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และวิวัฒนาการในการใชและการคุมครองแรงงานเด็กในตางประเทศและประเทศไทย รวมทั้ง
ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กขององคการแรงงานระหวางประเทศและ
ตางประเทศ โดยแยกออกเปนหัวขอตามลักษณะของการใหความคุมครองแรงงานเด็กที่ทํ างาน    
ในสถานีบริการนํ้ ามัน เชน การกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตราย การกํ าหนดชั่วโมงทํ างาน 
ระยะเวลาพกั การท ํางานลวงเวลา การท ํางานในเวลากลางคนื และการท ํางานในวนัหยดุ เปนตน ทัง้นี้
เพือ่ใหเหน็ถึงปญหาของการบงัคบัใชพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วามคีวามเหมาะสม
และสามารถคุมครองแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

จากการศกึษาพบวา การคุมครองแรงงานเดก็ตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ยังไมสามารถแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในงานสถานีบริการนํ้ ามันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เนือ่งจากปจจบุนังานในสถานบีริการนํ ้ามนัมลัีกษณะงานทัง้ทีเ่ปนอนัตรายและไมเปนอนัตรายตอสุขภาพ
และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังมีอีกหลายมาตราที่ไมสามารถ  
นํ ามาใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสํ าหรับแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานี
บริการนํ้ ามัน อีกทั้งยังไมสอดคลองกับมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ เชน 
อนสัุญญาฉบับที่ 136  ที่กํ าหนดมาตรการหามมิใหนายจางจางเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ปทํ างานใกลชิด
กบัสารเบนซนิ ในขณะทีพ่ระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 49 ก ําหนดใหเดก็ทีม่อีายุ
ตํ่ ากวา 18 ป ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันได เด็กจึงทํ างานในตํ าแหนงพนักงานเติมนํ้ ามันได        
ซ่ึงถือไดวาเปนการท ํางานทีใ่กลชิดกบัสารเบนซนิ การใชแรงงานเดก็ของประเทศไทยในเรือ่งดงักลาว
จงึมมีาตรฐานตํ ่ากวาทีอ่งคการแรงงานระหวางประเทศไดก ําหนดไว สํ าหรบัปญหาเรือ่งเวลาท ํางานปกติ
และการทํ างานแบบไมเต็มเวลาของแรงงานเด็ก พบวาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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ไมมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัเวลาท ํางานปกตแิละท ํางานแบบไมเตม็เวลาของเดก็ไวโดยเฉพาะ สวนในเรือ่ง
ของการหามเด็กทํ างานลวงเวลามีความเครงครัดมากจนเกินไป ไมเปดโอกาสใหเด็กที่มีเวลาวาง
จากการทํ างานใชเวลาวางใหเปนประโยชน สวนปญหาในเรื่องการตรวจสุขภาพของแรงงานเด็ก 
พบวา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดมีบทบัญญัติที่คุมครองการตรวจสุขภาพ
ของแรงงานเดก็ไวโดยเฉพาะ และนอกจากนี้มาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํ างาน พบวา หนวยงานของรัฐแตละหนวยงานไดออกกฎระเบียบมาใช  
อยางหลากหลายจนท ําใหเกดิความไมสะดวกในการทีจ่ะตรวจสอบและปฏบิตัติาม อีกทัง้บทก ําหนดโทษ
กย็งัไมเด็ดขาดเพียงพอ เปนผลใหนายจางไมยอมปฏิบัติตามกฎหมาย

วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.  2541 รวมทั้งใหมีการแกไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ เพื่อคุมครองแรงงานเด็กทีท่ํ างานในสถานี
บริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงใหมลัีกษณะเปนรูปธรรม และมีผลใชบังคับในทางปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น
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ABSTRACT

This thesis is aimed to analyze the problems of the Child Labour in Petrol Station, 
referring to the Labour Protection Law. The study has been made on the historical background 
and the development of the child labour and protection in Thailand and abroad, including the 
legal measures for the child labour regarding the International Labour Organization. To divide the 
characteristics of the Child Labour in Petrol station will be, for instance, the minimum age for the 
risky work, the working hours, breaking hours, over time, night shifts and work on holidays etc. 
Therefore, the issues concerning the enforcement of the Labour Protection Act B.E. 2541 shall be 
raised whether that will be suitable in order to protect the child labour in Petrol Station 
effectively.

The study found that  the child labour protection  according to the Labour Protection 
Act B.E. 2541, is still inadequate to determine the appropriate solutions for the child labour in 
petrol station. Presently, the types of work in petrol station can be harm and not harm to the 
worker health. There are some articles of the Labour Protection Act B.E. 2541 which are 
inapplicable and inefficacious for the child labour in petrol station. In further, the inconsistence 
according to the standards of the International Labour Organization, i.e. Convention 136  imposed 
that the employer is prohibited to employ the child age under 18 years old to work involving 
petrol  while Article 49 of the Labour Protection Act B.E. 2541 allows the child age under 18 
years old to work  in the petrol station. Therefore, the child can work on tanks involving petrol 
which is obviously seen as the lower standard than the International Labour Organization 
imposed. On the matter of working hours, either full-time or part-time, there has not been 
mentioned in particular to the Labour Protection Act B.E. 2541. For the strictness on the over-time
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working hours, this causes the child could not spend their free time for the extra work. Moreover, 
there are the lack of  checking up  for child health  regarding the Labour Protection Act B.E. 2541 
and the government has ruled various measures on safety, occupational health and work 
environment facing any inconvenience in practicality.  Also, the inconclusiveness on the sanction 
causes the employer  in  breach of  the law.

This thesis is preferably proposed to amend and improve the Labour Protection Act 
B.E. 2541 and other rules in order to protect the child labour in petrol station and to concrete the 
law to be more enforceable in practice.DPU



บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ปจจบุนัประเทศไทยไดมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมเปนอยางมาก
จึงทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการประกอบอาชีพในดานการทํ างานจากภาคเกษตรกรรม   
มาเปนภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพ
ดังกลาว ทํ าใหเกิดมีการจางแรงงานมากยิ่งขึ้น และในจํ านวนแรงงานที่ถูกจางเขาสูตลาดแรงงาน
เหลานัน้มกีารจางแรงงานเดก็เปนจ ํานวนมาก ซ่ึงทีจ่ริงแลวเดก็เปนทรพัยากรทีม่คีาและเปนก ําลังส ําคญั
ของประเทศทีจ่ะสรางสงัคมและประเทศใหเจรญิกาวหนาตอไป เดก็จงึควรทีจ่ะไดรับการศกึษาอบรม
จากบิดามารดา ครูบาอาจารย รวมทั้งไดรับการคุมครองดูแลจากสังคม เพือ่ที่เด็กนั้นจะไดเติบโต
เปนผูใหญที่ดีในอนาคต

อยางไรก็ตาม จากสภาพความเปนจริงสังคมไทยไดมีการใชแรงงานเด็กมานานแลว   
แตในอดีตยังไมมีปญหาที่เดนชัดมากนัก เนื่องจากสวนใหญเปนการทํ างานในภาคเกษตรกรรม 
ลักษณะของงานเปนไปตามความสามารถของเด็กโดยอยูในความดูแลของบดิามารดาหรอืผูปกครอง
จวบจนเมื่อภาคอุตสาหกรรมไดเขามามีอิทธิพลในประเทศไทย ประกอบกับสาเหตุตางๆ เชน 
ปญหาความยากจนในชนบทมีผลทํ าใหไมสามารถสงเสียบุตรหลานใหเขาเรียนในระดับสูงกวา  
การศึกษาภาคบังคับ จึงทํ าใหเด็กเหลานี้ตองเขาสูตลาดแรงงานกอนเวลาอันสมควรเพื่อแบงเบา
ภาระของครอบครัว นอกจากนี้ทัศนคติของผูปกครองยังมีคานิยมเดิมที่ไมเห็นคุณคาของการศึกษา
ที่สูงกวาระดับการศึกษาภาคบังคับ และจากสภาพการวางงานของผูมีการศึกษาระดับสูงที่มีมาก   
ในสงัคมปจจบุนั นอกจากนีก้ารวางแผนครอบครวัยงัไมเปนทีย่อมรับของประชาชนทีม่กีารศกึษานอย
และฐานะยากจน เมือ่มีบตุรมากจงึจ ําเปนทีต่องใหบตุรท ํางานชวยเหลือครอบครวั และยงัมปีจจยัอ่ืนๆ
ทีท่ ําใหเกิดมีการใชแรงงานเด็ก เชน นายจางมักจางเด็กในอัตราคาจางที่ตํ ่ากวาผูใหญ ประกอบกับ
เด็กปกครองงายไมมีขอเรียกรองมาก การอพยพแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองใหญจากการวางงาน
ตามฤดกูาล และระบบการศกึษาภาคบงัคบัยงัมหีลักสูตรทีไ่มไดมาตรฐานสอดคลองกบัสภาพของสงัคม
เปนตน

DPU



2

จากปจจยัดงักลาวท ําใหเดก็ตองเขาสูตลาดแรงงานในภาคอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม
จากการศึกษาพบวา เด็กในชนบทไดเขามาทํ างานเปนเด็กในสถานีบริการนํ้ ามันเปนจํ านวนมาก  
อาจเปนเพราะการท ํางานตามสถานบีริการนํ ้ามนัเปนงานทีไ่มตองใชฝมอืในการท ํางานมาก แตเนือ่งจาก
สถานการณนํ ้ามนัในปจจบุนัมคีวามผนัผวนทางดานราคา ราคานํ ้ามนัขยบัตวัสูงขึน้ก ําไรจากคาการตลาด
ของสถานีบริการนํ้ ามันลดลงอยางมากและยังมีการแขงขันกันสูง เนื่องจากประเทศไทยมีสถานี
บริการนํ้ ามันมาก จึงทํ าใหผูประกอบการสถานีบริการนํ้ ามันตองลดตนทุนหรือคาใชจายลง เชน  
ลดพนกังานลงหรือรับสมัครพนักงานใหมโดยใหคาจางนอยลงกวาที่เคยจาง ในที่นี้รวมถึง การจาง
แรงงานเด็กดวยและในปจจุบันสถานีบริการนํ้ ามันมิไดมีแตเพียงการเติมนํ้ ามันรถยนตใหแกลูกคา
เพยีงอยางเดียวเทานั้น แตสถานีบริการนํ้ ามันยังไดมีการนํ ากลยุทธทางการตลาดมาแขงขันกับคูแขง
เพื่อจูงใจลูกคาใหมาใชบริการในสถานีบริการนํ้ ามันของตนเองมากยิ่งขึ้น สถานีบริการนํ้ ามัน       
จงึประกอบไปดวยงานหลายอยาง เชน งานเตมินํ ้ามนั งานปะยาง งานลางอดัฉดี งานซอมเครือ่งยนต
รานอาหาร รานขายของหรือซุปเปอรมารเก็ต และยังพบอีกวามีสถานีบริการนํ้ ามันหลายแหง     
เปนสถานีบริการที่จํ าหนายแกสหรือเติมแกสใหแกรถยนตอีกดวย

สํ าหรับมาตรการคุมครองแรงงานเดก็ทีเ่กีย่วกบัการก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าสํ าหรบังานอนัตราย
และประเภทของงานอันตรายทีห่ามแรงงานเด็กทํ า ไดบัญญัติอยูในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 มาตรา 49 โดยก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าและประเภทของงานอนัตรายทีห่ามเดก็ท ําไวหลายประเภท
และเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวามีหลายลักษณะงานที่มีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  
และเปนไปตามมาตรฐานที่องคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานของตางประเทศ
ไดก ําหนดไว แตอาจมคีวามแตกตางกนัไปบางประการ อยางไรกต็ามยงัมลัีกษณะงานอกีหลายประเภท
ที่ไมควรอนุญาตใหเด็กทํ าไดแตกฎหมายก็กํ าหนดใหเด็กทํ าได เชน งานในสถานีบริการนํ้ ามัน   
ตามมาตรา 49 (6) โดยเดก็สามารถท ํางานไดในทกุต ําแหนงทีอ่ยูในสถานบีริการนํ ้ามัน ทัง้ๆ ทีบ่างต ําแหนง
ในสถานีบริการนํ้ ามันเปนงานที่เกี่ยวกับวัตถุไวไฟและใกลชิดกับสารเบนซิน ซ่ึงเดก็จะตองสัมผัส
หรือไดรับไอระเหยจากสารเบนซินหรือนํ้ ามันตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ทํ างาน จึงทํ าใหมีปญหา      
ทีต่องพจิารณาวา งานในสถานบีรกิารนํ ้ามนัเปนงานทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพรางกายของแรงงานเดก็
หรือไม และแรงงานเด็กสามารถทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันไดหรือไม เพียงใด และจะเปนการใช
แรงงานเดก็ทีม่มีาตรฐานสอดคลองกบัมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศและหลกักฎหมาย
แรงงานของตางประเทศหรือไม และจากการที่ผูเขียนไดไปทํ าการสํ ารวจกลุมตัวอยางแรงงานเด็ก  
ที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน พบปญหาที่จะตองพิจารณาซึ่งมีอีกหลายประเด็นดังตอไปนี้
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1. ปญหาการก ําหนดระยะเวลาในการทํ างานของแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการ
นํ้ ามัน กฎหมายคุมครองแรงงานมิไดมีบทบัญญัติในเรื่องระยะเวลาในการทํ างานของแรงงานเด็ก
เอาไวโดยเฉพาะ ซ่ึงกต็องน ําบทบญัญตัใินเรือ่งระยะเวลาในการท ํางานของแรงงานทัว่ไปในหมวด 2
มาตรา 23 มาใชบังคับ ประกอบกับปจจุบันงานในสถานีบริการนํ้ ามันไมถือวาเปนงานอันตราย  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ฉะนั้น แรงงานเด็กจึงมีช่ัวโมงในการทํ างานเทากับแรงงาน
ผูใหญ ซ่ึงการกํ าหนดใหเด็กมีช่ัวโมงการทํ างานปกติเทากับผูใหญนับวาไมมีความเหมาะสมอยางยิ่ง 
เพราะสภาพรางกายของเด็กยอมไมสามารถทํ างานในระยะเวลายาวนานไดเทากับผูใหญ เด็กนั้น   
จงึควรมช่ัีวโมงในการท ํางานนอยกวาผูใหญ แรงงานเดก็ในสถานบีริการนํ ้ามนัจงึไมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานอยางเหมาะสมและเปนธรรม และจากการที่ผูเขียนไดทํ าการสํ ารวจ
กลุมตวัอยางแรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนัยงัพบอกีวาแรงงานเดก็บางสวนเปนพนักงาน
ทํ างานแบบไมเต็มเวลา (part-time) ซ่ึงสวนใหญเปนนักเรียนหารายไดพิเศษแรงงานเด็กเหลานี้     
ไมไดรับสวัสดิการหรือการคุมครองตามกฎหมายจากนายจางหรือผูประกอบการ ทั้งๆ ที่เด็กเหลานี้
ถือวาเปนลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานเชนเดียวกัน แตแรงงานเด็กเหลานี้ไมมีสวัสดิการ
หรือไดรับความคุมครองจากนายจางหรือผูประกอบการ เปนเพราะกฎหมายคุมครองแรงงานไมมี
บทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการจางงานแบบไมเตม็เวลาไวโดยเฉพาะ และโทษทีจ่ะเอาผดิกบันายจางทีฝ่าฝน
กฎหมายคุมครองแรงงานยังไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

2. ปญหาเรือ่งการท ํางานลวงเวลา กฎหมายคุมครองแรงงานไดหามมใิหนายจางใหลูกจาง
ซ่ึงเปนเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ างานลวงเวลา และจากการที่ผูเขียนไดทํ าการสํ ารวจกลุมตัวอยาง
แรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน พบวา แรงงานเด็กสวนใหญไดทํ างานลวงเวลาและ       
มคีวามตองการท ํางานลวงเวลา เพราะตองการรายไดเพิม่มากขึน้และเปนการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน
จงึท ําใหตองพจิารณาวากฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 48 ทีห่ามเดก็ท ํางานลวงเวลานัน้มคีวามเหมาะสม
กบัสภาพความเปนจริงในการทํ างานของแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันหรือไม เพียงใด

3. ปญหาเรื่องการทํ างานในวันหยุด กฎหมายคุมครองแรงงานไดหามมิใหนายจาง 
ใหลูกจางซึง่เปนเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ างานในวันหยุด แตจากการที่ผูเขียนไดไปทํ าการสํ ารวจ
กลุมตัวอยางแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน พบวา แรงงานเด็กสวนใหญยังคงทํ างาน 
ในวนัหยดุ โดยเฉพาะวันหยุดตามประเพณีและไมมีวันหยุดพักผอนประจํ าป จึงทํ าใหมีปญหาที่ตอง
พิจารณาวา มาตรา 48 มีปญหาในการบังคับใชหรือไม และโทษที่จะเอาผิดกับนายจางที่ฝาฝน
กฎหมายคุมครองแรงงานมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันหรือไม เพียงใด
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4. ปญหาเรื่องการทํ างานในเวลากลางคืนและระยะเวลาพักระหวางการทํ างาน พบวา
ไมมปีญหาในทางปฏบิตัิมากนกั อีกทัง้มาตรการดงักลาวของกฎหมายคุมครองแรงงานยงัเปนมาตรการ
ทีส่อดคลองกับมาตรการขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานของตางประเทศ

5. ปญหาดานการตรวจสุขภาพ กฎหมายคุมครองแรงงานไดมีบทบัญญัติที่กํ าหนด
ใหนายจางตองจัดใหลูกจางมีการตรวจสุขภาพรางกาย แตไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
ของลูกจางซึ่งเปนเด็กเอาไวโดยเฉพาะ และไมมีบทบัญญัติใหนายจางตองจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก  
มีการตรวจสุขภาพกอนเขาทํ างานและหลังพนจากสถานะของความเปนลูกจางหรือลาออกจากงาน
ไปแลว ซ่ึงถือไดวาเปนบทบัญญัติที่มีมาตรฐานตํ่ ากวาที่องคการแรงงานระหวางประเทศและ    
หลักกฎหมายแรงงานของตางประเทศที่ไดกํ าหนดไว และจากการที่ผูเขียนไดไปทํ าการสํ ารวจ  
กลุมตวัอยางแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน พบวา แรงงานเด็กสวนใหญนายจางไมได
จดัใหมกีารตรวจสขุภาพรางกาย จงึท ําใหมปีญหาทีต่องพจิารณาวา กฎหมายคุมครองแรงงานในเรือ่งนี้
มปีญหาในการบังคับใชในทางปฏิบัติหรือไม โดยเฉพาะโทษที่จะเอาผิดกับนายจางที่ฝาฝนกฎหมาย
คุมครองแรงงานมีความเหมาะสมที่จะทํ าใหนายจางเกิดความเกรงกลัว จนไมกลาฝาฝนกฎหมาย
และกระทํ าความผิดอีกหรือไม เพียงใด

6. ปญหาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ างาน
กฎหมายคุมครองแรงงานไดมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม  
ในการท ํางาน โดยบัญญัติอยูในมาตรา 100 ถึงมาตรา 107 แตหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติสวนใหญ   
จะอยูในรปูของประกาศกระทรวง อีกทัง้ในทางปฏบิตัิยงัพบวา หนวยงานของรฐัมอียูหลายหนวยงาน
และแตละหนวยงานมีอํ านาจที่จะออกประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ เพื่อกํ าหนดหลักเกณฑหรือ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํ างานมาใชบังคับ   
แกสถานประกอบการ ซ่ึงสวนใหญประกาศ ระเบียบ ขอบังคับดังกลาวมีอยูเปนจํ านวนมากและ
ออกมาใชบังคับโดยหลายหนวยงานซึ่งอาจทํ าใหเกิดการปฏิบัติงานที่ซ้ํ าซอนกันระหวางหนวยงาน  
อีกทั้งท ําใหเกดิความไมสะดวกแกผูประกอบการ นายจาง และลูกจางที่จะตรวจสอบและปฏิบัติตาม

7. เร่ืองบทก ําหนดโทษ พบวา ปญหาการใชแรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนั
เปนปญหาการบังคับใชของกฎหมายคุมครองแรงงานที่ผูปฏิบัติไมยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ปญหา
ในเรือ่งนีจ้งึควรมกีารแกไขทีบ่ทก ําหนดโทษ ผูเขยีนเหน็วา กฎหมายใดจะมสีภาพบงัคบัใชในทางปฏบิตัิ
ไดอยางจริงจงั กฎหมายนัน้จะตองมบีทลงโทษทีเ่ดด็ขาด เพือ่ใหผูฝาฝนเกดิความเกรงกลวัตอกฎหมาย
และเมือ่พจิารณาดบูทลงโทษของกฎหมายคุมครองแรงงานแลว ถือไดวาเปนโทษทีเ่พยีงเลก็นอยเทานัน้
ฉะนัน้ รัฐควรแกไขบทลงโทษนายจาง โดยเพิม่โทษทัง้โทษจ ําคกุและโทษปรบัแกนายจางทีไ่มปฏิบตัิ
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ตอลูกจางซึ่งเปนเด็กตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานไดกํ าหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
แกลูกจางซึง่เปนเด็ก และเพื่อใหนายจางเกิดความเกรงกลัวไมกลากระทํ าความผิดอีก    

จากปญหาดงักลาว ผูเขยีนเหน็วา กฎหมายคุมครองแรงงานในสวนที่เกีย่วกบัการท ํางาน
ของแรงงานเด็กในสถานีบริการนํ้ ามันเปนปญหาในการบังคับใชในทางปฏิบัติและไมเปนไป     
ตามมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ อีกทัง้ยงัมโีอกาสถกูตางประเทศยกขึน้เปนขออาง
ในเวทโีลกเพือ่กดีกนัทางการคาไดดวย เพราะสถานบีริการนํ ้ามนัในประเทศไทยมมีากมายทัว่ประเทศ
และมีแรงงานเด็กเปนจํ านวนมากซึ่งเปนที่ปรากฎไดโดยงายจากชาวตางชาติ เพราะถึงอยางไรแลว
เมื่อชาวตางชาติมาประเทศไทยก็ตองมีโอกาสเขาไปใชสถานีบริการนํ้ ามัน และนั่นก็หมายถึง     
ภาพพจนของประเทศไทยในสายตาของชาวตางชาติ

ดงันัน้ จงึสมควรทีจ่ะแกไขเพิม่เตมิกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎกระทรวงทีเ่กีย่วของ
ทีใ่ชบงัคบัอยู ซ่ึงมผีลตอแรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามัน เพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพการณ
ของปญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อใหมีการใชและคุมครองแรงงานเด็กเปนไปอยางเหมาะสมเปนธรรม 
ไมกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ โดยจะตองกํ าหนดใหสอดคลองถูกตองตามนโยบายของรัฐและ
มาตรฐานสากลที่นานาประเทศไดรับรอง อีกทัง้ตองมีการดํ าเนินการเพื่อใหกฎหมายมีสภาพบังคับ
ใชสมดังเจตนารมณของกฎหมายอกีดวย

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความสํ าคัญของการใชแรงงานเด็กตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  
กรณีงานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงความหมาย แนวคิด หลักการในการคุมครองการใชแรงงานเด็ก   
ในประเทศไทยและตางประเทศ

1.2.3 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
การคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็กในงานสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงกับมาตรการขององคการ
แรงงานระหวางประเทศและของตางประเทศ

1.2.4 เพือ่ศกึษาวเิคราะหถึงปญหาการใชแรงงานเดก็ในงานสถานบีรกิารนํ ้ามนัเชือ้เพลิง
ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

1.2.5 เพือ่ศกึษาและคนหามาตรการทางกฎหมายทีเ่หมาะสมมาใชปรบัปรงุแกไขบทบญัญตัิ
บางมาตราและกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็กในงานสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา

การคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็กเปนมาตรการทางกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นมา
โดยบัญญัติอยูในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพือ่คุมครองแรงงานเด็กไมใหตกอยู
ในสภาพที่เสียเปรียบในการทํ างานแตก็ยังไมสามารถที่จะใหความคุมครองไดอยางเต็มที่ เนื่องจาก           
บทบัญญัติของกฎหมายคุมครองแรงงานยังมีขอบกพรองไมสอดคลองกับทางปฏิบัติและมาตรฐาน
ขององคการแรงงานระหวางประเทศในบางเรือ่ง เชน มาตรา 49 ก ําหนดหามนายจางจางเดก็อายตุํ ่ากวา
18 ป ทํ างานอันตราย แตปรากฏวางานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงเปนงานทีน่ายจางสามารถจาง
แรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ท ํางานได ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายของไทยนี้ถือวาไมสอดคลอง
กบัอนสัุญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ และจะถอืไดหรือไมวางานในสถานบีริการนํ ้ามนั
เชือ้เพลิงเปนงานที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายของแรงงานเด็ก อีกทั้งปญหาในเรื่องชั่วโมง
ในการท ํางาน การทํ างานลวงเวลา การตรวจสุขภาพของแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน
เชื้อเพลิง และบทกํ าหนดโทษ เปนตน จึงสมควรที่จะมีการศึกษาเพื่อใหมีการแกไขปรับปรุง        
บทบัญญัติบางมาตราที่เกี่ยวกับแรงงานเด็กในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมทั้ง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อใหแรงงานเด็กไดรับความคุมครองอยางดีที่สุด

1.4  วิธีดํ าเนินการศึกษา

เปนการศกึษาวจิยัจากเอกสาร (Documentary Research) โดยจะศกึษาวจิยัคนควารวบรวม
ขอมูลจากแหลงตางๆ ที่เกี่ยวกับการคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็ก เชน พระราชบัญญัติ       
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วทิยานพินธที่เกี่ยวของกับการคุมครองการใชแรงงานเด็ก และเกี่ยวกับ
งานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง อนุสัญญาและขอเสนอแนะขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก ตลอดจนกฎหมายคุมครองแรงงานเด็กของตางประเทศ เชน 
ประเทศญีปุ่น ประเทศสงิคโปร และขอเสนอแนะของบคุลากรและเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ โดยหนงัสอื
และเอกสารตางๆ เหลานี้ เปนเอกสารที่ไดมาจากหนวยงานราชการและองคการแรงงานเอกชน      
ทีเ่กีย่วของกับการคุมครองแรงงาน เชน กระทรวงแรงงาน ศาลแรงงาน หองสมุดองคการแรงงาน
ระหวางประเทศประจํ าประเทศไทย หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
มหาวทิยาลยัรามค ําแหง มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย เปนตน ขณะเดยีวกนัก็ไดด ําเนนิการวจิยัภาคสนาม
(Field Research) ดวยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) แกแรงงานเด็ก ณ สถานีบริการนํ้ ามัน
เชือ้เพลิง แลวนํ าขอมูลทั้งหมดมาดํ าเนินการวิเคราะหและเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธตอไป
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1.5  ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาจะทํ าการศึกษาเพื่อวิเคราะหถึงปญหาการใชแรงงานเด็ก
ตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วามผีลกระทบตอการคุมครองการท ํางานของแรงงานเดก็
และใชไมไดผลในทางปฏิบัติอยางไร โดยผูศึกษาไดกํ าหนดขอบเขตของการศึกษาโดยจะศึกษา
เฉพาะแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง และไดศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย  
ที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเด็กขององคการแรงงานระหวางประเทศและของตางประเทศ เชน 
ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร เปนตน

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา

1.6.1 ทํ าใหทราบถึงความสํ าคัญของการใชแรงงานเด็กตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  
กรณีงานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง

1.6.2 ทํ าใหทราบถึงความหมาย แนวคิด หลักการในการคุมครองการใชแรงงานเด็ก
ในประเทศไทยและตางประเทศ

1.6.3 ท ําใหทราบถงึมาตรการทางกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย ทีเ่กีย่วกบั
การคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็กในงานสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงกับมาตรการขององคการ
แรงงานระหวางประเทศและของตางประเทศ

1.6.4 ท ําใหทราบผลการวิเคราะหปญหาการใชแรงงานเด็ก ในงานสถานีบริการนํ้ ามัน
เชื้อเพลิงตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

1.6.5 เพื่อเปนแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายคุมครองแรงงาน เพื่อชวยเหลือ 
แรงงานเด็กใหไดรับความเปนธรรม
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บทที่ 2
ความหมาย แนวคิด ความเปนมาในการใชและคุมครองแรงงานเด็ก

และประเภทของสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง

เนือ่งจากกฎหมายคุมครองแรงงานเดก็ของประเทศไทยลวนไดรับอทิธพิลมาจากแนวคดิ
ในการคุมครองแรงงานเดก็ในตางประเทศแทบทัง้สิน้ ดงันัน้ การศกึษาความหมาย แนวคดิ ความเปนมา
ในการใชแรงงานเด็ก และการคุมครองแรงงานเด็กของตางประเทศ จึงเปนสวนสํ าคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้ 
เพื่อใหสามารถนํ าผลของการศึกษามาวิเคราะหถึงปญหาการคุมครองแรงงานเด็กของประเทศไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับเจตนารมณของกฎหมายมากที่สุด

2.1  ความหมายของนํ ้ามนัเชือ้เพลิง สถานบีรกิารนํ ้ามนัเชือ้เพลิง และแรงงานเดก็ในงานสถานบีรกิาร
นํ้ ามันเชื้อเพลิง

2.1.1 ความหมายของนํ้ ามันเชื้อเพลิง
สํ าหรับความหมายของนํ ้ามนัเชือ้เพลิง ไดมอียูในบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัติางๆ

อาทเิชน พระราชบญัญตัคิวบคมุนํ ้ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2542 ไดใหค ําจ ํากดัความของค ําวา “นํ ้ามนัเชือ้เพลิง”
ซ่ึงหมายความวา นํ้ ามันปโตรเลียมดิบ นํ้ ามันเบนซิน นํ้ ามันเชื้อเพลิงสํ าหรับเครื่องบิน นํ้ ามันกาด 
นํ ้ามนัดเีซล นํ ้ามนัเตา นํ ้ามนัหลอล่ืน และใหหมายความรวมถงึผลิตภณัฑปโตรเลยีมอืน่ทีเ่ปนของเหลว
และใชเปนเชื้อเพลิงหรือเปนส่ิงหลอล่ืนตามที่รัฐมนตรีกํ าหนดใหเปนนํ้ ามันเชื้อเพลิงโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา1

พระราชบญัญตักิารคานํ ้ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ใหความหมายของ “นํ ้ามนัเชือ้เพลิง”
หมายความวา นํ้ ามันปโตรเลียมเหลว นํ้ ามันเบนซิน นํ้ ามันเชื้อเพลิงสํ าหรับเครื่องบิน นํ้ ามันกาด  
นํ้ ามันดีเซล นํ้ ามันเตา นํ้ ามันหลอล่ืน และผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนวัตถุดิบ          
ในการกลั่นหรือผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวขางตน และใหหมายความรวมถึงสิ่งอื่น       

                                                       
1 พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542, มาตรา 4.
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ที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือส่ิงหลอล่ืนตามที่รัฐมนตรีกํ าหนดใหเปนนํ้ ามันเชื้อเพลิง                
โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา2

                                                       
2 พระราชบัญญัติการคานํ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543, มาตรา 4.
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ทีใ่ชหรืออาจใชเปนเชือ้เพลิงหรอืส่ิงหลอล่ืนตามทีรั่ฐมนตรกี ําหนดใหเปนนํ ้ามนัเชือ้เพลิงโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา2

พระราชบัญญัตินํ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ใหความหมายของ “นํ้ ามันเชื้อเพลิง” 
หมายความวา นํ ้ามนัปโตรเลยีมดบิ นํ ้ามนัเบนซนิ นํ ้ามนัเชือ้เพลิงสํ าหรับเครือ่งบนิ นํ ้ามนักาด นํ ้ามนัดเีซล
นํ้ ามันเตา นํ้ ามันหลอล่ืน และผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นที่ใชเปนเชื้อเพลิง หรือเปนสิ่งหลอล่ืน        
กบัทัง้ใหรวมถึงนํ ้ามนัหรือส่ิงอืน่ทีใ่ชเปนเชือ้เพลิง หรือเปนสิง่หลอล่ืนตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง3

ฉะนัน้ จึงอาจสรุปไดวา  นํ้ ามันเชื้อเพลิง หมายถึง นํ้ ามันปโตรเลียมดิบ นํ้ ามัน
เบนซนิ นํ ้ามนัเชือ้เพลิง นํ ้ามนักาด นํ ้ามนัดเีซล นํ ้ามนัเตา นํ ้ามนัหลอล่ืน และผลติภณัฑปโตรเลยีมอืน่
ที่ใชหรืออาจใชเปนวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวขางตน และให
หมายความรวมถึงสิ่งอื่นที่ใชหรืออาจใชเปนเชื้อเพลิงหรือส่ิงหลอล่ืนตามที่รัฐมนตรีกํ าหนด        
ใหเปนนํ้ ามันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา

2.1.2 ความหมายของสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง
ความหมายของสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงนั้น ไดมีอยู ในบทบัญญัติของ     

พระราชบัญญัติตางๆ  อาทิเชน
พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ไดใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา 

“สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง” โดยหมายความวา สถานที่ที่ใชในการเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อให
บริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงแกยานพาหนะ และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กํ าหนดไวในใบอนุญาต 
ใหเปนเขตสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งกอสราง ถังทอและอุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ 
ในบริเวณนั้น4

พระราชบญัญตักิารคานํ ้ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 ใหความหมายของ “สถานบีริการ”
หมายความวา สถานที่สํ าหรับจายนํ้ ามันเชื้อเพลิงใหแกประชาชนโดยวิธีเติมหรือใสลงในที่บรรจุ 
นํ ้ามนัเชือ้เพลิงของยานพาหนะ โดยใชมาตรวัดนํ้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัด 
ที่ติดตั้งไวเปนประจํ า และใหหมายความรวมถึงสถานที่จํ าหนายนํ้ ามันเชื้อเพลิงใหแกประชาชน 
ตามทีก่ํ าหนดในกฎกระทรวง5

                                                       
2 พระราชบัญญัติการคานํ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543, มาตรา 4.
3 พระราชบัญญัตินํ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521, มาตรา 4.
4 พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542, มาตรา 4.
5 พระราชบัญญัติการคานํ้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543, มาตรา 4.
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ฉะนัน้  จึงอาจสรุปไดวา  สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง  หมายถึง สถานที่สํ าหรับ
จายนํ้ ามันเชื้อเพลิงใหแกประชาชนโดยวิธีเติมหรือใสลงในที่บรรจุนํ้ ามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ
โดยใชมาตรวดันํ ้ามนัเชือ้เพลิงตามกฎหมายวาดวยมาตราชัง่ตวงวดั ทีต่ดิตัง้ไวเปนประจ ํา และรวมถงึ
บริเวณทีก่ ําหนดไวในใบอนุญาตใหเปนเขตสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนสิ่งกอสราง ถังทอ 
และอุปกรณหรือเครือ่งมอืตางๆ ในบรเิวณนัน้ และหมายความรวมถงึสถานทีจ่ ําหนายนํ ้ามนัเชือ้เพลิง
ใหแกประชาชนตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

2.1.3 ความหมายของแรงงานเด็กในงานสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง
งานหรอืแรงงานนั้น หมายถึง แรงงานของบุคคลหรือแรงงานของมนุษยเทานั้น 

จากค ํานยิามและความหมายของคํ าวา “แรงงาน” ไดมีผูทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ไดใหความหมายไวตางๆ กัน ดังนี้

1. จีด๊ เศรษฐบตุร ไดใหความหมายวา งานบคุคลหรืองานหรอืแรงงาน หมายถงึ
การกระทํ าของมนุษยที่ตั้งใจทํ าขึ้นโดยมุงหวังวาการกระทํ านั้นจะทํ าใหตนไดรับสิ่งซ่ึงบํ าบัด   
ความตองการของคนได

2. Dale Yodor ไดใหค ําจ ํากดัความไววา แรงงาน หมายถงึ แรงงานทัง้หมดของมนษุย
ซ่ึงวาจางกันไดทั้งเปนปจจัยในการผลิตสินคาและบริการสํ าหรับมนุษย

3. Ralp H. Blodgett ไดใหค ําจํ ากัดความวา แรงงาน หมายถึง การใชแรงงาน
และสตปิญญาของมนุษยเพื่อมุงหมายที่จะใหไดมาซึ่งรายได

4. Melvin W. Reder ไดใหความหมายวา แรงงาน หมายถงึ บคุคลทีท่ ํางานโดยไดรับ
คาจางหรือเงินเดือนซ่ึงคาจางหรือเงินเดือนนี้เปนที่มาเบื้องตนของรายไดในครอบครัวเขา (หมายถึง  
รอยละ 80 ของรายไดหรือมากกวา)

ฉะนั้น จากความหมายของแรงงานที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา “แรงงาน” 
หมายถงึ การกระท ําของมนษุยเทานัน้ (มไิดหมายถงึก ําลังแรงงานอนัเกดิจากสตัวหรือเครือ่งจกัรกล)
ไมวาจะเปนการกระทํ าอันเกิดจากการกระทํ าทางกาย ทางความคิด สติปญญา เพื่อใหไดมาซึ่งคาจาง 
หรือคาตอบแทนจากการที่ตนไดกระทํ า

ความหมายของคํ าวา “เด็ก” การศึกษาความหมายของคํ าวา “เด็ก” สามารถ    
แบงการศึกษาออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ ศึกษาจากมาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศสวนหนึ่ง และศกึษาจากกฎหมายไทยอกีสวนหนึ่ง
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1) ความหมายของค ําวา “เดก็” ตามมาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ

ก. อนุสัญญาฉบับที่ 136 วาดวยการคุมครองจากอันตรายของสารพิษ       
ทีเ่กิดจากเบนซิน ป พ.ศ. 2514 (C136 Benzene Convention, 1971) “เด็ก” (Child) หมายถึง บุคคล  
ทีม่ีอายุตํ่ ากวา 18 ป

ข. อนสัุญญาฉบับที่ 182 วาดวยการขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใช
แรงงานเด็ก ป พ.ศ. 2542 (C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999) “เดก็” (Child) 
หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป

ฉะนั้น จงึเหน็ไดวาความหมายของค ําวา “เด็ก” ตามอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 136 และ 182 ตางกม็ขีอกํ าหนดโดยเฉพาะสํ าหรับเด็กในเรื่อง   
ของเกณฑอายุที่เทากัน กลาวคือ “เด็ก” หมายถึง บุคคลผูที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป

2) ความหมายของคํ าวา “เดก็” ตามกฎหมายไทย
 ก. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515

ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน โดยอาศัย
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 มิไดระบุความหมายโดยเฉพาะ
ของ “เดก็” ไว แตอาจตคีวามไดจากขอ 20 ทีก่ ําหนดวา “หามมใิหนายจางรบัเดก็อายตุํ ่ากวาสบิสามป
เปนลูกจาง”

ข. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มไิดระบคุวามหมายโดยเฉพาะ

ของ “เดก็” ไว ดังนั้น การจะใหความหมายของคํ าวา “แรงงานเด็ก” จึงตองพิจารณาจากบทบัญญัติ
ในหมวด 4 วาดวยการใชแรงงานเดก็ เชน มาตรา 48 บญัญตัวิา “หามมใิหนายจางใหลูกจางซึง่เปนเดก็
อายตุํ ่ากวา 18 ป ทํ างานลวงเวลาหรือทํ างานในวันหยุด” และในบทบัญญัติอ่ืนๆ เชน มาตรา 45,
มาตรา 49 และมาตรา 50 ซ่ึงกจ็ะบญัญตัไิวในท ํานองเดยีวกนัโดยหามนายจางจางเดก็ทีม่อีายรุะหวาง
15-18 ป ท ํางานในลกัษณะตางๆ จงึอาจสรปุไดวา “แรงงานเดก็” ตามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 หมายถงึ ลูกจางเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ซ่ึงตกลงท ํางานใหแกนายจางเพือ่รับคาจาง ดงันัน้
บคุคลทีม่อีายตุัง้แต 18 ป ขึน้ไป จงึไมไดรับความคุมครองตามบทบญัญตัใินหมวดการใชแรงงานเดก็

DPU



12

ค. พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธีิพจิารณาคดเียาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2534

กฎหมายฉบับนี้ไดกํ าหนดความหมายของ “เด็ก” หมายถึง บุคคลที่มี
อายุเกนิเจด็ปแตยงัไมเกนิสบิสีป่ และ “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ป แตยังไมถึง       
สิบแปดป6

ง. ประมวลกฎหมายอาญา
ในอดตีนบัตั้งแตไดประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เร่ือยมา

จนกระทั่งมีการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญาหลายครั้งจวบจนปจจุบัน จะเห็นไดวากฎหมายไดใหความสํ าคัญกับเด็ก 
เชนเดยีวกบัผูใหญ ทั้งนี้ แมมิไดกํ าหนดความหมายของ “เด็ก” ไวเปนการเฉพาะ แตไดแบงกลุมอายุ
ของเดก็ทีก่ระท ําความผดิไว โดยถือตามความรูสึกผิดชอบของเดก็ซึง่เปนผูทีก่ระท ําความผดิในขณะนัน้
และถือวาเด็กเปนผูที่มีความรูสึกผิดชอบอยางจํ ากัด ไมเหมือนกับกรณีที่ผูใหญเปนผูกระทํ าความผิด

ดงันัน้ จงึมกีารก ําหนดเรือ่งความรบัผิดทางอาญาของเดก็ไวเปนกรณพีเิศษ
โดยเฉพาะบางกรณีแมการกระทํ าของเด็กจะมีความผิด แตกฎหมายอาจไมเอาโทษเลยก็ได หรือ
กฎหมายจะกํ าหนดวิธีการสํ าหรับเด็กไวโดยเฉพาะ อาทิเชน การวากลาวตักเตือน การเรียกบิดา
มารดา หรือผูปกครองของเดก็ มาท ําทณัฑบนวา จะระวงัไมใหเดก็กอเหตรุายซํ ้าขึน้อกี การคมุประพฤติ
สํ าหรับเด็กโดยเจาพนักงานคุมประพฤติ การสงตัวเด็กไปยังสถานฝกอบรมที่เหมาะสม หรือแมแต
การสงตัวเด็กไปยังสถานพินิจและคุมครองเด็ก

อยางไรกด็ ี “เดก็” ตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา ยงัคงยดึถือ
ตามหลกัเกณฑในเรื่องอายุของเด็กในขณะที่กระทํ าความผิด โดยแบงออกไดเปน 4 กลุม ดังนี้

1. เดก็อายุไมเกิน 7 ป7

2. เดก็อายุเกิน 7 ป ไมเกิน 14 ป8

                                                       
6 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534,

มาตรา 4.
7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 บัญญัติวา “เด็กอายุไมเกินเจ็ดป กระทํ าการอันกฎหมายบัญญัติ

เปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ”
8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 บัญญัติวา “เด็กอายุกวาเจ็ดปแตยังไมเกินสิบสี่ป กระทํ าการ

อันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ”
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3. เดก็อายุเกิน 14 ป ไมเกิน 17 ป9

4. เดก็อายุเกิน 17 ป ไมเกิน 20 ป10

จะเห็นไดวา “เด็ก” ตามนิยามความหมายที่กลาวมาขางตน กฎหมาย
ของประเทศไทยมิไดใหความหมายของคํ าวา “เดก็” ไวเปนอยางเดียวกัน ซ่ึงจะเห็นไดวา การนิยาม
หรือใหความหมายของกฎหมายฉบบัตางๆ นัน้ เกดิขึน้เพือ่ใหสอดคลองกบัวตัถุประสงคของกฎหมาย
แตละฉบับอยางแทจริง โดยกฎหมายบางฉบับไดมกีารแบงแยกความหมายของคํ าวา “เด็ก” และ 
“เยาวชน” ออกจากกัน แตไมวาจะมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันเชนไร ความหมายโดยรวมนั้นยังคง
ก ําหนดเกณฑอายุของเด็กไวไมเกินสิบแปดป ยกเวนประมวลกฎหมายอาญาตามที่กลาวถึงขางตน

ฉะนั้น จึงกลาวโดยสรุปไดวา “เด็ก” ในความหมายตามอนุสัญญา    
ขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายไทย หมายถึง บุคคลผูที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป

สํ าหรับความหมายของแรงงานเด็กในงานสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง
ไมมีกฎหมายใดใหคํ าจํ ากัดความของคํ าดังกลาวไว แตจากการศึกษาถึงความหมายตางๆ ขางตน
และจากการเก็บขอมูลตางๆ ผูเขียนจึงใหคํ านิยามศัพทของคํ าวา “แรงงานเด็กในงานสถานีบริการ
นํ ้ามนัเชื้อเพลิง” โดยใหหมายถึง ผูที่ใชแรงงานที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ซ่ึงทํ าหนาที่ในการเติม หรือ
บรรจุนํ้ ามันเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะใหแกประชาชน และรวมถึงผูที่ทํ าหนาที่เช็ดกระจก      
ตรวจเชค็เครือ่งยนต ลางรถยนต พนกังานถายนํ ้ามนัเครือ่ง พนกังานท ําความสะอาด พนกังานขายของ
และหนาที่อ่ืนๆ ในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อใหไดมาซึ่งคาจางหรือคาตอบแทนจากการที่ตน
ไดกระทํ า

                                                       
9  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 บัญญัติวา “ผูใดอายุกวาสิบสี่ป แตยังไมเกินสิบเจ็ดป กระทํ าการ

อันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด ใหศาลพิจารณาถึงความรูผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผูนั้น ในอันที่จะควร
วินิจฉัยวาสมควรพิพากษาลงโทษผูนั้นหรือไม  ถาศาลเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษ ก็ใหจัดการตามมาตรา 74
หรือถาศาลเห็นวาสมควรพิพากษาลงโทษก็ใหลดมาตราสวนโทษที่กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง”

10 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 บัญญัติวา “ผูใดอายุกวาสิบเจ็ดป แตยังไมเกินยี่สิบป กระทํ าการ
อันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด ถาศาลเห็นสมควรจะลดมาตราสวนโทษที่กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดนั้นลง
หน่ึงในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได”
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2.2  แนวคิดท่ีทํ าใหเกิดการใชและคุมครองแรงงานเด็ก

การใชแรงงานเดก็เปนปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ทัว่ไปไมวาประเทศใดๆ ในโลก โดยในอดตี
จะมลัีกษณะเปนการใชแรงงานดานการเกษตรกรรมเปนหลักในรปูแบบของการใชแรงงานในครอบครวั
จวบจนเมื่อตนคริสตศตวรรษที่ 19 ซ่ึงเปนยุคแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรม แรงงานเด็กจึงถูกผลักดัน
ใหเขาสูภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะในประเทศองักฤษซึง่นบัเปนประเทศแรกทีม่กีารใชแรงงานเดก็
ในภาคอุตสาหกรรมอยางมากมาย การใชแรงงานอยางจริงจังเริ่มขึ้นนับตั้งแตนั้นมาและแพรหลาย
ไปทั่วโลกพรอมๆ กับการปฏิวัติอุตสาหกรรม

จากแนวความคิดที่เชื่อวาการพัฒนาดานอุตสาหกรรมจะชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเกิดขึ้นไดเร็วกวาการพัฒนาดานการเกษตรกรรม ทํ าใหแตละประเทศพยายามผลักดัน
ใหประเทศของตนกาวไปสูความเจริญในดานอุตสาหกรรมดวยการนํ าเทคนิควิทยาการสมัยใหม  
มาใชแทนที่การผลิตดวยวิธีเดิมๆ เปนผลใหระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวและเปลี่ยนแปลง
มาเปนระบบเศรษฐกจิและสงัคมอตุสาหกรรม แตในขณะทีว่วิฒันาการในดานเทคโนโลยเีจรญิรุดหนา
ไปอยางรวดเร็วทํ าใหโรงงานสมัยใหมไมจํ าเปนตองอาศัยกํ าลังแรงงานคนมากมายดังเชนแตกอน11

เพียงอาศัยคนคอยควบคุมดูแลเทานั้น จนกอใหเกิดแนวความคิดในการนํ าเด็กมาใชแรงงาน
ประกอบกบัเดก็อยูในภาวะทีอ่อนแอสามารถควบคมุไดงาย อีกทัง้ไมมมีาตรการทางกฎหมายออกมา
คุมครองแรงงานเด็กแตอยางใด และสภาวะสังคมในขณะนั้นก็เปดโอกาสใหเด็กเขาสูตลาดแรงงาน
ไดสะดวก จงึท ําใหแรงงานเด็กกลายเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สํ าคัญ

ชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรม เครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหมที่มีเทคโนโลยีมากขึ้น ทํ าให     
ความจํ าเปนที่ตองใชแรงงานผูใหญในขบวนการผลิตตางๆ นอยลง นายจางสามารถใชแรงงาน      
ที่ไมตองมีความรูความชํ านาญไมตองมีกํ าลังหรือเร่ียวแรงมาก เพราะเครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหม
มีลักษณะทุนแรงและสามารถผลิตสินคาไดในจํ านวนมากแตใชแรงงานนอยลง ทํ าใหนายจาง
สามารถใชเดก็เขามาแทนทีค่นงานผูใหญไดอยางลงตวั เชน ในโรงงานทอผาขนสตัวเดมิเคยใชแรงงาน
ผูใหญ 300 คน หลังจากที่นํ าเครื่องจักรสมัยใหมมาแทนก็สามารถใชแรงงานผูใหญเพียง 10 คน 
และแรงงานเด็กอีก 50 คน ก็เพียงพอแลว12

                                                       
11 เอี่ยม ฉายางาม. (2521). ประวัติศาสตรอังกฤษ. หนา  236-238.
12 แหลงเดิม.

