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สอบวิทยานิพนธ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม และ 
รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ ที่ทานใหความกรุณาเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงทาน
ไดแนะนําใหคําปรึกษาเพื่อความสมบูรณถูกตองแหงเนื้อหาของวิทยานิพนธนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณ นางยุพิน  จงหมื่นไวย ผูเปนมารดารวมทั้งญาติของผูเขียนทุกทาน
ที่ขาพเจาเคารพรัก ซ่ึงทานไดใหการสนับสนุน และใหกําลังใจผูเขียนตลอดมาจนวิทยานิพนธนี้เสร็จ
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หนังสือตําราทุกทานที่ผู เขียนใชอางอิงในวิทยานิพนธฉบับนี้ แตหากมีขอผิดพลาดหรือขอ 
บกพรองใดๆในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทคัดยอ 
 
 เนื่องจากแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมของไทยมีจํานวนมากที่สุดในประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานนอกระบบในกิจการประเภทอื่น และแรงงานเหลานี้มีความสําคัญ 
เปนอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคม แตกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย 
ในปจจุบันยังใหความคุมครองไปไมถึง โดยเฉพาะการใหความคุมครองดานความปลอดภัยในการ
ทํางานซึ่งถือวามีความสําคัญ และเปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานที่แรงงานทุกคนไมวาจะเปนแรงงาน
นอกระบบหรือแรงงานในระบบสมควรจะไดรับการดูแล ปองกันความเสี่ยงภัย มิใหแรงงานไดรับ
อันตรายหรือโรคจากการทํางาน ดวยเหตุผลดังที่กลาวมานี้ จึงจําเปนตองหามาตรการที่เหมาะสม
เพื่อกําหนดมาตรฐานและมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับกลุมผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมใหไดรับความ
คุมครองที่ใกลเคียงกันกับกลุมผูใชแรงงานในระบบ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อทราบถึงสภาพความเปนมา 
แนวคิด และทฤษฏีที่ใหความคุมครองแรงงาน รวมถึงอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ สําหรับกฎหมายของตางประเทศที่ผูเขียนไดเลือกทําการศึกษา ไดแก ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศนิวซีแลนด และประเทศญี่ปุน เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของประเทศไทยที่ใหความคุมครองแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจางที่ เปนการทั่วไปในภาค
เกษตรกรรม และการใหความคุมครองแรงงานดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน 
เพื่อนําปญหาทางกฎหมายมาวิเคราะหเปรียบเทียบ ประกอบการนําเสนอกรอบแนวคิดในการ
กําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับใหความคุมครองแกผูใชแรงงานนอกระบบภาค
เกษตรกรรมของประเทศไทยตอไป 
 จากการศึกษาพบวาประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองแรงงานครอบคลุมไปถึงกลุม
ผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมในกิจการประเภท การทํานา ทําสวน ทําไร ซ่ึงเปนแรงงาน
สวนใหญของประเทศ  โดยเฉพาะการใหความคุมครองดานความปลอดภัยในการทํางาน 

ฆ 

DPU



ง 
  

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 184 วาดวยเรื่อง
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ที่ไดกําหนดความ
คุมครองไวเปนการเฉพาะแลว ทําใหเห็นถึงอุปสรรคในการใหความคุมครองในกฎหมายของ
ประเทศไทย เพราะปจจุบันแรงงานกลุมนี้ยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน
ที่ไมเหมาะสม ไมมีความปลอดภัยในการทํางาน ถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะยังไมมีกฎหมายและ 
ยังไมมีองคกรหรือผูแทนเปนของตนเองที่จะทําหนาที่ปกปองหรือดําเนินการเจรจาตอรอง เพื่อให
เกิดการคุมครองสิทธิประโยชนดังเชนแรงงานในระบบ 
 ผูเขียนจึงไดเสนอแนะแนวทางการแกไขโดยเสนอใหมีพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานภาคเกษตรกรรมไวเปนการเฉพาะ เพื่อใหมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพปญหาในปจจุบัน โดยเนนเกี่ยวกับมาตรการที่จะใหความคุมครองดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแกผูใชแรงงานที่เปนแรงงานนอกระบบ ใหไดรับ
ความคุมครองที่ทัดเทียมเทากันกับแรงงานในระบบตอไป 
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ABSTRACT 
 
 Thai informal agriculture sector, the largest sector comparing to other informal 
sectors, is important to Thai economy and society. However, at present Thailand labour 
protection law does not cover this sector particularly regarding safety at work. It is crucial and 
necessary for every worker either in formal sector or informal sector so such worker can be 
prevented from risk and protected on safety and health from work. Hence, it is necessary to adopt 
an appropriate measure to set a standard and a legal measure to protect safety, occupational health 
and working environment for agricultural workers as equal as workers in a formal sector. 
 This thesis aims to study the background, concept and theory of labour protection 
including international convention of the International Labour Organization. American, English, 
New Zealand and Japanese laws concerning agricultural labour protection on general working 
condition, occupational health and safety are comparatively studied. It also suggests framework 
on adopting appropriate legal measure for Thai agriculture labour sector. 
 From the study, it finds that Thai labour protection law does not cover informal 
agricultural workers such as farming, planting, and gardening which are the largest group in 
Thailand. When comparing Thai labour protection law with the International Labour 
Organization on Safety and Health in Agriculture Convention 2001, there is an obstacle in Thai 
legal protection. Nowadays, this group of workers, unlike workers in a formal sector, still faces 
problems concerning improper working environment, unsafety at work, being taken advantage on 
because of no law to protect and organization or representative to negotiate for the group’s 
benefit. 
 This author, thus, recommends a solution by enacting a specific agricultural worker 
protection act. The law should have an appropriate legal measure in accordance with present 
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problems. Particularly it should focus on safety, occupational health, working environment of 
workers in informal sector who should have the same level of protection as workers in a formal 
sector. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยไดมีการบริหารประเทศโดยยึดแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เปนแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2501 
โดยเนนการพัฒนาในรูปของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน (Basic Infrastructure) เพื่อกระตุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนถึงปจจุบันซึ่งกําลังอยูในชวงของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 โดยเริ่มใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 ไปจนถึงป พ.ศ. 2554 นั้น ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของประเทศจากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาทางการเกษตรเปนสังคม
อุตสาหกรรม1 ซ่ึงจากเดิมสังคมเกษตรกรรมประชาชนสวนใหญอยูในชนบทมีอาชีพทํานา 
และเพาะปลูกเปนหลัก การผลิตมิไดมุงเพื่อการสงออกไปตางประเทศ แตเมื่อเปลี่ยนมาเปนสังคม
อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมไดเนนใหมีการทําเกษตรอุตสาหกรรมที่มุงผลิตเพื่อการสงออก 
ผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงแตเดิมผลิตเพื่อเล้ียงตัวเองดวยเทคโนโลยีงายๆ แบบดั้งเดิม ก็เปลี่ยนมา
เปนการผลิตเปนจํานวนมาก  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่กาวหนาทันสมัยมาใชเพื่อชวยในการ
ปฏิบัติงาน ภาครัฐเองไดใหการสงเสริมสนับสนุนการลงทุนทางดานอุตสาหกรรม การบริการ 
และพาณิชยการคาตางๆ มากขึ้น จนทําใหความสําคัญของสาขาเกษตรกรรมดูจะลดลงไป 
ดังจะเห็นไดจากการที่ภาครัฐมีนโยบายที่จะมุงเสริมสรางศักยภาพในสาขาเหลานั้นอยางไมขาดสาย 
แตในขณะเดียวกัน มาตรการเสริมสรางศักยภาพทั้งหลายทั้งปวงเหลานั้น กอใหเกิดผลกระทบ
กระเทือนตอสิทธิประโยชนของผูใชแรงงานภาคเกษตรกรรมไปพรอมๆ กันดวย นอกจากนี้ 
ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต การจางแรงงาน ซ่ึงมีการแขงขันดานตนทุนการผลิต
อยางรุนแรงนั้น ทําใหผูผลิตพยายามหาชองทางในการลดตนทุนโดยหันมาใช “แรงงานนอก
ระบบ” แทน ประกอบกับปญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลกในชวงป พ.ศ. 2552 สงผลใหมี
การปลดพนักงานซึ่งเปนแรงงานในระบบออกจํานวนมาก แรงงานบางสวนไดหันมาทํางาน 
ในระบบเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการหรือเศรษฐกิจนอกระบบเพิ่มมากขึ้นดวย 

                                                        
 

1
  กาญจนา  สงวนวงษวาน.  (2551, มกราคม-มีนาคม).  “เศรษฐกิจไทยตามเสนทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.”  วารสารรามคําแหง, 25, 1.  หนา 163-167. 
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   สํานักงานสถิติแหงชาติ โดยกลุมงานสถิติแรงงาน สํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
ไดมีการสํารวจจํานวนผูมีงานทําทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบในชวงไตรมาสที่ 3 
ป พ.ศ. 2552 ทั่วราชอาณาจักรไทยพบวามีจํานวนผูมีงานทําทั้งสิ้น 38.4 ลานคน แบงเปนแรงงาน
นอกระบบ คือ เปนผูทํางานที่ไมไดรับการคุมครอง หรือไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน
อยางเดียวกันกับแรงงานในระบบจํานวนทั้งสิ้น 24.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 63.4 สวนที่เหลือเปน  
ผูที่มีงานทําในระบบ คือ ผูทํางานที่ไดรับการคุมครองโดยมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน
จํานวน 14.1 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 36.6 จากผลการสํารวจโดยแยกกลุมแรงงานออกเปน 
รายประเภทอุตสาหกรรมไดดังนี้2  
 
ตารางที่ 1.1  ตารางเปรียบเทียบจํานวนแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทอุตสาหกรรม 

จํานวน
แรงงาน 

ในระบบ 
(คน) 

จํานวน
แรงงาน 

นอกระบบ 
(คน) 

รวมท้ังสิ้น 
(คน) 

1 เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 1,102,324 14,374,359 15,476,683 

2 การประมง 75,135 383,101 458,236 

3 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 38,436 9,737 48,173 

4 การผลิต 3,969,074 1,331,644 5,300,718 

5 การไฟฟา กาซ และการประปา 105,445 513 105,958 

6 การกอสราง 1,128,479 915,573 2,044,052 

7 การขายสง การขายปลีก 2,011,009 3,860,689 5,871,698 

8 โรงแรมและภัตตาคาร 670,485 1,886,907 2,557,392 

9 การขนสง สถานที่เก็บสินคา 528,279 583,108 1,111,387 

10 การเปนสื่อกลางทางการเงิน 358,693 13,614 372,307 

11 กิจการดานอสังหาริมทรัพย และการใหเชา 542,794 200,556 743,350 

                                                        
 

2
  กลุมสถิติแรงงาน สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2553).  การสํารวจ

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2552.  หนา 46-47. 
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ตารางที่ 1.1  (ตอ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทอุตสาหกรรม 

จํานวน
แรงงาน 

ในระบบ 
(คน) 

จํานวน
แรงงาน 

นอกระบบ 
(คน) 

รวมท้ังสิ้น 
(คน) 

12 การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ 1,259,229 106,686 1,365,915 

13 การศึกษา 1,089,581 77,387 1,166,968 

14 งานดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห 607,222 107,580 714,802 

15 กิจกรรมดานบริการชุมชน และสังคม 340,720 445,333 786,053 

16 ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 204,138 19,955 224,093 

17 องคการระหวางประเทศ 3,225 - 3,225 

18 ไมทราบ 19,476 1,040 20,516 

รวมท้ังสิ้น (คน) 14,053,744 24,317,782 38,371,526 

 
  จากการศึกษา พบวาผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมเหลานี้ กําลังประสบ
ปญหาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ เห็นไดจากขอมูลขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: 
ILO) ที่รายงานวาในหลายประเทศทั่วโลก มีกลุมเกษตรกรประสบปญหาสุขภาพจากการทํางาน
และเสียชีวิตกวา 170,000 คนตอป และมีเกษตรกรทั่วโลกจํานวนกวา 1,300 ลานคนไดรับอันตราย
จากการปฏิบัติงาน สาเหตุสวนใหญเกิดจากการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือท่ีใชในการผลิต 
เชนรถไถ รถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร การไดรับสารเคมีทางการเกษตร และการไดรับสาร
กําจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะกําลังเกิดขึ้นในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งมีอัตราความเสี่ยงสูง เพราะ 
ปญหาการศึกษาหรือการฝกอบรมที่ไมเพียงพอ3 นอกจากนี้ยังมีขอมูลขององคการอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO)ไดระบุวาเกษตรกรทั่วโลกมีการเจ็บปวย จากการสัมผัสสาร

                                                        
 3  International Labour Organization.  (2010, October 29).  Experts adopt new ILO Code of Practice 
on safety and health in agriculture.  Retrieved December 5, 2010, from 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/ 
WCMS_008027/index.htm 
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กําจัดศัตรูพืชมากกวา 1,000,000 คนตอป และเสียชีวิตอยางนอย 20,000 คนตอป สําหรับประเทศ
ไทยภายหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดานเกษตรอุตสาหกรรม และสงเสริมให
เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาชวย เพื่อตอบสนอง
ใหเกิดผลผลิตทันตอความตองการดานการบริโภคของตลาดมีการปลูกพืชนอกฤดูกาล โดยใช
สารเคมี และหาวิธีการตางๆ มาใชเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิต โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอ
ส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรกรที่อยูในภาคการผลิต 
ในขณะที่แรงงานภาคเกษตรกรรมสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีสมัยใหม จึงทําใหไดรับผลในทางลบตอสุขภาพทั้งของตนเองและครอบครัว 
นอกจากนี้ การที่บริษัทผูผลิตทางดานการเกษตรไดใชวิธีการลดตนทุนการผลิต และหลีกเลี่ยงความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแรงงาน โดยหันมาจางเกษตรกรใหทําการผลิตในรูปของเกษตรพันธะ
สัญญาที่มีการผลักภาระความเสี่ยงทางธุรกิจ ลดตนทุนคาใชจายดานสุขภาพของพนักงาน 
และตนทุนการจัดการดานสิ่งแวดลอมไปสูเกษตรกร ซ่ึงเปนการซ้ําเติมใหกับแรงงาน และเพิ่ม
ความรุนแรงของปญหาสุขภาพใหมีมากยิ่งขึ้นตามไปอีก นอกจากนี้ในการนําเอาเทคโนโลยีทาง
วิทยาศาสตรมาใชในภาคเกษตรกรรม ทําใหมีการนําสารเคมีมาใชเปนปจจัยในการผลิตอีกดวย4 
จากขอมูลการนําเขาสารเคมีทางการเกษตรพบวาประเทศไทยมีการนําเขาสารพิษเกษตรเปน 
อันดับที่ 5 ของโลก โดยเฉพาะยากําจัดศัตรูพืช มีขอมูลจากสํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ รายงานวาประเทศไทยนําเขาสารเคมีเกษตรในป พ.ศ. 2551 มีการนําเขา 
สูงถึง 117.6 ลานตัน คิดเปนเงินมูลคา 18,769.8 ลานบาท และในป 2552 มากถึง 126.5 ลานตัน 
คิดเปนเงินมูลคา 16,168.5 ลานบาท ซ่ึงมีแนวโนมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
เพิ่มขึ้นถึง 8 เทาในชวง 40 กวาปที่ผานมา โดยในป พ.ศ. 2509 ประเทศไทยนําเขาสารเหลานี้ 
เพียง 9,906 ตัน คิดเปนเงิน 208.32 ลานบาท5 ผลของการใชเคมีภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะยากําจัด
ศัตรูพืช นอกจากจะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต และสุขอนามัยของเกษตรกรผูใชงานโดยตรงแลว 
ยังทําใหเกิดอันตรายแกส่ิงมีชีวิตและมนุษยในระยะยาวไดอีกดวย 
  จากขอมูลรายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2553 อาชีพเกษตรกรมีสัดสวนของผูปวยที่เปน
โรคจากการประกอบอาชีพมากที่สุด รอยละ 42 รองลงมาคือ กลุมแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
รอยละ  23 และกลุมแมบาน  นักเรียนรอยละ  14 กลุมขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ  กลุมคาขาย 

                                                        
 4  สาวิตรี  วงษเมตตา.  (2552).  กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการใชสารเคมี: ศึกษาเฉพาะกรณีใชในภาค
การเกษตรกรรม.  หนา 17. 
 5  กฤษณา  งามกมล.  (2552).  ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรกร
ชาวนา.  หนา 1-2. 
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รอยละ 1 และสวนอื่นๆ และที่ไมทราบคิดเปนรอยละ 20 นอกจากนี้จากขอมูลรายงานดังกลาว 
ยังพบวากลุมเกษตรกรมีอัตราการไดรับสารพิษจากการประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 80 ปวยเปน
โรคที่มีสาเหตุมาจากการไดรับสารพิษในสารกําจัดศัตรูพืชเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือ 
สารปโตรเลียมรอยละ 8 โรคปอดรอยละ 6 แกสและสารระเหยรอยละ 3 สารหนู แมงกานีส 
แคดเมียม ปรอทรอยละ 2 สารตะกั่ว รอยละ 1 ตามลําดับ6 และขอมูลจากระบบการเฝาระวังโรค 
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข รายงานวาในรอบ 10 ป นับตั้งแต 
ป พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2550 มีผูปวยไดรับสารอันตรายทางการเกษตรทั้งส้ินจํานวน 24,873 ราย 
และเสียชีวิตรวมทั้งส้ินจํานวน 116 ราย7 
  ปญหาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของกลุมผูใช
แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมนั้น สภาพของการทํางานมีความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจาก
การทํางานสูง เห็นไดจากขอมูลรายงานผลการสํารวจจํานวนผูที่มีงานทําอยูในระบบ และ 
นอกระบบที่ประสบปญหาความไมปลอดภัยในการทํางานป  พ .ศ .  2552 ของสํานักงาน 
สถิติแหงชาติ8  ซ่ึงมีขอมูลที่นาสนใจดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.2  ตารางเปรียบเทียบสัดสวนปญหาความไมปลอดภัยในการทํางาน 
 

ลําดับ
ท่ี 

ปญหาความไมปลอดภยัจากการทํางาน 
แรงงาน 

ในระบบ 

(คน) 

แรงงาน 
นอกระบบ 

(คน) 

รวมท้ังสิ้น 

(คน) 

1 สารเคมี 224,681 1,565,997 1,790,678 

2 เครื่องจักร เครื่องมือ ที่เปนอันตราย 542,599 509,185 1,051,784 

3 ทางหู/ทางตา 178,719 221,806 400,525 

4 ทํางานในที่สูง/ใตน้ํา/ใตดิน 87,488 152,658 240,145 

5 อ่ืนๆ 114,949 146,115 261,064 

รวมท้ังสิ้น 1,148,436 2,595,761 3,744,196 

                                                        
 6  สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข.  (2553, กรกฎาคม). “เช็คสภาพ
ฐานรากเศรษฐกิจ แรงงานไทยสบายดีหรือไร.”  ตนคิด เพื่อนคูคิด มิตรสรางสุข, 28.  หนา 10-11. 
 7  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  (2551).  สรุปสถานการณมลพิษ
ของประเทศไทย ป 2550.  หนา 20. 

8  แหลงเดิม.  หนา 54.  
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  องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ใหความสนใจกับความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานภาคเกษตรกรรม โดยไดมีการออกอนุสัญญาฉบับที่ 184 และขอแนะที่ 192 วาดวยเรื่อง
ความปลอดภัยและสุขภาพในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 เสนอใหประเทศภาคีสมาชิกจัดใหมี
ระบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ของคนงานในงานเกษตรกรรม โดยมีการควบคุมปองกัน
อันตรายจากสารเคมีอันตราย สารชีวภาพ ฝุน เสียง ความสั่นสะเทือน ความรอน รังสี แสงแดด 
โรคติดตอจากสัตว อันตรายจากสัตวปา หรือสัตวมีพิษ การใชเครื่องจักรเครื่องมือ ซ่ึงตองมีอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล การขนยายส่ิงของ การทํางานที่มีผลกระทบตอรางกายและจิตใจ 
รวมทั้ง ผลกระทบจากเทคโนโลยี ทั้งตองใหการดูแลเปนพิเศษ สําหรับเด็ก หญิงมีครรภ และ
คนงาน โดยมีการควบคุมและปองกันอันตรายดังกลาว ทั้งในระดับสถานประกอบการ และการวาง
นโยบายระดับชาติ สําหรับประเทศไทยกระทรวงแรงงานเปนหนวยงานที่มีหนาที่สําคัญในการทํา
ใหแรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มโอกาสการมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง 
พรอมทั้งสรางกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญกาวหนา ปจจุบันกระทรวง
แรงงานมีกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบสําคัญ คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
รวมทั้งกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว และพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ซ่ึงถือเปนกฎหมายหลักที่ใหความ
คุมครองแรงงานทั่วไป และใหความคุมครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน แตยังไมครอบคลุม 
ถึงแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม มีเพียงแตกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2547 ที่ใหความคุมครองแกแรงงานในระบบภาคเกษตรกรรมไวเปนการเฉพาะ
เทานั้น ถึงแมวาธรรมชาติของแรงงานนอกระบบจะแตกตางจากแรงงานในระบบ ประเด็นเรื่องของ
การมีนายจางที่ชัดเจนก็ตาม แตการออกกฎหมายใหความคุมครองแยกตางหากก็สามารถทําได 
  จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมุงศึกษาและคนควาถึงมาตรการ 
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของกลุมผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย เปรียบเทียบกับอนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 184 และขอแนะที่ 192 วาดวยเรื่องความปลอดภัยและ
สุขภาพในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (Safety and Health in Agriculture, 2001) กฎหมายวาดวย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ใหการคุมครองแรงงานภาค
เกษตรกรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศนิวซีแลนด และประเทศ
ญี่ปุนเปนสําคัญ เพื่อเปนแนวทางในการหามาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองใหแก
ผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม รวมถึงการแกไขหรือเพิ่มเติมมาตรการ หรือกฎหมายที่มี
อยูเพื่อใหผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมไดรับการคุมครองทัดเทียมกับผูใชแรงงานใน
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ระบบมากขึ้น และสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศ  รวมทั้งการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนาตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพความเปนมา และแนวคิดเกี่ยวกับการใหความคุมครองความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของผูใชแรงงานภาคเกษตรกรรมตามอนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) และในตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย  
 1.2.3 เพื่อศึกษาปญหา และวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใหความคุมครองความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานของผูใชแรงงานนอกระบบภาค
เกษตรกรรมตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และในตางประเทศกับ
ประเทศไทย 
 1.2.4 เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสมในการคุมครองความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
   โดยที่แรงงานนอกระบบมีความสําคัญเปนอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคม 
แตมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน ปจจุบันยังไมสามารถใหความคุมครองไดอยางเต็มที่ จึงทําใหเกิดอุปสรรคตอการ
ไดรับความคุมครอง ดังนั้น จึงจําเปนตองหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อกําหนดมาตรฐานและ
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของกลุมผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมใหทัดเทียมกันกับกลุมผูใชแรงงานใน
ระบบตอไป 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
   วิทยานิพนธฉบับนี้มุงเนนทําการศึกษาหลักการสําคัญ ขอบเขตการบังคับใช และ
มาตรการตางๆ ตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ 184 และขอแนะ
ที่ 192 วาดวยเร่ืองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 กฎหมาย
คุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ เกี่ยวของกับภาค
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เกษตรกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศนิวซีแลนด ประเทศ
ญี่ปุน และกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานภาคเกษตรกรรม
ของไทย ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
   วิทยานิพนธฉบับนี้  เปนการศึกษาแบบวิเคราะห เอกสาร  (Document Research) 
โดยรวบรวมจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารรายงานการวิจัย วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปน
แหลงขอมูลทั้งภายในประเทศ และในตางประเทศ โดยการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอินเตอรเน็ต
ซ่ึงเปนฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
มาตรการคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานนอก
ระบบภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ โดยมุงศึกษาและคนความถึงมาตรฐานของหลักความเปนสากล 
ที่ยึดถือและปฏิบัติ 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหเขาใจถึงสภาพความเปนมา และแนวคิดเกี่ยวกับการใหความคุมครองความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของผูใชแรงงานภาคเกษตรกรรมตามอนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) และในตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใหความคุมครองความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมตาม
อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และในตางประเทศกับประเทศไทย 
 1.6.4 ไดแนวทางในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการคุมครองความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของผูใชแรงงานนอกระบบภาค
เกษตรกรรม 
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บทที่ 2 
ความหมาย แนวคิด และความเปนมาเกี่ยวกับการคุมครองความปลอดภัย 

ในการทํางานของแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนไดทําการศึกษาคนควา และทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัย 
วิทยานิพนธ หนังสือ วารสาร และบทความตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหความหมายของแรงงาน 
ทฤษฏีที่กอใหเกิดการคุมครองแรงงาน แนวคิดเกี่ยวกับการใหความคุมครองแรงงานตามกฎหมาย 
ความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับการใหความคุมครองดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ความหมาย แนวคิด และความเปนมาของแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม รวมถึงขอมูล 
ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม และความเสี่ยงภัยในการทํางานของแรงงานภาคเกษตรกรรมไว 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
2.1 ความหมาย และแนวคิดเก่ียวกับการใหความคุมครองแรงงาน 
 เพื่อใหทราบถึงความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม ภายใตพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวของซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว 
จึงเห็นควรรวบรวมความหมาย  และแนวคิดที่ เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวไว เพื่อประโยชน 
ตอการศึกษาทําความเขาใจเนื้อหาตอไป 
 2.1.1 ความหมายของแรงงาน 
 ในระบบเศรษฐกิจนั้น แรงงาน (Labour) ถือเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่กอใหเกิด
ผลิตผล ทางการคาและการบริการตางๆ เพราะผลงานทุกชนิดนั้น จะเกิดมีขึ้นมิไดเลยถาปราศจาก 
ซ่ึงแรงงาน และพลังของแรงงานจะแฝงอยูกับผลิตผลแทบทุกชิ้น ความมั่นคงความกาวหนาหรือ
ความออนแอทางเศรษฐกิจนั้น แรงงานยอมมีสวนสําคัญเปนอยางมาก 
 คําวา “แรงงาน” หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ในการผลิต การแจกจายสินคาหรือการ
ใหบริการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งรายได โดยใชรางกายและสติปญญาของตนหรือผูอ่ืนเปนปจจัย 
ในการผลิตสินคาและบริการ ถาหากพิจารณาตามกฎหมายที่ใหความคุมครองแกแรงงานภายใต
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว คําวา “แรงงาน” หมายถึงบุคคลตางๆ ที่อยูในกําลัง
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แรงงานและมีความเกี่ยวของกันกับบุคคลสองฝาย คือ ฝายที่เปนนายจาง และฝายที่เปนลูกจาง 
เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวคําวา “แรงงาน” ในความหมายนี้ จึงหมายถึง ลูกจางนั่นเอง 
 เพื่อประโยชนตอการศึกษาผูเขียนขอกลาวถึงบทวิเคราะหศัพท สัญญาจางแรงงานตาม
กฎหมาย และนิติสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง โดยสังเขปดังนี้คือ 
 1) คําวา “ลูกจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง ไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร1 จากบทวิเคราะหศัพทนี้ ลูกจางตามกฎหมายมีขอจํากัดสิทธิที่จะไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายแตกตางกัน บางกลุมไดรับสิทธิคุมครองตามกฎหมายในทุกกรณี เชน ลูกจาง
ในระบบของเอกชน โดยเฉพาะกิจการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ กฎหมายมิไดจํากัดการให
ความคุมครองไว แตในทางตรงกันขาม กฎหมายไดมีการจํากัดสิทธิยกเวนการใหความคุมครองบาง
ประการแกลูกจางบางกลุม อาทิ เชน 
   (1) ลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวยจะ
ไดรับความคุมครองเพียงบางสวน ไมเต็มตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดแก 
การใหความคุมครองไวในหมวด 1 บททั่วไป ในมาตรา 7-11, 13-17, 19-20, 30, 53-55, และมาตรา 
70 วาดวยเรื่องการไมถูกตัดสิทธิอันพึงไดรับตามกฎหมายอื่น ลูกจางมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
จากพนักงานเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการวาตางและแกตางในคดีแทนตน มีสิทธิ
ไดรับดอกเบี้ยจากนายจางในระหวางเวลาผิดนัด กรณีนายจางไมคืนหลักประกันการทํางาน ไมจาย
คาจางหรือคาชดเชยตางๆ เปนตน มีสิทธิไดรับความคุมครองเกี่ยวกับการถูกนายจางเรียกหรือ 
รับหลัก ประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไดรับความคุมครอง
เกี่ยวกับหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางในลําดับเดียวกันกับบุริมสิทธิในคาภาษี
อากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การความคุมครองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวนายจาง 
โดยใหนายจางใหมจะตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุกประการ ไดรับความ
คุมครองทางศาลเกี่ยวกับการทําสัญญาจางระหวางนายจาง ขอตกลงเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ
หรือคําสั่งของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบเกินสมควรโดยใหศาลมีอํานาจสั่งใหมีผลบังคับ
เพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี ไดรับความคุมครองเกี่ยวกับการไมถูกลวงเกิน คุกคาม 
หรือกอความเดือนรอนรําคาญทางเพศ มีสิทธิไดรับความคุมครองเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดของ
สัญญาจาง และสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับการคํานวณระยะเวลาการจาง มีสิทธิไดรับความ
คุมครองตามหมวด 2 วาดวยเรื่องการใชแรงงานทั่วไป ในมาตรา 30 กลาวคือ ลูกจางซึ่งทํางาน
ติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางานโดย

                                                        
 1  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 5. 
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ไดรับคาจาง กรณีลูกจางที่ทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําป
ใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสวนก็ได และไดรับความคุมครองตามหมวด 5 วาดวยเรื่อง
หลักเกณฑในการจายคาจางคาลวงเวลาคาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด มาตรา 
53-55 และมาตรา 70 ดวย  
  (2) ลูกจางในการจางงานที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ 
อันไดแก มูลนิธิ องคกรการกุศล เชน องคการทหารผานศึก หรือนายจางเปนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 หรือสถาบันทางการศึกษาตางๆ เชน สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย ซ่ึงเปนนิติบุคคลและเปนสถาบันทางการศึกษาที่กอตั้งขึ้นโดยอาศัยความตกลงระหวาง
รัฐบาลไทยกับองคการสนธิสัญญาการปองกันรวมกันแหงเอเซียอาคเนย ไดรับความคุมครองเฉพาะ 
บททั่วไปแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เชนเดียวกันกับลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับ
งานบาน อันมิไดประกอบธุรกิจรวมอยูดวย แตไดรับความคุมครองเพิ่มเติมในหมวด 12 วาดวยเร่ือง
การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารองไดตามมาตรา 123-125 
  (3) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การให
บําเหน็จ หรือการเลิกจาง คือ ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจางให
บําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจาง หรือลูกจางทํางานขบวนการจัดงานรถไฟ ซ่ึงไดแกงานที่ทํา
บนขบวนรถและงานอํานวยความสะดวกแกการเดินรถ หรือลูกจางงานเปดปดประตูน้ําหรือประตู
ระบายน้ํา หรือลูกจางงานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา หรือลูกจางงานดับเพลิงหรืองานปองกัน
อันตรายสาธารณะ หรือลูกจางงานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดย
ลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได หรือลูกจางงานอยูเวรเฝาดูแล
สถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานปกติของลูกจาง หรือลูกจางงานอื่นใดตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา 
และคาลวงเวลาในวันหยุดกรณีมาทํางานเกินเวลาทํางานปกติ2 และลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการ
แทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจางไมมีสิทธิไดรับ 
คาทํางานในวันหยุด เวนแตนายจางตกลงจะจายให3 
  (4) ลูกจางในการจางที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอนและเลิกจางตามกําหนดนั้น 
ถูกจํากัดความคุมครองในเรื่องคาชดเชยตามมาตรา 118 วรรค 3 และวรรคทาย และคาชดเชยพิเศษ
ตามมาตรา 120 วรรค 1 และมาตรา 122 วรรค 1 

