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     วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก
ศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคา รับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ของผูเขียน  ทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆท่ีเปนประโยชนอยางดียิ่งใหกับผูเขียนตลอดมา
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยไว ณ ท่ีนี้ 

      ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล ท่ีไดใหเกยีรติรับเปน 
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ และทาน
อาจารยกําจร นากชื่น ท่ีไดกรุณาใหเกียรติรับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ อีกท้ังกรุณาให
คําแนะนําและขอคิดเห็นอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการแกไขและปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้จน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

      อนึ่ง หากวทิยานิพนธฉบับนี้ มีคุณคา และเปนประโยชนตอการศึกษา หรือผูท่ีตองการ 
คนควาเพื่อนําไปใชในทางปฏิบัติ  ผูเขียนขอยกความดีท้ังหมดใหกับบิดามารดาและครูบาอาจารย
ทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาให แตหากมีขอผิดพลาดประการใด  ผูเขียนขออภัยและขอนอม
รับเอาไวแตผูเดียว 
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บทคัดยอ 

 
                   วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหามาตรการทางกฎหมายในการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ โดยศึกษาประวัติความเปนมาและ
วิวัฒนาการของการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในประเทศไทยและตางประเทศ รวมท้ังศึกษา
กฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศไทย เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของ
ตางประเทศ เพื่อศึกษาหามาตรการทางกฎหมายท่ีสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ของลูกจางในสถานประกอบการเพ่ือนําขอดีมาปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายของประเทศ
ไทยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ 
                   จากการศึกษาพบวา การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 กับพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง
ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง พระราชกฤษฎีกา และกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ ยังไมมีความชัดเจนและเปนธรรมเพียงพอในการสงเสริมใหผูประกอบการจัดใหมีการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน และจูงใจลูกจางใหสนใจเขารวมในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ไดเทาท่ีควร เพราะมาตรการในกฎหมายที่มีอยูดังกลาวขางตนยังไมสามารถใหความคุมครองสิทธิ
ของลูกจางใหไดรับความเปนธรรมไดอยางเหมาะสม ในเร่ืองการกําหนดระยะเวลาในการลา การ
กําหนดอัตราคาจาง และการกําหนดบทลงโทษแกนายจางหรือสถานประกอบการท่ีไมอนุญาตให
ลูกจางลาเพ่ือไปพัฒนาฝมือแรงงาน 
                   ในการใชสิทธิในการลาของลูกจางเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ  
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2541) โดยอาศัยอํานาจตาม 
มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือในการใชสิทธิในการลาเพื่อเขา
ประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝก หรือลาเพื่อการอ่ืนซ่ึงจัดโดยสถานศึกษา หรือหนวยงาน 
ของรัฐ หรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 52 แหง 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น ยังคงมีปญหาท่ีจะตองพิจารณาถึงอายุของลูกจางท่ี
          

DPU



  

                         ง 
 

จะลา วาจะสามารถใชสิทธิในการลาตามกฎหมายมาตราใด จึงจะไดรับสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายในเร่ืองระยะเวลาของการลาและอัตราการจายคาจาง เบ้ียเล้ียง และสวัสดิการไดอยาง
เหมาะสมและเปนธรรม เพราะสิทธิพิเศษสําหรับเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณเทานั้น ท่ีจะไดรับ
คาจางในระหวางการใชสิทธิในการลาตามมาตรา 52 จะเห็นไดวามาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศไทยดังกลาวมานั้น ยังไมสอดคลองกับมาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO) และมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศท่ีมีมาตรการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานของลูกจาง หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ในเร่ืองการใชสิทธิและหนาท่ีตอ
กันระหวางผูประกอบการ นายจาง และลูกจาง ใหไดรับความเสมอภาคและไดรับความเปนธรรม
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยไมเลือกปฏิบัติใน
เร่ืองคาจาง คาตอบแทน เบ้ียเล้ียง สวัสดิการ เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แตลูกจาง
อาจจะไดรับคาจางไมเทาเทียมกันอยูบางประการ เชน ในเร่ืองมาตรฐานฝมือแรงงาน และอาจถูก
จํากัดในเร่ืองระยะเวลา การทํางาน ลักษณะและประเภทของการทํางานตามความเหมาะสมของเพศ
อายุ และสภาพรางกาย ซ่ึงลูกจางก็ไดรับคาจางอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามสมควร 

  วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 รวมทั้งใหมีการแกไขกฎกระทรวง ท่ีเกี่ยวของ และบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 บางประการ เพื่อวางมาตรการทางกฎหมายในการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการใหมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 
                   The objective of this thesis is to analyze the legal measurements to promote 
employees’ skill development in the Private Company. The study is based on the history and 
evolution of the employees’ skill development, both in Thailand and foreign countries. This 
thesis also studies the laws promoting the employees’ skill development in Thailand and 
compares Thai laws with foreigners’ to bring out the advantages and modify our laws for the 
most effectiveness in developing employees’ skill in the Private Company.  
                   Under the Labor Protection Act B.E. 2541, the employees’ skill Development 
Promotion Act B.E. 2545, and the Ministrial Regulation No. 5, B.E. 2541 including the Ministrial 
Regulations, the Ministries, the Royal Decree, and other related laws, the employees’ skill 
development is still not clear or  fair enough. The existing laws cannot make the entrepreneurs to 
provide the skill training for employees and to persuade the employees into the skill trainings.  
The current laws do not protect the rights of employees on the subject of the duration of the 
leave, the wages, and provide  the punishment for the employers or Private Company not 
allowing its’ employees to make the leave for the skill trainings. 
                  The employees’ right to take the leave for the skill trainings is under the rules and 
procedures specified in the Ministrial Registration No. 5 B.E. 2541 which is in accordance with 
the Labor Protection Act B.E. 2541, section 36. The skill trainings, meetings, and other trainings 
provided by educational institution, government departments, or private sectors approved by the 
director general, are under the Labor Protection Law B.E. 2541, section 52. In order to get the 
benefits on the duration of the leave, the wages, allowances, and welfares, covered by laws, the 
employee taking the leave for the skill trainings is considered by the ages of the employees.  
Currently, only the employees under the age of 18 receive the wages when taking the leave,  
 

DPU



  

                                         ฉ 
 

under section 52. The legal measures of Thai laws are not consistent with the legal measures of 
the ILO and foreign legal measurement for improving the labor skill development, or other 
effective human resource developments. For the fairness, exercising the rights and doing the 
duties among the entrepreneurs, employers, and employees must not be discriminated based on 
the wages, compensations, allowances, welfares, sexes, ages, races, religions, or cultures, as 
indicated in the Labor Laws and the Skill Development Laws. The employees may not get the 
same wages if it is considered by the quality of work. The employees may also not get the same 
work hours, work, type of works if it is considered by the sexes, ages, and physical conditions of 
the labors.  Nevertheless, the employees must still get paid with the fair wages. 
                   This thesis proposes the revisions for some part of the Labor Protection Act B.E. 
2541, including the related Ministrial Regulations, and the Skill Development Promotion Act 
B.E. 2545, to get the most effective laws promoting the labors skill development. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

“แรงงาน” ในโลกปจจุบันนี้มีวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว โดยเปล่ียนแปลงจากกระบวนการ
ผลิตโดยใชแรงงานมนุษย ไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยใชเคร่ืองจักรกลทํางานและใช
คอมพิวเตอรเปนสมองกล ซ่ึงใชมนุษยเปนผูควบคุมการทํางาน โดยสามารถควบคุมการผลิตได
หลายๆ เคร่ืองในเวลาเดียวกัน จึงทําใหลดจํานวนแรงงานมนุษยลงได ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบมนุษยกับ
เคร่ืองจักรแลว เคร่ืองจักรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาในเร่ืองของความถูกตอง
แมนยํา และนอกจากน้ันยังสามารถผลิตไดในปริมาณท่ีมากกวาอยางสมํ่าเสมอหากเทียบกับแรงงาน
มนุษย 

ดวยความกาวหนาดังกลาว ไดสงผลใหเกิดปญหาการเลิกจางสูงข้ึน และเปนสาเหตุท่ีทํา
ใหมีการกดข่ีคาแรงท่ีต่ํากวาอัตราคาแรงท่ีกฎหมายกําหนด และไดกอใหเกิดปญหาการวางงาน จน
เปนเหตุใหแรงงานมนุษยตองมีการปรับปรุงและพัฒนาฝมือแรงงาน ตลอดจนความรูความสามารถ
ใหอยูในระดับท่ีสามารถควบคุมเคร่ืองจักรเคร่ืองยนตท้ังหลายได  และจะตองมีความรูความ
เช่ียวชาญดานทักษะในงานท่ีเกี่ยวกับการผลิตสินคาหรือบริการนั้นๆ ได เพื่อจะสรางความไดเปรียบ
และสามารถแขงขันในตลาดแรงงานในปจจุบันไดเปนอยางดี 
  ในสภาวการณทางสังคมและเศรษฐกิจปจจุบัน มีการแขงขันในตลาดการคาโลกสูงมาก 
แตละประเทศตางก็พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต เพื่อเพ่ิมคุณภาพของสินคาใหสูงข้ึนเร่ือยๆ 
แตส่ิงท่ีตรงกันขามคือ ในเร่ืองราคาของสินคาท่ีจะตองแขงขันยิ่งทําใหมีราคาท่ีต่ําลงกวาเดิม โดยมี
หลักการสําคัญอยูท่ีการพัฒนาศักยภาพของแรงงานใหมีขีดความสามารถและทักษะในการทํางานให
สูงข้ึน เพื่อใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การแขงขันนั้น มีองคประกอบท่ีสําคัญสองประการ คือ ประการแรก การพัฒนาความรูและศักยภาพ
ของบุคคล ใหทันตอการพัฒนาเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ  ประการท่ีสอง “การพัฒนา
ฝมือแรงงาน” เพื่อใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิตได 
 เม่ือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดสภาวะการแขงขัน
ทางการคาและธุรกิจระหวางประเทศอยางรุนแรง จึงมีความจําเปนตองมีการเพิ่มทักษะทางดาน
อาชีพและพัฒนาอาชีพของแรงงานมนุษยใหหลากหลายสาขามากยิ่งข้ึน อีกท้ังตองปรับปรุง
สารสนเทศใหทันกับสภาวการณของโลกในปจจุบัน เพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหสามารถตอสู
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กับประเทศเพื่อนบานไดอยางเหมาะสม เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดพัฒนา
ไปสูกระบวนการผลิตท่ีมีความเปนสากลมากยิ่งข้ึน เม่ือเปล่ียนจากการใชแรงงานมนุษยเปนหลัก 
(Labour Intensive) ไปสูการใชเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลแทนแรงงานมนุษย ทําใหสงผลกระทบ
โดยตรงตอสภาพการจางแรงงาน ความจําเปนท่ีจะตองเรงใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหทันกับสภาวการณของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

แมการประกอบกิจการทุกประเภทจะตองอาศัยแรงงานมนุษย แตหากมีการพัฒนาฝมือ
แรงงานใหมีความรูความสามารถ ก็จะทําใหการผลิตสินคาและบริการมีคุณภาพ  ผลผลิตสูงข้ึน ก็จะ
ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมสามารถเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็วและสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ 
ได แตการพัฒนาฝมือแรงงานไดดีหรือไมนั้น หาไดข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลแตอยางเดียวไม 
หากแตจําเปนท่ีจะตองใช “มาตรการทางกฎหมาย” เพื่อใหมีการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเสริมใหลูกจางในสถานประกอบการซึ่งเปนถือเปน
เคร่ืองจักรสําคัญในภาคการผลิต ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือเพ่ือใหคุณภาพของสินคาและ
บริการทัดเทียมหรือดีกวาคูแขงในตลาดโลกได โดยเปนการกําหนดสิทธิและหนาท่ีระหวางนายจาง
และลูกจาง การกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมและเสมอภาค  การกําหนดระยะเวลา รวมท้ัง
การกําหนดอัตราคาจางใหชัดเจนและเปนธรรม รวมท้ังจะตองมีการกําหนดบทกําหนดโทษท่ี
สอดคลองและเหมาะสม เพื่อใหนายจางและลูกจางตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ซ่ึงหากฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะตองถูกลงโทษ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองดังกลาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายไทยวาดวยการคุมครองแรงงานปจจุบัน ในเร่ือง
ท่ีลูกจางมีความประสงคจะลาเพื่อไปพัฒนาฝมือแรงงานแลว พบวา ในกรณีท่ีลูกจางมีอายุตั้งแตสิบ
แปดปข้ึนไป สามารถลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดเฉพาะตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเทานั้น1 แตกฎกระทรวงดังกลาวมีขอกําหนดใหนายจางอาจไม
อนุญาตใหลูกจางลาเพ่ือการนั้นได หากในปนั้นลูกจางเคยลาเพื่อการฝกอบรมหรือการพัฒนาความรู
ความสามารถมาแลวไมนอยกวาสามสิบวันหรือสามคร้ัง หรือการลาของลูกจางอาจกอใหเกิดความ
เสียหายหรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของนายจาง2 ซ่ึงกฎหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวา ไมมี
ความชัดเจนในเร่ืองการกําหนดระยะเวลาของการลา ไมมีการกําหนดวาระหวางการลาเพ่ือไปพัฒนา 
ฝมือแรงงานลูกจางจะไดรับคาจางจากนายจางหรือไมอยางไร และหากนายจางไมอนุญาตใหลา โดย 

                                                 
1  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 36 ประกอบ มาตรา 52. 
2  กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541. 
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ไมมีเหตุอันสมควรก็ไมมีบทกําหนดโทษใหนายจางตองรับผิดแตอยางใดแตเ ม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับกับแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป กฎหมายคุมครองแรงงานไดกําหนดใหลูกจาง
ลาเพ่ือไปฝกอบรมหรือพัฒนาฝมือแรงงานได โดยไดรับคาจางตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหนึ่งตองไม
เกินสามสิบวัน โดยมีบทกําหนดโทษนายจางที่ไมอนุญาตใหลูกจางลาโดยปรับไมเกินหนึ่งหม่ืน
บาท3 แมกฎหมายจะมิไดมีการกําหนดระยะเวลาในการลาไววาสามารถลาไดสูงสุดกี่วัน แตการ
กําหนดอัตราการจายคาจางไวปหนึ่งไมเกินสามสิบวัน ซ่ึงเปนการกําหนดระยะเวลาการจายคาจางท่ี
นอยเกินไป และไมมีบทลงโทษจําคุกนายจางท่ีไมอนุญาตใหลูกจางลาเพ่ือไปพัฒนาฝมือแรงงาน 
เม่ือพิจารณากฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน4 ก็ไมมีการกําหนดหลักการท่ีใหมี
การพัฒนาฝมือแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานฝมือแรงงาน อีกท้ังยังไมมีการ
กําหนดบทลงโทษแกนายจางท่ีไมอนุญาตใหลูกจางลาเพ่ือไปพัฒนาฝมือแรงงาน 
                   ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาคนควาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
และมาตรการทางกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เพื่อใหลูกจางในสถานประกอบการ ไดรับสิทธิประโยชนและคาจางอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
ตลอดระยะเวลาท่ีลาไปเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงาน โดยตองมีการกําหนดระยะเวลาการลา กําหนดอัตรา
การจายคาจางระหวางการลาใหเหมาะสม และกําหนดบทลงโทษนายจางท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎหมายใหไดรับโทษอยางเหมาะสมและเปนธรรมยิ่งข้ึน เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานของลูกจางในสถานประกอบการใหสามารถพัฒนาอยูในระดับมาตรฐานสากล อีกท้ังยัง
สามารถนําเอาความรูความสามารถไปพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง
ตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิด ความเปนมา ความหมาย ของการพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศไทย 
และความหมายของการลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาหลักกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของตางประเทศ เพื่อนําขอดีมาปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศ
ไทยใหเหมาะสมและเปนธรรม  
      1.2.3  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถาน
ประกอบการของประเทศไทย เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ เพื่อนําขอดีมา 

                                                 
3  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 52 และมาตรา 149. 
4  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545. 
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ปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย เพื่อใหการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ของลูกจางในสถานประกอบการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.2.4  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ การกําหนดบทลงโทษแกนายจางท่ีฝาฝนตอ
บทบัญญัติของกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ  
และความชัดเจนในการกําหนดเกณฑการอนุญาตใหลูกจางลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถ  นอกจากนั้นยังเปนแนวทางการกําหนดระยะเวลาในการลา ตลอดจนการกําหนด
อัตราการจายคาจางใหชัดเจนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา   

การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ยังไมมีการคุมครองลูกจางในสถานประกอบการอยางครอบคลุม โดยขาด
ความชัดเจนในการกําหนดระยะเวลาการลา การกําหนดอัตราคาจาง และการกําหนดบทลงโทษท่ีไม
เหมาะสมแกนายจางท่ีไมอนุญาตใหลูกจางลาเพื่อไปพัฒนาฝมือแรงงาน จึงทําใหการบังคับใช
กฎหมายดังกลาว ยังไมสัมฤทธ์ิผลเทาท่ีควร 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีใชบังคับอยูใน
ปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 รวมท้ังกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของ วามีความชัดเจน
และเปนธรรมเพียงใด พรอมท้ังเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวในแงตัวบทกฎหมาย 
วิธีการบังคับใชตามสภาพของปญหา เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของ
การใชกฎหมายกับลูกจางในสถานประกอบการในประเทศไทย โดยจะทําการศึกษาเทียบเคียงกับ
สนธิสัญญา อนุสัญญา และขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และกฎหมาย
ตางประเทศ เพื่อนํามาวิเคราะหหาหลักเกณฑท่ีดีและเหมาะสมมาปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ภายในประเทศไทย ใหมีความชัดเจนและเปนธรรมกับลูกจางในสถานประกอบการของไทยตอไป 
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1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
   เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงทําการ
รวบรวมขอมูลการศึกษา คนควาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารากฎหมาย บทความ วารสาร
บทบัญญัติกฎหมาย วิทยานิพนธ และเอกสารอื่นๆ  รวมท้ังสนธิสัญญา อนุสัญญา และขอแนะของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) กฎหมายของไทยและกฎหมายของตางประเทศ เพื่อนํามา 
วิเคราะหโดยอาศัยหลักเกณฑและทฤษฎีทางกฎหมายใหไดมาซ่ึงขอสรุปทางกฎหมาย เพื่อหา
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงแรงงานท่ีเกี่ยวของ และพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
ใหมีความชัดเจนเหมาะสมและเปนธรรมกับลูกจางในสถานประกอบการตอไป 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  ทําใหทราบถึงแนวคิด ความเปนมา ความหมาย ของการพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศ
ไทย และความหมายของการลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ 
 1.6.2  ทําใหทราบถึงหลักกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของตางประเทศ เพื่อนําขอดีมาปรับปรุงแกไขกฎหมายของประเทศ
ไทยใหเหมาะสมและเปนธรรม 
 1.6.3  ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางใน
สถานประกอบการของประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ เพื่อนํา
ขอดีมาปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย  เพื่อใหการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานของลูกจางในสถานประกอบการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.6.4  ทําใหทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ การกําหนดบทลงโทษแกนายจางท่ีฝาฝนตอ
บทบัญญัติของกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ  
และความชัดเจนในการกําหนดเกณฑการอนุญาตใหลูกจางลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถ  นอกจากนั้นยังเปนแนวทางการกําหนดระยะเวลาในการลา ตลอดจนการกําหนด
อัตราการจายคาจางใหชัดเจนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและความหมายของการพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศไทย 

 
กฎหมายแรงงาน เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย

และศีลธรรมอันดี เพราะกฎหมายแรงงานมีบทบัญญัติท่ีมุงถึงประโยชนสวนใหญของสาธารณชน
คือผูใชแรงงานท้ังหลายใหไดรับความเปนธรรมในการจางงานมากกวาจะคํานึงถึงเสรีภาพในการทํา
สัญญา (Freedom of Contract) และความศักดิ์สิทธ์ิในการแสดงเจตนา (Autonomy of Will) ซ่ึงเปน
แนวคิดทฤษฎีในการทําสัญญาตามกฎหมายเอกชนโดยท่ัวไป 

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน นอกจากเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
คุมครองและใหความเปนธรรมกับฝายนายจางและฝายลูกจางแลว ยังเปนกฎหมายคุมครองสิทธิและ
หนาท่ีของฝายนายจางและลูกจางดวย อีกท้ังยังเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบสุขประประชาชน 
เพื่อปองกันมิใหเกิดความวุนวายข้ึนภายในประเทศ และทําใหเกิดความสงบสุขแกบานเมือง 
นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังเปนกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาสําหรับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหรือ
นายจางท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ยิ่งไปกวานั้นพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง
พนักงานตรวจแรงงาน อาจดําเนินคดีอาญาตอผูท่ีเกี่ยวของได เม่ือตรวจพบวามีการกระทําความผิด
กฎหมายดังกลาวแมวาจะไมมีลูกจางหรือผูใดรองทุกขกลาวโทษก็ตาม นอกจากจะไดรับโทษทาง
อาญาแลว นายจางท่ีฝาฝนโดยมิไดมีการใหสิทธิประโยชนแกลูกจางตามกฎหมายแลว  อาจถูก
ดําเนินคดีทางแพงเพื่อบังคับใหจายคาทดแทนตามสิทธิของลูกจางหรือผูท่ีมีสิทธิอีกดวย 

 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาฝมือแรงงาน 

จากความหมายของ “การพัฒนาฝมือแรงงาน” ดังท่ีกลาวมาแลว จะเห็นไดวาแรงงาน
เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหประเทศเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศ และเหตุการณของ
โลกได เพราะการพัฒนาประเทศไมวาจะเปนไปในรูปใดยอมหนีไมพนท่ีจะตองใชแรงงานท้ังส้ิน 
แมจะมีการเกรงกันวาความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงมากในปจจุบัน ทําใหมี
การคิดคนปรับปรุงเคร่ืองจักรตางๆ เพื่อนํามาใชแทนแรงงานมนุษย จนอาจทําใหการใชแรงงาน
มนุษยหมดความสําคัญไปในท่ีสุด กลาวคือ เคร่ืองจักรอาจจะเขามาแทนท่ีการใชแรงงานมนุษยได
อยางสมบูรณ แตอยางไรก็ตามเคร่ืองจักรเหลานั้นตางก็ลวนแตเกิดข้ึนมาไดจากแรงงานคนท้ังนั้น 

ดังนั้น แรงงานมนุษย จึงยังคงมีความสําคัญอยูอยางแนบแนนกับการพัฒนาประเทศ  
ถึงแมจะเห็นความสําคัญของแรงงาน แตแรงงานสวนใหญยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบและตกอยูใน 
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ฐานะท่ีเสียเปรียบนายจางอยูเสมอมา เพราะนายจางสวนมากรํ่ารวยมีเงินทองจับจายใชสอย  แต
คนงานหรือกรรมกรเกือบท้ังหมดอยูในฐานะท่ียากจนกวาเพียงหารายไดพอเล้ียงชีพไปวันๆ นายจาง
จึงมีโอกาสที่จะเอารัดเอาเปรียบคนงานไดทุกเร่ือง ไมวาจะเปนอัตราการจายคาจาง จํานวนช่ัวโมง
การทํางาน สวัสดิการอื่นๆ  ซ่ึงหากคนงานเรียกรอง นายจางมักมีวิธีการในการจัดหาคนอื่นหรือ
เคร่ืองจักรมาทํางานแทนหรือปดสถานประกอบการเปนการช่ัวคราว ทําใหคนงานตองตกอยูใน
สถานะท่ีเปนคนวางงานจากการที่แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบดังท่ีไดกลาวมา ทําใหบรรดาผูใช
แรงงานท้ังหลาย โดยเฉพาะผูใชแรงงานในภาคพ้ืนยุโรปไดรวมตัวกันข้ึนเปนสมาคม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการตางๆ ในอันท่ีจะรักษาผลประโยชนของตนไมใหตองเสียเปรียบแกฝาย
นายจาง ซ่ึงฝายนายจางเองก็มีการรวมตัวกันอยูกอนแลว เพ่ือท่ีจะดําเนินการปรึกษาหารือเพื่อรักษา
ผลประโยชนของฝายตน และสามารถกระทําไดงายกวาฝายลูกจางเพราะมีจํานวนนอยกวา แมไม
ตองจัดต้ังเปนรูปสมาคมก็สามารถดําเนินการหาวิธีการในการรักษาผลประโยชนของฝายตนไดเปน
อยางดี 

เม่ือตางฝายตางมุงหาวิธีการในการท่ีจะรักษาผลประโยชนใหแกฝายตนซ่ึงมีลักษณะ
เปนผลประโยชนท่ีสวนทางกันเชนนี้ กลาวคือ ฝายผูใชแรงงานก็มีความประสงคท่ีจะไดรับคาจางใน
อัตราท่ีสูง โดยไมตองมีระยะเวลาทํางานท่ียาวนานเกินไป มีสภาพการทํางานท่ีดี มีสวัสดิการและ
ความปลอดภัยในการทํางาน แตในขณะเดียวกัน ฝายนายจางก็มีความประสงคท่ีจะไดแรงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในอัตราคาแรงท่ีต่ํา เพื่อใหไดผลกําไรท่ีสูงจึงเปนการแนนอนท่ีวา โอกาสที่จะมีการ
กระทบกระท่ังกันระหวางสองฝายนี้ ยอมจะตองเกิดมีข้ึนอยางแนนอน รัฐจึงตองเขามาทําหนาท่ีเปน
คนกลางเพ่ือไกลเกล่ียและจัดใหท้ังสองฝายไดมีโอกาสดําเนินการเจรจากันโดยสันติ เสมอภาค เพ่ือ
ประสานความเขาใจอันดีตอกัน5 นอกจากนี้ ยังตองประสานงานและสนับสนุนเพื่อจัดวางระบบการ
พัฒนาฝมือแรงงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเปนแรงงานท่ีมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติตอไป 

นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ ไวใน
ความหมายตางๆ ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

เปร่ือง  กุมุท ไดกลาวถึงความมุงหมายของการฝกอบรมอาชีพวาเปนการมุงเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมในดานใหญๆ 3 ดาน6  คือ 

1. ดานความรู คือ การนําความรูไปใชในการวิเคราะห สังเคราะห และแยกแยะ
องคประกอบใหสัมพันธกับส่ิงตางๆ ได นอกเหนือจากการท่ีไดเรียนรูส่ิงใหมๆ เพิ่ม ข้ึน 
    

5  สุดาศิริ  วศวงศ.  (2543). คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน.  หนา 5-6. 
6  ประสงค  อยูดี. (2544).  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการฝกอาชีพหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน.  หนา  7. 
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2. ดานความรูสึก คือ ความรูสึกท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน หลังจากการฝกอบรม
แลว  เชน การยอมรับส่ิงใหมๆ มีเจตคติในทางท่ีพึงปรารถนาหรือมีความกระตือรือรนข้ึน 

3. ดานทักษะหรือการปฏิบัติการ คือ ความสามารถ ความชํานาญ ความคลองแคลว และ
ความถูกตองในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน ภายหลังจากไดรับการฝกอบรมแลว 

สุนทร  สุนันทชัย ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อฝกอาชีพไว 3 ประการ ซ่ึงพอ
สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. การฝกอาชีพเพื่อการจางงาน (Job Training หรือ Training for Employment) เปนการ 
ฝกท่ีมุงเนนในการฝกทักษะใหประชาชน  เพื่อสนองตอบความตองการแรงงานดานธุรกิจ
อุตสาหกรรมและบริการ เชน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกลโรงงาน ชางเช่ือมและโลหะแผน นักบัญชี 
เปนตน 

2. การฝกเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ (Training for Self – employment) เปนการฝกท่ี
มุงเนนในการฝกใหประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะชวยทําใหประชาชนในชนบทมี
งานทําภายในทองถ่ิน อันเปนการชวยลดปญหาการวางงานและการอพยพเคล่ือนยายแรงงานเขาสู
เมืองใหญ การฝกอาชีพประเภทนี้ ไดแก ชางตัดเย็บเส้ือผาสตรี ชางซอมเคร่ืองยนตขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร การทําดอกไมประดิษฐและการทําสินคาศิลปหัตถกรรมพื้นบานตางๆ 

3. การฝกอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเปนอยูของตนเอง (Training for Self – 
improvement) เปนการฝกท่ีไมไดมุงเนนใหบุคคลนําความรูหรือทักษะเพื่อนําไปใชในการประกอบ
อาชีพ แตถือไดวาเปนการศึกษาท่ัวไป (General Education) ประชาชนท่ีผานการฝกอาชีพประเภทนี้ 
จะสามารถนําความรูหรือทักษะท่ีไดรับไปใชในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเปนอยูของตนเอง 
เชน การซอมอุปกรณไฟฟาภายในบาน การตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน การบํารุงรักษารถยนต เปนตน 

บุญศักดิ์  ใจจงกิจ ไดกลาวถึงเปาหมายของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพซ่ึง ดําเนินการ
โดยหนวยงานภาครัฐบาล พอสรุปไดดังตอไปนี้7 

1. เพื่อจัดการศึกษาและฝกอบรมทักษะวิชาชีพใหผูเรียนมีทักษะท่ีดีเพียงพอตอการ 
ทํางานและการประกอบอาชีพ     

2. เพื่ออบรมวิชาชีพใหแกประชาชนท่ีวางงานหรือยังไมมีงานทํากอนเขาสูตลาดแรงงาน  
และฝกทักษะฝมือเพิ่มเติมใหแกแรงงานท่ีมีงานทําอยูแลว เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานอาชีพของ
ตนเองใหไดผลดียิ่งข้ึน 
 
 
__________________________       
           7  แหลงเดิม.  หนา 7-8.   
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3. เพื่อใหบริการวิชาการแกชุมชน นอกเหนือไปจากการจัดการศึกษาใหแกประชาชน
และเยาวชนท่ัวไปรวมทั้งเกษตรกร เพ่ือใหมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและ
พัฒนาสังคม 

4. เพื่อพัฒนาประชาชนผูทุกขยากเดือดรอน ผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาสทางการศึกษา
ใหมีความรูความสามารถและทักษะดานอาชีพท่ีสามารถจะนําไปใชชวยตนเองและครอบครัวได 

5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหครบถวนตามความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ท่ี
ไดกําหนดเอาไว พัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีอยูนอกระบบโรงเรียนใหเปนพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน
โดยมุงสงเสริมใหประชาชนมีขีดความสามารถในการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน ใหเพียงพอ
และสามารถนําออกจําหนายไดตอไป 

6. เพื่อเปนการพัฒนาชนบทใหครบวงจรโดยใหเกษตรกรมีการรวมกลุมในการประกอบ 
อาชีพ ทําใหมีรายไดท่ีม่ันคง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสูงข้ึน 

7. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสูเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปใหสามารถทําการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตท้ังทางดานประมาณและคุณภาพใหตรงกับความตองการของตลาด 
ตลอดจนยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึนท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 ดังนั้น จึงเห็นไดวาในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ (Further Occupational Skill -
Training) ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน มีความสอดคลองกับแนวคิดของสุนทร สุนันทชัย ท้ังใน
สวนของการฝกอาชีพเพื่อการจางงาน (Job Training หรือ Training for Employment) การฝกอาชีพ
เพ่ือการประกอบอาชีพอิสระ (Training for self – employment) และการฝกอาชีพเพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของตนเอง (Training for self – improvement)8 
 สุรพล  ปธารนวนิช และอัญชลี  คอคงคา ไดเสนอแนวคิดของ Charles A Prosser and 
ThosH.Quigley (1949) andGrant Venn and Theodor Marchere, jr (1964) ไวในการศึกษาเร่ือง 
“ความตองการของตลาดแรงงานในการฝกอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนท่ีใกลเคียง” โดย
สรุปวา การฝกอาชีพ มีวิวัฒนาการมาพรอมกับการใชแรงงานมนุษยและไดทวีความสําคัญข้ึนมาเม่ือ
เกิดการขยายตัวของความเปนเมือง  และการคาโดยถือกันวาการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป 
นับเปนชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลงของระบบการฝกอาชีพคร้ังสําคัญซ่ึงนําไปสูการจัดต้ังสถาบัน
เฉพาะเพื่อทําหนาท่ีฝกทักษะทางอาชีพในขณะท่ีพัฒนาการของการฝกอาชีพในสหรัฐอเมริกากําลัง
จะเร่ิมตน และพัฒนาในสวนของสถาบันการศึกษาควบคูไปกับระบบการศึกษาสามัญ 
 
 
__________________________      
 8  แหลงเดิม.  หนา 8-9. 

DPU



  

10 
 

2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
การฝกอบรมถือวาเปนสวนสําคัญยิ่งสวนหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับ

องคกร ความหมายของการฝกอบรม การฝกอบรมคือการที่ผูประกอบการวางแผนการประกอบ
ธุรกิจไวลวงหนาวาจะดําเนินธุรกิจไปในทิศทางใด จึงไดริเร่ิมจัดหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหลูกจาง
เรียนรูความสามารถท่ีเกี่ยวของกับงาน โดยมีเปาหมายของการฝกอบรมเพ่ือใหลูกจางมีความรู ความ 
ชํานาญทักษะ ทัศนคติ ความสามารถในการทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพในทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปน
ในงานของตนท่ีทําอยู และพัฒนาถึงข้ึนทักษะช้ันสูง โดยเนนหลักสูตรการฝกอบรมท่ีผูประกอบการ
ตองการกําหนดให ข้ันตอนในการฝกอบรมจะตองประกอบดวยการวิเคราะห การออกแบบ การ
พัฒนา การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผล วาส่ิงท่ีไดฝกอบรมมานั้นมีขอดีขอเสียหรือไมอยางไร 
เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน หรือปรับปรุงตัวบุคคลผูเขารับการฝกใหมีความสามารถในการ
ทํางานใหสูงข้ึนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใหกับฝมือแรงงาน 
 
2.3  ความหมายของการฝกอบรมและการพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศไทย 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีแรงงานซ่ึงมีความสามารถพรอมท่ีจะทํางาน แตยังคงตอง
พัฒนาทักษะฝมือใหกาวหนายิ่งข้ึนเพื่อแขงขันกับตลาดแรงงาน จึงจําตองมีการจัดใหมีการฝกอบรม
และพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง การพัฒนาฝมือแรงงานในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายพอสรุปไดดังนี้ คําวา “ฝมือ” เปนความเช่ียวชาญในการใชมือ การชางทํา
ดวยมือ สวนคําวา “แรงงาน” ไดใหความหมายไววาเปนความสามารถในการทํางานเพื่อประโยชน
ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น “ฝมือแรงงาน”  จึงหมายถึงความเชี่ยวชาญในการลงมือลงแรงทํางานเพ่ือ
ประโยชนในทางเศรษฐกิจสังคมไทยในยุคปจจุบันกําลังกาวสูยุคของการเปลี่ยนแปลงจากแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมมาเปนแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหตองใชพื้นที่ของ
การเกษตรมาสรางเปนโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหท่ีดินเพื่อการเกษตรลดนอยลง แตจํานวน
ประชากรกลับเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จึงจําเปนตองนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชให
มากยิ่งข้ึน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  
และเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงานใหมีมาตรฐานทัดเทียมประเทศอ่ืนๆ เพ่ือการแขงขันในตลาดโลกได จะ
เห็นไดวาการเรียน 

การสอนท่ีมุงเนนแตทฤษฎีโดยไมมีการปฏิบัติจริงไมสามารถจะทําใหเกิดความเขาใจ
และประสิทธิภาพไดเพราะไมเคยปฏิบัติ ไมสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนไดดีเทาท่ีควร เม่ือศึกษาจนจบ
หลักสูตรก็ไมสามารถนําไปใชประกอบอาชีพไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร จึงมีความ
จําเปนตองศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไป เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพ
ในการทํางานและสามารถเขาทํางานในตลาดแรงงานได เพื่อลดปญหาการวางงานในสังคม 
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นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการฝกอบรมและการพัฒนาฝมือแรงงานไว 
เปนอันมาก เชน การฝกอบรมเปนกรรมวิธีเพิ่มพูนสมรรถภาพของพนักงานในการทํางานท้ังใน
ปจจุบันและอนาคตโดยในการพัฒนานิสัย ความคิด ความชํานาญ ความรูและทาทีตางๆ (อมร รักษา
สัตย) 

ฟลิปโป ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา “การฝกอบรม คือ กระบวนการเสริมสราง
เพิ่มพูนความรู ทักษะ หรือความชํานาญงานใหแกผูปฏิบัติงานหรือคนงานแตละคนในขอบเขตของ
การปฏิบัติงานเฉพาะอยาง” 

ฮารบินสันและมายเออร ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา “การฝกอบรม คือ 
กระบวนการที่จะเพิ่มพูนความรูความชํานาญและความสามารถของบุคคลในสังคมใดสังคมหน่ึง” 

กริช อัมโภชน แหงสํานักฝกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดใหความหมาย
วา  “การฝกอบรม” เปนกระบวนการอันท่ีจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรูความเขาใจมี
ทัศนคติอันเหมาะสม และเกิดความชํานาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกระท่ังผูเขารับการฝกอบรมเกิด
การเรียนรู หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม อันจะยังให
สามารถทําหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายไดอยางเต็มท่ี (กริช อัมโภชน, อางใน เริงลักษณ โรจนพันธ) 

บุญศักดิ์   ใจจงกิจ  และคณะ ไดกลาววา  การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ  (Further  
Occupational Skill Training) หมายถึง การฝกอบรม “ทักษะอาชีพ” ใหแกผูท่ียังไมมีประสบการณ
ทํางานใหสามารถทํางานไดโดยมีทักษะในระดับหนึ่งหรือการฝกอบรมยกระดับทักษะใหได
มาตรฐานอยางหนึ่ง และการฝกทักษะในอาชีพใหมใหแกผูตองการเปล่ียนอาชีพ การจัดฝก อบรม
เพื่อพัฒนาอาชีพนี้ ซ่ึงอยูในสวนหนึ่งของการศึกษาเทคนิคและอาชีวศึกษากับการฝกอาชีพ 
(Technical and Vocational Education and Training :“TVET”) เฉพาะสวนท่ีเปนของ “ทักษะอาชีพ” 
(Skill - Based) ซ่ึงจะพบไดในกระบวนการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา9 

นอกจากนี้  บุญศักดิ์  ใจจงกิจ และคณะ ไดกลาวถึงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพใน
ประเทศไทยวาเปนการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ เปนการฝกทักษะวิชาชีพหรือทักษะอาชีพเปนหลัก
สําคัญ ดวยหลักสูตรอบรมวิชาชีพสาขาตางๆ ท้ังระยะเวลาส้ันและเวลายาวสําหรับในประเทศไทย
นั้นไดจัดทําเปนลักษณะการฝกอบรมระยะสั้นตลอดมาตั้งแตตน เชน หลักสูตรโรงเรียนสารพัดชาง
และหลักสูตรการพัฒนาฝมือแรงงาน หลักสูตรเหลานี้สวนมากเปนหลักสูตรใช “ทักษะเดี่ยว” เอก
ทักษะ (Single - Skills) ท้ังส้ิน10 

    
9  ชมพร  โลวัชรินทร.  (2541).  เร่ืองการประเมินผลการสําเร็จของการจัดการฝกอบรมหลักสูตรยกระดับ

ฝมือแรงงาน: ศึกษากรณีผูเขารับการฝกยกระดับฝมือรุนท่ี 3/2541.  หนา 17. 
10  ประสงค  อยูดี. เลมเดิม. หนา 7.  
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2.4  ความหมายของมาตรฐานฝมือแรงงาน  (Occupational Skill Standards) 
“มาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายถึงขอกําหนดท่ีใชเปนเกณฑวัดทักษะฝมือความรู

ความสามารถและทัศนคติในการทํางานของผูปฏิบัติงานในสาขาอาชีพตางๆ ซ่ึงจะใชเปนเกณฑ
สําหรับทดสอบผูปฏิบัติงานในสาขาอาชีพนั้นๆ วามีทักษะฝมือ ความรู ความสามารถ และทัศนคติ
ในการทํางานถึงระดับมาตรฐานฝมือแรงงานหรือไม มาตรฐานฝมือแรงงานกําหนดขึ้นโดยใช
หลักเกณฑของการทํางานท่ีถูกตองตรงตามหลักวิชา มีความประหยัด ความปลอดภัย ภายในเวลาท่ี
เหมาะสมและผลงานท่ีทําเสร็จแลวสามารถยอมรับได ดังนั้น การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จึง
เปนการทดสอบเพ่ือวัดวาการทํางานของบุคคลผูเขาทดสอบ มีหลักวิธีการทํางาน การใชเคร่ืองมือ
อุปกรณถูกตองหรือไมใชวัสดุประหยัดเพียงใด ข้ันตอนวิธีการทํางานมีความปลอดภัยหรือไมใช
เวลาในการทํางานตามแบบทดสอบเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม และสุดทายจะตอง
ผานการตรวจสอบผลงานที่ทําไดวามีความสมบูรณถูกตองตามหลักวิชาหรือไมผูท่ีจะเขารับการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจะไดทราบระดับฝมือความสามารถของตนเองชวยใหสามารถพัฒนา
ทักษะฝมือ ความรู ความสามารถไดถูกทางมากยิ่งข้ึน 
 
2.5 ความหมายของมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  (National Skill Standards) 

“มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ” หมายถึงขอกําหนดท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ซ่ึงแตตั้งโดยคณะกรรมการสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงานภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดกําหนดข้ึนเพื่อใชเปนเกณฑวัดทักษะ
ฝ มือความรู  ความสามารถ  ทัศนคติในการทํางาน  รวมถึงเวลาที่ ใช  และผลงานท่ีสํา เ ร็จ 
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังประกอบข้ึนดวยผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูความสามารถในสาขา
อาชีพนั้นๆ มารวมกันพิจารณารายละเอียดในการวิเคราะหงาน เพื่อกําหนดขอทดสอบและ
แบบทดสอบจําแนกระดับความยากงายของการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในสาชาอาชีพท่ีไมมีความ
ซับซอนยุงยากมากอาจกําหนดขอทดสอบเพียง1 ระดับแตในสาขาอาชีพท่ีมีความสลับซับซอนและมี
ความยากงายแตกตางกันมากอาจมีการกําหนดเปน 3 ระดับคือ 

