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ABSTRACT 
 

This thesis aims to study problems and barriers on protection for child labour in 
agricultural sector in Thailand in order to find out the possible ways to amend the related laws so 
that they can be more appropriate and the child labour can be truly protected. This study is in the 
form of documentary research by focusing on the concepts and working conditions of child labour 
in agricultural sector, laws related to the child labour protection in agricultural sector in Thailand, 
the international labour standard of the International Labour Organization (ILO) and the foreign 
laws related to the child labour protection in agricultural sector. 

It is found from the study that, at present, Thailand has announced the Ministerial 
Regulations on Labour Protection in Agricultural Employment, B.E. 2547 (2004) stipulating to 
provide the protection for labour in agricultural sector. However, the said law fails to 
appropriately provide the protection for child labour in agricultural sector. Since it is in the form 
of the Ministerial Regulations, there is the certain restriction that the protection cannot be 
provided for the labour in agricultural sector to cover all respects. The protection in the certain 
respects has still been provided in accordance with the Labour Protection Act, B.E. 2541 (1998), 
which was enacted with the aim to particularly protect the labour in industrial and commercial 
sectors. The enforcement of the Labour Protection Act, B.E. 2541 (1998) creates the 
inconsistency with the working and employment conditions of child labour in agricultural sector, 
which are different from other types of employment in several respects; such as, the minimum 
age, types of permitted and prohibited employments for child labour, working hours, 
remunerations, holidays, leaves, welfare, safety, sanitation and environment of working etc. 

Therefore, in order to provide the protection which is appropriate and consistent with 
the conditions of working and employment in agricultural sector for child labour in agricultural 
sector, it is extremely necessary to enact the particular law to protect the labour in agricultural 
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sector by providing the provision on the child labour protection in a chapter within the said law. 
Under the this law, the child aged under 13 years old should be entitled to work in the certain 
fields in agricultural sector subject to the conditions provided. The working hours of child labour 
should be specially fixed for the shorter period of time than the adult. The child aged under 18 
years old should be entitled to work overtime in agricultural sector etc. All abovementioned 
should be beneficial for Thailand’s international trade negotiation with other countries. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีบีบรัดใหทุกคนตองดิ้นรนเพื่อการดํารงชีวิต  
ทําใหคนในสังคมตองประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเล้ียงตนเองและครอบครัว  แมแตเด็กและ
เยาวชนซ่ึงอยูในวัยท่ีควรไดรับการเล้ียงดู  อบรมส่ังสอน  และการพักผอนท่ีเพียงพอ  บอยคร้ังท่ี
พบวามีการจางแรงงานท่ีเปนเด็กและเยาวชนใหทํางานตางๆ  ดวยวุฒิภาวะท่ียังไมสมบูรณของเด็ก
เหลานั้นอาจกอใหเกิดปญหาและผลกระทบจากการทํางานอยางมากมาย  เชน  การถูกนายจางเอารัด
เอาเปรียบ  ปญหาดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย  หรือผลกระทบดานการศึกษา  เปนตน  
ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังในระดับชาติ  และระหวางประเทศตางใหความสําคัญกับปญหาการใช
แรงงานเด็กเปนพิเศษ  ปญหาการใชแรงงานเด็กมักถูกหยิบยกข้ึนเพื่อเปนขอกีดกันในทางการคา
ระหวางประเทศโดยประเทศท่ีพัฒนาแลวอยูเสมอ   

พบวามักมีการจางแรงงานเด็กในทุกสาขาอาชีพ  ไมวาจะเปนงานในภาคอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม  รวมท้ังงานในภาคเกษตรกรรมดวย  สําหรับประเทศไทยงานในภาคเกษตรกรรม  
เปนงานท่ีเปนอาชีพหลักของคนไทยมาต้ังแตอดีตและเปนอาชีพท่ีสรางรายไดใหแกประเทศเปน
จํานวนมหาศาล  แมวาปจจุบันงานในภาคเกษตรกรรมอาจลดความสําคัญลงบางเนื่องจากถูกแทนท่ี
ดวยงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวางานในภาคเกษตรกรรม
เปนเสมือนชีวิตของคนในชนบทและยังคงสรางรายไดใหแกประเทศไทยเปนจํานวนมาก  จึงควร
ใหความสําคัญแกงานในภาคเกษตรกรรม  รวมท้ังผูท่ีทํางานอยูในภาคเกษตรกรรมใหไดรับการ
คุมครองแรงงานท่ีเหมาะสมและอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีใกลเคียงกับงานในภาคอื่นๆ 

งานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีการใชแรงงานเด็กกันมาก  โดยพบวา
แรงงานเด็กกวาคร่ึงทํางานอยูในภาคเกษตรกรรม  และนับวาแรงงานเด็กเหลานี้มีความสําคัญกับ
งานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยและอยูคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด  แตที่ผานมาการ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับสภาพการทํางาน  สภาพการจาง  ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรมยังมีคอนขางนอย  เม่ือเทียบกับแรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  
รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายท่ีใหความคุมครองแกแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมเหลานี้ยังไมมี
ความเหมาะสมกับสภาพการทํางานและสภาพการจางของแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม  ทําให
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แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมไมอาจไดรับประโยชนจากการคุมครองแรงงานตามกฎหมายอยาง
แทจริง       

เนื่องจากงานในภาคเกษตรกรรมเปนงานท่ีมีลักษณะแตกตางจากงานอ่ืนๆ  ดังนั้น
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ซ่ึงเปนกฎหมายคุมครองแรงงานโดยท่ัวไปท่ีกําหนด
ถึงสิทธิและหนาท่ีของนายจางและลูกจาง  อันมีผลใชบังคับกับนายจางและลูกจางทุกประเภท
กิจการ  ไดบัญญัติใหงานเกษตรกรรมเปนงานท่ีอาจกําหนดในกฎกระทรวงใหมีการคุมครอง
แรงงานท่ีแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ได     

ปจจุบันมีกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547   ซ่ึง
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  22  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ท่ี
กําหนดใหงานเกษตรกรรมเปนงานที่อาจกําหนดในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณี
ตางๆ  แตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ได  ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี  
13  เมษายน  พ.ศ.  2548  โดยใชบังคับกับการจางงานในภาคเกษตรกรรมซ่ึงรวมไปถึงกรณีแรงงาน
เด็กดวย  แตเนื่องจากกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ. 2547  อยูใน
รูปของกฎกระทรวงจึงมีขอจํากัดบางประการท่ีไมอาจกําหนดใหความคุมครองแกแรงงานในภาค
เกษตรกรรมไดอยางครอบคลุม  กฎกระทรวงฯ  ดังกลาวจึงไดบัญญัติใหนําพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน  พ.ศ. 2541  มาใชบังคับแกแรงงานในภาคเกษตรกรรมดวย  ซ่ึงสงผลใหแรงงานท่ีทํางาน
ในภาคเกษตรกรรมไมไดรับความคุมครองอยางแทจริง  ดวยเหตุท่ีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มุงใหความคุมครองแกแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เปนหลัก  ดังนั้นมาตรการตางๆ  ท่ีกําหนดข้ึนจึงมีความเหมาะสมเฉพาะกับงานในภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม  แตสําหรับงานในภาคเกษตรกรรมเปนงานท่ีมีสภาพการทํางาน  และสภาพการ
จางแตกตางจากงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานเด็ก
ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีสภาพรางกายและจิตใจแตกตางจากผูใหญ  และเปนวัยท่ีจะพัฒนาเพื่อเปนบุคคลากร
ท่ีสําคัญของชาติตอไป  ดังนั้นจึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเขามาคุมครองการใชแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษและแตกตางจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ซ่ึง
มาตรการตางๆ  ท่ีควรนํามาใชในการคุมครองแรงงานเด็กเหลานี้มีหลายประการ  เชน  การกําหนด
ขอบเขตการคุมครองแรงงานท่ีชัดเจน  การกําหนดอายุข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมกับการใชแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรม  การกําหนดประเภทของงานท่ีอนุญาตและประเภทของงานท่ีหามมิใหเด็กทํา  การ
กําหนดเวลาการทํางานและเวลาพัก  รวมไปถึงการกําหนดในเร่ืองวันหยุดและวันลา  ตลอดจน
กําหนดมาตรการท่ีสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ  สวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรม  

สําหรับกฎหมายระหวางประเทศท่ีกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการใหความคุมครอง
แรงงานเด็กและเยาวชนในภาคเกษตรกรรมจะอยูในรูปของอนุสัญญาและขอแนะขององคการ
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แรงงานระหวางประเทศ (International  Labour  Organization  :  ILO)  ซ่ึงครอบคลุมถึงการให
ความคุมครองแกแรงงานเด็กและเยาวชนในภาคเกษตรกรรมในเร่ืองตางๆ  เชน  เร่ืองอายุข้ันตํ่า  
เวลาการทํางานและคาตอบแทนในการทํางาน  งานท่ีหามและอนุญาตใหแรงงานเด็กและเยาวชนทํา  
เปนตน  สวนในตางประเทศการคุมครองแรงงานเด็กและเยาวชนในภาคเกษตรกรรมมีท้ังท่ีเปน
กฎหมายคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ  เชน  ประเทศอารเจนตินาและประเทศ
สหรัฐอเมริกา  เปนตน  และท่ีมิไดมีกฎหมายคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมแยกตางหากจากงาน
อ่ืนๆ       

ดวยเหตุปจจัยดังกลาว  จึงมีความจําเปนตองทําการศึกษาถึงสภาพการทํางาน  สภาพ
การจาง  ปญหาและอุปสรรคในการคุมครองแรงงานเด็กและเยาวชนในภาคเกษตรกรรม  กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของกับแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย  รวมทั้งศึกษาถึงมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายของตางประเทศ  ท้ังนี้เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองแรงงานแกเด็กในภาค
เกษตรกรรมของประเทศไทยใหมีความสอดคลองกับสภาพการทํางานและเปนไปตาม
มาตรฐานสากลเพื่อใหแรงงานเด็กและเยาวชนท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยไดรับ
การคุมครองแรงงานอยางแทจริง 
  

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและวิวัฒนาการในการใชแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม 
1.2.2  เพื่อศึกษาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของ

ประเทศไทย รวมท้ังมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศและ
กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม 

1.2.3  เพื่อศึกษาถึงสภาพการทํางาน  สภาพการจาง  ปญหาและอุปสรรคในการคุมครอง
แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย 

1.2.4  เพื่อหามาตรการในการออกกฎหมายคุมครองแรงงานในภาคเกษตร โดยใหมีหมวดวา
ดวยการคุมครองแรงงานเด็กเปนการเฉพาะ 
 
 
 
1.3  ขอสมมุติฐานของการศึกษา 

แมวาประเทศไทยจะมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในภาค
เกษตร  ซ่ึงไดบัญญัติครอบคลุมไปถึงกรณีแรงงานเด็กในภาคเกษตรแลวก็ตาม  แตเนื่องจาก
กฎหมายดังกลาวอยูในรูปของกฎกระทรวง  ซ่ึงมีขอจํากัดท่ีไมอาจบัญญัติใหความคุมครองแกผูใช
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แรงงานในภาคเกษตรไดอยางครอบคลุมในทุกเร่ือง  การคุมครองในบางเร่ืองจึงยังคงกําหนดให
เปนไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีบัญญัติมา
เพื่อใหความคุมครองแกผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเปนหลัก  สวนแรงงาน
ในภาคเกษตรกรรมน้ัน  ดวยสภาพการทํางานและสภาพการจางงานท่ีมีความแตกตางจากงาน
ประเภทอื่นในหลายเร่ือง    การที่จะนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชในการคุมครองแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรมดวยนั้น  จึงไมอาจใหความคุมครองท่ีเหมาะสมแกแรงงานเด็กในภาคเกษตรได    ท้ังใน
เร่ืองอายุข้ันตํ่า  เวลาในการทํางาน  คาจาง  คาลวงเวลา  รวมท้ังเร่ืองสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน เปนตน จึงจําเปนท่ีจะตองออกกฎหมายคุมครองแรงงานในภาคเกษตรเปนการเฉพาะ 
โดยใหมีบทบัญญัติวาดวยการคุมครองแรงงานเด็กเปนหมวดหนึ่งในกฎหมายดวย 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย  
โดยเฉพาะแรงงานเด็ก  ตลอดจนอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ  และ
กฎหมายคุมครองแรงงานของตางประเทศ  เฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรม 
 
1.5  วิธีการศึกษา   

วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเอกสาร  (Documentary  Research)  โดย
ศึกษาคนควาจากตํารา  หนังสือ  บทความ  วารสารตางๆ  ตัวบทกฎหมายทั้งของประเทศไทยและ
ตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเด็กในงานภาคเกษตรกรรม  รวมทั้งอนุสัญญาและขอ
แนะขององคการแรงงานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเด็กในงานภาคเกษตรกรรม   
 
 
 
 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1.6.1   ทําใหทราบแนวคิดและวิวัฒนาการในการใชแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม 
1.6.2   ทําใหทราบถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของ

ประเทศไทย  รวมทั้งมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศและ
กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม 
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1.6.3   ทําใหทราบถึงสภาพการทํางาน  สภาพการจาง  ปญหาและอุปสรรคในการคุมครอง
แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย 

1.6.4   เพื่อเปนแนวทางในการออกกฎหมายคุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ  
โดยใหมีบทบัญญัติวาดวยการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย 
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บทที่  2 
ความเปนมาและแนวคดิของการคุมครองแรงงานเด็กภาคเกษตรกรรม 

 
ปญหาแรงงานเด็กเปนปญหาสืบเนื่องมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคมท่ีขาด

ความสมดุล  ปญหาแรงงานเด็กจึงเปนปญหาระดับโลกท่ีเกิดข้ึนในประเทศตางๆ  โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา   และปญหาแรงงานเด็กท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรมก็เปนอีกปญหาหนึ่งท่ี
ควรไดรับความสนใจไมยิ่งหยอนกวาแรงงานเด็กท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ซ่ึง
ปญหาเหลานี้ไมอาจแกไขไดเพียงขามคืน  ดังนั้นในการหาทางคุมครองปองกันและพัฒนาแรงงาน
เด็กในภาคเกษตรกรรมเหลานี้  สมควรที่จะตองทราบถึงความเปนมาของการใชแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรม  ตลอดจนแนวความคิดของการคุมครองแรงงานเด็กเหลานั้นดวย  

 
2.1  ความหมายของแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรม 

ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ไดใหคําจํากัดความของคําวา “เด็ก”  วา
หมายถึง  มนุษยทุกคนท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป  และไดบัญญัติถึงสิทธิตางๆ  ของแรงงานเด็กไว  โดย
กําหนดใหประเทศภาคีตองตระหนักถึงสิทธิของเด็กท่ีจะไดรับการคุมครองจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบทางเศรษฐกิจ  และจากการทํางานท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของเด็ก  หรือเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาของเด็กดวย 

“แรงงานเด็ก”  ตามความหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ  หมายถึงเด็กท่ีอายุ
ต่ํากวา 15 ป   

“แรงงานเด็ก”  ตามความหมายของมาตรฐานแรงงานไทย  (มรท.8001-2546)  หมายถึง  
บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต  15  ปบริบูรณ  แตไมถึง  18  ปบริบูรณ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  มิไดใหคํานิยามของคําวา  “แรงงาน
เด็ก”  ไวโดยเฉพาะ  แตเม่ือพิจารณาบทบัญญัติตางๆแลว  อาจกลาวไดวา  แรงงานเด็ก  คือ  เด็กท่ีมี
อายุระหวาง  15 ป  แตยังไมครบ  18 ปบริบูรณ  การจางแรงงานเด็กท่ีอายุต่ํากวา 15ป จึงถือวาผิด
กฎหมาย 
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แรงงานเด็กแบงออกเปน 2 กลุม คือ  
1.  กลุมแรงงานเด็กท่ีทํางานถูกตองตามกฎหมาย (Legal  Child  Workers)  คือ  แรงงาน

เด็กท่ีมีอายุระหวาง 15 ป  แตยังไมครบ 18 ปบริบูรณ  มีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541   

2.  กลุมแรงงานเด็กท่ีอยูนอกเหนือจากกลุมแรงงานเด็กท่ีทํางานถูกตองตามกฎหมาย   
คือ  กลุมแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  15 ป  และแรงงานเด็กท่ีไดรับการวาจางและปฏิบัติอยางไม
ถูกตองตามกฎหมาย 1 

คําวา  งานเกษตรกรรม  ปรากฏอยูในกฎหมายฉบับตางๆ ซ่ึงไดใหความหมายไว
ดังตอไปนี้ 

 
2.1.1  พระราชบัญญัติการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524   

“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การทํานา  ทําสวน  ทําไร  ทํานาเกลือ  เล้ียงสัตว  เล้ียง
สัตวน้ํา  และกิจการอ่ืนตามในกฎกระทรวง 2 

 
2.1.2  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตร  พ.ศ.2517 

“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การทํานา  ทําไร  ทําสวน  เล้ียงสัตว  เล้ียงสัตวน้ํา  เล้ียง
ผ้ึง  เล้ียงไหม  เล้ียงคร่ัง  เพาะเห็ด  การประมง  และเกษตรกรรมอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 

 
2.1.3  พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2517 

“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การทํานา  การทําไร  ทําสวน  เล้ียงสัตว  เล้ียงสัตวน้ํา  
เล้ียงผ้ึง  เล้ียงไหม  เล้ียงคร่ัง  เพาะเห็ด  และการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 4 
 
 

2.1.4  พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518 

                                                           
1 รัตนา  นวนแกว  และ  ธีระยุทธ  กูกังวาน.  (2546).  โครงการศึกษา  ประเมินผล  บทบาท  ภารกิจ  

อาสาสมัครแรงงานประจําหมูบาน  (รายงานวิจัย).  หนา  2-6. 
2 พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524,  มาตรา 5. 
3 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตร พ.ศ. 2517,  มาตรา 3. 
4 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517,  มาตรา 4. 

DPU



“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การทํานา  ทําไร  ทําสวน  เล้ียงสัตว  เล้ียงสัตวน้ํา  และ
กิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 5  

 
2.1.5  กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 

“งานเกษตรกรรม”  หมายความวา  งานท่ีเกี่ยวกับการเพาะปลูก  การเล้ียงสัตว  การปา
ไม  การทํานาเกลือสมุทร  และการประมงท่ีมิใชการประมงทะเล 6 

ความหมายของ  “งานเกษตรกรรม”  ตามกฎหมายฉบับตางๆ  ขางตนไดใหความหมาย
ไวใกลเคียงกัน  เปนการกําหนดไวในลักษณะกวาง  นอกจากนี้ไดเปดชองในการประกาศกําหนด
งานเกษตรกรรมประเภทอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวดวย  ยกเวนในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครอง
แรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ท่ีมิไดมีการกําหนดเชนนั้น 

นับต้ังแตอดีต  จากการสํารวจวิจัยเร่ืองแรงงานเด็ก  ตางยืนยันตรงกันวาแรงงานเด็ก
สวนใหญจะทํางานในภาคเกษตรกรรม 7 แมวาชวงระยะหลังแรงงานเด็กจะออกจากภาค
เกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรมมากข้ึนแตก็ยังคงมีแรงงานเด็กซ่ึงยังคงทํางานในภาค
เกษตรกรรมในสัดสวนท่ีมากอยู  โดยพบวาในชวงฤดูการเพาะปลูก  แรงงานในภาคเกษตรกรรมมี
จํานวนมากข้ึน 

 
2.2  ความหมายและความเปนมาของการคุมครองแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรม 
 

2.2.1  ความหมายของการคุมครองแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรม 
การใชแรงงานเด็กมีอยูในทุกประเทศไมเฉพาะแตประเทศท่ีกําลังพัฒนาเทานั้น  แมแต

ประเทศท่ีพัฒนาแลวซ่ึงเปนผูนําดานสิทธิมนุษยชนก็ยังมีการใชแรงงานเด็ก  การไมใชแรงงานเด็ก
โดยส้ินเชิงอาจทําไมได  แตการลดจํานวนแรงงานเด็กและควบคุมดูแลไมใหมีการใชแรงงานเด็ก
โดยไมเปนธรรม  เปนส่ิงท่ีทําไดและควรทําอยางยิ่ง  การจัดการกับปญหาแรงงานเด็กเปนหนาท่ี
ความรับผิดชอบของรัฐบาล  เปนเร่ืองระดับทองถ่ิน  ระดับชาติ  และระหวางประเทศ  ดังนั้นใน
ข้ันตนจึงควรท่ีจะทราบถึงความหมายของการคุมครองแรงงานเด็กดวย 

การคุมครองแรงงานเด็ก  หมายถึง  การดําเนินการเพื่อใหการใชแรงงานเด็กเปนไปโดย
ความเปนธรรมและเหมาะสม  โดยรัฐเปนฝายกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสุดในการใชแรงงานให

                                                           
5 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  พ.ศ.2518,  มาตรา 4. 
6 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547,  ขอ 2. 
7 สํานักงานสถิติแหงชาติ.  รายงานการสํารวจแรงงานทั่วราชอาณาจักร  รอบท่ี 2 ป 2527-2531. 

DPU



สอดคลองกับสภาพรางกายและจิตใจของเด็ก  การคุมครองแรงงานเด็กมีความมุงหมายท่ีจะใหเด็ก
ไดมีรางกายและสมองเจริญเติบโตอยางเต็มท่ีและถนอมแรงงานเด็กเอาไวดวย  สาระสําคัญของการ
คุมครองแรงงานเด็กก็คือ  การคุมครองมิใหเด็กทํางานต้ังแตอายุยังนอยจนเกินไป  การคุมครอง
สภาพการทํางานใหอยูในระดับมาตรฐานอันดี  มิใหเด็กทํางานหนักและเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยและรางกายของเด็ก 8 

นอกจากนี้  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิเด็ก  มีแนวทางในการคุมครอง
แรงงานเด็ก  หลายประการ  ดังนี้ 

1)    การคุมครองแรงงานเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  (Convention  on  the  
Rights  of  the  Child)9   

คณะกรรมการดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ  ไดรางอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็กข้ึน  และสมัชชาสหประชาชาติมีมติยอมรับ  วันท่ี  20  พฤศจิกายน  ค.ศ.  1989  โดยใหมี
ผลใชบังคับเม่ือวันท่ี  2  กันยายน  ค.ศ.  1990  และเม่ือวันท่ี  8  ตุลาคม  ค.ศ.  1993  ซ่ึงเปนวันปด
การประชุมสมัยท่ี  4  ของคณะกรรมการสิทธิเด็ก  มีภาคีสมาชิกถึง  149  ประเทศ  โดยอนุสัญญา
ฉบับนี้ประกอบดวยบทบัญญัติท้ังส้ิน  54  มาตรา  ซ่ึงสามารถแบงได  2  สวนคือ  สวนท่ีเปนสาระ
บัญญัติ  (มาตรา  1-41)  และวิธีสบัญญัติ  (มาตรา  42-54)   

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กฉบับนี้  มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับแรงงานเด็กท่ีสําคัญใน  มาตรา  
32  ซ่ึงบัญญัติไววา 

        (1)  ประเทศภาคีตองตระหนักในสิทธิของเด็กท่ีจะไดรับการคุมครองจากการถูก
เอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ  และจากการทํางานท่ีจะเปนอันตรายหรือเปนอุปสรรคตอการศึกษา
ของเด็ก  หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของเด็ก  หรือการพัฒนาทางรางกาย  สมอง  จิตใจ  ศีลธรรม 

        (2)  ประเทศภาคีจะตองกําหนดใหมีมาตรการทางกฎหมายบริหารสังคมและ
การศึกษา  เพื่อใหมีการดําเนินการตามมาตราน้ีและโดยคํานึงถึงบทบัญญัติในขอตกลงระหวาง
ประเทศอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของโดยประเทศภาคีจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

                    ก.  กําหนดอายุข้ันตํ่าสุดในงานท่ัวไปหรืออายุข้ันตํ่าสุดในงานหลาย
ประเภทสําหรับการจางแรงงานเด็กเขาทํางาน 

                                                           
8 คมวิทย  แดงไชยวัฒน.  (2529).  ปญหาทางกฎหมายในการใชแรงงานเด็ก.  หนา 20. 
9 วิวัฒน  วองวิวัฒนไวทยะ.  (2542).  การคุมครองการใชแรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ.  หนา  
37-38. 
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                    ข.  กําหนดกฎเกณฑท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงและสภาพในการ
ทํางาน 

                    ค.  กําหนดบทลงโทษหรือวิธีการลงโทษอื่นๆ  ท่ีเหมาะสม  เพื่อใหมาตรา
นี้มีผลบังคับใชอยางจริงจัง   

2)  การคุมครองแรงงานเด็กตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง  (พลเมือง)  
และสิทธิทางการเมือง  (International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights)  

กติกานี้ประกาศใชเม่ือ  16  ธันวาคม  ค.ศ.  1966  มีบทบัญญัติท้ังหมด  53  ขอ  ประเทศ
ไทยไดใหสัตยาบันในป  พ.ศ.  2541  เปนผลใหประเทศไทยมีพันธะผูกพันท่ีตองปฏิบัติตาม  โดย
กติกานี้มีจุดประสงคเพื่อขยายเจตนารมณของสหประชาชาติในเร่ืองสิทธิมนุษยชนในสิทธิทางแพง
และทางการเมืองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนใหชัดเจนยิ่งข้ึน  ซ่ึงในบทบัญญัติท่ี
คุมครองแรงงานเด็กกําหนดหามมิใหนําแรงงานมากระทําการท่ีขัดตอมนุษยธรรม  รวมถึงหามนํา
เด็กมาเปนแรงงานทาส  รวมท้ังไดบัญญัติใหบุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการดําเนินชีวิต  มีเสรีภาพใน
การเรียกรองสิทธิของตน  มีสิทธิในเร่ืองสวนตัวและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงเปนการ
บัญญัติในลักษณะกลาวถึงแรงงานโดยภาพรวมทั่วไป  ยังมิไดลงในรายละเอียดในการใหการ
คุมครองแรงงานเด็กอยางชัดเจนนัก10   

3)  การคุมครองแรงงานเด็กตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  
และวัฒนธรรม  (International  Covenant  on  Economic  Social  and  Cultural  Rights)   

กติกานี้ประกาศใชเม่ือวันท่ี  3  มกราคม  ค.ศ.  1976  มีบทบัญญัติท้ังหมด  31  ขอ  โดย
กติกานี้มีจุดประสงคสําคัญเพื่อการขยายเจตนารมณของสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนใหชัดเจนยิ่งข้ึน  
สาระสําคัญของกติกานี้ก็คือ  การกําหนดสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยกําหนดให
บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะตัดสินดวยตนเองในทางการเมืองและการแสวงหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรมอยางอิสระ  และเคารพตอหลักการไมเลือกปฏิบัติแกทุกคน  ดังนั้น  เด็กทุกคนจึง
อยูในฐานะท่ีจะไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน 

สําหรับการคุมครองแรงงานเด็กนั้น  กติกานี้กําหนดใหประเทศภาคีตองจัดมาตรการ
คุมครองและชวยเหลือเปนพิเศษแกเด็ก  เด็กควรไดรับการคุมครองจากการแสวงหาประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคม  หามการจางงานท่ีขัดตอศีลธรรมและสุขภาพของเด็ก  โดยที่ประเทศภาคี
จะตองกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําในการทํางานใหแกแรงงานเด็ก  รวมท้ังใหการศึกษาแกเด็กให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันตํ่าของประเทศท่ีเด็กอาศัยอยู 11    

                                                           
10 วิวัฒน  วองวิวัฒนไวทยะ.  เลมเดิม.  หนา  35. 
11 วิวัฒน  วองวิวัฒนไวทยะ.  เลมเดิม.  หนา  35-36. 
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4)  การคุมครองแรงงานเด็กตาม ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็ก  (Declaration  on  the  
Rights  of  the  Child  1959)   

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็ก  เปนบทบัญญัติท่ีไดรับการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชา
สหประชาชาติในฐานะมติของสมัชชาสหประชาชาติ  และประกาศใชเม่ือวันท่ี  20  พฤศจิกายน  
ค.ศ.  1959  โดยบัญญัติไวท้ังส้ิน  10  ขอ  เพื่อเปนหลักประกันสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน  ท้ัง
ในดานสิทธิทางแพงและสิทธิทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจสังคม  และวัฒนธรรม  รวมท้ังใน
ดานพัฒนาการและการจางแรงงานเด็ก  ท้ังนี้เพื่อใหเปนมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับเด็กทุกคน  มิใหตก
เปนเหยื่อการเอารัดเอาเปรียบอยางไมเปนธรรม   

สําหรับบทบัญญัติ ท่ีคุมครองแรงงานเด็กเปนพิเศษนั้น   กําหนดไวในขอ  9  มี
รายละเอียดดังนี้  เด็กและเยาวชนพึงไดรับการปกปองใหพนจากการถูกทอดท้ิง  ความโหดราย
ทารุณ  และถูกขมเหงรับแกทุกชนิด  เด็กจะตองไมกลายเปนสินคาไมวาในรูปแบบใด  จะตองไมมี
การรับเด็กเขาทํางานกอนวัยอันสมควร  ไมมีการกระทําใดๆ  อันจะเปนการชักจูงหรืออนุญาตเด็ก
ใหจําตองรับจางทํางาน  ซ่ึงอาจจะเปนผลรายตอสุขภาพของเด็กหรือเปนเหตุใหการพัฒนาทาง
รางกาย  ทางสมอง  และทางจิตใจของเด็กตองเส่ือมถอยลง12 

 
2.2.2  ความเปนมาของการคุมครองแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรม 

แรงงานเด็กไดถูกนํามาใชในประเทศตางๆ  แตโบราณแลว  แตจะใชเพียงภายใน
ครอบครัวเพื่อทําการลาสัตว  ตกปลา  เล้ียงสัตว  เพาะปลูก  ทอผา  ฯลฯ  เพราะในสมัยนั้น
เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  มิใชปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตอยางเชนปจจุบัน  จึงมิไดมีการใชแรงงานเด็ก
ในลักษณะของการจางแรงงาน  ปญหาเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กจึงยังไมเกิดข้ึน 

ตอเม่ือประเทศตางๆ  ไดประกอบอาชีพทางกสิกรรมอยางเปนลํ่าเปนสัน  จึงไดมีการ
จางแรงงานกันข้ึนรวมท้ังแรงงานเด็กดวย  เพราะภาวะการณทางเศรษฐกิจบีบรัด  ทําใหเด็กตองถูก
สงออกรับจางทํางานในกิจการตางๆ  ตั้งแตอายุยังนอย  นายจางบางรายไปนําเด็กมาทํางานโดยไม
ตองจายคาจางเลย  เพียงแตเล้ียงดูใหอาหาร  ท่ีพัก  เคร่ืองนุงหม  ซ่ึงก็มิไดอยูในเกณฑท่ีดีนัก  แตก็
เปนท่ีพอใจของท้ังฝายบิดามารดา  ผูปกครอง  เพราะทางครอบครัวอาจไมอยูในสภาพท่ีจะเล้ียงดู
เด็กไดเลย  การที่มีคนมาชวยรับเล้ียงเด็กยอมเปนการดี  เทากับชวยแบงเบาภาระไป  บางคร้ังเด็ก
ตองมาทํางานเพื่อหารายไดจุนเจือครอบครัว  ฝายนายจางก็พอใจท่ีจะใชเด็กยิ่งกวาผูใหญ  ท้ังนี้ก็
เพราะเด็กสอนงาย  มีความคลองแคลววองไวในการควบคุมและใชเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  ไดไมยิ่ง

                                                           
12 แหลงเดิม.  หนา  37. 
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หยอนไปกวาผูใหญ  แตจายคาจางใหในอัตราท่ีต่ําโดยเด็กไมไดโตแยงอยางผูใหญ  ท้ังๆท่ีบาง
คนทํางานหนักและอาจไดผลงานมากกวาผูใหญบางคนเสียอีก13   

ปญหาการใชแรงงานเด็กเปนปญหาที่เกิดข้ึนมากในประเทศตางๆ  ซ่ึงในหลายๆ
ประเทศ  รวมทั้งองคกรระหวางประเทศตางๆ เร่ิมหันมาใหความสําคัญกับปญหาแรงงานเด็กกัน
มากข้ึน  โดยจะเห็นไดจากการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก  ดังเชน  
มาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็ก  ในอนุสัญญาฉบับ
ท่ี 138 วาดวยการกําหนดอายุข้ันตํ่า  ค.ศ.1973 (Minimum  Age  Convention  ,1973)  หรืออนุสัญญา
ฉบับท่ี 182  วาดวยการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายท่ีสุด ค.ศ.1999  (The Worst 
Form of Children Labour Convention ,1999 )  เปนตน  รวมท้ังในหลายๆประเทศไดมีการกําหนด
กฎหมายเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กกันมากข้ึน  เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศอังกฤษ   เปน
ตน  แตมีหลายประเทศท่ีกําหนดกฎหมายโดยไมครอบคลุมทุกประเภทงาน  สวนใหญจะใชบังคับ
กับแรงงานท่ีมีสัญญาการวาจาง  ทําใหลูกจางบางกลุมไมไดรับการคุมครองทางกฎหมาย  
โดยเฉพาะกรณีแรงงานเด็กท่ีทํางานในธุรกิจท่ีไมเปนทางการ  (Informal  Sector)  ซ่ึงพบวาเด็ก
เหลานี้มักทํางานในภาคเกษตรกรรม   

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ประชากรจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชากรในชนบทยังคงประกอบการเกษตรกรรมเปนอาชีพ  กลาวคือมีกําลังแรงงานในงาน
เกษตรกรรมจํานวนรอยละ  57.02  ของกําลังแรงงานท่ีมีงานทําท่ัวประเทศ  และเน่ืองจากในระยะ
สองทศวรรษท่ีผานมา  ประชากรของประเทศไดเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง  แตพื้นดินท่ีใชทําการเกษตรมี
จํากัดไมไดเพิ่มตามจํานวนประชากรและกลับมีพื้นท่ีนอยลงดวยเพราะความเจริญเติบโตของงาน
อุตสาหกรรม  และงานพาณิชยกรรมไดขยายตัวรุกลํ้าเขาไปในพื้นท่ีทําการเกษตรกรรมแตเดิมเปน
บางสวน  เชน  การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร  ทําให
มีความหนาแนนของประชากรในการใชพื้นท่ีทําการเกษตรกรรมมาก  แรงงานในงานเกษตรกรรม
บางคนไมมีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมของตนเอง  ตองรับจางทํางานเกษตรกรรมใหแกเกษตรกรหรือ
เจาของท่ีดินอ่ืนหรืออพยพเขาสูเมืองเพ่ือรับจางในงานอุตสาหกรรมหรืองานพาณิชยกรรมเปน
แรงงานอพยพ  เม่ือถึงฤดูกาลทํางานเกษตรกรรมจึงจะกลับถ่ินฐานท่ีอยูเดิมเพื่อรับจางเปนลูกจางใน
งานเกษตรกรรม  ดังนั้น  แรงงานในงานเกษตรกรรมในแตละปจึงมีจํานวนไมคงท่ี 

แรงงานท่ัวประเทศโดยเฉพาะแรงงานในงานอุตสาหกรรมและงานพาณิชยกรรมไดรับ
ความสนใจในการศึกษาจัดทําสถิติในเร่ืองจํานวนแรงงาน  การอพยพแรงงานและปญหาในการ
ทํางานพอสมควร  แรงงานในอุตสาหกรรมและงานพาณิชยกรรมนั้นไดรับการคุมครองแรงงานตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานอยางเต็มท่ี  ทั้งในดานการคุมครองแรงงานดานความปลอดภัยในการ

                                                           
13 นิกร  พรายแสงเพชร.  ปญหาแรงงานในประเทศไทย.  หนา  78-79. 
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ทํางาน  ดานการแรงงานสัมพันธตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2518  แตแรงงานใน
งานเกษตรกรรมน้ัน  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  9  (พ.ศ.  2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มิใหใชบังคับแกนายจางซ่ึงจางลูกจางทํางานในงานเกษตรกรรม  งาน
ท่ีรับไปทําท่ีบาน  เม่ือพิจารณาวาแรงงานในงานเกษตรกรรมมีจํานวนมากกวาคร่ึงของจํานวน
แรงงานในวัยทํางานท่ัวประเทศประกอบกับลักษณะการประกอบการเกษตรที่มีการจางแรงงานมาก
ข้ึน  ตางจากแตเดิมท่ีใชแรงงานในครอบครัวหรือชวยเหลือกันระหวางเพ่ือนบานใกลเคียงจึงเปน
การจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการศึกษาสภาพปญหาของการทํางานเกษตรกรรมเพ่ือกําหนดแนว
ทางการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  ท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมและบังคับใชกับการทํางาน
เกษตรกรรมไดอยางแทจริง14 

ประเทศไทยมีการใชแรงงานเด็กมานานแลว  แตยังไมสูมีปญหาท่ีเดนชัดนัก  เพราะ
สวนใหญเปนการทํางานภาคเกษตรกรรมในเรือกสวนไรนาของตนเอง ในสมัย กอนป พ.ศ. 2499  
ประชาชนสวนใหญยึดอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  ซ่ึงถือวาเปนอาชีพท่ีอิสระ  ความสําคัญของ
เร่ืองการจางแรงงานมีนอยมากเพราะสวนใหญเปนการประกอบกิจการในลักษณะครอบครัว  ซ่ึง
กระทําโดยสมาชิกในครอบครัว  หรือเปนการชวยเหลือกันระหวางครอบครัวซ่ึงประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกัน การใชแรงงานเปนลักษณะของระบบทาสท่ีตองทํางานรับใชในบานเรือนของขุน
นางหรือนายทหาร  ตามกฎหมายลักษณะทาส  ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  5  ไดทรงประกาศเลิกทาสท่ัวราชอาณาจักร  สงผลใหทาสไดรับการปลดปลอย
เปนอิสระ  ทําใหเกิดแรงงานเสรีข้ึนในประเทศไทย   จนกระท่ังสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี 6  ทรงโปรดใหตรากฎหมายวาดวยการควบคุมแรงงานและสภาพการ
ทํางานข้ึนใน  พ.ศ. 2454  เนื่องจากทรงเล็งเห็นวามีแรงงานเสรีเกิดข้ึนมาก  จึงควรตรากฎหมาย
ดังกลาวเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้นับวาเปนกฎหมายแรงงาน
ฉบับแรกของประเทศไทย 

ในชวงกอนท่ีประเทศไทยจะเร่ิมมีการคุมครองแรงงานตามมาตรฐานสากลนั้น  ไดมี
การปรับปรุงกฎหมายของประเทศใหมีความเปนสากล  จึงไดมีการตราประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยออกมาบังคับใช  โดยมีบทบัญญัติเร่ืองการจางแรงงานอยูในบรรพ 3  ลักษณะ 6  มาตรา 575 
– 586  (ประกาศใชเม่ือวันท่ี 1  เมษายน  พ.ศ. 2472)  ซ่ึงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยนี้ใชกับการจางแรงงานทุกประเภท  รวมท้ังการจางแรงงานในงานภาคเกษตรกรรมดวย  แต
เปนเพียงการกําหนดถึงการจางแรงงานโดยท่ัวไป  มิไดกําหนดการคุมครองในรายละเอียด  

                                                           
14 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  (2545).  การวิเคราะหในเชิงกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงานในภาค

เกษตรกรรม.  หนา  6-7. 
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สําหรับประเทศไทยมี  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541  ซ่ึงมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม 2541 มีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองแรงงานโดยท่ัวไป  รวมท้ังแรงงานเด็ก  
นอกจากนี้ยังใหความคุมครองแรงงานในลักษณะพิเศษ  เชน  งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดิน
ทะเล  งานประมงทะเล  งานขนสงทางบก  เปนตน  แตพระราชบัญญัติดังกลาวในมาตรา 4 วรรค
สอง  และมาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2541)  ไดกําหนดมิใหใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้บังคับแกนายจางท่ีมีลูกจางทํางานในภาคเกษตรกรรม  ซ่ึงรวมท้ังลูกจางเด็กท่ีทํางานในภาค
เกษตรกรรมดวย  เนื่องจากงานตางๆในภาคเกษตรกรรมน้ันมีสภาพการจางและการทํางานท่ีมีความ
แตกตางจากการจางงานในงานท่ัวไป  ดังนั้นการจะใหพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ซ่ึงบัญญัติข้ึนโดยมุงบังคับใชกับประเภทงานอุตสาหกรรมและงานพาณิชยกรรมเปนหลัก  ใหมีผล
ใชบังคับกับงานเกษตรกรรมดวยนั้น  อาจไมสอดคลองกับสภาพการทํางาน  สภาพการจางแรงงาน  
และบางบทบัญญัติอาจทําใหเปนภาระหนักแกเกษตรกรของประเทศ  เพราะสภาพของการคุมครอง
แรงงานในบางเร่ืองขัดกับลักษณะของงาน  ดวยเหตุปจจัยดังกลาวทําใหในเวลานั้นแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยไมไดรับความคุมครอง   

ตอมากระทรวงแรงงานไดประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ซ่ึงออกตามความในมาตรา  22  ท่ีใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานกําหนดในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีพิเศษแตกตางไปจากพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ในงานเกษตรกรรมได  โดยบังคับใชตั้งแตวันท่ี 13 เมษายน  2548  ซ่ึง
ถือเปนความกาวหนาของการคุมครองแรงงานอีกข้ันหนึ่ง  แตเนื่องจากบัญญัติอยูในรูปของ
กฎกระทรวงจึงไมอาจกําหนดใหความคุมครองอยางครอบคลุมไดในทุกเร่ือง  การที่จะนํา
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาบังคับใชกับแรงงานในภาค
เกษตรกรรมจึงไมอาจจะใหความคุมครองไดอยางเหมาะสม  โดยเฉพาะในแรงงานเด็กและเยาวชน
ในภาคเกษตรกรรม  เนื่องจากยังอยูในวัยท่ีตองมีการพัฒนาท้ังทางรางกาย  และจิตใจ  รวมทั้งตอง
ไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ  เปนวัยท่ีมีความระมัดระวังอันตรายจากการทํางานนอยกวาผูใหญ  
จึงเปนกลุมท่ีควรใหความสําคัญและควรมีมาตรการเปนพิเศษเพื่อใหมีการคุมครองท่ีเหมาะสมกับ
สภาพการทํางานและสภาพการจาง   

ในการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง
แรงงานเด็กและเยาวชนในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยท่ีเหมาะสมนั้น  ควรท่ีจะตองศึกษาถึง
วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในการใหความคุมครองแกแรงงานในภาคเกษตรกรรมท่ีเปนเด็กและ
เยาวชนในอดีต  ซ่ึงพบวาประเทศไทยไดมีการกําหนดกฎหมายข้ึนมาใชบังคับหลายฉบับและไดมี
การปรับปรุงแกไขมาโดยลําดับ  ดังนี้     
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2.2.2.1  การคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  ตามพระราชบัญญัติแรงงาน           
พ.ศ.  2499 

โดยท่ีกฎหมายแรงงานเปนกฎหมายท่ีรัฐจัดทําข้ึน  เพื่อมุงประโยชนรวมกันของผูใช
แรงงานและมุงสงเสริมนโยบายสาธารณะของกฎหมายมหาชนเปนหลัก  มากกวาท่ีจะมุงเนนถึง
ความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาและเสรีภาพในบางแหง  ดังนั้นหากนายจางซ่ึงมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจมากกวาลูกจางทําสัญญาซ่ึงขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานยอมทําไมได  มิฉะนั้น
อาจทําใหนายจางใชอํานาจของตนท่ีมีมากกวากดขี่และเอาเปรียบลูกจางในการทํางานไดโดยงาย15 

พระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ.  2499  เปนกฎหมายคุมครองแรงงานตามหลักสากลฉบับ
แรกของประเทศไทย  มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1  มกราคม  พ.ศ.  2500  นับเปนธรรมนูญฉบับแรก
ของผูใชแรงงาน  กฎหมายวางขอกําหนดการคุมครองแรงงานไวอยางกวางขวางชัดแจง  โดยเฉพาะ
ในเร่ืองช่ัวโมงการทํางาน  เวลาพักผอน   การหยุดงาน  การหยุดพักรักษาตัว    การใชแรงงานหญิง
และเด็ก  การกําหนดการจายคาจาง   คาลวงเวลา  คาชดเชย  เงินทดแทน  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหสิทธิ
คนงานกอต้ังสมาคมและทําการตอรองกับนายจาง 16      

กฎหมายฉบับนี้จะใชบังคับเฉพาะกับการจางแรงงานในกิจการท่ีกําหนดไวโดยพระราช
กฤษฎีกา  เร่ืองการกําหนดประเภทและขนาดพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  หรือธุรกิจ  โดยพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ไดกําหนดใหความคุมครองแกงานประเภทตางๆไวท้ังหมด  85  ประเภท  ซ่ึงใน
จํานวนนี้มีงานเกษตรกรรมเพียงประเภทเดียวท่ีไดรับการคุมครองคืองานการทําไรออย  เปนงาน
ประเภทที่ 13  แหงพระราชกฤษฎีกานี้  โดยใชบังคับกับงานท่ีมีลูกจางต้ังแต 10  คนข้ึนไป  ซ่ึง
กฎหมายดังกลาวไดใหความคุมครองแกแรงงานในภาคเกษตร  (เฉพาะการทําไรออย)  และยังเปน
กฎหมายฉบับแรกที่มีบทบัญญัติใหความคุมครองแกแรงงานเด็กไวเปนพิเศษนอกเหนือจากการ
คุมครองแรงงานตางๆ  ท่ีไดรับเทาเทียมกับแรงงานผูใหญ 

วัตถุประสงคในการกําหนดบทบัญญัติใหความคุมครองแกแรงงานเด็กเอาไวเปนพิเศษ
เพิ่มข้ึนจากบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองแกแรงงานผูใหญนั้น  ก็โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหความ
คุมครองปกปองดูแลมิใหเด็กตองเขามาสูตลาดแรงงานต้ังแตอายุยังนอยเกินสมควร  และเพื่อ
ปองกันมิใหการทํางานเปนเค ร่ือง บ่ันทอนความเจริญเติบโตทางร างกายของเ ด็กและ
กระทบกระเทือนตอการศึกษาของเด็กดวย 

พระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ. 2499  มีเนื้อหาสาระในการใหความคุมครองแรงงานโดย
สรุป  ดังนี้ 

                                                           
15 ธีระ  ศรีธรรมรกัษ.  (2543).  กฎหมายแรงงาน.  หนา  9. 
16 นิคม  จันทรวิฑูร.  (2530).  กฎหมายแรงงาน  แนวคิดและปญหา.  หนา  41-42. 
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1)  การใหความคุมครองเกี่ยวกับเวลาทํางาน  ไดกําหนดไวถึงกําหนดเวลาทํางานปกติ  
กําหนดเวลาทํางานสําหรับงานท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือรางกาย  และกําหนดเวลาพัก 

2)  การใหความคุมครองเกี่ยวกับเร่ืองกําหนดวันหยุดงานของลูกจางท่ีนายจางตองจัด
ใหหยุดงานในวันหยุดงานประจําสัปดาหไมนอยกวาสัปดาหละ  24  ช่ัวโมงติดตอกัน 

วันหยุดงานตามประเพณีนิยมปละไมนอยกวา  13  วัน  โดยรวมวันแรงงานแหงชาติ
ดวย  และจัดใหลูกจางประจําท่ีทํางานครบ  1  ป  แลวหยุดพักผอนประจําปไดปละไมนอยกวา  6  
วันทํางาน 

3)  คุมครองในเร่ืองคาจาง17  ใหนายจางจายคาจางใหลูกจางตามกําหนดเวลาที่กําหนด

ไว  ถาจายไมตรงตามกําหนดตองจายดอกเบ้ียหรือเงินเพิ่มใหแกลูกจาง  นอกจากน้ันนายจางยังตอง
จายคาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง18 

4)  การคุมครองในเร่ืองเลิกจาง  กําหนดใหนายจางจายเงินชดเชยใหแกลูกจาง  ในกรณี
ท่ีลูกจางออกจากงานโดยไมไดกระทําผิดอยางรายแรง 

5)  ไดกําหนดใหนายจางจายเงินทดแทนใหแกลูกจางท่ีตองประสบอันตรายถึงบาดเจ็บ  
ทุพพลภาพ  หรือตาย  เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง  หรือเจ็บปวยดวยโรคซ่ึงเกิดข้ึนตาม
ลักษณะหรือสภาพของงาน  หรือโรคซ่ึงเกิดข้ึนเกี่ยวเน่ืองกับการทํางานใหแกนายจาง  หรือถึงตาย
ดวยโรคเนื่องจากการทํางาน 

6)  กําหนดใหนายจางจัดสวัสดิการที่จําเปนใหแกลูกจาง  เชน  น้ําสะอาด  สําหรับดื่ม  
หองน้ําหองสวม  เปนตน 

7)  การใชแรงงานหญิง 
8)  โดยเฉพาะอยางยิ่งไดบัญญัติไวถึงการใหความคุมครองแรงงานเด็กเปนพิเศษใน

เร่ือง 
        (1)  อายุของเด็กท่ีจะทํางาน   
               (1.1)  ไดกําหนดหามนายจางรับเด็กอายุต่ํากวา  12  ป  เปนลูกจาง   
               (1.2)  หามนายจางรับเด็กอายุตั้งแต  12  ป  แตยังไมถึง  14  ป  เปนลูกจาง  