                                                        
 2  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 65.  
 3  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 66.   
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  (5) ลูกจางที่ได รับความคุมครองแตกตางออกไปตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดงานที่ใหมีการคุมครองแรงงานแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน 
 2) คําวา “นายจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ
หมายความรวมถึง 
  (1) ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 
  (2) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคล และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 
 3) คําวา “สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาจะเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุ
ชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคน
หนึ่งเรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให4 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะ
ของสัญญาจางแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดใหความหมายของสัญญาจาง
แรงงานไววา “อันวาจางแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงทํางานใหอีก
บุคคลหนึ่งเรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให”5 จากบทนิยาม
ศัพทที่กลาวมานั้น สัญญาจางแรงงานถือเปนสัญญาทางแพงชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นจากความตกลงโดย
สมัครใจของบุคคลสองฝายที่แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธตอกัน โดยฝายหนึ่งตกลงทํางานและ 
อีกฝายตกลงจายสินจางหรือคาตอบแทนการทํางานให การตกลงจะตองเกิดจากความสมัครใจ 
ไมถูกหลอกลวง สําคัญผิด หรือขมขู ซ่ึงจะมีผลทําใหสัญญาไมเปนผลหรือไมสมบูรณ ดังนั้น 
การบังคับใชแรงงานจึงไมถือเปนสัญญาจางแรงงานตามกฎหมาย มีสาระสําคัญและลักษณะเฉพาะ
ดังนี้6 
  (1) เปนสัญญาตางตอบแทน กลาวคือ ลูกจางมีหนาที่จะตองทํางานใหแกนายจาง
ภายใตการบังคับบัญชาดวยความซื่อสัตยและตองพยามรักษาผลประโยชนใหแกนายจางอยางเต็มที่ 
สวนนายจางก็มีหนี้ในอันที่จะตองจายสินจางตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานใหนั้น และดูแลเอาใจใสตอ
การทํางานของลูกจาง รวมทั้งดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยและเหมาะสม ดังนั้น 
เมื่อสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทนก็ตองนําบทบัญญัติทั่วไปของลักษณะสัญญาตาง
ตอบแทนมาใชบังคับดวย เวนแตจะมีบทบัญญัติในลักษณะจางแรงงานกําหนดไวเปนพิเศษ 

                                                        
 4  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 5.   
 5  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 525. 
 6  วิจิตรา (ฟุงลัดดา)  วิเชียรชม.  (2553).  ยอหลักกฎหมายแรงงาน พื้นฐานความรูท่ัวไปกฎหมาย
แรงงาน.   หนา 11-12.  
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  (2) ลักษณะเกี่ยวกับแบบของสัญญา กลาวคือ สัญญาจางแรงงานไมมีแบบโดย
กฎหมายไมไดบัญญัติใหตองทําตามแบบแตอยางใด สัญญาจางแรงงานสามารถมีผลบังคับอยาง
สมบูรณเพียงแตมีการตกลงแสดงเจตนาจางแรงงานกัน แมจะเปนเพียงดวยวาจาก็ตาม และไมวาจะ
เปนการตกลงที่กระทําโดยแจงชัดหรือโดยปริยายก็ตาม 
  (3) สาระสําคัญของคูสัญญา กลาวคือ นายจางจะโอนสิทธิความเปนนายจางของตน
ใหแกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับความยินยอมจากลูกจางไมได และลูกจางจะใหบุคคลภายนอก
ทํางานแทนตนไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากนายจาง7 ซ่ึงหากมีการฝาฝนอีกฝายหนึ่งก็มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได นอกจากนั้นถาสัญญาจางแรงงานรายใดมีสาระสําคัญอยูที่ตัวบุคคลผูเปนนายจาง 
สัญญานั้นยอมระงับไปดวยมรณะแหงนายจาง8 
  (4) ความสัมพันธพิเศษของคูสัญญา กลาวคือ ลูกจางตองทํางานรักษาผลประโยชน
ของนายจางอยางเต็มที่ นายจางมีอํานาจบังคับบัญชาและมีหนาที่ดูแลใหความปลอดภัยในการ
ทํางานของลูกจางดวย 
  จากบทวิเคราะหศัพทและขอมูลที่กลาวมาขางตน เห็นไดชัดเจนวาบทบัญญัติที่ให
ความคุมครองแกผูใชแรงงานในระบบภายใตกฎหมายคุมครองแรงงานในปจจุบันยังคงมีขอจํากัด
อยูมาก และไมสามารถใหความคุมครองไดอยางเต็มที่ จึงทําใหเกิดอุปสรรคตอการไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย และเปนสิ่งสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนแลววา แมแตเปนแรงงานในระบบ
เองก็ยังไมไดรับความคุมครองอยางเต็มที่ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหามาตรการที่เหมาะสม
เพื่อกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อใหการคุมครองสําหรับผูใชแรงงานนอกระบบใหไดรับความ
คุมครองที่ทัดเทียมกันกับกลุมผูใชแรงงานในระบบตอไป 
 2.1.2 ทฤษฏีท่ีกอใหเกิดการคุมครองแรงงาน 
   เนื่องจากระบบเศรษฐกิจและสังคมไดมีการพัฒนาไมหยุดนิ่งอยูกับที่ สวนหนึ่งเกิดจาก
ความตองการของมนุษยที่มีความตองการเพื่อตอบสนองตอการดํารงชีพของตนขั้นพื้นฐานแลว 
มนุษยเรายังมีความตองการที่ตามมาคือความตองการความมั่นคงในชีวิต เมื่อมีความมั่นคงในชีวิต
แลว ยอมกอใหเกิดความสงบสุขและมั่งคงทางสังคมไปดวยตามลําดับ ในทางตําราวิชาการมีการ
กลาวถึงทฤษฏีความตองการของมนุษย ทฤษฏีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ และทฤษฏีความมั่นคงทาง

                                                        
 7  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 577.  
 8  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, มาตรา 584.  
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สังคม ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดการคุมครองแรงงาน และสวัสดิการสังคม ทฤษฏีดังกลาว 
มีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้9 
   1)  ทฤษฏีความตองการของมนุษย 
    ตามทฤษฏีนี้ เชื่อวา ความตองการของมนุษย ถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมนุษยตอง
ดิ้นรนตอสู เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนตองการ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบความตองการของตนนั่นเอง 
ความตองการของมนุษยอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือการปรุงแตงของมนุษยก็ได ซ่ึงความตองการ
ของมนุษยนี้เองเปนสิ่งกระตุนที่กอใหเกิดแรงผลักดันที่ทําใหเกิดการกระทํา การเรียนรู และ
บางครั้งความตองการของมนุษยเกิดจากการกระตุนโดยตรงจากกระบวนการของสิ่งบางสิ่งภายใน
รางกาย  แตบอยครั้งเกิดขึ้นจากแรงกดดันของสังคมและสิ่งแวดลอมภายนอก  นอกจากนี้ 
ความทะเยอทะยานของมนุษยยังเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยมีชีวิตอยูเหนือสัตวอ่ืนๆ ความทะเยอทะยาน
ของมนุษยจะเพิ่มทวีขึ้นมาเรื่อยๆ โดยไมมีขอจํากัด ซ่ึงเปนสิ่งที่ดีทําใหสรางความเจริญกาวหนา 
แกสังคมที่ตนอยู และความทะเยอทะยานนั้นตองตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณภาพและปริมาณของ
ความทะเยอทะยานดวย ตามทฤษฏีที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาความตองการของมนุษยเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในรางกายตามธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจตางๆ รวมทั้งแรงผลักดัน
ภายนอกและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวของมนุษย โดยเนนการตอบสนองความตองการ มีหลักใน
การใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมดวยความสงบสุข สรางสรรคสัมพันธภาพที่ดีในหมูมนุษยชาติ
ดวยกัน และเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในสังคม จึงทําใหการกําหนดกฎเกณฑ 
การคุมครองแรงงานและการจัดสวัสดิการดานแรงงานขึ้น 
   2) ทฤษฏีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
    เมื่อมนุษยตอบสนองตอบความตองการของตนแลว ปจจัยตอไปที่มนุษยคํานึงถึง 
คือ ความมั่นคงตอสงที่ตนตองการ ซ่ึงหมายถึงความรูสึกของการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีของมนุษย
แตละคนและยังหมายความรวมถึงความสมบูรณทั้ งในดานความเปนอยูและดานจิตใจ 
โดยมาตรการในการสรางความมั่งคงทางเศรษฐกิจสําหรับมนุษยนั้นมีปจจัยหลายกรณีทั้งที่เกิดจาก 
ตัวบุคคลเหลานั้นเอง หรือส่ิงแวดลอม ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมอาจคาดการณไดลวงหนา 
แตอยางไรก็ตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั้นจะตองสอดคลองกับการที่เขาพอใจตอการตอบสนอง
ความจําเปนและความตองการของมนุษยดวย ฉะนั้น การสรางกฎเกณฑเกี่ยวกับการคุมครอง
แรงงานเปนปจจัยหนึ่งของการสรางความมั่งคงทางเศรษฐกิจใหแกมนุษยนอกเหนือจากคาแรงหรือ
คาตอบแทน  และนอกจากจะเปนการชวยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกตนเองแลว 

                                                        
 9  ศิริธร  วังกาวี.  (2552).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา.          
หนา 20-21.  
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ยังเปนการชวยเสริมสรางใหครอบครัวมีความมั่นคงในการดํารงชีพทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอีก 
ระดับหนึ่ง 
   3)  ทฤษฏีความมั่นคงทางสังคม 
    นอกจากความตองการของมนุษย ความมั่งคงทางเศรษฐกิจตามที่กลาวไวขางตน 
ความมั่งคงทางสังคมก็ถือเปนปจจัยที่กอใหเกิดความจําเปนในการใหความคุมครองแรงงานงาน 
และจัดสวัสดิการดานแรงงาน เนื่องจากความมั่นคงทางสังคมจัดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันแกผูใช
แรงงานวาจะไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจระดับหนึ่ง เมื่อตองประสบปญหาการสูญเสีย
รายได หรือไมมีรายได หรือมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตแลวแตกรณี  
 2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับการใหความคุมครองแรงงานตามกฎหมาย 
   การคุมครองแรงงานตามกฎหมายเกิดขึ้นจากแนวความคิดพื้นฐานที่เห็นถึงความ 
ไมเสมอภาคของอํานาจในการตอรองของคูสัญญาในการเขาทําสัญญา ซ่ึงความไมเสมอภาคนี้เปน
เหตุใหหลักเสรีภาพในการทําสัญญาถูกนําไปใชเพื่อประโยชนของนายจางแตฝายเดียวเปนสวนมาก 
และสัญญาจางแรงงานตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมสามารถคุมครอง
ลูกจางไดอยางเพียงพอ10 ซ่ึงแนวคิดดังกลาวขางตน เกิดขึ้นในกลุมประเทศตะวันตก ชวงประมาณ
กลางศตวรรษที่ 18 และตนศตวรรษที่ 19 ระยะที่มีความนิยมในระบบการแขงขันโดยเสรีแบบ 
ทุนนิยมซึ่งระบบการผลิตแบบนี้ เปดโอกาสใหนายทุนอุตสาหกรรม  ซ่ึงเปนนายจางขูดรีด 
เอาผลประโยชนจากแรงงานของลูกจางเปนอยางมาก โดยหวังที่จะสรางผลประโยชนและความ
รํ่ารวยใหแกตน รัฐในขณะนั้นยังไมมีบทบาทที่จะเขาไปคุมครองดูแลการใชแรงงานใหเปนไป
อยางเหมาะสม เนื่องมาจากความคิดและความเชื่อในลัทธิเสรีนิยม ที่ใหเสรีภาพในการทํางานที่จะ
ประกอบการเลี้ยงชีพไดตามความสมัครใจ คนงานมีเสรีภาพที่จะขายแรงงานของตน และในทํานอง
เดียวกันนายจางก็มีเสรีภาพที่จะวาจางแรงงานเด็ก แรงงานหญิงหรือชายเขาทํางานก็ได จะใหคาจาง
เทาไรก็ได และจะไลออกเมื่อใดก็ได ประกอบกับการหามรวมตัวกันเปนสมาคมระหวางลูกจาง
คนงาน หรือแมแตระหวางนายจางเพื่อชวยเหลือปองกันผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ทําใหลูกจาง
คนงานไมมีอิทธิพลเพียงพอที่จะระวังรักษาและปองกันผลประโยชนของตน ลูกจางซึ่งอยูในฐานะ
เสียเปรียบ การยึดถือแนวความคิดแบบเสรีนิยมนี้ เปนปจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยใหนายจางซึ่งเปน
นายทุนอุตสาหกรรมไดขูดรีดแรงงานของลูกจางไดเต็มที่ ยิ่งกวานั้นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ซ่ึงมีหลักการผลิตโดยแสวงหากําไรสูงสุด และเนนในเรื่องวัตถุนิยม ทําใหเห็นวาลูกจางอยูในฐานะ
ปจจัยในการผลิตที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรไมมีชีวิตจิตใจ และพยายามจะลดตนทุนการผลิตของ

                                                        
 10  แหลงเดิม.  หนา 40.  
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ตนใหต่ําที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อจะไดขายสินคาไดถูกกวาคูแขงขัน ซ่ึงมีการใชวิธีการลดตนทุนการ
ผลิต เชน การใชแรงงานลูกจางใหทํางานนานที่สุดเพื่อใหไดผลผลิตมากที่สุด และในขณะเดียวกัน
ก็จายคาแรงใหนอยที่สุดหรือไมจายเลย พยายามใชแรงงานผูหญิงและแรงงานเด็กใหมาก เพราะ
สามารถจายคาจางในอัตราต่ําไดเนื่องจากแรงงานหญิงและแรงงานเด็กเปนแรงงานที่ปกครอง
ควบคุมไดงายกวาแรงงานชาย มีความพยายามในการลดคาใชจายโดยไมใหสวัสดิการหรือไมมี
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการทํางานใหแกลูกจาง 
   นอกจากแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับสวัสดิการที่ให
การคุมครองแรงงานอีกแนวคิดหนึ่ง ซ่ึงไดมีการกลาวถึงจากที่ประชุมสวนภูมิภาคเอเชียของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อป พ.ศ. 2490 โดยไดใหคํานิยาม
ของสวัสดิการแรงงาน หมายถึง บริการความสะดวกสบาย และความนาพึงพอใจที่อาจจะจัดขึ้น
ภายในบริเวณใกลเคียงสถานที่ทํางาน เพื่อใหคนงานไดมีสภาพแวดลอม ที่สะดวกสบาย ทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ นํามาซึ่งความมีสุขภาพและขวัญกําลังใจที่ดี สวนกระทรวงแรงงาน
ไดใหความหมายของคําวา “สวัสดิการแรงงาน” หมายถึงบริการหรือกิจกรรมที่นายจาง องคกร
นายจาง หรือองคกรลูกจาง หรือภาครัฐจัดใหแกลูกจาง และอาจใหถึงสมาชิกในครอบครัวของ
ลูกจาง ซ่ึงจะชวยทําใหลูกจาง สมาชิกในครอบครัวของลูกจางมีความอยูดีกินดีมากขึ้น เชน หอพัก 
อาหาร หองน้ํา หองสวม ปจจัยการปฐมพยาบาลระหวางเวลาทํางาน หองพยาบาล อุปกรณความ
ปลอดภัยในการทํางาน เปนตน สวัสดิการดังกลาวไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรม 
มีที่มาจากปรัชญาและแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการแรงงาน11 ซ่ึงเปนลักษณะการใหหรือ
วิธีการจัดสวัสดิการแรงงานจะแตกตางกันออกไปตามปรัชญาและแนวความคิดนั้นๆ ในที่นี้ 
เห็นสมควรกลาวถึงดังตอไปนี้ 
   1)  สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการบังคับควบคุม ซ่ึงแนวความคิดนี้เชื่อวา คนสวน
ใหญในโลกมีแนวโนมที่จะเปนคนเลวมากกวาคนดี หรือชอบจะเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน โดยเฉพาะ
คนรวยก็มักจะเอาเปรียบคนจน เปรียบเสมือนนายจางที่เอาเปรียบลูกจางดวยวิธีตางๆ ทําใหลูกจาง
หมดกําลังใจและไมพอใจในการทํางานขึ้นไดถาปราศจากการกําหนดมาตรฐานการใหความมั่นคง
จากรัฐ ดังนั้นการกําหนดเปนกฎหมายใหการคุมครองแรงงานจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ซ่ึงความเชื่อดังกลาวมีมูลเหตุใหมีกฎขอบังคับในการใชแรงงานใหเกิดความเปนธรรม
ขึ้นในสังคม ปองกันการกดขี่ลูกจางจากนายจาง และการที่จะใหกฎหมายบังคับใชไดผลดีโดยการ
ตรวจตราจากเจาหนาที่อยางรัดกุมและใกลชิด 

                                                        
11  เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท.  (2552).  รูปแบบและแนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

แรงงานสําหรับแรงงานในเกษตรกรรม  (รายงานการวิจัย เสนอตอ กระทรวงแรงงาน).  หนา 2-5.  
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   2)  สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องความเชื่อทางศาสนา แนวความคิดนี้มิไดสนับสนุนใหมี
กฎหมายบังคับเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการแรงงาน แตเชื่อวานายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหแก
ลูกจางก็เนื่องมาจากนายจางเปนผูมีศีลธรรม ยึดถือในศาสนาวาทําดียอมไดดี หรือหวังผลใน 
ชาติหนา การจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางมีความเปนอยูที่ดีในชาตินี้ ผลตอบแทนก็คงจะกลับมา
สูนายจางในชาติหนาดวย แนวคิดนี้เชื่อวาศาสนาเปนพื้นฐานในการที่นายจางจัดสวัสดิการแรงงาน
ในแตละสังคม การจัดโดยหวังผลเปนสวนบุญ แตการใหตามความพอใจของนายจางจึงอาจขาด
หลักการที่ดีไป 
   3) สวัสดิการเปนเรื่องของความรักเพื่อนมนุษย ซ่ึงแนวคิดนี้เชื่อวามนุษยทั่วไปยอมรัก
เพื่อนมนุษยดวยกัน มีความตองการที่จะชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ตกทุกขไดยาก นายจางที่เชื่อ
แนวคิดนี้จะจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางอยางดี และไมหวังผลตอบแทน ซ่ึงแนวความคิดนี้เปน
เร่ืองของความสมัครใจของนายจาง 
   4) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการปฏิบัติแบบบิดาตอบุตร ซ่ึงแนวความคิดนี้กลาว
วา นายจางและลูกจางเปรียบเสมือนบิดากับบุตร บิดาเปนผูเล้ียงดูบุตรที่อยูในฐานะชวยตัวเองไมได
เต็มที่ ซ่ึงแนวความคิดนี้อาจเรียกวา เปนการจัดสวัสดิการแรงงานแบบเครือญาติ ถือวานายจางและ
ลูกจางอยูในครอบครัวอุตสาหกรรมเดียวกัน มีผลประโยชนรวมกัน ดังนั้นสมาชิกในครอบครัว 
ที่อาวุโสกวาจะมีบทบาทเปนผูจัดการดานสวัสดิการดูแลความเปนอยูของผูที่เยาววัยกวา นายจาง
เปรียบเสมือนบิดาหรือผูที่อาวุโสที่สุดในโรงงานของตน ลูกจางเปรียบเสมือนบุตรในความดูแล
ปกครองของบิดานั่นเอง การจัดสวัสดิการแรงงานจึงเปนความรับผิดชอบของฝายจัดการชั้นสูง 
จะเปนผูริเร่ิม 
   5) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการปองกันการเรียกรอง ซ่ึงแนวคิดนี้เชื่อวาลูกจาง 
มีความสํานึกในสิทธิและผลประโยชนของตน และสามารถรวมตัวเปนกลุมแลว เมื่อถึงเวลาหนึ่ง
ลูกจางจะรวมตัวกันเรียกรองคาจางที่สูงขึ้น และสวัสดิการแรงงานที่ดีกวาเกา นายจางไมอาจละเลย
ตอการเรียกรองนั้นได ดังนั้น ความสนใจที่จะใหสวัสดิการแรงงานแกลูกจางก็จะเปนไปในลักษณะ
ที่ปองกันการเรียกรองซ่ึงขาดความจริงใจ ความเชื่อดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่นายจางกลัววาลูกจาง
จะกอเร่ืองขึ้นมาก็จะจัดสวัสดิการแรงงานเปนการปดปาก ถานายจางไมกลัวลูกจางก็อาจจะ 
ถูกละเลยได 
   6) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการประชาสัมพันธ ซ่ึงแนวความคิดนี้เชื่อวา การจัด
สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางในกิจการของนายจางดีเพียงใดก็จะเปนการเผยแพรช่ือเสียงหรือเปน
การโฆษณาประชาสัมพันธใหแกกิจการของนายจางขึ้นเพียงนั้น เปนการสรางความนิยมใหแก
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ลูกจางตลอดจนสังคมภายนอกที่จะมองดูโรงงานอยางชื่นชม อาจจะทําใหประชาชนนิยมซ้ือหรือใช
สินคาที่ผลิตขึ้นจากโรงงานแหงนั้น 
   7) สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของความเหมาะสมในทางปฏิบัติ ซ่ึงแนวความคิดนี้ 
เชื่อวา การจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางานเพราะการทํางาน
ในสภาพแวดลอมที่ดีมีส่ิงจูงใจที่ดี ลูกจางยอมจะทํางานดวยความเปนสุขใจ พึงพอใจ เปรียบเสมือน
เครื่องจักรที่ไดรับการบํารุงรักษาอยางดี การทํางานยอมทําใหไดผลผลิตที่ดีตามมา ลูกจางที่ไดรับ
การเอาใจใสดูแลดานสวัสดิการแรงงานอยางดีจากฝายนายจางจะนําไปสูประสิทธิภาพการทํางาน
เพิ่มขึ้น เปนผลใหผลผลิตเพิ่มอยางมีคุณภาพและปริมาณ ในที่สุดผลประโยชนสุดทายก็จะตกอยูกับ
นายจาง ลูกจาง และชุมชนของอุตสาหกรรมนั้นเอง 
   ในเชิงนโยบาย หรือกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรการเพื่อใหความคุมครองแก
แรงงาน ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญมาประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้12  
   1) ควรใหการคุมครองแกแรงงาน หรือผูทํางานทุกประเภทโดยเสมอภาค และไมควร
ใหการคุมครองเฉพาะแตผูที่เปนลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานเทานั้น 
   2) ควรใหความคุมครองแกผูใชแรงงาน เพื่อใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย
ในการทํางาน ใหไดรับคาตอบแทนเพียงพอตอการดํารงชีพตามสมควร และไดรับความมั่นคง 
ในชีวิตการทํางาน 
   3) ควรกําหนดใหมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะดาน ในเรื่องที่จําเปนเฉพาะประเภท
งานเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ 
   4) ควรใหความคุมครองแกผูใชแรงงานใหสอดคลองเปนไปตามหลักเกณฑที่บัญญัติ
ไวในอนุสัญญา และขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ หรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสม 
ในกฎหมายตางประเทศ 
   ปจจุบันการใหความคุมครองแรงงานโดยทั่วไปมีจุดมุงหมายเพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผูใชแรงงานใหสูงขึ้น และมีเจตนารมณที่จะใหการใชแรงงานเปนไปดวยความยุติธรรม มีความ
เหมาะสม ซ่ึงมีเหตุผลหลักดังตอไปนี้13 
   1) เหตุผลในทางเศรษฐกิจ ถือวา แรงงานเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งในการผลิตและการ
เพิ่มพูนรายไดของรัฐ ประเทศชาติจะเจริญในทางเศรษฐกิจหรือไมเพียงใดนั้น แรงงานยอมมีสวน

                                                        
 12  สดุดี  สินไชย.  (2550).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานนอกระบบ: ศึกษาเฉพาะกรณี
กลุมอาชีพโคโยตี้พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร.  หนา 6.  

 
13

  ยุพา  ศิริเลิศรุงเรือง.  (2546).  การคุมครองลูกจางซึ่งทํางานในกิจการที่มิไดแสวงหากําไรในทาง

เศรษฐกิจ ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน.  หนา 7-10.  
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อยูไมนอย ดังนั้น แรงงานจึงเปนทรัพยากรที่มีคาของประเทศชาติที่ควรไดรับการดูแลรักษาไว 
เพื่อสรางผลประโยชนใหแกสวนรวมใหนานที่สุดเทาที่จะทําได การปลอยใหมีการใชแรงงานอยาง 
หักโหมนั้น แทนที่จะกอใหเกิดประโยชนแลว กลับกลายเปนการลดผลผลิต หรืออาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุตางๆ แกแรงงานเหลานั้นได 
   2)  เหตุผลในทางสังคม ถือวา แรงงานสวนใหญอยูในฐานะคอนขางเสียเปรียบ 
ฝายนายจางเพราะฝายนายจางจะไดเปรียบการเปนเจาของปจจัยการผลิต ในขณะที่แรงงานหรือ
ลูกจางมีเพียงแรงงานที่จะขายใหแกฝายนายจางเทานั้น ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําใหลูกจาง 
ไมอาจเปนผูตั้งเงื่อนไขตอรองกับนายจางได เนื่องจากอุปทานแรงงานในตลาดมีมากกวาอุปสงค 
ทําใหมีแรงงานในตลาดที่พรอมจะทําตามเงื่อนไขหรือความพอใจของนายจางอยูมากมาย จึงเห็นได
ว า ลูกจ า งถู กบีบบั งคับไม ให มี เสรีภ าพที่ จ ะต อรองกับนายจ า งได อย า ง เต็ มที่  ดั งนั้ น 
จึงเกิดแนวความคิดที่วารัฐมีหนาที่และมีความจําเปนที่จะตองปกปองคุมครองลูกจางผูมีฐานะ
ออนแอกวาในทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตตอไปไดอยางผาสุก 
   3)  เหตุผลในทางศีลธรรมและมนุษยธรรม ซ่ึงเหตุผลเกิดจากการที่มีสภาพการจาง
แรงงานที่กดขี่ทารุณโหดรายอยางในประเทศตะวันตกสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นมีสวนผลกัดนัให
รัฐตองเขาไปคุมครองการใชแรงงาน ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนและรัฐไมตองการใหลูกจาง คนงาน
ทั่วไป โดยเฉพาะผูใชแรงงานที่เปนหญิงและแรงงานเด็กถูกใชงานมากจนเกินไป ซ่ึงเปนการขัดตอ
ศีลธรรมอันดี และขัดตอมนุษยธรรมอันพึงจะมีใหแกกันดวย 
 
2.2 ความหมาย แนวคิด และความเปนมาเกี่ยวกับการใหความคุมครองดานความปลอดภัยในการ
 ทํางาน 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีบทบัญญัติใหความคุมครอง
ดานความปลอดภัยในการทํางานไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพน
ภาวการณทํางาน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ14 และหากพิจารณาตามกฎหมายที่ใหความคุมครอง
แรงงานโดยเฉพาะแลว พบวา พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงที่ออกโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ก็ไดมีบทบัญญัติรองรับไวเชนกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจตอการศึกษา ผูเขียนขอกลาวถึงความหมาย 
และแนวคิดที่สําคัญของการใหความคุมครองความปลอดภัยในการทํางานดังตอไปนี้ 

                                                        
 14  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 44. 
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 2.2.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการคุมครองความปลอดภัยในการทํางาน 
   ในทางตําราวิชาการที่ไดทําการศึกษามามีการกลาวถึงเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 
โดยใชคําวา “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” สามารถแยกพิจารณา
ออกเปน 3 คํา มีความหมายดังตอไปนี้ 
   1) คําวา “ความปลอดภัย” (Safety) หมายถึง15 สภาวะที่เปนอิสระหรือปราศจากภัย
คุกคาม (Hazard) ไมมีอันตราย (Danger) ไมเกิดการบาดเจ็บ (Injury) และไมเกิดการสูญเสีย (Loss) 
รวมถึงไมมีความเสี่ยง (Risk) ใดๆ 
   2) คําวา “อาชีวอนามัย” (Occupational Health) หมายถึง16 การควบคุมดูแลอนามัยของ
ผูประกอบอาชีพ โดยการปองกันและสงเสริมดานสุขภาพอนามัย รวมทั้งการคงไวซ่ึงสภาพรางกาย 
และจิตใจที่สมบูรณของผูประกอบอาชีพทุกอาชีพ 
   3) คําวา “สภาพแวดลอมในการทํางาน” (Working Condition) หมายถึง17 ส่ิงตางๆ ที่
อยูรอบตัวผูปฏิบัติงาน และอยูในบริเวณที่เกี่ยวของกับการทํางาน เชน เครื่องจักร เครื่องมือตางๆ
อากาศที่หายใจ แสงสวาง เสียงความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ฝุนควัน สภาพการทํางาน
ไดแก ระบบงาน กระบวนการทํางาน ระยะเวลาการทํางาน ลักษณะการทํางาน ทาทางการทํางาน
และปริมาณงาน เปนตน 
   หากพิจารณาตามกฎหมายที่ออกภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ซ่ึงไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
ใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน มาตรา 103 และเมื่อออกเปนกฎกระทรวงมาแลวนายจางตองปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนั้น หากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานยังมิไดออกกฎกระทรวง ตามมาตรา
ดังกลาว นายจางตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 และยังใชบังคับเปนกฎหมายอยูตามมาตรา 166 แหงพระราชบัญญัติ

                                                        
 15  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก. (2552).  เอกสารการสอนชุดวิชา วิศวกรรมพื้นฐาน สําหรับงาน   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนวยท่ี 1-5 (สาขาวิชาวิทยาศาตรสุขภาพ).  หนา 1-18. 
 16  ปฐรินทร  นิมิตวรพจน.  (2547).  การศึกษาสถานการณดานอาชีวอนามัยของแรงงานนอกระบบ 
(รายงานการวิจัย).  หนา 8. 
 17  สุมิตา  เหมือนครุฑ.  (2550).  ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานและความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร
แหงหนึ่ง.  หนา 16. 
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คุมครองแรงงาน  พ .ศ .  2541 ดวย18 และหากพิจารณาตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 มาตรา 4 ไดใหคํานิยามของคําวา 
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายถึง การกระทําหรือสภาพ
การทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน  
   กลาวโดยสรุปผูเขียนเห็นวา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน หมายถึง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพทั้งหลาย ซ่ึงผูประกอบอาชีพ
หรือผูใชแรงงานนั้น อาจทํางานในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การกอสราง 
การขนสง การทําเหมืองแร การปาไม การประมง และการพาณิชยกรรม หรืออาชีพอ่ืนใด อาจเรียก
กันสั้นๆ โดยใชคําวา “ความปลอดภัยในการทํางาน” ก็มีความหมายเดียวกันและเทียบเคียงกันได  
   ในการสร างวัฒนธรรมที่ ใหความสํ าคัญด านความปลอดภัย  อาชีวอนามั ย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานนั้น องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดใหมีการศึกษาถึงความ
ปลอดภัยในการทํางานตามประเภทกิจการตางๆ ที่มีความเสี่ยงจากการทํางาน ประกอบดวยภาค
การเกษตร การทําเหมืองแร อุตสาหกรรม และการกอสราง ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว และ
ประเทศที่กําลังพัฒนา โดยไดกําหนดมาตรฐานไวในรูปแบบที่เปนอนุสัญญา และขอแนะสําหรับ
การสรางเสริมความปลอดภัยนี้ เปรียบเสมือนการสรางเกราะปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต นํามาซึ่งผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ตนทุนการผลิตลดลง 
สงวนและรักษาไวซ่ึงทรัพยากรแรงงานอันมีคาของประเทศชาติ โดยมีแนวคิดที่สนับสนุนในเรื่อง
ดังกลาวหลายแนวคิดดวยกัน ผูเขียนไดรวบรวมแนวคิดที่สําคัญและเกี่ยวของไว มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้19 
   1)  แนวคิดทางดานการแพทยและสาธารณสุข ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธระหวาง
คน เชื้อโรค และสิ่งแวดลอม ในการแกไขปญหาจะเนนในเรื่องการปองกันโดยการแนะนํา 
แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการใชอุปกรณเครื่องมือปองกันอันตรายตางๆ นอกจากนี้ จะใชการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม และพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 
   2)  แนวคิดทางดานวิศวกรรม มีแนวคิดที่พยายามสรางบรรทัดฐานความปลอดภัย 
ในการทํางาน ในรูปของคูมือความปลอดภัยในการทํางาน หรือกฎหมายรองรับโดยการใหนิยาม
ของความเสี่ยง การคํานวณความเปนไปไดของการเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ซ่ึงเปนการมุงเนน 