ระดับท่ี 1 ช้ันตน หมายถึง ผูท่ีมีฝมือและความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานท่ีตองมีหัวหนา
งานชวยใหคําแนะนํา หรือชวยตัดสินใจในเร่ืองสําคัญเม่ือจําเปน 

ระดับท่ี 2 ช้ันกลาง หมายถึง ผูท่ีมีฝมือระดับกลาง มีความรู ความสามารถ ทักษะ การใช
เคร่ืองมือและอุปกรณไดดี มีประสบการณในการทํางาน สามารถใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาได
อยางมีคุณภาพ 

ระดับท่ี 3 ช้ันสูง หมายถึง ผูท่ีมีฝมือระดับสูง สามารถวิเคราะห วินิจฉัยปญหา การ
ตัดสินใจ รูข้ันตอนกระบวนการของงานเปนอยางดี สามารถชวยแนะนํางานฝมือผูใตบังคับบัญชาได 
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ดี สามารถใชหนังสือคูมือ นําความรูและทักษะมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีใหมไดโดยเฉพาะการ
ตัดสินใจและเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว11 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเปนมาตรฐานของประเทศในสาขาอาชีพตางๆ ท่ีมี
ลักษณะกลางๆ กลาวคือใชเปนการท่ัวไปในอาชีพนั้นๆ  ครอบคลุมทักษะความชํานาญท่ีจําเปนท่ีผู
ประกอบอาชีพนั้นๆ พึงมี  ไมเฉพาะเจาะจงวาจะนําไปใชในสถานประกอบการใด ผูประกอบอาชีพ
ท่ีตองการทราบระดับฝมือของตนเอง  หรือตองการประเมินฝมือความสามารถในการทํางานของตน  
กระทําไดโดยเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเพื่อประเมินผล12 

มาตรฐานทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดระดับความรู ทักษะ เจตคติในการทํางานของผู
ประกอบอาชีพในสาขาตางๆ  ประกอบดวย 

1)  ความรู (Knowledge) ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองนํามาใชในการทํางานไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ 

2)  ทักษะ (Skill) เปนการสะสมประสบการณจนเกิดความชํานาญ มีความสามารถเพียง
พอท่ีจะทํางานไดอยางมีคุณภาพตามขอกําหนด ถูกตองตามข้ันตอน และเสร็จตรงตามเวลาท่ีกําหนด
ไว 

3)  เจตคติ (Attitude) จะตองมีจิตสํานึกในการทํางานท่ีดีประกอบดวยจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดคุณภาพมาตรฐานฝมือแรงงาน  มีดังตอไปนี้ 
1)  มีความรูในทฤษฎีเพียงพอตอการปฏิบัติ 
2)  การปฏิบัติงานคํานึงถึงความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม 
3)  เลือกใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณในการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง 
4)  ปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
5)  เลือกใชวัสดุอยางประหยัดคุมคา 
6)  ใชระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
7)  ผลสําเร็จของงานไดคุณภาพตามขอกําหนดทุกประการ13 
 

    
11  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน.  (2548).  โครงการศึกษาความตองการดานการฝกอบรมใน

เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงรายและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  (รายงานการวิจัย).  หนา 9-10. 
12  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน.  (2548).  ขอเสนอแนะการใช

ประโยชนจากการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน. หนา 1-2.  
13  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน.  หนาเดิม. 
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2.6 หลักการพัฒนาฝมือแรงงาน 
การพัฒนาฝมือแรงงานเปนกระบวนการพัฒนายกระดับทักษะฝมือศักยภาพและ

สมรรถนะการทํางาน เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันท้ังทางดานเทคโนโลยีการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ หรือการประกอบอาชีพอิสระและการเปนผูประกอบการโดยใชวิธีการ
ฝกอบรมหรือกระบวนการอ่ืนท่ีกอใหเกิดการพัฒนา ซ่ึงกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนองคกรหลักใน
การดําเนินการและประสานงาน เพื่อสงเสริมหนวยงานภาครัฐ  และเอกชนใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานสากล  มีเอกภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากลและสามารถแขงขัน
ไดในตลาดโลกกิจกรรมการพัฒนาฝมือแรงงานแบงตามกลุมเปาหมายได 3 กลุม คือแรงงานใหม  
แรงงานในตลาดแรงงาน และแรงงานท่ีประสงคจะเปล่ียนสาขาอาชีพโดยใหบริการพัฒนาฝมือ
แรงงานในการฝกหลักสูตรเตรียมเขาทํางานหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน และหลักสูตรเสริมทักษะ 
เพื่อสงเสริมคุณภาพฝมือแรงงานใหมีมาตรฐานทันสมัยรองรับความตองการแรงงานทั้งในและ
ตางประเทศ  รวมท้ังการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ  
ดําเนินการทดสอบฝมือแรงงานในสาขาตามท่ีไดกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาตินอกจากนี้
ไดดําเนินการสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.  2545 
 
2.7  หลักการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเปนกระบวนการประสาน สนับสนุน และสงเสริม
ใหภาคเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงาน  ดังนี้ 

1)  การประสานงานนโยบาย แผนงาน โครงการเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาฝมือ
แรงงานของประเทศใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานนโยบายของรัฐและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนลดความซํ้าซอนของการพัฒนาอาชีพ ระหวางหนวยงานตางๆ 
โดยผานคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ 

2)  การสงเสริมใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานโดยกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานไดใหสิทธิประโยชนแกภาคเอกชนเปนผูดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานใหกับแรงงานใหม
และแรงงานในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยภาคเอกชนสามารถหักคาใชจายจากการฝกอบรมจํานวน 1.5 เทา ได
กอนการคํานวณภาษีเงินได 

3) การประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงานโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความมีสวนรวมระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในการนํา
ทรัพยากรที่มีอยูของหนวยงานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อให 
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สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานโดยเปนเครือขายแลกเปล่ียนความรูขอมูลขาวสารใน
การพัฒนาฝมือแรงงาน  ตลอดจนการรวมมือกันพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนอุปกรณ  บุคลากรฝก 
วัสดุฝก  สถานท่ีฝก  และงบประมาณดําเนินการท่ีจะสามารถใหการสนับสนุน เพื่อใหการพัฒนา
ฝมือแรงงานไดกวางขวางไมมีขีดจํากัด และเพื่อใหความรวมมือดังกลาวเปนไปอยางเปนรูปธรรม
ชัดเจนและเกิดแนวปฏิบัติกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนรวมท้ังการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษา
ประจําสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานทุกจังหวัด เพื่อใหภาคเอกชนเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานอยางใกลชิดและเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
รวมท้ังไดเขารวมประชุมในการประชุมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนประจํา14 

 

2.8  การฝกอาชีพและการพัฒนาฝมือแรงงาน อาจแบงออกไดเปน 5 ประเภทคือ 
1)  การฝกเตรียมเขาทํางาน  เปนการฝกเบ้ืองตนเพื่อเปนพื้นฐานในการทํางาน โดยเนน

กระบวนการทํางาน การผลิต และกระบวนการในธุรกิจ  ตลอดจนเสริมสรางเจตคติและฝมือข้ัน
พื้นฐาน จุดออนของการฝกเตรียมบุคคลเขาทํางานมักเปนเร่ืองของหลักสูตรท่ีไมสอดคลองกับสภาพ
ความตองการของตลาด  การคัดเลือกผูเขาฝกท่ีไมเหมาะสมกับความถนัดและความสนใจและการ
มุงเนนการฝกดานฝมือเปนสําคัญเพียงอยางเดียว 

หลักสําคัญสําหรับพิจารณาในการฝกบุคคลเพ่ือเตรียมเขาทํางาน  ท้ังผูดําเนินการและ
ผูรับการฝกจะตองสํารวจตลาดสําหรับงานท่ีฝกเตรียมเขาทํางานน้ันมีอยูหรือไมเพียงใด  มีการ
สํารวจความถนัด  จุดเดน จุดออนของผูรับการฝกท้ังในดานบุคลิก ลักษณะนิสัย และทรัพยากร อ่ืนๆ 
ท่ีจะเอื้ออํานวยตองานนั้นๆ  อนึ่ง  ตลอดเวลาฝกอบรมควรสอดแทรกการวางแผนทํางานและการเร่ิม
งานในระหวางผูรับการฝกดวยกันเอง  ครูและสถาบันนั้นๆ เปนระยะๆ 

2)  การฝกยกระดับฝมือ  เนนการฝกความรูความสามารถเจตคติท้ังดานทฤษฎีและดาน
ปฏิบัติ  และวิทยากรตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ ใหแกผูท่ีทํางานอยูแลว ใหสามารถทํางานใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  การฝกเพื่อยกระดับฝมือนี้มีท้ังการฝกเฉพาะกิจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเปน
ระยะเวลาส้ันๆ และการฝกเพื่อยกระดับฝมือในระยะยาว การฝกเพื่อยกระดับฝมือนี้มักเปนการฝกท่ี
ไดผลตอบแทนสูงเพราะหนวยงานแตละหนวยงานท่ีสงบุคลากรเขารับการฝก  และผูเขารับการฝก
เองจะทราบถึงความตองการของหนวยงานและของตนเองเปนอยางดี  บางคร้ังหนวยฝกอบรมและ
หนวยท่ีสงคนเขาฝกอบรมจะมีการปรึกษาทําความตกลงกันในเร่ืองหลักสูตรการฝกอบรม  เพื่อให
การฝกอบรมมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการสูงสุดอีกดวย 

 

 

    
14  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน.  เลมเดิม.  หนา 12. 
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3)  การฝกในกิจการ  เปนการฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยปกตินิยมใหผู
จบการฝกเตรียมเขาทํางานไดเขาฝกในกิจการท้ังนี้เพ่ือใหมีความชํานาญ มีความคุนเคยกับเคร่ืองมือ
อุตสาหกรรม  สภาพการทํางานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเนนชีวิตจริงของกระบวนการ
ของสถานประกอบการน้ัน การเขาฝกในกิจการนี้หากมีการวางแผนรวมกันระหวางสถาน
ประกอบการหนวยงานฝกอบรม และผูรับการฝกอบรมใหฝกงานในสภาพท่ีผู เขาฝกจะนํา
ประสบการณไปทํางานจริงจะทําใหเกิดประโยชนสูงสําหรับการฝก หากสามารถจัดใหผูรับการฝก
ไดเห็นกระบวนการท่ีผูรับการฝกอาจตองเกี่ยวของในอาชีพนั้นๆ ทุกข้ันตอนไดก็จะเปนการดี 

4)  การฝกอาชีพท่ีไมใชชาง อาชีพท่ีไมใชชางมีอยูมากมาย เชน การประกอบธุรกิจ
สวนตัว พนักงานบริการ ผูชวยแมบาน จุดออนของการฝกอาชีพท่ีไมใชชางโดยท่ัวๆ ไป มักเปนการ
ฝกโดยท่ีผูรับการฝกไมมีโอกาสไดสํารวจอาชีพอยางกวางขวาง ไมมีการสํารวจตนเองถึงความถนัด
ความชอบ ทรัพยากรที่ตนมีอยู อนึ่งการฝกโดยท่ัวไปมักเนนท่ีฝมือในการผลิตเปนสําคัญ มักละเลย
องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จในอาชีพ เชน เร่ืองความเหมาะสมของนิสัยใจคอ  
ความถนัด การเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ ความสามารถในการจัดการ การบริหารงาน
ทรัพยากร การมีแหงขอมูลท่ีกวางขวางและทันเหตุการณ  การเลือกสถานท่ี การรูจักการทําบัญชี  
การระดมทุนการติดตามผล การประเมินผล และการประชาสัมพันธเปนตน 

5)  การฝกอาชีพในชนบท เปนการฝกความรูความสามารถในอาชีพตางๆ ตามความ
ตองการและความเหมาะสมของบุคคล กลุมบุคคลและทองถ่ิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 มีการฝกอาชีพในชนบทในลักษณะนี้มากและคอนขางจะกวางขวางจุดออน
ของการฝกอาชีพในชนบท มักขาดขอมูลทางการตลาด ทําใหตนเองไมรูวาตองการฝกอะไร ฉะนั้น
จึงมักฝกตามท่ีหนวยงานท่ีจัดมีความพรอมท่ีจะฝกให ซ่ึงอาจไมตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและความตองการของตน  

 
2.9  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพในประเทศไทย 

การจัดฝกอบรมในประเทศไทยที่จัดฝกอบรมจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ลวนได
จัดทําในลักษณะการจัดฝกอบรมระยะส้ันตลอดมา ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีใชเอกทักษะ (Single-Skills) ท่ี
เปนเชนนี้เพราะ ผูใชแรงงานสวนใหญมีการศึกษานอยและไรทักษะฝมือ เพราะเปนแรงงานท่ีเพิ่งจบ
การศึกษาแตยังไมเคยไดรับการฝกอาชีพมากอน จึงควรจะมีการพัฒนาใหมีการฝกอบรมแรงงานใน
ระยะยาวโดยการฝกข้ันพื้นฐานและฝกเทคโนโลยีช้ันสูงจนจบหลักสูตร  เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานที่
สําเร็จการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภาครัฐควรสรางกลไกของกฎหมายและโครงสราง
หลักสูตรในการจัดฝกอบรม และหามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนๆ เพื่อสรางแรงจูงใจให
ภาคเอกชนเห็นความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาฝมือแรงงาน และใหภาคเอกชนเขารวม 
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โครงการในการพัฒนาฝมือแรงงานโดยใหสิทธิประโยชนตางๆ ตอบแทน 
 2.9.1 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพโดยหนวยงานภาครัฐบาล 
                หนวยงานภาครัฐมีวัตถุประสงคท่ีจะจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพใหแก
ประชาชนดังตอไปนี้ 

1)  เพ่ือใหการศึกษาและฝกอบรมทักษะวิชาชีพใหผูเรียนมีทักษะท่ีดีตอการทํางานและ
การประกอบอาชีพ 
                2)   เพื่ออบรมวิชาชีพใหแกประชาชนท่ีวางงาน  หรือยังไม มีงานทํากอนเขาสู
ตลาดแรงงานฝกฝมือแรงงานเพ่ิมเติมใหแกแรงงานท่ีกําลังทํางานอยู และเปดโอกาสใหผูทํางานแต
ประสงคจะเปล่ียนสาขาอาชีพ หรือยังขาดหลักวิชาไดเขารับการฝกอบรม เพื่อปรับปรุงอาชีพของตน
ใหไดผลยิ่งข้ึน 

3)  เพื่อใหบริการวิชาการแกชุมชนนอกเหนือจากการจัดการศึกษา ใหประชาชนและ
เยาวชนท่ัวไปรวมท้ังเกษตรกรไดฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและ
พัฒนาสังคม 

4)  เพ่ือพัฒนาประชาชนผูทุกขยากเดือดรอน ผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาสทางการศึกษา
ใหมีความรูความสามารถและทักษะทางดานอาชีพ สามารถชวยตนเองและครอบครัวได 

5)  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเขาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน ใหเปนกําลังพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน โดยมุงสงเสริมให
ประชาชนมีขีดความสามารถในการผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรือนใหเพียงพอ และสามารถผลิตเพื่อ
จําหนายตอไป 

6)  เพื่อเปนการพัฒนาชนบทใหครบวงจร ใหเกษตรกรมีการรวมกลุมประกอบอาชีพ
เพื่อใหมีรายไดท่ีม่ันคง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสูงข้ึน 

7)  เพื่อถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเหมาะสมสูเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตท้ังดานปริมาณและคุณภาพใหตรงกับความตองการของ
ตลาด ตลอดจนยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิตใหสูงข้ึนท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม 
       2.9.2  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพโดยหนวยงานเอก 

หนวยงานภาคเอกชนมีวัตถุประสงคในการจัดฝกอาชีพระยะส้ัน โดยจัดเปนสถานศึกษา
เชิงธุรกิจ และอยูภายใตการกํากับดูแลประสานงานของหนวยงานกลางคือ สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาเอกชน ถือไดวาสถานศึกษาหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันนี้  ไดจัดบริการ
การศึกษาใหกับประชาชนไดสวนหนึ่ง  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดกําหนด
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคใหสถานศึกษาเอกชนจัดบริการเพื่อประโยชนของผูเรียน 4 ประการคือ
ประการแรกใหความรูความเขาใจในวิชาชีพ ประการท่ีสองสรางทักษะเพ่ือความชํานาญในการ 
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ประกอบวิชาชีพ ประการท่ีสาม สรางเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ ประการท่ีส่ี เนนถึงสภาพท่ัวไปและตัว
บุคคลใหประกอบอาชีพได 
 
2.10  การดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 หนวยงานตางๆ ของท้ังภาครัฐบาลและเอชกชนตระหนักดีในปญหาดังกลาว จึงไดจัดให
มีการฝกอบรมเพื่อยกระดับฝมือแรงงาน โดยกระจายการใหการบริการท้ังในเมืองและชนบท  และ
ใหบริการในหลายๆ สาขาวิชาชีพตลอดจนมีการใหบริการที่ตอเนื่องกัน การกําหนดหลักสูตร
ฝกอบรมแตละหนวยงานเปนผูกําหนดหลักสูตรเอง โดยคํานึงถึงความตองการของประชากร
กลุมเปาหมาย และความตองการดานฝมือแรงงานเปนสําคัญ สําหรับคาใชจายในการอบรมเพื่อ
พัฒนาฝมือแรงงานน้ัน สวนใหญเปนการฝกอบรมใหเปลาเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  
หนวยงานเอกชนประเภทโรงเรียนอาชีพจะเก็บคาเขารับการฝกอบรมบาง แตก็อยูภายใตการควบคุม
ของรัฐบาล หนวยงานฝกอบรมท่ีสําคัญๆ มีดังตอไปนี้ 
 2.10.1  หนวยงานฝกอบรมภาครัฐบาล 
 1)  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สังกัดกรมแรงงาน จัดฝกอบรมชางฝมือประเภทตางๆ ท้ัง
ที่เปนการฝกคนใหม ฝกยกระดับฝมือชาง ฝกอบรมครูฝก และฝกอบรมผูจัดการการฝกอบรม
นอกจากนี้ยังมีการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีมิใชชาง เชน วิชาเลขานุการ 
 2)  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดฝกอบรมเปน 2 ลักษณะคือ 
  (1)  หลักสูตรท่ีเนนการพัฒนา การจัดการ การเพิ่มผลิตผลในอุตสาหกรรมการตลาด  
เทคนิคการปรับปรุงโรงงานเปนตน โดยฝกอบรมใหแกผูจัดการ หัวหนาคนงานชางและพนักงาน 
  (2)  หลักสูตรท่ีเนนการผลิตหัตถกรรมไทยท่ีทันสมัย การออกแบบและการฝก
อุตสาหกรรมสําหรับบุคคลท่ัวไปที่สนใจ 
 3) กรมพัฒนาชุมชน  จัดฝกอบรมในลักษณะท่ีเนนการสงเสริมอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว โครงการอาชีพตามพระราชดําหริ งานชางประเภทตางๆ การเล้ียงสัตวและการเพาะปลูก
เปนตน 
 4)  สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท จัดบริการฝกอบรมอาชีพ โดยแบงเปน 2 งานคือ งาน
พัฒนานิคมและสงเสริมอาชีพสําหรับประชาชนท่ัวไปในชนบท และงานสงเสริมอาชีพสําหรับ
เยาวชนในชนบท โดยหลักสูตรจะเนนวิชาชีพดานหัตถกรรมและกสิกรรม 
 5)  กรุงเทพมหานคร จัดบริการฝกอบรมอาชีพ แยกเปน 3 โครงการใหญๆ คือ 
  (1)  สอนสาขาชางอุตสาหกรรมและบริการ  
                         (2)  โครงการฝกอาชีพเคล่ือนท่ีส่ีมุมเมือง จัดการฝกอบรมใหแกเยาวชนนอก 
โรงเรียนและประชาชนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเคล่ือนยายไปตามสถานท่ีตางๆ หลักสูตร 
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ท่ีเปดสอนคือ ชางอุตสาหกรรม ชางเสริมสวย ชางตัดเย็บเส้ือผา เปนตน 
   (3)  โครงการพัฒนาอาชีพประชาชนในชุมชนแออัด จัดฝกอบรมใหแกประชาชน
ท่ัวไปในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร 
 6)  กรมการศึกษานอกโรงเรียน จัดฝกอบรมเปน 3 ลักษณะ คืองานการศึกษาสายอาชีพ
ระยะส้ัน ดําเนินการในรูปแบบเคล่ือนท่ีออกสูชนบท และรูปแบบประจําท่ีทั้งในสวนกลางและใน
สวนภูมิภาค มีงานกลุมสนใจโดยจัดรวมกับผูนําทองถ่ิน รวมกลุมบุคคลท่ีมีความสนใจในเร่ือง
เดียวกันและจัดวิทยากรให และงานฝกอบรมในเขตหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
 7)  กรมอาชีวศึกษา จัดฝกอบรมเปน 2 ลักษณะ คือ โรงเรียนสารพัดชาง และศูนยเนน
การฝกอาชีพชางตางๆ 
 2.10.2  หนวยงานฝกอบรมภาคเอกชน ภาคเอกชนเองก็ไดมีการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือ
แรงงานไมยิ่งหยอนไปกวาภาครัฐบาล โดยแบงการดําเนินงานออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1)  การฝกอบรมภายในกิจการ การฝกอบรมนี้เจาของกิจการจะเปนผูจัดการฝกอบรม มี
การฝกอบรมลูกจางทุกระดับตั้งแตคนงานข้ึนไปจนถึงผูจัดการ บางกิจการจะมีศูนยฝกอบรมตนเอง 
มีเคร่ืองมืออุปกรณการฝกอยางครบครัน มีทรัพยากรบุคคลผูใหการฝกท่ีชํานาญงาน มีงบประมาณ
การฝกอบรมใหแกลูกจางเปนจํานวนมากๆ 
 2)  การฝกอบรมโดยองคการท่ีไมหวังผลกําไร องคกรดังกลาวนี้ไดแก สภาองคการ
นายจางแหงประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแหง
ประเทศไทย จะจัดการฝกอบรมท่ีเนนหนักทางดานการจัดการ คือ มุงพัฒนาการจัดการโดยพัฒนา
ฝายจัดการใหมีประสิทธิภาพ และมีการฝกอบรมลูกจางของกิจการตางๆ ดวยบางระดับ นอกจากนี้ยัง
มีสมาคมและมูลนิธิตางๆ เชน สภาสตรีแหงชาติ สภาสตรีอุดมศึกษา สภาสังคมสงเคราะหแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ฯลฯ จัดฝกอบรมสตรีและแมบาน เนนหนักดานศิลปหัตถกรรม
พื้นบานเพื่อเพ่ิมพูนเศรษฐทรัพยของครอบครัว 
 3)  การฝกอบรมท่ีจัดในรูปของธุรกิจ ปจจุบันนี้มีการฝกอบรมท่ีจัดในรูปของธุรกิจ
มากมายสวนใหญจะจัดต้ังข้ึนเปนโรงเรียนเอกชน บริษัท เชน โรงเรียนสอนตัดเส้ือ โรงเรียนสอน
ออกแบบทรงผมและเสริมสวย และโรงเรียนสอนคอมพิวเตอรจะจัดการฝกอบรมอาชีพใหมๆ ตาม
ความตองการของตลาด และรับจางจัดการฝกอบรมลูกจางและฝายจัดการในกิจการตางๆ นอกจากนี้
ยังมีการตั้งศูนยการฝกชางฝมือดวย โดยเฉพาะบริษัทท่ีจัดสงคนงานไปทํางานตางประเทศ  บางแหง
จะเปดศูนยฝกอบรมของตนเองข้ึนมา เพื่อใชเปนศูนยทดสอบฝมือหรือศูนยฝกอบรมระยะส้ัน
สําหรับคนท่ีตองการจะสมัครงานและยังขาดทักษะ อยางไรก็ตาม การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือ 
แรงงานนี้ สวนใหญจะจัดทําในเมืองมาก กวาชนบท ในระยะเร่ิมแรกของการฝกอบรมในชนบท
หนวยงานตางๆ มักมุงเนนการฝกฝมือแรงงานเพื่อเพ่ิมพูนดานเศรษฐกิจ และบุคลากรของหนวย 
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ฝกอบรมมักมีประสบการณอาชีพที่มีหนวยรองรับในเมือง จึงทําใหพบปญหาวากระบวนการ
ฝกอบรมตลอดจนทักษะอาชีพท่ีจัดฝกอบรมไมสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
เปนเหตุใหผูรับการฝกอบรมเขาสูตัวเมืองกันมาก ปจจุบันหนวยงานตางๆ ตระหนักในปญหา
ดังกลาว นอกจากจะพยายามจัดการอบรมใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทองถ่ิน
แลว ยังมุงเนนพัฒนากระบวนการจัดการทางอาชีพในทองถ่ินอีกดวย 
 
2.11  ประโยชนของมาตรฐานฝมือแรงงานมีดังตอไปน้ี 

1)  สถาบันการศึกษาหรือฝกอาชีพ และสถานประกอบการใชเปนแนวทางในการจัดทํา
หลักสูตรหรือระบบการฝกฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานและตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

2)  เปดโอกาสใหชางฝมือท่ีไมมีโอกาสศึกษาไดศึกษาหรือฝกอบรมจากสถาบันใดๆ อาจ
รวมถึงผูท่ีจบการศึกษาหรือฝกอาชีพ ไดรับการทดสอดฝมือเพื่อทราบระดับฝมือแรงงานและพัฒนา
ตนเองไปสูมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

3)  แรงงานใหมหรือผู ท่ี เปนลูกจางอยูแลวจะมีโอกาสในการไดงานทํา หรือใช
ประกอบการพิจารณาคาจาง และการเล่ือนตําแหนง 

4)  สถานประกอบการสามารถคัดเลือกคนเขาทํางานในตําแหนงงานท่ีเหมาะสม  
รวมท้ังการกําหนดอัตราเงินเดือน และเล่ือนข้ันโดยยุติธรรม รวมท้ังใชการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
เพื่อทําใหผลผลิตไดมาตรฐานและแขงขันกับตลาดโลกได 

5)  พิทักษผลประโยชนของผูบริโภค ใหมีความม่ันใจวาไดบริการจากชางฝมือท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานและแขงขนกับตลาดโลกได 

6)  ภาคราชการสามารถใชมาตรฐานฝมือแรงงานประกอบการวางแผนพัฒนากําลังคน
ในภาพรวมของชาติ 

 
2.12  การสงเสริมการประกอบอาชีพสําหรับแรงงานท่ีพัฒนาฝมือแลว 

ในการพัฒนาอาชีพของประชาชนนอกจากจะจัดใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานในลักษณะ
ตางๆ ดังกลาว ซ่ึงจะทําใหผูรับการฝกฝมือดี มีเจตนคติท่ีดี มีความสามารถ และเห็นชองทางในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพไดดีข้ึนตามท่ีกลาวมาแลว ยังอาจสงเสริมใหการ
ประกอบอาชีพของผูไดรับการฝกประสบความสําเร็จในการใชความรูความสามารถยิ่งข้ึนไดอีก
หลายประการ เชน 

1)  การจัดหรือการสงเสริมใหมีการจัดต้ังสหกรณ การรวมกลุมหรือชมรมเพื่อสงเสริม
และหรือกําหนดปริมาณคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตใหเหมาะสมและตรงตามความตองการ 
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ของตลาด เพื่อแสวงหาตลาด กําหนดราคาและแสวงหาเงินทุน 
2)  การสงเสริมใหมีหนวยกลาง เพ่ือแจกจายงานใหประชาชนโดยทั่วไปในชนบทไดมี

สวนรวมในการใชฝมือแรงงานในชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับท่ีกลุมบุคคลหรือแตละบุคคลจะมีสวน
รวมไดซ่ึงประชาชนในชุมชนอาจทํางานเต็มเวลาหรือเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหน่ึงก็ได ตามสภาพ
ของงานหรือของแตละบุคคลที่จะรวมในเครือขายของงานหนวยกลาง หนวยงานกลางอาจทําหนาท่ี
เปนผูจัดการ ผูสนับสนุนดานการเงิน ผูชวยเหลือทางเทคนิค ผูกําหนดควบคุมมาตรฐาน ผูออกแบบ 
ผูแสวงหาและจัดการดานการตลาด และการปอนวัตถุดิบพรอมกันไปก็ได 

3)  การสงเสริมใหมีระบบควบคุม สนับสนุนปองกันดูแลใหการใชฝมือแรงงานเปนไป
ดวยความเช่ือม่ันสูงและยุติธรรม และปองกันการเอารัดเอาเปรียบและการหลอกลวง ซ่ึงปจจุบันกรม
แรงงานและหนวยงานของรัฐบาลหลายหนวยงานไดพยายามดําเนินการเร่ืองนี้ใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

4)  การใหมีระบบขอมูลเร่ืองแนวโนมของอาชีพตางๆ ความตองการของตลาด ความ
เปล่ียนแหลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีขอมูลถูกตองรวดเร็วทันเหตุการณและกระจายขอมูล
อยางท่ัวถึง จะทําใหประชาชนไหวตัวปรับตัวปรับอาชีพ ปรับฝมือและปรับวิธีทํางานไดทันทวงที  
ทําใหเกิดความมั่นคงและความม่ันใจในการทํางาน 

 
2.13 การพัฒนาบุคลากรฝกอบรมฝมือแรงงาน 

การจะพัฒนาฝมือแรงงานใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองวางแผนหรือจัดทําโครงสรางใน
การเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการพัฒนาฝมือแรงงานทุกระดับ และจําเปนตอง
พัฒนาครูฝกอาชีพ และวิทยากรเพ่ือเพิ่มความรูความสามารถ และเพ่ิมทักษะในวิชาชีพและวิธีการ
ถายทอดความรู เพื่อใหครูฝกและวิทยากรมีความรูความชํานาญในการถายทอดท้ังทางดานทฤษฎี
และทางดานปฏิบัติในการใชอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ เพื่อใหการฝกอบรมหรือพัฒนาฝมือ
แรงงานมีความเจริญกาวหนาทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึงควรจะมีการจัด
ฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาท่ีฝกอบรมใหกับครูฝก วิทยากรและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของท้ังหมด เพื่อให
สามารถถายทอดความรูความสามารถใหผูรับการฝกไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
 2.14  ความเปนมาของพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เกิดข้ึนจากการตองการ
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 เพื่อใหนายจางหรือสถานประกอบ
กิจการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานมากยิ่งข้ึน และใหมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เนื่องจากบทบัญญัติท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ   

DPU



  

22 
 

พ.ศ. 2537 ยังไมเอ้ืออํานวยเพียงพอตอการพัฒนาฝมือแรงงานในภาวะปจจุบัน ดังนั้นเพื่อใหการ
พัฒนาฝมือแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกาลสมัย จึงสมควรปรับปรุง
พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 ใหนายจางหรือสถานประกอบการมีสวนรวมในการ
พัฒนาฝมือแรงงานมากข้ึน และใหมีการจัดต้ังกอบทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ฝมือแรงงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึนเพื่อสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหสัมฤทธ์ิ
ผลอยางสมบูรณ15 
 2.14.1  วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ฝมือแรงงานใหมากย่ิงข้ึนโดยการใชมาตรการจูงใจดานการยกเวนและลดหยอนภาษีอากรรวมทั้ง
การใหสิทธิและประโยชนตางๆ โดยปรับปรุงสิทธิและประโยชนใหมีความเหมาะสมและเพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึนในกรณีท่ีนายจางและถานประกอบกิจการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานใหกับบุคคลที่จะ
รับเขาทํางานและลูกจางของตนเอง และใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือเปนทุน
หมุนเวียนในการจายเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานนอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการ
สงเสริมในเร่ืองมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 2.14.2  การบังคับใช 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเลม 119 ตอนท่ี 98 / 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2545 มีผลบังคับใชเม่ือพนกําหนดหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 29  
มกราคม  254616 
 2.14.3  การไมบังคับใช 

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไมใชบังคับแกกระทรวง   
ทบวง กรม หนวยงานของรัฐ และองคการของรัฐ กลาวคือ 

1) หนวยงานของรัฐ หมายถึง องคกรของรัฐทุกประเภทไมวาจะเปนราชการสวนกลาง  
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา องคกรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  
 
     

15  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545.  
16  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ก (2547).  คูมือการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ

แรงงาน.  หนา 1.   
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    2) องคการของรัฐ หมายถึง องคการท่ีตั้งข้ึนโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาเพ่ือดําเนิน
กิจการอันเปนสาธารณประโยชน หรือเพื่อประโยชนในการเศรษฐกิจหรือชวยเหลือในการครองชีพ
หรืออํานวยบริการแกประชาชนโดยใชเงินทุนจากงบประมาณแผนดิน  

   3) สมาคมหรือมูลนิธิ หมายถึงหนวยงานที่มีลักษณะการดําเนินงานดานบริการ 
สาธารณะโดยไมแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ ไดรับการยกเวนไมตองบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

   ท้ังนี้ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินงานโดยเอกชนจะไมไดรับการยกเวน ตอง
บังคับตามพระราชบัญญัตินี้17 

         2.14.4  นิยามศัพท 
“การพัฒนาฝมือแรงงาน” หมายความวากระบวนการท่ีทําใหผูรับการฝกและประชากร

วัยทํางานมีฝมือ ความรูความสามารถจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการทํางาน  
อันไดแก การฝกอบรมฝมือแรงงานการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานและการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

“การฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือ
แรงงาน และการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ 

“การฝกเตรียมเขาทํางาน” หมายความวา การฝกอบรมฝมือแรงงานกอนเขาทํางาน
เพื่อใหสามารถทํางานไดตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 

“การฝกยกระดับฝมือแรงงาน” หมายความวาการท่ีผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจางจัด
ใหลูกจาง ไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพท่ีลูกจางปฏิบัติงานอยูตามปกติเพื่อให
ลูกจางไดมีความรู ความสามารถ และทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงข้ึน “การฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ” 
หมายความวา การท่ีผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจางจัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพิ่มเติมใน
สาขาอาชีพอ่ืนท่ีลูกจางมิไดปฏิบัติงานอยูตามปกติเพื่อใหลูกจางไดมีความรูความสามารถท่ีจะทํางาน
ในสาขาในอาชีพอ่ืนนั้นไดดวย 

“หลักสูตร” หมายความวาหัวขอวิชา เนื้อหา และวิธีการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
“ผูดําเนินการฝก” หมายความวาผูซ่ึงจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามหลักสูตรและ

รายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานท่ีนายทะเบียนไดพิจารณาใหความเห็นชอบตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผูรับการฝก” หมายความวา ผูซ่ึงเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูดําเนินการฝก 
“สถานท่ีฝก” หมายความวา สถานท่ีท่ีผูดําเนินการฝกจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงาน

ใหแกผูรับการฝก 
 

    
17  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กลุมงานกองทุนพัฒนา

ฝมือแรงงาน ข (2547).  เลมเดิม.  หนา 2.  
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“ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา สถานท่ีฝกท่ีไดจัดไวเปนสัดสวนแยกจาก
หนวยประกอบกิจการ 

 “มาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวาขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดระดับ
ฝมือ ความรูความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวาการทดสอบฝมือความรูความ 
สามารถและทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพตามเกณฑกําหนดของมาตรฐานฝมือแรงงาน 

“ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวาผูซ่ึงไดรับอนุญาตให
ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูประกอบกิจการ” หมายความวา ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือ
ธุรกิจอยางอ่ืน ท้ังท่ีเปนนายจางและมิใชนายจาง และมิใชนายจางของผูรับการฝก 

“นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
“พนักงานเจ าหน า ท่ี” หมายความว า ผู ซ่ึ ง รัฐมนตรีแต ง ต้ั งใหปฏิ บัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้18 
คํานิยามเพิ่มเติม 
“เงินสมทบ” หมายความวา เงินท่ีผูประกอบกิจการตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จายสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในกรณีไมจัด
ฝกอบรมฝมือแรงงาน หรือจัดฝกอบรมฝมือแรงงานแตไมครบตามสัดสวนท่ีกําหนด 

“นายจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความ
รวมถึง (จากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541) 

 
    

18  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน.  (2545, 1 ตุลาคม ).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลมที่ 119, 
ตอนที่ 98/1 ก.  หนา 3.   
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 (1)  ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 
 (2)  ในกรณีท่ีนายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลและผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 

 (3)  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรงโดยมอบใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี  
มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางานก็
ดีโดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดในกระบวนการผลินหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของลูกจางดังกลาวดวย 
 2.14.5  สิทธิและประโยชนของผูดําเนินการฝก 
 เม่ือผูดําเนินการฝกไดดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด  
แลวผูดําเนินการฝกจะไดรับสิทธิและประโยชน  ดังนี้19 
กรณีเปนผูดําเนินการฝกท่ัวไป 
 (1)  มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษสําหรับคาใชจายในการฝกอบรมฝมือ
แรงงาน 

(2)  มีสิทธินําคนตางดาว ซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเพื่อเปนครูฝกเขามาใน
ราชอาณาจักร 

(3)  ไดรับคําปรึกษาแนะนําและความชวยเหลือจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานในดานตางๆ 
(4)  มีสิทธิไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรเรียนเอกชนไดรับยกเวนจาก

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน (เฉพาะกรณีฝกเตรียมเขาทํางาน) 
(5)  ไดรับยกเวนจากกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ (เฉพาะกรณีฝกเตรียมเขาทํางาน)

สิทธิและประโยชนอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
กรณีเปนผูดําเนินการฝกท่ีมีศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 

(1)  มีสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับกรณีเปนผูดําเนินการฝกท่ัวไป (ขอ (1) - (7)) 
(2)  มีสิทธิไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และ

อุปกรณ ท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชฝกอบรมในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
(3)  มีสิทธิไดรับการหักคาไฟฟาและคาประปาเปนจํานวน 2 เทาของคาใชจายท่ีเสียไป

ในการฝกอบรม เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีเงินได 
(4)  มีสิทธิและประโยชนอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

    
19  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กลุมงานกองทุนพัฒนาฝมือ

แรงงาน ค เลมเดิม.  หนา 3. 
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2.15  ประเภทของการฝก 
แบงออกไดเปน 3 ประเภทไดแกการฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน 

และการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ กลาวคือ 
1)  การฝกเตรียมเขาทํางาน หมายถึง การที่ผูประกอบกิจการจัดใหบุคคลทั่วไป หรือฝก

อาชีพใหแกแรงงานใหม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในข้ันพ้ืนฐานของสาขาอาชีพตางๆ  
ตลอดจนทัศนคติท่ีดีตออาชีพ เพื่อเตรียมเขาสูตลาดแรงงานและใหมีความพรอมท่ีจะทํางานในฐานะ
แรงงานฝมือระดับตน (มาตรฐานฝมือแรงงาน ระดับ1) เพ่ือใหสามารถทํางานไดตามมาตรฐานฝมือ
แรงงานโดยฝกใน สพภ./สพจ. เปนเวลา 280 ช่ัวโมง หรือ 2 เดือนข้ึนไป และฝกในกิจการอีก 1-4   
เดือน (แลวแตสาขาอาชีพ) 

2)  การฝกยกระดับฝมือแรงงาน หมายถึง การที่ผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจางจัดให
ลูกจางไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพท่ีลูกจางไดปฏิบัติงานอยูตามปกติเพื่อให
ลูกจางท่ีมีพื้นความรู ความสามารถ และทักษะเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพท่ีปฏิบัติงานอยู หรือสาขาอาชีพ
ท่ีเกี่ยวของ หรือเกื้อหนุนกับงานท่ีทําอยูใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทัน
ตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ซ่ึงอาจเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะเดิมใหสูงข้ึนหรือเพิ่ม
ทักษะดานบริหารจัดการหรือความรูเสริมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเกื้อหนุนกับสาขาอาชีพนั้นๆ โดย
ระยะเวลาการฝกตั้งแต 12 ช่ัวโมงข้ึนไป 

3)  การฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ หมายถึง การท่ีผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจางจัดให
ลูกจางไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอ่ืนท่ีลูกจางมิไดปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพื่อให
ลูกจางไดมีความรู ความสามารถท่ีจะเปล่ียนอาชีพใหม หรือประกอบอาชีพอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
แรงงานใหมีความรู ความสามารถ และทัศนคติท่ีดีเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานที่
ปฏิบัติอยูตามปกติโดยมีระยะเวลาการฝกตั้งแต 6 ช่ัวโมงข้ึนไป20 

 2.15.1  ลักษณะการฝกอบรม21 

   จําแนกได 2 ลักษณะไดแก การดําเนินการฝกเองและสงไปรับการฝกภายนอก  คือ 
   1)  ดําเนินการฝกเอง ผูประกอบกิจการอาจจัดการฝกเองในสถานประกอบกิจการหรือ

หนวยผลิต ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน หรือสถานท่ีอ่ืนโดยใชวิทยากรภายในหรือวิทยากรจาก
ภายนอกก็ได และใหรวมถึงการท่ีผูประกอบกิจการดําเนินการจางสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม
ฝมือแรงงานมาฝกอบรมใหดวย 

 

    
20  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ค (2547). เลมเดิม.  หนา 15. 
21  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กลุมงานกองทุนพัฒนาฝมือ

แรงงาน ง เลมเดิม.  หนา 4. 
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 2)  สงไปรับการฝกภายนอก ผูประกอบกิจการอาจสงผูรับการฝกเตรียมเขาทํางานหรือ
ลูกจางของตนเองไปรับการฝกกับสถานศึกษา หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานของทางราชการ  
หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานอ่ืนท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบได (มูลนิธิ สมาคม หรือนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย) 
  2.15.2  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการฝกอบรมฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ. 2545 ท้ัง 3 ประเภท คือ การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน  
และการฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ เปนไปตามท่ีกําหนดไวในหมวด 1 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และเปนไปตามกฎหมายลําดับรองท่ีออกเปนประกาศกระทรวงแรงงาน และ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในสวนท่ีเกี่ยวของ 

การฝกเตรียมเขาทํางาน กรณีดําเนินการฝกเอง สถานท่ีฝก 
1)   ฝกในสถานประกอบกิจการหรือหนวยผลิต 
2)  ฝกในสถานท่ีอ่ืน เชนเชาสถานท่ีภายนอกเพื่อใชฝกอบรมซ่ึงอาจเปนท้ังของทาง