DPU



15

          แนวคดิทีม่ีทํ าใหมีการใชแรงงานเด็กอีกประการหนึ่ง ก็คือ การที่นายจางมีความพอใจ
ทีจ่ะจางแรงงานเด็กเพื่อประหยัดตนทุนการผลิต เนือ่งจากการจางแรงงานเด็กทํ าใหนายจางสามารถ
หลีกเลีย่งการจายคาจางในอตัราสงูได นอกจากนีน้ายจางบางรายทีม่ทีนุจ ํากดัหรือมโีรงงานขนาดเลก็
จงึมแีนวคดิวาวธีิหนึง่ทีจ่ะชวยลดตนทนุเฉลีย่ในการผลติไดกโ็ดยการใชแรงงานเดก็แทนแรงงานผูใหญ
อันจะสามารถใหแขงขันกับโรงงานที่มีขนาดใหญกวาได ประกอบกับแรงงานเด็กเปนแรงงานที่มี
ความกระฉบักระเฉง โดยเปรียบเทียบแลวแรงงานเด็กจะคลองแคลวกวาแรงงานผูใหญ แรงงานเด็ก
มกัจะไมคอยมีปญหาเทากับแรงงานผูใหญ และแมเดก็จะมีความแข็งแรงทางรางกายนอยกวาผูใหญ 
แตประสิทธิภาพในการท ํางานกไ็มดอยกวาผูใหญ อีกทัง้มคีวามออนแอตอโลกมกัจะกลวัผูเปนนายจาง 
ทํ าใหนายจางบางคนอาจใชวิธีการดวยการขมขูหรือลงโทษเด็ก ในกรณีที่ทํ างานชาหรือผิดพลาด
โดยท่ีเด็กจะไมกลาฝาฝนหรือทํ าผิดซ้ํ าอีก และเด็กสวนใหญก็มักจะไมมีการทวงติงหรือตอรอง   
กบันายจางทํ าใหนายจางมีความพอใจในการใชแรงงานเด็ก

จากการที่อิทธิพลของลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่เนนการพัฒนาโดยหามรัฐเขาไป
แทรกแซงในกจิการของเอกชนเพราะเชือ่วาการทีรั่ฐเขาไปแทรกแซงเสรภีาพในทางเศรษฐกจิของประชาชน
จะกอใหเกิดความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจของประเทศได และเหตุผลอีกประการหนึ่ง ก็คือ      
รัฐไมตองการมีปญหากับนายจางซึ่งมักเปนนายทุนใหกับรัฐเสมอในยามศึกสงคราม จนเปนผลให
รัฐไมดแูลเอาใจใสตอแรงงานเดก็ จงึเปนเหตใุหมกีารใชแรงงานเดก็กนัอยางแพรหลายมากมายมหาศาล
ตามมา โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและขยายตัวไปยังประเทศในแถบยุโรปอยางรวดเร็ว

ปญหาความยากจนและปญหาการวางงานหลงัสงครามเปนอกีปจจยัทีท่ ําใหมคีวามพยายาม
ดิน้รนในการแสวงหางานท ํามากขึน้ แรงงานเดก็เปนอกีทางเลอืกหนึง่ทีด่กีวาในสภาวะเชนนัน้ ดงันัน้
ในชวงหลังสงครามโลกจึงทํ าใหมีการใชแรงงานเด็กเพิ่มมากขึ้น แรงงานเด็กมากมายจึงถูกผลักดัน
เขาสูตลาดแรงงานในภาคอตุสาหกรรมอยางรวดเรว็ แรงงานเดก็จะตองท ํางานหามรุงหามคํ ่าอยางตรากตร ํา
ในโรงงานเปนเวลาหลายป เด็กที่ถูกใชแรงงานก็ยังมีอายุนอยมาก ไดคาตอบแทนเพียงเล็กนอย    
อยูในสิ่งแวดลอมที่เลวราย และลักษณะงาน กค็ือ การควบคุมเครื่องจักรหรืองานอื่นๆ ที่ซ้ํ าซากจํ าเจ 
อุบัติเหตุก็เปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้น และเด็กจะไมไดรับการเหลียวแลจากนายจาง ดังนั้น นับตั้งแต
อดตีทีผ่านมา แรงงานเดก็จงึถูกเอาเปรยีบและอยูในสภาวะทีเ่สียเปรยีบมาตลอด เพราะนายจางสวนมาก
เปนนายทนุทีร่ํ่ ารวย อีกทั้งเดก็กอ็ยูในสภาวะทีไ่มอาจตอรองกบันายจางได และจากสภาพการท ํางาน
ที่เลวรายของเด็กนี้เองนับเปนจุดเริ่มตนในการริเริ่มแนวความคิดในเรื่องการคุมครองแรงงานเด็ก 
ทัง้นีด้วยความหวงใยและตองการที่จะแกไขปญหาสังคมเหลานี้ใหหมดไป โดยรากฐานของแนวคิด
ในเรือ่งการคุมครองแรงงานเดก็กม็าจากทฤษฎ ี“tabula rosa” ของจอหน ล็อก (John Locke) นกัปรชัญา
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กฎหมายธรรมชาตใินยคุฟนฟู13 (ชวงครสิตศตวรรษที ่ 14 – 16) ซ่ึงเชือ่วาจติใจของมนษุยแรกเกดินัน้
เปนจติใจทีว่างเปลาและบรสุิทธิ์ เชือ่วาสภาพแวดลอมทีใ่กลชิดกบัตวัมนษุยเปนปจจยัสํ าคญัตอการพฒันา
บคุลิกภาพและความรูสึกนกึคดิของมนษุย จอหน ล็อก เชือ่วามนษุยทกุคนไมวาดหีรือช่ัวเปนผลมาจาก
ส่ิงแวดลอมทั้งสิ้น อุปนิสัยใจคอของมนุษยไมใชส่ิงที่ติดตัวมาแตกํ าเนิดหรือพระเจาสรางมา       
โดยจากรากฐานปรชัญาแนวคดิของจอหน ล็อก สงผลใหเกดิแนวคดิทีว่าการเปลีย่นแปลงแกไขนสัิย
และบคุลิกภาพของมนุษยตองเริ่มตั้งแตเมื่ออายุยังนอย เด็กซึ่งไดรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดลอมที่ดี
ไดรับการอบรมสัง่สอนอยางถกูตองจะสามารถเตบิโตเปนมนษุยทีม่เีหตผุลตามทฤษฎขีองนกักฎหมาย
ธรรมชาติ จงึสรปุไดวาหากเดก็ถูกใชแรงงานอยางไมเหมาะสมถกูเอารดัเอาเปรยีบอยางไมเปนธรรม
ซ่ึงถือวาเปนสภาพแวดลอมทีไ่มดยีอมสงผลตออุปนสัิยและบคุลิกภาพของตวัเดก็จนกอใหเกดิผลกระทบ
เปนปญหาของสังคมตอไปในอนาคตอยางแนนอน ดังนั้น เพื่อเปนการยกระดับสภาพการทํ างาน
ของแรงงานเด็กใหอยูในสภาวะที่เด็กเหลานั้นจะสามารถเติบโตไปเปนมนุษยไดอยางสมบูรณแบบ 
จงึจะตองมกีารก ําหนดมาตรการตางๆ ขึน้มา เพือ่การคุมครองแรงงานเดก็และตองมลัีกษณะทีเ่ปนพเิศษ
กวาแรงงานทั่วไป

แรกเริ่มของแนวความคิดในการคุ มครองแรงงานเด็กก็มีความพยายามอยางมุ งมั่น      
ในการจะโนมนาวจิตใจของบรรดานายจางซึ่งเปนนายทุน ใหเห็นถึงความจํ าเปนและความสํ าคัญ
ในการใหความคุมครองแรงงานเด็ก โดยจะตองปรับปรุงสภาพการทํ างานใหดีขึ้น แตก็ไมประสบ
ความสํ าเร็จ นายจางเหลานั้นไมเห็นความสํ าคัญของการคุมครองแรงงานเด็ก ดังนั้น แนวทาง       
ในการคุมครองแรงงานเด็กจึงเปลี่ยนมาเปนการออกกฎหมายใชบังคับกับนายจางแทน

ในระยะเวลาตอมา แนวความคิดสํ าคัญที่ถือเปนหลักในการออกมาตรการตางๆ         
ในการคุมครองแรงงานเด็กนั้นมีหลายประการ  ดังนี้

1) เดก็ คอื ทรัพยากรอนัมคีาของชาตทิีต่องเตบิโตเปนประชากรทีม่คีณุภาพและสบืสาน
วฒันธรรมและความเจรญิกาวหนาของประเทศชาต ิ ตลอดจนความรบัผดิชอบทีม่ตีอสังคมในอนาคต
วยัเดก็ควรจะเปนวยัทีไ่ดศกึษาเลาเรยีนเพือ่เพิม่พนูความรูทัง้ทางดานวชิาการและวชิาชีพ แตเนือ่งจาก
ปญหาตางๆ ทํ าใหเด็กบางสวนตองออกจากโรงเรียนเพื่อเขาสูตลาดแรงงานกอนวัยอันสมควร และ
สภาพการท ํางานบางอยางอาจมผีลกระทบตอพฒันาการของเดก็ทัง้ทางดานรางกาย จติใจ และสตปิญญา
ตลอดจนงานบางประเภทมีลักษณะเปนงานอันตรายและเสี่ยงตอการประสบอุบัติเหตุ เนื่องจาก  
การทํ างานไดโดยงายและหากปลอยใหเด็กตองทํ างานที่ไมเหมาะสมกับวัยตอไป นอกจากจะเปน
การบัน่ทอนความเจริญเติบโตทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณของเด็กแลว เด็กบางคนอาจไดรับ

                                                       
13 จรัญ โฆษณานันท. (2549). นิติปรัชญา (พิมพครั้งที่ 14). หนา 140-150.
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อันตรายที่รายแรงถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพ ซ่ึงก็เปนการสูญเสียทรัพยากรที่สํ าคัญของชาติและ
ยังเปนภาระของสังคมตอไปดวย ดังนั้น รัฐจึงจํ าเปนตองเขามาดํ าเนินการเพื่อใหความคุมครอง   
การทํ างานของลูกจางเด็กเปนพิเศษกวาการทํ างานของลูกจางทั่วไป โดยกํ าหนดหลักการที่สํ าคัญ   
ทีใ่หความคุมครอง 5 ประการ คือ14

    1. ใหความคุมครองเกี่ยวกับอายุขั้นตํ่ าของเด็กที่จะเขาสูตลาดแรงงานได
2. ใหความคุมครองเกีย่วกบัประเภทงานทีใ่หลูกจางเดก็ท ําไดและงานทีห่ามลกูจางเดก็ท ํา
3. ใหความคุมครองเกี่ยวกับเวลาทํ างานของลูกจางเด็ก
4. ใหความคุมครองเกี่ยวกับการจายคาจางใหแกลูกจางเด็ก
5. ใหความคุมครองเกีย่วกบัการพฒันาอาชพีของลกูจางเดก็ โดยใหลูกจางเดก็มสิีทธลิา

เพื่อเขารับการฝกอบรม
2) การคุมครองการใชแรงงานเดก็กเ็พือ่ตองการตอบสนองความตองการพืน้ฐานของเดก็

พฒันาเดก็ในทัง้ทางรางกาย จติใจ สตปิญญา และคุมครองเดก็ใหพนจากการเอาเปรยีบ ไมวาในลกัษณะใดๆ
อีกทัง้เปนการเตรียมความพรอมแกเด็กไมใหเด็กตองเขาสูตลาดแรงงานกอนวัยอันสมควร

3) เดก็อายตุํ ่ากวา 18 ป ถาหากจะตองท ํางานกถื็อวายงัไมมคีวามพรอมเตม็ทีเ่ทากบัผูใหญ
ดังนั้น การออกมาตรการเพื่อคุมครองแรงงานเด็กเหลานี้ จึงตองมีลักษณะเปนการอุปการะเลี้ยงดู
ชวยเหลือเด็ก และเปดโอกาสใหเด็กมีการพัฒนาฝมือมากกวาการเปนลูกจางทั่วไป นายจางจะตอง
ปฏิบัติตอลูกจางเด็กในลักษณะการอุปการะเลี้ยงดู โดยหวงัใหเด็กไดเรียนรูงานและมีความชํ านาญ
ในอาชีพเมื่อเด็กเติบโตขึ้นไปเปนผูใหญในอนาคต

4) ขอก ําหนดตามอนสัุญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธเิดก็ในสวนทีไ่ดใหความคุมครอง
แรงงานเดก็และขอก ําหนดตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ
(ILO)

                                                       
14 สุดาศิริ วศวงศ และคณะ. (2538). แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเด็ก

(รายงานการวิจัย). หนา 33-34.

DPU



18

2.3  ความเปนมาของการคุมครองแรงงานเด็กในตางประเทศ

2.3.1 การคุมครองแรงงานเด็กในยุโรป
ความเปนมาของกฎหมายคุมครองแรงงานเดก็เริม่ตนทีป่ระเทศองักฤษ ซ่ึงองักฤษ

มบีทบาทส ําคญัและมอิีทธิพลตอการออกกฎหมายคุมครองแรงงานเดก็ในประเทศอืน่ๆ ตอมา เนือ่งจาก
อังกฤษนับเปนประเทศแรกที่ริเร่ิมแนวความคิดในการออกกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก แนวคิด
และบทบาทของโรเบริต โอเวน นกัอุตสาหกรรมชาวองักฤษนบัเปนจดุผลักดนัส ําคญัในการตรากฎหมาย
ทีใ่หความสํ าคัญตอการคุมครองแรงงานเด็กโดยทั่วไป

1) การคุมครองแรงงานเด็กในประเทศอังกฤษ
       ประเทศองักฤษมกีารใชแรงงานเดก็มาตัง้แตกอนการปฏวิตัอุิตสาหกรรมเชนกนั
แตมลัีกษณะเปนการใชแรงงานในฐานะลกูจางฝกหดังานทีม่รีากฐานมาจากระบบการฝกงานแบบดัง้เดมิ
โดยระบบนี้ทํ าใหเด็กอังกฤษทุกคนที่ตองทํ างานตองเขาไปในฐานะลูกจางฝกหัดงานเสียกอน 
เพราะถือเปนขอบังคับของสมาคมการชางที่กํ าหนดวาผูที่จะเขามาประกอบการคาก็ดี การผลิตก็ดี 
จะตองผานการฝกงานอยางเปนระบบจากสมาคมชางเสยีกอน15 ซ่ึงจะเหน็ไดวาสงัคมองักฤษในยคุนัน้
สมาคมการชางตางๆ มคีวามส ําคญัเปนอยางมาก และสงผลใหเดก็แทบทกุคนตองผานระบบการฝกงาน
แบบดั้งเดิมแทบทั้งสิ้น และลักษณะเฉพาะของระบบการฝกงานแบบดั้งเดิม ก็คือ ลูกจางฝกงาน    
จะตองเขามาพกัอาศยัอยูในบานของนายจางผูรับฝกงาน จะอยูในฐานะสมาชกิคนหนึง่ของครอบครวั
นายจางผูรับฝกงานในระบบดัง้เดมิมภีาระหนาทีต่อลูกจาง 2 ประการคอื ประการแรก เปนภาระหนาที่
ทางอาชีพที่จะตองถายทอดความรูความชํ านาญในทางการคาการผลิตใหแกลูกจาง เพื่อใหลูกจาง   
มหีลักประกันวาจะสามารถประกอบอาชีพนั้นๆ ตอไปไดในอนาคต ประการที่สอง เปนภาระหนาที่
ทางศลีธรรมจรรยาที่จะตองเลี้ยงดูและอบรมบมนิสัยใหลูกจางเติบโตขึ้นทั้งในทางรางกายและจิตใจ
ตลอดระยะเวลาที่ลูกจางอยูดวย จากธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาเชนนี้ก็กลายมาเปนกฎหมายบังคับใช  
โดยมสีมาคมการชางเขามามบีทบาทตอระบบการฝกงานมากขึน้โดยจะมกีารแตงตัง้ “ผูตรวจตรา” ขึน้
เพื่อคอยตรวจสถานที่ที่ทํ างานและบานของนายจาง เพื่อท่ีจะใหแนใจวาลูกจางฝกงานทุกคนไดรับ
การถายทอดอาชพีและไดรับการดแูลจากนายจางเปนอยางด ี แตในทีสุ่ดกล็งเอยดวยคํ าวาผลประโยชน
ของสมาคม สมาคมพยายามที่จะรักษาผลประโยชนเฉพาะสมาชิกของตนเลือกใชกฎหมาย      
เฉพาะสวนทีไ่มขดัผลประโยชนของสมาคม หรือยิง่ไปกวานัน้สมาคมยงัมสีวนเปนอยางมากในการละเมดิ
บทบญัญตัขิองกฎหมายการชางและการฝกงานฉบบันี ้ ซ่ึงเปนการขดักบัหลักการส ําคญัของการฝกงาน

                                                       
15 สมคดิ ศรสีงัคม ก (2504). ประวัติศาสตรเศรษฐกจิทวปียุโรปภาคประเทศองักฤษ (เลม 1). หนา 35-42.
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อยางสิน้เชงิ อยางไรกต็ามถงึแมวากฎหมายการชางและการฝกงานจะไรผลในทางปฏบิตัิ แตกอใหเกดิ
ผลสํ าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก แสดงถงึวิวัฒนาการของกฎหมายซึ่งแตเดิมเปนจารีตประเพณี
มาเปนกฎหมายลายลกัษณอักษร ประการทีส่อง แสดงใหเหน็ถึงสถานะทางสงัคมในยคุนัน้มุงแสวงหา
ผลประโยชนที่มีการผูกขาดในการคาการผลิตของอังกฤษ

ลูกจางฝกงานตามทีก่ลาวมานัน้ ถือเปนลูกจางฝกหดังานทีเ่กดิขึน้จากความตองการ
ของผูปกครองเดก็ที่ตองการจะใหเด็กฝกหัดงานและเรียนรูการทํ างานเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพ
อิสระไดในอนาคต แตทัง้นีก้ย็งัมลูีกจางฝกหดังานอกีประเภทหนึง่ซึง่เปนเดก็ยากจนอนาถา โดยรัฐบาล
อังกฤษสมัยนั้นใหวัดมีหนาที่ฝกงานใหกับเด็กเหลานี้ตามนโยบายแกปญหาความยากจน ปญหา  
คนวางงาน ปญหาคนจรจัด ซ่ึงเริ่มมีมาตั้งแตสมัยพระเจาเฮนรี่ที่ 816 ถาเปนเด็กผูชายก็ฝกงานจนอายุ 
24 ป ถาเปนเด็กผูหญิงก็ฝกงานจนอายุ 21 ป ถึงจะพนจากการฝกงานไปได จะเห็นไดวารัฐบาล
อังกฤษก็ไดพยายามใชระบบการฝกงานแกไขปญหาความยากจนซึ่งเปนปญหาสังคมในขณะนั้น 
แตในที่สุดก็ไมสามารถแกไขปญหาเหลานี้ได แตกลับนํ าไปสูปญหาสังคมที่รายแรงประการหนึ่ง   
กค็อื การเปดโอกาสใหมกีารขดูรีดแรงงานเดก็อยางถกูตองตามกฎหมายโดยเปนชองทางใหเดก็ยากจน
เหลานีถู้กเอารดัเอาเปรยีบอยางไมเปนธรรมในการใชแรงงานจากนายจาง อีกทัง้ไมไดรับการเหลยีวแล
เอาใจใสเปนเวลานานในชวงระยะเวลาตอมาอีกหลายป

เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขนานใหญกลางคริสตศตวรรษที่ 18 ทํ าใหมี
การเปลีย่นแปลงวธีิการผลิตจากการท ําดวยมอืทีต่องอาศยัความช ํานาญเฉพาะตวับคุคลมาใชเครือ่งจกัรแทน
เปนการเปลีย่นจากวธีิการตามระบบครวัเรอืนมาสูระบบโรงงานอตุสาหกรรม การผลติกเ็ปนการกระท ํา
ในปรมิาณมากและมขีนาดใหญขึน้เพือ่สงไปขายในตลาดทัง้ภายในและนอกประเทศอยางกวางขวาง17

สงผลใหแรงงานเด็กยากจนอนาถาถูกเอารัดเอาเปรียบอยางไมเปนธรรมมากขึ้นตามลํ าดับ โดยวัด  
ทีม่หีนาทีต่องเล้ียงดูและฝกงานใหกับเด็กยากจนอนาถาไดนํ าเด็กเหลานั้นเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม
โดยผานสญัญารบัเดก็ไปฝกงานในโรงงาน ซ่ึงกฎหมายกเ็ปดชองใหวดัท ําเชนนัน้ได แตสัญญาดงักลาว
มลัีกษณะเปนการซือ้ขายเดก็มากกวา เนือ่งจากเมือ่นายจางไดจายเงนิใหกบัทางวดัแลว เดก็กต็กเปนกรรมสทิธิ์
ของเจาของโรงงานไป และจากสญัญาดงักลาวผนวกกบัขอก ําหนดของระบบการฝกงานท ําใหเดก็ยากจน
เหลานี้จะตองถูกฝกหัดงานภายใตการควบคุมของนายจางที่ไดตัวเด็กไปจนกวาจะมีอายุถึง 21 ป
สํ าหรับเด็กหญิง และอายุ 24 ปสํ าหรับเด็กชาย ชะตาชีวิตของเด็กยากจนในโรงงานในยุคตน       
ของการปฏวิตัอุิตสาหกรรมเปนชวีติทีน่าเศราใจเปนอยางมาก เดก็ตองทกุขทรมานอยูกบัการถกูบงัคบั

                                                       
16 เอี่ยม ฉายางาม. เลมเดิม. หนา 56-64.
17 สมคดิ ศรสีงัคม ข (2504). ประวติัศาสตรเศรษฐกจิทวปียุโรปภาคประเทศองักฤษ (เลม 2). หนา 189-191.
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ใชงานอยางหนัก ความเปนอยูของแรงงานเด็กขึ้นอยูกับความพอใจของนายจางที่จะใหความเมตตา
สงสาร โดยในความเปนจรงิเดก็ตองท ํางานตัง้แตอาย ุ5 ขวบ ขึน้ไป และท ํางานวนัละ 14 – 18 ช่ัวโมง
หรือมากกวานั้น มีเวลาพักไดเพียงเล็กนอย อยูในสภาพแวดลอมที่เลวราย ทํ างานหามรุงหามคํ่ า    
ไมไดรับคาจางและอาหารอยางเพียงพอ อีกทัง้ยงัถูกนายจางกลั่นแกลงหรือทารุณอีกดวย แรงงาน
เดก็ผูหญิงมกัถูกนายจางขมเหงลวงเกนิทางเพศอยูเสมอ อุบตัเิหตใุนโรงงานเปนเรือ่งทีเ่กดิขึน้บอยครัง้
โดยไมไดรับการเหลียวแลจากนายจาง เดก็ๆ ถูกใชแรงงานโดยไมไดรับการอบรมสั่งสอนใหเรียนรู
วทิยาการใหมๆ  วนัแลววนัเลา จนในทีสุ่ดรางกายของเดก็กเ็ตบิโตจนไมเหมาะสมกบังานหรอืเครือ่งจกัร
ทีเ่คยท ําอยูอีกตอไป เมือ่ถึงเวลานัน้นายจางกจ็ะปลดเดก็เหลานีอ้อกเพือ่รับเดก็รุนใหมเขาท ํางานแทน
จากสาเหตทุีไ่มไดรับการอบรมฝกฝนมากอน บรรดาเดก็ๆ ทีถู่กปลดออกจากงานกจ็ะตกอยูในสภาพ
ของคนไรฝมือ ตกเปนเหยื่อของการขูดรีดแรงงานของนายจางอื่นอีกตอไป และเด็กเหลานี้ก็จะเปน
ผูใหก ําเนดิเด็กขายแรงงานรุนตอๆ ไป ซ่ึงก็จะมีวิถีชีวิตวนเวียนอยูในวัฏจักรที่ไดเคยประสบมาแลว

จะเห็นไดวา การปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงแมจะมีประโยชนอยูมากก็ตาม      
แตกไ็ดสรางปญหาสังคมตางๆ ไวมากดวย ในขณะเดียวกันสภาพปญหาการใชแรงงานเด็กที่เลวราย
กถื็อเปนหนึง่ในปญหาทีเ่กดิขึน้จากผลพวงของการปฏวิตัอุิตสาหกรรมดวยเชนกนั18 นายจางองักฤษ
ในสมัยนั้นเห็นลูกจางเด็กเปนเพียงเครื่องไมเครื่องมือท่ีจะนํ ามาซึ่งผลกํ าไรในกิจการของตนเทานั้น
จากสภาพของแรงงานเดก็ทีเ่ลวรายดงักลาวท ําใหนกัอตุสาหกรรมชาวองักฤษผูหนึง่ คอื โรเบริต โอเวน  
(Robert Owen) เกิดความหวงใยและตองการจะแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กเหลานี้ใหหมดไป 
โอเวนเหน็วาเหตกุารณเชนนีจ้ะน ําอนัตรายอยางใหญหลวงมาสูอังกฤษ จงึเปนคนแรกทีริ่เร่ิมแนวคดิ
และมสีวนอยางมากในการผลกัดนัใหมกีฎหมายคุมครองแรงงานเดก็โดยทัว่ไปฉบบัแรกออกใชบงัคบั

สาเหตปุระการหนึง่ทีท่ ําใหโอเวนมแีนวคดิเชนนี้ กด็วยชีวติในวยัเดก็ทีย่ากล ําบาก
ตองออกจากบานไปเปนลูกจางฝกหัดงานกับนายจางคนหนึ่งในลอนดอนตั้งแตอายุเพียง 10 ป และ
เมือ่สํ าเรจ็จากการฝกงานก็เขาไปเปนผูชวยในรานขายของแหงหนึ่งในลอนดอน โอเวนขณะนั้นอายุ 
15 ป ตองท ํางานวนัละ 18 ช่ัวโมง โดยไดทานอาหารเพยีงวนัละ 1 มือ้ และไดเงนิตอบแทนเพยีงเลก็นอย
โอเวนไดประสบพบเห็นชะตาชีวิตของแรงงานเด็กมากมาย แตโอเวนเกงกวาและโชคดีกวา        
แรงงานเดก็อื่นๆ ทั่วไป พออายุ 18 ป โอเวนก็มีตํ าแหนงเปนถึงผูจัดการโรงงานแหงหนึ่งมีโอกาส
ไดรูจักกับคนหลายระดับ และในชวงนี้เองที่โอเวนไดเรียนรูส่ิงตางๆ จากเพื่อนซึ่งเปนอาจารย      
ในมหาวทิยาลยั ท ําใหมผีลตอววิฒันาการดานความรูสึกนกึคดิและการด ําเนนิชวีติในระยะเวลาตอมา
โดยยิง่ท ําใหโอเวนเชือ่มัน่และพยายามผลกัดนัแนวคดิที่ตองการใหมีการยกระดับสภาพความเปนอยู

                                                       
18 เอี่ยม ฉายางาม. เลมเดิม. หนา 239-241.
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ของผูใชแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กใหดีขึ้น โอเวนเห็นดวยกับแนวคิดของจอหน ล็อก ที่วา
มนุษยสามารถแกไขปรับปรุงตัวเองใหเปนผูมีเหตุผลไดถาอยูในสภาพแวดลอมที่ดี และกํ าจัด
สภาพแวดลอมที่ไมดีออกไป โอเวนเชื่อวาการแกไขปรับปรุงจะตองเร่ิมตั้งแตอายุยังนอย ดังนั้น 
ดวยความเชื่อนี้ โอเวนจึงพยายามผลักดันแนวคิดที่ตองการใหมีการคุมครองแรงงานเด็กไปสูสังคม
อังกฤษในสมัยนั้น โอเวนมีโอกาสพิสูจนแนวคิดของตนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เมื่อไดแตงงาน   
กบัลูกสาวของเจาของโรงงานทอผาทีใ่หญทีสุ่ดแหงหนึง่และไดกลายมาเปนหุนสวนและเปนผูจดัการ
ของโรงงานนีใ้นป ค.ศ. 1800 โรงงานแหงนีใ้นชวงกอนทีโ่อเวนจะมาเปนผูจดัการกเ็หมอืนโรงงานทัว่ไป
มกีารใชแรงงานเด็กตั้งแตอายุ 5 ป และใหทํ างานวันละ 13 ช่ัวโมง เปนจํ านวนถึง 500 – 600 คน  
ท ําใหเด็กๆ สวนมาก มสุีขภาพทรุดโทรม มีรางกายแคระแกรน พิการบาง เติบโตชาและมีสติปญญา
ในระดับตํ่ ากวาเด็กทั่วๆ ไป แตเมือ่โอเวนไดเขามาเปนผูจัดการจึงพยายามหาแนวทางเพื่อหยุดจาง
แรงงานเด็กที่มีอายุนอยและวางมาตรการเพิ่มขึ้นอีก 3 ประการ คือ

1. หามจางแรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 10 ป
2. ก ําหนดเวลาทํ างานใหนอยลงเหลือวันละ 10 ช่ัวโมง 45 นาที
3. จดัสวสัดกิารใหแกสมาชกิครอบครวัของแรงงาน เชน เปดโรงเรยีนแกคนงาน

และลูกๆ โดยไมเสียคาเลาเรียน
หลังจากนั้นไมนาน โอเวนก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไดหลายประการ 

เดก็ๆ คนงานแขง็แรงและราเรงิ เรียนหนงัสอืมากขึน้ ลูกจางมขีวญัและก ําลังใจดขีึน้ เอาใจใสกบัหนาที่
การทํ างานมากขึ้น การลดชั่วโมงการทํ างานแมทํ าใหผลผลิตลดลงมาบางก็เปนเฉพาะในระยะแรก
แตในที่สุดก็สามารถไดผลผลิตในปริมาณที่เทาเดิม ถือวาการวางมาตรการดังกลาวไมมีผลกระทบ
ตอการผลติ แตกลับเปนการเสรมิความแขง็แกรงในกระบวนการผลติไดมากขึน้ ท ําใหโอเวนสรปุไดวา
แนวความคิดในการใหความคุมครองแรงงานเด็กนอกจากจะเปนผลดีตอแรงงานเด็กซ่ึงจะเติบโต
ไปเปนแรงงานผูใหญในอนาคตแลวยังไมกระทบกระเทือนตอกระบวนการผลิตแตอยางใด และ    
ผูทีจ่ะไดรับประโยชนมากทีสุ่ด กค็อื ประเทศองักฤษ ในระยะแรกแนวคดิของโอเวนไมไดรับการยอมรบั
จากสังคมและผูถือหุนของโรงงานคนอื่นๆ ก็ไมเห็นดวยตางพากันถอนหุนไปหมด แตในที่สุด     
โอเวนกส็ามารถเปลีย่นแปลงโรงงานของเขาใหเปนโรงงานตวัอยางทีม่อิีทธิพลตอการคุมครองแรงงานเดก็
และน ําชื่อเสียงมาสูโอเวนเปนอยางมากในระยะเวลาตอมา
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ในขณะนั้น ยงัมนีักการเมืองคนสํ าคัญอีกคนหนึ่งชื่อวา เซอร โรเบิรต พีล 
(Sir Robert Peel) ทีเ่หน็ความสํ าคัญของการคุมครองแรงงานเด็กเชนกัน พีลเปนผูเสนอรางกฎหมาย
ฉบบัแรกทีใ่หความคุมครองแกคนงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็ เรียกวา กฎหมายวาดวยสุขภาพและจติใจ
ของผูฝกงาน ป ค.ศ. 180219 (The Health and Moral of Apprentice Act 1802) กฎหมายฉบับนี้      
มุงประเด็นไปที่สุขภาพและจิตใจของผูฝกงานในโรงงาน วางแนวทางการใชแรงงานผูฝกงาน
กํ าหนดชั่วโมงการทํ างาน กํ าหนดคาจาง กํ าหนดสภาพแวดลอมในการทํ างาน เชน นายจาง        
ตองทํ าความสะอาดโรงงานปละ 2 คร้ัง โรงงานตองมีการระบายอากาศอยางปลอดโปรง ลูกจางเด็ก
จะตองไดรับแจกเสื้อผาปละ 2 ชุด และมีหอพักแยกระหวางชายหญิง ลูกจางเด็กนอนรวมกันหองละ
ไมเกิน 2 คน ในกรณีเจ็บปวยทางโรงงานจะตองจัดหาหมอมาตรวจสุขภาพลูกจางเด็กจะทํ างาน  
เกินวันละ 12 ช่ัวโมงไมได หามการทํ างานในเวลากลางคืนระหวางเวลา 21.00 – 06.00 นาฬิกา    
ลูกจางเดก็ตองผานการศกึษาภาคบงัคบัซึง่ก ําหนดไว 4 ป และใหเจาหนาทีป่ระจ ําทองถ่ินเปนผูบงัคบัใช
เปนไปตามกฎหมายนี ้เปนตน กฎหมายฉบบันีถื้อเปนกฎหมายฉบบัแรกทีใ่หความส ําคญัตอการคุมครอง
แรงงานเด็ก และเปนหลักการพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการรางกฎหมายฉบับตอๆ มา

กฎหมายฉบับนี้มีขอเสียที่ใชบังคับเฉพาะลูกจางฝกหัดงานที่ยากจนอนาถา
เทานัน้ ไมคุมครองลกูจางเดก็โดยทัว่ๆ ไป รวมทัง้ไมคุมครองลกูจางฝกหดังานในเมอืง ซ่ึงเปนแรงงานเดก็
ทีม่อียูในเมอืงมากมายท ําใหกฎหมายฉบบันีไ้รผลบงัคบัใชในทีสุ่ด เนือ่งจากเมือ่เทคโนโลยใีนการประดษิฐ
เครื่องจักรกลพลังไอนํ้ าเกิดขึ้น ทํ าใหนายจางไมจํ าเปนตองไปตั้งโรงงานตามแหลงแมนํ้ าในปาอีก
โรงงานสวนใหญยายเขาไปตัง้อยูในเมอืง ท ําใหไมจ ําเปนตองจางแรงงานเดก็ยากจนอนาถาอกีตอไป
เพราะสามารถหาแรงงานเด็กซึ่งมีอยูมากมายในเมืองได

หลังจากทีโ่อเวนเหน็แลววา กฎหมายฉบบันีไ้รผลบงัคบัจงึไดพยายามผลกัดนั
และขอรองใหพลีเปนผูเสนอรางกฎหมายฉบบัใหม โอเวนพยายามกระตุนใหมหาชนสนใจรางกฎหมาย
ฉบบัใหมนี้เพื่อใหมีผลตอการคุมครองถึงแรงงานเด็กทุกคน โดยมีหลักการที่สํ าคัญ คือ

1. ใหใชบงัคบักบัโรงงานฝายไหม ขนสตัวและสถานทีป่ระกอบการทกุๆ แหง
ทีจ่างลูกจางเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ป ตั้งแต 20 คน ขึ้นไป

2. หามจางแรงงานเดก็อายตุํ ่ากวา 10 ป และหามใชแรงงานเดก็เกนิกวาวนัละ
10 ช่ัวโมง 30 นาที

3. นายจางตองจดัใหมเีวลาพกัในระหวางเวลาท ํางานไมนอยกวาวนัละ 2 ช่ัวโมง

                                                       
19 สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. (2533). เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน สาขานิติศาสตร

หนวยท่ี 1 (เลม 1). หนา 32.

DPU



23

4. หามใชแรงงานเด็กในเวลากลางคืนตั้งแตเวลา 21.00 – 05.00 นาฬิกา
5. ใหพนกังานตรวจแรงงานมหีนาทีต่รวจสภาพการท ํางาน และสอดสองดแูล

ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
6. ใหครขูองแรงงานเดก็มหีนาทีร่ายงานผลการเรยีนตอผูพพิากษาประจ ําทองถ่ิน

ปละ 4 คร้ัง
พีลนํ ารางกฎหมายฉบับใหมนี้เสนอตอรัฐสภาอังกฤษตั้งแต ค.ศ. 1815     

แตก็นํ ามาซึ่งความขัดแยง บางกลุมตอตานโดยเห็นวารางกฎหมายฉบับนี้ไมเพียงแตจะนํ ามา         
ซ่ึงความเสยีหายในทางการคา แตจะท ําใหการคาลดปรมิาณลงและกระทบถงึตวัผูใชแรงงานโดยตรง
จะท ําใหผูใชแรงงานตกงาน แตบางกลุมกเ็หน็ดวย ซ่ึงความคดิเหน็แตกแยกด ําเนนิอยูจนกระทัง่ 2 ป ตอมา
พลีจงึน ําเสนอรางกฎหมายฉบบันี้ โดยแกไขเปลีย่นแปลงใหมผีลเฉพาะแรงงานเดก็ในอตุสาหกรรมฝาย
เทานัน้เขาสูรัฐสภาใหมอีกครัง้หนึง่ ในขัน้ตอนการพจิารณามกีารแกไขหลักการส ําคญัหลายประการ
ทีแ่ตกตางจากหลักการเดิมของโอเวน เชน โอเวนเสนอไมใหใชแรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 10 ป และ
มเีวลาท ํางานไมเกินวันละ 10 ช่ัวโมง 30 นาที แกไขเปนหามใชแรงงานเด็กตํ่ ากวา 9 ป และมีเวลา
ท ํางานไมเกนิวนัละ 12 ช่ัวโมง โดยตดัขอเสนอเกีย่วกบัผูตรวจโรงงานออกทัง้หมดโดยใหผูพพิากษา
ทองถ่ินเปนผูตรวจตราโรงงาน ซ่ึงในทางปฏิบัติผูพิพากษาไมเคยตรวจโรงงานเลย ทํ าใหในที่สุด
แมจะผานกฎหมายฉบับนี้ในป ค.ศ. 1819 แตก็ไมทํ าใหสภาพปญหาการใชแรงงานเด็กที่เลวราย   
ลดลงไปแตอยางใด กฎหมายโรงงานป ค.ศ. 1819 ฉบบันี้ จงึเปรยีบเสมอืนเสอืกระดาษเจาของโรงงาน
ไมยอมปฏิบตัติาม การควบคมุตรวจตรายงัไมรัดกมุพอ อีกทัง้ไมมบีทก ําหนดโทษ ท ําใหแนวความคดิ
ของโรเบิรต โอเวนในระหวางป ค.ศ. 1800 – 1833 มีอันตองประสบความลมเหลวไปอยางสิ้นเชิง20

แนวความคดิเรือ่งการคุมครองแรงงานเดก็ของโอเวนไดกลับมาสูความสนใจ
ของรัฐบาลอังกฤษอีกครั้งในป ค.ศ. 1833 ซ่ึงเปนปที่อังกฤษเริ่มเขาสูยุคของรัฐสวัสดิการ เร่ิมมี   
การประกาศใชกฎหมายโรงงานป ค.ศ. 1833 (Factories Act 1833) โดยมสีาระส ําคญัในการคุมครอง
แรงงานเด็กแตกตางจากกฎหมายเดิม คือ21 ไดกํ าหนดใหแตงตั้งผูตรวจตราสภาพโรงงานแทน    
พวกผูพพิากษาทองถ่ิน ซ่ึงในอดตีมกัปลอยปะละเลยการปฏบิตัหินาทีอ่ยูเสมอ ไมเคยไปตรวจโรงงานเลย
อีกทั้งหามไมใหใชแรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 9 ป ตามโรงงานทุกแหง และก ําหนดจํ านวนชั่วโมง
ท ํางานเหลอืเพยีงวนัละ 9 ช่ัวโมง พรอมกบัใหนายจางใหการศกึษาแกเดก็เหลานัน้ดวย สวนเดก็ทีม่อีายุ
ระหวาง 13 ถึง 18 ป ก็ทํ างานไดวันละ 12 ช่ัวโมง

                                                       
20 เอี่ยม ฉายางาม. เลมเดิม. หนา 253.
21 แหลงเดิม. หนา 253-254.
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ตอมาในป ค.ศ. 1847 มีกฎหมายออกมาลดเวลาทํ างานของเด็กลงอีก และ
ในป ค.ศ. 1874 ก็มีกฎหมายกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าของแรงงานเด็กไวที่ 10 ป สวนปจจุบันนี้มีกฎหมาย
หลายฉบับที่ใหความคุมครองแรงงานเด็ก ไดแก22 กฎหมายการจางแรงงานหญิง เยาวชน และเด็ก 
ป ค.ศ. 1920 (Employment of Women Young Persons and Children Act 1920) กฎหมายเดก็ ป ค.ศ. 1933
(Children Act 1933) กฎหมายการท ํางานในเหมอืงแรและเหมอืงหนิ ป ค.ศ. 1954 (Mines & Quarries
Act 1954) กฎหมายโรงงาน ป ค.ศ. 1961 (Factories Act 1961) กฎหมายเดก็และเยาวชน ป ค.ศ. 1963
(Children & Young Persons Act 1963) กฎหมายธรุกิจการขนสงสินคาทางเรือ ป ค.ศ. 1970 
(Merchant Shipping Act 1970) กฎหมายการจางแรงงานเดก็ ป ค.ศ. 1973 (Employment of Children
Act 1973) กฎหมายหลักสูตรการฝกงาน ป ค.ศ. 1973 (Education (Work Experience) Act 1973)

กฎหมายเหลานี้ไดใหความคุมครองแรงงานเด็ก โดยกํ าหนดอายุขั้นตํ่ า   
ของแรงงานเด็กสํ าหรับงานเบานอกภาคอุตสาหกรรมไวที่ 13 – 16 ป ภายใตเงื่อนไข ดังนี้

1. งานนัน้ตองไมใชการท ํางานในโรงงาน เหมอืงแร เหมอืงหนิ ธุรกจิการขนสง
ยกเวนแตเปนกรณีที่ทํ าใหสมาชิกในครอบครัวหรือภายใตความดูแลของสมาชิกในครอบครัว

2. งานนั้นตองไมใชงานที่เสี่ยงกับอุบัติเหตุหรืออันตรายตอสุขภาพและ
พฒันาการของรางกาย จิตใจ หรือเปนภัยตอศีลธรรม

3. งานนัน้ตองไมขัดขวางการศึกษา และไมอยูในระหวางชั่วโมงเรียน
4. งานนัน้ตองไมนานกวา 2 – 4 ช่ัวโมงตอวัน
5. หามทํ างานระหวางเวลา 19.00 – 06.00 นาฬิกา
สํ าหรับในงานอันตรายกฎหมายเหลานี้ไดกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าของแรงงานเด็ก

ไวที ่ 16–18 ป แตทั้งนี้ก็อยูภายใตเงื่อนไขที่จะไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือพัฒนาการของรางกาย
หรือจติใจของเด็ก โดยหามเด็กอายุตํ่ ากวา 16 ป ทํ างานเกี่ยวกับเกษตรกรรม การกอสรางรื้อถอน
อาคาร และหามเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ างานที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิด ไอพิษ ฝุน กาซและสารพิษ เชน 
สารเคมปีระเภทแรใยหนิ โครเมยีม ตะกัว่ สารกมัมนัตภาพรงัสี ไอโอไนซ เปนตน อีกทัง้ตัง้แตป ค.ศ. 1973
เปนตนมา ไดโอนอํ านาจในการควบคมุดแูล และบงัคบัตรวจตราการใชแรงงานเดก็ใหไปอยูในอ ํานาจ
ของรฐัมนตร ี ซ่ึงเดมิอํ านาจดงักลาวเปนของเจาหนาทีภ่ายในทองถ่ิน แตในปจจบุนัเจาหนาทีท่องถ่ิน

                                                       
22 Bob Hepple and Sandra Fredman. (1986). Labour Law and Industrial Relations in Great Britain.

S.1. pp. 88-91.
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มีหนาที่ในการปองกันและดูแลหาขอมูลเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กเทานั้น ยังผลใหการบังคับใช
กฎหมายเพือ่การคุมครองแรงงานเด็กเปนไปอยางกวางขวางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น23

         
2) การคุมครองแรงงานเด็กในประเทศอื่นๆ

หลังจากทีม่กีารรเิริม่ออกกฎหมายทีใ่หความคุมครองแรงงานโดยใหความส ําคญั
กบัแรงงานเด็กขึ้นเปนฉบับแรกในประเทศอังกฤษ ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตางก็ไดออกกฎหมาย  
ในดานโรงงานขึ้นเพื่อคุมครองผูใชแรงงาน มกีารก ําหนดชั่วโมงทํ างานระยะเวลาการทํ างาน และ 
สวสัดกิารตางๆ รวมถึงการใหความคุมครองแรงงานเด็กดวยเชนกัน

ในประเทศฝรั่งเศสไดมีการออกกฎหมายหามจางเด็กอายุตํ่ ากวา 8 ป ทํ างาน
เมือ่ป ค.ศ. 1841 ทั้งยังไดกํ าหนดชั่วโมงทํ างานของเด็กอายุ 8 – 12 ป ไววันละ 10 ช่ัวโมง และ
สํ าหรับเดก็อายุ 12 – 16 ป วันละ 12 ช่ัวโมง โดยใหมีวันหยุดพักผอนในวันอาทิตยและวันหยุด   
ตามประเพณตีางๆ แตในระยะแรกนีก้ารคุมครองแรงงานเดก็ในฝรัง่เศส กม็ปีญหาเชนเดยีวกบัในองักฤษ
กลาวคอื ในทางปฏบิตันิายจางจะไมยอมปฏบิตัติามกฎหมาย และการตรวจตราดแูลกไ็มมปีระสทิธภิาพ
อีกทัง้กฎหมายไมไดกํ าหนดบทลงโทษแกผูฝาฝนไวทํ าใหการคุมครองแรงงานเด็กไรผลบังคับ

ในป ค.ศ. 1874 ฝร่ังเศสไดมีการออกกฎหมายโรงงาน ป ค.ศ. 187424 ขึ้น   
ใชบงัคบัอยางจรงิจงัมากขึน้ โดยขยายอายขุัน้ตํ ่าของแรงงานเดก็โดยทัว่ไปขึน้เปน 10 ป และอายขุัน้ตํ ่า
ของแรงงานเด็กที่จะทํ างานในโรงงานอุตสาหกรรมเปน 12 ป เวนแตอุตสาหกรรมบางประเภท    
แตอยางไรกต็ามเด็กอายุ 10 – 12 ป จะทํ างานเกินวันละ 6 ช่ัวโมงไมได และยังกํ าหนดอายุขั้นตํ่ า
สํ าหรับงานกลางคืนไวที่ 16 ป อีกทั้งหามมิใหแรงงานเด็กทุกประเภททํ างานใตพื้นดิน

ตอมาในวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1892 ฝร่ังเศสก็ไดมีกฎหมายฉบับใหม
ออกใชบังคับโดยหามมิใหจางเด็กอายุตํ่ ากวา 13 ป เขาทํ างานหรือเปนลูกจางฝกหัดงาน เวนแต     
จะไดสํ าเรจ็การศึกษาภาคบังคับและแพทยรับรองแลววามีรางกายสมบูรณจึงจะอนุญาตใหทํ างานได
ตั้งแตอายุ 12 ป แตกฎหมายกย็งัใหสิทธิแกเจาพนักงานตรวจแรงงานพิจารณาวางานที่ใหเด็กที่มีอายุ
ยงัไมครบ  13  ป ทํ านั้น เหมาะสมหรือเกินกํ าลังเด็กหรือไมดวย นอกจากนี้ยังไดกํ าหนดเวลาทํ างาน
ของเดก็อายุ 13-16 ป ใหลดลงเหลือวันละ 10 ช่ัวโมง และเวลาทํ างานของเด็กอายุ 16 -18 ป ไมเกิน
วนัละ 11 ช่ัวโมง โดยทัง้นีต้องไมเกนิสปัดาหละ 60 ช่ัวโมง และหามเดก็อาย ุ18 ป ท ํางานในเวลากลางคนื
อีกทัง้ใหแรงงานเดก็มวีนัหยดุพกัในวนัอาทติยและในวนัหยดุตามประเพณ ี หลังจากนัน้รัฐบาลฝรัง่เศส

                                                       
23 Bob Hepple and Sandra Fredman. Ibid. pp. 90-91.
24 สุดาศิริ วศวงค ก (2538). กฎหมายคุมครองแรงงาน. หนา 14.
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กพ็ยายามขยายอายุขั้นตํ่ าของเด็กขึ้นไปเปน 14 ป ทั้งนี้โดยเห็นวาเด็กที่มีอายุ 12 - 13 ป ยังมีรางกาย
ไมแข็งแรงพอที่จะทํ างานเชนผูใหญได แตในปจจุบันกฎหมายฝรั่งเศส25 ก็ยังกํ าหนดอายุขั้นตํ่ า   
ของแรงงานเด็กสํ าหรับงานเบาไวที่ 12 ป ภายใตเงื่อนไขวาจะตองจบการศึกษาภาคบังคับแลว      
แตถาหากยงัไมจบ กท็ ํางานไดเฉพาะวนัหยดุเรยีนและระยะเวลาทีก่ ําหนดระหวางวนัหยดุเรยีนเทานัน้
และการทํ างานนั้นตองไมทํ าใหเด็กเสี่ยงกับอุบัติเหตุหรือเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายและจิตใจ
โดยกฎหมายกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าของแรงงานเด็กสํ าหรับงานอันตรายไวที่ 16 - 18 ป

หลังจากทีป่ระเทศองักฤษและประเทศฝรัง่เศสไดประกาศใชกฎหมายคุมครอง
แรงงานเด็กแลว ประเทศตางๆ ในยุโรป ก็มีการตรากฎหมายในลักษณะเดียวกันเพื่อคุมครองการใช
แรงงานออกใชบังคับตามมา ดังนี้26

ประเทศเยอรมนแีละประเทศรสัเซยีในสมยันัน้ ไดเริม่มกีารคุมครองแรงงานเดก็
โดยการประกาศใชกฎหมายโรงงานในป ค.ศ. 1878 และป ค.ศ. 1882 ตามลํ าดับ และไดมีการตรา
กฎหมายคุมครองแรงงานเรือ่ยมา โดยในป ค.ศ. 1991 ทัง้สองประเทศกย็งัก ําหนดคุมครองอายุขัน้ตํ ่า
ของแรงงานเด็กสํ าหรับงานทั่วไปไวที่ 15 ป และ 18 ป สํ าหรับงานอันตราย

ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอรแลนด สวีเดน ไดเร่ิมมีการคุมครองแรงงานเด็ก
โดยการประกาศใชกฎหมายโรงงานในป ค.ศ. 1889 พรอมกัน และไดมีการตรากฎหมายคุมครอง
แรงงานเรื่อยมา โดยในป ค.ศ. 1991 ประเทศเบลเยี่ยมกฎหมายก็ยังกํ าหนดคุมครองอายุขั้นตํ่ า     
ของแรงงานเดก็ส ําหรับงานทัว่ไปไวที ่14 ป และ 18 ป สํ าหรบังานอนัตราย สวนประเทศเนเธอรแลนด
กฎหมายก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าของแรงงานเดก็ส ําหรับงานทัว่ไปไวที ่15 ป และ 18 ป สํ าหรบังานอนัตราย
โดยมขีอยกเวนใหเด็กมีอายุขั้นตํ่ าตั้งแต 13 ป สามารถทํ างานเบาตามที่กฎหมายกํ าหนดได สํ าหรับ
ประเทศสวเีดนนั้น กฎหมายกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าของแรงงานเด็กสํ าหรับงานทั่วไปที่ 16 ป และ 18 ป 
สํ าหรับงานอันตรายโดยมีขอยกเวนใหเด็กที่มีอายุตั้งแต 13 ป สามารถทํ างานเบาไดเชนเดียวกับ
ประเทศเนเธอรแลนด

สวนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1997 มีแรงงานเด็กกวา 4 ลานคน
อายรุะหวาง 12 - 17 ป จากการสํ ารวจพบวา มแีรงงานเด็กผิดกฎหมายประมาณ 290,200 คน       
โดยเปนเดก็ชายมากกวาเด็กหญิง และในจํ านวนแรงงานเด็กผิดกฎหมายทั้งหมด 129,700 คน มีอายุ 
14 – 15 ป และ 59,600 คน มอีายตุํ ่ากวานัน้ โดยในจ ํานวนนีแ้รงงานเดก็ผิดกฎหมายทีรั่บจางเยบ็เสือ้ผา

