปี 2564
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สรุปกรณีศึกษาสาธารณรัฐอินเดีย
1) มแีพลตฟอร์มออนไลน์เฉพาะเพือ่เผยแพร่นโยบาย การด�าเนนิงาน และข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง

กับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ประเทศไทยไม่มีแพลตฟอร์มเฉพาะ)
2) มแีผนขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายท้ังในระดับรฐับาลกลางและรฐับาลมลรฐั 

(ประเทศไทยมีเฉพาะแผนระดับชาติ)
3) มีโครงการทางสังคมเฉพาะส�าหรับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย เช่น 

โครงการแรงงานเด็กแห่งชาติ โครงการคุ้มครองเด็กแบบบูรณาการ สายด่วนเพื่อการคุ้มครองเด็ก 
โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานผูกมัด

กรณีศึกษาที่	3:	สาธารณรัฐโคลอมเบีย34

สถานการณ์การใชแรงงานเด็กในโคลอมเบีย
เด็กในโคลอมเบียตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การแสวงหาประโยชน์

ทางเพศพาณิชย์ การกระท�าที่ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ รัฐบาลโคลอมเบียจัดท�าและเผยแพร่สถิติ
สถานการณ์ด้านแรงงานและแรงงานเด็กทุกปี แต่ยังไม่มีการระบุกิจกรรมและอายุแรงงานในข้อมูลนี้
อย่างเพียงพอที่จะก�าหนดจ�านวนการใช้แรงงานเด็ก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ที่เกิดกับเด็กกระท�ากันในบริเวณบ้านส่วนตัว 
ที่ถูกเช่าผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ชื่อปลอม ท�าให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถหาตัวผู้กระท�าความผิดที่ 
แท้จริงได้ 

ในรฐับูการามงักา เด็กทีเ่ป็นเหยือ่การแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์ถูกชกัจงูจากเพ่ือนๆ 
ในโรงเรียนเดียวกัน และโรงเรียนอื่นๆ ให้หลงเชื่อมาขายบริการทางเพศ

ในเขตพื้นที่ท�าเหมืองแร่เด็กเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานบังคับในกิจการเหมืองแร่ 
รวมทั้งถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์อย่างแพร่หลาย ในรัฐคาตาจีนา (Cartagena) เด็กถูก
บังคับโดยกลุ่มกองก�าลังติดอาวุธและองค์กรอาชญากรรมท่ีผิดกฎหมายให้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การสืบข่าวสารของทางการให้กลุ่มกองก�าลังติดอาวุธ การขนส่งอาวุธผิดกฎหมาย ฯลฯ 

34US. Department of Labor. (2018). Findings on the Worst Forms of Child Labor. https://
www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256376

รัฐบาลโคลอมเบียรายงานว่าการจัดหาและใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธผิดกฎหมายได้ลดลง 
ร้อยละ 60 นับต้ังแต่รฐับาลและกองก�าลังติดอาวธุ “กองทัพประชาชนปฏวิติัโคลอมเบีย” หรอื “ฟาร์ก” 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: FARC) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสถาปนาการ
ปกครองระบอบคอมมวินสิต์และต่อต้านสหรฐัอเมรกิา ร่วมลงนามในข้อตกลงสันติภาพในปี พ.ศ. 2559 
อย่างไรก็ตาม กองก�าลังติดอาวุธผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติ (National 
Liberation Army) กองทัพปลดปล่อยนิยม (Popular Liberation Army) และองค์กรอาชญากรรม
นอกกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ เช่น กลุ่มกัลฟ์แคลน (Gulf Clan) ซึ่งเป็นกลุ่มค้ายาเสพติด
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโคลอมเบียได้ใช้เด็กทัง้ทีส่มคัรใจและบังคับเป็นทหารในกองก�าลังติดอาวธุและการค้า
ยาเสพติดของตน

ในพืน้ทีช่นบทบางแห่ง เส้นทางระหว่างบ้านเด็กไปถึงโรงเรยีนยงัคงมคีวามรนุแรงจากการใช้
อาวธุและความไม่ปลอดภยั ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาของเด็ก และ
พบว่าเด็กพืน้เมอืงและเด็กเชือ้สายแอฟโฟร-โคลอมเบียต้องเผชญิกับความยากล�าบากในการเข้าถึงระบบ
การศึกษาทีม่สีาเหตุจากการเลือกปฏบัิติ และยงัพบอกีว่าเด็กกลุ่มนีม้อีตัราการออกจากระบบการศึกษา
กลางคันสูงขึ้น 

โรงเรยีนในโคลอมเบียหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนติดต่อกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ใน
แต่ละครั้งเนื่องจากการก่อความไม่สงบของกลุ่มติดอาวุธผิดกฎหมาย ประมาณการว่า ระหว่างเดือน
เมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2560 มีเด็กอย่างน้อย 1,900 คนได้รับผลกระทบจากการโจมตีโรงเรียน
ของกองก�าลังติดอาวุธผิดกฎหมายอย่างรุนแรง

นโยบายการศึกษาแห่งชาติของรฐับาลอนญุาตให้เด็กทกุคนทีอ่าศัยอยูใ่นประเทศโคลอมเบีย
สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา อย่างไรก็ตาม เด็กอพยพชาวเวเนซุเอลาซึ่งมีพ่อแม่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ในโคลอมเบีย ต้องเผชญิอุปสรรคในการเข้าถึงระบบการศึกษา แม้ว่าใน พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธกิาร
และหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อการย้ายถ่ิน ออกหนังสือเวียนเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่
เด็กในการเข้าสู่ระบบโรงเรียนโดยไม่ค�านึงว่าเด็กนั้นจะมีสัญชาติโคลอมเบียหรือไม่ก็ตาม แต่อย่างไร
ก็ตามเด็กที่ไม่มีสัญชาติโคลอมเบียยังคงประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบโรงเรียนอยู่

กลไกการด�าเนินงานการบังคับใชกฎหมายแรงงานเด็ก
1. ฝ่ายตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และการจัดการ กระทรวงแรงงาน (Ministry of 

Labor’s Inspection, Monitoring, Control, and Territorial Management Department)
ท�าหน้าที่รับข้อร้องเรียนการละเมิดกฎหมายแรงงาน ด�าเนินการตรวจสอบการใช้แรงงาน 

รวมถึงการตรวจสอบการใช้แรงงานเยาวชนให้เป็นไปตามกฎหมาย การปฏบัิติตามข้อก�าหนดด้านแรงงาน
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เด็กอื่นๆ ก�ากับการด�าเนินงานของคณะท�างานขจัดการใช้แรงงานเด็ก จัดท�าระบบลงทะเบียนการใช้
แรงงานเด็กและเยาวชนและรวบรวมข้อมูลการใช้แรงงานเด็กแบบบูรณาการท่ีสามารถระบุถึงเด็กท่ี 
ตกเป็นเหยื่อหรือมีความเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็ก

2. คณะท�างานคนหาการกระท�าความผิดดานคามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
พาณิชย์จากเด็ก เด็กหญิง เยาวชน และการกระท�าความผิดอาญาที่เกี่ยวของ (Active Search 
Team for Trafficking in Persons, Sexual Exploitation of Children, Girls, and 
Adolescents and Related Crimes)

ด�าเนินการการค้นหาการกระท�าความผิดด้านการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
พาณิชย์จากเด็ก เด็กหญิง เยาวชน และความผิดอาญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ด้วยวิธีการสอบสวนเชิงรุก
เพื่อระบุแหล่งก่ออาชญากรรมเหล่านี้ในระดับภูมิภาค แทนที่จะรอให้เหยื่อเข้ามาร้องทุกข์ต่อรัฐบาล 
ในส่วนกลาง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยส�านักงานนายกเทศมนตรีโบโกตา

3. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
ท�าหน้าทีส่อบสวนการกระท�าความผิดค้ามนษุย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ 

สนับสนุนก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าพนักงานสอบสวนแก่ส�านักงานอัยการสูงสุดและศาลยุติธรรม
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินคดี

4. ส�านักงานอัยการสูงสุด 
สอบสวนและด�าเนินคดีการกระท�าความผิดในการจัดหาเด็กเพื่อเป็นกองก�าลังติดอาวุธผิด

กฎหมาย การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักงานหน่วยสืบสวน และให้ค�าแนะน�าแก่อัยการสูงสุดในการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับบทบาทของพนักงานสอบสวนในกระบวนการยุติธรรม ก�ากับกลุ่มท�างานต่อต้านการค้า
มนุษย์ 

5. ส�านักงานฝึกฝีมือแรงงานแห่งชาติ (National Training Service)
ท�าหน้าที่จัดเก็บค่าปรับท่ีก�าหนดโดยกระทรวงแรงงานส�าหรับการกระท�าละเมิดกฎหมาย

แรงงาน

นโยบายรัฐดานแรงงานเด็กของสาธารณรัฐโคลอมเบีย
1. แนวนโยบายแห่งชาติเพื่อป้องกันและขจัดการใชแรงงานเด็กและคุมครองแรงงาน

เยาวชน (พ.ศ. 2562–2572)
มุง่เน้นขจดัการใช้แรงงานเด็กในภาคการเกษตร พัฒนายทุธศาสตร์ป้องกันการใช้แรงงานเด็ก 

ปรับปรงุคุณภาพและขยายความครอบคลุมของบรกิารคุ้มครองเด็ก ปกป้องเยาวชนวัยรุน่จากการท�างาน



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256378

ทีเ่ป็นอนัตราย ก�าหนดยทุธศาสตร์การแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กท�างานบ้าน จัดให้มรีะบบการติดตาม
ประเมนิผลความก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามนโยบาย รวมทัง้การพฒันาหลักสูตรออนไลน์เพือ่ฝึกอบรม
ข้าราชการในการด�าเนินการตามนโยบาย

2. นโยบายเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2573)
ก�าหนดนโยบายย่อยเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย คุ้มครองแรงงานเยาวชน 

การป้องกันและขจัดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์จากเด็ก การป้องกันการจัดหาเด็กและ
เยาวชนไปเป็นก�าลังติดอาวุธผิดกฎหมาย นโยบายนี้ประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อสนับสนุน
สวัสดิการสังคมและพฒันาการของเด็กและเยาวชนอย่างครอบคลุม โดยให้ความส�าคัญในฐานะของสิทธิ
เด็กและเยาวชน และบูรณาการเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

3. ขอตกลงดานแรงงานเด็ก (Child Labour Pact) (พ.ศ. 2557-2561)
ปรับปรุงนโยบายการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็ก เพื่อก�าหนดให้เป็นส่วนส�าคัญของ

ยทุธศาสตร์ชาติ ปรบัปรงุการบูรณาการการท�างานระหว่างกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสมาคมอุตสาหกรรม สร้างความตระหนักต่อปัญหาการใช้
แรงงานเด็กในเมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยว ฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานเด็ก
และการให้บริการส�าหรับเหยื่อแก่เจ้าหน้าที่ระดับกรม

4. ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการต่อสูการคามนุษย์ (พ.ศ. 2559-2561)
มวีตัถุประสงค์เพือ่ป้องกันการค้ามนษุย์โดยสร้างความตระหนกัในการค้นหาบุคคลทีม่โีอกาส

เป็นเหยื่อ การช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อโดยทันที ส่งเสริมการท�างานร่วมกันระหว่างสถาบันการเสริม
สร้างความเข้มแข็งและการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนากลไกการรวบรวมข้อมูล 
ยุทธศาสตร์นี้ได้รับการตราเป็นกฎหมายฉบับที่ 1036 ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีสภาพบังคับใช้ โดยมี
คณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นเจ้าภาพหลัก การด�าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมจากเหยื่อการค้ามนุษย์และภาคประชาสังคม

5. แผนกาวหนาเพื่อการคุ มครองทางสังคมและปกป้องสิทธิแรงงานในชนบท 
(Progressive Plan for the Social Protection and Defense of Rights for Rural 
Workers)

การรณรงค์เพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายใน 75 เมอืง 
โดยฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิพ้ืนฐานในการท�างานแก่แรงงานจ�านวน 2,111 คน แผนนี้เร่ิมด�าเนินการ 
ในปี พ.ศ. 2561 



การทบทวนวรรณกรรม 79

6. ขอตกลงสันติภาพ 2559 (2016 Peace Accord)
จัดต้ังสภาความร่วมมือแห่งชาติเพื่อก�ากับดูแลการปลดชนกลุ่มน้อยออกจากกองก�าลัง 

ติดอาวุธปฏิวัติโคลอมเบีย (FARC) ภายใต้นโยบายนี้ รัฐบาลและกองก�าลังติดอาวุธปฏิวัติโคลอมเบีย
ตกลงร่วมรณรงค์การขจัดการใช้แรงงานเด็ก ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กใน 
รูปแบบที่เลวร้าย เสริมสร้างการตรวจแรงงานนอกสถานท่ี จัดต้ังหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อตรวจค้นการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในพื้นที่ชนบท เพิ่มอัตราการเข้าสู่ระบบการศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2561 แผนก้าวหน้าเพื่อการคุ้มครองทางสังคมและปกป้องสิทธิส�าหรับแรงงาน
ในชนบทได้รบัการพฒันาภายใต้ข้อตกลงน้ี รวมถึงโครงการต่างๆ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ขจดัการใช้แรงงาน
เด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

7. แผนป้องกันและขจัดการใชแรงงานเด็กในการท�าเหมือง
มีวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อลดและขจัดการใช้แรงงานเด็กในการท�าเหมือง ด้วยกิจกรรม 

ดังต่อไปนี้ 1) จัดให้มีการวินิจฉัยการใช้แรงงานเด็กในการท�าเหมืองในระดับเทศบาล 2) ก�าหนดเกณฑ์
ความเส่ียงของการใช้แรงงานเด็ก 3) สร้างกลไกโดยให้ความส�าคัญกับเทศบาลในการจัดการปัญหา
แรงงานเด็ก 4) สร้างรปูแบบและแบบสอบถามการรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก 5) ออกแบบ
ยุทธศาสตร์บูรณาการการติดตามการใช้แรงงานเด็กในระดับเทศบาล และ 6) ออกแบบยุทธศาสตร์
ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในการท�าเหมือง

8. นโยบายแห่งชาตเิพือ่ป้องกันการจัดหาเดก็และเยาวชนโดยกลุม่ตดิอาวธุท่ีผิดกฎหมาย
ก�ากับการด�าเนินการเพื่อป้องกันการจัดหาและใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธท่ีผิดกฎหมาย  

มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับความรุนแรงในเด็ก และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้ปรับปรุงนโยบายโดยค�าส่ังประธานาธิบดี 
ซึ่งมอบอ�านาจแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะในการป้องกันการจัดหาเด็กเพื่อเป็นกองก�าลังติดอาวุธ 
ผิดกฎหมาย

9. แผนพัฒนาแห่งชาติ (2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ที่ครอบคลุมการเพิ่มอัตราการ

เข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ การขยายระยะเวลาเรียนต่อวันเป็น 7 ชั่วโมง และการจัดการศึกษา
ก่อนวัยเรียนส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลโคลอมเบียให้ความส�าคัญกับการแก้
ปัญหาการค้ามนุษย์โดยบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาแห่งชาติ



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256380

10. ขอตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการเหมืองแร่และพลังงาน (Ministry of 
Mining and Energy) กับหน่วยงานคุมครองเด็กโคลอมเบีย (Colombia’s child protection 
agency: ICBF) เพื่อป้องกันการใชแรงงานเด็กในการท�าเหมือง

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด�าเนินการป้องกันและขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในการท�าเหมืองภายใต้ข้อตกลงนี้ ในปี พ.ศ. 2561 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีจ�านวน 125 คน ให้
ความรู้การส่งต่อเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานในเหมืองไปยังหน่วยงานที่ให้บริการทางสังคม

11. แผนงานคุมครองสิทธิ การใหความช่วยเหลือ และการชดเชยค่าเสียหายส�าหรับเด็ก
และเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแยงทางอาวุธ

ก�าหนดระเบียบการเพือ่ช่วยเหลอืเหยือ่ทีเ่ป็นเด็กจากความขัดแย้งทางอาวธุ ได้รบัการอนมุติั
ในปี พ.ศ. 2559 ด�าเนินงานโดยกลไกระหว่างสถาบันในหน่วยงานต่างๆ รัฐบาลยังคงใช้แผนงานนี้ 
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561

ระดับการด�าเนินงานขจัดการใชแรงงานเด็กและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ในปี พ.ศ. 2560 สาธารณรัฐโคลอมเบียได้รับการจัดอันดับจากระทรวงแรงงานของ

สหรัฐอเมริกาให้อยู่ในระดับ“กาวหนาอย่างมีนัยส�าคัญ” (Significant Advancement) และได้รับ
ข้อเสนอแนะส�าหรับการปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้ายดังต่อไปนี้

ดานการบังคับใชกฎหมาย
1. สนับสนุนทรัพยากรแก่เจ้าพนักงานตรวจแรงงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
2. เพิ่มจ�านวนเจ้าพนักงานตรวจแรงงานให้สอดคล้องกับค�าแนะน�าขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) 
3. จัดท�ารายงานสาธารณะผลการด�าเนินงานการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน จ�านวนผู้ตรวจ

แรงงาน และการลงโทษผู้กระท�าความผิดกฎหมายแรงงาน
4. ตรวจสอบการใช้แรงงานเด็กว่าได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
5. จดัท�ารายงานสาธารณะจ�านวนการกระท�าผดิฐานการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย 

และการฝึกอบรมเจ้าพนักงานตรวจแรงงานและเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง
6. สนับสนุนทรัพยากรการบังคับใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้ายให้เพียงพอต่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพ
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การบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวของ
สนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

ดานโครงการทางสังคม
1. ปกป้องเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากกองก�าลังติดอาวุธที่สร้างความขัดแย้งที่มีอยู่เป็น

จ�านวนมากในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน
2. ขยายอัตราการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม 

(ชนพื้นเมืองและคนโคลอมเบียเชื้อสายแอฟริกัน) รวมทั้งการปรับปรุงระบบคมนาคม สิ่งอ�านวยความ
สะดวก และเพิ่มจ�านวนโรงเรียนในเขตชนบท เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการ
ศึกษาได้อย่างเท่าเทียม

3. จัดเก็บและจัดท�าฐานข้อมูลการท�างานจ�าแนกตามประเภทงานและอายุแรงงาน โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท�าส�ามะโนประชากรของสาธารณรัฐโคลอมเบีย

ในปี พ.ศ. 2561 สาธารณรัฐโคลอมเบียยังได้รับการจัดอันดับจากกระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกาให้อยู่ในระดับ “กาวหนาอย่างมีนัยส�าคัญ” (Significant Advancement) ในการ
ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยมีการด�าเนินงานตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ดังต่อไปนี้ 

1. รฐับาลร่างปรบัปรุงกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ เพือ่เพิม่บทลงโทษการกระท�าความผิดโดยการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์ในประมวลกฎหมายอาญา และปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายให้
ครอบคลุมการก่ออาชญากรรมการแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์บนโลกไซเบอร์ 

2. กระทรวงแรงงานเพิม่ทรพัยากรให้กับการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน และเปิดตัวแคมเปญ 
“การท�างานไม่ใช่เรื่องของเด็ก” (Working is Not a Child’s Task) เพื่อป้องกันและขจัดการใช้
แรงงานเด็กด้วยการสร้างความตระหนักต่อผลเสียในการน�าเด็กมาใช้แรงงาน

3. รัฐบาลด�าเนินนโยบายด้านเด็กและเยาวชน โดยจัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมการ
ค้ามนุษย์ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการค้ามนุษย์เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับการพัฒนานโยบาย
และการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม เด็กๆ ในโคลอมเบียยังคงตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที ่
เลวร้าย รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชงิพาณชิย์และการค้ามนษุย์ รวมทัง้จ�านวนเจ้าพนกังาน
ตรวจแรงงานยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256382

ตารางที่ 2.12 สรุปการด�าเนินงานรัฐบาลโคลอมเบียเพื่อตอบข้อเสนอแนะ พ.ศ. 2561

ขอเสนอแนะในปี พ.ศ. 2560 การด�าเนินการในปี พ.ศ. 2561
1. สนับสนุนทรัพยากรแก่เจ้าพนักงานตรวจแรงงานให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ิมจ�านวนเจ้าพนักงานตรวจแรงงานให้สอดคล้อง

กับค�าแนะน�าขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
3. ตรวจสอบการใช้แรงงานเยาวชนว่าได้รับอนญุาตถกู

ต้องตามกฎหมาย
4. สนบัสนนุทรัพยากรท่ีแก่การบงัคับใช้กฎหมายอาญา

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้ายให้เพียงพอต่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

- กระทรวงแรงงานเพ่ิมทรัพยากรให้กับการบังคับใช้
กฎหมายแรงงาน และเปิดตัวแคมเปญ “การท�างาน
ไม่ใช่เร่ืองของเด็ก” (Working is Not a Child’s Task) 
เพ่ือป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กด้วยการสร้าง
ความตระหนักต่อผลเสียในการน�าเด็กมาใช้แรงงาน

- ร่างกฎหมายใหม่ 2 ฉบบั เพ่ือเพ่ิมบทลงโทษการกระท�า 
ความผิดโดยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศพาณิชย์ใน
ประมวลกฎหมายอาญา และปรับปรุงบทบัญญัติของ
กฎหมายให้ครอบคลุมการก่ออาชญากรรมการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศพาณิชย์บนโลกไซเบอร์

5. จัดท�ารายงานสาธารณะผลการด�าเนนิงานการบงัคับ
ใช้กฎหมายแรงงาน จ�านวนผู้ตรวจแรงงาน และการ
ลงโทษผู้กระท�าความผิดกฎหมายแรงงาน

6. จัดท�ารายงานสาธารณะจ�านวนการกระท�าผิดฐาน
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย และการฝึก
อบรมเจ้าพนักงานตรวจแรงงานและเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง

7. จัดเก็บและจัดท�าฐานข้อมูลการท�างานจ�าแนกตาม
ประเภทงานและอายุแรงงาน โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดท�าส�ามะโนประชากรของสาธารณรัฐ
โคลอมเบีย

8. สนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในทุกระดับ

ด�าเนนินโยบายด้านเด็กและเยาวชน โดยจัดต้ังศูนย์ปราบ
ปรามอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ซึ่งมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับการค้ามนุษย์เพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับการ
พัฒนานโยบายและการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

9. ปกป้องเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากกองก�าลังติด
อาวุธท่ีสร้างความขัดแย้งท่ีมีอยู่เป็นจ�านวนมากใน
ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน

10. ขยายอัตราการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก โดย
เฉพาะเด็กท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม (ชนพ้ืนเมือง
และคนโคลอมเบียเช้ือสายแอฟริกัน) รวมท้ังการ
ปรับปรุงระบบคมนาคม สิง่อ�านวยความสะดวก และ
เพ่ิมจ�านวนโรงเรียนในเขตชนบท เพ่ือให้มั่นใจว่า
เด็กๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่าง
เท่าเทียม

ไม่ปรากฏในรายงาน
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ในปี พ.ศ. 2562 สาธารณรัฐโคลอมเบียได้รับการจัดอันดับความก้าวหน้าในความพยายาม
ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระดับ “กาวหนาอย่างมีนัยส�าคัญ” (Significant 
Advancement) จากการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. กระทรวงแรงงานเปิดหลักสูตรอบรมเสมอืนจรงิส�าหรบัพนกังานตรวจแรงงาน รวมถึงจดั
ท�ารายวิชาสิทธิพื้นฐานของแรงงานเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม

2. ฝึกอบรมความรู้ด้านสารสนเทศด้านการใช้แรงงานเด็กแก่เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น
3. ผ่านกฎหมายรับรองสัญชาติแก่เด็กเวเนซุเอลาที่เกิดในโคลอมเบียระหว่าง 1 มกราคม 