ราชการหรือเอกชน 
3)   ฝกในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ซ่ึงการจัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานจะตอง

ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกอน 
เงื่อนไขของผูดําเนินการฝก 
ตองจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการฝกตามสาขาอาชีพท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดเสนอตอ

นายทะเบียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการฝก (ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545) 
 2.15.3  สาขาอาชีพท่ีจะสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

เปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงานเร่ืองสาขาอาชีพท่ีจะสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน ลงวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีสาขาอาชีพท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดจะสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 7 สาขาอาชีพ ดังน้ี 

1)  สาขาอาชีพกอสราง หมายถึง ลักษณะอาชีพท่ีเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร การซอม
โครงสราง และงานกอสรางอ่ืนๆ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอนกรีต งานปูนสําเร็จและงาน
ซอมแซมงานไมโครงสรางและการตบแตงผิวงานดินและวิธีการปลูกสรางอาคาร งานโลหะ  
กอสราง งานประปา งานสี  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานกอสราง ลักษณะอาชีพ เชน ชาง
ไมกอสราง  ชางไมวงกบ ชางซอมบํารุงอาคาร ชางสีอาคาร ชางฉาบปูน ชางปูกระเบ้ือง ชางหินขัด
ตกแตง ชางทอสุขภัณฑ และชางประกอบโครงอะลูมิเนียม เปนตน 
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2)  สาขาอาชีพชางอุตสาหการ หมายถึง ลักษณะอาชีพซ่ึงเกี่ยวกับการผลิต หรือสรางช้ิน 
สวนเคร่ืองมือกล และอุปกรณตางๆ การควบคุมเคร่ืองจักรกลการผลิต การตรวจสอบและวิเคราะห
คุณภาพช้ินงานผลิต การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชในการผลิตการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการผลิตในอุตสาหกรรม ลักษณะอาชีพเชน ชางกลโรงงาน ชางทําแมพิมพโลหะ ชางปรับ
ประกอบเคร่ืองกล ชางกลึง ชาง-เจียระไน ชางเคร่ืองมือวัดทาง ชางกล ชางเช่ือมไฟฟา ชางเช่ือมแกส 
ชางตัดโลหะดวยเปลวไฟ ชางโลหะแผน และชางทําเหล็กดัด เปนตน 

3)  สาขาอาชีพชางเคร่ืองกล หมายถึง ลักษณะอาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจซอม ปรับแตง  
และบํารุงรักษาเคร่ืองกลยานยนต เคร่ืองกลอากาศยาน เคร่ืองกลการเกษตร เคร่ืองกลเรือ เคร่ืองตน
กําลัง การควบคุมบังคับยานยนต และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานเคร่ืองกล ลักษณะอาชีพเชน 
ชางซอมรถยนต ชางซอมระบบเคร่ืองลางและสงกําลัง ชางไฟฟาในรถยนต ชางซอมตัวถังรถยนต 
ชางสีรถยนต ชางซอมเคร่ืองจักรกลหนัก ชางซอมเคร่ืองตนกําลัง ชางซอมรถจักรยานยนต ชางซอม
เคร่ืองยนตเล็กเพื่อการเกษตร ชางประดับยนต พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลหนัก และชางแมคคา
ทรอนิกส เปนตน 

4)  สาขาอาชีพไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร หมายถึง ลักษณะอาชีพเกี่ยวกับ
การตรวจซอม การสราง ติดต้ัง ดัดแปลงระบบไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ ตลอดจนการออกแบบ
ควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา การติดต้ังปรับแตงและการประกอบวงจรทางดานอิเล็กทรอนิกส การบันทึก
สัญญาณดวยเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการบํารุงรักษาการติดต้ัง และการใชอุปกรณ
เคร่ืองมือโทรคมนาคมตางๆ ตลอดจนการซอมบํารุงรักษา การตรวจซอมและวิเคราะหปญหา
ขอขัดของของอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับไมโครคอมพิวเตอรตลอดจนการติดตั้งเครือขายและการ
บํารุงรักษาลักษณะอาชีพเชน ชางเดินสายไฟในอาคารชางซอมอุปกรณไฟฟา ชางไฟฟากําลัง ชาง
ซอมตูเย็น ชางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ชางซอมโทรทัศนสี ชางซอมวิทยุเทปคาสเซท ชางซอม
และเดินสายโทรศัพท ชางโทรคมนาคม ชางซอมโทรศัพท และชางซอมคอมพิวเตอร เปนตน 

5)  สาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป หมายถึงลักษณะอาชีพท่ีเกี่ยวกับการผลิตหรือ
ประดิษฐ  และออกแบบส่ิงทอ  ส่ิง ถัก  เค ร่ืองหนัง  เค ร่ืองไมไผ  เค ร่ืองหวาย  เค ร่ืองเ รือน  
เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองรัก เคร่ืองถม เคร่ืองโลหะรูปพรรณและอัญมณีงานหลอโลหะงาน-แกะสลัก
หิน และออกแบบเส้ือผา ชางเย็บจักรอุตสาหกรรม ชางปกจักร ชางบรุครุภัณฑ ชางจักรสาน ชางไม
เคร่ืองเรือน ชางเครื่องปนดินเผา ชางเขียนลายเบญจรงค ชางเจียระไนพลอย ชางเคร่ืองประดับ  
ชางทองหลวง ชางแกะสลักหิน และชางออกแบบบรรจุภัณฑ เปนตน 

6)  สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ลักษณะอาชีพท่ีเกี่ยวกับงานเพาะปลูกงาน
ปาไม งานเล้ียงสัตว งานประมง งานทํานาเกลือ และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานเกษตรกรรม  
ตลอดจนการอนุรักษธรรมชาติ ท้ังนี้งานในอาชีพดังกลาวจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อเขา 
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สูกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องกัน ลักษณะอาชีพเชน อาชีพผูดูแลฟารม (พืชไร)ผู
ปลูกไมดอกผูเพาะเมล็ดพืช ผูดูแลฟารม (ปศุสัตว) ผูเล้ียงปศุสัตว ผูเล้ียงผ้ึง และผูเล้ียงกุง เปนตน 

7.)  สาขาอาชีพภาคบริการ หมายถึง ลักษณะอาชีพท่ีเกี่ยวกับการคาปลีก คาสง การคา
ระหวางประเทศ การจําหนายสินคา การขนสงสินคา การโรงแรม การทองเท่ียวท่ีพักอาศัย สายการ
บิน รานอาหาร ธนาคาร สถานพยาบาล สถานบริการน้ํามันการบริการเกี่ยวกับการปองกัน การ
ประชาสัมพันธ การบริการบุคคล และการปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ ลักษณะ
อาชีพเชน อาชีพพนักงานบันทึกขอมูล นักบัญชี พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม พนักงานฝาย
แมบานของโรงแรม พนักงานบริการสวนหนาของโรงแรม พนักงานรับโทรศัพท ผูประกอบอาหาร
ฝร่ัง ผูปรุงอาหาร มัคคุเทศก นักบิน พนักงานขับรถพยาบาลชางเสริมสวย  ชางตกแตงผมบุรุษ 
พนักงานขับรถยนต (รถโดยสารสาธารณะ) และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  เปนตน22 

 2.15.4  รายละเอียดเกี่ยวกับการฝก 
เปนไปตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545   

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับฝกเตรียมเขาทํางานลงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.  
2546 และประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเร่ืองคุณสมบัติของครูฝกเตรียมเขา
ทํางาน ลงวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

1)  หลักสูตร ตองเปนหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานกอนเขาทํางานในสถาน
ประกอบกิจการโดยมีเนื้อหาวิชาของหลักสูตรสอดคลองและเปนประโยชนตอกิจการของสถาน
ประกอบกิจการนั้น 

2)  สถานที่ฝกหรือศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ตองมีพื้นท่ีเพียงพอ เหมาะสม และ
ปลอดภัยตอการฝกอบรมฝมือแรงงาน 

3)  ช่ือและคุณสมบัติของครูฝก ครูฝกตองมีคุณสมบัติประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงานเร่ือง คุณสมบัติของครูฝกเตรียมเขาทํางาน ดังนี้ 

     (1)  กรณีท่ีมีมาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาท่ีเกี่ยวของกับสาขาอาชีพท่ีฝก ครูฝกตอง
มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  ก.  ไดรับวุฒิบัตรมาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาท่ีเกี่ยวของกับสาขาอาชีพท่ีฝก 
หรือ 

  ข.  สําเร็จการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาข้ึนไปในสาขาท่ี
เกี่ยวกับสาขาอาชีพท่ีฝก หรือ 
 

    
22  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ง (2547).  คูมือการฝกอบรมฝมือแรงงาน.  หนา 75-76. 
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           ค.  สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ
เทียบเทาข้ึนไปในสาขาอาชีพท่ีฝก และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับสาขาอาชีพท่ีฝกไมนอย
กวา  2  ป 

     (2)  ในกรณีท่ีไมมีมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพท่ีฝก 
            ครูฝกฝมือแรงงานตองมีคุณสมบัติตามขอ 1 (2) หรือ 1 (3) หรือมีคุณสมบัติ  

ดังตอไปนี้ 
            ก.  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาข้ึนไปในสาขาท่ี

เกี่ยวกับสาขาอาชีพ  และมีประสบการณในการทํางานท่ีเกี่ยวกับสาขาอาชีพท่ีฝกไมนอยกวา 4 ป  
หรือ 

            ข .   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ีสามหรือเทียบเทาข้ึนไปและมี
ประสบการณในการทํางาน เกี่ยวกับสาขาอาชีพท่ีฝกไมนอยกวา 7 ป หรือ 

            ค.  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทาข้ึนไป และมีประสบการณ
ในการทํางานเกี่ยวกับสาขาอาชีพท่ีฝกไมนอยกวา 10 ป หรือ 

            ง.  ตองมีประสบการณและมีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพท่ีฝกโดยสาขาอาชีพ
นั้นตองเปนสาขาอาชีพท่ีขาดแคลนหรือเปนสาขาอาชีพท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินโดยไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน 

     (3)  ผูท่ีมีคุณสมบัติขางตนตามขอ 1 และ 2 ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ
การสอนไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง เวนแตมีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 6 เดือน 

     (4)  กําหนดระยะเวลาการฝก ตองสอดคลองกับหลักสูตรตามสาขาอาชีพท่ีกระทรวง
แรงงานประกาศกําหนด ท้ังน้ีตองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 

     (5)  รายการอุปกรณอันจําเปนท่ีจะใชในการฝกท่ีมีอยูแลวและท่ีตองหามาเพิ่มเติมใน
ภายหลัง ตองมีตามความจําเปนเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูรับการฝกอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภัย
สําหรับการฝกในแตละหลักสูตร 
                      (6)  วิธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝกตองจัดใหมีการทดสอบท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติหรือดวยวิธีการอื่นๆ ซ่ึงตองกําหนดหลักเกณฑผานการฝกโดยเฉล่ียไมต่ํากวารอยละ  
60 
                      (7)  รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 2.15.5  หนาท่ีของผูดําเนินการฝก 

ผูดําเนินการฝกมีหนาท่ีตองควบคุมดูแลการฝกใหเปนไปตามหลักสูตรโดยตองมีการทํา
สัญญากับผูรับการฝกและปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองผูรับการฝกหามเรียกหรือรับเงิน
คาฝกอบรมหรือคาตอบแทนในลักษณะใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูรับการฝก 
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 2.15.6  จัดทําขอบังคับและระเบียบเก่ียวกับการฝก เปนไปตามมาตรา10 ซ่ึงกําหนดใหจัดทํา
เปนภาษาไทยและอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ (มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545) 

(1)  ระยะเวลาการฝก 
(2)  วันฝก  เวลาฝกและเวลาพัก 
(3)  วันหยุด 
(4)  การลาและหลักเกณฑการลา 
(5)  เบ้ียเล้ียงระหวางรับการฝก 
(6)  เง่ือนไขการเลิกสัญญาการฝก 
(7)  หลักเกณฑการจายคาทดแทนในกรณีผูรับการฝกประสบอันตราย หรือเจ็บปวย 

อันเกิดจากการฝก 
(8)  รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 2.15.7  รายละเอียดของสัญญาการฝก  ตองทําสัญญาการฝกเปนหนังสือกับผูรับการฝก   
เปนไปตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เร่ืองกําหนดรายการตามสัญญาการฝกเตรียม
เขาทํางาน ลงวันท่ี 16  มิถุนายน พ.ศ. 2546 ซ่ึงสัญญาการฝกอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(1)  ระยะเวลาการฝก 
(2)  เวลาฝก  เวลาพัก  และวันหยุดของผูรับการฝก 
(3)  เบ้ียเล้ียงระหวางรับการฝก 
(4)  สวัสดิการตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิภาพ  ของผูรับการฝก 
(5)  หลักเกณฑการลา 
(6)  เง่ือนไขการเลิกสัญญาการฝก 
(7)  หลักเกณฑการจายคาทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเกิดจาก

การฝก 
(8)  หลักเกณฑการรับเขาทํางานและคาจางเม่ือสําเร็จการฝก 
(9)  การใหความยินยอมในการทําสัญญาการฝกในกรณีผูรับการฝกเปนผูเยาว 
(10)  รายการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 2.15.8  หลักเกณฑเก่ียวกับการคุมครองผูรับการฝก การปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
คุมครองผูรับการฝก เปนไปตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 
2545 ประกอบประกาศกระทรวงแรงงานเร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองผูรับการฝกลงวันท่ี 1 
กันยายน 2546 ดังนี้ 
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1)  ระยะเวลาฝก 
- กรณีเปนการฝกในงานท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพใหผูดําเนินการฝกจัดฝกให

ผูรับการฝกไมเกินวันละ 8 ช่ัวโมง 
- กรณีเปนการฝกในงานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของผูรับการ

ฝก   ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานใหผูดําเนินการฝกจัดใหผูรับการฝก ฝกไมเกินวันละ7  
ช่ัวโมง 

2)  เวลาพัก 
- ในวันฝกใหผูดําเนินการฝกจัดใหผูรับการฝกมีเวลาพักติดตอกันไมนอยกวาวัน

ละ1ช่ัวโมง หลังจากผูรับการฝกไดฝกในวันนั้นมาแลวไมเกิน 4 ช่ัวโมง ใหมีวันหยุดประจําสัปดาห
ไมนอยกวาสัปดาหละ 1 วันโดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางไมเกิน 6 วัน 

- ใหหยุดฝกในวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกิจการนั้นๆ หากวันหยุด
ตามประเพณีใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหใหเล่ือนวันหยุดตามประเพณีวันนั้นไปหยุดในวันฝก
ถัดไป 

3)  การลาปวย 
- มีสิทธิลาปวยไดตามความเปนจริง รวมกันไมเกินจํานวนวันลาท่ีกําหนดใน

หลักสูตร ในกรณีปวยติดตอกันตั้งแต 3 วันข้ึนไป จะตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งมา
แสดง 

4)  ขอหามในการฝก 
- หามรับผูรับการฝกท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ 

       - หามผูรับการฝกซ่ึงเปนหญิง หรือเปนเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป บริบูรณฝกงานท่ี
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

       - หามผูรับการฝกไปฝกในสถานท่ีอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในสัญญาการฝก 
5)  การจายเบ้ียเล้ียง 

       -  ใหผูดําเนินการฝกจายเบ้ียเล้ียงแกผูรับการฝกในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 
ของอัตราคาจางข้ันต่ําสูงสุดตามกฎหมายคาจางข้ันต่ําท่ีใชอยูในขณะน้ันตามจํานวนวันฝกจริงและ
ตองจายเบ้ียเล้ียงไมนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง (เปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงานเร่ืองหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการคุมครองผูรับการฝกเตรียมเขาทํางาน ขอ 10 – 11) 

6)  สวัสดิการ 
      - จัดน้ําสะอาดสําหรับดื่ม มีหองน้ําและหองสวมท่ีถูกสุขลักษณะชวยเหลือหรือ

ใหบริการ หรือปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเม่ือผูรับการฝกประสบอันตรายหรือเจ็บปวยในระหวางการฝก              
         - จัดใหมีระบบระบายอากาศ ทางระบายน้ําและส่ิงโสโครก แสงสวาง ทางออก 
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ฉุกเฉินในอาคารท่ีฝก (ขอ 14) 
7)  ความปลอดภัยในการทํางาน 

- จัดใหมีเคร่ืองมือปองกันอันตราย สําหรับการฝก ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
หรือรางกายของผูรับการฝก (ขอ 15) 

       - จัดใหมีการดําเนินการในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอม (ขอ 16) 

       - จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการฝกใหแกผูรับการฝกใหไดรับประโยชนไมนอย
กวาท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน (ขอ 17) 
 2.15.9  การจัดทําทะเบียนประวัติผูรับการฝกเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดใหผูดําเนินการฝกตองจัดทํา
ทะเบียนประวัติผูรับการฝกไวเปนหลักฐาน 
 2.15.10  การออกหนังสือรับรองใหแกผูสําเร็จการฝกแลวแจงใหนายทะเบียนทราบ เปนไป
ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดให
ผูดําเนินการฝกตองออกหนังสือรับรองใหแกผูสําเร็จการฝกภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จส้ินการ
วัดผลแลวแจงใหนายทะเบียนทราบ 
 2.15.11  ขอหามเรียกหรือรับเงินคาฝกอบรม หรือคาตอบแทนในลักษณะใดๆ อันเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูรับการฝก เปนไปตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ.  2545 
 2.15.12  วิธีการดําเนินการและสถานท่ียื่นคําขอ 

  1)  การดําเนินการ ใหสถานประกอบกิจการ ยื่นคําขอรับความเห็นชอบรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝกตอนายทะเบียน พรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามแบบ  ฝต. 1-1 

  2)  การพิจารณาใหความเห็นชอบ เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาผูยื่นคําขอมี
ความพรอมและความเหมาะสมใหพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝก และจะออก
หนังสือรับรองใหเปนหลักฐาน ในกรณีท่ีนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบ จะแจงเปนหนังสือพรอม
เหตุผล สิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณใหผูยื่นคําขอทราบ 

  3)  สถานท่ียื่นคําขอ กรุงเทพมหานครใหยื่น ณ กรมพัฒนาฝมือแรงงานสวนใน
จังหวัดอ่ืนใหยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค  หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดท่ีผูขอรับ
ความเห็นชอบดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานอยูในเขตจังหวัดท่ีสถานประกอบกิจการนั้นต้ังอยู 
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2.16  กรณีสงไปรับการฝกภายนอก 

สถานประกอบกิจการท่ีเปนผูดําเนินการฝกอาจสงผูรับการฝกไปฝกในสถานศึกษา หรือ 
 

สถานฝกอบรมฝมือแรงงานของทางราชการ หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานอ่ืนท่ีนาย
ทะเบียน 
เห็นชอบก็ได (เปนไปตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545)   

เงื่อนไขของผูดําเนินการฝก 
ตองสงหลักสูตรและรายการคาใชจายในการฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม

ฝมือแรงงานเสนอตอนายทะเบียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ภายหลังจากเสร็จส้ินการฝกอบรม
แลว 
 2.16.1  หลักสูตรการฝกอบรม 
      ตองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของผูรับการฝกเตรียมเขาทํางานกอนเขา
ทํางานในสถานประกอบกิจการโดยมีเนื้อหาวิชาของหลักสูตรสอดคลองและเปนประโยชนตอ
กิจการของสถานประกอบกิจการนั้นและตองมีระยะเวลาการฝกตามหลักสูตรไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 
 2.16.2  รายการคาใชจายในการฝกอบรมและการใหความเห็นชอบ 
     ตองเปนไปตามกรอบคาใชจายท่ีกรมพัฒนาฝมือแรงงานประกาศกําหนด ดังน้ี 
      1)  คาธรรมเนียมคาอบรม หรือคาลงทะเบียน ใหหมายความรวมถึง คาอาหาร คาท่ีพัก 
คาเดินทาง เพื่อเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน และคาใชจายในการดูงานในประเทศหรือ
ตางประเทศท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (ถามี) ท่ีสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานเรียกเก็บ 
      2)  คาพาหนะเดินทางไป และกลับภายในประเทศเพ่ือเขารับการฝกอบรมไมเกินสอง
เท่ียว ยกเวนคาเคร่ืองบิน 

3)  คาเชาท่ีพักเพื่อเขารับการฝกอบรมในกรณีสถานศึกษา หรือสถานฝกอบรมฝมือ
แรงงานไมไดจัดสถานท่ีพักให 
      4)  คาเบ้ียเล้ียง ตามท่ีสถานประกอบกิจการไดทําสัญญากับผูรับการฝก แตตองไมต่ํา
กวาท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองผูรับการฝกลงวันท่ี 
1 กันยายน พ.ศ. 2546 
      5)  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 
      สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน ตองเปนสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานฝกอบรม
ฝมือแรงงานของทางราชการ หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานท่ีมีฐานะเปนมูลนิธิ สมาคม หรือนิติ 
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บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงเปนการจัดฝกอบรมใหแกบุคคลเปนการท่ัวไปและตองเปนการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานภายในประเทศ การดําเนินการ ใหสถานประกอบการ ยื่นคําขอรับความ
เห็นชอบหลักสูตรและรายการ    คาใชจายในการฝกอบรมตอนายทะเบียนพรอมเอกสาร  หลักฐาน
ประกอบคําขอตามแบบ  ฝต.   
  การพิจารณาใหความเห็นชอบ 

เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวา ผูยื่นคําขอมีความพรอมและความเหมาะสมใน 
เร่ืองบุคลากรและสถานท่ีและเขาตามหลักเกณฑและข้ันตอนของการฝกอบรมใหพิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักสูตร และรายการคาใชจายในการฝกอบรมโดยออกหนังสือรับรองใหเปนหลักฐานใน
กรณีท่ีนายทะเบียนไมใหความเห็นชอบ จะตองแจงเปนหนังสือพรอมเหตุผลสิทธิและระยะเวลาใน
การอุทธรณใหผูยื่นคําขอทราบ 
 
2.17  การจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 

สถานประกอบกิจการท่ีมีสถานท่ีฝกท่ีไดจัดไวเปนสัดสวนแยกจากหนวยประกอบ
กิจการมีสิทธิขออนุญาตจัดต้ังเปนศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน  ( เปนไปตามมาตรา  19 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

เงื่อนไขการจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ตองมีความพรอมและความเหมาะสมในเร่ืองสถานท่ี  

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ ตองอยูในสภาพท่ีดีและมีความปลอดภัยพรอมใชงาน และส่ิงอํานวย
ความสะดวกและจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน (เปนไปตามประกาศ คณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ลง
วันท่ี 16 มิถุนายน 2546) 

 
2.18  การขออนุญาตซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณเพื่อนําเขามาในราชอาณาจักร 
 เงื่อนไขการอนุญาต 

ผูดําเนินการฝกมีหนาท่ีตองยื่นขออนุญาตรายการเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีจะ
นําเขามาในราชอาณาจักรตอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน หากคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวาผูยื่นคําขอมีเหตุผลและความจําเปนตามวัตถุประสงคในการใชงาน ก็จะใหนาย
ทะเบียนออกหนังสืออนุญาต (หลักเกณฑการอนุญาตเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน เร่ืองการอนุญาตรายการเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีผูดําเนินการฝก
นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการฝกอบรมในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน) 
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2.19  การพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมในการยกเวนอากรและภาษี 
 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ ตองนําเขามาเพ่ือใชในการฝกอบรมในศูนยฝกอบรม
ฝมือแรงงาน และมีจํานวนเหมาะสม สอดคลองกับสาขาอาชีพท่ีดําเนินการฝก           

รายการเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ จะตองเปนของท่ีไมมีการผลิตภายในประเทศ   
หรือหากมีการผลิตภายในประเทศ แตผูดําเนินการฝกมีความจําเปนตองใชเพื่อการฝกอบรมฝมือ
แรงงาน 

การดําเนินการ 
ใหผูดําเนินการฝก ยื่นคําขอรับอนุญาตรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีจะ

นําเขามาในราชอาณาจักร เพื่อใชในการฝกอบรมในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานตอนายทะเบียนพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามแบบ ศร.2 เพื่อใชในการฝกอบรมในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 

ผูดําเนินการฝก มีสิทธิไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับเคร่ืองมือ  
เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร เพื่อใชในการฝกอบรมในศูนยฝกอบรมฝมือ
แรงงาน โดยรายการเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 34 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงการคลังเร่ืองการลดอัตราอากรและการยกเวนอากร
ศุลกากร ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 8) 

ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับท่ี 8) 
ประกาศเรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราช

กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลม 120 
ตอนพิเศษ 77ง วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยใหมีผลนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป  ประกาศ ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กําหนดวาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ
อุปกรณท่ีผูดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานนําเขามา เพื่อใชในการฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนย
ฝกอบรมฝมือแรงงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จะไดรับยกเวนอากร 
แตมีเง่ือนไขวาของท่ีจะไดรับยกเวนอากรตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และเปนของท่ีไมมีการผลิต
ภายในประเทศ หรือมีเหตุจําเปนตองใชของท่ีนําเขาจากตางประเทศในการฝกอบรมฝมือแรงงาน
โดยใหผูดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานไดปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีทางคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด  และตามระเบียบพิธีการท่ีกรมศุลกากรกําหนด 

ประกาศกรมศุลกากร ท่ี 39/2546 เร่ืองระเบียบพิธีสําหรับการยกเวนอากรสําหรับ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ ท่ีผูดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานนําเขามาเพื่อใชในการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
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แรงงานตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากรตาม
มาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 8)ซ่ึงอธิบดีกรมศุลกากร อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกาศกําหนดระเบียบพิธี
ศุลกากรเพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงการคลัง ดังน้ี 

1)  การนําเขาทุกคร้ังใหผูดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานท่ีผานพิธีการใบขนสินคาขา
เขาท่ีตองตรวจสอบพิธีการ Red Line และระบบ Manual ยื่นหลักฐานการขอยกเวนอากร ณ ทาหรือ
ท่ีนําของเขาเพ่ือใหผูมีอํานาจอนุมัติขณะผานพิธีการใบขนสินคาขาเขากรณีผูดําเนินการฝกอบรม
ฝมือแรงงานผานพิธีการใบขนสินคาขาเขา ไมตองตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ใหผูดําเนินการฝก 
อบรมฝมือแรงงาน ติดคํารองขอยกเวนอากรไวกับใบขนสินคาขาเขากอนการชําระภาษี และใหแนบ
หลักฐานการขอยกเวนอากรขณะผานพิธีการตรวจปลอยสินคา และใหเจาหนาท่ีหนวยทบทวนหลัง
การตรวจปลอย (Post Review) เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติภายหลัง ดังตอไปนี้ 

(1) คํารองยกเวนอากร 1 ชุด 
(2) หนังสืออนุญาตของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพรอมใบขน

สินคา 
(3) สําเนาใบอนุญาตจัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2546 
2) ผูดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานตองยินยอมและใหความสะดวกแกเจาหนาที่

ศุลกากรเขาไปปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบ ณ ท่ีทําการไดตลอดเวลาทําการ 
3)  ผูดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานตองจัดใหมีหลักฐานควบคุม และทําทะเบียนบัญชี

เพื่อใหเจาหนาท่ีกรมศุลกากรตรวจสอบ  และทราบโดยตลอดถึงการนําของไปใช 
4) ใหผูดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน ยื่นเอกสารแสดงปริมาณสินคาท่ีนําเขา ท่ี

จําหนายจายโอนและท่ีคงเหลือทุก 6 เดือน ตอสํานักตรวจสอบอากรกรมศุลกากรภายในวันท่ี 15   
ของเดือนมกราคม และกรกฎาคมของแตละป (ประกาศ ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546) 

 
2.20 การโอนการประกอบกิจการ 

ในกรณีท่ีผูดําเนินการฝก โอนการประกอบกิจการใหแกบุคคลอื่นโดยผูรับโอนอาจจะ
ดําเนินการฝกเตรียมเขาทํางานตอไป หรือไมประสงคจะดําเนินการฝกตอไป (ตามมาตรา 14 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545) 

การดําเนินการ 
ผูดําเนินการฝกท่ีตองการโอนการประกอบกิจการใหแกบุคคลอ่ืน  ตองดําเนินการดังนี้ 
1) ตองแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนถึงวัน 
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โอนตามแบบ  อ 1 
2) ในหนังสือแจงการโอนการประกอบกิจการใหระบุผูรับโอนประสงคจะดําเนินการฝก

เตรียมเขาทํางานตอไปหรือไม 
3) สถานประกอบกิจการภาคเอกชนผูโอน  และผูรับโอน  ลงลายมือช่ือรวมกัน 
 

2.21  การแจงเลิกกิจการ 
ผูดําเนินการฝกตองแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  

กอนเลิกกิจการหรือเลิกการฝก  ตามแบบ  ล 1 
การพิจารณา 
นายทะเบียนจะดําเนินการใหผูรับการฝกซ่ึงคางการฝกในวันท่ีเลิกประกอบกิจการ หรือ

มีเหตุไมสามารถดําเนินการฝกตอไปได ไปรับการฝกในสาขาอาชีพเดียวกันนั้นกับผูดําเนินการฝก
รายอ่ืน หรือในสถานฝกอาชีพของทางราชการ โดยใหผูดําเนินการฝกท่ีเลิกกิจการ หรือไมสามารถ
ดําเนินการฝกตอไป ไดรับผิดชอบในคาใชจายในการดําเนินการฝกท่ีคางอยูทั้งหมด เวนแต
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเห็นสมควรยกเวนใหผูดําเนินการฝกไมตองรับผิดชอบ
สําหรับคาใชจายในการดําเนินการฝกท่ีคางอยูนั้นได 

 
2.22  การควบคุมเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
 เฉพาะกรณีการฝกอบรมฝมือแรงงานพนักงานเจาหนาท่ีเปนไปตามมาตรา 6 แหง 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และคําส่ังกระทรวงแรงงานเรื่อง แตงต้ัง
พนักงานเจาหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
 2.22.1  พนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
     อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานรองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
พัฒนาฝมือแรงงาน และขาราชการพลเรือนสามัญตั่งแตระดับ 4 ข้ึนไป ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสังกัด
สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน กลุมงานกฎหมาย กรมพัฒนาฝมือแรงงานเปน
พนักงานเจาหนาท่ีในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
 2.22.2  พนักงานเจาหนาท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
    1)  ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 3 ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสังกัดสํานักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝมือแรงงาน สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก สํานักงานบริหารพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมงานกฎหมาย กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

2)  ขาราชการพลเรือนสามัญระดับต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป ซ่ึงปฏิบัติงานอยู ณ ศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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     3) ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป ซ่ึงปฏิบัติงานอยู ณ สํานักงาน 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นท่ี กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนพนักงานเจาหนาท่ีใน
เขตพ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน 
 2.22.3  พนักงานเจาหนาท่ีในแตละจังหวัด 
   1) ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 3 ข้ึนไป ซ่ึงปฏิบัติงานอยู ณ สถาบันพัฒนา 
ฝมือแรงงานภาค หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงตั้งอยูในสวน
ภูมิภาค เปนพนักงานเจาหนาท่ีในเขตพื้นท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน 

  2) ขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ 3ข้ึนไปซ่ึงปฏิบัติงานอยู ณ สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนพนักงานเจาหนาท่ี
ในเขตพื้นที่ท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน 

 
2.23  อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

เปนไปตามมาตรา 45 และมาตรา47 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545  ซ่ึงไดบัญญัติใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ดังนี้ 

1) มีหนังสือเรียกผูดําเนินการฝก ครูฝก ผูรับการฝกผูประกอบกิจการหรือบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของมาใหถอยคํา 

2) ออกคําส่ังใหผูดําเนินการฝก ครูฝก ผูรับการฝก ผูประกอบกิจการหรือบุคคลซ่ึง
เกี่ยวของสงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณา 

3)  เขาไปในสถานท่ีฝกศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานหรือสถานประกอบกิจการในระหวาง
ทําการเพื่อตรวจตรา และใหคําแนะนําตอผูดําเนินการฝก หรือผูประกอบกิจการเพ่ือปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.  2545 

4)  ในการปฏิบัติหนาท่ี นายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัว 
หนาท่ีของผูรับการตรวจ 
เปนไปตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซ่ึง

ไดกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนการปฏิบัติหนาท่ีของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีไวดังนี้ 
1)  ผูไมมาใหถอยคํา 
2)  ผูไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ี 
3)  ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ี 
4)  ไมอํานวยความสะดวกแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีจะถูกปรับไมเกิน 

5,000 บาท 
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บทที่  3 
มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางใน
สถานประกอบการของไทยเปรียบเทียบกับอนุสัญญาขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศและตางประเทศ 
 

การพัฒนาฝมือแรงงาน เปนการฝกฝนเพ่ือใหมีทักษะความชํานาญของผูรับการฝกหรือ
ลูกจาง ใหมีการพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานใหมีประสิทธิภาพใหเหมาะสมกับสภาพ
งานและความเหมาะสมในอาชีพ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงานสากล (International Labour 
Standards) ไมวาจะเปนการพัฒนาในชวงเตรียมเขาทํางานหรือภายหลังไดเขาทํางานไปแลวก็ตาม 
ดังนั้น การสงเสริมใหมีการฝกอบรมเพ่ือใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงเปนส่ิงสําคัญในการผลักดัน
ใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานใหเกิดมีข้ึนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรการทางกฎหมายใน
การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ 

ในบทนี้เปนการนําเสนอใหเห็นถึงมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน ท้ังมาตรการทางตรงและทางออมของไทย รวมท้ังนําเสนอใหเห็นถึงมาตรการในการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานขององคการระหวางประเทศและในตางประเทศดวย เพ่ือใหเห็นถึง
แนวทางของการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อใหเกิดข้ึน
อยางเปนรูปธรรม 

 
3.1  มาตรการทางกฎหมายของไทยในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

มาตรการทางกฎหมายของไทยในปจจุบัน เพื่อใหเกิดการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานอยางเปนรูปธรรมนั้น  จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยไดมีการกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ ท้ังทางตรงและ
ทางออมไวแลว กลาวคือ มาตรการทางกฎหมายในทางตรงน้ันไดแก การกําหนดมาตรการบังคับใน
รูปแบบของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 

สวนมาตรการทางกฎหมายในทางออมหรือมาตรการจูงใจ เพื่อใหเกิดการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานนั้น ไดแก มาตรการทางภาษีอากร และนอกจากนี้ ยังรวมถึงมาตรการสงเสริมท่ี
เกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐบาลดวย ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
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       3.1.1  มาตรการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงานในทางตรงมาตรการหนึ่ง ท่ีมีสภาพบังคับในสวนของการคุมครองสิทธิข้ัน
พื้นฐานตามสัญญาจางแรงงาน เพ่ือคุมครองผูท่ีมีอํานาจในการตอรองนอยกวาในทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
หมายถึง ลูกจาง ใหไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การคุมครองให
ลูกจางไดมีสิทธิไดรับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถถือไดวา เปนการสงเสริมใหมี
การพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการไดดวย 

3.1.1.1  การคุมครองสิทธิในการลาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน 
            สิทธิในการลาของลูกจางในสถานประกอบการนั้น หากเปนการลาเพื่อการ

ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถหรือเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานแลว ยอมไดรับความคุมครอง
ตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีวา “ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือการ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
ดังนั้น สิทธิในการลาของลูกจางดังกลาว ยอมเกิดมีข้ึนได โดยไมจํากัดวาลูกจางนั้นจะมีอายุเทาใด
หรือมีเพศอะไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาว ยอมแตกตางไปจากกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ในฉบับกอน ท่ีกําหนดใหสิทธิในการลาเพ่ือการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถ เปนสิทธิ
เฉพาะแตลูกจางท่ีเปนเด็กเทานั้น23 

            แมสิทธิในการลาของลูกจางดังกลาวจะไดรับการคุมครอง แตก็ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง กลาวคือ การลาเพื่อการฝกอบรมและพัฒนา
ความรูความสามารถนั้นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตางๆ ท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
ซ่ึงในปจจุบันนี้ ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2541 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไดออกกฎกระทรวงไว โดยมีหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้ 

1) กรณีลูกจางมีสิทธิท่ีจะลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ 
ลูกจางมีสิทธิจะลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดก็แต 

เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้เทานั้น คือ 
(1) เพื่อประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือการเพิ่มทักษะ 

ความชํานาญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง ซ่ึงจะตองมีโครงการหรือหลักสูตรและ 
 

    
23  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการคุมครองแรงงาน  ลงวันที่  16  เมษายน  พ.ศ.  2515  แกไข

เพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงานฉบับที่ 12  ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2533,  ขอ 5 
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 กําหนดชวงเวลาของโครงการหรือหลักสูตรท่ีแนนอนและชัดเจน 
         (2)  การสอบวัดผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดข้ึน 

          2)  หลักเกณฑการลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ 
            ลูกจางท่ีประสงคจะลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ 

จะตองแจงถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจง วาจะลาไปเพ่ือเพิ่มทักษะความชํานาญเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานหรือเพื่อสอบวัดผลทางการศึกษา ถามีหลักฐานท่ีเกี่ยวของจะตองแสดงใหนายจางทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันลาเพ่ือเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ 

            แตท้ังนี้ มีขอกําหนดนายจางอาจไมอนุญาตใหลูกจางลาไปเพ่ือการฝกอบรม
หรือพัฒนาความรูความสามารถได  ถา 

         (1) ในปท่ีลานั้น ลูกจางเคยไดรับอนุญาตใหลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนา
ความรูความสามารถมาแลวไมนอยกวาสามสิบวันหรือสามคร้ัง หรือ 

         (2) นายจางไดแสดงใหเห็นวาการลาของลูกจางอาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของนายจาง 
                 3.1.1.2  สิทธิพิเศษในการลาเพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็ก 
                             แมหลักเกณฑเร่ือง “อายุ” ของเด็กท่ีจะสามารถทํางานไดนั้น ไดถูกปรับเปล่ียน
จากเดิมซ่ึงกําหนดใหเด็กอายุสิบสามปสามารถทํางานไดเปนสิบหาปบริบูรณ ตามมาตรา 44 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงจะสามารถเขาสูตลาดแรงงานได เฉกเชนเดียวกันกับท่ี
กําหนดไวในมาตรฐานสากล ซ่ึงทางองคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดไวในอนุสัญญาฉบับ
ท่ี 138 (Convention 138) เกี่ยวกับอายุข้ันตํ่าท่ีใหมีการจางงานได โดยจะตองมีอายุตั้งแตสิบหาปข้ึน
ไป เพราะถือวาเด็กอายุสิบหาปข้ึนไปมีสภาพรางกายและจิตใจพรอมท่ีจะทํางานบางประเภท หรือมี
ภาวะเพียงพอท่ีเลือกตัดสินใจในการทํางานท่ีเหมาะสมกับวัยไดแลว 
                             แตหากวาผูประกอบการที่รับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณเปนลูกจาง อาจ
ถูกจํากัดการทํางานในสถานประกอบการบางประเภท เชน โรงฆาสัตว สถานท่ีเลนการพนัน สถานท่ี
ท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายและบริการโดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 
หรือโดยมีท่ีพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแก ลูกคา  เปนตน  ตามมาตรา  50แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรืออาจถูกจํากัดการทํางานบางประเภทไว เชนงาน
เกี่ยวกับความรอน ความเย็น และเสียงอันอาจเปนอันตราย หรืองานเก่ียวกับสารเคมีท่ีเปนอันตราย
วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เปนตนตามประกาศกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2541) 