                                                        
 18  เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2552).  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน.  หนา 127-128. 
 19  กลุมแอดวานซ  รีเสริรช.  (2548).  การสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางานใหครบวงจร 
(รายงานการวิจัย เสนอตอ กระทรวงแรงงาน).  หนา 5-6. 
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ที่จะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหอยูในระดับที่ปลอดภัย โดยการติดตั้งอุปกรณเครื่องมือ
ปองกันอันตรายที่เครื่องจักรและคนงาน การออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจักร และการวางผัง
โรงงานที่คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
   3)  แนวคิดทางดานจิตวิทยา เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญในเรื่องลักษณะของความเชื่อ
และการรับรูโดยมีทฤษฎีที่มารองรับ คือ ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) ซ่ึงกลาววาพฤติกรรม
เปนผลมาจากการเรียนรู ถาผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมเสี่ยงแลวจะไดรับผลตอบแทนในเชิงบวก เชน 
เมื่อทํางานลัดขั้นตอนแลวไดผลผลิตมากขึ้น เร็วขึ้น จนไดรับการยกยอง หรือไดคาตอบแทน
เพิ่มขึ้น ก็จะสงผลใหคนงานมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น และทฤษฎีการคิดแบบอรรถประโยชน 
(Subjective Expected Utility Theory) ผูปฏิบัติงานจะพิจารณาวา พฤติกรรมที่ทําอยูเปนพฤติกรรม
เสี่ยงหรือไมขึ้นอยูกับสัดสวนของตนทุนที่จะตองทําตามขั้นตอนที่ปลอดภัย เปรียบเทียบกับผลที่จะ
ไดจากการกระทํานั้น ซ่ึงแนวคิดและทฤษฎีทั้งสองแบบนี้ ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนตัวแบบความเชื่อ
ทางสุขภาพ (Health Belief Model) เชน บุคคลตองรับรูวา ตนเองเสี่ยงตอการเปนโรคปอด และผลที่
จะเกิดตามมารุนแรงแคไหน พรอมทั้งตองรับรูวามาตรการปองกันนั้นไดผลอยางไร และสุดทาย
บุคคลนั้นตองพิจารณาเปรียบเทียบกับตนทุนที่ตองเสียไปวาจะคุมคาหรือไม 
   4)  แนวคิดเกี่ยวกับสภาพการทํางาน20 ซ่ึงแนวคิดนี้มองวาสภาพแวดลอมตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยจูงใจใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เต็มกําลัง
ความสามารถถาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมดี หรือไมเหมาะสม ไมเอ้ืออํานวยและไมชวย
เสริมสรางความพอใจในการปฏิบัติงานแลวยอมไมเปนผลดีตอการปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะวาจะทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุตางๆ ไดงายแลวยังอาจสรางความเบื่อหนายหรือทอถอยในการทํางาน ซ่ึงจะนําไปสู
การละทิ้งหนาที่ หรือโยกยายไปปฏิบัติหนาที่อ่ืนได ซ่ึงปญหาจะตกเปนภาระและกอใหเกิดความ
สูญเสียตอองคกร 
 2.2.2  วิวัฒนาการเกี่ยวกับการใหความคุมครองดานความปลอดภัยในการทํางาน 
   คณะกรรมการรวมมือระหวางองคกรอนามัยโลก (World Health Organization) และ
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) ไดใหความสนใจเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานมานานแลว โดยเฉพาะไดมีการกําหนดขอบเขตจุดมุงหมายของงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว ประกอบดวยลักษณะงาน 5 ประการดวยกัน ไดแก21 

                                                        
 20  ธิรินทร  ณ ถลาง และคณะ.  (2550).  การบริหารงานเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน    
(รายงานการวิจัย).  หนา 14-18.   
 21  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หนวยท่ี 1-7 (สาขาวิชาวิทยาศาตรสุขภาพ).  หนา 5-6. 
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   1)  การสงเสริมและธํารงรักษาไว (Promotion and Maintenance) ซ่ึงความสมบูรณที่สุด
ของสุขภาพ รางกาย จิตใจ และความเปนอยูที่ดีของผูประกอบอาชีพในทุกอาชีพ 
   2)  การปองกัน (Prevention) ไมใหผูประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม หรือ
ผิดปกติจากสาเหตุอันเนื่องมาจากสภาพการทํางาน 
   3)  การปกปองคุมครอง (Protection) ผูประกอบอาชีพไมใหทํางานเสี่ยงอันตรายซึ่งจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพขึ้นได 
   4)  การจัด (Placing) ใหผูประกอบอาชีพไดทํางานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของรางกายและจิตใจของเขา 
   5)  การปรับ (Adaptation) งานใหเหมาะสมกับคนและการปรับคนใหเหมาะสมกับ
สภาพการทํางาน 
   ความเปนมาเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในตางประเทศ22 อาจแบง
ออกไดเปนสามชวง คือ ชวงแรกกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2343 (ค.ศ. 1800) นั้น 
มีความพยายามที่จะคุมครองปองกันอันตรายใหแกผูปฏิบัติงานมีนอยมาก แรงงานในยุคแรกเริ่มจะ
มีพวกทาส คนคุก หรือพวกอาชญากรตางๆ จึงทําใหเกิดการละเลยในเรื่องของสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน เพราะถือวาการปฏิบัติงานดังกลาวเปนการลงโทษแกแรงงานเหลานั้น ซ่ึงในยุคนี้
ประชากรสวนใหญในโลกยังประกอบอาชีพที่ เกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู 
เชน การเกษตรกรรม ทํางานฟารมปศุสัตวเปนตน งานอุตสาหกรรมการผลิตมีนอยมาก หรือถามี
สวนใหญจะเปนลักษณะภายในครอบครัว ซ่ึงลักษณะการทํางาน เครื่องจักร อุปกรณตางๆ 
ที่นํามาใชยังไมซับซอนมากนัก ตอมาชวงหลังการปฏิวัติดานอุตสาหกรรม ภายหลังจากป 
พ.ศ. 2343 (ค.ศ. 1800) ไดมีการปฏิวัติพัฒนาระบบงานอุตสาหกรรมการผลิตมากในแถบยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ มีการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตมีการนําเครื่องจักร
มาทดแทนการใชแรงงานมนุษยและสัตว ทําใหสามารถผลิตสินคาไดครั้งละจํานวนมากๆ เพื่อใหมี
ปริมาณเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค ระบบงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนจึงลดนอยลง 
เนื่องจากไมสามารถสูกับระบบที่ทันสมัยได การเพิ่มจํานวนของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
ทําใหความตองการแรงงานในภาคงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ประชากรในชนบทจึงหล่ังไหลเขา
สูแหลงอุตสาหกรรม มีการคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการผลิตเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูใชแรงงานไมสามารถปรับตัวทันกับเทคโนโลยีใหมๆ จึงประสบ
ปญหาอันตรายจากการทํางาน มีการเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต จากการทํางาน 

                                                        
 22  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค. (2551).  เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  หนวยท่ี 1-7 (สาขาวิชาวิทยาศาตรสุขภาพ).  หนา 1-10-14. 
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เปนจํานวนมาก สวนชวงสุดทาย คือ ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปจจุบัน ประเทศตางๆ 
ไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาเปนลําดับ ที่สําคัญ คือ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายวาดวยเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 1970 
(Occupational Safety and Health Act (พ.ศ. 2513) ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ การกําหนดอํานาจหนาที่
หนวยงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบในการบริหารกฎหมายนี้ การกําหนดสิทธิ
และหนาที่ของนายจางและลูกจางการกําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัยและสุขภาพ 
ในการทํางาน ตลอดจนการบันทึกขอมูลขาวสาร การรายงานอุบัติภัยรายแรงและการออกประกาศ
ขาวสารตางๆ เปนตน  
   ตอมาในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) องคการแรงงานระหวางประเทศ ไดยกรางมาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยไดประกาศใชเปนแนวปฏิบัติภายใตช่ือ ILO 
Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems ซ่ึงเปนมาตรฐานตามความ
สมัครใจของนายจางและไมมีภาระผูกพันทางกฎหมาย มีการนําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานนี้มาใชเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้น 
ในองคกร และเปนแนวทางในการคุมครองพนักงานใหปลอดจากอุบัติเหตุ อันตราย และโรคที่เกิด
จากการทํางาน จึงทําใหงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดรับความสนใจและพัฒนา 
มาจนถึงปจจุบัน 
   งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย23 เปนงานที่เกี่ยวของกับผูประกอบ
อาชีพทุกสาขา มีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมสุขภาพอนามัย ปองกันโรคอันเนื่องมาจากการประกอบ
อาชีพ และโรคติดตอ รวมทั้งการปองกันอุบัติเหตุใหแกผูประกอบการและผูปฏิบัติงานทุกประเภท 
เพื่อใหเขาเหลานั้นมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปน 
ลํ่าเปนสันและมีประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มผลผลิตใหแกตนเองและผูประกอบการหรือนายจาง 
สงผลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติดวย งานอาชีวอนามัยในประเทศไทยมักจะอยูใน
รูปของงานบริการเปนหลัก โดยยึดถือเอาแบบอยางของงานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมของ
สหรัฐอเมริกาดวยการอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวของเปนตัวสนับสนุนในการทํางาน การบริการดาน 
อาชีวอนามัย หมายถึง งานอาชีวอนามัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและธํารงไวซ่ึงสุขภาพอนามัยที่ดี
ทั้งรางกาย จิตใจ และสังคมของผูประกอบอาชีพ รวมทั้งการควบคุมปองกันโรคภัยไขเจ็บอันเกิด
จากคนตองสัมผัสกับส่ิงที่เปนพิษการการปฏิบัติงาน เชน สภาพของสิ่งแวดลอมที่ผิดปกติ ความ
รอน แสง เสียง การสั่นสะเทือน ฝุนละออง สารพิษ ไอระเหย ควัน เครื่องจักร และเครื่องมือที่ไม

                                                        
 23  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ง. (2552).  เอกสารการสอนชุดวิชา วิศวกรรมพื้นฐาน สําหรับงาน   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หนวยท่ี 1-5 (สาขาวิชาวิทยาศาตรสุขภาพ).  หนา 1-19.  
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ปลอดภัย สวนวัตถุประสงคของการการบริการดานอาชีวอนามัย ก็เพื่อจะใหผูประกอบอาชีพ
ทั้งหลายมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและอุบัติเหตุจากการทํางาน มีความพอใจใน
ฐานะการทํางานที่มั่นคง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะมีผลตอเนื่องไป คือ ผลผลิต
จะเพิ่มขึ้นทําใหเศรษฐกิจของประเทศชาติจะดีขึ้นตามมา สวนจุดมุงหมายหลักของการที่ตองมีการ
บริการดานอาชีวอนามัย คือ ตองการใหคนที่ประกอบอาชีพทั้งมวลไดรับส่ิงอันพึงมีพึงไดจากการ
บริการดานนี้คือ การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ การมีความปลอดภัยในการทํางาน และการไดรับ
สวัสดิการตางๆ ที่เหมาะสม 
   งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยถือเปนงานที่มีความสําคัญ24 เนื่องจากลักษณะของ
งานนั้นเปนศาสตรที่ เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพใหมีสุขภาพ 
ที่สมบูรณและมีความปลอดภัย เปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของทุกฝายไมวาจะเปนฝายลูกจาง 
ฝายนายจาง หรือหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ใหสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและมั่นคง สืบเนื่องมาจากการที่มีกําลังคนที่เกี่ยวของตอการ
ปฏิบัติงานมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพจะมีสวนในการชวยลดปญหาทางสังคม เชน 
เมื่อหัวหนาครอบครัวตองประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานจนทําใหทุพพลภาพ 
หรือเสียชีวิต จะทําใหครอบครัวไดรับความเดือดรอน ขาดผูนําทางครอบครัว ขาดรายไดใน 
การเลี้ยงชีพ ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดปญหาสังคมตางๆ ตามมาได สําหรับการวิวัฒนาการของงาน 
อาชีวอนามัยในประเทศไทยนั้น ไดมีพัฒนาอยางตอเนื่องนับตั้งแตไดมีการกําหนดใหมีการ
คุมครองสุขภาพอนามัยของลูกจ างในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานที่ทํ างานตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 ซ่ึงตอมาก็ไดมีการแกไข พระราชบัญญัติสาธารณสุขใหเอ้ือ
ตองานอาชีวอนามัยมากขึ้น ในป พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรี ก็ไดมีมติใหเจาหนาที่ของกระทรวง
สาธารณสุขมีสิทธิเขาตรวจและแนะนําการปฏิบัติงานตามโรงงานตางๆ เพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพ
ของคนงานได ในปตอมา พ.ศ. 2509 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็ไดรับเอาโครงการ 
อาชีวอนามัยเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ภายใต
การดําเนินการตามโครงการดังกลาวไดมีการกอสรางศูนยอาชีวอนามัยขึ้นที่ตําบลสําโรงใต 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการขึ้น เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานและดําเนินตามแผนพัฒนา
งานอาชีวอนามัยไดพัฒนามาเปนลําดับจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

                                                        
 24  แหลงเดิม.  หนา 8-21. 
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   ในทางวิชาการไดมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในงาน 
ที่สําคัญๆ ประกอบดวยลักษณะ 3 ประการคือ25 
   1)  การตระหนักถึงอันตราย (Hazard Recognition) คือ การตระหนักถึงปญหา โดยการ
หาแนวทางการทํางานนั้น จะตองตระหนักวาในการทํางานทุกๆ ชนิด ทุกขั้นตอนการทํางานนั้น 
มักจะมีส่ิงคุกคามเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานเสมอ อันตรายเกิดขึ้นจาก
สภาพแวดลอมทางเคมี ทางดานกายภาพ ความรอน แสง เสียง รังสี สภาพทางชีวภาพ และทางดาน
กลวิธีการทํางานเปนสาเหตุสําคัญ 
   2)  การประเมินขนาดของอันตราย (Hazard Evaluation) คือ การประเมินขนาดของ
ปญหา โดยการประเมินถึงอันตรายอันอาจจะเกิดจากสภาพสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายดวยการ
ตรวจสอบตรวจวัดวามีขนาดอันตรายมากนอยเพียงใด ในระดับใด โดยการนําเอาคาที่ไดจากการ
ตรวจสอบ ตรวจวัดไปปรับเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ขอเสนอแนะดานวิชาการวาเกินกวามาตรฐาน
ที่กําหนดไวขนาดใด ซ่ึงจะตองประเมินเปนคาตางๆ ออกมาเพื่อนําผลไปพิจารณาสั่งการตอไป 
   3)  การควบคุมอันตราย (Hazard Control) เปนขั้นตอนสุดทายของการทํางานจะตองมี
การแนะนําส่ังการในการควบคุมปองกันอันตรายของสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานใหอยูใน
สภาพปกติตองมีการศึกษาหามาตรการและวิธีการที่เหมาะสมในการใชควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
โดยคํานึงถึงปจจัยประกอบทุกดานเชน ดานความรวมมือ ดานเศรษฐศาสตรการลงทุน ความเปน 
ไปไดในการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมไมเกิดปญหาติดตามมา 
   ในประเทศไทย การใหความคุมครองแรงงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจุบันกระทรวงแรงงานเปนองคกรภาครัฐที่มีบทบาท ภาระหนาที่
สําคัญมากที่สุดในการบริหารจัดการเพื่อใหสอดคลองตามแนวนโยบายการบริหารประเทศ 
โดยอาศัยกฎหมายที่ เกี่ยวของฉบับตางๆ เปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการ มีประวัติ
วิวัฒนาการและความเปนมาที่สําคัญ26 กลาวคือ ในป พ.ศ. 2515 ไดมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 
ลงวันที่  16 มีนาคม  2515 ซ่ึงใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กําหนดเรื่องความปลอดภัยในการทํางานได ตอมาในป พ.ศ. 2536 ไดมีการ
กอตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น ภายหลังการปฏิรูประบบราชการในป พ.ศ. 2545 

                                                        
 25  อนิรุจน  มะโนธรรม.  (2548).  การศึกษาปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ของกลุมแรงงานนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต (รายงานการวิจัย).  หนา 24-25. 
 26  เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ และคณะ.  (2550).  การศึกษาวิเคราะหรูปแบบโครงสราง ระบบการบริหาร
จัดการองคกร  การบังคับใชกฎหมาย  และระบบขอมูลความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัย 
(รายงานการวิจัย).  หนา 27-33. 
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กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงแรงงาน มีหนาที่ในการออก
กฎหมายและบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองแรงาน ตลอดจนการใหความ
คุมครองดานความปลอดภัยในการทํางานดวย กฎหมายที่บทบาทสําคัญในการใหความคุมครอง
ดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน คือ พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงไดมีการกําหนดไวในหมวดที่ 8 มาตรา 103 แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
ใหนายจางดําเนินการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และตอมาในปจจุบันไดมีการตราพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการใหความคุมครองในเรื่อง
ดังกลาวไว 
 
2.3 ความหมาย แนวคิด และความเปนมาของแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม 
   การใชแรงงานในประเทศไทยไดมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ โดยมีพื้นฐานมาจากสังคม
เกษตรกรรม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก ซ่ึงในระยะแรกเริ่มจากยุค
ที่การจางแรงงานยังไมมีความสําคัญอันเนื่องมาจากเปนการเกณฑแรงงาน จนกระทั่งถึงยุคที่รัฐบาล
มุงจะพัฒนาประเทศโดยุมงเนนการเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรม จึงมีการนําเครื่องจักรตางๆ 
เขามาประยุกตใชในการทํางาน ตอมาในยุคที่มีการเปดเสรีทางการคาเพิ่มขึ้น มีการนําเอา
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการในสมัยใหมมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นํามาซึ่งความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศจนถึงปจจุบันนั้น ในการจําแนกประเภทของแรงงานนั้น 
โดยทั่วไปแลวสามารถแบงไดเปนสองประเภท คือ แรงงานในระบบ (Formal Sector) และแรงงาน
นอกระบบ (Informal Sector) 
 2.3.1 ความหมาย แนวคิด และความเปนมาเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 
   ธนาคารโลก (World Bank) ไดกลาวถึงแรงงานนอกระบบที่มีอยูเปนจํานวนมากใน
ตลาดแรงงานวาเปนผลเนื่องมาจากการผสมผสานระหวางพฤติกรรมของคนทํางานที่ไมมีงานทํา 
ในระบบการจางงานและการขาดโอกาสการหารายไดซ่ึงทําใหเกิดแรงงานนอกระบบประเภทตางๆ
เชน กลุมแรงงานนอกระบบที่มีรูปแบบลักษณะการทํางานเปนครั้งคราว (Casual Job) การทํางาน
แบบชั่วคราว  (Temporary Job) การทํางานเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ  (Subsistence Agriculture) 
การทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน (Multiple Job Holding) และกลุมแรงงานที่มีการกระทํา 
เพื่อแสวงหารายไดนอกระบบ หรือการทําธุรกิจที่ผิดกฎหมาย (Unofficial Earning Strategies หรือ 
Illegality Business) ไดแก การใชแรงงานนอกระบบเพื่อหลีกเล่ียงภาษีอากร การใชแรงงานที่ไม
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เปนการจางแรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน การใชแรงงานนอก
ระบบในการกออาชญากรรม การทุจริต โดยการเนนกิจกรรมที่ไมมีการขึ้นทะเบียนและไมมีขอมูล
สถิติที่เปนทางการ  
   แรงงานในระบบ (Informal Sector) ตามความหมายอยางกวาง หมายถึง27 กลุมแรงงาน
ที่มีนิติสัมพันธกันระหวางนายจางและลูกจาง ในความหมายนี้ ลูกจางหมายถึงบุคคลที่ตกลงทํางาน
ใหนายจาง สวนนายจางตกลงจายคาจางใหลูกจางเมื่อถึงงวดการจายคาจาง นายจางมีอํานาจบังคับ
บัญชาลูกจาง รูปแบบทางธุรกิจมีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน มีระบบการจางงาน การคัดเลือกบุคคล
เขาทํางาน มีสัญญาหรือระยะเวลาการจางที่แนนอน มีสวัสดิการและการประกันความเจ็บปวยอัน
เนื่องจากการทํางาน อยูภายใตกฎหมายประกันสังคม ไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน โดยเฉพาะการใหความคุมครองในเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา ความมั่นคง และปลอดภัยในการ
ทํางานเปนตน สวนแรงงานนอกระบบ (Informal Sector) หมายถึง กลุมแรงงานที่ไมไดรับสิทธิ
คุมครองสุขภาพตามกฎหมาย28 ไมไดอยูในระบบการจางงานตามปกติ เปนผูทํางานที่ไมมีนายจาง 
ที่เปนกิจจะลักษณะ ไมมีสถานประกอบการ ลักษณะของรายไดจากการจางงานไมแนนอน ทําให
ไมไดรับหลักประกันความมั่นคงใดๆ ในการทํางาน ไมมีโอกาสที่จะตอรองเรียกรองสิทธิใดๆ29 
เปนผูที่ขาดหลักประกันทางสังคม และไมไดรับสิทธิคุมครองตามกฎหมายแรงงาน 
   องคการแรงงานระหวางประเทศไดมีการกลาวถึงแรงงานนอกระบบอยางชัดเจน30 
ในป พ.ศ. 2515 เห็นไดจากรายงานที่เรียกวา Kenya Mission Report ของ ILO ซ่ึงไดทําการศึกษา
แนวทางการใหความคุมครองแรงงานนอกระบบที่มีอยูเปนจํานวนมากใหไดรับการดูแลโดยมี
สภาพการทํางานที่ดีและเหมาะสมเชนเดียวกับแรงงานในระบบ และไดใหความหมายของแรงงาน
นอกระบบวา หมายถึง การจางงานในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการโดยมีองคประกอบที่สําคัญ
ดังนี้ คือ เปนกิจการที่ตั้งไดงาย ใชวัตถุดิบภายในประเทศ เปนธุรกิจในครัวเรือนเปนกิจการขนาด
เล็ก มีการใชแรงงานเขมขนหรือเทคโนโลยีงายๆ ใชความเชี่ยวชาญที่เกิดจากประสบการณ หรือ
การเรียนรูนอกระบบโรงเรียนเปนตลาดที่มีการแขงขัน และไมอยูภายใตกฎเกณฑของรัฐบาล

                                                        
 27  วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ และคณะ.  (2552).  สวัสดิการมาตรฐานที่แรงงานนอกระบบพึงไดรับ : 
นโยบายและแนวทางการสงเสริมสวัสดิการใหแรงงานนอกระบบ (รายงานการวิจัย).  หนา 68-69. 
 28  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค.  (2553).  แนวทางการดําเนินงาน
ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพในการทํางานของแรงงานนอกระบบ.  หนา 5. 
 29  ประณีต  นาคคลาย.  (2551).  ความรูและความตองการตอการประกันสังคมของแรงงานอกระบบ
กลุมผูขับรถสามลอเคร่ืองรับจางในจังหวัดนนทบุรี.  หนา 27. 
 30  ทยทัตต  อากรกิจ.  (2545).  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานนอกระบบ.  หนา 7. 
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สํานักงานสถิติแหงชาติไดใหความหมายของคําวา “แรงงานนอกระบบ” หมายถึง ผูมีงานทําที่ไมได
รับความคุมครองและหลักประกันทางสังคมเชนเดียวกับแรงงานในระบบ โดยไดยกตัวอยางของ
แรงงานในระบบ  ไดแก  ขาราชการ  ลูกจางประจําของขาราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค 
และราชการสวนทองถ่ิน ลูกจางรัฐวิสาหกิจ ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมาย 
วาดวยโรงเรียนเอกชน ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการแรงงานระหวางประเทศ 
และลูกจางที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน สวนที่มิไดกลาวถึง 
คือ แรงงานนอกระบบ31 

   สํานักงานประกันสังคมเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ระบุคําจํากัดความของคําวา “แรงงาน
นอกระบบ” หมายถึง ผูมีการทํางาน มีรายได และไมมีนายจางประจําหรือไมอยูในความคุมครอง
ของกฎหมายประกันสังคม และไดจําแนกแรงงานนอกระบบออกเปนสองกลุมใหญคือ กลุมแรก
เปนกลุมที่มีการทํางานหรือรับจางและมีรายได เชน ผูรับงานไปทําที่บาน ผูรับจางทําของ แรงงาน
ภาคเกษตรกรรม แรงงานรับจางตามฤดูกาล แรงงานในกิจการประมง ผู รับจางทํางานบาน 
คนขับรถสวนตัว  อีกกลุมหนึ่งคือ กลุมผูประกอบอาชีพอิสระทั่วไป  เชน คนขับรถรับจาง 
ผูทําการเกษตรทั้งที่มีที่ดินเปนของตนเองหรือเชา ชางเสริมสวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา 
ชางซอมนาฬิกา เจาของรานขายของชํา ทนายความ แพทย ทันตแพทย เปนตน32 
   กลาวโดยสรุปที่ไดจากการศึกษา ผูเขียนเห็นวา “แรงงานนอกระบบ” หมายถึง กลุม
แรงงานที่ไมไดรับสิทธิความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน เปนแรงงานที่ไมไดอยูในระบบการจาง
งานตามปกติ ไมมีนายจางที่เปนกิจจะลักษณะ เปนผูที่ขาดหลักประกันทางสังคม ไมสามารถเขาถึง
บริการของรัฐไดอยางเต็มที่ ลักษณะของรายไดจากการจางงานไมแนนอน ทําใหไมไดรับ
หลักประกันความมั่นคงใดๆ ในการทํางาน และไมมีโอกาสที่จะตอรองเรียกรองสิทธิใดๆ ทัดเทียม
เทากับแรงงานในระบบ 
   การขยายตัวของอุตสาหกรรมทําใหมีแรงงานนอกระบบกลุมใหมๆ เกิดขึ้น ซ่ึงสามารถ
แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 
   1)  แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม ไดแก แรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรม
กิจการทํานา ทําสวน ทําไร เปนตน    

                                                        
 31  วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  (2551).  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุมครองแรงงานใหแกแรงงานนอก
ระบบ (รายงานการวิจัย).  หนา 2-4. 
 32  นฤมล  นิราทร และคณะ.  (2550).  แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (รายงาน
การวิจัย).  หนา 21. 
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   2)  แรงงานนอกระบบภาคการผลิต  ไดแก  ผู รับงานมาทําที่บ าน  ผูประกอบ
อุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนหรือธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) เปนตน 
   3)  แรงงานนอกระบบภาคบริการ ไดแก แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระเพื่อความอยู
รอด เชน หาบเร สามลอรับจาง มอเตอรไซครับจาง พอคาแมคาตามตลาดนัด คนเก็บขยะ คนซอม
รองเทาขางบาทวิถี เปนตน ลักษณะของแรงงานนอกระบบคือไมมีระบบการจางงานที่แนนอน 
หรือหากมีการจางก็เปนไปในลักษณะแอบแฝง ไมเขาขายเปนลูกจางตามนิยามของกฎหมาย
แรงงาน 
   ปจจุบันแรงงานนอกระบบเหลานี้ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วภายใตการทํางานในระบบ
เศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ สํานักงานสถิติแหงชาติ โดยกลุมงานสถิติแรงงาน สํานักงานสถิติ
เศรษฐกิจและสังคม ไดมีการสํารวจจํานวนผูมีงานทําทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ
ในชวงไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ. 2552 ทั่วราชอาณาจักรไทย33 พบวามีจํานวนผูมีงานทําทั้งส้ิน 38.4 ลาน
คน แบงเปนแรงงานนอกระบบ คือ เปนผูทํางานที่ไมไดรับการคุมครอง หรือไมมีหลักประกัน 
ทางสังคม จากการทํางานอยางเดียวกันกับแรงงานในระบบ จํานวนทั้งส้ิน 24.3 ลานคน คิดเปน 
รอยละ 63.4 สวนที่เหลือเปนผูที่มีงานในระบบ คือ ผูทํางานที่ไดรับการคุมครองโดยมีหลักประกัน
ทางสังคมจากการทํางานจํานวน 14.1 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 36.6 และจากการสํารวจลักษณะ 
การทํางานของแรงงานนอกระบบ พบวาแรงงานนอกระบบแตละประเภทมีปญหาและความ
ตองการที่แตกตางกัน แตส่ิงที่เหมือนกันคือความดอยโอกาสในการไดรับความคุมครองตามสิทธิ
ตางๆ โดยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงคุณภาพชีวิต
การทํางานของแรงงานนอกระบบ ความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งการดูแลสราง
เสริมสุขภาพอนามัยของแรงงานนอกระบบ จัดเปนเรื่องใหมและมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
ในสถานการณปจจุบันที่กลุมแรงงานนอกระบบยังอยู ในสภาวะที่ยากลําบาก  เผชิญกับ 
ความเสี่ยงดานสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานอันเนื่องมาจากสภาพการทํางานอยาง 
ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
   ในการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงแนวคิดที่
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจนอกระบบ ซ่ึงจะชวยใหเห็นถึงฐานความคิดการดํารงคงอยูของแรงงาน 

                                                        
 33  แหลงเดิม.  หนา 46-47. 