2558 ถึง 16 กันยายน 2564 เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิการศึกษาข้ันพื้นฐานและสวัสดิการด้าน
สุขภาพเช่นเดียวกับเด็กโคลอมเบีย

4. กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ประเมินผลการด�าเนิน
นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาล

5. รัฐบาลโคลอมเบียขยายการรณรงค์โครงการ “Eye Everywhere” เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยมิชอบ

อย่างไรก็ตามเด็กในโคลอมเบียยังมีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
1. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ โดยส่วนใหญ่จะพบในสถานที่พักอาศัย และ

มีการใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการกระท�าความผิด รวมท้ังมีการชักชวนเด็กนักเรียนให้เข้าสู่การค้า
บริการทางเพศโดยเพื่อนในโรงเรียน เด็กพื้นเมืองและเด็กเวเนซุเอลาอพยพตกเป็นเหยื่อของการค้า
บริการทางเพศ

2. การบังคับใช้แรงงานเด็กในอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ และการบังคับหรอืส่งเสรมิให้เด็กอายุ
ต�่ากว่า 12 ปี กระท�าผิดกฎหมาย เช่น ผลิตและส่งยาเสพติด ฆาตกรรม ขู่กรรโชก ฯลฯ

3. การบังคับเด็กให้เข้าร่วมกองก�าลังติดอาวุธ “กองทัพประชาชนปฏิวัติโคลอมเบีย” หรือ 
“ฟาร์ก” (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: FARC) กองทัพปลดปล่อยแห่ง
ชาติ (National Liberation Army) กองทัพปลดปล่อยนิยม (Popular Liberation Army) และ
องค์กรอาชญากรรมนอกกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ เช่น กลุ่มกัลฟ์แคลน (Gulf Clan)

4. จ�านวนพนักงานตรวจแรงงานยังไม่เพียงพอตามค�าแนะน�าขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256384

ตารางที่ 2.13 สรุปการด�าเนินงานรัฐบาลโคลอมเบียเพื่อตอบข้อเสนอแนะ พ.ศ. 2562

ขอเสนอแนะในปี พ.ศ. 2561 การด�าเนินการในปี พ.ศ. 2562
1. อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบั ติงานแก่

พนกังานตรวจแรงงานและผูป้ฏบิติังานเก่ียวกับการ
ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

1. กระทรวงแรงงานเปิดหลักสูตรอบรมเสมือนจริง
ส�าหรับพนกังานตรวจแรงงาน รวมถงึจัดท�ารายวิชา
สิทธิพ้ืนฐานของแรงงานเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการ
ฝึกอบรม

2. ฝึกอบรมความรู้ด้านสารสนเทศด้านการใช้แรงงาน
เด็กแก่เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

2. ให้ความส�าคัญกับการขยายขอบเขตการรับรองสทิธิ
การศึกษาของเด็กในโคลอมเบีย โดยเฉพาะเด็ก 
พื้นเมืองและเด็กอพยพเวเนซุเอลา

3. ผ่านกฎหมายรับรองสัญชาติแก่เด็กเวเนซุเอลาท่ี
เกิดในโคลอมเบียระหว่าง 1 มกราคม 2558 ถึง 
16 กันยายน 2564 เพ่ือให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสวัสดิการด้านสุขภาพ 
เช่นเดียวกับเด็กโคลอมเบีย

4. สร้างความเช่ือม่ันว่านโยบายและการด�าเนินการ
ป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือ
เหยื่อการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. กระทรวงมหาดไทยร่วมมอืกับองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) ประเมินผลการด�าเนนินโยบายต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ของรัฐบาล

5. รัฐบาลโคลอมเบียขยายการรณรงค์โครงการ Eye 
Everywhere เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
โดยมิชอบ

สรุปกรณีศึกษาสาธารณรัฐโคลอมเบีย
โคลอมเบียมีนโยบาย แผนงาน กฎหมาย และกลไกการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้ายคล้ายประเทศไทย แต่มีสถานการณ์ทางสังคมเลวร้ายกว่าประเทศไทย เช่น ม ี
กองก�าลังติดอาวธุผิดกฎหมายทีต้่องการเด็กไปเป็นสมาชิกท�ากิจกรรมท่ีมคีวามผิด มอีตุสาหกรรมเหมอืง
แร่ที่ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ฯลฯ 

รฐับาลโคลอมเบียให้ความส�าคัญกับการด�าเนนิงานและมีความก้าวหน้าของความพยายามใน
การด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี จนได้รับการจัดอันดับช่วงปี 
2560-2562 จากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาให้อยู่ในกลุ่มประเทศ “ก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ” 
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การศึกษาโครงการศึกษาการประเมนิผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เพือ่
ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 เพือ่ศึกษาวเิคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ของภาคีที่เกี่ยวข้อง และ
ก�าหนดแนวทางหรอืข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�าไปจดัท�านโยบายและแผนปฏบัิติการ
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2564-2565 มีวิธีการศึกษาดังนี้

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา

จากข้อมูล 2 ประเภทคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จัดประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เจาะจงเก่ียวกับการด�าเนินงานด้านแรงงานเด็กและการคุ้มครอง
แรงงานเด็ก ตลอดจนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการด�าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูลกรณีศึกษานโยบายและการด�าเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของ 
ต่างประเทศ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปจัดท�านโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2564-2565

วิธีศึกษา 

บทที่

3 



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256386

2. ข้อมลูทติุภมู ิ(Secondary Data) เป็นข้อมลูจากเอกสารวชิาการต่างๆ ทีไ่ด้มกีารวเิคราะห์
ข้อมูลแล้ว ประกอบด้วย ความเข้าใจเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้แรงงานเด็ก กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย สถานการณ์
การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย
จากการจัดอันดับของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา

กรอบแนวคิดการศึกษา

แนวทางการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการน�านโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ไปด�าเนินการของเครือข่ายนโยบาย 
จะท�าโดย

1. การวิเคราะห์การส่ือสารเพื่อส่งต่อนโยบายไปยังเครือข่ายนโยบาย ซึ่งจะวิเคราะห์การ
สื่อสาร การสนับสนุน และแรงผลักดันอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติของเครือข่ายนโยบาย

2. การวิเคราะห์เครือข่ายนโยบาย โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายและแผน 
ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 กับสมาชิก
ในเครือข่ายนโยบาย เป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องด้านภารกิจ ศักยภาพ ทรัพยากร (บุคลากร  
งบประมาณ) และปัญหาอุปสรรคของเครือข่าย

3. การวิเคราะห์กระบวนการน�านโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ไปปฏิบัติ และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
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4. การวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบาย เป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติจริงกับ
เป้าหมายตามนโยบาย

การเก็บข้อมูล
การศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิผลการ

ด�าเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลอดจนศึกษา
วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัด รวมถึงศึกษาวิจัยจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น นโยบายและ 
แผนระดับชาติฯ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 รายงานประจ�าปีสถานการณ์
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในต่างประเทศโดยเน้นประเทศที่
มีความก้าวหน้าระดับที่มีความส�าเร็จมาก (Significant Advancement) และการทบทวนวรรณกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูล ดังนี้
 (1) การวเิคราะห์ภาคีเครอืข่าย (Stakeholder Analysis) เพือ่ระดมความคิดเห็นแบบ

มีส่วนร่วมเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรม วัตถุประสงค์ ศักยภาพของการมีส่วนร่วมและข้อจ�ากัดของแต่ละ
ภาคีเครือข่าย และผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

 (2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มในประเด็นปัญหาทีเ่จาะจงเก่ียวกับการด�าเนนิงานด้านแรงงานเด็กและการคุ้มครองแรงงาน
เด็ก ตลอดจนความคิดเหน็และประสบการณ์ในการด�าเนนิการตามนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดั
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

 (3) การสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interview) เพื่อสัมภาษณ์บุคคลท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับนโยบายและแผนระดับชาติท้ังในระดับผู้บริหารและระดับ 
ผู้ปฏบัิติงานของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีน่�ามาสนบัสนนุและโต้แย้งบรบิททีต้่องการอธบิาย
ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

1.3 จัดประชุมภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงในการด�าเนินงานและ
รวบรวมสภาพปัญหาที่พบจากการด�าเนินงานและแนวทางแก้ไข

1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กใน 
รูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และการก�าหนดตัวชี้วัด เพื่อให้ความรู้และระดม
ความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 50 คน จ�านวน 2 ครั้ง



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256388

1.5 จัดประชุมสัมมนาจ�านวน 1 คร้ัง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการ
ศึกษาจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทน
องค์กรนายจ้าง และผู้แทนองค์กรลูกจ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาไม่น้อยกว่า 200 คน

กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลการจัดท�านโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ประกอบด้วย
1. การสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interview) ภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานเพื่อจัด

ท�าแผนการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
สัมภาษณ์เชิงลึกภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานแก้ไขป้องกันการใช้แรงงานเด็ก

ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย จ�านวน 7 คน จากกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ กระทรวง
แรงงาน มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาต ิ

2. การประชมุสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ภาคเีครอืข่ายการด�าเนนิงาน
เพื่อจัดท�าแผนการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 

การประชุมภาคีเครือข่าย 4 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การประชุมครั้งที่ 1 วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมนาดี 

10 อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน
แก้ไขป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 12 คน

2.2 การประชุมครั้งที่ 2 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร ์
สิรินธร อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานแก้ไข
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 13 คน

2.3 การประชุมคร้ังที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมการ์เดน 1 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานแก้ไข
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 10 คน

2.4 การประชุมคร้ังที่ 4 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมการ์เดน 2 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานแก้ไข
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 13 คน
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3. อบรมเชงิปฏิบัตกิารภาคีเครอืข่ายเพือ่จดัท�าแผนปฏบิติัการดานการขจดัการใชแรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวราย

3.1 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานแก้ไขป้องกัน
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 53 คน

3.2 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานแก้ไขป้องกัน
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 53 คน

4. การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติการดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจ�านวน 200 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนา

กลุ่ม (Focus Group Discussion) จัดประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประมวลผลร่วมกับข้อมูล
จากการค้นคว้าข้อมูลเอกสาร
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ความน�า
ในบทน้ีเป็นการน�าเสนอการประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและ 

แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จาก
ข้อมูลทุติยภูมิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ จากขอมูลทุติยภูมิ
เป็นการประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อ 

ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน
สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  
จดัท�าโดยกลุ่มแรงงานหญงิ เด็ก และเครอืข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับการสนับสนุน
จากกลุ่มแรงงานหญงิ เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

การประเมินผลการด�าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563  
จากข้อมูลทุติยภูมิ

บทที่

4 
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การวเิคราะห์ประเมนิผลการด�าเนินงานท�าโดยการจดักลุ่มโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
และจัดกลุ่มโดยรูปแบบการด�าเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การวเิคราะห์โดยจดักลุ่มโครงการ/กิจกรรมตามวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายทีโ่ครงการมุง่หวัง
จะป้องกัน สร้าง ส่งเสริม หรือพัฒนา โดยจ�าแนกวัตถุประสงค์การด�าเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มเด็กที่โครงการมุ่งส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพและให ้
ความรู้ ความเข้าใจเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย รวมทั้ง 
การคุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟ้ืนฟ ู เมือ่ตกเป็นเหยือ่ของการใช้แรงงานในรปูแบบท่ีเลวร้าย 

2. สภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน  
ผู้ประกอบการ ฯลฯ ซึ่งโครงการมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อลดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้าย

3. กลไก หมายถึง กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อมูล หน่วยงาน บุคลากร และอาสาสมัคร 
ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

การวเิคราะห์โดยจดักลุ่มโครงการ/กิจกรรมตามรปูแบบการด�าเนนิงานซึง่สามารถจ�าแนกออก
เป็น 2 กลุ่มคือ 

1. รูปแบบเชิงป้องกัน หมายถึง การด�าเนินงานโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยการให้โอกาสทางการศึกษา การให้ความรู้เก่ียวกับการใช้
แรงงานเด็กแก่เด็กและครอบครัว รวมทั้งผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งน�าไปสู่การลดอุปสงค์ 
(Demand) ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายจากผู้ประกอบการ และลดอุปทาน (Supply) 
ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายลงจากเด็กและครอบครัว 

2. รูปแบบการด�าเนินงานเชิงรับ หมายถึง การด�าเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู ผู้ตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

การวิเคราะห์โดยพิจารณาวัตถุประสงค์การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมควบคู่กับรูปแบบ
ของโครงการ/กิจกรรม จะได้ภาพของโครงการ/กิจกรรมที่มีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมวีตัถุประสงค์มุง่พฒันาศักยภาพและ
ส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้าย ซึ่งน�าไปสู่การลดอุปทาน (Supply) ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

2. กลุ่มเป้าหมายเชิงรับ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด 
และฟื้นฟู กลุ่มเป้าหมายเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
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3. สภาพแวดลอมเชิงป้องกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้
และความเข้าใจแก่ผู้เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน  
ผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กให้มีความปลอดภัยจากการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งน�าไปสู่การลดอุปสงค์ (Demand) ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

4. สภาพแวดลอมเชิงรับ เป็นโครงการ/กิจกรรมทีมี่วตัถุประสงค์ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กที่เหมาะสมส�าหรับการคุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู เด็กที่ตก
เป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

5. กลไกเชิงป้องกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม 
ความรู้ หรือปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ได้แก่ 
กฎหมาย หน่วยงาน บุคลากร อาสาสมคัร ข้อมลู เพือ่ให้สามารถปฏบัิติหน้าทีห่รอืน�ามาใช้ปฏบัิติหน้าที่
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. กลไกเชิงรบั เป็นโครงการ/กิจกรรมทีม่วีตัถุประสงค์พฒันาศักยภาพ ส่งเสรมิความรู ้หรอื
ปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ได้แก่ กฎหมาย  
หน่วยงาน บุคลากร อาสาสมัคร ข้อมูล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือน�ามาใช้ปฏิบัติหน้าท่ีการ
คุ้มครอง แก้ไข บ�าบัด ฟื้นฟู เด็กที่ตกเป็นเหย่ือของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์	จากข้อมูลทุติยภูมิ1

1.	ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

1เนื่องจากนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เมื่อ 
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลการด�าเนินงาน
ของภาคีเครือข่ายตามแผนท่ีน�ามาใช้วิเคราะห์จึงเป็นข้อมูลการด�าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการน�านโยบายและแผนระดับชาติฉบับนี้มาปฏิบัติ
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ตารางที่ 4.1 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. กระทรวงแรงงาน 10

(30.3)
4 - 2 - 4 -

2. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 7
(21.2)

4 - 1 - 2 -

3. กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์

3
(9.1)

3 - - - - -

4. ส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด

3
(9.1)

3 - - - - -

5. ภาคเอกชน 3
(9.1)

2 - 1 - - -

6. กระทรวงศึกษาธิการ 2
(6.1)

2 - - - - -

7. กระทรวงมหาดไทย 2
(6.1)

2 - - - - -

8. กระทรวงยุติธรรม 1
(3.0)

1 - - - - -

9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม

1
(3.0)

1 - - - - -

10. องค์กรพัฒนาเอกชน 1
(3.0)

1 - - - - -

รวม 33
(100.0)

23
(69.7)

0
(0.0)

4
(12.1)

0
(0.0)

6
(18.2)

0
(0.0)

23
(69.7)

4
(12.1)

6
(18.2)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายจ�านวนทั้งสิ้น 33 โครงการ โดยกระทรวงแรงงานมีการ
ด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมากที่สุดคือ 10 โครงการ (ร้อยละ 30.3) รองลงมาคือ ส�านักงานต�ารวจ
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เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256394

แห่งชาติ มีโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 7 โครงการ (ร้อยละ 21.2) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ มีกิจกรรม/โครงการจ�านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 9.1) 

การด�าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 23 
โครงการ (ร้อยละ 69.7) มุ่งต่อกลไก 6 โครงการ (ร้อยละ 18.2) มุ่งต่อสภาพแวดล้อม 4 โครงการ 
(ร้อยละ 12.1)

การด�าเนินงานมีลักษณะ/รูปแบบกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกันจ�านวนมากที่สุด 23 โครงการ 
(ร้อยละ 69.7) รองลงมาเป็นโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน จ�านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 18.2) 
และเป็นโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน จ�านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 12.1) ตามล�าดับ

ตารางที่ 4.2 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างาน
ในรูปแบบที่เลวร้าย

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ศาลยุติธรรม 3

(21.4)
2 - - - - 1

2. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 3
(21.4)

- 1 - - 2 -

3. กระทรวงสาธารณสุข 2
(14.3)

- 1 - - - 1

4. กระทรวงยุติธรรม 2
(14.3)

1 - - - 1 -

5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

2
(14.3)

- - - - 2 -

6. กระทรวงแรงงาน 1
(7.1)

1 - - - - -

7. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1
(7.1)

- 1 - - - -

รวม 14
(100.0)

4
(28.6)

3
(21.4)

0
(0.0)

0
(0.0)

5
(35.7)

2
(14.3)

7
(50.0)

0
(0.0)

7
(50.0)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 95

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ 
ช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวนทั้งสิ้น 14 โครงการ โดย
ศาลยุติธรรมและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมากที่สุดคือ 3 โครงการ 
เท่ากัน (ร้อยละ 21.4) รองลงมาคือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 2 โครงการเท่ากัน (ร้อยละ 14.3)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลุ่ม 
เป้าหมายและกลไกการด�าเนินงานเท่ากัน คือ 7 โครงการ (ร้อยละ 50.0) 

การด�าเนนิงานเป็นโครงการ/กิจกรรมมลัีกษณะ/รปูแบบกลไกเชงิป้องกันมากทีสุ่ดจ�านวน 5 
โครงการ (ร้อยละ 35.7) รองลงมาคือโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน จ�านวน 4 โครงการ 
(ร้อยละ 28.6) เป็นโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงรับ จ�านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 21.4) และ
เป็นโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงรับ จ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 14.3)

ตารางที่ 4.3 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ศาลยุติธรรม 3

(27.4)
- - - - 1 2

2. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 3
(27.4)

- - - - 3 -

3. กระทรวงแรงงาน 2
(18.2)

- - - - 2 -

4. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1
(11.0)

- - - - 1 -

5. กระทรวงมหาดไทย 1
(11.0)

- - - - 1 -

6. ส�านักงานอัยการสูงสุด 1
(11.0)

- - - - - 1

รวม 11
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

8
(72.6)

3
(27.4)

0
(0.0)

0
(0.0)

11
(100.0)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256396

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ จ�านวนท้ังส้ิน 11 โครงการ โดยศาล
ยติุธรรมและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมกีารด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุดคือ 3 โครงการเท่ากัน  
(ร้อยละ 27.4) รองลงมาคือ กระทรวงแรงงาน มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 2 โครงการ 
(ร้อยละ 18.2) 

โครงการ/กิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่3 เป็นโครงการ/กิจกรรมทีมุ่ง่ต่อกลไกทัง้หมด และเป็น
โครงการ/กิจกรรมทีม่ลัีกษณะ/รปูแบบกลไกเชงิป้องกันจ�านวน 8 โครงการ (ร้อยละ 72.6) เป็นโครงการ/
กิจกรรมกลไกเชิงรับจ�านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 27.4) 

ตารางที่ 4.4 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. องค์กรพัฒนาเอกชน 5

(38.4)
2 1 - - 2 -

2. กระทรวงแรงงาน 2
(15.4)

- - 1 - 1 -

3. กรมประมง 2
(15.4)

- - 1 - 1 -

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 1 
(7.7)

- - - - 1 -

5. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 1
(7.7)

- - - - 1 -

6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1
(7.7)

- - - - 1 -

7. ภาคเอกชน 1
(7.7)

- - - - 1 -

รวม 13
(100.0)

2
(15.4)

1
(7.7)

2
(15.4)

0
(0.0)

8
(61.5)

0
(0.0)

3
(23.1)

2
(15.4)

8
(61.5)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 97

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย จ�านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ โดยองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมากที่สุดคือ 5 โครงการ (ร้อยละ 38.4) รองลงมาคือ 
กระทรวงแรงงานและกรมประมง มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 
15.4) เท่ากัน

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลไกมากที่สุด 8 โครงการ 
(ร้อยละ 61.5) รองลงมาคือมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 3 โครงการ (ร้อยละ 23.1) และมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 
2 โครงการ (ร้อยละ 15.4) 

โครงการ/กิจกรรมที่ด�าเนินงานมีลักษณะ/รูปแบบกลไกเชิงป้องกันจ�านวนมากที่สุด 8 
โครงการ (ร้อยละ 61.5) รองลงมาคือโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน 2 โครงการ  
(ร้อยละ 15.4) และโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 2 โครงการ (ร้อยละ 15.4) 

ตารางท่ี 4.5 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมนิผล
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
กระทรวงแรงงาน 5

(100.0)
0

(0.0)
0

(0.0)
0

(0.0)
0

(0.)
5

(100.0)
-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลทั้งสิ้นจ�านวน 5 โครงการ โดยกระทรวงแรงงาน
เป็นผู้ด�าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมทั้ง 5 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะ/รูปแบบกลไก
เชิงป้องกันทั้งหมด



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-256398

ตารางที่ 4.6 สรุปการด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน่วย: โครงการ/(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. การป้องกันการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
33

(43.4)
23 0 4 0 6 0

2. การช่วยเหลือและคุ้มครอง
แรงงานเด็กจากการท�างานใน
รูปแบบที่เลวร้าย

14
(18.4)

4 3 0 0 5 2

3. การพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

11
(14.5)

0 0 0 0 8 3

4. การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย

13
(17.2)

2 1 2 0 8 0

5. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการติดตาม
ประเมินผล

5
(6.5)

0 0 0 0 5 0

รวม 76
(100.0)

29
(38.2)

4
(5.3)

6
(7.9)

0
(0.0)

32
(42.1)

5
(6.5)

33
(43.5)

6
(7.9)

37
(48.6)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับ
ชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จ�านวน 76 
โครงการ เป็นการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
มากที่สุด จ�านวน 33 โครงการ (ร้อยละ 43.4) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การช่วยเหลือและ
คุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 14 โครงการ (ร้อยละ 18.4)

การด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการด�าเนนิงานโครงการ/ 
กิจกรรมมุ่งต่อกลไกมากที่สุด 37 โครงการ (ร้อยละ 48.6) รองลงมาคือมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 33 
โครงการ (ร้อยละ 43.5) และมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 6 โครงการ (ร้อยละ 7.9)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 99

การด�าเนินงานมีลักษณะ/รูปแบบกลไกเชิงป้องกันจ�านวนมากที่สุด 32 โครงการ (ร้อยละ 
42.1) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน จ�านวน 29 โครงการ (ร้อยละ 38.2) 
โครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 6 โครงการ (ร้อยละ 7.9) โครงการ/กิจกรรมกลไก 
เชิงรับ 5 โครงการ (ร้อยละ 6.5) และโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงรับ 4 โครงการ (ร้อยละ 
5.3) ตามล�าดับ

2.	ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.7 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 11

(28.2)
5 - 4 - 2 -

2. กระทรวงแรงงาน 9
(23.1)

4 - 3 - 2 -

3. กระทรวงศึกษาธิการ 6
(15.4)

5 - - - 1 -

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 5
(12.8)

1 - 3 - 1 -

5. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

3
(7.7)

1 - 2 - - -

6. ศาลยุติธรรม 2
(5.1)

1 - 1 - -

7. องค์กรพัฒนาเอกชน 2
(5.1)

2 - - - - -

8. ส�านักงานป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด

1
(2.6)