            อยางไรก็ดี มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานนั้น ได
คุมครองสิทธิการลาเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงานของเด็กท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณเอาไวในมาตรา 
52 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วา “เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริม 
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คุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็ก ใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพื่อเขา
ประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการอ่ืน ซ่ึงจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชนท่ีอธิบดีเห็นชอบ โดยใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุท่ีลา
โดยชัดแจง พรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของถามี และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็ก
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน” ท้ังนี้ โดยไดมีการ
กําหนดบทลงโทษแกนายจางท่ีฝาฝนไมใหลูกจางท่ีเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป ลาเพื่อการดังกลาว
โดยมีสิทธิ ตามมาตรา 149 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วาตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
                             ความจริงแลวเด็กเปนวัยท่ีจะตองไดรับการศึกษาอยูในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาความรู
และสติปญญา แตเม่ือตองออกจากโรงเรียนเพราะมีปญหาทางดานการเงินและผูสนับสนุนทางดาน
การศึกษา ทําใหเด็กตองจําเปนตองทํางานหาเล้ียงชีพทําใหเด็กขาดการศึกษาตามวัยอันสมควร ขาด
การพัฒนาดานสติปญญา จึงสมควรท่ีจะเปดโอกาสใหเด็กไดรับการฝกอบรมหรือรวมสัมมนาเพ่ือจะ
พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็กใหดีข้ึน จึงไดออกกฎหมายเพ่ือบังคับให
นายจางอนุญาตใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป ซ่ึงหมายถึง ลูกจางท่ีมีอายุระหวาง 15-17 ป 
มีสิทธิลาเพ่ือฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพ โดยใหลูกจางซ่ึงเปนเด็ก
แจงใหนายจางทราบถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจงลวงหนาพรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของดวย โดย
นายจางจะตองจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลาไป
เพ่ือเขาประชุม สัมมนา หรือรับการอบรม รับการฝก หรือลาเพื่อการอ่ืน ซ่ึงจะตองเปนการจัดโดย
สถานศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนท่ีอธิบดีเห็นชอบ แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน
ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 254124  
                             ดังนั้น จากการศึกษาจึงพบวา มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น แมจะเปนการสงเสริมในลักษณะ
การใหการคุมครองสิทธิในการลาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานไวในมาตรา 36 แลว แตกลับไมมี
บทลงโทษแกนายจางท่ีไมอนุญาตใหลูกจางท่ีมีสิทธิท่ีจะลา สามารถลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนา 
ความรูความสามารถได เพราะการท่ีนายจางอาจอางเหตุตางๆ ตามท่ีกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ.
2541) ไดวางหลักเกณฑและวิธีการเอาไว คงมีเพียงแตการคุมครองสิทธิในการลาเพื่อการฝกอบรม
หรือพัฒนาความรูความสามารถของลูกจางท่ีเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณเทานั้น ท่ีกฎหมาย
คุมครองโดยการกําหนดบทลงโทษแกนายจางท่ีฝาฝนไมอนุญาตใหลูกจางท่ีเปนเด็ก สามารถลาได
ตามสิทธิท่ีตนเองมี โดยเปนเพียงโทษปรับหนึ่งหม่ืนบาทเทานั้น ตามมาตรา 149 ประกอบมาตรา 52 
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ทําใหแมจะไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในฉบับใหมใหแตกตางไป
จากฉบับกอน แตก็ยังคงเปนการกําหนดใหสิทธิในการลาเพื่อการฝกอบรมและพัฒนาความรู
ความสามารถ เฉพาะลูกจางท่ีเปนเด็กเทานั้น 
                             โดยสรุป เม่ือบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว มีการกําหนดบทลงโทษตาม
กฎหมายไวเพียงระวางโทษปรับไมเกินจํานวนหนึ่งหม่ืนบาท สําหรับความผิดของนายจางท่ีฝาฝน
ตอบทบัญญัติตามมาตรา 52 เทานั้น ซ่ึงโทษปรับดังกลาวท่ีกําหนดไว ยอมถือไดวาเปนจํานวนไม
มากและเปนโทษท่ีมีสถานเบาเกินไป กลาวคือ หากเปรียบเทียบกับมูลคาของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
ในปจจุบันแลว อาจถือไดวาเปนการลงทุนท่ีคุมคาของนายจางมากกวาการอนุญาตใหลูกจางใน
สถานประกอบการของตนลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ อีกท้ัง บทกําหนด
โทษของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานดังกลาว ยังมิไดกําหนดโทษทางอาญาอยางอ่ืนนอกจาก
โทษปรับ จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนายจางไมเกรงกลัวตอการกระทําผิดและอาจกระทําผิดตอ
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานได 
                             นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในหมวดท่ี 16 วาดวยบทกําหนดโทษแลว เห็นวาไมมีบทลงโทษแกนายจางท่ีฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 36 แตอยางใด คงมีเพียงแตการกําหนดบทลงโทษแกนายจางท่ีฝาฝนไม
ปฏิบัติตามมาตรา 52 นายจางตองอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณลาเพ่ือฝกอบรมหรือ
พัฒนาความรูความสามารถเทานั้น ดังนั้น ในกรณีท่ีนายจางไมปฏิบัติตามมาตรา 36 จึงไมมี
บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดบทลงโทษเอาไว ผูเขียนจึงเห็นวา การไมกําหนดบทลงโทษในกรณี
ดังกลาวนี้ ยอมทําใหการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานโดยกฎหมาย ไมสามารถบังคับใหเปนไป
ตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะกฎหมาย
ดังกลาว มุงคุมครองแรงงานใหสามารถลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง
ได 
                             อยางไรก็ดี แมวาลูกจางท่ีถูกโตแยงสิทธิ จะมีสิทธิฟองนายจางตอศาลแรงงานท่ีมี
เขตอํานาจ เพื่อขอใหศาลส่ังใหนายจางอนุญาตใหลูกจางลาไดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (2) วาดวยเรื่องคดีพิพาทอันเกี่ยวดวยสิทธิ
หรือหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาท่ีตาม
สัญญาจางแรงงานก็ตาม แตการฟองเปนคดีตอศาลแรงงานอาจหาเปนประโยชนอยางใดๆ กับลูกจาง
ไม เพราะการฟองเปนคดีตอศาลแรงงานน้ันตองใชเวลาในการดําเนินการซ่ึงชวงระยะเวลาดังกลาว 
การฝกอบรมอาจดําเนินการเสร็จส้ินไปกอนนั้นแลวก็ได 
                             ดังนั้น กฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถาน
ประกอบการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี้ ผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติของ 
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กฎหมายดังกลาว สามารถสงเสริมไดเฉพาะเพียงในสวนของการบังคับใหนายจางตองอนุญาตใหเด็ก
อายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ สามารถลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดเทานั้น 
แตไมมีบทบังคับนายจางตองอนุญาตใหลูกจางท่ีมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณข้ึนไป สามารถลาเพื่อ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถได  จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานของลูกจางในสถานประกอบการไมมีประสิทธิภาพและไมสัมฤทธ์ิผล 
                   3.1.1.3  การคุมครองการจายคาจางในระหวางระยะเวลาท่ีลาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน 

 จากการศึกษาพบเพียงวา ในสวนของการคุมครองการจายคาจางในระหวาง
ระยะเวลาที่ลาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น คงมี
เพียงแตการคุมครองสิทธิในการไดรับคาจางในระหวางระยะเวลาดังกลาว ของลูกจางท่ีเปนเด็กอายุ
ต่ํากวาสิบแปดปเทานั้น ตามมาตรา 52 ตอนทาย ท่ีบัญญัติวา “และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจาง
ซ่ึงเปนเด็กเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน” และมีบท
กําหนดโทษแกนายจางท่ีฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวโดยไมจายคาจางไวในมาตรา 149 ไวแลว
เชนเดียวกันกับ การบังคับใหนายจางตองอนุญาตใหลูกจางท่ีเปนเด็ก ลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนา
ความรูความสามารถดังท่ีไดกลาวมาแลว 

  ท้ังนี้ บทบัญญัติดังกลาว คงใชบังคับไดเฉพาะกับลูกจางท่ีเปนเด็กเทานั้น หาได
ใชบังคับกับลูกจางท่ีมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณข้ึนไปไม จึงอาจทําใหลูกจางท่ีมิใชเด็กไมไดรับ
คาจางในระหวางระยะเวลาท่ีลาเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงานได เพราะกฎหมายมิไดกําหนดบทลงโทษแก
นายจางท่ีมิไดจายคาจางในระยะเวลาดังกลาวใหแกลูกจางท่ีมิใชเด็กไว จึงถือเปนชองวางทางหนึ่งท่ี
ทําใหลูกจางถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางได เพราะกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน มิไดมี
บทบัญญัติคุมครองเร่ืองนี้ไวแตอยางใด 
       3.1.2  มาตรการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 
2 เปนมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในทางตรงมาตรการหนึ่งท่ีมีสภาพ
บังคับในลักษณะท่ีออนกวา กลาวคือเม่ือพิจารณาจากบทลงโทษแลวคงมีเพียงการลงโทษผูท่ีไมมา
ใหถอยคําตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา 53 ท่ีใหระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทเทานั้น 

เพราะฉะน้ัน พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 นี้ จึงมีผลบังคับ
ในลักษณะจูงใจใหผูประกอบการหรือภาคเอกชน หันมาสนใจในการการรวมมือกับภาครัฐ ในการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรการจูงใจ
ในเชิงไดรับสิทธิประโยชนในดานตางๆ แกผูประกอบการหรือนายจางเอง เพื่อใหมีการสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาคเอกชนเอง และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ดวย 
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ท้ังนี้ควรจัดใหมีการฝกเพื่อยกระดับฝมือแรงงาน การฝกเพื่อเปล่ียนอาชีพ และเพ่ือ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยมีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ทํา
ใหเกิดการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานอยางเปนรูปธรรมมากขึ้นโดยจัดใหมีกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน ในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดมีมาตรการในการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจาง โดยจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” ข้ึน ตามมาตรา 28 โดยมี
วัตถุประสงคของกองทุนฯ เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน 

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” ใหใชจายเพื่อกิจการ
ดังตอไปนี้ เทานั้น คือ เพื่อ 

(1)  ใหผูรับการฝกกูยืมเพื่อใชจายเกี่ยวกับการเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
(2)  ใหผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและผูประกอบกิจการ

กูยืมเพื่อใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน หรือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3)  ชวยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตาม
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(4)  ใชจายในการบริหารกองทุน 
        3.1.3  มาตรการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานโดยใชมาตรการทางภาษีอากร 

มาตรการทางภาษีอากรนั้น ถือไดวาเปนมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานของลูกจางในทางออมมาตรการหนึ่งซ่ึงเปนมาตรการทางเศรษฐศาสตรชนิดท่ีเปนการ
ใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรเพื่อจูงใจใหผูประกอบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยสมัครใจ ทํา
ใหรัฐไมตองตรวจสอบควบคุมมากนัก25  

ท้ังนี้ ประเภทของการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรนั้น มีหลายประเภท26 เชน 
(1)  การปลอดจากภาระภาษีในชวงเวลาหน่ึง (Tax Holidays) ซ่ึงประเทศกําลังพัฒนา มัก

นํามาใชโดยตรงกับบริษัทหรือโครงการลงทุนใหม โดยบริษัทดังกลาวจะไดรับการยกเวนภาระภาษี
ท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาหน่ึง บางคร้ังก็มีการขยายระยะเวลาในการบรรเทาภาระภาษีลงโดยลด
อัตราภาษีลงตอไปอีกชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 
 

    
25  อุชุกร กองพานิชกุล.  (2552).  มาตรการทางภาษีเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา: ศึกษากรณีพลังงานนํ้ามันและพลังงานไฟฟา.  หนา 24. 
26  Victor Thuronyi.  (1998). Tax Law Design and Drafting.  pp. 4-10. 
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(2)  คาเผ่ือเงินลงทุนและการเครดิตภาษี (Investment Allowance and Tax Credits) เปน
รูปแบบของการบรรเทาภาระภาษี ซ่ึงข้ึนอยูกับมูลคาของคาใชจายท่ีใชในการลงทุน เปนการใหสิทธิ
ประโยชนท่ีมากกวาและดีกวาการหักคาเส่ือมราคาทรัพยสิน การผอนปรนภาษีการลงทุนนั้น จะใช
ในการลงเงินไดท่ีตองเสียภาษีของบริษัท แตการเครดิตภาษีนั้น เปนการลดจํานวนภาษีท่ีตองเสีย
โดยตรง 

(3)  ความแตกตางดานเวลา (Timing Difference) จะเกิดข้ึนเม่ือมีการหักคาใชจายหรือ
การผอนเวลาในการรับรูรายได เชน การหักคาใชจายในอัตราเรง, การหักคาเส่ือมราคาไดมากกวา
ปกติ ซ่ึงมีผลเทากับเปนการใหเล่ือนการชําระภาษีออกไป หรือการหักคาใชจายจากดอกเบี้ยของ
ทรัพยสินท่ีไดถือครองไวชวงระยะเวลาหนึ่ง 

(4)  การลดอัตราภาษี (Tax Rate Reduction) จะนํามาใชสําหรับเงินไดท่ีมีแหลงเงินได
แนนอน 

(5) ความมีอิสระในการบริหารงาน (Administrative Discretion) เปนการไดสิทธิ
ประโยชนทางภาษีโดยอิสระและการไดรับการอนุญาตลวงหนาจากหนวยงานท่ีมีอํานาจ 

(6)  การหักคาลดหยอน (Deduction) เชน การใหหักลดหยอนสําหรับการบริจาคใหสา
ธารณกุศล หรือบริจาคใหกองทุนบําเหน็จบํานาญ 

(7)  การยกเวนไมนําเงินไดมารวมในการคํานวณ เพื่อเสียภาษี (Exempt Income) ใชเพื่อ
กระตุนใหกระทํากิจการกิจการหนึ่งท่ีกําหนด เปนตน 

จากการศึกษาพบวา เนื่องดวยพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
มีวัตถุประสงค เปนกฎหมายเพื่อใหเกิดการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการ
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานโดยใชมาตรการจูงใจดานการใหสิทธิประโยชน
ทางดานภาษี (Incentive) เชน การยกเวนและลดหยอนภาษีอากร หรือการใหสิทธิประโยชนตางๆ 
โดยมิไดมีเจตนาจะบังคับหรือวางมาตรการเพ่ือใหมีบทลงโทษสถานประกอบการที่ไมดําเนินการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด 

ดังเชนในปจจุบัน กฎหมายของไทยท่ีใชบังคับอยู คือ พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับท่ี 437
พ.ศ. 2548 ไดใหการสงเสริมในแงของการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหแกบริษัทหรือหางรานซ่ึง
เปนผูประกอบการหรือนายจางอีก ซ่ึงสามารถยื่นขอยกเวนภาษีเงินไดเพิ่มอีกรอยละรอยในกรณีท่ีมี
การจัดใหมีการฝกอบรมใหแกลูกจางของตน เพื่อเปนการฝกยกระดับฝมือแรงงาน แตตองเปนการ
ดําเนินการฝกเอง ท้ังนี้ หลักสูตรและคาใชจายจะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกอน
นําไปยื่นตอกรมสรรพากรและในอีกกรณีหนึ่ง คือ การสงลูกจางของตนไปรับการฝกอบรมภายนอก 
เพื่อเปนการฝกยกระดับฝมือแรงงานโดยมิไดเปนการจัดฝกอบรมเอง ก็สามารถยื่นขอยกเวนภาษีเงิน
ไดเพิ่มอีกรอยละรอย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะตองใหความเห็นชอบเฉพาะหลักสูตรเพ่ือนับสัดสวน 
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กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเทานั้น สวนคาใชจายใหยื่นตอกรมสรรพากรเองโดยไมตองยื่นขอรับรอง
จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน27 
 
3.2  มาตรการทางกฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization:  ILO) เปนองคการ
ระหวางประเทศ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (ค.ศ. 1914-1918) โดยไดมีการเปดการ
ประชุมเพื่อจัดทําสนธิสัญญาสันติภาพข้ึน ณ เมืองแวรซายส (Versailles)28 ในการประชุมคร้ังนี้ได
หยิบยกปญหาการธํารงไวซ่ึงสันติภาพถาวรและความม่ันคงระหวางประเทศข้ึนพิจารณาดวยตางมี
ความเห็นสอดคลองตองกันวา  สันติภาพถาวรของโลกจักธํารงอยูไดยอมตองอาศัย  “ความยุติธรรม
ทางสังคมเปนมูลฐาน” และถาลูกจางไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมโดยถูกเอารัดเอาเปรียบก็อาจจะ
กอใหเกิดปญหาข้ึนได จึงเห็นความสําคัญท่ีตองชวยเหลือลูกจางโดยเรงดวน เชน วางขอบังคับการ
จางงานหาทางปองกันปญหาการวางงาน กําหนดอัตราคาจางแรงงานใหเหมาะสมและยุติธรรม 
คุมครองสุขภาพอนามัย และอุบัติเหตุจากการทํางาน คุมครองการใชแรงงานเด็ก สตรี และคนชราให
ไดรับคาแรงและการปฏิบัติท่ีเหมาะสม และชวยเหลือประเทศสมาชิกในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม รับรองและเคารพสิทธิมนุษยชน ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูท่ีดีใหแกลูกจาง ซ่ึงใน
การประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษข้ึนคณะหน่ึงประกอบดวยผูแทนมหาประเทศท้ัง 5 
ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส อิตาลีและญ่ีปุน และผูแทนของ
ประเทศเบลเยี่ยม เชคโกสโลวาเกีย คิวบา โปแลนด ไดรับมอบหมายใหสอบสวนภาวการณจัดหา
งานจากทัศนะระหวางประเทศและพิจารณาวิธีการระหวางประเทศท่ีจําเปน เพ่ือการปฏิบัติรวมกัน
ในเร่ืองเกี่ยวกับภาวการณจัดหางานและการจัดทําขอแนะนําในเร่ืองรูปแบบสํานักงานถาวรท่ีจะ
จัดต้ังข้ึนเพื่อพิจารณาปญหาลูกจางและสอบสวนลูกจาง29 
 
 

    
27  กองสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน.  (2552, 24 พฤศจิกายน). คําแนะนําสําหรับผูประกอบกิจการที่อยูใน

ขายบังคับ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ประจําป 2552.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 
2553, จาก http://home.dsd.go.th/SDPAA 

28  วิริยะ นามศิริพงศพันธุ และจุไร ทัพวงษ. (2554).  บทวิพากษนโยบายและขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ
เก่ียวกับคนพิการในประเทศไทย: ความเสมอภาคในโอกาสของการมีงานทําและไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม. สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2553, จาก http://www.ilo.org 

29  วิริยะ นามศิริพงศพันธุ และจุไร ทัพวงษ. (2554).  บทวิพากษนโยบายและขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ
เก่ียวกับคนพิการในประเทศไทย: ความเสมอภาคในโอกาสของการมีงานทําและไมถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรม. สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2553, จาก http://www.ilo.org 
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ซ่ึงในท่ีสุด ก็ไดยกรางธรรมนูญขององคการกรรมกรระหวางประเทศเปนท่ีเรียบรอย  
โดยถือวาเปนสวนหนึ่งแหงสนธิสัญญาสันติภาพแวรซายส จึงนับไดวา “องคการกรรมกรระหวาง 
ประเทศ” หรือท่ีเรียกวา INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION ซ่ึงมีช่ือยอวา ILOได
อุบัติข้ึนเม่ือวันท่ี 11 เมษายน ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) พรอมกับสันนิบาตชาติ ภายใตสนธิสัญญาแวร
ซายส ตอมาจึงไดมีการยกเลิกสันนิบาตชาติแลวจัดต้ังเปนองคการชํานัญพิเศษองคการแรกของ
สหประชาชาติในป พ.ศ. 2489 สมาชิกกอต้ังองคกรเดิมมี 45 ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศ
สมาชิกกอต้ังดวยในป  ค.ศ. 1902 

องคการแรงงานระหวางประเทศได ไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับบทบัญญัติของธรรมนูญ
แหงองคการกรรมกรระหวางประเทศ และไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและคนงานไว
ในขอ 27 เพื่อใหบรรดาผูประกอบการอุตสาหกรรมนําไปใชเปนขอบังคับในการทํางาน ดังตอไปนี้30 

(1)  แรงงานไมควรถือเปนสินคาหรือวัตถุแหงสินคา 
(2)  สิทธิของนายจางและลูกจาง ตางมีสิทธิตั้งสมาคมไดเม่ือไมเปนการผิดกฎหมาย 
(3)  กําหนดอัตราคาจางใหเหมาะสมแกสภาพความเปนอยูของลูกจาง 
(4)  กําหนดเวลาทํางานวันละแปดช่ัวโมง หรือสัปดาหละส่ีสิบแปดช่ัวโมง 
(5)  หยุดพักผอนทํางานสัปดาหละยี่สิบส่ีช่ัวโมงเปนอยางนอย 
(6)  เลิกจางเด็กทํางาน สวนชายหนุมหญิงสาวควรจางแตท่ีจําเปน เพื่อเปดโอกาสให

ไดรับการศึกษาและความเจริญแกอนามัย 
(7)  กําหนดอัตราคาจางเทากัน ไมคํานึงวาเปนเพศใด เม่ืองานนั้นมีลักษณะเหมือนกัน 
(8)  ขอบังคับวางเง่ือนไขการทํางานของประเทศหน่ึง ซ่ึงบัญญัติไวสําหรับลูกจาง

แหงชาติของตนประการใด คนงานชาติอ่ืนซ่ึงอยูในประเทศนั้นควรไดรับประโยชนและการคุมครอง
เชนเดียวกัน 

(9)  ทุกประเทศควรจัดต้ังกรรมการตรวจตรางานข้ึนคณะหนึ่ง รวมท้ังสตรีดวยสําหรับ
คอยระมัดระวังใหการทํางานเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ เพื่อปองกันประโยชนของคนงาน 

โดยท่ัวไปแลว ภารกิจสําคัญขององคการแรงงานระหวางประเทศท่ีมีตอประเทศสมาชิก 
ก็คือ ความชวยเหลือทางดานวิชาการ ซ่ึงจะชวยใหประเทศสมาชิกสามารถนําผลการศึกษา วิเคราะห 
วิจัย ขององคการมาเปนแนวทางประกอบการบริหารและพัฒนาแรงงานของประเทศสมาชิกให
เปนไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศท่ีทางองคการกําหนดข้ึนนั้น มี
ลักษณะท้ังเชิงวิชาการและมาตรการทางกฎหมาย โดยกําหนดออกมาในรูปแบบของอนุสัญญา 

 
    

30  นิกร  พรายแสงเพ็ชร.  (2544).  ปญหาแรงงานในประเทศไทย.  หนา 5-7. 
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 (Convention) และขอแนะ (Recommendation)31 

ในสวนของ อนุสัญญา (Convention) วาดวยการกําหนด มาตรฐานแรงงานหลัก (Labor 
Standards) ตางๆ ท่ีเปนสากลขึ้นมานั้น เปนไปตามท่ีองคการแรงงานระหวางประเทศไดตราข้ึน และ
ประสงคจะใหประเทศสมาชิกถือปฏิบัติใหไดอยางเครงครัด แมจะใหสัตยาบันหรือไมก็ตาม โดยไม
คํานึงถึงความแตกตางในระดับการพัฒนาของประเทศ ซ่ึงในการประชุมสุดยอดดานการพัฒนา
สังคม (World Social Summit) เม่ือป พ.ศ. 2538 ท่ีประชุมไดมีมติใหประเทศตางๆ สงเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน นอกจากนี้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีองคการการคาโลกท่ีประเทศ
สิงคโปร เม่ือเดือนธันวาคม 2539 ไดมีมติใหองคการแรงงานระหวางประเทศ เปนองคการผูทรง
อํานาจเพียงองคการเดียวในการผลักดันใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน เทากับวาเปนการย้ําถึง
พันธกิจขององคการ ใหดําเนินการโดยเรงดวนในการรณรงคผลักพันใหประเทศสมาชิกมีการให
สัตยาบันใหมากข้ึน โดยเฉพาะอนุสัญญาท่ีเปนมาตรฐานแรงงานหลัก สวนกรณีท่ีใหสัตยาบันแลวก็
ตองมีการพัฒนาการท่ีไดเปนผลในเร่ืองนั้นๆ32 

  ท้ังนี้ การกําหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในดานตางๆ นั้น จะเกิดข้ึนจาก
การศึกษา วิเคราะห วิจัย ของผูเช่ียวชาญประจําสํานักแรงงานระหวางประเทศหรือผูเช่ียวชาญพิเศษท่ี
มีความเช่ียวชาญและชํานาญในแตละสาขานั้นๆ โดยจะรางข้ึนมาเปนตัวบทของอนุสัญญาหรือขอ
แนะท่ีมีเนื้อหาอยางกวาง เพื่อใหครอบคลุมส่ิงท่ีอาจกอใหเกิดปญหาในแตละดาน สําหรับเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในอนุสัญญาหรือขอแนะ มักจะเปนผลท่ีเคยเกิดข้ึนหรือเปนอยูในประเทศท่ีพัฒนาแลว 
ดังนั้น บางประเด็นจึงเปนเร่ืองใหมสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา (Developing Countries)   จึง
จําเปนตองอาศัยเวลาในการดําเนินการใหถูกตองสมบูรณตามอนุสัญญาหรือขอแนะแตละเร่ือง ซ่ึง
ในการกําหนดอนุสัญญาหรือขอแนะตางๆ นั้น จะตองผานการประชุมพิจารณาขององคกรไตรภาคี 
ซ่ึงอันประกอบไปดวย ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง และผูแทนฝายรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกอาจมีการพิจารณาในวาระของการประชุมใหญสามัญประจําปขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ หรือในการประชุมท่ีจัดข้ึนเปนการเฉพาะก็ได33 
 
 

    
31  ธนิกานต  เอี่ยมออง.  (2553).  มาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางานตาม

อนุสัญญาฉบับท่ี 155 ค.ศ. 1981 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ.  หนา 34. 
32  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานฝายมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ กรมแรงงานระหวาง

ประเทศ.  (2544).  มาตรฐานแรงงานหลักขององคการแรงงานระหวางประเทศ.  หนา 1. 
33  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  (2537).  75 ป แหงความสัมพันธไทยกับองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ.  หนา 16-20. 
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สวนขอแนะ (Recommendation) นั้น จะเกิดข้ึนตามมาหลังจากมีการออกอนุสัญญา
มาแลว ซ่ึงขอแนะดังกลาว จะมีลักษณะเปนขอแนะนําใหมีการปฏิบัติตามเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของอนุสัญญา แตอยางไรก็ดี ท้ังอนุสัญญาและขอแนะ คงเปนเพียงแนวทางในการ
ปฏิบัติตามของประเทศสมาชิกขององคการระหวางประเทศเทานั้น แมจะไมไดลงนามใหสัตยาบัน 

แตก็ควรรับเอาและปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดเปนแนวทางที่ไดรับการยอมรับและเปนการคุมครอง
ลูกจางในฐานะท่ีเปนมนุษยเหมือนกัน ซ่ึง อนุสัญญาและขอแนะท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน มีดังนี้  

3.2.1  มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศในการสงเสริมใหมีคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน 
3.2.1.1  หลักความเสมอภาคตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 

100 (Convention 100) วาดวยคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน ค.ศ. 1951 
ในท่ีประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศซ่ึงจัดข้ึน ณ นครเจนีวาโดย

คณะประศาสนการของสํานักงานแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Office) และได
ประชุมกันเปนสมัยท่ี 34 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน ค.ศ. 1951 มีมติเร่ืองการรับรองขอเสนอบางประการ
เกี่ยวกับหลักการของคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันของลูกจางชายและหญิง ท่ีทํางานท่ีมีคาเทากัน ซ่ึง
บรรจุไวในวาระท่ี 7 ของระเบียบวาระการประชุม และไดพิจารณาวาขอเสนอเหลานี้ ตองอยูใน
รูปแบบของอนุสัญญาระหวางประเทศ 

 หลักการตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 100 วาดวย
คาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน ค.ศ. 1951 มีสาระสําคัญของอนุสัญญา คือ ประเทศสมาชิกตองสงเสริม
การพิจารณาอัตราคาตอบแทนและสรางความมั่นใจวา ไดนําหลักการวาดวยคาตอบแทนท่ีเทาเทียม
กันสําหรับลูกจางชายและหญิงในงานท่ีมีคาเทากัน มาใชบังคับกับคนงานท้ังหมดในการทํางานท่ี
เหมือนกันตองมีการจายคาจางในอัตราเทาเทียมกัน โดยประเทศตางๆ ท่ีใหสัตยาบันจะตองดูแลและ
ใหความรวมมือใหมีการปฏิบัติตามหลักการของอนุสัญญาฉบับนี้ ตอลูกจางทุกคนเทาเทียมกัน โดย
ไมเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทางเพศ เพื่อใหวัตถุประสงคตามบทบัญญัตินี้บรรลุผลสําเร็จ 

           หลักการนี้ อาจบังคับโดยอาศัย (ก) กฎหมายหรือกฎระเบียบแหงชาติ (ข) กลไกท่ี
จัดต้ังข้ึนหรือไดรับการยอมรับทางกฎหมายสําหรับพิจารณากําหนดคาจาง (ค) ขอตกลงรวมระหวาง
นายจางและลูกจาง หรือ (ง) วิธีการทั้งหลายเหลานี้ผสมกันท้ังนี้ คําวา “คาตอบแทน” ใหหมายความ
รวมถึง คาจางหรือเงินเดือนปกติพื้นฐานหรือข้ันตํ่าและคาตอบแทนเพ่ิมเติมใดๆ ไมวาจะเปนเงินสด
หรือส่ิงของท่ีนายจางใหแกลูกจาง ตามผลของการจางงานคนงานนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 
และคําวา “คาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันสําหรับคนงานชายและหญิงในงานท่ีมีคาเทากัน” หมายถึง 
อัตราของคาตอบแทนท่ีกําหนดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ34 
    

34  นิกร  พรายแสงเพ็ชร.  เลมเดิม.  หนา 25. 
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3.2.1.2  ขอแนะฉบับท่ี 90 (Recommendation 90) เร่ืองคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน สําหรับ
คนงานชายและหญิงในงานท่ีมีคาเทากัน ค.ศ. 1951 

ขอแนะฉบับนี้ มีการรับรองเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1951 ท่ีประชุมใหญจึงให
ขอแนะวา ภายใตบทบัญญัติแหงมาตรา 2 ของอนุสัญญานี้แตละประเทศสมาชิกควรปฏิบัติตาม
บทบัญญัติตอไปนี้ และรายงานตอสํานักงานแรงงานระหวางประเทศตามท่ีคณะประศาสนการรอง
ขอเก่ียวกับมาตรการตางๆ ท่ีนํามาปฏิบัติเพื่อใหเกิดผล ดังตอไปนี้ 

(1)  ภายหลังจากปรึกษาหารือกับองคกรลูกจางท่ีเกี่ยวของแลวหรือลูกจางท่ี
เกี่ยวของ หากไมมีองคการดังกลาว ควรนําการปฏิบัติท่ีเหมาะสมมาใชดังนี้ 

ก.  เพื่อใหหลักประกันแกการนําหลักการแหงคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน
สําหรับลูกจางชายและหญิงในงานท่ีมีคาเทากัน มาปฏิบัติตอลูกจางท้ังปวงของหนวยงานหรือแผนก
ตางๆ ของรัฐบาลสวนกลาง  และ 

ข.  สงเสริมการนําหลักการมาปฏิบัติตอลูกจางของรัฐในหนวยงานหรือ
แผนกงานตางๆ ในระดับทองถ่ิน จังหวัด หรือเขต ซ่ึงมีอํานาจพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทน 

(2)  ภายหลังจากปรึกษาหารือกับองคกรของนายจางและลูกจางท่ีเกี่ยวของแลว
ควรนําการปฏิบัติท่ีเหมาะสมมาใชโดยเร็วเทาท่ีจะสามารถปฏิบัติได เพื่อใหหลักประกันแกการนํา
หลักการแหงคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันสําหรับลูกจางชายและหญิงในงานท่ีมีคาเทากันมาใชในทุก
อาชีพ ซ่ึงมีอัตราคาตอบแทนตามท่ีกฎระเบียบกําหนดไวหรือภายใตการควบคุมของรัฐ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งท่ีเกี่ยวกับ 

ก.  การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าหรือคาจางอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมและการ
บริการท่ีอัตราดังกลาวไดรับพิจารณาภายใตอํานาจของรัฐ 

ข.  อุตสาหกรรมและสถานประกอบการท่ีดําเนินงานภายใตการควบคุมหรือ
เปนเจาของโดยรัฐ และ 

ค.  งานท่ีบริหารภายใตขอบเขตของสัญญามหาชน หากเหมาะสม 
                           (3)  การพิจารณาวิธีการในการดําเนินงานเพื่อการพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทน
ตามความเหมาะสม ควรจัดทําบทบัญญัติโดยการออกเปนกฎหมายเพื่อบังคับใชหลักการคาตอบแทน
ท่ีเทาเทียมกันสําหรับลูกจางชายและหญิง ในงานท่ีมีคาเทากันซ่ึงหนวยงานรัฐท่ีมีอํานาจควรนํา
มาตรการทั้งปวงท่ีจําเปนและเหมาะสมมาปฏิบัติเพื่อใหม่ันใจวานายจางและลูกจาง ไดรับการแจงให
ทราบโดยสมบูรณเกี่ยวกับขอเรียกรองตามกฎหมาย และไดรับคําแนะนําเร่ืองการปฏิบัติตามความ
เหมาะสม 

(4)  หลังจากปรึกษาหารือกับองคกรของคนงานและของนายจางท่ีเกี่ยวของแลว  
หากมีองคกรดังกลาวอยู หากไมสามารถนําหลักการคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันสําหรับคนงานชาย 
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และหญิงในงานท่ีมีคาเทากันมาปฏิบัติได ก็ควรจัดทําหรือเปนเหตุใหจัดทําบทบัญญัติท่ีเหมาะสม
โดยเร็วท่ีสุด เพื่อใหมีการปฏิบัติท่ีมีความกาวหนาโดยอาศัยมาตรการตางๆ เชน 

ก.  การลดความแตกตางระหวางอัตราคาตอบแทนสําหรับผูชายและผูหญิง
ในงานท่ีมีคาเทากัน 

ข.  จัดใหมีการข้ึนคาจางท่ีเทาเทียมกนัสําหรับลูกจางชายและหญิงท่ีปฏิบัติ 
งานท่ีมีคาเทากัน ในกรณีท่ีระบบการข้ึนคาจางมีผลบังคับใช 

(5)  เพื่อวัตถุแหงความสะดวกในการพิจารณากําหนดอัตราหรือคาตอบแทนให
สอดคลองตามหลักการคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันสําหรับลูกจางชายและหญิง ในงานท่ีมีคาเทากัน 
โดยทําความตกลงกับองคกรของนายจางและของลูกจาง แตละประเทศสมาชิกควรจัดทําหรือ
สงเสริมใหมีการจัดทําวิธีการประเมินวัตถุประสงคของงานท่ีทํา ไมวาจะโดยการวิเคราะหงานหรือ
วิธีการอ่ืนๆ ดวยแนวคิดของการจัดแบงประเภทงาน โดยไมคํานึงถึงเร่ืองเพศ ท้ังนี้ มาตรการตางๆ 
ดังกลาวควรสอดคลองกันท้ังหมดดวย 

(6)  เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามหลักการคาตอบแทนที่เทากัน
สําหรับคนงานชายและหญิงในงานท่ีมีคาเทากัน ควรมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามความจําเปนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคนงานหญิงโดยมีมาตรการตางๆ 

ก.  เพื่อใหม่ันใจวางานสําหรับคนท้ังสองเพศ มีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
เทากันหรือเทาเทียมกันในดานการแนะแนวอาชีพ หรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการจางงาน การฝกอบรม
อาชีพและการบรรจุงาน 

ข.  นํามาตรการท่ีเหมาะสมมาใช เพื่อสงเสริมผูหญิงใหใชส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่เทากันหรือเทาเทียมกัน ในดานการแนะแนวอาชีพหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการจางงาน การ
ฝกอบรมอาชีพ และการบรรจุงาน 

ค.  จัดใหมีสวัสดิการและการบริการทางสังคม ซ่ึงตอบสนองตอความ
ตองการของคนงานหญิง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ืองความรับผิดชอบทางครอบครัวและใหกองทุนสาธารณะท่ัวไป หรือการ
ประกันสังคม หรือเงินทุนสวัสดิการอุตสาหกรรมอุดหนุนทางการเงินแกบริการดังกลาว โดยไม
คํานึงถึงเร่ืองเพศ และ 

ง.  สงเสริมความเสมอภาคของลูกจางชายและหญิง เพื่อใหไดมาซ่ึงอาชีพ
และตําแหนงงานโดยปราศจากอคติ  ตามบทบัญญัติของกฎระเบียบระหวางประเทศและกฎระเบียบ
และกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสุขภาพและสวัสดิการของผูหญิง 
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 (7)  ใชความเพียรพยายามทุกวิถีทางในการสงเสริมใหประชาชนเขาใจ เพื่อเปน
พื้นฐานในการพิจารณานําหลักการคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันสําหรับลูกจางชายและหญิงในงานท่ีมี
คาเทากันมาปฏิบัติ 

(8)  การสอบสวนอาจถูกนํามาใชเพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักการ35 
3.2.2  มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศในการสงเสริมใหมีการขจัดการเลือกปฏิบัติในการ

จางงานและอาชีพ 
3.2.2.1  หลักการเลือกปฏิบัตใินการจางงานและอาชีพ (Discrimination Employment 

and Occupation) ค.ศ. 1958 ตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัท่ี 111 
(Convention 111) ค.ศ. 1958 

          ในการประชุมใหญขององคกรแรงงานระหวางประเทศซ่ึงไดจัดข้ึน ณ นครเจนีวา 
โดยการประชุมสมัยท่ี 12 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน ค.ศ. 195836 และไดมีมติเร่ืองการรับรองขอเสนอบาง
ประการในเร่ือง  การเลือกปฏิบัติในขอบเขตของการจางงานและอาชีพ  ซ่ึงเปนหัวขอท่ี 4 ในระเบียบ
วาระการประชุมของสมัยประชุมนั้น และไดกําหนดวาขอเสนอเหลานี้ตองอยูในรูปของอนุสัญญา
ระหวางประเทศ ซ่ึงอนุสัญญาฉบับนี้ไดรับรองเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1958โดยใหประเทศ
สมาชิกแตละประเทศซ่ึงอนุสัญญาน้ีใชบังคับ รับรองท่ีจะประกาศและดําเนินนโยบายแหงชาติ ซ่ึง
กําหนดข้ึนดวยระเบียบวิธีท่ีเหมาะสมกับสภาพและแนวปฏิบัติภายในประเทศ เพื่อสงเสริมความ
เสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับ
เร่ืองดังกลาวโดยท่ีมาตรการใดๆ ท่ีสงผลตอปจเจกบุคคลผูตองสงสัยหรือเกี่ยวของในกิจกรรมที่ทํา
ใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยบุคคลท่ีเกี่ยวของ ผูนั้นมี
สิทธิในการอุทธรณ รวมถึงการแบงแยก การกีดกัน หรือการลําเอียงใดๆ ในเร่ืองงานเฉพาะ ซ่ึงอยูบน
พื้นฐานของความตองการอยางแทจริงของงานนั้น ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติมาตรการพิเศษ
ตางๆ ในการคุมครองหรือในการชวยเหลือซ่ึงกําหนดไวในอนุสัญญาหรือขอแนะมาตรการพิเศษ  
ซ่ึงมุงหมายท่ีจะสนองตอบตอความจําเปนกรณีพิเศษของบุคคลตางๆ ผูซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา
ตองการความคุมครองหรือความชวยเหลือเปนพิเศษโดยเหตุผลทางเพศ อายุ ความพิการ ความ
รับผิดชอบทางครอบครัว หรือฐานะทางสังคม หรือวัฒนธรรม ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ 

ดังนั้น คําวา  “การเลือกปฏิบัติ” หมายความรวมถึง การแบงแยก การกีดกัน หรือ
การลําเอียงใดๆ ท่ีกระทําบนพื้นฐานของเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 
สัญชาติ หรือพื้นฐานทางสังคม ซ่ึงมีผลลบลาง หรือทําความเสียหายตอความเสมอภาคในโอกาส 

 

    
35  แหลงเดิม.  หนา 27-29. 
36  แหลงเดิม.  หนา 30. 
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หรือในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงานหรืออาชีพ แตการแบงแยก การกีดกันหรือการลําเอียงใดๆ ใน
เร่ืองงานเฉพาะบางประเภท ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของความตองการอยางแทจริงของงานน้ัน ไมถือวาเปน
การเลือกปฏิบัติ37 

คําวา “การจางงาน” และ “อาชีพ” หมายความรวมถึง การเขารับการฝกอาชีพ การ
เขาทํางาน การประกอบอาชีพเฉพาะบางประเภท และขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ของการจางงาน 

3.2.2.2  ขอแนะฉบับท่ี 111 (Recommendation 111) เร่ืองการเลือกปฏิบัติในการจางงาน
และอาชีพ ค.ศ. 1958 

วัตถุประสงคของขอแนะนี้ คําวา “การจางงาน” และ “อาชีพ” ใหหมายความ
รวมถึง การเขารับการฝกอาชีพ การเขาทํางาน การประกอบอาชีพเฉพาะบางประเภท ขอกําหนดและ
เง่ือนไขตางๆ ของการจางงาน ซ่ึงแตละประเทศควรกําหนดรูปแบบและการปฏิบัติตามนโยบายโดย
การออกกฎหมาย การทําขอตกลงรวมระหวางองคกรผูแทนของนายจางและลูกจาง หรือโดยวิธีการ
อยางอ่ืนใดๆ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติ และเง่ือนไขภายในประเทศ และควรคํานึงถึงหลักเกณฑ
ตางๆ ดังตอไปนี้ 

1)  การสงเสริมความเสมอภาคในโอกาส  การปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ
เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสาธารณชน 

2)  โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บุคคลท้ังปวงควรไดรับความเทาเทียมกันใน
โอกาสและการปฏิบัติในเร่ืองเกี่ยวกับ ชองทางในการไดรับการแนะแนวอาชีพ การฝกอบรมและการ
จางงานตามท่ีตนเลือกบนพ้ืนฐานของความเหมาะสมของแตละบุคคล สําหรับการฝกอบรมและการ
จางงานน้ัน  โดยไดรับหลักประกันความม่ันคงในการจางงาน ไดคาตอบแทนท่ีมีคุณคาเทากับงาน
ตามความกาวหนา คุณลักษณะ ประสบการณ ความสามารถ และความขยันหม่ันเพียรของแตละคน 
                           3)  นายจางไมควรเลือกปฏิบัติ หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการมอบหมายงาน 
หรือฝกอบรมบุคคลใดๆ เพื่อการจางงาน เพื่อความกาวหนา หรือการกันตําแหนงงานหรือในการ
กําหนดขอบเขตและสภาพการจางงาน บุคคลหรือองคกรใดๆไมควรขัดขวาง หรือแทรกแซงท้ัง
ทางตรงและทางออมตอนายจางท่ีปฏิบัติตามหลักการนี้  ซ่ึงรัฐควรใหการสนับสนุนและกํากับดูแล
ไมใหมีการเลือกปฏิบัติ 

4)  ควรใหการสนับสนุน และใหหลักประกันในเร่ืองการแนะแนวอาชีพ การฝก
อาชีพ การจางงาน และการบรรจุตําแหนงงานภายใตการกํากับดูแลของรัฐโดยวิธีการท่ีเปนธรรม 

5) ทําใหเกิดการมีสิทธิในการขออนุญาตจัดการฝกอบรม และในการขอ
ใบอนุญาตดําเนินงานของหนวยงานจัดหางานเอกชนหรือสํานักงานแนะแนวอาชีพเอกชนใหเปนไป 

    
37  แหลงเดิม.  หนา 33. 
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ตามหลักการ และติดตอประสานมาตรการตางๆ เพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติในทุกๆ ดาน38 
3.2.3  มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศในการสงเสริมการฝกอาชีพและพัฒนาฝมือ

แรงงาน 
หลักการตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 142 (Convention 

142) ค.ศ. 1975 และขอแนะฉบับท่ี 150 (Recommendation 150) ค.ศ. 1975 ท่ีเกี่ยวของกับการแนะ
แนวการฝกอาชีพและการฝกอาชีพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย กําหนดไวเม่ือ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2518 
(ค.ศ. 1975) มีท้ังหมด 13 มาตรา สาระเก่ียวเนื่องกับการสงเสริมการแนะแนวอาชีพ การอบรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน ซ่ึงจะตองดําเนินการดวยความรวมมือระหวางรัฐ องคการนายจางและลูกจาง แต
ประเทศไทย ยังมิไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาดังกลาวนี้39 