DPU



    31 

นอกระบบ และความสัมพันธกันกับระบบเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีนักคิด 
3 กลุมหลักใหความคิดเห็นไว พอจะจําแนกไดดังนี้34 
   กลุมทวินิยม (Dualism) เปนกลุมที่มีแนวคิดวา ภาคเศรษฐกิจนอกระบบเปนเพียง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ในชวงที่เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนผานจากภาคเศรษฐกิจที่ลาหลัง
ไปเปนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหมเทานั้น นอกจากนี้ยังเห็นวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบและ
นอกระบบมีการแยกออกจากกัน และกิจกรรมในสวนภาคนอกระบบจะคอยๆ หายไปจากระบบ
เศรษฐกิจ อันเปนผลจากแรงจูงใจของผลตอบแทนที่สูงกวาในภาคเศรษฐกิจในระบบ ซ่ึงมีความ
ทันสมัย 
   กลุมโครงสรางนิยม (Structuralism) เปนกลุมที่มีแนวคิดเห็นขัดแยงกับกลุมทวินิยม 
(Dualism) โดยเห็นวากิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบ เปนสิ่งที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการพัฒนา 
เศรษฐกิจตามระบบทุนนิยม (Capitalism) และจะคงดําเนินอยูตอไปอยางถาวร อันเปนผลจากการที่
ภาคการผลิตตองมีการปรับลดตนทุน เพื่อรักษาสถานะความไดเปรียบในการแขงขันเอาไว 
ซ่ึงแนวทางหนึ่งก็คือ การสงมอบงานในกระบวนการผลิตใหภาคนอกระบบเปนผูดําเนินการแทน 
เพื่อหวังที่จะลดตนทุนตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจในระบบ เชน คาจางแรงงาน
ที่นับวันจะปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงสวัสดิการตางๆ ที่จะตองจายตามที่กฎหมายกําหนด เปนตน เชนนี้ 
เศรษฐกิจนอกระบบจึงเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจในระบบและมีความเชื่อมโยงกัน
อยางแยกไมออก 
   กลุมนิตินิยม (Legalism) สําหรับแนวคิดของกลุมนี้ไดเนนไปที่กลุมผูประกอบอาชีพ
อิสระโดย เห็นวา การดําเนินกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ เกิดจากการตอบสนองอยางมีเหตุผล
ของผูประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กมาก (Micro-Entrepreneur) ตอกฎระเบียบของหนวยงาน
ภาครัฐที่มีลักษณะไมเอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงทําใหตนทุนการดําเนินงาน
สูงและเกิดความเสียเปรียบในการแขงขัน  
   นอกจากแนวคิดที่กลาวมาขางตนแลว ผลของกระแสของโลกาภิวัตนและวิถีการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน ที่ประเทศตางๆ มีการรวมตัวกันอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
มากขึ้น ดังเชนกรณีของประเทศไทย ที่ไดเขารวมในการรวมกลุมระดับภูมิภาคอาเซียนในกรอบ
ขอตกลงความรวมมือที่เรียกวา “Asean Free Trade Area Agreement” หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ 
วา “AFTA” นั้น ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เปนสมาชิก
ภายในกลุม และเกิดการปรับตัวของหนวยเศรษฐกิจภายในประเทศตามมา เนื่องจากขอตกลงในการ

                                                        
 34  สมภูมิ  แสวงกุล.  (2553, มีนาคม).  “แรงงานนอกระบบ เสาหลักเศรษฐกิจไทย.”  วารสาร
ประชากรศาสตร, 26, 1.  หนา 64-67. 
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รวมกลุมยอมเปนไปเพื่อลดอุปสรรคหรือขอจํากัดในการคาการลงทุน อันจะทําใหเกิดการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคากันภายในกลุมเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และแนนอนผลที่เกิดขึ้นในระยะ
ยาวยอมรวมไปถึงการลดอุปสรรคในการเคลื่อนยายทรัพยากรมนุษย หรือการยายถ่ินในระหวาง
ประเทศสมาชิกดวย ดวยเหตุนี้ การยอมรับถึงแนวคิดความมีอยูและการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจใน
ระบบกับนอกระบบขางตน จึงมิใชเพียงแคการจํากัดขอบเขตมุมมองอยูที่ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศเทานั้น แตยังตองรวมไปถึงการพิจารณาอิทธิพล หรือผลกระทบที่จะไดรับ
จากภายนอกประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบันดวย ลักษณะขางตนสอดคลองกับแนวคิด
ของอินเดอรมิท จิล โอมิ การาส (Indermit Gill, Homi Kharas) และคณะที่ไดเสนอกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหมในการประชุมประจําปของธนาคารโลก 
ในป พ.ศ. 2548 โดยยกตัวอยางในกรณีของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
วาการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้กวาครึ่งเกิดจากการคาระหวางกันภายในภูมิภาค ซ่ึงจะนํามา
ซ่ึงความเชื่อมโยงและถายโอนผลประโยชนระหวางกันในระยะยาว โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน
ของการประหยัดตอขนาด (Scale Economies) ในการผลิตจากการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง และนวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น ผานชองทางการคา เทคโนโลยี และการลงทุนระหวางประเทศ
ตางๆ (International Integration) ภายในภูมิภาค อันจะทําใหการคาภายในภูมิภาคขยายตัวมากขึ้น
นอกจาก นี้ความเชื่อมโยงดังกลาวยังสงผลเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 
(Domestic Integration) ของประเทศในภูมิภาคดวย 
   เศรษฐกิจนอกระบบถือเปนกิจกรรมหลักในประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากภาค
เศรษฐกิจนอกระบบ ไดกลายเปนแหลงจางงานที่มีความยืดหยุนสูง สามารถรองรับการขยายตัว
หรือการหดตัวของเศรษฐกิจในภาคที่เปนทางการ และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเปนผลมาจากการที่
ภาครัฐขาดความสามารถในการควบคุมระบบเศรษฐกิจของตนเอง ประกอบกับวิวัฒนาการของ
โลกาภิวัตน35 หากพิจารณาถึงแรงงานจากเศรษฐกิจนอกระบบนั้น36 ไดมีการศึกษากันมาตั้งแต 
ตนป ค.ศ. 1970 โดยมี คีทฮารท (Keith Hart) ไดเสนอบทความสําคัญเกี่ยวกับการจางงานในเมือง
กาหนา (Ghana) ประเทศเคนยา ซ่ึงไดอธิบายและแบงแยกเศรษฐกิจออกเปนเศรษฐกิจนอกระบบ 
และเศรษฐกิจในระบบ ซ่ึงยังไมมีการใหคํานิยามที่แนนอนและชัดเจน แตละประเทศตางกําหนด

                                                        
 35  อารักษ  พรหมณี.  (2551).  การบริหารจัดการระบบประกันสังคมในมิติของแรงงานภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบ.  หนา 54.  
 36  เอกราช  เปกทอง.  (2552).  กระบวนการสรางเสริมสุขภาพกลุมสตรีแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษา
กลุมสตรีทอผาพื้นบาน ตําบลทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม.  หนา 12. 
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ขึ้นตามแนวความคิดและวัตถุประสงคของตนเอง หากพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
ใหความคุมครองแรงงานนอกระบบที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
   1)  แนวคิดเกี่ยวกับการไดรับความคุมครองทางสังคม37 เปนแนวคิดเสรีนิยมแนวใหม 
(Neo Liberalism) เกิดขึ้นชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เนนการฟนฟูเศรษฐกิจหลังสงคราม 
สวัสดิการสังคมจึงถูกกําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาสังคม และถือเปนชวงของการสถาปนาเปนรัฐ
สวัสดิการ (Welfare State) ของหลายๆ ประเทศ โดยเนนสวัสดิการแบบถวนหนา (Welfare for All) 
ทําใหรัฐมีคาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมสูง และมีการคิดภาษีระบบกาวหนาขึ้น แนวคิดนี้ไดรับ
ความนิยมอยางสูงชวงป พ.ศ. 2488-2518 (ค.ศ. 1945-1975) และถือเปนชวงของการมีอํานาจของ
ชนชั้นลาง และคอยๆ กลับไปสูแนวคิดเสรีนิยมใหมอีกครั้งชวงหลังป พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) 
อันเนื่องมาจากการลดลงของนักลงทุนภาคเอกชน อัตราวางงานเพิ่ม ปญหาการเงินการคลังมีมาก 
ทําใหหลายๆ ประเทศตองหันกลับมาลดสวัสดิการสังคม และลดอัตราภาษี เพื่อจูงใจใหภาคเอกชน
ลงทุน เพื่อปลอยใหคาจางเปนไปตามกลไกตลาดในยุคของเสรีนิยมใหม ที่เนนการจัดสวัสดิการ
สังคมในระดับที่พอใหคนจนอยูได และเนนการชวยเหลือเฉพาะคนหรือกลุมคนที่จําเปนตอง
ชวยเหลือ และใหภาคเอกชน ชุมชน จัดระบบสวัสดิการเพื่อชวยเหลือตนเอง กอนที่จะเสนอความ
ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ แนวคิดนี้ไดแพรหลายชวงปทศวรรษที่ 1990 ซ่ึงถือเปนชวง
เปลี่ยนผานจากแนวคิดที่วา สวัสดิการเพื่อทุกคนทุกชนชั้น มาเปนสวัสดิการที่สนองความจําเปน 
ขั้นต่ํา ซ่ึงแตละประเทศมีการกําหนดเกณฑขั้นต่ําที่แตกตางกันออกไปสําหรับกลุมคนดอยโอกาส 
ซ่ึงก็มีบางแนวคิดมาจากสิทธิพื้นฐานทางสังคม (Social Basic Right) ซ่ึงธนาคารโลกไดกําหนดตาม
แนวทางสังคมสงเคราะห (Social Assistance) ประกันสังคม (Social Insurance) และบริการสังคม 
(Social Service) และการจัดสวัสดิการสังคมก็ถือเปนการลงทุนทางสังคม ในการนี้องคกรแรงงาน
ระหวางประเทศมองวา การคุมครองที่สังคมจัดใหสมาชิกโดยมาตรการของรัฐ เปนไปเพื่อปกปอง
ผูประกัน ตนใหรอดพนจากความทุกขยากหากขาดรายได เจ็บปวย คลอดบุตร ชราภาพ กองทุน
การเงินระหวางประเทศก็ไดนําแนวคิดนี้มาใชในการเปดเสรียกเลิกระเบียบการควบคุมโดยรัฐ 
และการแปรรูปใหเอกชน นั่นคือแนวคิดความคุมครองทางสังคม (Social Safety Net) จึงมิไดจํากัด
เฉพาะสวัสดิการที่จัดโดยรัฐ แตเปนระบบที่จัดโดยภาคเอกชนดวย กลุมนี้ไดขยายขอบขายของ
สวัสดิการสังคม โดยคํานึงถึงสิทธิความรับผิดชอบตอสังคม (Right and Social Responsibility) 
ความเสมอภาคทางสังคม (Social Equality) ความอิสระ และเสรีภาพ (Freedom) 

                                                        
 37  แหลงเดิม.  หนา 23.  
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   2)  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน38 (Quality of Working Life) มีแนวคิดที่เชื่อ
วาการพัฒนาใหบุคคลนั้นๆ มีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี ผูปฏิบัติงานในฐานะลูกจางมีสภาพการ
ทํางานที่ดีภายใต เงื่อนไขการทํางานที่ เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทํางาน ได รับผลประโยชน 
และสิทธิตางๆ อยางยุติธรรมและเสมอภาคในสังคม ปจจุบันการใหคําจํากัดความของคําวา 
“คุณภาพชีวิตการทํางาน” แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับสภาพปญหาที่แตกตางกันตามแตละบริบท
ของสังคม แนวความคิดดังกลาวอธิบายวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความหมายหลายระดับ 
ในระดับที่กวางที่สุด หมายถึง คานิยมแบบองครวม ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรมในการทํางาน สภาพการจาง ความพอใจหรือไมพอใจเกี่ยวกับงาน ความสัมพันธกับ
นายจาง ความมั่นคงทางสังคม เปนตน สวนความหมายที่แคบที่สุด กลาวถึง คุณภาพชีวิตการทํางาน 
หมายถึง ระดับคานิยมเชิงบวกของงานที่มีผลกระทบตอลูกจาง นักวิชาการในชวงป พ.ศ. 2523 
(ค.ศ. 1980) ไดรวบรวมความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานในหลายแงมุมไว ดังนี้ เชน ส่ิงตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับชีวิตการทํางาน ประกอบดวยคาจาง ช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน 
ผลประโยชนและบริการ ความกาวหนาในการทํางานและการมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน 
ซ่ึงมีผลตอความพึงพอใจและเปนสิ่งที่จูงใจสําหรับผูปฏิบัติงาน แตอีกความหมายหนึ่งที่กลาวถึง 
คําวา “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ในความหมายอยางแคบที่สุด คือ ผลดีของงานที่จะมีผลตอคนงาน
การปรับปรุงในองคกรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติงานควรไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ สําหรับการสงเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแตละบุคคล และรวมถึงความตองการ
ของคนงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ที่จะมีผลตอสภาพการ
ทํางานของเขาดวย และคุณภาพชีวิตการทํางานในแงที่มีความหมายเทียบเคียงไดกับการทํางานเยี่ยง
มนุษย (Humanization of Work) หรือการปรับปรุงสภาพการทํางาน (Improvement of Working 
Condition) การคุมครองแรงงาน (Worker’s Protection) สภาพแวดลอมในการทํางาน (Working 
Environment) และความเปนประชาธิปไตยในสถานที่ทํางาน (Democratization of the Workplace) 
   เนื่องจากแรงงานนอกระบบมีความแตกตางกัน ทั้งในดานปจจัยสวนบุคคล สภาพ 
แวดลอมการทํางาน สภาพความเปนอยู และในดานอื่นๆ อีกหลายดาน แตหากมีการสงเสริมให
แรงงานกลุมนี้มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ก็จะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาใหไดรับ
การคุมครองดูแลใหทัดเทียมเทากับแรงงานในระบบตอไป การพิจารณาเกี่ยวกับปจจัยที่จะนํามาใช
เปนตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตการทํางานนั้น พอสรุปไดสังเขปดังนี้ 

                                                        
 38  วิจิตร  ระวิวงศ และคณะ.  (2550).  การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานนอก
ระบบศึกษาเฉพาะกรณีผูขับขี่มอเตอรไซดรับจาง และผูคาขายตลาดนัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (รายงานการ
วิจัย).  หนา 5-8. 
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   1)  สุขภาพกาย เปนองคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน การที่บุคคล 
มีสุขภาพดี ทําใหรับรูวาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   2)  สุขภาพจิต ความเปนอยูที่ดีทางจิตใจเปนปรากฏการณที่คอนขางจะเปนจิตวิสัย 
เชน ความสุข ความพึงพอใจ และปญหาภาวะทางจิต ซ่ึงประกอบดวยอารมณและสติปญญา 
   3)  ส่ิงแวดลอม เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหปจเจกบุคคลสามารถปฏิบัติงานได 
ถาส่ิงแวดลอมมีคุณภาพเหมาะสม ยอมทําใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี สวนส่ิงแวดลอมควร หมายรวมถึง 
สภาพแวดลอมที่บาน  ซ่ึงบุคคลใชเวลาอยูในสภาพแวดลอมนั้นนานที่ สุด  รองลงมาจาก
สภาพแวดลอมในที่ทํางาน 
   4)  ดานความปลอดภัย ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย แบบอยางไมดีในสังคม การชวยเหลือผูประสบภัยยังขาด
อุปกรณทันสมัย ขาดบุคลากรในดานนี้ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตอประชาชน 
   5)  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หมายถึงการมีอาชีพที่มั่นคง รายไดดี ซ่ึงจะสงผลตอ
ความสุขทางกายและใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาคนทํางานที่ไมมีความมั่นคงและมีรายไดนอย   
ไมเพียงพอตอการแสวงหาปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   6)  ชีวิตครอบครัว ไดแก ความรักใคร กลมเกลียว อบอุน มั่นคง ในกรณีที่คูสมรส
ทํางานทั้งคู ตองไมมีปญหาทํางานหนักเกินไป และตองมีบทบาทของสมาชิกครอบครัวชัดเจน 
   7)  ชีวิตการทํางาน ปจจัยที่มีผลกระทบตอชีวิตการทํางาน ซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิต
ไดแก การยายถ่ิน การไดงานที่ตนไมถนัด งานหนักเกินกําลัง งานไมมีความมั่นคง สัมพันธภาพกับ
หัวหนางาน และเพื่อนรวมงานไมดี 
   กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานนอกระบบในประเทศไทยที่สําคัญ และถือเปนจุด
เปลี่ยนผานของสังคมไทย39 ไดแก กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ซ่ึงไดกําหนดถึงศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย สิทธิของประชาชน สิทธิของเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ชุมชน คนพิการ ผูสูงอายุ ตอการไดรับบริการอยางเสมอภาคทุกคนในสังคม ทุกคนควรไดรับ
สวัสดิการในฐานะสิทธิพลเมืองของรัฐ  ขณะเดียวกันรัฐก็ตองไมละเลย  ไมทอดทิ้งกลุม
ผูดอยโอกาส เพื่อไมใหเกิดการใชมาตรฐานเชิงซอน (Double Standard) ซ่ึงรัฐจะตองมีบริการงานสังคม
สงเคราะหสําหรับชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อแกไขฟนฟู ปองกัน และพัฒนาคนกลุมนี้
ขึ้นมาใหสามารถชวยเหลือตนเอง พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมไดในระยะยาว ดังจะเห็นไดจาก
ปจจุบัน รัฐไดมีแนวคิดในการใหความคุมครองทางสังคม เพื่อดูแลคนที่อยูในกลุมผูดอยโอกาส 

                                                        
 39  แหลงเดิม.  หนา 55-61. 
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กลุมเสี่ยงตางๆ ใหไดรับสิทธิบริการพื้นฐานเทาเทียมกับประชาชนทั่วไปเปนเครื่องมือที่ใชวิธีการ 
และกระบวนการพัฒนาคนไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และบูรณาการระบบทรัพยากรใน
สังคมใหเกิดการจัดสรรอยางเปนธรรมกับทุกคนในสังคม และตอมาไดมีการแกไขกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงไดบัญญัติกฎหมายดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
แกแรงงานนอกระบบดวย มีสวนสําคัญที่เกี่ยวของควรกลาวถึงไวดังนี้ 
   1)  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
อยางเปนธรรม การกําจัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ 
การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิการของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัด
ความเปนธรรมในการแขงขัน40 
   2)  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน 
รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางาน และเมื่อพนภาวการณทํางาน ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ41 
   3)  บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมีสิทธิไดรับความ
ชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ42 
   4)  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหประชากรวัย
ทํางานมีงานทํา จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน
จัดระบบประกันสังคม  รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีได รับคาตอบแทนสิทธิประโยชน 
และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ43 
 2.3.2 ความหมาย และความเปนมาเกี่ยวกับแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
   เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาความอดอยากของมวล
มนุษยดวยการทําหนาที่สรางความมั่นคงทางอาหาร โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูไมวาจะ
เปนดิน น้ํา อากาศ แสงแดด มาใชในการผลิตอาหารและสินคาทางการเกษตรเพื่อเล้ียงประชากร 
ทั่วโลก 

                                                        
 40  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 43.  
 41  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 44. 
 42  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 55. 
 43  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 84 (7). 
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  เกษตรกรรม (Agricultural) ตามความหมายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ และกฎหมาย 
ที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐตางๆ ไดมีการกําหนดคํานิยามไว อาทิ เชน 
  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตร พ.ศ. 2517 ไดใหคําจัดความของคําวา 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว เล้ียงผ้ึง เล้ียงไหม เล้ียงครั่ง      
เพาะเห็ด การประมง และเกษตรกรรมอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา44 
   พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ .ศ .  2517 ไดใหความหมายของ 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา การทําไร การทําสวน เล้ียงสัตว เล้ียงสัตวน้ํา เล้ียงผ้ึง 
เล้ียงไหม เล้ียงครั่ง เพาะเห็ด และการอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา45 
   พระราชบัญญัติเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ไดใหความหมายของ “เกษตรกรรม”  
หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว เล้ียงสัตวน้ํา และกิจการอื่นๆ ตามกฎกระทรวง46 
   พระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. 2551 ใหความหมายของ “เกษตรกรรม” หมายความวา 
การทํานา ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว เล้ียงสัตวน้ํา และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา47 
   กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 ใหความหมาย
ของ “งานเกษตรกรรม” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การปาไม 
การทํานาเกลือสมุทร และการประมงที่มิใชการประมงทะเล48 
   กลาวโดยสรุปผูเขียนมีความเห็นวา “งานในภาคเกษตรกรรม” หมายถึง งานที่เกี่ยวของ
กับการเพาะปลูกไมวาจะเปน การทํานา ทําไร ทําสวน การปาไม การทํานาเกลือ การเลี้ยงสัตว    
การทําประมงที่ไมใชประมงทะเล และใหหมายความรวมถึงกิจการอื่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณหรือรัฐมนตรีที่ มี อํ านาจตามกฎหมายไดกํ าหนด  โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
   ในอดีตการประกอบอาชีพของภาคเกษตรกรรม49 เปนการประกอบอาชีพเพื่อการยังชีพ
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยพึ่งพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก มีวัฒนธรรม

                                                        
 44  พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตร พ.ศ. 2517, มาตรา 3. 
 45  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517, มาตรา 4. 
 46  พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517, มาตรา 4. 
 47  พระราชบัญญัติที่ดิน พ.ศ. 2551, มาตรา 5. 
 48  กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547, ขอ 2. 
 49  แหลงเดิม.  หนา 1-4.  
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ชวยเหลือเกื้อกูลกันและมีความพอใจกับชีวิตความเปนอยูที่พอมีพอกิน การใชแรงงานเปนแรงงาน
ในครอบครัวและชุมชนแลกเปลี่ยนกันทํางาน โดยไมหวังผลตอบแทนเปนเงินซึ่งจะนําไปสูความ
รวมมือรวมใจในเรื่องอื่นๆ เชน การจัดงานประเพณี พิธีกรรมตางๆ แตปจจุบันวิถีชีวิตของ
เกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเศรษฐกิจระบบทุนนิยมจากการประกอบอาชีพเพียงเพื่อการ
บริโภคและคาขายในทองถ่ินเปลี่ยนเปนการผลิตตามความตองการของตลาด รวมทั้งเพื่อเปน
วัตถุดิบปอนภาคอุตสาหกรรม วิถีชีวิตการประกอบอาชีพที่เคยกําหนดเองเปลี่ยนเปนถูกกําหนด
โดยตลาดทุนนิยม โดยที่ขาดความรูและทักษะการเกษตรสมัยใหม จึงทําใหขาดอํานาจตอรองสงผล
ใหรายไดต่ําและประสบภาวะหนี้สิน ระบบการผลิตไมสนองตอการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานในกระแส
บริโภคนิยมแรงงานหนุมสาวจึงตองดิ้นรนออกไปทํางานรับจาง ทั้งในและนอกภาคการเกษตรเมื่อ
หมดฤดูกาลสงผลตอสภาพความเปนอยูของครอบครัว เพราะเหลือแตคนสูงอายุและเด็กซึ่งสวน
ใหญเปนเพศหญิงทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานเมื่อถึงฤดูกาลเกษตร วิถีการประกอบอาชีพ 
จึงเปลี่ยนจากการใชแรงงานในครัวเรือนมาเปนการจางแรงงานมากขึ้น ตัวเกษตรกรเองตองเปลี่ยน
บทบาทจากการเปนผูผลิตเพียงอยางเดียวมาเปนแรงงานรับจางอีกฐานะหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่
เปนเพศหญิงจะตองรับภาระหนักขึ้น การโยกยายถ่ินฐานของแรงงานภาคเกษตรกรรมนอกจากจะ
สงผลตอสภาพครอบครัวของเกษตรกรซึ่งตองแยกกันอยูแลว ยังสงผลตอโครงสรางและสภาพ
สังคม และการเพิ่มขึ้นของจํานวนแรงงานนอกระบบในเมืองโดยรวมดวย 
   การประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถจําแนกออกเปนลักษณะใหญๆ ไดเปน 
5 ประเภทงาน ซ่ึงมีกิจกรรมการทํางานที่คลายคลึงกันและแตกตางกันออกไปดังตอไปนี้50 
   1)  การเพาะปลูกไดแก การทํานา ทําสวน และทําไร 
   2)  การเลี้ยงสัตว ไดแก การเลี้ยงสัตวบก และสัตวปก 
   3)  การประมง ไดแก ประมงน้ําจืด ประมงทะเล (ประมงชายฝง ประมงน้ําลึก) และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
   4)  การปาไม ไดแก การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   5)  การทํานาเกลือ ไดแก การทํานาเกลือสมุทร 
   เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศอยูในเขตมรสุม การมีงานทําและการใชแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมจะขึ้นอยูกับดินฟาอากาศ และการผลิตตามฤดูกาล โดยขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ เชน 
ชนิดของพืชหรือชนิดของสัตว ทองที่การชลประทาน ระดับเทคโนโลยีทางการเกษตร เปนตน 
ผูที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมสามารถแบงตามลักษณะของงานที่ทําออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

                                                        
 50  แอดวานซ โกลบอล บิซิเนส.  (2547).  การคุมครองแรงงานในงานภาคเกษตร (รายงานการวิจัย 
เสนอตอ กระทรวงแรงงาน).  หนา 6-22.  
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   1)  เกษตรกรทั่วไป ไดแก ผูประกอบอาชีพเกษตรในสาขาตางๆ ซ่ึงหมายความถึง 
ผูประกอบกิจการที่เปนเจาของกิจการ โดยมีการจางแรงงาน และเกษตรกรรายยอยซ่ึงประกอบ
กิจการโดยอาศัยแรงงานในครัวเรือน 
   2)  เกษตรกรรับจาง ไดแก ผูที่รับจางทํางานทั่วไป และเกษตรกรรายยอยซ่ึงมีรายได 
ไมพอเพียงที่ดิ้นรนรับจางทํางานใหแกผูประกอบกิจการเกษตร เมื่อวางเวนจากการทํางานใน
ครัวเรือน 
   3)  เกษตรกรพันธะสัญญา ไดแก เกษตรกรผูผลิตสินคาทางการเกษตรใหกับบุคคล  
หรือนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับซื้อ โดยมีการตกลงลวงหนาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการผลิต และการรับซื้อ 
เชน อุปกรณ การผลิต วัตถุดิบ คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ราคา และเวลารับซื้อ เปนตน  
   แมวาแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมจะมีบทบาทสําคัญในการผลิตอาหารเพื่อเล้ียง
ประชากรทั้งประเทศ และมีเหลือใหสงออกไปตางประเทศดวย แตในความเปนจริง แรงงานในภาค
เกษตรกรรมเปนกลุมแรงงานที่มีสภาพการทํางานและความเปนอยูที่นาสงสารมากที่สุดกลุมหนึ่ง 
เนื่องจากการทํางานในงานเกษตรกรรมสวนใหญ ตองทํางานอยูกลางแจง และตองผจญกับสภาพ
ดินฟาอากาศที่แปรปรวน ไมวาอากาศจะรอนหรือหนาว เมื่อถึงชวงเวลาในการตระเตรียมการ
เพาะปลูกหรือฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแตละป อาจจะตองทํางานติดตอกันทุกวันในหนึ่งสัปดาห 
โดยไมมีวันหยุดหรือตองทํางาน โดยมีช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนานติดตอกันในแตละวัน เพื่อใหทัน
ตอการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว คัดเลือก ตกแตง บรรจุ ขนสง จําหนาย เปนตน แมจะมีการนําเครื่องจักร 
อุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในการทํางานเกษตรกรรม เพื่อชวยแบงเบาภาระแตก็ยัง 
ไมเพียงพอ แรงงานในภาคเกษตรกรรมก็ยังมีความยากลําบากในการทํางาน สรางผลผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานอยูนั่นเอง เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนการทํางานในภาคเกษตรกรรม 
ก็ปรากฏวาแรงงานในภาคเกษตรกรรม  ไดรับผลตอบแทนการทํางานหรือคาจางในอัตรา 
คอนขางต่ํา และมีความไมแนนอน โดยรายไดจากการทํางานขึ้นอยูกับปริมาณงานหรือระยะเวลา
ในการทํางาน อีกทั้งไมมีโอกาสไดรับหลักประกันพื้นฐานในการทํางาน เชน ไมไดรับการจัดหาที่
ทํางานหรือที่พักที่ดี ไมมีหลักประกันสุขภาพในการทํางาน ไมมีโอกาสในการศึกษาเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการทํางาน เปนตน นอกจากนี้แรงงานในภาคเกษตรกรรมยังมีความเสี่ยงสูงตอภยันตรายจาก
สารเคมีที่ใชในการปองกันศัตรูพืช หรือเพื่อเรงผลผลิตในไรนา ตลอดจนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใชอุปกรณและเครื่องจักรในการทํางาน และยังมีการใชแรงงานเด็ก 
เปนจํานวนมากทํางานในงานเกษตรกรรม เพื่อเปนชองทางสนับสนุนแรงงานและการเงินของ
ครอบครัว ทําใหแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่สวนใหญอยูในชนบท และมีรายไดไมเพียงพอ 
ตองเคลื่อนยายไปหางานประเภทอื่นทําในชุมชนเมือง กอใหเกิดปญหาการไหลออกของแรงงานที่
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ใชในการผลิตในภาคเกษตรกรรม และสรางปญหาใหแกชุมชนเมือง ในดานการขาดโครงสราง
พื้นฐาน และส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนอยางเพียงพอ และปญหาสังคมในชุมชนเมือง 
 
2.4 สภาพแวดลอมและความเสี่ยงภัยในการทํางานของแรงงานภาคเกษตรกรรม 
   ส่ิงที่อยูรอบตัวผูปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่การทํางาน เชน เครื่องจักร เครื่องมือตางๆ 
อากาศที่หายใจ แสงสวาง เสียง ความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ฝุนควัน ถือเปนสภาพ 
แวดลอมในการทํางาน51 มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต และความอยูดีมีสุขของผูปฏิบัติงาน 
ถาสภาพแวดลอมในการทํางานดี ยอมสงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานในทางที่ดี 
เอื้อตอการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม ซ่ึงการมีสภาพแวดลอมที่ดีหมายความรวมถึง
การมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง การไดรับบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง การทํางานที่มีความปลอดภัย      
มีความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเกื้อกูลคุณภาพ
การดํารงชีวิตใหเกิดการสนับสนุนความอยูดีมีสุขของคนในสังคมนั้นๆ 
 2.4.1 สภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานภาคเกษตรกรรม 
   งานในภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของเกษตรกร มีความแตกตาง
ไมเหมือนกับงานในภาคอุตสาหกรรม การทําเกษตรกรรมสวนใหญบานและสถานที่ทํางานมีที่ตั้ง
อยูในพื้นที่เดียวกัน ช่ัวโมงการทํางานถูกกําหนดตามความจําเปนของงาน การทํางานไมมีวันหยุดที่
แนนอน ทํางานที่ไมเปนเวลาแนนอน อันตรายตางๆ ทั้งตัวเกษตรกรเองและครอบครัวจะไดรับ
ผลกระทบรวมกัน โดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรขนาดเล็ก ผูปฏิบัติงานสวนใหญคือสมาชิกใน
ครอบครัว การทํางานไมตองมีการทดสอบความถนัดเหมือนที่ทํากันในภาคอุตสาหกรรม 
การทํางานสวนใหญตองทํางานกลางแจง สัมผัสกับสภาพอากาศ แสงแดดโดยตรง ซ่ึงเปนปจจัย
เสี่ยงที่กอใหเกิดการไดรับอันตรายจากการทํางานดวย จากขอมูลการศึกษาของกลุมงานวิเคราะห
และพยากรณสถิติเชิงสังคม สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดรายงานถึงความสัมพันธของอาชีพกับ 
การเจ็บปวย การมีโรคเร้ือรัง การมีโรคประจําตัว และการไดรับบาดเจ็บของแรงงานพบวา แรงงาน
ที่ทํางานในดานการเกษตรและประมง มีภาวะเจ็บปวยมากกวาอาชีพกลุมอื่นๆ รองลงมาคือ
พนักงานบริการและพนักงานขายในรานคาและตลาด ทั้งนี้ แรงงานชายและหญิงมีลักษณะ
เชนเดียวกัน52 
 
 

                                                        
 51  แหลงเดิม.  หนา 16. 
 52  แหลงเดิม.  หนา 7.  
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 2.4.2 ความเสี่ยงภัยจากการไดรับอันตรายในงานเกษตรกรรม 
   การทําเกษตรกรรมในปจจุบันมีการใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต
และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคเพิ่มขึ้น53 มีการนําเอาเครื่องมือ และอุปกรณที่ทันสมัย
มาใชในกระบวนการผลิต เชน รถไถนา รถบดดิน รถเก็บเกี่ยวพืชผล เครื่องตัดหญา และเครื่องจักรกล 
ที่ทันสมัยมาใชกันอยางกวางขวาง กระบวนการผลิตและขั้นตอนการทํางานของเกษตรกรมีปจจัย
เส่ียง ซ่ึงมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งคุกคามดานสุขภาพ สงผลกระทบตอเกษตรกรผูใชแรงงานใหไดรับ
อันตรายจากการปฏิบัติงาน สรางตนทุนสูงใหแกประเทศเปนอยางมาก โดยภาพรวมพบวา แรงงาน
ในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมความเสี่ยงอันตรายอยูในระดับที่ตองการ การแกไขปรับปรุงใน
ชวงเวลาที่เหมาะสม และบางกรณีตองปรับปรุงอยางเรงดวน เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยสูงมาก อาทิเชน54 
   1) กิจกรรมการเพาะปลูกที่มีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช และปุยเคมี เชน เกษตรกรที่มี
อาชีพปลูกผักและผลไม เปนตน 
   2) กิจกรรมการเลี้ยงสัตวที่มีการใชสารเคมีกับสัตวเล้ียงเปนยาปฏิชีวนะบําบัดอาการ
อักเสบ ทองเสีย เปนหวัด การติดเชื้อประเภทตางๆ เชน ยาถายพยาธิ ยาบํารุง วัคซีน ยากําจัดเห็บ
และไร เปนตน 
   3) กิจกรรมที่ใชเครื่องจักรกลเคลื่อนที่ เชน รถไถที่มีสภาพความไมปลอดภัยบางอยาง 
เชน ไมมีการติดตั้งเบรกมือ เบรกหามลอ เทาล่ืน อุปกรณหลวมคลอน พวงมาลัยไมสามารถบังคับ
เล้ียวไดตามตองการ ชุดระบบสงถายพลังงานหรือสวนเคลื่อนไหวได ไมมีฝาครอบปองกันอันตราย 
ดอกยางบางสึกหรอ ซ่ึงอาจทําใหล่ืนไถลหรือเบรกไมอยู และกิจกรรมที่นําเครื่องจักรอ่ืนๆ มาใช 
เชน เครื่องตัดหญาชนิดใบมีดหมุน เครื่องบุกเบิกที่ดินชนิดใบหมุน และเครื่องที่ปรับเปลี่ยนเปน
รถบรรทุกมีสภาพความไมปลอดภัยคลายคลึงกัน เครื่องจักรกลที่อยูกับที่นํามาใชเปนเครื่องตน
กําลัง และใชในกระบวนการผลิตซ่ึงมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตรายได โดยเฉพาะเครื่องจักรที่มี 
สวนประกอบของพลูเลย สายพาน และเพลา ที่ไมมีการติดตั้งฝาครอบปองกันอันตราย นอกจากนี้
ยังมีมลภาวะจากเสียงดัง และกาซพิษจากการเผาไหมของเครื่องจักรที่นํามาใชอีกดวย 
   4) การจัดเก็บสารเคมีที่ใชปราบศัตรูพืชที่ไม เปนระเบียบ มิไดแยกไวเฉพาะที่ 
และสถานที่จัดเก็บมีแสงแดดสองถึง ภาชนะบรรจุเมื่อเปดออกแลวมักจะมีสวนแหลมคม มีคราบ
สารเคมีหกเลอะทําใหฉลากไมชัดเจน และไมสามารถปดภาชนะไดสนิทเมื่อเลิกใช และในขณะใช