                                                       
25 International Labour Organization. (1991). “Condition of Work Digest on Child Labour.”

Law and Practice, 10, 2. pp. 48-54.
26 สุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัย. เลมเดิม. หนา 33.
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อยูที่บานไมถูกนับรวมอยูดวย เนื่องจากไมมีวิธีการในการคํ านวณแรงงานเด็กในงานลักษณะนี้ได 
แตกป็ระมาณไดวาในป ค.ศ. 1997 มจี ํานวนถงึ 13,100 คน ซ่ึงถือเปนธรุกจิทีข่ึน้ชือ่ในเรือ่งการละเมดิ
กฎหมายดานคาจางและความปลอดภัยของแรงงานเด็ก ในสหรัฐอเมริกาแรงงานเด็กจํ านวนมาก   
ไดรับคาจางตํ ่ากวาคาจางขัน้ตํ ่าตามกฎหมาย และในบางกรณสิีนคาทีผ่ลิตจากแรงงานเดก็ผิดกฎหมาย
มอียูทัว่ไปในทองตลาด แตไมเปนทีรั่บรูของผูบริโภค มหีลายบรษิทัทีซ้ื่อสินคาจากแรงงานเดก็เหลานี้
แตกลับประณามการใชแรงงานเด็ก

แรงงานเดก็ในสหรฐัอเมรกิาจ ํานวนมากเสีย่งอนัตรายอยางมากในการท ํางาน
ทกุ 5 วนั จะมีเด็กไดรับอันตรายจากการทํ างานซึ่งเปนงานที่กฎหมายหามเด็กทํ า และทุกป จะมีเด็ก
ประสบอันตรายจากการทํ างานประมาณ 200,000 คน โดย 1 ใน 3 ไดรับอันตรายสาหัสถึงขนาด
ตองเขาโรงพยาบาล ทั้งนี้ก็เนื่องจากแรงงานเด็กสวนใหญขาดประสบการณในการทํ างาน อีกทั้ง
นายจางไมจดัระบบความปลอดภยัใหเปนไปตามกฎหมาย และนอกจากการบาดเจบ็ขณะท ํางานแลว
ยงัมแีรงงานเด็กจํ านวนมากที่เสี่ยงตอปญหาดานสุขภาพ เพราะตองทํ างานเกี่ยวกับสารเคมี

สํ าหรับประวตักิารคุมครองแรงงานเดก็ในสหรฐัอเมรกิาไดมกีารออกกฎหมาย
ฉบบัแรกที่กํ าหนดเงื่อนไขการใชแรงงานเด็กเมื่อป ค.ศ. 1813 ในมลรัฐคอนเนคติคัค และตอมา    
จึงแพรหลายไปทั่วทุกมลรัฐ โดยมีกฎหมายของรัฐบาลกลางกํ าหนดเงื่อนไขการใชแรงงานเด็กไว
อยางกวางๆ และแตละมลรัฐจะกํ าหนดรายละเอียดโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของมลรัฐนั้นๆ 
เชน การกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าของเด็กที่จะเขาทํ างานในงานที่เสี่ยงอันตราย กฎหมายของรัฐบาลกลาง
จะก ําหนดไวที ่ 16 ป สวนรายละเอียดประเภทของลักษณะงานแตละมลรัฐจะกํ าหนดไวแตกตางกัน 
ทัง้นีม้ลรัฐสวนใหญเกือบทั้งหมดหามจางเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ างานเสี่ยงอันตราย 17 ประเภท 
เชน การใชเล่ือยไฟฟา งานเหมือง ใตดิน งานผลิตวัตถุระเบิดหรือที่เกี่ยวสารกัมมันตภาพรังสี 
เปนตน สวนชั่วโมงทํ างานในวนัหนึง่ๆ และสัปดาหหนึ่งๆ นั้น กไ็ดมกีารกํ าหนดไวเชนกัน และ
หามเดก็ท ํางานในเวลากลางคนื ในมลรฐัสวนมากก ําหนดใหเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ท ํางานไดไมเกนิ
วนัละ 8 ช่ัวโมง หรือไมเกินสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง โดยหามทํ างานลวงเวลาและเวลากลางคืน ทั้งยัง
ก ําหนดอีกวา เดก็ทีม่อีายุตํ่ ากวา 16 ป จะเขาทํ างานไดตอเมื่อเปนผูสํ าเร็จการศึกษาภาคบังคับและ
ตองมใีบรับรองแพทยดวยวาเปนบุคคลที่มีรางกายสมบูรณเหมาะสม

      2.3.2 การคุมครองแรงงานเด็กในเอเซีย
สํ าหรบัประเทศทางภมูภิาคเอเซยีในชวงตนครสิตศตวรรษที ่ 19 การใชแรงงานเดก็

ในภาคอุตสาหกรรมยังมีนอย แตก็เร่ิมไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก ญีปุ่นเปนประเทศหนึ่ง   
ทีไ่ดรับอิทธิพลและมีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วมากตั้งแตป ค.ศ. 1880 สมัยนั้น
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เด็กที่เคยทํ างานในภาคเกษตรกรรมก็เริ่มหล่ังไหลเขาสูกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เปนจํ านวนมาก การใชแรงงานเด็กในโรงงานมีตั้งแตอายุนอยและไมเปนธรรมไมมีการกํ าหนด
ระยะเวลาทํ างาน และใหเดก็อยูในสภาพแวดลอมที่เลวรายสภาพที่พักแออัด และเด็กจะถูกควบคุม
ไมใหหลบหนอีอกจากโรงงานเปรยีบเสมอืนผูตองขงั นอกจากนัน้เดก็จะไดรับอนัตรายจากอบุตัเิหตุ
ทีเ่กดิขึน้ในโรงงานอยูเปนประจ ํา และสาเหตทุีท่ ําใหมกีารเอารดัเอาเปรยีบจากนายจางในการใชแรงงานเดก็
กเ็พราะวาในระยะแรกนี้ญี่ปุนยังไมมีกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก ประกอบกับบิดามารดาของเด็ก
มฐีานะยากจนตองท ําสญัญาจางแรงงานเดก็โดยใหเดก็ท ํางานใหนายจาง 2 – 3 ป เดก็จงึตองเขาท ํางาน
เพือ่เปนประกันสํ าหรับเงินที่นายจางไดจายลวงหนาแกบิดามารดาของเด็กไปแลว ในป ค.ศ. 1882 
พบวามแีรงงานเดก็อายตุํ ่ากวา 15 ป เปนจ ํานวนถงึ 16.5% ของแรงงานทัง้หมดทีท่ ํางานอยูในโรงงาน
อุตสาหกรรม และในป ค.ศ. 1902 มีแรงงานเด็กอายุตํ่ ากวา 14 ป ประมาณ 65,000 คน ถือเปน
จ ํานวนถึง 13.1% ของแรงงานทั้งหมดที่ทํ าอยูในโรงงานอุตสาหกรรม

สํ าหรับประวตักิารคุมครองแรงงานเดก็ของญีปุ่นนัน้ ในป ค.ศ. 1886 ญีปุ่นไดประกาศ
ใชกฎหมายเกีย่วกบัการศกึษาภาคบงัคบัในระดบัชัน้ประถมศกึษา ตอมาไดมกีารแกไขปรบัปรงุกฎหมาย
ฉบับนี้ในป ค.ศ. 1900 โดยหามมใิหนายจางทํ าการจางเด็กที่ยังไมสํ าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา
เขาท ํางาน และเพือ่ทีจ่ะใชกฎหมายฉบบันีใ้หมผีลในทางปฏบิตัิ รัฐบาลญีปุ่นไดใหบริการแกเดก็เหลานี้
โดยจัดใหมีการสอนหนังสือใหแกเด็กที่ตองทํ างานดวยในเวลาเย็น เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย  
ทีว่าหามมใิหนายจางท ําการจางเดก็ทีย่งัไมสํ าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาเขาท ํางาน แตอยางไรกต็าม
กย็งัมกีารใชแรงงานเดก็ทีย่งัไมสํ าเรจ็การศกึษากนัอยางแพรหลายตามโรงงานอตุสาหกรรมตางๆ อยู27

ตอมาในป ค.ศ. 1911 ญีปุ่นไดตรากฎหมายโรงงาน ป ค.ศ. 1911 โดยมผีลใชบงัคบั
ในป ค.ศ. 1916 และกํ าหนดเงื่อนไขการคุมครองแรงงานเด็ก ดังนี้

1. หามมใิหมกีารใชแรงงานเด็กอายุตํ่ ากวา 12 ป ยกเวนนายจางอาจจางเด็กอายุ
ตั้งแต 10 ป ขึ้นไป ท ํางานเบาได โดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่

2. หามมใิหเด็กอายุตํ่ ากวา 15 ป ทํ างานเกินวันละ 12 ช่ัวโมง ถากรณีที่อายุเกิน 
15 ป กฎหมายอนุญาตใหขยายชั่วโมงการทํ างานออกไปไดอีก 2 ช่ัวโมง

3. หามมใิหนายจางใชลูกจางที่มีอายุตํ่ ากวา 16 ป ทํ างานระหวางเวลา 22.00 – 
05.00 นาฬกิา แตในบางกรณลูีกจางอาจไดรับอนญุาตจากเจาหนาทีใ่หท ํางานไดจนถงึเวลา 23.00 นาฬกิา

                                                       
27 คมวิทย แดงไชยาวัฒน. (2529). ปญหาทางกฎหมายในการใชแรงงานเด็ก. หนา 54.
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อยางไรกต็าม ในระยะแรกญี่ปุนก็ประสบปญหาเชนเดียวกับอังกฤษและฝรั่งเศส 
คือ แรงงานเด็กยังไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายนี้เทาที่ควร นายจางไมใหความรวมมือและ   
ไมปฏิบตัติาม การตรวจแรงงานเปนไปอยางไรประสิทธิผลไมเทาทนันายจาง ดงันัน้ ในป ค.ศ. 1923 
จงึไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้เสียใหม โดยก ําหนดใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 16 ป ทํ างานได
วนัละไมเกนิ 11 ช่ัวโมง โดยรวมเวลาหยดุพกั 1 ช่ัวโมง และหามมใิหใชแรงงานเดก็และหญงิท ํางาน
ในเวลากลางคืน อีกทั้งหามมิใหนายจางจางลูกจางเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 16 ป ทํ างานที่มีลักษณะ      
เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย หรือทํ างานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ รวมถึงเพิ่มมาตรการในการลงโทษ
กบันายจางผูฝาฝนยังผลใหกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชมากขึ้น

ในป ค.ศ. 1926 กม็กีฎหมายฉบบัใหมใชบงัคบั โดยก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าของแรงงานเดก็
ไวที ่14 ป แตเดก็ทีม่อีายตุัง้แต 12 ป อาจสามารถท ํางานไดถาเขาขอยกเวน และเดก็ไดสํ าเรจ็การศกึษา
ภาคบังคับแลว

ในชวงสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ป ค.ศ. 1940 ญีปุ่นไดออกกฎหมายโดยเกณฑคนงาน
รวมทั้งแรงงานเด็กใหไปเปนทหารและไปเปนแรงงานเพื่อผลิตยุทธภัณฑสํ าหรับใชในสงคราม
เปนผลใหแรงงานเด็กถูกใชแรงงานอยางหนักโดยแทบไมมีเวลาพัก ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง
ญีปุ่นเปนฝายแพสงคราม ญี่ปุนตองเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจและปญหาสังคมที่ยํ่ าแย ดังนั้น รัฐบาล
ในขณะนัน้จงึไดมกีารปฏรูิปการเมอืงและสงัคม เพือ่จะไดเปนประเทศทีป่กครองโดยระบบประชาธปิไตย
รัฐธรรมนูญเปนพื้นฐานสํ าคัญในการปฏิรูปการเมือง และการคุมครองแรงงานเด็กก็เปนสวนหนึ่ง  
ทีถู่กบญัญตัไิวในรัฐธรรมนูญดวย โดยหลังจากนั้นไมนานญี่ปุนก็ไดประกาศใชกฎหมายมาตรฐาน
แรงงาน ป ค.ศ. 1947 (The Labour Standards Act 1947) ในเดอืนเมษายน ป ค.ศ. 194728 เพือ่คุมครอง
การใชแรงงานโดยทั่วไป รวมถึงการคุมครองการใชแรงงานเด็ก และหลังจากนั้นก็ไดมีการแกไข
เรือ่ยมากวา 20 คร้ัง แตในสวนของบทบัญญัติสํ าหรับการคุมครองแรงงานเด็กซึ่งอยูในหมวด 6     
ตัง้แตมาตรา 56 – 64 แทบจะมไิดมกีารแกไข เนือ่งจากบทบญัญตัทิีม่มีาตัง้แตป ค.ศ. 1947 มคีวามทนัสมยั
เปนอยางมาก ไมวาจะเปนเรื่องของการกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าของแรงงานเด็ก ระยะเวลาทํ างาน วันหยุด
หรืองานอนัตราย เปนตน จะมแีกไขบางกใ็นเรือ่งบทก ําหนดโทษทีม่กีารเพิม่เตมิอัตราโทษใหรุนแรงขึน้29

                                                       
28 Kazuo Sugeno. (1992). Japanese Labour Law. p. 9.
29 วิวัฒน วองวิวัฒนไวทยะ. (2542). การคุมครองการใชแรงงานเดก็ตามพระราชบญัญติัคุมครองแรงงาน

พ.ศ. 2541: ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ. หนา 28-30.
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สํ าหรับประเทศอืน่ๆ ทางภมูภิาคเอเชยีในระยะเวลาเดยีวกบัญีปุ่น กไ็ดรับอทิธิพล
จากประเทศตะวันตกเชนกัน โดยเฉพาะประเทศที่อยูภายใตการปกครองของประเทศแถบยุโรป 
เริม่มกีารประกาศใชกฎหมายแรงงานและใหความคุมครองแรงงานเด็ก ไดแก30

ประเทศอินเดยีไดมกีารประกาศใชกฎหมายโรงงานเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1891 
และในระยะเวลาตอมาอินเดียไดกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าในการทํ างานของเด็กไวในรัฐธรรมนูญ โดยหาม
เดก็ที่มีอายุตํ่ ากวา 14 ป เขาทํ างาน สวนงานในโรงงาน เหมืองแร หรืองานที่เปนอันตรายอื่นๆ       
รัฐตางๆ ในอนิเดียกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าไวแตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายระบุหามไมใหเด็กอายุ
ตํ ่ากวา 18 ป ทํ างานในเรือเดินทะเลในตํ าแหนงเปนชางไฟหรือพนักงานปรับระวาง เวนแตในกรณี
ทีท่ ํางานในเรือที่เดินริมฝงแมนํ้ ากํ าหนดอายุขั้นตํ่ าไว 16 ป สวนงานที่เปนอันตรายอื่นๆ กํ าหนดอายุ
ขัน้ตํ ่าไวระหวาง 15 ป ถึง 18 ป และหามมใิหเดก็อายตุํ ่ากวา 15 ป ท ํางานระหวางเวลา 19.00 – 06.00 นาฬกิา
แตถาเปนงานพาณชิยกรรมรฐัตางๆ ก ําหนดระยะเวลาการท ํางานของเดก็ไวแตกตางกนัไปอยูในระหวาง
6 ถึง 7 ช่ัวโมงตอวัน และไมเกนิสัปดาหละ 40 ถึง 42 ช่ัวโมง ระยะเวลาที่หามทํ างานอยูในระหวาง
เวลา 20.00 – 07.00 นาฬิกา

ประเทศอินโดนีเซียซ่ึงอยูภายใตการปกครองของประเทศเนเธอรแลนด ไดเร่ิมมี
การคุมครองแรงงานเด็ก โดยการประกาศใชกฎหมายแรงงานในป ค.ศ. 1908 และไดมีการตรา
กฎหมายคุมครองแรงงานเรื่อยมา จนป ค.ศ. 1948 ไดมีการตรากฎหมายฉบับใหมออกใชบังคับและ
เพือ่คุมครองแรงงานเดก็ โดยก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าหามจางเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 14 ปเขาท ํางาน สวนงานอนัตราย
ในเหมอืงแร บอแร สถานที่ที่มีการขุดคนแรธาตุในดิน หรืองานที่ไมปลอดภัยอันอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหามจางเด็กที่อายุตํ่ ากวา 18 ป เขาทํ างานและหามจางเด็กอายุตั้งแต 14 – 18 ป ทํ างาน   
ในเวลากลางคืน

ประเทศมาเลเซียไดเริ่มมีการคุมครองแรงงานเด็กโดยการประกาศใชกฎหมาย
แรงงานในป ค.ศ. 1912 และตอมาไดมีการตรากฎหมายแรงงานฉบับใหมในป ค.ศ. 1955 (แกไข    
ป ค.ศ. 1981) โดยไดก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าของแรงงานเดก็ส ําหรบังานทัว่ไปไวที ่14 ป และก ําหนดอายขุัน้ตํ ่า
สํ าหรับงานอันตรายไวที่ 16 ป

                                                       
30 สุดาศิริ วศวงศ ก เลมเดิม. หนา 14-15.

DPU



31

2.4  ความเปนมาของการคุมครองแรงงานเด็กในประเทศไทย

สภาพปญหาแรงงานเดก็กอนป พ.ศ. 2499 คนไทยสวนใหญยงัคงประกอบอาชพีเกษตรกรรม
เพราะถือวาเปนอาชีพที่อิสระ แรงงานเสรีที่ทํ างานโดยไดรับคาจางมีนอยมาก เพราะการประกอบ
กจิการเปนลักษณะแบบครอบครวัด ําเนนิการดวยตนเองและสมาชกิภายในครอบครวั การใชแรงงาน
สวนใหญเปนไปเพื่อใชงานในบานเรือนขุนนางและนายทหารโดยผานแรงงานทาสตามกฎหมาย
ลักษณะทาส และเด็กที่เกิดมาในเวลาที่บิดามารดาเปนทาสของผูใดก็เปนทาสของผูนั้น เรียกวา   
“ลูกทาส” คอื เปนทาสโดยก ําเนดิและยงัไมมคีาตวั แตเมือ่ตัง้พกิดัอัตราคาตวัของลกูทาสแลว จงึมคีาตวั
อยางไรกต็าม การมทีาสไวใชแรงงานกน็บัวามปีระโยชนอยูมากในสมยันัน้ แตตวัทาสเองยอมขาดความสขุ
ตองทํ างานหนักตั้งแตยังเด็ก ถูกบังคับกดขี่ทารุณไมไดรับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ถือวา 
ไมไดรับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

ตอมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่5 ไดทรงประกาศเลกิทาส
ทัว่ราชอาณาจกัร สงผลใหทาสและลกูทาสทัง้หมดไดรับการปลดปลอยใหเปนไท ท ําใหมแีรงงานเสรเีกดิขึน้
ทัว่ไปในประเทศไทย ถือเปนจดุเริม่ตนของระบบแรงงานเสรี จนถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั
รัชกาลที ่6 ทรงเลง็เหน็วา มแีรงงานเสรเีพิม่ขึน้เปนจ ํานวนมาก เพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง
จงึโปรดใหตรากฎหมายวาดวยการควบคมุแรงงานและสภาพการท ํางานขึน้ในป พ.ศ. 2454 กฎหมาย
ฉบบันีน้บัวาเปนกฎหมายแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย และในอีก 5 ปตอมา ก็โปรดใหตรา
กฎหมายวาดวยกรรมกรลากรถ พ.ศ. 2459 ซ่ึงมีขอกํ าหนดประการหนึ่งวา ผูประกอบอาชีพนี้จะตอง
มรีางกายแขง็แรงมีอายุระหวาง 18-40 ป กฎหมายฉบับนี้นับเปนกฎหมายฉบับแรกที่แทรกเนื้อหา
การคุมครองแรงงานเด็กเปนพิเศษอยูในตัว กลาวคือ หามเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ประกอบอาชีพ
เปนกรรมกรลากรถ

ตอมาพระองคก็ทรงโปรดใหตรากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานขึ้นอีก 2 ฉบับ คือ กฎหมาย
วาดวยอุตสาหกรรมและกรรมกร พ.ศ. 2470 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนวาดวย
การจางงาน พ.ศ. 2472 ดวยจดุมุงหมายทีจ่ะใหการคุมครองรกัษาความปลอดภยัแกคนงานโดยทัว่ไป
ซ่ึงกฎหมายทั้ง 2 ฉบบั กย็ังไมมีบทบัญญัติที่คุมครองแรงงานเด็กเปนพิเศษแตอยางใด

จวบจนป พ.ศ. 2475 ไดมกีารปฏวิตัยิดึอ ํานาจและเปลีย่นการปกครองไปสูระบอบประชาธปิไตย
โดยกลุมบคุคลทีเ่รียกตวัเองวา “คณะราษฎร” ประเทศไทยในชวงนัน้ไดออกกฎหมายเกีย่วกบัแรงงาน
2 ฉบบั คอื กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสํ านักงานจัดหางานเพื่อชวยเหลือราษฎรที่วางงานใหมีงานทํ า 
และกฎหมายวาดวยการจดัตัง้สํ านกังานจดัหางานประจ ําทองถ่ิน รวมทัง้ไดจดัตัง้แผนกจดัหางานขึน้
ในกองทะเบียน กรมมหาดไทยในป พ.ศ. 2476 อันเปนจุดเริ่มตนของสวนราชการที่อีก 32 ปตอมา
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จงึไดรับการสถาปนาขึน้เปนกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย31 และพัฒนามาเปนกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม

หลังจากป พ.ศ. 2476 กม็กีฎหมายเกี่ยวกับแรงงานออกมาอีกหลายฉบับ แตก็มีลักษณะ
คุมครองแรงงานโดยทั่วไปกระจัดกระจายอยูตามพระราชบัญญัติฉบับตางๆ ไมชัดเจน และยังไมมี
บทบญัญตัโิดยเฉพาะทีอ่อกมาเพือ่คุมครองแรงงานเดก็ ตอมาในชวงป พ.ศ. 2499 - 2515 เปนระยะเวลา
ที่ประเทศไทยกํ าลังเริ่มพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมีการเริ่มประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิฉบบัที ่1-2 (พ.ศ. 2505 - 2514) กจิการทางดานอตุสาหกรรมหลายประเภทไดขยายตวัมากขึน้
เปนเหตุใหแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมถูกนํ ามาใชประโยชนงานอุตสาหกรรมตางๆ มากยิ่งขึ้น 
แมขณะนั้นอุตสาหกรรมสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีคนงานไมเกิน 
100 คน แตกพ็บวามีการใชแรงงานเด็กในสถานประกอบการเหลานี้จํ านวนมาก ทั้งในโรงงานทอผา 
โรงงานท ํากญุแจ โรงงานท ําตะป ูโรงไม สถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิง ฯลฯ ตลอดจนงานในดานการคา
และการขนสงและการบริการอีกหลายประเภท

ในระยะทีป่ระเทศไทยพึง่เริม่กาวเขาสูการพฒันาในดานอตุสาหกรรม การใชแรงงานเดก็
ก็เปนไปอยางเอารัดเอาเปรียบไมเปนธรรมเชนเดียวกับในประเทศทางยุโรปกอใหเกิดสภาพปญหา
ในหลายดานแมจะไมรุนแรงและซับซอนมากนัก แตก็สงผลเปนปญหาเรื้อรังและรุนแรงมากขึ้น
เปนลํ าดับจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้เพราะความไรประสิทธิภาพของตัวบทกฎหมายและการบังคับใช     
ในระยะเวลาที่ผานมา

ชวงป พ.ศ. 2499 จากการทีค่นไทยหนัมาท ํางานรบัจางมากขึน้ จงึมคีวามจ ําเปนทีรั่ฐบาล
ในสมยันัน้จะตองใหความเอาใจใส แมระยะเวลากอนหนานัน้จะมกีฎหมายเกีย่วกบัคุมครองแรงงาน
บางแลว แตก็ยังไมเปนผลกวางขวางเทาใดนัก สภาพชวีิตของผูใชแรงงานสวนใหญจึงตกตํ่ ายากไร 
ขาดการควบคุมดูแลอยางเปนระบบและเปนธรรม ดังนั้น เนือ่งจากจํ านวนของผูใชแรงงานดูเหมือน
จะเพิม่ขึน้ทกุท ี รัฐบาลจงึไดตรากฎหมายแรงงานฉบบัแรกทีม่บีทบญัญตัเิกีย่วกบัการคุมครองแรงงาน
และแรงงานสัมพันธขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2500 ในกฎหมายฉบับนี้นอกจากจะมีบทบัญญัติที่ใหความคุมครองแกผูใชแรงงานทั้งหลาย
ในเรือ่งเกีย่วกับการคุมครองชั่วโมงทํ างาน เวลาพักผอน การหยุดงาน การหยุดพักรักษาตัว การจาย
คาจาง คาท ํางานลวงเวลา คาท ํางานในวนัหยดุ เงนิทดแทนและคาชดเชย แลวยงัเปนกฎหมายฉบบัแรก
ที่มีบทบัญญัติใหความคุมครองแกแรงงานเด็กไวเปนพิเศษอยางจริงจังนอกเหนือจากการคุมครอง

                                                       
31 กมลลักษณ โตสกุล และคณะ. (2528). วิวัฒนาการแรงงานในรอบ 200 ป แหงกรุงรัตนโกสินทร.

หนา  20-21.
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แรงงานโดยทัว่ไป และวตัถุประสงคในการก ําหนดบทบญัญตัใิหความคุมครองแกแรงงานเดก็เอาไว
เปนพเิศษเพิ่มขึ้นจากบทบัญญัติที่ใหความคุมครองแกแรงงานผูใหญนั้น กโ็ดยมจีุดมุงหมายที่จะให
ความคุมครองปกปองดแูลมใิหเดก็ตองเขามาสูตลาดแรงงานตัง้แตอายยุงันอยเกนิสมควร และเพือ่ปองกนั
มิใหการทํ างานเปนเครื่องบั่นทอนความเจริญเติบโตทางรางกายของเด็ก และกระทบกระเทือน     
ตอการศกึษาของเด็กดวย แตก็เปนที่นาเสียดายที่กฎหมายฉบับนี้มีระยะเวลาใชบังคับที่ส้ันมาก คือ
ใชบงัคบัไดเพยีงประมาณปเศษเทานัน้กต็องถูกยกเลกิไป เพราะปรากฏวาเกดิความเคลือ่นไหวครัง้ใหญ
ในหมูผูใชแรงงาน มทีัง้การกอตัง้สหภาพแรงงานและการนดัหยดุงาน รัฐบาลในขณะนัน้จงึไมคอยพอใจนกั
กับความตื่นตัวของผูใชแรงงานตอกฎหมายฉบับนี ้ ประกอบกับเสถียรภาพของรัฐบาลในเวลานั้น
ขาดความมัน่คง ประชาชนไมพอใจนโยบายดานการเมอืงและการปกครอง จงึเกดิการท ําปฏิวตัรัิฐประหารขึน้
แลวตั้งรัฐบาลใหมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เปนผลใหกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2499 ฉบับนี้   
ถูกยกเลกิไปโดยมปีระกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่19 ลงวนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2501 ขึน้มาใชบงัคบัแทน

ชวงกอนป พ.ศ. 2515 ไดมกีารวิจัยถึงสภาพปญหาจากการใชแรงงานเด็ก ซ่ึงการวิจัย   
มอียูนอยมากและไมกวางขวางหลากหลายมากนกั สภาพปญหาทีพ่บสวนใหญจะเปนปญหาทีเ่กีย่วกบั
สภาพการทํ างานและสภาพแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไมไดมาตรฐาน และสภาพปญหา
ที่เกี่ยวกับสภาพการทํ างานที่เกิดขึ้น สวนใหญก็มีสาเหตุมาจากกฎหมายในชวงนั้นอนุญาตใหมี   
การจางแรงงานเดก็ตัง้แตอาย ุ 12 ป แมกฎหมายจะมขีอยกเวนก ําหนดเกีย่วกบัลักษณะงานเบาทีก่ ําหนด
ใหแรงงานเด็กตั้งแตอายุ 12 ปทํ าก็ตาม แตถือวาเด็กวัยนี้ยังไมเหมาะสมที่จะเขาสูตลาดแรงงาน     
ทํ าใหมีการใชแรงงานเด็กตั้งแตอายุยังนอยไดโดยถูกตองตามกฎหมาย และในสภาพความเปนจริง
รัฐกไ็มไดลงไปตรวจตราถึงลักษณะงานที่ใหเด็กทํ าอยางจริงจัง ทํ าใหพบวามีแรงงานเด็กตั้งแตอายุ 
11 ป ท ํางานอยูในโรงงานอตุสาหกรรมเปนจ ํานวนมาก อีกทัง้การก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าส ําหรบังานอนัตราย
กก็ ําหนดไวที ่16 ป ซ่ึงถือวาเด็กในวัยนี้ยังไมเหมาะที่จะทํ างานที่เสี่ยงอันตรายเพราะจะสงผลตอเด็ก
โดยตรง เด็กมักจะไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุในสถานประกอบการเปนประจํ า รวมทั้งกฎหมาย     
ก็มิไดมีมาตรการรองรับปญหาในสวนนี้ ทํ าใหเด็กตองประสบปญหาโดยลํ าพังขาดการเหลียวแล
จากภาครัฐ

ตอมาในป พ.ศ. 2515 คณะปฏวิตัิไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 
31 ตลุาคม พ.ศ. 2501 และไดมกีารประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 ลงวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2515
โดยใหอํ านาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงที่เกี่ยวกับเรื่องของการคุมครองแรงงานขึ้น
ใชบังคับแทนกฎหมายที่ยกเลิกไป ซ่ึงเปนการนํ าเอารางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในขณะนั้น
มาเปนแนวทางในการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ลงวนัที ่16 เมษายน
พ.ศ. 2515 การกํ าหนดใหความคุมครองแกลูกจางเด็กเชนเดียวกับลูกจางอื่นๆ ในเรื่องทั่วไป
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ตอมาในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2533 ไดมกีารออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 12) และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กํ าหนดงานและสถานที่
ในการท ํางานของเด็ก ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรือ่ง การคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2515 เกี่ยวกับบทบัญญัติในการใชแรงงานเด็กบางประการ ซ่ึงมี
เนือ้หาสาระในการใหความคุมครองแกแรงงานเด็กเปนพิเศษมากกวาเดิม

จวบจนกระทั่งในป พ.ศ. 2541 รัฐบาลไดเร่ิมตระหนักถึงความสํ าคัญทางดานแรงงาน
ตัง้แตแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่3 และในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่4 ไดมกีารก ําหนด
นโยบายและการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในระยะยาว สวนในแผน 5 และ 6 ก็ไดยึด
แนวทางนี้มาตลอด ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ไดพยายามที่จะขจัดความยากจน
อันเปนสาเหตขุองการใชแรงงานเดก็โดยการกระจายความเจรญิไปสูภมูภิาค ขยายโอกาสทางการศกึษา
ทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน ก ําหนดแรงงานเดก็เปนกลุมผูดอยโอกาสทางเศรษฐกจิพยายาม
ขยายการคุมครองแรงงานไปสูภาคเกษตรกรรม และการพฒันาคณุภาพชวีติของแรงงานเดก็ แผนพฒันาฯ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) กเ็ปนการพัฒนาตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 โดยเฉพาะ
สนบัสนนุในเรื่องการศึกษา เรงรัดการกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าของแรงงานเด็กจาก 13 ป เปน 15 ป ไดมี
การก ําหนดมาตรการในการคุมครองและใหสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแกแรงงานเดก็ ทัง้ในภาคเกษตรกรรม
และแรงงานเด็กที่อยูนอกระบบ ตลอดจนศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
เกีย่วกับการคุมครองแรงงานเด็กอยางครอบคลุมทุกดาน ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ 
ฉบบัที ่8 และบทบญัญตัรัิฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 รัฐบาลจงึไดมกีารตรา
และประกาศใชกฎหมายแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อคุมครองแรงงานโดยทั่วไป รวมทั้ง
แรงงานเดก็และแรงงานหญงิ นอกจากนีย้งัใหความคุมครองแรงงานในลกัษณะงานพเิศษแตกตางกนั
ไปอกี เชน แรงงานในงานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนสงสินคาเรือเดินทะเล งานขนสงทางบก 
เปนตน โดยกฎหมายแรงงานฉบบันีใ้ชช่ือวา พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแมรัฐบาล
จะไดมกีารตราพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงานออกมาใชบงัคบัแลว รัฐบาลกย็งัคงตระหนกัถึงความส ําคญั
ของแรงงานอยูโดยรัฐบาลไดจัดทํ าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ซ่ึงเปนแผนพัฒนาฯ 
ที่ไดอัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํ ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว     
รัชกาลที่ 9 มาเปนปรัชญานํ าทางในการพัฒนาประเทศและบริหารประเทศ โดยไดมีการกํ าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาใหประชาชนมีการศึกษาโดยเฉลี่ยไมตํ่ ากวา 9 ป และยกระดับการศึกษา
ของกํ าลังแรงงานไทยใหถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป อีกทั้งมุงคุมครองแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ มุงสรางอาชพีแกแรงงานใหสามารถประกอบอาชพีสวนตวัและเปนผูประกอบการขนาดเลก็
กระจายโอกาสการมงีานท ําในทกุ  ๆพืน้ทีท่ัว่ประเทศ และปจจบุนัไดมแีผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
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โดยมกีารกํ าหนดนโยบายสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรมอยางตอเนื่อง ดวยการเชื่อมโยงบทบาท
ครอบครวั สถาบนัศาสนาและสถาบนัการศกึษา และเสรมิสรางสมรรถนะก ําลังคนสามารถประกอบอาชพี
เพื่อดํ ารงชีวิตและสนับสนุนการแขงขันของประเทศ อีกทั้งเสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
อยางครบวงจร โดยมกีารพฒันาเดก็และเยาวชนใหมจีติใจทีด่งีาม อยูในกรอบของศลีธรรมและมจีติสํ านกึ
สาธารณะ สรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณ และศีลธรรม 
ภายใตระบบการศึกษาที่มุงการเรียนรูทั้งทางปฏิบัติและวิชาการ

2.5  ประเภทของสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง

ประเภทของสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง สามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภท ดังนี้32

1. ประเภท ก. สถานบีริการตดิถนนใหญ ไดแก สถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิงทีใ่หบริการ
แกยานพาหนะทางบก ซ่ึงตัง้อยูในพืน้ทีท่ีต่ดิเขตทางหลวงถนนสาธารณะหรอืถนนสวนบคุคล ซ่ึงมขีนาด
ความกวางตามทีก่รมธรุกจิพลังงานประกาศก ําหนด และเกบ็นํ ้ามนัเชือ้เพลิงไวในถงัเกบ็นํ ้ามนัเชือ้เพลิง
ใตพื้นดิน          

2. ประเภท ข. สถานบีรกิารตดิถนนซอย ไดแก สถานบีรกิารนํ ้ามนัเชือ้เพลิงใหบริการ
แกยานพาหนะทางบก ซ่ึงตั้งอยูในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะหรือถนนสวนบุคคลที่มีความกวาง
ตามทีก่รมธรุกจิพลังงานประกาศก ําหนด และเกบ็นํ ้ามนัเชือ้เพลิงไวในถงัเกบ็นํ ้ามนัเชือ้เพลิงใตพืน้ดนิ

3. ประเภท ค. มี 2 ลักษณะ ดังนี้
     1) ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก ไดแก สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการ
แกยานพาหนะทางบกที่มีการเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย มปีริมาณ
ไมเกนิ 10,000 ลิตร และเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงไวในถังเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน
          2) ปมถังลอยริมถนนขนาดใหญ ไดแก สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการ
แกยานพาหนะทางบกทีม่กีารเกบ็นํ ้ามนัเชือ้เพลิงชนดิไวไฟปานกลางหรอืชนดิไวไฟนอย มปีริมาณเกนิ
10,000 ลิตรขึน้ไป และเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงไวในถังเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดิน          
  4. ประเภท ง. ปมหลอดแกวมือหมุน ไดแก สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงที่เก็บนํ้ ามัน
เชือ้เพลิงชนดิไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอยไวในถังนํ้ ามันเชื้อเพลิง
 

                                                       
32 http://www.doeb.go.th/knowledge/data/new_oil_law.htm
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          5. ประเภท จ. มี 2 ลักษณะ ดังนี้
 1) สถานีบริการทางนํ้ าขนาดเล็ก ไดแก สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการ
แกเรือที่มีปริมาณการเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย มีปริมาณไมเกิน 
10,000 ลิตร และเกบ็นํ ้ามนัเชือ้เพลิงไวในถงัเกบ็นํ ้ามนัเชือ้เพลิงเหนอืพืน้ดนิ หรือถังเกบ็นํ ้ามนัเชือ้เพลิง
ทีต่ดิตั้งภายในโปะเหล็ก

2) สถานีบริการทางนํ้ าขนาดใหญ ไดแก สถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการ
แกเรือที่มีปริมาณการเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟนอย มีปริมาณเกิน
10,000 ลิตรขึน้ไป และเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงไวในถังเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินหรือถังเก็บนํ้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ติดตั้งภายในโปะเหล็ก หรือเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรือ
ชนดิไวไฟนอยไวในถังเก็บนํ้ ามันเชื้อเพลิงใตพืน้ดิน                                               

6. ประเภท จ. ไดแก สถานบีริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการแกอากาศยาน

จากประเภทของสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงทั้ง 6 ประเภทดังกลาวขางตน ผูเขียน        
มีจุดประสงคเพื่อวิเคราะหถึงปญหาการคุมครองแรงงานเด็กในงานสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง
ประเภทที่ 1-4 เทานั้น และจากการทีไ่ดศึกษาถึงความหมาย แนวคิด ความเปนมาในการใชและ   
การคุมครองแรงงานเด็ก จะเห็นไดวา เด็กนั้นควรไดรับการคุมครองในการทํ างานอยางเหมาะสม 
และเปนธรรมตอไป ในบทที่ 3 จะไดทํ าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายตางๆ ทั้งขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ตางประเทศ และของประเทศไทย วามีมาตรการทางกฎหมายอยางไรบาง
ทีเ่กีย่วของกับการคุมครองแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็ก
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ กับมาตรการทางกฎหมาย

ของตางประเทศและของประเทศไทย

จากการทีไ่ดศกึษาถงึแนวคดิ ความเปนมาในการใชและการคุมครองแรงงานเดก็ จากบทที ่2
มาแลวนั้น จะเหน็ไดวา ปญหาการใชแรงงานเด็กนั้นเปนปญหาสํ าคัญในระดับสากลที่ทุกประเทศ
ไดเหน็ความส ําคญั และมุงหวงัทีจ่ะรวมมอืหามาตรฐานขัน้ตํ ่าทีเ่หมาะสมในการคุมครองแรงงานเดก็
ซ่ึงในบทนี้จะกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็กขององคการ
แรงงานระหวางประเทศกับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ ไดแก ประเทศญี่ปุน สิงคโปร
และประเทศไทย ดังนี้

3.1  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการท ํางานของแรงงานเดก็ขององคการแรงงานระหวางประเทศ

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) ไดกอตัง้ขึน้
เมือ่ป ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462)1 หลังสงครามโลกครัง้ที ่1 เมือ่คร้ังมกีารประชมุสันตภิาพ (Peace Conference)
คร้ังแรกที่กรุงปารีส และครั้งตอมาที่กรุงแวรซายส ผูที่มีสวนริเร่ิมผลักดันและสนับสนุนการกอตั้ง 
ไดแก Mr. Daniel Legrand ชาวฝรั่งเศส แนวความคิดของ Mr. Daniel Legrand ถูกนํ าเสนอเขาสู 
การพจิารณาของสมาคมกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ (International Association for Labour 
Legislation) ตัง้ขึน้เมือ่ป ค.ศ. 1901 หรือ พ.ศ. 2444) เพือ่ทดสอบการยอมรบั ซ่ึงกไ็ดรับการตอบสนอง
และไดรับการผนวกเขาไวในธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศ และไดรับการรับรอง    
โดยทีป่ระชุมสันติภาพ (Peace Conference) ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1919

                                                       
1 องคการแรงงานระหวางประเทศ. (2543, 30 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน). เอกสารการประชุม

องคการแรงงานระหวางประเทศ สมัยท่ี 88. หนา 295.
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ธรรมนญูองคการแรงงานระหวางประเทศ ไดรับการก ําหนดขึน้ระหวางเดอืนมกราคม-เมษายน
2462 โดยคณะกรรมการแรงงาน (Labour Committee) ซ่ึงเปนคณะบคุคลทีต่ัง้ขึน้โดยทีป่ระชมุสนัตภิาพ
(Peace Conference) หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประกอบดวยผูแทนจากรัฐตางๆ 9 ประเทศ ไดแก 
เบลเยี่ยม คิวบา เชคโกสโลวาเกีย ฝร่ังเศส อิตาลี ญี่ปุน โปแลนด อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา โดยมี 
Mr. Samuel Gompers ประธานสหพันธแรงงานอเมริกัน (American Federation of Labour: AFL) 
เปนประธานการประชุม ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบกํ าหนดใหองคการแรงงานระหวางประเทศ  
เปนองคการไตรภาคี มผูีแทนจากฝายรัฐบาล นายจาง และลูกจาง เปนองคคณะบริหารองคการ และ
ในทีสุ่ดธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดกลายเปนสวนหนึ่งของสนธิสัญญาแวรซายส

องคการแรงงานระหวางประเทศมวีตัถุประสงคตามทีก่ ําหนดไวในธรรมนญูขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงธรรมนูญขององคการแรงงานระหวางประเทศ มาตรา 1 ขอ 12 วาดวย
เร่ืองการกอตัง้ธรรมนญูขององคการแรงงานระหวางประเทศ ไดก ําหนดใหการใชอํ านาจขององคการ
แรงงานระหวางประเทศตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกํ าหนดไวในบทนํ าของธรรมนูญกอตั้ง
องคการแรงงานระหวางประเทศ คือ การสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม การรับรองและเคารพ
สิทธิมนุษยชน การสนับสนุนใหเกิดการเปนธรรมในการใชแรงงาน การยกระดับมาตรฐาน      
ความเปนอยูทีด่แีกลูกจาง และการใหความชวยเหลือประเทศสมาชกิในดานการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
นอกจากนี ้องคการแรงงานระหวางประเทศยังไดยึดคํ าประกาศแหงฟลาเดเฟย (The Declaration of 
Philadelphia) กลาวคือ ในป ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) ทีป่ระชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ
ที่ไดจัดใหมีการประชุม ณ นครฟลาเดเฟย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงคํ าประกาศแหงฟลาเดเฟย   
เปนสวนหนึง่ของวตัถุประสงคขององคการแรงงานระหวางประเทศ โดยคํ าประกาศดงักลาวมหีลักการ
สํ าคัญ ดังนี้

1. แรงงานไมใชสินคา
2. เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ และการตัง้สมาคมเปนส่ิงจ ําเปนสํ าหรบัความกาวหนา

อันยั่งยืน
3. ความยากจน ณ ที่หนึ่งที่ใดยอมเปนปฎิปกษตอความเจริญรุงเรืองในทุกหนทุกแหง

                                                       
2 มาตรา 1 ขอ 1. บัญญัติวา “องคการถาวรตามนัยนี้ ไดรับการกอต้ังเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค

ดังกํ าหนดไวในบทนํ าของธรรมนูญนี้ และในคํ าประกาศที่เกี่ยวกับเปาหมาย และเจตนารมณขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ ที่รับรอง ณ นครฟลาเดเฟย ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 1944)”
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4. มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาทั้งสวัสดิภาพดานวัตถุ และพัฒนาการดานจิตใจ
ภายใตเงื่อนไขของเสรีภาพและความภาคภูมิความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโอกาสอันทัดเทียมกัน
โดยมิไดคํ านึงถึงเชื้อชาติ ความเชื่อถือ หรือเพศใด

การประชมุใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Conference)
เพื่อรับรองอนุสัญญาและขอแนะ ไดจัดใหมีการประชุมระหวางสมาชิกขององคการปละครั้ง
ประมาณเดอืนมถุินายนถงึเดอืนกรกฎาคมของทกุปทีก่รงุเจนวีา ประเทศสวสิเซอรแลนด โดยประเทศ
สมาชกิแตละประเทศสงผูแทนเขารวมประชุม ประเทศละ 4 คน ซ่ึงประกอบดวย ฝายรัฐบาล 2 คน 
ฝายนายจาง 1 คน ฝายลูกจาง 1 คน ลักษณะดงักลาวนีเ้รียกวา ระบบไตรภาค ี(Tripartite) ซ่ึงเปนระบบ
ทีใ่หนายจางและลูกจางมีสวนรวมกับภาครัฐดวย

การก ําหนดและรบัรองมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  เพือ่ใหประเทศสมาชกิไดน ําไป
เปนแนวทางในการก ําหนดมาตรฐานขัน้ตํ ่า เพือ่คุมครองการใชแรงงานในประเทศของตน ซ่ึงมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศจะถกูก ําหนดออกมาใน 2 รูปแบบ คอื รูปแบบทีเ่ปนอนสัุญญา (Convention)
และรูปแบบที่เปนขอแนะ (Recommendation) อนุสัญญามีลักษณะเปนตราสารที่ประเทศสมาชิก
ขององคการแรงงานระหวางประเทศรวมกันลงมติรับรองใหเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  
โดยกํ าหนดหลักการทางดานแรงงานแตละเรื่องไว ถาประเทศสมาชิกใดไดพิจารณาใหสัตยาบัน 
(Ratified) กจ็ะตองผูกพันที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญานั้นๆ หากไมปฏิบัติตามประเทศสมาชิกอ่ืน หรือ
องคการนายจางและลูกจางสามารถรองเรียนหรือยื่นประทวงตอองคการแรงงานระหวางประเทศ  
สวนขอแนะถูกกํ าหนดขึ้นมาโดยไมมีวัตถุประสงคที่จะสรางขอผูกพันขึ้น แตจะเปนการกํ าหนด
แนวทางและรายละเอียดในการปฏิบัติตามอนุสัญญา หรือเปนแนวปฏิบัติที่ประเทศสมาชิกจะนํ าไป
ก ําหนดนโยบาย กฎหมาย และกฎขอบังคับภายในประเทศของตนเอง

สํ าหรบัประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชกิกอตัง้องคการแรงงานระหวางประเทศมาตัง้แต
สมัยรัชกาลที่ 63 โดยทรงนํ าประเทศไทยเขารวมลงนามกอตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศ     
กบัเหลาประเทศสมาชิกผูริเร่ิมกอตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2462 แตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมอืงในยคุนัน้ ยงัไมเอือ้อํ านวยตอการขยายการคุมครองแรงงานในประเทศ จงึไมปรากฏผล
ดานการคุมครองแรงงานอยางชดัเจนนกั ในระหวาง พ.ศ. 2472-2475 เปนยคุภาวะเศรษฐกจิตกตํ ่าทัว่โลก
สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจและการเมืองโดยทั่วไป ประเทศไทยเองไดมีการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองในประเทศเปนระบอบประชาธปิไตย รัฐบาลขณะนัน้ไดริเริม่นโยบายดานสาธารณชนขึน้
(Public Policy) โดยการจัดตั้งแผนกจัดหางานเพื่อรองรับปญหาคนวางงาน และจากการที่รัฐบาล  

                                                       
3 75 ป แหงความสัมพันธไทยกับองคการแรงงานระหวางประเทศ. (2537). หนา 15.
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สงผูแทนเขารวมประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศตลอดมา ท ําใหประเทศไทยเริ่มรูจัก
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ คือ รูจักนํ าอนุสัญญาและขอแนะมาพิจารณากํ าหนดมาตรฐาน
แรงงานในประเทศไทย

ประเทศไทยในฐานะทีเ่ปนสมาชกิผูเร่ิมกอตัง้องคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงในปจจบุนันี้
องคการแรงงานระหวางประเทศไดผานรับรองอนุสัญญาไปแลว 183 ฉบับ ในจ ํานวนนี้อนุสัญญา  
ทีป่ระเทศไทยไดใหสัตยาบันแลว มีจํ านวน 14 ฉบับ ไดแก

1. อนสัุญญาฉบบัที ่14 วาดวยการหยดุพกัผอนประจ ําสปัดาห (งานอตุสาหกรรม) พ.ศ. 2464
2. อนสัุญญาฉบบัที ่19 วาดวยการปฏบิตัทิีเ่ทาเทยีมกนั (คาทดแทนกรณปีระสบอบุตัเิหต)ุ

พ.ศ. 2468
3. อนสัุญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473
4. อนสัุญญาฉบับที่ 80 วาดวยการแกไขบทบัญญัติมาตรฐานทายบท พ.ศ. 2489
5. อนสัุญญาฉบับที่ 88 วาดวยการจัดบริการจัดหางาน พ.ศ. 2491
6. อนสัุญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน พ.ศ. 2494
7. อนสัุญญาฉบับที่ 104 วาดวยการเลิกโทษอาญา (คนงานพื้นเมือง) พ.ศ. 2498
8. อนสัุญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500
9. อนสัุญญาฉบับที่ 116 วาดวยการแกไขบทบัญญัติมาตรฐานทายบท พ.ศ. 2504
10. อนสัุญญาฉบับที่ 122 วาดวยนโยบายการมีงานทํ า พ.ศ. 2507
11. อนสัุญญาฉบับที่ 123 วาดวยอายุขั้นตํ่ า (งานใตดิน) พ.ศ. 2508
12. อนสัุญญาฉบับที่ 127 วาดวยนํ้ าหนักขั้นสูง พ.ศ. 2510
13. อนสัุญญาฉบับที่ 182 วาดวยการขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก 

พ.ศ. 2542
14. อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นตํ่ าทีอ่นญุาตใหจางงานได พ.ศ. 2516

สํ าหรับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็กขององคการ      
แรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับงานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง มีดังตอไปนี้
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3.1.1 การก ําหนดอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตรายและประเภทของงานอันตราย

1) อนสุญัญาฉบบัท่ี 136 วาดวยการคุมครองจากอนัตรายของสารพษิท่ีเกิดจากเบนซนิ
ป พ.ศ. 2514 (C136 Benzene Convention, 1971)4 มหีลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. อนสัุญญาฉบบันี ้ใชบงัคบักบักจิกรรมทัง้หมดทีค่นท ํางานท ํางานอยูในภาวะ
เสี่ยงตอ

(ก) สารอโรมาติก ไฮโดรคารบอน เบนซิน C6H6 ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา 
“เบนซิน”

(ข) ผลิตภัณฑซ่ึงบรรจุสารเบนซินเปนสวนประกอบเกินกวารอยละ 1 
ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ผลิตภัณฑบรรจุสารเบนซิน”

2. หากสามารถใชสารเคมใีด ซ่ึงไมกอใหเกดิอนัตรายหรอือันตรายนอยกวา
เบนซินไดแลว ก็ใหใชสารเคมีนั้นแทนเบนซินได แตไมใชบังคับกับ