- - 1 - - -

รวม 39
(100.0)

19
(48.7)

0
(0.0)

14
(35.9)

0
(0.0)

6
(15.4)

0
(0.0)

19
(48.7)

14
(35.9)

6
(15.4)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563100

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จ�านวน 
39 โครงการ โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมากที่สุดจ�านวน 11 โครงการ 
(ร้อยละ 28.2) รองลงมาคือ กระทรวงแรงงาน ด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 9 โครงการ (ร้อยละ  
23.1) และกระทรวงศึกษาธิการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 15.4)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลุ่ม 
เป้าหมายจ�านวนมากทีสุ่ด 19 โครงการ (ร้อยละ 48.7) รองลงมาคือมุง่ต่อสภาพแวดล้อม 14 โครงการ 
(ร้อยละ 35.9) และมุ่งต่อกลไก 6 โครงการ (ร้อยละ 15.4) ตามล�าดับ

การด�าเนินงานมีลักษณะ/รูปแบบกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกันจ�านวนมากที่สุด 19 โครงการ 
(ร้อยละ 48.7) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 14 โครงการ (ร้อยละ 35.9) 
และโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน 6 โครงการ (ร้อยละ 15.4)

ตารางที่ 4.8 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างาน
ในรูปแบบที่เลวร้าย

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 9

(56.3)
1 2 4 1 1

2. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

4
(25.0)

1 2 1

3. กระทรวงสาธารณสุข 2
(12.5)

- - - - 1 1

4. กระทรวงแรงงาน 1
(6.2)

- - - - 1 -

รวม 16
(100.0)

2
(12.5)

4
(25.0)

4
(25.0)

0
(0.0)

4
(25.0)

2
(12.5)

6
(37.5)

4
(25.0)

6
(37.5)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 101

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ 
ช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวนรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ 
โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมมากทีสุ่ดจ�านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 56.3) 
รองลงมาคือ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ ด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 
4 โครงการ (ร้อยละ 25.0) กระทรวงสาธารณสุขด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 2 โครงการ 
(ร้อยละ 12.5)

โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมายและ 
มุ่งต่อกลไกจ�านวนเท่ากันคือ 6 โครงการ (ร้อยละ 37.5) และเป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อสภาพ
แวดล้อม 4 โครงการ (ร้อยละ 25.0)

การด�าเนนิงานมลัีกษณะ/รปูแบบกลุ่มเป้าหมายเชงิรบั สภาพแวดล้อมเชงิป้องกัน และกลไก
เชิงป้องกัน จ�านวนเท่ากันคือ 4 โครงการ (ร้อยละ 25.0) และเป็นการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกันและกลไกเชิงรับจ�านวนเท่ากันคือ 2 โครงการ (ร้อยละ 12.5)

ตารางที่ 4.9 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 8

(42.1)
- - 4 1 2 1

2. กระทรวงแรงงาน 5
(26.3)

- - 4 - 1 -

3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 4
(21.0)

- - - - 1 3

4. กระทรวงยุติธรรม 1
(5.3)

- 1 - - - -

5. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

1
(5.3)

- - 1 - - -

รวม 19
(100.0)

0
(0.0)

1
(5.3)

9
(47.4)

1
(5.3)

4
(21.0)

4
(21.0)

1
(5.3)

10
(52.7)

8
(42.0)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563102

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ จ�านวนรวมทั้งส้ิน 19 โครงการ โดย
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุดจ�านวน 8 โครงการ (ร้อยละ 42.1)  
รองลงมาคือ กระทรวงแรงงาน ด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 26.3)  
กรมสอบสวนคดีพิเศษด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 21.0)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งต่อสภาพ
แวดล้อมมากที่สุดจ�านวน 10 โครงการ (ร้อยละ 52.7) รองลงมาคือมุ่งต่อกลไก 8 โครงการ (ร้อยละ 
42.0) และมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 โครงการ (ร้อยละ 5.3) ตามล�าดับ

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะ/รูปแบบสภาพแวดล้อมเชิงป้องกันจ�านวนมาก
ที่สุด 9 โครงการ (ร้อยละ 47.4) รองลงมาคือกลไกเชิงป้องกันและกลไกเชิงรับจ�านวนเท่ากันคือ 4 
โครงการ (ร้อยละ 21.0) 

ตารางที่ 4.10 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด
6

(31.6)
6 - - - - -

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 4
(21.0)

- - - 4 -

3. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 4
(21.0)

1 - - - 3 -

4. กระทรวงแรงงาน 3
(15.8)

- - 2 - 1 -

5. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

2
(10.6)

- - - - 2 -

รวม 19
(100.0)

7
(36.8)

0
(0.0)

2
(10.6)

0
(0.0)

10
(52.6)

0
(0.0)

7
(36.8)

2
(10.6)

10
(52.6)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 103

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
พฒันาความร่วมมอืระหว่างองค์กรภาคีเครอืข่าย รวมทัง้ส้ินจ�านวน 19 โครงการ โดยส�านกังานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมากที่สุดจ�านวน 6 โครงการ (ร้อยละ 31.6)  
รองลงมาคือ กรมสอบสวนคดีพเิศษและส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมเท่ากัน
คือ 4 โครงการ (ร้อยละ 21.0)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 4 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลไก 
จ�านวนมากที่สุด 10 โครงการ (ร้อยละ 52.6) รองลงมาคือมุ่งกลุ่มเป้าหมาย 7 โครงการ (ร้อยละ 
36.8) และมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 2 โครงการ (ร้อยละ 10.6) ตามล�าดับ 

การด�าเนินงานมีลักษณะ/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน มากท่ีสุดจ�านวน 10 
โครงการ (ร้อยละ 52.6) รองลงมาเป็นโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน 7 โครงการ  
(ร้อยละ 36.8) และโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 2 โครงการ (ร้อยละ 10.6)

ตารางท่ี 4.11 ผลการด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมนิผล
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 3

(60.0)
- - 1 - 2 -

2. กระทรวงแรงงาน 1
(20.0)

- - 1 - - -

3. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 1
(20.0

- - - - 1 -

รวม 5
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

2
(40.0)

0
(0.0)

3
(60.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

2
(40.0)

3
(60.0)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563104

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล รวมท้ังส้ินจ�านวน 5 โครงการ โดยส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ ด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 3 โครงการ (ร้อยละ 60.0) กระทรวงแรงงานและ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวนเท่ากันคือ 1 โครงการ (ร้อยละ 20.0)

โครงการ/กิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่5 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุง่ต่อกลไกจ�านวน 3 โครงการ 
(ร้อยละ 60.0) และเป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 2 โครงการ (ร้อยละ 40.0) 

การด�าเนินงานมีลักษณะ/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน จ�านวน 3 โครงการ 
(ร้อยละ 60.0) และเป็นโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 2 โครงการ (ร้อยละ 20.0)

ตารางที่ 4.12 สรุปการด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วย: โครงการ/(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย
39

(39.8)
19 0 14 0 6 0

2. การช่วยเหลือและคุ้มครอง
แรงงานเด็กจากการท�างานใน
รูปแบบที่เลวร้าย

16
(16.3)

2 4 4 0 4 2

3. การพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

19
(19.4)

0 1 9 1 4 4

4. การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย

19
(19.4)

7 0 2 0 10 0

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผล

5
(5.1)

0 0 2 0 3 0

รวม 98
(100.0)

28
(28.6)

5
(5.1)

31
(31.6)

1
(1.0)

27
(27.6)

6
(6.1)

33
(33.7)

32
(32.6)

33
(33.7)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 105

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับ
ชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 เป็นการด�าเนิน
งานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มากที่สุด จ�านวน 39 
โครงการ (ร้อยละ 39.8) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้าย และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย ในจ�านวนที่เท่ากัน
คือ 19 โครงการ (ร้อยละ 19.4)

การด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการด�าเนนิงานโครงการ/
กิจกรรมมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมายและกลไกเท่ากันคือ 33 โครงการ (ร้อยละ 33.7) และเป็นโครงการ/ 
กิจกรรมมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 32 โครงการ (ร้อยละ 32.6)

การด�าเนินงานมีลักษณะ/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกันมากที่สุด 
จ�านวน 31 โครงการ (ร้อยละ 31.6) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน 28 
โครงการ (ร้อยละ 28.6) และโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน 27 โครงการ (ร้อยละ 27.6)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563106

3.	ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.13 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. กระทรวงแรงงาน 8

(21.6)
4 - 3 - 1 -

2. กระทรวงอุตสาหกรรม 8
(21.6)

1 - 7 - - -

3. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

6
(16.2)

2 - 1 - 3 -

4. กระทรวงศึกษาธิการ 5
(13.5)

3 - - - 2 -

5. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 5
(13.5)

2 - 2 - 1 -

6. องค์กรพัฒนาเอกชน 4
(10.8)

2 - 1 - 1 -

7. ส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด

1
(2.8)

- - 1 - - -

รวม 37
(100.0)

14
(37.8)

0
(0.0)

15
(40.6)

0
(0.0)

8
(21.6)

0
(0.0)

14
(37.8)

15
(40.6)

8
(21.6)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จ�านวน 
37 โครงการ โดยกระทรวงแรงงานด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 8 โครงการ (ร้อยละ 21.6) กระทรวง
อุตสาหกรรม 8 โครงการ (ร้อยละ 21.6) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6 
โครงการ (ร้อยละ 16.2)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 107

โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อสภาพแวดล้อมจ�านวน
มากที่สุด 15 โครงการ (ร้อยละ 40.6) รองลงมาคือมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 14 โครงการ (ร้อยละ 37.8) 
และมุ่งต่อกลไก 8 โครงการ (ร้อยละ 21.6)

การด�าเนนิงานโครงการมลัีกษณะ/รปูแบบโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชงิป้องกันมาก
ที่สุด จ�านวน 15 โครงการ (ร้อยละ 40.6) รองลงมาคือโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน 
14 โครงการ (ร้อยละ 37.8) และโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน 8 โครงการ (ร้อยละ 21.6)

ตารางที่ 4.14 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างาน
ในรูปแบบที่เลวร้าย

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 9

(56.3)
- 1 4 - 2 2

2. กระทรวงยุติธรรม 3
(18.8)

- 3 - - - -

3. กระทรวงสาธารณสุข 2
(12.5)

- - - - - 2

4. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 1
(6.2)

- - - - - 1

5. กระทรวงมหาดไทย 1
(6.2)

- - 1 - - -

รวม 16
(100.0)

0
(0.0)

4
(25.0)

5
(31.3)

0
(0.0)

2
(12.5)

5
(31.2)

4
(25.0)

5
(31.3)

7
(43.7)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จ�านวน 
16 โครงการ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ มกีารด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด จ�านวน 9 โครงการ 
(ร้อยละ 56.3) รองลงมาคือ กระทรวงยุติธรรม มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 3 โครงการ 
(ร้อยละ 18.8) และกระทรวงสาธารณสุข มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 2 โครงการ  
(ร้อยละ 12.5)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563108

โครงการ/กิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่2 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุง่ต่อกลไกจ�านวน 7 โครงการ 
(ร้อยละ 43.7) มุ่งต่อสภาพแวดล้อมจ�านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 31.3) และมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 4 
โครงการ (ร้อยละ 25.0)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมลัีกษณะ/รปูแบบสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน และโครงการ/ 
กิจกรรมกลไกเชิงรับจ�านวนเท่ากันคือ 5 โครงการ (ร้อยละ 31.2) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายเชิงรับ 4 โครงการ (ร้อยละ 25.0) และโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน 2 โครงการ 
(ร้อยละ 12.5)

ตารางที่ 4.15 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. กระทรวงแรงงาน 7

(31.9)
- - 5 - 2 -

2. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 6
(27.4)

- 1 3 - - 2

3. กระทรวงอุตสาหกรรม 3
(13.7)

3 - - - - -

4. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1
(4.5)

- - - - 1 -

5. กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 1
(4.5)

- - - - 1 -

6. ส�านักงานอัยการสูงสุด 1
(4.5)

- - - - - 1

7. ส�านักงานป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด

1
(4.5)

- - - - 1 -

8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 1
(4.5)

- 1 - - - -

9. ศูนย์อ�านวยการรักษาผล
ประโยชน์ทางทะเล

1
(4.5)

- - - - 1 -

รวม 22
(100.0)

3
(13.7)

2
(9.0)

8
(36.2)

0
(0.0)

6
(27.4)

3
(13.7)

5
(22.7)

8
(36.2)

9
(41.1)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 109

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จ�านวน 
22 โครงการ โดยกระทรวงแรงงาน ด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุดจ�านวน 7 โครงการ  
(ร้อยละ 31.9) รองลงมาคือ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 6 โครงการ 
(ร้อยละ 27.4) และกระทรวงอุตสาหกรรม 3 โครงการ (ร้อยละ 13.7)

โครงการ/กิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่3 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุง่ต่อกลไกจ�านวน 9 โครงการ 
(ร้อยละ 41.1) มุ่งต่อสภาพแวดล้อม 8 โครงการ (ร้อยละ 36.2) และมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 5 โครงการ 
(ร้อยละ 22.7)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 
จ�านวน 8 โครงการ (ร้อยละ 36.2) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน 6 โครงการ 
(ร้อยละ 27.4) โครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกันและกลไกเชิงป้องกันจ�านวนเท่ากันคือ 3 
โครงการ (ร้อยละ 13.7)

ตารางที่ 4.16 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 5

(29.4)
- - - - 4 1

2. ส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด

5
(29.4)

4 - 1 - - -

3. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

3
(17.6)

- - - - 2 1

4. กระทรวงแรงงาน 2
(11.8)

- - 2 - - -

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2
(11.8)

- 1 1 - - -

รวม 17
(100.0)

4
(23.5)

1
(5.9)

4
(23.5)

0
(0.0)

6
(35.3)

2
(11.8)

5
(29.4)

4
(23.5)

8
(47.1)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563110

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จ�านวน 
17 โครงการ โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด�าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม เท่ากันคือ จ�านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 29.4) รองลงมาคือ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ�านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 17.6)

โครงการ/กิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่4 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุง่ต่อกลไกจ�านวน 8 โครงการ 
(ร้อยละ 47.1) มุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 5 โครงการ (ร้อยละ 29.4) และมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 4 โครงการ 
(ร้อยละ 23.5) ตามล�าดับ

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะ/รูปแบบกลไกเชิงป้องกันมีมากท่ีสุดจ�านวน 6 
โครงการ (ร้อยละ 35.3) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน และโครงการ/ 
กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกันจ�านวนเท่ากันคือ 4 โครงการ (ร้อยละ 23.5)

ตารางท่ี 4.17 ผลการด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมนิผล
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 2

(66.7)
- - -- - 2 -

2. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 1
(33.3)

- - - - 1 -

รวม 3
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

3 
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

3
(100.0)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จ�านวน 
3 โครงการ โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 
66.7) ส�านักงานสถิติแห่งชาติด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการ (ร้อยละ 33.3) การด�าเนิน
งานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้งหมดมีลักษณะ/รูปแบบกลไกเชิงป้องกัน



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
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ตารางที่ 4.18 สรุปการด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย: โครงการ/(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. การป้องกันการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
37

(38.9)
14 0 15 0 8 0

2. การช่วยเหลือและคุ้มครอง
แรงงานเด็กจากการท�างาน 
ในรูปแบบที่เลวร้าย

16
(16.8)

0 4 5 0 2 5

3. การพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

22
(23.2)

3 2 8 0 6 3

4. การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย

17
(17.9)

4 1 4 0 6 2

5. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการติดตาม
ประเมินผล

3
(3.2)

0 0 0 0 3 0

รวม 95
(100.0)

21
(22.1)

7
(7.4)

32
(33.7)

0
(0.0)

25
(26.3)

10
(10.5)

28
(29.5)

32
(33.7)

35
(36.8)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับ
ชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จ�านวนรวม 95 
โครงการ เป็นการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
มากที่สุด จ�านวน 37 โครงการ (ร้อยละ 38.9) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 22 โครงการ (ร้อยละ 23.2) และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย จ�านวน 17 โครงการ (ร้อยละ 17.9)

การด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการด�าเนนิงานโครงการ/
กิจกรรมมุ่งต่อกลไกจ�านวน 35 โครงการ (ร้อยละ 36.8) มุ่งต่อสภาพแวดล้อม 32 โครงการ (ร้อยละ 
33.7) มุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 28 โครงการ (ร้อยละ 29.5)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563112

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะ/รูปแบบสภาพแวดล้อมเชิงป้องกันมากที่สุด 
จ�านวน 32 โครงการ (ร้อยละ 33.7) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน 25 โครงการ 
(ร้อยละ 26.3) โครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชงิป้องกัน 21 โครงการ (ร้อยละ 22.1) และโครงการ/ 
กิจกรรมกลไกเชิงรับ 10 โครงการ (ร้อยละ 10.5)

4.	ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.19 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. กระทรวงแรงงาน 8

(28.6)
4 - 2 - 2 -

2. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 8
(28.6)

3 - 1 - 4 -

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3
(10.7)

2 - 1 - - -

4. กระทรวงศึกษาธิการ 3
(10.7)

1 - 1 - 1 -

5. กระทรวงมหาดไทย 2
(7.1)

2 - - - - -

6. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1
(3.6)

1 - - - - -

7. กระทรวงอุตสาหกรรม 1
(3.6)

- - 1 - - -

8. การยางแห่งประเทศไทย 1
(3.6)

1 - - - - -

9. องค์กรพัฒนาเอกชน 1
(3.6)

1 - - - - -

รวม 28
(100.0)

15
(53.6)

0
(0.0)

6
(21.4)

0
(0.0)

7
(25.0)

0
(0.0)

15
(53.6)

6
(21.4)

7
(25.0)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 113

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มโีครงการหรอืกิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่1 ทัง้หมด 28 โครงการ 
โดยกระทรวงแรงงานและส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีโครงการมากที่สุดจ�านวนเท่ากันคือ 8 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 28.6

โครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมายมาก
ที่สุดจ�านวน 15 โครงการ (ร้อยละ 53.6) รองลงมาคือ มุ่งต่อกลไก 7 โครงการ (ร้อยละ 25.0) และ
มุ่งต่อสภาพแวดล้อม 6 โครงการ (ร้อยละ 21.4)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะ/รูปแบบกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกันมากท่ีสุด 
จ�านวน 15 โครงการ (ร้อยละ 53.6) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน 7 โครงการ 
(ร้อยละ 25.0) และโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 6 โครงการ (ร้อยละ 21.4)

ตารางที่ 4.20 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างาน
ในรูปแบบที่เลวร้าย

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 8

(53.3)
- 1 2 1 - 4

2. กระทรวงยุติธรรม 3
(20.0)

1 2 - - - -

3. กระทรวงสาธารณสุข 2
(13.3)

- - - - - 2

4. กระทรวงแรงงาน 1
(6.7)

- - - - - 1

5. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1
(6.7)

- 1 - - - -

รวม 15
(100.0)

1
(6.7)

4
(26.7)

2
(13.3)

1
(6.7)

0
(0.0)

7
(46.6)

5
(33.4)

3
(20.0)

7
(46.6)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 15 โครงการ 
โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีโครงการมากที่สุดจ�านวน 8 โครงการ (ร้อยละ 53.3) รองมาคือ 
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข มีโครงการจ�านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 20.0) และ 2 
โครงการ (ร้อยละ 13.3) ตามล�าดับ

โครงการ/กิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่2 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุง่ต่อกลไกจ�านวน 7 โครงการ 
(ร้อยละ 46.6) มุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 5 โครงการ (ร้อยละ 33.4) และมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 3 โครงการ 
(ร้อยละ 20.0)

การด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมมลัีกษณะ/รปูแบบโครงการ/กิจกรรมกลไกเชงิรบัมากท่ีสุด
จ�านวน 7 โครงการ (ร้อยละ 46.6) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงรับ 4 โครงการ 
(ร้อยละ 26.7) และโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 2 โครงการ (ร้อยละ 13.3)

ตารางที่ 4.21 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 10

(45.5)
- - 5 - 5 -

2. กระทรวงแรงงาน 7
(31.9)

- - 5 - 2 -

3. กระทรวงอุตสาหกรรม 2
(9.0)

- - 2 - - -

4. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1
(4.5)

- - - - 1 -

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
(4.5)

- - 1 - - -

6. ศาลเยาวชนและครอบครัว 1
(4.5)

- - - - 1 -

รวม 22
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

13
(59.1)

0
(0.0)

9
(40.9)

0
(0.0)

0
(0.0)

13
(59.1)

9
(40.9)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มโีครงการหรอืกิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่3 ทัง้หมด 22 โครงการ 
โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มีโครงการมากที่สุดจ�านวน 10 โครงการ (ร้อยละ 45.5) รองลงมาคือ
กระทรวงแรงงานมี 7 โครงการ (ร้อยละ 31.9) และกระทรวงอุตสาหกรรมมี 2 โครงการ (ร้อยละ 
9.0) 

โครงการหรอืกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที ่3 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุง่ต่อสภาพแวดล้อมจ�านวน 
13 โครงการ (ร้อยละ 59.1) และมุ่งต่อกลไก 9 โครงการ (ร้อยละ 40.9)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะ/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิง
ป้องกันมากที่สุด จ�านวน 13 โครงการ (ร้อยละ 59.1) และโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน 9 
โครงการ (ร้อยละ 40.9)

ตารางที่ 4.22 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. กระทรวงแรงงาน 9

(52.9)
- - 3 - 4 2

2. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 4
(23.5)

- - - - 4 -

3. กระทรวงอุตสาหกรรม 3
(17.6)

- - 2 - 1 -

4. กรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ

1
(5.9)

- - 1 - - -

รวม 17
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

6
(35.3)

0
(0.0)

9
(52.9)

2
(11.8)

0
(0.0)

6
(35.3)

11
(64.7)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563116

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มโีครงการหรอืกิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่4 ทัง้หมด 17 โครงการ 
โดยกระทรวงแรงงานมีโครงการมากที่สุดจ�านวน 9 โครงการ (ร้อยละ 52.9) รองลงมาคือ ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ มโีครงการจ�านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 23.5) และกระทรวงอตุสาหกรรมมี 3 โครงการ 
(ร้อยละ17.6) 

โครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลไกจ�านวน 11 
โครงการ (ร้อยละ 64.7) และมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 6 โครงการ (ร้อยละ 35.3)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกันจ�านวนมาก
ที่สุด 9 โครงการ (ร้อยละ 52.9) โครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 6 โครงการ (ร้อยละ 
35.3) และเป็นโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงรับ 2 โครงการ (ร้อยละ 11.8)

ตารางท่ี 4.23 ผลการด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมนิผล
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 3

(42.9)
- - - - 3 -

2. กระทรวงแรงงาน 1
(14.3)

- - - - 1 -

3. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1
(14.3)

- - - - 1 -

4. ส�านักงานอัยการสูงสุด 1
(14.3)

- - - - 1 -

5. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 1
(14.3)

- - - - 1 -

รวม 7
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

7
(100.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

7
(100.0)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้งหมด 7 โครงการ 
โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มโีครงการมากทีสุ่ดจ�านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 42.9) กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�านักงานอัยการสูงสุด และส�านักงานสถิติ 
แห่งชาติมีโครงการแห่งละ 1 โครงการ



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 117

โครงการหรอืกิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่5 ทัง้หมด 7 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมกลไก
เชิงป้องกัน

ตารางที่ 4.24 สรุปการด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย: โครงการ/(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย
28

(31.5)
15 0 6 0 7 0

2. การช่วยเหลือและคุ้มครอง
แรงงานเด็กจากการท�างานใน
รูปแบบที่เลวร้าย

15
(16.9)

1 4 2 1 0 7

3. การพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

22
24.7)

