น.ส.กชพร ปลื้มภักดิ์ นักศึกษาฝึ กงานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
บทความเรื่ อง “แรงงานเด็ก” ปัญหาทีไ่ ม่ ควรมองข้ าม
“เด็ก” เปรี ยบเสมือนเมล็ดพันธ์ที่จาเป็ นต้องได้รับการดูแลเพื่อให้เติบโตและพัฒนาเป็ นพลเมืองที่ดี
และมี คุ ณภาพในอนาคต จากการเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ วของระบบเศรษฐกิ จและสั ง คมในปั จ จุ บ ัน
ส่ ง ผลกระทบต่ อการท าหน้า ที่ ข องสถาบัน ครอบครั ว ท าให้ ไ ม่ ส ามารถท าหน้า ที่ ดูแ ลเลี้ ย งดู ส มาชิ ก ใน
ครอบครั ว ได้อย่า งเหมาะสม ส่ ง ผลให้เด็ ก มี ปั ญ หา เกิ ด พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมและก่ อ ให้ เกิ ดปั ญหา
หลากหลายรู ปแบบ เช่ น เด็กเร่ ร่อน เด็กถู กทอดทิ้ง เด็กติ ดเกมส์ ติ ดยาเสพติ ด และทาให้เกิ ดช่ องว่างให้ผู ้
แสวงหาผลประโยชน์สามารถละเมิดสิ ทธิ เด็กได้ในหลายรู ปแบบ เช่น การขายยาเสพติด การขายบริ การทาง
เพศและการถูกกระบวนการอาชญากรรมบังคับให้เป็ นขอทาน ตลอดจนการใช้แรงงานเด็ก ซึ่ งปั ญหาเด็กใน
รู ปแบบต่าง ๆ อาจเป็ นเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกหรื อเด็กที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ งเด็กกลุ่ม
ดังกล่าวเป็ นเด็กที่เสี่ ยงต่อการถูกละเมิด
สภาพปั ญหาที่เด็ก จานวนหนึ่ งต้องเข้าสู่ ตลาดแรงงานตั้งแต่อายุยงั น้อย ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ
เป็ นปั ญหาของสังคมที่มกั เกิ ดขึ้นในประเทศที่กาลังพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่ สังคมอุตสาหกรรม
สาหรับในประเทศไทยจากการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ก่ อให้เกิ ด
ความแตกต่างในการดารงชีวติ ระหว่างคนในสังคมเมืองและคนในสังคมชนบทและก่อให้เกิดความแตกต่าง
ในด้านการทางานและรายได้ที่ได้รับ ซึ่ งรายได้จะแบ่งตามค่าครองชี พในแต่ละพื้นที่ ส่ งผลให้ประชาชนใน
สังคมชนบทอพยพเข้ามาทางานในสังคมเมืองและในจานวนนี้ มีแรงงานเด็กที่อพยพมากับพ่อแม่ ผูป้ กครอง
หรื อเข้ามาเพียงลาพัง ซึ่ งสาเหตุ อาจมาจากปั ญหาความยากจนในครอบครัวหรื อการที่เด็กจบการศึกษาแล้ว
ไม่ มี โ อกาสได้ เ รี ยนต่ อ จึ ง ผลัก ดัน ให้ เ ข้า สู่ ต ลาดแรงงานในลัก ษณะเป็ นแรงงานไร้ ฝี มื อ และต้อ ง
ประสบปั ญ หาการถู ก เอารั ด เอาเปรี ยบ ถู ก ใช้ แ รงงานอย่ า งไม่ เ ป็ นธรรมหรื อถู ก ท าร้ า ยร่ างกาย
ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2534 กาลังเจ้าหน้าที่จากกองปราบปราม เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน เจ้าหน้าที่
ศูนย์พิทกั ษ์สิทธิ เด็ก ได้เดินทางมายังบ้านเลขที่ 52/315 ลาดพร้าว ซอย 132 ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงงานทาถ้วย
กระดาษ เมื่อเข้าไปภายในโรงงาน ได้พบเด็กประมาณ 20 คน ซึ่ งนัง่ เรี ยงรายอยู่บนพื้นแต่ละคนนั่งหลังคู ้
โยกตัวไปมาในขณะที่ทางานเสมือนเครื่ องจักร เด็กอีก 5 คนทางานอยู่กบั เครื่ องจักรทาขอบถ้วยกระดาษ
สภาพร่ างกายของเด็กแต่ละคนตามเนื้ อตัวสกปรก มื อถู กกาวกัดจนเปื่ อย และขาของเด็กบางคนรี บ เล็ก

