แรงงานเด็ก : ปญหาของเด็ก ตํารวจไมเกี่ยว1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หลักการขอ 9 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเยาวชน ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติ
มีมติยอมรับเปนเอกฉันทมาตั้งแตป 2502 ระบุวา
“เด็กและเยาวชนพึงไดรับการปกปองใหพนจากการทอดทิ้ง พนจากการโหดราย
ทารุณและการถูกขมเหงรังแกทุกชนิด เด็กจะตองไมกลายเปนสินคาไมวาในรูปใด
จะตองไมมีการรับเด็กเขาทํางานกอนวัยอันสมควร ไมมีการกระทําใดๆอันจะเปน
การชักจูงหรืออนุญาตเด็กใหจําตองรับจางทํางาน ซึ่งอาจเปนผลรายตอสุขภาพ
ของเด็ก หรือเปนเหตุใหการพัฒนาทางรางกาย ทางสมอง และจิตใจของเด็ก
ตองเสื่อมถอยลง”
เพื่อนรวมงานคนหนึ่งของขาพเจาแสดงความเห็นวา ควรจะสงปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอ 9 ขางตนนี้ไปใหนายตํารวจแหงสถานีตํารวจลาดพราว
อาน เพือ่ นของขาพเจาหลายคนกําลังเปนเดือดเปนแคน และนายตํารวจแหงสถานีตํารวจดังกลาว
นีเ้ ปนเปาแหงความโกรธแคนนี้
เรื่องของเรื่องมาจากรายงานขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตยที่ 20
มิถนุ ายน 2525 ความวา เมื่อบายวันที่ 19 มิถุนายน ศกนี้ เจาหนาที่สถานีตํารวจลาดพราวไดรับ
แจงจากพลเมืองดีวา โรงงานเจียระไนพลอย ซึ่งตั้งอยูในหมูบานมหาลาภ ซอยโชคชัย 4 ถนน
ลาดพราว แขวงลาดพราว เขตบางกะป กทม. กอความเดือดรอนรําคาญและจางเด็กจาก
ภาคอีสานมาทํางานทัง้ วันทั้งคืน โดยใหคาจางถูกๆ หลังจากที่รับแจง เจาหนาที่ตํารวจไดไปตรวจ
โรงงาน และจับเจาของโรงงานไปดําเนินคดีในขอหาตั้งโรงงานและประกอบกิจการโดยไมไดรับ
อนุญาต แตมไิ ดดําเนินคดีในขอหาใชแรงงานโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ร.ต.อ. สมชาย
เจริญนิติกุล นายรอยเวรสถานีตํารวจลาดพราวไดใหเหตุผลวา “…ผูแจงไมไดแจงใหดําเนินคดี
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ และเรื่องนี้เปนเรื่องที่กรมแรงงานจะตองดําเนินการเอง เพราะเปนผูรูเรื่องดี ตํารวจ
รับแจงวา ชาวบานไดรับความเดือดรอนจากโรงงาน ก็ดําเนินการไปตามนั้นเทานั้น ...”