(ก) การผลิตเบนซิน
(ข) การใชเบนซินเพื่อการสังเคราะหทางเคมี
(ค) การใชเบนซินเปนเชื้อเพลิงเครื่องยนต
(ง) งานวเิคราะหหรือวิจัยที่กระทํ าในหองทดลอง

3. เพื่อเปนการคุมครองปองกันคนทํ างานจากสารเบนซิน หรือผลิตภัณฑ  
ที่เกี่ยวกับเบนซิน นายจางควรจัดใหมีการตรวจวัดทางเทคนิคและมีการทํ าความสะอาดในที่ทํ างาน
อยางสมํ่ าเสมอ

4. ในสถานประกอบการผูผลิต จดัการ หรือใชเบนซนิหรือผลิตภณัฑทีบ่รรจุ
เบนซิน ควรตองมมีาตรการตรวจสอบทีจ่ ําเปน เพือ่ปองกนัการรัว่ไหลแทรกซมึของไอระเหยของสารเบนซนิ
ในอากาศบริเวณสถานที่ทํ างาน

5. คนทํ างานที่อาจใชผิวหนังสัมผัสกับสารเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุ
เบนซิน ตองไดรับการคุมครองความปลอดภัยที่เพียงพอจากอันตรายจากการซึมซับสารเบนซิน
แทรกผานผวิหนงั หรือในกรณทีีค่นงานจะตองใกลชิดกบัสารเบนซนิในบรรยากาศซึง่เกนิกวาคาทีก่ ําหนด
(ไมเกิน 25 สวน ตอ หนึง่ลานสวน หรือ 80 มิลลิกรัม ตอ 3 กรัม) ควรตองมีการปองกันที่เพียงพอ
จากอนัตรายของการสดูดมไอระเหยของสารเบนซนิเขาสูระบบทางเดนิหายใจ โดยมกีารจ ํากดัระยะเวลา
ในการทํ างานใหมากเทาที่จะทํ าได

                                                       
4 http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
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6. คนทํ างานที่ตองปฏิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวของกับสารเบนซิน
หรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเบนซินจะตองไดรับการตรวจสุขภาพกอนการจางงาน เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมกอนการท ํางาน และควรจดัใหมกีารตรวจสขุภาพอกีเปนชวงๆ ซ่ึงใหรวมถึงการทดสอบ
ทางชวีภาพอนัรวมถงึการตรวจเลอืดในชวงเวลาทีก่ฎหมายแตละประเทศไดก ําหนดไว การตรวจสขุภาพ
ดังกลาวใหกระทํ าโดยแพทยที่มีความชํ านาญและคนทํ างานไมตองเสียคาใชจายใดๆ ในการตรวจ
สุขภาพ

7. หามมใิหนายจางจางหญิงมีครรภ หรือหญิงที่ใหนมลูกดวยตนเอง หรือ
เดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป5 ท ํางานในกระบวนการทีเ่ส่ียงตอการไดรับสารเบนซนิ หรือผลิตภณัฑทีบ่รรจุ
สารเบนซนิ ยกเวนการฝกอบรมทีอ่ยูภายใตการก ํากบัดแูลทางการแพทยและทางวชิาการอยางเพยีงพอ

8. ค ําวา เบนซนิ และสญัลักษณอันตรายทีจ่ ําเปนตองแสดงใหปรากฏชดัเจน
บนบรรจุภัณฑที่บรรจุเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุเบนซิน

9. รัฐสมาชิกตองดํ าเนินมาตรการที่เหมาะสมใหคนทํ างานที่ตองทํ างาน  
กบัสารเบนซนิ หรือผลิตภณัฑทีบ่รรจสุารเบนซนิ ไดรับการแนะน ําทีเ่หมาะสมในการปองกนัสขุภาพ
และปองกันอุบัติเหตุตางๆ และรวมถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมเมื่อเกิดอันตราย

ขอแนะฉบบัท่ี 144 วาดวยการคุมครองจากอนัตรายของสารพษิท่ีเกิดจากเบนซนิ
ป พ.ศ. 2514 (R144 Benzene Recommendation, 1971)6 มหีลักการและแนวทางการคุมครอง คือ

1. หามมใิหนายจางจางหญิงมีครรภ หรือหญิงที่ใหนมลูกดวยตนเอง หรือ
เดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ท ํางานในกระบวนการทีเ่ส่ียงตอการไดรับสารเบนซนิ หรือผลิตภณัฑทีบ่รรจุ
สารเบนซนิ ยกเวนการฝกอบรมทีอ่ยูภายใตการก ํากบัดแูลทางการแพทยและทางวชิาการอยางเพยีงพอ

2. คนท ํางานทีม่โีอกาสสมัผัสกบัสารเบนซนิ ควรมกีารปองกนัการทีจ่ะไดรับ
อันตรายจากนํ้ ามันเบนซิน

3. คนท ํางานที่มีโอกาสสัมผัสกับสารเบนซินควรแตงกายใหเหมาะสม
4. คนท ํางานไมควรนํ านํ้ ามันเบนซินไปใชทํ าความสะอาดมือและเสื้อผา
5. คนท ํางานไมควรบรโิภคอาหาร หรือสูบบหุร่ีบริเวณทีม่กีารเกบ็ หรือผลิต

นํ้ ามันเบนซิน

                                                       
5 นิคม จันทรวิทุร. (2531). ประเทศไทยกับประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ. หนา 76.
6 http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp2.htm
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6. ควรปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าหรือขอควรปฏิบัติระหวางที่เครื่องจักรทํ างาน
(ก) ควรมีอุปกรณและส่ิงอํ านวยความสะดวกสํ าหรับการชํ าระลางและ

ตองดูแลใหใชงานไดอยูเสมอ
(ข) ควรจัดหาที่สํ าหรับรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือจัดสถานที่

แยกไวตางหาก
(ค) ควรจัดหาหองสํ าหรับจัดเก็บเสื้อผาที่ใชในการปฏิบัติงานแยกไว

ตางหาก
7. คนท ํางานทีต่องสมัผัสหรือท ํางานใกลชิดกบัสารเบนซนิ ควรปฏบิตัดิงันี้

(ก) ควรมีการตรวจรางกายอยางละเอียดกอนมีการเริ่มปฏิบัติงาน เชน 
การตรวจเลือด

(ข) ควรมีการตรวจรางกายเปนระยะๆ เชน ตรวจทางชีวภาพและ     
การตรวจเลือด และการเวนระยะหางของการตรวจรางกายไมควรเกิน 1 ป

8. ควรมีการประกาศขอพึงปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง และปองกันอันตราย    
จากสารเบนซินที่จะเกิดกับสุขภาพรางกายของคนทํ างาน

9. การตรวจรางกายควรมีการตรวจในชวงเวลาปฏิบัติงานดวย และไมควร
เรยีกเก็บคาใชจายจากคนทํ างาน

10. นํ ้ามนัเบนซินรวมถึงภาชนะที่ใชบรรจุ ตองถูกจํ ากัดใหอยูในที่เฉพาะๆ 
เวนแตภาชนะนั้นทํ าจากวัสดุที่เหมาะสม แข็งแรง ทนทาน ไมร่ัวซึม และปองกันการระเหย        
ของนํ้ ามันเบนซินได

11. ควรมีการใหความรูแกคนทํ างานเกี่ยวกับการปองกันและการใชเบนซิน
ทีถู่กตอง ซ่ึงนายจางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย เพือ่เปนการปองกนัดแูลสขุภาพรวมถงึอบุตัเิหตตุางๆ
ทีจ่ะเกิดขึ้นแกคนทํ างาน รวมถึงการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับสารพิษจากเบนซิน

12. เพือ่ความเหมาะสมในการใชผลิตภณัฑเบนซนิทกุชนดิ ควรมฉีลากแสดง
ดังนี้

(ก)  เปนวัตถุอันตราย
(ข)  ควรใชอุปกรณปองกันอันตรายขณะการใช
(ค) ควรมีการระบุวิธีปฐมพยาบาล ในกรณีที่ไดรับอันตรายรุนแรง   

จากการใชเบนซินชนิดนี้ เชน การกิน หรือการสัมผัส เปนตน
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2) อนสุญัญาฉบับท่ี 138 วาดวยอายุขั้นตํ่ าท่ีอนุญาตใหจางงานได พ.ศ. 2516 
(C138 Minimum Age Convention, 1973) เพือ่ก ําหนดเกณฑอายุเด็กที่เหมาะสมในการทํ างานและ
มาตรการคุมครองการท ํางานของเดก็ โดยค ํานงึถึงเกณฑการศกึษาภาคบงัคบัของเดก็ ตลอดจนผลกระทบ
ตอสุขภาพ และการพัฒนาทางรางกายและจิตใจของเด็กดวย โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีหลักการและ
แนวทางการคุมครอง ดังนี้

ประเทศสมาชิกตองดํ าเนินนโยบายแหงชาติที่กํ าหนดขึ้นเพื่อ
1. ยกเลิกการใชแรงงานเด็กและเพื่อเพิม่อายุขั้นตํ่ าในการจางงานใหสูงขึ้น
2. ก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าในการจางงานไวไมตํ ่ากวาอายทุีสํ่ าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั

และในกรณใีดๆ  ก็ตาม ตองไมตํ่ ากวา 15 ป และอาจกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าเปน 14 ป ได แตตองแจงถึง
(ก) เหตุผลในการยังคงอายุขั้นตํ่ าไว 14 ป หรือ
(ข) วนัทีจ่ะยกเลิกอายุขั้นตํ่ านั้น

3. อายขุัน้ตํ ่าในการจางงานอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย 
หรือศลีธรรมอันดีของผูเยาว ตองไมตํ่ ากวา 18 ป หรืออาจอนุญาตใหมีการจางงานตั้งแตอายุ 16 ป        
กไ็ด โดยมเีงือ่นไขวาสขุภาพ ความปลอดภยั และศลีธรรมของผูเยาวทีเ่กีย่วของ ตองไดรับการคุมครอง
อยางเต็มที่ และผูเยาวไดรับการสอนหรือไดรับการฝกอาชีพเฉพาะดานในสาขางานที่เกี่ยวของ  
อยางเพียงพอ

4. ไมใชบงัคบักบังานทีเ่ดก็และผูเยาวกระท ําในโรงเรยีนเพือ่การศกึษาทัว่ๆ ไป
การศึกษาทางอาชีวะหรือทางเทคนิค หรือในสถาบันการฝกอบรมอื่นๆ

5. กฎหมายหรือกฎระเบียบภายในประเทศอาจอนุญาตใหมีการจางงาน 
หรือการทํ างานของบุคคลอายุ 13 ป ถึง 15 ป ในงานเบาได ซ่ึงเปนงานที่

(ก) ไมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือการพัฒนา และ
(ข) ไมสงผลเสียหายตอการศึกษา

6. อาจยอมใหมขีอยกเวนเพือ่การเขารวมในการแสดงทางศลิปะ โดยไดรับ
ใบอนุญาตเปนรายไป ใบอนุญาตที่ออกใหตองจํ ากัดจํ านวนชั่วโมงทํ างานและกํ าหนดเงื่อนไข      
ซ่ึงการจางงานหรือการทํ างานนั้นไดรับอนุญาต
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ขอแนะฉบบัท่ี 146 วาดวยอายขุัน้ตํ ่าท่ีอนญุาตใหจางงานได พ.ศ. 2516 (R146
Minimum Age Recommendation, 1973) มหีลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. ควรกํ าหนดเกณฑอายุขั้นตํ่ าในการทํ างานใหเหมือนกันสํ าหรับทุกภาค
กจิกรรมทางเศรษฐกิจควรกํ าหนดอยางนอยอายุ 16 ป

2. ในกรณทีีก่ฎหมายหรอืขอบงัคบัภายในประเทศ ยกเวนใหเดก็อาย ุ 13-15 ป
ท ํางานเบาได หรือเดก็อาย ุ 16 ป ทีอ่ยูระหวางการศกึษาภาคบงัคบั ท ํางานทีไ่มเปนอนัตรายแกสุขภาพ
ความปลอดภยั หรือศลีธรรมจรรยาของเดก็ ควรมกีารดแูลวาเงือ่นไขการวาจางเปนไปตามมาตรฐาน
การคุมครองแรงงาน และไดรับการคุมครองเรื่องการจายคาจางอยางเทาเทียมกัน ไดรับเวลาพัก 
ตอนกลางคนือยางนอย 12 ช่ัวโมง วนัหยดุประจ ําสปัดาห วนัหยดุพกัผอนประจ ําปอยางนอย 4 สัปดาห/ป
โดยไดรับคาจาง (อยางไรก็ดี ตองไมนอยกวาวันหยุดที่คนทํ างานผูใหญไดรับ) การคุมครองสิทธิ
และประโยชนจากประกันสังคม รวมถึงการคุมครองเรื่องการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการทํ างาน

3) อนสุญัญาฉบบัท่ี 182 วาดวยการขจดัรูปแบบทีเ่ลวรายท่ีสดุของการใชแรงงานเดก็
พ.ศ. 2542 (C182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999) เพื่อคุมครองแรงงานเด็ก
โดยการขจัดการใชแรงงานในรูปแบบการทารุณกรรม ซ่ึงจํ าเปนตองใชมาตรการที่ตองดํ าเนินการ
อยางทนัทเีมือ่ค ํานงึถึงความส ําคญัดานการศกึษาพืน้ฐาน การฟนฟสูภาพรางกายและจติใจ การพฒันา
ในการอยูรวมในสงัคม ตลอดจนการอยูกบัครอบครวัของเดก็ โดยมหีลักการและแนวทางการคุมครอง
ดังนี้

1. ค ําวา “เด็ก” หมายถึง บุคคลทั้งปวงผูมีอายุตํ่ ากวา 18 ป
2. ใหความหมายค ําวา “รูปแบบทีเ่ลวรายทีสุ่ดของการใชแรงงานเดก็” ไดแก

(ก) การใชงานอยางทาส หรือการปฏิบัติในท ํานองเดียวกัน การบังคับ
เกณฑแรงงาน

(ข) การใช จัดหา หรือเสนอเด็ก เพื่อการคาประเวณี การจัดทํ า หรือ
แสดงสื่อลามกอนาจาร

(ค) การใช จัดหา หรือเสนอเด็ก เพื่อกิจกรรมที่ฝาฝนกฎหมาย
(ง) งานทีโ่ดยสภาพ หรือลักษณะแวดลอมในการท ํางาน อาจเปนอนัตราย

ตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมจรรยาของเด็ก
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3. ประเภทของงานทีอ่าจเปนอนัตรายตอสุขภาพ ความปลอดภยั หรือศลีธรรม
จรรยาของเดก็ตามขอ (ง) ใหก ําหนดโดยกฎหมายหรอืขอบงัคบัภายในหรอืเจาหนาทีรั่ฐของประเทศสมาชกิ
ภายหลังการปรึกษาหารือกับองคการตัวแทนนายจางและลูกจาง โดยพิจารณาถึงมาตรฐานสากล
และตามขอแนะฉบับที่ 190 วาดวยการใชแรงงานเด็กอยางทารุณกรรม พ.ศ. 2542

4. ใหมีการจัดทํ ารายชื่อประเภทงานตามขอ (ง) ที่กํ าหนดในวรรคกอน 
และใหมกีารทบทวนและแกไขปรับปรุงเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม

5. ประเทศสมาชิกควรจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมดูแล 
การปฏบิตัติามขอกํ าหนดในอนุสัญญานี้ หรือมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมดูแล

6. ควรใหการดแูลเปนพิเศษแกเด็กเยาววัย เด็กหญิง ปญหาเกี่ยวกับสถานที่
ทํ างานที่หลบซอนซึ่งอาจเปนอันตรายแกเด็กหญิง และเด็กอ่ืนๆ ที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ

ขอแนะฉบบัท่ี 190 วาดวยการขจดัรปูแบบทีเ่ลวรายท่ีสดุของการใชแรงงานเดก็
พ.ศ. 2542 (R190 Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999) มหีลักการและแนวทาง
การคุมครอง ดังนี้

1. ในการพิจารณากํ าหนดประเภทของงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ความปลอดภัย หรือศีลธรรมจรรยาของเด็ก ควรคํ านึงถึง

(ก) งานทีอ่าจนํ าไปสูอันตรายตอรางกายหรือจิตใจหรือละเมิดทางเพศ
(ข) งานใตดิน ใตนํ้ า มีระดับความสูงที่อาจเปนอันตราย หรือในทีจ่ํ ากัด

คับแคบ
(ค) งานทีเ่กีย่วกบัเครือ่งจกัรกล อุปกรณ หรือเครือ่งมอืทีอ่าจเปนอนัตราย

หรือเกีย่วของกับการบรรทุกหรือการยกของที่มีนํ้ าหนักมาก
(ง) งานในสภาพแวดลอมที่ไมเปนผลดีตอสุขภาพ เชน มีสารอันตราย 

อุณหภมูไิมเหมาะสม มีระดับเสียง หรือการสั่นสะเทือน ที่อาจเปนอันตราย
(จ) งานที่มีภาวะยากลํ าบาก เชน การทํ างานเปนระยะเวลานานหรือ

ท ํางานตอนกลางคืน หรือถูกจํ ากัดใหอยูในสถานที่ของนายจางโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2. กฎหมายหรือขอบังคับภายในหรือเจาหนาที่รัฐของประเทศสมาชิก  

อาจยอมรบัใหเด็กอายุตั้งแต 16 ป ทํ างาน ที่จัดอยูในประเภทงานที่โดยสภาพหรือลักษณะแวดลอม
ในการทํ างานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมจรรยาของเด็กก็ได ภายใต
เงื่อนไขวา
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(ก) ตองมกีารปกปองคุมครองดแูลสขุภาพ ความปลอดภยั หรือศลีธรรม
จรรยาของเด็กอยางเต็มที่  และ

(ข) มกีารจดัฝกอบรมวชิาชพีทีเ่กีย่วของกบัการท ํางานใหแกเดก็อยางเหมาะสม
3. การใชแรงงานเด็กดังตอไปนี้ ถือเปนความผิดทางอาญา

(ก) การใชงานอยางทาส หรือการปฏิบัติในทํ านองเดียวกับการคาเด็ก
(ข) การใช จัดหา หรือเสนอเด็ก เพื่อการคาประเวณี การจัดทํ าหรือ

แสดงสื่อลามกอนาจาร
(ค) การใช จดัหา หรือเสนอเดก็ เพือ่กจิกรรมทีฝ่าฝนกฎหมาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสํ าหรับการคายาเสพติดหรืออาวุธรายแรง
4. เพือ่ปองกันและกํ าจัดการใชแรงงานเด็กอยางทารุณกรรม ควรมีการนํ า

มาตรการอื่นๆ มาปรับใชใหเหมาะสมดวย เชน การอบรมใหความรูแกองคการตัวแทนนายจางและ
ลูกจาง การใหมีสวนรวมขององคการตัวแทนนายจางและลูกจาง เปนตน

3.1.2 ชัว่โมงในการทํ างาน

อนสุญัญาฉบบัท่ี 30 วาดวยชัว่โมงการท ํางาน (งานพาณชิยและส ํานกังาน) พ.ศ. 2473
(C30 Hours of Work (Commerce and offices) Convention, 1930) เพือ่กํ าหนดจํ านวนชั่วโมง
ทํ างานที่เหมาะสม สํ าหรับแรงงานในสถานประกอบการประเภทงานพาณิชยกรรมและสํ านักงาน 
โดยมีหลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. ใหความคุมครองแกบคุคลซึง่ไดรับการวาจาง ใหท ํางานในสถานประกอบการ
คาขาย สํ านกังานและสถานประกอบธรุกจิทัว่ไป โดยก ําหนดจ ํานวนชัว่โมงท ํางานไมเกนิ 48 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห และไมเกนิ 8 ช่ัวโมง ตอวนั อยางไรกด็ ีจ ํานวนชัว่โมงท ํางานสงูสดุตอวนัอาจเปลีย่นแปลงได
แตตองไมเกิน 10 ช่ัวโมง ตอวัน

2. ขอกํ าหนดเรื่องชั่วโมงการทํ างานขางตน ไมใชบังคับแกบุคคลที่ไดรับ    
การวาจางใหทํ างานในสถานประกอบการที่เปนโรงแรม รานอาหาร คลับ คาเฟ และสถานบริการ
เครือ่งดื่มอ่ืนใด โรงภาพยนตร และสถานบันเทิงแกสาธารณะ
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3.1.3 การหยุดพักผอนประจํ าสัปดาห

1) อนสุญัญาฉบับท่ี 106 วาดวยการหยุดพักผอนประจํ าสัปดาห (งานพาณิชย
และส ํานักงาน) พ.ศ. 2500 (C106 Weekly Rest (commerce and offices) Convention, 1957) เพื่อ
กํ าหนดใหความคุมครองแรงงานสํ าหรับคนทํ างานทุกคน รวมถึงคนฝกหัดงานเกี่ยวกับสิทธิ         
ในการหยดุพกัผอนประจ ําสปัดาหสํ าหรบัการท ํางานพาณชิยกรรมและการท ํางานในส ํานกังาน แตยกเวน
ไมใชบงัคบัแกสมาชกิในครอบครวัเดยีวกนัท ํางานรวมกนั หรือบคุคลทีม่ตี ําแหนงระดบัสงูในฝายบรหิาร
จดัการ โดยมหีลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. ใชบงัคบัแกบคุคลทกุคน รวมถึงคนฝกหดังานซึง่ท ํางานในสถานประกอบการ
คาขาย สถานประกอบธรุกจิและส ํานกังาน สถานใหบริการสวนบคุคล โรงภาพยนตร และสถานบนัเทงิ
แกสาธารณะ เปนตน

2. ใหความคุมครองโดยคนทํ างานมีสิทธิที่จะไดรับวันหยุดประจํ าสัปดาห
อยางตอเนือ่งไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง สํ าหรับการท ํางานในชวงเวลา 7 วนั หากเปนไปไดควรจดัวนัหยดุ
ใหตรงกับบุคคลอื่นที่ทํ างานในสถานประกอบการเดียวกัน และใหมีความสอดคลองกับวันหยุด 
ตามประเพณีหรือตามปกตินิยมดวย

3. หากไมอาจดํ าเนินการตามหลักการขางตนได เพราะลักษณะของงาน
หรือการใหบรกิารของสถานประกอบการ หรือจ ํานวนบคุคลทีใ่ชบริการ หรือจ ํานวนบคุคลทีท่ ํางาน 
กส็ามารถก ําหนดแบบของวนัหยดุประจ ําสปัดาหเปนพเิศษขึน้ได แตทัง้นีจ้ะตองมรีะยะเวลาของการหยดุพกั
ไมนอยกวา 24 ช่ัวโมงในชวงเวลา 7 วัน

4. สิทธิในการหยุดพักผอนประจํ าสัปดาหที่กลาวขางตน สามารถกํ าหนด
ใหมกีารยกเวนเปนการชั่วคราวไดโดยเจาหนาที่รัฐ สํ าหรับกรณี

(ก) มีอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรืองานดวนเกี่ยวกับสถานประกอบการ
หรืออุปกรณเครือ่งมอื แตใหกระท ําไดเทาทีจ่ ําเปนเพือ่หลีกเลีย่งการแทรกแซงการท ํางานในชวงการท ํางาน
ปกติ

(ข) ในชวงสถานการณผิดปกตซ่ึิงนายจางไมอาจพึง่พาแหลงความชวยเหลือ
จากที่อ่ืน และ

(ค) เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินคาที่เนาเสียหรือเสียหาย
ไดงาย โดยไดรับวนัหยดุชดเชยอยางนอยเทียบเทากับระยะที่มีสิทธิไดรับตามที่กํ าหนดไวขางตนใน 
ขอ 2.
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5. ไมมกีารหกัเงนิรายไดของคนท ํางานหรอืคนฝกหดังานจากการหยดุพกัผอน
ประจํ าสัปดาห

ขอแนะฉบับท่ี 103 วาดวยการหยุดพักผอนประจํ าสัปดาห (งานพาณิชยและ
ส ํานักงาน) พ.ศ. 2500 แกไขขอแนะฉบับท่ี 18 วาดวยการหยุดพักผอนประจํ าสัปดาห (งานพาณิชย
และสํ านักงาน) พ.ศ. 2464 (R103 Weekly Rest (commerce and offices) Recommendation, 
1957) มหีลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. ควรไดรับการหยดุพกัผอนประจ ําสปัดาหอยางตอเนือ่งไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง
2. ในกรณีที่จํ าเปนตองจัดเวลาทํ างานแตกตางเปนพิเศษตองไมทํ างานเกิน 

3 สัปดาหโดยไมมีเวลาพักประจํ าสัปดาห และหากไมสามารถจัดเวลาพักประจํ าสัปดาหติดตอกัน 
24 ช่ัวโมงได ก็ตองมีเวลาพักผอนประจํ าสัปดาหอยางนอย 12 ช่ัวโมงติดตอกัน

3. คนท ํางานอายุตํ่ ากวา 18 ป ควรไดรับการหยุดพักผอนประจํ าสัปดาห
สัปดาหละ 2 วนั และไมควรมีขอบังคับหรือระเบียบใดๆ ประกาศยกเวนขอกํ าหนดเกี่ยวกับการหยุด
พกัผอนประจํ าสัปดาหสํ าหรับคนทํ างานอายุตํ่ ากวา 18 ป

2) อนสุญัญาฉบบัท่ี 132 วาดวยวันหยดุโดยไดรับคาจาง (ฉบบัแกไข) พ.ศ. 2513
แกไขอนุสัญญาฉบับท่ี 52 วาดวยการจายคาจางในวันหยุด พ.ศ. 2479 (C132 Holidays with Pay 
Convention (Revised), 1970) เพือ่คุมครองคนท ํางานทกุคน (ยกเวนชาวเรอืใหไดรับสิทธิในการหยดุ
พักงานในชวงวันหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคาจาง นอกเหนือจากวันหยุดงานประจํ าสัปดาห
ตามปกติ และวันหยุดตามประเพณี ซ่ึงการไดพักผอนดังกลาวเปนสิ่งจํ าเปนโดยเฉพาะอยางยิ่ง    
ภายหลังจากการทํ างานติดตอกันเปนระยะเวลานาน โดยมหีลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. ประเทศสมาชิกเปนผูพิจารณากํ าหนดระยะเวลาของวันหยุดพักผอน
ประจ ําปโดยมีสิทธิไดรับคาตอบแทน แตทั้งนี้จะตองไมนอยกวา 3 วันทํ างาน สํ าหรับการทํ างาน  
ใน 1 ป หากในปใดมีการทํ างานไมครบ 1 ป กส็ามารถใชสิทธิสํ าหรับวันหยุดพักผอนประจํ าป  
โดยไดรับคาตอบแทนไดตามสัดสวนกับระยะเวลาการทํ างานในปดังกลาว

2.  อาจมกีารก ําหนดระยะเวลาการทํ างานมาแลวอยางนอยเทาใด จึงไดรับ
สิทธใินการหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคาตอบแทนก็ได

3. จํ านวนวันหยุดพักผอนประจํ าปที่กํ าหนดวาไมนอยกวา 3 วันสํ าหรับ
การทํ างานใน 1 ป นัน้ ไมนบัรวมวนัหยุดตามประเพณี และวันหยุดเนื่องจากการเจ็บปวย หรือ    
การบาดเจ็บ
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4. ในการหยดุพกัผอนประจ ําป จะตองไดรับคาตอบแทนอยางนอยตามอตัรา
ปกตหิรือโดยเฉลี่ยจากที่ไดรับ โดยใหจายคาตอบแทนดังกลาวกอนการหยุดพักผอนประจํ าป

5. หากมีการแบงการหยุดพักผอนประจํ าป ใหมีชวงการหยุดที่สามารถ
หยดุไดอยางนอย 2 สัปดาหติดตอกัน โดยการหยุดติดตอกันดังกลาวตองหยุดภายใน 1 ป สํ าหรับ
ระยะเวลาการหยุดที่เหลือสามารถหยุดไดภายใน 18 เดือน นบัแตปที่มีสิทธิหยุดพักดังกลาว แตอาจ
มกีารขยายระยะเวลาดงักลาวออกไปไดตามก ําหนดโดยเจาหนาทีรั่ฐ ภายหลังปรกึษาหารอืกบัองคกร
ตวัแทนนายจางและลูกจาง

6. บคุคลทีถู่กวาจางใหท ํางานซึง่ไดท ํางานเปนระยะเวลาทีก่ ําหนดใหมสิีทธิ
หยดุพกัผอนประจ ําปแลว หากมกีารเลกิจางจะไดรับสทิธใินการหยดุโดยไดรับคาตอบแทนตามสดัสวน
ระยะเวลาในการท ํางาน หรือการจายชดเชยสทิธใินการหยดุพกัดงักลาว หรือการใหระยะเวลาหยดุพกั
ตามที่เทียบเคียงกันได

7. ขอตกลงใดๆ ที่ตัดสิทธิเกี่ยวกับการลาหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับ
คาตอบแทนหรอืสละสทิธิในการลาโดยมคีาตอบแทนหรอืในประการอืน่ ใหตกเปนโมฆะและไมอาจ
ใชบังคับได

3.1.4 การทํ างานในเวลากลางคืน

อนสุญัญาฉบบัท่ี 79 วาดวยงานกลางคนืของเยาวชน (งานอาชพีนอกภาคอตุสาหกรรม)
พ.ศ. 2489 (C79 Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946)
เพือ่ก ําหนดมาตรการเฉพาะส ําหรบัคุมครองการท ํางานกลางคนืของเดก็ในงานทีม่ใิชงานอตุสาหกรรม 
โดยคํ านึงถึงสภาพรางกายและจิตใจ และความแข็งแรงของเด็กที่มีความดอยกวาผูใหญ ตลอดจน
ไมประสงคใหการทํ างานกลางคืนมีผลกระทบตอการศึกษาเลาเรียนของเด็ก จนเปนผลเสียหาย    
ตอการศึกษา และตอรางกายและจิตใจของเด็ก โดยมีหลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. อนสัุญญาฉบบันีไ้ดใหค ํานยิาม ค ําวา “งานทีม่ใิชงานอตุสาหกรรม” หมายความ
รวมถึงงานทั้งปวงที่มิใชงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรืองานขนสงทางทะเล ตามความหมาย    
ทีก่ ําหนดโดยเจาหนาที่รัฐของแตละประเทศ

2. ใชบงัคับแกเด็กสํ าหรับการวาจางโดยการจายคาจาง หรือการทํ างาน ไมวา
โดยตรงหรือโดยออม โดยจายผลตอบแทนใหในการทํ างานที่มิใชงานอุตสาหกรรม
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  3. หามเดก็อายตุํ ่ากวา 14 ป และเดก็อายเุกนิ 14 ป ทีก่ ําลังอยูในระหวางการศกึษา
ภาคบังคับทํ างานในเวลากลางคืน เปนเวลา 14 ช่ัวโมงติดตอกัน รวมถึงการทํ างานในชวงระหวาง 
20.00 นาฬกิา ถึง 8.00 นาฬกิา อยางไรกต็ามชวงเวลาดงักลาวอาจเปลีย่นแปลงได แตทัง้นีก้ารเริม่ตน
ตองไมหลังเวลา 20.30 นาฬิกา และการสิ้นสุดตองไมกอนเวลา 6.00 นาฬิกา

4. หามเดก็อายเุกนิ 14 ป ทีพ่นจากการศกึษาภาคบงัคบั และเดก็อายตุํ ่ากวา 18 ป
ท ํางานในเวลากลางคนืเปนเวลา 12 ช่ัวโมงตดิตอกนั รวมถึงการท ํางานในชวงระหวาง 22.00 นาฬกิา
ถึง 6.00 นาฬกิา อยางไรกต็าม ในกรณทีีม่พีฤตกิารณพเิศษทีอ่าจกระทบตอกจิการใดหรอืในเขตพืน้ทีใ่ด
เจาหนาที่ของรัฐภายหลังการปรึกษาหารือกับองคการนายจางและลูกจาง อาจกํ าหนดเปลี่ยนแปลง
ชวงเวลาดังกลาวเปน 23.00 นาฬิกา ถึง 7.00 นาฬิกา

5. รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาจยกเวนขอจํ ากัดการทํ างานกลางคืนของเด็ก
อายตุัง้แต 16 ป กรณีมีเหตุจํ าเปนเพื่อประโยชนของประเทศชาติก็ได

6. ในกรณีที่มีความจํ าเปนเพื่อการอบรมวิชาชีพและเมื่อไดรับใบอนุญาต      
ช่ัวคราวจากเจาหนาทีรั่ฐ เดก็อายตุัง้แต 16 ป สามารถท ํางานกลางคนืได โดยตองมเีวลาพกัไมนอยกวา
11 ช่ัวโมง ตดิตอกัน ในแตละชวงระยะเวลา 24 ช่ัวโมง

7. เดก็อายตุํ ่ากวา 18 ป ประสงคจะท ํางานในเวลากลางคนืในฐานะเปนนกัแสดง
ภาพยนตรหรือสํ าหรับการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิงของสาธารณชน จะตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาหนาทีรั่ฐ ทัง้นี ้ชวงเวลาการท ํางานตองไมเกนิเวลา 24.00 นาฬกิา และมรีะยะเวลาพกัตดิตอกนั
ไมนอยกวา 14 ช่ัวโมง

8. เพื่อใหการบังคับใชบทบัญญัติเกี่ยวกับการจางแรงงานเด็กในการทํ างาน
กลางคืนเปนไปดวยดี

(ก) หนวยงานของรฐัควรจดัใหมรีะบบการควบคมุและตรวจสอบการวาจางงาน
เด็กทีม่ีอายุตํ ่ากวา 18 ปที่เหมาะสม

(ข)  นายจางควรจดัใหมีบนัทกึการวาจางเดก็อายตุํ ่ากวา 18 ป ทกุคน โดยระบช่ืุอ
วนัเกดิ และจํ านวนชั่วโมงทํ างานทั้งในและนอกสถานที่ทํ างาน

(ค) นายจางหรือผูปกครองเด็กอาจไดรับโทษ กรณีมีการฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามขอกํ าหนด

9. การอนญุาตจากเจาหนาทีรั่ฐกรณเีดก็ท ํางานแสดงในตอนกลางคนื ควรก ําหนด
ระยะเวลาการอนญุาตไวชัดเจนแนนอนพรอมเงือ่นไขทีจ่ ําเปนโดยพจิารณาแตละกรณไีป เพือ่พทิกัษ
และคุมครองเด็ก
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ขอแนะฉบบัท่ี 80 วาดวยงานกลางคนืของเยาวชน (งานอาชพีนอกภาคอตุสาหกรรม)
พ.ศ. 2489 (R80 Night Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Recommendation,
1946) มหีลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

- การอนญุาตจากเจาหนาทีรั่ฐกรณเีดก็อายตุํ ่ากวา 14 ป ท ํางานแสดงตอนกลางคนื
ตองเปนกรณีเพื่อความจํ าเปนในการฝกอบรมงานวิชาชีพ หรือเพื่อการฝกฝนความสามารถของเด็ก
เทานัน้ และใหจํ ากัดการทํ างานตอนกลางคืนเพียง 3 วันตอสัปดาห โดยมีการหยุดทํ างานกลางคืน
ภายในเวลา 10.00 นาฬิกา หรือมีชวงเวลาพัก 16 ช่ัวโมงติดตอกัน

3.1.5 การทํ างานแบบไมเต็มเวลา

อนสุญัญาฉบับท่ี 175 วาดวยการทํ างานบางเวลา พ.ศ. 2537 (C175 Part-Time  
Work Convention, 1994) เพือ่ก ําหนดมาตรการคุมครองแรงงานสํ าหรับคนทํ างานแบบไมเต็มเวลา  
ซ่ึงเปนรูปแบบของการวาจางงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ยอมรับกันมากยิ่งขึ้นในระบบเศรษฐกิจและ  
การผลิตสมัยใหม ดังนั้น การกํ าหนดมาตรการคุมครองแรงงานสํ าหรับคนทํ างานกลุมนี้เกี่ยวกับ
การวาจาง สภาพการท ํางาน และการคุมครองจากประกันสังคมจึงเปนสิ่งจํ าเปน โดยมีแนวทางและ
หลักการคุมครอง ดังนี้

1. กํ าหนดความหมาย “คนทํ างานแบบไมเต็มเวลา (part-time worker)”    
หมายความถงึ บคุคลซึง่ท ํางานโดยมช่ัีวโมงท ํางานตามปกตนิอยกวาชัว่โมงการท ํางานของคนท ํางาน
แบบเตม็เวลา ซ่ึงอาจค ํานวณเปนรายสปัดาหหรือเฉลีย่จากชวงเวลาทีม่กีารวาจาง อยางไรกด็ี อาจก ําหนด
ยกเวนการคุมครองคนทํ างานแบบไมเต็มเวลาสํ าหรับการทํ างานในบางประเภทหรือบางกลุม     
ของคนทํ างานได

2. กํ าหนดใหความคุมครองพื้นฐานแกคนทํ างานแบบไมเต็มเวลา ใหไดรับ
การคุมครองแรงงานในท ํานองเดียวกันกับคนทํ างานแบบเต็มเวลาในเรื่อง

(ก) สิทธิในการจัดตั้งองคการตัวแทน สิทธใินการเจรจาขอเรียกรองแรงงาน 
และสทิธิในการทํ าหนาที่เปนตัวแทนของคนทํ างาน

(ข) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํ างาน และ
(ค) การหามเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาจางและอาชีพ

3. ก ําหนดใหความคุมครองเกี่ยวกับคาจางพื้นฐาน ซ่ึงเมื่อคํ านวณตามสัดสวน
ช่ัวโมงทํ างาน ผลงาน หรือช้ินงานแลว จะตองไมนอยกวาคาจางพื้นฐานของคนทํ างานแบบเต็มเวลา
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4. แผนการคุมครองจากประกนัสงัคมซึง่มฐีานจากการประกอบอาชพี ควรถูกปรบั
ใหเหมาะสม เพือ่ใหคนท ํางานแบบไมเตม็เวลาไดรับสิทธิประโยชนในท ํานองเดยีวกนักบัทีค่นท ํางาน
แบบเตม็เวลาไดรับ โดยอาจมีการกํ าหนดเงื่อนไขโดยพิจารณากํ าหนดเปนสัดสวนกับจํ านวนชั่วโมง
ท ํางาน การจายเงนิสมทบหรอืรายได หรือในประการอืน่ตามกฎหมายและประเพณปีฏิบตัขิองประเทศ
ซ่ึงควรพิจารณาถึงการคุมครองในเรื่องดังตอไปนี้ คือ

(ก)  การคุมครองเกี่ยวกับการลาคลอด
(ข)  การเลิกจาง
(ค) การหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคาจาง และการหยุดตามประเพณี

โดยไดรับคาจาง
 (ง)  การลาปวย

5. คนทํ างานแบบไมเต็มเวลาที่ไมเขาเงื่อนไขขั้นตํ่ าที่กํ าหนด อาจไมไดรับ  
การคุมครองจากประกันสังคมตามกฎหมาย ยกเวนการคุมครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ไดรับ   
จากการบาดเจบ็ หรือเจบ็ปวยจากการท ํางาน หรืออาจไมไดรับการคุมครองตามทีร่ะบใุนขอ 4. ขางตน
ยกเวนสิทธิในการลาคลอดบุตร ทั้งนี้การกํ าหนดเงื่อนไขขั้นตํ่ า ควรพิจารณากํ าหนดในลักษณะ     
ทีจ่ะไมเปนการแยกคนทํ างานแบบไมเต็มเวลา มิใหไดรับการคุมครองโดยไมเปนธรรม

ขอแนะฉบับท่ี 182 วาดวยการทํ างานบางเวลา พ.ศ. 2537 (R182 Part-Time 
Work Recommendation, 1994) มหีลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. คนทํ างานแบบไมเตม็เวลาควรไดรับการแจงสภาพการวาจางเปนหนังสือ
หรือโดยวธีิอ่ืนใดตามที่กฎหมาย หรือขอบังคับภายในประเทศกํ าหนด

2. การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาทํ างานที่ตกลงกันและการทํ างานนอกตาราง
เวลาทํ างานตองกระทํ าอยางจํ ากัด และแจงใหทราบลวงหนา

3. วนัหยดุพกัผอนประจ ําป การท ํางานในวนัท ํางานปกต ิและวนัหยดุตามประเพณี
ของคนท ํางานแบบไมเต็มเวลา ควรจะมีหลักเกณฑอยางเดียวกันกับคนทํ างานแบบเต็มเวลา

4. นายจางควรพิจารณาใหสามารถทํ างานแบบไมเต็มเวลาไดในทุกระดับ     
ในสถานประกอบการ รวมถึงตํ าแหนงที่ตองใชความชํ านาญงานและการบริหารจัดการ

5. นายจางควรพจิารณาใหมกีารโอนยายการท ํางานระหวางการท ํางานแบบเตม็เวลา
กบัการทํ างานแบบไมเต็มเวลา เมือ่มีความเปนไปไดตามที่คนทํ างานไดรองขอ

6. นายจางควรใหขอมลูคนท ํางานเกีย่วกบัการท ํางานแบบเตม็เวลาและการท ํางาน
แบบไมเตม็เวลาที่มีอยูในสถานประกอบการในเวลาอันสมควรเพื่อใหมีการขอโอนยายงานได
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7. การปฎิเสธไมโอนยายงานระหวางการทํ างานแบบเต็มเวลากับการทํ างาน
แบบไมเต็มเวลา ไมถือเปนเหตุโดยชอบที่จะบอกเลิกการจาง

8. ในกรณทีีม่กีารก ําหนดโดยขอบงัคบัหรือโดยสภาพการณ คนท ํางานควรขอโอนยาย
ไปท ํางานแบบไมเต็มเวลาไดหากมีเหตุสมควร เชน ตั้งครรภ หรือมีความจํ าเปนตองดูแลบุตรผูเยาว
หรือพกิาร หรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย และกลับเขาทํ างานแบบเต็มเวลาในภายหลัง

3.1.6 การตรวจสุขภาพ

อนุสัญญาฉบับท่ี 78 วาดวยการตรวจสุขภาพแกเยาวชน (งานอาชีพนอกภาค  
อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2489 (C78 Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial 
Occupations) Convention, 1946) เพือ่คุมครองแรงงานเดก็ ซ่ึงโดยสภาพรางกาย จติใจ และความแขง็แรง
ในการท ํางานของเด็กยอมแตกตางในลักษณะที่ดอยกวาผูใหญ จึงควรมีมาตรการบังคับในการตรวจ
ดูแลสุขภาพเด็กที่ทํ างานจนกวาจะถึงเกณฑอายุที่เห็นวาเหมาะสม โดยมีหลักการและแนวทาง    
การคุมครอง ดังนี้

1. ใหความคุมครองแกเด็กที่รับทํ างานใหโดยไดรับคาจาง หรือทํ างานใหไมวา
โดยตรงหรือโดยออมโดยไดรับส่ิงตอบแทน สํ าหรับการทํ างานที่มิใชงานอุตสาหกรรม

2. ก ําหนดใหเดก็อายตุํ ่ากวา 18 ป ตองไดรับการตรวจสขุภาพโดยแพทยทีไ่ดรับ
การรับรองกอนใหทํ างาน

3. ตองมกีารตรวจสุขภาพอยางนอยปละครั้งจนกวาจะมีอายุครบ 18 ป แตหาก
เปนการทํ างานที่มีความเสี่ยงสูงตอสุขภาพ ใหตรวจสุขภาพจนกวาจะมีอายุครบ 21 ป

4. คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสุขภาพเด็ก ไมควรเปนภาระของเด็กหรือ
บิดามารดาเด็ก

ขอแนะฉบับที่ 78 วาดวยการตรวจสุขภาพแกเยาวชน (งานอาชีพนอกภาค      
อุตสาหกรรม) พ.ศ. 2489 (R78 Bedding Mess Utensils and Miscellaneous Provisions (Ships Crews)
Recommendation, 1946) มีหลักการและแนวทางการคุมครอง  ดังนี้

1. อนุสัญญาฉบับที่ 78 ควรใชบังคับกับสถานประกอบการและงานบริการ 
ของโรงแรม สถานที่พักอาศัย รานอาหาร คลับ คาเฟและสถานบริการเครื่องดื่มใดๆ โรงภาพยนตร 
และสถานบันเทิงแกสาธารณะใดๆ
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2. กอนการเขาท ํางาน เดก็ทกุคนควรไดรับการตรวจสขุภาพทัว่ไปกอนจบเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับ เพือ่ใชเปนแนวทางในการจัดหางานอาชีพใหตอไป

3.1.7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ างาน

1) อนสุญัญาฉบับท่ี 148 วาดวยสภาพแวดลอมในการทํ างาน (อากาศเปนพิษ 
เสยีง และความสั่นสะเทือน) พ.ศ. 2520 (C148 Working Environment (Air Pollution, Noise and 
Vibration) Convention, 1977) เพือ่คุมครองคนท ํางานจากอนัตรายทีเ่กดิจากสภาพแวดลอมในการท ํางาน
ในดานอากาศเปนพิษ เสียง และการสั่นสะเทือน โดยกํ าหนดใหเปนหนาที่ของรัฐในการกํ าหนด
มาตรการเพื่อปองกันและควบคุมมิใหเกิดอันตรายตอสภาพแวดลอมในการทํ างานอันมีสาเหตุ      
มาจากอากาศเปนพิษ เสียง และการสั่นสะเทือน นายจางมีหนาที่ตองปฏิบัติตามและคนทํ างาน   
ตองไมฝาฝนการปฏิบัติตามขอกํ าหนดใดๆ ที่เกี่ยวของเชนเดียวกัน โดยมีหลักการและแนวทาง  
การคุมครอง ดังนี้

1. หลักเกณฑและขอกํ าหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในดานมลพิษ
ในอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน ตามทีก่ ําหนดในอนุสัญญานี้ใชบังคับแกการดํ าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิทกุประเภท การยกเวนการบงัคบัใชแกประเภทกจิการใดเพราะเหตปุญหาความจ ําเปนใดๆ
ควรไดมีการปรึกษาหารือกับตัวแทนองคการนายจางและลูกจางกอน

2. กฎหมายหรอืขอบงัคบัภายในของประเทศสมาชกิ ควรก ําหนดมาตรการใดๆ
เพือ่ปองกนัและควบคมุอนัตรายจากการท ํางานทีเ่กดิขึน้จากสภาพแวดลอมในการท ํางานอนัเนือ่งมาจาก
มลพิษทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน โดยมีการประกาศกํ าหนดมาตรฐานทางเทคนิค      
แนวทางปฏิบัติและวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม โดยเจาหนาที่รัฐควรปรึกษาหารือกับองคกรตัวแทน
นายจางและลูกจางเพื่อการดํ าเนินการดังกลาว

3. หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของควรกํ าหนดระดับที่เปนอันตรายจากมลพิษ  
ทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน และระบุจํ านวนหรือปริมาณสูงสุดที่สามารถยอมรับได      
ในแตละประเภทดวย

4. นายจางและคนท ํางานตางกม็คีวามรบัผิดชอบในการปฏบิตัติามมาตรการตางๆ
ทีป่ระกาศกํ าหนดบังคับใช
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5. ตองมกีารตรวจสขุภาพของคนท ํางานทีอ่าจไดรับอนัตรายจากการท ํางาน
เนื่องจากมลพิษทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน เปนระยะๆ ตามความเหมาะสมสํ าหรับ     
การปฏิบัติตามเงื่อนไข และในสถานการณตามที่กํ าหนดโดยหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ โดยคนทํ างาน
ไมตองรับภาระในคาตรวจสุขภาพ

6. การใชสารเคม ี เครือ่งจกัร อุปกรณและกระบวนการผลติใดๆ ทีเ่กีย่วของ
ท ําใหคนทํ างานมีความเสี่ยงอันตรายจากมลพิษทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน ตองแจงให           
เจาหนาทีรั่ฐทีเ่กีย่วของทราบ และตองปฏิบตัติามเงือ่นไขใดๆ หรือขอหามกระท ําใดๆ ตามทีก่ ําหนด

7. บคุคลทีเ่กีย่วของทกุคนตองไดรับการแจงใหทราบถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
ในการท ํางานอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน และตองไดรับการสอน
เกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและควบคุมอันตรายดังกลาวดวย

8. นายจางมีหนาที่แตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถหรือหนวยบริการ
ภายนอกที่มีความสามารถในการจัดการกับเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมมลพิษ
ทางอากาศและการสั่นสะเทือน

ขอแนะฉบบัท่ี 156 วาดวยสภาพแวดลอมในการท ํางาน (อากาศเปนพษิ เสยีง
และความสั่นสะเทือน) พ.ศ. 2520 (R156 Working Environment (Air Pollution, Noise and 
Vibration) Recommendation, 1977) มหีลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. หลักเกณฑและขอก ําหนดในอนสัุญญาวาดวยสภาพแวดลอมในการท ํางาน
(มลพษิในอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน) ค.ศ. 1977 และตามที่กํ าหนดไวในขอแนะฉบับนี้   
ควรน ําไปใชบังคับแกการดํ าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท

2. เจาหนาที่รัฐควรกํ าหนดมาตรการเพื่อปองกันและควบคุมดูแลมลพิษ 
ในอากาศ เสียง และการสัน่สะเทอืนในสถานทีท่ ํางาน โดยนายจางเปนผูมหีนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามขอกํ าหนดและมาตรการดังกลาว

3. เจาหนาทีรั่ฐควรพจิารณาก ําหนดมาตรฐานระดบัความปลอดภยัของอากาศ
เสียง และการสั่นสะเทือน

4.  ควรมีการตรวจสุขภาพลูกจาง
5. ควรมีการจัดอบรมบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุม  

มใิหเกิดภยันตรายในการทํ างาน
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2) อนสุญัญาฉบบัท่ี 155 วาดวยความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัในการท ํางาน
พ.ศ. 2524 (C155 Occupational Safety and Health Convention, 1981) เพื่อคุมครองสุขภาพ 
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํ างานของคนทํ างาน โดยมุงเนนใหเปนหนาที่ของรัฐ   
ในการก ําหนดมาตรฐาน และมาตรการเกีย่วกบัสขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอมในการท ํางาน
โดยนายจางมหีนาทีใ่นการปฏบิตัติาม และคนท ํางานตองใหความรวมมอืในการด ําเนนิการตามมาตรการ
การคุมครองแรงงานดวย โดยมหีลักการและแนวทางการคุมครอง ดังนี้

1. ประเทศสมาชกิเปนผูก ําหนดด ําเนนิการและทบทวนเปนระยะๆ เกีย่วกบั
ความสอดคลองดานนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพในการทํ างาน และสภาพแวดลอม     
ในการท ํางาน โดยค ํานงึถึงสภาพความเปนจรงิและประเพณปีฏิบตัใินประเทศของตน และโดยการปรกึษา
หารือกับองคกรตัวแทนนายจางและคนทํ างานสวนใหญของประเทศ เพื่อปองกันอุบัติเหตุและ    
การบาดเจบ็อันเนือ่งมาจากการท ํางานหรอืในระหวางการท ํางาน โดยการลดสาเหตแุหงการเกดิมลพษิใดๆ
ตอสภาพแวดลอมการทํ างานใหมากที่สุดเทาที่จะกระทํ าได