เวนแตเปนงานเบา  หรือเปนงานท่ีใชบุคคลในครอบครัวทําซ่ึงไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย

                                                           
17 พระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ. 2499,  มาตรา 3  ไดกําหนดนิยามคําวา  “คาจาง”  ใหหมายถึง  “เงินซึ่ง

นายจางตกลงจะจายใหแกลูกจาง  ไมวาจะเปนการจายรายป  รายเดือน  รายปกษ  รายสัปดาห  รายวัน  หรือราย
ช่ัวโมง  หรือจายตามผลงานที่ลูกจางทําใหแกนายจางเปนการตอบแทนการทํางานของลูกจาง”  

18 พระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ. 2499  ไดใหการคุมครองความเสมอภาคระหวางลูกจางชายและหญิง  
รวมทั้งลูกจางที่เปนเด็กในการกําหนดคาจาง  โดยลูกจางซึ่งทํางานที่มีคุณภาพ  ปริมาณ  ลักษณะและสภาพงาน
อยางเดียวกันจะตองไดรับคาจางในอัตราเทากัน 
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และความเจริญเติบโตของรางกาย  และเวลาทํางานนั้นไมใชเวลาเรียนตามปกติ  ท่ีตองไมเปนการ
ขัดตอการศึกษาเลาเรียนตามกฎหมายวาดวยการประถมศึกษาดวย 

สําหรับงานเบาตามท่ีกฎหมายกําหนดไวก็คือ 
- งานรับใช 
- งานรับ  สง  หรือขายหนังสือ 
- งานจําหนายหรือสงดอกไม  ผลไม  เคร่ืองชําหรือเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล  หรือ 
- งานยก  แบกหาม  หาบ  ทูน  หรือลากของซ่ึงมีน้ําหนักไมเกิน  10  กิโลกรัม 
        (2)  นายจางตองขออนุญาตในการใชแรงงานเด็กและไดรับอนุญาตกอนท่ีนายจาง

จะจางเด็กท่ีอายุตั้งแต  12  ป  แตยังไมถึง  16  ป  เปนลูกจางทํางานอ่ืนนอกจากงานเบาดังท่ีกลาว
มาแลว 

ในการขออนุญาตใชแรงงานเด็กจะตองนําหลักฐานอันไดแก 
- เอกสารแสดงชนิดของงาน  กําหนดช่ัวโมงทํางานและอ่ืนๆ  ท่ีนายจางออกให 
- เอกสารแสดงอายุของเด็ก 
- ใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งแสดงความสมบูรณของรางกายวาสามารถ

ทํางานได 
- เอกสารแสดงความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง 
        (3)  กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดเวลาทํางานของลูกจางเด็กไววา  เด็กอายุตั้งแต  12  

ป  แตยังไมถึง  16  ป  จะมีกําหนดเวลาทํางานปกติเกินไปกวาวันละ  6  ช่ัวโมง  หรือสัปดาหละ  36  
ช่ัวโมงไมได  และหามใหเด็กทํางานในระหวางเวลา  20.00  น.  ถึง  06.00  น.  เวนแตเด็กเปนผู
แสดงภาพยนตร  ละคร  หรือการแสดงอยางอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 

        (4)  ประเภทและลักษณะของงานท่ีหามเด็กอายุตั้งแต  14  ป  แตยังไมถึง  16  ป  
ทํางานเปนลูกจาง  คือ 

- งานคุมเคร่ืองจักร  งานคุมปนจั่น  หรืองานยกของ 
- งานดับเพลิง 
- งานทําความสะอาดเคร่ืองจักร  ซ่ึงอาจเปนอันตรายแกผูทําได 
- งานซ่ึงตองทําใตดินหรือใตน้ํา 
- งานนั่งรานในการกอสราง 
- งานเกี่ยวกับวัตถุเคมีท่ีเปนอันตรายหรือวัตถุมีพิษ 
- งานเกี่ยวกับกัมมันตรังสี 
- งานเกี่ยวกับการทํา  ใช  หรือขนสง  วัตถุระเบิด 
ในพระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ.  2499  นอกจากจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครอง

แรงงานแลว  ยังไดมีบทบัญญัติใหสิทธิคนงานในการกอต้ังสมาคม  และทําการตอรองกับนายจาง
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ไดดวย  ลูกจางทุกคนมีสิทธิโดยเทาเทียมกันไมวาเด็กหรือผูใหญ  ยกเวนแตสิทธิในการเปน
ผูกอการสหภาพแรงงานท่ีจะตองบรรลุนิติภาวะ  และลูกจางท่ีจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานได
จะตองมีอายุตั้งแต  16  ป  ข้ึนไป  หรือบรรลุนิติภาวะ19  ซ่ึงวัตถุประสงคในการจัดต้ังสหภาพ

แรงงานและสหพันธแรงงานตามกฎหมายคือ  การใหความคุมครองผลประโยชนในการทํางานหรือ
เพื่อสวัสดิการของลูกจาง  แสดงใหเห็นวาพระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ.  2499  นี้ไดใหการคุมครอง
แรงงานและสนับสนุนการแรงงานสัมพันธตามแบบสากลไวรวมกัน20 

ในเร่ืองบทกําหนดโทษ  ไดกําหนดใหนายจางผูใดท่ีใชแรงงานเด็กอันเปนการฝาฝนตอ
กฎหมาย  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  3,000  บาท  ตามรายตัวของลูกจางเด็ก  แตตองไมเกิน  
10,000  บาท  แตถาไดกระทําความผิดอยางเดียวกันซํ้าอีกภายในเวลา  12  เดือน  นับแตวันพนโทษ
ก็ใหเพิ่มโทษอีกหนึ่งเทาของโทษท่ีศาลกําหนดสําหรับความผิดคร้ังหลัง 

หลังจากใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวไดเพียงหนึ่งป  ไดมีการปฏิวัติและหัวหนา
คณะปฏิวัติไดออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  19  ลงวันท่ี  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2501  ยกเลิก
พระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ. 2499 
 

2.2.2.2  การคุมครองแรงงาน  ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 19  พ.ศ. 2501 
การออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  19  นี้ใหเหตุผลวามีบทบัญญัติไมเหมาะสม

เปดชองใหใชเปนเคร่ืองมือยุยงสงเสริมใหเกิดความราวฉานระหวางนายจางกับลูกจาง  ทําลาย
ความเห็นใจและการประนีประนอมระหวางกัน  ทําใหเกิดความระสํ่าระสายในการประกอบ
อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  เปนภัยรายแรงแกการดําเนินงานเศรษฐกิจเพื่อความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศ  และในประกาศฉบับเดียวกันยังยกเลิกบรรดาสหภาพและสหพันธท่ีจัดต้ังตามกฎหมาย
เดิม 21    

บทบัญญัติสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ. 2499  ซ่ึงไดถูกยกเลิกไป
ดังกลาว   รวมท้ังเ ร่ืองเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน   ไดถูกนํามาบัญญัติใหมในประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  รวม 5 ฉบับ  คือ 

1.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองกําหนดเวลาการทํางาน  วันหยุดงานของลูกจาง  
การใชแรงงานหญิงและเด็ก  การจายคาจาง  และการจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัยของ
ลูกจาง  ลงวันท่ี  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2501 

                                                           
19 สุดาศิริ  วศวงศ  และคณะ.  (2543).  แนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงานเด็ก  

(รายงานการวิจัย).  หนา  43-45. 
20 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  16. 
21 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2501,  ขอ 1. 
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2.   ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองกําหนดงานอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยหรือรางกายของลูกจางและงานเบา  ลงวันท่ี  5  มกราคม  พ.ศ. 2502 

3.   ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการหยุดงานประจําสัปดาห  ลงวันท่ี  23  
มีนาคม  พ.ศ. 2507   

4.   ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการจายเงินทดแทน  ลงวันท่ี  
20  ธันวาคม  พ.ศ. 2501  

5.   ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองโรคซ่ึงเกิดข้ึนเกี่ยวกับการทํางาน  ลงวันท่ี  31  
ตุลาคม  พ.ศ. 2501 

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองกําหนดเวลาการทํางาน  วันหยุดงานของลูกจาง  
การใชแรงงานหญิงและเด็ก  การจายคาจาง  และการจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัยของ
ลูกจาง  ในขอ  39 ถึง  ขอ  48  เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดถึงเร่ืองการใชแรงงานเด็กเอาไวเปนพิเศษ  
โดยมีหลักการเหมือนและแตกตางไปจากหลักการในพระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ.  2499  ดังนี้22 

(1)  อายุข้ันตํ่าของเด็กท่ีทํางานได  และลักษณะงานเบาไดกําหนดไวเชนเดียวกับ
พระราชบัญญัติแรงงาน  พ.ศ.  2499 

(2)  ประเภทของงานอันตรายท่ีหามเด็กทํา  มีการเพิ่มเติมโดยกําหนดประเภทและ
ลักษณะของงานที่หามเด็กทําไวโดยพิจารณาตามเกณฑอายุเด็ก  ดังนี้ 

          (2.1)  หามใชเด็กท่ีอายุตั้งแต  16  ป  แตยังไมถึง  18  ป  ทํางานดังตอไปนี้  งาน
ทําความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตขณะท่ีเคร่ืองกําลังทํางาน  งานที่ตองทําใตดินหรือใตน้ํา  
งานผลิตหรือขนสงวัตถุเคมีท่ีเปนอันตราย  วัตถุมีพิษ  วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ  และงานเกี่ยวกับ
กัมมันตภาพรังสี 

        (2.2)  หามใชเด็กท่ีอายุต่ํากวา  16  ป  ทํางานดังท่ีกลาวมาแลวและงานดังตอไปน้ี  
คือ  งานใชเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต  งานใชปนจั่นหรืองานใชเคร่ืองยกของ  งานดับเพลิงและงาน
ท่ีตองทําบนนั่งราน 

(3)  สถานท่ีหามเด็กทํางาน  โดยหลักการแลวคงเดิม  คือ  หามเฉพาะเด็กหญิงท่ีมีอายุต่ํา
กวา  18  ป  เขาทํางานในสถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

(4)  กําหนดระยะเวลาทํางานสําหรับเด็ก  กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดเพิ่มเติมเวลาทํางาน
ของลูกจางเด็ก  โดยพิจารณาจากอายุของเด็กท่ีทํางานเปนเกณฑในการกําหนดระยะเวลาทํางานให
เหมาะสมโดยแบงเด็กออกเปน  2  กลุม  คือ 

        (4.1)  ลูกจางเด็กท่ีมีอายุตั้งแต  12  ป  แตยังไมถึง  14  ป  นายจางจะใหทํางานได
ไมเกินวันละ  6  ช่ัวโมง 

                                                           
22 วิวัฒน  วองวิวัฒนไวทยะ.  เลมเดิม.  หนา  92-93. 
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        (4.2)  ลูกจางเด็กท่ีมีอายุตั้งแต  14  ป  แตยังไมถึง  18  ป  นายจางจะใหทํางานได
ไมเกินวันละ  8  ช่ัวโมง 

นอกจากนี้ยังไดกําหนดหามนายจางใหเด็กทํางานในบางเวลา  คือหามใชเด็กท่ีมีอายุต่ํา
กวา  18  ป  ทํางานอุตสาหกรรมในระหวางเวลา  22.00-06.00  นาฬิกา  เวนแตเด็กนั้นจะเปนผูแสดง
ภาพยนตร  ละคร  หรือการแสดงอยางอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน  โดยบทบัญญัติไดขยายการใหความ
คุมครองเด็กในงานกลางคืนใหสูงข้ึน  ซ่ึงเดิมเคยใหความคุมครองแกเด็กท่ีอายุต่ํากวา  16  ป  เปน
การใหความคุมครองแกเด็กท่ีอายุต่ํากวา  18  ป 

(5)  การหามทํางานในวันหยุด  เปนหลักการเพิ่มเติมท่ีกําหนดหามนายจางใหลูกจางเด็ก
ท่ีมีอายุต่ํากวา  15  ป  ทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห  วันหยุดตามประเพณี  และวันหยุดพักผอน
ประจําป 

(6)  การขออนุญาตใชแรงงานเด็ก  โดยหลักการแลวเหมือนเดิมเพียงแตกําหนดเพิ่ม
หลักฐานท่ีจะมาขออนุญาตใชแรงงานเด็กข้ึนอีก  1  รายการ  คือ  ใบรับรองของโรงเรียนท่ีแสดง
เวลาเรียนและผลการศึกษา 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวไดนิยามคําวา  “ลูกจาง”  ท่ีจะไดรับความคุมครอง
แรงงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้วา  หมายถึง  ลูกจางในงานอุตสาหกรรมและงาน
พาณิชยกรรมเทานั้น  ดังนั้นทําใหลูกจางท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรมจึงไมไดรับความคุมครอง
แรงงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว  เปนผลทําใหลูกจางท่ีเปนเด็กและเยาวชน
ซ่ึงทํางานในภาคเกษตรกรรมในเวลาน้ันไมไดรับการคุมครองแรงงานดวย 

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี  19  นี้มีผลใชบังคับเปนระยะเวลา  14  ป (ตั้งแต  พ.ศ. 
2501-2515) 

ตอมามีการปฏิวัติในป พ.ศ. 2514  คณะปฏิวัติไดออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี  
103  ลงวันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2515   ซ่ึงมีผลบังคับใชอยางกฎหมาย  นายจางและลูกจางผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดของกระทรวงมหาดไทยซ่ึงออกในเร่ืองการคุมครองแรงงาน (ออกตาม
ความในขอ 2 )  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ23    โดยยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 19   ซ่ึงตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ออกมาบังคับใชอีกหลายฉบับ  รวมทั้งประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการคุมครองแรงงาน  ลง
วันท่ี 16  เมษายน พ.ศ. 2515  ดวย 
 
 
 

                                                           
23 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 103  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515,  ขอ 8. 
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2.2.2.3  การคุมครองแรงงาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุมครองแรงงาน  
ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2515   

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุมครองแรงงาน  ลงวันท่ี 16  เมษายน  พ.ศ. 2515  
ขอ 1 บัญญัติวา  ประกาศนี้มิใหใชบังคับแก 

(1) ราชการสวนกลาง 
(2) ราชการสวนภูมิภาค 
(3) ราชการสวนทองถ่ิน 
(4) กิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 

ซ่ึงตาม (4) กระทรวงมหาดไทยยังมีอํานาจท่ีจะกําหนดกิจการอ่ืนใดท่ีเห็นวาไมสมควร
จะใชกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานบังคับไดอีกดวย  ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยก็ไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ือง  กําหนดกิจการท่ีมิใหใชบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการ
คุมครองแรงงาน  ลงวันท่ี 16  เมษายน  พ.ศ. 2515  (ราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 89  ตอนท่ี 61  หนา 39 
ลงวันท่ี 14  เมษายน  พ.ศ. 2515)  กําหนดมิใหใชบังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการ
คุมครองแรงงานแกกิจการดังตอไปนี้ 

(1)  งานเกษตรกรรม  ซ่ึงไดแก  งานเพาะปลูก  ประมง  ปาไม  เล้ียงสัตว  ซ่ึงมิไดใช
ลูกจางตลอดป  และไมมีงานลักษณะอ่ืนรวมอยูดวย  ท้ังนี้  เฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการจาย
คาจาง  และการจายเงินทดแทน 

(2)  การจางงานท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงกําไรในทางเศรษฐกิจ 
สําหรับงานเกษตรกรรมตามขอ (1) นั้น  จํากัดอยูเฉพาะงานเพียง 4 ประเภท  คือ  งาน

เพาะปลูก  งานประมง  งานปาไม  งานเล้ียงสัตว  และจะตองประกอบดวยเง่ือนไขอีก 2 ประการ  
คือ  การวาจางงานเกษตรกรรมดังกลาวนั้นตองมิใชเปนการจางไวใชงานตลอดป  และการวาจาง
งานเกษตรกรรมดังกลาวนั้นจะตองไมมีการจางงานลักษณะอ่ืนรวมอยูดวย 

เม่ือการจางงานเกษตรกรรมใดเขาองคประกอบท้ัง 2  ประการแลว  งานเกษตรกรรม
นั้นจะไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  เฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการจาย
คาจางและการจายเงินทดแทน  ซ่ึงหมายความวานายจางยังจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานในเร่ืองเกี่ยวกับการจายคาจางและการจายเงินทดแทนอยู  สวนการคุมครอง
แรงงานในเร่ืองอ่ืนๆ เชน  กําหนดเวลาทํางานปกติ  การคุมครองการใชแรงงานหญิงและเด็ก  การ
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จายเงินชดเชย  ตลอดจนการจัดสวัสดิการ  เชน  จัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม  หองน้ํา  หองสวมอัน
ถูกตองตามสุขลักษณะนั้น  นายจางไมอยูในบังคับท่ีจะตองจัดให24 

จากขอกําหนดของกฎหมายฉบับดังกลาวนี้  ทําใหมีลูกจางท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรม
จํานวนมากท่ีไมไดรับความคุมครอง  กลาวคือ  เฉพาะลูกจางท่ีทํางานเกษตรกรรมในกิจการซ่ึงมี
การจางลูกจางตลอดป  หรือในกิจการท่ีมีงานลักษณะอ่ืนรวมอยูดวยเทานั้นท่ีจะไดรับความคุมครอง
จากประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว  ซ่ึงในสภาพความเปนจริงงานเกษตรกรรมมักเปน
งานท่ีทําเปนชวงๆ  ตามฤดูกาล  และโดยเฉพาะแรงงานท่ีเปนเด็กมักทํางานในชวงปดภาคเรียนซ่ึง
ทําใหไมไดรับความคุมครองแรงงาน  กฎหมายดังกลาวมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
ลูกจางท่ีทํางานเกษตรกรรม  ดังนี้คือ 

1)  เร่ืองการคุมครองแรงงานท่ัวไป  กฎหมายไดกําหนดช่ัวโมงการทํางานสูงสุดในงาน
แตละประเภทไวแตกตางกัน   โดยในงานพาณิชยกรรม   หรืองานอ่ืนใดก็ตามท่ีมิใชงาน
อุตสาหกรรม  งานขนสง  หรืองานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง  (ซ่ึง
หมายความรวมถึงงานเกษตรกรรมดวย)  นายจางจะใหลูกจางทํางานปกติไดสูงสุดไมเกินสัปดาห
ละ 54 ช่ัวโมง 

2)  เร่ืองเวลาพัก  ขอ 6  ของประกาศกระทรวงฯ  ฉบับนี้  ไดกําหนดวา  
 “ในวันท่ีมีการทํางาน  ใหนายจางจัดใหมีเวลาพักติดตอกันไมนอยกวาวันละหนึ่ง

ช่ัวโมง  หลังจากลูกจางไดทํางานในวันนั้นมาแลวไมเกินหาช่ัวโมง 
นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักนอยกวาคร้ังละหนึ่งช่ัวโมงก็ได  

แตตองไมนอยกวาคร้ังละยี่สิบนาที  และเม่ือรวมกันแลวตองไมนอยกวาวันละหนึ่งช่ัวโมง 
ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกกรณีท่ีลูกจางทํางานในหนาท่ีท่ีมีลักษณะตองทําติดตอกนั

ไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางแลว  หรือเปนงานฉุกเฉินโดยจะหยุดเสียมิได” 
3)  เร่ืองการทํางานลวงเวลา 
     (1)  นายจางจะใหลูกจางทํางานลวงเวลาเทาท่ีจําเปน  โดยไมตองไดรับอนุญาตจาก

ทางราชการก็ได  ถางานนั้นมีลักษณะตองทําติดตอกันไป  ถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือเปนงาน
ฉุกเฉินโดยจะหยุดเสียมิได 

 
     (2)  เพื่อประโยชนแกการผลิต  การจําหนาย  และการบริการ  นายจางอาจใหลูกจาง

ทํางานเกินเวลาทํางานปกติไดเทาท่ีจําเปน  ท้ังนี้  โดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมาย25 

                                                           
24 พรเพชร  วิชิตชลชัย.  (2523).  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน.  หนา  41. 
25 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการคุมครองแรงงาน ฯ,  ขอ 11. 
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กฎหมายไดใหการคุมครองแรงงานเด็กไวเปนกรณีพิเศษอีกกลุมหนึ่ง  เพื่อคุมครองเด็ก
ซ่ึงยังมีสภาพทางรางกายและจิตใจซ่ึงยังไมเจริญเติบโตเต็มท่ี  จึงไมเหมาะสมท่ีจะทํางานบาง
ประเภท  เชน  งานหนักหรืองานท่ีตองใชความระมัดระวังอยางสูง  กฎหมายจึงใหการคุมครองไว
เปนพิเศษ  ดังนี้ 

 (1)  หามรับเด็กอายุต่ํากวา  13  ปบริบูรณเปนลูกจาง 
(2)  หามรับเด็กอายุตั้งแต  13  ปบริบูรณ  แตยังไมถึง  15  ปบริบูรณเปนลูกจางทํางาน

อันตรายตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(3)  กําหนดเวลาทํางานปกติของลูกจางอายุตั้งแต  13  ปบริบูรณ  แตยังไมเกิน  18  ป

บริบูรณ  ไมเกินวันละ  8  ช่ัวโมง  และหามมิใหลูกจางอายุตั้งแต  13  ปบริบูรณ  แตยังไมถึง  15  ป
บริบูรณ  ทํางานในวันหยุด  ทํางานลวงเวลา  หรือทํางานในระหวางเวลา  22.00-06.00  นาฬิกา 

(4)  ลูกจางอายุตั้งแต  13  ปบริบูรณ  แตไมถึง  18  ปบริบูรณ  สามารถทํางานรับใชใน
งานพาณิชยกรรม  เวนแตงานรับใชในสถานจําหนายและเสพสุรา  งานรับสงหนังสือพิมพ  งานรับ
ใชเกี่ยวกับการกีฬา  งานเก็บ  จําหนาย  รับหรือสงดอกไม  ผลไม  เคร่ืองชํา  เคร่ืองดื่มท่ีไมมี
แอลกอฮอล  หรืองานยก  แบก  หาบ  ทูน  หรือลากของที่มีน้ําหนักไมเกิน  10  กิโลกรัม  และไม
เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยและความเจริญเติบโตทางรางกาย  หรือมิฉะนั้นตองไดรับอนุญาต
จากพนักงานตรวจแรงงาน 

(5)  หามนําเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ  ท่ีมีการรับหรือจายกันลวงหนากอนมีการ
จางเด็ก  มาหักจากคาจางเด็กและมิใหถือวาเงินหรือประโยชนลวงหนาเปนคาจาง 

นอกจากนั้นลูกจางเด็กมีสิทธิลาเพื่อเขารับการฝกอบรมตามท่ีอธิบดีจัดข้ึนโดยไดรับ
คาจาง26   

การขออนุญาตใชแรงงานเด็กจะตองทําตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  โดยพนักงานตรวจ
แรงงานจะไดพิจารณาวา  งานน้ันเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของเด็กหรือไม  ขัดตอศีลธรรม
หรือเปนงานท่ีตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม  ถาไมเปนจึงอนุญาตใหนายจางรับเด็กเขา
ทํางาน  โดยอาจกําหนดเง่ือนไขไวดวยก็ได   

นอกจากนี้  นายจางยังมีหนาท่ีท่ีจะตองรายงานการจางแรงงานเด็กตอพนักงาน
เจาหนาท่ีภายในเดือนมกราคมของทุกป  และพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต  
ซ่ึงพนักงานตรวจแรงงานไดมีหนังสือเตือนแลว  หรือเนื่องจากลักษณะสภาพของงานเปนอันตราย
ตอสุขภาพ  อนามัย  ความเจริญเติบโตของเด็ก  ขัดตอศีลธรรมหรือกระทบกระเทือนจิตใจเด็ก 

ในสวนของบทกําหนดโทษ  กําหนดวา  นายจางผูใดใชแรงงานเด็กอันเปนการฝาฝนตอ
กฎหมายนี้  นายจางจะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  6  เดือน  หรือปรับไมเกิน  20,000  บาท  หรือ

                                                           
26 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  24-25. 
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ท้ังจําท้ังปรับ27  และเม่ือนายจางยินยอมใหเปรียบเทียบปรับตามมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

ปรับแลวก็จะมีผลทําใหอํานาจฟองคดีอาญาส้ินสุดลง 
 การใหความคุมครองแกแรงงานของประเทศไทยในระยะแรกไดกําหนดโดยมุง

ความสําคัญกับงานในภาคอุตสาหกรรมและงานพาณิชยกรรมเปนหลัก  ตอมาในระยะหลังไดหัน
มาพิจารณาแรงงานในภาคเกษตรมากข้ึน  อยางไรก็ตามเปนท่ีทราบกันดีวา  งานเกษตรกรรมของ
ประเทศไทยในระยะหลังนี้เร่ิมเปล่ียนแปลงไปสูงานเกษตรกรรมแบบใหญซ่ึงมีการจางแรงงานคน
เปนจํานวนมากข้ึน  เชน  งานล้ียงสัตวเพ่ือสงออกตางประเทศ  งานเพาะปลูกออยของโรงงานผลิต
น้ําตาล  สวนงานประมงนั้นนายจางคนหนึ่งๆ มักจะเกี่ยวของกับลูกจางเปนจํานวนสิบๆคนข้ึนไป  
โดยมีลูกจางเด็กเปนสวนหนึ่งของแรงงานเหลานั้น  งานเกษตรกรรมลักษณะดังกลาวนี้  นาท่ี
กฎหมายจะเอ้ือมมือเขาไปคุมครองลูกจางใหมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองการใช
แรงงานเด็ก    ซ่ึงสมควรจะขยายไปคุมครองถึงภาคเกษตรกรรมดวย   

เปนท่ียอมรับกันในประเทศไทยแลววางานในภาคเกษตรกรรม  ยังจําเปนตองมีเด็กและ
เยาวชนเขามาสูตลาดแรงงาน  เม่ือจําเปนตองรับแรงงานเด็กเขามาอยูในตลาดแรงงานก็จําเปนท่ี
จะตองปกปองคุมครองในการทํางานอยางดีท่ีสุด  รัฐจึงไดกําหนดนโยบายและดําเนินการตางๆ  
เพื่อใหเด็กไดรับการคุมครองในการทํางานอยางดีท่ีสุด  ท้ังโดยการตรวจตรา  ควบคุม  และกําหนด
กฎหมายข้ึนมาใชบังคับ  ซ่ึงกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนมาใชบังคับนี้ก็ไดมีการปรับปรุงแกไขมาโดย
ลําดับ  และลาสุดในขณะน้ีไดมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติและ
ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ตั้งแตวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2536  ซ่ึงไดมีการพิจารณา
ปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103  ลงวันท่ี  16 มีนาคม พ.ศ.2515  โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
เร่ืองของการคุมครองแรงงานเด็ก  ก็ไดมีการเสนอปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการใชและคุมครอง
แรงงานเด็กเพิ่มเปนพิเศษจากแรงงานโดยท่ัวๆไปหลายประการ28   

นอกจากการเสนอรางกฎหมายเพื่อปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 103 ลง
วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2515  แลว  ไดมีความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให
ความคุมครองแกแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรม  โดยสมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทยได
รวมมือกับสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน  สตรี  และ
ผูสูงอายุของสภาผูแทนราษฎร  ดําเนินการโครงการกฎหมายคุมครองแรงงานเด็กและเยาวชนใน
ภาคเกษตรกรรม  โดยแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อรางกฎหมายคุมครองแรงงานเด็กภาคเกษตรขึ้น

                                                           
27 ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  103  ลงวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  2515,  ขอ  8. 
28 สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย)  และมูลนิธิ ฟรีดรีช เอแบรท สติฟตุง.  (2536).  ทิศทางของ

กฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม : กาวหนาหรือถอยหลัง  (เอกสารสัมมนา). 
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โดยการประชุมพิจารณาขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย  และขอมูลท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ  จัดทําเปน
ประเด็นกฎหมายคุมครองแรงงานเด็กและเยาวชนในภาคเกษตรกรรมข้ึน   
 

2.2.2.4  การคุมครองแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรมในปจจุบัน 
ปจจุบันแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมอยูภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  

2541  ประกอบกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  แตกอนท่ี
จะศึกษาถึงกฎหมายดังกลาว  ควรศึกษาถึงสาเหตุของการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  
103  ลงวันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.  2515  และประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การคุมครอง
แรงงาน  ลงวันท่ี  16  เมษายน  พ.ศ.  2515  แลวตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  
ข้ึนใชบังคับแทน  ซ่ึงสาเหตุดังกลาวสรุปไดดังนี้29   

1)  ความลาสมัย 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การคุมครองแรงงาน  (พ.ศ.  2515)  ท่ีออกตาม

ความในประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  103  (พ.ศ.  2515)  นั้น  ไดออกมาต้ังแตป  2515  เปนเวลา
ประมาณ  27  ป  มาแลว  มีการแกไขเพียงบางสวน  โดยคงหลักการเดิมไวท้ังหมด  และสวนใหญท่ี
ไมไดแกไขมีความลาสมัย  ไมสอดคลองกับสภาวการณแรงงาน  สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ทําใหบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมท่ีจะใชบังคับอีกตอไป 

 
 
2)  ความศักดิ์สิทธ์ิของตัวบทกฎหมาย 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การคุมครองแรงงานฉบับนี้  ถือเปนรูปแบบ

กฎหมายอันมีฐานะในลําดับรอง  จึงมีปญหาในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิและในเร่ืองการยอมรับ  ทําให
นายจางไมเกรงกลัวตอกฎหมายฉบับนี้และมีการฝาฝนอยูเสมอ  ไมเหมาะสมในการใชเปนกฎหมาย
ในเร่ืองท่ีสําคัญระดับประเทศ  โดยเฉพาะในเร่ืองการคุมครองแรงงาน  สมควรปรับปรุงรูปแบบ
ของกฎหมายใหมีความศักดิ์สิทธ์ิข้ึน  และมีบทลงโทษในตัวเอง  โดยตรากฎหมายออกมาใน
รูปแบบของพระราชบัญญัติ  ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงจะสงผลทําใหนายจางเกรงกลัวไมกลาฝาฝนและลูกจางเองก็
จะมีสภาพการทํางานที่ม่ันคงมากข้ึนตอไปในอนาคต 

3)  ความไมเปนธรรม 
ดังท่ีกลาวมาแลววาประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว  ใชมาเปนเวลากวา  25  

ป  ทําใหบางสวนมีความลาสมัยและไมเหมาะสมอีกตอไปในสภาวการณแรงงานปจจุบัน  ทําให

                                                           
29 วิวัฒน  วองวิวัฒนไวทยะ.  เลมเดิม.  หนา  116-118. 
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ลูกจางโดยเฉพาะลูกจางเด็กไมไดรับความเปนธรรมในการทํางาน  มักถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจางอยูเสมอ  แทนท่ีลูกจางจะยกเอาขอกฎหมายข้ึนปกปองสิทธิและประโยชนของตนกลับ
กลายเปนนายจางนําเอาขอบกพรองของกฎหมายนี้มาใชขมขูลูกจางหรือเปดโอกาสใหนายจางหา
ขออางใหลูกจางออกโดยไมจายคาชดเชย  ซ่ึงถือวาเปนการซํ้าเติมลูกจาง  นายจางบางรายอาศัย
ชองวางของกฎหมายหรือส่ิงท่ีกฎหมายมิไดกําหนดแสวงหาประโยชนจากลูกจางหรือผูใชแรงงาน
ซ่ึงเปนกลุมบุคคลที่มีรายไดต่ําและดอยโอกาสทางสังคม  ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการจาง
งานและกอใหเกิดปญหาดานสังคมตามมา  จึงจําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมายใหมีความ
ครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพการจางในปจจุบัน  และถึงแมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเชนนี้จะมี
คนบางกลุมไมเห็นดวยตอการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ก็ตาม  
เนื่องจากเห็นวายังไมเหมาะสมท่ีจะประกาศใชในชวงนี้  แตทุกฝายตางก็เห็นพองตองกันวา
กฎหมายฉบับเกาท่ีใชบังคับมานานแลวนั้นไมเหมาะสมและไมเปนธรรมตอลูกจาง 

4)  ความไมเหมาะสมตอปญหาการใชแรงงานเด็ก 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้เปดโอกาสใหมีการใชแรงงานเด็กต้ังแตอายุ  13  ป  

โดยถูกตอง  ซ่ึงถือวาไมเหมาะสมในการทํางาน  เพราะวาการจางเด็กท่ีมีอายุนอยเกินไปเขาทํางาน
นั้นยอมเปนผลเสียโดยตรงตอเด็ก  เด็กในวัยนี้ควรจะอยูในโรงเรียนศึกษาหาวิชาความรูมากกวามา
ทํางาน  นอกจากนี้การกําหนดระยะเวลาการทํางานของเด็กในเร่ืองอ่ืนๆ  ก็มีความไมเหมาะสม  เชน  
แรงงานเด็กยังมีช่ัวโมงทํางานเทากับผูใหญ  ซ่ึงจะทําใหเด็กตองทํางานหนักตั้งแตอายุยังนอย  สงผล
ตอการเจริญเติบโต  ท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  และสติปญญา  อีกท้ังกฎหมายฉบับนี้ก็ไมมี
บทบัญญัติท่ีเปนไปเพื่อการพัฒนาหรือฝกอบรมแรงงานเด็กอยางเปนรูปธรรมแตอยางใด 

5)  ความไมเหมาะสมเกี่ยวกับบทลงโทษ 
จะเห็นไดวาตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  103  (พ.ศ.  2515)  ขอ  8.  ไมวา

นายจางจะทําผิดบทบัญญัติใดๆ  นายจางก็จะไดรับโทษเพียงอัตราเดียวคือจําคุกไมเกิน  6  เดือน  
หรือปรับไมเกิน  20,000  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ  โดยมิไดคํานึงถึงความรายแรงของการกระทํา
ของนายจาง  และในทางปฏิบัติท่ีผานมาตามปกติเม่ือนายจางกระทําผิด  ถานายจางยินยอมให
เปรียบเทียบปรับตามยี่ตอกท่ีเจาหนาท่ีกําหนดไวก็เปนอันจบคดีไป  ถือวาบทกําหนดโทษดังกลาว
ไมเหมาะสมตอความผิดของนายจาง  ไมมีการแยกประเภทของการลงโทษตามความรายแรงของ
ฐานความผิด  ทําใหนายจางมักจะฝาฝนกฎหมายโดยไมเกรงกลัว 

6)  ความไมเปนสากล 
กฎหมายคุมครองแรงงานควรเปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงสิทธิและหนาท่ีระหวางนายจาง

และลูกจาง  โดยกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการใชแรงงานและการจายคาตอบแทนในการทํางาน  
เพื่อใหลูกจางทํางานดวยความปลอดภัย  มีสุขภาพอนามัยอันดี  ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ
ตามสมควร  ท้ังนี้  เพื่อใหการใชแรงงานเกิดประโยชนสูงสุดแกนายจาง  ลูกจางและประเทศ  
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ดังนั้น  เนื้อหาสาระของกฎหมายจึงควรเปนเร่ืองของการพัฒนาสงเริมคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน
ในการสรางความอยูดีกินดี  ยกระดับรายได  และมีหลักเกณฑการจางงานที่เปนธรรม  ท้ังนี้เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากลในฐานะประเทศสมาชิกขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ  และเหตุผลสําคัญอีกประการก็คือการแขงขันทางการคาในตลาดโลก  ซ่ึง
มักนําเอาขอบัญญัติกฎหมายแรงงานของประเทศตางๆ  ท่ีไมเหมาะสมมาเปนขออางเพ่ือกีดกันทาง
การคา  และขอกําหนดหลายขอในประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การคุมครองแรงงานนี้  
โดยเฉพาะในหมวดการใชแรงงานเด็กก็มักถูกประชาคมโลกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกายกข้ึน
เปนขออางในการกีดกันสินคาท่ีมาจากการใชแรงงานเด็ก  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนอยางรีบดวนใน
การปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงานใหมีความเปนสากลและทันสมัยไดมาตรฐานตามท่ีองคการ
แรงงานระหวางประเทศกําหนด 

7)  ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
คุณภาพชีวิตของลูกจางและกิจการของนายจางหากดําเนินไปดวยความเรียบรอยอยางมี

ประสิทธิภาพแลว  ยอมสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดการเพิ่มพูนรายไดประชาชาติ  
นําประโยชนสุขมาสูสังคมโดยรวมของประเทศ  โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปจจุบัน
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากฝายนายจางและลูกจาง  ซ่ึงแมแตศาสตราจารยนิคม  
จันทรวิทุร  ท่ีในระยะเวลาท่ีผานมาพยายามตอสูเรียกรองเพื่อฝายลูกจางมาโดยตลอด  แตเม่ือถึง
เวลานี้ทานเองก็ยังเห็นวาฝายลูกจางไมควรจะมาเรียกรองตอสูกับฝายนายจางใหมากนักโดยเฉพาะ
ในเร่ืองคาจางข้ันตํ่า  ควรจะตองหันหนามารวมมือกันอยางแทจริง  เพื่อนําพาประเทศใหพนภัยใน
ท่ีสุด  ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงานจึงมีความสําคัญตอความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยตรง 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครอง
แรงงานโดยท่ัวไป  รวมท้ังแรงงานเด็กดวย    นอกจากนี้ยังใหความคุมครองในลักษณะพิเศษ  เชน 
งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล  งานประมงทะเล  งานขนสงทางบก  เปนตน  แตในสวน
ของงานในภาคเกษตรกรรมนั้นในระยะแรกยังไมไดรับการคุมครอง  เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 
9  (พ.ศ. 2541) 30 ไดกําหนดมิใหใชพระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับแกนายจางท่ีมีลูกจางทํางานในภาค
เกษตรกรรม  ซ่ึงเปนผลทําใหลูกจางเด็กที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมไมไดรับความคุมครองดวย       

ในชวงนั้นเหตุผลท่ีกฎหมายยกเวนใหงานเกษตรกรรม  ไมอยูในบังคับของกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน  ก็คงเพราะเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ประชาชนสวน
ใหญของประเทศประกอบอาชีพอยูในงานภาคเกษตรกรรม  กลาวคือมีกําลังแรงงานในงาน

                                                           
30  ออกโดยอาศัยอํานาจตาม  มาตรา 4  วรรคสอง  ประกอบ  มาตรา 6  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541. 
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เกษตรกรรมจํานวนรอยละ  57.02  ของกําลังแรงงานท่ีมีงานทําท่ัวประเทศ 31 และสวนมากเปน
ระบบเกษตรกรรมครัวเรือนขนาดยอยท่ีสมาชิกในครอบครัวชวยกันทํา    โดยอาจมีการจางแรงงาน
บุคคลอ่ืนเขามาชวยทําบางเพียงเล็กนอย  เด็กอาจชวยงานในครอบครัว  หรือออกรับจางเพ่ือนบาน
ในละแวกใกลเคียงบางในบางคร้ัง  ดังนั้น  ถาจะใหกฎหมายคุมครองแรงงานมีผลบังคับใชแกงาน
ในภาคเกษตรกรรม  ก็อาจเปนภาระหนักแกเกษตรกรของประเทศ  เพราะสภาพของการคุมครอง
แรงงานในบางเร่ืองขัดกับลักษณะของงาน  อันเนื่องมาจากการบัญญัติกฎหมายเพื่อใหความ
คุมครองแกแรงงานนั้น  ในระยะแรกมุงใหความสําคัญกับงานในภาคอุตสาหกรรมและงานพาณิช
ยกรรมเปนหลัก  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  จึงบัญญัติโดยมีพื้นฐานมาจากงาน
ภาคอุตสาหกรรมและงานพาณิชยกรรม  ทําใหสภาพของการคุมครองในบางเร่ืองไมเหมาะสมกับ
งานในภาคเกษตรกรรม 

  อยางไรก็ตามเปนท่ีทราบกันดีวา  งานเกษตรกรรมของประเทศไทยในระยะหลังนี้เร่ิม
เปล่ียนแปลงไปสูงานเกษตรกรรมแบบใหญซ่ึงมีการจางแรงงานคนเปนจํานวนมากข้ึนและใน
จํานวนนี้ก็มีลูกจางซ่ึงเปนเด็กและเยาวชนอยู เปนจํานวนไมนอย   เนื่องมาจากงานในภาค
เกษตรกรรมสวนใหญเปนงานท่ีเด็กและเยาวชนสามารถท่ีจะทําได  และนายจางก็นิยมจางลูกจางท่ี
เปนเด็กเหลานั้นเพราะงายตอการปกครองบังคับบัญชา  และคาจางราคาถูกกวาลูกจางท่ีเปนผูใหญ  
ในขณะท่ีผลงานไมไดมีความแตกตางกันมาก  และการท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 
2541  บัญญัติมิใหใชบังคับแกงานเกษตรกรรมน้ัน 32  เปนชองวางแหงกฎหมายหรือชองทางท่ี
นายจางจะปฏิบัติ เพื่อหลีกเล่ียงมิใหตัวตองตกอยูในบังคับของกฎหมายไดโดยงาย   จึงมี
แนวความคิดวางานเกษตรกรรมลักษณะดังกลาวนี้  นาท่ีกฎหมายจะเอ้ือมมือเขาไปคุมครองลูกจาง
ใหมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะลูกจางท่ีเปนเด็กและเยาวชน  ใหไดรับความคุมครองดังเชนลูกจางเด็กและ
เยาวชนในงานประเภทอื่น  ซ่ึงตอมาในระยะหลังหลายฝายไดหันมาใหความสําคัญกับแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมมากข้ึน    กระทรวงแรงงานจึงไดออกกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานใน
งานเกษตรกรรม พ.ศ.2547  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 22  แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ท่ีใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานอาจออก
กฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานเฉพาะบางเร่ือง  บางหมวด  หรือบางมาตราได33  โดยให
เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้วา  “ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  
โดยที่มาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  บัญญัติใหออกกฎกระทรวง

                                                           
31 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ก  (2536).  ประมาณการกําลังแรงงานและ

การมีงานทําป 2536.  หนา 5. 
32 กฎกระทรวงฉบับที่ 9  พ.ศ. 2541. 
33 เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2547).  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน.  หนา  52.  
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กําหนดการคุมครองแรงงานในกรณีตางๆ  ในงานเกษตรกรรม  ซ่ึงมีสภาพการจางและการทํางานท่ี
แตกตางไปจากการจางงานท่ัวไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ “ 34   
ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 13  เมษายน  พ.ศ. 2548  ซ่ึงถือเปนความกาวหนาอีกข้ันหนึ่งของการ
คุมครองแรงงานในประเทศไทย   

อยางไรก็ตาม  การคุมครองแรงงานในงานภาคเกษตรกรรม  ตามกฎกระทรวงวาดวย
การคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ. 2547  ก็ยังไมอาจใหความคุมครองที่สมบูรณ และ

เหมาะสมแกแรงงานเด็กที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมเหลาน้ีไดอยางพอเพียง 
 
 
 
 
2.3   แนวคิดของการคุมครองแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรม 

เนื่องจากกฎหมายไดบัญญัติข้ึนมารองรับการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม  ซ่ึงความเจริญเติบโตของงานท้ัง  2  ประเภทนี้ไดสรางงานใหคนจํานวนมาก  หรืออีก
นัยหนึ่งการประกอบกิจการท้ัง  2  ประเภทเปนแหลงจางงานประชากรจํานวนมาก  ดังนั้นสาระ
รายละเอียดในกฎหมายคุมครองแรงงานจึงไดถูกบัญญัติข้ึนมาเพ่ือใชบังคับกับการทํางาน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ซ่ึงสามารถวางระบบการทํางานเปนระเบียบแนนอนได  ท้ังในดาน
เวลาการทํางานปกติ  เวลาพัก  วันทํางาน  วันหยุด  เพราะการทํางานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
นั้น  อาศัยแรงงานท้ังแรงกายแรงสมองและเคร่ืองจักรซ่ึงมีคนเปนผูควบคุมการทํางาน  ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางก็มีความสัมพันธในแบบผูวาจางและผูรับจางตามสัญญา
จางแรงงาน  มีความผูกพันแบบสวนตัวนอย  ทุกคนตางตระหนักถึงหนาท่ีท่ีตนไดจางหรือลูกจางมา
ทํางาน  ดังนั้นหากนํากฎหมายคุมครองแรงงานที่มีเจตนารมยบังคับใชกับงานอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมไปบังคับใชกับการทํางานเกษตรกรรม  ซ่ึงมีสภาพการทํางานและความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจางท่ีแตกตางออกไป  ยอมเปนการไมเหมาะสมจนอาจไมสามารถบังคับใน
บางเร่ืองได  หรือการบังคับใชอาจสรางปญหาใหแกนายจางและลูกจางดวย 

อยางไรก็ตาม  แรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรมเปนแรงงานกลุมใหญของประเทศ
กลุมหนึ่ง  ซ่ึงควรไดรับความสนใจในปญหาคุณภาพชีวิตและสภาพการทํางานท่ีคอนขางตํ่ากวา
ลูกจางแรงงานกลุมอ่ืน  จึงเปนการสมควรท่ีผูมีอํานาจเชนรัฐบาลจะชวยเหลือแรงงานกลุมนี้ซ่ึงมี
อํานาจตอรองตํ่า  โดยอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือในการดําเนินการ  แตปญหาในการบัญญัติ
กฎหมายท่ีสําคัญคือ  จะตองทราบสภาพและปญหาในการทํางานท้ังฝายลูกจางและนายจางวามี

                                                           
34 หมายเหตุทายกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547. 
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ปญหาในเร่ืองใดมากนอยเพียงใด  และพิจารณาดวยวานายจางจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายท่ีจะมี
ข้ึนไดหรือไม  หรือการคุมครองแรงงานท่ีเหมาะสมกับการทํางานเกษตรกรรมน้ัน  ควรใหการ
คุมครองในเร่ืองอะไร  คุมครองอยางไร  เทาไรจึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจ
สภาพและปญหาท่ีแทจริงในการทํางานเกษตรกรรม35 

สวนหน่ึงของแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรม  มีเด็กและเยาวชนทํางานอยูดวยโดย
แรงงานเด็กเหลานี้ถูกใชแรงงานต้ังแตอายุยังนอยมาก  ตองทํางานตรากตรํา  แตไดรับคาตอบแทน
นอย  ไมไดรับการสนใจจากนายจางเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน  และตองอยูในสภาวะแวดลอม
ท่ีไมดี  เห็นไดวาท่ีผานมาแรงงานเด็กท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรมตองอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ  ไมมี
อํานาจตอรอง  และไมไดรับความเหลียวแลจากนายจางเทาท่ีควร  ประกอบกับการสํารวจสภาพ
และปญหาตางๆ  ของการใชแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมมีไมมากเม่ือเทียบกับแรงงานเด็กใน
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ทําใหท่ีผานมาขอมูลเกี่ยวกับแรงงานเด็กท่ีทํางานในภาค
เกษตรกรรมยังมีไมเพียงพอ  จึงไมอาจกําหนดความคุมครองแรงงานท่ีเหมาะสมแกแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรม  จึงมีแนวคิดในการกําหนดมาตรการในการคุมครองแกแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรม  เพื่อใหแรงงานเด็กในกลุมนี้ไดรับความคุมครองแรงงานท่ีใกลเคียงกับแรงงานเด็กใน
ภาคอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะสงผลใหเด็กเหลานั้นไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

คุณภาพชีวิตในแนวคิดของ  ริชารด  อี.วอลตัน  (Richard  E.  Walton,  1997)  จะ
เกี่ยวของกับลักษณะสําคัญท่ีกําหนดเปนคุณภาพชีวิตการทํางาน  ในหนังสือ  Criteria  for  Quality  
of  Working  Life  โดยแบงออกเปน  8  ประการ  คือ36   

1)  คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ  หมายถึง  การท่ีผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง  
เงินเดือน  คาตอบแทน  และผลประโยชนอ่ืนๆ  อยางเพียงพอกับการมีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไป  และตองเปนธรรม 

2)  ส่ิงแวดลอมท่ีถูกลักษณะ  ปลอดภัยในดานกายภาพและในดานจิตใจ  หรือสภาพการ
ทํางานตองไมมีลักษณะท่ีตองเส่ียงภัยจนเกินไป  และไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

3)  เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถ  และทักษะเปนอยางดี  
4)  สงเสริมความเจริญเติบโต  และความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน 
5)  สงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน  หรือชวยใหผูปฏิบัติงานไดมี

โอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ  รวมถึงโอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนาในการ
ทํางาน 

                                                           
35 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  76-77. 
36 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ข  (2547).  การคุมครองแรงงานในงานภาค

เกษตร  (รายงานวิจัย).  หนา  2-2. 
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6)  อยูบนพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม  โดยจะตองเกิดความเปนธรรมในการ
พิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล  รวมท้ังโอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนาในการทํางาน 

7)  ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม  โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน
ไดใชชีวิตในการทํางาน  และชีวิตสวนตัวนอกองคกรอยางสมดุล 

8)  เกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง  โดยผูปฏิบัติงานจะตองรูสึกและยอมรับวา
องคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยูนั้นรับผิดชอบตอสังคมท้ังในดานผลผลิต  การจํากัดของเสีย  การรักษา
สภาพแวดลอม  การปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน  และเทคนิคดานการตลาด         

แนวคิดในการกําหนดมาตรการในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรตองพิจารณา
อยางรอบดาน  ไมวาจะเปนดานกฎหมาย  มาตรฐาน  และหลักการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  หลักการโดยท่ัวไปแลวไมควรที่จะมีการใชแรงงานเด็กทํางานในอาชีพใดๆ ก็ตาม  ท้ังนี้
เพราะเด็กควรไดรับการศึกษาอยางเหมาะสมตามขอกําหนดใน พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542  
และเด็กควรมีเวลาท่ีจะใชชีวิตนอกหองเรียนเพ่ือการพัฒนาการของรางกายและจิตใจ  แตอยางไรก็
ตาม  ในโลกแหงความเปนจริง  ปญหาทางเศรษฐกิจและปญหาความยากจนของประชาชน  ทําให
ตองดิ้นรนท่ีจะมีชีวิตดวยการทํางานเพื่อหาเล้ียงชีพ  ความจําเปนนี้สงผลใหเด็กๆ  ตองมาทํางานเพ่ือ
ชวยครอบครัวหาเล้ียงชีพดวย 

การใชแรงงานเด็กเปนเคร่ืองบงช้ีประการหน่ึง  ของปญหาสังคมและปญหาทรัพยากร
มนุษย  เพราะ ”เด็ก” เปนกลุมเปาหมายท่ีจําเปนตองไดรับการเล้ียงดูเอาใจใสจากสมาชิกใน
ครอบครัว  เพื่อใหเด็กไดเติบโตมีพัฒนาการรอบดานท่ีเหมาะสมกับวัย  อันจะเปนกําลังของสังคม
ตอไป  แตการที่เด็กตองออกจากบานมาหางานทํากอนวัยอันสมควรเปนจํานวนมาก  และตอง
ประสบปญหานานาประการนั้น  ยอมเปนส่ิงสะทอนชัดเจนถึงความลมเหลว  ของการพัฒนา
ประเทศท้ังในระดับครอบครัวและระดับชาติ 37 

หากจะกลาววา  ความยากจนเพียงอยางเดียวเปนเหตุผลท่ีผลักดันใหเด็กตองเขาสู
ตลาดแรงงานกอนวัยอันสมควรคงไมถูกตองนัก  เพราะจากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผานมาพบวา
แรงผลักดันใหเด็กตองเขาสูตลาดแรงงานกอนวัยอันสมควรนั้น  เนื่องมาจากสาเหตุตางๆ  กัน  คือ  
เด็กท่ีตองออกหางานทําเพราะปญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว  เนื่องจากครอบครัวมีรายไดไม
เพียงพอ  พอแมขอใหชวยทํางานเสริมรายได  มีจํานวนคอนขางมากกวาสาเหตุอ่ืนๆ  เทานั้น  แต
ยังคงมีสาเหตุอ่ืนๆ  นอกจากน้ีอีก  เชน  เด็กมีความต้ังใจอยากทํามาหากินเองบางอยากฝกงานบาง  
อยากมีอาชีพและมีรายไดเปนของตนเองบาง  อางวาเรียนจบแลวตองการหารายไดใชเองบาง  หรือ

                                                           
37 เข็มพร  วิรุณราพันธ.  (2536). บทบาท ส.ส. กับปญหาและนโยบายเรงดวนทางสังคม  เร่ือง  การใช

แรงงานเด็ก : ปญหาและขอเสนอแนะ  (เอกสารสัมมนา).  หนา  75. 
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ตองการเห็นโลกท่ีกวางไปกวาชุมชนท่ีเขาอยูบาง  ท่ีบานไมมีงานทําตองไปหางานทําในทองถ่ินอ่ืน
บาง  แตถาเปนเด็กท่ีไมมีจุดมุงหมายแนนอนจะใหเหตุผลของการมาทํางานวาตามเพ่ือน38 

เด็กเปนอนาคตของชาติ  จึงสมควรท่ีจะไดรับการใสใจเปนอยางยิ่ง  เพื่อจะได
เจริญเติบโตเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ  วัยเด็กควรจะเปนวัยท่ีไดศึกษาเลาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรูท้ัง
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ  แตเนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ  ความยากจนของครอบครัว  ทําให
เด็กบางสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กในชนบท  ตองออกจากโรงเรียนเพื่อเขาส ู ชีวิตการทํางานกอนวัย
อันสมควร  ซ ึ่งงานที่เด็กเหลาน้ันมักจะเขามาทํา  ไดแก  งานเกษตรกรรม  ซ ึ่งตองยอมรับวาการที่จะหามมิให

เด็กทํางานโดยเด็ดขาดอาจเปนไปไมไดแมแตในประเทศท่ีพัฒนาแลว  และการท่ีใหเด็กสามารถที่จะทํางาน
ตางๆไดตามวุฒิภาวะและความสามารถในการรับผิดชอบนั้นก็มีสวนดีอย ู ดวย  แตควรมีการกําหนด
หลักเกณฑเพื่อใหความคุมครองการทํางานของลูกจางเด็กไวเปนพิเศษ  ซ่ึงในสวนของลูกจางเด็กท่ี
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น  ไดรับความสนใจและมีการใหความคุมครองใน
ระดับท่ีเหมาะสมแลว  แตลูกจางเด็กท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรมขณะน้ีพบวามาตรการทาง
กฎหมายท่ีมีอยูยังไมอาจใหความคุมครองที่เหมาะสมแกสภาพการทํางาน  ซ ึ่งสภาพการทํางาน
บางอยางอาจมีผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก  ท้ังทางรางกาย  จิตใจ  และอารมณ  ตลอดจนงาน
บางประเภทมีลักษณะเปนงานอันตราย  เส่ียงตอการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานไดงาย  
หากปลอยใหเด็กตองทํางานท่ีไมเหมาะสมกับวัย  นอกจากจะเปนการบ่ันทอนความเจริญเติบโต
ของรางกาย  จิตใจ  อารมณแลว  เด็กบางคนอาจไดรับอันตรายจากการทํางาน  ถาเปนอันตรายท่ี
รายแรงถึงข้ันพิการ  หรือทุพพลภาพก็เปนการสูญเสียทรัพยากรที่สําคัญของชาติ  และยังเปนภาระ
ของสังคมตอไปดวย  ดังนั้น  รัฐจึงจําเปนตองเขามาดําเนินการเพื่อใหความค ุ มครองแกแรงงานเด็ก
ในภาคเกษตรกรรมใหไดรับความคุมครองดานตางๆเทียบเทาหรือใกลเคียงกับแรงงานเด็กในงาน
ท่ัวไป  โดยอยูภายใตเง่ือนไขท่ีตองมีความเหมาะสมกับลักษณะของงานและสภาพการทํางานของ
เด็กเหลานั้นดวย            

แนวคิดในการแกไขปญหาแรงงานเด็กจากการศึกษาของวัลภา  สัตยานุชิต  (2544)  ได
จําแนกไวเปน  3  แนวคิดดังนี้ 

(1)  แนวคิดในการขจัด  (Abolitionist  perspective)  เปนแนวคิดท่ีไมใหมีการใช
แรงงานเด็กโดยส้ินเชิง  ซ่ึงสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนในทัศนะของรัฐบาลของประเทศพัฒนาแลว
ท่ีกดดันตอประเทศกําลังพัฒนาท้ังหลาย 

                                                           
38  ฉันทนา  บรรพศิริโชติ  หว่ันแกว.  (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเก่ียวกับเด็กและเยาวชน

ผูดอยโอกาส :  เด็กทํางาน.  หนา  20. 
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(2)  แนวคิดในการคุมครอง  (Protectionist  perspective)  เปนแนวคิดท่ีเปดโอกาสใหมี
การจางแรงงานเด็กได  แตกําหนดเงื่อนไขและใหความคุมครองตอแรงงานเด็ก  เชน  คาจางข้ันตํ่า  
ช่ัวโมงการทํางาน  ความปลอดภัย  สุขภาพอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  เปนตน 

(3)  แนวคิดการปลดปลอย  (Liberrationist  perspective)  หรือทําใหแรงงานเด็กมี
อํานาจ  ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีริเร่ิมมาจากองคการพัฒนาเอกชนในดานเด็กมีทัศนะเกี่ยวกับเด็กใน
ลักษณะท่ีเด็กเปนประธานแหงการกระทํา  หรือเปนตัวนําแหงการเปล่ียนแปลงท่ีกระตือรือรนและ
ใหความสนใจในการสนับสนุนการจัดต้ังองคกรของตนเอง  หากแรงงานเด็กมีองคกรแลวก็จะมี
อํานาจ  มีปากเสียง  มีสิทธิ  และองคกรดังกลาวจะสามารถใหความคุมครองแกแรงงานเด็ก 

ในสภาพความเปนจริง  การหามไมใหมีการใชแรงงานเด็กเปนเร่ืองท่ีกระทําไดยากและ
คงปฏิเสธไมไดวายังมีการใชแรงงานเด็กอยูท่ัวไป  เนื่องจากสภาพความเปนอยูทางเศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  ทําใหยังมีความจําเปนจะตองใชแรงงานเด็กอยู  ดังนั้นการนําแนวคิดเพ่ือมุงท่ี
จะขจัด  (Abolitionist  perspective)  แตเพียงอยางเดียวมาใชในการแกปญหาคงจะเปนการแกท่ีไม
ถูกตองตอสภาพความเปนจริง  แนวคิดการคุมครอง  (Protectionist  perspective)  จึงเปนทางเลือก
หนึ่งในการท่ีจะนํามาใชเพื่อแกปญหาใหถูกจุดและกอใหเกิดการแกปญหาท่ีเปนรูปธรรม  อันจะ
เปนการชวยเหลือดูแลคุมครองแรงงานเด็กได39   

รัฐจึงจําเปนตองเขามาดําเนินการเพ่ือใหความคุมครองการทํางานของลูกจางเด็กเปน
พิเศษกวาการทํางานของลูกจางท่ัวไป  โดยกําหนดหลักการสําคัญท่ีใหความคุมครอง  5  ประการ
คือ 

1)  ใหความคุมครองเกี่ยวกับอายุข้ันตํ่าของเด็กท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานได 
2)  ใหความคุมครองเกี่ยวกับประเภทงานท่ีใหลูกจางเด็กทําได  และงานท่ีหามลูกจาง

เด็กทํา 
3)  ใหความคุมครองเกี่ยวกับเวลาทํางานของลูกจางเด็ก 
4)  ใหความคุมครองเกี่ยวกับการจายคาจางใหแกลูกจางเด็ก 
5)  ใหความคุมครองเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของลูกจางเด็ก  โดยใหลูกจางเด็กมีสิทธิ

ลาเพ่ือเขารับการฝกอบรม40 

แนวคิดในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรจึงเปนส่ิงสําคัญในการสรางมาตรฐาน
ดานแรงงานภาคเกษตรใหแรงงานเด็กไดรับการคุมครอง  และไดรับสิทธิประโยชนอยูในระดับท่ี
ไมนอยกวา  หรือใกลเคียงกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ท้ังดานการ

                                                           
39 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ค  (2548).  การใชแรงงานเด็กในประเทศไทย  

(รายงานวิจัย).  หนา  11. 
40 สุดาศิริ  วศวงศ  และคณะ.  เลมเดิม.  หนา  33-34. 
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คุมครองแรงงาน  และความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางท่ัวถึงท่ี
จะสงเสริม  และสนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  และอยูบนพื้นฐานของการ
มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิต  ท้ังในดานสวัสดิการ  และความม่ันคงในการทํางานของลูกจาง
เด็ก  การมีสภาพแวดลอมท่ีดี  และการลดความเหล่ือมลํ้าของรายไดในสังคมไทย  ในขณะเดียวกัน
ก็เปนสวนสําคัญในการที่จะลดอุปสรรคจากขอกีดกันทางการคาท่ีประเทศผูนําเขาสินคาเกษตรราย
ใหญของไทย  โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวใชเปนขอกีดกันทางการคา  ซ่ึงจะสงผลดีตอการ
ขยายตัว  หรือการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  และความอยูดีกินดีของครัวเรือนเกษตรไดอีก
ทางหนึ่ง41  ท้ังนี้ในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรนั้น  ควรดําเนินการใหมีความสอดคลอง

กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ,  นโยบายของ
รัฐบาล  , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 9  รวมท้ังนโยบายดานการศึกษา  เปนตน 
 

2.3.1  แนวคิดดานมาตรฐานแรงงานภาคเกษตร 
เนื่องจากการขยายตัวทางการคาระหวางประเทศในปจจุบัน  ส่ิงท่ีนานาประเทศให

ความสําคัญ  และมักนํามาเปนขออางเพื่อใชเปนขอกีดกันทางการคา  นอกจากคุณภาพของสินคา
แลวยังไดมุงใหความสําคัญถึงองคประกอบเกี่ยวกับการผลิตสินคาดวย  เชน  ในเร่ืองการใชแรงงาน
ในการผลิตสินคาประเภทนั้นๆ  ตองเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน  ไมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ไมเปนการทําลายส่ิงแวดลอม  เปนตน  กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว  เชน  สหรัฐอเมริกา  และประเทศ
ในกลุมอียู  (EU)  ไดนําเร่ืองมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  (International  Labour  Standards)  
มาเปนเง่ือนไขในการกีดกันทางการคาท่ีมิใชมาตรการทางดานภาษี  (Non-Tariff  Barriers  หรือ  
NTB)    เชน  ลดการนําเขาสินคาหรือเงินลงทุน  รวมทั้งนํามาเปนเง่ือนไขในการใหสิทธิพิเศษ  
(GSP)  ดวย 

มาตรฐานแรงงานท่ีประเทศพัฒนาแลวใหความสําคัญ  ไดแก  มาตรฐานแรงงานของ
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ  ซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีกลาวถึงในเร่ืองสิทธิมนุษยชนข้ัน
พื้นฐาน  สภาพการทํางาน  รวมท้ังการจางแรงงานเด็กและเยาวชนดวย  โดยไดนํามาบรรจุอยูใน
วาระการประชุมของ  WTO  ในระดับรัฐมนตรี  (Ministerial  Conference)  ในป  พ.ศ.  2544  
ดังนั้นเพื่อเปนการลดผลกระทบจากการใชมาตรการกีดกันทางการคาของประเทศพัฒนาแลว  
ประเทศไทยจึงควรดําเนินการดานมาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศ         

แนวคิดดานการพัฒนามาตรฐานแรงงานภาคเกษตรของประเทศไทยควรจะสอดคลอง
กับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ  (Internatinal  Labour  

                                                           
41 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ข  เลมเดิม.  หนา  2-4. 
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Standard)  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีอยูในรูปของอนุสัญญา  (Conventions)  และขอแนะ  
(Recommendations)  โดยมีขอบเขตครอบคลุมเกี่ยวกับเร่ืองการสงเสริมสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน  
การใหความสําคัญกับการปรับปรุงสภาพความเปนอยูและการทํางานของแรงงาน  การเพิ่มพูน
โอกาสการมีงานทํา  เปนตน  เนื่องจากปจจุบันประเทศท่ีพัฒนาแลวมักจะนํามาตรฐานแรงงานมา
เปนเง่ือนไขในการกีดกันทางการคาดังท่ีกลาวมาแลว  ซ่ึงเร่ืองการจางแรงงานเด็กและเยาวชนก็เปน
อีกเร่ืองท่ีนานาประเทศใหความสําคัญ 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ซ่ึงประเทศ
สมาชิกแตละประเทศตองนํามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศท่ีไดตกลงรวมกันไปบัญญัติเปน
กฎหมาย  โดยในป  พ.ศ. 2534  องคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO)  ไดกําหนดมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศวาดวยเร่ือง  ความปลอดภัย  และอาชีวอนามัย  สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  ซ่ึงเปนกฎหมายแรงงานระหวางประเทศท่ีผานการรับรองของประเทศสมาชิกจากการ
ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ    ซ่ึงประเทศไทยไดนํามาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศดังกลาวมาบัญญัติเปนขอกฎหมายบังคับใชดวย          

นอกจากนี้  ในป  พ.ศ. 2541  ไดมีการกําหนดมาตรฐานแรงงานวาดวยความรับผิดชอบ
ทางสังคม  (Social  Accountability  8000  :  SA  8000)  ซ่ึงเปนการกําหนดมาตรฐานสิทธิแรงงาน
และความรับผิดชอบทางสังคมของผูประกอบกิจการซ่ึงควรจะปฏิบัติตามขอกําหนด  และมีพันธกิจ
ในการปรับปรุงสภาพการทํางานของสถานประกอบกิจการท่ัวโลกใหเปนมาตรฐานสากล  ท้ังนี้ชาติ
ตะวันตกมักนํามาตรฐาน  SA  8000  มาเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคา  โดยท่ีบริษัทของ
ตางประเทศซ่ึงเปนเจาของยี่หอผลิตภัณฑรายใหญท่ีเปนคูคากับประเทศกําลังพัฒนาจะกําหนดข้ึน
เอง  และนํามาเกี่ยวโยงเขากับเร่ืองสิทธิมนุษยชนเพ่ือเปนขออางในเรื่องสิทธิของผูใชแรงงานใน
การปกปองคุมครองความปลอดภัยในการทํางานอันนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยนํามาใชเพ่ือใหผู
ประกอบกิจการตางๆนําไปปฏิบัติ  ท้ังนี้เพื่อใหไดรับความเช่ือถือทางสังคม  และใชเปนขอกีดกัน
ทางการคาเพื่อแสวงหากําไรใหสูงสุดอันกอใหเกิดความม่ังค่ังแกตน  และประเทศชาติของตนเอง  
ซ่ึงมาตรฐานแรงงานวาดวยความรับผิดชอบทางสังคมมีสาระสําคัญดังนี้ 

1)  ไมจางหรือสนับสนุนใหมีการจางแรงงานเด็ก  (อายุต่ํากวา  15  ป) หรือหากจาง
แรงงานเยาวชน  (อายุ  15-18  ป)  ตองแจงใหทางการทราบ 

2)  สถานประกอบกิจการตองไมกระทําหรือสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน  โดยการ
เรียกเก็บเงินประกัน  หรือใหลูกจางมอบบัตรหรือหลักฐานประจําตัวแกผูประกอบกิจการเม่ือจาง
งาน 

3)  สถานประกอบกิจการจะตองจัดสถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอมการทํางานท่ี
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยแกลูกจาง  โดยจัดระบบการตรวจสอบที่เช่ือถือไดในการปองกันการ
บาดเจ็บ  อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางาน  และแตงต้ังผูแทนซ่ึงเปนผูบริหารรับผิดชอบดาน
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สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกจาง  และจัดใหลูกจางไดรับการฝกอบรมดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน  พรอมท้ังจัดใหมีหองน้ําและน้ําดื่มท่ีสะอาดอยางเพียงพอ 

4)  ผูประกอบกิจการตองเคารพสิทธิของลูกจางในการรวมตัวจัดตั้ง  หรือเขาเปน
สมาชิกสหภาพแรงงานของลูกจาง  และเคารพสิทธิในการรวมเจรจาตอรองกับผูแทนฝายลูกจาง 

5)  ผูประกอบกิจการตองไมดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการเลือกปฏิบัติในการวาจาง  
การจายคาตอบแทน  การเขารับการฝกอบรม  การเล่ือนตําแหนง  การเลิกจาง  หรือการเกษียณอายุ  
เพราะเหตุแหงความแตกตางทางเช้ือชาติ  สัญชาติ  วรรณะ  ชาติกําเนิด  ศาสนา  ความพิการ  เพศ  
หรือความเบ่ียงเบนทางเพศ  สถานการณเปนสมาชิกสหภาพ  หรือการสังกัดทางการเมือง 

6)  ผูประกอบกิจการจะตองไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการใชวิธีทําโทษ  โดยการทํา
รายรางกาย  บังคับขูเข็ญท้ังทางรางกายและจิตใจ 

7)  ผูประกอบกิจการจะตองกําหนดช่ัวโมงการทํางานใหเปนไปตามกฎหมาย  โดยปกติ
ตองทํางานไมเกินกวา  48  ช่ัวโมงตอสัปดาห  มีวันหยุดอยางนอย  1  วันตอสัปดาห  หากทํางาน
ลวงเวลาตองทําเฉพาะในสถานการณท่ีจําเปน  โดยตองไมเกิน  12  ช่ัวโมงตอสัปดาห  โดยจาย
คาตอบแทนในอัตราพิเศษ 

8)  สถานประกอบกิจการตองจายคาจางแกลูกจางอยางนอยในอัตราคาจางตามกฎหมาย  
หรือตามมาตรฐานข้ันตํ่าของอุตสาหกรรมนั้นๆ  และตองเพียงพอกับความจําเปนข้ันพื้นฐานของ
ลูกจาง42   

ประเทศไทยมีเปาหมายเพื่อสรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจ  และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน  ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ  และเพิ่มโอกาสในการสงออก  จึงไดมีการทําความตก
ลงเขตการคาเสรี  หรือ  FTA  กับประเทศตางๆ  ท่ีเปนตลาดการคาสําคัญของไทย  เชน  
สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  เปนตน  โดยประเด็นแรงงานเปนประเด็นหนึ่งท่ีประเทศเหลานี้ให
ความสําคัญ   

ท่ีผานมาต้ังแตป  พ.ศ.  2545  เปนตนมา  ประเทศไทยไดมีการเจรจาจัดทําเขตการคา
เสรีกับประเทศตางๆ  หลายประเทศ  ซ่ึงการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีท่ีส่ือมวลชนใหความ
สนใจเปนอยางมาก  ไดแก  การเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีไทย – สหรัฐอเมริกา  เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกา  เปนตลาดสงออกสําคัญของไทยและลงทุนในไทยมาก  โดยไทยหวังจะใชประโยชน
จาก  FTA  ในการลดอุปสรรคทางการคาและมาตรการกีดกันทางการคาตางๆ  ซ่ึงในการเจรจา
นอกเหนือจากประเด็นเร่ืองการลดภาษีนําเขาสินคาเกษตร  อุตสาหกรรม  และการบริการแลว  
สหรัฐฯ  ไดกําหนดเจรจาในประเด็นอ่ืนๆ  ดวย  รวม  23  ประเด็น  ซ่ึงประเด็นแรงงานเปนหนึ่งใน
เร่ืองท่ีสหรัฐฯ  ใหความสนใจเปนอยางยิ่ง  คือ  เร่ืองการเขมงวดใหมีการบังคับใชกฎหมายแรงงาน

                                                           
42 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ข  เลมเดิม.  หนา  2-4.   
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อยางมีประสิทธิภาพ  โดยประเด็นแรงงานจะเกี่ยวของกับสิทธิแรงงาน  5  เร่ือง  คือ  (1)  สิทธิใน
การสมาคม  (2)  สิทธิในการรวมตัวและรวมเจรจาตอรอง  (3)  หามการใชแรงงานบังคับ  (4)  อายุ
ข้ันต่ําในการจางแรงงานเด็ก  และ  (5)  สภาพการทํางานท่ียอมรับไดในเร่ืองคาจางข้ันต่ํา  ช่ัวโมง
การทํางาน  และความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน  43  นอกจากนี้  ในการเจรจาความ

ตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศนิวซีแลนด  ซ่ึงเปนอีกประเทศหน่ึงท่ีมีการเจรจาดานแรงงาน  ท้ัง
ไทยและนิวซีแลนดเห็นชอบใหมีการจัดทําขอตกลงดานแรงงาน  (Arrangement  on  Labour)  
ระหวางไทย – นิวซีแลนด  ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีไมไดเช่ือมโยงหรือเปนสวนหนึ่งสวนใดในความตก
ลงการคาเสรีไทย – นิวซีแลนด  แตเปนขอตกลงท่ีท้ังสองฝายมุงประสงคท่ีจะรวมกันพัฒนา
มาตรฐานแรงงาน  และมีความรวมมือดานตางๆระหวางกัน 

ท่ีผานมาสินคาเกษตร  และสินคาเกษตรแปรรูปเปนสินคาสงออกสําคัญท่ีสรางรายได
ใหแกประเทศไทยเปนอันดับตนๆ  และตลาดการคาสําคัญของไทยไดแกกลุมประเทศพัฒนาแลว  
ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร  จึงควรดําเนินแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน
แรงงานภาคเกษตรโดยตองเปนมาตรฐานสากลท่ีทุกฝายยอมรับดวย  โดยกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ไดมีมาตรการที่กําหนดเกี่ยวกับการใชแรงงานในหลายเร่ือง  
เชน  ช่ัวโมงการทํางาน  วันหยุด  วันลา  คาจาง  การเลิกจาง  การใชแรงงานหญิงและการใชแรงงาน
เด็ก  ความปลอดภัยในการทํางาน  เปนตน         

 
2.3.2  แนวคิดดานความปลอดภัยและอาชวีอนามัยในการทํางาน 

ในสวนของภาคการเกษตรซ่ึงมีการจางแรงงานประมาณคร่ึงหนึ่งของการจางแรงงาน
ท่ัวโลก  คือประมาณ  1.3  พันลานคน  (http://www.natlex.ilo.org)  องคการแรงงานระหวาง
ประเทศไดประมาณการวามีแรงงานรับจางในภาคเกษตรประมาณ  170,000  คน  ไดลมตายไปจาก
การทํางานในภาคการเกษตร  ซ่ึงหมายความวาแรงงานในภาคการเกษตร  มีอัตราความเส่ียงจากการ
สูญเสียชีวิตสูงประมาณ  2  เทา  เม่ือเทียบกับแรงงานภาคอ่ืนๆ  อัตราการตายในภาคการเกษตรยัง
คงท่ีในทศวรรษท่ีผานมา  ในขณะท่ีอัตราการเสียชีวิตของแรงงานในภาคอ่ืนๆ  ลดนอยลงแตผู
ทํางานในภาคเกษตรนับลานคนตองประสบอุบัติเหตุอยางรุนแรงดวยเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร  
หรือดวยพิษจากยาปราบศัตรูพืช  และจากสารเคมีทางการเกษตรตัวอ่ืนๆ  ซ่ึงท่ีจริงแลวการตายท่ีมี

                                                           
43 สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2548,ตุลาคม-ธันวาคม).  “การ

เจรจาความตกลงเขตการคาเสรีในกลุมสาขาแรงงาน.”  รายงานความเคล่ือนไหวดานเศรษฐกิจ-แรงงาน,  ไตรมาส  
4.  หนา  66-67. 
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การปกปด  การไดรับบาดเจ็บ  และการติดเช้ือโรคตางๆ  ท่ีมีอยูในการทําเกษตรกรรมยังมีอยูอีกมาก  
จึงอาจนับไดวาอันตรายจากภาคการเกษตรนาจะสูงกวาตัวเลขท่ีแสดงไวอยางเปนทางการ44   

ความปลอดภัย  และอาชีวอนามัยในการทํางานของแรงงานเด็กในภาคเกษตรจะตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ  เนื่องจากเปนวัยท่ียังออนประสบการณ  ทําใหความระมัดระวังในการ
ทํางานมีนอยกวาผูใหญ  รวมท้ังอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมีความเส่ียงกับอันตรายในรูปแบบ
ตางๆ  เชน  อันตรายจากการสัมผัสกับสารเคมี  อันตรายจากอุบัติเหตุจากการทํางาน  หรืออันตราย
จากการสภาวะแวดลอมในสถานท่ีทํางาน  จึงควรใหแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมไดเขาถึง
บริการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  ตลอดจนบริการดานสาธารณสุข  โดยใหมีการบังคับใช
มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยูอยางจริงจัง  และปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในเร่ืองความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ   

มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  ดานความปลอดภัย  และอาชีวอนามัย  ได
ครอบคลุม  4  ประเด็นหลักดังนี้ 

1)  นโยบายท่ีแนะนําเพื่อประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติในรูปของอนุสัญญา  และขอแนะ
ตางๆ 

2)  ประเภทงานท่ีมีความเส่ียง  เชน  การทํางานเกี่ยวของกับเคร่ืองจักร  เปนตน 
3)  ความเส่ียงเฉพาะท่ีอาจเปนอันตรายไดมากกวา  1  อาชีพ  อันไดแกสารเคมี  รังสีท่ี

แผกระจายมะเร็ง  มลภาวะทางอากาศ  เสียงดังและการส่ันสะเทือน 
4)  มาตรการปองกัน  เชน  การตรวจสอบเครื่องจักรกล  การตรวจสอบทางการแพทย

แกคนงานหนุมสาว  หรือการตรวจสอบน้ําหนักแบกหามของคนงาน  เปนตน45 
องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดมาตรฐานในเร่ืองความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยไวในรูปของอนุสัญญา  และขอแนะ  ซ่ึงมีหลายฉบับท่ีเกี่ยวของ  เชนอนุสัญญาฉบับ
ท่ี  184  วาดวยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในงานเกษตรกรรม  และขอแนะท่ี  192  ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการคุมครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานแกคนงานภาค
เกษตรกรรม  ซ่ึงถือเปนงานท่ีมีความเส่ียงอันตรายสูงจากอุบัติเหตุเพราะการใชเคร่ืองจักร  และ
สารเคมีตางๆ  โดยเฉพาะกลุมแรงงานเด็กในภาคเกษตรท่ีทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองใหความสนใจใน
เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพอนามัยเปนพิเศษ   โดยเด็กท่ีทํางานในภาค
เกษตรกรรมตองประสบกับอันตรายในรูปแบบตางๆ  ตามลักษณะงานและสภาพการทํางาน     

                                                           
44 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ข  เลมเดิม.  หนา  2-7. 
45 แหลงเดิม.  หนา  2-8. 
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การคุมครองทางสังคมสําหรับผูทํางานในภาคนอกระบบและภาคเกษตร  ซ่ึง  รศ.ดร. 
ภาวดี  ทองอุทัย  ไดพบวาในป  พ.ศ.  2545  ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบอยูถึงรอยละ  51  ซ่ึง
แรงงานเหลานี้มีคุณภาพชีวิตตํ่า  มีความเส่ียงในการทํางานสูง  และมีความสามารถในการรับมือกับ
ความเส่ียงตํ่า  ในขณะท่ีความคุมครองทางสังคมแกคนกลุมนี้มีคอนขางจํากัด46  อยางไรก็ตาม  การ

กําหนดมาตรฐานแรงงานในดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรม  ตองมีความสัมพันธกับสภาพการทํางานของแรงงานเด็กเหลานี้ดวย 
 
2.4  สภาพการทํางานของแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรม 

ประเทศไทยมีการใชแรงงานเด็กมาเปนระยะเวลายาวนาน  โดยกระจายอยูในภาคตางๆ  
ไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  การคาและบริการ  แมวาแรงงานเด็กใน
ภาคอุตสาหกรรมจะลดลงแตในภาคเกษตรกรรมกลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  จากสภาพความเปนจริง
แรงงานเด็กสวนใหญเปนแรงงานไรผีมือ  ระดับการศึกษาไมสูงมากนัก  งายตอการเอารัดเอาเปรียบ
และถูกชักจูงไปกระทําในส่ิงท่ีไมเหมาะสม  และดูเหมือนจะไดรับการยอมรับกันโดยท่ัวไปวาเปน
ปญหาที่ไมสามารถขจัดใหหมดส้ินในระยะเวลาอันส้ันได  การปองกันและแกไขปญหาการใช
แรงงานเด็กนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคนหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา  ซ่ึงสวนใหญผลการศึกษามี
ขอสรุปไปในทางเดียวกัน  คือปจจัยทางเศรษฐกิจหรือความยากจนเปนปจจัยท่ีทําใหเด็กเขาสู
ตลาดแรงงาน  ในขณะเดียวกันการขยายตัวของอุตสาหกรรมในระยะท่ีผานมาตองใชแรงงานเปน
จํานวนมาก  มีผลใหเด็กเขาสูตลาดแรงงานมากข้ึน  มีแรงงานเด็กจํานวนมากไดรับคาจางแรงงานตํ่า
และตองยอมรับเง่ือนไขการทํางานตางๆ  ซ่ึงบางคร้ังอาจเปนเง่ือนไขท่ีไมเปนธรรม47 

แรงงานเด็กในภาคเกษตรแบงเปน  5  ลักษณะ  ไดแก 
1) เด็กท่ีทํางานในไรนาของครอบครัว 
2) เด็กท่ีทํางานในไรนาของครอบครัว  ขณะเดียวกันก็รับจางผูอ่ืนไปดวย 
3) เด็กท่ีรับจางในไรนาของผูอ่ืนอยางเดียวเพราะครอบครัวตนเองไมมีท่ีดิน 
4) เด็กท่ีสมัครทํางานกับธุรกิจท่ีดิน 
5) แรงงานเด็กอพยพภาคเกษตรกรรม48 

ในการหาแนวทางเพื่อใหความคุมครองท่ีเปนธรรมและเหมาะสมแกแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรมนั้น  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบถึงปจจัยท่ีทําใหมีการใชแรงงานเด็ก  รวมท้ังเขาใจถึง
สภาพการทํางานของแรงงานเด็กที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมแตละสาขาดวย 

                                                           
46 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ข  เลมเดิม.  หนา  2-2. 
47  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ค  เลมเดิม.  หนา  1. 
48 ฉันทนา  บรรพศิริโชติ  หวันแกว.  เลมเดิม.  หนา  55. 
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ปจจัยสําคัญท่ีทําใหมีการใชแรงงานเดก็ 
1)  สภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบันทําใหผูประกอบการพยายามลดตนทุน  ทําใหมี

การจางงานแบบเหมาชวงและใหรับงานไปทําท่ีบาน  สงผลใหมีการจางแรงงานเด็กมากข้ึน 
2)  ปญหาความยากจนในชนบทมีผลทําใหเด็กตองออกจากระบบการศึกษาและเขาสู

ตลาดแรงงานกอนเวลาอันสมควรเพื่อแบงเบาภาระครอบครัว 
3)  ระบบการศึกษาภาคบังคับ  ยังไมมีมาตรการท่ีไดผลแนนอน  ทําใหเด็กเขาสู

ตลาดแรงงานเพื่อหารายไดเปนของตนเอง 
4)  การใชแรงงานเด็กมีคาจางตํ่ากวาผูใหญและแรงงานเด็กไมมีขอเรียกรองมาก 
5)  การอพยพแรงงานเขาสูเมือง  เนื่องจากแรงงานกลุมหนึ่งท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและถือเปนแรงงานเดก็เร่ิมเขาสูตลาดแรงงาน49 

ปญหาการใชแรงงานเด็กเกิดข้ึนท่ัวไปในประเทศตางๆ  แรงงานเดก็ตองประสบกับ
อันตรายในรูปแบบตางๆ  ตามลักษณะงานท่ีทําและสภาพการทํางาน    สาเหตุหลักจะเปนเร่ือง
ความยากจน  การไมไดรับการศึกษา  การไมมีกฎหมายที่เพียงพอตอการปองกันการใชแรงงาน
เด็ก  การขาดการบังคับใชกฎหมาย และการขาดความสนใจจากสังคม   

Valentina  Forastieri  เสนอในหนังสือ  Children  at  work-Health  and  Safety  risks  
ซ่ึงเปนหนังสือของ  ILO  ระบุวามีงานวิจัยหลายช้ินท่ีระบุวาอันตรายท่ีจะเกิดกับแรงงานเด็กจะมา
จากลักษณะหรือสภาพการทํางานเฉพาะ  (specific  working  conditions)  จึงพบวาหนวยงาน
ระหวางประเทศและประเทศตางๆ  จะพยายามที่จะใหความสําคัญในลําดับแรกๆ  กับการทํางาน
ของแรงงานเด็กท่ีผิด  และงานอันตราย  (abusive  and  hazardous  forms)   

Valentina  Forastieri  ไดสรุปงานอันตรายท่ีควรหามเด็กทํางาน  ซ่ึงรวบรวมมาจาก
กฎหมายของประเทศตางๆ  และมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  เฉพาะในสวนท่ี
เกี่ยวของกับงานเกษตรกรรม  ดังนี้   

1)  ทําหรือชวยทําในงานท่ีใชรถแทรกเตอรหรือเคร่ืองจักรกลในงานเกษตร  
(agricultural  machinery)   

2)  งานบํารุงรักษาหรือซอมแซมอุปกรณหรือเคร่ืองจักร 
3)  เคร่ืองยนต  (motor  vehicle  driving) 
4)  งานขนของข้ึนหรือลงจากรถบรรทุก  รถยนต  หรือสายพาน 
5)  งานในโกดัง  (warehouse  work) 

                                                           
49 ทวีสุข  พันธุเพ็ง.  (2543).  สถานการณปญหาแรงงานเด็กในประเทศไทย.  จาก  

http://www.anamai.moph.go.th. 
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6)  งานในคอกสัตวท่ีมีสัตวท่ีอาจทําอันตรายได  เชน  สุกร  ลูกวัวควายท่ีเพ่ิงคลอด  
(newborn  calves) 

7)  ใชหรือขนยาย  (handling)  สารเคมีในงานเกษตรและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับสัตว  
(agricultural  chemical  and  veterinary  products)  ซ่ึงรวมถึงอุปกรณทําความสะอาดหรือฆาเช้ือ  
(cleaning-up  or  decontaminating  equipment) 50  

จากการสํารวจจํานวนแรงงานเด็กขององคการแรงงานระหวางประเทศ  โดยแยกเปน
ประเภทอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ  พบวา  มีจํานวนแรงงานเด็กท่ีอยูในงานเกษตร  งานประมง  ลาสัตว  
และปาไม  ถึงรอยละ  70.4  รองลงมาไดแกงานอุตสาหกรรมการผลิต  รอยละ  8.3  ,งานคาขายสง  
คาขายปลีก  บริการรานอาหารและโรงแรม  รอยละ  6.5  ,งานบริการชุมชน  งานบริการสังคม  รอย
ละ  3.8  ,งานขนสง  งานจัดเก็บสินคา  และงานส่ือสาร  รอยละ  2.751  แตสถิติของแรงงานเด็กมัก

เปนตัวแลขท่ีต่ํากวาความเปนจริง  เพราะการสํารวจมักไมครอบคลุมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไม
มีคาตอบแทน  และประการสําคัญคือ  การใชแรงงานเด็กมักมีลักษณะปดบังซอนเรน  ทําใหยากตอ
การเขาถึงขอมูลท่ีตรงตอความจริง  โดยเฉพาะในงานเกษตรกรรมซ่ึงเปนงานท่ียากตอการสํารวจ 

สําหรับประเทศไทยการจางแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมมีท้ังในทองถ่ินของแรงงาน
เด็กและการอพยพแรงงานไปทําในทองถ่ินอ่ืน  ซ่ึงในการอพยพแรงงานน้ีสวนใหญเนื่องมาจาก
ความไมอุดมสมบูรณของสภาพดินฟาอากาศในทองถ่ินท่ีอยูของตน  ทําใหเด็กเหลานั้นตองอพยพ
ไปหางานทําในทองถ่ินอ่ืนท่ีอุดมสมบูรณกวา  เชนในเขตภาคกลางและภาคใต  โดยบางกรณี
เจาของสวนหรือเจาของไรจะจัดพาหนะไปรับจากทองถ่ินเดิม  ซ่ึงแรงงานเด็กมักอพยพไปพรอม
กันท้ังครอบครัว  พอ  แม  ลูก  หากเด็กโตพอท่ีจะทํางานเกษตรกรรมได  นายจางก็อาจยอมรับเด็ก
นั้นใหทํางานในสวนหรือในไร  ซ่ึงเด็กเหลานี้ก็จะทํางานต้ังแตยังเด็ก  ซ่ึงพบวาแรงงานเด็กท่ีรับจาง
ในภาคเกษตรกรรมมีอายุตั้งแต 12ปข้ึนไป   

ในการหาแนวทางการกําหนดมาตรการในการใหความคุมครองแกแรงงานเด็กและ
เยาวชนในภาคเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมน้ัน  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบถึงสภาพการทํางานของ
แรงงานเด็กและเยาวชนท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงมีหลากหลายสาขาตางกันดังนี้ 
 

2.4.1  สภาพการทํางานของแรงงานเด็กในงานเพาะปลูก 
สภาพการทํางานเพาะปลูกท่ัวไปนั้น  ลูกจางจะทํางานกลางท่ีโลงแจง  การผลิตและการ

ใชแรงงานสวนใหญข้ึนกับดินฟาอากาศ  ฤดูกาล  การทํางานโดยท่ัวไปจะเร่ิมต้ังแตการเตรียมพื้นท่ี  

                                                           
50 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2547).  โครงการศึกษาวิเคราะหสภาพความปลอดภัยในการทํางาน

ของแรงงานเด็กในภาคเกษตร  เฉพาะกรณีเพาะปลูกและเล้ียงสัตวเพ่ือการคา  (รายงานวิจัย).  หนา  329-330. 
51 ILO.  (2002).  A  Future  Without  Child  Labour.   
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เชน  ปรับหนาดิน  พรวนดิน  การเตรียมเมล็ด  หนอ  หรือสวนอ่ืนๆ  ของพืชแตละชนิดท่ีจะหวาน
หรือใชในการปลูกพืช  ลงมือเพาะปลูกพืช  จากนั้นเปนการบํารุงรักษาพืช  เชน  ใสปุย  กําจัดวัชพืช  
ดูแลพื้นท่ีเพาะปลูก  เชน  ดายหญา  เวลาในการทํางานมีความยืดหยุนมาก  ลูกจางมีเวลาพักผอนใน
ระหวางการทํางานมาก  ในบางข้ันตอนจะตองทํางานในเวลากลางคืนเปนปกติ  เชน  การเก็บผล
องุน  การหยอดแกซเพื่อเรงผลผลิตสับปะรด  ซ่ึงเปนการทํางานตามข้ันตอนชวงหนึ่ง  แตโดยท่ัวไป
แลวการทํางานเพาะปลูกจะทํากันตอนกลางวัน  ข้ันตอนการผลิตสวนใหญจะไมใชเคร่ืองจักร  จะ
ใชแรงงานคน  การทํางานจึงไมเรงรัดจนหาเวลาพักผอนระหวางการทํางานไมได  การทํางานทําใน
เนื้อท่ีกวาง  ยากแกการควบคุมของนายจางและเปนงานกลางแดด  งานท่ีทํามีความเส่ียงกับอันตราย
นอย  จะมีการใชสารเคมีเม่ือมีการฉีดหรือใสปุยและการกําจัดวัชพืช52 

การจางแรงงานในงานเพาะปลูกแบงแยกได  3  ประเภท  ไดแก  ลูกจางประจํา  ลูกจาง
ช่ัวคราว  และลูกจางเหมา  ซ่ึงลูกจางประจํานั้นสามารถแยกไดตามการคํานวณจายคาจาง  คือ  
ลูกจางประจํารายเดือน  และลูกจางประจํารายวัน  โดยนายจางจะพิจารณาตกลงจางแรงงานแตละ
ประเภทตามความตองการใชแรงงาน  โดยพิจารณาตามประเภทของพืชพันธุ  สภาพดินฟาอากาศ  
ฤดูกาล  และขนาดของสถานประกอบการ  ซ่ึงจะเปนส่ิงสําคัญในการกําหนดการทํางานใหแตกตาง
กัน  และสงผลใหแตละกิจการมีความตองการใชแรงงานตางกัน  โดยกิจการพืชไรสวนใหญจะมี
ชวงการเพาะปลูกจนไดผลผลิตภายในเวลาชวงหนึ่ง  (ไมสามารถทํางานไดท้ังป)  เชน  กิจการไร
ออยจะมีชวงเวลาในการทํางานติดตอกันประมาณ  4-6  เดือนในหน่ึงป  (เร่ิมต้ังแตสับทอนออยเพื่อ
เตรียมลงปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต)  หรือกิจการไรสับปะรดท่ีมีชวงเวลาการทํางาน  และวิธี
ทํางานคลายกับออย  ในขณะท่ีพืชสวนจะทําการเพาะปลูกไดท้ังป  เชน  สวนผักตางๆ  นอกจาก
ประเภทของพืชพันธุแลว  ขนาดของการผลิต  (พื้นท่ีของสถานประกอบการ)  ก็มีสวนกําหนด
ชวงเวลาทํางานดวย  โดยกิจการพืชไรท่ีโดยธรรมชาติแลวจะทํางานติดตอกันไมเกินคร่ึงปนั้น  ถา
กิจการใดมีพื้นท่ีในการผลิตมากอาจจะทยอยทําการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไดท้ังป  แตท้ังนี้
ยอมข้ึนอยูกับพันธุพืชดวยวาสามารถเจริญเติบโตไดทุกๆ  ฤดูกาลหรือไม  เชน  สับปะรดน้ัน
สามารถทยอยปลูกไดท้ังป  ปละ  2-3  รุน  นอกจากประเภทของพืชพันธุและขนาดของการผลิต
แลว  การทํางานเพาะปลูกยังมีลักษณะตองพ่ึงพิงฤดูกาลและดินฟาอากาศตามธรรมชาติดวย  
กลาวคือ  ในการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาจจะตองกําหนดใหพืชเจริญเติบโตในฤดูฝน  เชน  การ
ปลูกออยหรือการปลูกขาว  และการทํางานในแตละวันจะผันแปรไปตามสภาพดินฟาอากาศดวย  
เชน  ไมฉีดยาปองกันศัตรูพืชในวันท่ีฝนตก  ดังนั้นในกิจการท่ีสามารถทํางานไดท้ังปจึงนิยมจาง
ลูกจางประจําและอาจจะจางลูกจางช่ัวคราวเพิ่มข้ึนในชวงท่ีตองเรงทํางาน  ในขณะท่ีกิจการท่ีมีการ
ทํางานเปนชวงในแตละป  (ทํางานไมไดท้ังป)  จะจางลูกจางช่ัวคราวมาทํางานเฉพาะชวงเทานั้น  

                                                           
52 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  80. 
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ถาแบงประเภทของแรงงานตามขนาดของกิจการแลว  จะพบวากิจการเกษตรขนาดใหญซ่ึงจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคล  เชน   กิจการไรออยซ่ึงมีพื้นท่ีมากสามารถทํางานได ท้ังป  จะจาง
ลูกจางประจํารายเดือนไวจํานวนหนึ่ง  ในขณะท่ีกิจการขนาดยอมลงมาแตสามารถทํางานไดท้ังป
เชนกัน  จะนิยมจางลูกจางประจํารายวันมากกวา  ท้ังนี้เพราะนายจางตองรับผิดชอบจายคาจางให
ลูกจางรายเดือนในวันหยุดดวย  ซ่ึงกิจการขนาดยอมไมตองการรับภาระเร่ืองนี้  สวนการจางลูกจาง
ช่ัวคราวและลูกจางเหมานั้น  จะพบในกิจการประเภทท่ีทํางานไดท้ังปในชวงท่ีเรงทํางาน  เชน  การ
ตัดออยเขาโรงหีบ  และในกิจการท่ีไมสามารถทํางานไดท้ังป  ซ่ึงโดยสภาพแลวจะไมมีการจาง
ลูกจางประจํา  เชน  การทํานา  จากการวิจัยการทํางานเพาะปลูกในกิจการออย  สับปะรด  องุน  ผัก  
ขาวโพด  พบวาลูกจางสวนมากในจํานวนรอยละ  60.6  ของลูกจางตัวอยางท้ังหมดแจงวางานท่ีทํา
ข้ึนอยูกับฤดูกาลและมีระยะเวลาทํางานต้ังแตไมถึง  1  เดือน  จนถึง  1  ป  ในขณะท่ีลูกจางอีกรอย
ละ  39.4  ท่ีเหลือจะทํางานไดท้ังป  53 

ในสวนของแรงงานเด็กในกิจการเพาะปลูกพบวามีการจางแรงงานเด็กประมาณรอยละ  
16.2  ของแรงงานท้ังหมด  มีอายุตั้งแต  13  ปข้ึนไป  แมวาเด็กจะเปนผูท่ียังไมเจริญเต็มท่ีท้ังรางกาย
และจิตใจ   แตการทํางานเพาะปลูกนั้นโดยท่ัวไปจะไมมีอันตรายตอแรงงานเด็ก   มักจะ
กระทบกระเทือนบางก็ในเร่ืองการศึกษา  และการพักผอน  หรือการทํางานหนักในบางกิจการ  
สําหรับการจางแรงงานเด็กนั้นมีลักษณะคลายคลึงกับการจางแรงงานหญิงคือ  มีการจางทํางาน
อันตรายนอยมาก  โดยมีแรงงานเด็กรอยละ  6.3  ของแรงงานเด็กท้ังหมดทํางานใตดินและใตน้ําซ่ึง
จะเปนการโกยดินจากทองรองข้ึนมากลบแปลงพืชท่ีเพาะปลูก  รอยละ  25  ตองทํางานเก่ียวกับ
สารเคมีอันตราย  และรอยละ  12.5  ทํางานเชนเดียวกันเปนคร้ังคราว  รอยละ  12.5  จะทํางานยก
ของหนักเกิน  30  กิโลกรัมเปนคร้ังคราว  ไมมีการทํางานกับเคร่ืองจักรท่ีมีอันตรายหรือทํางานในท่ี
สูงท่ีอาจเปนอันตราย  เหตุผลท่ีแรงงานเด็กตองรับจางแรงงานนั้น  รอยละ  9.1  แจงวาเปนคําส่ัง
ของบิดามารดา  อีกรอยละ  90.9  ท่ีเหลือมาทํางานเพราะเหตุอ่ืน  อนึ่งสังเกตไดวาแรงงานเด็ก
เหลานี้มีอายุตั้งแต  13  ข้ึนไป  จึงสันนิษฐานไดวานาจะจบการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา
ตอนตนเปนสวนใหญ54 

ลักษณะการทํางานมีท้ังท่ีเปนการจางบางฤดู  และการจางตลอดป  ประเภทงานสวน
ใหญเปนแรงงานท่ีไมใชฝมือ  เชน  การปลูกพืชผล  การถางหญา  ใสปุย  บํารุงรักษา  และฉีดยาฆา
แมลง  เปนตน  งานประเภทน ี้อัตราคาจางจะคอนขางตํ่า  และมีเวลาทํางานวันละประมาณ 8-9 ช่ัวโมง  มีเวลา