เนื่ องจากต้องนัง่ ขดตัวอยู่กบั ที่เป็ นเวลานาน ๆ ต่อวัน ได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอและไม่มีคุณค่าต่อร่ างกาย
เด็กยังเล่าถึงความโหดร้ายของนายธงชัย ศรประเสริ ฐ เจ้าของโรงงานว่า ทุบตีตนต่าง ๆ นา ๆ ถึงกับสลบก็ยงั
มี บางครั้งก็ใช้ให้เด็กด้วยกันเองทาร้ ายร่ างกายเพื่อน ๆ สุ ดท้ายเจ้าหน้าที่ตารวจได้จบั กุมนายธงชัยพร้อม
ภรรยาและแจ้งข้อหาทั้งสิ้ น 12 ข้อหา เจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้ดาเนิ นคดี กบั นายธงชัยและภรรยาตามข้อหา
ต่อไป จากกรณี ดงั กล่ าวมานั้นจะเห็ นได้ว่าปั ญหาแรงงานเด็กนั้นมี การใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็ นธรรม
นายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานและทาให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา แรงงานเด็กส่ วนมาก
มักจะมีการศึกษาต่า ทาให้เด็กอาจถูกหลอกให้ไปทางานได้ง่าย อีกทั้งยังถูกทาร้ายร่ างกายและจิตใจ

ภาพที่ 1 : เคสแรงงานเด็ก ข้อหาสมคบกันค้ามนุษย์ดว้ ยการแรงงานฯ
โดยร่ วมกันเป็ นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมร่ วมกันค้ามนุษย์อายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี
ร่ วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังฯ ร่ วมกับปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม, ทาร้ายร่ างกาย
ที่มา : นายอภิวฒั น์ จินะสาม (วันที่ 22 พฤษภาคม 2561)
การใช้แรงงานเด็กเป็ นเครื่ องชี้ ประการหนึ่ งของปั ญหาสังคมและปั ญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพราะ “ เด็ก ” เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่จาเป็ นต้องได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ จากสมาชิ กในครอบครัวเพื่อให้เด็ก
เติบโต มีพฒั นาการรอบด้านที่เหมาะสมกับวัยอันจะเป็ นกาลังของสังคมต่อไป แต่การที่เด็กต้องจากบ้านมา
หางานทาก่อนวัยอันสมควรและต้องประสบกับปั ญหาต่าง ๆ ย่อมเป็ นสิ่ งสะท้อนชัดเจนถึงความล้มเหลวใน
การพัฒนาสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดังนั้นการแก้ไขปั ญหา ควรส่ งเสริ มให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการดึงเอาชุมชน
ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
 ระดับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคบริการ
- เริ่ มตั้งแต่การประชุ มและวางแผนเพื่อหาแนวทางในการลดปั ญหาแรงงานเด็ก และเมื่อประชุ มเสร็ จ

แล้วจึงต้องมีการแถลงการณ์เกี่ยวกับข้อสรุ ปในการแก้ปัญหาแรงงานเด็กเพื่อให้ประชาชนได้รับรู ้ถึง
ปัญหาของแรงงานเด็กในปัจจุบนั
- การสร้างความตระหนัก โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีการจัดอบรมด้านกฎหมายในการ
คุม้ ครองเด็กให้แก่ผปู ้ ระกอบการภาคบริ การ ให้มีความรู ้ดา้ นกฎหมายคุม้ ครองเด็กมากขึ้น และทา
ให้ผปู ้ ระกอบการภาคบริ การตระหนักถึงการใช้แรงงานเด็กเป็ นสิ่ งที่ผิดกฏหมายและสนับสนุ นให้
ผูป้ ระกอบการภาคบริ การเลิกการใช้แรงงานเด็ก
 ระดับชุ มชน
- ส่ งเสริ มให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดอบรมให้แก่ผใู ้ หญ่บา้ น กานัน ผูน้ าในระดับ
ท้องถิ่ น ผูป้ กครองของเด็กและเด็กในชุ มชนให้ความรู ้ เรื่ องความอันตรายในการทางานของเด็ก
อุบตั ิเหตุทางร่ างกาย มลพิษจากสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการที่อาจส่ งผลเสี ยต่อเด็ก
- ส่ งเสริ มให้มีการสร้ างอาชี พเสริ มในชุ มชนที่เด็กเล็ก เด็กโตสามารถทาได้ซ่ ึ งทาให้เด็กมี รายได้
เสริ ม เล็ ก ๆ น้อ ย ๆ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองและครอบครั ว อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการใช้ เ วลาว่า งให้ เ ป็ น
ประโยชน์อีกด้วย

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/635187
เว็บไซต์ 'ประเมินแผนชาติ-จัดทาฐานข้อมูล' ทางออกปั ญหาแรงงานเด็กผิดก.ม. (วันที่ 24 มิถุนายน 2561)
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