                                                        
 53  แหลงเดิม.  หนา 121.  
 54  แหลงเดิม.  หนา 20-21.  
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ฉีดหรือพนสเปรยมีลักษณะฟุงกระจาย ทําใหมีโอกาสสูดเขาทางลมหายใจไดมาก และที่สําคัญคือ
ผูใชสารเคมีรอยละ 70 ไมสวมใสอุปกรณปองกันการหายใจ เปนตน 
 2.4.3 อันตราย และปจจัยเสี่ยงในงานเกษตรกรรม 
   ในการศึกษาถึงอันตรายจากการทํางาน และปจจัยเส่ียงที่เกษตรกรมีโอกาสไดรับจาก
การปฏิบัติงานสามารถแยกพิจารณาได ดังนี้55 
   1) อันตรายจากปจจัยทางเคมี (Chemical Hazards) ที่พบเห็นไดงายเกิดขึ้นมาจาก
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงเกษตรกรมีโอกาสสัมผัสกับปจจัยคุกคามนี้ ไดแก ฝุน (Dusts)     
ฟูม (Fumes) ควัน (Smoke) มิสต (Mists) กาซ (Gases) และไอ (Vaper) สารเคมีแตละชนิดจะมี
ระดับที่เปนอันตรายแตกตางกัน (Threshold Limit Value, TLV) ขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน คุณสมบัติ
ของสารเคมี การเขาสูรางกาย ความเขมขนและระยะเวลาสัมผัส ตัวผูปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอม
ตางๆ56 สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรชาวนาใชมากที่สุด คือ สารฆาแมลง (Insecticide) และสาร
ปราบวัชพืช (Herbicides) และปุย ซ่ึงนํามาใชในขั้นตอนการเตรียมดิน และขั้นตอนการบํารุงรักษา
ตนพืช สารเคมีดังกลาวสามารถเขาสูรางกาย ทางปาก ทางหายใจ การดูดซึมทางผิวหนัง ซ่ึงสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชสามารถแบงไดเปน 5 กลุมคือ สารฆาแมลง (Insecticide) สารปราบวัชพืช (Herbicides)  
สารฆาเชื้อรา (Fungicides) สารฆาหนู (Rodenticides) และสารรมควัน (Fumigant) 
    อันตรายจากสารเคมีทําใหเกิดผลกระทบตออวัยวะทุกสวนในรางกาย ผูปฏิบัติงานที่
ตองอยูในสภาพแวดลอมที่มีส่ิงคุกคามทางเคมีอยูตลอดเวลา บางครั้งอาจเกิดอันตรายแบบ
เฉียบพลัน เชน มีสารเคมีร่ัวไหลทําใหไดรับพิษของสารเคมีเขาไปเต็มที่ แตสวนใหญแลว
คนทํางานจะไดรับพิษจากสารเคมีแบบรื้อรังมากกวา คือเขาสูรางกายทีละนอยเปนเวลานานๆ 
ดังนั้น อาการของการรับพิษจากสารเคมีอาจแสดงออกมาชวงใดก็ได ถาไดรับมากก็แสดงอาคาร
ออกมาอยางเฉียบพลันภายในเวลาเปนนาที เปนชั่วโมง หรือเปนวัน ถาเปนพิษเรื้อรังอาจแสดง
อาการออกมาหลังการทํางานเปนเวลานาน บางครั้งหลังออกจากงานไปแลวก็เปนได สารเคมีที่เขาสู
รางกายจะสงผลกระทบตอสุขภาพหลายประการ ไดแก การเกิดโรคมะเร็ง มีผลตอระบบสืบพันธุ
และการเจริญพันธุ ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ผลตอระบบทางเดินอาหารและตับ ผลตอ
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ผลตอระบบภูมิคุมกัน ผลตอไต ผลตอระบบประสาท ผลตอระบบ

                                                        
 55  ลักขณาพร  โทวรรธนะ.  (2552).  การบาดเจ็บที่เก่ียวเน่ืองจากการทํางานและพฤติกรรมความ
ปลอดภัย ในการทํางานของเกษตรกร.  หนา 17-22.  
 56  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. (2552).  เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีความปลอดภัย  
หนวยท่ี 1-7 (สาขาวิชาวิทยาศาตรสุขภาพ).  หนา 1-47.  
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หายใจ57 นอกจากจะมีผลกระทบตอรางกายแลว ยังมีผลกระทบตอจิตใจและสังคม คือ เกิดความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับพิษของการใชสารกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันหาก
สารเคมีตกคางในพืชหรือสัตวที่ใชเปนอาหาร อาจทําใหผูบริโภคไดรับอันตรายจากการสะสมของ
ปริมาณสารเคมีในรางกายในระดับที่เปนอันตรายตอสุขภาพได รวมถึงผลกระทบตอพืชและสัตว 
โดย เฉพาะทําใหใบและตนพืชเปนรอยดาง และมีการดื้อยาของแมลงและศัตรูพืช สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม มีสารเคมีตกคางและปนเปอนในสิ่งแวดลอมอีกดวย58 
    ปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืช และปุยเคมีอยางกวางขวางและ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว59 ทําใหเกิดปญหาสุขภาพตอตัวผูใช โดยเฉพาะผูขับเครื่องพนยา เกษตรกร 
ผูเก็บเกี่ยวผลผลิต และบุคคลทั่วไป ซ่ึงกลุมบุคคลที่ไดรับสัมผัสสารเคมี ไมวาจะดวยวิธีการกลืน
กิน เข าไป  การสัมผัสทางผิวหนัง  และการหายใจ  ซ่ึ งอาจเกิดขึ้นไดในขณะที่ สูบบุห ร่ี 
การรับประทานอาหารขณะมือสกปรกหลังการใชยาฆาแมลง การรับประทานผลไมที่ไดรับการฉีด
พน หรือกลืนสารนั้นเขาไปโดยไมรูเทาทันเปนตน ผลกระทบจากการสัมผัสทางผิวหนังบอยครั้ง 
เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน การไดสัมผัสกับตัวยาเกิดไดในระหวางที่เตรียมสวนผสม และขณะฉีดพน
ยา ผลการออกฤทธิ์ของตัวยาบนผิวหนัง จะทําใหผิวสวนที่ไมมีการปองกันไดรับอันตราย ขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง เชน ระดับความแรงของยา อัตราความเร็วที่ผิวดูดซับ ขนาดของบริเวณที่ยาออก
ฤทธ์ิบนผิว ชวงระยะเวลาที่ตัวยาสัมผัสกับผิว ปริมาณยาที่สัมผัสกับผิว สวนการสัมผัสโดยการ
หายใจอาจเกิดจากการหายใจเอาละออง หรือหยดละอองของเหลว ไอ และ อนุภาคฝุนของยา 
ฆาแมลงเขาไป การไดรับยาโดยทางหายใจเกิดขั้นไดในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
เหมือนกันกับทางอื่น เชน ระหวางเตรียมยา ขณะฉีดพน และขณะเขาสูบริเวณที่ฉีด ซ่ึงระดับคา
ความเปนพิษของยาฆาแมลงนั้น มีทั้งชนิดรุนแรงฉับพลัน ถาอันตรายจากการไดรับยาปริมาณมากๆ 
ในครั้งเดียวและชนิดเรื้อรัง คือ การสัมผัสสารเคมีชาๆ เปนเวลานานๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจาก
การไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะกอใหเกิดอาการเฉียบพลันหรืออาการเรื้อรัง สําหรับ
อาการเฉียบพลันที่พบบอย เชน ปวดศีรษะ มึนงง คล่ืนไส เจ็บหนาอก อาเจียน ผิวหนังเปนผ่ืน 
ปวดกลามเนื้อ เหงื่อออกมากผิดปกติ ตะคริว ทองรวง หายใจติดขัด ตาพรามัว สวนอาการเรื้อรัง 

                                                        
 57  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉ. (2551).  เอกสารการสอนชุดวิชา พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร 
หนวยท่ี 6-10 (สาขาวิชาวิทยาศาตรสุขภาพ).  หนา 4-8. 
 58  ยุวยงค  จันทรวิจิตร และคณะ.  (2550,มกราคม-มีนาคม).  “ปญหาและความตองการเกี่ยวกับการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร.”  พยาบาลสาร, 34, 1.  หนา 156-157.  
 59  นุศราพร  เกษสมบูรณ.  (2547).  ผลกระทบตอสุขภาพจากการใชสารเคมีอันตรายในภาคการ 
เกษตรไทย.  หนา 6-12. 
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ที่พบ คือ เกิดพิษตอระบบประสาท ระบบสืบพันธุ ระบบภูมิคุมกันโรค ระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบฮอรโมน รวมทั้งมะเร็งดวย 
   2)  อันตรายจากปจจัยทางชีวภาพ (Biological Hazards)60 มีสาเหตุมาจากสิ่งคุกคาม
สุขภาพที่เปนสิ่งมีชีวิต เชน เชื้อโรค และหนอนพยาธิตางๆ ส่ิงคุกคามทางชีวภาพสวนใหญแลว 
เปนกลุมของโรคติดตอจากคนสูคน และโรคที่เปนในสัตวและติดตอมาสูคนได ส่ิงคุกคามสุขภาพ
ทางชีวภาพยังรวมถึงสวนของสิ่งที่มีชีวิต เชน ฝุน ละออง ยาง น้ําเลี้ยงฯลฯ ที่มาจากพืชดวย 
ซ่ึงสามารถทําอันตรายตอรางกายได เนื่องจากการที่มีสารเคมี หรือเชื้อโรคที่เปนอันตรายปะปนอยู 
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพดังกลาว 
เนื่องจากเกี่ยวของกับการจับตองสัตวและชิ้นสวนของสัตว รวมถึงมีโอกาสในการสัมผัสกับ 
ส่ิงขับถายของสัตวที่เปนโรคดวย กลไกการเกิดโรคเริ่มตนจากการไดรับเชื้อโรคเขาสูรางกาย 
จากการไดรับสัมผัสกับสิ่งที่มีเชื้อโรคดังกลาวปะปนอยู เมื่อไดรับเชื้อโรคเขาสูรางกายแลว 
ผูปฏิบัติงานไมมีภูมิคุมกันโรค หรือไมมีความตานทางตอโรค เชื้อโรคนั้นก็จะเจริญเติบโต 
และทําอันตรายตอรางกายเปนขั้นตอนจากที่ไมมีอาการแสดงของโรค ไปจนถึงขั้นตอนที่มีอาการ
แสดงของโรคอยางชัดเจนตามชนิดของโรค ซ่ึงเรียกวาวงจรธรรมชาติการเกิดโรค อาการแสดง
ระยะเริ่มแรกของโรคกลุมนี้ สวนใหญแลวเปนอาการที่ไมมีลักษณะเฉพาะ แตมักจะนําไปสูการ
สันนิษฐานโรคได หากมีขอมูลปจจัยดานการประกอบอาชีพเกี่ยวของกับการเกิดโรคที่เหมาะสม 
เปนตน 
   3)  อันตรายจากปจจัยทางกายภาพ (Physical Hazards) คือ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่อยู
รอบตัวผูปฏิบัติงานนั้นมีหลายชนิด เชน ความรอน ความเย็น เสียงดัง การสั่นสะเทือน รังสี แสงสวาง 
ความกดดันบรรยากาศ เปนตน ส่ิงแวดลอมทางกายภาพเหลานี้ หากมีระดับหรือปริมาณพอเหมาะ 
ก็ยอมไมทําใหเกิดอันตรายตอตัวผูปฏิบัติงาน แตถาหากมีระดับหรือปริมาณที่สูงเกินไป ก็อาจจะ 
ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานได ส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่จะกลาวถึงใน
ที่นี้ ประกอบดวยเสียงดัง การสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ ความรอน และแสง 
ซ่ึงถือเปนอันตรายจากปจจัยคุกคามทางกายภาพ 
    สภาพแวดลอมการทํางานในกิจกรรมการเกษตร มีปจจัยคุกคามดานกายภาพ 
ที่สําคัญ ไดแก เสียงดัง ความรอน และการสั่นสะเทือน การสัมผัสเสียงจากเครื่องมือทางการเกษตร 
เชน รถแทรกเตอร เครื่องนวดขาวหรืออุปกรณเครื่องจักรทางการเกษตร ซ่ึงพบวามีระดับเสียงดัง
มากกวา 90 เดซิเบล (เอ) การสัมผัสเสียงดังมากเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ตลอดระยะ 8 ช่ัวโมงการ

                                                        
 60  แหลงเดิม.  หนา 5. 
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ทํางาน จะสงผลตอสมรรถภาพการไดยิน และอาจเปนสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
กระเพาะอาหาร หรือมีอาการเบื่อหนาย ขาดสมาธิ ทําใหประสิทธิภาพของการทํางานลดลง 
การสัมผัสเสียงดังจากอุปกรณทางการเกษตร จึงเปนปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลตอการสูญเสียการไดยิน 
ในกลุมเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาตองเผชิญกับความรอนจากการทํางานในที่โลงแจง 
การสัมผัสความรอนจากแสงแดดเปนเวลานาน ทําใหอุณหภูมิรางกายสูง สูญเสียน้ําและเกลือแร 
ทางเหงื่อทําใหเกิดตะคริว เปนลม เหนื่อยเพลียจากความรอน หรืออาจมีอาการโรคผิวหนังจาก
ความรอน เชน ผิวไหมแดด มะเร็งผิวหนังเปนตน 
   4)  อันตรายจากปจจัยทางการยศาสตร (Ergonomics) เปนปจจัยคุกคามที่เกิดจากทาทาง
การทํางานที่ไมเหมาะสม หรือฝนธรรมชาติ ไมเหมาะสมกับลักษณะและความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน จะกอใหเกิดความเมื่อยลา ความไมสะดวกสบายในการทํางาน และความเครียด 
อันนํามาซึ่งความผิดพลาดในการทํางาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานลดลง ผูปฏิบัติงาน 
ขาดขวัญกําลังใจ ทั้งยังกอใหเกิดการประสบอันตรายจากการทํางาน เชน อุบัติเหตุ และความ
เจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพตางๆ โดยเฉพาะภาวการณบาดเจ็บสะสมเรื้อรังซ่ึงเปน 
ความเจ็บปวยที่เกิดสะสมอยางชาๆ มีปจจัยเสี่ยง คือ ลักษณะการทํางานที่ไมเหมาะสมและ 
การทํางานซ้ําซาก ทําใหเกิดอันตรายตอรางกายหลายระบบ 

              สําหรับคําวา “การยศาสตร”61 อานวา “กา-ระ-ยะ-ศาสตร” มีการกลาวถึงกันมากใน
วงงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงหมายถึง ศาสตรใน
การจัดสภาพงานใหเหมาะกับคนทํางาน หรือการศึกษาคนในสภาพแวดลอมการทํางาน (Law of 
Work) ซ่ึงมาจากรากศัพทภาษากรีก สองคํา คือ “Ergon” หมายถึงงาน กับคําวา “Nomos” หมายถึง
กฎ เมื่อรวมทั้งสองคําแลวมีความหมายวา “การศึกษากฎเกณฑในการทํางาน โดยมีเปาหมาย
เพื่อที่จะปรับปรุงงาน หรือสภาวะในการทํางานใหเขากับบุคคล โดยใชความรู กระบวนการ 
และวิธีการตางๆ เกี่ยวกับรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงาน สําหรับคําที่ใชในภาษาอังกฤษ 
มีความหมายใกลเคียงกัน เชน คําวา “Hum Factors, Human Engineering” หรือ “Human Factors 
Engineering” สวนคําที่ใชในภาษาไทยที่มีความหมายในลักษณะเดียวกัน เชน คําวา “วิทยาการจัด
สภาพงาน” หรือ  “สมรรถยศาสตร”  ในการบัญญัติศัพทนี้  คณะกรรมการบัญญัติศัพท
วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกลและอุตสาหกรรมของราชบัณฑิตยสถานไดพิจารณาบัญญัติศัพท
โดยใชคําวา “การยศาสตร” (Ergonomics) ซ่ึงปจจุบันเปนที่ยอมรับและใชกันแพรหลายมากขึ้น  
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  สุวัสสา  เพ็งสีแสง.  (2552).  ปญหาดานการยศาสตรและปจจัยท่ีเก่ียวของในชาวนา ตําบลศรีวิชัย 
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    การประสบอันตรายมากกวาครึ่งหนึ่งของผูประสบอันตรายจะเปนการบาดเจ็บ
สะสมเรื้อรัง มีปจจัยเส่ียง คือ ลักษณะการทํางานที่ไมเหมาะสมและงานซ้ําซาก ทําใหเกิดอันตราย
ตอระบบตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะความผิดปกติของระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงราง 
ปญหาที่พบบอย คือ อาการปวดหลัง ปวดคอ และปวดไหล สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณในการทํางานที่ออกแบบไมเหมาะสม รวมถึงการออกแรงทํางานแบบอยูกับที่ทําให
เมื่อยลาและเจ็บปวดเฉพาะที่ได หากจําเปนจะตองทํางานซ้ําเชนเดียวกันนี้เปนระยะเวลานาน ก็อาจ
เกิดความเจ็บปวดถาวรและความเสื่อมของกลามเนื้อนั้น โดยอาจรวมไปถึงขอตอเอ็น และเนื้อเยื่อ
อ่ืนๆ ที่อยูใกลเคียงทําใหเกิดการบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับเสนเอ็นการบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับเสนประสาท 
และการบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องกับการไหลเวียนโลหิตได62 
    จากผลการศึกษาในหัวขอที่เกี่ยวของกับความหมาย แนวคิด และความเปนมาของ
การใหความคุมครองแรงงานตามกฎหมาย ความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับการให
ความคุมครองดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม 
และความเสี่ยงภัยอันตรายในงานของแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม ดังที่กลาวไวขางตน 
ผูเขียนเห็นวาเปนขอมูลสําคัญเบื้องตนที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพของปญหาในทางปฏิบัติ เพื่อใช
เปนฐานขอมูลในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรการคุมครองทางกฎหมายที่ เหมาะสม 
โดยเฉพาะอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ และมาตรการทางกฎหมายของ
ตางประเทศ รวมทั้งกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของในปจจุบัน ซ่ึงผูเขียนไดรวมรวมและกลาว
ไวในบทที่ 3 ตอไป 

                                                        
62  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ช. (2551).  เอกสารการสอนชุดวิชา พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร 

หนวยท่ี 11-15 (สาขาวิชาวิทยาศาตรสุขภาพ).  หนา 12-2.  
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายในการใหความคุมครองดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม ตามอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศและในตางประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 
 ความปลอดภัยในการทํางานถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่แรงงานทุกคน ไมวาจะเปน
แรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบสมควรจะไดรับความคุมครอง เพื่อมิใหไดรับอันตรายจาก
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม ซ่ึงปจจุบันในประเทศไทยยังไมมี
กฎหมายเฉพาะที่ใหความคุมครองแรงงานกลุมนี้ ทําใหแรงงานประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพ 
แวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม ไมมีความปลอดภัยในการทํางาน และถูกเอารัดเอาเปรียบ 
เพราะยังไมมีกฎหมายและองคกรที่จะทําหนาที่ปกปองหรือใหความคุมครองสิทธิประโยชน 
ที่ใกลเคียงกันกับแรงงานในระบบ ผูเขียนเห็นวาเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาและการเสนอแนะ
มาตรการทางกฎหมายสําหรับประเทศไทยในอนาคต จึงเห็นควรศึกษาจากอนุสัญญาและขอแนะ
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายในตางประเทศ เพื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใชในปจจุบัน มีรายละเอียดดังจะกลาวตอไปนี้ 
 
3.1 อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
 องคการแรงงานระหวางประเทศ  (International Labour Organization: ILO) เปน
องคการที่อยูภายใตการกํากับดูแลขององคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) กอตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ภายหลังส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคใน
อันที่จะแสวงหาสันติภาพ ขจัดความยากจน สงเสริมสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของคนงาน  
มีหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ และใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ
แกประเทศสมาชิก เพื่อสรางมาตรฐานแรงงานขั้นพื้นฐาน (Fundamental Labour Standards) และ
ใหการสนับสนุน สงเสริม ประเทศสมาชิกปรับปรุงกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับแรงงานสอดคลองกับ
อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
  มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเปนเครื่องมือทางกฎหมาย ซ่ึงภาคีสมาชิกของ
องคการแรงงานระหวางประเทศใหการรับรองวาเปนหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติในการทํางาน 
โดยสวนใหญจะกําหนดในรูปแบบของอนุสัญญา (Conventions) และขอแนะ (Recommendations) 
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ซ่ึงมีผลบังคับใชแตกตางกัน หากประเทศสมาชิกใดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใด ก็มีพันธกิจ 
ที่จะตองปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนั้นๆ ใหครบถวน สวนขอแนะไมตองใหสัตยาบัน เพราะเปน
แนวทางปฏิบัติ สามารถรับเอาไปดําเนินการตามที่เห็นควรได อยางไรก็ตาม ยังมีมาตรฐานแรงงาน
ในรูปแบบอื่นๆ ดวย มีลักษณะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของมาตรฐานนั้นๆ เชน รูปแบบ 
พิธีสาร (Protocols) มักกําหนดเปนสวนขยายหรือเพิ่มเติมของอนุสัญญา ในขณะที่รูปแบบของ
ปฏิญญา (Declarations) จะกําหนดเปนหลักการใหญหรือกรอบแนวคิดของมาตรฐานแรงงานหรือ
การสงเสริมการนําไปปรับใช1 
  องคการแรงงานระหวางประเทศไดใหความสนใจกับการเพิ่มขึ้นของแรงงานนอก
ระบบ รวมถึงแรงงานผิดกฎหมาย แรงงานปกปด หรือการจางงานซอนเรนดวย2 โดยมีจุดเริ่มตน 
ที่องคการแรงงานระหวางประเทศไดมีการออกขอแนะที่ 169 วาดวยนโยบายการจางงานในป 
ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) โดยระบุในขอแนะวา การจางงานผิดกฎหมายหรือแรงงานนอกระบบ 
คือ การจางงานที่ไมมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย  กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศ โดยขอแนะนี้ ไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกดําเนินมาตรการตางๆ ที่จะตอสูกับการ
จางงานที่ผิดกฎหมายอยางเขมแข็งจริงจัง และดําเนินมาตรการตางๆ ที่จะทําใหแรงงานอกระบบ 
ไดเขามาสูการเปนแรงงานในระบบที่ไดรับการคุมครองทางกฎหมายทัดเทียมกัน 
  จากการศึกษาพบวา กฎหมายของประเทศไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีกฎหมาย
ที่ใหความคุมครองแกแรงงานนอกระบบในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 
ในงานเกษตรกรรมไวเปนการเฉพาะ ประกอบกับแนวคิดและหลักทฤษฏีตามที่ไดกลาวไวแลว 
ในบทที่ 2 ผูเขียนขอกลาวถึงอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กับการใหความคุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่เปนการทั่วไป รวมถึงอนุสัญญาและขอแนะ 
ที่ใหความคุมครองแรงงานดานความปลอดภัยในงานภาคเกษตรกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังจะ 
กลาวตอไปนี้ 
 3.1.1  อนุสัญญาที่ใหความคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรม3 
   องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดใหมีอนุสัญญาที่ใหความคุมครอง 
แกแรงงานภาคเกษตรกรรมไวหลายฉบับ ไดแก4 

                                                        
 1  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ. (2553).  เอกสารประมวลสาระชุดวิชา กฎหมายแรงงานและการ
อุตสาหกรรมชั้นสูง หนวยท่ี 1-15 (สาชาวิชานิติศาสตร).  หนา 1-9.   
 2  แหลงเดิม.  หนา 4-5.  
 3

  Convention of International Labour Organization.  (n.d.).  ILOLEX Database of International 
Labour Standards.  Retrieved.  July 23, 2011, from http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm   
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   1)  อนุสัญญาฉบับที่ 10 วาดวยเรื่องอายุขั้นต่ําของแรงงานในภาคเกษตรกรรม ค.ศ. 
1921 (C10 Minimum Age (Agriculture) Convention (พ.ศ. 2464)) มีการกําหนดเกณฑอายุอนุญาต
ใหเด็กทํางานในภาคเกษตรกรรม โดยกําหนดหามวาจางเด็กอายุต่ํากวา 14 ป ทํางานเกษตรกรรม 
ยกเวนมีการทํางานนอกเวลาศึกษาเลาเรียนตามปกติ ทั้งนี้ จะตองไมสงผลกระทบตอการเรียน 
ของเด็ก 
   2)  อนุสัญญาฉบับที่ 11 วาดวยสิทธิในการสมาคม (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. 1921 (C11 Right  
of Association (Agriculture) Convention (พ.ศ. 2464)) กําหนดคุมครองสิทธิเสรีภาพในการสมาคม 
และการรวมตัวกันของแรงงานเกษตรกรรม และกําหนดใหประเทศที่ใหสัตยาบันกําหนดใหการ
คุมครองสิทธิดังกลาวแกแรงงานเกษตรกรรม  เชนเดียวกับที่ใหการคุมครองแกแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมอื่น 
   3)  อนุสัญญาฉบับที่ 12 วาดวยคาทดแทน (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. 1921 (C12 Workmen’s 
Compensation (Agriculture) Convention (พ .ศ . 2464)) กําหนดใหประเทศที่ใหสัตยาบันออก
กฎหมายการจายคาทดแทนแกแรงงานเกษตรกรรมที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานหรือ
ระหวางการปฏิบัติงาน  
   4)  อนุสัญญาฉบับที่ 25 วาดวยการประกันการเจ็บปวย (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. 1927 
(C25 Sickness Insurance (Agriculture) Convention (พ.ศ. 2470)) กําหนดใหประเทศที่ใหสัตยาบัน
จัดระบบการประกันการเจ็บปวยแบบบังคับเพื่อคุมครองแรงงานเกษตรกรรมทุกคน ไมวาจะทํางาน
โดยใชอุปกรณหรือเครื่องทุนแรงหรือไมก็ตาม รวมถึงแรงงานฝกหัดทํางานดวย แรงงานผูเอา
ประกันมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจายจากแพทย และไดรับเวชภัณฑอยาง
พอเพียง 
   5)  อนุสัญญาฉบับที่ 99 วาดวยกลไกกําหนดคาจางขั้นต่ํา (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. 1951 
(C99 Minimum Wages Fixing Machinery (Agriculture) Convention (พ .ศ . 2494)) กํ าหนดให
ประเทศที่ใหสัตยาบันดําเนินการใหมีระบบการกําหนดคาจางขั้นต่ําเพื่อคุมครองแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการภาคเกษตรกรรม หรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวของ รัฐบาลภายหลังการหารือกับองคกร
นายจางและลูกจาง กําหนดการบังคับใชอัตราคาจางขั้นต่ําแกสถานประกอบกิจการ สาขาอาชีพ 
หรือแรงงานประเภทใด อยางไรก็ตามอาจมีการยกเวนการบังคับใชกรณีสมาชิกของครอบครัว 
ที่ทํางานรวมกันหรือการวาจางสมาชิกภายในครอบครัว 