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2525
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สํ าหรั บผู  ที่ เ รี ย กร อ งและตอสูเ พื่อสิท ธิเ ยาวชนอย า งเพื่อ นของขาพเจาคนนั้น
ย อ มอดรนทนมิไดที่ผู รัก ษากฎหมายใหสัม ภาษณดว ยถอ ยคํ าอั น ปราศจากความรั บผิดชอบ
ตอสังคม ดังเชนที่หนังสือพิมพไทยรัฐรายงานขางตนนี้
ขื่อแปของบานเมืองจะมีความหมายตอไปอีกไดอยางไร หากผูรักษากฎหมาย
ไมทําหนาที่ของตน
เพื่อนของขาพเจาคนนั้นอธิบายวา ตามขอเท็จจริงในปจจุบัน ประเทศไทย
มีกฎหมายควบคุมและคุมครองการใชแรงงานเด็ก อันไดแก ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการ
คุม ครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ซึ่งมีเจตนารมณที่จะใหความคุมครองแรงงานเด็ก
ดวยการกําหนดอายุเด็กที่จะรับจางทํางาน อัตราคาจางที่ไดรับ และสวัสดิการในการทํางาน
กฎหมายควบคุมและคุมครองแรงงานเด็ก จําแนกเด็กออกเปน 3 กลุม คือ
(1) เด็กทีม่ อี ายุตากว
ํ่ า 12 ป หามมิใหทํางานโดยเด็ดขาด
(2) เด็กทีม่ อี ายุ 12-15 ป อนุญาตใหนายจางรับเปนลูกจางได แตจะตองให
ทํางานที่ถือวาเปนงานเบาตามที่กระทรวงมหาดไทยจะกําหนด งานนั้นจะตองไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพและความเจริญเติบโตของรางกายเด็ก อันไดแก งานรับใชในพาณิชยกรรม งานสง
หนังสือพิมพ งานรับใชเกี่ยวกับการกีฬา งานเก็บ จําหนาย รับสงดอกไม เครื่องชํา หรือเครื่องดื่ม
ที่ไมมอี ลั กอฮอล และงานยก แบกหาม หรือลากของที่มีนํ้าหนักไมเกิน 10 กิโลกรัม ในกรณีที่
นายจางจะใหลกู จางทํางานอื่นนอกเหนือจากที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวนี้ จะตองขออนุญาต
ตอกรมแรงงานกอน
(3) เด็กทีม่ อี ายุ 15 – 18 ป อนุญาตใหนายจางรับเด็กเขาทํางานได แตจะใหเด็ก
ทํางานที่มีลักษณะอันตรายมิได
การคุม ครองในดานอัตราคาจาง กฎหมายระบุไวโดยชัดเจนวา แมจะเปนแรงงาน
เด็ก แตอตั ราคาจางที่ไดรับจะตองไมตํ่ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่า ทั้งกฎหมายก็ยังใหความคุมครอง
ในดานสวัสดิการในการทํางาน โดยกําหนดวา ในระหวางทํางาน นายจางจะตองจัดสวัสดิการ
เกีย่ วกับสุขภาพอนามัยแกเด็กลูกจาง ไมวาจะเปนนํ้าดื่ม หองนํ้า และการรักษาพยาบาล
นายจางที่ฝาฝนกฎหมายการคุมครองแรงงานเด็ก มีระวางโทษจําคุกไมเกิน 6
เดือนหรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในเมื่อกฎหมายควบคุมและคุมครองการใชแรงงานมีอยูอยางนี้ เจาพนักงาน
ตํารวจยอมมีหนาที่ที่จักตองรักษากฎหมายใหศักดิ์สิทธิ์ และบังคับใชกฎหมายแกราษฎรทุกคน
อยางเสมอหนา โดยปราศจากความลําเอียง
ในกรณีที่เปนขาวในหนังสือพิมพ ไทยรัฐ ดังกลาวขางตนนี้ ปรากฏวา เจาหนาที่
ตํ ารวจเลือกบังคับใชกฎหมาย โดยดํ าเนินคดีเฉพาะในขอหาตั้งโรงงานและประกอบกิจการ
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โดยมิไดรับอนุญาต และเลือกที่จะไมดําเนินคดีในขอหาใชแรงงานโดยไมถูกตองตามกฎหมาย