พักรับประทานอาหารกลางวันประมาณ 1 ช่ัวโมง  และพักระหวางการทํางาน 2 ครั้งๆ ละประมาณ 20 นาที  
ในชวงเชาและบาย  สวนแรงงานประเภทใชฝมือ  เชนการกรีดยาง  แรงงานประเภทน้ีจะทํางานวันละประมาณ 5-

                                                           
53 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  77-78. 
54 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  85-86.   
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8 ช่ัวโมง  และไดคาจางสูงกวาประเภทแรก  และท่ีเหมือนกันทั้ง 2 ประเภท คือ  การใชแรงงานภาคเกษตรกรรม
จะไมมีวันหยุดประจําสัปดาห  แตจะไดหยุดงานเฉพาะในวันเทศกาลตางๆ  ที่นายจางกําหนดใหเทาน้ัน 

ในดานสวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน  นายจางสวนใหญจัดใหแตที่พักอาศัย  นํ้าใช  
ไฟฟา  หองสวม  และอุปกรณการทํางาน  แตนายจางไมคอยใหความสําคัญเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน
เทาใดนัก  และจัดอุปกรณปองกันบางอยางใหแกลูกจางเทาน้ัน  เชน  ถุงมือ  และรองเทาบูท  แตก็ไมทั่วถึง

ทั้งหมด 55   
ในกิจการเพาะปลูกซ่ึงมีท้ังการจางลูกจางประจํา  ลูกจางช่ัวคราว  และลูกจางงานเหมา  

ซ่ึงลูกจางเหลานี้มีท้ังแรงงานในทองถ่ินและแรงงานอพยพมาจากถ่ินอ่ืน  (สวนใหญมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีสภาพแหงแลง  ประชากรยากจน  แรงงานลนความตองการใชแรงงาน)  
นายจางจึงจัดสวัสดิการที่เปนส่ิงจําเปนข้ันมูลฐานใหแกลูกจาง  ซ่ึงลูกจางแตละคนอาจไดรับ
สวัสดิการท่ีตางกันไปบางตามสภาพที่ตางกัน  เชน  ลูกจางแรงงานอพยพไดท่ีพักแตลูกจางใน
ทองถ่ินไมได  ขณะเดียวกันคาจางของลูกจางก็อาจแตกตางกัน  เชน  ลูกจางท่ีพักอยูกับนายจางอาจ
ถูกหักคาท่ีพักบางแตนอยกวาคาเชาท่ีควรจะเปนจริง 

ลูกจางในกิจการเพาะปลูกจะไดรับสวัสดิการในการทํางานตามความจําเปนข้ันมูลฐาน
เปนประโยชนหรือบริการในรูปแบบที่ใกลเคียงกับกิจการอุตสาหกรรม  ไดแก  อาหารและนํ้า  
บานพัก  หรือท่ีอยูอาศัย  ยาและการดูแลสุขภาพอนามัยอ่ืนๆ  โดยลูกจางเกือบทุกกิจการจะไดรับ
สวัสดิการน้ําดื่มน้ําใช  ลูกจางท่ีพักกับนายจางหรือนายจางจัดบานพักใหก็จะไดน้ําใชในการหุงตม
ซักผาและทําความสะอาดรางกายดวย  ลูกจางท่ีนายจางจัดบานพักหรือท่ีอยูอาศัยใหจะเปนลูกจางท่ี
อพยพมาจากทองถ่ินอ่ืน  มีจํานวนมากในฤดูการทํางานและตองพักอยูรวมกันเปนจํานวนมาก  เชน  
ฤดูกาลตัดออย  ถาเปนชวงการทํางานอ่ืนๆท่ีไมจําเปนตองจางแรงงานจํานวนมากจากทองถ่ืนอื่น
นายจางก็ไมมีความจําเปนตองจัดท่ีพักใหลูกจาง  ซ่ึงสวนใหญเปนแรงงานในทองถ่ินซ่ึงมีท่ีอยูอาศัย
ของตนเอง  ในสวนของยาและการดูแลสุขภาพอนามัยนั้น  ปรากฏวาสวัสดิการท่ีลูกจางไดรับมาก
ท่ีสุดคือยาสามัญประจําบานซ่ึงมีลูกจางไดรับเพียงรอยละ  29.3    ของลูกจางท้ังหมด  99  คน  และ
เกือบจะไมมีลูกจางไดรับการตรวจสุขภาพหรือไดรับคารักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวยเลย  แตคงมี
เหตุผลเน่ืองมาจากการทํางานเพาะปลูกมีสภาพท่ีไมเปนอันตรายกับสุขภาพมากนัก  จึงยังไมมีความ
จําเปนในการจัดสวัสดิการดานสุขภาพมากไปกวายาสามัญประจําบาน  สวัสดิการดานอ่ืนๆ  ท่ี
ลูกจางอาจไดรับในกิจการเพาะปลูก  ไดแก  การใหการศึกษาแกบุตรธิดาของคนงานซ่ึงลูกจางท่ี
ไดรับเปนลูกจางประจําท่ีทํางานกับนายจางมานานและทํางานดี  หองสุขา  คาพาหนะในการกลับ

                                                           
55 ปวิต  ถมยาวิทย.  (2533).  การใชแรงงานเด็กและเยาวชนในภาคเกษตรกรรม  กรณีการวาจางแรงงาน

เด็กและเยาวชนในไรออย  จังหวัดกาญจนบุรี  และในสวนยางพารา  จังหวัดพังงา  (รายงานวิจัย).  หนา  55.   
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บานเม่ือทํางานแลวเสร็จ  จัดหาหรือจายคาพาหนะในการทํางาน  มุงผาหม  (กรณีพักกับนายจาง)  
เส้ือผาชุดทํางาน  ซ่ึงสวัสดิการตางๆ  เหลานี้สวนมากลูกจางท่ีไดรับจะเปนลูกจางในบริษัทเทานั้น56   

 การทํางานในงานเพาะปลูกนั้น  นายจางมักนิยมใชลูกจางเด็กทํางานกลางท่ีโลงแจง 
การผลิตและการใชแรงงานสวนใหญข้ึนอยูกับดนิฟาอากาศ  ฤดูกาล  การทํางานโดยท่ัวไปจะเร่ิม
ตั้งแตการเตรียมพื้นท่ี เชน การปรับหนาดิน พรวนดนิ การเตรียมเมล็ด เปนตน ในการทํางาน
เพาะปลูกนีมี้ความยดืหยุนมาก  ข้ันตอนการผลิตสวนใหญจะไมใชเคร่ืองจักร  แตจะใชกําลังคนเปน
สวนใหญ อาจมีบางชวงท่ีงานเรงก็อาจทําใหลูกจางเดก็เหลานั้นมีเวลาพกัผอนนอย 

 
2.4.2  สภาพการทํางานของแรงงานเด็กในงานเล้ียงสัตว 

งานเล้ียงสัตวเปนงานเกษตรกรรมที่มีความสําคัญอันดับตนๆของประเทศไทย  และมัก
มีการประกอบกิจการในชนบทเปนสวนใหญ  โดยในระยะหลังเร่ิมมีการจางแรงงานในการเล้ียง
สัตวมากข้ึน  ซ่ึงสัตวท่ีนิยมเล้ียงมีหลายชนิด  เชน  สุกร  โค  กระบือ  เปด  ไก   

การทํางานเล้ียงสัตวแตละประเภทมีสภาพการทํางานท่ีแตกตางกันไปบางตามความ
เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตวประเภทนั้นๆ  แตจะมีสภาพบางประการท่ีคลายกัน  กลาวคือ  การ
ทํางานของคนงานสามารถกําหนดเวลาทํางานไดคราวๆ  มีเวลาพักผอนระหวางการทํางาน
พอสมควร  การทํางานสวนใหญทําในชวงเวลากลางวัน  และการทํางานสวนใหญทําติดตอกันได
ตลอดท้ังป  ไมข้ึนกับฤดูกาล  และสวนใหญไมข้ึนอยูกับดินฟาอากาศ  (ในขณะเดียวกันผลผลิตจาก
สัตวนั้นจะไดมากนอยอาจจะข้ึนกับดินฟาอากาศดวย)  และตองทํางานทุกวันเพราะสัตวตองการ
การดูแลทุกวัน57  เชน 

การเล้ียงสุกรนั้นจะเล้ียงในคอก  หรือในโรงเรือนเปนสัดสวน  แรงงานรับจางจึงทํางาน
ในท่ีรมอากาศถายเทดีพอสมควรแมกล่ินจะแรงก็ตาม  การทํางานจะเร่ิมในราว  7.00-8.00  น.  พัก
ยาวในชวงอาหารกลางวันประมาณ  1  ช่ัวโมง  เลิกงานราว  16.00-17.00  น.  แลวแตจะเสร็จงาน  
การทํางานท่ีสําคัญคือการใหอาหาร  ใหน้ําสัตวชวงเชาคร้ังชวงบายอีกคร้ัง  นอกจากนั้นงานท่ีตอง
ทําประจําในแตละวัน  ไดแก  การทําความสะอาดตัวสุกร  ทําความสะอาดคอกผสมอาหาร  ท่ีรอง
ลงไป  ไดแก  การผสมพันธุสุกร  ฉีดวัคซีนใหยาสัตว  และทําคลอดเม่ือมีสัตวตกลูก  ซ่ึงการทํางาน
สามประการหลังอาจจะทําในเวลากลางคืนแลวแตเหตุการณแตละคราวซ่ึงไมสามารถกําหนดได
แนนอน  ระหวางการทํางานปกติในเวลากลางวันจะมีเวลาพักเปนชวงๆ  ไปดวย  การเล้ียงไกจะมี
ลักษณะคลายการเล้ียงสุกร  กลาวคือ  แรงงานทํางานในรมซ่ึงมีอากาศถายเทดีพอสมควรแตมีกล่ิน

                                                           
56 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  86-87.  
57  สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  114. 
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แรง  เพราะการเล้ียงไกจะเล้ียงในท่ีรมเปนสัดสวนเชนเดียวกับสุกร  การทํางานประจําในแตละวันก็
คลายกัน  คือ  ใหอาหารใหน้ํา  แตในการเล้ียงไกอาจจะใหวันละ  2-3  คร้ัง  ทําความสะอาดเลาไก
แตไมตองทําความสะอาดตัวไกเพราะไกเปนหวัดงาย  ทําความสะอาดรางอาหารรางนํ้า  ผสม
อาหาร  กรณีไกไขจะตองเก็บไขไก  คัดไขไก  หรือกรณีไกพันธุตองเอาไขมีตัวเขาตูฟก  ซ่ึงการดูแล
ไขมีตัวเปนงานละเอียดตองใชแรงงานท่ีมีความชํานาญมีผีมือมากพอสมควร  งานรองลงไปใน
กิจการเล้ียงไก  ไดแก  การทําวัคซีนไกปองกันโรคซ่ึงตองทํากันเปนระยะๆ  โดยเฉพาะในชวงเปน
ลูกไกจะทําบอย  ซ่ึงอาจทําในเวลากลางคืน  การจับไกเขากรงตับในกรณีไกไข  สรุปไดวาการ
ทํางานเล้ียงไกแมจะคลายกับเล้ียงสุกรแตมีความละเอียดออนจุกจิกกวา  และอีกประการหนึ่งคือเร่ิม
ทํางานเชากวาโดยเร่ิมงานต้ังแต  5.00-6.00  น.  กรณีการเล้ียงเปด  แรงงานรับจางจะตองทํางานท้ัง
ในท่ีรมและท่ีแจงเพราะเปดชอบน้ําและแดด  การเล้ียงโดยท่ัวไปคลายการเล้ียงไกแตรายละเอียด
นอยกวาไมตองดูแลมากนักจะเร่ิมทํางานราว  8.00  น.  เลิกงานประมาณ  16.00  น.  พักเปนชวงๆ
เม่ือทํางานแตละอยางเสร็จและจะพักนานท่ีสุดในเวลาอาหารกลางวันประมาณ  1  ช่ัวโมงหรือกวา
นั้น   ท้ังกิจการเล้ียงสุกร   เ ล้ียงไก   และเล้ียงเปด   สามารถประกอบการติดตอกันได ท้ังป  
เชนเดียวกับกิจการประมงน้ํากรอยหรือน้ําจืด  กลาวคือ  เม่ือขายสัตวหรือปลอดสัตวชุดเกาแลว
สามารถเล้ียงสัตวชุดใหมไดทันที  ลูกจางแรงงานจึงมีงานทําตลอดป  แมบางคร้ังท่ีมีการพักคอก  
พักเลาทําความสะอาดคร้ังใหญเพื่อรอสัตวชุดใหม  ลูกจางก็จะตองเปนผูทําความสะอาด  
นอกจากนั้นลูกจางทุกกิจการยังตองดูแลบริเวณรอบๆท่ีทํางาน  เชน  ถางหญารอบๆ  โรงเรือนเปน
ประจํา  จึงถือเปนการทํางานยอยๆ  ในกิจการอยางหนึ่ง   

กรณีกิจการเล้ียงโค  แรงงานตองทํางานทั้งในรมและท่ีแจงเพราะธรรมชาติของโคในฝูง
และตอนกลับเขาคอกซ่ึงเปนท่ีรมในตอนเย็น  โดยจะดูแลทําความสะอาดตัวโค  ใหอาหารเสริม  ให
ยา  กรณีโคนมจะตองรีดนมโคในตอนเชาและตอนเย็น  ซ่ึงตองใชแรงงานท่ีมีความชํานาญและ
คุนเคยกับโค  มิฉะนั้นจะไดผลผลิตนอย  การเล้ียงโคนั้นแตกตางกับการเล้ียงสัตว  3  ประเภทท่ี
กลาวมาแลว  คือการเล้ียงข้ึนอยูกับดินฟาอากาศบางแตไมมากนัก  เพราะโคไมชอบฝนและที่แฉะ  
ดังนั้น  ในวันฝนตกแรงงานจึงอาจไมตองทํางานในท่ีแจงโดยใหโคกินอาหารเสริมหรืออาหารอื่น
แทนในคอก  อยางไรก็ตามสามารถประกอบการไดตลอดท้ังป  เชนเดียวกับการเล้ียงสัตวท่ี
ประกอบการประมงไปดวย  การทํางานของลูกจางจะผันแปรลักษณะการทํางานตามประเภทของ
สัตวเล้ียง  เชน  เปด  ไก  ซ่ึงเล้ียงในท่ีรมควบคูกับการขุดบอเล้ียงปลา  เล้ียงกุง  เพื่อใชมูลไกเล้ียง
สัตวน้ํา  หรือเล้ียงไก  เล้ียงหมู  ควบคูกับการเพาะปลูกซ่ึงใชมูลสัตวแทนปุยบางสวน  เพราะสัตว
เล้ียงท่ีเล้ียงในโรงเรือนเปนสัดสวนจะไมเหยียบย่ํา  หรือกินพืชท่ีเพาะปลูก  แรงงานท่ีทํางานใน
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กิจการท่ีทําการเกษตรผสมจึงมักทํางานท้ังในท่ีรมและท่ีแจง  ดังนั้นลูกจางในกิจการเล้ียงสัตว
สวนมากจะไดรับการคุมครองแรงงานอยูแลว  เพราะในกิจการมีการใชลูกจางตลอดป 58 

ในกิจการเล้ียงสัตวโดยท่ัวไปมีการจางลูกจางแรงงาน  4  ประเภท  เชนเดียวกับกิจการ
เพาะปลูก  ไดแก  ลูกจางประจํารายเดือน  ลูกจางประจํารายวัน  ลูกจางช่ัวคราว  และลูกจางเหมา  
โดยการตกลงจางจะมีความสัมพันธกับลักษณะและชวงเวลาในการทํางาน  ในกิจการเล้ียงสัตวจะมี
การจางลูกจางประจํารายเดือนมากท่ีสุด  เพราะกิจการสวนใหญสามารถประกอบการไดตลอดป  
การทํางานไมข้ึนกับฤดูกาลและดินฟาอากาศมากนัก  ตลอดจนการทํางานบางอยางตองใชแรงงานมี
ฝมือ  เชน  การรีดนมวัว  นายจางจึงตองการใหลูกจางท่ีมีฝมือมีความชํานาญงานอยูทํางานกับตน
นานๆ  จึงจางประจําดวยคาจางท่ีแนนอนทําใหลูกจางรูสึกวามีความมั่นคงในการทํางาน  ซ่ึงเปน
แรงจูงใจอยางหนึ่งท่ีจะอยูทํางานตอไป59 

อายุของแรงงานรับจางในกิจการเล้ียงสัตวสวนใหญมีอายุระหวาง   18-35  ป  
เชนเดียวกับแรงงานรับจางในกิจการเพาะปลูก  กิจการประมงน้ําจืดและประมงน้ํากรอย  ซ่ึงนาจะ
เปนชวงอายุของแรงงานรับจางใชแรงงานสวนใหญในกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ดวย
เพราะเปนชวงอายุท่ีรางกายมีความแข็งแรงเหมาะกับการใชแรงงานมากท่ีสุด  นอกจากนั้นก็จะเปน
แรงงานอายุระหวาง  12-17  ป  และ  36-45  ป  แรงงานในกิจการเล้ียงสัตวสวนใหญมีสถานภาพ
โสด  มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตนซ่ึงเปนการศึกษาภาคบังคับ  รองลงมาจะเรียนจบ
ประถมศึกษาตอนปลายเชนเดียวกับแรงงานในกิจการเพาะปลูกและประมง60 

ในกิจการเล้ียงสัตวนั้น  งานสวนใหญเปนงานท่ีไมหนัก  และไมเปนอันตราย  พบวามี
การจางแรงงานเด็กในการทํางาน  โดยแรงงานเด็กอายุระหวาง  12-17  ป  หรือนอยกวา  ในกิจการ
เล้ียงสัตวมีจํานวนไมมากประมาณรอยละ  10.6  ของลูกจางท้ังหมด61  โดยแรงงานเด็กจะทํางาน

คลายกับแรงงานท่ีเปนผูใหญ 
แรงงานรับจางในกิจการเล้ียงสัตวมีจํานวนชั่วโมงการทํางานจริงตอวันเฉล่ีย  8.5  

ช่ัวโมง  โดยการเล้ียงสุกรมีช่ัวโมงการทํางานเฉล่ียในหนึ่งวันมากท่ีสุดคือ  9.7  ช่ัวโมง  ท่ีนอยท่ีสุด
คือการเล้ียงเปดซ่ึงเฉลี่ยแลวแรงงานรับจางทํางานในหนึ่งวัน  6.9  ช่ัวโมง  แตกรณีท่ีประกอบ
กิจการเล้ียงสัตวผสมกับทําเพาะปลูก  หรือเล้ียงสัตวผสมกับการประมงดวยจะมีช่ัวโมงการทํางาน
ในวันหนึ่งเฉล่ียแลวมากกวา  10  ช่ัวโมง62 

                                                           
58 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  114-116. 
59 แหลงเดิม.  หนา  111-112. 
60  สันติภาพ  จินดาแสง.  สภาพและปญหาแรงงานรับจางในกิจการเล้ียงสัตว  (รายงานวิจัย).  หนา  3/3. 
61  แหลงเดิม.  หนา  5/3. 
62 แหลงเดิม.  หนา  3/29. 
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กิจการเล้ียงสัตวสวนใหญไมไดกําหนดวันหยุดท่ีแนนอนไว  เพราะสัตวตองการการ
ดูแลและการใหอาหารกลางวันทุกวัน  บางกิจการอาจอนุญาตใหแรงงานรับจางหยุดงานไดอาทิตย
ละ  1  วัน  หรือ  3.5  วันตอเดือน  หรือ  49  วันตอป  บางกิจการอาจอนุญาตใหลูกจางหยุดงานได  
2  วันในหนึ่งเดือนหรืออ่ืนๆ  ในทางปฏิบัติการหยุดงานแตละคร้ังลูกจางจะขออนุญาตหรือบอก
นายจางลวงหนาเปนคราวๆ  ไป  นายจางก็จะพิจารณาอนุญาตเปนคราวๆ  ไป  โดยจะพิจารณาดวย
วามีแรงงานอ่ืนสามารถทํางานแทนลูกจางไดหรือไม  การหยุดงานนั้นถาเปนลูกจางประจํารายเดือน
ลูกจางจะมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดอยูแลว  แตถาเปนลูกจางประจํารายวันจะไดรับคาจางใน
วันหยุดหรือไมไดแลวแตนายจางจะพิจารณา  ซ่ึงนายจางสวนใหญจะใหคาจางในวันหยุดแก
ลูกจางประจํารายวันเฉพาะลูกจางท่ีมีนิสัยดีขยันขันแข็งและทํางานกับกิจการมาเปนเวลานาน
พอสมควร63 

กิจการเล้ียงสัตวทุกประเภททุกแหงจะจัดสวัสดิการน้ําดื่ม  น้ําใช  หองสุขา  ซ่ึงเปน
ส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวันใหแกลูกจางแรงงานเชนเดียวกับกิจการอ่ืนๆ  รองลงไปคือสวัสดิการท่ี
พักอาศัย  เนื่องจากลักษณะการประกอบการที่ตองทํางานทุกวันและบางกิจการลูกจางเร่ิมทํางาน
ตั้งแตเชามืดประมาณ  4.30-5.30  น.  เลิกงานกอนพระอาทิตยตกดินเล็กนอย  และบางคร้ังมีความ
จําเปนตองทํางานในเวลากลางคืน  ดังนั้นถาลูกจางพักอยูในบริเวณท่ีทํางานก็จะเปนการสะดวกกวา
สําหรับลูกจางและเปนประโยชนกับนายจางในการควบคุมการทํางานของลูกจาง  จึงมีลูกจางถึง
รอยละ  87.8  ของลูกจางท้ังหมดไดรับสวัสดิการที่พักอาศัยจากนายจาง  ซ่ึงนายจางจํานวนกวาคร่ึง
ท่ีจัดสวัสดิการที่พักจะจัดหาที่นอน  หมอน  มุง  ใหแกลูกจางดวย  ในเร่ืองอาหารนั้นกิจการสวน
ใหญจัดหาอาหารใหแกคนงาน  โดยนายจางจะหักคาอาหารจากคาจางในจํานวนตํ่ากวามูลคาจริง
ของอาหาร  หรือบางกิจการอาจจะใหขาวหรือกับขาวอยางใดอยางหนึ่งโดยไมหักคาจาง  มีลูกจาง
เพียงรอยละ  17.3  ของทั้งหมดท่ีไมไดรับขาวหรือกับขาวเลย  นอกจากนั้นยารักษาโรคก็เปน
สวัสดิการท่ีนายจางจัดใหลูกจางสวนมาก  โดยทุกกิจการจะจัดยาสามัญประจําบานใหลูกจาง  และ
กิจการสวนใหญจะจายคารักษาพยาบาลกรณีลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลท่ีอ่ืน  และยังมี
สวัสดิการอ่ืนท่ีนายจางสวนนอยจัดใหลูกจาง  ไดแก  เคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลในการ
ทํางาน  การศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงาน  กองทุนชวยเหลือคนงานเม่ือไดรับบาดเจ็บหรือเกิดโรค
จากการทํางาน  ซ่ึงมีกิจการไมถึงคร่ึงหนึ่งจายเงินชวยเหลือเชนนี้ใหลูกจาง64 

ลูกจางในกิจการเลี้ยงสัตวทุกประเภทมีปญหาเร่ืองอัตราคาจางต่ํา  เปนปญหาสําคัญ
ท่ีสุดเชนเดียวกับลูกจางงานเกษตรกรรมอ่ืนๆ  แตจํานวนผูประสบปญหาคาจางมีนอยกวาลูกจาง
งานอ่ืน  คือมีเพียงรอยละ 48.9  ของลูกจางงานเล้ียงสัตวท้ังหมดหรือประมาณคร่ึงหนึ่งของลูกจาง

                                                           
63 สันติภาพ  จินดาแสง.  เลมเดิม.  หนา  5/1. 
64 แหลงเดิม.  หนา  5/2. 
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ท้ังหมด  โดยมีมากที่สุดในกิจการเล้ียงโค  เล้ียงเปด  และนอยท่ีสุดในกิจการเล้ียงสุกร   คาจางและ
การจายคาจางอัตราคาจางเฉล่ียในกิจการเล้ียงสัตวมีจํานวนสูงกวากิจการเกษตรอ่ืนๆ  ปญหารองลง
ไปคือปญหางานหนักมาก  ไมปรากฎในกิจการเกษตรกรรมอ่ืน  แรงงานท่ีตองทํางานหนักมาก  คือ  
แรงงานในกิจการเล้ียงสุกรซ่ึงมีแรงงานถึงรอยละ 42.9   ของลูกจางในกิจการเล้ียงสุกรตองทํางาน
หนักและมีบางในกิจการเล้ียงไก  ซ่ึงมีลักษณะและวิธิการทํางานคลายกัน  ตองดูแลสัตวและ
โรงเรือนเล้ียงสัตวแทบท้ังวัน  โดยจะทํางานหนักมากเวลาใหอาหารและจับสัตวท้ังหมดเม่ือเปล่ียน
ชุดสัตวเล้ียงหรือจับทําวัคซีน  ปญหาอื่นๆ  ท่ีมีจํานวนลูกจางไมมากไดแก  ปญหางานอันตรายเส่ียง
ภัยในกิจการเล้ียงไก  เล้ียงโค  ปญหางานไมม่ันคงไมแนนอน  ปญหาการจายคาจางไมตรงตอเวลา  
ปญหาขาดแคลนท่ีพักอาศัย  สภาพการทํางานไมดี  ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนรวมงาน  ขัดแยงกับ
เจานาย  เจ็บไขไดปวยเพราะงานแยกกับครอบครัว65 
 

2.4.3   สภาพการทํางานของแรงงานเด็กในงานประมง 
การประกอบกิจการประมงน้ํากรอย  สามารถจัดขนาดของกิจการไดตามปริมาณพ้ืนท่ี

และลูกจาง  ซ่ึงมีความสัมพันธกัน  ในกิจการเพาะพันธุและเล้ียงกุงและปลา  ซ่ึงเปนการประมงน้ํา
กรอยท่ีนิยมกันมาก  เพราะวิธีการเพาะพันธุและเล้ียงท่ีไมยากนัก  การลงทุนไมสูงมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับกําไรที่อาจไดรับ  และไดทุนคืนภายในเวลาไมนาน  จะใชเนื้อท่ีตั้งแต  8  ไร  จนถึง  
160  ไร  หรือหากจะใชเนื้อท่ีนอยกวาหรือมากกวาท่ีกลาวมานี้ก็จะมีเพียงไมกี่แหง  ประมาณไดวา
กิจการท่ีมีเนื้อท่ี  8-15  ไร  จะมีลูกจางทํางานประมาณ  10-19  คน  กิจการท่ีมีเนื้อท่ี  16-50  ไร  จะมี
ลูกจางประมาณ  20-49  คน  กิจการท่ีมีเนื้อท่ี  51-100  ไร  จะมีลูกจางประมาณ  50-99  คน  กิจการ
ท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต  100  ไรข้ึนไป  จะมีลูกจางตั้งแต  100  คนข้ึนไป  โดยท่ัวไปแลวผูประกอบการ
ประมงน้ํากรอยจะประกอบกิจการในรูปกิจการสวนบุคคลไมจดทะเบียน  ขนาดท่ีดิน  8-15  ไร  
และ  16-50  ไร  ลูกจางประมาณ  10-19  คน  และ  20-49  คนตามลําดับ  จัดเปนกิจการสวนบุคคล
ขนาดเล็กใชเงินทุนในจํานวนจํากัด  จึงมีการจางแรงงานในจํานวนจํากัดตามไปดวย66 

ในการทํางานประมงน้ํากรอยนั้น  การทํางานจะไมข้ึนกับดินฟาอากาศมากนัก  คือ  
อาจจะเกี่ยวของอยูบางกรณีท่ีสถานท่ีทํางานอยูกลางแจง  เม่ือฝนตกอาจจะตองหยุดการทํางาน  และ
การทํางานจะไมข้ึนกับฤดูกาลเลยถาเปนการขุดบอเล้ียง  เนื่องจากสามารถนําสัตวน้ํามาลงบอ
ทดแทนกันไดตลอดเวลา  สามารถทํางานกันไดตลอดท้ังป  แตก็มีการทํางานในกิจการอีกสวนท่ี
การทํางานข้ึนอยูกับฤดูกาล  แตสามารถทํางานติดตอกันไดถึง  6  เดือน  หรือกวานั้นจนเกือบตลอด
ท้ังป  ลูกจางอาจทํางานในท่ีแจงหรือทํางานในท่ีรมและท่ีแจงพอๆ  กัน  แลวแตสภาพของสถาน

                                                           
65 สันติภาพ  จินดาแสง.  เลมเดิม.  หนา  6/3. 
66 จํานง  ประสงค.  (2529).  สภาพและปญหาแรงงานรับจางในกิจการประมง  (รายงานวิจัย).  หนา  8. 
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ประกอบการซ่ึงบางกิจการบอเพาะพันธุบอเล้ียงอาจอยูในท่ีแจงท้ังหมด  หรือบางแหงอาจมีการ
แบงแยกบอเพาะพันธุหรือบอเล้ียงตามอายุของสัตวน้ํา  โดยอาจมีบางสวนอยูในรมเพื่อความเจริญท่ี
ดีกวาของสัตวน้ํา  โดยเฉพาะกิจการเพาะพันธุสัตวน้ําจะขุดสรางบอเล้ียงกันในท่ีรม  โดยท่ัวไปแลว
ลูกจางจะทํางานในเวลากลางวัน  แตในกิจการจํานวนนอยหรือในชวงการเจริญเติบโตของสัตวบาง
ชนิดในชวงใดชวงหนึ่ง  หรือดวยสภาวะอากาศลูกจางอาจจะตองทํางานในเวลากลางคืนดวย  แต
ยังคงทํางานในชวงเวลากลางวันเปนหลัก  กลาวคือมีลูกจางจํานวนนอยตองทํางานท้ังกลางวันและ
กลางคืน  อากาศภายในสถานท่ีทํางานมีการระบายอากาศท่ีดีและไมมีกล่ินรุนแรงและตองรักษา
ความสะอาดของน้ําอยูเสมอ  ในกิจการประมงนํ้ากรอยลูกจางและนายจางจะมีการตกลงเง่ือนไข
การวาจางกันในเร่ืองท่ีเปนสาระสําคัญของการจางซ่ึงไมอาจละเลยได  เพราะไมเชนนั้นจะมีปญหา
ภายหลัง  โดยตกลงกันในเร่ืองหนาท่ีหลัก  อาหารการกิน  และการรักษาพยาบาลมากท่ีสุด  ท่ีรอง
ลงไปไดแกคาจางและการจายคาจาง  ตําแหนงงาน  วันหยุดและจํานวนวันหยุด  นอกเหนือจากนั้น
ซ่ึงอาจจะตกลงกันแตในจํานวนนอย  ไดแก  ปริมาณงาน  ช่ัวโมงการทํางานตอวัน  และแทบจะไม
มีการตกลงกันเลยในเร่ืองเงินทดแทน  ระยะเวลาการวาจาง  คาเดินทางกลับภูมิลําเนาและเร่ืองอ่ืนๆ  
ท้ังนี้เนื่องจากปริมาณงานและช่ัวโมงการทํางานตอวันนั้นไมมีความแนนอน  จะทํางานกันตาม
สภาพแวดลอมในวันนั้นๆ  ตามวิถีการทํางานประมงน้ํากรอยท่ัวไป  สวนเงินทดแทนน้ันดวยเหตุท่ี
กิจการสวนมากเปนกิจการขนาดเล็กหรือขนาดกลางในรูปกิจการสวนบุคคลไมจดทะเบียน  ไมใช
กิจการขนาดใหญหรืออยูในรูปบริษัทซ่ึงมีการจัดการในเรื่องตางๆท่ีดีกวา  นายจางจึงไมลงทุนให
ลูกจางในเร่ืองนี้  ประกอบกับการทํางานมีความเสี่ยงกับอันตรายนอย  สวนเร่ืองระยะเวลาการ
วาจางและคาเดินทางกลับภูมิลําเนานั้นไมมีความจําเปนจะตองตกลงนักเพราะแรงงานสวนใหญเปน
ลูกจางประจํารายเดือนทํางานไดท้ังป67 

โดยลักษณะของกิจการประมง  เปนเรื่องยากที่จะคํานวณหาชั่วโมงทํางานท่ีแทจริงในการทํางาน  
เพราะเวลาทํางานในแตละวันจะผันแปรไปตามเวลาที่ลูกจางจะทํางานประจําในวันหน่ึงๆ  เสร็จ  ซึ่งเวลาเริ่มและ
เวลาเลิกงานในแตละวันจะไมตรงกันนัก  โดยนาจะมีสาเหตุมาจากการท่ีนายจางและลูกจางทํางานรวมกันอยางไม
เครงครัดตอเวลา  โดยจะปฏิบัติตอดวยการยืดหยุนเชนเดียวกับงานเกษตรกรรมอื่นๆ  ทั้งที่นายจางและลูกจางจะ
กําหนดเวลาเริ่มงานและเลิกงานในแตละวันได  แมวางานประมงจะเปนงานที่ตองทํากับสิ่งมีชีวิต  แตลูกจางรูวา
ตนตองทํางานในแตละวันอยางไรบาง  ในกฎหมายคุมครองแรงงานน้ัน  ช่ัวโมงการทํางานปกติในการทํางานของ
ลูกจางถือวามีความสําคัญพอสมควร  เพราะมีความเก่ียวพันกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกจาง
แรงงานมาก  ถาเวลาทํางานนานเกินไปแรงงานยอมออนเพลียกอใหเกิดความไมปลอดภัยตามมา  และเกิดความ
เสียหายดานคุณภาพกับงานที่ทํา  หากตองทํางานในแตละวันนานเกินไปเปนเวลาติดตอกันนานๆ  รางกายของ
ลูกจางจะเสื่อมโทรม  กอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  โดยที่ตองเสียทรัพยากรแรงงานที่
มีคุณภาพไปและตองรองรับแรงงานดอยคุณภาพอีกคนหนึ่ง  แตถาช่ัวโมงการทํางานนอยนายจางอาจไดรับความ
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เสียหายเพราะปริมาณงานท่ีทําไดจะนอยลง  ตลอดจนช่ัวโมงการทํางานในแตละวันจะเปนตัวช้ีใหเห็นการทํางาน
ลวงเวลา  ซึ่งโดยทั่วไปแลวลูกจางควรไดรับคาลวงเวลาในอัตราที่สูงกวาอัตราคาจางในเวลาทํางานปกติ  ในการ
ทํางานประมงนํ้ากรอยน้ีอาจเฉล่ียช่ัวโมงการทํางานในแตละวันของลูกจางได  8  ช่ัวโมง  56  นาที  ซึ่งในความ
เปนจริงลูกจางอาจจะทํางานมากหรือนอยกวาน้ีก็ได  ถาลูกจางทํางานโดยมีวันหยุดสัปดาหละ  1  วันตามที่
กฎหมายกําหนด  ลูกจางจะทํางานในแตละสัปดาหไมเกิน  54  ช่ัวโมงตามเวลาทํางานขั้นสูงสุดที่กฎหมายกําหนด 

เวลาพักระหวางการทํางานของแรงงานประมงนํ้ากรอยน้ัน  สวนใหญนายจางจะกําหนดไวในเวลา  
12.00-13.00  น.  เชนเดียวกับทํางานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  แตในความเปนจริงแลวลูกจางจะมีเวลาพัก
ระหวางการทํางานมากกวาเวลาที่กําหนดไว  1  ช่ัวโมง  เพราะลักษณะงานสามารถทํางานไปและพักไปในตัวได

จึงไมมีปญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใหมีเวลาพักระหวางการทํางานไมนอยกวาวันละ  1  ช่ัวโมง68 

การจางแรงงานในกิจการประมงน้ํากรอยสวนใหญจะจางเปนลูกจางประจํารายเดือน  โดยมีการจาง
ลูกจางประจํารายวันเพียงจํานวนนอย  การจางงานในกิจการประมงนํ้ากรอยน้ีมีความสัมพันธกับลักษณะการ
ทํางาน  กลาวคือ  จากลักษณะงานซึ่งสามารถทํางานตอเน่ืองไดตลอดป  ไมขึ้นกับฤดูกาลเหมือนการทํางาน
เพาะปลูก  และนายจางสามารถควบคุมการทํางานไดอยางใกลชิด  ตลอดจนการทํางานตองใชความประณีตใช
ฝมือใชความชํานาญในการเพาะพันธุและดูแลสัตวนํ้า  เชน  การเล้ียงปลาในบอน้ันบางขั้นตอน  อาทิ  การปลอย
ลูกปลาลงบอตองตรวจอุณหภูมิใหพอเหมาะและควบคุมใหคงที่  ทําใหนายจางตองการลูกจางที่ทํางานอยูประจํา
นานๆ  เพ่ือใหลูกจางมีความชํานาญ  หรือเมื่อไดลูกจางที่มีฝมือมีความชํานาญอยูแลวก็ตองการใหลูกจางอยู
ทํางานดวยกันนานๆ  และนายจางเองก็สามารถประกอบการติดตอกันไดตลอดทั้งป  เชน  กิจการที่เล้ียงปลาในบอ  
เมื่อปลาไดนํ้าหนักที่จะขาย  นายจางก็จะเตรียมลูกปลาชุดใหมเพ่ือจะปลอยลงบอหลังจากที่จับปลาชุดเกาขึ้นจาก
บอแลว  ซึ่งกอนที่จะปลอยลูกปลาชุดใหมลงบออาจมีการทําความสะอาดบอพัก  การเลี้ยงปลาในบอน้ันซึ่งลูกจาง
เล้ียงปลาก็เปนผูทําความสะอาดบอปลาเชนกัน  ดังน้ันแมบางครั้งจะมีเวลาพักการเลี้ยงปลาในบอ  ลูกจางก็ยังตอง
ทํางานตามสภาพน้ัน  ซึ่งการทําประมงสัตวนํ้าอื่นก็มีสภาพไมตางกันนัก  โดยสัตวบางประเภทอาจไมตองทํา
ความสะอาดบอทุกครั้งที่เปลี่ยนชุดเล้ียง  ลูกจางจะตองทํางานตอเน่ืองกันไปตลอดป  หรือในกรณีที่มีการพักงาน
ประจําเพ่ือรอสัตวนํ้าชุดใหมที่ยังสงมาไมถึง  นายจางก็จะหางานอื่นในสถานประกอบการใหลูกจางทํารอสัตวนํ้า
ชุดใหม  ดังน้ันนายจางและลูกจางสวนใหญจึงตกลงจางกันเปนลูกจางประจํารายเดือน  ตางกับลูกจางในกิจการ
เพาะปลูกที่จางเปนลูกจางช่ัวคราวมากกวา  สาเหตุของความเตกตางนาจะมาจากระยะเวลาและลักษณะในการ
ทํางานซึ่งในกิจการเพาะปลูกน้ันมักตองการลูกจางจํานวนมากในชวงฤดูกาลทํางานบางอยางเทาน้ัน  แตการ
ประมงนํ้ากรอยตองการแรงงานจํานวนหนึ่งตลอดท้ังป  และจากลักษณะการประกอบการท่ีมีการใชลูกจางท้ังป  
ทําใหแรงงานในกิจการประมงน้ํากรอยจํานวนมากไดรับการคุมครองแรงงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เรื่อง  การคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  251569     

กิจการประมงที่ใชแรงงานเด็ก  สวนใหญจะมีลักษณะเปนอุตสาหกรรมประมง  ซ่ึง
ไดแก  การจับปลาและสัตวทะเลอ่ืนๆ  การบรรจุกระปอง  การแชแข็ง  การตากแหง  การทําน้ําปลา  
เปนตน  ซ่ึงอุตสาหกรรมประมงน้ีสวนใหญเปนงานท่ีมีลักษณะตองร ีบทําใหเสร็จทันเวลา  มิฉะน้ัน  

ปลาหรือสัตวทะเลจะเนาเสียได  จึงจําเปนตองใชคนงานจํานวนมาก  เมื่อแรงงานผูใหญมีไมเพียงพอ  และ
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ประเภทของานไมจําตองใชฝมือหรือทักษะพิเศษ  เปนงานที่ซ้ําซากจําเจ  ประกอบกับแรงงานเด็กมีคาแรง
คอนขางตํ่า  นายจางสวนใหญจึงนิยมใชแรงงานเด็กเขาเสริมในการทํางานดวย  อายุของแรงงานเด็กจะอยูใน
ระหวาง 11-17  ป  แตก็ยังพบวามีการใชแรงงานเด็กอายุตํ่ากวา 10 ป  ลงมาดวยซึ่งมีจํานวนไมมากนัก 

ดวยสภาพของงานท่ีตองทํารีบดวน  แรงงานเด็กสวนใหญ  ตองทํางานเกินวันละ 10  ช่ัวโมงขึ้นไป  
และในบางกิจการตองทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง  เชน  กิจการตัดหัวปลาไสตันโดยคนงานจะนั่งรับประทานอาหาร
ตรงที่น่ังทํางาน  จะทํางานติดตอกันไป 3-4 วัน  จนกระทั่งปลาหมดจึงจะกลับไปพักผอน  แตอยางไรก็ดี  งานบาง
ประเภท  เชน  การรับจางทําความสะอาดอวน  มีเวลาทํางานเพียงวันละ 3 ช่ัวโมงเทาน้ัน  สวนอัตราคาจางจะ
แตกตางกันไปตามประเภทของงานท่ีทํา  เชน  งานกิจการแชแข็งและบรรจุกระปองจะไดรับคาจางคอนขางสูงแต

การทําบนเรือประมงจะไดรับคาจางตํ่าที่สุด70 

กลาวโดยสรุป  แรงงานเด็กที่ทํางานในภาคเกษตรกรรม  มีลักษณะแตกตางกับแรงงานเด็กที่ทํางาน
ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมอยางมาก  ทั้งในเรื่องสภาพการทํางาน  สภาพการจางงาน  และความ
ปลอดภัยในการทํางาน  โดยในงานเกษตรกรรมแตละสาขาก็ยังมีความแตกตางกันไปในแตละสาขาดวย  ดังน้ัน
การใหความคุมครองแรงงานแกเด็กกลุมน้ี  ควรมีการศึกษาถึงมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศและ
มาตรการทางกฎหมายของบางประเทศในการกําหนดการคุมครองแกแรงงานเด็กที่ทํางานในภาคเกษตรกรรม 
โดยในบทตอไปจะไดทําการศึกษามาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  และกฎหมายของ
ตางประเทศท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  เพ่ือเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยตอไป 
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บทที่  3 
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรตามอนุสัญญา
และขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ

เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 

ในการใหความคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของไทยท่ีเหมาะสม  ควรมี
การศึกษาถึงสาระสําคัญของมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรตาม
อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ  และศึกษาถึงสาระสําคัญของกฎหมาย
ตางประเทศในบางประเทศ  เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศมาเลเซีย  เปนตน  เพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีใหความคุมครองแกแรงงานเด็กท่ีทํางานในภาค
เกษตรกรรมของไทยไดอยางเหมาะสมกับสภาพการทํางานและสภาพการจางของแรงงานเด็กกลุมนี ้
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรตามอนุสัญญาและขอแนะของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ 

การกําหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศถือเปนบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญอันหนึ่ง
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ  อนุสัญญา  (Convention)  และ  ขอแนะ  (Recommendation)  
ตราข้ึนโดยท่ีประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ซ่ึงไดเร่ิมกําหนดขึ้นมาต้ังแตป  
ค.ศ.  1919  เพ่ือใหประเทศสมาชิกรับไปใชปฏิบัติหรือเปนแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑการใช
แรงงานของประเทศสมาชิก  อนุสัญญาท่ีไดรับการรับรองโดยองคการแรงงานระหวางประเทศ
ฉบับหนึ่งๆ  มีข้ันตอนท่ีจะตองใชเวลานานกวาท่ีจะไดรับการรับรอง  ปกติแลวใชเวลาไมนอยกวา  
2  ป  เปนอยางตํ่า  ประเด็นหรือปญหาหนึ่งๆ  ท่ีจะนํามากําหนดเปนอนุสัญญาหรือขอแนะไดนั้น
จะตองมีข้ันตอนหลายข้ันตอน  บางข้ันตอนอาจเกิดนอกระบบงานขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศกอน  ซ่ึงจะตองใชระยะเวลาในการพิจารณาดําเนินการเชนกัน  ตองมีการปรึกษาหารือขอ
เสียงสนับสนุน  และชักจูงใจใหเกิดความเช่ือวาประเด็นหรือปญหานั้นมีความสําคัญ  และสามารถ
ท่ีจะหยิบยกเขาบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุมประจําปขององคการแรงงานระหวางประเทศ
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ได  ตอจากนั้นก็จะเปนข้ันตอนท่ีเปนทางการ  โดยเสนอใหองคคณะประศาสนการพิจารณาเพื่อ
บรรจุเขาเปนระเบียบวาระการประชุม  ตอจากนั้นจะมีข้ันตอนการพิจารณาอีกหลายระดับต้ังแต  
การรับรอง  การศึกษาวิจัยตัวบทกฎหมาย  แลวจึงเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุมใหญ  เม่ือผาน
ข้ันตอนการรับรองของที่ประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ  จะมีการตราออกมาในรูป
ของอนุสัญญา  และขอแนะ  ตอจากนั้นก็มาถึงข้ันตอนท่ีประเทศสมาชิกจะพิจารณาใหสัตยาบัน
อนุสัญญา  และใหการรับเอาขอแนะนั้นๆ1 

ปจจุบันองคการแรงงานระหวางประเทศมีอนุสัญญา  และขอแนะท่ีตราข้ึนหลายฉบับ  
และเพ่ือใหมีความเขาใจถึงความสําคัญของอนุสัญญา  และขอแนะ  ท่ีมีตอแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรม  ควรที่จะทราบถึงลักษณะของอนุสัญญา  และขอแนะดวย 

อนุสัญญา  เปนตราสารที่ประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศรวมกัน
ลงมติรับรองใหเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  โดยไดมีการกําหนดหลักการในดาน
แรงงานแตละเร่ืองไว  การเขาเปนภาคีกระทําไดโดยการใหสัตยาบัน  เม่ือประเทศสมาชิกได
พิจารณาใหสัตยาบัน  ประเทศสมาชิกนั้นก็จะตองผูกพันท่ีจะปฏิบัติตามอนุสัญญานั้น  หากไม
ปฏิบัติตามประเทศสมาชิกอ่ืน  หรือองคการนายจางและลูกจาง  สามารถรองเรียนหรือยื่นประทวง
ตอองคการแรงงานระหวางประเทศได   

สวนขอแนะนั้น  ถูกกําหนดขึ้นโดยไมมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางขอผูกพัน  แตเปนการ
กําหนดแนวทางและรายละเอียดในการปฏิบัติตามอนุสัญญา  โดยวางแนวปฏิบัติ  หรือขอช้ีแนะท่ี
ประเทศสมาชิกจะนําไปกําหนดนโยบายและกฎหมายและกฎขอบังคับของแตละประเทศเพ่ือให
ประเทศตางๆ  นําไปใชปฏิบัติ  สําหรับการใหความเห็นชอบจะใชวิธีรับเอา   

องคการแรงงานระหวางประเทศมีเจตจํานงแนวแนในเร่ืองของการคุมครองแรงงาน
ภาคเกษตร  คือ  การประชุมไตรภาคีวาดวยการมุงไปสูการพัฒนาเกษตรอยางยั่งยืนดวยการ
ดําเนินการการเกษตรและการจางแรงงานท่ีทันสมัยในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน  ซ่ึงจัดท่ีนคร
เจนีวา  ระหวางวันท่ี  18  ถึง  22  กันยายน  พ.ศ. 2543  และมีขอสรุปประเด็นสําคัญในเร่ืองของ
การเกษตรดังนี้ 

1)  รัฐบาลจะตองมีนโยบายสงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในภาคเกษตร  
และในขณะเดียวกันนโยบายระดับมหภาคของรัฐควรจะตองสงเสริมการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

                                                           
1 วิวัฒน  วองวิวัฒนไวทยะ.  เลมเดิม.  หนา  45-46. 
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2)  บทบาทสําคัญอยางหน่ึงของภาครัฐ  คือ  จะตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชนบท  
จัดใหมีการฝกอบรมและเพิ่มทักษะคนงานภาคเกษตร  และเกษตรกร  (รวมท้ังเกษตรกรท่ี
ดําเนินการเอง)  ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมผลผลิตประสิทธิภาพ  และความสามารถท่ีจะถูกจางได 

3)  สรางการเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศกําลังพัฒนา  เนนผลิตผลท่ีมีมูลคาสูง  โดย
สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน  และกิจกรรมนอกฟารมเกษตรในชนบท  ซ่ึงจะเปนการชวย
แบงเบาภาระของในเมือง  (Urban  Areas)  ในเร่ืองท่ีจะตองสรางงานเพ่ือดูดซับแรงงานจากชนบท 

4)  องคการแรงงานระหวางประเทศเรงเราใหประเทศสมาชิกใหสัตยาบันตออนุสัญญา  
ฉบับท่ี  138  และ  182  ใหเร็วท่ีสุด  เปนการสนับสนุนแผนงานขององคกรท่ีจะขจัดการใชแรงงาน
เด็ก 

5)  ในสวนของแรงงานสตรีจะตองใหมีความเทาเทียมกับแรงงานชาย  การปรับปรุง
สถานภาพของสตรีเปนส่ิงจําเปน  ซ่ึงรวมถึงการใหการศึกษา  และการเสริมสรางสมรรถนะของ
สตรี 

6)  ความปลอดภัยในการทํางาน  และอาชีวอนามัยของแรงงานภาคเกษตรจะตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษเนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเปนหนึ่งในสามอาชีพท่ีมีอันตรายมากท่ีสุด  
เชนเดียวกับงานเหมืองแร  และงานกอสราง  นายจางจะตองชวยปองกันการเสียชีวิต  อุบัติเหตุ  และ
สุขภาพท่ีเส่ือมโทรม  มาตรการตางๆ  ท่ีควรนํามาใช  ไดแก  การปรับปรุงการฝกอบรมใหแก
แรงงานเกษตรและตัวเกษตรกรในการเลือกใชทางเลือกอ่ืนๆ  แทนสารเคมีท่ีมีพิษรายแรง  โดยเพิ่ม
ความเขมแข็งของกฎหมายท่ีมีอยู  และนํามาใชบังคับอยางจริงจังเพื่อไมใหแรงงานภาคเกษตรตอง
เผชิญกับสารเคมีท่ีมีพิษรายแรง  และปรับปรุงใหแรงงานภาคเกษตรไดเขาถึงบริการความปลอดภัย  
และอาชีวอนามัย  ตลอดจนบริการสาธารณสุข2 

จากการศึกษาพบวาองคการแรงงานระหวางประเทศ  มีอนุสัญญาท่ีเกี่ยวกับแรงงานภาค
เกษตรหลายกรณี  ท้ังท่ีตราข้ึนเพื่อใชคุมครองแรงงานภาคเกษตรโดยเฉพาะ  และท่ีตราข้ึนเพื่อใช
คุมครองแรงงานท่ีไมเฉพาะภาคเกษตร  ดังเชน  ในเร่ืองอายุข้ันต่ํา  (ฉบับท่ี 10)3  ,สิทธิในการ

รวมตัวจัดต้ังสมาคม  (ฉบับท่ี 11),  การประกันทุพพลภาพ  (ฉบับท่ี 38)4  ,วาดวยการประกันทายาท

                                                           
2 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ข  เลมเดิม.  หนา  6-10,  6-11. 
3 ไดรับการปรับปรุงแกไขและแทนที่ดวยอนุสัญญา  ฉบับที่ 138 
4 ไดรับการปรับปรุงแกไขและแทนที่ดวยอนุสัญญา  ฉบับที่ 128  วาดวยเงินสงเคราะหแรงงาน  ทุพพล

ภาพ  สูงอายุและทายาทแรงงาน  พ.ศ. 2510. 
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ของลูกจางท่ีเสียชีวิต  (ภาคเกษตร)  (ฉบับท่ี 40)5  ,กลไกการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า  (ฉบับท่ี 99)  

,วาดวยวันหยุดโดยไดรับคาจาง  (ภาคเกษตร)  (ฉบับท่ี 101)6  ,งานในไร  (ฉบับท่ี 110),  การตรวจ

แรงงานงานเกษตรกรรม  (ฉบับท่ี 129)  ,การกําหนดอายุข้ันตํ่าท่ีอนุญาตใหจางงานได  (ฉบับท่ี 
138),  องคกรแรงงานชนบท  (ฉบับท่ี141),  การขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุด  
(ฉบับท่ี 182),  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานเกษตรกรรม  (ฉบับท่ี 184)  เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีขอแนะท่ีเกี่ยวของอีกหลายฉบับ  ซ่ึงในท่ีนี้จะไดทําการศึกษาเฉพาะบางเร่ืองท่ี
เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม
ของประเทศไทย 

มาตรฐานของ  ILO  ท่ีเกี่ยวกับแรงงานเด็กนั้น  จะครอบคลุมถึงหลายประเภทกิจการ
หรือทุกประเภทกิจการจึงทําใหไมมีความจําเปนจะตองกําหนดมาตรฐานแรงงานเด็กในภาคเกษตร
เปนการเฉพาะ  ยกเวนในป  1921  ท่ีมีอนุสัญญาฉบับท่ี  10  และขอแนะฉบับท่ี  14  ท่ีเกี่ยวกับ
แรงงานเด็กในภาคเกษตรเปนการเฉพาะคือ  Minimum  Age  (Agriculture)  Convention,  และ  
Night  Work  of  Children  and  Young  Persons  (Agriculture)  Recommendation,1921. 

