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สิทธิมนุษยชนและความยตุิธรรมทางสังคม 

มาชวยกันยุติการใชแรงงานเด็กกันเถิด 

นโยบายและโครงการของประเทศ 
 
อนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 182 กําหนดวาประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ พึงจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และดําเนินโครงการขจัดการใชแรงงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายอยางสําคัญเรงดวนเปน
ลําดับตน  หลายประเทศไดจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับชาติขึ้น เพื่อใชเปนกรอบการทํางานแลว  แตก็
ยังมีบางประเทศที่ยังไมไดดําเนินการ  สวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการแลว ก็ควรตองมีการติดตามและ
ทบทวนประสิทธิภาพของโครงการที่ทําดวย  หากจะใหบรรลุเปาหมายเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายของการ
ใชแรงงงานเด็กใหไดจริงภายในป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายมาก จําเปนจะตองรีบดําเนินการ
ตั้งแตบัดนี้! 

 

การขับเคลื่อนตอตานการใชแรงงานเด็กทั่วโลก 
 
แมวาทางภาครัฐจะตองเปนองคกรหลักในการแกไขปญหาการใชแรงงานเด็ก แตมาตรฐานของ ILO ก็
ใหความสําคญัแกบทบาทขององคกรนายจางและองคกรลูกจางดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนด
และดําเนินโครงการ   นอกจากนี้ ยังมีองคกรประชาสังคมอีกหลายแหงที่เขาไปรวมแกไขปญหาแรงงาน
เด็กอยางใกลชิด  การชวยกันสรางแรงขับเคลื่อนเพื่อตอตานการใชแรงงานเด็กใหเกิดขึ้นทั้งในระดับ
โลก ระดับชาติ และระดับทองถิ่น จึงเปนเรื่องที่มีความสําคญัยิ่ง 

 

มารวมกับเราในวันที่ 12 มิถุนายนกันเถิด! 
 
วันตอตานการใชแรงงานเด็กโลกนี้ มุงสรางเสริมการตระหนักรู และดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาการใช
แรงงานเด็ก  ในแตละป มีผูใหการสนับสนุนวันตอตานการใชแรงงานเด็กโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  สําหรับในป 
พ.ศ. 2555 นี้ เราหวังวาจะไดรับการสนับสนุนดวยดีเหมือนทุกครั้งที่ผานมา 
 ขอใหทานและองคกรของทานมารวมเปนสวนหนึ่งของงานวันตอตานการใชแรงงานเด็กโลก

ประจําป พ.ศ. 2555 
 มาเปนสวนหนึ่งของเรา และเพิ่มพลังอีกหนึ่งเสียง เสริมการขับเคลื่อนการตอตานการใชแรงงาน

เด็กทั่วโลก 
 หากตองการขอมูลเพิ่มเติม เชิญติดตอ ipec@ilo.org  
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วันตอตานการใชแรงงานเด็กโลก 
 

วันตอตานการใชแรงงานเด็กโลกปนี้จะเนนเรื่องสิทธิของเด็กที่พึงไดรบั โดยไมตองตกเปนแรงงานเด็กและ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  ในป พ.ศ. 2553 ประชาคมโลกไดรับรองแผนปฏิบัติการวาดวยการ
ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายใหหมดไปภายในป พ.ศ. 2559 โดยตอกย้ําวาการใช
แรงงานเด็กขัดตอสิทธิของเด็ก และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดวย  วันตอตานการใชแรงงานเด็กโลก
ประจําป พ.ศ. 2555 เนนภารกิจที่จะตองทําเพื่อใหแผนปฏิบัติการสําเร็จลุลวงอยางเปนรูปธรรม 
 
อนุสัญญาขององคการระหวางประเทศ (International Labour Organization – ILO) มุงคุมครองเด็กมิให
ตกเปนแรงงานเด็ก   นอกจากนั้นยังมีตราสารระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก สิทธิแรงงาน และ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปนกรอบสําคัญสําหรับรัฐบาลของประเทศสมาชิกจะนําไปยกรางกฎหมาย
ตอไป  อยางไรก็ดี ILO ประมาณการลาสุดวามีเด็กทั่วโลกกวา 215 ลานคนเปนแรงงานเด็ก ในจํานวนนี้
ครึ่งหนึ่งตองทํางานในรูปแบบที่เลวราย  เด็กเหลานี้ควรเรียนหนังสืออยูที่โรงเรียน ฝกทักษะเพื่อเตรียมเขาสู
งานที่มีคุณคาเมื่อเติบโตเปนผูใหญแลว  เมื่อเด็กเขาตลาดแรงงานกอนวัยอันควร เด็กก็จะไมไดรับการศึกษา
และการฝกอบรมที่จําเปนที่จะสามารถชวยดึงตน ครอบครัวและชุมชนใหพนจากวงจรแหงความยากจนได  
เมื่อตองทํางานในรูปแบบที่เลวราย1 แรงงานเด็กอาจประสบทุกขยากทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งอาจสราง
ปญหาแกเด็กในระยะยาว 
 