จากการศึกษาพบวา เนื่องจากขอแนะฉบับท่ี 150 ไมสอดคลองกับสถานการณใน
ขณะนั้น กลาวคือ มิไดมีการพิจารณาเร่ืองตลาดและอุปสงคดานแรงงานมากเพียงพอ และมีหลักการ
บางประการที่ไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แตอยางไรก็ดี ประเทศ
ไทยก็ไดศึกษาและนําแนวคิดดังกลาวมาปรับใชในการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานอยูแลว ดวย
เล็งเห็นวามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศท่ีกําหนดข้ึนมาน้ันก็เพื่อประโยชนแกประเทศสมาชิก
อยางแทจริง ซ่ึงแตละประเทศสมาชิกก็ยอมมีเสรีภาพท่ีจะพิจารณาวาจะใหสัตยาบันหรือไม อีกท้ัง
การนําเนื้อหาของอนุสัญญามาพิจารณาเลือกใชปฏิบัติ ยอมเปนการสงเสริมการกําหนดมาตรฐาน
แรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศอยูแลวอีกทางหนึ่ง 

สําหรับขอแนะฉบับท่ี 117 (Recommendation 117) ค.ศ. 1962 เปนขอแนะในเร่ืองการ
ฝกอาชีพเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไดยอมรับเอาขอแนะฉบับท่ี 117 วาดวยการฝกอาชีพ ค.ศ. 
1962 (พ.ศ. 2505) มาใชในการดําเนินการ ยกเวนเพียงขอ 7 (2) ซ่ึงมีสาระวา “อยางไรก็ตามไมควรจะ
กีดกันสถาบันตางๆ มิใหคิดมูลคา ในเม่ือผูรับการฝกไมมีพันธะจะตองฝกตามหลักสูตรหรือไมตอง
ฝกเพื่อหางานหรือเพ่ือคงทํางานตอไป” เทานั้น ซ่ึงขอแนะดังกลาว พอสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 

1)  หลักการทั่วไป กลาวถึงการฝกเพื่อเตรียมบุคคลหรือใหการฝกใหมแกบุคคล เพ่ือให
เร่ิมทํางานหรือใหทํางาน หรือใหเล่ือนฐานะในการทํางาน ในแขนงเศรษฐกิจรวมท้ังการศึกษาท่ัวไป 
อาชีวศึกษา และการศึกษาดานวิชาการในเม่ือเห็นวาจําเปน 

2)  การวางแผนและการบริหารของประเทศ กําหนดใหแตละประเทศควรจัดบริการฝกท่ี
ติดตอประสานกัน และควรปรับจํานวนท่ีตั้งและหลักสูตรใหเขากับความตองการทางเศรษฐกิจ และ 

 

    
38  แหลงเดิม.  หนา 33-34. 
39  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  เลมเดิม.  หนา 167. 
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โอกาสการทํางานของประเทศเปนสวนใหญ หรือในการทํางานของแตละภูมิภาคหรือทองถ่ินในเม่ือ
เห็นวาเหมาะสม 

3)  การเตรียมการรวมมือ ผูท่ีเกี่ยวของกับการฝกโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ องคการ
นายจางหรือองคการลูกจาง ควรรวมมือปรึกษาหารือวางแผนปรับปรุง ขยายและดําเนนิโครงการฝก
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาการฝกท่ัวไป 

4)  ขาวสารเกีย่วกับโอกาสในการฝก ควรจะมีการรวบรวมไว เชน หลักสูตร ระยะเวลา
การฝก เง่ือนไขการเขารับการฝก การสอบไลหลังการฝก และคุณวุฒิท่ีไดรับ 

5)  การจัดเตรียมสําหรับการแนะแนวอาชีพและการเลือกอาชีพ 
6)  การเตรียมกอนประกอบอาชีพ หมายถึง การสอนท่ัวไปและการสอนภาคปฏิบัติให

เหมาะสมกับอายุของเยาวชนซ่ึงกําหนดไว รวมท้ังการฝกใหเคยชินกับอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ี
ใชในการทํางาน 

7)  การจัดระเบียบการฝก หมายถึง การจัดหลักสูตรการฝกสําหรับอาชีพแตละประเภท
โดยถือหลักวิเคราะหงาน ฝกมือ ความรู สุขภาพและความปลอดภัย ควรจะดูหลักสูตรเปนระยะๆ 
เพื่อใหทันสมัย มีการฝกท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ และเสริมความรูพื้นฐานแกผูรับการฝก 

8)  วิธีการฝก ปรับวิธีการฝกใหเขากับหลักสูตร ระดับการศึกษา อายุ ฐานะและประสบ 
การณของผูรับการฝก 

9)  การฝกโดยสถานประกอบการ หมายถึง การดําเนนิการฝกโดยนายจางในสถาน
ประกอบการ ซ่ึงนายจางควรปรึกษาหารือและรวมมือกบัผูแทนคนงานในการจัดเตรียมโครงการ
รายละเอียดการฝกอบรมในโรงงาน 

10)  การฝกหัดงาน หมายถึง การควบคุมการฝกอาชีพระยะยาวในสถานประกอบการ 
หรือภายใตการควบคุมของชางฝมืออิสระ โดยทําสัญญาฝกหัดงานเปนลายลักษณอักษรและภายใต
มาตรฐานท่ีวางไว 

11)  การฝกแบบเรง เปนขอกําหนดสําหรับประชาชน ท่ีตองการมีความรูอาชีพโดยเร็ว
เพื่อจะไดงานท่ีเหมาะสมกับอายุและความสามารถของตน ตองมีการวางแผนเตรียมการ ตาม
หลักการสอนท่ีเหมาะสม ผูสอนตองไดรับการฝกมาโดยเฉพาะ มีความรูแมนยําในทางเทคนิคท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับงานอุตสาหกรรม หลักสูตรเนนการปฏิบัติ เสริมทฤษฎีแตท่ีจําเปนจํากัดจํานวน
ผูรับการฝกตอช้ันเรียน 

12)  การฝกผูควบคุมงานถึงระดับหัวหนางาน ตองจัดการฝกอบรมให 
13)  เจาหนาท่ีผูทําการสอนในสถาบันการฝก และในสถานประกอบการ หมายถึงการ

คัดเลือกบุคลากรท่ีจะทําการฝกอบรมฝมือแรงงาน อาจคัดเลือกจากผูมีประสบการณจากงาน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือวิชาชีพอิสระ บุคคลดังกลาวควรไดรับการฝกอบรมกอนท่ีจะทําการ 
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สอน และบุคลากรดังกลาวควรจะไดรับการฝกอบรมตอเนื่อง เชน อาจจัดใหมีการเยี่ยมสถาน
ประกอบการ หรือสถาบันการฝกเปนระยะ การฝกอบรมในสุดสัปดาห การใหทุนการศึกษาวิจัย การ
สงเขาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเปนคร้ังคราว 

14)  ประเทศท่ีกําลังอยูในการขยายตัวของอุตสาหกรรม ควรกําหนดขอบเขตการใช
ทรัพยากรและการใชแรงงาน ใหสอดคลองกับการขยายของอุตสาหกรรม รวมท้ังการฝกกับประเทศ
ใกลเคียง และรับความชวยเหลือระหวางประเทศในการสงเสริมการฝก 

15)  ความรวมมือระหวางประเทศ ประเทศตางๆ ควรรวมมือในดานการฝกใหมากท่ีสุด 
เชน การจัดประชุมสัมมนา แลกเปล่ียนความรูความชํานาญ เดินทางไปฝกปฏิบัติในประเทศอ่ืน 
แลกเปล่ียนผูเช่ียวชาญ ตํารา วสัดุฝก ระบบขอมูลขาวสาร40 

 
3.3  มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

3.3.1  มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการสงเสริมใหมีคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน 
3.3.1.1  มาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษ 

                              ในระยะเร่ิมแรก มีการใชแรงงานหญิงเพิ่มมากข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เม่ือมีการ
ใชแรงงานหญิงเพ่ิมมากข้ึนก็ยอมมีปญหาตามมา เพราะแรงงานหญิงมีสภาพรางกายท่ีบอบบางกวา
แรงงานชาย ซ่ึงงานบางประเภทไมเหมาะสมท่ีจะใชแรงงานหญิงทํางานหนัก จึงเกิดปญหาการเลือก
ปฏิบัติทางเพศ (Sex Discrimination) โดยนายจางจะกีดกันการทํางานของลูกจางท่ีเปนเพศหญิง 
รวมท้ังมีการจายคาจางใหแรงงานหญิงในอัตราท่ีต่ํากวาแรงงานชาย จนเปนสาเหตุใหองคการ
แรงงานระหวางประเทศจึงไดออกอนุสัญญาฉบับท่ี 100 วาดวยการจายคาจางท่ีเทาเทียมกันโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศข้ึนมาใชบังคับ ซ่ึงประเทศอังกฤษไดมีการออกกฎหมาย เพื่อให
ความคุมครองในเร่ืองของการจายคาจางท่ีเสมอภาคนี้  กฎหมายดังกลาว ก็คือ Equal Pay Act 1970 
สาระสําคัญในการใหความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ คือ ถางานระหวางลูกจางชายและลูกจาง
หญิงนั้นเหมือนกัน  มีอัตราหรือปริมาณท่ีเทากัน  หรือคุณคาและคุณภาพในงานเทาเทียมกัน การจาย
คาจางหรือผลประโยชนอ่ืน เนื่องจากการทํางานจะตองจายอยางเสมอภาคกัน (Section 1 of Equal 
Pay Act 1970) คําวา “งานท่ีเหมือนกัน” (Like work) Section 1 (4) of Equal Pay Act  1970 ไดใหคํา
จํากัดความไววา  งานท่ีเหมือนกันไมจําเปนท่ีจะตองเหมือนกันทุกประการในเนื้อหา หรือลักษณะ
ของงาน  อาจจะมีความแตกตางกันบางก็ยังถือวาเปนการทํางานท่ีเหมือนกันอยู หากความแตกตาง
ดังกลาวมิใชสาระสําคัญในเนื้องานนั้น สวนคําวา “งานท่ีมีปริมาณและคุณคาท่ีเทาเทียมกัน” คือ งาน
ท่ีลูกจางชาย และลูกจางหญิง ไดรับ มีปริมาณรวมถึงคุณคาในงานท่ีเทาเทียมกัน “คุณคาในงาน ท่ีเทา  
 

    
40  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  เลมเดิม.  หนา  164-166. 

 

DPU



  

59 
 

เทียมกัน” (Work of equal value) วัดจากความอุตสาหะในงาน ความสามารถและการตัดสินใจในการ
ทํางาน หากงานดังกลาวมีคุณคาในงานเทาเทียมกับลูกจางคนอ่ืนๆ ลูกจางท่ีไดรับคาจางหรือ
ผลประโยชนในการทํางานนอยกวาท่ีควรจะเปนก็สามรถเรียกรองตามสิทธิของตนได เพื่อใหเกิด
ความเสมอภาคเทาเทียมกับลูกจางคนอ่ืนๆ ในเร่ืองการวัดคุณคาในงานเปนหลักเกณฑท่ีเพิ่มเติมอยู
ใน Equal Pay (Amendment) Regulations 1983 สวนเนื้อหาและหลักการอ่ืนๆ ท่ัวไปจะคลายกับ
กฎหมายการเลือกปฏิบัติทางเพศ (Sex Discrimination Act) เพราะ Equal Pay Act 1970 ก็ตั้งอยูบน
พื้นฐานของการเลือกปฏิบัติทางเพศเชนกัน41 

3.3.1.2  มาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการออกกฎหมาย  เพื่อใหการคุมครองในเร่ืองการ

จายคาจางท่ีไมเสมอภาคดวยเชนกันโดยมีการออกกฎหมาย Equal Pay Act 1963 มาใหความคุมครอง
ในเร่ืองการจายคาจางอยางเสมอภาคสําหรับงานท่ีเทาเทียมกัน (Equal Pay For Equal Work) โดยไม
คํานึงถึงเพศ นอกจากกฎหมาย Equal Pay Act 1963 ท่ีใหความคุมครองในเร่ืองดังกลาวแลว ก็ยังมี
Fair Standards Act ท่ีเปนกฎหมายอีกหนึ่งฉบับท่ีใชควบคูกับ Equal Pay Act 1963 ซ่ึงสาระสําคัญ
ของกฎหมายท้ังสองฉบับนี้ คือ หามนายจางเลือกปฏิบัติหรือกระทําการอันเปนการตอตานลูกจางใน
เร่ืองของการจายคาจาง ไมวาจะเปนการเกี่ยวของกับการจายคาแรงข้ันตํ่าท่ีกําหนดไวใน Fair  Labour 
Standards Act หรือไมวาจะเปนการจายใหแกลูกจางเพศเดียวกันหรือเพศตรงขามกันก็ตาม  เพราะ
หากมีการทํางานในลักษณะงานที่มีปริมาณท่ีเทาเทียมกันโดยไมคํานึงวาเปนเพศใด และใน Equal 
Pay Act 1963ไดวางหลักในการดูลักษณะงานท่ีเทาเทียมกันในความสามารถ ฝมือหรือความ
เช่ียวชาญในงาน ความเทาเทียมกันในความรับผิดชอบในงานไมจําเปนจะตองเปนงานท่ีเหมือนกัน
ทุกประการ แตจะตองมีความเทาเทียมกันหรือเหมือนกันในงานนั้นๆ เปนสวนใหญ และใน Equal 
Pay Act 1963 ยังไดกําหนดขอยกเวนไววา นายจางสามารถจายคาจางแตกตางกันได หากความ
แตกตางนั้นต้ังอยูบนพื้นฐานของ ระบบความอาวุโส คุณความดีในการทํางาน ระบบจํานวนรายได
หรือการผลิต และความแตกตางบนพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีไมใชเร่ืองเพศ42 

          โดยสรุป จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของไทยไดมี
การบัญญัติถึงการใหความคุมครองแกลูกจาง ในเร่ืองของการไดรับคาจางท่ีเสมอภาคและเทาเทียม
ดังกลาว และในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี้ ก็ถือวาเปนมาตราท่ีให
ความสําคัญกับเร่ือง ความเสมอภาคแกลูกจางในการทํางานอีกมาตราหน่ึง นอกเหนือจากหลักใน 

 
 

    
41  กฤษกร  ชาติสกุล.  (2548).  ปญหาความไมเสมอภาคในการทํางานของลูกจางตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองแรงงาน.  หนา  76-77. 
42  แหลงเดิม.  หนา  77-78. 
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มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีถือวาเปนหลักใหญในเร่ืองของการให
ความคุมครองความเสมอภาคในการทํางานของลูกจาง 

แตหากเปรียบเทียบกฎหมายท้ัง 2 ประเทศนี้แลว กลาวคือ ประเทศอังกฤษและ
ประเทศสหรัฐอเมริกาดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลว จะเห็นไดวากฎหมายท้ังสองก็ไดใหความคุมครอง
ในเร่ืองดังกลาวนี้แลวเชนกัน แตกฎหมายของท้ังสองประเทศนี้ไมไดมีการออกกฎหมายเพ่ือท่ีจะให
ความคุมครองในเร่ืองของการจายคาจางท่ีเทาเทียมกันโดยเฉพาะ  แตไดมีการวางหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติตางๆ  ท่ี เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาวไวอยางชัดเจน  ซ่ึงกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น ไดใหความคุมครองลูกจางในเร่ืองการจายคาจางตอบแทนในการทํางาน ไมเฉพาะ
การคุมครองแกลูกจางชายและลูกจางหญิง ท่ีเหมือนกับกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย
เทานั้น แตยังใหความคุมครองไปถึงการจายคาตอบแทนและผลประโยชนของลูกจางประเภทอ่ืน
ดวย นั่นก็คือ The Older Workers Benefit Protection Act of 1990 ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้บัญญัติข้ึน
เพื่อใหความคุมครองแกผลประโยชนตางๆ ท่ีลูกจางผูสูงอายุควรจะไดรับโดยสาระสําคัญของ The 
Older Workers Benefit Protection Act of 1990 ก็คือ การหามเลือกปฏิบัติทางอายุท่ีมีผลกระทบตอ
ผลประโยชนตางๆ ของลูกจางผูสูงอายุ ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายใหความคุมครองในเร่ืองดังกลาวนี้  
ตั้งอยูบนหลักการท่ีวา  “ผลประโยชนของลูกจางทุกคนจะตองเสมอภาคกัน” (Equal Benefit)ไมวา
จะเปนลูกจางประเภทใดก็ตาม แตกฎหมายท่ีใหความคุมครองแกลูกจางทางอายุดังกลาวในลักษณะ
นี้ ประเทศอังกฤษยังไมมีกฎหมายท่ีกําหนดหลักการนี้ออกมาบังคับใช 
สวนการออกกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยนั้น ผูเขียนเห็นวายังไมไดมีการบัญญัติให
ความคุมครองการจายคาตอบแทนในการทํางาน เพื่อใหไดรับความเสมอภาคแกลูกจางประเภทอ่ืนๆ 
เฉกเชนเดียวกันกับการใหความคุมครองลูกจางชายและลูกจางหญิง ตามที่ไดมีการบัญญัติไวใน
มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงอาจทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการ
ทํางานข้ึนได เพราะการท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย ยังไมไดมีการบัญญัติการให
ความคุมครองใหครอบคลุมไปยังลูกจางประเภทอ่ืนๆ เหมือนดังเชนประเทศอเมริกานั้น ก็จะทําให
ลูกจางบางประเภทไมไดรับการคุมครองในการทํางาน อยางเสมอภาค43 

3.3.2  มาตรการทางกฎหมายของประเทศเยอรมันในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
การพัฒนาฝมือแรงงานสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น มีลักษณะเปนการฝกอาชีพใน

ระบบทวิภาคี (Dual System) โดยเกิดข้ึนต้ังแตกลางศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได ดังนี้44 
 
 
 

    
43  แหลงเดิม.  หนา  78-79. 
44  บุญญศักด์ิ ใจจงกิจ (2540).  การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ.  หนา 29-34.   
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การฝกอาชีพ มีลักษณะเปน “ระบบชางฝกหัด” (Apprenticeship System) ซ่ึงภาคเอกชน
โดยกลุมอาชีพแตละสาขา รวมกันลงทุนพัฒนากําลังคนของกลุมตนเปนเวลานาน กอนจะมีกฎหมาย
เกี่ยวกับเร่ืองนี้ประกาศใชอยางเปนทางการ เนื่องจากสถานประกอบการเช่ือวา วิธีการฝกอาชีพระบบ
ทวิภาคีนี้ เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดที่จะไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการ โดยมีพื้นฐานสําคัญ 
2 ประการ คือ พื้นฐานดานวัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา กับพื้นฐานทางดานกฎหมาย ท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งและมีสวนสงเสริมการดําเนินการฝกอาชีพ 

3.3.2.1  พื้นฐานทางดานวัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา 
จากวิวัฒนาการทางสังคมและการเมือง ทําใหมีการรวมตัวกันของผูมีอาชีพ

เดียวกัน ในอดีต สมาคมอาชีพทําหนาท่ีควบคุมงานอาชีพดานชางฝมือ แตละเขตจะมีผูชํานาญการ  
คอยควบคุมวา ควรมีชางสาขาหนึ่งๆ เปนจํานวนเทาใด ชางแตละคนจะผลิตสินคาไดจํานวนเทาไร 
ในชวงศตวรรษท่ี 19 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหมีการกวานคนงานเขาทํางานและรับ
นักเรียนเขาทํางานเพราะคาจางแรงงานถูก จึงไดเร่ิมมีการควบคุมการฝกอาชีพใหเขมงวด มีการ 
ประกาศใชกฎหมายคุมครองงานชางฝมือ ป ค.ศ. 1908 มีการออกขอบังคับรับรองการฝกชางฝมือ 
โดยกําหนดวา เจาของโรงงานท่ีจะเร่ิมใหการฝกนักเรียน ตองมีประกาศนียบัตรการเปนชางชํานาญ
การ สวนสมาคมอาชีพจะรับผิดชอบตรวจ ควบคุมการฝกอาชีพ 

ชวงเร่ิมตนศตวรรษท่ี 20 มีการจัดต้ังโรงเรียนฝกอาชีพข้ึน และหลังสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ไดสรางโรงเรียนในระดับทองถ่ิน โดยเปดสอนกลางวัน เปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีสอนในเวลา
เย็นหลังเลิกงาน 

3.3.2.2  พื้นฐานทางดานกฎหมาย 
                          (1)  กฎหมายวาดวยการศึกษาวิชาชีพ: เปนกฎหมายควบคุมการฝกอาชีพในโรงงาน
ท่ีสําคัญท่ีสุด ประกาศใชเม่ือ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1969 เปนกฎหมายสหพันธรัฐ เปนกฎหมายประเภท
แรงงานหรือเศรษฐกิจ มิใชประเภทการศึกษา กฎหมายใหอํานาจโรงงานในการฝกอาชีพไดเอง 
การศึกษาอาชีพมีขอบขายครอบคลุมการฝกอาชีพเบ้ืองตน การศึกษาตอเนื่องทางดานอาชีพ และการ
ฝกทบทวนความรูใหมทางดานอาชีพ แตไมครอบคลุมการฝกอาชีพในโรงเรียนวิชาอาชีพ และไมมี
ขอบังคับใหโรงงานทุกแหงตองจัดการฝกอาชีพ 

         (2)  กฎหมายคุมครองแรงงานเยาวชน: เปนขอกําหนดท่ีตราไวในป ค.ศ. 1976 
บังคับใหนายจาง อนุญาต ใหนักเรียนไปเขาเรียนในโรงเรียนวิชาชีพตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ
การใชเวลาเรียนในโรงเรียนวิชาอาชีพ จะไมมีการลดคาตอบแทนตามสัญญาท่ีฝายนายจางหรือผูให
การฝกกับนักเรียนกระทําไวตอกัน 
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          (3)  กฎหมายสนับสนุนการศึกษาวิชาอาชีพ: ใชบังคับเม่ือป ค.ศ. 1981 มีขอบังคับ
วาดวยการวางแผนสถิติและการรายงานเกี่ยวกับการฝกอาชีพ รวมทั้งขอกําหนดเกี่ยวกับหนาท่ีและ
โครงสรางของสถาบันการศึกษาอาชีพ  

(4)  กฎหมายควบคุมแรงงาน: ประกาศใชเม่ือมี ค.ศ.1972 มีขอกําหนดวาดวย
อาชีพในโรงงาน สิทธิของคณะกรรมการสนับสนุนและดําเนินการฝกอาชีพในโรงงาน 

(5)  กฎหมายเกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนวิชาอาชีพ: รัฐแตละรัฐ มีอิสระในการ 
กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการเรียนในโรงเรียนวิชาอาชีพ ถือเปนกฎหมายระดับรัฐ โดยอยูในกรอบ
ของขอตกลงการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมจากทุกรัฐ แตละรัฐจึงมี
หลักสูตรการฝกอบรมในโรงเรียนวิชาอาชีพตางกัน 

การฝกอาชีพระบบทวิภาคี จะตองปฏิบัติตามกฎหมายการฝกอาชีพไวท้ังหมด 
เชน การรับสมัครเยาวชนเขาฝกอาชีพ จุดมุงหมายการฝก ลักษณะการฝก ระยะเวลาการฝก 
คาตอบแทน (เบ้ียเล้ียง) ระหวางฝก (ค.ศ. 1990) คาตอบแทนท่ีจายใหกับผูรับการฝกเฉลี่ยเดือนละ 
750 มารค คิดเปนรอยละ 40 ของคาจางแรงงานของผูปฏิบัติงานจริงในฐานะลูกจางของสถาน
ประกอบการ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับช้ันปของการฝกอาชีพ รวมถึงการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร 
“กฎหมายการฝกอาชีพ” (Vocational Training Act 1969) ซ่ึงไดประกาศใชอยางเปนทางการในป
ค.ศ. 1969 

ผูเขารับการฝกอาชีพระบบทวิภาคีไมมีสถานภาพเปนนักเรียนในโรงเรียน
อาชีวศึกษาโดยตรง แตเปน บุคลากรของสถานประกอบการ เชน บริษัท หางรานหรือสถาน
ประกอบการอิสระ (Liberal Professional) หรือหนวยงานของรัฐ (Civil Service) สถานประกอบการ
จะรับผูท่ีตองการฝกอาชีพเขาเปนบุคลากรในฐานะผูรับการฝกอาชีพ (ในกรณีท่ีเปนการฝกอาชีพ
ดานชางอุตสาหกรรมมักเรียกวา “ชางฝกหัด”) และสงมาเรียนทฤษฎีในโรงเรียนอาชีวศึกษา สัปดาห
ละ 1-2 วัน หรือเปนชวงๆ สวนเวลาท่ีเหลือจะฝกปฏิบัติหรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ี
ตนสังกัดอยู 
                               เพราะฉะนั้น “สถานประกอบการ” จะเปนผูใหความรูและทักษะดานปฏิบัติ ท้ัง
ทักษะพื้นฐานและทักษะเฉพาะอาชีพ (ยกเวนสถานประกอบการขนาดเล็กบางแหง ท่ีไมสามารถจัด
ฝกทักษะพื้นฐานใหบุคลากรของตนได ก็อาจจัดใหฝกในโรงเรียนอาชีวศึกษาหรือศูนยฝกรวม) โดย
มีครูของสถานประกอบการเปนผูฝก 

สถานศึกษาจะใหความรูทางทฤษฎีท่ีสอดคลองกับการฝกในสถานประกอบการ 
โดยมีหอการคาของกลุมอาชีพนั้นๆ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของของรัฐ รวมกันทําหนาท่ีดูแลการฝกให
เปนไปตามหลักสูตรและสัญญา รวมท้ังจัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรเม่ือส้ินสุดการฝก ท่ีจัด
โดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากองคกรนายจาง ตัวแทนจากองคกรลูกจางและตัวแทน 
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จากรัฐบาล ซ่ึงในท่ีนี้ คือ “ครู” จากโรงเรียนอาชีวศึกษา โดยมีสัดสวนขององคกรนายจางและองคกร
ลูกจางมากกวาตัวแทนรัฐบาลเสมอ45 

        3.3.3  มาตรการทางกฎหมายของประเทศอินเดียในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ชวงระยะเวลาสิบกวาปท่ีผานมา ประเทศอินเดียเปนประเทศท่ีกําลังมีความตองการ

ทางดานแรงงานเปนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตองการแรงงานท่ีมีการศึกษาอยูในระดับ
Secondary School เพ่ือเขาสูระบบของตลาดแรงงาน ท้ังๆ ท่ีประเทศกําลังตองการพัฒนาทางดาน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แตแรงงานในประเทศไทยกลับกําลังขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝมือ
เนื่องมาจากแรงงานท่ีศึกษาจนจบ Secondary School ก็จะเขาสูระบบตลาดแรงงานทันที 

 ซ่ึงจากรายงานของ The World Blank46  พบวารัฐบาลอินเดีย ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว
วาจะตองมีการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหมากยิ่งข้ึน โดยมุงเปาหมายไปท่ีกลุมของแรงงานท่ี
ศึกษาอยูในระดับ Secondary School ใหมีการเรียนรูทักษะทางดานแรงงานใหเช่ียวชาญ เม่ือจบ
หลักสูตรสามารถจะรับเขาทํางานตอในสถานประกอบการไดทันที โดยเนนใหความสําคัญกับการ
พัฒนา “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” หรือ “Fund For Vocational Education and Training:VET”  
โดยเห็นวา การจัดต้ังกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดังกลาวจะเปนการสงเสริมในเชิงการลงทุน  
กลาวคือ ในสวนของ Financing สําหรับกองทุนจําเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนทางดานการเงิน
จากรัฐบาลเปนหลัก หากยังไมเพียงพออาจตองขอความชวยเหลือจากภาคเอกชนเพื่อใหการ
สนับสนุนทางดานการเงินแกกองทุนอีกสวนหนึ่ง 
 การสงเสริมและใหความสําคัญกับระบบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานนี้ มิไดมีแตประเทศ
อินเดียเทานั้น ในปจจุบันกลุมประเทศกําลังพัฒนาในหลายๆ ภูมิภาคท่ัวโลกก็ไดใหความสําคัญกับ
การสรางระบบกองทุนดังกลาวข้ึนมาเชนกัน ประเทศโมร็อกโก ซ่ึงเปนประเทศในแถบทวีป
แอฟริกาก็ไดใหความสําคัญกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานนี้เชนเดียวกัน ในสวนนี้ผูเขียนเห็นวา
ระบบดังกลาวสามารถนํามาแกปญหาเร่ืองคาใชจายในการสงลูกจางเขาสูระบบการฝกอบรม หรือ
พัฒนาความรูความสามารถไดดี และถาสามารถนํามาเปนมาตรการทางกฎหมายในการรวบรวมเงิน
เขากองทุนไดอยางเปนรูปธรรม จะสามารถใชเปนมาตรการในทางกฎหมายที่ชวยในการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการไดอยางดี โดยที่นายจางมิอาจอางเร่ือง
คาใชจายในการฝกอบรมท่ีมีคาใชจายสูงได 
 

    
45  นันทรัตน เช้ือสถาปนศิริ  (2544).  ศักยภาพของสถานประกอบการในการดําเนินการฝกอาชีพระบบ

ทวิภาคี.  หนา 18. 
                46  SKILL DEVELOPMENT IN INDIA THE BOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 
SYSTEM  (2006).  Human Development Unit South Asia Region.  p.13 
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รัฐบาลอินเดียเล็งเห็นวา การสนับสนุนใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับลูกจางท่ี
กําลังศึกษาอยูระดับ Secondary School เปนตนมา จะไดรับประโยชนในเชิงของการปอนบุคลากรที่
มีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ DeFerranti47 ท่ีเห็นวาในหลายๆ 
ประเทศท่ัวโลก ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาฝมือแรงงานในกลุมเปาหมายในระดับนี้ เชน  
ประเทศญ่ีปุน ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรเลีย กลุมประเทศอเมริกาเหนือ และ
กลุมประเทศละตินอเมริกา ซ่ึงรวมท้ังกลุมประเทศอนุภูมิภาคซาฮาราอัฟริกา (ประเทศเอธิโอเปย 
กานา เคนยา รวันดา อัฟริกาใต แทนซาเนีย และอูกันดา) และกลุมเอเชีย (ประเทศจีนและเวียดนาม) 

จากการศึกษาของ Robert Palmer48 ท่ีเห็นไดวาใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายนี้ใน
ระบบของการพัฒนาฝมือแรงงานใหมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ แนวทางของประเทศอินเดียในการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานน้ัน ยังไดใหความสําคัญกับเร่ืองนโยบายของประเทศเปนสําคัญดวย กลาวคือ
เห็นวาการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตองเปนนโยบายระดับชาติโดยให
หนวยงาน Central Apprenticeship ทําหนาท่ีออกนโยบายและให National Council of Vocational  
Training (NCVT) ซ่ึงเปนหนวยงานในภาคปฏิบัติเปนฝายดูแลและดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย     
การพัฒนาฝมือแรงงานจึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง49 

3.3.4  มาตรการทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุนในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีถือไดวาใหความสําคัญกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือ

แรงงานเปนอยางมากในภูมิภาคเอเชีย โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายวาดวยมาตรฐานแรงงานและ
กฎหมายวาดวยการพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงจากการศึกษาพบวากฎหมายท้ังสองฉบับนั้น ไดสงเสริม
ใหมีการเปดโอกาสในการไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงาน ใหแกลูกจางหรือผูฝกงาน หรือ
ผูซ่ึงตองการไดรับการฝกฝนทักษะแรงงานในดานนั้นๆ ซ่ึงเปนจุดเดนของการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศญ่ีปุน 

 
 

 
 

     
47  DeFerranti,D., G. Perry, I. Gill, J. L. Guasch, w.Maloney, C. Sanchez-Paramo, N. Schady.  (2003).  

Closing the Gap in Education and Technology.   
48  Robert Palmer . (2007).  WHAT ROOM FOR SKILLS DEVELOPMENTIN  “POST-PRIMARY 

EDUCATION”? Retrieved  May 24, 2011, from  http://www.norrag.org 
49  Robert Palmer . (2007).  WHAT ROOM FOR SKILLS DEVELOPMENTIN  “POST-PRIMARY 

EDUCATION”? Retrieved  May 24, 2011, from  http://www.norrag.org 
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การเปดโอกาสในการไดรับการฝกอบรมดังกลาว ไดรับการรับรองใหมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานแรงงานท่ีวา นายจางจะตองไมปดกั้นโอกาสของผูท่ีตองการจะเขามา
รับการฝกฝนเพ่ือใหไดมาซ่ึงฝมือแรงงาน ไมวาผูนั้นจะเปนผูฝกงาน นักเรียน ผูที่ทําอาชีพอ่ืน 
หรือไมวาจะเรียกช่ืออยางไรก็ตามใน Article 69 วรรคหนึ่ง50 ยอมถือไดวาเปนมาตรการทางกฎหมาย
ในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศญ่ีปุนไดเปนอยางดี 

ไมเพียงแตจะเปนการเปดโอกาสใหกับเฉพาะคนญ่ีปุนเทานั้น ประเทศญ่ีปุนยังไดเปด
โอกาสในการไดรับการฝกฝนเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานแกผูท่ีสนใจท่ีมีสัญชาติอ่ืนดวย โดยผานครง
การความรวมมือตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือในกลุมประเทศ ASEAN51 เชน โครงการ
ฝกอบรมผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางกรมพัฒนาฝมือแรงงานกับ  
Japan Vocational Ability Development Association (JAVADA) ของประเทศญ่ีปุน เพื่อพัฒนา 
หลักเกณฑ และวิธีการทดสอบฝมือแรงงานใหเปนท่ียอมรับกับความตองการของสถานประกอบการ52 

อยางไรก็ดีแมประเทศญ่ีปุนจะไดเปดโอกาสในการไดรับการฝกฝนมากเพียงใด แต 
นายจางหรือผูประกอบการยังอาจปฏิเสธไมรับผูท่ีมิไดมีฝมือแรงงานหรือมิไดมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับลักษณะกิจการของตนมิใหเขามารับการพัฒนาฝมือแรงงานเลยก็ได ตามท่ีไดบัญญัติไว
ใน Article 69 วรรคสอง53 กลาวคือ ความยินยอมใหเขามารับการฝกฝนเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานนั้น  
ยอมข้ึนอยูกับการพิจารณาของนายจางหรือผูประกอบการวามีความสอดคลองกันในวัตถุประสงค
ของสถานประกอบการหรือไมดวย 

นอกจากการเปดโอกาสในการไดรับการฝกฝนเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน ตามมาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุนเอง ก็มีจุดมุงหมายใหลูกจางตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือ  

 
 

    
50 An employer shall not exploit an apprentice, student , trainee , or other worker, by whatever name 

such person may be called, by reason of the fact that such person is seeking to acquire a skill. (1974).  Labour 
Standards Act. article 69. 

51 working group for international cooperation in skills development. (2007) Skill Development 
Policies and International Cooperation in East and South-East Asia. Retrieved  December 15, 2010, from 
http://www.norrag.org 

52 ฝายประชาสัมพันธ. (2554).  กพร.จับมือ JAVADA ประเทศญี่ปุน. สืบคนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2554, 
จาก http://www.dsd.go.th/index.php/component/content/article/1-ciafss/1287---javada- 

53 An employer shall not exploit an apprentice, student , trainee , or other worker, by whatever name 
such person may be called, by reason of the fact that such person is seeking to acquire a skill. (1974).  Labour 
Standards Act. article 69. 
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แรงงานของตน ดั่งท่ีไดบัญญัติไวใน Article 7054 ซ่ึงทางภาครัฐ ก็จะตองจัดเตรียมหลักสูตร สถานท่ี   
มีอุปกรณตางๆ ไวให รวมถึงจัดเตรียมใหมีหนวยงานท่ีดูแลดานน้ีโดยตรง ไดแก Japan Institute for 
Labour Policy and Training (JILT) และ Polytechnic University ใน Article 2755 (Vocational Ability 
Development and Promotion Act: Act No. 64 of July 18, 1969)  ดวยเชนกัน การดําเนินงานของ
หนวยงานท้ัง 2 ฝายดังกลาว จะเปนการดําเนินงานภายใตกฎหมายท่ีออกโดยกระทรวงสุขภาพ 
แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour & Welfare) ของประเทศ ใหมีการดําเนินการ
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน ตามท่ีไดกําหนดไวภายใต Article 19 วรรคหน่ึง56 (Vocational 
Ability Development and Promotion Act: Act No. 64 of July 18, 1969) ท้ังนี้ตองเปนไปตามท่ีถูก
กําหนดไวใน Article 24 วรรคหน่ึง57 (Vocational Ability Development and Promotion Act: Act No. 
64 of July 18, 1969) ดวยเชนกัน 

ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในกรสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศญ่ีปุน
เปนมาตรการสงเสริมและเปดโอกาสใหมีการเขารับการฝกฝนเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน ใหแกลูกจาง
หรือผูฝกงาน หรือผูซ่ึงตองการไดรับการฝกฝนทักษะแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคกรหรือ
หนวยงานท่ีจะมารองรับโอกาสดังกลาว เปนปจจัยท่ีสําคัญในทางปฏิบัติ เพื่อใหการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ประเทศญ่ีปุนไดใหความสําคัญในเร่ืองการสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน ยอมแสดงใหเห็นไดวาการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
จะตองมีหนวยงานหรือองคกรที่ดีท่ีจะเขามาดําเนินการ เพื่อทําใหการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานเปนไปดวยดีในทางปฏิบัติ 

 
3.4  การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการในประเทศไทย 

หลักการแนะแนวและการฝกอาชีพของประเทศไทยนั้น ภายหลังท่ีไดมีการประกาศใช 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อตองการใหมีการปรับปรุงแกไข 

    
54  An employer shall not exploit an apprentice, student , trainee , or other worker, by whatever name 

such person may be called, by reason of the fact that such person is seeking to acquire a skill. (1974).  Labour 
Standards Act. article 70 

55  Human Resources Development Promotion Act. (1969, 18 July).  Vocational Ability Development 
and Promotion Act.  Act No.64,  Article 27.  p.17. 

56  Human Resources Development Promotion Act. (1969, 18 July).  Vocational Ability Development 
and Promotion Act.  Act No.64,  Article 19. p.12. 

