กระทรวงแรงงานสหร ัฐ
้ รงงานเด็กในรูปแบบทีเลวร้ายทีสุดของปี ค.ศ. 2020
ผลการตรวจเรืองการใชแ
ประเทศไทย
ในปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทยได ้ก ้าวหน ้าในระดับปานกลางในความพยายามเพือขจัดการใช ้
แรงงานเด็กในรูปแบบทีเลวร ้ายทีสุด ในชว่ งระยะเวลาทีรายงานนี
รัฐบาลได ้ปรับหน่วยงานเฉพาะกิจว่าด ้วยอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ ตต่อเด็กของประเทศไทยขึนเป็
นหน่วยงานถาวร
และได ้ดําเนินปฏิบต
ั ก
ิ ารลับเพือล่อจับทีใหญ่ทสุ
ี ดและประสบความสําเร็จมากทีสุดต่อการแสวงหาป
ระโยชน์ทางเพศจากเด็กทางอินเตอร์เน็ ตในประเทศไทย
ิ กับหน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐและผู ้ร่วมงานอืนๆ
รัฐบาลยังได ้ร่วมมืออย่างใกล ้ชด
่ ารจับกุม 97
นํ าไปสูก
ครังในข ้อหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กในเชงิ พาณิชย์และชว่ ยปลดปล่อยเด็กออกมาได ้
43 คน โดยรวมทังหมดแล ้วเจ ้าหน ้าทีตํารวจไทยได ้ชว่ ยปลดปล่อยเด็ก 72
คนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชงิ พาณิชย์ในปี ค.ศ. 2020
นอกจากนันรัฐบาลยังได ้ออกกฎหมายกําหนดอายุขนตํ
ั าทีสุดสําหรับผู ้ทีทํางานเป็ นนักดํานํ าลึกให ้อ
ยูท
่ ี 18 ปี
และเสนอให ้แก ้ไขกฎหมายเพิมเติมกําหนดให ้บุตรธิดาวัยรุน
่ ของกัปตันเรือฝึ กงานได ้เฉพาะบนเรือห
าปลาของครอบครัวของตนเท่านัน
รัฐบาลยังได ้เริมโครงการนํ าร่องโครงการแรกในการจัดทีพักพิงเพือให ้บริการโดยเฉพาะแก่กลุม
่ บุคค
ลทีมีความหลากหลายทางเพศทีตกเป็ นเหยือ อย่างไรก็ด ี
้
เด็กในประเทศไทยยังเกียวข ้องอยูก
่ บ
ั การใชแรงงานเด็
กในรูปแบบทีเลวร ้ายทีสุด
ึ
รวมทังถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชงิ พาณิชย์ ซงบางครั
งเป็ นผลจากการค ้ามนุษย์ เด็กๆ
โดยบางคนเป็ นเด็กทีอายุตํากว่า 12 ปี เข ้าร่วมในการแข่งขันมวยไทยเพือรับค่าตอบแทน
ึ นงานทีเป็ นอันตรายทีมีหลักฐานว่าทําให ้เกิดการบาดเจ็บร ้ายแรงทีศรี ษะ
ซงเป็
แม ้ว่ารัฐบาลจะได ้พยายามอย่างจริงจังในด ้านต่างๆ ทีเกียวข ้องในชว่ งของการรายงานนี
แต่ก็ยงั ไม่ได ้มาตรฐานระหว่างประเทศในเรืองอายุขนตํ
ั าสุดในการทํางานเพราะกฎหมายไม่ให ้การคุ ้
มครองเด็กทีทํางานนอกระบบ
้
การบังคับใชกฎหมายแรงงานเด็
กยังคงเป็ นปั ญหาท ้าทายอยูเ่ นืองจากไม่มเี จ ้าหน ้าทีตรวจสอบและ
ทรัพยากรทีเพียงพอในการตรวจสถานทีทํางานในภาคการจ ้างงานอย่างไม่เป็ นทางการทีอยูห
่ า่ งไก
ลได ้อย่างแท ้จริง
้ รงงานเด็ก
การดําเนินงานทีเสนอให้ร ัฐบาลทําเพือขจ ัดการใชแ
ึ
้
จากรายงานนี ได ้มีการระบุการดําเนินงานทีเสนอแนะซงจะทํ
าให ้การขจัดการใชแรงงานเด็
ก
สามารถคืบหน ้าไปได ้ในประเทศไทย

้ รงงานเด็ก
การดําเนินงานทีเสนอให้ร ัฐบาลทําเพือขจ ัดการใชแ
เรือง
การดําเนินงานทีเสนอแนะ
โครงสร ้าง ทําให ้แน่ใจว่ามีการใชข้ ้อกําหนดเรืองอายุขนตํ
ั าทีสุดในการทํางาน
ั ญาว่าจ ้างอย่างเป็ นทางการ
ทางกฎหม กับเด็กทีไม่มส
ี ญ
าย

ปี ทีเสนอแนะ
2017 – 2020

ทําให ้แน่ใจว่ากฎหมายระบุห ้ามและถือว่าเป็ นอาชญากรรมในการระดมเด็ก
้
่ องรัฐ
อายุตํากว่า 18 ปี มาใชงานโดยกลุ
ม
่ ติดอาวุธทีไม่ใชข