ในวันตอตานการใชแรงงานเด็กโลกครั้งนี้ เราจึงขอให 

  ทุกประเทศใหสัตยาบันอนุสัญญา ILO วาดวยการใชแรงงานเด็ก (และอนุสัญญาหลักของ ILO ทุกฉบับ) 
  ทุกประเทศดําเนินนโยบายและโครงการเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กอยางมีประสิทธิภาพ 
  มีการขับเคลื่อนตอตานการใชแรงงานเด็กทั่วโลก 

มาตรฐานของ ILO วาดวยสิทธิของคนทํางาน 
 

หลักการและสิทธิดังที่ปรากฏในอนุสัญญาพื้นฐานแปดฉบับของ ILO ถือเปนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
สมาชิกของ ILO ทุกประเทศพึงเคารพ สงเสริมและถือปฏิบัติ  “หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานของ
คนทํางาน” มีทั้งเรื่องเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิการเจรจาตอรองรวม การยกเลิกการเกณฑแรงงาน
หรือแรงงานบังคับ การยกเลิกการใชแรงงานเด็ก และการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและ
อาชีพ  สิทธิทั้งสี่อยางนี้ลวนเสริมกันและกัน  การขจัดการใชแรงงานเด็กจะทําไดเรว็และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ก็ตองอาศัยการเคารพสิทธิอื่นๆ 
 
ความกาวหนาในการปฏิบัติตามมาตรฐานระหวางประเทศนี้ ไดนําไปพิจารณากันในระหวางการประชุม
แรงงานระหวางประเทศในเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2555 นี้  ที่ประชุมแรงงานระหวางประเทศจะพิจารณา
รายงานสําคัญสองฉบับคือ รายงานความกาวหนาและอุปสรรคปญหาที่ทาทายการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ระหวางประเทศ 
 
ในสวนที่เกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก มีอนุสัญญาของ ILO วาดวยอายุขั้นต่ําที่ใหจางงานได ค.ศ. 
1973 (ฉบับที่ 138) กําหนดใหประเทศสมาชิกออกกฎหมายกําหนดอายุขั้นต่ําที่อนุญาตใหจางงานได
โดยตองมีอายุไมนอยกวาอายุเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ และไมวากรณีใด ควรมีอายุไมนอยกวา 15 ป
บริบูรณ  ประเทศสมาชิกใดที่ยังไมพรอมทางดานเศรษฐกิจและการจัดการศึกษา อาจเริ่มกําหนดอายุขั้น

มาตรฐานและปฏิญญาระหวางประเทศอื่นๆ 
 

ที่ผานมา เริ่มตระหนักถึงความจําเปนที่ตองใหการศึกษาและคุมครองแกเด็กกันมากขึ้นตามลําดับ มี
การพัฒนามาตรฐานระหวางประเทศหลายฉบับเพื่อเปนแนวทางใหรัฐบาลออกกฎหมายรองรับ 
 
ปฏิญญาสากลสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนระบุวา ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา  การศึกษา
จะตองใหเปลาอยางนอยในชั้นประถมศึกษา และการศึกษาชั้นหลักมูลการประถมศึกษาจะตองเปน
การศึกษาภาคบังคับ และมีโอกาศในการศึกษาทางเทคนิคและวิชาอาชีพอยางทั่วถึง...” 
 