57  Human Resources Development Promotion Act. (1969, 18 July).  Vocational Ability Development 
and Promotion Act.  Act No.64,  Article 24. p.13.  
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พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ. 2537 ซ่ึงนายจางหรือสถานประกอบกิจการไดเขามีสวน
รวมในการพฒันาฝมือแรงงานมากยิ่งข้ึน ใหมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานข้ึนเพื่อ สนับสนุน
การพัฒนาฝมือแรงงาน อีกท้ังยังเปนการสงเสริมและสนับสนุน ใหสถานประกอบกิจการภาคเอกชน
มีสวนรวม ในการพัฒนาฝมือแรงงานใหมากยิ่งข้ึน โดยการใชมาตรการจูงใจท้ังดานการละเวนและ 
ลดหยอนภาษีอากร รวมท้ังการใหสิทธิและประโยชนในดานตางๆ โดยปรับปรุงสิทธิและประโยชน
ใหมีความเหมาะสมและเพิ่มมากยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีนายจางและสถานประกอบกิจการดําเนินการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานใหกับบุคคลท่ีจะรับเขาทํางานและลูกจางของตนเอง และใหมีการจัดต้ัง
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการสงเสริมในเร่ืองมาตรฐานฝมือแรงงาน58 

3.4.1 หลักการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
“การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน” หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การสงเสริมใหมีการแนะ

แนวและการฝกอาชีพอยางเปนรูปธรรม โดยมีลักษณะเปนการประสาน สนับสนุน และสงเสริม ให
ภาคเอกชนหรือหนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงาน59 โดย 

1)  การประสานนโยบาย แผนงาน/โครงการ เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาฝมือ แรงงาน
ของประเทศใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน นโยบายของรัฐ และ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนลดความซํ้าซอนของการพัฒนาอาชีพ ระหวางหนวยงานตางๆ 
โดยผาน “คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ” หรือ “กพร.ปช” 

2)  การสงเสริมใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานไดใหสิทธิประโยชนแกภาคเอกชนเปนผูดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหกับแรงงานใหม 
และแรงงานในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยภาคเอกชนสามารถหักคาใชจายจากการฝกอบรม 1.5 เทา กอนการ
คํานวณภาษีเงินได 

3)  การประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงานโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหเกิดความมีสวนรวมระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในการนําทรัพยากรที่มีอยู
ของหนวยงานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการพัฒนาฝมือแรงงาน และสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน โดยเปนเครือขายแลกเปล่ียนความรู ขอมูล ขาวสารในการพัฒนาฝมือ
แรงงาน ตลอดจนการรวมกันพัฒนาหลักสูตรการสนับสนุน อุปกรณบุคลากรฝก วัสดุฝก สถานท่ีฝก 

 

    
58  อาจินต อินจันทร.  (2550).  การมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ของผูบริหารสถาน

ประกอบกิจการดานอุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง.  หนา 1. 
59  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ข เลมเดิม.  หนา 10-12. 
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และงบประมาณดําเนินการท่ีจะสามารถใหการสนับสนุนเพื่อใหการพัฒนาฝมือแรงงานไดกับ
กวางขวางไมมีขีดจํากัด และเพื่อใหความรวมมือ ดังกลาวเปนไปอยางเปนรูปธรรมชัดเจนและเกิด
แนวปฏิบัติแกหนวยปฏิบัติ กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดลงนามความรวมมือในการพัฒนาฝมือแรงงาน
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาประจําสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดในทุกจังหวัด เพื่อใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานอยางใกลชิด และเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังไดเขารวม
ประชุม ในการประชุมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนประจําทุกเดือน 

จากแนวคิดดังท่ีไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวา ท้ังการประสานงานนโยบายใหการพัฒนา
ฝมือแรงงานสอดคลองกับตลาดแรงงานและทิศทางของรัฐ การสงเสริมใหภาคเอกชนดําเนินการ
พัฒนาฝมือแรงงานดวยตนเองโดยใหสิทธิประโยชนบางประการ รวมทั้งการท่ีจะเปนฝาย
ประสานงานกับท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงลวนแลวแตเพื่อใหเกิดการพัฒนาฝมือแรงงานอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงถือเปนหนาท่ีของภาครัฐท่ีจะเขามามีบทบาทอยางเต็มตัว กลาวคือ จําเปนอยางยิ่งท่ี
การออกมาตรการตางๆ มาบังคับใช ท้ังมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆ ท่ีสามารถสราง
แรงจูงใจใหเกิดการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานไดอยางแทจริง 

3.4.2  การฝกอบรมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน 
การดําเนินการของประเทศไทย เพื่อใหเกิดการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานแก

ลูกจางในสถานประกอบการอยางเปนรูปธรรม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองต้ังอยูบนหลักการและทิศทาง
ของการสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของแรงงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล จึงมีหนวยงานท่ีมี
บทบาทและทําหนาท่ีนี้โดยเฉพาะ คือ “กรมพัฒนาฝมือแรงงาน” ซ่ึงหนวยงานดังกลาวมีภารกิจหลัก 
3 ประการ60 ไดแก 

3.4.2.1  การฝกอบรมฝมือแรงงาน 
การฝกเตรียมเขาทํางาน เปนการฝกอาชีพใหแกแรงงานใหม เพื่อพัฒนาความรู 

ความสามารถในข้ันพื้นฐานของสาขาอาชีพตางๆ ตลอดจนทัศนคติท่ีดีตออาชีพ เพื่อเตรียมเขาสู
ตลาดแรงงานและใหมีความพรอมท่ีจะทํางานในฐานะแรงงานฝมือ ในสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด เปนเวลา 280 ช่ัวโมงหรือ 2 เดือนข้ึนไป และฝกใน
กิจการอีก 1-4 เดือน (แลวแตสาขาอาชีพ) 
                              การฝกยกระดับฝมือ เปนการฝกอาชีพใหแกแรงงานท่ีมีงานทําอยูแลวใหมีพื้น
ความรู ความสามารถ และทักษะเพิ่มเติม ในสาขาอาชีพท่ีปฏิบัติงานอยู หรือสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวของ 
 

    
60 Administrator .  (2011).  กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม  2553,  จาก  

 http://www.dsd.go.th/index.php/component/content/article/95-a-iia/754-a-iia 
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หรือเกื้อหนุนกับงานท่ีทําอยูใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทันตอการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ซ่ึงอาจเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะเดิมใหสูงข้ึนหรือเพิ่มทักษะ
ดานการบริหารจัดการหรือความรูเสริมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเกื้อหนุนกับสาขาอาชีพนั้นๆโดยระยะเวลา
ฝกตั้งแต 12 ช่ัวโมงข้ึนไป 

          การฝกเสริมทักษะ เปนการฝกอาชีพใหกับแรงงานท่ีมีงานทําอยูแลวหรือวางงาน
และมีความประสงคจะเปล่ียนอาชีพใหมหรือประกอบอาชีพอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาแรงงานใหมี
ความรู ความสามารถ และทัศนคติท่ีดีเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติอยู
ตามปกติหรืออาชีพท่ีทําอยูหรือใหสามารถทํางานในสาขาอาชีพอ่ืนได โดยระยะเวลาการฝกต้ังแต 6 
ช่ัวโมงข้ึนไป 

นอกจากนี้ ยังใหคําปรึกษาหรือใหคําแนะนําการพัฒนาหลักสูตรแกหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนฝกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี เยาวชน คนพิการ และ
กลุมเปาหมายพิเศษตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน นโยบายเรงดวนของรัฐบาล เชน ฝกอาชีพ
ใหแกผูผานการบําบัดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง ฝกอาชีพใหแกคนเรรอน หรือกลุมผูติดเช้ือ
เอดส ครอบครัวและกลุมเส่ียง ฝกอาชีพใหเขมแข็งใหกับ ศักยภาพฝมือแรงงานในเขตเศรษฐกิจ 
ตัวอยางเชน คนพิการ ไดแก คอมพิวเตอรกราฟฟก การเจียระไนพลอย รวมถึงการพัฒนาฝมือ
แรงงานเพื่อสรางความพิเศษ เชน เขตเศรษฐกิจภาคใตมีการฝกอบรมการทําผาคลุมผม การทําอาหาร
ฮาลาล เปนตน 

อีกท้ังยังมีโครงการพัฒนาฝมือแรงงงานเพื่อรองรับแรงงานผูตกงาน ผูวางงาน 
และผูถูกเลิกจาง ไดแก โครงการประกันสังคมกรณีวางงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมกับ 3 
หนวยงาน ไดแก สํานักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เพื่อรองรับ ผูประกันตนกรณีวางงาน โดยกรมจัดหางานจะสงผูประกันตนกรณีวางงานมายัง 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อดําเนินการในสวนพัฒนาทักษะฝมือแรงงานตอไป 

3.4.2.2  การสงเสริมและประสานการพัฒนาฝมือแรงงาน 
1)  การพัฒนาสงเสริมบุคลากร การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรฝกใหกับหนวย 

งานราชการ สถานประกอบการ หนวยงานฝกอบรม ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพ่ือใหเปนผูสามารถ
จัดการฝกอบรม ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมไดอยางเหมาะสมและเปนระบบในหลักสูตรตางๆ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของตนเองในฐานะท่ีมีภารกิจดานการฝกฝมือแรงงาน 

2)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาแรงงานระดับชาติและระดับจังหวัด
โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการท่ีเรียกวา คณะกรรมการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) ซ่ึงจะทําการกําหนดนโยบายทิศทางการ
ฝกอาชีพและประสานแผนการพัฒนาฝมือแรงงานของหนวยงานพัฒนาแรงงานภาครัฐและเอกชน 
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ในภาพรวมของประเทศภายใตคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ
มีคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) สําหรับการนํา
ระบบ และรูปแบบการดําเนินงานในแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพในระดับพื้นท่ีทุกจังหวัดท่ัว
ประเทศ ซ่ึงทําใหภาครัฐและภาคเอกชนที่ดําเนินการดานการพัฒนาแรงงานมีกลไกเอ้ือตอการ
ทํางานรวมกันได 

3)  การประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปนการใหภาค 
รัฐ และภาคเอกชนท่ีดําเนินงานดานการฝกอบรมฝมือแรงงานไดเขามามีสวนรวมกับกรมพัฒนา
แรงงาน ในการใชทรัพยากรรวมกัน คือ กลุมเปาหมาย วิทยากร สถานท่ี อุปกรณเคร่ืองมือ และวัสดุ
การฝก ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานอยางเกิด
ประสิทธิภาพ 

4)   การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของภาคเอกชน โดยใชมาตรการจูงใจภาย 
ใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กําหนดใหนายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการซ่ึงมีการจัดฝกอบรมฝมือแรงงานโดยการฝกเตรียมเขาทํางานใหแกแรงงานใหมท่ีจะ
รับเขาทํางานหรือฝกยกระดับฝมือแรงงานหรือฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพใหแกลูกจางของตนไดรับการ
ยกเวนและลดหยอนภาษีอากร รวมทั้งไดรับสิทธิประโยชนดานตางๆ และมีกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานเพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
นอกจากนี้ สถานประกอบการยังสามารถขอจัดต้ังเปนศูนย/สถานทดสอบฝมือแรงงานโดยกรมฯจะ
ออกใบอนุญาตพรอมเคร่ืองหมายการเปนศูนย/สถานทดสอบฝมือแรงงานให เพื่อเพ่ิมโอกาสให
สถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานใหเขาสูมาตรฐานสากล 

5)  การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อเปนผูประกอบอาชีพอิสระเพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และขยายโอกาสทางธุรกิจ จึงมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ฝมือแรงงานเพื่อกาวสูการเปนผูประกอบอาชีพอิสระ ดังตอไปนี้เนนการสงเสริมการพัฒนาผู
ประกอบอาชีพอิสระในภาคธุรกิจและบริการ จัดฝกอบรมระยะส้ันเพื่อใหความรูในการประกอบ
อาชีพอิสระ ในหลักสูตรตางๆ เชน การเขียนแผนธุรกิจ การตลาด การทําบัญชี E-commerce การ
เขาถึงแหลงทุน และเช่ือมโยงผูประกอบอาชีพอิสระใหกับหนวยงานเครือขาย ไดแก ศูนยให
คําปรึกษาทางการเงินสําหรับ รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําในการเร่ิมประกอบธุรกิจ และการแกไขปญหาอุปสรรค
ตางๆ สรางและพัฒนาผูประกอบการ เพื่อพัฒนาและยกระดับฝมือแรงงานในสาขาชางตางๆ ใหเปน
ผูประกอบอาชีพอิสระได ในปจจุบันดําเนินการใน 3 สาขาชาง ไดแก ชางซอมบํารุง อาคาร (ชาง
กอสราง) ชางซอมอุปกรณไฟฟาภายในบาน และชางซอมเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ 
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สามารถบริหาร จัดการและปฏิบัติงานโดยบริการเคล่ือนท่ีไปหาผูใชบริการพรอมอุปกรณเคร่ืองมือ
ในการทํางานถึงอาคารบานเรือนประชาชน 

6)  การประสานความรวมมือกับตางประเทศกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีการ
ประสานความรวมมือกับตางประเทศแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้การไดรับความรวมมือทางวิชาการจาก
ตางประเทศ ไดแก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ญ่ีปุน เกาหลี ออสเตรเลีย เปนตนโดยเปนความ
รวมมือในรูปแบบของการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ทุนฝกอบรมแกบุคลากรของ
กรมฯ การจัดสงผูเช่ียวชาญ/อาสาสมัคร มาปฏิบัติงานท่ีกรมฯ เพื่อถายทอดใหความรู และวิทยาการ
ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหมใหแกเจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการ
ฝกอบรม/การประชุมนานาชาติ รวมทั้งการจัดสงวิทยากรถายทอดความรูใหแกครูฝกตนแบบของ
กรมฯในสาขาชางตางๆ การจัดสงผูเช่ียวชาญและจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ และเพื่อการจัดต้ังสํานักประสานศูนยฝกอบรมงานเช่ือม
มาตรฐานสากลการใหความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ โดยความรวมมือจากกรมวิเทศ
สหการและรัฐบาลกัมพูชา จัดต้ังศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกัมพูชา-ไทย ซ่ึงไดเปดดําเนินการมา ตั้งแต 
พ.ศ. 2543 ทั้งนี้กรมฯ ไดใหความรวมมือในการจัดสงผูเช่ียวชาญ เพื่อใหคําแนะนําดานการบริหาร
จัดการศูนยฯและการดําเนินงานฝกอบรม รวมทั้งการจัดสรรทุนดูงาน/ฝกอบรมใหแกผูบริหารและ
เจาหนาท่ีของกัมพูชา 

 3.4.2.3  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
              การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน แหงชาติ เปนการจําแนกระดับฝมือแรงงาน
ตามความรูและความสามารถในการทํางานสาขาอาชีพตางๆ ตามลักษณะท่ีควรรูและสามารถทําได
ในข้ันตอน ตางๆ ตามลําดับความยากงายของงาน มี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 
                                การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เปนการทดสอบความรูความสามารถตาม
มาตรฐาน ฝมือแรงงานท่ีกําหนดแตละประเภท โดยแบงเกณฑการทดสอบออกเปน 3 ระดับ คือ 
ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 โดยทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหผูผานการ
ทดสอบหางานทําไดงายข้ึน มีโอกาสเจริญกาวหนาในการทํางาน 
                                การทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ เปนการดําเนินการใหกับผู
ท่ีตองใชฝมือ โดยผูท่ีจะไปทํางานตองผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ หรือการ
ทดสอบตามแบบทดสอบฝมือคนทํางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ หรือการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานตามความตองการของนายจางภายใตการกํากับดูแลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
                                การแขงขันฝมือแรงงาน เปนกิจกรรมท่ีมุงกระตุนใหเกิดการแขงขันในการ
พัฒนาศักยภาพการฝกอบรมฝมือแรงงาน ซ่ึงจะทําใหผูใชฝมือในการทํางานไดเรงพัฒนาตนเอง โดย
การจัดการแขงขันมีการดําเนินการท้ังในระดับภาค ระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ นอกจากนี้เพื่อ 
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สรางโอกาสการมีงานทํา  สามารถพ่ึงพาตนเองไดของคนพิการ  ไดมีการจัดแขงขันทักษะ
ความสามารถทางอาชีพของคนพิการแหงชาติ เพื่อคัดเลือกผูชนะเลิศเปนตัวแทนในการแขงขัน
ทักษะความสามารถทางอาชีพของคนพิการในระดับนานาชาติตอไป 
 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีรายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในประเทศไทย (Human Resource Development in Thailand) โดยรองศาสตราจารยดร. สุมาลี 
ปตยานนท รองศาสตราจารยแล ดิลกวิทยรัตน และคณะ พ.ศ. 2538 ซ่ึงเปนรายงานการวิจัยท่ี
ประมวลและวิเคราะหสถานภาพความรูเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย และผลกระทบของ
การลงทุนดังกลาวตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในหัวขอเร่ืองการฝกอบรมอาชีพในสถานประกอบ
กิจการ (On the Job Training) งานวิจัยดังกลาวช้ีใหเห็นวา นายจางในธุรกิจไทยจัดใหมีการฝกอบรม
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการทํางานใหแกลูกจางคอนขางมาก โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กจะใชวิธีการ
ฝกอบรมในสถานประกอบกิจการ (On the Job Training) เปนหลักในการพัฒนาลูกจาง เนื่องจาก
คนงานมีนอย ไมสามารถสงลูกจางไปอบรมท่ีอ่ืนได รวมท้ังคาใชจายท่ีสูงในการฝกอบรมนอกสถาน
ประกอบกิจการ แตสําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ นอกเหนือจากการฝกอบรมในสถาน
ประกอบกิจการแลวยังมีการสงไปฝกอบรมตามสถาบันตางๆ ขางนอกดวย การจัดฝกอบรมในสถาน
ประกอบกิจการ สวนใหญจะใหคนงานท่ีชํานาญการเปนผูจัดฝกให บางแหงเจาของกิจการจะเปนผู
จัดฝกอบรมเอง โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็ก โรงงานขนาดใหญจะมีการจัดฝกอบรมในลักษณะท่ี
คอนขางเปนระบบ มีคูมือการทํางานใหศึกษา ทําใหการเรียนรูเร็วข้ึน ในขณะท่ีโรงงานขนาดกลาง 
และขนาดเล็กไมไดใหความสนใจมากนักกับการจัดระบบการฝกอบรม เนื่องจากไมมีเวลาเพียง
พอท่ีจะทําธุรกิจ61 ทําใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จึงตองเปนหนวยงานที่มีภารกิจสําคัญในการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีชัดเจนท่ีสุดอยางหลีกเล่ียงมิไดซ่ึงการท่ีภาคเอกชนไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาฝมือแรงงานอยางเห็นไดชัด แสดงวา การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงาน
นั้น ยังคงเปนท่ียอมรับและถือวาเปนส่ิงท่ีควรตองมีการปฏิบัติโดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมใน
ภาคการผลิต เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการในเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะย่ิงมีการพัฒนา
ฝมือแรงงานมากข้ึนเทาไหร ประสิทธิภาพของผลงานและผลกําไรยอมตกอยูกับผูประกอบการเอง 
จึงเปนการตอกย้ําใหภาครัฐตองเรงออกมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานอยาง
เปนรูปธรรม ท้ังนี้ ตองเปนการอาศัยอํานาจรัฐโดยชอบในการออกมาตรการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
มาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธิประโยชนอยางอ่ืน เพื่อใหจูงใจผูประกอบการสนใจและเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติตาม 

  
    

 
61 สุมาลี ปตยานนท, แล ดิลกวิทยรัตน และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 38. 
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3.4.3  มาตรการทางภาษีอากร 
                  โดยปกติแลว การจัดเก็บภาษีอากรจะเปนการแสวงหารายไดของรัฐ เนื่องจากรัฐมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีความจําเปนตองจัดหาเงินมาใชเพื่อประโยชนในการ
พัฒนา ประเทศ แตอยางไรก็ดี การเก็บภาษีอากรนั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือการหา
รายไดแลว ยังคงมีวัตถุประสงคเพื่อการอยางอ่ืนอีก คือ เพื่อควบคุมหรือสงเสริมพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อการกระจายรายไดและทรัพยสินใหเปนธรรม หรือเพื่อการรักษาสถานภาพทาง
เศรษฐกิจก็ได62  และในบางกรณี รัฐอาจออกกฎเกณฑทางภาษีอากรเพื่อใหสิทธิประโยชนบาง
ประการแกผูเสียภาษีเนื่องจากรัฐตองการจะกระตุนหรือสงเสริมใหผูเสียภาษีมีพฤติกรรมบางอยาง
ตามท่ีรัฐตองการ โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายรัษฎากรตรากฎหมายลําดับรอง เชน ในเร่ือง
ของการยกเวนภาษีในกรณีการบริจาคเงินของบุคคลธรรมดา ฝายบริหารจะออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหการบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือเหตุการณบางอยางตามที่กําหนด ใหไดรับการยกเวนภาษี 
เปนตน63   
            นอกจากการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีจัดข้ึนโดยภาครัฐโดยตรงแลว การใช 
“มาตรการทางภาษี” ก็เปนมาตรการอยางหนึ่ง เพื่อจูงใจใหผูประกอบการเล็งเห็นถึงสิทธิประโยชนท่ี
ตนเองจะไดรับจากการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีสิทธิไดรับ
ยกเวนภาษีและยกเวนอากรนําเขาเคร่ืองจักร 

3.4.3.1  การไดรับยกเวนภาษี 
มีการออกมาตรการทางภาษี ในลักษณะท่ีเปนการไดรับการยกเวนภาษี เพื่อสราง

แรงจูงใจใหมีการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ตามกฎหมายของไทยท่ีใชบังคับอยู คือ พระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับท่ี 437 พ.ศ. 2548 ไดใหการสงเสริมในแงของการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหแก
บริษัทหรือหางรานซ่ึงเปนผูประกอบการหรือนายจาง ซ่ึงสามารถยื่นขอยกเวนภาษีเงินไดเพิ่มอีกรอย
ละรอยในกรณีท่ีมีการจัดใหมีการฝกอบรมใหแกลูกจางของตน เพื่อเปนการฝกยกระดับฝมือแรงงาน 
แตตองเปนการดําเนินการฝกเอง ท้ังนี้ หลักสูตรและคาใชจายจะตองไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนกอนนําไปยื่นตอกรมสรรพากรและในอีกกรณีหนึ่ง คือ การสงลูกจางของตนไปรับการ
ฝกอบรมภายนอก เพื่อเปนการฝกยกระดับฝมือแรงงานโดยมิไดเปนการจัดฝกอบรมเอง ก็สามารถ
ยื่นของยกเวนภาษีเงินไดเพิ่มอีกรอยละรอย ท้ังนี้ นายทะเบียนจะตองใหความเห็นชอบเฉพาะ
หลักสูตรเพ่ือนับสัดสวนกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเทานั้น สวนคาใชจายใหยื่นตอกรมสรรพากรเอง
โดยไมตองยื่นขอรับรองจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

    
62  ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม.  (2527).  กฎหมายภาษีอากร เลม 1.  หนา 133. 
63  สุธีราภรณ แสงจันทรศรี.  (2551).  มาตรการทางภาษีอากรเพ่ือสงเสริมการสาธารณกุศล.  หนา  42.  
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3.4.3.2  การไดรับยกเวนอากรนําเขาเคร่ืองจักร 
เปนมาตรการทางภาษี ในลักษณะท่ีเปนการไดรับการยกเวนอากรนําเขา

เคร่ืองจักร เพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ตามกฎหมายของไทยท่ีใช
บังคับอยู กลาวคือ เปนสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากการจัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามมาตรา 34 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ท่ีใหสิทธิประโยชนแกสถาน
ประกอบกิจการท่ีจัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน มีสิทธิขอยกเวนอากรขาเขา สําหรับพวกเคร่ืองมือ  

เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร เพ่ือใชฝกอบรมในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
โดยยื่นขออนุญาตตอนายทะเบียน แตท้ังนี้ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีนําเขามาจะตองมี
จํานวนเหมาะสม สอดคลองกับสาขาอาชีพท่ีดําเนินการฝก และจะตองไมมีผลิตภายในประเทศ หรือ 
หากมีการผลิตภายในประเทศ แตผูดําเนินการฝกมีความจําเปนตองใชเพื่อการฝกอบรมฝมือแรงงาน64 
สิทธิประโยชนดังกลาว นอกจากจะเปนการไดรับยกเวนอากรนําเขาเคร่ืองจักรแลว ในมาตรา 34 
แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ยังมีสิทธิประโยชนอยางอ่ืนอีก คือ สิทธิท่ีจะไดรับการหักคาไฟฟา
และคาประปา เปนจํานวนสองเทาของจํานวนเงินท่ีผูดําเนินการฝกไดเสียไปเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานเพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีเงินได ท้ังนี้ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร หรือสิทธิอ่ืนๆ ตามแตท่ีจะประกาศในกฎกระทรวงตอไป 

3.4.4  โครงการตนกลาอาชีพ 
  “โครงการตนกลาอาชีพ” เปนโครงการที่เนนพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของแรงงาน 

ซ่ึงรัฐบาลไดจัดข้ึนเพื่อสนับสนุนใหลูกจาง ผูวางงาน รวมท้ังบัณฑิตท่ีจบการศึกษาใหมไดมีโอกาสมี
งานทํามากข้ึน และเปนการแกไขปญหาการวางงานในประเทศ หลังจากไดรับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจท่ัวโลกผูเขารวมการฝกอบรม จะสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปปรับใชใน
การทํางาน โดยเฉพาะหากนํากลับไปใชในทองถ่ินของตัวเอง จะเทากับเปนการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนน้ันๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และยังเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ รวมท้ัง
สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชน ซ่ึงโครงการตนกลาอาชีพจะประสบความสําเร็จไดนั้น
จะตองประกอบดวยสวนประกอบดังนี้ 

 

 
 

    
 64  อารี  เตชะวันโต.  (2011).  คําถาม-คําตอบเก่ียวกับ การเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

ประจําป 2549.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม  2553,  จากhttp://nrsd.go.th/modules.php?name=FAQ&myfaq 
=yes&id_cat=2&categories=#15 
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1)  ท่ีมาของโครงการ 
                       “โครงการตนกลาอาชีพ”  เปนโครงการท่ีไดริเร่ิมโดยนโยบายของรัฐบาล ภายใตการ
นําของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซ่ึงจัดโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาปญหาการวางงาน จากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ในป พ.ศ. 2551 ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีกลุมเปาหมายในการดําเนินการ จํานวน 500,000 
คน รัฐบาลโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมการจางงานใน
ระยะส้ัน การเรงรัดบรรจุกําลังคนในตําแหนงงานวาง และการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือสราง
โอกาสในการมีงานทําข้ึน ทําใหโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงาน เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชนน้ี จึงเปนโครงการตามมาตรการเรงดวน ท่ีจะเพ่ิมศักยภาพใหผูวางงานใหมี 
ความสามารถและทักษะเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหตื่นตัวและรับรูในความสําคัญของการสรางงาน สรางธุรกิจ 
ในระดับชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงผูท่ีผานการฝกอบรมจะสามารถนําความรูและทักษะกลับไปทํางานใน
ภูมิลําเนาในอนาคตได65    

โครงการดังกลาว เปนการดําเนินการภายใตกรอบความคิดท่ีวา การพัฒนาศักยภาพ
ของผูวางงานใหมีความรูและทักษะใหมๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือใชในการเลือกประกอบอาชีพ โดยโครงการ
เพ่ิมศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนจะเปนผูสนับสนุนคาใชจาย
ในการฝกอบรม และเสนอแนะแหลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพในชุมชนถ่ินกําเนิด ท้ังการเปน
ผูประกอบการ การทําวิสาหกิจชุมชน การประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัว เปนการชวย
ใหผูวางงานนําความสามารถกลับไปพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเอง ชวยยกระดับชุมชน และ
รวมกันสรางชุมชนท่ียั่งยืนท่ัวประเทศ66 

2)  หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเกิดการวางงาน

ข้ึน และเกิดจากการเลิกจางผูสําเร็จการศึกษาใหมท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน  และการวางงานตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงในป พ.ศ. 2551 มีแรงงานท่ีวางงานแลวประมาณ 500,000 คน และคาดวาในป พ.ศ. 
2552 จะมีแรงงานท่ีวางงานเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 1,000,000 คน ดังนั้น เพื่อบรรเทาปญหาการวางงาน 

  

    
65  อารี  เตชะวันโต.  (2011).  คําถาม-คําตอบเก่ียวกับ การเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

ประจําป 2549.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม  2553,  จากhttp://nrsd.go.th/modules.php?name=FAQ&myfaq 
=yes&id_cat=2&categories=#15 

66  อารี  เตชะวันโต.  (2011).  คําถาม-คําตอบเก่ียวกับ การเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ประจําป 2549.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม  2553,  จากhttp://nrsd.go.th/modules.php?name=FAQ&myfaq 
=yes&id_cat=2&categories=#15 
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รัฐบาลจึงกําหนดมาตรการสงเสริมการจางงานในระยะส้ัน การเรงรัดบรรจุกําลังคนในตําแหนงงาน
วาง และการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน เพ่ือสรางโอกาสในการมีงานทําข้ึน โครงการเพิ่มศักยภาพผู
วางงาน เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนน้ี จึงเปนโครงการตามมาตรการเรงดวน ท่ี
จะเพิ่มศักยภาพใหผูวางงานใหมีความสามารถและมีทักษะเพิ่มมากข้ึน มีความตื่นตัวรับรูใน
ความสําคัญของการสรางงาน สรางธุรกิจในระดับชุมชนทองถ่ิน ผูผานการฝกอบรมจะสามารถนํา
ความรูและทักษะกลับไปทํางานในภูมิลําเนาได หลักการในการฝกอบรมจะคํานึงถึงภูมิลําเนา บาน
เกิด ครอบครัว พื้นความรูและทักษะท่ีไดรับจากการทํางานในอาชีพเดิม ภาค/จังหวัด และศักยภาพ
ความเจริญในแตละเขตพื้นท่ี ท้ังดานการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การฝกอบรม จะเปนการตอ
ยอดความรูและทักษะ เพื่อการพัฒนาความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพ รองรับการกลับไปสรางงาน 
ทํางานท่ีเปนประโยชนในทองถ่ินบานเกิด ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับการ ขับเคล่ือนพัฒนาศักยภาพของ 
หมูบานและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหมีมาตรฐานและเปน รูปธรรมชัดเจนยิ่งข้ึน เชน การ
จัดทําวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มผูประกอบการอิสระรายยอยในชุมชน หรือพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อคืน
กลับเขาสูภาคอุตสาหกรรม และ/หรือ ปรับเปล่ียนตนเองเปนผูประกอบการตามความสนใจและ
ความถนัด รวมท้ังมีความรูความสามารถดานการเกษตรเพ่ือยังชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ดํารงตนและครอบครัวอยูอยางมีความสุขไดและในระยะยาว ยังสามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถ
และศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดอีกดวย 

3)  ผูรับประโยชนจากโครงการ 
 ผู ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากการโครงการน้ี คือ กลุม เปาหมาย จํานวน  

500,000 คน โดยทางโครงการจะใหความสําคัญกับผูท่ีมีแนวโนมจะกลับภูมิลําเนากอนเปนอันดับ
แรกซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ ไดแก กลุมผูท่ีกําลังวางงาน กลุมผูท่ีกําลังอยูในขายท่ีจะถูก
เลิกจางงาน กลุมผูถูกเลิกจางจากภาคอุตสาหกรรม และกลุมผูท่ีสําเร็จการศึกษาใหม67 
 4)  ระยะเวลาของการฝกอบรม 

 ระยะเวลาของการอบรมจะแบงการฝกอบรมออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกภายใน
ป พ.ศ. 2552 ผูเขารวมโครงการจํานวน 240,000 คน และระยะท่ีสอง เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2553 จํานวน 
260,000 คน โดยระยะเวลาของการอบรมในแตละหลักสูตรไมเกินหนึ่งเดือน 
 5)  คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม 
 คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรมซ่ึงนอกจาก ผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรม
ตามโครงการตนกลาอาชีพนี้ จะตองเปนผูมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต 18-60 ป นับแตวันสมัคร 

  

    
67  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.  (2553).  โครงการตนกลาอาชีพ.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2553, 

จาก  http://www.tonkla-archeep.com 
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ฝกอบรมแลว ยังตองมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขของแตละกลุมเปาหมายของโครงการดวย กลาวคือ 
จะตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนี่งดังตอไปนี้ประกอบดวย68 

  (1)  ผูวางงาน ท่ีสนใจฝกอบรมอาชีพ รวมท้ังประชาชนผูสนใจเขารับการ
ฝกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําความรูกลับไปใชในหมูบานชุมชนทองถ่ิน 

 (2)  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาและยังไมมีงานทํา เชน บัณฑิตจบใหม เปนตนใหมี
ความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ 

 (3)  ผูถูกเลิกจางแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมและประสงคจะเพ่ิมพูนทักษะ
มากข้ึนและหลากหลาย เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานของตนเอง หรือสําหรับ
ประกอบกิจการสวนตัวในทองถ่ินหรือภูมิลําเนา 

 (4)  ผูท่ีกําลังอยูในขายจะถูกเลิกจางและภาคธุรกิจตองการใหเพิ่มทักษะ โดย
มีขอตกลงใหทํางานตอหลังการฝกอบรม 

 6)  กลุมเปาหมายของโครงการ 
กลุมเปาหมายของโครงการตนกลาอาชีพ โดยสวนใหญจึงเปนแรงงานท่ีอยูใน

สถานประกอบการท่ีเปน SMEs และเปนสถานประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
เปนกลุมเส่ียงท่ีมีแนวโนมจะเลิกจางงานและมีความประสงคจะพัฒนาทักษะฝมือใหกับพนักงาน 
เพื่อท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจไดอยางตอเนื่องเม่ือภาวะเศรษฐกิจฟนตัว โดยใหความสําคัญกับ
สาขาการผลิตและบริการท่ีมีโอกาสฟนตัวเร็ว เชน อุตสาหกรรม การทองเท่ียวและบริการตอเนื่อง 
บริการดูแลผูสูงอายุ อาหารแปรรูป เส้ือผา เคร่ืองหนัง ช้ินสวนยานยนต อะไหล โลจิสติกส เปนตน 
อยางไรก็ดี ใน 6  เดือนแรกของการดําเนินโครงการ (เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2552) จึงได
วางเปาหมายไปท่ี ผูวางงานจํานวน 240,000 คน69 
 7)  หลักสูตรท่ีใชในการฝกอบรม 

นอกจากนี้ การคัดเลือกหลักสูตรอบรมของผูท่ีจะเขารับการฝกอบรมตามโครงการ
ดังกลาว จะตองเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้ดวย70 
 (1)  หลักสูตรท่ีเลือกฝกอบรม ตองมีลูทางใหผูท่ีสนใจไปประกอบอาชีพนั้นใน
อนาคต ภายหลังจากจบการฝกอบรมแลว 
     

68  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.  (2553).  โครงการตนกลาอาชีพ.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2553, 
จาก  http://www.tonkla-archeep.com 

69  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.  (2553).  โครงการตนกลาอาชีพ.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2553, 
จาก  http://www.tonkla-archeep.com 

70  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.  (2553).  โครงการตนกลาอาชีพ.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2553, 
จาก  http://www.tonkla-archeep.com 
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 (2)  หลักสูตรท่ีเลือกจะตองมีจุดอบรมอยูในจังหวัดตามท่ีอยูปจจุบัน หรือตาม
ภูมิลําเนาของผูสมัคร 
 (3)  ผูสมัครสามารถเลือกหลักสูตรฝกอบรมไดไมเกิน 5 หลักสูตร ท่ีตรงตามเกณฑ
ขอ 1 และขอ 2 ผูสมัครสามารถเลือกหลักสูตรเดียวกันท้ัง 5 หลักสูตรไดแตตองเปนหลักสูตรท่ีมีการ
จัดอบรมคนละรุน 
 (4)  หากไดรับคัดเลือกเขาฝกอบรม ผูสมัครจะไดรับสิทธิในการเขาฝกอบรมเพียง
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเทานั้น โดยเปนการสุมเลือกทางคอมพิวเตอร 
                   8)  คาเบ้ียเล้ียง คาเดินทาง คายานพาหนะในสวนของการเบ้ียเล้ียงและคาใชจายตางๆ ใน
การจัดใหมีการฝกอบรมตามโครงการ เนื่องดวยเปนโครงการเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล 
โครงการดังกลาวจึงเปนการจัดใหมีการอบรมหลักสูตรระยะส้ันไมเกินหนึ่งเดือน โดยทางรัฐบาล
เปนผูสนับสนุนคาใชจายท้ังหมด ซ่ึงไดแก71 
 (1) คาเบ้ียเล้ียงระหวางฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 4,800 บาท ตอ
เดือนตอคน (ในกรณีท่ีอบรมไมถึง 1 เดือน จะไดรับคาเบ้ียเล้ียงตามจํานวนวันท่ีเขาอบรม วันละ 160 
บาท ตอวันตอคน) 
 (2) คาพาหนะเดินทางมาเขารับการฝกอบรมคร้ังแรกในอัตราเหมาจายจาํนวน 1,000 
บาท ตอคน 

 (3) คาพาหนะเดินทางระหวางการอบรม จํานวน 720 บาท ตอคนตอเดือน (ในกรณี
ท่ีอบรมไมถึง 1 เดือน จะไดรับคาเบ้ียเล้ียงตามจํานวนวันท่ีเดินทางมาเขาอบรม วันละ 30 บาท) 
 9)  เงินอุดหนุนเพ่ือการประกอบอาชีพและคาเดินทางกลับสูภูมิลําเนา 
 หากผูท่ีผานการอบรมแลว ประสงคจะกลับไปประกอบอาชีพท่ีภูมิลําเนา มีสิทธิ
ไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการประกอบอาชีพ จํานวน 4,800 บาท ตอคนตอเดือน เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน 
และคาพาหนะเดินทางกลับภูมิลําเนาของผูเขารับการฝกอบรม ในอัตราเหมาจายจํานวน 1,000 บาท 
ตอคน 
 จากการศึกษาพบวา โครงการตนกลาอาชีพ ซ่ึงเปนโครงการตามงบประมาณของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานโดยตรงในการรับนโยบายจากรัฐบาลในกรณีท่ี
เปนการสนับสนุนโครงการหนวยงานอ่ืนๆ โดยมีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนหนวยงานหลักท่ีทํา
การจัดฝกอบรม แตโครงการนี้ เนื่องจากเปนโครงการระยะส้ันเพื่อแกปญหาการวางงานของ
ประชาชนในประเทศ ยอมถือไดวา เปนการใหบริการของภาครัฐอยางหนึ่งในเชิงสนับสนุนสงเสริม 
    

71  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.  (2553).  โครงการตนกลาอาชีพ.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2553, 
จาก  http://www.tonkla-archeep.com 
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ใหแรงงานในประเทศไดมีการฝกกอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลูกจางท่ีอยูในสถาน
ประกอบการซ่ึงเปนผูท่ีอยูในกลุมเส่ียงท่ีจะถูกเลิกจาง รวมท้ังผูท่ีกําลังวางงาน จากวัตถุประสงคของ
โครงการจะเห็นไดวา รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาฝมือแรงงานมากกวาใหความสําคัญกับ
การจางงานโดยตรง เพราะการเลือกจางของลูกจางเพื่อท่ีจะเขาไปทํางานในสถานประกอบการของ
ตน ยอมข้ึนอยูกับความสามารถและฝมือท่ีมีความชํานาญในสาขาท่ีนายจางตองการไดเปนอยางดี 
 นอกจากนี้ การสงเสริมจากภาครัฐท่ีเห็นไดชัดจากโครงการน้ี คือ การรับผิดชอบ
คาใชจายในการเขารับการฝกอบรม รวมท้ังการจายเบ้ียเล้ียงและคาเดินทาง รวมท้ังเงินอุดหนุนเพื่อ
การประกอบอาชีพ ในจํานวนท่ีเหมาะสม ยอมทําใหการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานของ
ลูกจางในสถานประกอบการ เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึนได เพราะ
นายจางท่ีสงลูกจางมาเขารวมโครงการ ไมตองรับภาระคาใชจายในสวนนี้ ทําใหลดปญหาการไม
อนุญาตใหลูกจางท่ีจะใชสิทธิในการลาเพื่อฝกอบรมและพัฒนาฝมือ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 ได 
 ท้ังนี้ ยอมเปนการลดภาวะเส่ียงของการเลือกปฏิบัติในดานอายุของลูกจางลง เพราะ
ผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะสามารถเขารับการฝกอบรม จะตองเปนผูท่ีมีอายุตั้งแต 18-60 ป ทําใหเง่ือนไข
ของการบังคับใหนายจางตองอนุญาตใหเฉพาะลูกจางท่ีเปนเด็กอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ ลาเพื่อ
การฝกอบรมและพัฒนาฝมือไดเทานั้น ทําใหเปนการลดปญหาความไมเสมอภาคในการจางแรงงาน
อยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งดวย 
 อยางไรก็ดี แมโครงการตนกลาอาชีพเปนเพียงตัวอยางของการดําเนินการของรัฐใน
การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ในลักษณะของโครงการระยะส้ันเพื่อชวยเหลือแรงงานจากภาวะ
ทางเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ภาวะตกงานกําลังพุงสูงข้ึน แตถือไดวา โครงการดังกลาว เปนมาตรการท่ีออก
โดยรัฐบาล เพื่อใหเกิดการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานอยางเปนรูปธรรมท่ีสุดโครงการหน่ึง แตก็
เปนแนวคิดของภาครัฐท่ีมุงชวยเหลือภาคเอกชนในภาวะท่ีเศรษฐกิจท่ัวโลกกําลังย่ําแย อยางไรก็ดี 
โครงการดังกลาว ยังคงสอดคลองกับหลัก “การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน” และสอดคลองกับ
ภารกิจของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพียงแตเปนการกระตุนใหมีการสงเสริมในระยะส้ันเทานั้น 
 โดยสรุป มาตรการตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาน้ัน พบวา มีลักษณะเปนมาตรการทาง
กฎหมายท่ีใชเพื่อสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการในเชิงจูงใจให
นายจางอนุญาตใหลูกจางในสถานประกอบการลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ
เทานั้น แตอยางไรก็ดี มาตรการทางกฎหมายดังกลาว ยอมถือไดวาเปนมาตรการท่ีดีมาตรการหนึ่งท่ีมี
ความเหมาะสมกับสถานการณในบานเมืองและสภาพสังคมของไทยในปจจุบัน ซ่ึงจะตองทําการ
พิจารณาถึงปญหาในการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายตางๆ ตอไป     
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บทที่  4 
วิเคราะหผลของมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

ของลูกจางในสถานประกอบการ 
 

การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการน้ัน แมในปจจุบัน 
ประเทศไทยจะไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แลวก็ตาม แตจากการศึกษากลับพบวา ยังมีปญหาและ
อุปสรรคบางประการที่ทําใหวัตถุประสงคของกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวยังไมมีประสิทธิภาพใน
การบังคับใช ท้ังยังเปนกรณีท่ีไมสอดคลองตองกันกับแนวทางขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
(ILO) ท่ีไดวางหลักเพื่อคุมครองและสงเสริมลูกจางใหไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน ในอนุสัญญา
และขอแนะฉบับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรการที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบันควรมีการ
ปรับปรุงโดยใชหลักเกณฑดังกลาวมาเปนแนวทาง รวมท้ัง การพิจารณาถึงมาตรการและแนวทางใน
การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของตางประเทศมาพิจารณาประกอบดวย 
 

4.1  การบังคับใชมาตรการทางกฎหมายของไทยในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
จากการศึกษาในบทท่ีผานมา  พบวาปญหาในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานลวน

มาจากการท่ีนายจางไมไดใหความสําคัญกับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ของ
ลูกจางในสถานประกอบการเทาท่ีควร นายจางจึงมักอาศัยชองวางของกฎหมาย หรือกระทําการฝา
ฝนกฎหมายท่ีไมไดกําหนดบทลงโทษไว เพื่อเอาเปรียบลูกจาง เพื่อมิใหลูกจางใชสิทธิท่ีจะลาเพ่ือ
พัฒนาฝมือแรงงาน  ปญหาดังกลาวยอมเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของ
ลูกจางในสถานประกอบการท้ังส้ิน 