2016 – 2020

ึ ษาภาค
เพิมอายุขนตํ
ั าสุดในการเข ้าทํางานให ้เท่ากับอายุสงู สุดของการศก
บังคับ

2018 – 2020

ี ทีเป็ นอันตรายและกิจกรรมทีห ้ามสําหรับเด็กครอบคลุมด ้
ทําให ้แน่ใจว่าอาชพ
านต่างๆ อย่างทัวถึง และรวมถึงภาคการจ ้างงานต่างๆ
้
ทีทราบว่ามีการใชแรงงานเด็
ก
รวมทังการเข ้าร่วมในการชกมวยไทยโดยได ้รับค่าจ ้างทีมีหลักฐานว่าเด็กต ้อง
ิ กับอันตรายต่อร่างกาย
เผชญ

2018 – 2020

การบังคับใ เพิมจํานวนผู ้ตรวจสอบแรงงานให ้เป็ นไปตามคําแนะนํ าด ้านวิชาการขององค์ก
ช้
ารแรงงานระหว่างประเทศ

2015 – 2020

ื สวน
รวบรวมและตีพม
ิ พ์เผยแพร่ข ้อมูลอย่างสมบูรณ์เกียวกับจํานวนการสบ
การละเมิดทีพบ
ิ ลงโทษในคดีอาชญากรรมทุกประเภททีเกียวข ้องกับการใชแรง
้
และการตัดสน
้
งานเด็ก รวมทังรูปแบบการใชแรงงานเด็
กทีเลวร ้ายทีสุดด ้วย

2015 – 2020

ทําให ้แน่ใจว่ามีการให ้การฝึ กอบรมอย่างเพียงพอแก่เจ ้าหน ้าทีรัฐบาลในระดับ
จังหวัดและเจ ้าหน ้าทีศาลเรืองการค ้ามนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองเด็กผู ้ชายทีตกเป็ นเหยือของการถูกแสวงหาประโย
ชน์ทางเพศในเชงิ พาณิชย์
่ เดียวกับเด็กผู ้หญิง
เพือให ้เด็กผู ้ชายได ้รับความคุ ้มครองเชน

2018 – 2020

ทําให ้แน่ใจว่าเจ ้าหน ้าทีรักษากฎหมายรายงานกรณีการค ้ามนุษย์ทก
ุ กรณี

2019 - 2020

ทําให ้แน่ใจว่าผู ้ตรวจด ้านแรงงานได ้รับการฝึ กอบรมทีจําเป็ นเพือตรวจสอบกา
รจ ้างงานอย่างไม่เป็ นทางการในบริเวณทีห่างไกล
รวมทังในภาคการเกษตรและการทํางานบ ้าน

2019 - 2020

ทําให ้แน่ใจว่าการทํางานกับหน่วยงานนอกภาครัฐต่างๆ
ี ต่างๆ อย่างครบถ ้วนสมบูรณ์
ครอบคลุมผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
โดยรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนหรือเครือข่ายของชุมชนแรงงานต่างด ้าวด ้วย

2020

ึ ษา
โครงการท ปรับปรุงการเข ้าถึงการศก
างสงั คม
โดยเฉพาะอย่างยิงในหมูเ่ ด็กชนกลุม
่ น ้อยต่างชาติพันธุแ
์ ละเด็กของแรงงานต่า
ั เจน
งด ้าว รวมทังการแจ ้งอธิบายให ้เจ ้าหน ้าทีของโรงเรียนทราบอย่างชด
ึ ษาธิการหรือโรงเรียนขององค์กรปกครองสว่ น
ทังโรงเรียนทีสงั กัดกระทรวงศก
ท ้องถิน
ั ชาติไทยในการสมัครเข ้าเรีย
เกียวกับเอกสารทีจําเป็ นสําหรับนักเรียนทีไม่มส
ี ญ
น
ิ ธิของเด็กของแรงงานต่างด ้าวในการได ้รับการศก
ึ
เพิมความตืนตัวเกียวกับสท
ษา และแก ้ไขอุปสรรคด ้านภาษาสําหรับนักเรียนทีไม่พด
ู ภาษาไทย

2012 – 2020

้ รงงานเด็ก
การดําเนินงานทีเสนอให้ร ัฐบาลทําเพือขจ ัดการใชแ
เรือง
การดําเนินงานทีเสนอแนะ

ปี ทีเสนอแนะ

รวมทังเรืองการสมัครเข ้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล
ึ ษาสําหรับแรงงานต่างด ้าวได ้รับการรับรอง
ตลอดจนทําให ้แน่ใจว่าศูนย์การศก
ทําให ้แน่ใจว่ามีโครงการทางสงั คมเพียงพอเพือชว่ ยเหลือเด็กจากกลุม
่ ทีเปรา
ะบาง
่ เด็กจากกลุม
ึ
เชน
่ บุคคลทีมีความหลากหลายทางเพศซงประสบอุ
ปสรรคทางก
ึ ษาอืนๆ
ารศก
ี
้
ทีอาจเพิมความเสยงต่
อการออกจากโรงเรียนกลางคันและเข ้าร่วมในการใชแร
งงานเด็ก
ทําการวิจัยและสํารวจข ้อมูลทีมีอยูเ่ พือให ้แน่ใจว่ามีโครงการด ้านสงั คมต่างๆอ
้
ย่างเพียงพอในการดําเนินการเพือแก ้ปั ญหาเรืองการใชแรงงานเด็
กใน
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตเครืองนุ่งห่ม การทํางานบ ้าน
และงานก่อสร ้าง

2016 – 2020

ทําให ้แน่ใจว่ามีโครงการทางสงั คมอย่างเพียงพอทีมุง่ ชว่ ยเด็กจากกลุม
่ ทีเปรา
่ เด็กของแรงงานต่างด ้าว ซงมี
ึ ความเสยงสู
ี
ะบาง เชน
งต่อการถูกบังคับใช ้
แรงงานเด็กในรูปแบบทีเลวร ้ายทีสุด

2016 – 2020