0 0 13 0 9 0

4. การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย

17
(19.1)

0 0 6 0 9 2

5. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการติดตาม
ประเมินผล

7
(7.8)

0 0 0 0 7 0

รวม 89
(100.0)

16
(17.9)

4
(4.5)

27
(30.4)

1
(1.1)

32
(35.9)

9
(10.2)

20
(22.4)

28
(31.5)

41
(46.1)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับ
ชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จ�านวนรวม 89 
โครงการ เป็นการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
มากที่สุด จ�านวน 28 โครงการ (ร้อยละ 31.5) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 22 โครงการ (ร้อยละ 24.7) และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย จ�านวน 17 โครงการ (ร้อยละ 19.1)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563118

การด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการด�าเนนิงานโครงการ/ 
กิจกรรมกลไกเชิงป้องกันมากที่สุด จ�านวน 32 โครงการ (ร้อยละ 35.9) รองลงมาคือ โครงการ/
กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 27 โครงการ (ร้อยละ 30.4) และโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
เชิงป้องกัน 16 โครงการ (ร้อยละ 17.9)

5.	ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.25 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. กระทรวงแรงงาน 20

(37.7)
6 - 10 - 4 -

2. กระทรวงอุตสาหกรรม 11
(20.8)

- - 11 - - -

3. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 10
(18.9)

3 - 3 - 4 --

4. องค์กรพัฒนาเอกชน 3
(5.6)

1 - 2 - - -

5. ส�านักงานป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด

3
(5.6)

2 - 1 - - -

6. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

3
(5.6)

1 - 1 - 1 -

7. กระทรวงมหาดไทย 2
(3.8)

1 - 1 - - -

8. กระทรวงยุติธรรม 1
(1.9)

1 - - - - -

รวม 53
(100.0)

15
(28.3)

0
(0.0)

29
(54.7)

0
(0.0)

9
(17.0)

0
(0.0)

15
(28.3)

29
(54.7)

9
(17.0)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 119

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด 53 โครงการ 
โดยกระทรวงแรงงานมีโครงการมากที่สุดจ�านวน 20 โครงการ (ร้อยละ 37.7) รองลงมาคือ กระทรวง
อุตสาหกรรมมีโครงการจ�านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 20.8) และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ มี 10 
โครงการ (ร้อยละ 18.9)

โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อสภาพแวดล้อมจ�านวน 
29 โครงการ (ร้อยละ 54.7) มุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 15 โครงการ (ร้อยละ 28.3) และมุ่งต่อกลไก 9 
โครงการ (ร้อยละ 17.0)

การด�าเนินงานโครงการมีลักษณะ/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 
จ�านวนมากทีสุ่ด 29 โครงการ (ร้อยละ 54.7) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชงิป้องกัน 
15 โครงการ (ร้อยละ 28.3) และโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกัน 9 โครงการ (ร้อยละ 17.0)

ตารางที่ 4.26 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างาน
ในรูปแบบที่เลวร้าย

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 7

(50.0)
1 4 1 - 1 -

2. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

4
(28.6)

- 3 - - 1 -

3. กระทรวงสาธารณสุข 2
(14.3)

- - - - - 2

4. กระทรวงแรงงาน 1
(7.1)

- - - - 1 -

รวม 14
(100.0)

1
(7.1)

7
(50.0)

1
(7.1)

0
(0.0)

3
(21.5)

2
(14.3)

8
(57.1)

1
(7.1)

5
(35.8)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563120

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มโีครงการหรอืกิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่2 ทัง้หมด 14 โครงการ 
โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีโครงการมากที่สุดจ�านวน 7 โครงการ (ร้อยละ 50.0) รองลงมาคือ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี 4 โครงการ (ร้อยละ 28.6) และกระทรวง
สาธารณสุขมี 2 โครงการ (ร้อยละ 14.3)

โครงการหรอืกิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่2 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุง่ต่อกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 
8 โครงการ (ร้อยละ 57.1) มุ่งต่อกลไก 5 โครงการ (ร้อยละ 35.8) และมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 1 
โครงการ (ร้อยละ 7.1)

การด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมมลัีกษณะ/รปูแบบโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชงิรบั
จ�านวนมากที่สุด 7 โครงการ (ร้อยละ 50.0) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงป้องกันจ�านวน 
3 โครงการ (ร้อยละ 21.5) และเป็นโครงการ/กิจกรรมกลไกเชิงรับ 2 โครงการ (ร้อยละ 14.3)

ตารางที่ 4.27 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. กระทรวงแรงงาน 16

(34.0)
- 1 9 - 6 -

2. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 14
(29.9)

- - 2 - 10 2

3. กระทรวงอุตสาหกรรม 8
(17.0)

- - 8 - - -

4. กระทรวงมหาดไทย 4
(8.5)

- - - - 4 -

5. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

3
(6.4)

3 - - - - -

6. ส�านักงานอัยการสูงสุด 1
(2.1)

- - - - - 1

7. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1
(2.1)

1 - - - - -

รวม 47
(100.0)

4
(8.5)

1
(2.1)

19
(40.4)

0
(0.0)

20
(42.6)

3
(6.4)

5
(10.6)

19
(40.4)

23
(49.0)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 121

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มโีครงการหรอืกิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่3 ทัง้หมด 47 โครงการ 
โดยกระทรวงแรงงานมีโครงการมากที่สุดจ�านวน 16 โครงการ (ร้อยละ 34.0) รองลงมาคือ ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ มี 14 โครงการ (ร้อยละ 29.9) และกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการจ�านวน 8 
โครงการ (ร้อยละ 17.0)

โครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลไกจ�านวน 23 
โครงการ (ร้อยละ 49.0) มุ่งต่อสภาพแวดล้อม 19 โครงการ (ร้อยละ 40.4) และมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 
5 โครงการ (ร้อยละ 10.6)

การด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมมลัีกษณะ/รปูแบบเป็นโครงการ/กิจกรรมกลไกเชงิป้องกัน
มากท่ีสุดจ�านวน 20 โครงการ (ร้อยละ 42.6) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อม 
เชิงป้องกัน 19 โครงการ (ร้อยละ 40.4) และโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน 4 โครงการ 
(ร้อยละ 8.5)

ตารางที่ 4.28 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. กระทรวงแรงงาน 4

(33.4)
- - 4 - - -

2. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 3
(25.0)

- - 1 -- 2 -

3. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

3
(25.0)

3 - - - - -

4. กระทรวงอุตสาหกรรม 1
(8.3)

- - 1 - - -

5. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

1
(8.3)

1 - - - - -

รวม 12
(100.0)

4
(33.4)

0
(0.0)

6
(50.0)

0
(0.0)

2
(16.6)

0
(0.0)

4
(33.4)

6
(50.0)

2
(16.6)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563122

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มโีครงการหรอืกิจกรรมตามยทุธศาสตร์ที ่4 ทัง้หมด 12 โครงการ 
โดยกระทรวงแรงงานมีโครงการมากที่สุดจ�านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 33.4) รองลงมาคือ ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ มี 3 โครงการ (ร้อยละ 25.0) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
มีโครงการจ�านวน 3 โครงการ (ร้อยละ 25.0)

โครงการหรอืกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที ่4 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุง่ต่อสภาพแวดล้อมจ�านวน 
6 โครงการ (ร้อยละ 50.0) มุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 4 โครงการ (ร้อยละ 33.4) และมุ่งต่อกลไก 2 
โครงการ (ร้อยละ 16.6)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะ/รูปแบบโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อม 
เชิงป้องกัน จ�านวนมากที่สุด 6 โครงการ (ร้อยละ 50.0) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลไกเชิง
ป้องกัน 4 โครงการ (ร้อยละ 33.4) และโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน 2 โครงการ  
(ร้อยละ 16.6)

ตารางท่ี 4.29 ผลการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
หน่วย: จ�านวน/(ร้อยละ)

หน่วยงาน
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 4

(66.8)
- - - - 4 -

2. กระทรวงยุติธรรม 2
(33.2)

- 1 - - - 1

รวม 6
(100.0)

0
(0.0)

1
(16.6)

0
(0.0)

0
(0.0)

4
(66.8)

1
(16.6)

1
(16.6)

0
(0.0)

5
(83.4)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้งหมด 6 โครงการ 
โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจ�านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 66.8) และกระทรวงยุติธรรมมีโครงการ
จ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 33.2)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 123

โครงการหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ท่ี 5 เป็นโครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลไกจ�านวน 5 
โครงการ (ร้อยละ 83.4) มุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 โครงการ (ร้อยละ 16.6)

การด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมมลัีกษณะ/รปูแบบเป็นโครงการ/กิจกรรมกลไกเชงิป้องกัน
มากทีสุ่ดจ�านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 66.8) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลไกเชงิรบั และโครงการ/ 
กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงรับ จ�านวนเท่ากันคือ 1 โครงการ (ร้อยละ 16.6)

ตารางที่ 4.30 สรุปการด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย: โครงการ/(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. การป้องกันการใช้แรงงานเด็กใน 

รูปแบบที่เลวร้าย
53

(40.1)
15 0 29 0 9 0

2. การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็ก
จากการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย

14
(10.6)

1 7 1 0 3 2

3. การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

47
(35.6)

4 1 19 0 20 3

4. การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
องค์กรภาคีเครือข่าย

12
(9.1)

4 0 6 0 2 0

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การติดตามประเมินผล

6
(4.6)

0 1 0 0 4 1

รวม 132
(100.0)

24
(18.2)

9
(6.8)

55
(41.7)

0
(0.0)

38
(28.8)

6
(4.5)

33
(25.0)

55
(41.7)

44
(33.3)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายและแผนระดับ
ชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จ�านวนรวม 132 
โครงการ เป็นการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
มากที่สุด จ�านวน 53 โครงการ (ร้อยละ 40.1) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวร้าย จ�านวน 47 โครงการ (ร้อยละ 35.6) และยทุธศาสตร์ท่ี 2 การช่วยเหลือ 
และคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 14 โครงการ (ร้อยละ 10.6)



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563124

การด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการด�าเนนิงานโครงการ/ 
กิจกรรมมุ่งต่อสภาพแวดล้อม 55 โครงการ (ร้อยละ 41.7) มุ่งต่อกลไก 44 โครงการ (ร้อยละ 33.3) 
และมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 33 โครงการ (ร้อยละ 25.0)

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมมีลักษณะ/รูปแบบเป็นโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อม
เชิงป้องกันมากที่สุด จ�านวน 55 โครงการ (ร้อยละ 41.7) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมกลไกเชิง
ป้องกัน 38 โครงการ (ร้อยละ 28.8) และโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน 24 โครงการ 
(ร้อยละ 18.2)

สรุปผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาต ิ

เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558-2563

ตารางที่ 4.31 สรุปผลการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

หน่วย: โครงการ

ยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ.

รวม
2559 2560 2561 2562 2563

1. การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้าย

33 39 37 28 53 190
(38.8)

2. การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็ก
จากการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย

14 16 16 15 14 75
(15.3)

3. การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

11 19 22 22 47 121
(24.7)

4. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร
ภาคีเครือข่าย

13 19 17 17 12 78
(15.9)

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล

5 5 3 7 6 26
(5.3)

รวม 76
(15.5)

98
(20.0)

95
(19.4)

89
(18.2)

132
(26.9)

490
(100.0)



การประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 จากข้อมูลทุติยภูมิ 125

ภาพรวมการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงาน
เด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย มกีารด�าเนนิโครงการ/กิจกรรมมากทีสุ่ด จ�านวน 190 โครงการ (ร้อยละ 38.8) 
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จ�านวน 121 โครงการ 
(ร้อยละ 24.7) และยุทธศาสตร์ที่มีการน�าไปด�าเนินงานน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและติดตามประเมินผลจ�านวน 26 โครงการ (ร้อยละ 5.3)

ตารางที่ 4.32 สรุปผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

หน่วย: โครงการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.

จ�านวน
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/ รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
2559 76 29 4 6 0 32 5
2560 98 28 5 31 1 27 6
2561 95 21 7 32 0 25 10
2562 89 16 4 27 1 32 9
2563 132 24 9 55 0 38 6

รวม 490
(100.0)

118
(24.1)

29
(5.9)

151
(30.8)

2
(0.4)

154
(31.4)

36
(7.4)

147
(30.0)

153
(31.2)

190
(38.8)

ภาพรวมการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 พบว่า โครงการ/กิจกรรมมุ่งต่อกลไกจ�านวน 190 
โครงการ (ร้อยละ 38.8) มุ่งต่อสภาพแวดล้อม 153 โครงการ (ร้อยละ 31.2) และมุ่งต่อกลุ่มเป้าหมาย 
147 โครงการ (ร้อยละ 30.0)

การด�าเนนิงานในภาพรวมเป็นโครงการ/กิจกรรมมลีกัษณะ/รปูแบบกลไกเชงิป้องกัน จ�านวน
มากที่สุด 154 โครงการ (ร้อยละ 31.4) รองลงมาคือ โครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงป้องกัน 
จ�านวน 151 โครงการ (ร้อยละ 30.8) โครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเชิงป้องกัน จ�านวน 118 
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โครงการ (ร้อยละ 24.1) โดยโครงการ/กิจกรรมสภาพแวดล้อมเชิงรับมีการน�าไปด�าเนินงานน้อยที่สุด 
จ�านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 0.4) 

ตารางที่ 4.33 สรุปผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ตามวัตถุประสงค์/รูปแบบ

หน่วย: โครงการ/(ร้อยละ)

ยุทธศาสตร์
จ�านวน

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/รูปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอม กลไก

ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ ป้องกัน รับ
1. การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้าย
190

(38.8)
86 0 68 0 36 0

2. การช่วยเหลือและคุ้มครอง
แรงงานเด็กจากการท�างานใน
รูปแบบที่เลวร้าย

75
(15.3)

8 22 12 1 14 18

3. การพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ

121
(24.7)

7 4 49 1 47 13

4. การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย

78
(15.9)

17 2 20 0 35 4

5. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการติดตาม
ประเมินผล

26
(5.3)

0 1 2 0 22 1

รวม 490
(100.0)

118
(24.1)

29
(5.9)

151
(30.8)

2
(0.4)

154
(31.4)

36
(7.4)

147
(30.0)

153
(31.2)

190
(38.8)
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สรุป
การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ 

เลวร้าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงานเชิงป้องกันซึ่งเป็นงาน
ประจ�าของหลายๆ หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิภาพแก่เด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าสู่การท�างานในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทกุรปูแบบ เช่น การจดัการศึกษาในระบบโรงเรยีน
แก่เด็ก การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การ 
ส่งเสริมการท�างานที่มีคุณค่า (Decent Work) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน ฯลฯ 

การด�าเนินงานทีมุ่ง่ต่อกลไกการด�าเนินงาน เช่น เจ้าหน้าที ่เจ้าพนกังาน อาสาสมัคร กฎหมาย 
กฎระเบียบ ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงานในรูปแบบเชิงป้องกัน เช่น การพัฒนาศักยภาพ การให้
ความรูเ้จ้าพนักงานและบุคลากรทีป่ฏบัิติงานเก่ียวข้องกับการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย 
ฯลฯ แต่การด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างหรือพัฒนากลไกและระบบท่ีเป็นการด�าเนินงานเชิงรุกเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนของระบบ และเป็นสาระส�าคัญในข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
และกระทรวงแรงงานสหรฐัอเมรกิา เช่น การตรากฎหมาย ปรบัปรงุกฎระเบียบ การเพิม่จ�านวนบุคลากร 
ฯลฯ กลับมอียูจ่�านวนน้อย ซึง่เป็นเหตุผลทีท่�าให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยมพัีฒนาการในการด�าเนนิงาน 
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายไม่มากนัก

ส�าหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่าย ท่ีมีวัตถุประสงค์
เพือ่บรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่มกีารด�าเนนิงานไม่มากนกัควรให้ความส�าคัญ
ในการด�าเนินงานในระยะต่อไป เนือ่งจากภารกิจการป้องกันแก้ไขและขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ
ที่เลวร้ายไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นภารกิจร่วมกันของ 
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสร้างสวัสดิภาพแก่เด็กทุกหน่วยงาน

การด�าเนินยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตาม ท่ีมีวัตถุประสงค์
พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย มีการ
ด�าเนินงานน้อยที่สุด ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพให้
กับระบบการแก้ไขป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายของประเทศไทย ซึง่จ�าเป็นต้องมรีะบบ
การด�าเนินงานและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
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จุดแข็ง-จุดอ่อน	การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ
เพือ่ขจัดการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้าย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558-2563

จากการจัดเก็บข้อมูลจากภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานแก้ไขป้องกันการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พบจุดแข็ง-จุดอ่อน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.34 จุดแข็ง-จุดอ่อน การด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ

จุดแข็ง จุดอ่อน
1. มีหน่วยงานจ�านวนมากทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรพัฒนาเอกชน ท�างานด้านสวัสดิภาพเด็ก
จ�านวนมาก

- ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- บุคลากรในหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายขาดความเข้าใจเรื่องการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย

2. มีกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ จ�านวนมาก
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

- ขาดการบูรณาการ ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ ให้เป็นระบบ

- การด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายไม่มีการจัดท�าคู่มือส�าหรับผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

3. มีบุคลากรจ�านวนมากปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

- ขาดการบูรณาการบุคลากรที่ท�าหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก เช่น พนักงานคุ้มครองเด็ก 
พนักงานตรวจแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน  
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ฯลฯ

4. มีข้อมูลของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานด้านสวัสดิภาพเด็กในด้านต่างๆ 
จ�านวนมาก 

- ขาดการบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบ
เดียวกัน

5. มีองค์ความรู้จ�านวนมากด้านการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กที่ได้จากการด�าเนินงานของภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

- ขาดการจัดการความรู้และรวบรวมองค์ความรู้ให้
เป็นระบบ และสามารถเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
น�าไปใช้ได้

6. มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

- ขาดคณะท�างานเพื่อผลักดันนโยบายในระดับ
จังหวัด
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กรอบแนวคิดการประเมินของโครงการ	

การประเมินผลการด�าเนินงานตามกรอบแนวคิดการประเมินของโครงการด้วยวิธีการเชิง
คุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth 
Interview) บุคคลทีม่ปีระสบการณ์ในการฏบัิติงานเก่ียวข้องกับนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

ประเด็นและค�าถามส�าหรบัการประชมุกลุ่มและสัมภาษณ์จัดท�าตามกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดังต่อไปนี้

สรุปผลการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดการประเมินของ
โครงการ

บทที่

5
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1. ค�าถามดานการวเิคราะห์การสือ่สารเพือ่ส่งต่อนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจัดการ
ใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ไปยังเครือข่ายนโยบาย

 1.1 ช่องทางการรับทราบนโยบายที่ผ่านมา
 1.2 ความเข้าใจนโยบาย
 1.3 การสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ในการด�าเนินนโยบาย
 1.4 แรงผลักดันอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากภาระงานปกติ เช่น เป็นภารกิจเร่งด่วนของรฐับาล
 1.5 ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารส่งต่อนโยบาย
2. การวเิคราะห์ความสอดคลองของนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใชแรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563
 2.1 ความสอดคล้องระหว่างภารกิจของหน่วยงานกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ
 2.2 ทรัพยากรส�าหรับด�าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ (งบประมาณ คน 

ความรู้)
 2.3 ข้อเสนอแนะด้านความสอดคล้องของนโยบาย
3. การวิเคราะห์กระบวนการน�านโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็ก

ในรูปแบบท่ีเลวรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ไปปฏิบัติ และปัญหาอุปสรรคในการ 
ด�าเนินงาน

 3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน
  3.1.1 ด้านกฎหมาย
  3.1.2 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
  3.1.3 ข้อมูล
  3.1.4 อื่นๆ
 3.2 ข้อเสนอแนะด้านการน�านโยบายและแผนระดับชาติฯ ไปปฏิบัติ
4. การวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบาย 
 4.1 สาเหตุที่ท�าให้นโยบายและแผนแห่งชาติไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 4.2 ข้อเสนอแนะด้านช่องว่างทางนโยบาย

ผลการด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติการ
ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

เครือข่ายการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เครือข่ายความร่วมมือ
หลักที่ส�าคัญ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย 
เครอืข่ายความร่วมมอืหลักทีส่�าคัญ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวง
สาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายความ 
ร่วมมือหลักที่ส�าคัญ ได้แก่ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย เครือข่ายความ 
ร่วมมือหลักที่ส�าคัญ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล เครือข่ายความ
ร่วมมือหลักที่ส�าคัญ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน

จากการประเมินผลพบว่า ภาคีเครือข่ายความร่วมมือหลักด�าเนินงานได้สอดคล้องกับ 
ที่ก�าหนดไว้ตามนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 
2558-2563

การประเมินผลการด�าเนินงานตามกรอบแนวคิดการประเมินของโครงการ

1.	 การสื่อสารเพื่อส่งต่อนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558-2563	ไปยังเครือข่ายนโยบาย

สรุปผลการประชุมเก็บขอมูล
1.1 ช่องทางการรับทราบนโยบายที่ผ่านมา
การรบัทราบนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย พ.ศ. 