ขณะนี้ เกือบทุกประเทศไดใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก เรียบรอยแลว  ใน
อนุสัญญาระบุวาเด็กมีสิทธิไดรับการคุมครองจากการทํางานใดที่นาจะเปนการเสี่ยงอันตราย หรือที่
ขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือการพัฒนาทางรางกาย สมอง จิตใจ 
ศีลธรรม และสังคมของเด็ก  นอกจากนี้ยังระบุดวยวาการจัดการศึกษาระดับประถมควรเปนภาคบังคับที่
เด็กทุกคนสามารถเรียนไดโดยไมเสียคาใชจาย  สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมใน
รูปแบบตางๆ ใหแพรหลาย และเปดกวางแกเด็กทุกคน  ที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติยังได
รับรองพิธีสารตอทายอนุสัญญาดังกลาวอีกสองฉบับ ซึ่งเพิ่มเรื่องการคุมครองเดก็มิใหถูกดึงเขาไปใน
ความขัดแยงที่ใชอาวุธ และจากการแสวงหาผลประโยชนทางเพศ3 
 
ความสําคัญที่จะตองคุมครองหลักการพื้นฐานและสิทธิของคนทํางานในชวงที่โลกกําลังประสบวิกฤต
ทางการเงินและปญหาการมีงานทํานี้ ปรากฏในแถลงการณของการประชุมสุดยอดของกลุมจี-20 ที่จัด
ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซึ่งขอให ILO ดําเนินการสงเสริมใหมีการใหสัตยาบัน และนํา
อนุสัญญาหลักตางๆ ไปปฏิบัติ เพื่อสรางหลักประกันเรื่องหลักการขั้นพื้นฐานและสิทธิของคนทํางาน 

อนุสัญญาวาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999  
(ฉบับที่ 182)  
 
เรียกรองให “ดําเนินมาตรการโดยทันที และมีประสิทธิภาพเพื่อหามการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายโดยเรงดวน” โดย
นิยามรูปแบบการทํางานที่เลวรายไวดังนี ้
 

 ทุกรูปแบบของการใชทาส หรือแนวปฏิบัติที่คลายกับการใชทาส เชน การขายและการคาเด็ก แรงงานขัดหนี้ และไพรติด
ที่ดิน แรงงานบังคับ หรือเรียกเกณฑซึ่งรวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑเด็กเพื่อใชในการสูรบ 

 การใช การจัดหา หรือการเสนอเด็กเพื่อการคาประเวณี เพื่อการผลิตสื่อลามากอนาจาร หรือเพื่อการแสดงลามกอนาจาร 

 การใช การจัดหา หรือการเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตและการคายาเสพติด ตามที่
นิยามไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 งานซึ่งโดยลักษณะหรือสภาพแวดลอมในการทํางานนั้น อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือศีลธรรม
ของเด็ก ตามที่กําหนดโดยหนวยงานที่ทรงอํานาจของประเทศ 

การใหสัตยาบันและนําอนสุัญญาของ ILO วาดวยการใชแรงงานเด็ก 
 
แมวาอนุสัญญาของ ILO วาดวยการใชแรงงานเด็ก เปนอนุสัญญาที่ไดรับการรับรองมากที่สุดก็ตาม แตก็ยัง
มีบางประเทศที่ยังไมไดใหสัตยาบัน ซึ่งควรจะตองรีบใหสัตยาบันนี้อยางเรงดวน เพี่อใหมีการนําอนุสัญญานี้
ไปใชอยางมีประสิทธิผล  ในวันตอตานการใชแรงงานเด็กโลกนี้ ILO เรียกรองใหรัฐบาลที่ยังไมไดให
สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ โปรดใหสัตยาบัน และนําอนุสัญญานี้ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดวยเถิด 

1 ประมาณการลาสุดระบุวามีแรงงานเด็กที่เปนชาย 127 ลานคนและเปนหญิง 88 ลานคน โดยในจํานวนนี้เปนเด็กชาย 14 ลานคนและเด็กหญิง    
41 ลานคนทํางานในรูปแบบที่เลวราย 

2 กฎหมายหรือระเบียบของประเทศอาจอนุญาตใหจางงานเด็กอายุระหวาง 13-15ปสามารถทํางานเบาไดโดยไมสงผลกระทบตอการไปโรงเรียนของ
เด็ก หรือเปนอันตรายตอพัฒนาการของเด็ก  สําหรับประเทศที่กําหนดอายุขั้นต่ําในการทํางานไวที่ 14 ป เด็กที่อายุระหวาง 12-14 ปสามารถให
ทํางานเบาได 

3 พิธีสารตอทายอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กในเรื่องความขัดแยงที่ใชอาวุธ พิธีสารตอทายอนุสัญญาสิทธิเด็กในเรื่องการคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก 
และสื่อลามกอนาจารเด็ก 

 