ภายหลัง ILO  ประกาศใชอนุสัญญาท่ีเกี่ยวกับแรงงานเด็กเปนคร้ังแรกเม่ือป 1919 คือ 
the  Minimum  Age  (Industry)  Convention,  1919  (No.5)  แลวในระยะเวลาตอมาจึงมีการ
ประกาศใชอนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานเด็กในอีก 9 ประเภทกิจการ  รวมถึงภาคเกษตรกรรมดวย  
อยางไรก็ตาม ILO ไดพิจารณาเห็นวาควรรวมอนุสัญญาเหลานั้นเขาดวยกัน  เพื่อใหเปนการปองกัน
อยางสมบูรณในทุกประเภทกิจการตอการใชแรงงานเด็ก  จึงมีการกําหนด  The  Minimum  Age  
Convention, 1973  (No.138)  ข้ึน  ซ่ึงนอกจากจะครอบคลุมทุกประเภทกิจการแลว  ยังรวมถึงการ
ใชแรงงานเด็กดวยการจายคาจางหรือไมก็ตาม  และรวมถึงการท่ีเด็กทํางานใหผูอ่ืนหรือทํางานเพื่อ
ตนเอง   (self-employment) 

ILO  หวังท่ีจะใหประเทศตางๆจัดทํากฎหมายแรงงานเด็กโดยใชสาระของอนุสัญญา
ฉบับท่ี  138  และขอแนะฉบับท่ี 146  (the Minimum  Age  Recommondation.  1973)  เปนตนแบบ 
และจากการตรวจสอบสภาวะของการจางงานในอาชีพตางๆ  อนุสัญญาและขอแนะลาสุด   คือ  

                                                           
5 ไดรับการปรับปรุงแกไขและแทนที่ดวยอนุสัญญา  ฉบับที่ 128  วาดวยเงินสงเคราะหแรงงาน  ทุพพล

ภาพ  สูงอายุและทายาทแรงงาน  พ.ศ. 2510. 
 
6 ไดรับการปรับปรุงแกไขโดยอนุสัญญา  ฉบับที่ 132  วาดวยการหยุดพักผอนประจําปโดยไดรับคาจาง  

พ.ศ. 2513. 
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อนุสัญญาฉบับท่ี 182  และขอแนะฉบับท่ี  190  (ป 1999)  ซ่ึงเกี่ยวของกับรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของ
การจางแรงงานเด็ก 

จึงควรไดมีการศึกษาถึงมาตรการในการใหความคุมครองแกแรงงานเด็กในภาคเกษตร
ตามอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
กําหนดมาตรการเพื่อใหความคุมครองแกแรงงงานเดก็ในภาคเกษตรของประเทศไทยใหมีความเปน
สากล 
 

3.1.1  อนุสัญญาฉบับท่ี 138  วาดวยอายุขั้นต่ํา   ค.ศ. 1973  (Convention  no.138  concerning  
the  Minimum  Age ,1973.)  7 

มีประเทศตางๆท่ีใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฉบับนี้จํานวน 105 ประเทศ 8  โดยมีผลใช
บังคับเม่ือวันท่ี  19  มิถุนายน  ค.ศ. 1973  (พ.ศ. 2516)   

อนุสัญญาฉบับนี้ไดออกมาแกไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาฉบับท่ี  10  วาดวยเร่ืองอายุข้ันตํ่า
สําหรับการทํางานภาคเกษตร  พ.ศ.  2464  (Minimum  Age  (Agriculture), 1921.  ประเทศสมาชิกท่ี
ไดใหสัตยาบันจะตองไมออกกฎหมายอนุญาตใหมีการจางแรงงานเด็กซ่ึงอายุต่ํากวา  15  ป  หรือท่ี
อยูในวัยศึกษาภาคบังคับทํางานทุกประเภท  แตมีขอยกเวนสําหรับประเทศสมาชิกท่ีมีสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศและระบบการศึกษาท่ียังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี  ในข้ันแรกอาจ
กําหนดอายุข้ันตํ่าเปน  14  ป  ได  โดยตองปรึกษาหารือกับองคการนายจางและลูกจางกอน  เพื่อ
เปนการยกระดับมาตรฐานอายุข้ันตํ่าสําหรับงานทุกประเภทวาจะตองไมต่ํากวา  15  ป  โดยมีความ
มุงหมายใหประเทศสมาชิกยกระดับอายุข้ันตํ่าของแรงงานเด็กใหสูงข้ึน  นอกจากน้ีในงานซ่ึงโดย
ลักษณะหรือสภาพแวดลอมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  ความปลอดภัย  หรือศีลธรรม  ไดกําหนด
หามจางเด็กที่มีอายุต่ํากวา  18  ป     

อนุสัญญาฉบับนี้มีมาตรการคุมครองปองกันแรงงานภาคเกษตรท่ีสําคัญดังนี้ 
1)  ประเทศสมาชิกท่ีไดใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฉบับนี้  จะตองออกกฎหมายภายใน

อนุญาตใหมีการจางแรงงานท่ีอยูในวัยซ่ึงตองไดรับการศึกษาภาคบังคับ  และในทุกกรณีหามจาง
แรงงานท่ีมีอายุต่ํากวา  15  ป  เวนแตสมาชิกท่ีมีสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  และระบบการศึกษาท่ี

                                                           
7 ขณะนี้รัฐบาลไดมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่  138  วาดวยอายุขั้นตํ่า  พ.ศ. 

2516  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2546  และกําลังอยูในขั้นตอนที่กระทรวงการตางประเทศจะไดดําเนินการเพื่อขอ
จดทะเบียนการใหสัตยาบันตอสํานักงานใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ 

8  นงลักษณ  เอมประดิษฐ  และคณะ.  (2545).  การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายดานแรงงานและ
สวัสดิการสังคมในประเทศที่พัฒนาแลว  และประเทศกําลังพัฒนา.  หนา  495. 
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ยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี  อาจอนุญาตใหแรงงานอายุตั้งแต  14  ปข้ึนไป  ทํางานก็ได  
(มาตรา  2  และมาตรา  8) 

2)  งานท่ีมีลักษณะหรือสภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  ความปลอดภัย  หรือ
ขัดตอหลักศีลธรรมของการใชแรงงานเด็ก  โดยหามจางงานแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  18  ป  ให
ทํางานในลักษณะดังกลาว  อยางไรก็ตามรัฐบาลอาจออกกฎหมายใหแรงงานเด็กอายุตั้งแต  16  ป
ข้ึนไป  ทํางานในลักษณะดังกลาวก็ได  หากแรงงานเด็กนั้นไดรับความคุมครองโดยไดรับการ
แนะนํา  และการฝกอบรมเปนพิเศษอยางเพียงพอกอนปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะดังกลาว  (มาตรา  3) 

3)  รัฐบาลอาจออกกฎหมายหรือระเบียบอนุญาตใหมีการจางแรงงานเด็กอายุระหวาง  
13-15  ปได  หากงานท่ีทํานั้นไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  พัฒนาการของแรงงานเด็ก  และไมเปน
อุปสรรคตอการศึกษาของเด็ก  โดยรัฐบาลจะตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและประเภท
ของงานท่ีจะอนุญาตไวชัดเจนวางานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดบางท่ีจะไดรับอนุญาตใหจาง
แรงงานเด็กอายุระหวาง  13-15  ป  ซ่ึงรวมถึงการกําหนดช่ัวโมงการทํางานในแตละวันโดยละเอียด  
และชัดเจนดวย  (มาตรา  7) 

4)  รัฐบาลตองออกกฎหมาย  หรือระเบียบกําหนดใหมีบทลงโทษแกผูประกอบกิจการ  
หรือผูท่ีฝาฝนเง่ือนไขที่กําหนดในอนุสัญญาฉบับนี้  กําหนดหนวยงานที่จะมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแล
ใหผูประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีออกบังคับใชตามหลักการแหงอนุสัญญาฉบับนี้  และ
ออกกฎหมายกําหนดใหมีการลงทะเบียนหรือบันทึกรายช่ือ  อายุ  หรือวันเดือนปเกิด  ท่ีไดรับการ
รับรองหลักฐานวาถูกตอง  เพื่อใหทราบวาในสถานประกอบการแตละแหงมีแรงงานเด็กอายุต่ํากวา  
18  ป  เปนจํานวนเทาใดบาง  (มาตรา  9)9 

ลักษณะของอนุสัญญา  ฉบับท่ี  138  จะมีลักษณะของการกําหนดอายุข้ันตํ่าสําหรับเด็ก
เขาทํางาน  โดยเปนเกณฑท่ีมีลักษณะท่ัวไปสําหรับทุกประเภทงาน  นอกจากนี้ยังกําหนดให
ประเทศสมาชิกผูใหสัตยาบันตองกําหนดนโยบายแหงชาติ  เพื่อเปนการประกันการใชแรงงานเด็กท่ี
เปนธรรมและคํานึงถึงการพัฒนาท้ังทางรางกายและจิตใจของแรงงานเด็กเปนหลัก  โดยเปน
อนุสัญญาท่ีเช่ือมตอมาตรการทางดานแรงงานเขากับมาตรการทางดานการศึกษา  อยางไรก็ดี
องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกขอแนะท่ี  146  วาดวยการกําหนดอายุข้ันต่ําท่ีอนุญาตให
จางทํางาน  (Recommendation no. 146 concerning Minimum Age for Admission to  Employment)  
มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน  ค.ศ. 1973  (พ.ศ. 2516)  แนบทายอนุสัญญาฉบับท่ี  138  โดย
ขอแนะดังกลาวไดกําหนดมาตรการเสริมของรายละเอียดในการกําหนดอายุข้ันต่ํา  รวมทั้ง

                                                           
9 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน.  ข  เลมเดิม.  หนา  6-39  ,6-40. 
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ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายแหงชาติของประเทศสมาชิก  โดยเนนให
ประเทศสมาชิกปรับปรุงมาตรฐานหรือเง่ือนไขในการรับแรงงานเด็กเขาทํางาน  โดยเพิ่มอายุข้ันตํ่า
เปน  16  ป  ในทุกประเภทของงานโดยปราศจากเง่ือนไข  แตเนื่องจากในสภาพปจจุบันประชาคม
โลกยังมีความหลากหลายและมีความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  จึงทําให
มาตรการตางๆ  ในการคุมครองแรงงานเด็กยังไมสามารถใชบังคับไดอยางเขมงวด  ทําใหเกิด
เง่ือนไขและขอยกเวนในการดําเนินการตามมาตรการคุมครองเด็กขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ10 

อนุสัญญาฉบับนี้มี  9  มาตรา  มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
(1)  นโยบายแหงชาติ   ประเทศสมาชิกควรกําหนดนโยบายแหงชาติท่ีจะไมใหมีการใช

แรงงานเด็ก  กําหนดอายุข้ันตํ่าท่ีจะเขาสูการถูกจางทํางาน  ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพรางกาย  จิตใจ  
และการพัฒนาการของเด็ก 

(2)  ความครอบคลุม   อนุสัญญาฉบับนี้ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ  ไมวาเด็กจะ
ทํางานโดยมีคาจางหรือไมก็ตาม  แตประเทศกําลังพัฒนา  อาจขอยกเวนบางประเภทกิจการได และ
งานบางอยาง (limited  categories  of  work)  อาจขอยกเวนไดถามีปญหาซ่ึงขอยกเวนตางๆ  จะมีได
ก็เฉพาะกรณีการศึกษา  ฝกอบรม  หรือการแสดงดานศิลปะ 

(3)  อายุข้ันตํ่า  ซ่ึงแยกเปนงานท่ัวไป  งานอันตราย  และงานเบา 
อายุข้ันตํ่าสําหรับงานท่ัวไป  กําหนดวาอายุข้ันตํ่าท่ีจะอนุญาตใหเด็กทํางานไดตองไม

นอยกวาอายุท่ีกําหนดใหสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ  (compulsory  schooling)  และไมวากรณีใด
ตองไมนอยกวา 15 ป  และสําหรับประเทศกําลังพัฒนา  อาจกําหนดอายุข้ันตํ่าไวท่ี 14 ปก็ได11 

อายุข้ันตํ่าสําหรับงานอันตราย  ไดแกงานท่ีอันตรายตอสุขภาพ  ความปลอดภัย  และ
ศีลธรรมของเด็ก  ตองกําหนดอายุข้ันตํ่าไวท่ี 18 ป  เปนอยางนอย  แตอาจลดเปนอายุ 16 ป ได  ถามี
การใหความคุมครองอยางเต็มท่ี (fully  protected)  ท่ีจะไมใหเกิดปญหาตอสุขภาพ  ความปลอดภัย  
และศีลธรรมของเด็ก  และเด็กไดรับการสอนงานอยางเพียงพอ  หรือเปนการฝกงาน  ท้ัง 2 กรณีตอง
ปรึกษาหารือกับองคกรนายจางและลูกจางมากอนแลว12 

อายุข้ันตํ่าสําหรับงานเบา    “งานเบา”   คืองานท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ
พัฒนาการของเด็ก  และไมทําใหเด็กขาดการเรียน  ขาดการรวมในการปฐมนิเทศดานอาชีพ หรือ
ขาดการฝกอบรมหลักสูตรท่ีผานการรับรองของหนวยงานภาครัฐแลว  หรือไมกอใหเกิดความ
                                                           

10 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ค  เลมเดิม.  หนา  12. 
11 Minimum  Age  Convention,  1973,  Article 2. 
12 Minimum  Age  Convention,  1973,  Article 3. 
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เสียหายตอประสิทธิภาพในการรับประโยชนจากการสอนงาน  สามารถลดอายุเด็กท่ีจะมาทํางานได
ลงมาในชวง 13-15 ป  ท้ังนี้ตองไมเปนผลใหเด็กขาดการเรียน  และกรณีประเทศท่ีกําหนดอายุข้ันตํ่า
สําหรับงานท่ัวไปไวท่ี 14 ป  สามารถลดอายุเด็กท่ีทํางานเบาไดเปน  12  ป  ท้ังนี้ตองผานการ
ปรึกษาหารือกับองคกรนายจางและลูกจาง13 

(4)  การบังคับใช  สัญญานี้เรียกรองใหมีการกําหนด  ดังนี้ 
             (4.1)  มาตรการสําคัญท่ีจะทําใหแนใจไดวามีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 
             (4.2)  บทลงโทษท่ีเหมาะสม 
             (4.3)  นิยามของผูบังคับใชกฎหมาย  และ 
             (4.4)  การบันทึกขอมูล 
 

3.1.2  ขอแนะท่ี  14  การทํางานกลางคืนในภาคเกษตรกรรมของเด็กและเยาวชน (Night  
Work  of  Children  and  Young  Persons  ( Agriculture )  Recommendation,1921,No.14) 

ขอแนะนี้  แนะใหประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ     ตรวจสอบ
การจางเด็กอายุต่ํากวา  14  ป  ทํางานในภาคเกษตรในชวงกลางคืน  เพื่อใหแนใจวาเด็กไดรับการ
พักผอนเหมาะสมกับความตองการของรางกายและตองไมนอยกวา  10  ช่ัวโมงติดตอกัน  แต
สําหรับเด็กอายุ 14-18 ป  ท่ีทํางานกลางคืนในภาคเกษตร  ตองมีเวลาพักไมนอยกวา  9  ช่ัวโมง
ติดตอกัน  โดยเปนการใหความสําคัญกับสุขภาพของเด็กเพื่อเปนหลักประกันวาเด็กนั้นจะไดรับการ
พักผอนท่ีเพียงพอ 

 
3.1.3  อนุสัญญาฉบับท่ี  182  วาดวยการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุด ค.ศ. 

1999  (The  Worst  Form  of  Child  Labour  Convention,1999)   
ซ่ึงมีประเทศท่ีใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฉบับนี้จํานวน 70 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย

ดวย 14 
อนุสัญญาฉบับนี้  เปนอนุสัญญาข้ันพื้นฐานท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีทันสมัย  มีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543 
 
 

                                                           
13 Minimum  Age  Convention,  1973,  Article 7. 
14 นงลักษณ  เอมประดิษฐ  และคณะ.  เลมเดิม.  หนา  498.   
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อนุสัญญาฉบับนี้  มีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็ก  ดังนี้ 
1) คําวา”เด็ก”  ในท่ีนี้หมายถึง  เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  18  ป 
2) รูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก  มีดังนี้ 

(1)  การใชแรงงานเด็กรูปแบบทาสหรือแนวการปฏิบัติเยี่ยงทาส  เชน  การขายและ
การคาเด็ก  แรงงานใชหนี้  แรงงานเกณฑหรือบังคับ  เปนตน 

(2)  การใชแรงงานเด็กเพื่อการคํ้าประกัน  ผลิตส่ือลามกอนาจาร  หรือ  แสดงลามก
อนาจาร  

(3)  การใชแรงงานเด็กเพื่อทํางานท่ีผิดกฎหมาย  เชน  ผลิตและซ้ือขายยาเสพติด 
(4)  งานท่ีโดยธรรมชาติหรือสภาพการทํางานจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  ความ

ปลอดภัยและหลักความประพฤติของเด็ก  ซ่ึงประเภทของงานในวรรคหลังนี้จะตองกําหนดโดย
กฎหมาย  หรือกฎระเบียบของประเทศ  หรือโดยหนวยงานที่มีอํานาจ  โดยมีการปรึกษาหารือกับ
องคกรนายจาง  องคกรลูกจางท่ีเกี่ยวของ  และนําเอามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ
มาพิจารณาดวย 

อนุสัญญาฉบับนี้  กําหนดใหประเทศท่ีใหสัตยาบัน  กําหนดแผนงานท่ีชัดเจนในการ
ดําเนินงาน  รวมถึงตองมีการแตงต้ังหนวยงานท่ีมีอํานาจในการรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญานี้ 

อนุสัญญาฉบับนี้  มองเห็นความสําคัญของการศึกษาท่ีจะปองกันและแกไขปญหาการ
ใชแรงงานเด็ก  จึงกําหนดใหมีการดําเนินมาตรการท่ีกําหนดเวลาชัดเจน  เพื่อปองกันการจาง
แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของแรงงานเด็ก  , จัดใหมีความชวยเหลือท่ีเหมาะสมและ
จําเปนใหโดยตรงกับเด็ก  หรือใหพนจากรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของแรงงานเด็ก  และเพื่อการฟนฟู
สภาพเด็กและการเขาสูสังคมของเด็ก  ,ทําใหเด็กที่ออกมาจากรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของแรงงานเด็ก  
ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการฝกอบรมโดยไมเสียคาใชจาย  ถาสามารถทําไดและเหมาะสม  , 
ช้ีบงหรือระบุและใหความชวยเหลือกับเด็กท่ีเผชิญความเสี่ยงพิเศษ  ,คํานึงถึงสถานการณพิเศษของ
เด็กหญิง  
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3.1.4  ขอแนะท่ี190 (Worst  Form  of  Child  Labour Recommendation , 1999,No.190.)  
ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานอันตรายวาอาจพิจารณาประเด็นตอไปนี้  คือ 

        1)  งานซ่ึงทําใหเด็กตองสัมผัสกับกายภาพ  จิตใจ  และการลวงละเมิดทางเพศ 
        2)  งานใตดิน  งานใตน้ํา  งานในท่ีสูงท่ีมีอันตราย  และงานในท่ีอับอากาศ 
        3)  งานท่ีทํากับเครื่องจักร  อุปกรณ  เคร่ืองมือท่ีมีอันตราย  หรืองานท่ีการขนยาย

ส่ิงของดวยแรงคน  หรือเคล่ือนยายส่ิงของหนักๆ 
        4)  งานท่ีทําในส่ิงแวดลอมท่ีไมดีตอสุขภาพ  เชน  งานท่ีสัมผัสสารเคมีอันตราย  

งานท่ีสัมผัสเสียงดัง  ความรอนสูง  ความส่ันสะเทือน  เปนตน 
        5)  งานท่ีทําภายใตสภาวะท่ีลําบาก  เชน  งานท่ีทําเปนเวลานาน  งานทําตอน

กลางคืน  เปนตน 
นอกจากนี้  อาจใหเด็กอายุ 16  ป  ทํางานตามชนิดของงาน  ท่ีระบุในขอ 2)  (4)  ขางตน

ก็ได  แตตองอยูในเง่ือนไขวามีการใหความคุมครองเด็กอยางเต็มท่ีใหปลอดภัยจากอันตรายท่ีจะเกิด
กับรางกายและจิตใจ  และเด็กไดรับคําแนะนําหรือฝกอบรมอยางเพียงพอในการทํางานนั้นๆ 
 

3.1.5  อนุสัญญาฉบับท่ี  127  วาดวยน้ําหนักสูงสุดท่ีจะแบกหามได  (  Maximum  Weight  
Convention,1967,No.127 )15 

อนุสัญญาฉบับนี้ใชบังคับกับงานทุกสาขา  ไมไดใชกับงานภาคเกษตรโดยเฉพาะ  แต
เนื้อหาสาระของอนุสัญญามีการใหความคุมครองแกแรงงานในภาคเกษตรดวย  โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี  10   มีนาคม  พ.ศ.  2513  โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกตองมีระบบการตรวจแรงงาน  
และตองกําหนดหามมิใหผูประกอบกิจการส่ังใหลูกจางคนใดคนหนึ่ง  ยก  แบก  หาม  หรือลาก
ส่ิงของท่ีมีน้ําหนักมากจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  และความปลอดภัยของลูกจางนั้น  จะตองมี
การตรวจสุขภาพคนงาน  ใหการฝกอบรม  ใหคําแนะนําช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการทํางานและใชวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน  โดยเฉพาะลูกจางซ่ึงเปนเด็กจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ  ซ่ึงในมาตรา  7  ไดกําหนดถึงการใชแรงงานเด็กใหทํางานแบกหามหรือขนถายวาจะตองมี
ขอจํากัดเปนพิเศษ  และกําหนดวาทุกกรณีน้ําหนักท่ีใชใหแรงงานเด็กแบกหามนั้น  ตองนอยกวา
น้ําหนักท่ีกําหนดไวสําหรับคนงานชายท่ีเปนผูใหญเสมอ 

                                                           
15 รัฐบาลไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่  127  วาดวยนํ้าหนักสูงสุดที่จะแบกหามได  เมื่อวันที่  26  

กุมภาพันธ  พ.ศ.  2511. 
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นอกจากนี้  อนุสัญญานี้กําหนดวา  younger  worker  หมายถึง  คนงานท่ีมีอายุต่ํากวา  
18  ป 

อนุสัญญาฉบับนี้มีสาระสําคัญ  ดังนี้16 
1)  รัฐสมาชิกท่ีไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้  จะตองกําหนดหามมิใหผูประกอบ

กิจการบังคับ  หรืออนุญาตใหลูกจาง  แบก  หาม  ทูน  หรือเข็นส่ิงของท่ีมีน้ําหนักมากอันอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ  หรือความปลอดภัยของลูกจาง  (มาตรา  3) 

2)  รัฐสมาชิกจะตองกําหนดมาตรการใหลูกจางท่ีไดรับมอบหมายใหเคล่ือนยายส่ิงของ
ท่ีมีน้ําหนักมากเกินกวาปกติ  ไดรับการฝกอบรม  หรือช้ีแนะเทคนิคการทํางานท่ีถูกตอง  ซ่ึงรวมถึง
การมีเคร่ืองมือ  หรืออุปกรณทางเทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันอันตรายใหการทํางานสะดวก  และ
ปลอดภัย  (มาตรา  5  และ  มาตรา  6) 

3)  รัฐสมาชิกตองต้ังขอจํากัดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบในการกําหนดน้ําหนักสูงสุด
ท่ีอนุญาตใหแรงงานหญิง  หรือเด็กอายุต่ํากวา  18  ป  ยก  แบก  หาม  ลาก  หรือเข็น  โดยนํ้าหนักท่ี
อนุญาตจะตองตํ่ากวาน้ําหนักท่ีอนุญาตใหแรงงานชายท่ีเปนผูใหญคนหน่ึงทํา  (มาตรา  7) 

4)  รัฐบาลจะตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีจําเปน  เพื่อใหบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับ
นี้มีผลทางกฎหมาย  ท้ังนี้ใหมีการปรึกษาหารือกับองคกรตัวแทนสูงสุดของนายจางและลูกจางดวย  
(มาตรา  8) 

 
3.1.6  ขอแนะท่ี  128  (Maximum  Weight  Recommendation,1967,No.128)  ไดมีขอแนะนํา

วา 
1)  ส่ิงของท่ีจะใหเด็กยกนั้น  ตองเบากวาท่ีใหผูใหญ  (เพศเดียวกัน)  ยก 
2)  ถาเปนไปได  ไมควรกําหนดใหแรงงานเด็กยกของดวยแรงงานเปนประจํา  แตถาจะ

กําหนดใหเด็กยกของหนักเปนประจําก็ควรลดจํานวนเวลาท่ีจะใชยก  เคล่ือนยาย  หรือวางของหนัก  
(  ถาเปนไปได ) 

ในการหาแนวทางในการกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองแรงานเด็กท่ีทํางานในภาค
เกษตรกรรมนัน้  นอกจากศึกษาถึงมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ใน
อนุสัญญาและขอแนะตางๆท่ีเกี่ยวของแลว  ควรจะไดมีการศึกษามาตรการทางกฎหมายของ
ตางประเทศดวย 
 

                                                           
16 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ข  เลมเดิม.  หนา  6-31. 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรของตางประเทศ    
เพื่อใหการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรของประเทศไทยเปนไปตามหลักสากล

และเหมาะสมกับสภาพการจาง  สภาพการทํางาน  และปญหาดานการคุมครองแรงงาน  จึงควร
ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของตางประเทศใน
บางประเทศ  เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการแกไขและปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครอง
แรงงานเด็กในงานเกษตรกรรมของประเทศไทยใหมีความเหมาะสมและสามารถใหความคุมครอง
แกบุคคลเหลานั้นไดอยางแทจริง  โดยจะทําการศึกษากฎหมายของประเทศตางๆ  บางประเทศ  
ไดแก  ประเทศท่ีอยูในทวีปอเมริกาใต  และประเทศที่อยูในทวีปเอเชีย  เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสม
กับประเทศไทยตอไป  

 
3.2.1  กฎหมายท่ีเก่ียวกับแรงงานเด็กในภาคเกษตรของประเทศอารเจนตินา 

ประเทศอารเจนตินาเปนประเทศท่ีอยูในภูมิภาคอเมริกาใต  มีรายไดของประเทศสวน
หนึ่งมาจากภาคเกษตรกรรม  และประเทศอารเจนตินาก็เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการใชแรงงานเด็ก
ในการทํางานภาคเกษตรกรรม       

ประเทศอารเจนตินามีกฎหมายแรงงานท่ีใหความคุมครองแกแรงงานเด็ก  ซ่ึงไดแก    
Law  on  Contract  of  Employment  1974  No.20744   ซ่ึงมีการกําหนดในเร่ืองตางๆไวหลายเร่ือง  
รวมท้ังเร่ืองการคุมครองลูกจางเด็ก  และมีกฎหมายคุมครองแรงงานภาคเกษตรโดยเฉพาะท่ีอยูใน
รูปของกฎหมาย  (Law)  กฤษฎีกา  (Decree)  ประกาศ  (Resolution)  ซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ
แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม   อาจแยกพิจารณาเปนประเด็นไดดังนี้ 

 
3.2.1.1  ขอบเขตการบังคับใช 

“งานเกษตรกรรม”  หมายถึง  กิจกรรมการเกษตรในทุกรูปแบบ  เชน  การทําฟารม  
การผสมพันธุสัตว  การปาไม  การเล้ียงสัตวปกหรือผ้ึง  และครอบคลุมถึงงานท่ีทําในเมืองเกี่ยวกับ
การจัดการและเก็บเมล็ดขาว  เมล็ดใหน้ํามัน  ผัก  ผลไม  เมล็ดพันธุและผลิตภัณฑการเกษตรอื่นๆ  
ท้ังนี้โดยมีขอแมวา  งานดังกลาวจะตองไมใชงานท่ีทําในโรงงานอุตสาหกรรม17 

ลูกจางในงานเกษตรกรรมท่ีอยูในบังคับ  มี 2 ประเภท  ไดแก  ลูกจางประจํา  และ
ลูกจางช่ัวคราว   

                                                           
17 Act  No.  22248,  To  approve  nation-wide  rubs  governing  agricultural  work,  pp.2-3. 
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การวาจางช่ัวคราวในงานเกษตร  หมายถึง  งานท่ีตองทําตามฤดูกาลหรือตามวงจรรวม  
ท้ังงานหวาน  ปลูก  และเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตร  งานผสมพันธุปาไม  และงานอ่ืนๆ  ตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว  และรวมตลอดถึงงานจัดการ  งานเก็บและบรรจุหีบหอผลไมหรือผลิตภัณฑ18 

 
3.2.1.2  อายุขั้นต่ําสําหรับการทํางานในภาคเกษตร 
ประเทศอารเจนตินากําหนดหามจางลูกจางเด็กท่ีอายุต่ํากวา  14 ป   เวนแตเปนงานของ

สมาชิกในครอบครัว  หามเด็กอายุต่ํากวา  16 ป  ทํางานกลางคืน  และหามเด็กอายุต่ํากวา  18 ป  
ทํางานซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย19 

 
3.2.1.3  งานท่ีอนุญาตและท่ีหามแรงงานเด็กทํา 
ประเทศอารเจนตินากําหนดหามไมใหเด็กอายุต่ํากวา  18 ป  ทํางานอันตราย  เชน  งาน

หลอม  เปา  หรือปมโลหะ  เปนตน  และหามทํางานในสภาวะแวดลอมท่ีไมดีตอสุขภาพ 
 

3.2.1.4  เวลาการทํางานและคาตอบแทนในการทํางาน 
กําหนดเวลาทํางานปกติจะปรับตามแนวปฏิบัติและประเพณีของทองถ่ิน  และตาม

ลักษณะของงานเกษตรกรรม  โดยกําหนดเวลาเร่ิมและเลิกงานจะข้ึนอยูกับดุลพินิจของนายจาง  แต
กอนท่ีจะเร่ิมทํางานในวันตอไป  ลูกจางจะตองไดพักอยางนอย  10  ช่ัวโมงติดตอกัน  หลังจากเสร็จ
งานในวันกอน20  และไดกําหนดเวลาในการทํางานใหลูกจางเด็กท่ีอายุระหวาง  14-18 ป  ทํางานได

ไมเกิน  6 ช่ัวโมง  หามแรงงานเด็กทํางานในเวลากลางคืนระหวางเวลา  20.00  น.  ถึง  06.00  น.  
ในวันรุงข้ึน 

สําหรับกฎหมายของประเทศอารเจนตินานั้นไดกําหนดเกณฑในเร่ืองเวลาทํางานปกติ
ไวกวางยิ่งข้ึนไปอีก  คือ  ไมมีการกําหนดเกณฑเวลาข้ันสูงสุดในการทํางานไวเลย  โดยใหอิสระแก
นายจางในการใชดุลพินิจกําหนดเวลาเร่ิมและเลิกงาน  ซ่ึงจะตองพิจารณากําหนดตามแนวปฏิบัติ
และประเพณีของทองถ่ินและลักษณะของงานเกษตรกรรมน้ันๆ  และเพื่อปองกันมิใหนายจาง

                                                           
18 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  36. 
19 Act  No.  22248,  1980,  p. 64. 
20 Act  No.  22248,  1980,  p  14. 
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กําหนดเวลาทํางานปกติเอาเปรียบลูกจางเสียจนไมมีเวลาทํากิจธุระสวนตัว  กฎหมายไดกําหนดวา
ลูกจางจะตองไดพักติดตอกันอยางนอย  10  ช่ัวโมง  กอนท่ีจะเร่ิมทํางานข้ันตอไป21 

กฎหมายของอารเจนตินา  ไดกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองกําหนดเวลาพักในระหวางการ
ทํางานไววา  ลูกจางจะตองไดพักรับประทานอาหารและพักผอนระหวาง  2-4  ช่ัวโมงคร่ึง  โดย  
National  Committee  on  Agricultural  Work  (NCAW)  จะเปนผูกําหนดระยะเวลาพัก  โดย
พิจารณาถึงฤดูกาลและสถานท่ีตั้งของกิจการนั้นดวย22 

การจายคาจาง  ตองจายทุกเดือน  เวนแตลูกจางรายวันจะไดรับคาจางทุก  2  สัปดาห  
และลูกจางตามผลงาน  ไดรับเม่ือสงมอบงาน  (แตตองไมชากวา 1 เดือน)23  โดยจายเปนเงินสดหรือ

เช็ค 
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าของลูกจางในงานเกษตรกรรม  คือ  The  

National  Committee  on  Agricultural  Work  ซ่ึงตองไมนอยกวาอัตราคาจางข้ันตํ่าในขณะน้ัน  
เวนแตแรงงานเด็ก  อายุต่ํากวา  18 ป 
 

3.2.1.5  วันหยุด   
กฎหมายกําหนดใหลูกจางไดหยุดงานในวันอาทิตย  ยกเวนกรณีเรงผลผลิตหรือเรงเก็บ  

แตนายจางตองจัดใหลูกจางไดหยุดทดแทนภายใน  15 วัน  หลังจากเสร็จงาน  หรือถางานนั้นโดย
สภาพตองทํางานในวันอาทิตย  เชนเดียวกับวันอ่ืนๆ  หรือเปนงานท่ีตองหมุนเวียนกันทํา  นายจาง
ตองจัดวันหยุดทดแทนใหแกลูกจางในสัปดาหตอไป24   

นอกจากนี้ยังกําหนดใหลูกจางท่ีทํางานไมเกิน  5 ป  ไดรับวันหยุดพักผอนประจําปไม
นอยกวา  10 วัน  ถาทํางานมากกวา  5 ป  แตไมเกิน  10 ป  จะไดรับวันหยุดพักผอนไมนอยกวา  15 
วัน  ถาทํางานเกินกวา  10 ป  แตไมเกิน  15 ป  จะไดรับวันหยุดพักผอนไมนอยกวา  20 วัน  และ
หากทํางาน  15 ปข้ึนไป  จะไดรับวันหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวา  30 วันข้ึนไป25 

                                                           
21 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  40. 
22 แหลงเดิม.  หนา  41. 
23 Act  No.  22248,  Art  30. 
24 Act  No.  22248,  1980,  p.  16. 
25 Act  No.  22248,  1980,  p.  10. 
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ในเร่ืองวันลาปวย  กําหนดไวในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยเพราะเหตุสุดวิสัย  
ลูกจางมีสิทธิลาปวยได  3 เดือน  ถาทํางานมาแลวไมเกิน  5 ป  และลาปวยได  6 เดือน  ถาทํางาน
มาแลวเกิน  5 ป26 

 
3.2.1.6  สวัสดิการ  และความปลอดภัยในการทํางาน 
ดานสวัสดิการ  กําหนดใหผูใชแรงงานภาคเกษตร  ท่ีมีลักษณะการวาจางเปนรายป  

ตามฤดูกาล  หรือช่ัวคราว  ไดรับสิทธิ  และสวัสดิการทางสังคมภาคเกษตร  โดยเฉพาะสวัสดิการ
ดานการแพทยเม่ือเจ็บปวย  โดยมีสิทธิรับบริการทางการแพทย  ซ่ึงตองชําระคาธรรมเนียม
สวัสดิการสังคมเปนรายเดือน  อยางนอยในอัตราสวน  สองในสามของอัตราที่ใชกับแรงงาน
ท่ัวไป27   

นายจางตองจัดหาน้ําดื่มใหลูกจางอยางพอเพียง  และท่ัวถึง  นอกจากน้ีในกรณีท่ี
นายจางรับผิดชอบในเร่ืองท่ีพักอาศัยของลูกจาง  ท่ีพักอาศัยดังกลาวตองถูกสุขลักษณะ  และ
ปลอดภัย 

ดานความปลอดภัยในการทํางาน  ไดมีกฎหมายวาดวยกฎระเบียบเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย  และความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร  ป 1997  กําหนดใหนายจางตองมีมาตรการใน
การดําเนินใหเกิดความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมท่ีดีในการทํางาน  ซ่ึงไดแกในเร่ือง
ตอไปนี้ 

(1) เคร่ืองจักรกล  อุปกรณเคร่ืองใชและเคร่ืองยนต 
(2) สารพิษตกคาง 
(3) ความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบกระแสไฟฟา 
(4) การควบคุมอุปกรณขับเคล่ือนและขนยาย 
(5) อัคคีภัย 
(6) ยานพาหนะ 
(7) การตัดไม 
(8) สัตวเล้ียง 
(9) การฝกอบรมปองกันภัยแกผูใชแรงงาน 

                                                           
26 Act  No.  22248,  1980,  p.  24. 
27 Resolution  No.  2380,  1985. 
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นอกจากนี้ยังมีการกําหนดในเร่ืองการปองกันโรคระบาดในทองถ่ินดวย  ซ่ึงเปน
ขอกําหนดท่ีเหมาะสม  ดวยเหตุท่ีงานภาคการเกษตรมักเกิดโรคระบาดขึ้นไดเสมอ  ซ่ึงอาจมีการ
แพรเช้ือมาสูแรงงานท่ีทํางานในงานเกษตรกรรมได  และเนื่องจากนายจางอยูในฐานะท่ีมีความ
พรอมมากกวาในการจัดใหมีการปองกันโรคระบาด 

 
3.2.2  กฎหมายท่ีเก่ียวกับแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของประเทศฟลิปปนส 

ประเทศฟลิปปนสตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ซ่ึงอยูในภูมิภาคเดียวกับ
ประเทศไทย  มีรายไดหลักจากภาคเกษตรกรรม    รวมท้ังวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนใน
ประเทศก็ใกลเคียงกับประเทศไทยดวย   

ในดานการคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมน้ัน  แมวาประเทศฟลิปปนสมิไดมี
กฎหมายคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมเปนการเฉพาะ  แตกฎหมายท่ีใชจะครอบคลุมถึงแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมดวย  ซ่ึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานเด็กท่ีอาจเปนประโยชนในการหาแนวทาง
คุมครองแรงงานเด็กท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรมของไทย   
 

3.2.2.1  ขอบเขตการบังคับใช 
งานเกษตรกรรม  หมายถึง  การทําไรทํานาในทุกสาขา  การเพาะปลูก  การพรวนดิน  

การเล้ียงโคนม  การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผล  การเล้ียงสัตวปกหรือเปด  ไก  และกิจการใดๆ  
ซ่ึงชาวนา  ชาวไร  ทําแตมิใชเปนการดําเนินงานในโรงงานหรือขบวนการผลิตน้ําตาล  ปอวนิลา  
ยาสูบ  สับปะรด  หรือผลผลิตอ่ืน28  จะเห็นไดวางานเกษตรกรรมตามความหมายของฟลิปปนส

ไมไดหมายความรวมถึงการดําเนินงานในโรงงานหรือเปนขบวนการผลิตอ่ืน 
 

3.2.2.2  อายุขั้นต่ําสําหรับการทํางานในภาคเกษตร 
กําหนดอายุข้ันตํ่าของการจางแรงงานเด็ก  ไดกําหนดไววาหามจางลูกจางอายุต่ํากวา  15 

ป  เวนเสียแตเปนการทํางานใหกับบิดามารดา   หรือผูปกครองของตนเอง  ท้ังนี้ตองไมเปนการ
รบกวนเวลาเรียนของเด็ก  และตองไมเปนอันตรายตอรางกาย  ความปลอดภัย  สุขภาพ  จิตใจหรือ
พัฒนาการดานอ่ืนๆ29   

                                                           
28 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  รวมกับสภาที่ปรึกษาแหงชาติ.  กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคมกับการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  (เอกสารสัมมนา).  หนา  1. 
29 The  Labour  Code  of  Philippines,  Art  139. 
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3.2.2.3  งานท่ีอนุญาตและท่ีหามแรงงานเด็กทํา 
ในเร่ืองการทํางานบางประเภทที่มีความเส่ียงสูง  หรือเปนงานอันตราย  หามเด็กอายุต่ํา

กวา  18 ป  ทํางานดังกลาว   
 

3.2.2.4  เวลาการทํางาน  และคาตอบแทนในการทํางาน 
ในเร่ืองเวลาการทํางานของแรงงานเด็ก  และช่ัวโมงการทํางานของแรงงานเด็กนั้น  จะ

ถูกกําหนดโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  โดยแรงงานเกษตรจะมีช่ัวโมงการทํางานปกติวัน
ละไมเกิน  8  ช่ัวโมง    และใหนับเวลาพักระหวางการทํางานเปนช่ัวโมงการทํางานดวย30  

นอกจากนี้ไดกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองกําหนดเวลาพักในการทํางานแตละวันวา  นายจางมีหนาท่ีจะตอง
จัดเวลาพักทานอาหารใหลูกจางม้ือหนึ่งไมนอยกวา  60  นาที  ซ่ึงเวลาทานอาหารนี้แยกตางหากจาก
เวลาพักซ่ึงนับรวมเปนช่ัวโมงการทํางานปกติขางตน31 

ในเร่ืองคาตอบแทนในการทํางาน  ไดกําหนดไวดังนี้  คาจางตองเปนเงิน  ท่ีนายจางจาย
ใหแกลูกจาง  เพื่อเปนคาตอบแทนในการทํางานหรือบริการ  ท้ังนี้จะตองมีความยุติธรรมและ
เหมาะสม32    

การจายคาจางนั้นนายจางตองจายทุกๆ  2  สัปดาห  หรือไมเกิน  16  วัน  ณ  สถาน
ประกอบกิจการ  เวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือกรณีมีเหตุการณเหนือการควบคุมของนายจาง   โดย
นายจางจะหักคาจางของลูกจางไมได  เวนแตเปนความยินยอมของลูกจาง  เฉพาะกรณีท่ีกฎหมาย
กําหนด33   

คาลวงเวลา  ไดกําหนดอัตราไวเทากับคาจางในเวลาปกติ  บวกเงินเพิ่มอีกไมนอยกวา
รอยละ  25 

สวนคาทํางานในวันหยุดนั้นไดกําหนดไวเปน  2  อัตรา  ดังนี้  ถาเปนการทํางานใน
วันหยุดตามประเพณี  ซ่ึงซํ้ากับวันหยุดประจําสัปดาหจะมีอัตรามากกวาคาจางในวันทํางานอยาง
นอยรอยละ  50  ถาเปนการทํางานในวันหยุดอยางใดอยางหน่ึงจะมีอัตรามากกวาคาจางในวัน
ทํางานอยางนอยรอยละ  3034 

                                                           
30 The  Labour  Code  of  Philippines,  Art  83. 
31 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  41. 
32 The  Labour  Code  of  Philippines,  Art  97. 
33 The  Labour  Code  of  Philippines,  Art  103. 
34 สมนึก  วงษเจะเซ็ม.  เลมเดิม.  หนา  61. 
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3.2.2.5  วันหยุด   
นายจางตองจัดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหอยางนอย  1 วัน  ภายหลังจากการทํางาน

ติดตอกัน  6 วัน  โดยใหเปนไปตามขอตกลงรวมระหวางฝายนายจางและฝายลูกจาง  นอกจากเปน
ความสมัครใจของลูกจางในการกําหนดวันหยุด35 

วันหยุดตามประเพณี  กําหนดไว  11  วัน  โดยไดกําหนดวันไว  เชน  วันแรงงาน  วันป
ใหม  เปนตน36 

สวนวันหยุดพักผอนประจําปนั้น  กําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ  1  ป  มี
สิทธิหยุดพักผอนประจําป  5  วัน  แตยกเวนไมใชกับสถานประกอบการที่มีคนงานนอยกวา  10  
คน37 

 
3.2.2.6  สวัสดิการ  และความปลอดภัยในการทํางาน 
ความปลอดภัย  หมายถึง  สภาพทางดานกายภาพหรือส่ิงแวดลอมในการทํางาน  ซ่ึง

เปนไปตามมาตรฐานดานสุขภาพ  และความปลอดภัยในงานอาชีพ 
ใหนายจางจัดหนวยปฐมพยาบาลพรอมดวยอุปกรณและใหมีการฝกอบรมลูกจางสวน

หนึ่งในเร่ืองวิธีการปฐมพยาบาล  จัดใหมีการดูแลทางการแพทย 
ใหนายจางดูแล  และรักษาสถานท่ีทํางานใหอยูในมาตรฐานความปลอดภัย  และปลอด

จากโรคท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน  และจะตองใหมีการตรวจสอบโดยสํานักมาตรฐานแรงงาน  ปละ
คร้ัง  ใหสอดคลองกับขอกําหนดของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวนี้
ครอบคลุมถึงหนวยงาน  สถานท่ีทํางาน  และทุกประเภทกิจการ  รวมท้ังภาคเกษตรกรรมดวย38 

 
 
 
 
 
 

                                                           
35 The  Labour  Code  of  Philippines,  Art  92. 
36 The  Labour  Code  of  Philippines,  Art  94. 
37 The  Labour  Code  of  Philippines,  Art  9. 
38 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ข  เลมเดิม.  หนา  8-77. 
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3.2.3  กฎหมายท่ีเก่ียวกับแรงงานเด็กในภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
ในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจางแรงงานเด็กในภาคการเกษตรเปนการ