2558-2563 ของหน่วยงานต่างๆ สามารถจ�าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุม่ท่ี 1 บุคลากรสังกัดหน่วยงานภาคีอืน่ทีไ่ม่ใช่หน่วยงานภายในของกระทรวงแรงงาน เช่น 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
ส�านักงานอัยการจังหวัด ฯลฯ ไม่ทราบถึงนโยบายและแผนระดับชาติ ฉบับที่ 2 เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงานต้ังแต่เริ่มต้นใช้นโยบายและแผนฯ ฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2558 ท�าให้ 
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เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563132

ผู้มาใหม่ไม่ทราบถึงนโยบายและแผนดังกล่าว รวมท้ังไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารของนโยบายและแผน
ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายผ่านช่องทางการสื่อรูปแบบต่างๆ เลย 

จากการสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้พบว่า หากต้องการสื่อสารนโยบายและ
แผนฯ ไปสู่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ควรด�าเนินการผ่านทั้งช่องทางท่ีเป็นทางการ คือ ผ่าน 
หน่วยงานต้นสังกัด และช่องทางไม่เป็นทางการ คือ การส่ือสารผ่านส่ือสารมวลชนรูปแบบต่างๆ แต่
ถ้าเป็นการส่ือสารสาธารณะสู่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ควรท�าในลักษณะการสื่อสารสาธารณะเชิงกว้าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
สื่อออนไลน์ ฯลฯ ในรูปแบบที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถรับรู้และเข้าใจ
ได้อย่างสะดวก

กลุม่ท่ี 2 ผู้ให้ข้อมลูท่ีมตี�าแหน่งระดับผู้บรหิารระดับต้น เช่น ผู้อ�านวยการส่วนงานกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�านักงานอัยการ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ รับทราบว่า
มนีโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวร้าย ฉบับท่ี 2 เนือ่งจากมีภาระ
งานเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนากับกระทรวงแรงงานหลายๆ ครั้ง ช่องทางท่ีบุคคลกลุ่มน้ีรับทราบ
และรบัรูถึ้งนโยบายและแผนการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายคือ การรบัรูผ่้านการประชมุ 
และเอกสารประกอบการประชุม เช่น การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ระดับจังหวัด ฯลฯ

แต่ความเข้าใจดังกล่าวมีจ�ากัดเพียงเท่าที่เก่ียวข้องกับภาระงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เช่น  
รับรู้ว่ากระทรวงแรงงานมีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์ในส่วนของการค้ามนุษย์ท่ี
เป็นการบังคับใช้แรงงาน รวมทัง้การค้ามนษุย์ทีเ่ด็กตกเป็นเหยือ่ และเมือ่สอบถามเพิม่เติมความรูค้วาม
เข้าใจในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก 4 รูปแบบ พบว่า มีจ�านวนน้อยมากที่ทราบว่า
รปูแบบการใช้แรงงานเด็กท่ีเลวร้ายทีสุ่ดม ี4 รปูแบบ และเม่ือสอบถามลึกลงไปว่าประกอบด้วยรปูแบบ
ใดบ้าง ปรากฏว่าไม่มีผู้ที่สามารถตอบค�าถามดังกล่าวได้เลย

กลุม่ท่ี 3 ข้าราชการ/บุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน คนในกลุ่มนีท้ราบถึงแผนและนโยบาย
การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายดีกว่าอีก 2 กลุ่มข้างต้น โดยบุคลากรจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานรับทราบและมีความเข้าใจในแผนดังกล่าวมากกว่าบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานอื่นๆ 
ในกระทรวงแรงงาน เนื่องจากเก่ียวข้องโดยตรงกับนโยบายและแผนดังกล่าว ส�าหรับบุคลากรสังกัด
หน่วยงานอื่นในกระทรวงแรงงาน เช่น ส�านักงานแรงงานจังหวัด รับรู้ว่ามีแผนดังกล่าวแต่ไม่มีความรู้
ในรายละเอียด โดยให้เหตุผลว่า ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงที่ตนรับผิดชอบ
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ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมส�าหรับการส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่อง
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย แก่บุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนท่ัวไป คือ 
การส่ือสารสาธารณะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งเสริมให้การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ดังนั้นต้องด�าเนินการอย่างจริงจังท้ังช่องทางแบบ
ด้ังเดิม ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ จดหมายข่าว เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และช่องทางการส่ือสาร
ออนไลน์รูปแบบต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ มากกว่าสื่อ
แบบดั้งเดิม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบายและแผนนี้โดยตรง 

1.2 ความเขาใจนโยบาย
ความเข้าใจในนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย 

ของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล มีดังต่อไปนี้
กลุ่มท่ี 1 บุคลากรสังกัดหน่วยงานภาคีอ่ืนท่ีไม่ใช่หน่วยงานภายในของกระทรวงแรงงาน 

เนื่องจากไม่เคยเห็นนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย  
ฉบับที่ 2 มาก่อน จึงไม่มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายและแผนฉบับนี้ แม้ว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการศึกษา การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ แต่ไม่ทราบว่าส่วนหนึ่งของงานที่ตนปฏิบัติอยู่ 
เช่น การค้ามนุษย์ที่มีเด็กเป็นเหยื่อ เป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประเภทหนึ่ง 

การไม่ทราบว่างานทีต่นเองปฏบัิติอยูเ่ป็นส่วนหนึง่ของการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย 
ส่งผลให้ไม่มีการบูรณาการกับกระทรวงแรงงานมากเท่าท่ีควรจะเป็น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
ในการปฏิบัติงาน ก็ถูกจ�ากัดอยู่เพียงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เท่านั้น

กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลที่มีต�าแหน่งระดับผู้บริหารระดับต้น ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาที่
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ทราบว่ามีนโยบายและแผนระดับชาติฉบับนี้ แต่ความ
เข้าใจในนโยบายและแผนฯ มอียูจ่�ากัดเพยีงเท่าทีเ่ก่ียวข้องกับภารกิจของตนและหน่วยงาน เม่ือสอบถาม
ลึกลงไปในรายละเอียดพบว่า ยังขาดความเข้าใจในรายละเอียดของนโยบายและแผนฯ ทราบเพียงแต่
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระท�าความผิด ไม่ทราบถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผน
ระดับชาติด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย รวมท้ังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากนโยบาย
และแผนระดับชาติฉบับนีไ้ด้ การใช้ประโยชน์จากแผนบูรณาการท่ีหน่วยงานภาครฐัสามารถใช้ประโยชน์
ได้ คือ น�าไปอ้างอิงส�าหรับการจัดท�าแผนงบประมาณประจ�าปี การบูรณาการกับหน่วยงานและ 
ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง การก�าหนดบทบาทของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การเป็น
เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม ฯลฯ
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กลุม่ท่ี 3 ข้าราชการ/บุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงานมคีวามเข้าใจในนโยบายและแผนระดับ
ชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ฉบับที่ 2 จ�าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก 
เป็นข้าราชการ/บุคลากรสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายและ
แผนชาติฉบับนี้ มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนฉบับนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากใช้เป็นแนวทางการ
ด�าเนินงานรวมทั้งมีหน้าที่ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนฉบับนี้ กลุ่มที่ 2 เป็น
ข้าราชการ/บุคลากรสังกัดหน่วยงานอืน่ในกระทรวงแรงงานซ่ึงไม่มภีารกิจเก่ียวข้องโดยตรง จะรบัทราบ
ว่ามีแผนฉบับนี้อยู่และมีการด�าเนินงานของกระทรวงแรงงานในเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้าย แต่ไม่ทราบรายละเอียดของนโยบายและแผน รวมท้ังรายละเอียดของการด�าเนินงาน
ของกระทรวงในเรือ่งดังกล่าว เช่น ไม่สามารถบอกได้ว่ารปูแบบการใช้แรงงานเด็กทีเ่ลวร้ายมกีีป่ระการ
และประกอบด้วยการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบใดบ้าง รวมทัง้ไม่ทราบว่าหากจะบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายในกระทรวงแรงงานด้วยกันเอง จะบูรณาการกันในลักษณะใด

ความเข้าใจต่อนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย
จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จเมื่อน�าแผนไปปฏิบัติท้ังการปฏิบัติโดยหน่วยงานใด 
หน่วยงานหนึ่งและการปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน

1.3 การสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ในการด�าเนินนโยบาย
การด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลพบว่า หน่วยงานราชการส่วนใหญ่

ปฏบัิติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ มงีบประมาณในการด�าเนนิงานของตนเองจาก
ระบบงบประมาณประจ�าปี รวมท้ังขอเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนษุย์ในกรณีงบประมาณประจ�าปีไม่ครอบคลุมการด�าเนนิงาน ท�าให้การปฏบัิติงานด้านการค้ามนษุย์
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายบางรายการท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ ซึ่งถือเป็นช่องว่างของระเบียบการใช้จ่ายของกองทุนฯ ที่ไม่ครอบคลุม 
ไปถึง เช่น ค่าใช้จ่ายและค่าที่พักของพ่อแม่หรือญาติผู้เสียหายท่ีเป็นเด็กระหว่างการด�าเนินคดีใน
กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานหรือกองทุนฯ ได้ 
ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ต้องรับภาระดังกล่าวด้วยตนเอง 

ส�าหรับการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กใน 
รูปแบบที่เลวร้าย ไม่ทราบว่ามีแหล่งงบประมาณใดสนับสนุนบ้าง เนื่องจากไม่เคยทราบมาก่อน 

ผู้ให้ข้อมูลเสนอแนะให้กระทรวงแรงงานจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการด�าเนินงานขจัดการ 
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเช่นเดียวกับกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
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ไม่เช่นนั้นการด�าเนินงานด้านการปราบปรามจับกุมผู้กระท�าความผิดจะกระท�าได้ยาก เนื่องจากต้องให้
เด็กเป็นพยานการกระท�าความผิด และเด็กต้องอยู่ในการดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งต้องมีค่าใช้
จ่ายในส่วนนี้ที่ต้องค�านึงถึงด้วย ไม่เช่นนั้นการด�าเนินงานจะกระท�าได้ยาก รวมถึงไม่มีเจ้าหน้าที่อยาก
ด�าเนินการดังกล่าว เช่นเดียวกับคดีค้ามนษุย์ก่อนมกีองทนุเพือ่การป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ 

1.4 แรงผลกัดนัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากภาระงานปกต ิเช่น เป็นภารกิจเร่งด่วนของรฐับาล 
เน่ืองจากผู้ให้ข้อมลูซึง่ปฏบัิติหน้าทีเ่ก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ส่วน

ใหญ่ที่ให้ข้อมูล (โดยเฉพาะในต่างจังหวัด) ไม่ทราบว่าการค้ามนุษย์ที่มีเหยื่อเป็นเด็กเป็นส่วนหนึ่งของ
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายรูปแบบหนึ่ง การให้ข้อมูลในส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ตนเองรับผิดชอบ

ในส่วนของภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความ
ส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ ของภารกิจทั้งหมด เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีการจัดอันดับสถานการณ์การค้า
มนุษย์ของประเทศไทย และน�าไปเป็นปัจจัยก�าหนดการให้ความช่วยเหลือพิเศษทางภาษีศุลกากรท่ีส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่ธุรกิจของไทยส่งออก
ไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยจะถูกตัดลดความช่วยเหลือยกเว้นภาษีดังกล่าว หากสถานการณ์การ
ค้ามนุษย์ของไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับต�่าอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความส�าคัญกับภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมอบ
หมายให้รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ เป็นประธานการด�าเนินงาน และจัดตั้งคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติและระดับจังหวัดข้ึนเป็นกลไกผลักดันการ
ด�าเนินงาน ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ครอบคลุมท่ัวทุก
พื้นที่ โดยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ในกระบวนการผลักดันภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์นอกจากรฐับาลจะใช้
วิธีการป้องกันและปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นแล้ว รัฐบาลยังด�าเนินการส่ือสาร
สาธารณะสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ประชาชน และผู้ปกครองเด็กกลุ่มเส่ียงทีจ่ะตกเป็น
เหยือ่การค้ามนษุย์ รวมทัง้บูรณาการความร่วมมอืกับประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่เป็นแหล่งทีม่าของเด็กทีต่ก
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเสนอส�าหรับการผลักดันนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ควรมีคณะท�างานระดับจังหวัด
ท�างานร่วมกับคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็กระดับชาติซึ่งมีอยู่แล้ว โดยสามารถด�าเนินการได้ 2 
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รูปแบบ คือ จัดต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดข้ึนใหม่ส�าหรับภารกิจการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้ายโดยเฉพาะ หรือการบูรณาการภารกิจการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายร่วม
กับคณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีอยู่แล้วและมีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
ระดับจังหวัด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ฯลฯ

1.5 ขอเสนอแนะดานการสื่อสารส่งต่อนโยบาย
จากการเก็บข้อมลูได้ข้อเสนอแนะด้านการส่ือสารส่งต่อนโยบายเพือ่น�านโยบายและแผนระดับ

ชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้
(1) การส่ือสารให้ความรูแ้ก่หน่วยงานและบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง

ต่อเนื่องสม�่าเสมอ เพื่อลดปัญหาจากการปรับเปล่ียนบุคลากรท่ีรับผิดชอบภารกิจด้านนี้ของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม

(2) การส่ือสารสาธารณะอย่างจรงิจงั ทัง้ช่องทางแบบด้ังเดิม ได้แก่ วทิย ุโทรทศัน์ จดหมาย
ข่าว เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารออนไลน์รูปแบบต่างๆ ส�าหรับผู้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อออนไลน์ ซึ่งได้แก่กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของนโยบายและแผนนี้โดยตรง

(3) จัดต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดส�าหรับผลักดันภารกิจการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายโดยเฉพาะ หรอืการบูรณาการภารกิจการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย
ร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีอยู่แล้วและมีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น คณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กระดับจังหวัด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ฯลฯ

(4) จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย เพ่ือ
สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	 ความสอดคล้องของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558-2563

2.1 ความสอดคลองระหว่างภารกิจของหน่วยงานกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ
นโยบายและแผนระดับชาติด้านการใช้แรงงานเด็กทีเ่ลวร้ายมเีป้าหมายก�าจดัการใชแรงงาน

เดก็ในรปูแบบท่ีเลวรายใหหมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 ซึง่อนสัุญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที ่182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทนัทเีพือ่ขจดัรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงาน
เด็ก บัญญัติรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กไว้ 4 รูปแบบ คือ (ก) ทุกรูปแบบของการใช้
ทาสหรือแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส เช่น การขาย และการขนส่งเด็ก แรงงานขัดหนี้ แรงงาน
ไพร่ติดที่ดิน แรงงานบังคับ หรือเรียกเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ในการสู้รบ 
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(ข) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี เพื่อการผลิตส่ือลามก หรือเพื่อการแสดงลามก 
(ค) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่อการผลิต และขนส่งยา 
เสพติด ตามที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ง) งานซึ่งโดยลักษณะของงานหรือ 
โดยสภาพแวดล้อมในการท�างานมีแนวโน้มท่ีจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม
ของเด็ก

นโยบายและแผนระดับชาติด้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายก�าหนดยุทธศาสตร์
การด�าเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้ 5 ประการ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการใช้
แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ยทุธศาสตร์ที ่2 การช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานเด็กจากการท�างาน
ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ยทุธศาสตร์ที ่3 การพฒันาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมปีระสิทธภิาพ ยทุธศาสตร์
ที ่4 การพฒันาความร่วมมอืระหว่างองค์กรภาคีเครอืข่าย ยทุธศาสตร์ที ่5 การพฒันาระบบการบรหิาร
จัดการและติดตามประเมินผล

ภารกิจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาสังคม 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของนโยบายและแผนแห่งชาติฉบับนี้ ได้แก่

(1) ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ท่ีเด็กตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ภาคี
เครือข่ายที่ด�าเนินงานตามภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส�านักงาน
อัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม ศาลครอบครัวและเยาวชน กระทรวงแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาค
เอกชน 

(2) ภารกิจการรณรงค์สร้างความตระหนักแก่ผู้เก่ียวข้อง ภาคีเครือข่ายที่ด�าเนินงานตาม
ภารกิจน้ี ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด กรมประมง

(3) ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา ภาคีเครือข่ายที่ด�าเนินงาน
ตามภารกิจนี้ ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน

(4) ภารกิจการเฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ภาคีเครือข่ายที่ด�าเนินงาน
ตามภารกิจนี้คือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
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(5) ภารกิจช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยา และฟื้นฟูเชิงบูรณาการ ภาคีเครือข่ายที่ด�าเนินงาน
ตามภารกิจน้ี ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ องค์กร
พัฒนาเอกชน 

(6) ภารกิจการเสริมสร้างการเข้าถึงสวัสดิการสังคมข้ันพื้นฐาน ภาคีเครือข่ายท่ีด�าเนินงาน
ตามภารกิจนี ้ได้แก่ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวง
สาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม

(7) การบูรณาการการปฏบัิติงานร่วมกันของเครอืข่าย จะมอียูเ่ฉพาะภารกิจการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนษุย์ซึง่เป็นภารกิจทีร่ฐับาลให้ความส�าคัญมาก ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เนือ่งจากส่ง
ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าจากไทยไปสหรฐัอเมรกิาทีม่มีลูค่าสูงมาก ส�าหรบัภารกิจอืน่ๆ น้ันจะเป็น
ภารกิจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายถือปฏิบัติเป็นประจ�าอยู่แล้ว และมีความสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

เนื่องจากไม่มีการบูรณาการสร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นผล
ให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท�า ดังนั้น การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาคี 
เครอืข่ายแม้จะมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายและแผนระดับชาติฉบับนี ้แต่ไม่อาจกล่าวได้
อย่างเต็มทีว่่า การปฏบัิติภารกิจดังกล่าวส่งเสรมิการบรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้ในนโยบายและแผน
ระดับชาติฯ 

2.2 ทรัพยากรส�าหรับด�าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ (งบประมาณ คน 
ความรู)

ในส่วนของทรัพยากรส�าหรับการด�าเนินงานสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จะใช้

ทรัพยากรที่เป็นงบประมาณจากงบประมาณประจ�าปี โดยมีบุคลากรในหน่วยงานเป็นกลไกการด�าเนิน
งานทีส่�าคัญ แต่ถ้ามภีาระค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถเบิกจ่ายจากเงนิงบประมาณประจ�าปีได้ จะใช้งบประมาณ
จากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แทน 

ส�าหรบัองค์กรพัฒนาเอกชนทีป่ฏบัิติงานสนบัสนนุหน่วยงานภาครฐัทีป่ฏบัิติงานเก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์จะใช้งบประมาณจากเงนิบรจิาคเป็นส่วนใหญ่ รวมทัง้ขอสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ความรู้ทีน่�ามาใช้ในการด�าเนนิงานมาจากการฝึกอบรมของหน่วยงานนัน้ๆ รวมท้ังหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักของภารกิจเป็นผู้ฝึกอบรมให้ เช่น การฝึกอบรมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ การจ�าแนกตัวผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การรักษาฟื้นฟูเหยื่อการค้ามนุษย์ 
ฯลฯ
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กลุ่มท่ีสอง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจประจ�าของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย แต่ไม่ทราบว่าภารกิจของตนเป็นส่วนหนึง่
ของการปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ฉบับนี้ จะใช้งบประมาณจากงบประมาณประจ�าป ี
ของหน่วยงานตนที่ได้รับการจัดสรรมาเท่านั้น

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าทรัพยากรเป็นส่ิงส�าคัญในการน�านโยบายและแผนระดับชาติด้าน
การขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายไปสู่การปฏบัิติ ในส่วนของงบประมาณนัน้ การมีกองทุน
จะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายด�าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ติดขัดเนื่องจากขาดงบประมาณ หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ�าปีได้ 
หรืองบประมาณไม่เพียงพอส�าหรับการใช้จ่าย

ความรู้เป็นปัจจยัส�าคัญอกีประการหนึง่ทีจ่ะช่วยให้การน�านโยบายและแผนระดับชาติฉบับน้ี
มาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เนื่องจากการ
ด�าเนินงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการสร้าง
สวัสดิภาพแก่เด็กนั้น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ต่างๆ ให้มคีวามรูใ้นภารกิจทีต่นรบัผิดชอบ จะช่วยให้การด�าเนนิงานมคีวามถูกต้องหลีกเล่ียงความผิดพลาด 
ที่เกิดจากความไม่รู้ รวมทั้งการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ส�าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ถือเป็นสิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

2.3 ขอเสนอแนะดานความสอดคลองของนโยบาย
ข้อเสนอแนะด้านความสอดคล้องของนโยบาย มีดังต่อไปนี้
(1) การบูรณาการการปฏบัิติงานและสร้างเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครอืข่าย

ซึ่งมีภารกิจประจ�าสอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายอยู่แล้ว เช่นเดียวกับงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จะช่วยให้เป้าหมาย
การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ก�าหนดไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติฯ บรรลุได้

(2) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งในปัจจุบันสามารถ
ด�าเนินการฝึกอบรมได้ทั้งแบบดั้งเดิม และแบบออนไลน์

(3) การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการฝึก
อบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ส�าหรับการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง จะช่วยลดความผิดพลาดของ
การปฏิบัติงานได้
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3.	 กระบวนการน�านโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้ายปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558-2563	ไปปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน

3.1 กระบวนการน�านโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวรายไปปฏิบัติ

การน�านโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายไป
ปฏิบัติจ�าแนกเป็น 3 รูปแบบ คือ

(1) การปฏิบัติตามต�าแหน่งหน้าที่และภาระหน้าที่ประจ�า เป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ประจ�าตามต�าแหน่งหน้าทีใ่นฐานะบุคลากรของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณ
ประจ�าปีแผนงบประมาณประจ�าปีของหน่วยงาน การปฏิบัติรูปแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
เนื่องจากเป็นภารกิจที่ก�าหนดไว้ตามแผนงานล่วงหน้า และมีงบประมาณส�าหรับด�าเนินงานท่ีแน่นอน 
รวมทั้งมีผลลัพธ์เป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบุคลากร จึงมั่นใจได้ว่าภารกิจดังกล่าวต้องถูกน�าไป
ปฏิบัติ

(2) งานเร่งด่วนทีไ่ด้รบัมอบหมายตามสายงาน เป็นงานเร่งด่วนท่ีรฐับาลหรือผู้บรหิารเหน็ว่า 
มีความจ�าเป็นต้องน�ามาปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยไม่มีการก�าหนดไว้ในแผนงบประมาณประจ�าปี แต่มี
แหล่งงบประมาณเพิ่มเติมส�าหรับการด�าเนินงาน การปฏิบัติงานรูปแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจาก
การปฏิบัติงานรูปแบบที่เป็นภารกิจประจ�า เนื่องจากเป็น “งานแทรก” แต่ก็มั่นใจได้ว่าจะมีการน�าไป
ปฏิบัติรวมทั้งมีงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานที่ชัดเจน

(3) งานทีเ่กิดจากการบูรณาการของบุคลากรระดับปฏบัิติในพืน้ที ่เกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์
ของบุคลากรระดับปฏิบัติในพื้นที่มาร่วมปฏิบัติงานโดยเห็นถึงความส�าคัญของการปฏิบัติงานร่วมกันว่า 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเด็ก การปฏบัิติงานรปูแบบนีเ้กิดจากความสมคัรใจส่วนบุคคล 
ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคน แต่ละบุคคลมีระดับความทุ่มเทให้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อม 
โดยใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณประจ�าปี บางกรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ก็จะใช้งบเงนิของตนเอง 
การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสูงแต่ขาดงบประมาณ ท�าให้ไม่สามารถคาดหวังความส�าเร็จของงานได้
เต็มที่
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3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคของการน�านโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้ายไปปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้
3.2.1 ปัญหาดานกฎหมาย
ปัญหาด้านกฎหมายที่พบจากการสัมภาษณ์ภาคีเครือข่าย มีดังนี้
(1) กฎหมายที่เก่ียวข้องมีจ�านวนหลายฉบับ ผู้ปฏิบัติงานรู้เฉพาะกฎหมายท่ีตนเองเป็น 

เจ้าพนักงาน รวมทั้งกฎหมายที่ได้รับการอบรม เช่น บุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จะมีความรู้กฎหมายบางเรื่อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม ฯลฯ ในขณะที่บุคลากร
ของกระทรวงแรงงานมีความรู้กฎหมายที่กระทรวงเป็นเจ้าภาพหลัก ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน ฯลฯ ส่งผลให้การปฏบัิติงานเกิดการตีความกฎหมายและเลือกปฏบัิติเฉพาะกฎหมายบางฉบับ
ที่ตนมีความรู้และความคุ้นเคย รวมทั้งพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชนและมภีารกิจทีเ่กีย่วข้องกับการค้ามนษุย์ทีเ่ด็กตกเป็นเหยือ่ ไม่เคยรูว่้าภาระงานของตนเป็นความ
ผิดเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมาก่อน (การค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กเป็น 1 ใน 
4 รูปแบบของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย)

ส�าหรบัองค์กรพฒันาเอกชน และภาคประชาสงัคมทีเ่ป็นเครอืข่ายความร่วมมอืของนโยบาย
และแผนระดับชาติฉบับนี้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันคือ รับรู้และรับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะงานที่ตนและหน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้น รวมถึงกฎหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจาก 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ

(2) การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดจริงจัง ซึ่งมีสาเหตุส�าคัญ 3 ประการคือ 1) การด�าเนิน
คดีทีเ่ก่ียวข้องกับเด็กท�าได้ยากมขีัน้ตอนของกฎหมายทีต้่องค�านงึถึงสิทธเิด็กเป็นส�าคัญ 2) ผู้ปฏบัิติงาน
ขาดความรูค้วามเช่ียวชาญเก่ียวกับกฎหมายเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายเร่ืองการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย ถ้าไม่เคยศึกษาอย่างจริงจังมาก่อนจะไม่ทราบว่า เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน ในหมวดที่ 4 เรื่องการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งไม่ทราบถึงบทลงโทษส�าหรับผู้ฝ่าฝืนกระท�า 
ความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายอีกด้วย 3) วัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมไทย  
มองว่าเด็กท�างานเป็นเด็กดี มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผู้ปกครอง แม้ว่าการท�างานนั้นๆ จะเข้าข่ายการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
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3.2.2 ปัญหาการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในทางหนึ่งนั้นเป็นปัญหาส�าคัญของระบบราชการ ในอีก