4.1.1 แนวทางในการคุมครองสิทธิในการลาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานและการจายคาจางใน 
ระหวางระยะเวลาท่ีลาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ดังท่ีไดกลาวมาในบทกอนหนานี้ ผูเขียนเห็นวา การใชสิทธิการลาของลูกจางเพื่อการ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี 5 (พ.ศ. 2541) โดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 
หรือในการใชสิทธิในการลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการอื่นซ่ึง
จัดโดยสถานศึกษา หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย
คุมครองแรงงานมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น ยังคงมี
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ปญหาท่ีจะตองพิจารณาถึงอายุของลูกจางท่ีจะลา วาจะสามารถใชสิทธิในการลาตามกฎหมาย
มาตราใด จึงจะไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายในเร่ืองระยะเวลาของการลาและการไดรับคาจาง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดได  เพราะสิทธิพิเศษสําหรับเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณเทานั้น ท่ีจะ
ไดรับคาจางในระหวางการใชสิทธิในการลาตามมาตรา 52 
 เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการเข าฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝ มือแรงงาน  ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แลวจะเห็นไดวา เร่ืองกําหนดระยะเวลา
ในการเขาฝกอบรมเพื่อเตรียมเขาทํางาน การฝกเพื่อยกระดับฝมือแรงงาน และการฝกเพื่อเปล่ียน
สาขาอาชีพนั้นจะมีกําหนดระยะเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดในการฝกท่ีชัดเจนรวมทั้งมีการกําหนดอัตรา
การจายคาเบ้ียเล้ียง สวัสดิการ และคาจางใหแกลูกจางท่ีเขารับการฝกเพื่อเตรียมเขาทํางานไวอยาง
ชัดเจน เชน การฝกเพื่อเตรียมเขาทํางาน กฎหมายกําหนดใหผูดําเนินการฝกจายคาเบ้ียเล้ียงใหแก
ผูรับการฝก โดยมิตองพิเคราะหวาเปนลูกจางหรือไม เพราะหากเขามารับการฝกเตรียมก็จะตองได
คาเบ้ียเล้ียงในระหวางการฝกตามจํานวนวันท่ีฝก ในอัตราไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาจาง
ข้ันตํ่าสุดตามกฎหมายคาจางข้ันตํ่าท่ีใชอยูในขณะน้ัน  ไมนอยกวาเดือนละคร้ัง  และตองทําประกัน
อุบัติเหตุใหแกผูรับการฝกตลอดระยะเวลาท่ีเขารับการฝกดวย 
                   สวนกรณีท่ีฝกเตรียมและฝกเปล่ียนสาขาอาชีพ จะเปนกรณีท่ีลูกจางเปนผูเขารับการฝก 
ซ่ึงสถานะระหวางผูรับการฝกและผูดําเนินการฝกมีความสัมพันธกันแบบนายจางลูกจางตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงมีสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง
กําหนดสิทธิและหนาท่ีในเร่ืองการจายคาจาง ตลอดจนสิทธิหนาท่ีซ่ึงตองปฏิบัติตอกันตาม
กฎหมายเอาไวชัดเจนอยูแลว 
                   นอกจากนี้ การลาไปเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะ
ความชํานาญหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนั้น จะกระทําไดตอเม่ือมีโครงการหรือหลักสูตร
ท่ีชัดเจนแนนอนวาหลักสูตรหรือโครงการท่ีจะลาไปนั้น ก็เพื่อประโยชนตอการแรงงานและ
สวัสดิการสังคมหรือการเพิ่มทักษะความชํานาญ หรือเพื่อสอบวัดผลทางการศึกษานั้นมีความ
เหมาะสมและประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือเพิ่มทักษะความชํานาญในการ
งานท่ีทําอยู และสามารถนําความรูท่ีฝกอบรมมาไปพัฒนางานประจําท่ีทําอยูไดเทานั้น ซ่ึงถาหาก
ลูกจางจะลาไปเพื่อฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถในงานดานอ่ืน ซ่ึงไมเกี่ยวของกับงาน
ประจําท่ีทําอยูนายจางก็อาจจะไมใหลูกจางลาก็ไดโดยอางเหตุตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2541 
วาการลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถดังกลาวไมมีประโยชนหรือไมเกี่ยวของ
กับงานประจําทําอยู และอาจกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ของนายจางไดและอาจไมสามารถนําความรูหรือความสามารถที่ไดรับจากการลาเพื่อไปฝกอบรม
มาเพิ่มประสิทธิภาพหรือพัฒนากระบวนการผลิตในสถานประกอบการได ก็เปนชองวางกฎหมายท่ี 
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เปนสาเหตุท่ีทําใหลูกจางไมสามารถใชสิทธิในการลาไดตามท่ีวัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาว
มุงจะคุมครองลูกจางในสถานประกอบการ เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานและพัฒนา
ความรูความสามารถ 
 ในทางตรงกันขาม หากเปนการลาเพ่ือรับราชการทหาร (มาตรา 35) ลาปวย (มาตรา 
32) ลาเพื่อทําหมัน (มาตรา 33) ลากิจ (มาตรา 34) และการลาคลอด (มาตรา 41) การลาทั้ง 5 กรณี 
ดังกลาวตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมายไดกําหนดระยะเวลาในการลา
และอัตราการจายคาจางในระหวางท่ีลาไวชัดเจน วามีสิทธิลาโดยไดรับคาจางกี่วันและมีสิทธิลา
โดยไมไดรับคาจางไดกี่วัน แตก็มิไดจํากัดอายุของลูกจางท่ีจะใชสิทธิในการลาดังกลาวเอาไววา
จะตองมีอายุเทาใด  เพียงแตตองพิจารณาตามหลักการของกฎหมายในเร่ืองนั้นๆ ดวยวา มีเง่ือนไข
ของการลาเปนเชนไร เชน การลารับราชการทหาร ก็ตองมีอายุตั้งแตยี่สิบปข้ึนไป และการลาคลอด
ก็ใชเฉพาะกับลูกจางท่ีเปนหญิงเทานั้น โดยไมจํากัดอายุของลูกจางหญิงท่ีขอลาคลอด เปนตน 
 แตการลาของลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ สามารถใชสิทธิในการลา
ตามมาตรา 52  กฎหมายไดกําหนดระยะเวลาการลาและอัตราการจายคาจางเอาไวอยางชัดเจนวาป
หนึ่งใหลาได 30 วัน โดยไดรับคาจางตลอดระยะเวลาท่ีลา หากลาเกินจาก 30 วัน จะไมไดรับคาจาง
แตถาลูกจางซ่ึงมีอายุเกินกวาสิบแปดปใชสิทธิในการลาดังกลาว กลับไมไดกําหนดอัตราในการจาย
คาจางในระหวางท่ีลาเอาไว ซ่ึงเม่ือเทียบกับการลาตามมาตรา 36 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 
(พ.ศ. 2541) จะมิไดกําหนดระยะเวลาการลาเอาไวชัดเจนวาลูกจางมีสิทธิท่ีจะลาโดยไดรับคาจางกี่
วัน และจะตองจายคาจางในอัตราวันละเทาใดในระหวางการลาจึงเปนปญหาท่ียังตองรอการแกไข
กฎหมายเพ่ือใหกําหนดหลักเกณฑในการลาและอัตราการจายคาจางใหแกลูกจางท่ีจะใชสิทธิใน
การลาใหชัดเจนยิ่งข้ึนไมซํ้าซอน  และเปนธรรมแกลูกจางใหมากกวาเดิม 
 นอกจากนี้ การใชสิทธิในการลาตามกฎหมายคุมครองแรงงานเพ่ือการฝกอบรมหรือ
พัฒนาความรูความสามารถ  กฎหมายมิไดจํากัดสาขาอาชีพท่ีจะใชสิทธิในการลาไว ซ่ึงแตกตางกับ
การไปฝกอบรมฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 
8 ฉบับลงวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงกระทรวงแรงงานประกาศเร่ืองสาขาอาชีพท่ีสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงานไวจํานวน 7 สาขา 
                   ดังนั้น จากบทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวขางตน เม่ือนํามาพิจารณาเปรียบเทียบ ผูเขียน 
จึงมีความเห็นวา หากเปนการลาเพ่ือไปฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ตามพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลูกจางสามารถลาเพื่อเขารับการฝกอบรมไดทุกสาขาอาชีพ
เพราะกฎหมายมิไดระบุสาขาอาชีพไว การลาเพื่อเขารับการฝกอบรมตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
จึงมีความหมายกวางกวาการลาเพื่อเขารับการฝกอบรมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 
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 จากหลักเกณฑดังกลาว จะเห็นไดวา การท่ีกฎหมายกําหนดอายุของบุคคลท่ีเปนลูกจาง
ซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ใหไดรับการคุมครองเปนพิเศษ ยอมเปนอุปสรรคตอการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามหลักวาดวยความเสมอภาคและ
การไมเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในเร่ืองของการจายคาจางท่ีเทาเทียมกัน แตเม่ือมาตรา 36 ใชคําวา  
“ลูกจางมีสิทธิลา” ยอมหมายถึง ลูกจางทุกเพศทุกวัยมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะลาโดยไดรับคาจาง แต
เม่ือกฎหมายดังกลาวมิไดกําหนดอัตราคาจางเอาไว จึงยังเปนปญหาในทางปฏิบัติ วาจะใชอัตราใด
ในการจายคาจาง หากในมาตรา 36 มีการแปลตีความวา ลูกจางทุกเพศทุกวัยมีสิทธิลาโดยไดรับ
คาจาง ก็จะเกิดปญหาตามมาวา เหตุใดในมาตรา 52 จึงตองกําหนดใหเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปมี
สิทธิลาโดยไดรับคาจางเอาไวในกฎหมายมาตราดังกลาวอีก 
 ในเม่ือกฎหมายไมมีความชัดเจนแนนอนในเร่ืองระยะเวลาการลาอัตราการจายคาจาง 
คาเดินทาง คาท่ีพัก เบ้ียเล้ียง และสวัสดิการอ่ืนท่ีตองใหแกลูกจาง จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให
ลูกจางไมแสดงเจตจํานงที่จะขอลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ  เพราะลูกจาง
ท่ีไมไดรับสิทธิประโยชนจะเปนฝายเสียประโยชนมากกวา ทําใหเปาหมายของการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถ เพื่อพัฒนาฝมือและทักษะความชํานาญของลูกจาง จึงไมสามารถ
สัมฤทธ์ิผลไดตามวัตถุประสงคของกฎหมายในเร่ืองนี้ 
 ในมุมมองของผูศึกษาเห็นวา หากเปนการลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถ หรือเพื่อสอบวัดผลทางการศึกษาของลูกจางแลว ยอมไมควรนําหลักเกณฑในเร่ือง
อายุของลูกจางท่ีจะลามาเปนตัวกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจายคาจาง แตควรจะกําหนด
ระยะเวลาในการลาโดยไดรับคาจางและอัตราการจายคาจางเอาไวใหชัดเจนในกฎหมาย เพื่อ
คุมครองสิทธิในการลาของลูกจางใหไดรับคาจางในอัตราเทาเทียมกันอยางเสมอภาค โดยไม
แบงแยกในเร่ืองอายุและเพศ  เพื่อเปนการจูงใจใหลูกจางเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

4.1.2 แนวทางในการกําหนดบทลงโทษแกนายจางท่ีฝาฝนบทบัญญัติวาดวยการคุมครอง 
แรงงาน 
 เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในหมวด 16 วาดวยเร่ือง
บทกําหนดโทษและกฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2541) และกฎหมายท่ีเกี่ยวของแลว จะเห็นไดวา
ไมมีบทกําหนดโทษที่จะลงโทษแกนายจาง ในกรณีท่ีนายจางไมอนุญาตใหลูกจางลาเพ่ือการ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ โดยไมมีเหตุอันสมควรตามกฎกระทรวง ท้ังท่ีลูกจางมี
สิทธิท่ีจะลาไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา 36 นั้น ยอมเปนการฝาฝน
ตอบทบัญญัติของกฎหมาย รวมท้ังการที่ไมมีบทลงโทษนายจาง ในกรณีท่ีนายจาง อนุญาตให
ลูกจางใชสิทธิในการลา เพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หรืออนุญาตใหลาได แต 
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เพราะนายจางไมจายคาจาง หรือจายคาจางใหไมครบ เนื่องจากในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 และในกฎกระทรวง ไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดระยะเวลาการลาของลูกจางเอาไววา 
สามารถลาโดยไดรับคาจางกี่วัน และจะลาสูงสุดในแตละคร้ังไดไมเกินกี่วันและจะมีการจายคาจาง
ในระหวางการลาในอัตราวันละเทาใด คงมีเพียงแตบทลงโทษในกรณีท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติตาม
มาตรา 52 เทานั้น ท่ีเปนการคุมครองลูกจางท่ีเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
 ดังนั้น เม่ือกฎหมายมิไดกําหนดบทลงโทษท่ีจะควบคุมหรือปองกันมิใหนายจาง
หลีกเล่ียง หรือฝาฝนตอกฎหมาย โดยพิจารณาเฉพาะในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541 
และในกฎกระทรวงแลว จะเห็นไดวาไมมีบทลงโทษนายจางท่ีกระทําการฝาฝนกฎหมายในกรณี
ดังกลาวนี้ไวแตอยางใด จึงเปนสาเหตุใหนายจางอาจท่ีจะกระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติของ
กฎหมายและเอาเปรียบลูกจางไดในท่ีสุด ท้ังนี้โดยอาจไมอนุญาตใหลูกจางใชสิทธิในการลาเพื่อ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถโดยอางสาเหตุท่ีกฎหมายเปดชองไวในกฎกระทรวงได
โดยชอบธรรม 
 นอกจากนี้ บทลงโทษตามมาตรา 149 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ใชบังคับกับมาตรา 52 เทานั้น หาไดใชบังคับกับมาตรา 36 แตอยางใดไมท้ังยังเห็นไดวา บทลงโทษ
ท่ีบัญญัติไวในนั้น มีเพียงโทษปรับแตไมมีโทษจําคุก ซ่ึงโทษปรับกฎหมายกําหนดเอาไวเปนเงิน
จํานวนหนึ่งหม่ืนบาท ซ่ึงอัตราโทษดังกลาวถือไดวาเบาเกินไป และยังเปนบทกําหนดโทษท่ีบังคับ
นายจางผูกระทําการฝาฝนกฎหมาย เฉพาะในกรณีตามมาตรา 52 เทานั้น จึงเปนสาเหตุใหนายจาง
ไมเกรงกลัวตอบทลงโทษตามกฎหมาย และพยายามหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามกฎหมาย สงผลให
ลูกจางไมไดรับความเปนธรรม และไมไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังยัง
ไมสอดคลองกับการพัฒนาฝมือแรงงานในสถานประกอบการ 
 ผูเขียนจึงเห็นวา ควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองบทลงโทษ ใหมีการกําหนด
โทษปรับในทางแพงใหสูงข้ึนจากท่ีบัญญัติไวเดิม  และควรมีการกําหนดมาตรการชดเชยหรือ
เยียวยาความเสียหายใหแกลูกจางท่ีไมไดรับความเปนธรรม เพ่ือปองกันและควบคุมใหนายจางไม
กระทําการฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายอยาง
เปนธรรมและเปนการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางใหเปนมาตรฐานสากลตอไป 
 อยางไรก็ดี  แนวทางในการแกปญหามาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้น   คงเปนเพียงแนวทางในการบังคับใชกฎหมายโดยตรงเทานั้น
หากแตยังมีแนวทางในการใชมาตรการโดยออมอ่ืนๆ อีก เชน การใชมาตรการทางภาษีอากรหรือ 
การใหสิทธิประโยชนอ่ืนๆ  เพื่อเปนการจูงใจใหนายจางสนใจท่ีจะสงเสริม  และสนับสนุนให
ลูกจางไดลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อแลกกับสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ
กลับมา 
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                   ท้ังนี้ เพราะความเห็นดังกลาว สอดคลองกันกับขอเท็จจริงตามรายงานของ African 
Economic Outlook วาการท่ีจะสงเสริมใหลูกจางไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานนั้นก็ตองมีคาใชจาย
ท่ีนายจางตองจายเพ่ิมอยูเหมือนกัน หากตองการใหมีการสนับสนุนในเร่ืองนี้จริงๆ ก็ควรใหมีการ
จัดต้ังเปนกองทุนระดับชาติเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงานขึ้นมา เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนในการ
สงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานอยางเปนรูปธรรม เพราะผูประกอบการหรือนายจาง ยอมไม
อยากมีคาใชจายเพิ่มเติมจากการลงทุนตามปกติ72 
                   ดังนั้น การที่รัฐจัดใหมีการตั้ง “กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน” ข้ึนในประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 นั้น ยอมเปนการสอดคลองกันกับ
แนวทางท่ีนานาประเทศท่ีไดเร่ิมเล็งเห็นคุณคาของการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานแลว ผูเขียน
จึงเห็นวา การพัฒนากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานใหเปนรูปเปนราง ยอมเปนแนวทางหนึ่งในการ
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานไดเปนอยางดี เพราะเปนการลดภาระของ
นายจางและทําใหนายจางสามารถวางแผนในการใชจายเพื่อการลงทุนได 
 
4.2  แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับแนวทางขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) 
 4.2.1  แนวทางในการสงเสริมใหมีคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน 

เม่ือพิจารณาตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 100 
(Convention 100) ค.ศ. 1951 วาดวยเรื่องคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันประกอบกับขอแนะนําฉบับท่ี 
90 (Recommendation 90) ค.ศ. 1951 วาดวยเร่ืองคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันแลวจะเห็นไดวาสาระ
อันสําคัญของอนุสัญญาดังกลาว คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศสมาชิกตองสงเสริมการ
พิจารณาอัตราคาตอบแทนและสรางความม่ันใจวา ไดนําหลักการวาดวยคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน
สําหรับลูกจางชายและหญิงในงานท่ีมีคาเทากัน มาใชบังคับกับลูกจางท้ังหมด  หลักการนี้อาจใช
บังคับโดยอาศัย  กฎหมายหรือกฎระเบียบแหงชาติ ขอตกลงรวมระหวางนายจางและลูกจางหรือใช
วิธีการท้ังหลายเหลานี้ผสมกัน 
 
 

    
72  The Rationale for Technical and Vocational Skills Development. (2008).  Brief History 

of the Evolution of Technical and Vocational Skills in National and International endas. 
Retrieved December 15,2010, from  http://www.africaneconomicoutlook.org/en/in-
depth/developing-technical-and-vocational-skills-http://home.dsd.go.th/SDPAA 
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  ท้ังนี้ คําวา “คาตอบแทน” ใหหมายความรวมถึง คาจางหรือเงินเดือนปกติ พื้นฐาน หรือ
ข้ันต่ํา และคาตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ไมวาจะเปนเงินสดหรือส่ิงของท่ีนายจางใหแกลูกจางตามผล
ของการจางงานลูกจางนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม และคําวา “คาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน
สําหรับลูกจางชายและหญิงในงานท่ีมีคาเทากัน” หมายถึง  อัตราของคาตอบแทนท่ีกําหนดโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ ซ่ึงหลักความเสมอภาคไดกําหนดเอาไวชัดเจนในอนุสัญญาฉบับ
นี้ และในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ไดกําหนดหลักเกณฑในการลาในเร่ืองการ
ลารับราชการทหาร ลาปวย ลาเพ่ือทําหมัน ลากิจ และลาคลอดโดยกําหนดระยะเวลาในการลาและ
อัตราการจายคาเอาไวชัดเจน  แตก็ยังคงมีปญหาความไมชัดเจนในเร่ืองการลาและอัตราการจาย
คาจางอยูบางในมาตรา 36 และมาตรา 52 ในเร่ืองสิทธิในการลาและอัตราในการจายคาจาง 
 ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา มีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายของ
ประเทศไทยท่ีไมมีความชัดเจนดังกลาว ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนและสอดคลองกับหลักความเสมอ
ภาค ตามหลักของขององคการแรงงานระหวางประเทศ ท่ีไดวางหลักไวในอนุสัญญาฉบับท่ี 100 
ค.ศ. 1951 เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกันตามหลักสากลที่ไดรับการยอมรับและใน
ฐานะท่ีไทยเปนประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศดวย 

4.2.1.1 การรับเบี้ยเล้ียงระหวางการฝกงานตามอนุสัญญาฉบับท่ี 142 (Convention 142)  
และตามอนุสัญญาฉบับท่ี 140 (Convention 140) 
 จากการประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงไดจัดข้ึน ณ นคร
เจนีวา ในป ค.ศ. 1975 นั้น ไดมีการรับรองขอเสนอบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ซ่ึงรวมถึงการแนะแนวอาชีพ การฝกอาชีพ และการใหบริการในการจัดหางานโดยภาครัฐ โดยมี
สาระสําคัญในการสงเสริมใหประเทศสมาชิก พัฒนานโยบายและแผนงานดานการแนะแนวอาชีพ
และการฝกอาชีพ ซ่ึงรวมถึงการบริการจัดหางานโดยภาครัฐ ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความจําเปน โอกาส 
และปญหาในการจางงาน ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ประกอบกับความสัมพันธใน
ลักษณะตางตอบแทนระหวางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับวัตถุประสงคอ่ืนๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ท้ังยังตองสนับสนุนและกอใหบุคคลท้ังปวงสามารถพัฒนา และใชขีด
ความสามารถของตน บนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกันและปราศจากการเลือกปฏิบัติท่ีไมเทาเทียม
กัน จนไดมติใหจัดทําอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับท่ี 142 (Convention 142) 
ค.ศ. 1975 ข้ึนมาเปนแนวทางใหประเทศสมาชิกไดนําไปปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ การพัฒนาระบบของการใหการศึกษา ควรเปดกวางและมีความ
ยืดหยุน  และควรตองเปนการใหเปลาดานการศึกษาท่ัวไป ทางเทคนิคและสายอาชีพ การแนะแนว
ดานการศึกษาและอาชีพ และการฝกอาชีพ ไมวากิจกรรมเหลานี้จะมีข้ึนภายในระบบของการศึกษา
สามัญหรือนอกระบบก็ตาม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและวัตถุประสงคของอนุสัญญาขององคการ 
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แรงงานระหวางประเทศฉบับท่ี 140 (Convention 140) ค.ศ. 1974 ท่ีวาดวยการสงเสริมใหมีการลา
เพื่อการศึกษาของลูกจาง 
 จากการศึกษาพบวา แนวทางในการสงเสริมใหมีการศึกษาหรือฝกอบรมหรือ
พัฒนาความรูความสามารถของลูกจางตามอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศนั้น กําหนดใหตองมีการจายคาจางหรือเบ้ียเล้ียงในระหวางท่ีลูกจางลาเพ่ือฝกอบรม ถือได
วาเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานโดยการสงเสริมใหมีศึกษา ฝกอบรม
หรือพัฒนาความรูความสามารถ อยางเปนรูปธรรม โดยการกําหนดเร่ืองการไดรับเบ้ียเล้ียงใน
ระหวางเขารับการฝกอบรมน้ี ตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับท่ี 142 
(Convention 142) ค.ศ. 1975 นั้น ไดไปปรากฏอยูในขอแนะฉบับท่ี 150 (Recommendation 150) 
ค.ศ. 1975 ขอท่ี 23 ท่ีวา “ลูกจางท่ีอยูระหวางเขารับการฝกอบรมควรไดรับเบ้ียเล้ียงหรือ
คาตอบแทนในการเขารวมฝกอบรมน้ัน” ซ่ึงการกําหนดเร่ืองการไดรับเบ้ียเล้ียงดังกลาว เปนการ
รับรองวา หากลูกจางในสถานประกอบการของนายจาง ลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถ ลูกจางยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับเบ้ียเล้ียงหรือคาตอบแทน เพื่อการเขารวมในการ
ฝกอบรมนั้น 
 สวนการรับเบ้ียเล้ียงในระหวางฝกงานตามอนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศฉบับท่ี 140 (Convention 140) ค.ศ. 1974 วาดวยการสงเสริมใหลาเพ่ือการศึกษาน้ัน 
ซ่ึงพบวา ปรากฏอยูในขอแนะฉบับท่ี 148 (Recommendation 148) ค.ศ. 1974 ขอท่ี 20 วา “ใหมีการ
จายคาจางเปนเบ้ียเล้ียงในอัตราเทาเดิมและหากมีสิทธิประโยชนอันใดท่ีลูกจางยังคงมีอยู ก็ใหคงไว
อยางนั้นตอไป และควรใหคาใชจายท่ีเพิ่มเติมเพื่อการฝกอบรมดวย ซ่ึงไดบัญญัติไวอยางชัดเจน
แลว” นอกจากน้ี บทบัญญัติในขอแนะดังกลาวยังกําหนดดวยวา การจายเบ้ียเล้ียงและสิทธิ
ประโยชนอ่ืนดังกลาว ควรไดรับการรับรองไวในกฎหมายที่สามารถใชบังคับไดภายในรัฐของตน 
โดยไมวาจะอยูในรูปแบบของตัวบทกฎหมาย ขอตกลง หรือส่ิงอ่ืนใดอันจะสามารถมีผลบังคับ
ใชไดในทางปฏิบัติ                    
 จากการศึกษาพบวา ในทางกฎหมายระหวางประเทศนั้น ประเทศสมาชิกท่ีให
สัตยาบัน (Ratifications) รับเอาขอตกลงตามอนุสัญญานี้ ยอมตองผูกพันท่ีจะปฏิบัติตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงคแหงอนุสัญญานั้นๆ หากประเทศใดท่ีมิไดเปนสมาชิก ก็สามารถนําเอาหลักการและ
วัตถุประสงคของอนุสัญญาดังกลาว ไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือนําไปบัญญัติเปน
กฎหมายภายในของรัฐของตนไดเชนกัน เพราะวัตถุประสงคในการออกอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ก็เพื่อสรางมาตรฐานในทางระหวางประเทศหรือเพื่อใหเปนแนวทางให
ประเทศตางๆ ท้ังท่ีเปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือนําไป
บัญญัติกฎหมายภายในรัฐของตนท้ังนี้เพื่อใหมีการปฏิบัติในดานแรงงานเปนไปในแนวเดียวกัน 
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           ในมุมมองของผูศึกษาเห็นวาตามอนุสัญญาท้ังสองฉบับนี้ แมจะมีนัยในทาง
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกันวา หากลูกจางลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ลูกจางยอมมี
สิทธิท่ีจะไดรับหรือควรไดรับคาจางหรือเบ้ียเล้ียงในระหวางท่ีเขารับการฝกอบรมน้ันหากแตวาผล
ของวัตถุประสงคตามอนุสัญญาท้ังสองฉบับนี้ คือการท่ี ลูกจางควรจะไดรับเบ้ียเล้ียงหรือคาจางใน
ระหวางเวลาท่ีลาเพ่ือการนั้น โดยไมวาจะไดรับคาจางหรือเบ้ียเล้ียงจากนายจางเองหรือภาครัฐเปนผู
จายก็ตาม แตเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของท้ังสองอนุสัญญาแลว เห็นวา บทบัญญัติของขอแนะ
ฉบับท่ี 148 ค.ศ. 1974 ตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับท่ี 140 ค.ศ. 1974 มี
บทบัญญัติท่ีชัดเจนวา ใหมีการรับเอาเร่ืองการจายคาจางหรือเบ้ียเล้ียงแกลูกจางไปรับรองเปน
กฎหมายท่ีสามารถบังคับใชไดจริงภายในรัฐ ซ่ึงจะแตกตางจากขอแนะฉบับท่ี 150 ค.ศ. 1975 ตาม
อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับท่ี 142 ค.ศ. 1975 ท่ีบัญญัติเพียงวา ลูกจาง
สมควรไดรับเบ้ียเล้ียงในระหวางท่ีเขารับการฝกอบรม ซ่ึงความแตกตางดังกลาวของแตละ
บทบัญญัตินั้น คงมีผลบังคับเพียงเฉพาะสภาพบังคับท่ีมีตอรัฐท่ีแตกตางกันเทานั้น กลาวคือ สภาพ
บังคับในการกําหนดใหประเทศสมาชิกตองนําขอตกลงในการจายคาจางหรือคาเบ้ียเล้ียงนี้ ไป
บัญญัติเปนกฎหมายที่สามารถใชบังคับไดภายในรัฐของตน โดยไมวาจะอยูในรูปแบบของตัวบท
กฎหมาย ขอตกลง หรือส่ิงอ่ืนใดอันจะสามารถมีผลบังคับใชไดในทางปฏิบัติ ดังนั้น เม่ือรัฐตอง
รับรองแนวทางดังกลาวไวเปนกฎหมาย ยอมหมายความวา ลูกจางยอมจะไดรับการคุมครองในทาง
กฎหมาย และเพ่ือเปนหลักประกันท่ีมีประสิทธิภาพในการไดรับคาจางหรือเบ้ียเล้ียง ตามหลักของ
รัฐท่ีใชกฎหมายในการปกครองประเทศ 
 โดยสรุป อนุสัญญาท้ังสองฉบับดังกลาว ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันเพื่อ
ยินยอมรับเอาความผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาท้ังสองน้ีแตประการใด แม
ประเทศไทยจะไมไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาท้ังสองฉบับดังกลาวขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศก็ตาม73 แตแนวทางของอนุสัญญาท้ังสองฉบับนี้ สามารถเปนแนวทางในการปฏิบัติหรือ
นําไปบัญญัติเปนกฎหมายภายในของประเทศไทยไดเปนอยางดี เพราะแนวคิดของอนุสัญญา
ดังกลาว มีวัตถุประสงคเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานไดอยางแทจริงและชัดเจน 
กลาวคือ สามารถนําไปปรับใชเพ่ือแกปญหาในเร่ืองความไมชัดเจนในการจายคาจางหรือเบ้ียเล้ียง
ในระหวางท่ีลูกจางเขารับการฝกอบรมไดอยางเปนรูปธรรมและเปนมาตรฐานในทางระหวาง 
 

    
 

 73   ปจจุบันประเทศไทยลงนามใหสัตยาบันแกอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศไปแลว
รวมทั้งสิ้น 14 ฉบับ ไดแก อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 14, 19, 80, 88, 100, 104, 105, 
116, 122, 127, 138, 159 และ 182 ที่มา www.ilo.org 
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ประเทศท่ีไดรับ การยอมรับ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกจาง วาจะใชส ิทธิใน
การลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 เพราะเมื่อมีบทบัญญัติท่ีกําหนดในเร่ืองดังกลาวไวอยางชัดเจนลูกจางยอมเขาใจ
ไดวาตนมีสิทธิท่ีจะไดรับคาจางหรือเบ้ียเล้ียงในระหวางเวลาท่ีลาเพ่ือเขารับการฝกอบรม 
 สวนแนวทางในการสงเสริมใหมีคาตอบแทนที่เทาเทียมกันโดยเฉพาะความ
แตกตางในเกณฑเร่ืองอายุนั้น ในมุมมองของผูศึกษาเห็นวา ประเทศไทยควรมีนโยบายหรือมีการ
รับเอาแนวทางขององคการแรงงานระหวางประเทศ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติท้ังสองอนุสัญญา 
ไดแก อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับท่ี 140 และฉบับท่ี 142 ท้ังนี้ เพื่อใหเกิด
การปฏิบัติอยางเปนธรรมตอลูกจางในลักษณะท่ีเปนการยอมรับในสากล  เนื่องจากแนวทาง
ดังกลาวเปนแนวทางที่เกิดจากองคการระหวางประเทศท่ีไดรับการยอมรับจากนานาประเทศทั่ว
โลก เพื่อใหเกิดเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ไมวาประเทศนั้นๆ จะเปนสมาชิกขององคการดวย
หรือไมก็ตาม 
 ในมุมมองของผูศึกษาเห็นวา ในฐานะท่ีประเทศไทยเปนสมาชิกขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ผูศึกษาจึงมีความเห็นเพิ่มเติมวา ประเทศไทยควรใหสัตยาบันแกอนุสัญญา
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ท้ังในฉบับท่ี 140 และฉบับท่ี 142 เพิ่มเติมจากอนุสัญญาฉบับ
เดิม 14 ฉบับ ท่ีไดใหสัตยาบันไปแลว เพ่ือใหเกิดเปนพันธกรณีผูกพันใหประเทศไทยตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ ไมเพียงแตจะเปนแนวทางที่ทําใหเกิดความเปนธรรมแกลูกจางใน
การลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถภายในประเทศของตนแลว แตยังสงผลดีใน
มุมมองของนานาประเทศตอประเทศไทยวาดวยเร่ืองการสงเสริมใหลูกจางไดลาเพ่ือพัฒนาฝมือ
แรงงาน อีกทั้งจะทําใหเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ ตอการแสดงเจตนาอยางหน่ึง วาประเทศ
ไทยจะปฏิบัติตอลูกจางอยางเปนธรรมในการจายคาจางหรือเบ้ียเล้ียงแกลูกจาง เม่ือลูกจางไดลาเพ่ือ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตามท่ีไดรับเอานโยบายขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศมาปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกลาว 
 4.2.2  แนวทางในการสงเสริมใหมีการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ 

เม่ือพิจารณาตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับท่ี 111 (Convention 
111) ค.ศ. 1958 และขอแนะฉบับท่ี 111 (Recommendation 111) ค.ศ. 1958 ในเร่ืองการเลือกปฏิบัติ
ในการจางงานและอาชีพแลว จะเห็นไดวา มีบทบัญญัติท่ีชัดเจนในเร่ืองสงเสริมและปองกันการ
เลือกปฏิบัติตอบุคคลท่ีเปนลูกจางเอาไวชัดเจน วาในการจางบุคคลเขาทํางานตองไมมีการเลือก
ปฏิบัติในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ หรือพื้นฐานทาง
สังคม ซ่ึงเปนการสงเสริมหลักความเสมอภาคในการจางงานและอาชีพเม่ือนําหลักการซ่ึงระบุไวใน
อนุสัญญาและขอแนะขางตน มาพิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายของไทย จะเห็นไดวาในกฎหมาย 
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ไทยก็ไดรับเอาหลักการในเร่ืองความเสมอภาค ในเร่ืองคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน มาบัญญัติเอาไว
ในมาตรา 53แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการวา “ในกรณีท่ีงานท่ีมี
ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและมีปริมาณเทากันใหนายจางกําหนดคาจาง คาลวงเวลาคา
ทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติวาลูกจาง
นั้นจะเปนเพศชายหรือวาเพศหญิง” 
 ซ่ึงในมาตรา 15 ก็ยังไดวางหลักวา “ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทา
เทียมกันในการจางงาน เวนแตสภาพหรือลักษณะของงานบางประเภทไมเหมาะกับลูกจางเพศนั้นๆ 
จนเปนเหตุใหไมอาจปฏิบัติงานเชนนั้นได” และในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 
ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ยังไดกําหนดยืนยันหลักความเสมอภาคนี้ไวใน
มาตรา 30โดยมีหลักวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา
เทียมกันชายและหญิง ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ สภาพทางราย
กาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได แต
มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืนยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมแตอยางใดหลักความเสมอ
ภาคจะตองปฏิบัติตอบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระสําคัญอยางเดียวกัน และปฏิบัติตอบุคคลท่ีแตกตาง
กันในสาระสําคัญตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน” ดังนี้ จึงยอมถือไดวา เปนการ
ยอมรับและรับรองหลักความเสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไวตรงตามท่ีอนุสัญญา ฉบับท่ี 
111 ค.ศ.1958 ดังท่ีไดวิเคราะหมาดังกลาวขางตน แตก็มีเพียงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในมาตรา 36 และ 52 เทานั้น ท่ีมีการกําหนดอายุ สิทธิในการลา และอัตราการ
จายคาจางยังไมชัดเจนเพียงพอ  ผูเขียนจึงเห็นวา มีความจําเปนตองปรับปรุงบทบัญญัติของ
กฎหมาย เพื่อใหสอดคลองกับหลักการในเร่ืองความเสมอภาค โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
เพื่อใหลูกจางไดรับคาตอบแทนในอัตราท่ีเทาเทียมกันและเปนธรรม ตามท่ีกําหนดไวในอนุสัญญา
ขององคการแรงงานระหวางประเทศตอไป 
 4.2.3  การแนะแนวอาชีพและการฝกอาชีพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 4.2.3.1  มาตรการขององคการแรงงานระหวางประเทศ อนุสัญญาฉบับท่ี 142  
(convemtion142) ค.ศ. 1975 

ตามอนุสัญญา ฉบับท่ี 142 (convemtion142) ค.ศ. 1975 เปนอนุสัญญาวาดวย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ซ่ึงตองจัดใหมีการแนะแนวอาชีพและการฝกอาชีพ โดยประสานงาน
ครอบคลุมทุกสวนกับฝายจัดหางานโดยเฉพาะภาครัฐ ซ่ึงพิจารณาถึงความจําเปนโอกาสและปญหา 
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ในการจางงาน ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยมีนโยบายท่ีตองติดตามผลและสนับสนุน
การพัฒนา และใชขีดความสามารถของแตละบุคคลอยางเทาเทียมกัน ผูเขียนเห็นวาควรใหการ
สนับสนุนใหมีการจางงานผูสูงอายุ ผูพิการและผูบกพรองดวย โดยไมใชหลักการเลือกปฏิบัติในทุก
ข้ันตอนของการรับสมัคร แตใชการสัมภาษณและทดสอบความรู ควรใชหลักการคัดเลือกซ่ึง
พิจารณาแลววาไมเปนการกีดกั้นผูสูงอายุและคนพิการ โดยคณะกรรมการในหนวยงานรัฐและ
ภาคเอกชนควรไดรับทราบขอมูลและแนวทางในการคัดเลือกผูสมัครงานท่ีเปนผูสูงอายุและคน
พิการ การปฐมนิเทศสําหรับลูกจาง และนายจางควรจัดการปฐมนิเทศในเร่ืองของบริษัทหรือ
บริการสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับลูกจางใหมท่ีเปนผูสูงอายุและคนพิการเชนเดียวกับท่ี
ปฏิบัติตอลูกจางท่ัวไป ในกรณีท่ีนายจางยังไมพรอมท่ีจะจาง นายจางสามารถเปดโอกาสให
ผูสูงอายุหรือคนพิการทดลองทํางานเพ่ือหาประสบการณได โดยใหโอกาสในการฝกทักษะ ความรู
และทัศนคติในการทํางานเฉพาะทางในสถานประกอบการ นายจางควรจัดใหมีตาราง การ
ฝกอบรม คูมือและหลักสูตรโดยการสนับสนุนของนายจาง ควรจัดใหมีโครงการฝกอบรมในงาน
สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ และประกาศใหรูท่ัวไป ท้ังนี้โดยการจัดใหมีผูชวยอานเอกสาร ลาม
แปลภาษาและปรับเปล่ียนรูปแบบเอกสารตามความจําเปนโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือโดย
องคกรผูสูงอายุและคนพิการมีการฝกอบรมอาชีพภายนอกองคกร นายจางควรดําเนินการตาม
นโยบายการใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน และควรปรับปรุงรูปแบบเอกสารและคูมือการฝกอบรม
ตามความจําเปน และควรพิจารณาเลือกสถานท่ีท่ีผูสูงอายุและคนพิการสามารถเขาถึงได  ควรมี
หนวยงานเพ่ือประเมินผลและการฟนฟูสมรรถภาพ โดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของควรให
ความชวยเหลือตามคําขอของนายจาง เพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินความสามารถและ
ของลูกจางพิการ หรือลูกจางท่ีมีความสามารถในการทํางานลดลง  ควรมีการปรับเปล่ียน ส่ิงอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูสูงอายุและคนพิการสามารถเขาถึงได ท้ังนี้รวมท้ังการพิจารณาถึงทางเขาท่ี
ทํางานและการเคล่ือนท่ีรอบบริเวณตลอดจนหองน้ําและท่ีชําระลางรางกาย รวมถึงการจัดทํา
เคร่ืองหมายบอกทาง การจัดทําคูมือเพื่อใหคําแนะนําเร่ืองสภาพการทํางาน สําหรับคนพิการทางการ
เห็น และทางสติปญญา ความยืดหยุนในตารางเวลาการทํางาน  ก็จะสามารถชวยใหผูสูงอายุและคน
พิการทํางานไดดีและเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 4.2.3.2  การสงเสริมการฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานตามขอแนะฉบับท่ี 195 
(Recommendation 195) ค.ศ. 2004 
 ขอแนะฉบับท่ี 195 (Recommendation 195) ค.ศ. 2004 เปนขอแนะท่ีวาดวยการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย มีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศสมาชิกไดนําแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให
เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดวิธีการในการนําแนวทางดังกลาวมา
ใชและทบทวนนโยบายระดับชาติในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังทางดานการศึกษา การ 
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ฝกอบรม และการเรียนรูอยางยั่งยืน ใหสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมของแต
ละประเทศบนพื้นฐานของสภาพสังคมในขณะน้ัน ท้ังนี้ เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าระหวางนายจางกับ
ลูกจางใหนอยลงโดยการเพ่ิมการมีสวนรวมของท้ังผูประกอบการ รัฐบาล และลูกจาง เพื่อใหเกิด
แผนในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง โดยมีแนวทางในการ
แนะนําขององคการระหวางประเทศตามขอแนะฉบับท่ี 195 (Recommendation 195) ค.ศ. 2004 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1)  รัฐตองมีนโยบายในการสรางงานหรือสรางอาชีพ ในแนวทางท่ีสอดคลอง
กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 
 2)  รัฐตองมีนโยบายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน โดยอาศัย
บริบททางเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันและพื้นฐานความรูความสามารถของสังคม ท้ังนี้ เพื่อให
เกิดการสรางงานหรือสรางอาชีพและลดความยากจน 
 3)  รัฐตองมีนโยบายในการใหความสําคัญกับปจจัยหรือนวัตกรรมใหมๆท่ีจะ
สงเสริมใหเกิดการสรางงานหรืออาชีพใหม ซ่ึงรวมท้ังใหความสําคัญกับโอกาสในการไดรับ
การศึกษาและการฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองกับความตองการทักษะใหมๆ ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 4)  รัฐตองมีนโยบายในการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมในการพัฒนาการศึกษาและ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของ
ลูกจางและแรงงานเปนอันดับแรก 
 5)  รัฐตองมีนโยบายในการสงเสริมการลงทุนดานสาธารณูปโภค ท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยี โดยสงเสริมใหเปนการสรางเครือขาย
ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 6)  รัฐตองมีนโยบายในการลดความไมเทาเทียมกัน ในการมีสวนรวมของ
ลูกจางหรือแรงงานท่ีจะเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม 
 จากการศึกษามาตรการสงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน ตามขอแนะฉบับ
ท่ี 195 ค.ศ.2004 พบวา วัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ มุงเนนใหภาครัฐตองจัดใหมีนโยบาย
เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน ในรูปแบบของการใหการศึกษาและจัดใหมีการฝกอบรม
อยางเปนรูปธรรม ดวยมุงหวังใหเกิดการสรางงานหรือสรางอาชีพใหแกแรงงานและลูกจางภายใน
รัฐ โดยเฉพาะการใหความสนับสนุนการศึกษาและการฝกอบรมใหทันตอสถานการณของ
ตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของโลกจากภาครัฐ เพื่อใหเกิดการสรางทักษะของแรงงานท่ีสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน 
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 จากมุมมองของผูศึกษาเห็นวา รัฐตองเปนผูท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการในการ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาฝมือแรงงาน มิใชเปนการใหรัฐไปบังคับกับภาคเอกชนเพื่อใหการศึกษา
และฝกอบรม แตเปนเร่ืองท่ีรัฐจะตองเปนผูท่ีดําเนินการ  ในการใหการศึกษาและจัดใหมีการ
ฝกอบรมโดยภาครัฐเปนผูดําเนินการเอง ซ่ึงภาคเอกชนจะเปนฝายสนับสนุนภาครัฐเทานั้น เพราะ
ในภาคของเอกชนหรือสถานประกอบการ ไดใหความสําคัญกับการใหการศึกษาและฝกอบรม
ภายในดวยตนเองอยูแลว ดังนั้น จึงเห็นวา หากประเทศไทยไดนําแนวคิดของขอแนะดังกลาวมา
ปรับใชเพ่ือใหเกิดการสงเสริมในการพัฒนาฝมือแรงงานภายในประเทศ ยอมทําใหการสงเสริมใน
ดานดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีของรัฐโดยตรงที่ควรจะ
รีบดําเนินการ 
 4.2.3.3  การดําเนินงานของประเทศไทยตออนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศสมัยท่ี 92-94 ขอแนะฉบับท่ี 195 
 ในการประชุมขององคการแรงงานระหวางประเทศสมัยท่ี 92-94 นั้น ทาง
คณะรัฐมนตรีโดย พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นเปนประธานการประชุม ได
มีมติเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 วาดวยเร่ือง การเสนออนุสัญญาและขอแนะขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ สมัยท่ี 92-9474 ซ่ึงเปนวาระการประชุมดังกลาว เปนการรับทราบ
อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ สมัยท่ี 92 (พ.ศ. 2549) และขอแนะขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ สมัยท่ี 92-93 (พ.ศ. 2547-2548) ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอมาและได
นําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อทราบตอไป การเสนอในคร้ังนั้น มีสาระสําคัญดังนี้ 
เนื่องจากประเทศไทย ในฐานะสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ ไดสงคณะผูแทนไตรภาคี 
(ตัวแทนฝายรัฐบาล ตัวแทนฝายนายจาง และตัวแทนฝายลูกจาง) เขารวมประชุมประจําปของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ ท่ีจัดข้ึน ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนดอยางตอเนื่องใน
การประชุมแตละสมัย ท่ีประชุมไดรับรองมาตรฐานแรงงาน ในรูปของอนุสัญญาและขอแนะ ท้ังนี้ 
เปนไปตามภารกิจขององคการแรงงานระหวางประเทศ ในการสงเสริมใหประเทศสมาชิกไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานแรงงาน และประเทศสมาชิกยังมีพันธกรณีตามธรรมนูญขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ มาตรา 19 ท่ีตองนําเสนออนุสัญญาและขอแนะท่ีรับรองแลวตอหนวยงานผูทรงอํานาจทาง
นิติบัญญัติภายในรัฐของตน เพ่ือใหรับทราบถึงมาตรฐานแรงงานดังกลาว แตจากการศึกษา พบวา
ปจจุบัน ประเทศไทยยังมิไดมีการลงนามเพ่ือรับรองขอแนะฉบับดังกลาวนี้แตประการใด 
    