เฉพาะ  คือ  The  Fair  Labor  Standards  Act  1938 (FLSA)       โดยกําหนดในเร่ืองอายุข้ันตํ่าใน
การทํางาน,  จํานวนช่ัวโมงสูงสุดในการทํางานตอวันและตอสัปดาห  เปนตน39 

 
3.2.3.1  ขอบเขตการบังคับใช 

        กฎหมายนี้กําหนดอายุเด็กข้ันตํ่าสุดท่ีจะทํางานในภาคเกษตร  แตก็มีขอยกเวนใน
บางกรณี  ลูกจางในงานเกษตรที่อยูในขอบเขตความครอบคลุมคืองานเพาะปลูกและเล้ียงสัตว  ซ่ึง
รวมถึงลูกจางของผูรับเหมาดวย 

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก  ใชบังคับกับฟารมทุกขนาด  ไมวาจะเปนฟารมขนาด
ใหญหรือฟารมขนาดเล็ก  หรือไมวาจะเปนฟารมท่ีมีจํานวนคนงานมากนอยเพียงใดก็ตาม 
 

3.2.3.2   อายุเด็กขั้นต่ําสําหรับการทํางานในภาคเกษตร 
1)  กําหนดอายุข้ันตํ่าไวท่ี 16 ป  สําหรับการทํางานทุกอาชีพในงานเกษตรที่กําหนดวา

เปนงานอันตรายตามท่ีรัฐมนตรีแรงงานกําหนด  และอยูระหวางชวงเรียนหนังสือ 
2)  แตถาเปนชวงนอกเวลาเรียน  และไมเปนงานอันตรายตามท่ีรัฐมนตรีแรงงาน

กําหนด  สามารถวาจางเด็กอายุ 14 ปได 
3)  อยางไรก็ตาม  ยังมีขอยกเวนวาถาเขาขายประเด็นตอไปนี้  ก็สามารถวาจางเด็กอายุ 

12  และ 13 ปได  คือ 
(1)  เม่ือมีหนังสือยินยอมจากพอแม 
(2)  เม่ือจะทํางานในฟารมท่ี  พอแม  หรือผูปกครองเด็กก็ถูกวาจางใหทํางานในท่ี

เดียวกันเชนกัน 
4)  และเด็กอายุต่ํากวา 12 ป  อาจถูกวาจางโดยพอแมในฟารมท่ีพอแมเด็กเปนเจาของก็

ได  หรือฟารมนั้นดําเนินงานโดยพอแมเด็กหรือผูปกครองเด็ก 
5)  เด็กอายุต่ํากวา 16 ป  หามทํางานท่ีอันตรายตามประกาศของรัฐมนตรีกระทรวง

แรงงาน  ยกเวนวาจะถูกวาจางโดยพอแมหรือผูปกครองของเด็กคนนั้น40 

                                                           
39 U.S. Law  and  their  enforcement : an ongoing failure to protect children working in agriculture.  

จาก  http://www.hrw.org.   
40 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เลมเดิม.  หนา 21. 
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3.2.3.3  งานท่ีอนุญาตและท่ีหามแรงงานเด็กทํา 
ตอไปนี้   เปนงานอันตรายในงานภาคเกษตรท่ีหามใหแรงงานเด็กอายุต่ํากวา 16 ปทํา 
1)  ขับรถแทรกเตอรขนาดกําลังแรงมามากกวา 20 PTO หรือประกอบช้ินสวนตางๆ

ของรถแทรกเตอร 
2)  งานเดิน  (คุม)  เคร่ืองจักร  หรือชวยปฏิบัติงาน  ไมวาจะเปนการเดินเครื่อง  การ

หยุดเครื่อง  การปรับแตงเคร่ือง  การใสหรือปอนส่ิงของเขาเคร่ือง  หรือการทําอะไรก็ตามท่ีทําให
รางกายเด็กสัมผัสกับเคร่ืองจักรตางๆตอไปนี้ 

(1)  เคร่ืองเก็บขาวโพด  เคร่ืองเก็บเกี่ยวพืชท่ีใชเล้ียงสัตว ฯลฯ 
(2)  เคร่ืองบดอาหาร  เคร่ืองตากแหง  ฯลฯ 
(3)  รถไถชนิด non  walking-type  rotary  tiller   เคร่ืองขุดเจาะ    (power  post-

hole  digger) ฯลฯ 
3)  งานเดิน (คุม) เคร่ืองจักร  หรือชวยปฏิบัติงาน  ไมวาจะเปนการเดินเคร่ือง  การหยุด

เคร่ือง  การปรับแตงเคร่ือง  การใสหรือปอนส่ิงของเขาเคร่ือง  หรือการทําอะไรก็ตามที่ทําให
รางกายเด็กสัมผัสกับเคร่ืองจักรตางๆ ตอไปน้ี 

(1)  เคร่ืองขุด 
(2)  รถยก 
(3)  เล่ือยวงเดือน ฯลฯ 

4)  การทํางานที่ฟารมในคอกหรือเลาท่ีมีสัตวตอไปนี้อยู 
(1)  วัว  หมู  มา  ท่ีจะไดรับการผสมพันธุหรือออกลูก 
(2)  แมหมูท่ีมีลูกหมูอยูกินนมอยู  กินนมดวย  หรือมีลูกวัวควายท่ียังคงมีสายสะดือ

ปรากฏอยู 
5)  งานท่ีใชบันไดหรือนั่งรานท่ีมีความสูงมากกวา 20 ฟุต 
6)  ขับรถบัส  รถบรรทุก  และรถยนตอ่ืนใดท่ีมีผูโดยสารนั่งมาดวย 
7)  ทํางานภายในท่ีทํางานตอไปนี้ 

(1)  หองเก็บผลไม  อาหารสัตว  หรือเมล็ดพืช  ท่ีถูกออกแบบมาใหมีกาซ
ออกซิเจนไมเพียงพอ  หรือมีกาซพิษ 

(2)  ทํางานใน upright  silo    ภายใน 2 สัปดาหนับจากใสอาหารหรือวัตถุดิบเพิ่ม
ลงไปแลว 

(3)  หลุม/บอปุย 
(4)  ไซโลแนวนอนขณะทํางานเพ่ือการบรรจุ 
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8)  การขนยายหรือใชสารเคมี 
9)  การขนยายหรือใชสารท่ีอาจระเบิด เชน ไดนาไมท ผงดํา ผงแอมโมเนียมไนเตรท 
10)  การขนสง  การยาย  หรือการใชแอนไฮดรัสแอมโมเนีย (แอมโมเนียผง) 
ขอยกเวนท่ีเด็กอาจทํางานอันตรายในภาคเกษตรได 
1)  งานอันตรายท่ีกําหนดไว  มีขอยกเวนวาเด็กอายุต่ํากวา 16 ป  สามารถทําได  ถา

ทํางานกับพอแมหรือผูปกครองในฟารมท่ีเปนเจาของ  หรือดําเนินการเองโดยพอแมหรือผูปกครอง 
2)  ขอยกเวนท่ีเด็กอาจถูกวาจางไดในงานอันตรายบางงานมีดังนี้ 

(1)  กรณีนักศึกษา  (Student-learners)    นักศึกษาอาชีวศึกษาดานเกษตร  
(vocational  agriculture  student-learner)  อาจถูกวาจางทํางานอันตรายในลําดับท่ี 1)-5)  ได  ท้ังนี้
ตองเปนไปตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

          (1.1)  นักศึกษาลงทะเบียนในโปรแกรมฝกอบรม – vocational  education-
training  program  in  agriculture- ของหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับท้ังภาครัฐและเอกชน 

          (1.2)  การวาจาง  ตองทําเปนหนังสือขอตกลงเปนลายลักษณอักษรท่ี
ประกอบดวย 

                    -  งานนั้นของนักศึกษา  สอดคลองกับการฝกอบรมของนักศึกษา  
                    -  งานนั้นตองเปนงานระยะส้ัน  และอยูภายใตการดูแลโดยตรงของผู

มีความรูความสามารถ 
                    -  ทางโรงเรียนตองจัดทําคูมือความปลอดภัย  และสอดคลองกับงานท่ี

นักศึกษาทํา           
                    -  มีการเตรียมจัดทําแผนการทํางานท่ีชัดเจน 
          (1.3)  ในหนังสือขอตกลง  ตองลงนามโดยนักศึกษา  นายจาง  และผูแทน

ของโรงเรียน 
          (1.4)  เก็บสําเนาหนังสือขอตกลงไวท่ีโรงเรียนและนายจาง  
(2)  กรณีการบริการของหนวยงานกลาง  งานอันตรายท่ีกําหนดไวท้ัง  11  งานจะ

ไมใชบังคับเด็กอายุต่ํากวา  16  ป  ถาเปนไปตามเง่ือนไขตอไปนี้ 
เด็กคนนั้น  สําเร็จการฝกอบรม 1 หลักสูตรหรือมากกวาตามขอ (b)(1),(2) หรือ (3)  ใน  

FLSA และไดรับคําแนะนําจากนายจางในเร่ืองการทํางานกับอุปกรณท่ีปลอดภัยและเหมาะสม  และ
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นายจางดูแลอยางใกลชิดและตอเนื่อง  ถาทําไมได  กรณีงาน  เชน  การเก็บเกี่ยว  นายจางตองมาคอย
ตรวจสอบความปลอดภัยของเด็กอยางนอยในเวลาชวงเชา  กลางวัน  และชวงบาย 41 

จะเห็นไดวา  กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดกําหนดครอบคลุมไปถึงการ
จางแรงงานในทุกประเภทกิจการ  นอกจากนี้ยังคุมครองถึงกรณีลูกจางของผูรับเหมาดวย  สวน
ขอกําหนดในเรื่องอายุข้ันตํ่านั้นไดกําหนดไวท่ี  14  ป  และไดแบงอายข้ัุนต่ําในการจางงานไว
ตามประเภทของงาน  ซ่ึงไดแก  งานท่ัวไป  งานอันตราย  และงานเบา    ซ่ึงในสวนของงาน
อันตรายน้ันไดมีการกําหนดไวในรูปของประกาศรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานวางานใดบาง
ท่ีเปนงานอันตราย  จึงทําใหมีความครอบคลุมและงายตอการแกไขเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกบั
สภาพของการจางงาน 

 
3.3  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรของประเทศไทย 

ในหัวขอกอนหนานี้ไดมีการศึกษามาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ใน
เร่ืองท่ีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับเร่ืองการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม  รวมท้ังได
ทําการศึกษากฎหมายของตางประเทศในบางประเทศ  ท้ัง ประเทศอารเจนตินา  ประเทศฟลิปปนส  
และประเทศสหรัฐอเมริกา  มาแลว  ในหัวขอนี้เปนการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายไทยท่ี
เกี่ยวของกับเร่ืองการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม 

 
3.3.1  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรภายใตพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541   
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  เปนกฎหมายคุมครองแรงงานโดยตรง

ของประเทศไทย  ท่ีมีบทบัญญัติในเร่ืองสิทธิและหนาท่ีระหวางนายจางและลูกจาง  โดยกําหนด
มาตรฐานข้ันตํ่าของการใชแรงงาน  และการจายคาตอบแทนในการทํางาน  ซ่ึงมีผลใชบังคับกับ
นายจางและลูกจางในทุกประเภทกิจการ  แตกฎหมายดังกลาวไดมีการเปดชองทางไวสําหรับกิจการ
บางประเภทที่มีลักษณะการทํางานแตกตางจากแรงงานท่ัวไป  โดยใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานในการออกกฎกระทรวงกําหนดมิใหใชบังคับกฎหมายคุมครองแรงงานท้ังหมด
หรือบางสวนในกิจการบางประเภทได  นอกจากนี้ยังใหอํานาจในการออกกฎกระทรวงกําหนดใหมี
การคุมครองแรงงานในกิจการบางประเภทที่มีลักษณะการทํางานเปนพิเศษ  เพื่อใหมีการคุมครอง
แรงงานท่ีแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ได 

                                                           
41 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เลมเดิม.  หนา 20. 
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กอนหนานี้  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 9  ( พ.ศ. 2541)  ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541   ไดยกเวนไมใชบังคับแกนายจางซ่ึงจางลูกจางทํางาน
ในงานเกษตรกรรม  อันเปนผลทําใหการจางแรงงานในงานเกษตรกรรมเปนไปตามการตกลงของ
นายจางและลูกจาง  ภายใตบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 6  
ซ่ึงไมอาจจะปฏิเสธถึงความเสียเปรียบในอํานาจการตอรองของฝายลูกจางซ่ึงมีนอยกวาฝายนายจาง  
และจําตองยอมรับเอาเง่ือนไขท่ีนายจางกําหนดขึ้นเหลานั้นโดยท่ีไมอาจตอรองเพื่อผลประโยชน
ของตนไดเทาท่ีควร   

ตอมากระทรวงแรงงานไดประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ซ่ึงออกโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน  พ.ศ.2541  ท่ีใหอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครองแรงงานในกรณีตางๆ  ในงาน
เกษตรกรรม   ซ่ึงมีสภาพการจางและการทํางานท่ีแตกตางไปจากการจางงานทั่วไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ได  โดยมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 13  เมษายน  พ.ศ. 
2548  โดยใหยกเลิก (1) ของกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 9  (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงในกฎกระทรวงดังกลาวนี้ไดบัญญัติใหความคุมครองแกแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมไว  การพิจารณามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในเร่ืองการคุมครอง
แรงงานเด็กท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรมจึงควรศึกษากฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานใน
งานเกษตรกรรม  ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ดังนี้ 

 
3.3.1.1  ขอบเขตการบังคับใช 
กฎหมายใชบังคับกับการจางงานในงานเกษตรกรรม  ท่ีเกี่ยวกับการเพาะปลูก  การเล้ียง

สัตว  การปาไม  การทํานาเกลือสมุทร  และการประมงท่ีมิใชการประมงทะเล42  และใชบังคับกับ

กิจการของนายจางท่ีมีลูกจางต้ังแต 1 คนข้ึนไป   
การคุมครองแกลูกจางจะแตกตางกัน  กลาวคือ  นายจางซ่ึงจางลูกจางตลอดปนั้น  ให

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ทุกประการ43    สวนงานเกษตรกรรมท่ีมิได

จางลูกจางตลอดปและมิไดใหลูกจางทํางานในลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงาน
ดังกลาว  ใหนายจางปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ในบาง
เร่ือง   ไดแก  ในหมวด  1  บทท่ัวไป  มาตรา  7  ถึงมาตรา  21  หมวด  2  การใชแรงงานท่ัวไป  

                                                           
42 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ. 2547,  ขอ 2. 
43 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ. 2547,  ขอ 3. 
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มาตร  37  หมวด  3  การใชแรงงานหญิง  มาตรา  38  ถึงมาตรา  43  หมวด  4  การใชแรงงานเด็ก  
มาตรา  47  มาตรา  49  และมาตรา  51  หมวด  5  คาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  และคา
ลวงเวลาในวันหยุด  มาตรา  53  ถึงมาตรา  55  มาตรา  70  และมาตรา  76  หมวด  8  มาตรา  100  
ถึงมาตรา  107  หมวด  9  การควบคุม  มาตรา  112  ถึงมาตรา  115  หมวด  12  การยื่นคํารองและ
การพิจารณาคํารอง  มาตรา  123  ถึงมาตรา  125  หมวด  13  กองทุนสงเคราะหลูกจาง  มาตรา  126  
ถึงมาตรา  129  มาตรา  134  ถึงมาตรา  137  หมวด  14  พนักงานตรวจแรงงาน  มาตรา  139  ถึง
มาตรา  142  หมวด  15  การสงหนังสือ  มาตรา  143  และใหนายจางปฏิบัติตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ดวย  

 
3.3.1.2  อายุขั้นต่ําท่ีสามารถทํางานภาคเกษตรกรรม 
กฎหมายไทยไดกําหนดอายุของแรงงานเด็กท่ีสามารถทํางานในภาคเกษตรกรรมไว  

โดยอาจแยกพิจารณาไดเปน  2  กรณี  ไดแก 
1)  กรณีลูกจางเด็กท่ีนายจางไดจางใหทํางานเกษตรกรรมตลอดป  ใหนายจางปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  254144  มาตรา  44  บัญญัติวา  “หามมิใหนายจางจาง

เด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง”    ดังนั้นกรณีท่ีนายจางไดจางลูกจางเด็กใหทํางานเกษตรกรรม
ตลอดป  นายจางจะรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาปเขาทํางานไมไดโดยเด็ดขาด  หากนายจางผูใดรับ
เด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง  นายจางจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  2541  มาตรา  148  ซ่ึงบัญญัติวา  “นายจางผูใดฝาฝนมาตรา  31  หรือมาตรา  44  หรือไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  103  วรรคหน่ึง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

นอกจากน้ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  45  ไดกําหนดหนาท่ี
ของนายจางท่ีมีลูกจางอายุต่ํากวา 18 ป  เปนลูกจาง    โดยนายจางตองปฏิบัติดังนี้ 

(1)  แจงตอพนักงานตรวจแรงงานใหทราบเร่ืองการจางลูกจางเด็กนั้นภายใน 15 วันนับ
แตวันท่ีเด็กเขาทํางาน 

(2)  จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเก็บไว  ณ  สถาน
ประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง  พรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทํา
การ   

                                                           
44 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547,  ขอ  3. 
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(3)  แจงการส้ินสุดการจางลูกจางเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน  นับแต
วันท่ีเด็กออกจากงาน 

การแจงหรือการจัดทําบันทึกดังกลาวใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 
2)  กรณีลูกจางเด็กท่ีนายจางมิไดจางใหทํางานเกษตรกรรมตลอดปและมิไดใหลูกจาง

ทํางานในลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาวนั้น  ในกฎกระทรวงวาดวยการ
คุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ขอ  8.  บัญญัติวา   

“หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง 
นายจางอาจใหเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาค

เรียนหรือนอกเวลาเรียน  ไดเฉพาะงานท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือเปนงานท่ีไมขัดตอ
การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก  ท้ังนี้  โดยไดรับอนุญาตจากบิดา  มารดา  หรือ
ผูปกครองของเด็กนั้น”   

ดังนั้นกรณีท่ีนายจางไดจางลูกจางเด็กใหทํางานเกษตรกรรมซ่ึงมิไดเปนการจางตลอดป  
และมิไดใหลูกจางทํางานในลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว  นายจางจะรับ
เด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบหาปไมได  แตมีขอยกเวนสําหรับงานเกษตรกรรมท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยหรือเปนงานท่ีไมขัดตอการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก  นายจางอาจใหเด็กอายุ
ตั้งแต  13  ปบริบูรณ  ทํางานได  แตท้ังนี้ตองเปนการทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาคเรียน
หรือนอกเวลาเรียน  และไดรับอนุญาตจากบิดา  มารดา  หรือผูปกครองของเด็กดวย     

ในกรณีนี้นายจางไมตองปฏิบัติตามท่ี  มาตรา  45  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ.  2541  กําหนด  เนื่องจากในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  
2547  ขอ  4.  มิไดกําหนดใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแกงานเกษตรกรรมซ่ึงมิไดจางลูกจาง
ตลอดปและมิไดใหลูกจางทํางานในลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว  
รวมท้ังในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ก็มิไดกําหนด
ในเร่ืองดังกลาวไวดวย  ดังนั้นการจางลูกจางเด็กในกรณีดังกลาวนายจางจึงไมมีหนาท่ีในการแจง
การจางลูกจางท่ีเปนเด็กตอพนักงานตรวจแรงงาน  ไมมีหนาท่ีตองจัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีท่ี
มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  และไมมีหนาท่ีตองแจงการส้ินสุดการจางลูกจางซ่ึงเปนเด็กตอ
พนักงานตรวจแรงงาน   
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3.3.1.3  งานท่ีอนุญาตและท่ีหามแรงงานเด็กทํา   
เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีสภาพรางกายและจิตใจท่ียังเจริญเติบโตไมเต็มท่ี  ดังนั้นงาน

บางอยางอาจไมเหมาะสมที่จะใหเด็กและเยาวชนทํา  จึงมีการกําหนดประเภทของงานท่ีอนุญาต  
และงานท่ีหามมิใหนายจางใหลูกจางเด็กทําไว  โดยในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  
มาตรา  49  ไดกําหนดประเภทของงานท่ีหามมิใหลูกจางท่ีเปนเด็กทํา  ซ่ึงบัญญัติวา     

“หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปนี้ 

(1)  งานหลอม  เปา  หลอ  หรือรีดโลหะ 
(2)  งานปมโลหะ 
(3)  งานเกี่ยวกับความรอน  ความเย็น  ความส่ันสะเทือน  เสียง  และแสงท่ีมี

ระดับแตกตางจากปกติ  อันอาจเปนอันตรายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(4)  งานเกี่ยวกับสารเคมีท่ีเปนอันตรายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(5)  งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซ่ึงอาจเปนเช้ือไวรัส  แบคทีเรีย  รา  หรือเช้ืออ่ืน

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(6)  งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟ  เวนแตงานในสถานี

บริการน้ํามันเช้ือเพลิงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(7)  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(8)  งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเคร่ืองยนต 
(9)  งานท่ีตองทําใตดิน  ใตน้ํา  ในถํ้า  อุโมงค  หรือปลองภูเขาไฟ 
(10)  งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(11)  งานทําความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต  ขณะท่ีเคร่ืองจักรหรือ

เคร่ืองยนตกําลังทํางาน 
(12)  งานท่ีตองทําบนนั่งรานท่ีสูงกวาพื้นดินต้ังแตสิบเมตรข้ึนไป 
(13)  งานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

จากบทบัญญัติดังกลาวมีผลทําใหเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  18  ป  ไมอาจทํางานท่ีมีลักษณะ
ตางๆ  ขางตนได  ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีเปนงานในภาคเกษตรกรรมท่ีมีลักษณะดังกลาวดวย 

สําหรับกรณีงานท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือเปนงานท่ีไมขัดตอการพัฒนา
และสงเริมคุณภาพชีวิตของเด็ก  นั้นกฎหมายอนุญาตใหจางเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณทํางาน
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ในภาคเกษตรได  ภายใตเง่ือนไขท่ีตองเปนการทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาคเรียนหรือ
นอกเวลาเรียน  โดยตองไดรับอนุญาตจากบิดา  มารดา  หรือผูปกครองของเด็กเสียกอน45   

 
3.3.1.4  เวลาการทํางาน  และคาตอบแทนในการทํางาน 
เพื่อเปนการคุมครองแรงงานเด็กใหมีเวลาการทํางานท่ีเหมาะสม  มิใหตองทํางานหนัก

จนเกินไปเพ่ือใหเด็กไดมีเวลาพักผอนตามสมควร  และเปนการปองกันมิใหนายจางใชอํานาจท่ี
เหนือกวาทางเศรษฐกิจบังคับใหแรงงานเด็กตองทํางานหนักเกินไป  กฎหมายจึงควรมีการ
กําหนดเวลาในการทํางานไวเพื่อเปนหลักประกันวาแรงงานเด็กเหลานั้นตองไดรับการพักผอนท่ี
เพียงพอ 

เวลาการทํางานของลูกจางสามารถแบงไดเปน  3  ประเภท  ไดแก  เวลาทํางานปกติ  
การทํางานลวงเวลา  และเวลาพัก   

เวลาทํางานปกติ  หมายถึง  กําหนดเวลาทํางานท่ีแนนอนซ่ึงนายจางไดตกลงกันไว  
ท้ังนี้จะตองไมเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับงานแตละประเภท 

สวนการทํางานลวงเวลานั้น  แมวากฎหมายจะไดกําหนดเวลาทํางานปกติสําหรับ
ลูกจางไวแลวก็ตาม  แตในบางกรณีนายจางอาจใหลูกจางทํางานเกินกวาเวลาทํางานปกติท่ีกําหนด
ไวไดโดยเปนไปตามขอยกเวนท่ีกฎหมายกําหนดไว 

สวนเวลาพักนั้น  กําหนดเพื่อใหลูกจางท่ีทํางานในแตละวันซ่ึงยอมตองมีความเหน็ด
เหนื่อย  อันจะสงผลตอการทํางาน  และลูกจางเหลานั้นยอมตองการเวลาเพื่อประกอบกิจสวนตัว  
ดังนั้นกฎหมายคุมครองแรงงานจึงมีการกําหนดในเร่ืองเวลาพักไว     

สําหรับในเร่ืองเวลาการทํางานของแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมน้ัน  แยกเปน  2  
กรณี  ไดแก 

1)  กรณีท่ีนายจางไดจางใหทํางานเกษตรกรรมตลอดป  ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  254146   โดยมาตรา  23  ไดกําหนดใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติให

ลูกจางทราบ  โดยกําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาส้ินสุดของการทํางานแตละวันของลูกจาง  แตวัน
หนึ่งตองไมเกิน  8  ช่ัวโมง  และเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน  48  ช่ัวโมง  
เวนแต  กรณีงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง  เวลาทํางานปกติวัน
หนึ่งตองไมเกิน  7  ช่ัวโมง  แตเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน  42  ช่ัวโมง  

                                                           
45 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547, ขอ 8 วรรคสอง.                                                  
46 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547,  ขอ  3. 
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แตในกรณีท่ีนายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาส้ินสุดของการทํางานในแตละวัน
ทํางาน  เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน  ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดช่ัวโมงทํางาน
แตละวันไมเกิน  8  ช่ัวโมง  และเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน  48  ช่ัวโมง  
เนื่องจากกฎหมายคุมครองแรงงานมิไดกําหนดเวลาทํางานปกติสําหรับแรงงานเด็กไวเปนพิเศษ  
ดังนั้นเวลาทํางานปกติของแรงงานเด็กจึงเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541 

สําหรับในเรื่องการทํางานลวงเวลาของแรงงานเด็กนั้น  มาตรา  48  กําหนดหามมิให
นายจางใหลูกจางเด็กที่มีอายุต่ํากวา  18  ป  ทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด     

และสําหรับในเร่ืองเวลาพักระหวางการทํางานน้ัน  มาตรา  46  กําหนดใหนายจางตอง
จัดใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กไดมีเวลาพักในวันหนึ่งไมนอยกวา  1  ช่ัวโมงติดตอกันหลังจากท่ีทํางาน
มาแลวไมเกิน  4  ช่ัวโมง  แตใน  4  ช่ัวโมงนั้นใหลูกจางเด็กไดมีเวลาพักตามที่นายจางกําหนด     

2)  กรณีท่ีนายจางมิไดจางใหทํางานเกษตรกรรมตลอดปและมิไดใหลูกจางทํางานใน
ลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว  มิไดมีการกําหนดในเร่ืองเวลาทํางานปกติ
ของลูกจางไว47  ทําใหลูกจางเด็กในงานเกษตรกรรมท่ีมีการจางลักษณะดังกลาวไมไดรับการ

คุมครองในเร่ืองเวลาการทํางานปกติ  สําหรับในเร่ืองการทํางานลวงเวลาของแรงงานเด็กภาค
เกษตรกรรมประเภทนี้  เนื่องจากกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  
2547  ขอ  4.  มิไดกําหนดใหนายจางตองปฏิบัติตาม  มาตรา  48  ดังนั้นนายจางจึงสามารถใหลูกจาง
เด็กในภาคเกษตรกรรมที่อายุต่ํากวา  18  ป  ซ่ึงมิไดมีการจางใหทํางานเกษตรกรรมตลอดป  และ
มิไดใหลูกจางทํางานลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาวทํางานลวงเวลาได  
และสําหรับในเร่ืองเวลาพักตามมาตรา  46  นั้น  กฎหมายมิไดกําหนดใหนายจางปฏิบัติตาม
บทบัญญัติดังกลาว     

  นอกจากนี้กฎหมายกําหนดหามลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวา  18  ป  ทํางานระหวาง
เวลา  22.00 น. – 6.00 น.  ยกเวนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายไดอนุญาตเปนหนังสือ48  ซ่ึงใชบังคับถึงแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมดวย 

   รวมท้ังไดกําหนดหามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซ่ึงเปนเด็กใหแกบุคคลอ่ืน  
และหามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันใดๆ  จากฝายลูกจางท่ีเปนเด็ก  และในกรณีท่ีนายจาง  
ลูกจางท่ีเปนเด็ก  บิดามารดา  หรือผูปกครองของลูกจางซ่ึงเปนเด็กจายหรือรับเงินหรือประโยชน

                                                           
47 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547,  ขอ  4. 
48 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  47. 
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ตอบแทนใดๆ  ลวงหนากอนมีการจาง  ขณะแรกจาง  หรือกอนถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจาง
เด็กในแตละคราว  มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้น  และหามมิให
นายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางที่จะตองจายแกลูกจางเด็ก49  ดวย 

 การเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางและฝายลูกจางซ่ึงเปนเด็ก  ก็เปนอีกกรณีหนึ่งท่ี
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  บัญญัติเพิ่มเติมข้ึนใหมในมาตรา  10  และ  มาตรา  51  
โดยมีสาระสําคัญ  หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความ
เสียหายในการทํางานของลูกจาง  และหามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆ  จาก
ฝายลูกจางซ่ึงเปนเด็ก  ดวยเจตนารมณท่ีจะใหความคุมครองแกลูกจางและฝายลูกจางซ่ึงเปนเด็ก  
พนจากอุปสรรคและความเดือดรอนในการจัดหาหลักประกัน  ปองกันมิใหนายจางแสวงหา
ผลประโยชนจากหลักประกันโดยไมสมควร  อีกท้ังปญหาการคืนลาชา  หรือไมคืนหลักประกันเม่ือ
นายจางเลิกจาง  ลูกจางลาออก  หรือสัญญาประกันส้ินอายุ  เปนสําคัญ50 

 
3.3.1.5  วันหยุด  และวันลา 
วันหยุด  หมายถึง  วันซ่ึงนายจางกําหนดใหลูกจางไมมีหนาท่ีตองมาทํางาน  ลูกจางมี

อิสระจากงานในหนาท่ีเพื่อท่ีจะพักผอนรางกาย  ประกอบธุรกิจสวนตัว  ประกอบกิจหรือพิธีกรรม
ทางศาสนาตางๆ  หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ินนั้นๆ51 

ในเร่ืองวันหยุดของลูกจางท่ีทํางานเกษตรกรรมตลอดป  กฎหมายไดกําหนดใหนายจาง
ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  โดยนายจางตองจัดวันหยุดใหลูกจาง  
โดยแบงวันหยุดเปน  3  ประเภท  ไดแก  วันหยุดประจําสัปดาห  วันหยุดตามประเพณี  และวันหยุด
พักผอนประจําป  โดยกฎหมายกําหนดใหนายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาหอยาง
นอยสัปดาหละ  1  วัน  โดยมีระยะหางกันไมเกินหกวัน  ซ่ึงนายจางและลูกจางอาจตกลงกัน
ลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได  นอกจากนี้ยังกําหนดใหลูกจางท่ีทํางาน
โรงแรม  งานขนสง  งานในปา  งานในท่ีทุรกันดาร  หรืองานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจําสัปดาหและเล่ือนไปหยุดเม่ือใดก็ได  
แตตองอยูในระยะ  4  สัปดาหติดตอกัน52   
                                                           

49 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  51. 
50 โสภณ  เจริญ.  (2547).  “การเรียกหรือรับเงินประกันในกฎหมายคุมครองแรงงาน.”  บทบัณฑิตย,  

เลม  60,  ตอน  1.  หนา  127.     
51 สุดาศิริ  วศวงศ.  (2543).  คําบรรยายกฎหมายคุมครองแรงงาน.  หนา  101. 
52 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  28. 
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สวนวันหยุดตามประเพณีกฎหมายกําหนดใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตาม
ประเพณีใหลูกจางทราบลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวา  30  วัน  โดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดดวย  ใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการ
ประจําป  วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ิน  และหากวันหยุดตาม
ประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห  ลูกจางมีสิทธิไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวัน
ทํางานถัดไป  และในกรณีท่ีลูกจางทํางานในภาคเกษตรกรรม  ท่ีนายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตาม
ประเพณีไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน  ใหนายจางตกลงกับลูกจางวาจะหยุดชดเชยในวัน
อ่ืนหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางแทนก็ได53     

สําหรับวันหยุดพักผอนประจําปกฎหมายกําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ  1  
ป  มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดไมนอยกวา  6  วัน  โดยนายจางจะเปนผูกําหนดใหลวงหนาหรือ
กําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน  และสําหรับลูกจางซ่ึงทํางานยังไมครบ  1  ป  นายจาง
อาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสวน  นายจางและลูกจางอาจ
ตกลงลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอนประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นไปรวมเขากับป
ตอๆไปก็ได54   

กฎหมายมิไดแยกกําหนดในเรื่องวันหยุดสําหรับแรงงานเด็กไวเปนพิเศษ  จึงตองใช
มาตรฐานเดียวกับแรงงานผูใหญ 

อยางไรก็ตาม  สําหรับในงานเกษตรกรรมซ่ึงมิไดจางลูกจางตลอดป  และมิไดใหลูกจาง
ทํางานในลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว  ในกฎกระทรวงวาดวยการ
คุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547    ไดกําหนดใหลูกจางท่ีทํางานติดตอกันมาแลว
ครบหนึ่งรอยแปดสิบวันมีสิทธิหยุดพักผอนไดไมนอยกวาสามวันทํางาน  โดยใหนายจางเปนผู
กําหนดวันหยุดดังกลาวลวงหนา  หรือตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน55 

นอกจากนี้สําหรับนายจางท่ีไดจางลูกจางเด็กใหทํางานเกษตรกรรมตลอดป  กฎหมาย
ไดกําหนดใหนายจางตองอนุญาตใหลูกจางเด็กอายุต่ํากวา  18  ป  ลาเพื่อเขาประชุม  สัมมนา  รับ
การอบรม  รับการฝกหรือลาเพื่อการอ่ืน  ซ่ึงจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ี
อธิบดีเห็นชอบ  เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็ก56  แต
สําหรับกรณีลูกจางเด็กท่ีมิไดถูกจางใหทํางานเกษตรกรรมตลอดปและมิไดทํางานในลักษณะท่ีเปน
                                                           

53 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  29. 
54 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  30. 
55 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547,  ขอ  5. 
56 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541,  มาตรา  52. 
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งานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว  กฎหมายมิไดกําหนดใหความคุมครองในเร่ืองดังกลาว
ไว   
 

3.3.1.6  สวัสดิการ  และความปลอดภัยในการทํางาน 
กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ขอ  9  ได

กําหนดใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มในปริมาณท่ีเพียงพอแกลูกจาง  และใหนายจางจัดหา
ท่ีพักอาศัยท่ีสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  และปลอดภัยใหแกลูกจางในกรณีท่ีลูกจางพักอาศัยอยูกับ
นายจาง  

ในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานนับวาเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและปญหาที่จําเปน
จะตองแกไขปองกันโดยรีบดวน  ท้ังนี้  เพื่อปองกันชีวิตของลูกจาง  ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  และสภาวะแวดลอมเปนพิษอันเกิดจากการใชสารเคมีและการไมมีส่ิงปองกันอันตราย
จากการทํางาน  อีกท้ังโรคอันเกิดจากการทํางานซ่ึงทวีข้ึนทุกวันก็เปนส่ิงท่ีตองใหความเอาใจใส
ดูแลอยางจริงจังมิใหเกิดข้ึนได  แมวาโรคอันเกิดจากการทํางานบางอยางจะยากแกการพิสูจนไดก็
ตาม  การศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และการกําหนดเปนมาตรฐานการทํางาน  เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางานจึงเปนส่ิงท่ีตองดําเนินการโดยเรงดวน57 

เพื่อเปนการสนับสนุนใหมาตรการในดานสวัสดิการ  และความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมใชบังคับอยางไดผล  ตองมีระบบการตรวจแรงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพดวย  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  กําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานมีอํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน  ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาท่ี  และ
เง่ือนไขปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานตรวจแรงงานในการตรวจสถานประกอบกิจการ  เพื่อทราบ
สภาพการทํางานของลูกจาง  และสภาพการจาง   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 ธีระ  ศรีธรรมรกัษ.  เลมเดิม.  หนา  19. 
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3.3.2  มาตรการทางกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับแรงงานเด็กในภาคเกษตร 
ในการหาแนวทางการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมกับประเทศ

ไทยน้ัน  นอกจากพิจารณามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
และกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ. 2547 แลว ควรพิจารณา
มาตรการทางกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย  ซ่ึงแมจะมิไดเกี่ยวของโดยตรงแตก็สงผลตอการคุมครอง
แรงงานเด็กในภาคเกษตรดวย  อันไดแก 
 

3.3.2.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2540  มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองการให

ความคุมครองแกแรงงานเดก็ท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรม  ดังนี้  
(1)  บทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองความเสมอภาค  โดยกําหนดใหบุคคลยอมเสมอกันใน

กฎหมาย  และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน58   

(2)     บทบัญญัติท่ีกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ  กําหนดใหรัฐตองคุมครอง  และพัฒนา
เด็กและเยาวชน  สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย  เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของครอบครัว  และความเขมแข็งของชุมชน59 

(3)   บทบัญญัติท่ีกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ  โดยกําหนดใหรัฐตองสงเสริมให
ประชากรวัยทํางานมีงานทํา  คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง  จัดระบบ
แรงงานสัมพันธ  การประกันสัมคม  รวมท้ังคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม”60   

จากบทบัญญัติขางตนดังกลาวไดใหความคุมครองแกผูใชแรงงานท่ัวไป    โดยไมจํากัด
เพศและวัย  ซ่ึงในมาตรา  30  อันเปนเสมือนหัวใจของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
2540  นี้  ไดกําหนดใหบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันทางกฎหมาย  และใหไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายท่ีเทาเทียมกัน  รวมถึงการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน  ซ่ึงควรไดรับความคุมครองท่ี
เทาเทียมกัน  ไมวาเปนแรงงานประเภทใด  สวนในมาตรา  86  ไดใหความสําคัญในการใหความ
คุมครองแกแรงงานเด็กเปนพิเศษ  และสงเสริมใหประชากรในวัยทํางานมีงานทํา  รวมท้ังในเร่ือง
คาตอบแทนแรงงานท่ีเปนธรรม  แมวาแรงงานเหลานั้นจะเปนเด็กก็ตาม  โดยกําหนดไวในลักษณะ

                                                           

             58 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540,  มาตรา  30. 
59 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540,  มาตรา  80. 
60 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540,  มาตรา  86. 
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กวางๆ  มิไดบัญญัติถึงรายละเอียดในการใหความคุมครอง  สวนในมาตรา  80  ไดมุงเนนใหมีการ
คุมครองเด็กและเยาวชนเปนพิเศษ  อีกท้ังใหมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนดวย     

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติท่ีสอดคลองกับการใหความคุมครอง
แรงงานเด็ก  โดยในมาตรา  43  ไดกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  นับวา
เปนบทบัญญัติท่ีมีผลตอการคุมครองแรงงานเด็กใหเร่ิมทํางานในวัยท่ีเหมาะสม  

 กลาวโดยสรุปรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  ไดมีบทบัญญัติท่ีมุงให
ความคุมครองแรงงานโดยเสมอภาคกันไมวาแรงงานชายหรือหญิง  และไมวาจะเปนแรงงานในภาค
ใด  และมุงใหความคุมครองแกแรงงานเด็กเปนพิเศษ  แตในสภาพความเปนจริงแรงงานในภาค
เกษตรยังมีมาตรฐานแรงงานท่ีไมเสมอภาคกับแรงงานภาคอ่ืน  เชน  ในเร่ืองอัตราคาจางข้ันตํ่า  หรือ
ในเร่ืองการประกันสังคมท่ีไมนํามาใชกับแรงงานในภาคเกษตร  เปนตน 

 
3.3.2.2  แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 9  (พ.ศ. 2545-2549) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 9  ไดมีเปาหมายท่ีจะยกระดับ

การศึกษาของแรงงานไทยใหถึงระดับมัธยมศึกษาไมต่ํากวารอยละ  50  และไดมีการกําหนด
แนวทางพัฒนาดานแรงงานโดยการยกระดับทักษะฝมือและเตรียมความพรอมใหคนไทยมีทักษะท่ี
ไดมาตรฐาน  และสอดคลองกับการปรับโครงสรางการผลิตท่ีเปล่ียนไป  เพ่ือใหคนไทยไดรับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฝมือแรงงาน  รวมท้ังตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็ม
ศักยภาพ 

ในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม  ใหความสําคัญกับการ
สงเสริมใหคนมีงานทํา  โดยมุงสรางผูประกอบอาชีพสวนตัวและผูประกอบการขนาดเล็ก  กระจาย
โอกาสการมีงานทําในทุกๆ  พื้นที่ท่ัวประเทศ  ขยายการจางงานนอกภาคเกษตร  และสงเสริมใหเกิด
การจางงานในตางประเทศ  เพื่อขยายตลาดแรงงานใหมๆ  ใหแกแรงงานไทย61  

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมี
ประสิทธิภาพ  ครอบคลุมท่ัวถึงและเปนธรรม  เพื่อสรางหลักประกันแกคนทุกชวงวัย  โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบหลักประกันสังคม  เตรียมความพรอมของทองถ่ินในการรวมรับผิดชอบการ

                                                           
61 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี.  สรุป

สาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ีเกา  พ.ศ.  2545-2549.  หนา  9.  
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บริการทางสังคม  ปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงาน  ปรับปรุงรูปแบบการคุมครองกลุมคนยากจน
และผูดอยโอกาส62 

เห็นไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับท่ี  9  นี้ไดคํานึงถึงสงเสริมการจางงาน  
การสรางหลักประกันแกคนทุกวัย  รวมทั้งเร่ืองประกันสังคม  ใหมีการปรับปรุงกฎหมายคุมครอง
แรงงาน  โดยมุงเนนรูปแบบการคุมครองแกกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาส  อันเปนการสงเสริม  
และรองรับแกการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองแกแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรมดวย 
 

3.3.2.3  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 6 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดบทบัญญัติในเรื่องการจางแรงงานไวใน

บรรพ 3  ลักษณะ 6  ตั้งแตมาตรา 575-มาตรา 586  (มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.  
2472  เปนตนมา)  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีกําหนดถึงสิทธิและหนาท่ีโดยท่ัวไปของนายจางและลูกจางท่ีมี
ตอกันในฐานะคูสัญญา  โดยมิไดมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองแกแรงงานเด็กไวเปนพิเศษ  ดังนั้น
แรงงานเด็กเหลานี้  ไมวาจะอยูในภาคเกษตรกรรมหรือนอกภาคเกษตรกรรมจึงไดรับการคุมครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนเดียวกับผูใชแรงงานท่ีเปนผูใหญ  ไมวาจะเปนเร่ืองการ
จายคาจาง  การส้ินสุดสัญญาจาง  การบอกกลาวลวงหนา  การจายสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา  การจายเงินคาเดินทางกลับใหลูกจาง  เปนตน 

 
3.3.2.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ถือเปนกฎหมายแมบทของการบริหาร

และจัดการศึกษาของประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญ  มาตรา  43  ไดกําหนดไว  โดยมีผลใชบังคับต้ังแต
วันท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2542   

พระราชบัญญัติฉบับนี้  ในมาตรา  10  ไดกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีจัดใหบุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  โดยตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย63      

                                                           
62 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี.  เลมเดิม.  หนา  

9.  
63 ประนัย  วณิชชานนท.  (2543).  คิดทัน  รูทัน  ตามทัน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  

2542.  หนา  27.  
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ซ่ึงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหมายถึงการจัดการศึกษาต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี  1  
ถึงมัธยมศึกษาปท่ี  6  ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ  แตการศึกษาภาคบังคับเปนกรณีท่ีรัฐบังคับให
บิดา  มารดา  หรือผูปกครองนําเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแลเขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เปนเวลา  9  ป     

เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษาพบวา  แรงงานเด็กสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  157,722  คน  คิดเปนรอยละ  47.2  รองลงมาไดแก  ระดับประถมศึกษา  
141,794  คน  รอยละ  42.4  และระดับตํ่ากวาประถมศึกษา  14,205  รอยละ  4.3  ตามลําดับ  และยัง
พบวา  แรงงานเด็กสวนใหญไมไดเรียนตอในระดับสูงข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรู  303,207  คน  คิดเปน
รอยละ  90.7  มีแรงงานเด็กเพียง  31,000  คน  ท่ีกําลังเรียนดวยและทํางานไปดวย  โดยคิดเปนรอย
ละ  9.3  และในจํานวนแรงงานเด็กท่ีกําลังเรียนนั้นสวนใหญทํางานอยูในหมวดเกษตรกรรม  การลา
สัตว  และการปาไมมากท่ีสุด  9,441  คน  คิดเปนรอยละ  30.5  ของแรงงานเด็กท่ีกําลังเรียน  
รองลงมาไดแก  หมวดการขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต64   

ในปจจุบันรัฐบาลพยายามท่ีจะผลักดันใหมีการปฏิรูปการศึกษาในสังคมไทย  ดังนั้น  
สังคมไทยปจจุบันจึงเปนสังคมแหงการเรียนรู  การเรียนรูเปนการศึกษาตลอดชีวิต  ประเทศจะ
พัฒนาได  เศรษฐกิจไทยจะเจริญกาวหนาและคนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ถาทุกคนในสังคมมี
ความกระตือรือรนและขยันหม่ันเพียรในการแสวงหาความรูใหมๆ  ตลอดชีวิต  เพราะความรูเปน
พื้นฐานในการที่จะนําไปสูทักษะในการดํารงชีวิตเพื่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ  ทําใหคนใน
สังคมมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  และเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

มนุษยเปนทรัพยากรอันมีคาของประเทศ  และเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาดาน
อ่ืนๆ  ลุลวงไปได  หรืออาจกลายเปนอุปสรรคท่ีชะลอความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ  การ
ลงทุนเพื่อใหคนมีคุณภาพทําไดโดยการลงทุนดานการศึกษา  การฝกอบรม  และการดูแลสุขภาพ
อนามัย  ซ่ึงจะมีผลตอการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ  งานวิจัยหลายเร่ืองในประเทศ
สหรัฐอเมริกาช้ีใหเห็นวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงป  ค.ศ. 1940-1960  นั้น  เปนผลมาจาก
การลงทุนทางการศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไมนอยไปกวาเปนผลจากการเพิ่มทุนทาง
กายภาพ65  เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผานมา  รัฐมีมาตรการเรงยกระดับการศึกษาของประชาชนให
                                                           

64 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ค  เลมเดิม.  หนา  24. 
65 วิภาวี   ศรีเพียร,สุภาวดี   สองเมืองสุข  และ  รําไพ  นวมสวัสด์ิ.  (2548, มกราคม-มีนาคม).  