ทางหนึ่งก็เป็นปัจจัยก�าหนดความส�าเร็จของระบบราชการ การบูรณาการการปฏิบัติงานจะเกิดข้ึนได้
เมื่อทุกๆ หน่วยงานทราบถึงเหตุผลและบทบาทของตนเองในภารกิจท่ีเข้าไปร่วมบูรณาการ และม ี
หลักฐานชัดเจนว่า การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร
พัฒนาสังคม และภาคประชาสังคม ช่วยให้ภารกิจท่ียากจะส�าเร็จได้ด้วยการด�าเนินงานของหน่วยใด
หน่วยหน่ึงบรรลุความส�าเร็จได้ เช่น การบูรการหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจการป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลให้ความส�าคัญในระดับสูง เป็นผลให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและภาคส่วนอื่นๆ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การเฝ้าระวัง การปราบปราม การบูรณาการ
การตรวจสถานประกอบการ สถานบันเทิง และเรือประมง ที่เป็นแหล่งที่มีความเส่ียงจะเกิดการ 
กระท�าความผิดค้ามนุษย์

การสร้างการบูรณาการให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งมีทรัพยากรส�าหรับการปฏิบัติตามภารกิจบูรณาการ 
จ�าเป็นต้องมีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วมตามความเช่ียวชาญและความถนัดของหน่วยงาน และควร
เป็นภารกิจทีถู่กบรรจไุว้ในแผนปฏบัิติการประจ�าปีซึง่มงีบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิงานอย่างเพียงพอ

3.2.3 ปัญหาดานขอมูล
การปฏิบัติงานด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทันการณ์จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความเป็นไปได้ท่ีจะ

ประสบความส�าเร็จสูงกว่าการด�าเนินงานที่ขาดข้อมูล หรือข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น 
การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระยะเริ่มต้น มีปัญหาขาดข้อมูลที่ทันสมัย 
รวมทั้งปัญหาข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ไม่ตรงกัน ไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลของใครผิดใครถูก ท�าให้
การก�าหนดงบประมาณและการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ภายหลังจากเห็นความส�าคัญ
ของการมีข้อมูลที่ถูกต้องทันการณ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ จึงมี
มติให้กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์เป็นเจ้าภาพจดัท�าฐานข้อมลูทีบู่รณาการข้อมลู
ของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส�าหรบัการปฏิบัติงานขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง
และทนัสถานการณ์ เป็นปัจจยัสนบัสนนุการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธภิาพ รวมท้ังเป็นสารสนเทศส�าหรบั
การรายงานต่อนานาชาติและองค์การระหว่างประเทศทีไ่ทยเป็นสมาชกิและมภีาระผูกพันต้องส่งรายงาน
การด�าเนินงานและสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประจ�าทุกปี
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ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย จ�านวนเด็กท่ีถูกละเมิดและถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย 
จ�านวนเด็ก จ�านวนผู้กระท�าความผิด และจ�านวนคดีในการด�าเนินการกระบวนการยุติธรรม ผลการ
ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้มีวิธีการจัดเก็บในรูปแบบที่
แตกต่างกัน โดยหน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน ท�าให้การรวบรวมข้อมลูท่ีถูกต้องให้ทันสถานการณ์กระท�า
ได้ยาก เป็นที่มาประการหนึ่งของการด�าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่สามารถรายงานต่อ
นานาชาติ และองค์การระหว่างประเทศให้น่าเชื่อถือ

การจดัท�าฐานข้อมูลเพือ่บูรณาการข้อมลูจากทกุแหล่งให้มาอยูใ่นรปูแบบเดียวกัน จงึมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

3.2.4 ปัญหาอื่นๆ
นอกเหนือจากปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาอื่นๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

ด�าเนินงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ดังต่อไปนี้
(1) สถานที่รองรับเด็กที่เป็นเหยื่อของการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย ปัจจุบันกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบการจัดหาสถานท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการทาง
คดีอาญา เน่ืองจากเด็กต้องเป็นพยานเบิกความในชัน้ศาลระหว่างการด�าเนนิคดีอาญาผู้กระท�าความผิด 
โดยส่วนใหญ่แล้วกระทรวงฯ จะน�าเด็กผู้เสียหายเหล่านี้ไปพักอาศัยในบ้านพักฉุกเฉินที่อยู่ในความดูแล
ของกระทรวงฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งบ้านพักเหล่านี้อนุญาตเฉพาะเด็กพักอาศัยได้เท่านั้น ไม่อนุญาต
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติ พักอาศัยอยู่ด้วย ท�าให้บางกรณีเด็กปฏิเสธการด�าเนินคดีเนื่องจากไม่
อยากพักอาศัยแยกจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติ หรือเป็นเด็ก
ไทยที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีภูมิล�าเนาอยู่ไกลจากบ้านพักฉุกเฉิน ส่งผลให้การด�าเนินคดีขาดพยานบุคคล
ที่มีความส�าคัญต่อรูปคดีไป

(2) จ�านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่พนกังานตรวจแรงงาน
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในกระบวนการเฝ้าระวังและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย มี
จ�านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมท้ังไม่เป็นไปตามสัดส่วนตามค�าแนะน�าขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO)

3.3 ขอเสนอแนะดานกระบวนการน�านโยบายและแผนระดับชาติไปปฏิบัติ
(1) สร้างกลไกการบูรณาการการปฏบัิติงานระหว่างหน่วยงานและเครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้องระดับ

จังหวัด
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(2) บูรณาการภารกิจการตรวจแรงงานเด็กกับหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกัน เช่น 
พนักงานคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

(3) จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกแหล่งให้มาอยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

(4) ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏบัิติงานในสถานการณ์
ปัจจุบัน

(5) อบรมให้ความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องแก่บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายท่ีมีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

4.	การวิเคราะห์ช่องว่างทางนโยบาย
4.1 สาเหตุที่ท�าใหนโยบายและแผนแห่งชาติไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
จากประเด็นที่กล่าวข้างต้น พบสาเหตุท่ีท�าให้นโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการ

ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้
(1) การส่ือสารเพื่อส่งต่อนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ไปยังเครือข่ายนโยบายขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้เครือข่าย
นโยบายมคีวามเข้าใจในนโยบายและแผนระดับชาติฉบับนีค่้อนข้างจ�ากัด แม้กระท่ังผู้ท่ีมภีารกิจเก่ียวข้อง
กับการค้ามนุษย์ และการแก้ปัญหาขอทาน ยังไม่ทราบว่าภารกิจของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

(2) ขาดการสนบัสนนุและผลักดันการน�านโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมท้ังไม่มีการ
สนับสนุนความรู้ และงบประมาณส�าหรับการน�านโยบายและแผนระดับชาติฯ ไปปฏิบัติ

(3) ขาดการส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างความใจเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
แก่ผู้เก่ียวข้องและประชาชนทั่วไปอย่างจริงจัง ส่งผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องและสาธารณชนขาดความเข้าใจ
เรื่องนี้ ซึ่งความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานและสาธารณชนเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญที่สนับสนุนการด�าเนิน
งานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประสบความส�าเร็จ

(4) ขาดการบูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องการด�าเนนิงานด้านการขจดั
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายอย่างจริงจัง ซ่ึงการบูรณาการจะช่วยให้การด�าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและลดความซ�้าซ้อนของการด�าเนินงาน และบรรลุเป้าหมายที่ไม่สามารถกระท�าได้โดย
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ถึงแม้จะมีการบูรณาการระหว่างบุคลากรที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ แต่เป็นการบูรณาการอย่างไม่เป็นทางการ และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ
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(5) ขาดการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความ
พร้อมเนื่องจากไม่สามารถคาดคะเนสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาได้อย่างแม่นย�า 

(6) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กใน 
รูปแบบที่เลวร้ายซึ่งมีอยู่เป็นจ�านวนมาก โดยผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้เพียงกฎหมายที่ตนเองและ 
หน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งกฎหมายที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม แต่ไม่ครอบคลุมกฎหมายทั้งหมด

(7) ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี 
เลวร้ายบางกรณีขัดแย้งกับวัฒนธรรมและความเช่ือของสังคมไทย ท่ีเช่ือว่าเด็กท่ีท�างานเป็นเด็กดีที่มี
ความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

(8) บุคลากรมีจ�านวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานตรวจแรงงานที่มี
จ�านวนไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามค�าแนะน�าขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

(9) ปัญหาความยากจนของครอบครวั และปัญหาพ่อแม่ขาดความสามารถในการเล้ียงดูบุตร 
เป็นสาเหตุหลักของการเข้าสู่ตลาดแรงงานของเด็ก และการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย การขจดั
การใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายให้หมดไป ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ ก็ไม่สามารถ
ขจัดการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปได้

4.2 ขอเสนอแนะเพื่อแกปัญหาช่องว่างทางนโยบาย
(1) จัดต้ังคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด เพื่อเป็น

กลไกผลักดันการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่อง 

(2) ก�าหนดแผนการส่ือสารนโยบายและแผนระดับชาติไปสู ่เครือข ่ายนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพ 

(3) ก�าหนดแผนการสนบัสนนุความรูด้้านการด�าเนนิงานขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ี
เลวร้าย เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน โดยการจัดฝึกอบรม และการจัดท�าเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

(4) ก�าหนดแผนการส่ือสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายแก่ผู้เก่ียวข้อง และสาธารณชนทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังองค์การ
ระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิก และมีพันธะผูกพันในการรายงานสถานการณ์เป็นประจ�าทุกปี

(5) ก�าหนดแผนการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและภาคี 
เครอืข่ายภาคส่วนอืน่ๆ อย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ลดการท�างานทีซ่�า้ซ้อน เพิม่ประสิทธภิาพของการปฏบัิติ
งาน
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(6) จัดท�าฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้อยู่ในระบบเดียวกัน ถูกต้อง และทันสมัย 

(7) บูรณาการภารกิจการตรวจแรงงานกับเจ้าพนักงานของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจใกล้
เคียงกัน เช่น พนักงานคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ฯลฯ

(8) ส่งเสรมิการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวยากจน และส่งเสรมิอาชพีและสวสัดิการสังคมแก่
ครอบครัวยากจน
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นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จดัท�าตามกรอบและเจตนารมณ์ของอนสัุญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 182 รวมทั้งรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย และน�ามา
ก�าหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการฉบับนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนบูรณาการและแผนระดับที่ 3 
ส�าหรับการใช้ร่วมกันของเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นโยบายการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	 
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564-2565

ประเทศไทยมีนโยบายการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 ดังต่อไปนี้

1. ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทุกรูปแบบ
2. บูรณาการความร่วมมอืของประชาชน หน่วยงานภาครฐั เอกชน และองค์กรพฒันาเอกชน 

ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. ด�าเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายโดยค�านึงถึงหลักสิทธิเด็ก ค่านิยม

และวัฒนธรรม

นโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการ
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2565

บทที่

6
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4. สร้างความเข้าใจทีถู่กต้องด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้ายแก่สาธารณะ
ทั้งในและต่างประเทศ

แนวคิดการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้าย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564-2565

1. พิจารณาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายในมิติกวาง กล่าวคือ การด�าเนินงาน
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการสร้างสวัสดิภาพแก่เด็ก 
ซึง่เก่ียวข้องกับการด�าเนนิงานของหน่วยงานอืน่ๆ จ�านวนมาก เช่น กระทรวงแรงงานรบัผิดชอบภารกิจ
ด้านสวสัดิภาพแรงงาน กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์รบัผิดชอบภารกิจด้านการ
จดัสวสัดิการสังคม กระทรวงสาธารณสุขรบัผิดชอบภารกิจด้านสุขภาพ กระทรวงศึกษาธกิารรบัผิดชอบ
ภารกิจด้านการจัดการศึกษาแก่เด็ก ฯลฯ 

2. จัดท�าแผนแกปัญหาในจุดเริ่มตน กล่าวคือ มีรายงานการศึกษาจ�านวนมากรวมทั้ง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันที
เพือ่ขจดัรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของการใช้แรงงานเด็ก กล่าวถึงสาเหตุของการท�างานของเด็กว่าเกิดจาก
ความยากจนและไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นในแผนฉบับนี้จึงเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และการ 
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กยากจน เพื่อลดโอกาสการเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนอายุครบ 18 ปี

3. ใชแผนเพื่อสรางระบบการด�าเนินงานในภาพรวม โดยจัดท�าแผนทั้งแผนเชิงรุก  
(เชิงป้องกัน) แผนคุ้มครอง และแผนบ�าบัดแก้ไข รวมทั้งการพัฒนาระบบการด�าเนินงานการขจัดการ
ใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายให้สอดคล้องกับกรอบและเจตนารมณ์์ของอนสัุญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 และข้อเสนอแนะของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 

4. บูรณาการการด�าเนินงานของทุกหน่วยงาน แผนฉบับนี้เน้นการบูรณาการหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลว
ร้าย เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในช่วงการจัดท�าแผน โดยชี้ให้ภาคี
เครือข่ายทราบว่าการป้องกันแก้ไขการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายเป็นภารกิจของภาคีเครือข่าย
ทีด่�าเนินงานด้านเด็ก ปรากฏการณ์เด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนส�าเรจ็การศึกษาข้ันพืน้ฐานเป็นปลายเหตุ
ของปัญหาความยากจนและไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นภารกิจการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้ายจึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว หากแต่เป็นภารกิจของทุกหน่วยงานท่ี
มีหน้าที่สร้างสวัสดิภาพแก่เด็ก
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5. แผนปฏิบัติการดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2565 ประกอบด้วยแผน 2 ส่วน คือ

5.1 แผนทัว่ไป เป็นแผนทีร่วบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมท่ีก�าลังด�าเนนิงาน  
จะด�าเนินงาน และต้องการด�าเนินงานในอนาคต 

5.2 แผนพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ปัญหาการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย เพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบการประเมินอันดับ
ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยได้

แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	 
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564-2565

แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการดังต่อไปนี้

1.	แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
เป้าหมาย: 
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ในรูปแบบที่เลวร้าย
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์
เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ได้รับการป้องกันการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
1. จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการศึกษา
2. จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการฝึกอบรม
3. จ�านวนเด็กและครอบครัวยากจนที่ได้รับสวัสดิการสังคม
4. จ�านวนครอบครัวยากจนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
5. จ�านวนคน/กลุ่ม/กิจกรรม ข้อเสนอเชงินโยบายการเฝ้าระวงัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบ

ที่เลวร้าย
6. จ�านวนครัง้/จ�านวนแห่ง/จ�านวนคนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแก่สาธารณะ
7. จ�านวนคน/กลุ่ม/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้การใช้แรงงานเด็กในรูป

แบบที่เลวร้าย
8. จ�านวนเด็กและเยาวชนที่รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563150

กลยุทธ์/มาตรการ
1. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังการศึกษาด้านอาชีพแก่เด็กยากจน ท้ัง

การศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน
 1.1 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
 1.2 ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวยากจน โดยการจัดสวัสดิการสังคมและการ 

ส่งเสริมอาชีพ
 2.1 การจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กและครอบครัวยากจน
 2.2 การส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวยากจน
3. เฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแก่สาธารณะ
5. ส่งเสริมความรู้ด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
6. สร้างภูมิคุ้มกันอบายมุขแก่เด็กและเยาวชน
โครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญ
- โครงการขับเคล่ือนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กทีอ่ยูน่อกระบบการศึกษา และเด็กออกกลาง

คันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตกหล่นและเด็กนอกระบบการศึกษา
- โครงการครู DARE
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น
- การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 o เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็ก 

ฝากเลี้ยงตามบ้าน
 o เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์
- โครงการฝึกอาชีพเด็กในกระบวนการยุติธรรม
 o โครงการ ICT สอนท�าสติ๊กเกอร์ไลน์
 o การท�ามุ้งลวด การตัดผมชาย
 o การท�าอาหารคาวหวาน
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 o โครงการความร่วมมอืกับเครอืเจริญโภคภัณฑ์เพ่ือส่งเด็กเข้าเรยีนในสถาบันปัญญาภิวตัน์ 
ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และฝึกงานใน 7-Eleven

- โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนในครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ 
การศึกษาภาคบังคับ

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน (5 ประสาน)
- โครงการส่งเสริมการท�าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร (Smart Farmer)
- โครงการส่งเสริมการท�าบัญชีครัวเรือนและสร้างวินัยการออม
- โครงการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้

เกษตรกรชาวสวนยาง
- โครงการสร้างทายาทหม่อนไหม
- การสนบัสนนุงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชนเพือ่อดุหนนุให้เด็กและเยาวชนในระดับ

ต�าบล/เทศบาล/อ�าเภอ/เขต จงัหวดั/กรงุเทพฯ จดักิจกรรมและพฒันาเครอืข่ายเด็กเยาวชนให้สร้างสรรค์
สังคม

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกสภาเด็กและเยาวชน ในมิติการคุ้มครองเด็ก

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองเด็กและเยาวชน-กิจกรรม: การสร้าง
เครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับต�าบล (การคัดกรองเด็กโดยแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเล้ียงดูเด็ก
ตามมาตรฐานขั้นต�่า)

- โครงการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น-กิจกรรม: ปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับ
พื้นที่

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจาก
การค้ามนุษย์

- การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานบนเรือประมง
- การปรับปรุงข้อมูลและจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือส�าหรับคนต่างด้าว
- การตรวจแรงงานในระบบ
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- การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเส่ียงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงาน 
ขัดหนี้ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

- การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล
- การบูรณาการตรวจแรงงานในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง
- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
- กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นได้ลูกหลานคืน
- โครงการอบรม “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง” แก่นักเรียนในกรุงเทพมหานคร
- โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการด้านมาตรฐานแรงงานที่ดี
- กิจกรรมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ และเผยแพร่ความรู้เรื่องแรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้าย
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย-กิจกรรม: การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ 

ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคล่ือนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 
(Safety Thailand)

- การส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
(Corporate Social Responsibility: CSR)

- การส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- การรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน
- การส่งเสริมสวัสดิการแบบยืดหยุ่น
- การส่งเสริมความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- การอ�านวยการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย
- การอ�านวยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติด

2.	แผนปฏิบัติการช่วยเหลือ	คุ้มครอง	และบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย
เป้าหมาย:
เด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง บ�าบัด

รักษา และฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
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ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์
เด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง บ�าบัด

รักษา และฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
1. จ�านวนคดี/ผู้กระท�าความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีถู่กจบักุมด�าเนนิ

คดี
2. จ�านวนศูนย์/สถานที่ด�าเนินการด้านการปราบปรามจับกุมการกระท�าความผิดการ 

ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. จ�านวนเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับความช่วยเหลือและ

คุ้มครอง
4. จ�านวนเด็กทีเ่ป็นเหย่ือการใช้แรงงานในรปูแบบท่ีเลวร้ายท่ีได้รับการบ�าบัดรกัษาและฟ้ืนฟู

ทางร่างกายและจิตใจ
กลยุทธ์/มาตรการ
1. การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กจากการใช้แรงงานในรูปแบบท่ีเลวร้าย (การบังคับใช้

กฎหมาย)
2. การบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย
โครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญ
- การปราบปรามจับกุมผู้ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย กรณีการค้ามนุษย์และการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับการผลิตและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
- การระดมกวาดล้างการบังคับใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- การรับแจ้งเหตุ คัดกรอง และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้าย ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน 1300
- โครงการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก (Children’s Advocacy Center Thailand: ACT)
- โครงการตรวจประเมินอายุเด็กทางคดี
- โครงการคลินิกจิตสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและการกระท�าความรุนแรงในครอบครัว
- โครงการ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว”
- ศูนย์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย
- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการสังคมส�าหรับเด็ก เพื่อให้การ

สงเคราะห์และคุ้มครองเด็กผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
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- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบัน การประสานส่งต่อเด็กในสถานรองรับ 
พัฒนาและแก้ไขปัญหารายบุคคล

- โครงการจดัสวสัดิการในบ้านพกัเด็กและครอบครวั - กิจกรรม: สนบัสนนุงบประมาณการ
คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว

- การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย
- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมให้ได้รับการศึกษา

มาตรฐานเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนปล่อย
- การรักษาพยาบาลผู้ถูกกระท�าความรุนแรงและผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ หน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะที่เข้าข่ายแรงงานเด็กและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)
- การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

3.	แผนปฏิบัติการบูรณาการและพัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้ายและการสื่อสารสาธารณะ

เป้าหมาย:
1. พฒันาระบบบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย
2. พัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานด้านการจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. พัฒนาการส่ือสารสาธารณะการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่

เลวร้ายทั้งในและต่างประเทศ
4. ผลักดันและติดตามประเมินผลการน�านโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2563-2564 ไปปฏิบัติ
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์
1. การปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมีความครอบคลุมทุก

พื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. การปฏบัิติงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายมปีระสิทธภิาพเพิม่ข้ึน

จากการใช้ข้อมูล
3. ประชาชนในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

ต่อการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
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ตัวชี้วัดดานผลผลิต
1. มข้ีอตกลงความร่วมมอืการปฏบัิติงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้าย
2. จ�านวนการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. จ�านวนกิจกรรม/ผู้รับข่าวสารจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เกี่ยวข้องแก่นานาชาติและองค์การระหว่างประทศ
4. จ�านวนกิจกรรมการอบรม/ผู้ปฏบัิติงาน/หน่วยงานทีไ่ด้รบัการเสรมิศักยภาพด้านการขจัด

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
5. มีคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
6. จ�านวนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวร้ายที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
กลยุทธ์/มาตรการ
1. การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
2. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการขจัดการใช้แรงงานเด็กใน 

รูปแบบที่เกี่ยวข้องแก่นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
4. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
6. การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย
โครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญ
- การจัดตั้งคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด
- การบูรณาการการตรวจแรงงานเด็กและการคุ้มครองเด็ก
- การผลักดันและติดตามประเมนิผลการน�านโยบายและแผนปฏบัิติการด้านการขจดัการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก
- การบันทึกข้อมูลสถิติด้านการด�าเนินคดีและการช่วยเหลือเด็กท่ีตกเป็นผู้เสียหายจากการ

ใช้แรงงานในรูปแบบท่ีเลวร้าย การแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานหรือบริการและการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในรปูแบบอืน่ ลงในระบบฐานข้อมลูการค้ามนษุย์ของประเทศไทยด้านการด�าเนนิคดี 
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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 o จัดท�าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการโยกย้ายถ่ินฐานใน
อาเซียน (Regional Plan of Action for the Rights of Children in the Context of Migration) 
เพื่ออนุวัติปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน

 o การพัฒนาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเมียนมา ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการ 
โยกย้ายถิ่นฐาน

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชน - กิจกรรม: การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะผู้ปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

- การให้บุคลากรเข้าร่วมการประชมุ/อบรม/สัมมนาเก่ียวกับการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบที่
เลวร้าย และการค้ามนุษย์

- การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติแก่พนักงานสืบสวนสอบสวนคดี 
ค้ามนุษย์ และพนักงานฝ่ายปกครอง

- โครงการเพิม่ศักยภาพพนกังานตรวจแรงงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์และ
การบังคับใช้แรงงาน

- การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
- การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย
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แผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	 
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564-2565

1.	แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์: เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ได้รับการป้องกันการใช้แรงงานในรูปแบบท่ี 