2. การบังคับใชกฎหมายและขอบังคับใดๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพและ
ความปลอดภยัในการท ํางานและสภาพแวดลอมการท ํางาน ควรมกีารก ําหนดถงึมาตรการในการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมและอยางเพียงพอ อีกทั้งควรมีการกํ าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมในกรณีที่มีการฝาฝน 
ไมปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับดังกลาว

3. ควรมมีาตรการทีจ่ะใหคํ าแนะนํ าแกนายจางและคนทํ างานเพื่อชวยเหลือ
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายและขอบังคับได

4. นายจางมีหนาที่
(ก) ดแูลสถานประกอบการ เครือ่งจกัร เครือ่งมอื และกระบวนการตางๆ  

ภายใตการควบคมุของตน ใหมคีวามปลอดภยัและไมมคีวามเสีย่งตอสุขภาพเทาทีจ่ะสามารถกระท ําได
(ข) ดแูลเกี่ยวกับสารเคมี ชีวภาพและสารทางธรรมชาติใดๆ ที่อยูภายใต

การควบคุมของตนไมใหเปนอันตรายหรือเสี่ยงตอสุขภาพโดยมีมาตรการปองกันที่เหมาะสมเทาที่
จะสามารถกระทํ าได และ

(ค) จดัหาเสือ้ผาหรอือุปกรณปองกนัทีเ่หมาะสมเทาทีจ่ะสามารถกระท ําได
เพือ่ปองกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบตอสุขภาพ

5. นายจางมีหนาที่จัดใหมีมาตรการใดๆ ทีจ่ ําเปนเพื่อใชในยามฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตน
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6. คนท ํางานตองใหความรวมมอืกบันายจางในการปฏบิตักิารใดๆ ทีก่ ําหนด
ใหเปนหนาทีข่องนายจางเกีย่วกบัสขุภาพและความปลอดภยัในการท ํางาน เขารวมการฝกอบรมทีเ่กีย่วของ
ตลอดจนรายงานสิ่งผิดปกติที่อาจนํ าไปสูความเสียหายตอชีวิตหรือสุขภาพ

ขอแนะฉบับท่ี 164 วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํ างาน 
พ.ศ. 2524 (R164 Occupational Safety and Health Recommendation, 1981) มหีลักการและแนวทาง
การคุมครอง ดังนี้

1. การคุมครองเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการทํ างาน ควรใช
บงัคบัแกสถานประกอบการและกจิกรรมทางเศรษฐกจิทกุประเภท และคุมครองคนท ํางานทกุประเภท

2. การก ําหนดมาตรการเพือ่คุมครองความปลอดภยัและสขุภาพในการท ํางาน
ควรค ํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้ การออกแบบ ติดตั้ง รักษา ซอมแซม และปรับปรุงสถานประกอบการ
และอปุกรณ เครื่องจักร การใชไฟฟา แสงสวาง การระบายอากาศ ความสะอาด อุณหภูมิ ความชื้น 
การปองกนัรังส ี เสียง การสัน่สะเทอืน ไฟไหม การระเบดิ การจดัสิง่อ ํานวยความสะดวกดานสขุภาพ
อนามยั นํ้ าดื่ม ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ ภายในสถานประกอบการ

3. เจาหนาที่รัฐควรกํ าหนดมาตรการที่เหมาะสมสํ าหรับคนทํ างานที่พิการ
สนบัสนุนการศึกษาวิจัย เพือ่หาวิธีการปองกันอันตรายในการทํ างาน

4. นายจางควรจดัหาและดแูลรักษาเครือ่งจกัร อุปกรณ และสถานประกอบการ
ใหมีความปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพของคนทํ างาน จัดใหมีการฝกอบรมที่เหมาะสม
แกกลุมคนทํ างานที่อาจแตกตางกันไปตามสภาพงาน จัดชุดและอุปกรณ เครื่องปองกันอันตราย  
โดยคาใชจายของนายจาง

5. นายจางควรถูกกํ าหนดใหตองรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยและสุขภาพในการทํ างานอยางสมํ่ าเสมอ และเกบ็รักษาบันทึกเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสขุภาพในการทํ างานตามที่กํ าหนดโดยเจาหนาที่รัฐ

3.2  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็กของประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุนไดมีกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ป ค.ศ. 1947 แกไขเพิ่มเติม ป ค.ศ. 1987
(Labour Standards Law of Japan 1947) เพือ่คุมครองการใชแรงงานทั่วไป รวมถึงการคุมครอง   
การใชแรงงานเด็ก โดยในสวนของบทบัญญัติสํ าหรับการคุมครองแรงงานเด็กจะอยูในหมวด 6    
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ตัง้แตมาตรา 56 – 64 ซ่ึงเปนเรือ่งของการก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าของแรงงานเดก็ ระยะเวลาท ํางาน วนัหยดุ
หรืองานอันตราย เปนตน ซ่ึงไดกํ าหนดการคุมครองแรงงานเด็กไว ดังนี้7

3.2.1 การก ําหนดอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตรายและประเภทของงานอันตราย
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุ น ไดกํ าหนดหามมิใหนายจาง      

จางเดก็ที่มีอายุตํ่ ากวา 15 ป ทํ างาน เวนแตเด็กอายุเกิน 13 ป สามารถทํ างานตามที่กํ าหนด ซ่ึงมี
ลักษณะเปนงานเบาและไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสวัสดิภาพของเด็ก และเด็กอายุตํ่ ากวา 13 ป 
สามารถท ํางานเกีย่วกบัการแสดงภาพยนตรและการละคร โดยตองไดรับอนญุาตจากเจาหนาทีข่องรฐั8

นายจางตองเก็บรักษาเอกสารแสดงวันเกิดของเด็กที่ตํ่ ากวา 18 ป และเอกสารแสดงวาการทํ างาน
ของเด็กไมเปนอุปสรรคตอการเรียนของเด็กหรือเอกสารความยินยอมใหทํ างานจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครองเด็กไวที่สถานประกอบการ9 บิดามารดาหรือผูปกครองไมอาจเขาทํ าสัญญาวาจางงาน 
แทนเดก็ได แตสามารถยกเลกิสัญญาวาจางทีเ่หน็วาเปนการเอาเปรยีบตอเดก็10 บดิามารดาหรอืผูปกครอง
ไมอาจรับคาจางของเด็กแทนเด็กได11

สํ าหรับการท ํางานอนัตรายของเดก็นัน้ กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญีปุ่น
ไดก ําหนดหามมใิหนายจางจางเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ท ํางานเกีย่วกบัการท ําความสะอาด หยอดนํ ้ามนั
ตรวจหรือซอมสวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักร เครื่องยนต ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกํ าลัง
ท ํางาน ตดิตัง้หรือเคลือ่นยายอปุกรณในเครือ่งจกัรหรือเครือ่งยนตขณะทีเ่ครือ่งจกัรหรือเครือ่งยนตนัน้
กํ าลังทํ างาน เดินเครื่องปนจั่นดวยกํ าลังตนเอง งานอันตรายอื่นๆ ที่กํ าหนดไว งานขนของหนัก       
ทีก่ฎหมายก ําหนดไว งานใตดนิและงานเกีย่วกบัวตัถุทีเ่ปนอันตราย วตัถุมพีษิ วตัถุระเบดิ วตัถุไวไฟ
และงานในบรเิวณทีม่ฝุีนละอองฟุงกระจาย บริเวณทีม่กีาซพษิหรือรังสฟีุงกระจาย บริเวณทีม่อุีณหภมูิ
และความกดดันสูง บริเวณที่เปนอันตรายตอความปลอดภัยสุขภาพและสวัสดิภาพของเด็ก12

                                                       
7  http://www.jil.go.jp/english/Labourinfo/library/documents/llj_law/-rev.pdf
8  Labour Standards Law of Japan 1947, Article 56.
9  Labour Standards Law of Japan 1947, Article 57.
10 Ibid. Article 58.
11 Ibid. Article 59.
12 Ibid. Article 62.
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3.2.2 ชัว่โมงในการทํ างาน
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนไดกํ าหนดระยะเวลาในการทํ างาน

ของแรงงานเด็ก โดยหามมิใหนายจางจางลูกจางเด็กทํ างานเกินกวา 7 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 40 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห โดยรวมเวลาของการเรียนดวย สํ าหรับเด็กอายุเกิน 15 ป แตไมถึง 18 ป ในการทํ างาน
ตองม ี 1 วันตอสัปดาห ที่มีการลดชั่วโมงทํ างานลง เปนไมเกิน 4 ช่ัวโมง โดยอาจขยายเวลาทํ างาน
ในวนัอืน่เปน 10 ช่ัวโมงก็ได แตทั้งนี้รวมกันแลวตองไมเกิน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห13

3.2.3 การทํ างานในเวลากลางคืน
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนไดกํ าหนดหามมิใหนายจางจางเด็ก

ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ทํ างานในระหวางเวลา 22.00 - 05.00 นาฬิกา (หากเหมาะสม อาจถูกเปลี่ยนเปน
ระหวางเวลา 23.00 - 6.00 นาฬกิา กไ็ด) ยกเวนลูกจางผูชายทีม่อีายตุัง้แต 16 ป ขึน้ไป ท ํางานทีม่ลัีกษณะ
เปนกะได หามเด็กอายุตํ่ ากวา 13 ป ทํ างานเกี่ยวกับการแสดงภาพยนตและการละครหรือเด็กอายุ 
เกนิ 13 ป ทํ างานนอกเวลาเรียนในระหวางเวลา 20.00 - 5.00 นาฬิกา (หากเหมาะสม อาจถูกเปลี่ยน
เปนระหวางเวลา 21.00 - 6.00 นาฬิกา กไ็ด)14

3.2.4 การทํ างานแบบไมเต็มเวลา
ประเทศญี่ปุ นไดมีบทบัญญัติสํ าหรับการคุ มครองแรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้       

อยูในกฎหมายการปรบัปรงุการจดัการในเรือ่งการมงีานท ําและอืน่ๆ ของคนงานทีท่ ํางานแบบไมเตม็เวลา
ป ค.ศ. 1993 (Part-time Work Law 1993)15 เพือ่ใหความคุมครองแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง  
สวสัดกิาร การฝกอบรม และการบรหิารจดัการดแูลคนท ํางานแบบไมเตม็เวลา โดยตระหนกัถึงความส ําคญั
ของแรงงานประเภทนี้ สํ าหรับการทํ างานแบบไมเต็มเวลา (Part-time Work) ซ่ึงหมายถึง คนทํ างาน
ทีม่ลัีกษณะการท ํางานในแตละวัน หรือในแตละอาทิตย หรือในแตละเดือนเปนระยะเวลานอยกวา
คนทํ างานปกติทั่วไปในการทํ างานประเภทเดียวกันและในสถานประกอบการดังกลาว อยางไรก็ดี
กฎหมายดงักลาวมไิดก ําหนดบงัคบัใหเปนหนาทีข่องนายจางในการปฏบิตัติามกฎหมายเพื่อคุมครอง
แรงงานทีท่ ํางานแบบไมเต็มเวลา แตใชคํ าวาใหนายจางมุงพยายามใหการคุมครองแรงงานที่ทํ างาน
แบบไมเต็มเวลา โดยเปรียบเทียบกับการคุมครองแรงงานสํ าหรับคนทํ างานแบบปกติ แตมิได

                                                       
13 Labour Standards Law of Japan 1947, Article 60.
14 Ibid. Article 61.
15 http://www.jil.go.jp/english/Labourinfo/library/laws.htm
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ก ําหนดมาตรการและขอก ําหนดทีชั่ดเจนวามแีนวทางและมาตรฐานเฉพาะส ําหรบัการคุมครองแรงงาน
เกี่ยวกับสภาพการทํ างานสํ าหรับคนทํ างานแบบไมเต็มเวลาไววาอยางไร ในสวนของภาครัฐ
กฎหมายคนงานทีท่ ํางานแบบไมเตม็เวลาก ําหนดใหเปนหนาทีข่องหนวยงานรฐั คอื กระทรวงสขุภาพ
แรงงานและสวัสดิการในการสงเสริมสวัสดิการของคนทํ างานแบบไมเต็มเวลา

เนื่องจากคนทํ างานแบบไมเต็มเวลาถือวาเปนคนทํ างานที่มิใชทํ างานแบบปกติ
ในท ํานองเดยีวกันกับคนทํ างานโดยวาจางแบบมีกํ าหนดระยะเวลา ดังนั้น จึงไมไดรับการคุมครอง
เกีย่วกบัการขึน้คาจาง การจายเงนิโบนสั เงนิสะสมส ําหรับการเกษยีณงาน ซ่ึงนายจางจายใหแกลูกจาง
ทํ างานแบบปกติตามประเพณีปฏิบัติของการทํ างานในสถานประกอบการ (มิใชตามที่กฎหมาย
ก ําหนด) เวนแตนายจางจะก ําหนดใหสิทธปิระโยชนในเร่ืองดงักลาวแกคนท ํางานแบบไมเตม็เวลาเอง
นอกจากนี ้ คนทํ างานแบบไมเต็มเวลาอาจไมไดรับการคุมครองคาแรงขั้นตํ่ า เพราะเหตุวากฎหมาย
คาจางขั้นตํ่ า (The Minimum Wages Law) ของประเทศญี่ปุนกํ าหนดวา อาจยกเวนการปฏิบัติเร่ือง
คาแรงขัน้ตํ ่าส ําหรับบคุคลทีท่ ํางานในลกัษณะทีม่ช่ัีวโมงการท ํางานนอยกวาคนท ํางานปกตทิัว่ไปกไ็ด

3.2.5 บทกํ าหนดโทษ
การฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานตามที่กํ าหนดไว

ในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน อาจไดรับโทษปรบัหรือจ ําคกุตามอตัราโทษทีก่ ําหนดไวในแตละความผดิ
แตกตางกันออกไป ซ่ึงอัตราโทษที่หนักที่สุด คอื จํ าคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป หรือปรับ 200,000-
3,000,000 เยน16

หากผูใดฝาฝนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอายุขั้นตํ่ าของแรงงานเด็กในงานทั่วไป    
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 เยน17

หากผูใดฝาฝนบทบัญญัติการใชแรงงานเด็กที่เกี่ยวกับอายุขั้นตํ่ าในงานอันตราย
และการทํ างานในเวลากลางคืน ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 เยน18

หากผูใดฝาฝนบทบัญญัติการใชแรงงานเด็กที่เกี่ยวกับเอกสารการใชแรงงานเด็ก 
สัญญาแรงงาน ช่ัวโมงการทํ างาน คาจางและอื่นๆ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 เยน19

                                                       
16 Labour Standards Law of Japan 1947, Article 117.
17 Ibid. Article 118.
18 Ibid. Article 119.
19 Ibid. Article 120.
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หากบุคคลที่กระทํ าผิดเปนตัวแทนหรือลูกจางซึ่งกระทํ าการแทนเจาของกิจการ
ของสถานประกอบกจิการ โทษปรบัใหลงโทษแกเจาของกจิการ เวนแตเจาของกจิการไดกระท ําการใดๆ
ทีจ่ ําเปนเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝนกฎหมาย

หากเจาของกจิการไดรูถึงการปฏบิตัฝิาฝนกฎหมายแตไมด ําเนนิการใดๆ ทีจ่ ําเปน
เพือ่ปองกันการฝาฝนดังกลาว หรือไดรูถึงการปฏิบัติฝาฝนแตไมดํ าเนินการใดๆ ทีจ่ ําเปน เพื่อแกไข
การฝาฝนดังกลาวหรือยุยงสงเสริมการปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย เจาของกิจการตองไดรับโทษ     
เสมอืนเปนผูกระทํ าการฝาฝนกฎหมาย20

3.3  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็กของประเทศสิงคโปร

ประเทศสงิคโปรไดมกีฎหมายการท ํางาน ป ค.ศ. 1981 (The Employment Act of Singapore
1981)21 เปนกฎหมายหลกัของประเทศสงิคโปร ทีก่ ําหนดมาตรการคุมครองแรงงานทัว่ไป และใชบงัคบั
กับลูกจางทุกคน โดยไมคํ านึงถึงสัญชาติของลูกจาง รวมถึงคนทํ างานซึ่งทํ างานใหตามสัญญาวาจาง
ใหท ํางานที่มีอยูกับนายจางดวย อีกทัง้ประเทศสิงคโปรยังไดมีมาตรการในการคุมครองแรงงานเด็ก
ซ่ึงมีบัญญัติแยกความคุมครองไวโดยเฉพาะ โดยมาตรการดังกลาวอยูในขอบังคับของการทํ างาน
(เดก็และเยาวชน) ป ค.ศ. 1976 (The Employment (Children Young Persons) Regulation 1976)22

แยกไวตางหาก โดยมหีลักการและสาระสํ าคัญ ดังนี้

3.3.1 การก ําหนดอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตรายและประเภทของงานอันตราย
กฎหมายการท ํางานของประเทศสงิคโปรไดก ําหนดหามมใิหนายจางจางเดก็ทีม่อีายุ

ไมถึง 14 ป ท ํางาน เวนแตท ํางานในสถานประกอบการประเภทงานอตุสาหกรรมทีบ่คุคลในครอบครวั
เดยีวกนัท ํางานอยูดวย หรือการท ํางานของเดก็ทีม่อีายตุัง้แต 12 ป ซ่ึงท ํางานทีม่ลัีกษณะเบาเหมาะสม
กบัความสามารถของเด็กในสถานประกอบการที่มิใชงานอุตสาหกรรม23 อยางไรก็ดี อาจมีการออก
ประกาศก ําหนดหามประเภทงานหรอืกจิการอตุสาหกรรมทีไ่มใหเดก็ท ํางานกไ็ด24 การท ํางานของเดก็
ทีอ่ยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันเพื่อการศึกษาทางวิชาชีพ หรือการทํ างาน
                                                       

20 Labour Standards Law of Japan 1947, Article 121.
21 http://natlex.ilo.org/txt/E81SGP01.htm
22 http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse
23 The Employment Act of Singapore 1981, Article 68.
24 Ibid. Article 69.
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ในโรงเรยีนฝกหัดอบรมการทํ างาน หรือฝกวิชาชีพ หรือการทํ างานของคนฝกหัดงาน ไมอยูภายใต
บงัคบัเรื่องการวาจางของเด็กตามที่กลาวมาในตอนตน25

ประเทศสิงคโปรยังไดมขีอบงัคบัการท ํางานเดก็และเยาวชนโดยก ําหนดหามมใิห
เดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 12 ป ท ํางานทกุประเภท และหามมใิหวาจางวยัรุนอาย ุ14 ป แตไมถึง 16 ป ท ํางาน
เวนแตมีการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทยวาสามารถทํ างานได

สํ าหรับอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตรายและประเภทของงานอันตรายขอบังคับ
ของการทํ างานเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปร ไดก ําหนดหามมิใหวาจางเด็กอายุไมเกิน 14 ป
หรือวยัรุนอายุ 14 ป แตไมถึง 16 ป ใหทํ างานในงานหรือสถานที่ หรือสภาพการทํ างานที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของเด็กหรือวัยรุน หรือทํ างานที่เกี่ยวของกับการจัดการหรือดูแลเครื่องจักร     
ในระหวางทํ างาน เวนแตไดรับอนุญาตจากเลขาธิการการคุมครองแรงงาน หรือทํ างานที่เกี่ยวของ
กบัการจดัการ ดูแล หรือใกลชิดกับอุปกรณไฟฟาที่ยังไมมีการตัดกระแสไฟฟา หรือทํ างานใตดิน 
อีกทั้งนายจางตองแจงใหเลขาธิการการคุมครองแรงงานทราบ พรอมขอมูลตามที่กฎหมายกํ าหนด
ภายใน 30 วัน นับแตมีการวาจางวัยรุนใหทํ างานในสถานประกอบการ

3.3.2 ชัว่โมงในการทํ างาน
ขอบังคับของการทํ างานเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปร ไดมีบทบัญญัติ

คุมครองเด็กอายุไมเกิน 14 ป หรือวัยรุนอายุ 14 ป แตไมถึง 16 ป ที่กํ าลังศึกษาเลาเรียน เวลาสํ าหรับ
การเรียนและการทํ างานเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 6 ช่ัวโมงสํ าหรับเด็ก และไมเกิน 7 ช่ัวโมง
สํ าหรับวัยรุนในแตละวัน ยกเวนกรณีทํ างานใหแกรัฐบาลหรือโรงเรียนฝกหัดอาชีพและโครงการ
ฝกอบรมงานที่ไดรับการอนุมัติ

3.3.3 ระยะเวลาพักระหวางการทํ างาน
ขอบังคับของการทํ างานเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปร ไดกํ าหนด      

หามวาจางเดก็อายไุมถึง 14 ป ใหท ํางานเปนคนท ํางาน โดยท ํางานเกนิ 3 ช่ัวโมงโดยไมไดรับการพกั  
30 นาท ีหรือทํ างานเกิน 6 ช่ัวโมงในแตละวัน

หามวาจางวัยรุนอายุไมเกิน 14 ป แตไมถึง 16 ป ใหทํ างาน เปนคนทํ างาน     
โดยท ํางานเกิน 4 ช่ัวโมงโดยไมไดรับการพัก 30  นาที หรือทํ างานเกิน  7 ช่ัวโมงในแตละวัน เวนแต
ไดรับอนุญาตจากเลขาธิการการคุมครองแรงงาน

                                                       
25 The Employment Act of Singapore 1981, Article 71.
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3.3.4 การทํ างานในวันหยุด
            ขอบังคับของการทํ างานเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปร ไดกํ าหนด     
หามวาจางเด็กอายุไมเกิน 14 ป หรือวยัรุนอายุ 14 ป แตไมถึง 16 ป ใหทํ างานในวันหยุด เวนแต    
ไดรับอนุญาตจากเลขาธิการการคุมครองแรงงาน

3.3.5 การทํ างานในเวลากลางคืน
  ขอบงัคบัของการท ํางานเดก็และเยาวชนของประเทศสงิคโปร ไดก ําหนดหามมใิห
เด็กอายุไมถึง 14 ป หรือวัยรุนอายุ 14 ป แตไมถึง 16 ป ทํ างานในเวลากลางคืน หรือบางชวง       
ของเวลากลางคืน

3.3.6 การทํ างานแบบไมเต็มเวลา
สํ าหรบัการคุมครองแรงงานเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ไดมีก ําหนดอยูในขอบงัคบัของการมงีานท ํา

(งานแบบไมเตม็เวลาของลกูจาง) ป ค.ศ. 1996 (The Employment (Part-time Employees) Regulation 1996)
โดยก ําหนดมาตรการเฉพาะส ําหรับการคุมครองแรงงานลกูจางทีท่ ํางานแบบไมเตม็เวลา โดยมหีลักการ
และสาระสํ าคัญ ดังนี้26

  1. ก ําหนดความหมายของลกูจางทีท่ ํางานแบบเตม็เวลา หมายถงึ ลูกจางซึง่ท ํางาน
ตามสัญญาวาจางไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอสัปดาห และลูกจางทํ างานแบบไมเต็มเวลา หมายถึง    
ลูกจางซึ่งทํ างานตามสัญญาวาจางนอยกวา 30 ช่ัวโมง หากตองมีการคํ านวณสิทธิประโยชนที่ลูกจาง
ทํ างานแบบไมเต็มเวลาควรไดรับ โดยไมมีลูกจางทํ างานแบบเต็มเวลาในงานทํ านองเดียวกัน 
สํ าหรับการเปรียบเทียบ ใหถือเกณฑวาลูกจางทํ างานแบบเต็มเวลาทํ างาน 8 ช่ัวโมง ตอวัน และ     
44 ช่ัวโมง ตอสัปดาห

2. ใหกํ าหนดรายละเอียดในสัญญาวาจางทํ างานเกี่ยวกับคาจางรายชั่วโมง 
จ ํานวนชัว่โมงทํ างานในแตละวันหรือสัปดาห จํ านวนวันทํ างานในแตละสัปดาหหรือเดือน คาจาง 
ทีไ่ดรับและเบี้ยเล้ียง

3. หากลูกจางทํ างานแบบไมเต็มเวลาขอทํ างานในวันหยุด หรือนายจางขอให
ลูกจางทํ างานแบบไมเต็มเวลาทํ างานในวันหยุด หรือลูกจางทํ างานแบบไมเต็มเวลาทํ างานลวงเวลา 
ลูกจางทํ างานแบบไมเต็มเวลามีสิทธิจะไดรับคาตอบแทนตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว

                                                       
26 http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.
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4. ลูกจางท ํางานแบบไมเตม็เวลามสิีทธไิดรับวนัหยดุตามประเพณโีดยไดรับคาจาง
วันหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคาจาง วันลาปวยโดยไดรับคาจาง โดยคํ านวณตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามทีก่ฎหมายไดกํ าหนดไว

5. ลูกจางหญิงที่ทํ างานแบบไมเต็มเวลามีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนที่กํ าหนด
ใหในชวงการลาคลอด โดยไดรับสทิธิประโยชนเทากบัจ ํานวนคาตอบแทนทีค่วรไดรับในการท ํางาน

3.3.7 การตรวจสุขภาพ
   กฎหมายการทํ างานของประเทศสิงคโปรไมไดมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตรวจ
สุขภาพของแรงงานเดก็เอาไวโดยตรง แตขอบงัคบัของการท ํางานเดก็และเยาวชนไดก ําหนดหามมใิห
วาจางวยัรุนอาย ุ14 ป แตไมถึง 16 ป ท ํางาน เวนแตมกีารตรวจสขุภาพและมใีบรบัรองแพทยวาสามารถ
ทํ างานได

3.3.8 บทกํ าหนดโทษ
ในกรณทีีบ่คุคลใดปฏบิตัฝิาฝนบทบญัญตัเิกีย่วกบัการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย

การท ํางาน อาจไดรับโทษปรบัไมเกนิ 1,000 ดอลลารสิงคโปร หรือจ ําคกุไมเกนิ 6 เดอืน หรือทัง้ปรบั
และจํ าคุก (เวนแตความผิดดังกลาวมีบทกํ าหนดโทษไวเปนอยางอื่นโดยเฉพาะเจาะจง) และหาก
กระท ําผิดซ้ํ าอีกในความผิดเดียวกัน อาจไดรับโทษเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว คือ ปรับไมเกิน 2,000 ดอลลาร
สิงคโปร หรือจํ าคุกไมเกิน 1 ป หรือทั้งปรับและจํ าคุก27

3.4  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการทํ างานของแรงงานเด็กของประเทศไทย

กอนที่จะกลาวถึงการคุมครองแรงงานเด็กตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ผูเขียน         
จะขอกลาวถึงสทิธิตางๆ ของเดก็ทีเ่ดก็พงึจะไดรับตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู เพราะรัฐธรรมนญู 
ถือไดวาเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ และในอดตีทีผ่านมาโดยเฉพาะรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช 2540 ถือไดวาเปนรัฐธรรมนญูทีใ่หความสํ าคัญกับสิทธิของเด็กเปนอยางมาก โดยถือวา
เด็กควรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงเปนสิทธิมนุษยชนที่สํ าคัญประการหนึ่ง ซ่ึงจะตอง     
มีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเสมอ โดยหลักการแลวสิทธิที่ไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน    
เปนสิทธทิีม่นษุยทกุคนมสิีทธจิะไดรับอยูแลวในฐานะทีเ่กดิมาเปนมนษุยโดยไมจ ําเปนตองมกีฎหมาย

                                                       
27 The Employment Act of  Singapore 1981, Article 112.
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บัญญัติรับรองอีกชั้นหนึ่งแตอยางใด การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเชนนั้นยอมเปนการยํ้ าถึงคุณคา 
และความส ําคญัของสทิธดิงักลาวไดเปนอยางด ี ดงัจะเหน็ไดวาในอดตีทีผ่านมารฐัธรรมนญูทกุฉบบั
ไดบญัญตัใิหมีการคุมครองแกเด็ก โดยระบุหลักประกันสิทธิเด็กไวในมาตราตางๆ ของรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีหลักการที่สํ าคัญ อาทิเชน

1. บุคคลยอมความเสมอภาคกันในทางกฎหมายและไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน
ตามกฎหมาย และหามการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม เพราะสาเหตแุหงความแตกตางเรือ่งถ่ินก ําเนดิ
เชือ้ชาต ิ ภาษา เพศ อายุ ซ่ึงหมายความวา เด็กๆ จะมีฐานะเสมือนคนอื่นในสังคม มีสิทธิเสรีภาพ 
ตามทีรั่ฐธรรมนญูก ําหนด เดก็ๆ จะมโีอกาสแสดงออกทัง้ทางดานความคดิ และการกระท ําเทาทีไ่มเปน
การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และไมกอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายกับตัวเด็กนั้นเอง28

2. การเกณฑแรงงานจะกระท ํามไิด เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายเฉพาะ
เพือ่ประโยชนในการปองปดภยัพิบตัสิาธารณะอนัมมีาเปนการฉกุเฉนิ หรือโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมาย ซ่ึงใหกระทํ าไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือ  
ในระหวางเวลาทีม่ปีระกาศสถานการณฉกุเฉนิหรอืประกาศใชกฎอยัการศกึ29 ซ่ึงในทีน่ีห้มายรวมถึง
แรงงานเด็กดวย ฉะนั้น จะบังคับใหแรงงานเด็กทํ างานมิได

3. เดก็มสิีทธไิดรับความคุมครองโดยรฐัจากการใชความรนุแรงและปฏบิตัอัินไมเปนธรรม
นอกจากนี ้ หากเดก็ไมมผูีดแูลกย็อมมสิีทธไิดรับการเลีย้งดแูละการศกึษาอบรมจากรฐัตามทีก่ฎหมาย
บัญญัติ30

4. รัฐตองใหความคุมครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สงเสรมิความเสมอภาคของหญงิ
และชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัวและความเขมแข็งของชุมชน31

5. รัฐตองสงเรมิใหประชากรวยัท ํางานมงีานท ํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็
และแรงงานหญงิ จดัระบบแรงงานสมัพนัธ การประกนัสังคม รวมทัง้คาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม32

ซ่ึงหมายความวา รัฐตองคุมครองการใชแรงงานเดก็ และสงเสรมิสนบัสนนุเดก็เหลานีใ้หไดรับโอกาส
ทางสงัคมเหมอืนเดก็ทัว่  ๆ ไป ไมใหถูกบงัคบัใชงานหรอืแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใดทีไ่มชอบดวยกฎหมาย
จากการใชแรงงานเด็ก

                                                       
28 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 30.
29 แหลงเดิม. มาตรา 51.
30 แหลงเดิม. มาตรา 53.
31 แหลงเดิม. มาตรา 80.
32 แหลงเดิม. มาตรา 86.
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         ดงัจะเห็นไดวา ในอดีตที่ผานมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ซ่ึงถือเปนกฎหมายแมบทของประเทศไทย ไดบัญญัติในเรื่องการคุมครองสิทธิเด็กตางๆ ไวมากมาย 
ทั้งในเรื่องของความเทาเทียมกัน สิทธิในการไดรับการศึกษา สิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากรัฐ  
และสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ซ่ึงตอไปผูเขียนจะกลาวถึงมาตรการทางกฎหมาย       
ในการคุมครองแรงงานเด็กตามกฎหมายคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีดังตอไปนี้

3.4.1 การก ําหนดอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตรายและประเภทของงานอันตราย
กฎหมายคุมครองแรงงานไดกํ าหนดใหความคุมครองแกแรงงานเด็ก โดยไดมี

การก ําหนดอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตรายและประเภทของงานอันตราย โดยบัญญัติไวในหมวด 4 
วาดวยการใชแรงงานเด็ก ซ่ึงมีหลักสาระสํ าคัญ ดังนี้

หามมใิหนายจางจางเดก็อายตุํ ่ากวาสบิหาปเปนลูกจาง33 เพราะกฎหมายไมตองการ
ใหเดก็ซึง่อยูในวัยเรียน ตองเขามาใชแรงงานกอนวัยอันสมควร เด็กจะไดมีโอกาสในการเรียนรูหรือ
ศกึษาเลาเรียนอยางเพียงพอ34

ในการจางเด็กทํ างานนั้น แมเด็กจะมีอายุครบ 15 ป ที่จะใหทํ างานไดแลวก็ตาม 
กม็ใิชวานายจางจะใหเดก็ท ํางานไดทกุประเภท เพราะสขุภาพรางกายและอายขุองเดก็อาจไมเหมาะสม
ทีจ่ะท ํางานบางประเภท ถาปลอยใหเดก็ท ํางานนัน้ไปตามความตองการหรอืความพอใจของนายจางแลว
กอ็าจจะกอใหเกดิอนัตรายตอสุขภาพอนามยัทัง้ทางรางกายและจติใจ ตลอดจนเกดิสภาพของความไมปลอดภยั
ในการทํ างานอันจะนํ าไปสูความพิการ ทุพพลภาพ หรือตายกอนวัยอันควรก็ได จงึจ ําเปนที่จะตอง
ก ําหนดมาตรการในการใหความคุมครองการใชแรงงานเดก็ทีเ่กีย่วกบัประเภทของงานเอาไว35 อีกทัง้
ยงัไดก ําหนดอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตรายเอาไวดวย โดยหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุ
ตํ ่ากวาสิบแปดปทํ างานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

1) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
2) งานปมโลหะ
3) งานเกีย่วกบัความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับ

แตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
4) งานเกีย่วกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

                                                       
33 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 44.
34 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. (2548). ยอหลักกฎหมายแรงงาน พื้นฐานความรูท่ัวไปกฎหมายแรงงาน

(พิมพครั้งที่ 21). หนา 165.
35 สุดาศิริ วศวงศ ข (2545). คํ าบรรยายกฎหมายคุมครองแรงงาน. หนา 487.
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5) งานเกีย่วกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืน
ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

6) งานเกีย่วกบัวตัถุมพีษิ วตัถุระเบดิ หรือวตัถุไวไฟ เวนแตงานในสถานบีริการ
นํ ้ามนัเชื้อเพลิงตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

7) งานขบัหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
8) งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
9) งานที่ตองทํ าใตดิน  ใตนํ้ า  ใตถ้ํ า  อุโมงค  หรือปลองในภูเขา
10) งานเกีย่วกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
11) งานท ําความสะอาดเครือ่งจกัรหรือเครือ่งยนต ขณะทีเ่ครือ่งจกัรหรือเครือ่งยนต

ทํ างาน
12) งานทีต่องทํ าบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
13) งานอืน่ตามที่กฎกระทรวงกํ าหนด36

นอกจากนี้ รัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงานยงัไดออกกฎกระทรวงก ําหนดอายขุัน้ตํ ่า
สํ าหรับงานที่เปนอันตรายและกํ าหนดใหงานบางประเภทเปนงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกจาง โดยไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) มีสาระสํ าคัญ คือ 
หามมใิหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ า ซ่ึงมีงานดังตอไปนี้
    1) งานเกีย่วกบัความรอน ความเยน็ ความสัน่สะเทอืน และเสยีงอนัอาจเปนอนัตราย
ดังตอไปนี้

(ก) งานซึง่ท ําในทีท่ีม่อุีณหภมูใินสภาวะแวดลอมในการท ํางานสงูกวาสีสิ่บหา
องศาเซลเซียส

(ข) งานซึ่งทํ าในหองเย็นในอุตสาหกรรมการผลิต หรือการถนอมอาหาร
โดยการทํ าเยือกแข็ง

(ค)  งานที่ใชเครื่องเจาะกระแทก
(ง) งานที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันเกินแปดสิบหาเดซิเบล (เอ) 

ในการทํ างานวันละแปดชั่วโมง

                                                       
36 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 49.
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2) งานเกีย่วกบัสารเคมทีีเ่ปนอนัตราย วตัถุมพีษิ วตัถุระเบดิ หรือวตัถุไวไฟ ดงัตอไปนี้
(ก) งานผลิตหรือขนสงสารกอมะเรง็ตามรายชื่อในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(ข) งานที่เกี่ยวของกับสารไซยาไนด
(ค) งานผลิตหรือขนสงพลุ ดอกไมเพลิง หรือวัตถุระเบิดอื่นๆ
(ง) งานสํ ารวจ ขุดเจาะ กล่ัน บรรจุ หรือขนถายนํ้ ามันเชื้อเพลิงหรือกาซ 

เวนแตงานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง ...37

3.4.2 ชัว่โมงในการทํ างาน
กฎหมายคุมครองแรงงานมไิดมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัชัว่โมงการท ํางานของแรงงานเดก็

เอาไวโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงตองนํ าบทบัญญัติวาดวยช่ัวโมงการทํ างานของการใชแรงงานทั่วไป     
ในหมวด 2 มาใชบังคับ กลาวคือ ตองนํ าบทบัญญัติในมาตรา 23 ของกฎหมายคุมครองแรงงาน     
มาใชบงัคบัแกแรงงานเด็กดวย คือ นายจางตองประกาศเวลาทํ างานปกติโดยตองกํ าหนดเวลาเริ่มตน
และเวลาสิน้สดุของการท ํางานในแตละวนัใหลูกจางทีเ่ปนเดก็ทราบ แตวนัหนึง่ตองไมเกนิ 8 ช่ัวโมง
และเมือ่รวมเวลาท ํางานแลวสัปดาหหนึง่ตองไมเกนิ 48 ช่ัวโมง เวนแตงานทีอ่าจเปนอนัตรายตอสุขภาพ
และความปลอดภยัของลกูจางตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง จะมเีวลาท ํางานปกตวินัหนึง่ตองไมเกนิ
7 ช่ัวโมง แตเมื่อรวมเวลาทํ างานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งไมเกิน 42 ช่ัวโมง และในกรณีที่นายจาง  
ไมอาจก ําหนดระยะเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํ างานในแตละวันได เนือ่งจากลักษณะหรือ
สภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกํ าหนดชั่วโมงทํ างานแตละวันไมเกิน 8 ช่ัวโมง และ
เมือ่รวมเวลาทํ างานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 48 ช่ัวโมง38

นอกจากนี้ รัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงานยงัไดออกกฎกระทรวงก ําหนดชัว่โมง
ในการทํ างานของลูกจาง โดยไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) มีสาระสํ าคัญ คือ

ขอ 1. ใหงานทกุประเภทมีเวลาทํ างานปกติวันหนึ่งไมเกิน 8 ช่ัวโมง
ขอ 2. งานทีอ่าจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ไดแก

1) งานที่ตองทํ าใตดิน ใตนํ้ า ในถ้ํ า ในอุโมงค หรือในที่อับอากาศ
2) งานเกี่ยวกับกมัตภาพรังสี
3) งานเชื่อมโลหะ
4) งานขนสงวัตถุอันตราย

                                                       
37 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) ขอ 2.
38 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 23.
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(5) งานผลิตสารเคมีอันตราย
(6) งานทีต่องท ําดวยเครือ่งมอืหรือเครือ่งจกัร ซ่ึงผูท ําไดรับความสัน่สะเทอืน

อันอาจเปนอันตราย
(7) งานทีต่องท ําเกีย่วกบัความรอนจดัหรือความเยน็จดัอนัอาจเปนอนัตราย

3.4.3 ระยะเวลาพักระหวางการทํ างาน
นอกจากการทํ างานในแตละวันเด็กจะไดมีกํ าหนดเวลาพักตามปกติเชนเดียวกับ

ลูกจางคนอืน่ๆ แลว นายจางยังมีหนาที่ที่จะตองจัดเวลาพักใหแกลูกจางอีกไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
ติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทํ างานมาแลวไมเกินสี่ช่ัวโมง แตในสี่ช่ัวโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก   
ไดมเีวลาพักตามที่นายจางกํ าหนด39 ซ่ึงหมายความวา ลูกจางที่เปนเด็กนั้นจะมีเวลาพักเปน 2 ชวง 
คอื ท ํางานไมเกนิ 4 ช่ัวโมง ไดพกัตดิตอกนั 1 ช่ัวโมง และในระหวางท ํางานกใ็หลูกจางเดก็ไดพกัอกี
ตามทีน่ายจางกํ าหนด ซ่ึงอาจเปน 15 นาที หรือ 30 นาทีก็ได

3.4.4 การทํ างานลวงเวลาและการท ํางานในวันหยุด
การพักผอนเปนสิ่งจํ าเปนที่มนุษยจะละเวนเสียมิได แมวาในแตละวันทํ างาน

กฎหมายจะไดกํ าหนดใหเปนหนาที่ของนายจางตองจัดใหลูกจางไดมีกํ าหนดเวลาพักในระหวาง
เวลาทํ างานไวแลวก็ตาม แตการกํ าหนดการพักผอนไวในแตละวันทํ างานยังไมเปนการเพียงพอ
สํ าหรับการพักผอน หากลูกจางตองทํ างานติดตอกันโดยมิไดรับการพักผอนตามโอกาสอันควร  
ยอมท ําใหสุขภาพอนามยัเสือ่มโทรมกระทบกระเทอืนตอความคดิและสตปิญญาของคนงาน จงึสมควร
ทีจ่ะไดมวีนัหยดุพกัผอนบาง โดยเฉพาะเดก็ กฎหมายคุมครองแรงงานจงึไดก ําหนดหามมใิหนายจาง 
ใหลูกจางซึง่เปนเดก็อายตุํ ่ากวาสบิแปดปท ํางานลวงเวลาหรอืท ํางานในวนัหยดุ40 และสํ าหรับวนัหยดุนัน้
กฎหมายคุมครองแรงงานกไ็ดใหความหมายโดยใหหมายถงึ วนัทีก่ ําหนดใหลูกจางหยดุประจ ําสปัดาห
หยดุตามประเพณี หรือหยุดพักผอนประจํ าป41 ซ่ึงสามารถแยกออกไดเปนดังนี้

1. วนัหยุดประจํ าสัปดาห42 กฎหมายไดกํ าหนดใหนายจางจัดใหลูกจาง ไมวา
จะเปนเดก็หรอืผูใหญไดมวีนัหยดุประจ ําสปัดาห โดยจะหยดุในวนัไหนกไ็ดขึน้อยูกบัลักษณะของงาน
และความตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจางจะหยุดพรอมกันทั้งหมด หรือจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
                                                       

39 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 46.
40 แหลงเดิม. มาตรา 48.
41 แหลงเดิม. มาตรา 5.
42 แหลงเดิม. มาตรา 28.
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กนัหยดุกไ็ด แตจะตองไมตํ ่ากวาทีก่ฎหมายไดก ําหนดไว คอื จะตองมวีนัหยดุประจ ําสปัดาหไมนอยกวา
สัปดาหละหนึง่วนั โดยวันหยุดประจํ าสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกิน 6 วัน แตมีขอยกเวนสํ าหรับ
งานบางประเภท เชน งานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร นายจางและลูกจาง   
อาจตกลงกนัลวงหนาสะสมวนัหยดุประจ ําสปัดาห และเลือ่นไปหยดุเมือ่ใดกไ็ด แตตองอยูในระยะเวลา
4 สัปดาหติดตอกัน

2. วนัหยดุตามประเพณี43 เปนวนัหยดุอกีประเภทหนึง่ทีก่ฎหมายก ําหนดใหนายจาง
จดัใหลูกจางไดหยุด เพือ่ไปปฏิบัติภารกิจตามขนบธรรมเนียมประเพณีแหงศาสนาหรือทองถ่ินนั้นๆ 
โดยนายจางมีหนาที่ที่จะตองประกาศกํ าหนดใหลูกจางทราบเปนการลวงหนาวา ไดมีวันหยุด     
ตามประเพณแีหงปไมนอยกวา 13 วัน จะเปนวันใดบางก็ขึ้นอยูกับความตกลงกันระหวางนายจาง
และลูกจาง และตามขนบธรรมเนยีมประเพณแีหงทองถ่ินนัน้ๆ หรือตามศาสนาทีน่ายจางและลกูจาง
นบัถืออยู ไมจ ําเปนจะตองเปนวนัหยดุทีท่างราชการประกาศใหหยดุ แตในจ ํานวน 13 วนันัน้ จะตอง
มวีนัแรงงานแหงชาติรวมอยูดวย (วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกป) และเมื่อนายจางไดประกาศกํ าหนด
ใหวนัใดเปนวนัหยดุตามประเพณีแลว จะไปเลื่อนใหลูกจางหยุดวันอื่นแทนไมได เวนแตเปนกรณี
ไปตรงกับวันหยุดประจํ าสัปดาหของลูกจาง นายจางจะตองเล่ือนวันหยุดตามประเพณีนั้นๆ ไป 
หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํ างานถัดไป แตในกรณีที่เปนการทํ างานที่มีลักษณะหรือ
สภาพของงานซึง่หยดุไมได ใหนายจางตกลงกบัลูกจางวาจะหยดุในวนัอืน่ชดเชยวนัหยดุตามประเพณี
หรือหากจํ าเปนตองทํ างานในวันหยุดตามประเพณีนั้นก็กระทํ าได แตนายจางจะตองจายคาทํ างาน
ในวนัหยุดใหแกลูกจาง

3. วนัหยดุพกัผอนประจ ําป44 เปนวนัหยดุทีน่อกเหนอืจากวนัหยดุประจ ําสปัดาห
และวนัหยุดตามประเพณี แตลูกจางที่จะมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจํ าปนี้ จะตองเปนลูกจาง  
ทีท่ ํางานตดิตอกันมาแลวครบ 1 ป โดยจะมีสิทธิหยุดพักผอนประจํ าปไดไมนอยกวา 6 วันทํ างาน
และใหนายจางเปนผูกํ าหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนา หรือกํ าหนดใหตามที่นายจาง
และลูกจางตกลงกัน ในปตอมานายจางอาจกํ าหนดวันหยุดพักผอนประจํ าปใหแกลูกจางมากกวา 
หกวนัท ํางานกไ็ด นายจางและลกูจางอาจตกลงกนัลวงหนาใหสะสม และเลือ่นวนัหยดุพกัผอนประจ ําป
ที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได สํ าหรับลูกจางซึ่งทํ างานยังไมครบหนึ่งป นายจาง  
อาจก ําหนดวนัหยุดพักผอนประจํ าปใหแกลูกจางโดยคํ านวณใหตามสวนก็ได

                                                       
43 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 29.
44 แหลงเดิม. มาตรา 30.