                74  สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2550).  สรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี .   สืบคนเมื่อ  10 ธันวาคม  2553,  จาก   http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2550-03-
20.html#29 
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ในมุมมองของผูศึกษาเห็นวา ประเทศไทยควรมีการลงนามใหสัตยาบันเพื่อ
รับรองขอแนะฉบับนี้ เพื่อใหเกิดมีความผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาว เพราะจะมีผล 
ดีตอการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานอยางเปนรูปธรรมได ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือในการ
กําหนดทางมาตรการทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะการลงนามเพื่อรับเอาพันธกรณี
ดังกลาว จะทําใหประเทศไทย ตองมีนโยบายตามขอกําหนดขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
ซ่ึงจะสงผลให ประเทศไทยสามารถเพ่ิมจํานวนและประสิทธิภาพของแรงงานในประเทศท่ีมีทักษะ
และมีฝมืออยางเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันและในอนาคตได ท้ังนี้ ยัง
เปนการพัฒนาฝมือแรงงานและเปนการพัฒนาความรูความสามารถของลูกจางและแรงงานไดอยาง
ยั่งยืนอีกดวย 
 
4.3  การเปรียบเทียบการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของไทยและตางประเทศและมาตรการ
สงเสริมใหลูกจางเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน 

 4.3.1  แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตางประเทศ 
 จากการศึกษาพบวาในประเทศตางๆ นั้นไดมีความพยายามที่จะออกมาตรการท้ัง

มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืนๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงใน
ประเทศอังกฤษนั้น จะเรียกวา “Technical and vocational skills development (TVSD)” กลาวคือ 
เปนกระบวนการในการอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานเชนเดียวกัน ซ่ึงไมเวนแมแต องคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) ท่ีไดมีการจัดต้ังโครงการเก่ียวกับทักษะ ความรู และความสามารถ ในการที่
จะไดงานทํา การใหการศึกษาและการฝกอบรมคือปจจัยสําคัญท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน เปนการลงทุนเพ่ือพัฒนาใหผูทํางานมีทักษะ และความสามารถที่จะ
ไดงานทําจะชวยปรับปรุงความสามารถในการผลิตและแขงขันและชวยใหเกิดความเสมอภาค และ
เปดโอกาสในการมีสวนรวมซ่ึงเปนเปาหมายของสังคม จนเกิดเปน “โครงการเกี่ยวกับทักษะความรู 
และความสามารถที่จะไดงานทํา” (InFocus Programe on Skills, Knowledge and Employability – 
IFP/SKILLS) ของ ILO พยายามสงเสริมใหเพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ และจัดการฝกอบรม
บุคคลท่ัวไปท้ังหญิงและชาย จะมีโอกาสมากข้ึนและเทาเทียมกันในการไดทํางานท่ีมีผลสําเร็จและ
มีคุณคาโครงการซ่ึงใหคําแนะนํา พัฒนาความรู และใหบริการตางๆ แกสมาชิกของ ILO โดย
สงเสริมใหมีการปรับปรุงนโยบาย และโครงการท่ีเกี่ยวกับการฝกอบรมท่ัวโลกใหดีข้ึน โดยเนนกล
ยุทธการฝกอบรมซ่ึงจะสงเสริมใหกลุมคนท่ีอาจเปนผูเสียเปรียบในตลาดแรงงานไดรวมพลังกัน75  
    

75  International Labour Organization.  (1996-2011).  Promoting jobs, protecting people.  สืบคนเมื่อ  
10 ธันวาคม 2553,  จาก www.ilo.org 
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นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในประเทศอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ ดังตอไปนี ้
 4.3.1.1  ญ่ีปุน 
 ประเทศญ่ีปุน เปนประเทศท่ีมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานใน
ประเทศญ่ีปุนนั้น เปนการเลือกใชมาตรการ ท่ีทําใหเห็นถึงความสําคัญของการเปนชางฝมือท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานโดยเฉพาะโครงการ “Skills Evaluation System Promotion Program”
หรือ “SESPP” ซ่ึงเปนโครงการท่ีสงเสริมใหมีการฝกฝนเพื่อใหเกิดการแขงขันเพื่อใหมีการพัฒนา
ฝมือแรงงานใหดียิ่งๆ ข้ึนไป รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนประสบการณในการภูมิภาคอื่นๆ เชน การมา
ชวยสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือในประเทศไทยในลักษณะของการถายทอดความรูความสามารถ
ในดานอาชีพ 
 อยางไรก็ดี จากการศึกษาของสุมาลี ปตยานนท, แล ดิลกวิทยรัตน และคณะ ใน
ป พ.ศ. 2538 พบวาผูประกอบการในประเทศญ่ีปุนหรือผูมีหุนสวนกับญ่ีปุน มักจะใหความสําคัญ
กับการฝกอบรมมากกวากิจการของชาติอ่ืนๆ กิจการขนาดเล็กบางประเภทจะมีการฝกอบรมใน
ลักษณะของเด็กฝกงาน (Apprentice) ดวย เชน กิจการอูซอมรถ งานหลอโลหะ เจียระไนพลอย 
กิจการขนาดใหญบางประเภทมีระบบฝกงานเชนกัน เชน โรงแรมและธนาคาร เนื้อหาของการ
ฝกอบรมในสถานประกอบกิจการสวนใหญจะเนนดานการบริหารจัดการวิชาชีพตางๆ มากกวา
หลักสูตรอ่ืนๆ และผูท่ีเขารับการฝกอบรมสวนใหญ มักเปนหัวหนางานและสูงกวาหัวหนางาน แต
ก็มีการฝกผูรับผิดชอบงานโดยตรงดวย การฝกอบรมดานชางและการผลิตมีไมมากนัก เนื่องจาก
สวนใหญไมตองใชทักษะสูงมากนัก76 
 4.3.1.2  ประเทศโมร็อกโก 
 จากการศึกษาพบวา ประเทศโมร็อกโก ไดมีมาตรการท่ีเนนในการดานการใช
ประโยชนจากกองทุน “National Training Funds” เพื่อใหเปนเคร่ืองมือศูนยกลางในการขับเคล่ือน
ของรัฐในการท่ีจะนําเงินท่ีไดจากกองทุนมาใชจายเพื่อใหเกิดการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยรัฐอาจมี
การจายเงินอุดหนุนเขากองทุนดังกลาวดวย โดยกองทุนนี้ จะมีบทบาทในการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาฝมือแรงงาน (TVSD) ในหลักการเดียวกัน77 
 

    
76  สุมาลี ปตยานนท, แล ดิลกวิทยรัตน และคณะ.  (2538).  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย. 

หนา 38. 
77  Julius, G.K. (2009, December 21). Education. West Africa Trends Newsletter. Retrieved December 

10, 2010, from http://www.africaneconomicoutlook.org/en/in-depth/developing-technical-and-vocational-
skills-in-africa-2008/financing-technical-and-vocational-skills-development/financing-continuing-
training-encouraging-enterprises%e2%80%99-participation/ 
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 4.3.2  แนวทางในการสงเสริมการฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศไทย 
  จากการศึกษาพบวาประเทศไทยยังมิไดมีการลงนามในการใหสัตยาบันเพื่อรับรองขอช้ี 
แนะในองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับท่ี 195 (Recommendation 195) ค.ศ. 2004 แตประเทศ
ไทย ก็ไดมีการดําเนินการบางประการเพื่อใหเกิดการสงเสริมการฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานท่ี
สอดคลองกับแนวคิดและวัตถุประสงคของขอแนะฉบับดังกลาวแลว ดังจะเห็นไดจากการ
ดําเนินการโครงการตนกลาอาชีพ ในสมัยรัฐบาลของ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี 
ดังท่ีไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 ท้ังนี้เพราะ แมประเทศไทยจะเปนประเทศสมาชิกขององคการ
แรงงานระหวางประเทศและมิไดใหสัตยาบันเพื่อรับรองขอแนะฉบับดังกลาว แตก็สามารถนํา
แนวทางดังกลาวของขอแนะนั้นๆ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติภายในรัฐของตนได ดังท่ีไดกลาว
มาแลว 
 ในมุมมองของผูศึกษาเห็นวา โครงการตนกลาอาชีพ เปนโครงการหนึ่งท่ีสอดคลอง
กันกับวิธีการในการสงเสริมการฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน ท่ีกําหนดใหรัฐตองมีนโยบายใน
การสรางงานหรือสรางอาชีพ ในแนวทางท่ีสอดคลองกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
สังคม เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจและสังคม อยางยั่งยืน โดยอาศัยบริบททาง
เศรษฐกิจของโลกในปจจุบันและพื้นฐานความรูความสามารถของสังคม และเพ่ือลดความยากจน
ของประชาชนภายในรัฐ 
 ซ่ึงโครงการตนกลาอาชีพดังกลาว จะเปนเพียงโครงการระยะส้ัน เพื่อแกไขปญหา
ใหกับกลุมเปาหมายที่สวนใหญเปนประชาชนผูท่ีกําลังวางงาน ผูถูกเลิกจาง และผูสําเร็จการศึกษา 
แตก็เปนโครงการที่จัดข้ึนโดยรัฐบาล ซ่ึงถือเปนการดําเนินการตามนโยบายอยางหน่ึงของภาครัฐ
ในการสงเสริมใหมีการฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานท่ีสอดคลองกับแนวคิดของขอแนะฉบับท่ี 
195 (Recommendation 195) ค.ศ. 2004 วาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 สวนแนวทางในการฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน ท่ีเปนโครงการระยะยาวน้ัน 
พบวา มีเพียงการดําเนินงานของ “ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน” ในระดับจังหวัด “สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน” ในระดับภูมิภาค ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดของหนวยงานสวนกลาง กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน78 ของการบริหารราชการแผนดินของรัฐท่ีมีตอประชาชน ซ่ึงหนวยงานดังกลาวมีภารกิจ
ดังนี้79 
 

    
                78  Administrator.  (2006).  การสงเสริมและประสานการพัฒนาฝมือแรงงาน.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม  
2553,  จาก http://www.dsd.go.th/index.php/component/content/article/95-a-iia/754-a-iia 
                79  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.  (2552).  ตนกลาอาชีพ.  สืบคนเมื่อ  10 ธันวาคม  2553,  จาก   
http://www.pisd.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=2 
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ฝกเตรียมเขาทํางาน 
  เปนการฝกอาชีพใหแกแรงงานท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีตองการเขาสูระบบการจางงาน 
ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและฝมือ รวมท้ังทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน ท้ังในภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจบริการ แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก(1) การฝกอบรมฝมือแรงงานกอนเขาสูการ
ทํางาน ใหมีสมรรถนะการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานแตละสาขาอาชีพ สําหรับแรงงานใหมท่ียัง
ไมมีพื้นฐานดานอาชีพ ดําเนินการฝกเปนระยะเวลา 2-12 เดือน และฝกงานอีก 2 เดือน 
 (2) การฝกอบรมฝมือแรงงานกอนเขาทํางาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพของแรงงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานในอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับแรงงานท่ีมีพื้นฐานดานอาชีพ ดําเนินการฝกเปน
ระยะเวลา 35-280 ช่ัวโมง (ไมมีการฝกงาน) 
 ฝกยกระดับฝมือแรงงาน 
 เปนการฝกเพื่อเพ่ิมเติมความรู ทักษะ ฝมือ ความสามารถหรือศักยภาพใหแกผูท่ีทํางาน
อยูแลว หรือผูท่ีเคยทํางานมาแลว ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะในดานอาชีพ และมีศักยภาพการ
ทํางานท่ีสูงข้ึน ท้ังในดานภาคอุตสาหกรรม และดานบริหารจัดการ รวมท้ังการฝกเพื่อเพิ่มเติม
ความรูเสริมอ่ืนๆ ท่ีจะสนับสนุนใหการปฏิบัติงานในอาชีพหลักของแรงงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
มีระยะเวลาฝกตั้งแต 6 ช่ัวโมงข้ึนไป 
  ฝกอาชีพเสริม (ฝกเสริมทักษะ) 
 เปนการฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ือเพิ่มเติมความรู ความสามารถในสาขาอาชีพที่
นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยูตามปกติ หรือนอกเหนือจากความรูเดิม ใหแกผูท่ีทํางานอยูแลว 
หรือผูวางงานท่ีประสงคจะมีอาชีพใหมหรืออาชีพเสริม มีระยะเวลาการฝกตั้งแต 6 ช่ัวโมงข้ึนไป 
 ในมุมมองของผูศึกษาเห็นวา การสงเสริมการฝกอาชีพหรือพัฒนาฝมือแรงงาน ท่ีมี
ลักษณะเปนการสงเสริมในระยะยาวแลวนั้น ในประเทศไทยควรใหความสําคัญกับการให
การศึกษาและการฝกอบรม โดยอาศัยหนวยงานของรัฐเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาในดานการศึกษาและสงเสริมใหเกิดการสรางงานหรือสรางอาชีพอยาง
เปนรูปธรรม ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ประเทศไทยควรสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานดังกลาวใหมี
บทบาทในการฝกอาชีพและจัดอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือแรงงานใหมีประสิทธิภาพ เพราะหากประเทศ
ไทยไดลงนามใหสัตยาบันเพื่อรับรองขอแนะฉบับท่ี 195 (Recommendation 195) ค.ศ. 2004 ก็
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของขอแนะเกี่ยวกับรัฐตองมีการสงเสริมการลงทุนดานสาธารณูปโภค 
ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีท่ีใชในการศึกษาหรือ
ฝกอบรมดานการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสงเสริมใหเปนการสรางเครือขายท้ังในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซ่ึงประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากหนวยงานของรัฐท่ีมีอยู
เดิม กลาวคือ ท้ังศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ใหเกิดประสิทธิภาพมาก 
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ยิ่งข้ึนทําใหเกิดการยอมรับและไดรับจากนานาประเทศกับการไดรับการสนับสนุนท้ังความรวมมือ
ในการจัดการฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานท่ีมีการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีและความรูระหวาง
ประเทศ ซ่ึงรวมท้ังการไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุน เพื่อจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาก็
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของขอแนะเกี่ยวกับรัฐตองมีการสงเสริมการลงทุนดานสาธารณูปโภค 
ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีท่ีใชในการศึกษาหรือ
ฝกอบรมดานการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสงเสริมใหเปนการสรางเครือขายท้ังในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซ่ึงประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากหนวยงานของรัฐท่ีมีอยู
เดิม กลาวคือ ท้ังศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนทําใหเกิดการยอมรับและไดรับจากนานาประเทศกับการไดรับการสนับสนุนท้ังความรวมมือ
ในการจัดการฝกอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานท่ีมีการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีและความรูระหวาง
ประเทศ ซ่ึงรวมท้ังการไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุน เพื่อจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนา
ทักษะฝมือ โดยลูกจางและแรงงานจะเปนผูท่ีรับประโยชนโดยตรงจากการดําเนินการดังกลาวของ
รัฐ ซ่ึงเปนภารกิจหลักของรัฐในการดูแลและใหบริการข้ันพื้นฐานแกประชาชนภายในรัฐของตน 
 
4.4  แนวทางในการออกมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศ
ไทย 

จากแนวทางในการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานตามแนวทางของตางประเทศ
ท่ีไดเสนอมาแลวนั้น นอกจากมาตรการทางภาษีอากรท่ีประเทศไทยไดใชอยูในปจจุบัน เห็นวาไม
พบวามีปญหาแตอยางใด หากพบแตเปนปญหาเฉพาะในแงของกฎหมายเทานั้น แตมาตรการที่จะ
มาชวยในการสงเสริมใหการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ จากท่ีไดศึกษามา 
ผูเขียนเห็นวารัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนใหระบบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน สามารถมี
บทบาทไดอยางแทจริง เพราะจะเปนการแบงเบาภาระของนายจางท่ีจะตองมีคาใชจายเพิ่มเติมใน
การสนับสนุนใหลูกจางไดไปฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรง
ตอคาใชจายในกิจการของตน ยอมจะเปนมาตรการจูงใจไดดีทางหน่ึงโดยใชควบคูกันกับมาตรการ
ทางภาษีอากร 

นอกจากนี้ยังเห็นควรใหตองมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามขอ
แนะฉบับท่ี 195 ค.ศ. 2004 ท้ังนี้ เพื่อใหสอดรับกับการสงเสริมระบบการศึกษาแบบทวิภาคีของ 
ประเทศเยอรมัน คือ ไมไดเปนนักเรียนเต็มตัวแตผูท่ีเรียนยังคงเปนลูกจางของนายจางตามปกติ 
ตามท่ีไดเสนอไปแลวในบทที่ 3 กลาวคือ เปน ระบบฝกหัด ท่ีบังคับใหลูกจางตองมาเขาโรงเรียน
โดยไดรับคาจางตามปกติตามสัญญาจางแรงงานกับนายจางโดยใชมาตรการทางกฎหมายเขามา
บังคับในทุกข้ันตอน เพื่อใหเกิดการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม 
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บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

5.1  บทสรุป 
 นับต้ังแตประเทศไทย มีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เปนตนมา มาตรการทางกฎหมายในการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพนั้นยังคงมีปญหา โดยเฉพาะอยางย่ิง ปญหาในดานการใชสิทธิที่จะลาเพ่ือการฝกอบรม
หรือพัฒนาความรูความสามารถตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังมีอุปสรรคและ
ปญหาตอการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในประเทศไทยในปจจุบัน ซ่ึงปญหามาตรการสงเสริมที่
มีอยู ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 วิทยานิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาหามาตรการทางกฎหมาย โดยทําการศึกษาคนควาและ
รวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารากฎหมาย บทความ วารสาร บทบัญญัติกฎหมาย วิทยานิพนธ และ
เอกสารอ่ืนๆ รวมทั้งสนธิสัญญา อนุสัญญา และขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
กฎหมายของไทยและกฎหมายของตางประเทศ โดยไดต้ังสมมติฐานในการวิจัยวา มาตรทางกฎหมาย
ในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ  โดยทําการศึกษา
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ซ่ึงยังไมมีมาตรการสงเสริมสงเสริม
สถานประกอบการและจูงใจลูกจางใหเขารวมในการพัฒนาฝมือแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยัง
ขาดความชัดเจนในการกําหนดระยะเวลาการลา การกําหนดอัตราคาจางในระหวางการลา และการ
กําหนดบทลงโทษท่ีไมเหมาะสมแกนายจางที่ไมอนุญาตใหลูกจางลาเพื่อไปพัฒนาฝมือแรงงาน จึงทํา
ใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร 
 จากการศึกษาพบวา มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของ
ลูกจางในสถานประกอบการ นั้น ยังไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการพัฒนาฝมือแรงงานไดอยางแทจริง 
กลาวคือ มาตรการทางกฎหมายท่ีไดจากการศึกษาน้ัน เห็นวา สามารถแบงมาตรการทางกฎหมายออก
ไดเปนมาตรการทางกฎหมายที่มีผลบังคับในทางตรง ซ่ึงไดแก การใชมาตรการในการบังคับตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และการสงเสริมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กับมาตรการทางกฎหมายท่ีมีผลบังคับในทางออมซ่ึงไดแก มาตรการทางภาษี
พอสรุปไดดังตอไปนี้ 
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     5.1.1  สภาพปญหาและอุปสรรคของการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 ปญหาและอุปสรรคของการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถาน

ประกอบการ มาจากการไมสามารถ “ลา” เพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ไดอยางที่
มีการรับรองสิทธิดังกลาวไวในมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงสงผล
ใหมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการไม
สัมฤทธิ์ผล ทั้งยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของหลักการขององคการแรงงานระหวางประเทศ ที่ตอง
ใหมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน ตามหลักการในอนุสัญญาฉบับที่ 142 อีกดวย ซ่ึงพอ
สรุปไดดังนี ้

 การขาดความชัดเจนในการกําหนดระยะเวลาการลา เปนประเด็นปญหาหลักในการใช
สิทธิในการลา เนื่องจาก ลูกจางไมสามารถรับรูไดวาสิทธิของตนมีมากนอยเพียงไร เพราะตามมาตรา 
36 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดจํากัดสิทธิดังกลาวไววา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงปรากฏวา กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2541 ได
จํากัดสิทธิในการลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ไวที่การใชดุลพินิจของนายจาง
ในกรณีที่  ในปที่ลานั้น  ลูกจางเคยไดรับอนุญาตใหลาเ พ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถมาแลว ไมนอยกวาสามสิบวันหรือสามครั้ง หรือนายจางไดแสดงใหเห็นวา การลาของ
ลูกจางอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของนายจาง 
 แตหากเปนลูกจางเด็กที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ กลับไดรับการคุมครองสิทธิในการ
ลาเพ่ือการน้ันได โดยนายจางตองอนุญาตใหลาได ตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีบทบัญญัติในมาตรา 149 เปนบทกําหนดโทษแกนายจางที่ฝาฝนไมยอม
ปฏิบัติตามเพ่ือใหบรรลุผลแหงบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองนั้น ทําใหการบัญญัติกฎหมายดังกลาว 
อาจขัดตอหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติในเร่ืองอายุ ท่ีขัดตอหลัก
ความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญโดยตรงได 
 นอกจากนี้ การขาดความชัดเจนในการกําหนดอัตราคาจางในระหวางการลา เพื่อการ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ เปนอีกปญหาหน่ึงที่ผูเขียนไดทําการศึกษาและพบวา ใน
กฎหมายคุมครองแรงงานไมไดกําหนดอัตราการจายคาจางในชวงระยะเวลาท่ีลาไว ซ่ึงแตกตางจาก
การลาเพื่อการลารับราชการทหาร ลาปวย ลาเพ่ือทําหมัน ลากิจ และลาคลอด ซ่ึงกฎหมายคุมครอง
แรงงานไดกําหนดระยะเวลาในการลา และอัตราการจายคาเอาไวชัดเจน คงมีเพียงแตการกําหนดให
นายจางจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เทากับคาจางในวันทํางาน ตลอดระยะเวลา
ท่ีลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน ตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
เทานั้น ท่ีกําหนดใหลูกจางไดรับอัตราคาจางในชวงระยะเวลาในการลา เพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนา
ความรูความสามารถไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ การไมมีความชัดเจนดังกลาวอาจทําใหเปนการขัดตอ
หลักการขององคการแรงงานระหวางประเทศ ILO ตามอนุสัญญาฉบับท่ี 100ที่วาดวยความเสมอภาค 
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และความเทาเทียมกัน 
 แมในกฎหมายไทย จะไดมีการบัญญัติเพ่ือคุมครองความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน
ไวบางแลว คงเปนแตเพียงการคุมครองเพื่อปองกันการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศเทานั้น ตามมาตรา 43 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตเม่ือทําการเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของ
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาแลว พบวา ในเร่ืองเดียวกัน ทั้งสองประเทศไดมีการ
คุมครองในเรื่องของอายุอยางชัดเจนไวแลวดวย จึงเปนการช้ีใหเห็นวา การเลือกปฏิบัติจนเกิดความไม
เสมอภาคและความไมเทาเทียมในการใชอายุเปนเครื่องช้ีวัด ไมเปนท่ียอมรับในประเทศท่ีพัฒนาแลว 
     5.1.2  การปรับปรุงบทลงโทษแกนายจางท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน 
 บทลงโทษที่บัญญัติไวในกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 149 มีเพียงโทษปรับแตไมมี
โทษในทางอาญา ซ่ึงโทษปรับกฎหมายกําหนดเอาไวเปนเงินจํานวน 10,000 บาท ซ่ึงอัตราโทษ
ดังกลาวเบาเกินไป และเปนบทกําหนดโทษท่ีบังคับนายจางผูกระทําการฝาฝนกฎหมาย เฉพาะในกรณี
ท่ีเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปใชสิทธิในการลาตามมาตรา 52 แตนายจางไมอนุญาต หรืออนุญาตใหลาแต
ไมจายคาจาง หรือจายคาจางไมครบ หรือการที่นายจางปฏิบัติผิดกฎหมายในกรณีอ่ืนๆ ในเรื่องสิทธิ
ในการลาดังกลาว จึงเปนสาเหตุใหนายจางไมเกรงกลัวตอบทลงโทษตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย สงผลใหลูกจางไมไดรับความเปนธรรม ไมไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานตามที่
กฎหมายกําหนด และไมสอดคลองกับการพัฒนาฝมือแรงงานในสถานประกอบการ 
     5.1.3  มาตรการทางภาษีอากรท่ีควรใหการสนับสนุนเพ่ิมเติม 
 ในสวนของมาตรการทางกฎหมายในทางออมน้ัน ซ่ึงไดแก มาตรการทางภาษีอากร พบวา
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนฝกอบรมวิชาชีพใหแกแรงงาน โดยใชมาตรการทางดานภาษี  
เพื่อใหสถานประกอบการหรือนายจางรีบตัดสินใจดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน โดยหากสถาน
ประกอบการหรือนายจางทําการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของลูกจาง ก็จะไดรับการ
ยกเวนภาษีและลดหยอนภาษีอากร รวมทั้งไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ซ่ึงมาตรการดังกลาว แมจะ
ไมไดมีลักษณะบังคับโดยตรง แตก็เปนมาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีไดผลดีทีเดียว 
 จากการศึกษาผูเขียนเห็นวาควรจะเพ่ิมมาตรการลดหยอนภาษีในการจางงานผูสูงอายุและ
การจางงานผูพิการ มาตรการภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน เชนการจัดรถรับสง ที่พัก อาหาร ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มาตรการภาษีเกี่ยวกับการเปดฝกอบรม พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการทดสอบ
มาตรฐานฝมือเพ่ือจูงใจใหสถานประกอบการหรือนายจางจัดใหลูกจางเขารับการฝกอบรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน 
 ซ่ึงจากการศึกษายังพบอีกวา การดําเนินการของประเทศไทย ไดสอดคลองกับหลักการ
ของแรงงานสากล ท่ีออกโดยองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) อยางเปนท่ีนาพอใจแลว
โดยเฉพาะการตอบรับในมาตรการสงเสริมใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามขอแนะฉบับที่ 195 
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ค.ศ. 2004 ที่มุงเนนใหเกิดความรวมมือกันระหวางภาครัฐ นายจาง และลูกจาง เพ่ีอใหเกิดการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงานอยางเปนรูปธรรม ทั้งโครงการตนกลาอาชีพท่ีเปนโครงการระยะส้ัน และการ
ดําเนินงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ที่สอดคลองกับขอแนะฉบับดังกลาวในการสงเสริมการฝก
อาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน 
 แตก็ยังมีกฎหมายที่คุมครองแรงงานของกฎหมายไทยบางสวนเทาน้ัน ที่ยังไมมีความ
ชัดเจนและเปนธรรมเพียงพอ โดยไมไดนําเอาหลักการท่ีบัญญัติไวในสนธิสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) มาปรับใช  จึงอาจทําใหลูกจางไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องระยะเวลาของ
การลาและอัตราการไดรับคาจาง 
 

5.2  ขอเสนอแนะ 
        5.2.1  การปรับปรุงความชัดเจนเรื่องสิทธิในการลาและอัตราการจายคาจาง 
 ในสวนแรก ผูเขียนขอเสนอวา ทั้งการกําหนดระยะเวลาในการลา การกําหนดอัตราคาจาง
ในระหวางการลา และการกําหนดบทลงโทษท่ีไมเหมาะสมแกนายจางที่ไมอนุญาตใหลูกจางลาเพื่อ
ไปพัฒนาฝมือแรงงานนั้น ควรมีการปรับปรุงแกไขในสวนของมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และควรมีการ
แกไขเพ่ิมเติมมาตรการทางดานภาษีเพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถาน
ประกอบการตามกฎหมายสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ดังตอไปนี้ 
 ผูเขียนเห็นวาควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีการลา อายุ อัตรา
คาจาง เบ้ียเลี้ยงและระยะเวลาในการลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาฝมือแรงงานไวในกฎหมายคุมครอง
แรงงาน  กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2541 และกฎหมายสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน รวมท้ัง
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของใหสอดคลองตองกัน เพ่ือใหกฎหมายมีความชัดเจนและเปนธรรม โดยไม
แบงแยกอายุของลูกจางที่จะใชสิทธิในการลา และกําหนดระยะเวลาในการลาใหชัดเจนวาลูกจางมี
สิทธิลาโดยไดรับคาจางจนกวาจะส้ินสุดการฝกอบรมหรือส้ินสุดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาฝมือ
แรงงาน   และควรกําหนดแกไขเพ่ิมเติมใหลูกจางที่ลามีสิทธิไดรับคาจางในระหวางการลาเทากับ
อัตราคาจางตลอดระยะเวลาท่ีลา และไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการและสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานและพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545อยางเทาเทียมกันโดย
ไมจํากัดอายุและเพศ โดยควรกําหนดไวในกฎหมายใหลูกจางที่ใชสิทธิในการลาดังกลาวสามารถ
ทราบสิทธิ ทั้งระยะเวลาและวิธีการในการใชสิทธิในการลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ในเรื่องความ
เสมอภาคและความเทาเทียมกันในการลาและการไดรับคาจาง 
 ในสวนของการกําหนดอัตราคาจางในระหวางการลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถ  มีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมและปรับบทกฎหมายท่ีไมชัดเจนดังกลาวใหสอดคลอง 
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กับหลักความเสมอภาคขององคการแรงงานระหวางประเทศตามอนุสัญญาฉบับที่ 100 ดังกลาว 
เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกันตอไป โดยอาจพิจารณาความชัดเจนในการกําหนดอัตรา
คาจางของหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกามาพิจารณาประกอบในการ
กําหนดกฎหมายในเร่ืองดังกลาว เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมใน
การจายคาจาง ใหเกิดความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน 
 ดังน้ัน เม่ือกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของไทยยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ ทั้งใน
เรื่องของระยะเวลาในการลา และอัตราการจายคาจางใหแกลูกจางที่ลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนา
ความรูความสามารถ และมีการเลือกปฏิบัติในเรื่องอายุของลูกจางท่ีจะไดรับคาจางในระหวางการลา
เพื่อไปฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ จึงเห็นวาควรมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
บทบัญญัติกฎหมายในสวนนี้ เพื่อใหลูกจางไดรับคาจางในระหวางการลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนา
ความรูความสามารถ หรือเพื่อสอบวัดผลทางการศึกษาใหไดรับคาจางตามอัตราในระหวางการลาเทา
เทียมกัน โดยไมนําหลักเกณฑเรื่องอายุของลูกจางมาจํากัดสิทธิในการไดรับคาจาง โดยกําหนด
เงื่อนไขและระยะเวลาในการลาที่ไดรับคาจาง และอัตราการจายคาจางเอาไวใหชัดเจนในกฎหมาย
คุมครองแรงงาน และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศไทย และ
ปรับบทกฎหมายไทยใหสอดคลองกับกฎหมายของประเทศ อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาตอไป 
      5.2.2  ควรมีการปรับปรุงบทลงโทษแกนายจางใหสูงขึ้น 
 การใชสิทธิในการลงของลูกจางตามมาตรา 36  ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 หากนายจางฝาฝนไมอนุญาตใหลูกจางลาไปฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ กฎหมาย
มิไดกําหนดบทลงบทลงโทษนายจางไว จึงเห็นสมควรใหบัญญัติบทลงโทษนายจางไวในกฎหมาย
คุมครองแรงงาน “นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 36 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท” และ
ขอเสนอแนะใหแกไขบทลงโทษแกนายจางที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 มาตรา52 ใหมีโทษปรับตามมาตรา 149 สูงกวาเดิม โดยเห็นสมควรแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ในเร่ืองบทลงโทษใหมีการเพิ่มโทษปรับในทางแพง ในมาตรา 149 จากเดิมซ่ึงวางหลักกฎหมายไววา 
ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 52 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติม
โทษจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวเดิมเปนผูใดฝาฝนไมอนุญาตใหลูกจางลาเพื่อเขารับการพัฒนาฝมือ
แรงงาน การฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถ ซ่ึงจัดโดยสถานศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท อันเปนการ
เพิ่มโทษปรับใหหนักข้ึนและครอบคลุมกวาที่กฎหมายฉบับเดิมบัญญัติเอาไว และควรมีการกําหนด
มาตรการชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายใหแกลูกจางท่ีไมไดรับความเปนธรรมเพ่ือปองกัน ควบคุม
ใหนายจางไมกระทําการฝาฝนและปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายอยางเปนธรรม  และเปนการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจ างให เปน
มาตรฐานสากลตอไป 
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       5.2.3  ควรสนับสนุนและสงเสริมมาตรการทางภาษีอากรใหมากขึ้น 
 นอกจากน้ี การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ ผูเขียน
เห็นวา ภาครัฐควรใหความสําคัญกับภาคเอกชน โดยกําหนดไวในกฎหมายสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน  เพื่อจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยการใหสิทธิ
ประโยชนทางดานภาษีใหมากยิ่งข้ึนแกสถานประกอบการหรือนายจางที่จัดใหมีการฝกอบรมหรือ
พัฒนาฝมือแรงงาน เชน หากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหรือสถานประกอบการที่สนับสนุนให
มีการฝกอบรมและฝกอาชีพแกลูกจาง หรือสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดต้ัง
ข้ึน สามารถนํารายจายมาลดหยอนภาษีไดเพ่ิมข้ึนจากเดิม 1.5 เทา เปน 2 เทาของรายจาย โดยนํา
รายจายที่เกิดจากการสงลูกจางไปเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมมาลงเปนรายจายท่ีจายจากการ
ประกอบกิจการได และสามารถนํารายจายน้ันมาหักยกเวนออกจากเงินได  ท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลไดอีกจํานวนรอยละ 100 รวมเปน 2 เทาของรายจายที่จายไปจริงเพื่อการฝกอบรม 
 ซ่ึงมาตรการทางภาษีที่มีอยูเดิมไดใหสิทธิแกสถานประกอบการท่ีจัดใหมีการฝกอบรม
หรือพัฒนาฝมือแรงงานไดรับยกเวนอากรนําเขาเครื่องจักร และภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับเครื่องมือ
เครื่องจักรที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการฝกอบรมฝมือแรงงาน และสิทธิที่จะไดรับการหัก
คานํ้า คาไฟ และคาประปา เปนจํานวน 2 เทาของจํานวนเงินท่ีผูดําเนินการฝกไดเสียไปเปนคาใชจาย
ในการฝกอบรมฝมือแรงงาน เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดน้ัน เปนมาตรการทางภาษีที่
เหมาะสมดีอยูแลว 
        5.2.4  ควรเพิ่มมาตรการสงเสริมการใหการศึกษาและสงเสริมอาชีพจากภาครัฐ 
 ผูเขียนเห็นวาควรพัฒนาระบบการศึกษาข้ึนพื้นฐาน โดยเนนขยายการศึกษาข้ึนพื้นฐาน
จาก 6 ป เปน 9 ป และ 12 ปอยางเรงดวน โดยสอดแทรกความรูทางดานทักษะทางดานอาชีพไวใน
หลักสูตรของการศึกษา  โดยนํามาตรการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศเยอรมันมาเปน
หลักในการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงโครงสรางระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือใหสอดคลองแนวทางใน
ขอแนะขององคการระหวางประเทศฉบับที่ 195 ท่ีกําหนดใหรัฐตองมีนโยบายในการสงเสริมการฝก
อาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสนับสนุนการใหการศึกษาและการจัดฝกอบรม ประเทศไทยควร
เพิ่มมาตรการในการจัดทําโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในลักษณะเดียวกันกับโครงการตน
กลาอาชีพ ซ่ึงเปนโครงการที่เนนพัฒนาทักษะ และเพ่ิมศักยภาพของแรงงาน ซ่ึงควรจัดใหมีโครงการ
ในลักษณะดังกลาวอยางตอเนื่อง  แตรัฐบาลตองมีการปรับปรุงในสวนของการประชาสัมพันธ
โครงการในส่ือตาง ๆ  และแจงสิทธิประโยชนจากการฝกอบรมใหเขาถึงประชาชนท่ัวไปใหมาก
ยิ่งข้ึน และควรปรับปรุงการจายเงิน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะและเงินอุดหนุน และคาพาหนะ
ในการเดินทางกลับภูมิลําเนาใหแกผูเขารับการฝกใหครบถวนรวดเร็ว และตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว
ในหลักเกณฑของโครงการรวมท้ังควรสนับสนุนและสงเสริม โดยการจัดหางานใหแกผูเขารับการฝก
และควรแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑใหผูรับการฝกที่สําเร็จหลักสูตรสามารถกูยืมเงินจากกองทุนพัฒนา 
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ฝมือแรงงานในอัตราดอกเบ้ียตํ่า  เพ่ือนําไปเปนคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ ทักษะ และฝมือของ
ตนเอง 
 สวนการฝกอาชีพในระยะยาวน้ัน ควรออกเปนมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมใหมีการ
สนับสนุนหนวยงานเดิมที่มีอยูแลว ซ่ึงก็คือ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ใหเปนศูนยกลางในการสงเสริม
การใหการศึกษาและสงเสริมอาชีพจากภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาครูฝกใหมีความรูความสามารถ
ในการถายทอดทักษะในสายอาชีพตางๆ ใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ เพ่ือพัฒนาแรงงานที่มีอยูใหเปน
ฝมือแรงงานแหงชาติ จะเห็นไดวาแนวทางน้ีสอดคลองกันกับขอแนะฉบับที่ 195 และยังเปนการ
สนับสนุนใหมีการศึกษาและสงเสริมอาชีพจากภาครัฐ 
       5.2.5  แนวทางในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการ 
 ผูเขียนขอเสนอวา จากแนวทางในการสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานตามแนวทาง
ของตางประเทศที่ไดเสนอมาแลวนั้นสามารถนํามาเปนหลักในการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางใน
การพัฒนาฝมือแรงงานไดเปนอยางดี แตรัฐบาลควรจะไขกฎหมายเพ่ือลดขั้นตอนการดําเนินงานตาม
มาตรการตางๆ ใหเกิดความคลองตัว โดยกําหนดมาตรการจูงใจเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม เชน การ
กําหนดใหวันลาไปศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมเปนวันลาท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 140 และ
ขอแนะที่ 148 วาดวยการลาหยุดเพ่ือเขารับการศึกษาตอโดยไดรับคาจาง 
 นอกจากนี้ขอแนะนําวารัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนใหระบบกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน สามารถมีบทบาทไดอยางแทจริงโดยใหมีมาตรการสนับสนุนสถานประกอบการทางดาน
การเงิน โดยใหกูยืมเงินระยะยาวโดยไมคิดดอกเบี้ย เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําเงินไปฝกอบรม
และพัฒนาฝมือแรงงาน เพราะจะเปนการแบงเบาภาระของนายจางที่จะตองมีคาใชจายเพิ่มเติมในการ
สนับสนุนใหลูกจางไดไปฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ และสมควรแกไขบทบัญญัติ
เกีย่วกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน โดยใหผูผานการรับรองความสามารถสามารถกูยืมเงินกองทุนไป
ใชในการลงทุนประกอบอาชีพได ยอมจะเปนมาตรการจูงใจไดดีทางหน่ึง โดยใชควบคูกันกับ
มาตรการทางภาษีอากร เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนไปตามขอแนะฉบับที่ 195 ค.ศ. 2004 ทั้งนี้
เพื่อใหสอดรับกับการสงเสริมระบบการศึกษาแบบทวิภาคีของประเทศเยอรมัน คือ ไมไดเปนนักเรียน
เต็มตัว แตผูที่เรียนยังคงเปนลูกจางของนายจางตามปกติ ตามที่ไดเสนอไปแลวในบทท่ี 3 กลาวคือเปน
ระบบฝกหัดที่บังคับใหลูกจางตองมาเขาโรงเรียนโดยไดรับคาจางตามปกติตามสัญญาจางแรงงานกับ
นายจาง โดยใชมาตรการทางกฎหมายเขามาบังคับในทุกข้ันตอน เพ่ือใหเกิดการสงเสริมอยางเปน
รูปธรรมประเทศไทย ควรแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูใหทันกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคมในโลกปจจุบัน เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะฝมือแรงงานอยูในระดับมาตรฐานสากล 
เพื่อใหการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางในสถานประกอบการเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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