“ผลกระทบของการศึกษาที่มีตอปญหาแรงงาน.”  รายงานความเคล่ือนไหวดานเศรษฐกิจ-แรงงาน,ไตรมาส  1.  
หนา  60.   
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สูงข้ึน  และสงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  อยางไรก็ตาม  แมวาแนวโนมผูมีงานทําท่ีจบ
การศึกษาระดับประถมและตํ่ากวาจะลดลง  แตในปจจุบันแรงงานสวนใหญมากกวารอยละ  60  
ยังคงมีการศึกษาไมเกินระดับประถมศึกษา66 

มาตรการการศึกษาภาคบังคับข้ันพื้นฐาน  เปนมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกัน
การใชแรงงานเด็ก  ซ่ึงประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของมาตรการดังกลาวจึงไดมีการ
กําหนดใหตองมีการจัดการศึกษาภาคบังคับข้ันพ้ืนฐานแกเด็ก  ซ่ึงกําหนดใหเด็กตองเขารับ
การศึกษาอยางนอย  9  ป  เปนผลใหเด็กตองอยูในวัยศึกษาเลาเรียนจนถึงอายุประมาณ  15  ป  เปน
การสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ท่ี
กําหนดมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวา  15  ป  เปนลูกจาง  ดวยความมุงหมายท่ีจะคุมครองแรงงาน
เด็กมิใหตองเขาสูวัยทํางานกอนเวลาอันสมควร  และไมกระทบตอการเรียน  แตสภาพสังคม
เกษตรกรรมท่ีเด็กจําเปนตองทํางานเพ่ือหารายไดชวยเหลือครอบครัว  ควรเปดโอกาสใหเด็กเหลานี้
ไดทํางานแมยังไมสําเร็จการศึกษาภาคบังคับก็ตาม  หากงานนั้นไมเปนอันตราย  และเปนการ
ทํางานเกษตรกรรมในชวงปดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 วิภาวี   ศรีเพียร,สุภาวดี   สองเมืองสุข  และ  รําไพ  นวมสวัสด์ิ.  เลมเดิม.  หนา  61. 
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บทที่  4 
บทวิเคราะหการคุมครองแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรมของประเทศไทย 

 
จากท่ีไดทําการศึกษาในบทกอนหนา  ทําใหเห็นไดวาการใชแรงงานเด็กยังมีอยูทุก

ประเทศแมแตในประเทศพัฒนาแลว  โดยเฉพาะการใชแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมยังมีอยูมาก
เนื่องจากงานในภาคเกษตรกรรมสวนใหญเปนงานท่ีเด็กสามารถทําได  และสวนมากเปนการ
ทํางานทองถ่ินของตัวเอง  หรืออาจมีบางท่ีเปนการทํางานโดยรับจางในทองถ่ินอ่ืน  แมวาใน
ปจจุบันหลายฝายจะใหความสําคัญกับปญหาการใชแรงงานเด็ก  โดยมีการสํารวจจํานวนของ
แรงงานเด็ก  สภาพการทํางานและปญหาตางๆ  อันเกิดจากการทํางานก็ตาม  แตสวนใหญจะเปน
การสํารวจแรงงานเด็กในงานอ่ืน  ซ่ึงแมแรงงานในภาคเกษตรกรรมจะเปนแรงงานท่ีสําคัญ  แต
พบวามีการสํารวจเกี่ยวกับขอมูลแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมอยูนอย  สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
ความไมแนนอนของจํานวนแรงงานในภาคเกษตร  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล  และสวนใหญ
เปนการทํางานระยะส้ัน  ทําใหยากแกการสํารวจขอมูล 

จากการท่ีไดศึกษาถึงสภาพการทํางาน  สภาพการจางงาน  ปญหาและอุปสรรคของ
แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของไทย  รวมกับการศึกษาถึงมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
ขององคการแรงงานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม  และมาตรการทาง
กฎหมายของตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม  ซ่ึงไดเลือก
ทําการศึกษามาตรการทางกฎหมายของท้ังประเทศท่ีกําหนดใหมีกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานภาค
เกษตรเปนการเฉพาะ  ไดแก  ประเทศอารเจนตินา  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศท่ีมิได
กําหนดใหมีกฎหมายคุมครองแรงงานภาคเกษตรเปนการเฉพาะ  ไดแก  ประเทศฟลิปปนส  ท้ังนี้ทํา
ใหสามารถนํามาเปนขอมูลเพื่อวิเคราะหถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรมของไทย  โดยกฎหมายท่ีใชบังคับในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม
ของไทยขณะนี้ไดแก  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ประกอบกฎกระทรวงวาดวย
การคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ซ่ึงจะทําการวิเคราะหโดยแบงเปนประเด็นใน
เร่ืองขอบเขตการบังคับใช,  การกําหนดอายุข้ันต่ําท่ีเหมาะสมในการใชแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรม,  ประเภทของงานท่ีอนุญาตและท่ีหามมิใหแรงงานเด็กทํา,  การกําหนดระยะเวลาการ
ทํางาน  และเวลาพักของแรงงานเด็ก,  วันหยุดและวันลา,  สวัสดิการ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย                            
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และสภาพแวดลอมในการทํางาน  เพื่อจะไดนํามาพิจารณากําหนดแนวทางในการใหความคุมครอง
ท่ีเหมาะสมแกแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของไทยตอไป  ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้             

 
4.1  ขอบเขตการบังคับใช 

งานในภาคเกษตรกรรมมีหลากหลายประเภท  เชน  งานเพาะปลูก  (อาจแยกเปนทํานา  
ทําสวน  ทําไร  ฯลฯ)  งานเล้ียงสัตว  เปนตน  โดยกิจการท่ีมีการจางงานมีตั้งแตกิจการท่ีมีขนาดเล็ก  
เชน  เรือกสวนไรนาของเกษตรกรรายยอยท่ีมีการจางลูกจางเพียง  1  คน  ไปจนถึงกิจการท่ีมีลูกจาง
จํานวนมาก  ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีลูกจางเด็กท่ีรับจางทํางานเกษตรกรรมในกิจการตางๆ  จํานวน
มาก  โดยท่ีลูกจางเด็กเหลานั้นมิไดรูถึงสิทธิและการคุมครองตางๆ  ท่ีตนควรไดรับ   

ในกฎหมายตางประเทศท่ีไดทําการศึกษามีการกําหนดขอบเขตของการคุมครอง
แรงงานในภาคเกษตรกรรมไว  โดยกําหนดครอบคลุมในกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแต  1  คนข้ึนไป  และ
กําหนดคํานิยามของงานเกษตรกรรมท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมายไว  โดยประเทศอารเจนตินา
ไดกําหนดใหความคุมครองแกงานเกษตรกรรมในทุกรูปแบบ  เชน  การทําฟารม  การผสมพันธุ
สัตว  การปาไม  เปนตน  นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหครอบคลุมไปถึงงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการและ
เก็บผลิตผลการเกษตรดวย  สวนประเทศฟลิปปนสนั้นแมจะมิไดมีกฎหมายท่ีใหความคุมครองแก
แรงงานในภาคเกษตรกรรมเปนพิเศษ  แตกฎหมายแรงงานท่ีมีอยูไดครอบคลุมถึงแรงงานในภาค
เกษตรกรรมดวย  โดยไดกําหนดลักษณะของงานเกษตรกรรมไวในหลายลักษณะ  เชน  การ
เพาะปลูก  การเล้ียงโคนม  และการเก็บเกี่ยวพืชผล  เปนตน  สวนประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความ
คุมครองแกงานเกษตรกรรม  ประเภทงานเพาะปลูกและเล้ียงสัตว  ใชบังคับถึงลูกจางเด็กทุกกรณี  
โดยกําหนดครอบคลุมไปถึงกรณีของผูรับเหมาดวย  อาจกลาวไดวากฎหมายของตางประเทศท่ีได
ทําการศึกษาไดกําหนดขอบเขตของงานเกษตรกรรมท่ีไดรับการคุมครองไวหลากหลาย  และ
ครอบคลุม  และสังเกตไดวาแตละประเทศไดมีการกําหนดไววางานดังกลาวไมรวมถึงงานท่ีเปน
การดําเนินการในโรงงานหรือขบวนการผลิตอ่ืนๆ  เนื่องจากเห็นงานวางานท่ีมีการดําเนินการใน
โรงงานน้ันแมจะมีสวนของงานเกษตรรวมอยูดวย  แตดวยการทํางานท่ีมีลักษณะเปนงานใน
โรงงาน  ซ่ึงมีการทํางานท่ีแตกตางจากงานเกษตรกรรม  กฎหมายเหลานั้นจึงมิไดกําหนดรวมถึง
งานดังกลาวดวย 

ในกฎหมายของไทยไดมีการใหคําจํากัดความของงานเกษตรกรรมท่ีไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายไว  โดยมีงานหลายประเภท  เชน  งานท่ีเกี่ยวกับการเพาะปลูก  งานท่ีเกี่ยวกับ
การเล้ียงสัตว  งานท่ีเกี่ยวกับการปาไม  งานท่ีเกี่ยวกับการทํานาเกลือสมุทร  และงานท่ีเกี่ยวกับการ
ประมงท่ีมิใชการประมงทะเล  แตในคํานิยามดังกลาวมิไดบัญญัติไวใหชัดเจนวาไมใหรวมถึงงานท่ี
เปนการดําเนินงานในโรงงานหรือขบวนการผลิตอ่ืน  ดังเชนในกฎหมายของตางประเทศ  ทําให
อาจเกิดปญหาวางานบางอยางท่ีมีสวนเปนงานเกษตรอยูดวย  แตลักษณะสวนใหญเปนโรงงาน
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อุตสาหกรรมท่ีมีความเกี่ยวพันกับงานเกษตรกรรม  เชน  กรณีท่ีฟารมเล้ียงสัตวขนาดใหญท่ีผลิต
อาหารสัตวเอง  การท่ีใหเด็กทํางานในโรงงานผลิตอาหารสัตวเพื่อนํามาเล้ียงสัตวภายในฟารมซ่ึงอยู
บริเวณเดียวกับโรงงาน  มีการทํางานท่ีเปนระบบ  มีหัวหนางาน  มีระเบียบท่ีชัดเจนในการทํางาน  
กรณีเชนนี้เปนงานท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวตามความหมายของกฎกระทรวงวาดวยการคุมครอง
แรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  หรือไม  จึงควรมีการกําหนดใหชัดเจนวางานเกษตรกรรม
ตองมิใชงานท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานในโรงงานหรือขบวนการแปรรูปอ่ืนๆ  ดังเชนกฎหมายของ
ประเทศอารเจนตินา           

นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดการคุมครองไวแตกตางกันระหวาง  ลูกจางท่ีทํางาน
เกษตรกรรมตลอดป  กับลูกจางท่ีมิไดทํางานเกษตรกรรมตลอดปและมิไดทํางานในลักษณะท่ีเปน
งานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว  โดยกําหนดใหลูกจางท่ีทํางานเกษตรกรรมตลอดปไดรับ
ความคุมครองตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  กําหนด  แตลูกจางท่ีมิไดทํางาน
เกษตรกรรมตลอดปและมิไดทํางานในลักษณะท่ีเปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว  
ไดรับความคุมครองที่แตกตางจากลูกจางประเภทท่ีทํางานเกษตรกรรมตลอดท้ังป  ในหลายเร่ือง  
โดยมิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ในบางมาตรามาใชบังคับ  
เชน  มาตรา  23  ในเร่ืองกําหนดเวลาทํางานปกติมาใชเปนผลทําใหนายจางอาจส่ังใหลูกจางเด็กใน
ภาคเกษตรกรรมท่ีมิไดทํางานตลอดท้ังป  ทํางานเกินกวาจํานวนช่ัวโมงท่ีกฎหมายกําหนดในแตละ
วัน  ซ่ึงอาจทําใหเด็กมีความออนเพลีย  เม่ือยลาจากการทํางาน  ไมไดรับการพักผอนที่เพียงพอ  
หรือในมาตรา  45  ซ่ึงกําหนดเกี่ยวกับหนาท่ีของนายจางในการแจงการจางและการเลิกจาง  รวมท้ัง
การจัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ทําใหไมอาจทราบจํานวนแรงงาน  
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานท่ีแนชัด  เปนการยากตอการตรวจสอบ  และอาจมีการใช
แรงงานเด็กท่ีฝาฝนตอกฎหมายไดงาย  หรือในมาตรา  52  ท่ีกําหนดในเร่ืองสิทธิลาของลูกจางเด็ก
อายุต่ํากวา  18  ป  เพ่ือเขาประชุม  สัมมนา  รับการอบรม  รับการฝกหรือลาเพื่อการอ่ืน  ซ่ึงจัดโดย
สถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีอธิบดีเห็นชอบ  โดยลูกจางเด็กมีสิทธิไดรับคาจาง
ในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา  เปนผลทําใหลูกจางเด็กซ่ึงมิไดทํางานเกษตรกรรมตลอดปหรือ
งานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาวไมไดรับสิทธิเหลานี้  ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีเปนประโยชน
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็ก  
 
 
4.2   อายุขั้นต่ําท่ีสามารถจางเด็กใหทํางาน 

ประเทศตางๆ  รวมทั้งประเทศไทยไมสนับสนุนใหมีการใชแรงงานเด็กเพื่อทํางาน  
เนื่องจากเด็กยังมีอายุนอย  จึงมีขอจํากัดท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  รวมท้ังเปนวัยท่ีควรไดรับการ
ทะนุถนอม  ไดรับการศึกษา  แตไมอาจปฏิเสธไดวายังมีการใชแรงงานเด็กอยูมากในสังคม  จึง
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จําเปนตองกําหนดมาตรการในการคุมครองแรงงานใหเหมาะสม  ซ่ึงการกําหนดอายุข้ันต่ําในการ
อนุญาตใหเด็กทํางานเปนมาตรการท่ีสําคัญและไดผลอยางยิ่ง   

จากการศึกษาพบวางานในภาคเกษตรกรรมท่ีมักจางแรงงานเด็กสวนใหญเปนงานท่ีไม
เปนอันตรายซ่ึงเด็กท่ีแมจะอายุนอยก็สามารถทําได  เปนงานท่ีไมตองใชผีมือและความประณีต  
เชน  งานพรวนดิน  รดน้ํา  หยอดเมล็ดพันธุพืช  ใหอาหารสัตว  หรือ  คัดเลือกปลา  เปนตน  โดย
พบวาแรงงานเด็กเหลานี้มีอายุตั้งแต  11  ปข้ึนไป  และมีบางกรณีท่ีมีอายุตั้งแต  10  ป  แตเปนสวน
นอย 

ในอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ฉบับท่ี  138  ไดกําหนดให   
ประเทศตางๆ  กําหนดอายุข้ันตํ่าในการจางงานเด็กไวท่ี  15  ป  แตสําหรับประเทศท่ีไมมีความ
พรอมอาจกําหนดไวท่ีอายุ  14  ป  ก็ได  นอกจากนี้ยังกําหนดใหประเทศตางๆอาจออกกฎหมายหรือ
ระเบียบอนุญาตใหมีการจางแรงงานเด็กอายุระหวาง  13-15  ปได  หากงานท่ีทํานั้นไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพ  พัฒนาการของแรงงานเด็ก  และไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาของเด็ก  โดยรัฐบาล
จะตองกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะและประเภทของงานท่ีจะอนุญาตไวชัดเจนวางานใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดบางท่ีจะไดรับอนุญาตใหจางแรงงานเด็กอายุระหวาง  13-15  ป  ซ่ึงรวมถึง
การกําหนดชั่วโมงการทํางานในแตละวันโดยละเอียด  และชัดเจนดวย  และงานท่ีมีลักษณะหรือ
สภาพที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ  ความปลอดภัย  หรือขัดตอหลักศีลธรรมของการใช
แรงงานเด็ก  หามจางงานแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  18  ป  ใหทํางานในลักษณะดังกลาว  อยางไรก็
ตามบางประเทศอาจออกกฎหมายใหแรงงานเด็กอายุตั้งแต  16  ปข้ึนไป  ทํางานในลักษณะดังกลาว
ก็ได  หากแรงงานเด็กนั้นไดรับความคุมครองโดยไดรับการแนะนํา  และการฝกอบรมเปนพิเศษ
อยางเพียงพอกอนปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะดังกลาว   

ซ่ึงในกฎหมายของประเทศอารเจนตินา  ไดกําหนดอายุข้ันตํ่าในการจางเด็กทํางานไวท่ี  
14  ป  ,  กรณีเปนการทํางานกลางคืนกําหนดอายุข้ันตํ่าไวท่ี  16  ป  ,และกรณีเปนงานท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพรางกายไดกําหนดอายุข้ันตํ่าไวท่ี  18  ป  สวนประเทศฟลิปปนส  ไดกําหนดอายุ
ข้ันตํ่าสําหรับงานท่ัวไปไวท่ี  15  ป  แตไดกําหนดอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา  15  ปทํางานไดหาก
เปนงานของบิดามารดา  และประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  ไดกําหนดอายุข้ันตํ่าสําหรับงานท่ัวไป  คือ  
14  ป  ,แตมีขอยกเวนบางกรณีท่ีกําหนดอายุข้ันตํ่าไวท่ี  12  ป  โดยตองอยูในเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ในเร่ืองอายุข้ันตํ่าท่ีอนุญาตใหมีการจางเด็กใหทํางานเกษตรกรรมนั้น  ตามกฎหมาย
ไทยไดกําหนดอายุท่ีนายจางสามารถจางเด็กใหทํางานไวโดยเด็กนั้นตองอายุตั้งแต  15  ป  ซ่ึง
กําหนดไวเทากับลูกจางเด็กในงานอุตสาหกรรมและงานพาณิชยกรรม  แตมีขอยกเวนสําหรับกรณี
งานท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  หรืองานท่ีไมขัดตอการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของเด็ก  หากไดรับอนุญาตจากบิดา  มารดา  หรือผูปกครองของเด็ก  นายจางสามารถจางเด็กอายุ
ตั้งแต  13  ปได  ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหเด็กท่ีมีอายุยังนอยสามารถทํางานหารายไดชวยเหลือ
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ครอบครัว  แตอยางไรก็ตามในสภาพความเปนจริงยังมีงานเกษตรกรรมอีกหลายอยางท่ีเด็กอายุนอย
กวา  13  ป  สามารถทําได  เชน  งานรดนํ้า  งานลางพืชผลการเกษตร  งานเก็บดอกไม  เด็กอายุ  11-
12  ป  ก็สามารถทําได  จึงควรเปดโอกาสใหเด็กเหลานี้สามารถทํางานบางประเภทได  เพื่อท่ีเด็ก
สามารถหาเงินชวยเหลือครอบครัวได  แตการที่กฎหมายกําหนดไวตายตัววาเด็กท่ีจะทํางาน
เกษตรกรรมท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือไมขัดตอการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของเด็กตองมีอายุตั้งแต  13  ปข้ึนไปนั้น  เห็นวาเปนการปดกั้นโอกาสท่ีเด็กจะไดทํางาน  ทําใหเด็ก
อายุ  11-12  ป  ไมสามารถทํางานไดเพราะผิดกฎหมาย  หรืออาจเปนการลักลอบทํางานทําใหเด็ก
เหลานั้นถูกเอารัดเอาเปรียบ ประกอบกับในภาวะปจจุบันท่ีเศรษฐกิจฝดเคือง  การเปดโอกาสใหเด็ก
ไดทํางานท่ีเหมาะสมกับวัยนาจะเปนประโยชนมากกวาการหามเด ็กมิใหทํางาน  อยางไรก็ตามใน
การพิจารณากําหนดดังกลาวควรคํานึงถึงสุขภาพของเด็ก  การศึกษาและพัฒนาการของเด็กดวย    

แตหากเปนการจางเด็กใหทํางานเกษตรกรรมตลอดปตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  จึงตองอยูในบังคับท่ีหามจางลูกจางเด็กอายุต่ํากวา  15  ป  ในทุกกรณี  
ซ่ึงการท่ีกฎหมายกําหนดเชนนี้   อาจเกิดชองวางให เด็กกลุมหนึ่งท่ีจบการศึกษาเพียงช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6  แลวไมมีโอกาสไดเรียนตอ ซ่ึงเปนความจริงในสังคมท่ีไมอาจปฏิเสธไดวายังมี
เด็กจํานวนหนึ่งท่ีไมไดจบการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  ดวยเหตุผลทางการเงินท่ีฐานะทางบานไมดีจึง
ตองออกจากระบบการศึกษาเพ่ือชวยเหลือครอบครัว  เด็กกลุมนี้จะมีอายุประมาณ  12-13  ป  และ
ตองเร่ิมเขาสูวัยทํางาน  แตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ไมอนุญาตใหจางแรงงาน
เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  15  ป  เด็กกลุมนี้จึงไมสามารถทํางานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได  
หรือหากจะทํางานในภาคเกษตรกรรมนายจางก็ไมสามารถจางเด็กใหทํางานตลอดปไดแมจะเปน
งานเบาๆ  และไมเปนอันตรายแกเด็กก็ตาม     

การกําหนดอายุข้ันต่ําในการทํางานของแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมนั้น  นอกจาก
ตองสอดคลองกับสภาพการทํางานและสภาพการจางงานในภาคเกษตรกรรม  รวมทั้งสภาพสังคม
และการพัฒนาสังคมในดานอ่ืนดวย  เชน  ควรสอดคลองกับระบบการศึกษาภาคบังคับ  ระบบ
ประกันสังคม  เปนตน  และตองคํานึงถึงมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศดวย  เพื่อใหมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนสงผลใหเด็กเหลานั้นไดรับการคุมครองอยางเปนรูปธรรม       

พระราชบัญญัติทางการศึกษาในเร่ืองการศึกษาภาคบังคับ  ท่ีกําหนดใหเด็กตองอยูใน
ระบบการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  เปนการกําหนดใหผูเกี่ยวของกับเด็กตองจัดใหเด็กไดรับการศึกษา
อยางนอย  9  ป  โดยเด็กจะจบการศึกษาภาคบังคับเม่ือมีอายุประมาณ  15  ป  ซ่ึงกฎหมายคุมครอง
แรงงานไดกําหนดหามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวา  15  ป  เปนลูกจางในทุกกรณี  รวมท้ัง
แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมดวย  อันเปนการสอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ  
และเปนการลดโอกาสท่ีเด็กจะตองออกมาทํางานกอนวัยอันเหมาะสม  เพื่อถนอมแรงงานเด็ก
เหลานี้ไว  สวนการกําหนดใหเด็กอายุต่ํากวา  15  ป  สามารถทํางานไดนั้น  หากมีการกําหนดให
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ชัดเจนวาตองไมกระทบตอการศึกษาของเด็ก  โดยกําหนดใหทํางานไดเฉพาะนอกเวลาเรียนปกติ  
เห็นวาเปนการเหมาะสมและเปนมาตรการในการปองกันมิใหเด็กตองเสียการเรียน    

พระราชบัญญัติประกันสังคม   พ .ศ .   2533  กําหนดใหลูกจางท่ีจะเขาสูระบบ
ประกันสังคมไดตองมีอายุไมต่ํากวา  15  ปบริบูรณ  และไมเกิน  60  ปบริบูรณ  ซ่ึงการท่ีกฎหมาย
คุมครองแรงงานกําหนดอายุข้ันตํ่าท่ีอนุญาตใหเด็กสามารถเปนลูกจางไดไวท่ี  15  ป  นั้น  เปนการ
สอดคลองกับเกณฑอายุตามท่ีกฎหมายประกันสังคมกําหนด  อันเปนกฎหมายท่ีมีการกําหนดให
สิทธิและประโยชนแกลูกจาง  แตอยางไรก็ตามขณะน้ีพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  ยัง
ไมครอบคลุมถึงแรงงานในภาคเกษตร  จึงควรมีการกําหนดใหแรงงานภาคเกษตรไดรับการ
คุมครองในระบบประกันสังคมดวย  โดยอาจกําหนดหลักเกณฑบางเร่ืองใหแตกตางจากแรงงาน
ท่ัวไป  เชน  ในเร่ืองการจายเงินสมทบ  ประโยชนทดแทน  เปนตน 

นอกเหนือจากนี้การท่ีจะใชบังคับมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดข้ึนใหไดผลสมดัง
เจตนารมณนั้น  จําเปนตองมีระบบการตรวจแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเปนกลไกท่ีสําคัญในการ
บังคับใชบทบัญญัติของกฎหมายใหบรรลุผล  และทําใหม่ันใจไดวามาตรการท่ีจะกําหนดข้ึนนี้
สามารถใหความคุมครองแกแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมไดอยางแทจริง  

 
 
 
 
 
 
 
4.3  งานท่ีอนุญาตและท่ีหามแรงงานเด็กทํา  

งานในภาคเกษตรกรรมมีลักษณะหลากหลาย  สวนใหญเปนงานท่ีตองทํากลางท่ีโลง
แจง  และบางคร้ังตองใชอุปกรณ  เคร่ืองมือการเกษตร  เคร่ืองจักรกลการเกษตร  หรืออาจตอง
สัมผัสกับสารเคมีท่ีเปนอันตราย  เปนตน  

จากการศึกษาพบวาอนุสัญญาฉบับท่ี  182  วาดวยการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ
ท่ีเลวรายท่ีสุด  ค.ศ.  1999  ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกตองกําหนดกฎหมาย  เพื่อปองกันและขจัด
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุด  ซ่ึงไดกําหนดใหงานซ่ึงมีลักษณะของงาน  หรือ
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีแนวโนมท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพ  ความปลอดภัย  และ
ศีลธรรมของเด็กอยูในขอบเขตของอนุสัญญาฉบับนี้  ซ่ึงพบวาในงานเกษตรกรรมมีงานบางอยางท่ี
มีลักษณะการทํางานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของเด็ก   
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กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดประเภทตางๆของงานท่ีเปนอันตรายใน
ภาคเกษตรกรรมไวคอนขางครอบคลุม    และกรณีของงานบางประเภทไดมีการกําหนดถึงผูควบคุม
งาน  โดยใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูมีความสามารถ  

ในสวนนี้กฎหมายไทยไดกําหนดประเภทงานอันตรายท่ีหามเด็กอายุต่ํากวา 18 ปทําไว
ใน  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  49  ซ่ึงไดกําหนดไวหลายประเภทแต
เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมุงใชบังคับแกงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเปนหลัก  จึง
พบวางานสวนใหญท่ีกําหนดจะเปนงานท่ีพบในภาคอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม   มีเพียงงาน
บางอยางเทานั้นท่ีเปนงานในภาคเกษตรกรรม  ซ่ึงเห็นวาปจจุบันยังไมมีการกําหนดงานอันตรายใน
ภาคเกษตรกรรมไวอยางท่ัวถึง  จึงควรมีการกําหนดประเภทงานอันตรายท่ีเกี่ยวของกับงาน
เกษตรกรรมใหมีความครอบคลุมมากกวานี้  เชน  การกําหนดหามทํางานกับเคร่ืองจักรกล
การเกษตร  หรือสารเคมีทางการเกษตรท่ีเปนอันตราย  เปนตน 

นอกจากนี้ประเภทของงานท่ีกําหนดหามมิใหเด็กอายุต่ํากวา  18  ป  ทํานั้น  แมจะเปน
การใหความคุมครองแกเด็กมิใหตองทํางานท่ีเปนอันตราย  แตในทางกลับกันอาจเปนการกําหนดท่ี
ปดกั้นการทํางานของเด็กมากเกินไป  จึงควรมีขอยกเวนไวสําหรับบางกรณี  เชน  กรณีท่ีเปนการ
ทํางานท่ีมีผุควบคุมงานท่ีมีความรูความสามารถ  หรือเปนการทํางานในท่ีเดียวกับพอแม  หรือเปน
กรณีท่ีนักศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรรับจางทํางานอันเปนการฝกงาน  ดังเชนกรณีกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดขอยกเวนไวสําหรับการใหเด็กทํางานอันตราย     

ดังนั้นในกรณีของประเทศไทยควรมีการนํามาตรการดังกลาวมากําหนดไว  โดย
กําหนดใหงานท่ีจะใหแรงงานเด็กทํานั้นตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของพอแมหรือผูปกครอง  
เพื่อเปนการม่ันใจในความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานเด็ก 
4.4  เวลาการทํางาน  และคาตอบแทนในการทํางาน 

เนื่องจากการทํางานในภาคเกษตรกรรมน้ันสวนใหญจะตองเร่ิมงานต้ังแตเชามืดเพราะ
ถาสายแลวแดดจะรอนทําใหเปนอุปสรรคในการทํางาน  และการทํางานจะมีการหยุดพักเปนชวงๆ    
และบางทีอาจตองทํางานจนคํ่า  เนื่องจากงานบางอยางเปนงานไมหนัก  ดังนั้นช่ัวโมงการทํางานแต
ละวันของแรงงานในภาคเกษตรจึงควรมีความแตกตางจากงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมดวย  
และโดยเฉพาะแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมซ่ึงอยูในวัยท่ีรางกายยังไมมีการพัฒนาอยางเต็มท่ี
ประกอบกับควรไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ  จึงควรมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงในการทํางาน
ไวแตกตางไปดวย  ซ่ึงควรมีจํานวนช่ัวโมงการทํางานแตละวันนอยกวาแรงงานผูใหญ   

แตเห็นไดวาในปจจุบันแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมยังคงตองทํางานภายในกฎเกณฑ
เร่ืองจํานวนช่ัวโมงในการทํางานเชนเดียวกับแรงงานท่ีเปนผูใหญ  ท้ังท่ีรางกายของเด็กมีความ
แตกตางจากผ ูใหญอยางมาก  โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  23  
กําหนดใหลูกจางทํางานวันหนึ่งไมเกิน  8  ช่ัวโมง  และเมื่อรวมเวลาทํางานแลวสัปดาหหนึ่งตองไม
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เกิน  48  ช่ัวโมง  และสําหรับงานอันตราย  กําหนดใหลูกจางทํางานวันหนึ่งไมเกิน  7  ช่ัวโมง  และ
เม่ือรวมเวลาทํางานแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน  42  ช่ัวโมง  ซ่ึงนาจะมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมง
การทํางานสําหรับเด็กไวเปนพิเศษ   

ในกฎหมายของตางประเทศไดมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงในการทํางานของแรงงาน
เด็กท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรมไวแตกตางกัน  กลาวคือ  ประเทศอารเจนตินา  กําหนดจํานวน
ช่ัวโมงในการทํางานไวไมเกิน  6  ช่ัวโมง  ประเทศฟลิปปนสกําหนดจํานวนช่ัวโมงการทํางานไวไม
เกิน  8  ช่ัวโมง  จะเห็นไดวาแตละประเทศมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงการทํางานไวแตกตางกัน  ใน
สวนของกฎหมายไทยนั้นควรมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงในการทํางานในแตละวันของลูกจางเด็ก
ไวเพื่อเปนการประกันวาลูกจางเด็กจะไมตองทํางานในแตละวันมากจนเกินไป  สวนจะกําหนด
จํานวนกี่ช่ัวโมงนั้นตองพิจารณาจากสภาพการทํางานของงานแตละอยาง  จึงควรกําหนดไวกวางๆ  
เพื่อเปดโอกาสใหนายจางและลูกจางปรับตามแนวปฏิบัติและประเพณีทองถ่ิน  รวมท้ังลักษณะของ
งาน    เชน  การเก็บดอกมะลิ  การกรีดยาง  ซ่ึงตองเร่ิมทํางานแตเชามืด  หรือการใหอาหารสัตวท่ีมี
เวลาในการใหแตละม้ือ  จากนั้นก็จะมีการพักเปนชวงๆ  อยางไรก็ดีควรใหมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศดวย     

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541    มาตรา  47  หามมิใหนายจางใหลูกจาง
เด็กอายุกวา 18 ป  ทํางานในระหวางเวลา  22.00 น.  ถึงเวลา  6.00 น.  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ซ่ึงในสวนนี้เห็นวาไมเหมาะสมในเร่ืองของระยะเวลา  
เนื่องจากงานในภาคเกษตรกรรมมักเปนงานท่ีทําในสถานท่ีโลง  มิใชในตัวอาคารหรือสถานท่ีท่ี
มิดชิด  ทําใหอาจมีอันตรายมากข้ึนในเวลากลางคืนไมวาจะเกิดจากสัตวรายตางๆ  หรืออันตรายท่ี
เกิดจากทัศนวิสัยท่ีไมดี  เชนการทํางานกับของมีคม  หรืออุปกรณเคร่ืองจักร  อาจเกิดอันตรายได
งายเม่ือทําในยามคํ่าคืน  ซ่ึงตางกับแรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ท่ีทํางานใน
สถานท่ีมิดชิดเปนสัดสวนมีอุปกรณในการใหแสงสวางท่ีเพียงพอ  รวมท้ังเพื่อเปนการสงเสริมให
เด็กไดพักผอนอยางเพียงพออันจะสงผลตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางสมองและรางกาย
ของเด็กเหลานั้น  จึงควรกําหนดชวงเวลาท่ีหามมิใหนายจางจางลูกจางเด็กทํางานในภาค
เกษตรกรรมไวแตกตางจากที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  กําหนด  ซ่ึงกฎหมาย
ของอารเจนตินาไดกําหนดหามแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมทํางานในเวลากลางคืนระหวางเวลา  
20.00 น. – 06.00 น.  ในวันรุงข้ึน  ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามากําหนดใชในการคุมครอง
แกแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของไทย 

จากการที่ไดศึกษามาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศพบวามีการ
กําหนดเร่ืองการทํางานกลางคืนในภาคเกษตรกรรมของเด็กและเยาวชนไวในขอแนะ  ฉบับท่ี  14    
ใหเด็กท่ีมีอายุ ต่ํากวา  14  ป  ท่ีทํางานกลางคืนในภาคเกษตร  ตองมีเวลาพักกอนเร่ิมงานวันรุงข้ึน
ไมนอยกวา  10  ช่ัวโมงติดตอกัน  และใหเด็กท่ีมีอายุ  14 – 18  ป  ท่ีทํางานกลางคืนในภาคเกษตร  
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ตองมีเวลาพักไมนอยกวา  9  ช่ัวโมงติดตอกัน  ซ่ึงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  
ไมไดมีการกําหนดในเร่ืองเวลาพักระหวางวันเอาไว  เปนผลใหหลังเลิกงานนายจางอาจใหลูกจาง
เด็กพักผอนไมกี่ช่ัวโมงแลวใหทํางานตอ  โดยรางกายเด็กยังไมไดรับการพักผอนท่ีเพียงพอ  เพราะ
ไมมีบทบัญญัติท่ีใหความคุมครองแกแรงงานเด็กในสวนนี้   และการท่ี  มาตรา  47  หามนายจางให
ลูกจางเด็กทํางานระหวางเวลา  22.00-06.00  นาฬิกา  นั้น  เปนชวงระยะเวลาเพียง  8  ช่ัวโมงเทานั้น  
ซ่ึงเห็นไดวาการคุมครองแรงงานตามกฎหมายของไทยในสวนนี้ไมเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ในกรณีของกฎหมายตางประเทศนั้น  ในประเทศอารเจนตินา
ไดกําหนดใหลูกจางเด็กตองมีเวลาพักอยางนอย  10  ช่ัวโมงติดตอกัน  หลังจากเสร็จงานในวันกอน  
จึงควรมีการกําหนดในเร่ืองเวลาพักระหวางวันของแรงงานเด็กในงานเกษตรกรรมไวในกฎหมาย
ของไทยดวย 

นอกจากนี้ในเร่ืองเวลาพักระหวางการทํางาน  ตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541  มาตรา  46  กําหนดไวนั้น  เปนการกําหนดโดยเครงครัดวาหลังจากลูกจางเด็กทํางาน
มาแลวไมเกิน  4  ช่ัวโมง  ใหนายจางจัดใหลูกจางเด็กมีเวลาพักระหวางการทํางานวันหนึ่งไมนอย
กวา  1  ช่ัวโมงติดตอกัน  จากท่ีไดศึกษาสภาพการทํางานของงานในภาคเกษตรกรรมในบทกอนนั้น  
เห็นไดวางานในภาคเกษตรกรรมนั้น  งานบางอยางเม่ือลูกจางทํางานอยางใดเสร็จแลวก็จะมีเวลาพัก
เปนระยะๆ  ทําใหลูกจางไมมีความเหน็ดเหน่ือยกับการทํางานมากนัก  และในขณะเดียวกันงาน
บางอยางก็อาจเปนงานท่ีตองใชกําลังจึงอาจทําใหรางกายเหน่ือยลา  ดังนั้นในการกําหนดเวลาพัก
ระหวางการทํางานท่ีแนนอนตายตัวเชนนี้  จึงไมเหมาะสมกับงานในภาคเกษตรกรรมท่ีมีความ
หลากหลายตามแตประเภทของงาน  แตอยางไรก็ดีบทบัญญัติในเรื่องเวลาพักระหวางการทํางาน
เปนมาตรการท่ีจําเปนในการใหความคุมครองแกแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม  ดังนั้นในการ
กําหนดเวลาพักระหวางการทํางานควรเปนการกําหนดในลักษณะกวาง  เพื่อใหนายจางและลูกจาง
สามารถนํามาปรับใชใหเขากับแนวปฏิบัติและประเพณีของทองถ่ินและตามลักษณะของงาน
ประเภทน้ันๆ  โดยอาจกําหนดไวเปนชวงเวลาอยางเชนในกรณีของประเทศอารเจนตินาท่ีให
นายจางกําหนดเวลาพักไดในชวง  2  ช่ัวโมง  ถึง  4  ช่ัวโมงคร่ึง   

กรณีแรงงานเด็ก ท่ี มิได ทํางานตลอดปและมิได ทํางานในลักษณะท่ีเปนงาน
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรมดังกลาว  ไมอยูในบังคับบทบัญญัติในเรื่องเวลาพัก
ระหวางการทํางาน  ตามท่ีกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  
ขอ  4.    กําหนดไว  ทําใหแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมกลุมดังกลาวไมไดรับความคุมครองใน
สวนนี้ซ่ึงเห็นวาเด็กเหลานั้นควรไดรับความคุมครองในเร่ืองเวลาพักท่ีเทาเทียมกับแรงงานเด็กท่ี
ทํางานเกษตรกรรมตลอดท้ังป 

การจายคาจางนั้นกําหนดใหเด็กเปนผูรับคาจางเอง  ดังท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  นั้นเหมาะสมแลว   
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และการหามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันจากฝายลูกจางท่ีเปนเด็ก  ตามท่ี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  นั้น  เปนมาตรการท่ีเหมาะสมในการ
คุมครองลูกจางเด็กในภาคเกษตรกรรม 

สวนในเรื่องระยะเวลาการจายคาจางนั้น  จากการศึกษาถึงสภาพการทํางาน  และการ
จางแรงงานในบทท่ี 2  พบวางานเกษตรกรรมแตละสาขามีลักษณะการทํางานตางกัน  รวมท้ังการ
จายคาจางก็ตางกันดวย  การที่จะกําหนดใหจายคาจางในลักษณะใดนั้นควรกําหนดไวในลักษณะ
กวางๆ  เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและเหมาะสมกับลักษณะของงานเกษตรกรรมแตละสาขา   
 
 
 
 
 
 
 
4.5  วันหยุด  และวันลา 

แรงงานเด็กตองการการพักผอนหลังจากทํางานเหน็ดเหนื่อยจึงจําเปนตองมีวันหยุด  
ถึงแมวางานในภาคการเกษตรบางประเภทจะตองมีการดูแลเอาใจใสอยางตอเนื่องเปนประจําทุกวัน  
เชน  การเล้ียงไก  การเล้ียงหมู  เปนตน  จึงทําใหในงานเกษตรกรรมไมมีวันหยุดหรือวันลาท่ี
แนนอน  แตแรงงานเด็กเหลานั้นก็ตองมีวันหยุดเพื่อใหไดรับการผอนคลายท้ังทางรางกายและจิตใจ   

โดยกฎหมายไทยกําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหอยางนอย  1  วัน  โดยมีระยะหาง
กันไมนอยกวา  6  วัน  ซ่ึงกฎหมายของตางประเทศท่ีไดทําการศึกษา  เชน  ประเทศอารเจนตินา  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศฟลิปปนส  ก็ไดมีการกําหนดไวในลักษณะเชนเดียวกัน  

สวนการที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา  48  บัญญัติหามมิให
นายจางใหลูกจางเด็กอายุต่ํากวา  18  ป  ทํางานลวงเวลา  หรือทํางานในวันหยุดนั้น  เปนบทบัญญัติ
ท่ีมุงใหความคุมครองแกแรงงานเด็กมิใหตองทํางานมากจนเกินไป  ซ่ึงมีความเหมาะสม  แตสําหรับ
การทํางานในภาคเกษตรกรรมนั้น  บางคร้ังตองมีการทํางานตอเนื่องกันไปจนกวางานจะเสร็จ  
เพราะไมเชนนั้นอาจทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย  เชน  พืชผัก  ผลไม  สุกงอมเกินไป  หรือ
ปลาท่ีตองมีการคัดเลือกใหเสร็จ  แตก็เปนการทํางานตอเนื่องในระยะเวลาไมนานและเปนงานท่ีไม
หนัก  การท่ีกฎหมายกําหนดไวเชนนั้นอาจเปนอุปสรรคตอการทํางานในภาคเกษตรกรรม  และเปน
การสรางภาระแกนายจางอันจะสงผลใหนายจางไมตองการจางแรงงานเด็กใหทํางาน  จึงควรมีการ
เปดโอกาสใหเด็กสามารถทํางานลวงเวลาได  โดยตองมีขอบเขตในการอนุญาตท่ีชัดเจน  เพ่ือเปน
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การคุมครองลูกจางเด็กมิใหตองทํางานมากจนเกินไป  เชน  อาจกําหนดเฉพาะงานเกษตรกรรมบาง
ประเภทท่ีใหทํางานลวงเวลาได  เปนตน   

นอกจากนี้กฎหมายของประเทศไทยไดกําหนดหามมิใหลูกจางเด็กอายุต่ํากวา  18  ป  
ทํางานในวันหยุด  อันเปนการคุมครองใหลูกจางเด็กไดมีเวลาพักผอนหลังจากท่ีเหน็ดเหนื่อยจาก
การทํางานมาแลวตลอดสัปดาห   แตเนื่องจากการทํางานในภาคเกษตรกรรมซ่ึงตองข้ึนอยูกับสภาพ
ดินฟาอากาศ  หรืองานบางอยางอาจตองการการดูแลเอาใจใสทุกวัน  การกําหนดในเร่ืองวันหยุดจึง
ควรมีขอยกเวน  ซ่ึงในเร่ืองนี้บางประเทศไดกําหนดไว  ใหนายจางสามารถจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ประจําสัปดาหโดยผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันหยุดได  เพื่อท่ีจะไดมีลูกจางบางสวนท่ีทํางานอยู  ทําให
งานไมไดรับความเสียหาย  หรือหากมีกรณีจําเปน  เชน  เปนชวงเรงเก็บผลผลิตซ่ึงหากลาชาไปจะ
เกิดความเสียหาย  ก็ควรใหนายจางและลูกจางตกลงกันเล่ือนวันหยุดออกไปไดแลวมาหยุดชดเชย
ในภายหลังไมเกินระยะเวลาที่กําหนด  เชน  กําหนดใหหยุดชดเชยภายในไมเกิน  15  วัน     

วันหยุดพักผอนประจําปนั้น  เนื่องจากแรงงานในภาคเกษตรกรรมบางคร้ังมิไดทํา
ตลอดท้ังป  แตมักทํางานเปนชวงๆ  ตามฤดูกาล  โดยเปนการทํางานในระยะเวลาส้ันๆ  ซ่ึงการท่ี
กฎหมายกําหนดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบ  180  วัน  มีสิทธิหยุดพักผอนไดไมนอย
กวา  3  วันทํางาน  อันเปนการกําหนดท่ีแตกตางจากกฎหมายคุมครองแรงงานในงานท่ัวไปนั้น  มี
ความเหมาะสมกับสภาพการจางของงานในภาคเกษตรกรรมแลว  ซ่ึงหากนําบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ท่ีกําหนดเง่ือนไขใหลูกจางท่ีทํางานติดตอกันครบ  1  
ป  จึงจะมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวา  6  วันทํางานนั้น  อาจทําใหลูกจางในภาค
เกษตรกรรมจํานวนมากไมไดรับสิทธิในเร่ืองนี้  แตอยางไรก็ดีควรมีการกําหนดใหลูกจางเด็กมีสิทธิ
หยุดพักผอนประจําปไดมากกวาลูกจางผูใหญ  เนื่องจากอยูในวัยท่ียังตองการการพักผอนมากกวา
ผูใหญ 
 
4.6  สวัสดิการ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

งานเกษตรกรรมเปนงานท่ีมีความเส่ียงตออันตรายสูง  เนื่องจากการทํางานสวนใหญ
ตองทําในท่ีโลงแจง  สภาพอากาศรอน  มีฝุน  หรือมีความสกปรก  รก  และอาจทํางานกับ
เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร  หรือสารเคมีทางการเกษตร  ดวยสภาพการทํางานดังกลาวอาจทําให
แรงงานในภาคเกษตรมักประสบอันตรายไดเสมอ  เชน  บาดแผลจากของมีคม  จากสัตวเล้ือยคลาน
กัด  ตอย  บาดเจ็บเนื่องจากเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร  หรือสารเคมีทางการเกษตรท่ีเปนอันตราย   
เปนตน  นอกจากนีแ้รงงานเด็กในภาคเกษตรสวนใหญไมรูถึงวิธีปองกันตนเองจากอันตรายท่ีเกดิ
จากการทํางาน  หรือไมมีอุปกรณในการปองกันท่ีเพยีงพอ  จึงจําเปนตองกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือใหความคุมครองแกแรงงานเด็กเหลานี้  ซ่ึงปจจุบันมิไดมีบทบัญญัติท่ีกําหนดให
นายจางจัดมาตรการความปลอดภัยและสุขภาพอนามยัในการทํางานของลูกจางในภาคเกษตรกรรม  
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สวนในเร่ืองอุปกรณในการปองกันอันตรายตางๆ  ควรกําหนดใหนายจางเปนผูเตรียมไวให  และ
ควรกําหนดใหมีการจัดใหมีการตรวจรางกายแกลูกจางเด็กดวย 

ในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานไดกําหนดใหนายจางตองจัดหาน้ําสะอาด
สําหรับดื่มในปริมาณท่ีเพียงพอแกลูกจาง  และกรณีท่ีลูกจางพักอาศัยอยูกับนายจาง  นายจางตอง
จัดหาที่พกัท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยใหแกลูกจาง  ซ่ึงเปนไปในแนวทางเดียวกับ
กฎหมายของตางประเทศ  และสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

สวนในเร่ืองของการเฝาระวงัในเร่ืองความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม
ในการทํางานนั้น  จากการศึกษามาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  พบวาไดมี
การระบุชัดถึงมาตรการในการเฝาระวังในเร่ืองสุขภาพและส่ิงแวดลอมในการทํางานของลูกจางเด็ก  
และในกฎหมายของตางประเทศ  ไดมีการกําหนดถึงมาตรการตางๆ  ในการเฝาระวังในดานสุขภาพ
และความปลอดภัยของลูกจางเด็ก   ซ่ึงในสวนนี้ควรมีการกําหนดใหนายจางตองมีมาตรการในการ
ระวังและปองกันโรคระบาดในทองถ่ินท่ีอาจแพรมาสูคนท่ีอาจเกิดข้ึนไดเสมอในงานเกษตรกรรม
ดวย  ดังเชนท่ีประเทศอารเจนตินาไดมีขอกําหนดดังกลาวไว  ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวมีความจําเปน
เนื่องจากปจจบัุนมีโรคระบาดท่ีรายแรงและแพรเช้ือรวดเร็วเกิดข้ึนไดเสมอ  เชนโรคไขหวัดนก  

ในการกําหนดมาตรการดานความปลอดภยั  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอม  ควรมี
มาตรการดานการตรวจแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพดวย  เพือ่เปนเคร่ืองมือในการบังคับใชมาตรการที่
กําหนดข้ึน 

นอกจากนี้สวสัดิการทางดานสังคม  ไดแกการประกนัสังคมนั้น  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  2533  ขณะนี้ยังมิไดกาํหนดครอบคลุมถึงแรงงานในภาคเกษตรกรรม  สงผล
ใหแรงงานเดก็ในภาคเกษตรกรรมไมอยูในระบบประกันสังคม   

ปจจุบันพบวาลูกจางเด็กสวนใหญไมมีความรูในเร่ืองกฎหมายแรงงาน  และไมรูถึงการ
คุมครองแรงงานตางๆ  ตามกฎหมาย  เห็นวาการท่ีจะใหเด็กเหลานีมี้ความเขาใจในเร่ืองการ
คุมครองแรงงาน  ควรที่จะมีการใหความรูตั้งแตยังอยูในโรงเรียนดวย  ซ่ึงปจจุบันในโรงเรียนตางๆ  
มิไดมีการใหความรูแกเด็กในเร่ืองดังกลาว 

กลาวโดยสรุป  จากการที่ไดทําการวิเคราะหสภาพการทํางาน  สภาพการจาง  ตลอดจน
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทําใหทราบวาการทํางานในภาคเกษตรกรรมของลูกจางเด็กในประเทศไทย  ยัง
มีการคุมครองตามกฎหมายบางประการที่ไมเหมาะสมดังไดกลาวไวแลวขางตน  ซ่ึงจะไดทําการ
สรุปเพื่อนําเสนอแนวทางในการคุมครองแรงงานตอไป    
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

งานในภาคเกษตรกรรมเปนงานท่ีเปนอาชีพหลักของคนไทยมาต้ังแตอดีต  และทํา
รายไดเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาล  ซ่ึงนับไดวาเปนหนวยการผลิตท่ีมีความสําคัญกับประเทศ
ไทยอยางมาก  งานเกษตรกรรมในระยะหลังไดเปล่ียนรูปแบบจากการทํางานโดยสมาชิกใน
ครอบครัว  หรือการชวยเหลือกันระหวางเพื่อนบานท่ีทํางานประเภทเดียวกัน  มาสูการจางแรงงาน
มากข้ึน   โดยเฉพาะแรงงานเด็กและเยาวชนจํานวนมากเลือกท่ีจะทํางานในภาคเกษตรกรรม  แต
เนื่องจากงานเกษตรกรรมเปนงานท่ีมีลักษณะแตกตางจากงานในภาคอ่ืน  โดยเปนงานท่ีตองพ่ึงพิง
ธรรมชาติเปนสวนใหญ  บางคร้ังการทํางานข้ึนอยูกับฤดูกาล  และสภาพดินฟาอากาศ     ทําใหงาน
ในภาคเกษตรกรรมมีสภาพการจาง  และสภาพการทํางานท่ีแตกตางจากงานในภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม   ดังนั้นการคุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมจึงควรมีความแตกตางกันดวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวกับแรงงานเด็ก   

การคุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมของไทยอยูภายใตกฎกระทรวงวาดวยการ
คุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตาม  มาตรา  22  ท่ีให
อํานาจในการออกกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรมท่ีแตกตางจาก
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541  ได  แตมาตรการคุมครองแรงงานสวนใหญใน
กฎหมายดังกลาวกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีบัญญัติมาเพื่อมุงคุมครองแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเปนหลัก  จึงทํา
ใหการคุมครองในบางเร่ืองไมมีความเหมาะสมกับงานในภาคเกษตรกรรม  โดยเฉพาะในเรื่องการ
คุมครองแรงงานเด็ก 

จากการศึกษาอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรมฉบับตางๆ  และจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในบาง
ประเทศ  พบวา  ประเทศท่ีทําการศึกษามีการกําหนดในเรื่องการคุมครองแกแรงงานเด็กในภาค
เกษตรกรรมไวใกลเคียงกัน   

ตามกฎหมายไทยในเร่ืองขอบเขตการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมนั้น  ตาม
คํานิยามคําวา  “งานเกษตรกรรม”  ท่ีไดบัญญัติไวในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงาน
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เกษตรกรรม  พ.ศ.  2547  นั้น  แมจะมีการใหความหมายของงานเกษตรกรรมไว  แตการบัญญัติ
ดังกลาวมิไดบัญญัติใหชัดเจนวามิใหหมายความรวมถึงงานท่ีเปนงานอุตสาหกรรมในโรงงานหรือ
ขบวนการผลิตตางๆ  จึงอาจทําใหลูกจางเด็กท่ีทํางานท่ีมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับงานเกษตรกรรม
บางอยางท่ีมีลักษณะเปนงานอุตสาหกรรมดวย  ไมแนชัดวาควรไดรับการคุมครองตามลักษณะใด 