                                                                                                                                                              
 4

  Convention of International Labour Organization.  (n.d.).  ILOLEX Database of International 
Labour Standards.  Retrieved.  July 23, 2011, from http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm   
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   6)  อนุสัญญาฉบับที่ 101 วาดวยวันหยุดโดยไดรับคาจาง (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. 1952 
(C101 Holidays with Pay (Agriculture) Convention (พ.ศ. 2495)) กําหนดใหแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการภาคเกษตรกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวของ มีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจําป 
โดยไดรับคาจางหลังจากทํางานในระยะเวลาติดตอกันกับนายจางคนเดียวกัน สวนระยะเวลาที่
ทํางานนั้นอาจกําหนดโดยกฎหมาย ขอตกลงรวม หรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือวิธีการ
อ่ืนใดที่รัฐรับรอง 
   7)  อนุสัญญาฉบับที่ 110 วาดวยงานเกี่ยวกับไร ค.ศ. 1958 (C110 Plantations Conven-
tion (พ.ศ. 2501)) กําหนดการคุมครองแรงงานในไร โดยหามมิใหบุคคลหรือสมาคมใดดําเนิน
กิจการสํานักงานจัดหาแรงงาน ยกเวน ไดรับอนุญาตและมีการจดทะเบียนไวกับหนวยงานรัฐ
แรงงานทุกคนของสํานักงานจัดหางาน ตองไดรับการตรวจรางกายกอน นายจางหรือสํานักงาน
จัดหาแรงงานเปนผูจัดหาพาหนะที่เหมาะสมและปลอดภัยในการรับขนสงแรงงานไปยังสถานที่
ทํางาน นอกจากนี้มีการกําหนดคุมครองสภาพการจางในเรื่องตางๆ เชน สัญญาจางแรงงานจะตอง
กําหนดระยะเวลาสูงสุดเอาไว เชน สําหรับการทํางานที่ไมตองเดินทางไกลจากถิ่นที่อยูของแรงงาน
กําหนดเวลาจางงานตองไมเกิน 12 เดือน ในกรณีแรงงานไมไดยายครอบครัวติดตามมาดวย  
กรณีมีการยายครอบครัวติดตามมาดวย  สําหรับการทํางานที่ตองเดินทางไกลจากถิ่นที่อยู 
ของแรงงาน กําหนดเวลาจางงานตองไมเกิน 2 ป กรณีไมมีการยายครอบครัวติดตามมาดวย และ 
ไมเกิน 3 ป กรณีมีการยายครอบครัวติดตามมาดวย สวนสภาพการจางอื่นๆ ไดระบุถึงสิทธิตางๆ 
ในเรื่องคาจางวันหยุดประจําปโดยไดรับคาจาง วันหยุดประจําสัปดาห การคุมครองแรงงานหญิง 
มีครรภ คาทดแทน สิทธิในการกอตั้งและเจรจาตอรองรวม และเสรีภาพในการรวมตัวกัน 
เปนสมาคม 
   8)  อนุสัญญาฉบับที่ 141 วาดวยการจัดตั้งองคกรของแรงงานชนบท ค.ศ. 1975 (C14 
Rural Workers’ Organizations Convention (พ.ศ. 2518)) กําหนดใหหลักประกันสิทธิของแรงงาน
ในชนบท ในการจัดตั้งและเขารวมองคการ โดยระบุวาแรงงานชนบทหมายถึงบุคคลใดๆ ที่ทํางาน
ในภาคเกษตรกรรม งานฝมือ หรืออาชีพที่เกี่ยวของในเขตชนบท ไมวาจะในฐานะลูกจางหรือ 
ผูประกอบอาชีพอิสระ สิทธิในการจัดตั้งองคกรของแรงงานชนบทนี้ ใหรวมถึงสิทธิในการกอตั้ง
การเขารวมองคกรดวยการเลือกของตนเองโดยยึดหลักเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม 
องคกรของแรงงานชนบท จะตองมีอิสระและดําเนินกิจการในลักษณะสมัครใจ และจะตองปลอด
จากการแทรกแซง การขูเข็ญบังคับ ทั้งนี้ การใชสิทธิของแรงงานชนบทตามอนุสัญญานี้ จะตอง
เคารพตอกฎหมายของบานเมืองดวย 
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 3.1.2 ขอแนะที่ใหความคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรม 
   นอกจากอนุสัญญาดังกลาวขางตนแลว องคการแรงงานระหวางประเทศยังไดมีการ
จัดทําขอแนะเพื่อเปนการคุมครองแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรมดวย มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ขอแนะที่ 13 วาดวยการทํางานกลางคืนของแรงงานหญิง (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ.
1921 (R13 Night Work of Women (Agriculture) Recommendation (พ.ศ. 2464)) เสนอใหมีการ
ควบคุมการทํางานกลางคืนของแรงงานหญิงในภาคเกษตรกรรม เพื่อใหมีชวงเวลาพักงานอันเปน
ส่ิงจําเปนตอรางกายเปนเวลาไมนอยกวา 9 ช่ัวโมงติดตอกัน 
   2) ขอแนะที่ 14 วาดวยการทํางานกลางคืนของแรงงานเด็กและเยาวชน (ภาคเกษตร 
กรรม) ค.ศ. 1921 (R14 Night Work of Children and Young Persons (Agriculture) Recommenda-
tion (พ.ศ. 2464)) เสนอใหมีการควบคุมการทํางานกลางคืนของแรงงานที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 
ในภาคเกษตรกรรม เพื่อใหมีชวงเวลาพักงานอันเปนสิ่งจําเปนตอรางกายเปนเวลาไมนอยกวา 
10 ช่ัวโมงติดตอกัน และมีการควบคุมการทํางานกลางคืนของแรงงานที่เปนเยาวชนอายุระหวาง 
14-18 ป ในเวลากลางคืน เพื่อใหมีชวงเวลาพักงานอันเปนสิ่งจําเปนตอรางกายเปนเวลาไมนอยกวา 
9 ช่ัวโมงติดตอกัน 
   3)  ขอแนะที่ 17 วาดวยหลักประกันทางสังคม (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. 1921 (R17 
Social Insurance (Agriculture) Recommendation (พ .ศ . 2464)) เสนอใหมีการจัดหลักประกัน 
ทางสังคมเพื่อคุมครองแรงงานเกษตรกรรมกรณีเจ็บปวยไมสามารถทํางานได การใหความคุมครอง
กรณีชราภาพ และการคุมครองกรณีอ่ืนที่คลายคลึงกัน ตามเงื่อนไขการคุมครองที่กําหนดให 
ในทํานองเดียวกันกับแรงงานในอุตสาหกรรมอื่น 
   4)  ขอแนะที่ 93 วาดวยวันหยุดโดยไดรับคาจาง (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. 1952 (R93 
Holidays with Pay (Agriculture) Recommendation (พ .ศ . 2495)) เสนอหลักการทั่วไปในการ
คุมครองแรงงานเกษตรกรรม เกี่ยวกับระยะเวลาขั้นต่ําสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับ
คาจางไวที่ 1 สัปดาห สําหรับการทํางานติดตอกันมาแลวเปนเวลา 1 ป และหากทํางานไมถึง 1 ป 
ควรกําหนดใหสิทธิวันหยุดพักผอนประจําปตามสัดสวนระยะเวลาที่ไดทํางานมาแลว สําหรับ
แรงงานที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 16 ป รวมถึงแรงงานฝกหัดทํางาน ควรไดรับวันหยุดพักผอนประจําป
โดยไดรับคาจางอยางนอย 2 สัปดาห สําหรับการทํางานติดตอกันมาแลวเปนเวลา 1 ป และหาก
ทํางานไมถึง 1 ป ควรกําหนดใหสิทธิวันหยุดพักผอนประจําป ตามสัดสวนระยะเวลาที่ไดทํางาน
มาแลว อยางไรก็ดีในชวงการหยุดพักผอนประจําปของแรงงาน ไมควรจะกระทบตอชวงเวลาที่
จําเปนตองเรงรีบในการทํางานเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว หรือกอใหเกิดความเสียหายตอการผลิตทาง
การเกษตร 
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   5) ขอแนะที่ 110 วาดวยงานเกี่ยวกับพืชไร ค.ศ. 1958 (R110 Plantations Recommen-
dation (พ.ศ. 2501)) เสนอใหหนวยงานรัฐมีการจัดตั้งองคกรเพื่อฝกหัดและพัฒนาการทํางาน โดยมี
ผูฝกสอน และหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสม และใหการสนับสนุนทางการเงิน ที่ดินอุปกรณ 
และเครื่องมือที่จําเปนตอการฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการใหทุนเพื่อการ
ฝกอบรม มีการกําหนดคุมครองการจายคาจางใหแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับพืชไรไวเดือนละไมนอย
กวา 2 คร้ัง หางกันไมเกิน 16 วัน สําหรับแรงงานที่ไดรับคาจางคํานวณเปนรายชั่วโมง รายวัน 
รายสัปดาห หรือตามผลงาน และมีการจายคาจางไมนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง สําหรับแรงงานที่ไดรับ
คาจางคํานวณเปนรายเดือน หรือรายป โดยมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจายคาจางใหแรงงาน
ทราบดวย เชน อัตราคาจาง วิธีการคํานวณคาจาง ระยะเวลาการจายคาจาง สถานที่จายคาจาง การ
หักคาจาง จํานวนเงินคาจางที่ไดรับ เปนตน มีการกําหนดใหความคุมครองการจายคาตอบแทน
อยางเทาเทียมกันแกแรงงานชายและหญิงสําหรับการทํางานประเภทเดียวกัน ใหความคุมครอง
ช่ัวโมงการทํางานไวไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน และไมเกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห ยกเวนกรณีการวาจาง
งานเปนกะ ซ่ึงมีช่ัวโมงการทํางานโดยเฉลี่ยในชวงเวลา 3 สัปดาหไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน และไม
เกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือการวาจางใหทํางานในตําแหนงผูจัดการหรือผูควบคุมงาน หรือมี
การออกกฎหมาย หรือการทําขอตกลงระหวางองคกรนายจางและลูกจาง ใหมีการสลับการทํางาน 
ในบางวันนอยกวาหรือเกินกวา 8 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ตองไมมีการทํางานเกินกวาวันละ 9 ช่ัวโมง อยางไร
ก็ดี เกณฑช่ัวโมงการทํางานที่กําหนดไวดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได กรณีจําเปนตองทํางานเรงดวน 
มีเหตุสุดวิสัย หรือจําเปนตองปองกันความสูญเสีย เสียหาย หรือเนาเสียที่อาจเกิดขึ้นตอพืชไร 
นอกจากนี้ ควรจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนและตามความเหมาะสม ไดแก 
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม สถานพักผอนและสันทนาการ กรณีมีการจัดอาหารใหแก
แรงงาน โดยนายจางหรือผูจัดหาอาหารควรกําหนดราคาที่เหมาะสม และนายจางไมควรแสวงหา
กําไรจากการดําเนินการดังกลาว แรงงานตองไมถูกบังคับใหจายคาสวัสดิการใดๆ ที่ตนเอง 
ไมประสงคจะไดรับ การกําหนดใหความคุมครองเรื่องการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน และการ
จายคาทดแทนกรณีไดรับอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยจากการทํางาน ตลอดจนไดรับการคุมครอง 
จากประกันสังคม กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร ไมสามารถทํางานได ชราภาพ และการคุมครองอ่ืนๆ 
ในทํานองเดียวกันกับแรงงานที่ทํางานในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอื่น 
   6) ขอแนะที่ 132 วาดวยผูเชาโดยจายคาเชา และผูเชาโดยการแบงผลผลิตการเกษตร 
ค.ศ. 1968 (R132 Tenants and Share Croppers Recommendation (พ.ศ. 2511)) บังคับใชกับแรงงาน
ในงานเกษตรกรรมที่จายคาเชานาเปนเงินสด หรือผลผลิต หรือผูจายคาเชาเปนสวนแบงของผลผลิต
ที่ทําได โดยกําหนดใหมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหคาเชาอยูในระดับที่เหมาะสม และเปนธรรม 
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มีความยืดหยุนตามจํานวนผลผลิต ราคา และมูลคาที่ดิน และมีมาตรการในการคุมครองผูเชานา 
และผูเชาโดยการแบงผลผลิต มิใหถูกเอาเปรียบจากผูใหเชา โดยใหมีสัญญาที่เปนธรรม และวาง
แนวทางแกไขขอขัดแยงระหวางผูเชาและผูใหเชาที่เสียคาใชจายนอยที่สุด และสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตรการปฏิรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดิน และการจัดการเงินทุนดอกเบี้ยต่ําแกผูเชาที่ดิน
การเกษตรดวย 
   7) ขอแนะที่ 193 วาดวยการสงเสริมการจัดตั้งสหกรณ ค.ศ. 2002 (R193 Promotion of 
Cooperatives Recommendation (พ.ศ. 2545)) เสนอใหประเทศสมาชิกสงเสริมใหคนงานที่ทํางาน
ในประเภทเดียวกัน ไดมีการรวมกลุมโดยสมัครใจในรูปสหกรณ โดยมีลักษณะเปนการชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกันเพื่อเพิ่มรายได สรางการทํางานที่มั่นคง สรางศักยภาพในการแขงขัน และเพิ่มบทบาท
ในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลของประเทศสมาชิก ตองใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณไดงาย 
ใหการสนับสนุนและชวยเหลือในการทํางานของสหกรณ โดยอยูภายใตกรอบของกฎหมาย 
มีการกําหนดนโยบายระดับชาติ เพื่อสงเสริมมาตรฐานแรงงานพื้นฐานและสิทธิในการทํางาน 
ของแรงงาน มีการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศ การพัฒนาฝมือแรงงาน การสงเสริม
มาตรการความปลอดภัยในการทํางาน การอํานวยความสะดวกในการขอสินเชื่อ การสงสินคา 
เขาตลาด  และการใหขอมูลตางๆ โดยมีการจัดการอยางเปนระบบ  ดวยอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 
 3.1.3 อนุสัญญา และขอแนะที่ใหความคุมครองดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
เกษตรกรรม5 
   การใหความคุมครองแรงงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานภาค
เกษตรกรรมนั้น องคการแรงงานระหวางประเทศไดตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยของแรงงานในชนบท โดยเห็นวายิ่งนานวัน ยิ่งมีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีจํานวน
ผูเสียชีวิตจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการทํางานซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เชน สภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงบอย 
การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช มีการนําเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช ในขณะที่ส่ิงอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ ที่เปนปจจัยพื้นฐานมีนอยลง เชน ไมมีเสื้อผาเครื่องนุงหมที่เพียงพอ ตลอดจน 
ไมมีเครื่องมือในการปองกันภัยตางๆ ที่จะสามารถนํามาปรับใชใหเขากับเงื่อนไขของสภาพ
ภูมิอากาศได นอกจากนั้น เครื่องมือทางการเกษตรที่ส่ังมาจากประเทศอุตสาหกรรมนั้น ก็ไมมีความ
                                                        
 5  สุวิชา  สันตะจิตโต.  (2552).  มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอามัยในงานเกษตรกรรมตาม
อนุสัญญาฉบับที่ 184 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ.  หนา 47-57. 
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เหมาะสมทางดานสรีระของผูใชใหสัมพันธกันกับอุปกรณนั้นๆ อีกทั้งปญหาของการกัดตอย 
จากสัตวหรือแมลง และการที่คนงานนั้นตองประสบกับปญหาดานสุขภาพ อันเนื่องมาจากการใช
ยาฆาแมลง นอกจากนี้ยังมีปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความตองการของแรงงานในภาค
เกษตรกรรมที่ขยายตัวมาถึงการใชแรงงานเด็ก ทําใหเด็กตองละทิ้งการเรียนเพื่อที่จะชวยพอแม 
ทํางาน สงผลใหมีเด็กเปนจํานวนมากที่ตองประสบกับอันตรายอันเนื่องจากการทํางานในภาค
เกษตรกรรม ในเนื้อหาสวนนี้ ผูเขียนขอกลาวถึงอนุสัญญา และขอแนะขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
เกษตรกรรมโดยสังเขป มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) อนุสัญญาฉบับที่ 184 วาดวยเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในงาน
เกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (C184 Safety and Health in Agriculture Convention (พ.ศ. 2544)) เปน
อนุสัญญาที่มีการกําหนดใหประเทศที่ใหสัตยาบันวางนโยบายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม โดยการปรึกษาหารือกับองคกรนายจางและลูกจาง โดยออก
กฎหมายเพื่อปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหรือในระหวางการทํางานเกษตรกรรม 
มุงเนนถึงการขจัดหรือควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานเกษตรกรรม ซ่ึงไดมีการ
กําหนดหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม มีการกําหนดสิทธิและหนาที่ของนายจาง 
และแรงงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม และจัดใหมีกลไกความ
รวมมือกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐและองคกรที่เกี่ยวของกับงานเกษตรกรรม นอกจากนี้หนวยงาน
รัฐตองจัดใหมีมาตรการแกไขและบทลงโทษที่เหมาะสมไวในกฎหมายหรือขอบังคับรวมถึง 
การระงับหรือจํากัดกิจกรรมทางการเกษตรที่เปนอันตรายตออาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ของแรงงาน จนกวาจะไดมีการแกไขใหดีขึ้น แมวาประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญา 
ที่กลาวขางตน แตก็มีหนาที่ในฐานะประเทศสมาชิก ที่จะดูแลแรงงานในงานเกษตรกรรมใหไดรับ
การคุมครองแรงงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวในอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
โดยมีขอบเขตการบังคับใชครอบคลุมในงานกิจกรรมการเกษตร ปาไม เล้ียงสัตวหรือแมลง 
การแปรรูปเบื้องตนสําหรับผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตจากสัตว ตลอดจนการใชและ
บํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องใช เครื่องมือ และส่ิงติดตั้งทางการเกษตร รวมถึงกระบวนการ
เก็บ การปฏิบัติการหรือการขนสงในกิจการทางการเกษตรที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตทาง
การเกษตรทั้งหมด ยกเวนกิจกรรมทางการเกษตรเปนวัตถุดิบ และบริการที่เกี่ยวของ และการ
แสวงหาประโยชนเชิงอุตสาหกรรมจากปาไม โดยการใชบังคับกับคนงานทุกลักษณะ ไมวาจะเปน
ผูประกอบการสวนตัว หรือแรงงานที่ไมมีนายจาง นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหความคุมครอง
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ครอบคลุมถึงคนงานชั่วคราวตามฤดูกาลใหไดรับการคุมครองในเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยเชนเดียวกันกับคนงานเต็มเวลาที่ทํางานภาคเกษตรกรรมดวย โดยกําหนดขอบเขตการ
คุมครองยังครอบคลุมไปถึงสถานที่ทํางานทุกแหงซึ่งคนงานจําเปนตองอยูหรือไปดวยเหตุผลใน
การทํางาน เพราะสภาพของงานที่ทําบางประเภทในกิจกรรมทางการเกษตรนั้น จําเปนตองอาศัยอยู
ช่ัวคราวหรือถาวรในที่ตั้งของกิจการ รวมทั้งการใหความคุมครองครอบคลุมถึงสุขภาพของคนงาน
ที่ เกี่ยวกับการทํางาน  อันมิไดหมายถึงสุขภาพที่ปลอดจากโรคหรือความเจ็บปวยเทานั้น 
แตยังรวมถึงปจจัยที่เปนองคประกอบทางรางกาย และจิตใจ ซ่ึงจะไดรับผลโดยตรงจากการทํางาน
อีกดวย มีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปนี้ 
    ก. เกี่ยวกับมาตรการเชิงปองกันและคุมครอง 
     (ก) ไดกําหนดใหมีหนวยงานภาครัฐทําหนาที่ใหคําปรึกษาหารือกับผูแทน
สมาคมนายจางและลูกจาง  โดยกําหนดแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม เพื่อปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน ขจัดหรือ
ควบคุมภาวะอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางานภาคงานเกษตรกรรม 
     (ข) ไดกําหนดใหนายจางมีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทํางานสําหรับแรงงาน โดยจะตองดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยางเหมาะสม
กอนการปฏิบัติงาน 
     (ค) ไดกําหนดใหนายจางจัดมาตรการปองกันที่เหมาะสมในสถานที่ทํางาน 
รวมถึงการดูแลสภาพของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และสารเคมีที่ใชในการทํางานเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยตอแรงงาน 
     (ง) ไดกําหนดใหนายจางตองจัดฝกอบรมที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการจัดใหมีคําแนะนํา คําเตือนเกี่ยวกับสาร
อันตราย และการระวังอันตรายเกี่ยวกับการทํางานที่จําเปนและเขาใจงายใหแกแรงงาน 
     (จ) ไดกําหนดใหนายจางตองส่ังหยุดการทํางานทันที กรณีมีความเสี่ยง 
ที่จะเกิดอันตรายที่รุนแรงตออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน 
     (ฉ) แรงงานมีสิทธิที่จะได รับทราบขอมูล  และได รับคําปรึกษาเกี่ยวกับ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงความเสี่ยงภัยจากการใชเทคโนโลยีโดยมีสิทธิ
ที่จะเขารวมในกระบวนการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน มีสิทธิที่จะเลือก
ผูแทนของตนทําหนาที่เปนคณะกรรมการดูแลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่
ทํางาน และมีสิทธิที่จะถอนตัวจากการทํางานกรณีที่เชื่อวามีความเสี่ยงภัยที่จะไดรับอันตรายจาก
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การทํางาน รวมทั้งการมีสิทธิที่จะรายงานใหผูควบคุมงานทราบทันที โดยไมถูกลงโทษใดๆ 
จากการกระทําดังกลาว 
     (ช)  แรงงานมีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางานที่กําหนดไว และใหความรวมมือกับนายจางในการปฏิบัติตามขอกําหนดนั้น 
     (ซ) กําหนดใหมีการจัดหามาตรการคุมครองความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช 
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา เครื่องมือที่ใชในการทํางาน และเครื่องปองกันอันตรายสวน
บุคคลที่ใชในการทํางานเกษตรกรรม ตองเปนไปตามมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่
กฎหมายกําหนด โดยมีการติดตั้ง บํารุงรักษา และจัดเก็บไวอยางเหมาะสม กําหนดใหมีหนวยงาน
รัฐตองดําเนินมาตรการที่ เหมาะสมใหผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนาย  ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กําหนด รวมถึงการมีคําเตือนอันตรายโดยใชภาษาทองถ่ิน 
กําหนดใหนายจางตองดําเนินการใหแรงงานไดรับทราบและเขาใจขอมูลเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยที่แจงไวโดยผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย 
    ข. เกี่ยวกับมาตรการคุมครองแรงงานเด็กและงานอันตราย 
     (ก) มีการกําหนดอายุขั้นต่ําของการทํางานเกษตรกรรม ซ่ึงโดยลักษณะหรือ
สภาพแวดลอมของงานที่อาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของเด็กไดนั้น 
ตองกําหนดไวไมต่ํากวาอายุ 18 ป 
     (ข)  มีการวางกรอบใหมีการออกกฎหมาย หรือกําหนดหนวยงานผูทรงอํานาจ
สามารถกําหนดใหผูที่มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป ทํางานไดภายใตเงื่อนไขที่จะตองไดรับการอบรมที่
เพียงพอกอนการปฏิบัติงาน และไดรับความคุมครองดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยอยางเต็มที่ 
หลังจากที่ไดปรึกษาหารือกับองคกรผูแทนนายจางและคนทํางานที่เกี่ยวของแลว 
    ค. เกี่ยวกับมาตรการคุมครองแรงงานหญิง 
     กําหนดใหมีมาตรการตางๆ เพื่อทําใหมั่นใจไดวา มีการคํานึงถึงความจําเปน
เฉพาะดานของคนงานหญิงในงานเกษตรกรรมในเรื่องการตั้งครรภ การใหนมบุตร และสุขภาพ
อนามัยในการเจริญพันธุ 
    ง. เกี่ยวกับมาตรการคุมครองคนงานชั่วคราวและคนงานตามฤดูกาล  
     กําหนดใหมีมาตรการตางๆ เพื่อทําใหมั่นใจวา คนงานชั่วคราวและคนงานตาม
ฤดูกาลไดรับความคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่เทียบเคียงไดเทากับคนงานประจํา
ในงานเกษตรกรรม 
   2) ขอแนะที่ 192 วาดวยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 
(R192 Safety and Health in Agriculture Recommendation (พ.ศ. 2544))  เปนขอแนะที่เสนอใหประเทศ 
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สมาชิกจัดใหมีระบบการดูแลเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานเกษตรกรรม โดย
มีการควบคุมและปองกันอันตรายจากสารเคมีอันตราย สารชีวภาพ ฝุน เสียง ความสั่นสะเทือน 
ความรอน รังสี แสงแดด โรคติดตอจากสัตว อันตรายจากสัตวปา หรือสัตวมีพิษ การใชเครื่องจักร 
เครื่องมือ ซ่ึงตองมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การขนยายสิ่งของ การทํางานที่มีผลกระทบ
ตอรางกายและจิตใจ รวมทั้งผลกระทบจากเทคโนโลยี และใหมีการดูแลเปนพิเศษสําหรับแรงงาน
เด็ก หญิงมีครรภ และแรงงานสูงอายุ โดยมีการควบคุมและปองกันอันตรายดังกลาวทั้งในระดับ
สถานประกอบกิจการและการวางนโยบายระดับชาติ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
    ก. มีขอแนะเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรและอุปกรณงานเกษตรกรรมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคแหงการใชงานโดยเฉพาะเทานั้น การนําไปใชงานเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ตองมีการ
ประเมินความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติในการใชงาน ตองไมนําไปใช
เพื่อการขนสงคน เวนแตไดรับการออกแบบหรือการปรับใชงานใหสามารถกระทําได และตองจัด
ใหมีผูที่มีความรูและไดรับการฝกอบรมการใชงานตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามแนวทางปฏิบัติ
ในการใชงาน 
    ข. มีขอแนะเกี่ยวกับมาตรการคุมครองการยกและขนยายของ โดยใหหนวยงานรัฐ
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาหารือกับผูแทนสมาคมนายจางและลูกจาง ดวยการออกขอกําหนดเกี่ยวกับ
การยกและขนยายของ รวมถึงการยกของหรือขนยายดวยมือภายใตการประเมินความเสี่ยงตาม
มาตรฐานทางเทคนิคและความเห็นทางการแพทย และมีขอแนะมิใหบังคับแรงงานยกหรือขนยาย
ของหนักดวยมือในลักษณะที่อาจเปนอันตรายตออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน 
    ค. มีขอแนะเกี่ยวกับมาตรการคุมครองเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี โดยเสนอแนะ
ใหหนวยงานรัฐควรจัดระบบการกําหนดและการขออนุญาตเกี่ยวกับประเภทการนําเขา การบรรจุ 
และการแสดงฉลากสารเคมีที่ใชในงานเกษตรกรรม เสนอแนะใหมีการจํากัดหรือควบคุมการใช
สารเคมีดังกลาว เสนอแนะใหมีการควบคุมการผลิต การนําเขา การจําหนาย การขนสง การจัดเก็บ
และการแจกจายสารเคมีที่ใชในงานเกษตรกรรม ตองปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยตามกฎหมาย และตองมีการใหขอมูลแกผูใชอยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยใช
ภาษาทองถ่ิน 
    ง. มีขอแนะใหหนวยงานรัฐควรจัดใหมีระบบที่ดีและมีมาตรการที่เหมาะสม
เกี่ยวกับการจัดเก็บ นํากลับไปใชใหม หรือทําลายของเสียที่มีสารเคมี การจัดการบรรจุภัณฑสารเคมี
เพื่อไมใหมีการนําไปใชเพื่อวัตถุประสงค อ่ืน  และการลดหรือกําจัดการเสี่ยงอันตรายตอ 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือตอส่ิงแวดลอม 
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    จ. มีขอแนะใหควรมีมาตรการคุมครองความเสี่ยงทางชีวภาพ และการจัดการ
เกี่ยวกับสัตว โดยการออกกฎหมาย ควรกําหนดการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงในการ
แพรเชื้อ หรืออันตรายจากการทดสอบสารชีวภาพ และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับสัตว และพื้นที่
เล้ียงสัตว ใหเปนไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    ฉ. มีขอแนะใหควรมีมาตรการคุมครองเกี่ยวกับการกอสรางในงานเกษตรกรรม 
ซ่ึงในการกอสราง บํารุงรักษา และซอมแซม ในงานเกษตรกรรม ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย และขอกําหนดเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    ช. มีขอแนะใหควรมีมาตรการคุมครองเกี่ยวกับการจัดที่พักอาศัยและสวัสดิการ 
โดยการออกกฎหมายเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาหารือกับผูแทนสมาคมนายจาง และลูกจางในการ
กําหนดใหมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อเปนสวัสดิการทํางานที่เหมาะสมใหแกแรงงาน 
โดยไมคิดคาใชจายจากแรงงาน และกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับที่พักอาศัยของแรงงาน 
ซ่ึงจําเปนตองจัดให เนื่องจากสภาพของงาน ทั้งนี้ ไมวาเพื่อการพักอาศัยช่ัวคราวหรือประจํา 
ในสถานประกอบกิจการ 
    ซ. มีขอแนะใหควรมีมาตรการคุมครองเกี่ยวกับการจัดเวลาการทํางาน โดยกําหนด
ช่ัวโมงการทํางาน การทํางานกลางคืน และชวงเวลาพักงานของแรงงานเกษตรกรรม ควรเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด  
    ฌ. ควรมีมาตรการคุมครองเกี่ยวกับการบาดเจ็บและโรคภัยจากการทํางาน แรงงาน
เกษตรกรรมควรไดรับการคุมครองจากระบบประกันสังคม หรือระบบประกันจากการบาดเจ็บ 
หรือโรคภัยที่เกิดจากการทํางาน รวมถึงกรณีทุพพลภาพ และปญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการ
ทํางาน โดยไดรับการคุมครองที่เทาเทียมกันกับแรงงานที่ทํางานในภาคกิจการอื่นๆ ไดรับ 
    
3.2 มาตรการตามกฎหมายตางประเทศ 
   เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาวิเคราะหปญหาการใหความคุมครองแรงงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม
ของไทยมีความเหมาะสมและนําไปปรับใชใหครอบคลุมสภาพปญหาในปจจุบันไดอยางเหมาะสม 
ผูเขียนไดเลือกที่จะทําการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายที่ใหการคุมครองในเรื่อง
ดังกลาวของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศนิวซีแลนด และประเทศ
ญี่ปุน ซ่ึงในแตละประเทศที่จะทําการศึกษาตางมีจุดเดนที่แตกตางกัน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
  

DPU



  59

 3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา6 
   ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่งที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก 
องคกรภาคธุรกิจมีสวนรวมในการกําหนดบทบาท และนโยบายของภาครัฐในระดับที่สูงกวา
ประเทศที่พัฒนาแลว บริษัทเอกชนมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การลดจํานวน
แรงงาน การพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหมๆ ในตลาด และมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี 
ที่รวดเร็ว สงผลใหเกิดระบบตลาดแรงงานสองระดับ ซ่ึงระดับลาง คือ แรงงานที่ขาดการศึกษา และ
แรงงานระดับบน ไดแก แรงงานที่มีทักษะวิชาชีพมีความรูความชํานาญสูง เปนตน  
   แรงงานนอกระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก แรงงานภาคเกษตรกรรม แรงงาน
ที่รับงานไปทําที่บาน ผูวาจางงานตนเอง แรงงานทํางานแบบไมเต็มเวลา และแรงงานอื่นๆ 
เชน คนทํางานบาน เปนตน ในการใหความคุมครองแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม 
และการคุมครองแรงงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน มีกฎหมายที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 
  3.2.1.1 กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรม7 
     ในป พ.ศ. 2481 ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มตนมีกฎหมายที่ใหความคุมครอง
แรงงานในระดับประเทศ (Federal Level) คือ กฎหมายวาดวยเร่ืองการคุมครองมาตรฐานแรงงาน 
ค.ศ. 1938 (Fair Labor Standard Act (พ.ศ. 2481)) ซ่ึงใหความคุมครองในบางเรื่องเทานั้น เชน 
การคุมครองเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ํา การจายคาทํางานลวงเวลา การจัดเก็บและการบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับลูกจางและการทํางาน และมาตรฐานในการทํางานของลูกจางเด็ก มีขอบเขตการบังคับใช
กับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา และแรงงานที่ทํางานไมเต็มเวลา ที่ทํางานในสถานประกอบการของ
ภาคเอกชนและภาครัฐทุกแหง ทุกประเภทกิจการ อยางไรก็ดี แตละรัฐในสหรัฐอเมริกาก็มีการออก
กฎหมายแรงงานเพื่อใหการคุมครองการทํางานและสวัสดิการแรงงานของคนทํางานภายในรัฐของ
ตนเองได (State Level) ซ่ึงอาจมีแนวทางและหลักการคุมครองแรงงานที่มีความเหมือนหรือ
แตกตางกันออกไปบางตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแตละรัฐ 
โดยที่มาตรฐานการคุมครองแรงงานที่กําหนดตองไมต่ํากวามาตรฐานการคุมครองแรงงานตาม
กฎหมายฉบับนี้ 
      จากการศึกษา พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่ใหความคุมครอง 
แกแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่เปนการทั่วไปและเกี่ยวของกับหัวขอที่ทําการศึกษาสําคัญๆ ไดแก 

                                                        
 6  แหลงเดิม.  หนา 35-70. 

7  United States Department of Agriculture.  (n.d.).  Agricultural Labour.  Retrieved  
September 1, 2011,  from  http://www.usda.gov/oce/labor/laws.htm 
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      1) กฎหมายวาดวยเร่ืองการคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ทํางานและยาย
งานตามฤดูกาล ค.ศ. 1983 (The Migrant and Seasonal Agricultural Worker Protection Act (พ.ศ. 
2481)) มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม โดยเฉพาะแรงงานตางดาวและ
แรงงานตามฤดูกาล เกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมขนสง การเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน 
ที่พักอาศัย การจายคาจาง สภาพการทํางาน และประเด็นอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการทํางานในงาน
เกษตรกรรม กฎหมายยังบังคับใหบริษัทหรือตัวแทนจัดหาแรงงาน ตองจดทะเบียนกับกระทรวง
แรงงานเพื่อควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทเหลานี้ และคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
โดยเฉพาะ กฎหมายฉบับนี้ ไมใชบังคับกับเจาของฟารมที่มิใชบริษัทหรือตัวแทนจัดหาแรงงาน 
หากเจาของฟารมนั้นวาจางแรงงานไมถึง 500 วันทํางาน และเขาขอยกเวนของกฎหมายวาดวย 
เรื่องมาตรฐานแรงงาน หรือ The Fair Labor Standard Act of 1938 ภายหลังไดมีการออกระเบียบ
สองฉบับ ซ่ึงเปนระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงระเบียบฉบับแรกออกบังคับใช 
เมื่อป พ.ศ. 2539 โดยกําหนดใหนายจางเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานและสิทธิประโยชน
ของลูกจางเกี่ยวกับเงินทดแทนและการทําประกันความปลอดภัยของลูกจางในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปฏิบัติงาน 
      2) กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการใหความคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม 
ดานเวลาพัก และวันหยุดประจําสัปดาห (Break and Weekly Rest Regulations) มีบัญญัติอยูใน
กฎหมายคุมครองแรงงานของแตละรัฐ และมีสถานภาพเปนกฎหมายรัฐ (State Law) มีเงื่อนไขและ
บทบัญญัติที่แตกตางกันไป เชน 
       (1) กฎหมายแรงงานของรัฐแคริฟอรเนีย (California Labor Code) มีบท 
บัญญัติใหนายจางอนุญาตใหลูกจางที่รับจางทํางานเกิน 5 ช่ัวโมงตอหนึ่งวันทํางาน มีเวลาพัก
ระหวางวันทํางานเปนระยะเวลา 30 นาที ถาลูกจางนั้นทํางานไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอหนึ่งสัปดาห 
ตองใหลูกจางมีสิทธิหยุดเปนระยะเวลา 12 สัปดาห เพื่อดูแลบุตรตามกฎหมายฉบับนี้ หากนายจาง
ใหลูกจางทํางานมากกวา 10 ช่ัวโมงในหนึ่งวันทํางาน ตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักครั้งที่สองอีก 
30 นาที เวนแตช่ัวโมงการทํางานนั้นไมเกิน 12 ช่ัวโมง 
       (2) กฎหมายแรงงานของรัฐนิวยอรก (New York Labor Law) เปนกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติใหความคุมครองแรงงานทุกประเภท และแรงงานในงานเกษตรกรรมเกี่ยวกับเรื่อง
เวลาพักและวันหยุดประจําสัปดาห สําหรับเวลาพักนั้น หากลูกจางทํางานเกิน 6 ช่ัวโมงในหนึ่งวัน
ทํางาน ตองใหลูกจางนั้นมีเวลาพักเพื่อรับประทานอาหารเปนเวลาครึ่งชั่วโมง และหากลูกจาง
ทํางานเกินเวลา 19.00 น. ใหมีเวลาพักรับประทานอาหารเย็นอีก 20 นาที หากมีการทํางานเปนกะ 
ในเวลากลางคืนตั้งแต 01.00 น.ถึงเวลา 06.00 น.ใหลูกจางมีเวลาพักตั้งแต 45 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 
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ในระหวางเวลาทํางานกลางคืนนั้น และในหนึ่งสัปดาหใหลูกจางทุกประเภทมีวันหยุดประจํา
สัปดาหเปนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง โดยไมไดรับคาจางตอเนื่องกัน 
       (3) กฎหมายแรงงานของรัฐวิสคอนซิน  (Wisconsin Labor Law) เปน
กฎหมายที่มีบัญญัติใหความคุมครองใหแรงงานบางประเภทมีสิทธิหยุดประจําสัปดาหเปน
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ตอเนื่องกัน เมื่อลูกจางนั้นทํางานครบ 6 วันทํางานแลว เวนแตแรงงานที่
ทํางานบางประเภท เชน งานโรงแรม งานในอุตสาหกรรมผลิตนมเนย งานภารโรง งานปศุสัตว 
และงานดานอื่นๆ ดังนั้น ในสวนของงานเกษตรกรรม เฉพาะแรงงานที่ทํางานดานปศุสัตว จะไมได
รับความคุมครองเกี่ยวกับวันหยุดประจําสัปดาห 
       (4) กฎหมายมาตรฐานการจางแรงงานในงานเกษตรกรรมของรัฐวอชิงตัน
(Washington Agricultural Employment Standards Law) เปนกฎหมายที่มีบัญญัติใหความคุมครอง
แรงงานในภาคเกษตรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเวลาพักระหวางวันทํางาน โดยกําหนดใหลูกจางมีเวลาพัก
รับประทานอาหารอยางนอยครึ่งชั่วโมง หากลูกจางนั้นทํางานเกิน 5 ช่ัวโมง ในหนึ่งวันทํางานหาก
ลูกจางทํางาน 11 ช่ัวโมงขึ้นไปในหนึ่งวันทํางาน ใหมีเวลาพักอีกครึ่งชั่วโมง และในทุก 4 ช่ัวโมง
ทํางาน ใหลูกจางมีเวลาพักอยางนอย 10 นาทีขึ้นไป โดยคํานวณเวลาพักนั้นรวมเขากับชั่วโมง
ทํางานเพื่อคํานวณคาจางดวย 
  3.2.1.2 กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
เกษตรกรรม8 
     กฎหมายวาดวยเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ค.ศ. 1970 
(Occupational Safety and Health Act (พ.ศ. 2513)) ซ่ึงเรียกกันสั้นๆ วา “OSHA” เปนกฎหมายดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาที่
ประกาศใชเมื่อป ค.ศ. 1970 อันสืบเนื่องมาจากปญหาดานนี้มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแงความรุนแรงและ
ในแงปริมาณ กฎหมายฉบับดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้ 
      1) ขอบเขตการบังใชของกฎหมายไดแก การใหความคุมครองถึงนายจางทุกคน
ที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป เวนแตนายจางที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับอื่นที่ใหความ
คุมครองโดยเฉพาะ เชน ผูปฏิบัติงานในเหมืองตางๆ ซ่ึงมีกฎหมายวาดวยเรื่องความปลอดภัยและ
สุขภาพในการทํางานเหมืองแร ค.ศ. 1977 (Mine Safety and Health Act (พ.ศ. 2520)) ซ่ึงไดมี
บทบัญญัติใหการคุมครองไวเปนการเฉพาะอยูแลว เปนตน   
    