โดยอางวามิไดรับแจงความในเรื่องนี้ และอางวากรมแรงงานควรจะเปนผูดําเนินการเรื่องนี้เอง
แมวา ขาพเจาจะมีความรูสึกเห็นใจเจาหนาที่ตํารวจอยางนอย 2 ขอ ขอแรกก็คือ
ระบบกฎหมายในเมืองไทยนั้นคอนขางยุงเหยิงและซับซอน เพราะสิ่งที่เรียกวา “กฎหมาย” นั้นมีอยู
หลายรูปแบบ นับตั้งแตพระราชบัญญัติไปจนถึงประกาศกระทรวง บางทีความยุงเหยิงซับซอนของ
ระบบกฎหมายในเมืองไทย อาจมีมากเกินกวาที่ตํารวจจะรับรู
แตขอที่ขาพเจารูสึกเห็นใจเจาหนาที่ตํารวจมากยิ่งกวา ก็คือ ในหลายตอหลาย
กรณี หากรัฐบาลใสใจดําเนินการแกไขอยางจริงจัง เจาหนาที่ตํารวจอาจไมตองมีภาระหนาที่
มากมายดังเชนทีเ่ ปนอยูทุกวันนี้ ในกรณีนี้ก็เชนกัน หากรัฐบาลในอดีตและปจจุบันใหความสนใจ
ในการพัฒนาชนบทและแกปญหาความยากจนอยางจริงจัง ปญหาแรงงานเด็กยอมมีไมมาก
ถึงปานนี้
กระนัน้ ก็ตาม ไมวาขาพเจาจะมีความรูสึกเห็นใจเจาหนาที่ตํารวจอยางไร แตจะ
ใหเห็นดวยกับพฤติกรรมการเลือกบังคับใชกฎหมายนั้น อยาพึงหมาย
มิใชการเลือกบังคับกฎหมายอยางไมเสมอภาคนี้หรอกหรือ ที่สรางสมระบบ
อภิสิทธิ์ในสังคมไทย
มิใชการเลือกบังคับกฎหมายอยางไมเสมอภาคนี้หรอกหรือ ที่เจาหนาที่ตํารวจ
ใชเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนทางการเงินอยางไมชอบธรรม
ศานติสุขในสังคมจะเกิดขึ้นไดอยางไร หากราษฎรมิไดมีความเสมอภาคในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยทั่วหนา
รายงานขาวของหนังสือพิมพ ไทยรัฐ ดังทีก่ ลาวขางตนนี้ กลาวอางวามีการใช
แรงงานโดยไมถูกตองตามกฎหมาย แตไมปรากฏวา เจาพนักงานตํ ารวจไดใหความสนใจ
ในประเด็นนี้ อยางนอยที่สุด นาจะมีการสํารวจวา มีเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ปที่ทํางานในโรงงาน
เถือ่ นดังกลาวนีห้ รือไม สวนเด็กที่มีอายุ 12-15 ปในโรงงานนี้ ก็ควรที่จะไดสอบสวนวา ทํางาน
ในลักษณะใด เพื่อจะไดตรวจสอบตอไปวา ลักษณะงานดังกลาวไดขออนุญาตจากกรมแรงงาน
แลวหรือไม มิไยที่จะกลาวถึงอัตราคาจางและสวัสดิการในการทํางาน
ความเห็นที่วา เจาหนาที่ตํารวจจะดํ าเนินการเฉพาะคดีที่มีผูแจงความเทานั้น
โดยปลอยปละละเลยคดีที่ไมมีผูแจงความนั้น นับเปนความเห็นที่เปนภัยตอสังคมอยางใหญหลวง
ในเมือ่ ความเห็นดังกลาวนี้เปนความเห็นของเจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาขื่อแปของบานเมือง
ตามขอเท็จจริง ในกรณีที่มีการกระทําความผิดซึ่งหนา แมจะมิไดมีผูแจงความ
เจาหนาทีต่ ารวจโดยทั
ํ
่วไปก็ตองจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกระบิลเมือง
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ความวุนวายระสํ่าระสายในสังคมจะมีมากสักปานใด หากผูกระทําผิดกฎหมาย
สามารถลอยนวลอยูไ ด เพียงเพราะเหตุวา เจาพนักงานผูมีหนาที่รักษาขื่อแปของบานเมืองยึดถือ
คติทวี่ า ไมมีการแจงความ ไมมีการดําเนินคดี
เพื่อนรวมงานของขาพเจาผูมีอารมณขันกลาวอยางประชดประชันวา ปานฉะนี้
กรมแรงงานคงกําลังขะมักเขมนสืบสวนวา รายงานขาวของหนังสือพิมพไทยรัฐดังกลาวขางตนนี้
มีสว นทําลายภาพพจนของเมืองไทยมากนอยเพียงใด