เลวร้าย

กลยุทธ์/มาตรการ
1. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กยากจน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต 
- จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการศึกษา
- จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
1.1 ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- โครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอก

ระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา

จ�านวนเด็กส�าเร็จการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตกหล่น
และเด็กนอกระบบการศึกษา

- โครงการครู DARE จ�านวนครั้งการจัดกิจกรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ

การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เด็กด้อยโอกาส 1,000 คน  

ได้รับการศึกษา
- ครู 131 คนได้รับการพัฒนา

กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.2 การศึกษาดานอาชีพ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

- โครงการฝึกอาชีพเด็กในกระบวนการยุติธรรม จ�านวนเด็กเข้าร่วมโครงการปฏิบัติ
งานตามอาชีพ

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนในครอบครัว
ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

จ�านวนผู้ส�าเร็จการอบรมด้วย
มาตรฐานการฝึกไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85

กระทรวงแรงงาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- โครงการทายาทหม่อนไหม - เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 71 
โรงเรียนได้รับการฝึกอาชีพด้าน
หม่อนไหม

- ทายาทเกษตรในชุมชน 9 ชุมชน 
ได้รับการฝึกอาชีพด้านหม่อนไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
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กลยุทธ์/มาตรการ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวยากจน
2.1 การจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กและครอบครัวยากจน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนเด็กและครอบครัวยากจนที่ได้รับสวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ�านวนเด็กได้รับเงินอุดหนุน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

2.2 การส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวยากจน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนครอบครัวยากจนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร  

งบปี 2564
จ�านวนเกษตรกรและประชาชน 
มีความรู้ด้านการเกษตรตรงความ
ต้องการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน  
5 ประสาน

เกษตรกร 4,500 คน ผ่านการ
อบรม

การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการส่งเสริมการท�าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ จ�านวนกลุ่มยางพาราแปลงใหญ่ 
106 แปลง

การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตร (Smart Farmer)

เกษตรกร 6,000 คน ผ่านการ
อบรม

การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการส่งเสริมการท�าบัญชีครัวเรือนและสร้าง 
วินัยการออม

เกษตรกร 6,000 คน ผ่านการ
อบรม

การยางแห่งประเทศไทย

- โครงการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางโดย
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง

เกษตรกร 3,720 คน ผ่านการ
อบรมอาชีพเสริม

การยางแห่งประเทศไทย
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กลยุทธ์/มาตรการ
3. การเฝ้าระวังการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนคน/กลุ่ม/กิจกรรม/ข้อเสนอเชิงนโยบาย การเฝ้าระวังการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- การสนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชน จ�านวนกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน 

ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและกลไกสภาเด็กและเยาวชนในมิติ 
การคุ้มครองเด็ก

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิก
สภาเด็กที่มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กจาก
ความรุนแรงทุกรูปแบบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็ก
ระดับต�าบล (การคัดกรองเด็กโดยแบบคัดกรองเพื่อ
สนับสนุนการเลี้ยงดูตามมาตรฐานขั้นต�่า) 

จ�านวนเด็กได้รับการคัดกรอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิง
ประเด็น-กิจกรรม: ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จากการใช้สื่อออนไลน์

- จ�านวนข้อเสนอเชิงนโยบาย/ 
มาตรการ/กลไก การส่งเสริมและ
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จากภัยออนไลน์

- จ�านวนเด็ก เยาวชน และบุคคล
แวดล้อมได้รับการเสริมสร้าง
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษา
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- การบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน 
บนเรือประมง

จ�านวนการตรวจร่วม 144 ครั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง

- การปรับปรุงข้อมูลและจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือ
ส�าหรับคนต่างด้าว

แรงงานประมงได้รับความคุ้มครอง 
50,000 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง

- การตรวจแรงงานในระบบ - จ�านวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง
- ร้อยละของสถานประกอบการที่

ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กองคุ้มครองแรงงาน
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กลยุทธ์/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

- การตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้  
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

- จ�านวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง
- ร้อยละของสถานประกอบการที่

ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กองคุ้มครองแรงงาน

- การบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง 
ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล

- จ�านวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง
- จ�านวนครั้งของการบูรณาการ

ตรวจ

กระทรวงแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กองคุ้มครองแรงงาน

- การบูรณาการตรวจแรงงานในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง จ�านวนครั้งการบูรณาการตรวจ กระทรวงแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กองคุ้มครองแรงงาน

- การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการตามแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานที่ดี

จ�านวนสถานประกอบการที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานที่ดี

กระทรวงแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

- กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ผู้ปกครองและเยาวชนทีเ่ข้าร่วมมีการ
สื่อสารและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นได้ลูกหลานคืน เยาวชนที่เข้าอบรมมีความตระหนัก
ในการป้องกันการกระท�าความผิด
ซ�้าและมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการอบรม “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง”  
แก่นักเรียนในกรุงเทพฯ 

เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และความตระหนักใน 
กฎหมาย ลดการตกเป็นเหยื่อและ
เป็นผู้กระท�าความผิด

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวอย่างยั่งยืน

- จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อเสริมสร้างความรู้การ
บริหารเครือข่าย

- จ�านวนครัง้การจัดประชมุเครอืข่าย

กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

4. เผยแพร่ขอมูลข่าวสารใหความรูการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนครั้ง/จ�านวนแห่ง/จ�านวนคนที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการเป็น 

ผู้ประกอบการตามมาตรฐานแรงงานที่ดี
- จ�านวนครัง้ของการฝึกอบรม 2 ครัง้
- จ�านวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า  

120 คน

กรมประมง
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กลยุทธ์/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

- กิจกรรมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้และเผยแพร่ 
ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

จ�านวนครั้ง/แห่ง/คน ที่ด�าเนินการ - ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- ส�านักงานป้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน
5. ส่งเสริมความรูดานการใชแรงงานเด็กและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนคน/กลุ่ม/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย-กิจกรรม: การปลูกฝัง

วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

- จ�านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

- ผู้เข้าร่วมมคีวามรูเ้รือ่งความปลอดภัย 
และลักษณะของงานทีเ่ป็นอนัตราย
และต้องห้ามส�าหรับเด็ก

กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
กองความปลอดภัยแรงงาน

- การส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน  
(Corporate Social Responsibility: CSR)

จ�านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม
กิจกรรม

กระทรวงแรงงาน 
กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน
ส�านักพฒันามาตรฐานแรงงานไทย

- การส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก 
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

กระทรวงแรงงาน 
กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน

- การรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก  
12 มิถุนายน

จ�านวนผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 
เป้าหมายที่ก�าหนด

กระทรวงแรงงาน 
กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน

- การส่งเสริมสวัสดิการแบบยืดหยุ่น แรงงานงานกลุ่มเป้าหมายทุกคน 
ได้รับความรู้

กระทรวงแรงงาน 
กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน
กองสวัสดิการแรงงาน

- การส่งเสริมความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

จ�านวนแรงงานนอกระบบกลุ่มเสี่ยง
ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ก�ากับดูแล ให้ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน 
กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
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กลยุทธ์/มาตรการ
6. สรางภูมิคุมกันอบายมุขแก่เด็กและเยาวชน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอบายมุข

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- การอ�านวยการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันการ

ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกัน

ส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด

- การอ�านวยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการ
ป้องกันยาเสพติด

ร้อยละพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการ 
เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย

ส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด

2.	แผนปฏิบัติการช่วยเหลือ	คุ้มครอง	และบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์: เด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายได้รับการ 

ช่วยเหลือ คุ้มครอง บ�าบัดรักษา และฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ

กลยุทธ์/มาตรการ
1. การช่วยเหลือและคุมครองเด็กจากการถูกใชแรงงานในรูปแบบที่เลวราย
1.1 ปราบปรามจับกุมผูใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนคดี/ผู้กระท�าความผิดฐานการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ถูกจับกุมด�าเนินคดี
- จ�านวนศูนย์/สถานที่ด�าเนินการด้านการปราบปรามจับกุมการกระท�าความผิดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- การปราบปรามการค้ามนุษย์ทีใ่ช้แรงงานเดก็ในรปูแบบ

ที่เลวร้ายกรณีการค้ามนุษย์และการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับการผลิตและครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก

จ�านวนเรื่อง/คดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ

- การระดมกวาดล้างการบังคับใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้าย

จ�านวนครั้งด�าเนินการ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- การรับแจ้งเหตุ คัดกรอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายผ่านศูนย์ช่วย
เหลือสังคม OSCC สายด่วน 1300

จ�านวนสถานีต�ารวจ/หน่วยงานที่
ด�าเนินการ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- การประชุมวางแผนช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ 
(Case Conference) กับทีมสหวิชาชีพและ  
NGOs ในพื้นที่

จ�านวนครั้งด�าเนินงาน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- โครงการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก (Children’s 
Advocacy Center Thailand: ACT) 

จ�านวนศูนย์ ACT ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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กลยุทธ์/มาตรการ
1.2 การช่วยเหลือทางคดีแก่เด็กที่ถูกใชแรงงานในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- โครงการตรวจประเมินอายุเด็กทางคดี จ�านวนเด็กที่ได้รับการตรวจประเมิน

อายุเพื่อประกอบการด�าเนินคดี
อาญาที่เกี่ยวข้อง หรือตรวจอายุ
กรณีไม่มีเอกสารประจ�าตัว เพื่อลด
โอกาสการจ้างแรงงานที่อายุต�่ากว่า
เกณฑ์

กระทรวงสาธารณสุข

2. การบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใชแรงงานในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนเด็กที่เป็นเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ
2.1 การจัดสวัสดิการและคุมครองเด็กและเยาวชน

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- โครงการคลินิกจิตสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและ 

การกระท�าความรุนแรงในครอบครัว
- โครงการ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายและครอบครัว”
- ศูนย์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย

- จ�านวนเยาวชนติดยาเสพติดหรือ
ได้รับความรุนแรง ได้รับการ
บ�าบัดรักษา

- จ�านวนผู้เสียหายหรือผู้ได้รับการ 
กระท�าความรุนแรง ผู้ที่ได้รับผล 
กระทบจากคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ติดตาม

- จ�านวนเด็กที่ได้รับการดูแลติดตาม
และได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการ
ส่งต่อด้านสาธารณสุข อาชีพ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะ
เวลาติดตาม 3 เดือน 6 เดือน 
และ 1 ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและให้บริการ
สวัสดิการสังคมส�าหรับเด็ก เพื่อให้การสงเคราะห์และ
คุ้มครองผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546

จ�านวนเด็กและเยาวชนในสถาน
รองรับได้รับการสงเคราะห์  
ช่วยเหลือ พัฒนา และคุ้มครอง
สวัสดิภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

- การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบัน 
การประสานส่งต่อเด็กในสถานรองรับ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหารายบุคคล

จ�านวนเด็กและเยาวชนในสถาบันที่
ได้รับการช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อ
คุ้มครองสวัสดิภาพและแก้ปัญหา
รายบุคคล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
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กลยุทธ์/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

- โครงการจัดสวัสดิการสังคมในบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว

กิจกรรม: สนับสนุนงบประมาณการคุ้มครองสวัสดิภาพ
และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ใช้บริการในบ้านพัก
เด็กและครอบครัว

จ�านวนเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบ
ที่เลวร้ายได้รับการคุ้มครอง พัฒนา 
ฟื้นฟู ดูแล และได้รับสวัสดิการ
สังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

2.2 การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนใน
สถานควบคุมให้ได้รับการศึกษามาตรฐานเดียวกับเด็ก
และเยาวชนทั่วไป

จ�านวนเด็กในสถานควบคุมที่ได้รับ
การส่งเสริมการศึกษา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนปล่อย จ�านวนเด็กและเยาวชนที่มีความ
พร้อมกลับคืนสู่ครอบครัว

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน

2.3 การรักษาพยาบาล
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

- การรักษาพยาบาลผู้ถูกกระท�าความรุนแรงและ 
ผู้ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะที่เข้าข่ายแรงงานเด็ก
และค้ามนุษย์ด้านแรงงาน)

จ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ที่มา
รับบริการ ณ หน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

- การพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ จ�านวนเหยื่อการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่ถูกกระท�า
ความรุนแรงด้านกาย เพศ จิตใจ 
ละเลย ทอดทิ้ง และแสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้รับ
บริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

กระทรวงสาธารณสุข

2.4 การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

- โครงการคลินิกจิตสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและการ 
กระท�าความรุนแรงในครอบครัว

จ�านวนเยาวชนที่ติดยาเสพติดหรือ
ได้รับความรุนแรงได้รับการรักษา

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- โครงการ “ศูนย์ให้ค�าปรึกษา แนะน�า เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสียหายและครอบครัว”

จ�านวนผู้เสียหายหรือผู้ได้รับการ 
กระท�าความรุนแรง ผู้ที่ได้รับผล 
กระทบจากคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ติดตาม

ศาลเยาวชนและครอบครัว



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563168

กลยุทธ์/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

- ศูนย์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย จ�านวนเดก็ทีไ่ด้รบัการตดิตามดแูลและ
ได้รบัความช่วยเหลือ ได้รับการส่งต่อ
ด้านสาธารณสขุ อาชพี และหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง โดยมรีะยะเวลาตดิตาม 3 
เดอืน 6 เดอืน และ 1 ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัว

- การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เด็กที่ถูกใช้แรงงาน 
ในรูปแบบที่เลวร้าย

จ�านวนเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบ
ที่เลวร้าย ได้รับการฟื้นฟูร่างกาย 
อารมณ์ สติปัญญา และจิตใจ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

3.	 แผนปฏิบัติการบูรณาการพัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้ายและการสื่อสารสาธารณะ

ตัวชี้วัดดานผลลัพธ์:
1. การปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายมีความครอบคลุม 

ทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. การปฏบัิติงานด้านการขจดัการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวร้ายมปีระสิทธภิาพเพิม่ข้ึน

จากการใช้ข้อมูล
3. ประชาชนในประเทศ ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ต่อการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

กลยุทธ์/มาตรการ
1. การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
-มีข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- การจัดตั้งคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด
มีข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง 
คณะกรรมการขจัดการใช้แรงงานเดก็ 
ในรูปแบบที่เลวร้ายระดับจังหวัด

กระทรวงแรงงาน

- การบูรณาการการตรวจแรงงานเด็ก 
และการคุ้มครองเด็ก

มีข้อตกลงความร่วมมอืบูรณาการการ
ตรวจแรงงานเดก็และการคุม้ครองเดก็

กระทรวงแรงงาน

- การผลักดันและติดตามประเมินผลการน�านโยบาย
และแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2564-2565 ไปปฏิบัติ

มีการน�านโยบายและแผนปฏิบัติการ
ด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2564-2565 
ไปปฏิบัติ

กระทรวงแรงงาน
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กลยุทธ์/มาตรการ
2. การบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก มีระบบย่อยภายใต้ระบบสารสนเทศ

เพื่อการคุ้มครองเด็ก 6 ระบบ ได้แก่
1) ระบบรับแจ้งเหตุ
2) ระบบคัดกรองเด็ก
3) ระบบสวัสดิการเด็กและ

ครอบครัว
4) ระบบการจัดการรายกรณี
5) ระบบพนักงานเจ้าหน้าที่และ 

ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก
6) ระบบตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

ราษฎร์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- การบันทึกข้อมูลสถิติด้านการด�าเนินคดีและการ 
ช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงาน 
ในรูปแบบที่เลวร้าย การแสวงประโยชน์จากการใช้
แรงงานหรือบริการ และการแสวงประโยชน์ทางเพศ
ในรูปแบบอื่น ลงในระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ 
ของประเทศไทยด้านการด�าเนินคดี และช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

มีการบันทึกข้อมูลสถิติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

3. การเผยแพร่ขอมูลข่าวสารการด�าเนินงานที่เกี่ยวของกับการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายแก่นานาชาติและ
องค์การระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนกิจกรรม/ผู้รับข่าวสารจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เกี่ยวข้องแก่

นานาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก

กิจกรรม
1) จัดท�าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิเด็กใน

บริบทการโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน (Regional 
Plan of Action for the Rights of Children 
in the Context of Migration) เพื่ออนุวัติ
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐาน
ในอาเซียน

- มีแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค 
ว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการย้าย
ถิ่นฐานในอาเซียน

- มีการขับเคลื่อนงานตามแผน
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วย
สิทธิเด็กในบริบทการย้ายถิ่นฐาน
ในอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563170

กลยุทธ์/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2) การพัฒนาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเมียนมา 
ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครอง
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่น

- มีบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเมียนมา 
ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผล 
กระทบจากการโยกย้ายถิ่น

- มีการด�าเนินงานตามบันทึก 
ความร่วมมือ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

4. การอบรมใหความรูแก่ผูปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนกิจกรรมการอบรม/ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงานที่ได้รับการเสริมศักยภาพด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน
กิจกรรม: การพัฒนาศักยภาพและทักษะผู้ปฏิบัติงาน
สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

จ�านวนบุคลากรได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- การให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และ
การค้ามนุษย์ 

จ�านวนครั้งที่ด�าเนินงาน/จ�านวน
บุคลากรที่เข้าร่วม

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติ
แก่พนักงานสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และ
พนักงานฝ่ายปกครอง

- จ�านวนพนักงานสอบสวนที่ได้รับ
การอบรม

- จ�านวนพนักงานฝ่ายปกครองที่ได้
รับการอบรม

- ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
- กระทรวงมหาดไทย  

กรมการปกครอง 

- โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในการ
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้
แรงงาน

จ�านวนพนักงานตรวจแรงงานได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
วิเคราะห์ลักษณะความผิดที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับฐานความผิด
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับหรือ
บริการ

กระทรวงแรงงาน 
กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงาน
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กลยุทธ์/มาตรการ
5. การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- มีคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
มีคู่มือการปฏิบัติงานการขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

กระทรวงแรงงาน

6. การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย
ตัวชี้วัดดานผลผลิต
- จ�านวนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
- การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย จ�านวนกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง 

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563172

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1. นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ นักวิชาการแรงงานช�านาญการ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

2. นางเธียรทอง ประสานพานิช ผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. นางดารารัตน์ สุเทศ ผู้อ�านวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. นายตฤณ ศรีวงศ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5. นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อ�านวยการ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

6. คุณปฏิมา ตั้งปรัชญากุล เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาต ิ  
7. คุณสุภาสินี  แก้วเหล็กไหล เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาต ิ  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)
ภาคีเครือข่ายการด�าเนินงานเพื่อจัดท�าแผนการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ หองประชุมโรงแรมนาดี 10 อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 นางสาววิภาวี ศรีเพียร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงงาน
2 นางสาวกาญจนา ราชชาดา ส�านักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
3 นางจารี คุ้มมุ่งคล้า ส�านักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
4 นางสาวพัชรินทร์ มีสมบัติ ส�านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
5 นางณัฐนรี แก้วจ�าปา ส�านกังานสวัสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
6 นางปาริชาติ ลิ้มเจริญ ส�านักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
7 นางบรรจงศรี พันธ์เหลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
8 นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
9 ร.ต.อ.หญิง บัวขาว นาอ่าง สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น
10 นางสาวมะลิวัลย์ เถาเบา โรงพยาบาลขอนแก่น (ศูนย์พึ่งได้ OSCC)
11 นายชูชาติ พุทธลา ส�านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
12 นางสาวกนกพร ผุยชา ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 นางสาววิภาวี ศรีเพียร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2 นางสาวพอหทัย วงศ์สวัสดิ์ ส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
3 นางสาวดลยา วงศ์จันทร์ตา ส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
4 นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล ส�านกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัเชียงใหม่



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563174

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
5 นางสาวกานต์วรา ทาทอง ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดเชียงใหม่
6 นางสาววรลักษณ์ วุฒิคุณ ส�านักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
7 นางสาวกนกวรรณ พรมยศ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
8 พ.ต.ท.มนัสชัย อินทร์เถื่อน สถานีต�ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่
9 นางสาวกานต์วรา ทาทอง ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม: OSCC)
10 นางสาวชลณัฐ วงค์สถาน ส�านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
11 นางสาวศิริวรรณ เขื่อนค�า ส�านักงานจังหวัดเชียงใหม่
12 นายสาธิต ปัญญาจารญ์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

บ้านโซเอ จังหวัดเชียงใหม่
13 นายปรีชา จันทร์ศรี ส�านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ หองประชุมการ์เดน 1 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 นางดาราพรรณ นิธิศิริกุล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
2 นางสาวจันทรพร วิสุทธิกันต์ กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
3 นายศศิน เกิดสุวรรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
4 นางสาวดมิสา ลิ้มไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
5 นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน
6 พล.ต.ต.สุรชาติ จึงด�ารงกิจ กองแผนงานอาชญากรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
7 นายอนุชา สุพร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
8 นายดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์ ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา ส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ
9 นางสาวทัศน์วรรณ สุมาลัย กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
10 นางวรภัทร แสงแก้ว โรงพยาบาลปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข
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ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ หองประชุมการ์เดน 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 พ.ต.อ.จอมพล รุจิรด�ารงค์ชัย ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันการค้ามนุษย์
2 นางสาวมิณฑิชา เดชเกตุ ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง กมลนัทธ์ จันทร์ฉ่อง กองแผนงานอาชญากรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
4 นางเธียรทอง ประสานพาณิช กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
5 นายธีรพงษ์ ใจหาญ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
6 นายวุฒิชัย พุ่มสงวน ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 

ส�านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
7 นางสาวสุภรณ์ ทองนิ่ม ศาลเยาวชนและครอบครัว
8 นางสาววาสนา แก้วนพรัตน์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
9 นางสาวชนาภา สุภชาติ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน
10 ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ลลิตา ปาละกูล กองแผนงานอาชญากรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

การอบรมเชิงปฏบัิตกิารเพือ่จัดท�าแผนปฏิบัตกิารด้านการขจัดการใช้แรงงานเดก็
ในรูปแบบท่ีเลวร้าย

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 
ณ หองแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 นางสาวจันทรพร วิสุทธิกันต์ กลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2 นางสุภี สีทองทาบ กองสวัสดิการแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
3 นางดาราพรรณ นิธิสิริกุล กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง

แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563176

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
4 นางสาววิภาวี ศรีเพียร กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง

แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

5 นายศศิน เกิดสุวรรณ์ กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

6 นางสาวดมิสา ลิ้มไทย กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

7 นางสาวอัจฉรา รองสวัสดิ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

8 นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

9 นางสาววริญา หอมจันทร์ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

10 นางสาวเบญจมาศ ทับทอง กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

11 นายสุริยาวุธ ทองเทียง กองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

12 นายสิภีม สุภาไตรย ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน

13 นางสาวสาวิตรี เลี่ยมทองขาว ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน

14 นายพัทธดนย์ นนทกะตระกูล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน

15 นางสาวพรวิไล ผ่องศรี ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

16 นางสาวสุทิตตา ฉัตรมงคล ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

17 นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
18 นายปิยะ ล้วนเส็ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
19 นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
20 นายธีระพจน์ ค�ารณฤทธิศร ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
21 นางสาวสุภาพร เข่งสมุทร ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
22 นายประกิจ ถิ่นนา ส�านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส�านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
23 นายเดชา ห้องแซง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

24 นางพรรณวไล ศรีวะโร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 นางสาวจุฑามาศ ยศทองเจิม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26 นางสาวภัทร ถามล ส�านักแผนงานและโครงการพิเศษ

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27 นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
28 นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศรี ส�านักคดีเยาวชนและครอบครัว ส�านักงานอัยการสูงสุด
29 นายวุฒิชัย พุ่มสงวน ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6  