                                                        

8  Occupational safety and Health Standards Act of 1970.  (n.d.).  Safety and Health Standards.  
Retrieved September 1, 2011, from http://www.dol.gov/compliance/guide/osha.htm 
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      2)  กฎหมายไดกําหนดหนาที่ของนายจางไว ดังนี้ 
       (1) หนาที่จะตองจัดสถานที่ทํางานใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอลูกจาง 
ในการทํางาน โดยมีสถานที่ทํางานที่ปราศจากอันตราย ที่จะเปนสาเหตุของการตาย การบาดเจ็บ
และการเจ็บปวยของลูกจาง 
       (2)  หนาที่ที่จะตองดําเนินการใหสภาวะและสิ่งแวดลอมในการทํางานและ
อ่ืนๆ เปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว 
       (3)  หนาที่บันทึกขอมูลการเจ็บปวย การบาดเจ็บ และการตายของลูกจาง 
ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 
       (4)  หนาที่ที่จะตองบันทึกขอมูลการสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทํางานของ
ลูกจางแตละคน 
       (5) หนาที่ที่จะตองแจงใหลูกจางทราบเกี่ยวกับขอกําหนดของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ 
       (6) หนาที่ที่จะแจงลูกจางทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ  และ 
ความปลอดภัยของการทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ตลอดจนปญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
       (7) หนาที่จะตองรับทราบการรองทุกขของลูกจางในปญหาส่ิงแวดลอม 
ในการทํางานตางๆ โดยไมโกรธเคือง 
      3) กฎหมายไดกําหนดสิทธิของนายจางไว ดังนี้ 
       (1) สิทธิที่จะไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ของ OSHA ในเหตุผลของการ
เขาไปตรวจสอบสถานประกอบการ 
       (2) สิทธิที่จะเรียกรองและขอดูเอกสารแสดงตนของเจาหนาที่ของ OSHA 
กอนเขาตรวจสอบสถานประกอบการ 
       (3) สิทธิที่จะเขารวมในการตรวจของเจาหนาที่ OSHA และเขาประชุมกอน
และหลังการตรวจ (Opening and Closing Conference) 
       (4) สิทธิที่จะอุทธรณตอผลการตรวจ  และคําตัดสินในหมายแจงหรือ 
ใบเตือนตอผูอํานวยการ OSHA ระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ตองดําเนินการภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หมายแจง หรือใบเตือน 
       (5) สิทธิที่จะขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดเปนการ
ช่ัวคราวตอ OSHA อันเนื่องมาจากการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือบุคลากรที่จะทําให
สามารถปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรฐานภายในเวลาที่กําหนดไว 
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       (6) สิทธิที่จะขอผอนผันอยางถาวรตอการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนดตอ OSHA ถานายจางสามารถพิสูจนหรือแสดงใหเห็นวาไดมีการปฏิบัติโดยวิธีการอื่นที่ให
ความคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพเทาเทียมกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
       (7) สิทธิที่จะไดรับความมั่นใจวาขอมูลที่ เปนความลับทางการคาของ
นายจางจะไมถูกเปดเผยโดยเจาหนาที่ OSHA 
       (8) สิทธิที่จะมีบทบาทในการพัฒนาการกําหนดมาตรฐาน โดยการเขารวม
ในคณะกรรมการปรึกษาการกําหนดมาตรฐาน (OSHA Standards Advisory Committees) หรือ
แสดงความคิดเห็นและหลักฐานตางๆ ในการเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นตอรางมาตรฐาน 
ที่ OSHA ประกาศใช 
       (9) ในกรณีที่เปนธุรกิจขนาดเล็ก นายจางมีสิทธิที่จะขอกูเงินระยะยาวเพื่อ
นํามาปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
      4) มีการกําหนดหนาที่ของลูกจางที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับงานที่ตนเองตองปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาหากลูกจางไมปฏิบัติตามหนาที่ 
ที่ควรปฏิบัติ นายจางจะเปนผูถูกฟองและกลายเปนผูกระทําความผิดแทน 
      5) กฎหมายไดกําหนดสิทธิของลูกจางไว ดังนี้ 
       (1)  สิทธิที่จะรองขอเปนลายลักษณอักษรตอ OSHA ใหสงเจาหนาที่ตรวจ
ของ OSHA เขาทําการตรวจในสถานประกอบการ 
       (2) สิทธิที่จะมีตัวแทนเขารวมในการตรวจของเจาหนาที่ OSHA และเขา
รวมในการประชุมกอนและภายหลังการตรวจ 
        (3) สิทธิที่จะคัดคานรางมาตรฐานที่จะประกาศใช ตลอดจนสามารถที่จะ
เสนอขอคิดเห็นตอรางมาตรฐานตางๆ 
       (4) สิทธิที่จะรับทราบการขอผอนปรนการปฏิบัติตามมาตรฐานของนายจาง 
และลูกจางจะตองไดรับโอกาสที่จะเขารวมในการพิจารณาการขอผอนปรนในฐานะผูที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนมีสิทธิที่จะอุทธรณตอผลการตัดสินของ OSHA ตอกรณีดังกลาว 
        (5) ลูกจางที่อาจไดรับผลกระทบจากสารเคมี มีสิทธิที่จะขอทราบขอมูล
ขาวสารจากนายจางในเรื่องที่เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี ปริมาณความเขมขนของสารเคมีที่
สัมผัส และขอระวังในการใช เพื่อความปลอดภัย 
        (6) กรณีที่ลูกจางตองสัมผัสกับสารเคมีในปริมาณที่สูงกวาที่มาตรฐาน
กําหนด ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับการบอกกลาวจากนายจาง และนายจางจะตองแจงใหทราบในการ
แกไขที่ไดดําเนินไป 
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       (7)  สิทธิที่จะทําหนังสือถึงสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ 
(National Institute for Occupational Safety and Health; NIOSH) เพื่อขอใหดําเนินการศึกษาวา
สารเคมีที่พบหรือใชในการทํางานนั้นๆ เปนอันตรายตอการทํางานหรือไม 
       (8)  สิทธิที่จะทราบหมายแจงที่เจาหนาที่ของ OSHA สงไปถึงนายจาง และ
สิทธิที่จะอุทธรณหรือคัดคานตอระยะเวลาที่กําหนดใหนายจางแกไข ทั้งนี้ โดยแจงตอผูอํานวยการ 
OSHA ระดับพื้นที่ที่ออกหมายแจงนั้นภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ออกหมายแจงนั้น 
      6) มีการใหเงินกูแกธุรกิจขนาดเล็กที่มีผลมีกําไรนอย กรณีนายจางอาจไมมี
เงินทุนที่จะนํามาดําเนินการใหการทํางานในความดูแลของตนเองเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายนั้น กฎหมายฉบับดังกลาวไดกําหนดใหมีการชวยเหลือทางการเงินแกธุรกิจขนาดเล็กดวย
การจัดหาเงินกูแกธุรกิจขนาดเล็กเพื่อนํามาปรับปรุงสภาพการทํางานใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการบริหารกิจการธุรกิจขนาดเล็ก เปนผูพิจารณาการใหเงินกูดังกลาว 
       7)  กําหนดใหมีการบันทึกขอมูลขาวสารและการรายงานอุบัติเหตุรายแรง 
       (1) การบันทึกขอมูลขาวสาร นายจางที่มีลูกจางตั้งแต 11 คนขึ้นไป จะตอง
จัดใหมีการบันทึกขอมูลขาวสารตางๆ ในแบบบันทึกที่ OSHA กําหนดขึ้น  
       (2) การรายงานอุบัติเหตุรายแรง ในกรณีที่มีอุบัติเหตุจากการทํางานที่ทําให
มีการเสียชีวิตหรือมีลูกจางตองรักษาตัวที่โรงพยาบาลมากกวา 5 คนขึ้นไป นายจางตองรายงาน
เหตุการณดังกลาวใหกับผูอํานวยการระดับพื้นที่ (OSHA Area Director) ภายใน 24 ช่ัวโมง 
       8)  กําหนดใหมีการติดประกาศขาวสารตางๆ นายจางจะตองติดประกาศขาวสาร
ตางๆ ที่ OSHA กําหนดไว ไดแก 
       (1) การติดปายแสดงขอความวา “Safety and Health Protection on the Job” 
และปายอื่นๆ ที่จะเปนการแจงใหลูกจางทราบวาจะตองมีการดําเนินการอะไรบางจากนายจาง การ
ติดปายตางๆ นี้ จะตองติดในที่ที่ลูกจางใชเปนประจํา 
       (2) การติดประกาศสรุปผลการเกิดการบาดเจ็บและเจ็บปวยประจําปในที่ 
ที่เห็นไดชัดเจนโดยลูกจาง 
       (3) การติดตอขอมูลขาวสารเตือนภัยหรืออันตรายจากสารเคมีหรือวัตถุดิบ 
ที่ใช โดยติดในที่ที่เห็นชัดเจนทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ณ จุดที่มีการใชหรือเก็บสาร
ดังกลาว นอกจากนี้ยังตองติดฉลาก (Labels) แสดงความเปนพิษของสารที่ใช วิธีการใชที่ปลอดภัย 
อาการที่จะพบและการปฐมพยาบาล 
       (4) การปดหมาย (Citation) ที่นายจางไดรับ โดยหามดัดแปลงขอความใดๆ 
ทั้งส้ิน โดยตองติดในที่ลูกจางที่ไดรับผลกระทบหรือเกี่ยวของจะเห็นไดโดยชัดเจน 

DPU



  65

     ในกฎหมายนี้ มีบทบัญญัติที่ใหความคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรมที่
เกี่ยวของกับสภาพความปลอดภัยของที่พักอาศัย และความปลอดภัยในการทํางานดานอื่นๆ 
ที่สําคัญ เชน นายจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายจากการใชเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
ในฟารม รถแทรคเตอรที่จัดใหลูกจางใชในฟารมตองมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด นายจางตองจัดใหมีบุคลากรทางการแพทย หรือผูผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการใหความ
ชวยเหลือดานการพยาบาล เพื่อใหความชวยเหลือแกลูกจางที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยจากการ
ทํางานไดในทันทีนายจางตองจัดเครื่องมือและอุปกรณใหความชวยเหลือเบื้องตน (Suitable 
Emergency Facility)ใหลูกจางใชในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและลูกจางบาดเจ็บจากการทํางาน เชน 
สารเคมีเขาตา หรือถูกรางกาย เปนตน 
 
 3.2.2 ประเทศสหราชอาณาจักร9 
    สหราชอาณาจักรประกอบดวย ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด เวลส และไอรแลนด
เหนือ ซ่ึงเปนผูนําดานการคา และเปนศูนยกลางทางการเงินที่สําคัญของยุโรปตะวันตก ระบบ
เกษตรกรรมมีประสิทธิภาพสูงดวยมาตรฐานการผลิตของยุโรป โดยมีความสามารถในการผลิตถึง
รอยละ 60 ของความตองการดานการบริโภคอาหารภายในประเทศ ทั้งที่มีกําลังแรงงานในงาน
เกษตรกรรมไมถึงรอยละ 2 ของแรงงานทั้งหมด กฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรที่ใหความ
คุมครองแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรมที่เปนการทั่วไป และกฎหมายที่ใหความคุมครอง
แรงงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานภาคเกษตรกรรม 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  3.2.2.1 กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรม 
      การคุมครองแรงงานนอกระบบของประเทศสหราชอาณาจักร มีกฎหมายที่ให
การคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  ไดแก กฎหมายคุมครองคาจางในงานเกษตรกรรม 
ค.ศ. 2007 (The Agricultural Wages Order (พ.ศ. 2550)) ซ่ึงมีขอบเขตความคุมครองแรงงาน
เกี่ยวกับระยะเวลาการทํางาน การพัก และวันหยุด วันลาตางๆ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
       1)  กําหนดใหมีการอบรมลูกจาง แรงงานในงานเกษตรกรรมซึ่งอยูในระหวาง
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและฝมือการทํางานตองไดรับคาจางตามปกติ 
       2)  สภาพภูมิอากาศสําหรับการทํางาน ในกรณีที่ลูกจางไดรับการวาจางตาม
สัญญาจางงานกับนายจาง หากสภาพภูมิอากาศเปนสาเหตุใหลูกจางนั้นไมสามารถปฏิบัติงานได

                                                        
 9  แหลงเดิม.  หนา  89-103. 
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ตามปกติ ใหลูกจางไดรับคาจางตามปกติสําหรับระยะเวลาของสภาพภูมิอากาศที่ไมสามารถทํางาน
ไดนั้น ตามเวลาอันสมควร 
       3)  ลูกจางฝกหัดในงานเกษตรกรรมมีสิทธิไดรับคาจางในเวลาฝกอบรมให
ลูกจางนั้นไดรับคาจางในอัตราตามที่กฎหมายกําหนดดวย 
       4)  คาเบี้ยเล้ียง 
       (1)  ลูกจางในงานเกษตรกรรมมีสิทธิไดรับคาเบี้ยเล้ียงสําหรับงานที่ทํางาน
เวลากลางคืนชั่วโมงละ 1.18 ปอนด 
       (2)  ลูกจางในงานเกษตรกรรมซึ่งพรอมทําหนาที่แทนลูกจางอื่นกรณีฉุกเฉิน 
(Stand-by) มีสิทธิไดรับคาเบี้ยเล้ียงวันละ 23.78 ปอนด และ 11.89 ปอนด สําหรับกรณีการเตรียม
ความพรอมทํางานแทนลูกจางอื่นไมถึงหนึ่งวันทํางาน 
      5)  ชั่วโมงการทํางานและเวลาพัก 
       (1) หามมิใหลูกจางทํางานเกินกวา 48 ช่ัวโมง ในหนึ่งสัปดาห 
       (2) ลูกจางที่ทํางานตอเนื่องกันเปนระยะเวลากวา 6 ช่ัวโมง ในหนึ่งวัน
ทํางาน มีสิทธิหยุดพักระหวางเวลาทํางานไดไมเกิน 30 นาที และหยุดพักตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 
11 ช่ัวโมงใน 24 ช่ัวโมง 
       (3) หามมิใหลูกจางใชเวลาพักในชวงเริ่มตนหรือส้ินสุดระยะเวลาการ
ทํางานในหนึ่งวัน 
      6) ลูกจางที่ทํางานตอเนื่องกันหนึ่งสัปดาหมีสิทธิหยุดประจําสัปดาหได 1 วัน
ตอสัปดาห 
       7) ลูกจางที่ทํางานใหนายจางตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 13 สัปดาหขึ้นไป 
มีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปเปนระยะเวลาไมเกิน 4 สัปดาหโดยไดรับคาจาง 
       8) ลูกจางในงานเกษตรกรรมที่เปนบิดามารดาหรือบิดามารดาบุญธรรม มีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือเพื่อการคลอดบุตร หรือบุตรบุญธรรมภายใน 3 เดือน นับแตคลอดบุตรหรือรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรม  และไดรับเงินชวยเหลือมีจํานวนทั้งส้ิน  50 ปอนด ตอบุตรหนึ่งคน 
โดยนายจางตองจายใหแกลูกจางภายใน 1 วัน นับจากวันที่ลูกจางไดแสดงหลักฐานการคลอดบุตร
หรือการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมแลว 
      9) ลูกจางที่ทํางานใหนายจางรายเดียวตอเนื่องกัน 52 สัปดาหขึ้นไป มีสิทธิหยุด
ตามประเพณีตามจํานวนวันที่ทํางานในหนึ่งสัปดาหโดยไดรับคาจาง ดังนี้ 
       (1) ลูกจางที่ทํางานมากกวา 6 วัน ในหนึ่งสัปดาห มีสิทธิหยุดตามประเพณี
ไดตั้งแต 28-38 วัน ในหนึ่งป 
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       (2) ลูกจางที่ทํางานมากกวา 5 วัน แตไมเกิน 6 วัน ในหนึ่งสัปดาห มีสิทธิ
หยุดตามประเพณีไดตั้งแต 28-35 วัน ในหนึ่งป 
       (3)  ลูกจางที่ทํางานมากกวา 4 วัน แตไมเกิน 5 วัน ในหนึ่งสัปดาห มีสิทธิ
หยุดตามประเพณีไดตั้งแต 24-31 วัน ในหนึ่งป 
       (4)  ลูกจางที่ทํางานมากกวา 3 วัน แตไมเกิน 4 วัน ในหนึ่งสัปดาห มีสิทธิ
หยุดตามประเพณีไดตั้งแต 20-27 วัน ในหนึ่งป 
       (5)  ลูกจางที่ทํางานมากกวา 2 วัน แตไมเกิน 3 วัน ในหนึ่งสัปดาห มีสิทธิ
หยุดตามประเพณีไดตั้งแต 15-23 วัน ในหนึ่งป 
       (6)  ลูกจางที่ทํางานมากกวา 1 วัน แตไมเกิน 2 วัน ในหนึ่งสัปดาห มีสิทธิ
หยุดตามประเพณีไดตั้งแต 10-18 วัน ในหนึ่งป 
       (7)  ลูกจางที่ทํางานไมเกิน 1 วัน ในหนึ่งสัปดาห มีสิทธิหยุดตามประเพณีได
ตั้งแต 5-14 วันในหนึ่งป 
      10) ลูกจางที่เปนแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีสิทธิลาเพื่อการฌาปนกิจของ
บุคคล ดังนี้ คือ บิดา มารดา หรือบิดา มารดาบุญธรรม หรือบิดา มารดาของคูสมรส หรือบุคคลใด 
ก็ตามที่อยูในสถานภาพเชนเดียวกับบิดา มารดา หรือบุตรผูสืบสายโลหิต หรือบุตรบุญธรรม หรือ
บุตรของสามีหรือภริยา หรือบุคคลใดก็ตามที่อยูในสถานภาพเชนเดียวกับบุตร หรือสามีหรือภริยา 
ที่อยูกิน และสมรสกับลูกจาง 
      11) สิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง 
         (1)  ลูกจางที่ทํ างานใหนายจางรายเดียวตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 
52 สัปดาหขึ้นไป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง 
         (2) การลาปวยนั้น ตองมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บในระหวางการทํางาน
ใหนายจาง หรือเปนการบาดเจ็บระหวางการเดินทางไปทํางานใหนายจาง ซ่ึงไดมีการกําหนดคํา
นิยามของคําวา บาดเจ็บ หรือเจ็บปวย ตามเงื่อนไขในกฎหมาย หมายถึง กรณีที่ลูกจางที่เจ็บปวย 
หรือไมสามารถทํางานไดเนื่องจากการตั้งครรภ หรือกรณีที่ลูกจางที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน 
หรือกรณีที่ลูกจางที่ไดรับบาดเจ็บระหวางการเดินทางไปทํางานใหนายจาง โดยลูกจางตองแจงให
นายจางทราบถึงความเจ็บปวยนั้น พรอมแสดงหลักฐานการเจ็บปวย และใบรับรองแพทยตอ
นายจางหากการเจ็บปวยนั้นมีระยะเวลามากกวา 8 วันขึ้นไป 
        (3)  ระยะเวลาของสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางเทากับ 12 เดือน นับแต 
วันแรกที่ปวยหรือบาดเจ็บ 
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         (4)  หากระยะเวลาที่บาดเจ็บหรือเจ็บปวยอยูในระยะเวลาที่ลูกจางมีสิทธิลา
หยุดพักผอนประจําป หรือลาหยุดตามประเพณี ใหเร่ิมนับวันแรกหลังจากวันส้ินสุดระยะเวลาของ
การลานั้น เปนวันแรกของระยะเวลาที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บตามกฎหมายนี้ 
         (5) จํานวนสัปดาหหรือระยะเวลาที่ลูกจางมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง
ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ลูกจางทํางานใหแกนายจาง ดังนี้ 
        ก.  ลูกจางทํางานนอยกวา 12 เดือน ไมมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง 
        ข.  ลูกจางทํางานอยางนอย 12 เดือน แตไมถึง 24 เดือน มีสิทธิลาปวย
โดยไดรับคาจางเปนระยะเวลา 13 สัปดาห 
        ค.  ลูกจางทํางานอยางนอย 24 เดือน แตไมถึง 36 เดือน มีสิทธิลาปวย
โดยไดรับคาจางเปนระยะเวลา 16 สัปดาห 
        ง.  ลูกจางทํางานอยางนอย 36 เดือน แตไมถึง 48 เดือน มีสิทธิลาปวย
โดยไดรับคาจางเปนระยะเวลา 19 สัปดาห 
        จ.  ลูกจางทํางานอยางนอย 48 เดือน แตไมถึง 59 เดือน มีสิทธิลาปวย
โดยไดรับคาจางเปนระยะเวลา 22 สัปดาห 
        ฉ.  ลูกจางทํางานอยางนอย 59 เดือนขึ้นไป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับ
คาจางเปนระยะเวลา 26 สัปดาห 
       (6) จํานวนวันทั้งหมดที่จะมีผลทําใหลูกจางมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง 
ใหกําหนดโดยใชจํานวนวันทํางานที่ลูกจางทํางานใหแกนายจางหารดวยจํานวนเจ็ดวันเปนหนึ่ง
สัปดาห เพื่อพิจารณาหาคาเฉลี่ยจํานวนสัปดาหหรือเดือนที่ลูกจางทํางานใหนายจางจริง 
  3.2.2.2 กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน
เกษตรกรรม10 
      แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีจํานวนมากที่ประสบอุบัติเหตุและเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน เชน อาการปวยเนื่องจากโรคติดตอจากสัตว อาการแพสารเคมีและยาฆาแมลง 
โรคผิวหนังอันเกิดจากพืชบางชนิด โรคหอบหืด และระบบทางเดินหายใจอันเนื่องจากฝุนละออง
และสัตวบางชนิด เปนตะคริวหรือเสนประสาทอักเสบอันเนื่องจากการงอมือและแขนบอยๆ 
เปนตน 

                                                        
 

10
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฌ. (2551).  เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายและมาตรฐานดาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหนวยที่ 8-15 (สาขาวิชาวิทยาศาตรสุขภาพ).  หนา 43-46. 
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      กฎหมายที่ใหความคุมครองดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ของประเทศสหราชอาณาจักร ไดแก พระราชบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัย ค.ศ. 1974 (The 
Health and Safety at Work Act (พ.ศ. 2517)) มีเจตนารมณในการดูแลเร่ืองสุขภาพ ความปลอดภัย 
และสวัสดิการในที่ทํางานใหกับคนทํางาน เพื่อเปนการปกปองมิใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพและ
อันตรายที่ เกิดจากการกระทําของคนงาน  เพื่อเปนการควบคุมการกระทําที่ ผิดกฎหมาย 
การครอบครองและใชสารเคมีอันตราย และเพื่อควบคุมการปลอยอากาศเสียออกสูส่ิงแวดลอม
ภายนอก ใหความคุมครองลูกจางทุกประเภท โดยไมเลือกปฏิบัติระหวางลูกจางประจําหรือลูกจาง
ช่ัวคราวทุกคนไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน มีขอบเขตบังคับใชโดยครอบคลุมถึงนายจาง 
ผูนําเขา (Manufacturer) ผูจําหนาย (Supplier) กําหนดใหเปนหนาที่ของบุคคลใดๆ ที่ไมใชลูกจาง
ทํางานในสถานที่ที่ไมใชที่สาธารณะในการทํางานใหมีความปลอดภัย รวมถึงทางเขาไปยัง 
สถานที่นั้นๆ ดวย 
      สาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกลาว มีรายละเอียดสําคัญๆ ดังนี้ 
      1)  ใหเปนหนาที่ของนายจางที่ตองดูแลเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และ
สวัสดิการใหลูกจางในการจัดที่ทํางานใหมีการคงสภาพเพื่อใหปราศจากความเสี่ยงตอสุขภาพ 
      2)  นายจางที่ตองมีนโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
เปนลายลักษณอักษร และมีการทบทวนนโยบายตามความเหมาะสม 
      3)  นายจางที่ตองปรึกษากับตัวแทนลูกจาง เพื่อรวมมือในการสรางมาตรการ
ตางๆ ในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการจัดใหมีคณะการความปลอดภัยเมื่อมีการรอง
ขอจากลูกจาง 
      4)  ใหเปนหนาที่ของนายจางใหขอมูล และดําเนินการไมใหบุคคลเหลานี้ไดรับ
ความเสี่ยงตอสุขภาพ และที่สําคัญในมาตรา 4 กําหนดใหเปนหนาที่ของบุคคลใดๆ ที่ไมใชลูกจาง
ทํางานในสถานที่ซ่ึงไมใชที่สาธารณะในการทํางาน ใหมีความปลอดภัยตลอดจนทางเขาไปยัง
สถานที่นั้นๆ ซ่ึงกฎหมายนี้ครอบคลุมถึงผูนําเขา ผูประกอบการ ผูจัดจําหนายที่ตองจัดใหมีขอมูล
อันตรายในการทํางานทั้งหมด 
      5) มาตรา 6 ระบุถึงหนาที่ของผูประกอบการเกี่ยวกับส่ิงของหรือสารที่ใชใน
การทํางาน โดยกําหนดใหเปนหนาที่ของผูออกแบบ ผูประกอบการนําเขา หรือผูจัดจําหนาย ซ่ึง
ส่ิงของนั้นตองปลอดภัยในการติดตั้ง การใชงานการทําความสะอาด การบํารุงรักษา ตองมีการ
ทดสอบสิ่งของนั้นๆ ที่ไดกลาวมาแลวตองใหขอมูลท่ีมีการทดสอบ วิธีการใชงาน การขนยาย และ
สภาวะตางๆ ใหกับผูใชงาน ซ่ึงในมาตรา 7 ระบุไวใหเปนหนาที่ของลูกจางในขณะทํางานตอง
รับผิดชอบตอความปลอดภัยและสุขภาพของตนเอง และผูอ่ืนที่อาจไดรับผลกระทบจากการทํางาน
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ของลูกจาง และตองปฏิบัติตามระเบียบของนายจางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ และตองรวมมือกับ
นายจางเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
     6) มาตรา 8 เปนหนาที่ที่หามผูใดขัดขวางหรือจงใจใชส่ิงที่ไมถูกตองกับสิ่ง 
ที่เปนประโยชนตอสุขภาพความปลอดภัย และสวัสดิการของลูกจาง หามนายจางจัดการ กลาวหา 
ลงโทษ กับลูกจางที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
     7) ในหมวดคณะกรรมาธิการสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety 
commission; HSC และฝายบริหารดานสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Executive; 
HSE) มาตรา 10 ระบุกลุมบุคคลไว 2 กลุม คือ คณะกรรมาธิการสุขภาพและความปลอดภัย และฝาย
บริหารดานสุขภาพและความปลอดภัย โดยรัฐมนตรีแตงตั้งประธานคณะกรรมาธิการ และแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการที่ประกอบดวยกรรมาธิการไมนอยกวา 6 คน และไมมากกวา 9 คน กอนแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการ ใหปรึกษากับองคการตัวแทนนายจางในการแตงตั้งกรรมาธิการ 3 คน และ
ปรึกษากับองคกรตัวแทนลูกจางคัดเลือกกรรมาธิการ 3 และในสวนที่เหลืออาจแตงตั้งหรือปรึกษา
องคกรทองถ่ิน หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งกรรมาธิการ 1 คนเปนรอง
ประธานคณะกรรมาธิการ 
      การแตงตั้งฝายบริหารดานสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety 
Executive) ประกอบดวยสมาชิก 3 คน โดยคณะกรรมาธิการแตงตั้ง 1 ใน 3 คนเปนผูอํานวยการ 
โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี สวนที่เหลืออีก 2 คน แตงตั้งจากรรมาธิการไดปรึกษากับผูอํานวยการ
แลว องคกรทั้ง 2 นี้ มีหนาที่ในการเสนอกฎหมายใหกับรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
      การที่จะไดมาซึ่งรางกฎหมายตางๆ จะตองมีเหตุผลสนับสนุนที่ดีพอ ซ่ึงตาม 
พระราชบัญญัตินี้มอบอํานาจใหคณะกรรมาธิการดําเนินการตางๆ ได เชน จัดใหมีขอตกลงกับ
หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐในการทํางานใหกับคณะกรรมาธิการ หรือใหอํานาจในการ
จายเงินเพื่อการวิจัย เปนตน คณะกรรมาธิการมีอํานาจใหฝายบริหารดานสุขภาพและความปลอดภัย 
ดําเนินการในการตรวจสอบ สอบสวน หรือทํางานที่เกี่ยวของกับงานดานนี้ หรือมีอํานาจกระทํา
การใดๆ ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
     8) หมวดกฎระเบียบเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยและระเบียบขอปฏิบัติใน
กฎหมายนี้ใหอํานาจรัฐมนตรีออกกฎระเบียบได โดยที่ระบุไวอยางชัดเจนวา อาจกระทําอยางไร 
ไดบาง เชน อาจจะยกเวนหรือไมยกเวนบังคับกับกิจการบางอยาง การมอบอํานาจหนาที่ใหกับ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ การกําหนดขั้นตอนในการกลาวหา การใหมีกฎเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของบุคคลที่มีทรัพยสินหรือมีธุรกิจอยูนอกสหราชอาณาจักร รวมถึงการกําหนดขอบเขตการ
ลงโทษ เปนตน โดยมีคณะกรรมาธิการเปนผูอนุมัติระเบียบปฏิบัติ (Code of Practice) โดยตองมี
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เหตุผลที่สมควรและตองไดรับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกอน เมื่อ
กฎระเบียบผานการเห็นชอบแลว คณะกรรมาธิการตองระบุวันที่มีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมาธิการมีหนาที่ในการทบทวนกฎระเบียบ หรือยกเลิกกฎระเบียบได ตามมาตรา 16 
     9) หมวดการบังคับใช ตามมาตรา 18 ใหเปนหนาที่ของฝายบริหารดานสุขภาพ
และความปลอดภัยในการจัดใหมีการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐมนตรี
อาจมอบอํานาจใหเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงตองดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เจาพนักงาน 
ตามกฎหมายอาจแตงตั้งผูตรวจสอบที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามมาตรา 19 ที่มอบหมายหนาที่ให
ชัดเจนถึงขอบเขตอํานาจที่ใชได 
     10) มาตรา 20 กําหนดอํานาจของเจาพนักงานตรวจสอบ ใหมีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบ ณ เวลาที่ เหมาะสม และนําตํารวจรวมดวยเมื่อมีความจําเปน อีกทั้งสามารถนําเจาพนักงาน 
บุคคลอื่นหรือเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนเพื่อใชในการทํางาน โดยสามารถเก็บตัวอยางสารหรือวัตถุ
ที่สงสัย นอกจากนี้เจาพนักงานยังสามารถอายัดส่ิงของหรือสารนั้นไวเปนหลักฐาน หรือนําส่ิงของ
ที่ตองสงสัยนี้มาทําการทดสอบ  รวมถึงเจาพนักงานสามารถขอสําเนาเอกสารตางๆ  ได 
เมื่อเจาพนักงานผูตรวจสอบพบวา ตองมีการปรับปรุงใหออกหนังสือแจงเพื่อการปรับปรุงตาม
มาตรา 21 และสามารถออกหนังสือใหหยุดการกระทําหรือกิจการที่อาจเปนอันตรายตอบุคคล 
ตามมาตรา 22 ได  ซ่ึงในหนังสือตองระบุเร่ืองที่ใหหยุดกระทําการ อยางไรก็ตาม หนังสือนี้ 
ถูกยกเลิกหรือขยายเวลาออกไปได และมีสิทธิอุทธรณหนังสือทั้ง 2 แบบนี้ได ตามมาตรา 24 
     11) มาตรา 25 เจาพนักงานผูตรวจสามารถยึดสิ่งของหรือสสารที่คาดวาอาจเปน
อันตรายฉุกเฉิน โดยตองทําเอกสารแจงผูรับผิดชอบหรือผูครอบครองทรัพยสินทราบ หากมีการ
ดําเนินการเรียกรองคาเสียหายที่เกิดจากการกระทําของเจาพนักงานผูตรวจ ใหหนวยงานของผูตรวจ
เปนผูชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติของเจาพนักงานผูตรวจตามมาตรา 26 
     12) หมวดการไดรับขอมูลและการปกปดขอมูล มาตรา 27 ไดกลาวถึงการไดมา
ของขอมูลของคณะกรรมาธิการและฝายบริหารดานสุขภาพและความปลอดภัย หรือผูมีอํานาจตาม
กฎหมาย ใหคณะกรรมาธิการที่ไดรับการยินยอมจากรัฐมนตรีสามารถใหบุคคลผูไดรับหนังสือแจง 
(Notice) ใหขอมูลเพิ่มเติมหรือเจาหนาที่สามารถสอบถามถึงขอมูลที่เกี่ยวของได และขอมูลนี้
สามารถเปดเผยกับหนวยงานดานภาษี เชน สรรพากร สรรพสามิต ศุลกากรไดตามมาตรา 27 (A) 
แตหามเปดเผยขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวของ ยกเวนไดรับอนุญาตจากเจาของ
ขอมูล  หรือขอมูลที่ไดจากขั้นตอนการสอบสวนตามมาตรา  28 แตมีขอยกเวนไว เกี่ยวกับ 
คณะ กรรมาธิการและฝายบริหารดานสุขภาพและความปลอดภัย หรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
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     13) หมวดระบุการกระทําผิด มาตรา 33 ระบุเหตุที่เปนความผิดไวหลายประการ 
ตั้งแตการไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายระบุไวในมาตรา 2 ถึงมาตรา 7 การฝาฝนมาตรา 8 หรือ 9 
หรือการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานผูตรวจ การจงใจปดบังขอมูล การจงใจใหขอมูลเท็จ 
ไมวาจะเปนการจงใจหรือเปนความสะเพราในการใชเอกสารปลอม การปลอมเปนเจาหนาที่
พนักงานผูตรวจ การ กีดกัน ขัดขวางบุคคลที่ผูตรวจตองการพบหรือตองการคําตอบจากบุคคลนั้น 
การไมปฏิบัติตามคําส่ังศาล ความผิดตางๆ เหลานี้มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 
20,000 ปอนด หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     14) หมวดการเงิน  ไดกําหนดให เปนหนาที่ของรัฐมนตรีที่ตองจายเงิน 
ใหกับคณะกรรมาธิการ และเปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการที่ตองจายเงินใหกับฝายบริหาร 
ดานสุขภาพและความปลอดภัย ซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายระบุตามมาตรา 34 
     15) หมวดเบ็ดเตล็ด มีการกําหนดใหผูที่ไดรับความเดือดรอนจากเจาหนาที่ 
ของรัฐ จากการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือไดรับการปฏิเสธจากเจาหนาที่ในการออกใบอนุญาต
ใหหรือใหใบอนุญาตที่มีเงื่อนไขที่กอใหเกิดความเดือดรอนตอผูใชใบอนุญาต สามารถอุทธรณ 
กับรัฐมนตรี ใหมีการดําเนินการเรื่องที่อุทธรณตามมาตรา 44 และตามมาตรา 45 คณะกรรมาธิการ
รายงานการกระทําความผิดของเจาหนาที่ของรัฐตอรัฐมนตรี ถาพบวามีความผิด ใหออกคําส่ัง
ประกาศการกระทําความผิด สวนมาตราอื่นๆ ในหมวดนี้กลาวถึงเรื่องการสงหนังสือคําสั่งให
หนวยงานที่ถูกเจาหนาที่เขาตรวจ อาจสงทางไปรษณีย หรืออาจมอบใหเลขานุการ หรือเสมียนของ
หนวยงานนั้น 
     16) หมวดการจาง การใหคําปรึกษาทางการแพทย ใหมีการจางการบริการให
คําปรึกษาทางการแพทย เพื่อดูแลอบรมเกี่ยวกับสุขภาพ การฟนฟูทางกายภาพ โดยที่บุคลากรนี้ 
ตองลงทะเบียนกับผูปฏิบัติการทางการแพทย รัฐมนตรีเปนผูออกระเบียบกําหนดคาใชจายทางการ
แพทย และเปนหนาที่ของเจาหนาที่ที่ตองคงสภาพการบริการนี้ไวในการเก็บรักษาขอมูล 
เตรียมบัญชีการเงินประจําป มีการกําหนดใหสงรายการบัญชีการเงินใหรัฐมนตรีและผูควบคุม
ตรวจสอบทั่วไปกอนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ตอจากนั้นผูตรวจสอบผูควบคุมดําเนินการตรวจสอบ
รับรองและรายงานใหสภาพ ตามมาตรา 55-59 
 3.2.3 ประเทศนิวซีแลนด11 
    ในชวงระยะเวลา 20 ป ที่ผานมา รัฐบาลของประเทศนิวซีแลนดไดเปล่ียนแปลง
ประเทศจากระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมาเปนระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเสรีมากขึ้น 