DPU



72

ฉะนัน้ แมลูกจางซึง่เปนเดก็จะตองการท ํางานลวงเวลาหรอืท ํางานในวนัหยดุ
ดงักลาวขางตน เพราะตองการไดคาจางเพิม่มากขึน้ นายจางกย็อมใหลูกจางซึง่เปนเดก็ท ํางานลวงเวลา
หรือท ํางานในวันหยุดไมได ลูกจางเด็กจึงทํ างานไดเฉพาะในเวลาทํ างานปกติเทานั้น

3.4.5 การทํ างานในเวลากลางคืน
เนือ่งจากเดก็เปนวยัทีร่างกายก ําลังเจรญิเตบิโต จงึมคีวามตองการพกัผอนนอนหลบั

ใหเพียงพอ กฎหมายจงึหามมิใหมีการใชแรงงานเด็กในเวลากลางคืน โดยกฎหมายคุมครองแรงงาน
ไดก ําหนดหามมใิหนายจางใหลูกจางซึง่เปนเดก็อายตุํ ่ากวาสบิแปดปท ํางานในระหวางเวลา 22.00 นาฬกิา
ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย     
แตนายจางอาจใหลูกจางซึง่เปนเดก็อายตุํ ่ากวาสบิแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตละครหรือการแสดง
อยางอืน่ทีค่ลายคลงึกนั ท ํางานในระหวางเวลาดงักลาวได ทัง้นี ้ใหนายจางจดัใหลูกจางซึง่เปนเดก็นัน้
ไดพักผอนตามสมควร45

3.4.6 การตรวจสุขภาพ
กฎหมายคุมครองแรงงานไมไดมีมาตรการในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

รางกายของแรงงานเดก็เอาไวเปนการเฉพาะ แตไดมมีาตรการตรวจสขุภาพของลกูจางทัว่ไป ซ่ึงรวมถงึ
ลูกจางทีเ่ปนเดก็ดวย เพือ่เปนการคุมครองลกูจางใหมสุีขภาพรางกายและจติใจทีแ่ขง็แรงพรอมทีจ่ะท ํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายคุมครองแรงงานจึงไดมีบทบัญญัติใหนายจางตองจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพแกแรงงาน และสงผลการตรวจสุขภาพดังกลาวใหแกพนักงานตรวจแรงงานตามหลักเกณฑ
และวธีิการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง46

3.4.7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ างาน
ปจจุบันประเทศไทยไดมีกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํ างานอยูหลายฉบับ ซ่ึงผูเขียนจะไดหยิบยกเฉพาะกฎหมายที่เห็นวาสามารถ
น ํามาปรบัใชกับแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันได เพื่อนํ ามาใชใหเกิดประโยชนในดาน
การท ํางานและคุมครองแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันใหเหมาะสมมากที่สุด

                                                       
45 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 47.
46 แหลงเดิม. มาตรา 107.
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กฎหมายคุมครองแรงงานไดมีมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้โดยบัญญัติอยู
ในหมวด 8 ตั้งแตมาตรา 100 ถึง มาตรา 107 แตในกฎหมายดังกลาวไมมีการกํ าหนดหลักเกณฑและ
วธีิปฏิบตัใินการท ํางานแตอยางใด ซ่ึงหลักเกณฑและวธีิปฏิบตัติางๆ สวนใหญจะอยูในรปูของประกาศ
กระทรวงตางๆ ซ่ึงมีดังนี้

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํ างานเกี่ยวกับ 
สารเคมีอันตราย เปนประกาศที่อาศัยอํ านาจของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2515 เพื่อกํ าหนดสวสัดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยสํ าหรับลูกจางในเรื่อง 
ทีเ่กีย่วกบัสารเคมีอันตราย โดยมีเจตนารมณในการประกาศบังคับใชก็เพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับ
อันตรายจากการท ํางานกบัสารเคม ีทัง้ในรปูของแขง็ ของเหลว และแกส ทีจ่ะท ําใหเกดิการกดักรอน
การระคายเคอืง สารเคมทีีม่พีษิหรือกอใหเกดิอาการแพ หรือเปนสารเคมทีีก่อใหเกดิมะเรง็ หรือสารเคมี
ทีส่ามารถเกิดการระเบิดหรือเปนสารเคมทีี่ไวไฟ รวมทั้งการเกิดอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสี

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํ างานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดลอมในสวนของสารเคมี เปนประกาศที่อาศัยอํ านาจของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 
ลงวนัที ่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 เพื่อกํ าหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
สํ าหรับลูกจางในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในการท ํางานเกีย่วกบัภาวะแวดลอมในสวนของสารเคมี
เจตนารมณกเ็พือ่ปองกนัมใิหลูกจางไดรับอนัตรายจากการไดรับสารเคมทีีไ่ดน ํามาใชในสถานประกอบการ
โดยก ําหนดใหนายจางตองด ําเนนิการใหสถานทีท่ ํางานจะตองมปีริมาณเขมขนของสารเคมใีนบรรยากาศ
ของการท ํางานไมเกนิกวาคาทีก่ ําหนด ก ําหนดใหนายจางจดัใหมหีองส ําหรับการใชสารเคมบีางชนดิ
เปนการเฉพาะ ในกรณีที่สถานที่ทํ างานมีปริมาณสารเคมีมากกวาที่กํ าหนด นายจางตองจัดหา
อุปกรณใหลูกจางเพื่อปองกันสารเคมีตามมาตรฐานที่กํ าหนด นอกจากนี้ยังไดกํ าหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลแตละประเภทใหเปนไปตามที่กํ าหนดอีกดวย

3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การปองกนัและระงบัอัคคภียัในสถานประกอบการ 
เพื่อความปลอดภัยในการทํ างานสํ าหรับลูกจาง เปนประกาศที่อาศัยอํ านาจของประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 เปนการกํ าหนดมาตรการเพื่อคุมครองความปลอดภัย   
ในการท ํางานของลกูจางและปองกนัไมใหลูกจางไดรับอนัตรายจากอคัคภียั หรือปองกนัความสญูเสยี
ทีเ่กดิกับลูกจางและสถานประกอบการ รวมถึงตนเหตุของอัคคีภยัทีจ่ะเกิดผลกระทบตอประชาชน

4. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เร่ือง ความปลอดภยัในการท ํางาน
ของลกูจาง เปนประกาศทีอ่าศยัอํ านาจของประกาศคณะปฏวิตัิ ฉบบัที ่103 ลงวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2515
เปนการกํ าหนดมาตรการเพื่อใหมีผูดูแลเร่ืองความปลอดภัยในการทํ างานในสถานประกอบกิจการ  
โดยกํ าหนดใหนายจางที่มีลูกจางจํ านวนตามที่กํ าหนด จัดใหลูกจางเขารับการอบรมในหลักสูตร  

DPU



74

การเปนเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการท ํางานในระดบัตางๆ เพือ่แนะน ําใหลูกจางปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ
คํ าสั่ง คํ าแนะนํ า หรือมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํ างาน กํ ากับดูแล       
รวมทั้งตรวจสอบการทํ างาน สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัย และปฏิบัติงาน
ดานความปลอดภัยตางๆ

5. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน เร่ือง กํ าหนดหลักเกณฑและ
วธีิการตรวจสขุภาพลกูจาง และแบบรายงานผลการตรวจสขุภาพลกูจางทีท่ ํางานเกีย่วกบัสารเคมอัีนตราย
เปนประกาศทีอ่าศยัอํ านาจตามความในขอ 19 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยั
เกีย่วกบัสารเคมอัีนตราย โดยกํ าหนดใหนายจางดํ าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํ างาน
เกีย่วกบัสารเคมีอันตราย โดยใหตรวจสอบประวัติทางการแพทยของลูกจาง ประวัติสวนตัว ประวัติ
ครอบครัว ประวัติการเจ็บปวย การตรวจรางการทั่วไปของลูกจาง การตรวจเฝาระวังผลกระทบ   
ทางชีวภาพของลกูจางทีอ่าจเกดิจากสารพษิของสารเคมอัีนตราย ใหมกีารตรวจอยางนอยปละหนึง่ครัง้
และใหท ําแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํ างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตามที่กํ าหนด

6. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน เรือ่ง ก ําหนดอปุกรณและเวชภณัฑ
ทีจ่ ําเปนแกการปฐมพยาบาลลูกจางที่ไดรับอันตรายจากสารเคมีอันตราย เปนประกาศที่อาศัยอํ านาจ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํ างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ลงวันที่  
22 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เพื่อกํ าหนดอุปกรณและเวชภัณฑที่จํ าเปน เชน สายยางรัดหามเลือด สํ าลี   
ผาพนัแผล ยาแดงใสแผล ถังออกซิเจน กรรไกร ปรอทวัดไข แอลกอฮอล ยาลดไขแกปวด อุปกรณ
ชวยในการหายใจ เปนตน

3.4.8 บทกํ าหนดโทษ
กรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานในหมวดวาดวยการใช

แรงงานเดก็ นายจางก็ตองไดรับโทษตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานบัญญัติไว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
1. หากนายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัติามกฎหมายคุมครองแรงงานมาตรา 46-51

(ในเรื่องเวลาพัก การหามจางเด็กทํ างานในเวลากลางคืน การหามจางเด็กทํ างานลวงเวลา หรือ
ท ํางานในวนัหยุด ประเภทของงานอันตรายที่หามเด็กทํ า ประเภทของสถานที่ที่หามจางแรงงานเด็ก 
การคุมครองคาจางและเงนิประกนั และมาตรา 107 การตรวจสขุภาพรางกายประจ ําป) ตองระวางโทษ
จ ําคกุไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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แตถาหากการฝาฝนหรือไมปฏิบตัติามมาตรา 47-50 (ในเรือ่งการหามจางเดก็
ท ํางานในเวลากลางคนื การหามจางเดก็ท ํางานลวงเวลา หรือท ํางานในวนัหยดุ ประเภทของงานอนัตราย
ที่หามเด็กทํ านั้น) เปนเหตุใหลูกจางเด็กไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย       
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ47

2. นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 45 (ในเรือ่งการจัดทํ าบันทึกสภาพการจาง
และการแจงการใชแรงงานเด็ก) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท48

3. นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 44 (ในเรือ่งอายขุัน้ตํ ่าของแรงงานเดก็) ตองระวางโทษ
จ ําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ49

จากการทีไ่ดศกึษาถงึมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการท ํางานของแรงงานเดก็
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ตางประเทศ และประเทศไทยดังกลาวมาแลวขางตน ตอไป 
ในบทที ่ 4 จะไดท ําการวเิคราะหถึงปญหาการคุมครองแรงงานเดก็ในงานสถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิง
วาไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานอยางเหมาะสม เปนธรรม และสอดคลองกับ
อนสัุญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศและตางประเทศหรือไม เพียงไร

                                                       
47 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 144.
48 แหลงเดิม. มาตรา 146.
49 แหลงเดิม. มาตรา 148.
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บทที่ 4
วเิคราะหปญหาการคุมครองแรงงานเด็กในงานสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง

ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

 จากการที่ไดศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กขององคการ 
แรงงานระหวางประเทศ ประเทศญีปุ่น ประเทศสิงคโปร รวมทั้งของประเทศไทย มาแลวในบทที่ 3 
จะเห็นไดวา มีมาตรการซึ่งเหมือนและแตกตางกันในหลายประการดวยกัน และสํ าหรับในบทนี้   
จะไดวิเคราะหถึงปญหาการคุมครองแรงงานเด็กในงานสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานวามีปญหาอยางไร โดยไดศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ประเทศญีปุ่น และประเทศสิงคโปร ในเรื่องดังตอไปนี้

4.1  การก ําหนดอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตรายและประเภทของงานอันตราย

เดก็อยูในวยัทีก่ ําลังเจรญิเตบิโต การก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าของแรงงานเดก็ส ําหรับงานอนัตราย
และประเภทของงานอันตราย กเ็พือ่ปองกันมิใหเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตทั้งทางดานรางกาย
และจติใจของเดก็ องคการแรงงานระหวางประเทศจงึไดมมีาตรการทางกฎหมายทีคุ่มครองแรงงานเดก็
ดวยการกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าของแรงงานเด็กสํ าหรับงานอันตรายและประเภทของงานอันตรายไว     
ในอนสัุญญาฉบบัที ่138 วาดวยอายขุัน้ตํ ่าทีอ่นญุาตใหจางงานได ค.ศ. 1973 และอนสัุญญาฉบบัที ่182
วาดวยการขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้        
มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองแรงงานเด็กที่ทํ างานอยูในงานทุกประเภท โดยมีการกํ าหนดอายุขั้นตํ่ า
ในการทีน่ายจางจะสามารถจางเดก็ใหท ํางานได โดยเฉพาะงานทีน่าจะเปนอนัตรายตอสุขภาพรางกาย
ของเดก็ อนสัุญญาดงักลาวไดก ําหนดหามมใิหนายจางจางเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ท ํางานในลกัษณะ
ทีน่าจะเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมอันดีของเด็ก และนอกจากนี้องคการ
แรงงานระหวางประเทศยังไดกํ าหนดมาตรการคุมครองแรงงานเด็กไวในอนุสัญญาฉบับที่ 136     
วาดวยการคุมครองจากอนัตรายของสารพษิทีเ่กดิจากเบนซนิ ค.ศ. 1971 ซ่ึงเปนมาตรการทางกฎหมาย
ทีอ่งคการแรงงานระหวางประเทศไดก ําหนดขึน้ เพือ่มุงคุมครองคนท ํางานทีท่ ํางานใกลชิดกบัสารเบนซนิ
หรือผลิตภัณฑที่บรรจุสารเบนซิน โดยไดกํ าหนดหามมิใหนายจางจางเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป 
ทํ างานใกลชิดกับสารเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุสารเบนซิน ซ่ึงเมื่อพิจารณาสาระสํ าคัญ        
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ของอนุสัญญาฉบับที่ 136 แลว จะเหน็ไดวาประเทศไทยควรจะนํ ามาบัญญัติไวในกฎหมายคุมครอง
แรงงานเพือ่ใหเด็กไดรับความคุมครอง แตอยางไรก็ตามประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญา
ฉบับนี้

การทีป่ระเทศตาง  ๆทีเ่ปนสมาชกิไดใหสัตยาบนัอนสัุญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ
และไดนํ าเอามาตรการเหลานี้ไปบญัญตัไิวในกฎหมายคุมครองแรงงานแลวนํ าไปปฏิบัติ ท ําใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กในบางประการ ทั้งนี้เนื่องจากแตละประเทศมีความแตกตางกัน  
ในดานของเศรษฐกิจและสังคม เชน กรณีของประเทศญี่ปุนและสิงคโปรไดกํ าหนดอายุขั้นตํ่ า    
ของแรงงานเดก็ทีน่ายจางสามารถจางใหท ํางานไดไวแตกตางกนัออกไป โดยประเทศญีปุ่นไดก ําหนด
อายขุัน้ตํ ่าสํ าหรับงานเบาและไมเปนอันตรายตอสุขภาพไวที่ 13 ป แตงานที่มีลักษณะเปนอันตราย
ตอสุขภาพ ประเทศญีปุ่นไดก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าของแรงงานเดก็ไวที ่18 ป สวนของประเทศสงิคโปรนัน้
ไดก ําหนดอายุขั้นตํ่ าสํ าหรับงานทั่วไปทุกประเภทไวที่ 12 ป สํ าหรับงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเทศสิงคโปรไดกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าไวที่ 16 ป และในกรณีของประเทศไทยไดกํ าหนดอายุขั้นตํ่ า
สํ าหรับงานทัว่ไปไวที ่15 ป แตกรณีงานทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ อายขุัน้ตํ ่าของแรงงานเดก็ทีส่ามารถ
ท ํางานไดถูกกํ าหนดไวที่ 18 ป และจากกรณีดังกลาวสามารถนํ ามาเปรียบเทียบปรากฏตามตารางได
ดังนี้

ประเทศ อายขุั้นตํ่ าสํ าหรับงานทั่วไป อายขุั้นตํ่ าสํ าหรับงานอันตราย
ญี่ปุน 13 ป 18 ป
สิงคโปร 12 ป 16 ป
ไทย 15 ป 18 ป

จากตารางจะเหน็ไดวา การก ําหนดอายขุัน้ตํ ่าสํ าหรบังานทัว่ไปและการก ําหนดอายขุัน้ตํ ่า
สํ าหรับงานอันตรายตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย ถือไดวาเปนมาตรฐานที่สูงมาก
เมือ่เปรียบเทียบกับมาตรฐานของตางประเทศ

สํ าหรับประเภทของงานอันตราย จากการศึกษาพบวา กฎหมายมาตรฐานแรงงาน     
ของประเทศญีปุ่นและกฎหมายการท ํางานของประเทศสงิคโปรไดมกีารก ําหนดลกัษณะงานทีเ่ปนอนัตราย
ทีห่ามแรงงานเด็กทํ าไวหลายประเภท แตก็ไมมีประเทศใดที่บัญญัติกฎหมายที่ใหแรงงานเด็กทํ างาน
ในสถานีบริการนํ้ ามันได โดยประเทศสิงคโปรไดกํ าหนดหามเด็กหรือวัยรุนใหทํ างานในงานหรือ
สถานที่หรือสภาพการทํ างานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือทํ างานที่เกี่ยวของกับการจัดการ
หรือดแูลเครื่องจักรในระหวางทํ างาน เวนแตไดรับอนุญาตจากเลขาธิการการคุมครองแรงงาน หรือ
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ทํ างานที่เกี่ยวของกับการจัดการ ดูแล หรือใกลชิดกับอุปกรณไฟฟาที่ยังไมมีการตัดกระแสไฟฟา 
หรือทํ างานใตดิน และสํ าหรับประเทศญี่ปุนไดกํ าหนดหามเด็กทํ างานเกี่ยวกับการทํ าความสะอาด 
หยอดนํ้ ามัน ตรวจหรือซอมสวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักรเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือ
เครือ่งยนตกํ าลังทํ างาน ติดตั้งหรือเคลื่อนยายอุปกรณในเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักร
หรือเครื่องยนตนั้นกํ าลังทํ างาน เดินเครื่องปนจั่นดวยกํ าลังตนเอง งานอันตรายอื่นๆ ที่กํ าหนดไว 
งานขนของหนักที่กฎหมายกํ าหนดไว งานใตดิน และงานเกี่ยวกับวัตถุที่เปนอันตราย วัตถุมีพิษ  
วตัถุระเบิด วัตถุไวไฟ

สํ าหรับกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยก็ไดกํ าหนดหามเด็กทํ างานเกี่ยวกับ
งานหลอม เปา งานปมโลหะ งานเกีย่วกบัความรอน ความเยน็ ความสัน่สะเทอืน เสยีง และแสงทีม่รีะดบั
แตกตางจากปกตอัินอาจเปนอนัตราย รวมทัง้งานเกีย่วกบัสารเคมทีีเ่ปนอันตราย งานเกีย่วกบัจลุชีวนั
ที่เปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืน และงานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือ
วตัถุไวไฟ เวนแตงานในสถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิง งานขบัหรือบงัคบัรถยกหรอืปนจัน่ งานใชเล่ือย
เดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต งานที่ตองทํ าใตดิน ใตนํ้ า ใตถ้ํ า อุโมงค หรือปลองในภูเขา     
งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานทํ าความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตทํ างาน งานที่ตองทํ าบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป ซ่ึงจะเห็นไดวา 
กฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยไดมกีารบญัญตักิฎหมายทีส่อดคลองกบักฎหมายมาตรฐาน
แรงงานของประเทศญี่ปุนที่หามเด็กทํ างานลักษณะอันตรายในประเภทตางๆ โดยเฉพาะหามเด็ก
ท ํางานเกีย่วกบัวตัถุไวไฟ แตจะแตกตางกนัตรงทีก่ฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยไดบญัญตัิ
ขอยกเวนใหเด็กสามารถทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันได ซ่ึงในเรื่องประเภทของงานอันตรายนี้ 
องคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดมีมาตรการทางกฎหมายหามมิใหนายจางจางเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 
18 ป ท ํางานใกลชิดกับสารเบนซิน ซ่ึงอยูในอนุสัญญาฉบับที่ 136 และหามมิใหนายจางจางเด็ก
ท ํางานในลกัษณะทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ โดยมาตรการดงักลาวอยูในอนสัุญญา ฉบบัที ่138 และ182
จงึท ําใหมปีญหาทีต่องพจิารณาวา งานในสถานบีริการนํ ้ามนัเปนงานทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพรางกาย
ของแรงงานเด็กหรือไม และแรงงานเด็กสามารถทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันไดหรือไม เพียงใด
และจะเปนการใชแรงงานเดก็ทีม่มีาตรฐานสอดคลองกบัมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ
และหลักกฎหมายแรงงานของตางประเทศหรือไม  

หากพจิารณาแลวจะเหน็ไดวา งานในสถานบีริการนํ ้ามนัมลัีกษณะเปนงานทีไ่มเปนอนัตราย
มากนกัหากใชความระมัดระวังในการทํ างาน แตหากพจิารณาในดานของความปลอดภัยแลว พบวา  
สถานบีริการนํ ้ามนัโดยเฉพาะบรเิวณหวัจายนํ ้ามนัและถงับรรจนุํ ้ามนั เปนสถานทีเ่กีย่วของกบัวตัถุไวไฟ
ซ่ึงกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 49 ก็ไดก ําหนดหามมใิหเด็กทํ างานเกี่ยวกับวัตถุไวไฟ เพราะ
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หากเด็กทํ างานโดยปราศจากความระมัดระวัง เชน สูบบุหร่ีในบริเวณที่มีไอระเหยของนํ้ ามัน          
กจ็ะท ําใหเกดิการระเบดิขึน้ ซ่ึงจะกอใหเกดิความเสยีหายอยางรายแรงได และนอกจากนีเ้ร่ืองของสขุภาพ
อนามัยของผูใชแรงงานในสถานีบริการนํ้ ามัน มีงานวิจัยหลายฉบับไดทํ าการวิจัยแลว พบวา         
นํ ้ามนัเบนซนิมสีารตางๆ ทีม่ผีลกระทบตอสุขภาพรางกายของมนษุย โดยเฉพาะเดก็หากไดรับไปเรือ่ยๆ
อาจสะสมอยูในรางกายทํ าใหมีผลเสียตอสุขภาพของเด็กในอนาคต สารตางๆ อาทิเชน สาร BTEX 
(Benzene toluene ethylbenzene  xylem) และ MTBE (Methyl  tertiary-butyl ether)1 ซ่ึงสารดงักลาวนี้
มอียูในนํ้ ามันเบนซินซึ่งเปนสารเพิ่มออกเทนนํ้ ามันเบนซิน 91 และนํ้ ามันเบนซิน 95 แทนการใช
สารตะกั่ว โดยสารดังกลาวนี้สามารถปนเปอนไดในอากาศจากการระเหยตามบริเวณสถานีบริการ
นํ้ ามันเชื้อเพลิง แนวสงทอนํ้ ามัน ซ่ึงสารนี้สามารถเขาสูรางกายไดทั้งจากการกินและการหายใจ  
นอกจากนี้ยงัพบอีกวานํ้ ามันเบนซิน2 มสีารตัวทํ าละลาย (Solvents) มคีณุสมบัติในการระเหยไดงาย
มกีล่ินและไวไฟมาก สารดงักลาวนี้เปนสารตัวทํ าละลายอินทรีย (Organic Solvents) อยูในกลุม 
Aromatic hydrocarbons  Aromatic amines  Aliphatic chlorinated hydrocarbons ท ําใหมีโอกาส   
เขาสูรางกายไดโดยงายดวยการหายใจและดูดซึมผานทางผิวหนัง ทํ าใหผูใชแรงงานบางตํ าแหนง
หนาที่ในสถานีบริการนํ้ ามันจะไดรับสารดังกลาวเปนประจํ า และต ําแหนงงานที่เสี่ยงตอการไดรับ
สารดังกลาวนี้ คือ แรงงานที่ทํ างานอยูบริเวณหัวจายนํ้ ามันเชื้อเพลิง (พนักงานเติมนํ้ ามันหรือ
พนกังานหนาลาน) แรงงานทีท่ ํางานอยูในแผนกซอมเครือ่งยนตหรือถายนํ ้ามนัเครือ่งยนต แรงงานเหลานี้
จะตองไดสัมผัสกับไอระเหยหรือนํ้ ามันโดยตรง ไมวาจะเปนการสัมผัสทางผิวหนังหรือการหายใจ  
เพราะตองคลุกคลีอยูกับนํ้ ามันเปนสวนใหญ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะไดรับอันตรายจากสารเบนซิน 
และหากรางกายไดรับสารดังกลาวนี้เขาสูรางกายแลว ก็จะท ําใหเกิดโรคตางๆ ตามมาหลายโรค เชน 
โรคระบบทางเดินหายใจ โลหิตจาง และมะเร็งเม็ดเลือดขาว เปนตน แตหากไดรับปริมาณนอย       
ก็จะท ําใหเกดิการระคายเคือง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หนามืด เปนตน

ในกรณีของตางประเทศ เชน ประเทศอเมริกาและประเทศเยอรมัน พบวา ผูใชรถหรือ
ลูกคาทีต่องการเตมินํ ้ามนัในสถานบีริการนํ ้ามนัจะตองเปนผูทีเ่ตมินํ ้ามนัดวยตนเอง เพราะประเทศเหลานี้
ไมมพีนกังานไวคอยใหบริการเตมินํ ้ามนัใหแกลูกคา และแมกระทัง่กรณขีองประเทศไทยในบางจงัหวดั
เชน กรงุเทพและเชยีงใหม บางสถานบีริการนํ ้ามนัจะไมมพีนกังานไวคอยบรกิารเตมินํ ้ามนัใหแกรถยนต
ของลูกคา แตเปนหนาทีข่องลูกคาทีจ่ะตองเตมินํ ้ามนัเอง แตอยางไรกต็ามผูใชรถหรือประชาชนคนไทย
                                                       

1 ธนสร ตันศฤงฆาร และคณะ. (2547). การศึกษาเบื้องตนของผลกระทบของ BTEX และ MTBE
ตอสุขภาพพนักงานสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง (รายงานการวิจัย). หนา 1.

2 จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ. (2539). เอกสารการสอนชุดวิชาพิษวิทยาและเวชศาสตรอุตสาหกรรม
หนวยท่ี 8-15 (พิมพครั้งที่ 3).

DPU



80

ก็ยังคงยึดติดกับการที่จะตองมีพนักงานไวคอยใหบริการแกลูกคา ซ่ึงอาจถือไดวาเปนวัฒนธรรม    
ทีป่ฏิบัติตอกันมาเปนเวลานาน เพราะการทีจ่ะใหสถานีบริการนํ้ ามันไมมีพนักงานไวคอยใหบริการ
เติมนํ้ ามันใหแกรถยนตของลูกคานั้นคงทํ าไดยาก ประกอบกับในสถานีบริการนํ้ ามันมีงานอยู  
หลากหลายประเภท ฉะนัน้ การที่จะหามมิใหเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน    
คงทํ าไมได เนื่องจากจะเปนการกีดกันในการทํ างานและเครงครัดมากจนเกินไป ประกอบกับ
ปจจุบันสถานีบริการนํ้ ามันมีการแขงขันกันสูงอันเนื่องจากราคานํ้ ามันขยับตัวสูงขึ้นตามกระแส
ความเปลีย่นแปลงของราคานํ ้ามนัในตลาดโลกและภาวะเศรษฐกจิตกตํ ่า ท ําใหมกีารแขงขนัทางการคา
กนัมากขึน้ และในปจบุนัสถานบีริการนํ ้ามนัมไิดมแีตเพยีงการเตมินํ ้ามนัรถยนตใหแกลูกคาเพยีงอยางเดยีว
เทานั้น แตสถานีบริการนํ้ ามันยังไดมกีารนํ ากลยุทธทางการตลาดมาแขงขันกับคูแขง เพือ่จะไดจูงใจ
ลูกคาใหมาใชบริการในสถานบีริการนํ ้ามนัของตนมากยิง่ขึน้ สถานบีริการนํ ้ามนัจงึประกอบไปดวยงาน
หลายอยาง เชน งานเตมินํ ้ามนั งานปะยาง งานลางอดัฉดี งานซอมเครือ่งยนต รานอาหาร รานขายของ
หรือซุปเปอรมารเกต็ และยงัพบอกีวามสีถานบีริการนํ ้ามนัหลายแหงเปนสถานบีรกิารทีจ่ ําหนายแกส
หรือเตมิแกสใหแกรถยนตอีกดวย จากการทีผู่เขยีนไดไปส ํารวจเกบ็ขอมลูจากกลุมตวัอยางของแรงงานเดก็
ทีท่ ํางานอยูในสถานีบริการนํ้ ามัน พบวา นายจางมักจะใหเด็กไปทํ างานในสวนของงานเติมนํ้ ามัน
หรือพนกังานหนาลานเปนสวนใหญ ซ่ึงถือไดวา แรงงานเดก็เหลานีจ้ะตองท ํางานใกลชิดกบัสารเบนซนิ
และเปนการทํ างานในลักษณะที่เปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ถือไดวาเปนการทํ างานที่ขัดตอ
อนสัุญญาฉบับที่ 138 และ182 ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันไวแลว

แตอยางใดก็ตาม สถานีบริการนํ้ ามันในปจจุบันมีงานหลายอยาง งานบางอยางผูเขียน
เหน็วาเปนงานทีเ่ดก็สามารถท ําได เชน งานท ําความสะอาด งานขายของ งานปะยาง และงานบางอยาง
เปนงานทีไ่มเหมาะสมตอเดก็ เชน งานเตมินํ ้ามนั งานซอมเครือ่งยนต งานประเภทนีเ้ดก็จงึไมควรท ํา
ผูเขยีนจึงเห็นวา แรงงานเด็กยังคงทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันได แตเพือ่ประโยชนในการคุมครอง
สุขภาพรางกาย ความปลอดภยัของแรงงานเดก็ และประเทศไทยกจ็ะไดรับการยอมรบัจากนานาประเทศ
โดยเฉพาะในเรื่องของการใชแรงงานเด็ก โดยมใิหเปนขอตอรองทางการคาโลก รัฐควรใหสัตยาบัน
แกอนุสัญญาฉบับที่ 136 วาดวยการคุมครองจากอันตรายของสารพิษที่เกิดจากเบนซิน ป ค.ศ. 1971 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ และควรมกีารแกไขมาตรา 49 (6) ของกฎหมายคุมครองแรงงาน
โดยตดัค ําวา “เวนแตงานในสถานบีรกิารนํ ้ามนัเชือ้เพลิง” ออก แลวเพิม่เตมิอนมุาตราขึน้อกีหนึง่อนมุาตรา
เปนอน ุ14 โดยเพิม่งานทีใ่กลชิดกบัสารเบนซนิหรอืผลิตภณัฑทีบ่รรจสุารเบนซนิ ฉะนั้น หากมกีารแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายคุมครองแรงงานแลว แรงงานเด็กที่ทํ างานอยูในสถานีบริการนํ้ ามันก็จะทํ างาน   
ในต ําแหนงพนกังานเตมินํ ้ามนั บรรจหุรือถายนํ ้ามนั ถายหรือซอมเครือ่งยนตไมได เพราะเปนการท ํางาน
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ทีเ่กีย่วกบัวตัถุไวไฟและใกลชิดกบัสารเบนซนิ แตทัง้นีแ้รงงานเดก็ยงัคงสามารถท ํางานในสวนอ่ืนๆ
ของสถานีบริการนํ้ ามันได

ผูเขียนยังมีความเห็นอีกวา เพือ่เปนการคุมครองแรงงานเด็กในลักษณะของการคุมครอง
แบบกวางๆ รัฐควรมกีารแกไขเพิม่เตมิกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยเพิม่เตมิงานขึน้อกีหนึง่ประเภท
คอื หามเดก็ท ํางานในลกัษณะงานทีน่าจะเปนอนัตรายตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั
ของเดก็ โดยงานดังกลาวนี้ถือตามมาตรฐานของวิญูชน วิทยาศาสตร หรือการแพทยเปนหลัก หาก
วญิชูน วทิยาศาสตร หรือการแพทยกํ าหนดวางานใดเปนงานอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย
ของเดก็แลว งานดังกลาวนั้นก็หามมิใหแรงงานเด็กทํ า ฉะนั้นเพือ่ใหการคุมครองแรงงานเด็กเปนไป
อยางเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ อีกทัง้ยงัสอดคลองกบัมาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศและของตางประเทศ รัฐควรเพิ่มเติมอนุมาตรา 15 คือ งานที่นาจะเปนอันตราย     
ตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภยั และอาชวีอนามยัของเด็ก ดงันัน้ เมือ่มกีารแกไขเพิม่เตมิมาตรา 49 แลว
จะไดบทบัญญัติมาตรา 49 เปนดังนี้ “หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดป
ท ํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

1) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
2) งานปมโลหะ
3) งานเกีย่วกบัความรอน ความเยน็ ความสัน่สะเทอืน  เสียง และแสงทีม่รีะดบัแตกตาง

จากปกต ิอันอาจเปนอันตรายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
4) งานเกีย่วกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
5) งานเกีย่วกบัจลุชีวนัเปนพษิซึง่อาจเปนเชือ้ไวรัส แบคทเีรีย รา หรือเชือ้อ่ืนตามทีก่ ําหนด

ในกฎกระทรวง
6) งานเกีย่วกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ

 7) งานขบัหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
8) งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
9) งานที่ตองทํ าใตดิน ใตนํ้ า ใตถ้ํ า อุโมงค หรือปลองในภูเขา
10) งานเกีย่วกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
11) งานท ําความสะอาดเครือ่งจกัรหรือเครือ่งยนตขณะทีเ่ครือ่งจกัรหรือเครือ่งยนตท ํางาน
12) งานทีต่องทํ าบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
13) งานอื่นตามที่กฎกระทรวงกํ าหนด
14) งานที่ใกลชิดกับสารเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุสารเบนซิน
15) งานทีน่าจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย”
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  เมือ่มกีารแกไขเพิม่เตมิกฎหมายคุมครองแรงงานแลว กระทรวงแรงงานกค็วรมกีารแกไข
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงานดวยเชนกัน      
จึงควรมีการตัดขอความวา “งานในสถานีบริการนํ้ ามัน” ออก แลวเพิ่มเติมงานที่เกี่ยวกับสารเบนซิน
หรือผลิตภัณฑที่บรรจุสารเบนซิน และงานที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภัย
หรืออาชีวอนามัย โดยจะไดกฎกระทรวงเปนดังนี้

“หามมใิหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ า ซ่ึงมีงานดังตอไปนี้
(1) งานเกีย่วกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน และเสียงอันอาจเปนอันตราย

ดังตอไปนี้
(ก) งานซึ่งทํ าในที่ที่มีอุณหภูมิในสภาวะแวดลอมในการทํ างานสูงกวาสี่สิบหา

องศาเซลเซียส
(ข) งานซึง่ท ําในหองเย็นในอตุสาหกรรมการผลติหรือการถนอมอาหารโดยการทํ า

เยือกแข็ง
(ค) งานที่ใชเครื่องเจาะกระแทก
(ง) งานทีม่รีะดบัเสยีงทีลู่กจางไดรับตดิตอกนัเกนิแปดสบิหาเดซิเบล (เอ) ในการท ํางาน

วนัละแปดชั่วโมง
(2) งานเกีย่วกบัสารเคมีที่เปนอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟดังตอไปนี้

(ก) งานผลิตหรือขนสงสารกอมะเร็งตามรายชื่อในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(ข) งานที่เกี่ยวของกับสารไซยาไนด
(ค) งานผลิตหรือขนสงพลุ ดอกไมเพลิง หรือวัตถุระเบิดอื่นๆ
(ง) งานสํ ารวจ ขุดเจาะ กล่ัน บรรจุ หรือขนถายนํ้ ามันเชื้อเพลิงหรือกาซ
(จ) งานที่ใกลชิดกับสารเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุสารเบนซิน

(3) งานที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย”
เมือ่แกไขกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎกระทรวงดงักลาวแลว นายจางยอมไมสามารถ

จางลูกจางซึ่งเปนเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ใหท ํางานที่ใกลชิดกับสารเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุ
สารเบนซนิ หรืองานในประเภทอื่นๆ ที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัยของเด็กได ขอบเขตและการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน จึงเปนการคุมครอง
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.2  สภาพการทํ างาน

กรณีสภาพการทํ างาน สามารถแยกวเิคราะหปญหาแตละเรื่องได ดงัตอไปนี้
4.2.1 ช่ัวโมงในการทํ างาน
4.2.2 การทํ างานลวงเวลา
4.2.3 การทํ างานในวันหยุด
4.2.4 การทํ างานในเวลากลางคืน
4.2.5 ระยะเวลาพักระหวางการทํ างาน

4.2.1 ชัว่โมงในการทํ างาน
องคการแรงงานระหวางประเทศไมไดมมีาตรการคุมครองเกีย่วกบัชัว่โมงในการท ํางาน

ของแรงงานเด็กเอาไวโดยเฉพาะ แตไดมีมาตรการกํ าหนดชั่วโมงในการทํ างานเอาไวในอนุสัญญา
ฉบับที่ 30 วาดวยช่ัวโมงในการทํ างาน (งานพาณิชยและสํ านักงาน) ค.ศ. 1930 โดยไดวางมาตรการ
ในการคุมครองบุคคล ซ่ึงไดรับการวาจางใหทํ างานในสถานประกอบการคาขาย สํ านักงาน และ
สถานประกอบธุรกิจทั่วไปไว โดยก ําหนดจ ํานวนชั่วโมงในการทํ างานไดไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน
หรือไมเกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห แตอาจเปลี่ยนแปลงได โดยมีช่ัวโมงในการทํ างานสูงสุดตอวัน
ตองไมเกิน 10 ช่ัวโมง ซ่ึงอนุสัญญาฉบับนี้ใชกับทั้งแรงงานเด็กและแรงงานผูใหญ

สํ าหรับประเทศญี่ปุนนั้นไดมีมาตรการในการกํ าหนดระยะเวลาในการทํ างาน
ของเด็กเอาไวโดยเฉพาะ โดยหามมใิหนายจางจางลูกจางเด็กทํ างานเกินกวา 7 ช่ัวโมงตอวัน หรือ  
40 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยรวมเวลาของการเรียนดวย สํ าหรับเด็กอายุเกิน 15 ป แตไมถึง 18 ป       
ในการท ํางานตองมี 1 วันตอสัปดาหที่มีการลดชั่วโมงทํ างานลงเปนไมเกิน 4 ช่ัวโมง โดยอาจขยาย
เวลาท ํางานในวันอื่นเปน 10 ช่ัวโมงก็ได แตทั้งนี้รวมกันแลวตองไมเกิน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห      
ในสวนของประเทศสงิคโปรกไ็ดมมีาตรการในการก ําหนดเวลาในการท ํางานของเดก็เอาไวโดยเฉพาะ
เชนเดียวกัน โดยไดก ําหนดไวในขอบังคับของการทํ างานเด็กและเยาวชนใหเดก็อายุไมเกิน 14 ป 
หรือวัยรุนอายุ 14 ป แตไมถึง 16 ป ที่กํ าลังศึกษาเลาเรียน มีเวลาสํ าหรับการเรียนและการทํ างาน  
เมือ่รวมกันแลวตองไมเกิน 6 ช่ัวโมงสํ าหรับเด็ก และไมเกิน 7 ช่ัวโมงสํ าหรับวัยรุนในแตละวัน    
ยกเวนกรณที ํางานใหแกรัฐบาลหรอืโรงเรียนฝกหดัอาชพีและโครงการฝกอบรมงานทีไ่ดรับการอนมุตัิ
จะเห็นไดวา มาตรการในการกํ าหนดระยะเวลาในการทํ างานของเด็กของทั้ง 2 ประเทศ มีมาตรการ
ที่ใกลเคียงกนั โดยก ําหนดระยะเวลาในการทํ างานของเด็กไวที่ทํ างานวันละไมเกิน 6 หรือ 7 ช่ัวโมง
เทานั้น
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สวนกรณีของประเทศไทยกฎหมายคุมครองแรงงานไมไดมีบทบัญญัติในเรื่อง
ระยะเวลาในการทํ างานของแรงงานเด็กเอาไวโดยเฉพาะ ซ่ึงก็ตองนํ าบทบัญญัติในเรื่องระยะเวลา
ในการทํ างานของแรงงานทัว่ไปในหมวด 2 มาตรา 23 มาใชบังคับ กลาวคือ ระยะเวลาในการทํ างาน
ปกตขิองแรงงานเด็กและแรงงานทั่วไป จะท ํางานไดไมเกินวันละ 8 ช่ัวโมงและเมื่อรวมเวลาทํ างาน
ทั้งส้ินแลวจะตองไมเกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและ     
ความปลอดภัยตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง จะมเีวลาท ํางานปกติวันหนึ่งตองไมเกิน 7 ช่ัวโมง และ
เมือ่รวมเวลาท ํางานทัง้สิน้แลวตองไมเกนิ 42 ช่ัวโมงตอสัปดาห ซ่ึงปจจบุนังานในสถานบีริการนํ ้ามนั
ไมถือวาเปนงานอันตรายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ตามที่ไดศึกษามาแลวในบทที่ 3
ฉะนั้น แรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันก็ยังคงตองทํ างานวันละไมเกิน 8 ช่ัวโมงหรือ
สัปดาหละไมเกนิ 48 ช่ัวโมง ผูเขยีนเหน็วา การก ําหนดใหเดก็มช่ัีวโมงการท ํางานโดยปกตเิทากบัผูใหญ
นับวาไมมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เพราะสภาพรางกายของเด็กยอมไมสามารถทํ างานในระยะเวลา
ยาวนานไดเทากับผูใหญ และถึงแมเด็กจะทํ าไดก็จะมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  
เดก็จงึควรมช่ัีวโมงในการท ํางานนอยกวาผูใหญ อีกทัง้ยงัไมสอดคลองกบัหลักกฎหมายของประเทศญีปุ่น
และสิงคโปร

จากการที่ผูเขียนไดไปสํ ารวจเก็บขอมลูจากกลุมตัวอยางของแรงงานเดก็ที่ทํ างาน
ในสถานีบริการนํ้ ามัน พบวา แรงงานเด็กสวนใหญทํ างานวันละ 8-9 ช่ัวโมง จงึทํ าใหมีผลกระทบ
ตอสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กเปนอยางมาก ฉะนั้น รัฐควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย  
คุมครองแรงงานในหมวด 4 วาดวยการใชแรงงานเดก็ โดยมกีารเพิม่เตมิบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัระยะเวลา
ในการทํ างานของเด็กขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อใหมีเวลาทํ างานนอยกวาแรงงานซึ่งเปนผูใหญ เชน    
เดก็ควรมช่ัีวโมงการท ํางานวนัหนึง่ไมเกนิ 7 ช่ัวโมง รวมเวลาท ํางานทัง้สิน้แลวสัปดาหหนึง่ตองไมเกนิ
42 ช่ัวโมง ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพรางกายและการเจริญเติบโตของเด็ก รวมทั้งเพือ่ใหการใช
แรงงานเดก็เปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม อีกทัง้ยงัเปนการสอดคลองกบัหลักกฎหมายแรงงาน
ของตางประเทศ โดยเพิม่เตมิเปนมาตรา 46/1 บญัญตัวิา “ใหนายจางประกาศเวลาท ํางานปกตใิหลูกจาง
ทีเ่ปนเดก็ทราบ โดยก ําหนดเวลาเริม่ตนและเวลาสิน้สดุของการท ํางานแตละวนัของลกูจาง แตวนัหนึง่
ตองไมเกิน 7 ช่ัวโมงและเมื่อรวมเวลาทํ างานทั้งส้ินแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 42 ช่ัวโมง”   
  ดงันัน้ หากมกีารแกไขกฎหมายคุมครองแรงงานแลว เดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการ
นํ ้ามนัจะท ํางานไดวนัละไมเกนิ 7 ช่ัวโมง หรือสัปดาหละไมเกนิ 42 ช่ัวโมง ซ่ึงจะเปนการชวยยกระดบั
มาตรฐานการใชแรงงานเดก็ของไทยมใิหตองตรากตร ําท ํางานหนกัมากจนเกนิไป และใหเปนมาตรฐาน
สากลสอดคลองกับหลักกฎหมายของตางประเทศ
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นอกจากนี้ จากการที่ผูเขียนไดไปทํ าการสํ ารวจเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง    
ของแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน ยังพบปญหาอีกประการหนึ่ง คือ เด็กบางสวน    
เปนนักเรียนหารายไดพิเศษโดยเขาทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันดวยการทํ างานแบบไมเต็มเวลา
เดก็เหลานี้ไมไดรับสวัสดิการหรือการคุมครองที่ดีจากนายจางหรือผูประกอบการ ทัง้ๆ ที่เด็กเหลานี้ 
ถือไดวาเปนลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานเชนเดียวกัน ซ่ึงการทํ างานแบบไมเต็มเวลา    
(part-time) หมายถึง การทํ างานโดยมีช่ัวโมงทํ างานตามปกตินอยกวาการทํ างานแบบเต็มเวลา   
(full-time) ลูกจางทีท่ ํางานแบบไมเตม็เวลาควรไดรับการคุมครองแรงงานในท ํานองเดยีวกนักบัลูกจาง
ที่ทํ างานแบบเต็มเวลา โดยอาจกํ าหนดเปนสัดสวนกับจํ านวนชั่วโมงทํ างานสํ าหรับการคุมครอง
เกี่ยวกับคาตอบแทน การหยุดตามประเพณี การหยุดพักผอนประจํ าป การลาปวย การเลิกจาง 
เปนตน เพราะการเปนลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานหรือไม ไมไดขึ้นอยูกับจํ านวนชั่วโมง
การทํ างานวามากหรือนอยกวาเกณฑที่กฎหมายไดกํ าหนดไว ทั้งนี้เปนเพราะลักษณะและรูปแบบ
ของการวาจาง มกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิตามสภาวะการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิในยคุของการแขงขนั
ทีม่ีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา

จากกรณีดังกลาว องคการแรงงานระหวางประเทศไดกํ าหนดมาตรการคุมครอง
แรงงานส ําหรับคนท ํางานแบบไมเตม็เวลาไวในอนสัุญญาฉบบัที ่175 ซ่ึงอนสัุญญาฉบบันี ้ประเทศไทย
ยงัไมไดมกีารใหสัตยาบนั ประกอบกบัหลักกฎหมายของตางประเทศ เชน ประเทศญีปุ่นและสงิคโปร
กไ็ดมบีทบญัญตัทิีมุ่งคุมครองคนท ํางานแบบไมเตม็เวลาไวเชนกนั ฉะนัน้ ผูเขยีนเหน็วา แรงงานเดก็
บางสวนในสถานบีรกิารนํ ้ามนัท ํางานแบบไมเตม็เวลา มาตรการในการใหความคุมครองแรงงานเดก็
ทีท่ ํางานแบบไมเตม็เวลา จะสามารถชวยเหลือสภาพการท ํางานและการวาจางของการท ํางานใหเหมาะสม
และไดประโยชนดวยกันทั้งฝายนายจางและลูกจาง ดังนั้น หากมีการนํ าหลักการและแนวทาง     
การคุมครองแรงงาน ทั้งในเรื่องการจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ เชน การลาปวย      
การลาพกัผอนประจ ําปมาใชบงัคบัแกการวาจางลกูจางแบบไมเตม็เวลา กจ็ะเปนประโยชนแกลูกจาง
ในกลุมนี้ ซ่ึงคาดวามีจํ านวนไมนอยทั้งที่เปนแรงงานเด็กและแรงงานทั่วไป

จากกรณีดังกลาว ผูเขียนมีความเห็นวา รัฐควรมีการใหสัตยาบันอนุสัญญา   
ฉบบัที ่ 175 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ และควรรเิริม่แนวคดิการคุมครองแรงงานแบบไมเตม็เวลา
โดยปรกึษาหารอืกบัองคกรตวัแทนนายจางและลกูจางเกีย่วกบัการน ําหลักการและมาตรการคุมครอง
แรงงานทีก่ ําหนดโดยองคการแรงงานระหวางประเทศ ประเทศญีปุ่นและประเทศสงิคโปรมาปรบัใช
ในประเทศไทย และควรมกีารสนบัสนนุหรอืผลักดนัใหมกีารออกกฎหมายคุมครองแรงงานทีเ่กีย่วกบั
การทํ างานแบบไมเต็มเวลาเอาไวโดยเฉพาะ โดยควรเริ่มดวยการพิจารณากํ าหนดใชมาตรการ    
เพยีงบางสวนกอน และหรอืใชเฉพาะกบัสถานบีริการนํ ้ามนัขนาดใหญกอน แลวจงึใชกบัสถานบีริการ
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นํ ้ามนัขนาดเลก็ ทัง้นี ้ เพือ่เปนการใหโอกาสนายจางไดเตรยีมตวัเพือ่รองรบัสถานการณหรือผลกระทบ
ทีเ่กดิจากการบังคับใชกฎหมายในเรื่องดังกลาว

4.2.2 การทํ างานลวงเวลา
การท ํางานลวงเวลานัน้ องคการแรงงานระหวางประเทศ ประเทศญีปุ่นและสงิคโปร

ไมไดมีบทบัญญัติหรือมาตรการใดๆ ที่หามมิใหแรงงานเด็กทํ างานลวงเวลา เนื่องจากกฎหมาย 
มาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุน และขอบังคับการทํ างานเด็กและเยาวชนของประเทศสิงคโปร
ไดมกีารก ําหนดชัว่โมงในการท ํางานทีแ่นนอนของแรงงานเดก็เอาไวแลว จงึไมมกีารบญัญตัหิามเดก็
ท ํางานลวงเวลา เพราะนายจางไมสามารถจางเดก็ท ํางานเกนิชัว่โมงท ํางานทีก่ฎหมายก ําหนดได ซ่ึงเทากบั
เปนการหามนายจางจางเดก็ท ํางานลวงเวลาไปในตวั แตสํ าหรบักฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยนัน้
ไดมบีทบญัญัติที่หามมิใหนายจางจางแรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ างานลวงเวลา โดยมีบัญญัติ
อยูในมาตรา 48 ตามทีไ่ดศกึษามาแลวในบทที ่3 กรณดีงักลาวนีก้ฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย
จงึมคีวามแตกตางกบัมาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ กฎหมายของประเทศ
ญี่ปุนและสิงคโปร

จากกรณดีงักลาว ผูเขยีนไดไปท ําการส ํารวจขอมลูจากกลุมตวัอยางผูใชแรงงานเดก็
ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนั พบวา แรงงานเดก็สวนใหญยงัคงท ํางานลวงเวลาและมคีวามตองการ
ท ํางานลวงเวลา เพราะตองการรายไดเพิ่มมากขึ้นและใชเวลาวางใหเปนประโยชน จึงทํ าใหมีปญหา
วาการบงัคบัใชกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 48 นัน้ ใชไมไดผลในทางปฏบิตัิ และท ําใหมปีญหา
พิจารณาตอไปวา บทบัญญัติมาตรา 48 นั้น มีความเครงครดั และควรมีการแกไขหรือไม  ซ่ึงกรณีนี้
ผูเขยีนเหน็วา เดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนับางสวนมคีวามขยนัหรอืความวริิยะอุตสาหะ เดก็สวนนี้
จะเรยีนหนงัสอืควบคูกบัการท ํางานไปดวย แตมเีดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนัอกีเปนจ ํานวนมาก
ที่มีฐานะยากจน จึงตองออกจากระบบการศึกษา เพื่อมาทํ างานหาเงินเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
เมือ่เลิกงานในเวลาท ํางานปกตแิลวก็ไมทราบวาจะไปท ําอะไร เดก็สวนใหญจงึมกัขอท ํางานลวงเวลา
กบันายจาง ประกอบกบัสถานบีริการนํ ้ามนับางแหงมพีนกังานนอยจงึตองการใหเดก็ท ํางานลวงเวลา
เพือ่รอพนกังานในกะตอไปเขาท ํางาน ดงันัน้ เพือ่เปนการสงเสรมิเดก็ทีม่เีวลาวางไดใชเวลาใหเปนประโยชน
เดก็ควรทีจ่ะเอาเวลาที่เหลือนั้นไปใชประโยชนใหคุมคาที่สุด เชน ไปเรียนหนังสือหรือทํ างานดีกวา
ทีเ่ดก็จะเอาเวลาไปใชในทางที่ผิด ซ่ึงจะเปนผลเสียตอเด็กและอาจกอใหเกิดปญหาสังคมตามมา
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ผูเขียนจึงเห็นวา มาตรา 48 มีความเครงครดัมากจนเกินไป และไมมีผลบังคับใช
ในทางปฏิบัติ ฉะนั้น รัฐจึงควรมกีารแกไขมาตรา 48 โดยตัดคํ าวา “ทํ างานลวงเวลา” ออก ซ่ึงจะเปน
การยืดหยุน และเปดโอกาสใหเด็กที่สมัครใจทํ างานลวงเวลาสามารถทํ างานลวงเวลาไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย แตทั้งนี้ควรมกีารจ ํากัดเวลาในการทํ างานลวงเวลาของแรงงานเด็ก ซ่ึงอาจจะอนุญาต
ใหเดก็ทํ างานลวงเวลาไดไมเกินวันละ 2 ช่ัวโมง เพือ่เปนการคุมครองเด็กมิใหตองตรากตรํ าทํ างาน
มากจนเกนิไป เพราะเดก็นัน้มรีางกายทีอ่อนแอ และอยูในชวงทีก่ ําลังเจรญิเตบิโต เดก็นัน้จงึควรไดรับ
การคุมครองจากกฎหมายและนายจาง รวมทั้งบคุคลที่เกี่ยวของอยางดีที่สุด

4.2.3 การทํ างานในวันหยุด
องคการแรงงานระหวางประเทศไดมมีาตรการคุมครองแรงงานทีเ่กีย่วกับวันหยุด

พกัผอนประจํ าสัปดาห คือ อนุสัญญา ฉบับที่ 106 และขอแนะฉบับที่ 103 วาดวยการหยุดพักผอน
ประจ ําสัปดาห (งานพาณชิยและส ํานกังาน) ค.ศ. 1957 โดยมมีาตรการคุมครองใหใชบงัคบัแกบคุคลทกุคน
รวมถึงคนฝกหัดงานหรือลูกจางทดลองงาน และคุมครองคนทํ างานที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ซ่ึงทํ างาน
ในสถานประกอบการคาขาย สถานประกอบธุรกิจและสํ านักงาน โดยกํ าหนดใหคนทํ างานมีสิทธิ
หยดุประจ ําสัปดาหอยางตอเนื่องไมนอยกวา 24 ช่ัวโมงสํ าหรับการทํ างานในชวงเวลา 7 วัน และ
สํ าหรับคนทํ างานที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ควรไดรับการหยุดพักผอนประจํ าสัปดาหสัปดาหละ 2 วัน 
โดยไมควรมขีอบงัคบัหรือระเบยีบใดๆ ประกาศยกเวนขอก ําหนดเกีย่วกบัการหยดุพกัผอนประจ ําสปัดาห
ของคนท ํางานทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป และในสวนวนัหยดุพกัผอนประจ ําป องคการแรงงานระหวางประเทศ
ไดมอีนสัุญญาฉบับที่ 132 วาดวยวันหยุดโดยไดรับคาจาง (ฉบับแกไข ค.ศ. 1970) โดยกํ าหนด  
มาตรฐานขัน้ตํ ่าจะตองใหคนท ํางานหยดุไมนอยกวา 3 วนัท ํางานส ําหรับการท ํางานใน 1 ป หากในปใด
มีการทํ างานไมครบ 1ป ก็สามารถใชสิทธสํิ าหรับวันหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคาตอบแทนได
ตามสดัสวนกับระยะเวลาการทํ างานในปดังกลาว