ส�านักงานอัยการสูงสุด
30 นางสุชาดา เก่งสุวรรณ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

31 นางพัชรา กลางสาทร กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน  
และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

32 นางดารารัตน์ สุเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน  
และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

33 นางสาวธัญธิดา พุ่มอิ่ม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563178

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
34 นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง กองคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

35 นายตฤณ ศรีวงศ์ กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

36 นายวิษณะ เพียรพิทักษ์ กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

37 นางสาววรรษมน ลูกบัว กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

38 นางสาวขัวญตา อุดมนิยมเจริญ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

39 นางสาวทัศน์วรรณ สุมาลัย กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
40 นางสาวพรพิไล เสนาจ กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
41 นายธีรภัทร แก้วจุนันท์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
42 นางปิยะธิดา สันติเมธา ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม
43 นางสาวอนุษรา แก้วงาม ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม
44 พ.ต.ต.อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม
45 นางสาววรมน รามางกูล ส�านักงานศาลยุติธรรม
46 นางสาวประภาพร ฤทธิรงค์ ส�านักงานศาลยุติธรรม
47 พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
48 พ.ต.อ.หญิง ธาริดา อันทชัย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
49 ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง กมลนัทธ์ จันทร์ฉ่อง กองแผนงานอาชญากรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
50 นางสาวภารดี แซ่เฮง ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
51 นางสาวพรรน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
52 นายกีรดิต สักเดร์ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
53 นายพีรวิทย์ กุลจิตติประเสริฐ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการดานการขจัดการใชแรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวราย

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
ณ หองแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 พันจ่าตรีพิระ โชคบุญเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน 

ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2 นางสาวจันทรพร วิสุทธิกันต์ กลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
3 นางสุภี สีทองทาบ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน
4 นางดาราพรรณ นิธิสิริกุล กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง

แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน

5 นางสาววิภาวี ศรีเพียร กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน

6 นายศศิน เกิดสุวรรณ์ กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน

7 นางสาวดมิสา ลิ้มไทย กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563180

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
8 นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
9 นางสาวกรรณิกา กิตติวรเกียรติ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
10 นางสาวจุฑาพร ศักดิ์รัตน์ กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
11 นายสุริยาวุธ ทองเทียง กองความปลอดภัยแรงงาน  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
12 นายสิภีม สุภาไตรย ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว  

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
13 นางสาวสาวิตรี เลี่ยมทองขาว ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว  

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
14 นายพัทธดนย์ นนทกะตระกูล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน
15 นางสาวพรวิไล ผ่องศรี ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
16 นางสาวสุทัตตา ฉัตรมงคล ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
17 นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
18 นางอรภา ใจผ่อง กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน ส�านักพัฒนามาตรฐาน

แรงงาน กระทรวงแรงงาน
19 นางสาวถาวร อาจแก้ว กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
20 นายสรายุทธ พรหมอารี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
21 นายปิยะ ล้วนเส็ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
22 นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

23 นายธีระพจน์ ค�ารณฤทธิศร ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
24 นางสาวสุภาพร เข่งสมุทร ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
25 นายประกิจ ถิ่นนา ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
26 นายเดชา ห้องแซง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

27 นายดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์ ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา ส�านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

28 นางพรรณวไล ศรีวะโร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 นางสาวนันทวรรณ อนันต์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 นางสาวภัทร ถามล ส�านักแผนงานและโครงการพิเศษ ส�านักงานปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
31 นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
32 นายจักรพันธุ์ นาคะสาร การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
33 นางสาวณิชารัช ดวงแก้ว การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
34 นายชวลิต เอื้อราษฎร์ ส�านักคดีเยาวชนและครอบครัว ส�านักงานอัยการสูงสุด
35 นายวุฒิชัย พุ่มสงวน ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6  

ส�านักงานอัยการสูงสุด
36 นางสาวธัญธิดา พุ่มอิ่ม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

37 นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง กองคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

38 นายพีรพงษ์ ใจหาญ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

39 นายวิษณะ เพียรพิทักษ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563182

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
40 นายอิศราขัติยวรา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์
41 นายสุวิทย์ สุขเกษศิริ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์
42 นางสาวทัศน์วรรณ สุมาลัย กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
43 นางสาวพรพิไล เสนาจ กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
44 นางปิยะธิดา สันติเมธา ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม
45 นางสาวอนุษรา แก้วงาม ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม
46 พ.ต.ต.อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม
47 นางสาววรมน รามางกูล ส�านักงานศาลยุติธรรม
48 นางสาวประภาพร ฤทธิรงค์ ส�านักงานศาลยุติธรรม
49 นางสาวสุภาภรณ์ ทองลิ่ม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
50 พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
51 ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ลลิตา ปาละกูล กองแผนงานอาชญากรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
52 นางสาวภารดี แซ่เฮง ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม
53 นางสาวพรรน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
54 นางอรศรี อินท่าไม้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564-2565	

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หองแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 นายธราเทพ มานะกุล เลขานุการประจ�าคณะกรรมาธิการการแรงงาน 

สภาผู้แทนราษฎร 
2 นางสาวเมตตา ราศรีจันทร์ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ 

ความเท่าเทียมทางสังคม 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3 นางสาววนิดา สุภาพร กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมทางสังคม 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4 นางสาวชนกสุดา เอี่ยมบริสุทธ์ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมทางสังคม 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5 นายสดุดี พวงเงิน กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและ 
ความเท่าเทียมทางสังคม 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6 นางสาวพชรวรรณ อุบลเลิศ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7 นางกิ่งแก้ว เพรียบพร้อม กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

8 นางสาวภัสวรรณ โพธิ์เผื่อนน้อย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

9 พันจ่าตรีพิระ โชคบุญเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน ส�านักพัฒนา
มาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน

10 นางสาวดวงใจ ลิ้มพันธ์ ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563184

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
11 นายธนัตถ์ ช่างสวน กองสวัสดิการแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
12 นางสุทธิ์ธนี อกนิษฐสุข กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง

แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

13 นางสาววิภาวี ศรีเพียร กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

14 นายศศิน เกิดสุวรรณ์ กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

15 นางสาวดมิสา ลิ้มไทย กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

16 นางสาวอรพิน เสถียร กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็กและเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

17 นางสาวบุศรา บุศยะรัฐ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

18 นางสาวกรรณิกา กิตติวรเกียรติ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

19 นายวสันต์ ปิยสถิตธรรม กองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

20 นางสาวนพมาศ กุลรัตน์ กองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

21 นางสาวอ�าภา หมายเจริญ ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

22 นางสาวบุศรา ชาวดร ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

23 นางสาวสุวิภา แสงพันธุ์ตา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
24 นางสาวเฉลิมรัตน์ รอดคืน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
25 นายวิทวัส สินทอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
26 นางสาวจุฑาพร ศักดิ์รัตน์ ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 
27 นายสรายุทธ พรหมอารี ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน  
28 นายพิษณุ อุ่นสมัย ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน
29 นายวัลลภ สมสู่ กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  

ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
30 นางอรภา ใจผ่อง กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  

ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
31 นางรษิกา ชาญณรงค์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
32 นางสาวพรวิไล ผ่องศรี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
33 นางสาวอัญชุลีกร กรวยสวัสดิ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
34 นางสาวสุทัตตา ฉัตรมงคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
35 นายสัญญา แสงกุล กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน
36 นางสาวฉัตราภรณ์  สังข์ประไพ กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน
37 นางสาวปรียานุช เฉลิมแสน กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน
38 นางสาวชนากานต์ ลือชา ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
39 นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
40 นางสาวกนกวรรณ สมภพคารินทร์  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
41 นางสาวอัจฉรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
42 นางสาวญาณิศา ยางงาม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
43 นายพงษ์พัฒนา สุทธิพันธุ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
44 นายสายันต์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
45 นางสาวสุวรีย์ พิมพากัง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
46 นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศรี ส�านักคดีเยาวชนและครอบครัว ส�านักงานอัยการสูงสุด
47 นายชวลิต เอื้อราษฎร์ ส�านักคดีเยาวชนและครอบครัว ส�านักงานอัยการสูงสุด
48 นายวุฒิชัย พุ่มสงวน ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6  

ส�านักงานอัยการสูงสุด
49 นายอภิวิชญ์ ยะสง่า กองนโยบายและแผน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
50 นางงามชื่น ด้วงหวา กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
51 นางชดาพร เลาหวัฒน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
52 นางสาวชาลิสา บุญ-หลง กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
52 นางพัชรา กลางสาทร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
54 นายตฤณ ศรีวงศ์ กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
55 นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ กลุ่มนโยบายและยทุธศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
56 นางสาวอินฐิรา สายสิญจน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
57 นางสาวสุจิตรา โคตรไชย กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
58 นายพีรพงษ์ ใจหาญ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
59 นางสาวกมลชนก แซ่เล้า กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
60 นางสาวธัญธิดา พุ่มอิ่ม กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
61 นายสุวิทย์ สุขเกษศิริ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
62 นางสาวสุเพ็ญ แก่นวิทยานนท์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
63 นายกนกชัย มีสกุล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
64 นางสาวณัฐกานต์ สายเพ็ชร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
65 นางสาววิชชุตา ส�าเร็จดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
66 นางอารียาพร อรุณเนตร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
67 นางวสมน ทิพณีย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
68 นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
69 นางวลัยพร วุฒิไกร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
70 นางสาวทัศน์วรรณ สุมาลัย กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
71 นางสาวธัญรดี ศิลานุภาพ กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
72 นางสมจุฑา ศักดิ์ศรีวิทยากูล กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
73 พ.ต.ต.อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
74 นายภาณุ ปิ่นทอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
75 นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
76 นายนิสิษฐ์ จันทร์เรือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
77 นางปิยะธิดา สันติเมธา ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม 
78 นางสาวพิศมัย ทองเที่ยง ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม 
79 นางสาวอนุษรา แก้วงาม ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม 
80 นางสาวสุพริกา ประพฤติตรง ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม 
81 นางสาววรมน รามางกูร ส�านักงานศาลยุติธรรม
82 นางสาวประภาพร ฤทธิรงค์ ส�านักงานศาลยุติธรรม
83 นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส�านักงานศาลยุติธรรม
84 นายวุฒิชัย จันทร์พิมพ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส�านักงานศาลยุติธรรม
85 ร.ต.อ.นุกูล อัครบุตร กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
86 ร.ต.อ.กิตติพงษ์ ศรีเมือง กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
87 ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง กมลนัทธ์ จันทร์ฉ่อง กองแผนงานอาชญากรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
88 ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ลลิตา ปาละกุล กองแผนงานอาชญากรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
89 นายกันตภณ สังขปรีชา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
90 นางสาวปนัดดา อิ่มศิริ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
91 นางสาวเชฎฐินี คงคาสุริยฉาย กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
92 นางพชรวรรณ รัฐขจร ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส�านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ
93 นางสาวมนต์ธิดา ฟอลเล็ต ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส�านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ
94 นางสาวกฤษศราภรณ์ ศรีสุข ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส�านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการ
95 นางสาวชมนต์พัสตร์ ปานวิลัย ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
96 นางสุชาดา คล้ายทอง ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

97 นางสาวจันทร์ยา โพธิ์สาชัย ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

98 นายเดชา ห้องแซง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

99 นางสาวจิราพร โสดากุล ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา
สป.กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

100 นางณัฐกฤตา พึงสุข ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

101 นายอนวัช คนองเดช ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

102 นางสาวนนทพรรณ์ วงษ์อัครสกุล ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

103 นางสาวสมพร รุจิกมลพงศ์ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

104 นางสาวมิณฑิชา เดชเกตุ ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา
สป.กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

105 นายภาดิตถ์ พรหมข�า ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา
สป.กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

106 นายอนุชา จีนอ่วม ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา
สป.กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

107 นางสาวศรีวรรณ 
ศรีสุวรรณาภรณ์

ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

108 นายประกิจ ถิ่นนา ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
109 นายคนิตย์ ผามะณี ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

110 นางสาวสุชีรา พลราชม ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

111 นางสาวสายรุ้ง แชงแจ้ง ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
112 นายวิทยศาสตร์ ดลประสิทธ์ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
113 นางพรรณวไล ศรีวะโร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
114 นายอนุวัช สุพาสอน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
115 นายศักดิ์ชาย จ�าปาทอง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
116 นางสาวธิตินันท์ ฐิตวิริยะ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
117 นางรัตนี พินิจอักษร การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
118 นางสาวจินต์จุฑา หวานแก้ว การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
119 นางสาวสิทธิ์ประภา นามบุบผา การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
120 นางสาวจรียา สีสวย การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
121 นายจักรพันธุ์ นาตเสวต การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
122 นางศุภลักษณ์ มะลิทอง การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
123 นางสาวภัทร ถามล ส�านักแผนงานและโครงการพิเศษ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
124 นายณัฐพล ชมฤทัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
125 นายวริทธิ์ พิพิธพจนการณ์ กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
126 นายวีรชัย เดชอุดม กองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
127 ว่าที่ ร.ต.ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
128 นายวรเดช กุลธวงศ์วัฒนา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
129 นายทวีศักดิ์ ประสิทธิชัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
130 นางไอย์นิชากรณ์ พันธ์งามตา ส�านักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
131 นางสาวณนันท์ สินธุศิริ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
132 นางมนัสชนก กายสี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
133 นางสาวเขมณัฏฐ์ บุญรอด กองอุตสาหกรรมอ้อยน�้าตาลทรายและอุตสาหกรรม 

ต่อเนื่อง ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม

134 นายอนุสรณ์ สองห้อง กองอุตสาหกรรมอ้อยน�้าตาลทรายและอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่อง ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม

135 นางสาวปภาดา สุคันธา กองอุตสาหกรรมอ้อยน�้าตาลทรายและอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่อง ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม

136 นางสาวกาญจนา สิงหนนท์ กองอุตสาหกรรมอ้อยน�้าตาลทรายและอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่อง ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 
กระทรวงอุตสาหกรรม

137 นางสาวปรีติ ส�าราญทรัพย์ กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
138 นางกฤติกา เฉิดโฉม กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
139 นางสาวดารณี คัมภีร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
140 นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
141 นางสาวนิภา จวนโสม ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
142 นางธัญญธร รัตนบุรี ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
143 นางสาวพัชรวัฒน์ กงสิน สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
144 นางสาวล�ายวง ส่วนบุญ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
145 นางภรภัทร สุขเจริญ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
146 นางนลิน อ�่าสวัสดิ์ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
147 นายหาญกูล แดงสกุล สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
148 นายอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าประเทศไทย
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
149 นายนลธวัช ผดุงเกียรติ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าประเทศไทย
150 นายปิยะมงคล อนันตกูล สหทัยมูลนิธิ
151 นางสาวเบญจมาศ บุญเชื้อ สหทัยมูลนิธิ
152 นายปภพ เสียมหาญ   ผู้อ�านวยการ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
153 นางสาวกาญจนา อัครชาติ ผู้จัดการคดี มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
154 ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
155 ผศ.ดร.กัมสาศ เยาวะนิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
156 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
157 ผศ.ดร.ชูวงษ์ อุบาลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
158 ผศ.ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
159 ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
160 อาจารย์ญาดา อธิรัตนปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
161 อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
162 อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์
163 นายธนายุทธ จันทร์สีเนียง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
164 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีสถิตย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
165 นางสาวณัฐวิสาถ์ บุญโต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
166 นายทศพร ทองก�าเหน็จ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
167 นางสุภี สีทองทาบ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 
168 นายสุริยาวุธ ทองเทียง กองความปลอดภัยแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
169 นายสิภีม สุภาไตรย ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 
170 นางสาวสาวิตรี เลี่ยมทองขาว ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 
171 นายพัทธดนย์ นนทกะตระกูล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 
172 นางสาวอัจฉรา รองสวัสดิ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
173 นางสุชาดา เก่งสุวรณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
174 นางพัชรา กลางสาทร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
175 นางดารารัตน์ สุเทศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
176 นายอิศรา ขัตติยวรา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
177 นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง กองคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

178 นายธีระพจน์ ค�ารณฤทธิศร ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
179 นายดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์ ส�านักบูรณาการกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
180 นางสาวพรพิไล เสนาจ กรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยติุธรรม
181 นายธีรภัทร แก้วจุนันท์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
182 พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
183 พ.ต.อ.หญิง ธาริดา อันทชัย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
184 นางสาวจุฑามาศ ยศทองเจิม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
185 นางสาวนันทวรรณ อนันต์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
186 นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
187 นายกีรดิต สักเดร์ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
188 นายพีรวิทย์ กุลจิตติประเสริฐ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
189 นางสาวภารดี แซ่เฮง ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
190 นางสาวพรรน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
191 นางอรศรี อินทร์ไม้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
192 นางวรภัทร แสงแก้ว โรงพยาบาลปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข
193 นายปิยะ ล้วนเส็ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
194 นางสาววาสนา แก้วนพรัตน์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
195 นางสาวนัฐชา รุ่งเรือง Teach For Thailand
196 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีประเสริฐ Teach For Thailand
197 นายวสันต์ ลิ่มรัตนาภิรักษ์กุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
198 นางสาวศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
199 นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
200 นายวนพัฒน์ แสงแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สรุปข้อเสนอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านการขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564-2565	

ข้อเสนอจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการขจัดการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

แผนที่	1	แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
สรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้
- ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
- ปิดแหล่ง/สถานที่กระท�าความผิดเมื่อตรวจพบ และไม่อนุญาตให้เปิดอีก
- เพิ่มเติมการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระท�าความผิดต่อเด็ก ทั้งที่เป็นเด็กไทยและแรงงาน

ข้ามชาติ
- ส่งเสริมให้เด็กได้รับทราบสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือ

ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปรับเปล่ียนชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติการด้านการจัดการการใช้แรงงานเด็กแบบ

สร้างสรรค์”
- ก�าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI) 
- แผนมีตัวชี้วัดมากเกินไป ควรใช้ตัวชี้วัดที่ชัดๆ 
- ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดควรท�าเป็น “ร้อยละ” แทน “จ�านวน”
- ควรสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้โอกาสให้เดก็ได้รบัการศกึษา โดยไม่ต้องไปเป็นแรงงานเดก็
- ควรมีมาตรการสร้างโอกาสให้เด็กเข้าถึงการศึกษาท่ีครบองค์ เช่น สวัสดิการเรียนฟรีแต่

ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ฯลฯ ท�าให้เด็กไม่สามารถไปเรียนได้
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารควรท�าในวงกว้างให้สาธารณะได้รับรู้
- บางมาตรการ เช่น การจัดการศึกษาด้านอาชีพ การหางานแก่ครอบครัวยากจน ไม่มี

หน่วยงานเจ้าภาพ
- สร้างการรับรู้และจิตส�านึกของผู้ใหญ่เพื่อป้องกันการกระท�าความผิด
- ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของภาครัฐ
- จัดสวัสดิการแก่เด็กและครอบครัวให้ครอบคลุม



โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563196

- จดัท�าฐานข้อมลูส�าหรบัเด็กทีสุ่่มเส่ียงจะออกจากระบบการศึกษา เพือ่ป้องกันไม่ให้เด็กเข้า
สู่ระบบแรงงานก่อนวัยอันควร

- จัดตั้งอนุกรรมการระดับท้องถิ่น เพื่อติดตาม สอดส่อง ดูแล ในพื้นที่ชนบทได้อย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทในการดูแลเด็กไม่ให้เข้าสู่ระบบแรงงานก่อนวัยอันควร

แผนที่	2	แผนปฏิบัติการช่วยเหลือและบ�าบัดฟื้นฟูเด็กที่ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย
สรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้
- ให้ความรู้เด็กที่อยู่นอกและในระบบอย่างทั่วถึง
- สร้างอาชีพรองรับครอบครัวยากจน
- ให้รัฐจัดตั้งกองทุนบรรเทาความเดือดร้อน
- สร้างช่องทางให้ค�าปรกึษาแก่เดก็และผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูใช้แรงงานในรปูแบบที่

เลวร้าย
- จัดการศึกษาแก่เด็กอย่างครอบคลุม ให้ความช่วยเหลือทุกวิถีทางให้เด็กรวมทั้งเด็กกลุ่ม

เปราะบางเข้าสู่ระบบการศึกษา ในและนอกระบบ 
- ขาดการบังคับใช้และลงโทษตามกฎหมาย
- มาตรการการช่วยเหลือทางคดีแก่เด็กท่ีถูกใช้แรงงานในรูปแบบท่ีเลวร้าย และการรักษา

พยาบาลยังไม่มีโครงการ และหน่วยงานเจ้าภาพ
- ให้ความส�าคัญกับการสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ถูกต้อง เพื่อลดการท�าร้าย การเพิกเฉย

ต่อการให้ความช่วยเหลือเมื่อพบเห็นการกระท�าความผิด
- เผยแพร่องค์ความรูเ้ก่ียวกับสิทธเิด็ก แนวทางการป้องกันตนเอง หรอืทางออกเม่ือประสบ

ปัญหา
- เพิ่มช่องทางการช่วยเหลือ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มข้น ก�าหนด 

บทลงโทษที่เหมาะสม จะสามารถลดจ�านวนการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายได้อย่างชัดเจน  
จนสามารถขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปในที่สุด

- ขอเพิ่มโครงการของกระทรวงสาธารณสุข
 o การด�าเนินการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข 
 ตัวชี้วัด จ�านวนเหยื่อการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ที่ถูกกระท�าความรุนแรงทาง

ด้านกาย เพศ จิตใจ ละเลยทอดทิ้งและแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้ได้รับบริการสาธารณสุข
อย่างเท่าเทียม
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 o การด�าเนินการด้านการตรวจประเมินอายุเด็กทางคดี กระทรวงสาธารณสุข 
 ตัวชี้วัดดานผลผลิต จ�านวนเด็กที่เป็นผู้กระท�าความผิดหรือเด็กผู้เสียหายในคดีอาญา 

หรือเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการตรวจประเมินอายุ เพื่อประกอบการด�าเนินคดีตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงการตรวจประเมินอายุด้านแรงงาน ก่อนการจ้างงาน (กรณีไม่มีเอกสาร
ประจ�าตัว) เพื่อลดโอกาสในการจ้างแรงงานเด็กที่อายุต�่ากว่าเกณฑ์เข้ามาในระบบแรงงานของไทย

- จัดท�าโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภาคเอกชน สถานประกอบการประเภทบริการ 
เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร ฯลฯ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบ “ปลอด
แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ”

แผนที่	3	แผนปฏิบัติการบูรณาการการพัฒนาระบบและกลไกการขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
ในรูปแบบที่เลวร้าย

สรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้
- ให้ความรู้ ความเข้าใจ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
- ตรวจสอบแหล่งกระท�าความผิดอย่างจริงจัง
- จัดท�าโครงการ นโยบายต่อเนื่อง
- สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้า ให้เด็กมีสิทธิเข้ารับการศึกษาทุกคน
- จัดท�าโครงการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือและร้องทุกข์แก่เด็กและเยาวชน
- ควรมีหน่วยงาน กทม. เข้าร่วมด้วย
- ใช้ “การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไป” แทน “การใช้แรงงานเด็กใน 

รูปแบบที่เลวร้ายลดลง”
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์การด�าเนินงานได้อย่างครอบคลุม ตรงจุด
- จัดท�าโครงการให้สอดคลอ้งกับมาตรการที ่4 การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารฯ เป็นการบูรณา

การร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ จัดเสวนา อภิปราย ผ่านรายการ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน
สื่อต่างๆ

- บูรณาการการสื่อสารกับสื่อออนไลน์



คณะผูจัดท�า
หัวหน้าโครงการ: ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล 
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข
 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเช่า
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์