นอกจากนี้กฎหมายกําหนดใหลูกจางเด็กท่ีทํางานเกษตรกรรมตลอดปไดรับความ
คุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  สวนลูกจางเด็กท่ีมิไดทํางาน
เกษตรกรรมตลอดปนั้นกฎหมายกําหนดมิใหนําบทบัญญัติในบางเร่ืองมาใช  เชน  ในเร่ืองกําหนด
จํานวนช่ัวโมงทํางานในแตละวัน  หรือในเร่ืองหนาท่ีของนายจางในการแจงการจางและการเลิกจาง  
หรือในเร่ืองสิทธิการลาเพ่ืออบรม  หรือประชุม  สัมนาของลูกจางเด็กอายุต่ํากวา  18  ป  ซ่ึงสงผล
ใหลูกจางเด็กท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรมท่ีมิไดทํางานตลอดท้ังปไดรับมาตรฐานการคุมครองท่ี
ดอยกวา  โดยเร่ืองดังกลาวถือเปนเร่ืองท่ีลูกจางเด็กควรไดรับ  ซ่ึงมีลูกจางเด็กเปนจํานวนมากท่ีมิได
ทํางานเกษตรกรรมตลอดท้ังป  เนื่องจากงานในภาคเกษตรกรรมบางอยางเปนงานท่ีทําไดเปนบาง
ชวง  บางฤดูกาลเทานั้น     

ตามกฎหมายไทยกําหนดใหมีการจางลูกจางเด็กอายุตั้งแต   15  ป   ใหทํางาน
เกษตรกรรมได  และสําหรับงานเกษตรกรรมท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
กฎหมายกําหนดใหมีการจางลูกจางเด็กอายุตั้งแต  13  ป  ใหทํางานได  โดยตองเปนการทํางานนอก
เวลาเรียน  แตในสภาพความเปนจริงแลวยังมีงานในภาคเกษตรกรรมอีกมากท่ีเปนงานเบา  และไม
เปนอันตรายตอสุขภาพของเด็ก  ซ่ึงเด็กท่ีอายุ  11-12  ป  ก็สามารถทําได  ดังนั้นการท่ีกฎหมาย
กําหนดอายุของเด็กไวเชนนี้  ทําใหเด็กอายุต่ํากวา  13  ป  ซ่ึงตองการทํางานเพ่ือหารายไดชวยเหลือ
ครอบครัว  ในงานที่เบาๆ  และไมเปนอันตราย  ไมสามารถทําไดเพราะผิดกฎหมาย  นายจางท่ีไม
ตองการฝาฝนกฎหมายก็ไมจางเด็กเหลานี้  หรือหากนายจางคนใดจางเด็กเหลานี้ก็เปนลักษณะหลบ
ซอน  ปกปด  ซ่ึงอาจทําใหเด็กเหลานี้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยไมมีมาตรการในการคุมครอง  แต
อยางไรก็ดี  ตองมีการกําหนดเงื่อนไขในการจางเด็กกลุมนี้ทํางาน  โดยตองเปนงานเกษตรกรรมที่
ไมเปนอันตราย  ไมกระทบตอการเรียนของเด็ก  และบิดา  มารดา  หรือผูปกครองของเด็กตองให
ความยินยอมดวย  

ตามกฎหมายไทยไดกําหนดประเภทของงานที่หามมิใหเด็กอายุต่ํากวา  18 ป ทํา  ซ่ึงมี
หลายประเภทและบัญญัติไวในลักษณะกวางๆ  แตสวนใหญจะเปนงานท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรม  
นอกจากนี้การที่กฎหมายกําหนดหามมิใหลูกจางเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา  18  ป  ทํางานดังกลาวในทุก
กรณีอาจเปนการปดกั้นเด็กมิใหทํางานบางอยางท่ีความเปนจริงแลวเด็กอายุต่ํากวา  18 สามารถทํา
ไดหากอยูในความควบคุมดูแลของผูท่ีมีความชํานาญ  ดังเชนในงานเกษตรกรรมบางอยาง  จึงควรมี
การกําหนดเปนขอยกเวนไวดวย   
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ในเร่ืองเวลาในการทํางานของแรงงานเด็กท่ีทํางานในภาคเกษตรกรรม  กฎหมายมิได
กําหนดเวลาในการทํางานของแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมไว  ทําใหตองอยูภายใตบทบัญญัติ
เดียวกับแรงงานผูใหญ  ซ่ึงไมเหมาะสม  จึงควรมีการกําหนดเวลาในการทํางานของแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรมไวเปนพิเศษ   

กฎหมายปจจุบันกําหนดหามมิใหใชแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมทํางานระหวาง
เวลา  22.00-06.00  นาฬิกา  ซึ่งเปนชวงเวลาเชนเดียวกับแรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรม  แตในความเปนจริงแลวการกําหนดเวลาดังกลาวไมเหมาะสมกับแรงงานในภาค
เกษตรกรรมท่ีตองทํางานกลางทุงนา  ท่ีรก  บางคร้ังมีแสงสวางไมเพียงพอ  จึงควรเล่ือนชวงเวลาให
เร็วข้ึน  โดยอาจใหอยูในชวงระหวางเวลา  20.00-06.00  นาฬิกา   

ในเร่ืองเวลาพักระหวางวันของแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมนั้นมิไดมีกําหนดไว  ซ่ึง
เห็นวาควรมีการกําหนดไวเพื่อใหเปนการคุมครองแกแรงงานเด็กเหลานั้นวาไดพักผอนอยางเต็มท่ี
หลังจากเลิกงานในวันนั้นแลว  ซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศกําหนดใหตองมีเวลาพักอยาง
นอย  10  ช่ัวโมง  สําหรับเด็กอายุต่ํากวา  14  ป  และ  9  ช่ัวโมง  สําหรับเด็กอายุ  14-18  ป  และ
กฎหมายของประเทศอารเจนตินาก็กําหนดใหการคุมครองในเร่ืองดังกลาวไวดวย 

ในเร่ืองวันหยุดซ่ึงมีความสําคัญ  กลาวคือ  แมงานเกษตรกรรมโดยสภาพแลวจะตองมี
การทํางานทุกวัน  แตแรงงานยอมตองการการพักผอนหลังจากท่ีทํางานติดตอกันมาในระยะเวลา
หนึ่ง  กฎหมายตางประเทศสวนใหญกําหนดใหลูกจางไดมีวันหยุดประจําสัปดาห  สัปดาหละ  1  
วัน  หลังจากทํางานมาแลวไมเกิน  6  วัน  ซ่ึงรวมท้ังกฎหมายไทยดวย    สวนในเร่ืองวันลาเพ่ือรับ
การอบรม  ประชุมและสัมมนานั้น  ลูกจางเด็กท่ีทํางานภาคเกษตรกรรมบางกลุม  ซ่ึงไดแกกลุมท่ี
มิไดทํางานเกษตรกรรมตลอดท้ังปไมไดรับการคุมครองในเร่ืองนี้  สวนในเร่ืองวันหยุดพักผอน
ประจําปสําหรับงานในภาคเกษตรกรรมนั้น  กฎหมายไทยกําหนดไวใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกัน
ครบ  180  วัน  ไดมีสิทธิหยุดพักผอนไมนอยกวา  3  วันทํางาน  โดยใหนายจางตองจายคาจางใหแก
ลูกจางในวันหยุดพักผอนนั้น  เหมาะสมกับการทํางานภาคเกษตรกรรมซ่ึงมีการทํางานเปนฤดูกาล  
และทํางานเปนบางชวง  

ในเร่ืองสวัสดิการกฎหมายปจจุบันกําหนดในเร่ืองดังกลาวไว  ท้ังในเร่ืองท่ีพักอาศัย  น้ํา
สําหรับดื่มหรือใช  แตมิไดมีการกําหนดเกี่ยวกับการใหนายจางจัดเตรียมอุปกรณ  หรือเคร่ืองมือใน
การปองกันอันตรายใหแกเด็ก   

ในเร่ืองระบบการประกันสังคมน้ัน  ขณะนี้แรงงานในภาคเกษตรกรรมยังไมไดอยูใน
ระบบประกันสังคม  ทําใหแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมไมไดรับสิทธิประโยชนในฐานะ
ผูประกันตน 
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ระบบการศึกษาปจจุบันยังมิไดรองรับตอการทํางานในอนาคตของเด็ก  ซ่ึงหากจะ
พัฒนาแรงงานเด็กใหมีความพรอมและเติบโตเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพแลว  ควรนําความรูเกี่ยวกับ
เร่ืองแรงงานมาสอนเด็กในสถานศึกษาดวย 

ระบบการตรวจแรงงานเปนมาตรการท่ีมีประโยชนในดานการคุมครองแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรม  ซ่ึงควรมีการพัฒนาระบบการตรวจแรงงาน  รวมท้ังควรมีการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมใหมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู 

จากการที่ไดทําการศึกษาถึงสภาพการทํางาน  และสภาพการจางงานของแรงงานเด็กใน
ภาคเกษตรกรรม  พบวามีความแตกตางจากแรงงานเด็กในงานประเภทอ่ืนในหลายเร่ือง  ดังนั้นการ
ท่ีจะกําหนดมาตรการเพ่ือใหความคุมครองท่ีเหมาะสมแกแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม  จึงควรมี
การกําหนดมาตรการทางกฎหมายเปนพิเศษ  เพื่อใหมีความสอดคลองกับสภาพการทํางาน  และ
สภาพการจางงานท่ีแทจริง  ประกอบกับควรมีมาตรการท่ีเปนท่ียอมรับของนานาประเทศอันจะ
สงผลตอการเจรจาทางดานการคาระหวางประเทศของประเทศไทยกับประเทศตางๆ  ดวย     
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

จากการที่ไดทําการวิเคราะหถึงสภาพปญหาตางๆ  ในการทํางาน  และในการใหความ
คุมครองแกแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม มาแลวในบทกอน  เห็นควรเสนอแนะดังตอไปนี้  
 

5.2.1  ควรมีการออกกฎหมายคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรเปนพิเศษ   
โดยควรมีการกําหนดหลักท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

 
5.2.1.1  ในเรื่องขอบเขตการใชบังคับ   
ควรมีการกําหนดขอบเขตการบังคับโดยกําหนดนิยามของคําวา  “งานเกษตรกรรม”  ไว

ใหมีความครอบคลุม  มีความยืดหยุน  และสามารถรองรับกับงานท่ีอาจมีข้ึนในอนาคตได  โดยควร
กําหนดนิยามคําวา  “งานเกษตรกรรม”  วาไมใหรวมถึงงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม  
หรืองานในเกี่ยวกับขบวนการผลิต 

 นอกจากนี้ควรมีการกําหนดนิยามของงานเกษตรกรรมประเภทตางๆ  ไววาแตละ
ประเภทมีความหมายครอบคลุมเพียงใด  เชน  กําหนดความหมายของงานเพาะปลูก  ความหมาย
ของงานเล้ียงสัตว  หรือความหมายของงานปาไม  เปนตน  เพื่อใหมีความชัดเจนแกผูปฏิบัติ 

 
5.2.1.2  ในเรื่องอายุขั้นต่ํา 
ควรมีการกําหนดอายุข้ันตํ่าท่ีนายจางสามารถจางลูกจางเด็กทํางานไวท่ี  15  ป  เพื่อเปน

การสอดคลองกับกฎหมายเกี่ยวกับการศึกข้ันตํ่าท่ีกําหนดการศึกษาภาคบังคับไว  9  ป  ทําใหเด็กท่ี
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จบการศึกษาภาคบังคับมีอายุ  15  ป  และไมขัดกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  อัน
เปนกฎหมายแมบท  ท่ีกําหนดหามจางลูกจางเด็กอายุต่ํากวา  15  ป  ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีเหมาะสมท่ี
ควรอนุญาตให เด็กทํางาน   และเปนการใหความคุมครองท่ี เหมือนกับแรงงานเด็กใน
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

เนื่องจากงานเกษตรกรรมโดยท่ัวไปมิใชงานหนัก  และไมเปนงานอันตราย  จึงควรมี
บทบัญญัติไวในกฎหมายลําดับรองยกเวนใหมีการจางเด็กอายุตั้งแต  13  ป  ทํางานในภาค
เกษตรกรรมได  แตจะตองไมรบกวนเวลาเรียนของเด็ก   
 

5.2.1.3  ในเรื่องงานท่ีอนุญาตและท่ีหามแรงงานเด็กทํา 
ควรมีการกําหนดประเภทของงานเกษตรกรรมท่ีอนุญาตใหแรงงานเด็กทําได  และ

ประเภทของงานเกษตรกรรมท่ีหามแรงงานเด็กทําใหชัดเจน  และควรกําหนดใหเด็กอายุต่ํากวา  18  
ป  สามารถทํางานเกษตรกรรมท่ีจัดเปนงานอันตรายบางอยางได  โดยตองอยูในความควบคุมดูแล
ขอบผูท่ีมีความชํานาญ  ควรมีการบัญญัติไวในลักษณะกวางๆ  เพื่อใหสามารถประกาศเปล่ียนแปลง
ไดงาย  จึงควรมีการกําหนดไวในลักษณะของกฎหมายลําดับรอง   

         
5.2.1.4  ในเรื่องเวลาการทํางานและคาตอบแทนในการทํางาน 
เนื่องจากเด็กเปนวัยท่ีตองมีการเอาใจใสเปนพิเศษ  และเปนชวงท่ียังอยูในวัยเรียน  ใน

การกําหนดในเรื่องเวลาทํางานของเด็กจึงควรคํานึงถึง  พระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ.  2542  ท่ี
กําหนดในเร่ืองการศึกษาภาคบังคับไว  9  ป  และในการกําหนดในเร่ืองเวลาการทํางานดังกลาว  
ตองไมมีผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก  ซ่ึงควรกําหนดดังนี้ 

(1)  ควรกําหนดเวลาในการทํางานของเด็กแตละวันไวไมเกินวันละ  6  ช่ัวโมง  และ
รวมแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน  36  ช่ัวโมง 

(2)  ควรกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานของเด็กไวอยางนอย  1  ช่ัวโมง  หลังจาก
ทํางานมาแลว  3  ช่ัวโมง 

(3)  ควรกําหนดเวลาพักระหวางวันเพื่อคุมครองใหเด็กไดรับการพักผอนท่ีเพียงพอใน
แตละวัน  โดยกําหนดใหเด็กไดมีเวลาพักติดตอกันอยางนอย  10  ช่ัวโมง  กอนการเร่ิมงานในวัน
ใหม 

(4)  ในเรื่องคาจาง  เนื่องจากผลงานท่ีเด็กทําไดไมเหมือนกับผูใหญ  ดังนั้นจึงควร
กําหนดอัตราคาจางของแรงงานเด็กไวตางจากแรงงานผูใหญ  โดยพิจารณาจํานวนช่ัวโมงการ
ทํางาน  และประเภทงานประกอบกัน 

 
5.2.1.5  ในเรื่องวันหยุด  และวันลา 
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ควรมีการกําหนดในเรื่องวันหยุดประจําสัปดาหใหมีความยืดหยุน  ใหนายจางและ
ลูกจางสามารถตกลงกันเพื่อเล่ือนวันหยุดประจําสัปดาหออกไป  และใหมีการกําหนดใหลูกจาง
สามารถผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันหยุดไดเพื่อไมใหงานตองหยุดชะงัก  หรือเกิดความเสียหายตองาน 

 
5.2.1.6  ในเรื่องสวัสดิการ  และความปลอดภัยในการทํางาน 
ควรมีการกําหนดใหนายจางตองจัดหาวัสดุ  อุปกรณท่ีจําเปนในการปองกันอันตราย

จากการทํางาน  เชน  ถุงมือ  รองเทาบูท  หรือหนากากปองกันฝุนละออง  เนื่องจากแรงงานเด็กอาจ
ไมไดคํานึงถึงเร่ืองเหลานี้  หรืออยูในฐานะท่ีไมอาจจัดหาได  จึงควรใหนายจางซ่ึงอยูในฐานะท่ี
สามารถจัดหาใหไดเปนผูจัดเตรียมไว 

ควรมีการกําหนดใหลูกจางตองไดรับการฝกฝนหรือสอนงานกอนการทํางาน  และ
สําหรับกรณีท่ีเปนงานบางอยางซ่ึงอาจเปนอันตราย  ควรมีการกําหนดใหลูกจางเด็กตองอยูในความ
ควบคุมของบุคคลผูรับผิดชอบ  ซ่ึงอาจเปนพอ  แม  หรือผูปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2  ควรมีการออกเปนกฎกระทรวง  อนุญาตใหเด็กอายุตั้งแต  11  ป  ขึ้นไป  สามารถทํางาน
ท่ีเปนงานเบาและไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของเด็ก   

โดยกําหนดประเภทของงานเกษตรกรรมท่ีอนุญาตใหแรงงานเด็กอายุตั้งแต  11  ปข้ึน
ไป   สามารถทํางานเกษตรกรรมบางอยางได  รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑในการคุมครองไวให
ชัดเจน  เชน  จํานวนช่ัวโมงในการทํางานแตละวัน  หรือกําหนดใหตองไดรับความยินยอมจากบิดา  
มารดา  หรือผูปกครอง  เปนตน 

   
5.2.3  ใหลูกจางเด็กในภาคเกษตรกรรมไดรับสิทธิประโยชน  ตามกฎหมายประกันสังคมใน

ฐานะผูประกันตนตามเกณฑท่ีกฎหมายประกันสังคมกําหนด 
ควรมีการกําหนดใหแรงงานในภาคเกษตรกรรมเขาสูระบบประกันสังคม  เพื่อให

แรงงานในภาคเกษตรกรรมไดรับสิทธิประโยชนในฐานะผูประกันตน  โดยอาจกําหนดหลักเกณฑ
ในการจายเงินสมทบไวเปนพิเศษ  เชนจายนอยกวากรณีท่ัวไป  เนื่องจากงานในภาคเกษตรกรรม
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สวนใหญเปนงานท่ีมีความเสี่ยงจากอันตรายนอย  อันตรายท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน  ซ่ึงเปนกรณีเล็กนอย 

 
5.2.4  ควรมีมาตรการในการขึ้นทะเบียนและตรวจแรงงานเด็กในภาคเกษตร 

ควรกําหนดใหมีมาตรการในการข้ึนทะเบียนแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม  เพื่อใช
เปนขอมูลในการกําหนดแนวทางในการคุมครองตอไป  แตเนื่องจากนายจางสวนใหญอยูในชนบท  
จึงควรใหความสะดวกในการข้ึนทะเบียน  โดยอาจกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเหมาะสมในทองถ่ิน  รับแจงการข้ึนทะเบียน 

นอกจากนี้เพื่อใหมาตรการในการคุมครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมบังคับใช
อยางไดผล  จึงควรมีการกําหนดใหมีการตรวจแรงงานเด็กในภาคเกษตรอยางเขมงวดดวย  โดยอาจ
ขอความรวมมือจากกลุมตางๆ  ในชุมชนนั้นๆ 

 
5.2.5  ควรมีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับอยางเขมงวด  และนําความรูใน

เร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน  และอาชีวอนามัย  บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนแรงงาน 
   มาตรการที่ไดรับการยอมรับวามีสวนสําคัญในการปองกันปญหาการใชแรงงานเด็ก  

ไดแกมาตรการในเร่ืองการศึกษาภาคบังคับ  ซ่ึงขณะนี้ประเทศไทยกําหนดใหเด็กตองไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ  9  ป  ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงควรบังคับใชมาตรการดังกลาวอยาง
เขมงวด  และมีประสิทธิภาพ 

ควรมีการใหความรูในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานแกเด็ก  ตั้งแต
ยังอยูในโรงเรียน  เพื่อเปนการสอนใหเด็กรูถึงอันตรายตางๆ  จากการทํางาน   

จากการท่ีไดทําการศึกษาสภาพปญหาตางๆ  เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
คุมครองแรงงานเด็กที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย  และมาตรการทางกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ  ตลอดจนทําการวิเคราะหและจัดทําเปนขอเสนอแนะดังไดกลาวมาแลว  หวังเปนอยางยิ่ง
วาอาจเปนประโยชนตอการหาแนวทางในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองแรงงาน
เด็กในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยใหมีความเหมาะสมกับสภาพการทํางานภาคเกษตรกรรม  
และไดรับการยอมรับจากนานาประเทศเพื่อประโยชนในทางการคาระหวางประเทศ  แตสุดทายนี้
ส่ิงท่ีมุงหวังสําคัญก็คือ  เพื่อใหเด็กเหลานี้มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน     
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ขอ  5.  ลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งรอยแปดสิบวันมีสิทธิหยุดพักผอนได

ไมนอยกวาสามวันทํางาน  โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนาหรือ
กําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน 
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ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันหยุดพักผอนเสมือนวาลูกจางมาทํางานตามปกติ
ในวันหยุดพักผอนนั้น 

ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดพักผอนตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางจายคาทํางาน
ในวันหยุดแกลูกจางเพ่ิมข้ึนไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวน
ช่ัวโมงท่ีทําหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทํา
ไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 
ขอ  6.  ในกรณีท่ีนายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดพักผอนหรือจัดใหลูกจางหยุดพักผอน

นอยกวาท่ีกําหนดไวตามขอ  5  ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางเพิ่มข้ึนไมนอยกวา
หนึ่งเทาของอัตราคาจางในวันทํางานเสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด 

 
ขอ  7.  ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง  การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานข้ึนไป

นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ  ในกรณีท่ีลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการได  ใหลูกจางช้ีแจงใหนายจางทราบ 

ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอด
ระยะเวลาที่ลา  แตตองไมเกินสิบหาวันทํางาน 

 
ขอ  8.  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง 
นายจางอาจใหเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาค

เรียนหรือนอกเวลาเรียนไดเฉพาะงานท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือเปนงานท่ีไมขัดตอ
การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก  ท้ังนี้  โดยไดรับอนุญาตจากบิดา  มารดา  หรือ
ผูปกครองของเด็กนั้น 

 
ขอ  9.  ใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มโดยมีปริมาณเพียงพอแกลูกจาง 
กรณีลูกจางพักอาศัยอยูกับนายจาง  นายจางตองจัดหาท่ีพักอาศัยท่ีสะอาด  ถูก

สุขลักษณะ  และปลอดภัยใหแกลูกจาง 
ใหนายจางจัดสวัสดิการอ่ืนๆ  ท่ีเปนประโยชนแกลูกจางตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
ขอ  10.  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
     

DPU



 
 
 

ใหไว  ณ  วันท่ี  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2547 
อุไรวรรณ  เทียนทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อนุสัญญาฉบับท่ี  182  วาดวยการขจัดการใชแรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุด  ค.ศ.  1999 
(The  Worst  Form  of  Child  Labour  Convention,1999) 

 
มาตรา  1 
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สมาชิกแตละประเทศท่ีใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ตองดําเนินมาตรการโดยทันทีและอยาง
ไดผลเพื่อใหบรรลุถึงการหามและการขจัดรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็กในฐานะท่ี
เปนเร่ืองเรงดวน 

 
มาตรา  2 

เพื่อวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้  คําวา  “เด็ก”  หมายถึง  บุคคลทุกคนท่ีอายุต่ํากวา  18  
ป 

 
มาตรา  3 

เพื่อวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้  “รูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก”  
ประกอบดวย 

(ก)  ทุกรูปแบบของการใชทาส  หรือแนวปฏิบัติท่ีคลายกับการใชทาส  เชน  การขาย  
และการขนสงเด็ก  แรงงานขัดหนี้  แรงงานไพรติดท่ีดิน  แรงงานบังคับหรือเรียกเกณฑ  ซ่ึงรวมถึง
การบังคับหรือเรียกเกณฑเด็กเพื่อใชในการสูรบ 

(ข)  การใช  จัดหา  หรือเสนอเด็กเพื่อการคาประเวณี  เพ่ือการผลิตส่ือลามก  หรือเพื่อ
การแสดงลามก 

(ค)  การใช  จัดหา  หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  โดยเฉพาะเพื่อการผลิต  
และขนสงยาเสพติดตามท่ีนิยามไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(ง)  งานซ่ึงโดยลักษณะของงาน  หรือโดยสภาพแวดลอมในการทํางานมีแนวโนมท่ีจะ
เปนอันตรายตอสุขภาพ  ความปลอดภัย  หรือศีลธรรมของเด็ก 
 

มาตรา  4 
1.  ประเภทงานท่ีกลาวถึงตามมาตรา  3  (ง)  ตองกําหนดโดยกฎหมาย  หรือกฎระเบียบ

ของประเทศ  หรือโดยหนวยงานผูทรงอํานาจหนาท่ี  หลังจากหารือกับองคการนายจาง  และ
องคการลูกจางท่ีเกี่ยวของ  โดยคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
วรรค  3  และ  4  ของขอแนะวาดวยรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของแรงงานเด็ก  พ.ศ.  2542  (ค.ศ. 1999) 

2.  หลังจากหารือกับองคการนายจาง  และองคการลูกจางท่ีเกี่ยวของแลว  หนวยงานท่ีมี
อํานาจหนาท่ีตองระบุวาประเภทงานท่ีกําหนดข้ึนดังกลาวมีอยูท่ีใด 

3.  บัญชีประเภทงานท่ีกําหนดข้ึนตามวรรค  1  ของมาตราน้ีจะถูกพิจารณา  และแกไข
เปนระยะตามท่ีจําเปนหลังจากหารือกับองคการนายจาง  และองคการลูกจางท่ีเกี่ยวของ 

 
มาตรา  5 
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สมาชิกแตละประเทศตองจัดตั้งหรือกําหนดกลไกท่ีเหมาะสม  เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีใหผลในทางปฏิบัติแกอนุสัญญาน้ี  ท้ังนี้หลังจากหารือกับองคการนายจาง
และองคการลูกจางแลว 

 
มาตรา  6 

1.  สมาชิกแตละประเทศตองกําหนดและปฏิบัติตามแผนงานดําเนินการเพื่อขจัด
รูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงาเด็ก   โดยถือเปนภารกิจสําคัญเรงดวน 

2.  แผนงานดําเนินการเชนนั้นตองกําหนด  และปฏิบัติโดยการหารือกับหนวยงานของ
รัฐบาลและองคการนายจาง  และองคการลูกจางท่ีเกี่ยวของ  โดยคํานึงถึงความเห็นของกลุมอ่ืนๆ  ท่ี
เกี่ยวของดวยตามที่สมควร 

 
มาตรา  7 

1.  สมาชิกแตละประเทศตองดําเนินมาตรการท่ีจําเปนทุกประการเพื่อใหหลักประกันวา
มีการปฏิบัติตาม  และบังคับใชอยางไดผลตอบทบัญญัติท่ีใหผลในทางปฏิบัติแกอนุสัญญาน้ี  ซ่ึง
รวมท้ังการบัญญัติใหมีและการปฏิบัติตามบทลงโทษทางอาญาหรือบทลงโทษอ่ืนๆ  ตามท่ีสมควร 

2.  โดยคํานึงถึงความสําคัญของการศึกษาในการขจัดการใชแรงงานเด็ก  สมาชิกแตละ
ประเทศตองดําเนินมาตรการท่ีไดผลและมีกําหนดเวลาเพื่อท่ีจะ 

        (ก)  ปองกันมิใหเด็กเขาไปเกี่ยวของในรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงาน
เด็ก 

        (ข)  จัดใหมีความชวยเหลือโดยตรงที่จําเปนและเหมาะสมเพ่ือนําเด็กออกจาก
รูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก  และเพื่อการฟนฟูสภาพเด็ก  และบูรณาการกลับเขาสู
สังคม 

        (ค)  ใหหลักประกันวาเด็กทุกคนท่ีถูกนําออกจากรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใช
แรงงานเด็ก  สามารถเขาถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีไมคิดมูลคา  และการฝกอบรมอาชีพท่ีไมคิด
มูลคาดวย  ในกรณีท่ีเปนไปไดและเหมาะสม 

        (ง)  ระบุตัว  และใหความชวยเหลือแกเด็กท่ีมีความเส่ียงเปนพิเศษ  และ 
        (จ)  คํานึงถึงสถานการณท่ีเปนพิเศษของเด็กหญิง 
3.  สมาชิกแตละประเทศตองกําหนดหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตอการ

ปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีใหผลในทางปฏิบัติแกอนุสัญญานี้ 
 

มาตรา  8 

DPU



ประเทศสมาชิกจะดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อชวยเหลือกันในการใหผลในทาง
ปฏิบัติแกบทบัญญัติของอนุสัญญานี้  โดยอาศัยความรวมมือระหวางประเทศท่ีเพิ่มข้ึน  และ/หรือ  
ความชวยเหลือซ่ึงรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แผนงานขจัดความยากจน  
และการใหการศึกษาอยางท่ัวถึง 

 
มาตรา  9 

การใหสัตยาบันอนุสัญญานี้อยางเปนทางการจะตองแจงตอผูอํานวยการใหญของ
สํานักงานแรงงานระหวางประเทศเพ่ือการจดทะเบียน 

 
มาตรา  10 

1.  อนุสัญญาฉบับนี้  จะมีผลผูกพันเฉพาะรัฐสมาชิกขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ  ซ่ึงสัตยาบันสารของตนไดรับการจดทะเบียนไวกับผูอํานวยการใหญแลว 

2.  อนุสัญญาน้ี  จะมีผลใชบังคับภายหลังจากวันท่ีซ่ึงสัตยาบันสารของรัฐสมาชิกสอง
ประเทศไดรับการจดทะเบียนไวกับผูอํานวยการใหญลวงแลวสิบสองเดือน 

3.  ภายหลังจากนี้  อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับสําหรับแตละรัฐสมาชิก  ภายหลังจาก
วันท่ีสัตยาบันสารของตนไดรับการจดทะเบียนไวแลวสิบสองเดือน 

 
 

 
 
 

มาตรา  11 
1.  รัฐสมาชิกซ่ึงไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้  อาจจะประกาศบอกเลิกการสัตยาบัน

ไดภายหลังระยะเวลาสิบป  นับจากวันท่ีซ่ึงอนุสัญญาฉบับนี้ไดมีผลใชเปนคร้ังแรก  โดยการแจงให
ผูอํานวยการใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศทราบ  เพื่อการจดทะเบียนการประกาศบอก
เลิกเชนวานี้จะไมมีผลจนกวาจะพนระยะเวลาหนึ่งปนับจากวันท่ีไดมีการจดทะเบียนการบอกเลิก
แลว 

2.  รัฐสมาชิกซ่ึงไดใหสัตยาบันอนุสัญญานี้  และซ่ึงไมไดใชสิทธิท่ีจะทําการบอกเลิก
บทบัญญัติของมาตรานี้ภายในปท่ีถัดจากการครบกําหนดระยะเวลาสิบปตามที่ไดกําหนดไวใน
วรรคกอน  จะมีขอผูกพันตออีกเปนระยะเวลาสิบปตอไป  และหลังจากนั้นอาจประกาศบอกเลิก
อนุสัญญานี้ไดในระยะเวลาทุกๆ  สิบป  ตามขอกําหนดในมาตรานี้ 
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มาตรา  12 
1.  ผูอํานวยการใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ  จะแจงใหรัฐสมาชิกท้ังหมด

ขององคการแรงงานระหวางประเทศทราบถึงการจดทะเบียนใหสัตยาบันและการบอกเลิกท้ังหมดท่ี
รัฐสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศไดแจงไปยังผูอํานวยการใหญ 

2.  ในการแจงใหรัฐสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศทราบถึงการให
สัตยาบันอันท่ีสองของสองประเทศแรกน้ัน  ผูอํานวยการใหญจะตองแจงใหรัฐสมาชิกขององคการ
แรงงานระหวางประเทศทราบถึงวันท่ีอนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับดวย 

 
มาตรา  13 

ผูอํานวยการใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ  จะตองแจงใหเลขาธิการ
สหประชาชาติทราบถึงการจดทะเบียนใหสัตยาบันและการจดทะเบียนบอกเลิกท้ังหมดท่ีแจงมายัง
เขา  ตามความในขอกําหนดของวรรคกอน  เพื่อการจดทะเบียนไวตามนัย  มาตรา  102  ของกฎบัตร
สหประชาชาติ 

 
 

มาตรา  14 
เวลาใดก็ตามท่ีคณะประศาสนการของสํานักงานแรงงานระหวางประเทศเห็นวาจําเปน  

อาจจะขอรองไปยังท่ีประชุมใหญ  ใหสงรายงานการดําเนินการของอนุสัญญานี้  และอาจจะขอใหมี
การบรรจุคําถามเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงอนุสัญญานี้ท้ังหมดหรือแตบางสวนไวในระเบียบวาระ
การประชุมได 

มาตรา  15 
1.  ถาท่ีประชุมยอมรับอนุสัญญาใหมซ่ึงเปล่ียนแปลงแกไขอนุสัญญานี้ท้ังหมด  หรือแต

บางสวนแลว  และหากวาอนุสัญญาใหมมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
        (ก)  การใหสัตยาบันอนุสัญญาท่ีแกไขใหมโดยรัฐสมาชิก  ใหรวมความถึงสิทธิใน

การบอกเลิกอนุสัญญานี้ไดทันทีโดยนิตินัย  โดยไมตองคําจึงถึงบทบัญญัติของ  มาตรา  11  ขางตน  
ถาและในเม่ืออนุสัญญาท่ีแกไขใหมจะไดมีผลใชบังคับแลว 

        (ข)  นับแตวันท่ีซ่ึงอนุสัญญาที่แกไขใหมมีผลใชบังคับแลว  การใหสัตยาบัน
อนุสัญญานี้โดยรัฐสมาชิกจักหยุดยั้งลงเพียงนั้น 

2.  ไมวากรณีใดๆ  อนุสัญญานี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูอยางเดิม  สําหรับรัฐสมาชิก
ท้ังหลายซ่ึงไดใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ไวแลว  แตยังมิไดใหสัตยาบันอนุสัญญาท่ีแกไขใหม 

 
มาตรา  16 
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ตัวบทของอนุสัญญานี้ท้ังท่ีเปนภาษาอังกฤษและฝร่ังเศสมีผลบังคับเทาเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอแนะท่ี  190  (Worst  Form  of  Child  Labour  Recommendation,  1999,  No.  190.) 
 

1.  บทบัญญัติของขอแนะนี้เสริมบทบัญญัติของอนุสัญญาวาดวยรูปแบบที่เลวรายท่ีสุด
ของการใชแรงงานเด็ก  ค.ศ.  1999  (พ.ศ.  2542)  (ตอไปน้ีเรียกวา  “อนุสัญญา”)  และควรนําไป
ปฏิบัติควบค ูกัน 

 

1.  แผนงานดําเนินการ 
2.  แผนงานดําเนินการที่กลาวถึงในมาตรา  6  ของอนุสัญญาควรถูกกําหนด  และปฏิบัติ

ตามในฐานะเร่ืองเรงดวน  โดยหารือกับหนวยงานของรัฐบาล  และองคการนายจาง  และองคการ
ลูกจางท่ีเกี่ยวของ  โดยคํานึงถึงความเห็นของเด็กท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากรูปแบบท่ีเลวราย
ท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก  ครอบครัวของเด็กเหลานั้น  และกลุมท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ  ท่ีมีพันธกิจตอ
เปาหมายของอนุสัญญา   และขอแนะนี้ตามสมควร  แผนงานเหลานี้ควรมีวัตถุประสงคตางๆ  อาทิ
เชน 

        (ก)  ระบุ  และประณามรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก 
        (ข)  ปองกันมิใหเด็กเขาไปเกี่ยวของ  หรือนําเด็กออกมาเสียจากรูปแบบท่ีเลวราย

ท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก  คุมครองเด็กจากการถูกตอบโต  และจัดใหเด็กไดรับการฟนฟูสภาพ  
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และการบูรณาการกลับเขาสูสังคมโดยอาศัยมาตรการท่ีตอบสนองความจําเปนของเด็กในดาน
การศึกษา  กายภาพ  และจิตวิทยา 

        (ค)  ใหความสนใจเปนพิเศษแก 
                  (1)  เด็กอายุนอย 
                  (2)  เด็กหญิง 
                  (3)  ปญหางานแอบแฝง  ซ่ึงเด็กหญิงมีความเส่ียงเปนพิเศษ 
                  (4)  เด็กกลุมอ่ืนๆ  ท่ีมีความเส่ียงหรือความจําเปนเปนพิเศษ 
        (ง)  ระบุใหความชวยเหลือ  และดําเนินงานรวมกับชุมชนท่ีเด็กมีความเส่ียงเปน

พิเศษ 
        (จ)  ใหขาวสาร  กระตุนจิตสํานึก  และระดมพลังสาธารณชน  และกลุมท่ีเกี่ยวของ  

รวมท้ังเด็กและครอบครัวของเด็ก 
 
 
 
 

2.  งานอันตราย 
3.  ในการกําหนดประเภทงานท่ีกลาวถึงตาม  มาตรา  3  (ง)  ของอนุสัญญา  และในการ

ระบุวางานเหลานั้นมีอยูท่ีใด  ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้เปนอาทิ 
        (ก)  งานซ่ึงทําใหเด็กตองเผชิญกับการลวงเกินทางกายภาพ  ทางจิตวิทยา  หรือทาง

เพศ 
        (ข)  งานใตดิน  ใตน้ํา  บนท่ีสูง  หรือในท่ีมีสภาพปดขัง 
        (ค)  งานท่ีตองทํากับเคร่ืองจักร  อุปกรณ  และเครื่องมืออันตราย  หรืองานซ่ึง

เกี่ยวของกับการใชมือควบคุม  หรือขนยายของหนัก 
        (ง)  งานในสภาพแวดลอมท่ีเปนผลเสียตอสุขภาพ  ซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตราย  เชน  

ทําใหเด็กตองเผชิญกับสาร  หรือกระบวนการท่ีเปนอันตราย  หรือเผชิญกับอุณหภูมิ  ระดับเสียง  
หรือความส่ันสะเทือนท่ีเปนผลเสียตอสุขภาพ 

        (จ)  งานภายใตสภาพท่ียากลําบากเปนพิเศษ  เชน  งานตอเนื่องยาวนาน  หรืองานท่ี
ทํากลางคืน  หรืองานซ่ึงเด็กถูกปดขังอยูในอาคารสถานท่ีของนายจางโดยไมมีเหตุผล 

4.  สําหรับประเภทของงานท่ีกลาวถึงตาม  มาตรา  3  (ง)  ของอนุสัญญา  และยอหนา  3  
ขางตน  หลังจากหารือกับองคการลูกจาง  และองคการนายจางท่ีเกี่ยวของแลว  กฎหมาย  หรือ
กฎระเบียบของประเทศ  หรือเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจอาจอนุญาตการจาง  หรือการทํางานของบุคคล
อายุ  16  ปข้ึนไป  โดยมีเง่ือนไขวาสุขภาพ  ความปลอดภัย  และศีลธรรมของเด็กท่ีเกี่ยวของตอง
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ไดรับการคุมครองอยางเต็มท่ี  และเด็กเหลานั้นตองผานการสอนงาน  หรือการฝกอบรมอาชีพโดย
เจาะจงมาแลวอยางเพียงพอในสาขางานท่ีเกี่ยวของ 

 
3.  การนําไปปฏิบัต ิ

5.    (1)  ควรรวบรวมขาวสารโดยละเอียด  และขอมูลสถิติเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขต
ของการใชแรงงานเด็ก  และปรับใหทันสมัยอยู เสมอ  เพื่อใชเปนฐานในการกําหนดลําดับ
ความสําคัญเรงดวนของการดําเนินการของประเทศ  เพื่อเลิกการใชแรงงานเด็ก  โดยเฉพาะการหาม
และขจัดรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็กในฐานะเร่ืองเรงดวน 

        (2)  เทาท่ีเปนไปได  ขาวสาร  และขอมูลสถิติเชนนั้น  ควรรวมทั้งขอมูลท่ีแยกตาม
เพศ  กลุมอายุ  อาชีพ  สาขาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และสถานะในการจางงาน  การศึกษาใน
โรงเรียน  และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร  ควรใหความสําคัญแกระบบท่ีไดผลในการจดทะเบียนการเกิด  
ซ่ึงรวมถึงการออกสุติบัตร 

        (3)  ขอมูลเกี่ยวกับการละเมิดบทบัญญัติของประเทศ  เพื่อการหามและการขจัด
รูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก  ควรรวบรวมไวและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ 

6.  การรวบรวม  และดําเนินการกับขาวสาร  และขอมูลท่ีกลาวถึงใน  วรรค  5  ขางตน  
ควรกระทําโดยคํานึงถึงอยางเหมาะสมตอสิทธิความเปนสวนตัว 

7.  ขาวสารที่รวบรวมตาม  วรรค  5  ควรแจงไปยังสํานักงานแรงงานระหวางประเทศ
เปนประจํา 

8.  ประเทศสมาชิกควรจัดต้ัง  หรือกําหนดกลไกระดับประเทศท่ีเหมาะสม  เพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามบทบัญญัติของประเทศเพื่อการหามและการขจัดรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุด
ของการใชแรงงานเด็ก  หลังจากหารือกับองคการนายจาง  และองคการลูกจาง 

9.  ประเทศสมาชิกควรใหหลักประกันวาเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจ  ซ่ึงมีความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติตามบทบัญญัติของประเทศเพ่ือการหามและการขจัดรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใช
แรงงานเด็กจะรวมมือกัน  และประสานการดําเนินงาน 

10.  กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศ  หรือเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจควรกําหนด
บุคคลท่ีจะตองรับผิดชอบในกรณีท่ีมีการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของประเทศเพื่อการหามและการ
ขจัดรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก 

11.  ตราบเทาท่ีไมขัดกับกฎหมายของประเทศ  ประเทศสมาชิกควรรวมมือกับความ
พยายามระหวางประเทศ  ท่ีมุงหามและเลิกรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็กในฐานะ
เร่ืองเรงดวน  โดย   

        (ก)  รวบรวม  และแลกเปล่ียนขาวสารเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมายทางอาญา  
รวมท้ังท่ีเกี่ยวพันกับเครือขายระหวางประเทศ 

DPU



        (ข)  ตรวจหา  และดําเนินคดีกับผูท่ีเกี่ยวของในการคาและขนสงเด็ก  หรือในการ
ใช  จัดหา  หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  เพื่อการคาประเวณี  เพื่อการผลิตส่ือลามก  
หรือเพ่ือการแสดงลามก 

        (ค)  ข้ึนทะเบียนช่ือผูกระทําความผิดเชนนั้น 
12.  ประเทศสมาชิกควรบัญญัติวารูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็กตอไปนี้  

เปนการกระทําความผิดทางอาญา 
        (ก)  ทุกรูปแบบของการใชทาส  หรือแนวปฏิบัติท่ีคลายกับการใชทาส  เชน  การ

ขาย  และการขนสงเด็ก  แรงงานขัดหนี้  และแรงงานไพรติดท่ีดิน  และการใชแรงงานบังคับหรือ
เรียกเกณฑ  ซ่ึงรวมถึงการบังคับ  หรือเรียกเกณฑเด็กไปใชประโยชนในความขัดแยงดวยอาวุธ 

 
        (ข)  การใช  จัดหา  หรือเสนอเด็กเพื่อการคาประเวณี  เพ่ือการผลิตส่ือลามก  หรือ

เพื่อการแสดงลามก  และ 
        (ค)  การใช  จัดหา  หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  โดยเฉพาะเพื่อการ

ผลิต  และขนสงยาเสพติด  ตามท่ีนิยามไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ  หรือเพื่อ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวพันกับการพกพา  หรือการใชปน  หรืออาวุธอ่ืน 

13.  ประเทศสมาชิกควรใหหลักประกันวาบทลงโทษ  ซ่ึงรวมท้ังบทลงโทษทางอาญา
ในกรณีท่ีสมควร  ถูกบังคับใชสําหรับการละเมิดบทบัญญัติของประเทศเพ่ือการหาม  และขจัด
ประเภทงานใดๆ  ท่ีกลาวถึงในมาตรา  3  (ง)  ของอนุสัญญา 

14.  ประเทศสมาชิกยังควรบัญญัติใหมีการเยียวยาทางอาญา  ทางแพง  และทางบริหาร
อ่ืนๆ  ในฐานะเร่ืองเรงดวนในกรณีท่ีเหมาะสม  เพื่อใหหลักประกันวามีการบังคับใชอยางไดผล  
สําหรับบทบัญญัติของประเทศ  เพื่อการหามและขจัดรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก  
เชน  การกํากับดูแลเปนพิเศษตอสถานประกอบการท่ีเคยใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุด  
และในกรณีท่ีมีการละเมิดซํ้าซาก  ก็ควรพิจารณายกเลิกใบอนุญาตประกอบการเปนการช่ัวคราว  
หรือถาวร 

15.  มาตรการอ่ืนๆ  ท่ีมุงบรรลุการหามและการขจัดรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใช
แรงงานเด็ก  อาจรวมท้ังมาตรการตอไปนี้ 

        (ก)  ใหขาวสาร  ปลุกจิตสํานึก  และระดมพลังสาธารณชนท่ัวไป  รวมท้ังผูนํา
ทางการเมืองของประเทศ  และของทองถ่ิน  สมาชิกรัฐสภา  และฝายตุลาการ 

        (ข)  นําเขามามีสวนรวม  และฝกอบรมองคการนายจาง  องคการลูกจาง  และ
องคการประชาชน 

        (ค)  จัดใหมีการฝกอบรมท่ีเหมาะสมสําหรับเจาหนาท่ีรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ  
โดยเฉพาะผูตรวจแรงงาน  และเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย  และสําหรับนักวิชาชีพท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ  
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        (ง)  บัญญัติใหมีการดําเนินคดีในประเทศของตนตอคนสัญชาติของประเทศ
สมาชิก  ซ่ึงกระทําความผิดตามบทบัญญัติของประเทศตน  เพื่อการหามและการขจัดรูปแบบท่ี
เลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก  แมในกรณีท่ีการกระทําความผิดเหลานั้นกระทําข้ึนในประเทศ
อ่ืน 

        (จ)  ปรับระเบียบวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย   และทางบริหารใหงาย   และให
หลักประกันวาระเบียบวิธีปฏิบัติเหลานั้นเหมาะสม  และรวดเร็ว 

        (ฉ)  กระตุนใหมีการกําหนดนโยบายท่ีมุงสงเสริมเปาหมายของอนุสัญญา 
        (ช)  ตรวจตรา  และเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดวาดวยการขจัดการใชแรงงานเด็ก 
        (ซ)  เผยแพรบทบัญญัติทางกฎหมาย  หรืออ่ืนๆ  ในเร่ืองการใชแรงงานเด็กใน

ภาษาตางๆ  และภาษาถ่ินตางๆ  ของประเทศ 
        (ฎ)  สรางระเบียบวิธีปฏิบัติ ข้ึนเปนพิเศษสําหรับการรองเ รียน   และสราง

บทบัญญัติเพื่อคุมครองผูท่ีเปดเผยโดยชอบดวยกฎหมายตอการละเมิดบทบัญญัติของอนุสัญญาจาก
การเลือกปฏิบัติ  และการตอบโต  ตลอดจนจัดตั้งสายใหความชวยเหลือ  หรือจุดติดตอ  และ
กรรมการประชาชน 

        (ฏ)  รับเอามาตรการท่ีเหมาะสม  เพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา  
และการฝกอบรมครูเพื่อตอบสนองความจําเปนของเด็กชายและเด็กหญิง 

        (ฐ)  เทาท่ีเปนไปได  ในแผนงานดําเนินการของประเทศ  ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
                 (1)  ความจําเปนท่ีจะตองมีการสรางงาน  และการฝกอบรมอาชีพสําหรับบิดา

มารดา  และผูใหญในครอบครัวของเด็กท่ีทํางานในสภาพท่ีครอบคลุมโดยอนุสัญญา  และ 
                 (2)  ความจําเปนท่ีจะตองปลุกจิตสํานึกบิดามารดา  ใหตระหนักถึงปญหา

ของเด็กท่ีทํางานในสภาพเชนนั้น 
16.  ความรวมมือ  และ/หรือ  ความชวยเหลือระหวางประเทศท่ีดียิ่งข้ึนในระหวาง

ประเทศสมาชิก  เพ่ือการหามและการขจัดอยางไดผลตอรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงาน
เด็ก  ควรเสริมความพยายามของประเทศ  และในกรณีท่ีเหมาะสมอาจไดรับการกําหนดและนําไป
ปฏิบัติ  โดยหารือกับองคการนายจาง  และองคการลูกจาง  ความรวมมือ  และ/หรือ  ความชวยเหลือ
ระหวางประเทศเชนนั้นควรรวมถึง 

        (ก)  การระดมทรัพยากรเพื่อแผนงานของประเทศ  หรือระหวางประเทศ 
        (ข)  ความชวยเหลือกันทางกฎหมาย 
        (ค)  ความชวยเหลือทางวิชาการ  รวมท้ังการแลกเปล่ียนขาวสาร 
        (ง)  การสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ  แผนงานการขจัดความยากจน  

และการใหการศึกษาอยางท่ัวถึง 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล                                 นางสาวกาญจนา  ม่ังมี 
วัน-เดือน-ปเกิด                             10  กันยายน  พ.ศ.  2520 
ประวัติการศึกษา                           นิติศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พ.ศ.  2541 
 

 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