สํ าหรับวันหยุดตามประเพณีนั้น เนื่องจากวาวันหยุดตามประเพณีเปนวันหยุด   
ทีแ่ตละประเทศไดก ําหนดวนัหยดุกนัเอง เพือ่ใหสอดคลองกบัขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรม
ของแตละประเทศ องคการแรงงานระหวางประเทศจงึไดก ําหนดใหประเทศสมาชกิไมใหนบัวนัหยดุ
ราชการหรอืวนัหยุดตามประเพณีรวมไปในวันหยุดพักผอนประจํ าป และจากกรณีดังกลาวกฎหมาย
มาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนไมไดกํ าหนดขอหามเด็กทํ างานในวันหยุดไวเปนการเฉพาะ 
เนื่องจากประเทศญี่ปุนไดมีการกํ าหนดชั่วโมงการทํ างานของแรงงานเด็กไวแนนอนแลว จึงไมมี
การบัญญัติหามเด็กทํ างานในวันหยุดอีก เพราะนายจางไมสามารถจางเด็กทํ างานเกินชั่วโมงทํ างาน
ตามทีก่ฎหมายก ําหนดไวได สวนขอบงัคบัการท ํางานเดก็และเยาวชนของประเทศสงิคโปรกม็มีาตรการ
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คุมครองแรงงานเดก็ในเรือ่งนี้ โดยก ําหนดวาหามมใิหนายจางจางเดก็ทีม่อีายไุมเกนิ 14 ป หรือวยัรุน
ทีม่อีายเุกิน 14 ป แตไมถึง 16 ป ทํ างานในวันหยุด เวนแตไดรับอนุญาตจากเลขาธิการการคุมครอง
แรงงาน

สํ าหรบักรณขีองประเทศไทย ไดมมีาตรการในเรือ่งดงักลาวเปนบทบงัคบัเด็ดขาด
อยูในมาตรา 48 โดยก ําหนดหามมใิหนายจางใหลูกจางซึง่เปนเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ท ํางานในวนัหยดุ
โดยวนัหยดุในกรณนีี ้ หมายถงึ วนัหยดุพกัผอนประจ ําสปัดาห วนัหยดุตามประเพณ ี วนัหยดุพกัผอน
ประจ ําปตามที่ไดศึกษามาแลวในบทที่ 3 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายขององคการ
แรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานของตางประเทศแลว จะเหน็ไดวาบทบัญญัติดังกลาว
ของประเทศไทยมีความสอดคลองกับมาตรการขององคการแรงงานระหวางประเทศและขอบังคับ
การท ํางานเดก็และเยาวชนของประเทศสงิคโปร เพยีงแตแตกตางกนัตรงทีอ่ายขุองลูกจาง โดยขอบงัคบั
การท ํางานเดก็และเยาวชนของประเทศสงิคโปรไดก ําหนดหามเดก็อายตุํ ่ากวา 16 ป ท ํางานในวนัหยดุ
แตกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยไดกํ าหนดหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก    
อายตุํ ่ากวา 18 ป ทํ างานในวันหยุด

จากกรณีดังกลาว ผูเขียนไดไปทํ าการสํ ารวจกลุมตัวอยางแรงงานเด็กที่ทํ างาน
ในสถานบีริการนํ้ ามัน พบวา เด็กสวนใหญไดมีวันหยุดพักผอนประจํ าสัปดาห ซ่ึงวันหยุดพักผอน
ประจ ําสปัดาหไมคอยมปีญหาในทางปฏบิตั ิ เพราะนายจางจะจดัใหเดก็หยดุพกัผอนอยูแลว แตสํ าหรบั
วนัหยดุตามประเพณแีละวนัหยดุพกัผอนประจ ําป พบวา แรงงานเดก็สวนใหญยงัคงท ํางานในวนัหยดุ
ตามประเพณีและไมไดมีวันหยุดพักผอนประจํ าปไมวาจะมีระยะเวลาทํ างานมานานกี่ป ถือไดวา 
เปนการทํ างานที่ขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน ทัง้นี้เพราะวนัหยดุตามประเพณีที่สํ าคัญๆ มักหยุด
ตดิตอกนัหลายวนั เชน วนัขึน้ปใหม วนัสงกรานต และเดก็สวนใหญเปนคนตางจงัหวดัหรอืมภีมูลํิ าเนา
คนละจงัหวดักบัสถานทีท่ีต่นเองท ํางานอยู และสวนใหญตองการกลบัภมูลํิ าเนาของตนเองในชวงเทศกาล
ที่สํ าคัญ จงึทํ าใหมีพนักงานไมเพยีงพอตอความตองการของลูกคา และหากเปนสถานีบริการนํ้ ามัน
ขนาดใหญและใกลกบัถนนสายหลกัหรอืใกลแหลงทองเทีย่วทีสํ่ าคญั นายจางมกัจะไมยอมใหลูกจางหยดุ
เพราะปริมาณรถหรือลูกคาที่มาใชบริการจะมีมาก และนั่นก็หมายถึงรายไดที่สถานีบริการนํ้ ามัน  
จะไดรับในชวงวันหยุดดังกลาว นายจางจึงบังคับใหลูกจางทํ างานหากลูกจางคนใดหยุด นายจาง    
กจ็ะหักคาจาง ซ่ึงตามกฎหมายคุมครองแรงงานแลว นายจางไมมีสิทธิที่จะหักเงินคาจางของลูกจาง
และสํ าหรับวันหยุดพักผอนประจํ าป พบวา นายจางไมไดจัดใหเด็กมีวันหยุดพักผอนประจํ าป 
เพราะนายจางไมตองการใหเด็กมีวันหยุดมาก และจากการสํ ารวจยังพบวา นอกจากเด็กจะตองการ
หยุดงานในวันหยุดตามประเพณีแลว เด็กยังตองการใหนายจางจัดใหมีวันหยุดพักผอนประจํ าป  
โดยไดรับคาจางดวย ดังนั้น การที่กฎหมายกํ าหนดหามมิใหนายจางจางเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป
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ท ํางานในวนัหยดุนั้น ผูเขียนเห็นวา มาตรการในการหามเด็กทํ างานในวันหยุดเปนมาตรการสากล
และเปนมาตรการทีด่ ี แตเปนปญหาการบงัคบัใชกฎหมายในทางปฏบิตัทิีผู่ปฏิบตั ิ คอื นายจางไมยอม
ปฏิบตัติามกฎหมาย ปญหาในเรื่องนี้จึงควรมีการแกไขที่บทกํ าหนดโทษ ผูเขียนเห็นวา กฎหมายใด
จะมสีภาพบงัคบัใชในทางปฏบิตัไิดอยางจรงิจงั กฎหมายนัน้จะตองมบีทลงโทษทีเ่ดด็ขาด เพือ่ใหผูฝาฝน
เกิดความเกรงกลัวตอกฎหมาย และเมื่อพิจารณาดูบทลงโทษของกฎหมายคุมครองแรงงานแลว    
ถือไดวาเปนโทษที่เพียงเล็กนอยเทานั้น ฉะนั้น รัฐควรแกไขบทลงโทษนายจาง โดยเพิ่มโทษ        
ทัง้โทษจ ําคกุและโทษปรบัแกนายจางทีไ่มปฏิบตัติอลูกจางซึง่เปนเดก็ตามทีก่ฎหมายคุมครองแรงงาน
ไดก ําหนดไว ทัง้นี ้ เพือ่ใหเกดิความเปนธรรมแกลูกจางซึง่เปนเดก็ และเพือ่ใหนายจางเกดิความเกรงกลวั
ไมกลากระทํ าความผิดอีก สํ าหรับบทกํ าหนดโทษ ผูเขียนจะไดกลาวในหัวขอที่ 4.5 ตอไป

4.2.4 การทํ างานในเวลากลางคืน
เพือ่เปนการปองกนัมใิหเดก็ตองถูกใชแรงงานในเวลากลางคนืซ่ึงเปนเวลาพกัผอน

สํ าหรบัเดก็ องคการแรงงานระหวางประเทศจงึไดมีมาตรการคุมครองแรงงานเดก็ในเรือ่งนีไ้วในอนสัุญญา
ฉบบัที่ 79 วาดวยงานกลางคืนของเยาวชน ค.ศ. 1946 โดยก ําหนดมาตรการคุมครองแรงงานเด็กมิให
ท ํางานในเวลากลางคืน โดยหามเดก็อายตุํ ่ากวา 14 ป และเด็กอายุเกิน 14 ป ที่กํ าลังอยูในระหวาง
การศกึษาภาคบังคับทํ างานในเวลากลางคืนเปนเวลา 14 ช่ัวโมงติดตอกัน รวมถึงการทํ างานในชวง
ระหวาง 20.00 นาฬิกา ถึง 8.00 นาฬิกา และหามเดก็อายุเกิน 14 ป ที่พนจากการศึกษาภาคบังคับ 
และเดก็อายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ างานในเวลากลางคืนเปนเวลา 12 ช่ัวโมงติดตอกัน รวมถึงการทํ างาน   
ในชวงระหวาง 22.00 นาฬกิา ถึง 6.00 นาฬกิา ซ่ึงมาตรการคุมครองแรงงานเดก็ในเรือ่งนี้ ประเทศญีปุ่น
กไ็ดก ําหนดหามมใิหนายจางจางเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ท ํางานในระหวางเวลา 22.00-05.00 นาฬกิา
แตถารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเห็นวามีความจํ าเปนรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนเวลาหามเด็กทํ างาน
เปนระหวางเวลา 23.00-06.00 นาฬิกา เพื่อบังคับใชกับพืน้ทีใ่ดพื้นที่หนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได 
และส ําหรับงานทีท่ ําเปนกะนายจางอาจใหลูกจางท ํางานไดถึงเวลา 22.30 นาฬกิา หรืออาจใหท ํางานได
ตัง้แตเวลา 05.30 นาฬิกา และประเทศสิงคโปรไดกํ าหนดหามมิใหนายจางจางเด็กหรือวัยรุนทํ างาน
ในเวลากลางคืนเชนกัน

สํ าหรับประเทศไทยนัน้ไดมมีาตรการคุมครองแรงงานเดก็ โดยหามมใิหแรงงานเดก็
ทีม่อีายุตํ่ ากวา 18 ป ทํ างานในระหวางเวลา 22.00–6.00 นาฬิกา เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือ 
จากอธบิดหีรือผูซ่ึงอธบิดมีอบหมาย ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการหาม
เดก็ท ํางานในเวลากลางคนืนีส้อดคลองกบัมาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ
กบัหลักกฎหมายของประเทศญีปุ่นและประเทศสงิคโปรอีกดวย แตอยางไรกต็ามระยะเวลาทีป่ระเทศญีปุ่น
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สิงคโปร และประเทศไทย ไดกํ าหนดนั้นอาจมีความแตกตางกันบาง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของแตละประเทศ

จากกรณีดังกลาว ผูเขียนไดไปทํ าการสํ ารวจกลุมตัวอยางแรงงานเด็กที่ทํ างาน 
ในสถานบีริการนํ้ ามัน พบวา เด็กสวนใหญไมไดทํ างานในเวลากลางคืน และไมตองการทีจ่ะทํ างาน
ในเวลากลางคืน ซ่ึงจะเห็นไดวาบทบัญญัติในสวนนี้ของกฎหมายคุมครองแรงงานไมคอยมีปญหา
ในการบังคับใชในทางปฏิบัติ นายจางไมตองการใหลูกจางซึ่งเปนเด็กทํ างานในเวลากลางคืน เพราะ
อาจกลัวปญหาอื่นๆ ตามมา เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการทํ างานที่ขาดตกบกพรอง หรือ   
เปนเพราะเด็กไมตองการทํ างานในเวลากลางคืน เนื่องจากกลัวอันตรายหรือตองการพักผอนหรือ
ตองการอยูกับพอแมและพี่นอง เปนตน ดังนั้น มาตรการคุมครองแรงงานเด็กที่หามเด็กทํ างาน     
ในเวลากลางคืนตามมาตรา 47 นี้ จึงเปนมาตรการที่ผูเขียนเห็นวา เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกบัมาตรการทางกฎหมายทีอ่งคการแรงงานระหวางประเทศไดก ําหนดไว อีกทัง้ยงัสอดคลอง
กบัหลักกฎหมายของประเทศญีปุ่นและสิงคโปรอีกดวย

4.2.5 ระยะเวลาพักระหวางการทํ างาน
การใหความส ําคญักบัเวลาพกัในระหวางการท ํางานนบัวาเปนประโยชนกบัแรงงานเดก็

โดยตรง เพราะจะท ําใหเดก็ไมเครงเครียดกับการทํ างานมากจนเกินไป อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาส
ใหเด็กผอนคลายรางกายและสมอง ทํ าใหตัวเด็กสามารถที่จะเจริญเติบโตไปเปนผูใหญที่สมบูรณ 
ในอนาคตตอไป

สํ าหรบัมาตรการในการคุมครองแรงงานเดก็ในเรือ่งนี ้ องคการแรงงานระหวางประเทศ
และกฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนไมไดมีบทบัญญัติหรือมาตรการทางกฎหมาย    
ใหความคุมครองไว แตประเทศสิงคโปรไดมีมาตรการทางกฎหมายที่เกีย่วกับเรื่องนี้ โดยหามมิให
นายจางวาจางเดก็อายไุมถึง 14 ป ใหท ํางานเปนคนท ํางานโดยท ํางานเกนิ 3 ช่ัวโมงโดยไมไดรับการพกั
30 นาท ีหรือท ํางานเกิน 6 ช่ัวโมงในแตละวัน และหามวาจางวัยรุนอายุไมเกิน 14 ป แตไมถึง 16 ป 
ใหท ํางานเปนคนท ํางานโดยท ํางานเกนิ 4 ช่ัวโมงโดยไมไดรับการพกั 30 นาท ีหรือท ํางานเกนิ 7 ช่ัวโมง
ในแตละวนั สํ าหรับกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยนั้นไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว
อยูในมาตรา 46 โดยก ําหนดใหนายจางจดัใหลูกจางซึง่เปนเดก็มเีวลาพกัวนัหนึง่ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง
ตดิตอกนัหลังจากที่ลูกจางทํ างานมาแลวไมเกิน 4 ช่ัวโมง แตใน 4 ช่ัวโมงใหลูกจางซึ่งเปนเด็กไดมี
เวลาพกัตามทีน่ายจางก ําหนด ซ่ึงกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยไดก ําหนดไวอยางชดัเจนวา
นายจางตองจดัเวลาพกัใหแกแรงงานเดก็เปนพเิศษกวาแรงงานผูใหญ คอื ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตดิตอกนั
หลังจากท ํางานมาแลว 4 ช่ัวโมง ซ่ึงมลัีกษณะทีแ่ตกตางกบัมาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงาน
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ระหวางประเทศและประเทศญี่ปุนที่ไมไดกํ าหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว และเมื่อศึกษา
เปรยีบเทยีบกบัขอบงัคบัการท ํางานเดก็และเยาวชนของประเทศสงิคโปรแลว จะเหน็ไดวาประเทศสงิคโปร
ไดก ําหนดใหนายจางจดัใหลูกจางไดมเีวลาพกัเมือ่เดก็ท ํางานมาแลวไมเกนิ 4 ช่ัวโมง อันเปนมาตรการ
ทางกฎหมายทีส่อดคลองกบักฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย แตแตกตางกนัตรงทีร่ะยะเวลา
ในการพัก เพือ่ใหสอดคลองกับวฒันธรรม เศรษฐกิจของแตละประเทศ

กรณีดังกลาว ผูเขียนไดไปทํ าการสํ ารวจกลุมตัวอยางแรงงานเด็กที่ทํ างาน        
ในสถานบีริการนํ ้ามนั พบวา มาตรการในเรือ่งเวลาพกัระหวางการท ํางานตามกฎหมายคุมครองแรงงานนี้
ไมเปนปญหาในการบังคับใช เพราะแรงงานเด็กสวนใหญจะมีเวลาพักอยูแลว แตอาจจะมีสถานี
บริการนํ้ ามันบางแหงทีน่ายจางไมก ําหนดเวลาพกัใหแรงงานเดก็ไวอยางแนนอน สาเหตเุนือ่งมาจาก
เปนสถานีบริการนํ้ ามันขนาดใหญแตมีลูกจางนอย หรือเปนสถานีบริการนํ้ ามันที่อยูในทํ าเลใกลกับ
แหลงทองเที่ยวหรือถนนสายหลัก ซ่ึงในชวงเทศกาลทีม่วีนัหยุดหลายวันจะมีลูกคาเขาไปใชบริการ
เปนจํ านวนมาก นายจางจึงไมสามารถกํ าหนดเวลาพักในระหวางการทํ างานได แตเด็กจะไดพัก      
กต็อเมือ่ไมมีลูกคาเขามาใชบริการ ซ่ึงในทางปฏิบัติแรงงานเด็กเหลานี้จะพักรับประทานอาหารหรือ
พกัผอนอยูในบรเิวณต ําแหนงทีต่นปฏบิตังิาน ประกอบกบัแรงงานเดก็ในสถานบีริการนํ ้ามนัสวนใหญ
จะพกัไดเร่ือยๆ เมื่อไมมีลูกคาเขามาใชบริการ โดยเดก็จะสลบัผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปพักหรือ
ไปรับประทานอาหารกลางวัน ซ่ึงเมือ่รวมระยะเวลาในการพักแลวในวันหนึ่งอาจมีเวลาพกัระหวาง
การทํ างานมากกวาเวลาตามที่กฎหมายไดกํ าหนดไว

4.3  การตรวจสุขภาพ

ในปจจุบันแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันยังคงทํ างานในตํ าแหนงพนักงาน
เตมินํ ้ามนัหรอืพนกังานซอมเครือ่งยนตไดอยู ซ่ึงถือไดวาเปนการท ํางานทีไ่มเหมาะสมและเปนการท ํางาน
ทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพรางกายเปนอยางมาก ทัง้ในรปูของสารเบนซนิหรือสารเคมอ่ืีนๆ ทีอ่าจเขาไป
สะสมในรางกาย ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายของเด็ก รวมทั้งอันตรายในรูปแบบอื่นๆ 
ลวนมผีลท ําใหสุขภาพของแรงงานเดก็มอัีตราเสีย่งตอการเปนโรคตางๆ มากมายในอนาคต โดยเฉพาะ
เดก็ซึง่ยงัอยูในวยัทีอ่อนแอทัง้สขุภาพรางกาย จติใจ และสตปิญญา ดงันัน้ เพือ่ใหการคุมครองสขุภาพ
รางกายของแรงงานเดก็เปนไปอยางเหมาะสม ผูเขยีนจงึเหน็วา มาตรการในการตรวจสขุภาพรางกาย
ของแรงงานเด็กเปนมาตรการที่รัฐควรใหความสํ าคัญ ประกอบกับเปนมาตรการที่องคการแรงงาน
ระหวางประเทศไดใหความส ําคญัเปนอยางมากโดยเฉพาะแรงงานเดก็ อนสัุญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศในหลายๆ ฉบับ จึงไดวางมาตรการในการตรวจสุขภาพของแรงงานไว อาทิเชน 
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อนุสัญญาฉบบัที่ 78 วาดวยการตรวจสุขภาพแกเยาวชน ค.ศ. 1946 และอนุสัญญาฉบับที่ 136 วาดวย
การคุมครองจากอันตรายของสารพิษที่เกิดจากเบนซิน ค.ศ. 1971 และอนุสัญญาฉบับที่ 148 วาดวย
สภาพแวดลอมในการทํ างาน (อากาศเปนพิษ เสียง และความสั่นสะเทือน) ค.ศ. 1977 โดยอนุสัญญา
ฉบับที่ 78 ไดมีมาตรการในการใหความคุมครองแกแรงงานเด็ก โดยก ําหนดใหเดก็ควรมีการตรวจ
รางกายเปนประจํ าอยางนอยปละ 1 คร้ัง จนกวาจะมีอายุครบ 18 ป แตหากเปนงานที่มีความเสี่ยงสูง
ตอสุขภาพรางกาย กใ็หมกีารตรวจสขุภาพจนกวาเดก็จะมอีายคุรบ 21 ป โดยนายจางเปนผูออกคาใชจาย
ทั้งหมด แตสํ าหรับแรงงานทั่วไปนั้น อนุสัญญาฉบับที่ 136 ไดกํ าหนดใหคนทํ างานทีท่ ํางานใกลชิด
กับสารเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุสารเบนซินตองไดรับการตรวจสุขภาพกอนการจางงาน     
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการทํ างาน และควรจัดใหมีการตรวจสุขภาพอีกเปนชวงๆ     
โดยเวนระยะเวลาหางของการตรวจรางกายไมควรเกิน 1 ป ซ่ึงในการนี้ใหรวมถึงการตรวจเลือด   
ในชวงเวลาดงักลาวดวย สํ าหรับอนสัุญญาฉบบัที ่ 148 ไดวางมาตรการก ําหนดใหมกีารตรวจสขุภาพ
ของคนท ํางานทีอ่าจไดรับอนัตรายจากการท ํางาน เนือ่งจากมลพษิทางอากาศ เสยีง และการสัน่สะเทอืน
เปนระยะๆ ตามความเหมาะสมสํ าหรับการปฏิบัติตามเงื่อนไข และในสถานการณตามที่กํ าหนด 
โดยหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ โดยคนทํ างานไมตองรับภาระในคาตรวจสุขภาพ
 สํ าหรับกฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุนนั้นมิไดมีการกํ าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไวเปนพิเศษ แตในสวนของประเทศสิงคโปรไดมีการกํ าหนดมาตรการเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ไว โดยหามมใิหนายจางจางเด็กที่มีอายุ 14 ป แตไมถึง 16 ป ทํ างาน เวนแตมีการตรวจสุขภาพ
และมีใบรับรองแพทยวาสามารถทํ างานได

สํ าหรับกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยไดมีมาตรการในเรือ่งการตรวจสขุภาพ
โดยบัญญัติอยูในมาตรา 107 โดยก ําหนดใหนายจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง แลวสง
ผลการตรวจนัน้ไปใหพนกังานตรวจแรงงาน โดยกฎหมายคุมครองแรงงานไมมกีารก ําหนดถงึมาตรการ
ในสวนที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของแรงงานเด็กเอาไวเปนการเฉพาะ ซ่ึงมาตรการตรวจสุขภาพ
รางกายของแรงงานเดก็ทัง้กอนเขาท ํางาน ระหวางการท ํางาน และหลงัพนจากสถานะของความเปนลูกจาง
หรือลาออกจากงานไปแลว ถือไดวาเปนมาตรการเบือ้งตนในการใหความคุมครองแกแรงงานเดก็ทีสํ่ าคญั
กลาวคอื การตรวจสขุภาพรางกายของแรงงานเดก็กอนเขาท ํางาน กเ็พือ่ดคูวามพรอมของสภาพรางกาย
วามคีวามพรอมในการท ํางานหรอืไม การตรวจสขุภาพรางกายของแรงงานเดก็ในระหวางการท ํางาน 
กเ็พือ่ดวูาแรงงานเด็กนั้นยังคงมีสภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ พรอมที่จะปฏิบัติงานหรือไม และ
การตรวจสขุภาพรางกายของแรงงานเดก็ เมือ่เดก็นัน้พนจากสถานะของความเปนลูกจางหรอืไดลาออก
จากงานไปแลว ก็เพื่อจะไดทราบวาเด็กนั้นไดรับผลกระทบอยางไรบางจากการทํ างาน เพื่อจะไดรับ
การรกัษาเยยีวยาไดทนัทวงที จงึเหน็ไดวามคีวามจ ําเปนอยางยิง่ทีก่ฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย

DPU



93

ควรมกีารกํ าหนดใหมีการตรวจสุขภาพของแรงงานเด็กทั้งกอนเขาทํ างาน ระหวางการทํ างาน และ
หลังพนจากสถานะความเปนลูกจาง โดยนายจางเปนผูรับภาระคาใชจายทัง้หมด

ดงันัน้ ผูเขยีนจงึเหน็วา รัฐควรมกีารแกไขกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยเพิม่เตมิเกีย่วกบั
บทบญัญตัใินเรือ่งการตรวจสขุภาพรางกายของแรงงานเดก็เอาไวโดยเฉพาะ โดยก ําหนดใหมกีารตรวจสขุภาพ
รางกายแกแรงงานเดก็กอนเขาท ํางาน และควรมกีารตรวจปละหนึง่ครัง้ในระหวางการท ํางานจนกวา
เด็กจะมีอายุครบ 18 ป และหลังพนจากสถานะความเปนลูกจาง โดยนายจางเปนผูรับภาระคาใชจาย
ทัง้หมด เพือ่ใหสอดคลองกบัมาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศทีไ่ดก ําหนดไว
และหากเปนไปไดควรมีการตรวจสุขภาพรางกายของผูใชแรงงานที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน
ทกุคน ก็จะถือวาเปนสิ่งที่ดีที่สุด

นอกจากนี ้ จากการทีผู่เขยีนไดไปท ําการส ํารวจกลุมตวัอยางแรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานี
บริการนํ ้ามนั พบวา แรงงานเดก็สวนใหญนายจางไมไดจดัใหมกีารตรวจสขุภาพรางกาย ซ่ึงเปนปญหา
ในทางปฏิบัติ ที่นายจางไมยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ผูเขียนจึงเห็นวา นอกจากรัฐควรจะแกไข
กฎหมายคุมครองแรงงาน เพื่อใหมีการตรวจสุขภาพรางกายแกแรงงานเด็กตามขางตนแลว รัฐควรมี
การแกไขบทลงโทษนายจางที่ฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงาน เพราะหากรัฐไมมีมาตรการลงโทษ  
ทีเ่ดด็ขาดแลว นายจางกม็กัจะมขีออางเพือ่ทีจ่ะไมปฏิบตัติามทีก่ฎหมายคุมครองแรงงานไดก ําหนดไว
สํ าหรับบทกํ าหนดโทษ ผูเขียนจะไดกลาวในหัวขอที่ 4.5 ตอไป

4.4  ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ างาน

สถานบีริการนํ ้ามนัหากมองดผิูวเพนิแลวอาจถอืไดวาเปนสถานทีท่ีไ่มนาจะเปนอันตราย
แตอยางใด แตหากพจิารณาในแงของความปลอดภยัแลว กอ็าจจะถอืไดวา เปนสถานทีท่ีม่สีภาพแวดลอม
ทีอ่าจกอใหเกิดอันตรายแกสังคมหรือผูใชแรงงานภายในสถานีบริการนํ้ ามันได เชน การเกิดระเบิด
หรืออัคคีภัยหรือการรั่วไหลของนํ้ ามันตางๆ ซ่ึงจะทํ าใหมีผลกระทบตอสุขภาพของผูใชแรงงาน
หรือประชาชนโดยทั่วไป องคการแรงงานระหวางประเทศจึงไดใหความสํ าคัญกับความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในการทํ างานของแรงงานเปนอยางยิ่ง จึงไดกํ าหนดมาตรการในการคุมครอง
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการท ํางานขึน้ เพือ่คุมครองคนท ํางานจากอนัตราย
ทีเ่กดิจากสภาพแวดลอมในการทํ างานในดานอากาศเปนพิษ เสียง และการสั่นสะเทือน ซ่ึงอยูใน
อนุสัญญาฉบับที่ 148 โดยอนุสัญญาฉบับนี้ไดกํ าหนดใหใชกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภท
ฉะนั้น จึงรวมถึงกิจการในสถานีบริการนํ้ ามันดวย อีกทั้งองคการแรงงานระหวางประเทศยังไดมี
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อนุสัญญาฉบับที่ 155 ซ่ึงเปนมาตรการคุมครองแรงงานวาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย  
ในการทํ างาน ค.ศ. 1981

สํ าหรับกฎหมายคุมครองแรงงานไดมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํ างาน โดยไดบัญญัติอยูในหมวด 8 ตั้งแตมาตรา 100 ถึงมาตรา 107 
สํ าหรับมาตรการทางกฎหมายที่คุมครองแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันนั้น กฎหมาย
คุมครองแรงงานมไิดกลาวถึงไวแตอยางใด แตมาตรการดงักลาวถือไดวาเปนมาตรการหลกัทีม่เีจตนารมณ
ที่จะใหความคุมครองแกบุคคลทุกฝาย ซ่ึงรวมถึงแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันดวย 
แตกฎหมายคุมครองแรงงานก็มิไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจน อีกทั้งหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ   
สวนใหญจะอยูในรูปของประกาศกระทรวง เชน ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวง
แรงงาน ประกาศกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน ซ่ึงมเีปนจ ํานวนมาก ออกมาใชบงัคบัอยางหลากหลาย
แตไมมปีระกาศของกระทรวงใดทีมุ่งคุมครองแรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานบีรกิารนํ ้ามนัไวโดยเฉพาะ
แตอาจจะมปีระกาศของกระทรวงบางฉบบัทีผู่เขยีนเหน็วาสามารถน ํามาปรบัใชกบัแรงงานเดก็ทีท่ ํางาน
ในสถานีบริการนํ้ ามันได เชน

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท ํางานเกีย่วกบัสารเคมอัีนตราย
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภยัในการท ํางานเกีย่วกบัภาวะแวดลอม

ในสวนของสารเคมี
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การปองกนัและระงบัอคัคภียัในสถานประกอบการ

เพือ่ความปลอดภัยในการทํ างานสํ าหรับลูกจาง
4. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสังคม เร่ือง ความปลอดภัยในการทํ างาน

ของลูกจาง
5. ประกาศกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน เร่ือง กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ตรวจสุขภาพลูกจาง
6. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง ก ําหนดอุปกรณและเวชภัณฑ  

ทีจ่ ําเปนแกการปฐมพยาบาลลกูจางทีไ่ดรับอนัตรายจากสารเคมอัีนตราย ดงัทีไ่ดศกึษามาแลวในบทที ่3
ผูเขียนจึงเห็นวา กระทรวงแรงงานควรมีการออกประกาศที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํ างานของแรงงานที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันขึ้นมาโดยเฉพาะ     
เพื่อคุมครองแรงงานดังกลาวใหทํ างานไดอยางปลอดภัย มีสุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอม      
ในการทํ างานที่ดี
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ในทางปฏบิตัยิงัพบปญหาวา หนวยงานของรฐัมอียูหลายหนวยงานและแตละหนวยงาน
มอํี านาจทีจ่ะออกประกาศ ระเบยีบ หรือขอบงัคบั เพือ่ก ําหนดหลกัเกณฑหรือมาตรการในเรือ่งตางๆ  
มาใชบงัคบัแกสถานประกอบการ เพือ่วตัถุประสงคในการควบคมุดแูลสภาพแวดลอมความปลอดภยั
และสุขภาพอนามัยในการทํ างานสํ าหรับแรงงาน ซ่ึงกฎระเบยีบดังกลาวมีอยูเปนจํ านวนมาก และ
ออกมาใชบังคับโดยหลายหนวยงาน ซ่ึงอาจท ําใหเกิดการปฏิบัติงานที่ซ้ํ าซอนกันระหวางหนวยงาน 
อีกทั้งทํ าใหผูใชแรงงานหรือประชาชนเกิดความไมสะดวกที่จะตรวจสอบและปฏิบัติตาม ผูเขียน
เห็นวา การปฏิบัติตามมาตรการหรือหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํ างานเปนสิ่งที่ดีและเปนมาตรฐานสากลที่ควรนํ ามาปรับใชกับกิจการสถานี
บริการนํ ้ามนั แตรัฐควรมีการรวบรวมขอมลูดานกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบงัคบั หรือมหีนวยงานกลาง
ขึน้มาดแูล เพือ่รับผิดชอบในการออกกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอม
ในการท ํางานของลกูจางขึน้มาโดยเฉพาะ และรัฐควรมวีธีิการออกประกาศและเผยแพรประชาสมัพนัธ
ใหประชาชนหรอืแรงงานทีเ่กีย่วของไดรับทราบขอมลูขาวสาร เพือ่ปฏิบตัติามหรอืเพือ่ปรับปรงุแกไข
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีใ่ชบงัคบั ซ่ึงในปจจบุนัหนวยงานราชการมกีารใชส่ือในหลายรปูแบบ
ไมวาทางวทิย ุ โทรทศัน หรือทางอนิเตอรเนต็ ดงันัน้ รัฐจงึควรน ํามาใชกบักรณกีารเผยแพรกฎเกณฑ
และระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหแรงงานไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง และนํ าไปปฏิบัติ    
ใหถูกตอง เพื่อจะไดทํ างานไดอยางปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมและสุขอนามัยในการทํ างานที่ดี

4.5  บทกํ าหนดโทษ

บทกํ าหนดโทษนับเปนสวนสํ าคัญอยางยิ่งเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น
กฎหมายฉบบัใดถาขาดบทก ําหนดโทษเสยีแลว สวนใหญกจ็ะไมมผีลบงัคบัใช โดยในสวนของอนสัุญญา
ขององคการแรงงานระหวางประเทศแทบทุกอนุสัญญาในสวนทายก็มักจะกํ าหนดไวเสมอวา       
รัฐทีเ่ปนสมาชกิจะตองหามาตรการทีจ่ ําเปนทกุประการ รวมทัง้การก ําหนดบทก ําหนดโทษทีเ่หมาะสม
เพื่อใหบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนั้นๆ มีผลบังคับใชไดจริงในทางปฏิบัติ

สํ าหรับกฎหมายของประเทศญี่ปุนและสิงคโปรนั้น ก็ไดมีบทกํ าหนดโทษตอผูฝาฝน
ในการใชแรงงานเด็ก โดยกํ าหนดไวแตกตางกัน เชน บทก ําหนดโทษในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน
ของประเทศญี่ปุนนั้น หากฝาฝนไมปฏิบัติตามผูฝาฝนอาจไดรับโทษปรับหรือจํ าคุกตามอัตราโทษ
ทีก่ ําหนดไวในแตละความผดิแตกตางกนัออกไป ซ่ึงอตัราโทษทีห่นกัทีสุ่ด คอื จ ําคกุตัง้แต 1 ป ถึง 10 ป
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หรือปรับ 200,000-3,000,000 เยน3 สํ าหรับกฎหมายการท ํางานของประเทศสงิคโปรไดมบีทก ําหนดโทษ
หากบุคคลใดปฏิบัติฝาฝนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน อาจไดรับโทษปรับไมเกิน 
1,000 ดอลลารสิงคโปร หรือจํ าคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งปรับและจํ าคุก (เวนแตความผิดดังกลาว  
มีบทกํ าหนดโทษไวเปนอยางอื่นโดยเฉพาะเจาะจง) และหากกระทํ าผิดซ้ํ าอีกในความผิดเดียวกัน
อาจไดรับโทษเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว คือ ปรับไมเกิน 2,000 ดอลลารสิงคโปร4 หรือจํ าคุกไมเกิน 1 ป หรือ
ทั้งปรับและจํ าคุก

สํ าหรับบทกํ าหนดโทษในกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย กรณีนายจางผูใด
ฝาฝนหรอืไมปฏิบตัติามกฎหมายคุมครองแรงงานในเรือ่งเวลาพกั การหามจางเดก็ท ํางานในเวลากลางคนื
การหามจางเด็กทํ างานลวงเวลาหรือทํ างานในวันหยุด ประเภทของงานอันตรายที่หามเด็กทํ าและ
การตรวจสขุภาพรางกายประจ ําป ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 6 เดอืน หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

แตถาหากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานในเรื่องการหามจางเด็ก
ท ํางานในเวลากลางคนื การหามจางเดก็ท ํางานลวงเวลาหรอืท ํางานในวนัหยดุ ประเภทของงานอนัตราย
ทีห่ามเดก็ท ํา เปนเหตใุหลูกจางเดก็ไดรับอนัตรายแกกายหรอืจติใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษ
จ ําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

หากนายจางผูใดฝาฝนในเรือ่งของการใชแรงงานเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 15 ป ตองระวางโทษ
จ ําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

จากลักษณะบทกํ าหนดโทษตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จะเห็นไดวามีการกํ าหนด
อัตราโทษในลักษณะที่แตกตางกันตามความรุนแรงของการกระทํ าความผิด ซ่ึงการกํ าหนดเชนนี้  
ถือวามคีวามเหมาะสมในระดับหนึ่ง และเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุนและ
สิงคโปรกจ็ะเหน็ไดวามลัีกษณะเปนไปในทศิทางเดยีวกนั แตจะแตกตางกนับางกต็รงระดบัความรนุแรง
ของระวางโทษในแตละฐานความผิด

จากการทีผู่เขยีนไดไปท ําการส ํารวจกลุมตวัอยางแรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนั
พบวา แรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนัไมไดรับการดแูลเอาใจใสทีด่จีากนายจาง มกัจะถกูนายจาง
กดขี่ ขมเหง รังแก และเอาเปรียบ โดยการไมปฏิบัติตอแรงงานเด็กตามที่กฎหมายคุมครองแรงงาน
ไดก ําหนดไว เชน ในเรือ่งของวนัหยดุตางๆ กฎหมายไดก ําหนดหามมใิหนายจางจางเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา
18 ป ท ํางานในวนัหยดุ แตทางปฏบิตัพิบวา นายจางยงัคงใหแรงงานเดก็ท ํางานในวนัหยดุ หากเดก็หยดุงาน

                                                       
3 1 เยน เทากับ 29.11 บาท อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2550.
4 1 ดอลลารสงิคโปร เทากบั 22.94 บาท อตัราแลกเปลีย่นของธนาคารกรงุเทพ ณ วันที่ 15 กมุภาพนัธ 2550.
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นายจางกจ็ะหกัเงนิคาจาง อีกทัง้ปญหาในเรือ่งการตรวจสขุภาพ พบวา นายจางมกัไมยอมจดัมกีารตรวจ
สุขภาพรางกายแกแรงงานเดก็ ซ่ึงถือไดวาเปนผลเสยีตอสุขภาพรางกายของแรงงานเดก็เปนอยางมาก

ฉะนัน้ ถึงเวลาแลวทีรั่ฐควรจะมกีารทบทวนกฎหมายคุมครองแรงงานใหมสีภาพการบงัคบัใช
ไดอยางมปีระสิทธภิาพ โดยเฉพาะในเรือ่งบทก ําหนดโทษทีย่งัไมเคยมกีารแกไขโดยเฉพาะโทษปรบั
หากมองในปจจุบันแลวจะเห็นวาเปนโทษปรับที่มีจํ านวนเพียงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับฐานะ
ทางการเงนิและอ ํานาจตอรองทางเศรษฐกจิของนายจางแลว คาปรบัจ ํานวนเพยีงเทานีอ้าจสงผลใหนายจาง
ไมเกรงกลวัตอกฎหมาย การใชแรงงานเด็กโดยเฉพาะแรงงานเด็กที่ทํ างานอยูในสถานีบริการนํ้ ามัน
มกัจะมปีญหาในทางปฏบิตัเิปนอยางมาก การทีจ่ะใหนายจางหรือผูประกอบการของสถานบีริการนํ ้ามนั
เกรงกลวัตอกฎหมาย และใชกฎหมายใหไดผลอยางจรงิจงัจะตองมกีารแกบทก ําหนดโทษในหมวด 16
ของกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยมาตรา 144 วรรคแรก ผูเขยีนเหน็วา ระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 6 เดอืน
หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท เปนโทษจํ าคุกและปรับที่เบาเกินไป ควรมีการแกไขเปนระวางโทษ
จ ําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 300,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจในปจจุบัน สํ าหรับมาตรา 144 วรรคสอง ควรมีการแกไขจากโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป
หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ เปนระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 
400,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

สํ าหรับมาตรา 148 เร่ือง หามจางเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 15 ป เปนลูกจาง กไ็ดมกีารก ําหนดโทษ
สํ าหรับนายจางผูฝาฝนไว หากฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท 
ซ่ึงจากการทีผู่เขยีนไดไปท ําการส ํารวจแรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนั พบวา สถานบีริการนํ ้ามนั
บางแหงมีการใชแรงงานเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 15 ป รวมอยูดวย ซ่ึงผูเขียนเห็นวา เปนเพราะนายจาง  
ไมคอยเกรงกลัวตอกฎหมายคุมครองแรงงาน ฉะนั้น เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ มาตรา 148 กค็วรมกีารแกไข เปนระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 3 ป ปรบัไมเกนิ
400,000 บาท หรือทัง้จ ําทั้งปรับ และบทบัญญัติในมาตราอื่นๆ ในหมวด 16 วาดวยบทกํ าหนดโทษ
ก็เชนกัน รัฐควรมีการทบทวนและแกไขระวางโทษเสียใหม เพื่อที่จะเอาผิดกับนายจางที่ฝาฝน    
โดยเฉพาะโทษปรบัควรมกีารระวางโทษปรบัใหสูงมากขึน้ เนือ่งจากกฎหมายคุมครองแรงงานฉบบันี้
ไดบญัญัติขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 ซ่ึงปจจุบันคาเงินตางๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ประกอบกับ
เปนการลงโทษนายจางหรือผูประกอบการในเชิงธุรกิจอีกทางหนึ่งดวย
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4.6  ความคดิเหน็เกีย่วกับสภาพปญหาในการท ํางานของแรงงานเดก็ท่ีทํ างานในสถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิง

เพือ่ใหวทิยานพินธฉบบันี้มคีวามสมบรูณมากยิง่ขึน้ ผูเขยีนจงึไดท ําการศกึษากลุมตวัอยาง
แรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนั โดยใชแบบสอบถามประกอบการสมัภาษณเปนเครือ่งมอื
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการสุมจากกลุมตัวอยางแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน
เชือ้เพลิงเปนจ ํานวน 300 คน จากสถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิงตางๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงผูเขยีนขอน ําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล โดยขอแบงออกเปน 2 สวน ดังปรากฏตามตารางขางลางดังตอไปนี้

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว

ตารางที่ 4.1 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามเพศ

เพศ จํ านวน รอยละ
ชาย 182 60.70
หญิง 118 39.30

รวม 300 100

จากตารางที ่4.1 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศชาย จ ํานวน 182 คน คดิเปนรอยละ
60.70 และเปนเพศหญิง จํ านวน 118 คน คิดเปนรอยละ 39.30

ตารางที่ 4.2 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามอายุ

อายุ จํ านวน รอยละ
ตํ่ ากวา 15 ป 47 15.70
15- 18 ป 253 84.30

รวม 300 100

จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 15-18 ป จํ านวน 253 คน 
คดิเปนรอยละ 84.30 และอายุตํ่ ากวา 15 ป จํ านวน 47 คน คิดเปนรอยละ 15.70
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ตารางที่ 4.3 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํ านวน รอยละ
ไมไดเรียนหนังสือแตอานออกเขียนได 26 8.70
ช้ัน ป. 1 – ป. 6 86 28.70
ช้ัน ม. 1- ม. 3 153 51.10
อาชีวะหรือเทียบเทา 35 11.70

รวม 300 100

จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวุฒิการศึกษาอยูในระดับชั้น ม.1 - ม.3 
จ ํานวน 153 คน คดิเปนรอยละ 51.10 รองลงมามวีฒุกิารศกึษาอยูในระดบัชัน้ ป. 1 - ป. 6 จ ํานวน 86 คน
คดิเปนรอยละ 28.70 มีวุฒิการศึกษาระดับอาชีวะหรือเทียบเทา จํ านวน 35 คน คิดเปนรอยละ 11.70 
และไมไดเรียนหนังสือแตอานออกเขียนได จํ านวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.70 ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.4 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามความตองการศึกษาตอ

ความตองการศึกษาตอ จํ านวน รอยละ
ตองการศึกษาตอ 190 63.30
เฉยๆ 110 36.70

รวม 300 100

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการศึกษาตอจํ านวน 190 คน 
คดิเปนรอยละ 63.30 และรูสึกเฉยๆ จํ านวน 110 คน คิดเปนรอยละ 36.70

ตารางที่ 4.5 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามภูมิลํ าเนา

ภูมิลํ าเนา จํ านวน รอยละ
กรุงเทพฯ 50 16.67
ตางจังหวัด 250 83.33

รวม 300 100
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จากตารางที่ 4.5 กลุมตวัอยางสวนใหญมีภูมิลํ าเนาอยูในตางจังหวัด จํ านวน 250 คน   
คดิเปนรอยละ 83.33 มีภูมิลํ าเนาอยูในกรุงเทพมหานคร จํ านวน 50 คน คิดเปนรอยละ 16.67

ตารางที่ 4.6 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํ านวน รอยละ
นอยกวา 1 ป 121 40.30
1- 2 ป 154 51.30
มากกวา 2 ป 25 8.30

รวม 300 100

จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-2 ป 
จ ํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 51.30 รองลงมา คือ นอยกวา 1 ป จํ านวน 121 คน คิดเปนรอยละ 
40.03 และ มากกวา 2 ป จํ านวน 25 คน คิดเปนรอยละ 8.30 ตามลํ าดับ

สวนที่ 2 ขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับสภาพการทํ างาน

ตารางที่ 4.7 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามตํ าแหนงงาน/หนาที่

ต ําแหนงงาน/หนาท่ี จํ านวน รอยละ
พนกังานหนาลาน (เติมนํ้ ามัน) 130 43.33
แมบาน(ทํ าความสะอาด) 17 5.67
ชางซอมและถายนํ้ ามันเครื่องยนต 34 11.33
พนักงานลางอัดฉีด 39 13.00
พนกังานขายของในรานคา 40 13.33
ปะยาง 20 6.67
เด็กเสรฟิในรานอาหารหรือรานกาแฟ 20 6.67

รวม 300 100
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จากตารางที ่ 4.7 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนพนกังานหนาลาน (เตมินํ ้ามนั) จ ํานวน
130 คน คดิเปนรอยละ 43.33 รองลงมา คอื พนกังานขายของในรานคา จ ํานวน 40 คน คดิเปนรอยละ
13.33 และต ําแหนงที่นอยที่สุด คือ แมบาน (ทํ าความสะอาด) จํ านวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.67

ตารางที่ 4.8 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกจํ านวนชัว่โมงในการปฏิบัติงานตอหนึ่งวัน

จํ านวนชั่วโมง จํ านวน รอยละ
นอยกวา 7 ช่ัวโมง 20 6.67
7 ช่ัวโมง 2 0.67
8 ช่ัวโมง 88 29.33
9 ช่ัวโมงขึ้นไป 190 63.33

รวม 300 100

จากตารางที ่4.8 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญท ํางานวนัละ 9 ช่ัวโมงขึน้ไป จ ํานวน 190 คน
คดิเปนรอยละ 63.33 รองลงมา คือ ทํ างานวันละ 8 ช่ัวโมง จํ านวน 88 คน คิดเปนรอยละ 29.33 
ท ํางานวนัละนอยกวา 7 ช่ัวโมง จ ํานวน 20 คน คดิเปนรอยละ 6.67 (สวนใหญเปนพนกังาน part-time)
และท ํางาน 7 ช่ัวโมงตอวัน จํ านวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.67 ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.9 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกเวลาพักระหวางการทํ างานตอหนึ่งวัน

เวลาพักระหวางการทํ างานตอหนึ่งวัน จํ านวน รอยละ
1 ช่ัวโมง 293 97.67
2 ช่ัวโมง 7 2.33

รวม 300 100

จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีเวลาพัก 1 ช่ัวโมงตอวัน จํ านวน 293 คน 
คดิเปนรอยละ 97.67 และมีเวลาพัก 2 ช่ัวโมงตอวัน จํ านวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.33 ตามลํ าดับ

DPU



102

ตารางที่ 4.10 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามจํ านวนวันที่ทํ างานตอหนึ่งสัปดาห

จํ านวนวันท่ีทํ างานตอหนึ่งสัปดาห จํ านวน รอยละ
5  วัน 9 3.00
6  วัน 201 67.00
7  วัน 59 19.67
อ่ืน ๆ เชน สิบหาวันหยุด 1 วัน 31 10.33

รวม 300 100

จากตารางที ่ 4.10 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมจี ํานวนวนัทีท่ ํางานตอหนึง่สัปดาห 6 วนั
มากทีสุ่ดจ ํานวน 201 คน คดิเปนรอยละ 67.00 รองลงมา ท ํางาน 7 วนัตอหนึง่สัปดาห หรือไมมวีนัหยดุ
จ ํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.67 และอ่ืนๆ เชน ทํ างานสิบหาวันหยุด 1 วัน จํ านวน 31 คน       
คดิเปนรอยละ 10.33 และทํ างานสัปดาหละ 5 วัน จํ านวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลํ าดับ

ตารางที่ 4.11 จ ําแนกจ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็กที่ทํ างานและไมทํ างานในเวลากลางคืน
  (22.00 นาฬกิา - 6.00 นาฬิกา)

ทํ างานเวลากลางคืน จํ านวน รอยละ
ทํ า 17 5.67
ไมทํ า 283 94.33

รวม 300 100

จากตารางที ่4.11 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญไมไดท ํางานในเวลากลางคนื จ ํานวน 283 คน
คดิเปนรอยละ 94.33 และทํ างานในเวลากลางคืน จํ านวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.67
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ตารางที่ 4.12 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามความตองการทํ างานในเวลากลางคืน
(22.00 นาฬกิา - 6.00 นาฬิกา)

ความตองการทํ างานในเวลากลางคืน จํ านวน รอยละ
ตองการ 44 14.67
ไมตองการ 256 85.33

รวม 300 100

จากตารางที ่ 4.12 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญไมตองการท ํางานในเวลากลางคนื จ ํานวน
256 คน คดิเปนรอยละ 85.33 เหตุผลเนื่องจากสวนใหญตองการพักผอน กลัวความไมปลอดภัย    
ในชวีติและทรัพยสิน และอยากใชชีวิตอยูกับครอบครัว สํ าหรับผูที่ตองการทํ างานในเวลากลางคืน 
จ ํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 14.67 เหตุผล เนื่องจากทํ างานในเวลากลางคืนไมรอน จํ านวนรถ      
ที่มาใชบริการไมมาก

ตารางที่ 4.13 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็กที่ทํ างานและไมทํ างานลวงเวลา

ทํ างานลวงเวลา จํ านวน รอยละ
ทํ า 182 60.70
ไมทํ า 118 39.30

รวม 300 100

จากตารางที ่ 4.13 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญไดท ํางานลวงเวลา จ ํานวน 182 คดิเปนรอยละ
60.70 และไมไดทํ างานลวงเวลา จํ านวน 118 คน คิดเปนรอยละ 39.30

ตารางที่ 4.14 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามความตองการทํ างานลวงเวลา

ความตองการทํ างานลวงเวลา จํ านวน รอยละ
ตองการ 267 89.00
ไมตองการ 33 11.00

รวม 300 100
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จากตารางที่ 4.14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการทํ างานลวงเวลา จํ านวน 267 คน 
คิดเปนรอยละ 89.00 เหตุผลที่ตองการทํ างานลวงเวลาเพราะตองการรายไดเพิ่ม และใชเวลาวาง    
ใหเปนประโยชน สํ าหรับผูที่ไมตองการทํ างานลวงเวลา มีเปนจํ านวน 33 คน คิดเปนรอยละ 11.00 
เหตุผลเพราะตองการพักผอน เหนื่อย ตองการใหเวลากับครอบครัว

ตารางที่ 4.15 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็กที่มีและไมมีวันหยุดในหนึ่งสัปดาหของการทํ างาน

หนึง่สปัดาหของการทํ างานมีวันหยุดหรือไม จํ านวน รอยละ
มี 241 80.33
ไมมี 59 19.67

รวม 300 100

จากตารางที่ 4.15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวันหยุด จํ านวน 241 คน คิดเปนรอยละ 
80.33 และไมมีวันหยุด จํ านวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.67

ตารางที่ 4.16 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็กที่นายจางไดจัดใหหยุดในวันหยุดตามประเพณี

นายจางไดจัดใหหยุดในวันหยุดตามประเพณี จํ านวน รอยละ
ได 67 22.30
ไมได 233 77.70

รวม 300 100

จากตารางที ่4.16 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญไมไดหยดุตามประเพณตีางๆ จ ํานวน 233 คน
คดิเปนรอยละ 77.70 และไดหยุดตามประเพณี จํ านวน 67 คน คิดเปนรอยละ 22.30

DPU



105

ตารางที่ 4.17 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็กที่นายจางไดจัดใหมีวันหยุดพักผอนประจํ าป

ไดมีวันหยุดพักผอนประจํ าป จํ านวน รอยละ
ได 70 23.30
ไมได 230 76.70

รวม 300 100

จากตารางที่ 4.17 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมไดมวีนัหยดุพกัผอนประจํ าป จํ านวน 
230 คน คดิเปนรอยละ 76.70 และมีวันหยุดพักผอนประจํ าป จํ านวน 70 คน คิดเปนรอยละ 23.30

ตารางที่ 4.18 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามความตองการของเด็กที่ตองการ
   ใหนายจางจดัใหมีวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผอนประจํ าป

ตองการใหนายจางจัดใหมีวันหยุดตามประเพณี
และวันหยุดพักผอนประจํ าป

จํ านวน รอยละ

ตองการ 280 93.33
ไมตองการ 20 6.67

รวม 300 100

จากตารางที ่4.18 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญตองการมวีนัหยดุตามประเพณแีละตองการ
มวีนัหยดุพกัผอนประจ ําป จ ํานวน 280 คน คดิเปนรอยละ 93.33 และไมตองการมวีนัหยดุตามประเพณี
และพักผอนประจํ าป จ ํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.67
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ตารางที่ 4.19 จ ํานวนและรอยละของแรงงานเด็ก จํ าแนกตามอาการของเด็ก
   เมือ่ไดรับไอระเหยจากนํ้ ามัน (ตอบไดมากกวา 1 อาการ)

อาการ จํ านวน รอยละ
ปวดศรีษะ 199 35.73
เหม็น 173 31.06
แสบจมูก 58 10.41
หายใจไมออกแนนหนาอก 34 6.10
คล่ืนไสอาเจียน 27 4.85
ภูมิแพ 21 3.77
แสบผิวหนัง 10 1.80
เปนลม 10 1.80
คอแหง 9 1.62
มีนงง 7 1.26
แสบตา 6 1.08
เปนหวัด 2 0.36
เหนื่อยงาย 1 0.18

รวม 557 100

จากตารางที ่ 4.19 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเมือ่ไดรับไอระเหยจากนํ ้ามนัแลว มอีาการ
ปวดศรีษะมากที่สุด จํ านวน 199 คน คิดเปนรอยละ 35.73 รองลงมา คือ เหม็น จํ านวน 173 คน     
คดิเปนรอยละ 31.06 แสบจมูก 58 คน คิดเปนรอยละ 10.41 ตามลํ าดับ

ตารางที ่4.20 จ ําแนกจ ํานวนและรอยละของแรงงานเดก็ ทีน่ายจางไดจดัใหมกีารตรวจรางกายประจ ําป

นายจางจัดใหมีการตรวจรางกายประจํ าป จํ านวน รอยละ
มี 16 5.30
ไมมี 284 94.70

รวม 300 100
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จากตารางที ่4.20 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญนายจางไมไดจดัใหมกีารตรวจรางกายประจ ําป
จ ํานวน 284 คน คดิเปนรอยละ 94.70 และ มกีารตรวจรางกายประจ ําป จ ํานวน 16 คน คดิเปนรอยละ
5.30

4.7  สรุปผลขอมูลจากแบบสอบถาม

ในการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนไดใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ   
เปนเครื่องมือในการศึกษา โดยทํ าการเก็บขอมูลจากแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน  
เปนจ ํานวน 300 คน จากสถานีบริการนํ้ ามันทั่วประเทศ โดยไดทํ าการรวบรวมเก็บขอมูลและนํ าผล
มาวเิคราะหเกี่ยวกับความคิดเห็น ไดผลดังจะกลาวตอไปนี้

ผูใชแรงงานเด็กจ ํานวน 300 คน เปนชายจํ านวน 182 คน คิดเปนรอยละ 60.70 และ  
เปนหญงิจ ํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 39.30 อายุอยูในชวงระหวาง 15-18 ป จํ านวน 253 คน     
คดิเปนรอยละ 84.30 และมีอายุที่ตํ่ ากวา 15 ป จํ านวน 47 คน คิดเปนรอยละ 15.70 เด็กสวนใหญ     
มกีารศกึษาอยูระหวางชั้น ม.1-ม.3 จํ านวน 153 คน คิดเปนรอยละ 51.10 รองลงมา คือ ช้ัน ป.1-ป.6 
จ ํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 28.70 และมีความตองการศึกษาตอจํ านวน 190 คน คิดเปนรอยละ 
63.30 เดก็สวนใหญเปนเด็กตางจังหวัดหรือมีภูมิลํ าเนาอยูตางจังหวัดจํ านวน 250 คน คิดเปนรอยละ 
83.33 และอกี 50 คน คิดเปนรอยละ 16.67 เปนคนกรุงเทพหรือมีภูมิลํ าเนาอยูกรุงเทพ ระยะเวลา   
ในการท ํางานสวนใหญอยูในชวงระหวาง 1-2  ป จํ านวน 154 คน คิดเปนรอยละ 51.30 นอยกวา 1 ป 
จ ํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 40.30 และมากกวา 2 ป จํ านวน 25 คน หรือคิดเปนรอยละ 8.30     
(ปรากฏตามตารางที่ 4.1 - 4.6)

สํ าหรับขอมูลเกี่ยวกับสภาพการทํ างาน ผูเขยีนไดไปทํ าการสํ ารวจแรงงานเด็กที่ทํ างาน
ในสถานบีริการนํ ้ามนั โดยไดแจกแบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ ซ่ึงผูเขยีนไดแจกแบบสอบถาม
อันมลัีกษณะกระจายต ําแหนงงานของเด็ก เพือ่ตองการทีจ่ะทราบขอมลูทีเ่กีย่วกบัการท ํางานของเดก็
ในหลายๆ ต ําแหนงงาน ทีอ่ยูในสถานบีริการนํ ้ามนั โดยมรีายละเอยีดของจ ํานวนเดก็ในลกัษณะงาน
ดังตอไปนี้

1. พนกังานหนาลานหรือพนักงานเติมนํ้ ามัน จ ํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.33
2. พนกังานขายของในรานคา จํ านวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.33
3. พนกังานลางอัดฉีด จํ านวน 39 คน คิดเปนรอยละ 13.00
4. ชางซอมหรือถายนํ้ ามันเครื่องยนต จ ํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 11.33
5. เด็กเสรฟิในรานอาหารหรือรานกาแฟ จํ านวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.67
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6. พนกังานปะยาง จํ านวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.67
7. แมบาน จํ านวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.67 (ปรากฏตามตารางที่ 4.7)

จากผลสรุปดังกลาว สามารถแยกวิเคราะหไดดังนี้
1) เร่ืองชัว่โมงการท ํางานในแตละวัน สรปุไดวา เดก็ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จ ํานวน

190 คน คิดเปนรอยละ 63.33 ตอบวา ทํ างานวันละ 9 ช่ัวโมงขึ้นไป ซ่ึงเปนการกํ าหนดชั่วโมง       
ในการท ํางานจากนายจางหรือผูประกอบการของสถานีบริการนํ้ ามัน และมีเด็กเพียง 88 คน หรือ  
คดิเปนรอยละ 29.33 ที่ทํ างานวันละ 8 ช่ัวโมง (ปรากฏตามตารางที่ 4.8) ดังนั้น จึงสรุปไดวา        
แรงงานเดก็สวนใหญท ํางานวนัละ 9 ช่ัวโมงขึน้ไป ถือไดวาเปนการท ํางานทีข่ดัตอกฎหมายคุมครอง
แรงงานซึ่งกํ าหนดใหทํ างานวันละ 8 ช่ัวโมงเทานั้น

2) เร่ืองเวลาพักระหวางการทํ างาน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํ านวน 
293 คน คดิเปนรอยละ 97.67  ตอบวา หนึ่งวันมีเวลาพัก 1 ช่ัวโมง และที่ตอบวา หนึ่งวันมีเวลาพัก   
2 ช่ัวโมง มีจํ านวน 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 2.33 (ปรากฏตามตารางที่ 4.9) ดังนั้น จึงสรุปไดวา   
แรงงานเดก็สวนใหญมเีวลาพกัวนัหนึง่ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง ตามทีก่ฎหมายคุมครองแรงงานไดก ําหนดไว

3) เร่ืองระยะเวลาในการท ํางานตอหนึง่สปัดาห สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ท ํางาน 6 วันตอหนึ่งสัปดาห เปนจํ านวน 201 คน คิดเปนรอยละ 67.00 รองลงมา คือ ทํ างานวันละ  
7 วนัตอหนึง่สปัดาห หรือไมมีวันหยุด เปนจํ านวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.67 และทํ างาน 5 วัน 
ตอหนึ่งสัปดาห มีจํ านวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.00 (ปรากฏตามตารางที่ 4.10) ดังนั้น จึงสรุปไดวา
แรงงานเดก็สวนใหญท ํางานสปัดาหละ 6 วนั ซ่ึงถือไดวาเดก็จะมวีนัหยดุพกัผอนประจ ําสปัดาหๆ  ละ
1 วนั ตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานไดกํ าหนดไว

4) เร่ืองการทํ างานในเวลากลางคืน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํ านวน 
283 คน คดิเปนรอยละ 94.33 ตอบวา ไมไดท ํางานในเวลากลางคนื และผูตอบแบบสอบถามอกีจ ํานวน
17 คน คดิเปนรอยละ 5.67 ตอบวา ไดท ํางานในเวลากลางคนื (ปรากฏตามตารางที ่4.11) จงึสรปุไดวา
แรงงานเด็กสวนใหญไมไดทํ างานในเวลากลางคืนตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานไดกํ าหนดไว 
และผูตอบแบบสอบถามในจ ํานวน 300 คนนี ้ ตอบวา ไมตองการท ํางานในเวลากลางคนื เปนจ ํานวน
256 คน หรือคิดเปนรอยละ 85.33 เหตผุลเนื่องมาจากตองการพักผอน กลัวความไมปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน และตองการใชชีวิตอยูกับครอบครัว และผูตอบแบบสอบถามอีกจํ านวน 44 คน      
คดิเปนรอยละ 14.67 ตอบวา ตองการท ํางานในเวลากลางคนื เหตผุลเนือ่งมาจากท ํางานในเวลากลางคนื
ไมรอน จํ านวนรถยนตที่มาใชบริการมีไมมาก (ปรากฏตามตารางที่ 4.12) ดังนั้น จึงสรุปไดวา     
แรงงานเด็กสวนใหญไมตองการทํ างานในเวลากลางคืน
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5) เร่ืองการทํ างานลวงเวลา สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํ านวน 182 คน 
คดิเปนรอยละ 60.70 ตอบวา ทํ างานลวงเวลา และอีกจํ านวน 118 คน คิดเปนรอยละ 39.30 ตอบวา 
ไมไดทํ างานลวงเวลา (ปรากฏตามตารางที่ 4.13) สรุปไดวา แรงงานเด็กสวนใหญทํ างานลวงเวลา
อันเปนการทํ างานที่ขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน และปรากฏวาผูตอบแบบสอบถามในจํ านวน  
300 คนนี ้มคีวามตองการที่จะทํ างานลวงเวลามีจํ านวน 267 คน คิดเปนรอยละ 89.00 เหตุผลเพราะ
ตองการรายไดทีเ่พิม่มากขึน้และใชเวลาวางใหเปนประโยชน สํ าหรับผูตอบแบบสอบถามทีไ่มตองการ
ท ํางานลวงเวลามีจํ านวน 33 คน คิดเปนรอยละ 11.00 เหตุผลเพราะตองการพักผอน เหนื่อย และ
ตองการใหเวลากับครอบครัว (ปรากฏตามตารางที่ 4.14) ดังนั้น จึงสรุปไดวา แรงงานเด็กสวนใหญ
มคีวามตองการทํ างานลวงเวลา

6) เร่ืองการทํ างานในวันหยุด สามารถแยกวิเคราะหออกเปนดังนี้
6.1)วนัหยุดประจํ าสัปดาห ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํ านวน 241 คน คิดเปน

รอยละ 80.33 ตอบวา ไดมวีนัหยดุประจ ําสปัดาห และจ ํานวน 59 คน คดิเปนรอยละ 19.67 จะท ํางาน
ทกุวนัไมมวีนัหยดุ (ปรากฏตามตารางที ่4.15) ดงันัน้ จงึสรปุไดวา แรงงานเดก็สวนใหญไดหยดุพกัผอน
ประจ ําสปัดาห ซ่ึงถือไดวาเด็กมีวันหยุดประจํ าสัปดาหตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานไดกํ าหนดไว

6.2)วนัหยุดตามประเพณี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํ านวน 233 คน คิดเปน
รอยละ 77.70 ตอบวา ไมไดมีวันหยุดตามประเพณี และอีกจํ านวน 67 คน คิดเปนรอยละ 22.30  
ตอบวา ไดหยุดในวันหยุดตามประเพณี (ปรากฏตามตารางที่ 4.16) ดังนั้น จึงสรุปไดวา แรงงานเด็ก
สวนใหญยงัคงท ํางานในวนัหยดุตามประเพณ ี ถือไดวาเปนการท ํางานทีข่ดัตอกฎหมายคุมครองแรงงาน
ซ่ึงก ําหนดหามมิใหลูกจางซึ่งเปนเด็กทํ างานในวันหยุด

6.3) วนัหยดุพกัผอนประจ ําป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจ ํานวน 230 คน คดิเปน
รอยละ 76.70 ตอบวา ไมไดมีวันหยุดพักผอนประจํ าป และอีกจํ านวน 70 คน คิดเปนรอยละ 23.30  
ตอบวา ไดมีวันหยุดพักผอนประจํ าป (ปรากฏตามตารางที่ 4.17) ดังนั้น จึงสรุปไดวา แรงงานเด็ก
สวนใหญไมไดมีวันหยุดพักผอนประจํ าป ถือไดวาเปนการทํ างานที่ขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน
ซ่ึงก ําหนดหามมใิหลูกจางซึง่เปนเดก็ท ํางานในวนัหยดุ และผูตอบแบบสอบถามในจ ํานวน 300 คนนี้
สวนใหญจ ํานวน 280 คน คดิเปนรอยละ 93.33 ตอบวา ตองการใหนายจางจดัใหมวีนัหยดุตามประเพณี
และวนัหยดุพกัผอนประจ ําป และอกีจ ํานวน 20 คน คดิเปนรอยละ 6.67 ตอบวา ไมตองการมวีนัหยดุ
ตามประเพณีและวันหยุดพักผอนประจํ าป เหตุผลเพราะนายจางจะหักเงินคาจางและนายจางไมมี
นโยบายทีเ่กี่ยวกับวันหยุดพักผอนประจํ าป (ปรากฏตามตารางที่ 4.18) ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา 
แรงงานเดก็สวนใหญมคีวามตองการใหนายจางจดัใหเดก็หยดุงานในวนัหยดุตามประเพณแีละตองการ
มวีนัหยดุพกัผอนประจํ าปตามที่กฎหมายไดกํ าหนดไว
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7) เม่ือเด็กไดรับไอระเหยจากนํ้ ามันเบนซินหรือนํ้ ามันตางๆ ของรถยนต จะมีอาการ
อยางไรบาง สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะตอบอาการมากกวา 1 อาการ ซ่ึงในจํ านวน 
199 คน คิดเปนรอยละ 35.73 จะตอบวา ปวดหัว รองลงมา จํ านวน 173 คน คิดเปนรอยละ 31.06   
จะตอบวา เหม็น จํ านวน 58 คน คิดเปนรอยละ 10.41 ตอบวา แสบจมูก และจํ านวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 6.10 ตอบวา หายใจไมออก แนนหนาอก ซ่ึงจะเห็นไดวาเมื่อเด็กไดรับไอระเหยของนํ้ ามัน
เบนซิน มกัจะมอีาการเบือ้งตนทีส่ามารถแสดงออกไดวาไอระเหยจากนํ ้ามนัเบนซนิหรือนํ ้ามนัตางๆ
ของรถยนต เปนผลเสียตอสุขภาพรางกายของเด็ก (ปรากฏตามตารางที่ 4.19)

8) เร่ืองการตรวจสขุภาพรางกายของแรงงานเดก็ สรปุไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตอบวา นายจางไมไดจัดใหมีการสุขภาพเปนจํ านวน 284 คน คิดเปนรอยละ 94.70 และผูตอบ   
แบบสอบถามจํ านวน 16 คน หรือ คิดเปนรอยละ 5.30 ตอบวา นายจางไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
(ปรากฏตามตารางที ่4.20) ดงันัน้ จงึสรปุไดวา แรงงานเดก็สวนใหญไมไดรับการตรวจสขุภาพประจ ําป
ตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานไดกํ าหนดไว

เพราะฉะนัน้ จงึมขีอสนบัสนนุทีส่มควรใหมกีารแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหการคุมครองแรงงานเดก็เปนไปอยางถกูตองเหมาะสม
เปนธรรม และเพื่อใหการใชกฎหมายคุมครองแรงงานมีประสิทธิภาพ ใชใหไดผลในทางปฏิบัติ   
อีกทั้งเพื่อจะไดเปนมาตรฐานสากลตอไป
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1  สรุป

วทิยานพินธฉบบันีเ้ปนการศกึษาถงึมาตรการทางกฎหมายทีคุ่มครองแรงงานเดก็ทีท่ ํางาน
ในสถานีบริการนํ้ ามัน ตลอดจนสภาพการทํ างาน ปญหาและอุปสรรคของแรงงานเด็กที่ทํ างาน    
ในสถานีบริการนํ้ ามัน รวมถึงศึกษากฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวกับ
แรงงานเดก็ กฎหมายแรงงานของตางประเทศในสวนทีเ่กีย่วของกบัแรงงานเดก็ทีส่ามารถน ํามาปรบัใช
กับการทํ างานของแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันได รวมถึงอนุสัญญาและขอแนะ    
ขององคการแรงงานระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับแรงงานเด็ก โดยศึกษาจากเอกสารและ
การสํ ารวจขอมูล โดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการสํ ารวจขอมูล   
จากแรงงานเดก็จ ํานวน 300 คน จากสถานบีริการนํ ้ามนัทัว่ประเทศ ทัง้นีเ้พือ่ใหไดขอมลูทีเ่ปนประโยชน
ตอการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายคุมครองแรงงานที่มีความเหมาะสม และถือปฏิบัติไดขึ้นใชบังคับ 
เพือ่เปนการยกระดับมาตรฐานแรงงานเด็กในสถานีบริการนํ้ ามันใหใกลเคียงกับมาตรฐานสากล

จากการศึกษาพบวา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมสามารถคุมครอง  
แรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทํ าใหเกิดปญหา
ในการบงัคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งเอาไว ดังนั้นจึงจํ าเปนตองมี
การแกไขปรบัปรงุกฎหมายคุมครองแรงงาน รวมทัง้กฎกระทรวงทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบั
แรงงานเดก็ทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนั เพือ่ใหเดก็ไดรับการคุมครองอยางเหมาะสมและเปนธรรม

การใหความคุมครองแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันตามกฎหมายแรงงาน
ของตางประเทศและอนสัุญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ พบวา กฎหมายมาตรฐานแรงงาน
ของประเทศญีปุ่นและกฎหมายการท ํางานของประเทศสงิคโปรไมมกีฎหมายของประเทศใดทีบ่ญัญตัิ
ใหเด็กทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันได อีกทั้งไมมีกฎหมายที่มุ งคุ มครองแรงงานเด็กที่ทํ างาน       
ในสถานีบริการนํ้ ามันไวโดยเฉพาะ แตจะมีกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกับการกํ าหนดอายุขั้นตํ่ า
ของแรงงานเดก็ การก ําหนดประเภทของงานอนัตรายทีห่ามเดก็ท ํา และลักษณะการท ํางานของแรงงานเดก็
เอาไว ในสวนของอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศก็จะมีมาตรการที่เกี่ยวของ        
กับการหามแรงงานเด็กทํ างานในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย และ       
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และศีลธรรมอันดีของเด็ก เชน อนุสัญญาฉบับที่ 136 138 และ182 โดยเฉพาะอนุสัญญาฉบับที่ 136 
มวีตัถุประสงคทีมุ่งคุมครองคนท ํางานจากอนัตรายของสารพษิทีเ่กดิจากเบนซนิ โดยก ําหนดหามมใิห
นายจางจางเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ท ํางานใกลชิดกับสารเบนซิน และมอีีกหลายอนุสัญญาที่เกี่ยวกับ
การท ํางานของแรงงานเด็ก สํ าหรับในสวนของประเทศไทย พบวา แรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานี
บริการนํ้ ามัน จะตองไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตปญหา  
กค็อื แรงงานเด็กสวนใหญยังไมไดรับการคุมครองที่เหมาะสม และเปนธรรมจากกฎหมายคุมครอง
แรงงานดงักลาว เนือ่งจากปญหาการบงัคบัใชกฎหมายคุมครองแรงงานยงัไมเหมาะสมและไมสอดคลอง
กบัทางปฏบิตั ิโดยสามารถพจิารณาไดจากปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ ไมวาจะเปนเรือ่งประเภทของงานอนัตราย
ทีห่ามเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป ท ํา ซ่ึงการกํ าหนดประเภทของงานดังกลาวยังขาดความเหมาะสม
โดยการใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป สามารถทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันได ดังนั้น เด็กสวนใหญ  
จึงทํ างานในตํ าแหนงพนักงานเติมนํ้ ามันหรือพนักงานหนาลาน ซ่ึงเปนการทํ างานที่เกี่ยวของ       
กับวัตถุไวไฟและเปนงานที่ใกลชิดกับสารเบนซิน ซ่ึงถือไดวาเปนงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  
และความปลอดภัยในการทํ างาน ประกอบกับไดมีงานวิจัยหลายฉบับ พบวา งานในลักษณะแบบนี้
มอัีนตรายโดยตรงตอสุขภาพรางกายของเดก็ และถือไดวาไมเปนไปตามมาตรฐานทีอ่งคการแรงงาน
ระหวางประเทศไดกํ าหนดไว

สํ าหรับสภาพการทํ างาน พบวา ช่ัวโมงในการทํ างานของแรงงานเด็ก กฎหมายคุมครอง
แรงงานไมไดมกีารก ําหนดระยะเวลาในการท ํางานของเดก็เอาไวโดยเฉพาะ ระยะเวลาในการท ํางาน
ของแรงงานเด็ก จึงตองไปใชระยะเวลาในการทํ างานของแรงงานทั่วไปมาใชบังคับโดยอนุโลม    
ดังนั้น แรงงานเด็กในสถานีบริการนํ้ ามันจึงตองทํ างานเทากับแรงงานผูใหญ ซ่ึงจะเห็นไดวา 
กฎหมายคุมครองแรงงานยังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช ไมเหมาะสมและเปนธรรมสํ าหรับ
แรงงานเด็ก และปญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํ างานแบบไมเต็มเวลา กฎหมายคุมครองแรงงาน     
ไมไดมบีทบญัญตัทิีคุ่มครองการท ํางานในลกัษณะแบบนีเ้อาไว ซ่ึงแรงงานเดก็ในสถานบีริการนํ ้ามนั
บางสวนเปนลูกจางที่ทํ างานแบบไมเต็มเวลา ปญหาที่พบ คอื นายจางไมไดคุมครองแรงงานเด็ก
เหลานี้เหมือนกับแรงงานที่ทํ างานแบบเต็มเวลาเสมือนมีการเลือกปฏิบัติ ทั้งๆ ที่ แรงงานที่ทํ างาน
แบบไมเต็มเวลา ก็ถือวาเปนลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานเชนเดียวกัน

ปญหาทีพ่บมากในทางปฏบิตัอีิกประการหนึง่ กค็อื แรงงานเดก็สวนใหญมคีวามตองการ
ท ํางานลวงเวลา แตกฎหมายคุมครองแรงงานไดก ําหนดหามมใิหนายจางจางลกูจางซึง่เปนเดก็ทีม่อีายุ
ตํ่ ากวา 18  ป ท ํางานลวงเวลา ดังนั้น ถึงแมวาเดก็สมคัรใจทํ างานลวงเวลา ก็ถือวานายจางฝาฝน
กฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึงจะเห็นไดวา กฎหมายดงักลาวมคีวามเครงครดัมากจนเกินไป เนื่องจาก
เดก็สมคัรใจที่จะทํ างานลวงเวลา รัฐจึงควรมีการแกไขโดยกํ าหนดใหเด็กสามารถทํ างานลวงเวลาได  
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แตทัง้นีจ้ะตองเปนไปโดยความสมัครใจของเด็กเองมิใชเปนการบังคับ ขูเข็ญใหทํ างาน มิฉะนั้นแลว
นายจางอาจมีความผิดตามกฎหมายคุมครองแรงงานและอาจรวมไปถึงกฎหมายอาญาได แตทั้งนี้  
ควรมกีารจ ํากดัระยะเวลาในการท ํางานลวงเวลาของแรงงานเดก็ เพือ่เปนการคุมครองสขุภาพรางกาย
ของแรงงานเด็กมิใหตองตรากตรํ าทํ างานมากจนเกินไป

ปญหาการทํ างานในวันหยุดของแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน พบวา    
แรงงานเดก็สวนใหญยงัคงท ํางานในวนัหยดุ โดยเฉพาะวนัหยดุตามประเพณแีละไมไดมวีนัหยดุพกัผอน
ประจ ําป ซ่ึงเดก็สวนใหญมีความตองการหยุดในวันหยุดตามประเพณีและตองการมีวันหยุดพักผอน
ประจํ าป แตปญหา คอื นายจางไมจัดใหเด็กไดมีวันหยุดดังกลาว ทั้งๆ ที่ กฎหมายคุมครองแรงงาน
ไดก ําหนดหามมใิหนายจางจางเดก็ท ํางานในวนัหยดุ สาเหตเุนือ่งจากบทลงโทษทีจ่ะเอาผดิกบันายจาง
เปนโทษเพียงเล็กนอย จึงไมสามารถทํ าใหนายจางเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมาย

สํ าหรับการทํ างานในเวลากลางคืนของแรงงานเด็ก พบวา แรงงานเด็กสวนใหญมิได
ท ํางานในเวลากลางคืนและไมตองการทํ างานในเวลากลางคืน การทํ างานของแรงงานเด็กในเรื่องนี้
จึงไมมีปญหาในทางปฏิบัติ และถือไดวาเปนการทํ างานที่ถูกตองตามที่กฎหมายคุมครองแรงงาน
ไดบัญญัติไว

สํ าหรับเรื่องระยะเวลาพักระหวางการทํ างานของเด็ก พบวา ไมมีปญหาในทางปฏิบัติ  
เนื่องจากเด็กจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปพักรับประทานอาหาร ประกอบกับเด็กจะมี
เวลาพกัไดเรือ่ยๆ ในระหวางการทํ างานในขณะที่ไมมีลูกคา ซ่ึงระยะเวลาในการพักนี้หากมีการรวม
ระยะเวลาพกัของเด็กแลว เวลาในการพักในทางปฏิบัติอาจมีมากกวาที่กฎหมายไดกํ าหนดไว

การตรวจสขุภาพรางกายของแรงงานเดก็ พบวา กฎหมายคุมครองแรงงานไมไดมบีทบญัญตัิ
เกีย่วกบัการตรวจสขุภาพของแรงงานเดก็เอาไวโดยเฉพาะ แตกไ็ดมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการตรวจสขุภาพ
รางกายสํ าหรับลูกจางเอาไวโดยบัญญัติอยูในมาตรา 107 และจากการสํ ารวจพบวา มีแรงงานเด็ก
เปนจ ํานวนมากที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน และทํ างานในตํ าแหนงงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
รางกายโดยตรง เชน พนักงานเติมนํ้ ามันหรือพนักงานหนาลาน แรงงานเด็กเหลานี้จึงมีความจํ าเปน
อยางยิ่งที่ควรจะไดรับการตรวจสุขภาพรางกายเปนประจํ าทุกป อีกทั้งควรมีมาตรการใหเด็กไดรับ
การตรวจสุขภาพกอนเขาทํ างานและหลังพนจากสถานะของความเปนลูกจาง ซ่ึงองคการแรงงาน
ระหวางประเทศไดใหความสํ าคัญในเรื่องนี้เปนอยางมาก ถือไดวามาตรการในเรื่องนี้ของกฎหมาย
คุมครองแรงงานยงัไมไดมาตรฐานตามทีอ่งคการแรงงานระหวางประเทศไดก ําหนดไว จงึเปนการสมควร
อยางยิ่งที่ตองมีมาตรการในเรื่องนี้กํ าหนดไวใหชัดเจน เพื่อคุมครองสุขภาพรางกายและอนามัย  
ของแรงงานเดก็ และมาตรการในการตรวจสขุภาพรางกายของลกูจางทีใ่ชบงัคบัอยูในขณะนี ้ถือไดวา
ยงัขาดประสทิธภิาพในการบงัคบัใช นายจางไมจดัใหลูกจางมกีารตรวจสขุภาพรางกาย เหตทุีก่ฎหมาย
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ไมมสีภาพบงัคบัใช กเ็นือ่งมาจากบทก ําหนดโทษทีจ่ะเอาผดิกบันายจางผูฝาฝนมอัีตราโทษทีเ่บาเกนิไป
รัฐควรมกีารแกไขอัตราโทษ โดยเฉพาะโทษปรับใหมีจํ านวนที่สูงมากขึ้นกวาเดิม เพื่อใหเหมาะสม
กบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

นอกจากนี้ มาตรการทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการท ํางาน
เปนมาตรการที่สามารถนํ ามาปรับใชใหเกิดประโยชนแกแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน
เชื้อเพลิง และกอใหเกิดประโยชนในดานการรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํ างาน  
ซ่ึงมาตรการดงักลาวนีส้วนใหญจะอยูในรปูของประกาศกระทรวง แตกม็ไิดมปีระกาศของกระทรวงใด
ทีมุ่งคุมครองแรงงานทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนัไวโดยเฉพาะ และในทางปฏบิตัมิกัจะพบปญหาวา
หนวยงานของรัฐมีอยูหลายหนวยงาน ซ่ึงแตละหนวยงานมีอํ านาจที่จะออกประกาศ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ เพือ่ก ําหนดหลักเกณฑหรือมาตรการในเรื่องสภาพแวดลอม ความปลอดภัย สุขอนามัย  
ในการท ํางานมาใชบงัคบัแกสถานประกอบการ โดยมีวตัถุประสงคในการควบคมุดแูลสภาพแวดลอม
ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทํ างานสํ าหรับแรงงาน ซ่ึงกฎระเบียบดังกลาวมีอยู       
เปนจ ํานวนมาก และออกมาใชบงัคบัโดยหลายหนวยงานซึง่อาจกอใหเกดิการปฏบิตังิานทีซ้ํ่ าซอนกนั
ระหวางหนวยงาน อีกทั้งทํ าใหผูใชแรงงานและประชาชนเกิดความไมสะดวกที่จะตรวจสอบและ
ปฏิบัติตาม

จากเหตุผลดังที่ไดศึกษาดังกลาว ทํ าใหทราบถึงปญหาในการบังคับใชกฎหมาย         
คุมครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันที่กฎหมายคุมครองแรงงาน
ยังขาดประสิทธิภาพและไมเหมาะสม ซ่ึงมีบางสวนสอดคลองกับมาตรฐานขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ และกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุนและสิงคโปร เชน ในเรื่องการกํ าหนด  
หามเด็กทํ างานในเวลากลางคืน การกํ าหนดระยะเวลาพักระหวางการทํ างาน แตก็ยังมีบางสวน       
ทีไ่มสอดคลองกบัมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานของประเทศญีปุ่น
และสงิคโปร จงึสมควรไดรับการเสนอแนะและแกไขใหดยีิง่ขึน้ เพือ่ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ

5.2  ขอเสนอแนะ

5.2.1 ควรมีการแกไขกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 49 (6) โดยตัดคํ าวา “เวนแต
งานในสถานีบริการนํ้ ามัน” ออกแลวเพิ่มเติมอนมุาตราขึ้นอีกหนึ่งอนุมาตรา เปนอนุ 14 โดยเพิ่มงาน
ทีใ่กลชิดกบัสารเบนซนิหรอืผลิตภณัฑทีบ่รรจสุารเบนซนิ และควรบญัญตัเิพิม่เตมิงานอกีประเภทหนึง่
เพื่อใหการคุมครองแรงงานเด็กเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคลอง      
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กับมาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศและของตางประเทศ โดยเพิ่มเติม
อนุ 15 คือ งานที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของเด็ก     
ดงันั้น เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา 49 แลว จะไดบทบัญญัติมาตรา 49 เปนดังนี้ “หามมิใหนายจาง
ใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดปทํ างานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

1) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
2) งานปมโลหะ
3) งานเกีย่วกบัความรอน ความเยน็ ความสัน่สะเทอืน เสยีง และแสงทีม่รีะดบั

แตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
4) งานเกีย่วกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
5) งานเกีย่วกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืน 

ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
6) งานเกีย่วกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ

 7) งานขบัหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
8) งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
9) งานที่ตองทํ าใตดิน ใตนํ้ า ใตถ้ํ า อุโมงค หรือปลองในภูเขา
10) งานเกีย่วกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
11) งานท ําความสะอาดเครือ่งจกัรหรือเครือ่งยนต ขณะทีเ่ครือ่งจกัรหรือเครือ่งยนต

ทํ างาน
12) งานทีต่องทํ าบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
13) งานอื่นตามที่กฎกระทรวงกํ าหนด
14) งานที่ใกลชิดกับสารเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุสารเบนซิน
15) งานทีน่าจะเปนอนัตรายตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั”

  เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายคุมครองแรงงานแลว กระทรวงแรงงานก็ควรมี
การแกไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงาน       
ดวยเชนกนั โดยตดัขอความวา “งานในสถานบีริการนํ ้ามนัเชือ้เพลิง” ออก แลวเพิม่เตมิงานทีเ่กีย่วกบั
สารเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุสารเบนซิน และงานที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย  
ความปลอดภัยหรืออาชีวอนามัย โดยจะไดกฎกระทรวงเปนดังนี้

DPU



116

“หามมใิหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ป ท ํา ซ่ึงมีงานดังตอไปนี้
(1) งานเกีย่วกบัความรอน ความเยน็ ความสัน่สะเทอืนและเสยีงอนัอาจเปนอนัตราย

ดังตอไปนี้
(ก) งานซึง่ท ําในทีท่ีม่อุีณหภมูใินสภาวะแวดลอมในการท ํางานสงูกวาสีสิ่บหา

องศาเซลเซียส
(ข) งานซึ่งทํ าในหองเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการถนอมอาหาร

โดยการทํ าเยือกแข็ง
                                 (ค)  งานที่ใชเครื่องเจาะกระแทก

(ง) งานที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันเกินแปดสิบหาเดซิเบล (เอ)  
ในการทํ างานวันละแปดชั่วโมง

(2) งานเกีย่วกบัสารเคมทีีเ่ปนอนัตราย วตัถุมพีษิ วตัถุระเบดิ หรือวตัถุไวไฟดงัตอไปนี้
(ก) งานผลิตหรือขนสงสารกอมะเร็งตามรายชื่อในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้
(ข) งานที่เกี่ยวของกับสารไซยาไนด
(ค) งานผลิตหรือขนสงพลุ ดอกไมเพลิง หรือวัตถุระเบิดอื่นๆ
(ง) งานสํ ารวจ ขุดเจาะ กล่ัน บรรจุ หรือขนถายนํ้ ามันเชื้อเพลิงหรือกาซ

                (จ) งานที่ใกลชิดกับสารเบนซินหรือผลิตภัณฑที่บรรจุสารเบนซิน
(3) งานทีน่าจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั”
เมื่อแกไขกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎกระทรวงดังกลาวแลว นายจาง    

ยอมไมสามารถจางลกูจางทีเ่ปนเดก็ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ท ํางานทีใ่กลชิดกบัสารเบนซนิ หรือผลิตภณัฑ
ทีบ่รรจสุารเบนซิน หรืองานในประเภทอื่นๆ ที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ความปลอดภัย 
หรืออาชวีอนามยัของเดก็ได ขอบเขตและการบงัคบัใชกฎหมายคุมครองแรงงาน จงึเปนการคุมครอง
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.2.2 ควรมกีารเพิม่เตมิบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัชัว่โมงท ํางานของแรงงานเด็กไวเปนพิเศษ
โดยก ําหนดชัว่โมงการท ํางานใหนอยกวาชัว่โมงการท ํางานของแรงงานทัว่ไป โดยเพิม่เตมิบทบญัญตันิี้
ไวในหมวด 4 วาดวยการใชแรงงานเด็กเพิ่มเติม เปนมาตรา 46/1 โดยบญัญัติวา “ใหนายจางประกาศ
เวลาทํ างานปกติใหลูกจางที่เปนเด็กทราบ โดยกํ าหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํ างาน  
แตละวนัของลกูจาง แตวนัหนึง่ตองไมเกนิ 7 ช่ัวโมง และเมือ่รวมเวลาท ํางานทัง้สิน้แลว สัปดาหหนึง่
ตองไมเกิน 42 ช่ัวโมง” และรัฐควรมีการริเร่ิมแนวคิดการคุมครองแรงงานเด็กแบบไมเต็มเวลา    
โดยปรกึษาหารอืกบัองคกรตวัแทนนายจางและลกูจางเกีย่วกบัการน ําหลักการและมาตรการการคุมครอง
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แรงงานที่กํ าหนดโดยองคการแรงงานระหวางประเทศและตางประเทศมาปรับใชในประเทศไทย
เพื่อที่จะออกเปนกฎหมายคุมครองแรงงานเด็กที่ทํ างานแบบไมเต็มเวลาเอาไวโดยเฉพาะ เพื่อมีผล
ใชบังคับตอไปในอนาคต    

5.2.3 การท ํางานลวงเวลา ควรมกีารแกไขกฎหมายคุมครองแรงงาน เพือ่ใหเดก็สามารถ
ท ํางานลวงเวลาได โดยแกไขเพิ่มเติมมาตรา 48 โดยตัดคํ าวา “ทํ างานลวงเวลา” ออก ซ่ึงจะเปน    
การยืดหยุนและเปดโอกาสใหเด็กที่สมัครใจทํ างานลวงเวลาสามารถทํ างานลวงเวลาไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย แตทัง้นีค้วรมกีารจ ํากดัเวลาในการท ํางานลวงเวลาของแรงงานเดก็ดวย โดยอาจจะอนญุาต
ใหเดก็ท ํางานลวงเวลาไดไมเกินวันละ 2 ช่ัวโมง เพื่อเปนการคุมครองเด็กมิใหตองตรากตรํ าทํ างาน
มากจนเกินไป เพราะเดก็ควรไดรับการคุมครองจากกฎหมายและนายจาง รวมทั้งบคุคลที่เกี่ยวของ
อยางดีที่สุด

5.2.4 ควรมีการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องการตรวจสุขภาพรางกาย   
ของแรงงานเด็กเอาไวโดยเฉพาะ โดยมีการกํ าหนดใหมีการตรวจสุขภาพรางกายของแรงงานเด็ก
กอนเขาท ํางาน ระหวางการท ํางาน และหลงัพนจากสถานะของความเปนลูกจาง โดยนายจางเปนผูรับภาระ
คาใชจายทัง้หมด และหากเปนไปไดควรมกีารตรวจสขุภาพของผูใชแรงงานทีท่ ํางานในสถานบีรกิารนํ ้ามนั
ทกุคน ก็จะถือวาเปนสิ่งที่ดีที่สุด

5.2.5 กระทรวงแรงงานควรออกประกาศ เร่ือง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการท ํางานของแรงงานทีท่ ํางานในสถานบีริการนํ ้ามนัเปนกรณเีฉพาะ เพือ่มุงคุมครอง
แรงงานทีท่ ํางานในสถานบีรกิารนํ ้ามนั และรัฐควรมกีารรวบรวมขอมลูทางดานกฎหมาย กฎระเบยีบ
ขอบงัคบั หรือมหีนวยงานกลางขึน้มาดแูลเพือ่รับผิดชอบในการออกกฎหมายทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการท ํางาน อีกทัง้รัฐควรมวีธีิการเผยแพรประชาสมัพนัธใหประชาชน
และแรงงานที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง เพื่อจะไดนํ าไปปฏิบัติตามใหถูกตอง
หรือปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ใชบังคับ เพื่อจะไดทํ างานไดอยางปลอดภัย      
มสีภาพแวดลอมและสุขอนามัยในการทํ างานที่ดี

DPU



118

5.2.6 รัฐควรมีการแกไขบทกํ าหนดโทษในหมวด 16 ของกฎหมายคุมครองแรงงาน 
ดังนี้

5.2.6.1 มาตรา 144 วรรคแรก จากเดมิผูฝาฝนตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 6 เดอืน
หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ แกไขเปนผูฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป 
หรือปรับไมเกิน 300,000  บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

5.2.6.2 มาตรา 144 วรรคสอง จากเดิมผูฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป 
หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ แกไขเปนผูฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป 
หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

5.2.6.3 มาตรา 148 จากเดิมผูฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับ
ไมเกนิ 200,000 บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั แกไขเปนระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 3 ป ปรับไมเกนิ 400,000 บาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ทัง้นี้เพือ่ใหนายจางหรือผูประกอบการสถานบีริการนํ ้ามนั มคีวามเกรงกลวั
ตอกฎหมาย ซ่ึงสงผลใหกฎหมายคุมครองแรงงานมสีภาพบงัคบัใชในทางปฏบิตัไิดอยางมปีระสทิธภิาพ
และเปนธรรม อีกทั้งควรมีมาตรการลงโทษเพิ่มเติม คือ การสั่งปดกิจการหรือพักใบอนุญาต        
การประกอบการของนายจางทีฝ่าฝนบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการใชแรงงานเดก็ ซ่ึงนาจะเปนมาตรการทีด่ี
สมเหตุสมผลตอการคุมครองแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน และสามารถที่จะทํ าให
นายจางเกรงกลัวตอกฎหมายคุมครองแรงงานมากยิ่งขึ้น

5.2.7 หากผูประกอบการของสถานบีริการนํ ้ามนั หรือนายจางไดมกีารปฏบิตัติามกฎหมาย
หรือนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมมาตรการทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ     
สภาพแวดลอมในการท ํางาน และรัฐเหน็วาสถานบีริการนํ ้ามนันัน้เปนสถานบีริการนํ ้ามนัทีด่มีคีณุภาพ
และมีการใชแรงงานเด็กเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย รัฐควรจัดใหมีการมอบประกาศนียบัตร
หรือใบรบัรองคณุภาพแกสถานบีริการนํ ้ามนันัน้ๆ เพือ่เปนการรบัรองคณุภาพ และเพือ่เปนตวัอยางทีด่ี
แกสถานีบริการนํ้ ามันอื่นๆ เพื่อจะไดนํ าไปปฏิบัติตามตอไป

  5.2.8 ควรมีมาตรการรองรับเด็กที่จะตองออกจากงานในตํ าแหนงพนักงานเติมนํ้ ามัน
หรือพนกังานหนาลาน โดยอาจจัดสลับเปลี่ยนตํ าแหนงกับแรงงานทั่วไป ทั้งนี้ตามที่นายจางเห็นวา
เหมาะสมกบัความสามารถของเดก็ โดยอาจจดัใหเดก็ไปอยูในต ําแหนงอืน่ๆ ของสถานบีริการนํ ้ามนั
อีกทั้งรัฐควรมีการอบรมอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสมสํ าหรับเด็ก เพื่อรองรับมิใหเด็กมีอัตรา   
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การวางงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐจะตองมีการพัฒนาทางดานการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา
ภาคบังคับใหเหมาะสมกับเด็กตอไป

จากทีก่ลาวมาทัง้หมด ผูเขยีนตองการแกไขปญหาในการบงัคบัใชกฎหมายคุมครองแรงงาน
และตองการชี้ใหเห็นวา การใชแรงงานเด็กโดยเฉพาะแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามัน 
และไมวาแรงงานเดก็นัน้จะท ํางานในสถานประกอบการใด กม็สีวนชวยท ําใหประเทศชาตเิจรญิรุงเรอืง
ไปได และสวนหนึ่งก็มาจากการที่กฎหมายคุมครองแรงงานมีประสิทธิภาพสามารถใชบังคับไดจริง
ในทางปฏิบัติ ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงาน จึงมีความสํ าคัญตอการพัฒนา
ประเทศโดยตรง แตทั้งนี้จะตองไดรับความรวมมือรวมใจของทุกฝาย ไมวาจะเปนภาครัฐบาลหรือ
ภาคธรุกจิเอกชนในการสนับสนุน เพื่อแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กอยางไมเปนธรรมใหหมดไป
DPU
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แบบสอบถาม
เร่ือง

การใชแรงงานเด็กตามกฎหมายคุมครองแรงงาน: ศึกษากรณีงานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง

คํ าชี้แจง
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่  1  เปนขอมูลสวนตัวของแรงงานเด็กที่ทํ างานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิง
สวนที่  2  เปนขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับสภาพการทํ างาน

กรณุาทํ าเครื่องหมาย   / ใน (     ) หรือเตมิขอความลงในชองวางใหสมบูรณที่สุดตามความเปนจริง

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
1.  เพศ (     ) ชาย (     ) หญิง
2.  อายุ (     ) ตํ่ ากวา 15 ป          (     ) 15 - 18 ป
3.  การศึกษา (     ) ไมไดเรียนหนังสือ แตอานออกเขียนได

(     ) ช้ัน ป.1 - ป.6
(     ) ช้ัน ม.1 - ม.3

                   (     ) อาชีวะหรือเทียบเทา
4.  ตองการศกึษาตอหรือไม

(     ) ตองการ เพราะ……………………………………
(     ) เฉยๆ เพราะ……………………………………….

5.  ภมูลํิ าเนาเดิม ทานอยูที่จังหวัด.....................................................................
6.  ทานทํ างานนี้มานานเทาใดแลว

(     ) นอยกวา 1 ป (     ) 1-2 ป
(     ) มากกวา 2 ป
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สวนที่  2 ขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับสภาพการทํ างาน
1.  ต ําแหนงงานของทาน...........................................................................................................
2.  ท ํางานกี่ช่ัวโมงตอหนึ่งวัน

(     ) นอยกวา 7 ช่ัวโมง (     ) 7 ช่ัวโมง
(     ) 8 ช่ัวโมง (     )    9 ช่ัวโมงขึ้นไป

3.  มเีวลาพักกี่ช่ัวโมงระหวางการทํ างานตอหนึ่งวัน
(     ) 1 ช่ัวโมง (     ) 2 ช่ัวโมง

4.  ท ํางานกี่วันตอหนึ่งสัปดาห
(     ) 5 วัน (     ) 6 วัน
(     ) 7 วัน (     ) อ่ืนๆ ระบุ.................................

5.  นายจางใหทานทํ างานในเวลากลางคืน (22.00 นาฬิกา - 6.00 นาฬิกา) หรือไม
(     ) ไมทํ า (     ) ทํ า เวลา.......................................

6.  ทานตองการทํ างานในเวลากลางคืน (22.00 นาฬิกา - 6.00 นาฬิกา) หรือไม
(     ) ตองการ เพราะ…………………………………………..……….
(     ) ไมตองการ เพราะ…………………………………..……………..

7.  นายจางใหทานทํ างานลวงเวลาหรือไม
(     ) ไมทํ า (     ) ทํ า

8.   ทานตองการทํ างานลวงเวลาหรือไม
(     ) ตองการ เพราะ…………………………..………………….……
(     ) ไมตองการ เพราะ………………………..……………………….

9.  หนึง่สปัดาหของการทํ างานมีวันหยุดหรือไม
(     ) มี (     ) ไมมี

10.  นายจางไดจัดใหทานหยุดงานในวันหยุดตามประเพณีตางๆ หรือไม
(     ) ได
(     ) ไมได เพราะ ...............…………………………........………….....

11.  นายจางไดจัดใหทานหยุดพักผอนประจํ าปหรือไม
(     )  ได
(     )  ไมได เพราะ...........……………………………………...................
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12.  ทานตองการใหนายจางจัดใหมีวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผอนประจํ าปหรือไม
(     ) ตองการ
(     ) ไมตองการ เพราะ………………….……………………………….

13.  ทานมอีาการอยางไรบาง เมือ่ไดรับไอระเหยจากนํ ้ามนัเบนซนิหรือนํ ้ามนัตางๆ ทีเ่กีย่วกบัรถยนต
........................................................................................................................…………….................
.................................................................................................................................………................
 14.  นายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพรางกายประจํ าปหรือไม

(     ) มี (     ) ไมมี

ขอขอบคุณในความรวมมือดวยความจริงใจ
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ – นามสกุล นายฐานันดร  เอมะศิริ
ประวัติการศึกษา - นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ปการศึกษา 2540

- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 ปการศึกษา 2544
- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพยสินทางปญญา เนติบัณฑิตยสภา
 รุนที่ 3 ปการศึกษา 2547

- ปริญญานติศิาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
 ปการศึกษา 2549

ประวัติการทํ างาน - ทนายความ บริษัท กฎหมายกรุงไทย จํ ากัด พ.ศ. 2541-2544
- รับราชการ ศาลอุทธรณภาค 5 พ.ศ. 2548
- รับราชการ ศาลอุทธรณภาค 8 พ.ศ. 2548-2549
- รับราชการ ศาลอุทธรณภาค 7 พ.ศ. 2549-ปจจุบัน
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