                                                        
11  แหลงเดิม.  หนา 139-152. 
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แรงงานในงานเกษตรกรรมของประเทศนิวซีแลนดสามารถแบงออกเปนแรงงานในครัวเรือน 
(Household Members) ประมาณรอยละ 79 แรงงานรับจางประจํา และแรงงานตามฤดูกาลในงาน
เกษตรกรรมรอยละ 21 ในประเทศนิวซีแลนดมีฟารมทั้งส้ินประมาณ 80,000 ฟารมทั่วประเทศ โดย
ใชพื้นที่ในงานเกษตรกรรมทั้งสิ้นประมาณ 38.3 ลานเอเคอร12 ผลผลิตทางการเกษตรประมาณรอย
ละ 90 เปนสินคาสงออกคิดเทียบเทากับรอยละ 55 ของสินคาสงออกทั้งหมดของประเทศ งานดาน
เกษตรกรรมที่สําคัญซึ่งใชพื้นที่ในการเกษตรกรรมมากที่สุด ไดแก งานปศุสัตวโดยเฉพาะงานเลี้ยง
และตัดขนแกะ การใหความคุมครองแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม และใหความคุมครอง
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานภาคเกษตรกรรมของประเทศ
นิวซีแลนด มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  3.2.3.1 กฎหมายที่ใหคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรม 
     กฎหมายที่บังคับใชเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม ไดแก 
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองดานสิทธิการไดรับคาลวงเวลา การพัก วันหยุดและวันลาตางๆ ของ
แรงงานในงานเกษตรกรรมของประเทศนิวซีแลนดบัญญัติอยูในกฎหมาย ดังตอไปนี้13 
       1) กฎหมายวาดวยเร่ืองการแรงงานสัมพันธ ค.ศ. 2000 (The Employment 
Relations Act (พ.ศ. 2543)) 
       2)  กฎหมายวาดวยเรื่องการหยุดงาน ค.ศ. 2003 (The Holiday Act (พ.ศ. 2546)) 
       3)  กฎหมายวาดวยเรื่องการคุมครองแรงงานและการลาคลอดบุตร ค.ศ. 1987 
(The Parental Leave and Employment Protection Act (พ.ศ. 2530)) 
       สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวมีขอบเขตความคุมครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรมทั้งที่เปนลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และลูกจางตามฤดูกาล ดานสวัสดิการแรงงาน
เกี่ยวกับชั่วโมงการทํางาน วันหยุดและวันลา 
       1)  ช่ัวโมงการทํางานและคาลวงเวลา โดยไดมีการกําหนดชั่วโมงการทํางาน 
เวลาพัก และการจายคาลวงเวลาใหแกลูกจาง เปนประเด็นที่นายจางและลูกจางตองตกลงกันเองตาม
สิทธิที่บัญญัติใน กฎหมายวาดวยเร่ืองการแรงงานสัมพันธ ค.ศ. 2000 แตอยางไรก็ตาม โดยท่ัวไป

                                                        
12  เอเคอร (Acre) คือ หนวยวัดพ้ืนที่ของตะวันตก เอเคอรหนึ่งเทากับ 4,046.86 ตารางเมตร (เอเคอร

นานาชาติ) หรือ 4,840 ตารางหลา หรือ 43,560 ตารางฟุต เมื่อเทียบกับหนวยวัดของไทย เอเคอรหนึ่งเทากับ  
2.5 ไร.  

13  Employment Relations Act & Holiday and Leave Act.  (n.d.).  Employment Relations.  Retrieved 
September 1, 2011, from http://www.dol.govt.nz/er/holidaysandleave/index.asp 
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นายจางและลูกจางมักตกลงกันที่ 40 ช่ัวโมงตอหนึ่งสัปดาห สําหรับลูกจางที่อยูในระดับบริหาร
ตั้งแตผูจัดการขึ้นไป มักไมไดรับคาลวงเวลากรณีจําเปนตองทํางานลวงเวลาใหนายจาง 
       2)  สิทธิลาหยุดพักผอนประจําปตามกฎหมายวาดวยเรื่องการหยุดงาน ค.ศ. 2003 
(The Holiday Act (พ.ศ. 2546)) มีสาระสําคัญดังนี้ 
        (1) กฎหมายไดกําหนดคํานิยามของคําวา “ลูกจาง” หมายถึง ลูกจางทุก
ประเภทรวมทั้งลูกจางที่รับงานไปทํางานที่บาน (Home worker) เวนแตขาราชการทหาร นอกจากนี้ 
ยังมีบทบัญญัติใหความหมายของลูกจางที่มีรายไดเปนรายสัปดาหและรายวันอีกดวย 
        (2) สิทธิของลูกจางที่จะไดรับ คือ สิทธิลาหยุดพักผอนประจําปไดจะตอง
ทํางานกับนายจางรายเดียวกันอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป จึงจะมีสิทธิลาหยุด
พักผอนประจําปเปนระยะเวลา 3 สัปดาห ซ่ึงการนับระยะเวลา 12 เดือนที่ลูกจางทํางานใหนายจาง
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดนี้ใหรวมถึงวันลาที่ลูกจางใชสิทธิลาตามกฎหมายดวย เชน วันลา
ปวย วันลาเพื่อฝกอบรมตามที่นายจางกําหนดหรือวันลาเพื่อครอบครัว เปนตน 
        (3) ใหความคุมครองสิทธิของลูกจางที่ทํางานใหนายจางที่ไดรับคาจางเปน
รายสัปดาหหรือรายวัน โดยกําหนดใหนายจางและลูกจางตกลงกันวาจะใหลูกจางที่ทํางานรับ
คาจางเปนรายสัปดาหหรือรายวัน มีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปตามสวนของระยะเวลาการทํางาน 
ใหนายจางไดกี่วัน โดยลูกจางนั้นยังมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดพักผอนประจําปดวย เชนเดียวกัน
กับลูกจางประจํา 
        (4) ในกรณีที่นายจางและลูกจางที่รับคาจางเปนรายสัปดาหไมสามารถตกลง
จํานวนวันหยุดพักผอนประจําปได และใหผูตรวจแรงงาน (Labour Inspector) มีอํานาจตัดสินและ
กําหนดวันดังกลาวใหลูกจางแทนนายจาง 
        (5) เมื่อสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปของลูกจางเกิดขึ้น นายจางตองอนุญาต
ใหลูกจางใชสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปโดยไดรับคาจางภายใน 12 เดือน นับแตวันที่สิทธินั้น
เกิดขึ้น โดยกําหนดใหหยุดตอเนื่องกันอยางนอย 2 สัปดาหขึ้นไป ซ่ึงนายจางตองไมระงับการใช
สิทธินั้นของลูกจางโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
        (6) ในกรณีที่ลูกจางทําสัญญาจางงานกับนายจางซึ่งมีระยะเวลาการทํางาน
ไมถึง 12 เดือน หรือรับจางทํางานในลักษณะพิเศษเปนการชั่วคราว (Intermittent or Irregular 
Work) ลูกจางนั้นยังคงมีสิทธิไดรับคาจางในวันที่ลาหยุดพักผอนประจําปตามสัดสวน 
        (7) ในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปเกิดเจ็บปวย ลูกจางนั้น 
มีสิทธิขอลาปวยในระหวางลาพักผอนประจําปได 

DPU



  75

        (8) ในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปมีความจําเปนตองลา
เพื่อการฌาปนกิจศพสมาชิกในครอบครัว (Bereavement Leave) ในระหวางลาหยุดพักผอนนั้น 
นายจางตองอนุญาตใหลูกจางที่มีความจําเปนดังกลาวลาเพื่อการฌาปนกิจศพในระหวางลาหยุด
พักผอน 
        (9) ในกรณีที่ลูกจางมีความจําเปนตองลาปวย หรือลาเพื่อการฌาปนกิจศพ
สมาชิกในครอบครัว แตใชสิทธิลาเพื่อการดังกลาวครบถวนแลว นายจางตองอนุญาตใหลูกจางใช
สิทธิลาหยุดพักผอนแทนการลาปวย และลาเพื่อการฌาปนกิจศพสมาชิกในครอบครัวของลูกจาง
นั้น 
        (10) หากวันลาหยุดพักผอนของลูกจางตรงกับวันหยุดตามประเพณีที่ทาง
ราชการประกาศใหหยุด ไมใหนายจางถือวาวันหยุดตามประเพณีนั้นเปนวันหยุดพักผอนประจําป
ของลูกจาง 
       3)  วันหยุดตามประเพณี 
        (1) ลูกจางทุกคนไดรับสิทธิมีวันหยุดตามประเพณีโดยไดรับคาจางตามที่
กฎหมายกําหนด จํานวน 11 วัน 
        (2) หากนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามประเพณี นายจางตอง 
จายคาจางใหลูกจางและคาทํางานในวันหยุดเพิ่มอีกในอัตรารอยละ 50 ของเงินคาจาง นอกจากนี้
นายจางตองให ลูกจางหยุดในวันทํางานอื่นแทนการทํางานในวันหยุดตามประเพณีนั้น 
เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไป เทากับระยะเวลาทั้งหมดของวันหยุดตามประเพณีนั้น 
        (3) การใชสิทธิหยุดในวันทํางานอื่นแทนวันหยุดตามประเพณี ในกรณีที่
ลูกจางตองมาทํางานในวันหยุดตามประเพณีนั้น ลูกจางตองใชสิทธิดังกลาวภายในระยะเวลา 
12 เดือน นับแตวันที่ลูกจางมีสิทธิหยุดทดแทนได เปนตนไป 
        (4) ใหลูกจางมีสิทธิหยุดทดแทนดังกลาวขางตนโดยไดรับคาจาง 
       4)  สิทธิลาปวยและลาเพื่อการฌาปนกิจศพสมาชิกในครอบครัว 
        (1) ในกรณีที่ลูกจางทํางานใหนายจางรายเดียวตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 
6 เดือนขึ้นไป หรือลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลาซึ่งทํางานใหนายจางอยางนอย 10 ช่ัวโมงขึ้นไป 
ในหนึ่งสัปดาหภายในระยะเวลา 6 เดือนนั้น หรือทํางานใหนายจางรายเดียวไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง
ในหนึ่งเดือน ลูกจางนั้นมีสิทธิลาปวยและลาเพื่อการฌาปนกิจศพสมาชิกในครอบครัว 
        (2) ลูกจางมีหนาที่ตองแจงใหนายจางทราบลวงหนากรณีประสงคจะใช
สิทธิลาปวยหรือลาเพื่อการฌาปนกิจศพ 
        (3) ลูกจางมีสิทธิลาปวยได 5 วันทํางาน โดยไดรับคาจาง 
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        (4) สิทธิลาปวยนี้ ใหรวมถึงกรณีที่คูสมรสหรือผูอยูในความดูแลของลูกจาง
ปวยซ่ึงลูกจางมีหนาที่ตองไปดูแลดวย 
        (5)  ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฌาปนกิจศพสมาชิกในครอบครัว อันไดแก 
คูสมรส บิดา มารดา บุตร พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย หลาน คูสมรสของบิดาหรือมารดาหรือบุคคลอื่นใด
ที่ลูกจางไดรับความทุกขทรมานทางจิตใจจากการเสียชีวิตของบุคคลนั้น มีสิทธิลาได 4 วันทํางาน 
โดยไดรับคาจาง 
        (6)  นายจางมีหนาที่ทําบันทึกประวัติ และรายละเอียดการลาของลูกจาง
ตามที่กฎหมายกําหนด 
       5)  สิทธิลาคลอดบุตรภายใต กฎหมายวาดวยเรื่องการคุมครองแรงงานและการ
ลาคลอดบุตร ค.ศ. 1987 (The Parental Leave and Employment Protection Act (พ.ศ. 2530)) 
        (1) ลูกจางหญิงที่ทํางานใหนายจางรายเดียวตลอดระยะเวลา 12 เดือน
ตอเนื่องกันโดยทํางานอยางนอย 10 ช่ัวโมงขึ้นไปตอหนึ่งสัปดาห มีสิทธิลาคลอดเปนระยะเวลา 
ไมเกิน 14 สัปดาหตามที่กฎหมายบัญญัติ 
        (2) กอนใชสิทธิลาคลอดบุตร ลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาพิเศษ (Special 
Leave) เปนระยะเวลา 10 วัน โดยไมไดรับคาจางเนื่องจากการตั้งครรภนั้น 
        (3) หากการทํางานของลูกจางหญิงมีครรภจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 
ระหวางการตั้งครรภนั้น นายจางตองโอนยายลูกจางหญิงมีครรภนั้นไปทํางานในตําแหนงหนาที่ซ่ึง
ปลอดภัยตอสุขภาพ และเหมาะสมกับสภาพการตั้งครรภของลูกจางหญิงนั้น หากไมมีตําแหนง
หนาที่งานที่เหมาะสม นายจางตองสั่งใหลูกจางหญิงนั้นเริ่มตนใชสิทธิลาคลอดบุตรตามที่กฎหมาย
กําหนดทันที 
        (4) สิทธิในการลาคลอดเริ่มตนตั้งแตระยะเวลา 6 สัปดาห กอนครบกําหนด
คลอดของลูกจางหญิงที่มีครรภ 
       6)  สิทธิการลาเพื่อดูแลบุตร 
        (1) ลูกจางชายที่ทํางานใหนายจางรายเดียวตลอดระยะเวลา 12 เดือนตอ 
เนื่องกัน โดยทํางานอยางนอย 10 ช่ัวโมงขึ้นไปตอหนึ่งสัปดาห มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรอายุไมเกิน 
5 ป เปนระยะเวลาไมเกิน 2 สัปดาหตอเนื่องกันโดยไดรับคาจางตามที่กฎหมายบัญญัติ 
        (2) ลูกจางหญิงที่ลาคลอดบุตรหรือลูกจางชายที่ลาเพื่อดูแลบุตรอายุไมเกิน 
5 ป หรือลูกจางที่ลาเพื่อการรับบุตรบุญธรรมหรือลาเพื่อดูแลบุตรบุญธรรมอายุไมเกิน 5 ป มีสิทธิ
ลาเพิ่มอีกไมเกิน 52 สัปดาห โดยไมไดรับคาจาง 
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        (3)  ลูกจางที่ใชสิทธิลาคลอดบุตร หรือลาเพื่อดูแลบุตร ตองแจงใหนายจาง
ทราบลวงหนาเปนหนังสือกอน 
        (4) หามมิใหนายจางไลลูกจางออกเนื่องจากลูกจางนั้นใชสิทธิลาคลอดบุตร 
หรือลาเพื่อดูแลบุตร 
        (5) สําหรับกรณีผูวาจางตนเอง (Self-Employed Person) ซึ่งมีสิทธิลาคลอด
บุตรและลาเพื่อดูแลบุตรนั้น หากเปนผูรับจางงานอิสระท่ีทํางานใหนายจางรายใดรายหนึ่งซ้ํากัน
หลายครั้งในระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป ผูรับจางงานอิสระนั้น มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรเปนระยะเวลา 
ไมเกิน 14 สัปดาห โดยไดรับคาจางตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 
  3.2.3.2 กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในงาน
เกษตรกรรม 
     กฎหมายที่ใหความคุมครองดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานในภาคเกษตรกรรมของประเทศนิวซีแลนด คือ กฎหมายวาดวยเรื่องความปลอดภัย
และสุขภาพในการจางงาน ค.ศ. 1992 (The Health and Safety in Employment Act (พ.ศ. 2535))  
โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติของนายจางในการจัดสวัสดิการแรงงานดานอาชีวอนามัย และ 
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้14 
     1) การจัดหาที่พักอาศัยและเครื่องมือเครื่องใชทั่วไปใหแกแรงงานในงาน
เกษตรกรรม 
        (1) นายจางที่วาจางแรงงานในงานเกษตรกรรมทุกราย มีหนาที่จัดหาที่พัก
อาศัยใหแกลูกจางตามที่จําเปน และตองดูแลเพื่อใหมั่นใจวาที่พักอาศัยนั้นติดตรึงอยูกับวัสดุถาวร 
ที่มั่นคงแข็งแรง อยูในสภาพสะอาดและประกอบดวยอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนด 
        (2) อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่นายจางจัดใหลูกจางตามที่กฎหมายกําหนด 
ตองอยูในสภาพที่ดี สะอาด เหมาะสมแกการใชงานตามวัตถุประสงคการใชงานของอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชนั้น และตองมีจํานวนปริมาณที่เพียงพอแกความตองการของลูกจางทุกคน 
       2) อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการประกอบอาหารและอาหารสําหรับ
ลูกจางในงานเกษตรกรรม 
        (1) นายจางทุกรายที่วาจางลูกจางเพื่อทํางานเกษตรกรรมและไดจัดที่พัก
อาศัยใหแกลูกจางนั้นดวย จะตองจัดหาอาหารใหลูกจางทุกมื้อ หรือจัดใหมีอุปกรณเครื่องมือเครื่อง 
                                                        

14  Health and Safety in Employment Act 1992.  (n.d.).  New Zealand Legislation: Acts.  Retrieved 
September 1, 2011, from  http://legislation.govt.nz/act/public/1992/0096/latest/DLM278829.html 
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ใชสําหรับการประกอบอาหารและรับประทานอาหารในสถานที่พักอาศัยนั้น และอุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชดังกลาวตองอยูในสภาพที่ดี สะอาด เหมาะสมพรอมสําหรับการใชงาน และมี
จํานวนเพียงพอแกความตองการของลูกจางทุกคน 
        (2) นายจางตองดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชดังกลาวใหมีสภาพดี
และสะอาดพรอมใชงานไดเสมอ 
       3)  อุปกรณและเครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาล ไดกําหนดใหนายจางตองจัด
ใหมีอุปกรณและเครื่องมือสําหรับการปฐมพยาบาลที่สะอาด และเหมาะสมแกการใชงานสําหรับ
ลูกจาง โดยจัดเตรียมไวในสถานที่ทํางานในจํานวนและปริมาณที่เพียงพอแกความตองการของ
ลูกจางทุกคน 
       4) สถานที่พักรับประทานอาหารระหวางเวลาทํางาน โดยกําหนดใหนายจาง
ตองจัดอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่สําหรับพักรับประทานอาหารใหแกลูกจางในระหวาง
เวลาทํางาน ซ่ึงจะตองแยกออกตางหากจากสถานที่ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อปองกันมิใหเกิดฝุน
ละอองสารเคมี เสียงรบกวน และอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการหรือข้ันตอน
ของการทํางาน 
       5) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  (Personal Protective Clothing and 
Equipment) โดยกําหนดใหนายจางตองจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกลูกจางทุกราย 
เพื่อปองกันมิใหลูกจางไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยหรือเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแก
นายจาง เชน อุปกรณที่เปนผาปดหนา ผาปดจมูก แวนตาสําหรับสวมใส เพื่อปองกันสารเคมีและ
ฝุนละอองรองเทาบูทที่ใชสําหรับงานปาไม ถุงมือที่ใชเพื่อปองกันสารเคมีในงานเกษตรกรรม 
และปองกันอันตรายจากการเลื่อยหรือตัดไมในงานปาไม เปนตน 
 
 3.2.4 ประเทศญี่ปุน15 
    ญี่ปุนเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสวนใหญ
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสงผลใหญี่ปุนเปนประเทศมหาอํานาจทางเทคโนโลยีเปนอันดับสองของ
โลกรองจากสหรัฐอเมริกา และเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับสามรองจากสหรัฐอเมริกา 
และจีน โดยวัดจากอํานาจซื้อ (Purchasing Power Parity Basis) ของประชากรในประเทศ ระบบ
การบริหารจัดการอันโดดเดนและหลักการจางงานตลอดชีวิต (Lifetime Employment) ของญี่ปุน
เปน ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหประเทศญี่ปุนมีพัฒนาการดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในระดับที่สูง 

                                                        
 15  แหลงเดิม.  หนา  158-171. 
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แรงงานในภาคเกษตรกรรมเปนกลุมที่เล็กมากที่สุด แตไดรับการสนับสนุนและคุมครองจากรัฐบาล
ใหสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรไดในปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับผลผลิตทางการเกษตรของ
โลก โดยเฉพาะสินคาเกษตรจําพวกขาวซึ่งโดยปกติญี่ปุนจําเปนตองนําเขาขาวในอัตราสูงถึงรอยละ 
55 ของผลิตภัณฑอาหารจําพวกขางทั้งหมดที่ประชากรภายในประเทศจําเปนตองบริโภค 
    ประเทศญี่ปุนมีสภาพภูมิประเทศเปนเกาะ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ของทั้งประเทศแลว
ยังมีขนาดเล็กกวามลรัฐแคลิฟอรเนียในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงมลรัฐเดียว พื้นที่ของประเทศ
โดยทั่วไปมีสภาพเปนภูเขาซ่ึงมีจํานวนมากที่เปนภูเขาไฟ มีพื้นที่เพียงรอยละ 12 ที่เหลือสําหรับใช
ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของประเทศมีอากาศหนาวและ 
มีหิมะตกในบริเวณเกาะฮอกไกโดทางเหนือ ในขณะที่เกาะโอกินาวาตอนใตมีสภาพภูมิอากาศที่ 
รอนชื้น นอกจากนี้ประเทศญี่ปุนยังประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติดานแผนดินไหวประมาณ 1,500 
คร้ังตอป ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชากรจํานวนมากในแตละครั้ง 
อยางไรก็ตามแมประเทศญี่ปุนตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลนที่ดินเพื่อใชผลิตพืชผลทางการ
เกษตร และตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นเปนประจําทุกป แตประเทศญี่ปุนก็มี
ความสามารถทางเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง เนื่องจากสามารถผลิตสินคาทางการเกษตรได 
ในปริมาณมาก ในขณะที่ขนาดไรนาของชาวนามีขนาดเล็กเปนสวนมาก สินคาเกษตรที่รัฐบาลให
ความสําคัญมากที่สุดไดแก ขาว แมวาประเทศญี่ปุนยังคงตองนําเขาขาวจากตางประเทศเนื่องจาก
ปริมาณการผลิตในประเทศยังไมเพียงพอแกการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ ชาวนาญี่ปุนมีสวน
สําคัญอยางยิ่งตอการสงเสริมนโยบายการพัฒนาดานเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อใหตอบสนอง 
ตอความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน และการตองเผชิญตอปญหาการขาดแคลนอาหาร
ในอนาคต ดวยเหตุนี้ ภาคเกษตรกรรมและชาวนาญี่ปุนจึงไดรับการปกปองคุมครองจากรัฐเปน
พิเศษ แมวาปญหาดานแรงงานในภาคเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุน คือ มีกลุมแรงงานสูงอายุ
มากกวาแรงงานในวัยหนุมสาว ซ่ึงนิยมรับจางทํางานดานเกษตรกรรมในลักษณะชั่วคราวเทานั้น 
แตจะไปแสวงหารายไดหลักจากแหลงรายไดอ่ืนๆ ที่ไมใชงานดานเกษตรกรรม สงผลใหแรงงาน
ในภาคเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุนมีจํานวนลดลงอยางตอเนื่องทุกป 
  3.2.4.1 กฎหมายที่ใหคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรม 
       การคุมครองแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุนไดแก 
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน ค.ศ. 1947 (The Labour Standards Law (พ.ศ. 2480)) ซ่ึงไดให 
คําจํากัดความของ “คนทํางาน (Worker)” หมายถึง บุคคลซึ่งถูกวาจางใหทํางานในกิจการหรือ
สถานประกอบกิจการ และไดรับคาจางจากกิจการหรือสถานประกอบกิจการนั้นไมวาจะเปนการ
จางงานประเภทใดใหถือวาบุคคลนั้นเปนคนทํางานตามกฎหมาย แรงงานในภาคเกษตรกรรมทุก
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คนไมวาจะเปนแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบก็ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เชนเดียวกับแรงงานหรือคนทํางานทั่วไป กฎหมายดังกลาวใหความคุมครองแรงงานเกี่ยวกับเรื่อง
ช่ัวโมงการทํางาน เวลาพัก วันหยุด และวันลาไวเปนการเฉพาะ สาระสําคัญของกฎหมายคุมครอง
แรงงานสรุปได ดังนี้16 
       1) โดยทั่วไปหามมิใหลูกจางทํางานเกินกวา 8 ช่ัวโมงในหนึ่งวันทํางาน และ 
เกินกวา 40 ช่ัวโมงตอหนึ่งสัปดาห โดยกําหนดใหมีเวลาพักอยางนอย 45 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง 
ในกรณีที่มีการทํางานเกิน 6-8 ช่ัวโมงในหนึ่งวัน และกําหนดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห 
1 วันในหนึ่งสัปดาห ขอยกเวนในพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ มาตรา 41 บัญญัติยกเวนไมนําเอา
บทบัญญัติการใหความคุมครองลูกจางเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางาน เวลาพักและวันหยุดประจํา
สัปดาหมาบังคับใชกับแรงงานในงานเกษตรกรรม เวนแตแรงงานนั้นทํางานในอุตสาหกรรมปาไม 
       2) ลูกจางมีสิทธิหยุดในวันหยุดตามประเพณีไดไมเกิน 14 วันในหนึ่งป อยางไร
ก็ตาม นายจางและลูกจางที่เปนแรงงานในงานเกษตรกรรม สามารถตกลงกําหนดจํานวนวันหยุด
ตามประเพณีรวมกันเปนประการอื่นได 
       3) ลูกจางที่ทํางานใหกับนายจางเปนระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปตอเนื่องกัน มีสิทธิ
ลาพักผอนประจําปโดยไดรับคาจางไมเกิน 10 วัน หากทํางานครบ 1 ปขึ้นไป จะไดรับสิทธิลาหยุด
พักผอนประจําปโดยไดรับคาจางเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน และใหเพิ่มจํานวนวันลาหยุดพักผอนประจําป
ดังกลาวปละ 1 วันทุกปที่ลูกจางทํางานใหแกนายจางตอเนื่องกัน 
       4) ลูกจางที่เปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตรเปนระยะเวลา 6 สัปดาหขึ้นไป
กอนวันกําหนดคลอดบุตร และ 8 สัปดาหภายหลังการคลอดบุตร ลูกจางหญิงมีสิทธิลาปวยในชวง 
มีประจําเดือนได หากมีปญหาสุขภาพอันเกี่ยวเนื่องกับการมีประจําเดือนระหวางการทํางาน 
       5)  สิทธิลาเพื่อดูแลบุตร สําหรับลูกจางมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรอายุไมเกิน 1 ป
โดยไมไดรับคาจาง และลูกจางมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรกอนวัยเรียนที่บาดเจ็บหรือเจ็บปวยเปน
ระยะเวลาไมเกิน 5 วันทํางานตอปโดยไมไดรับคาจาง 
       6) ลูกจางมีสิทธิลาเปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนโดยไมไดรับคาจาง เพื่อดูแล 
คูสมรส บิดา มารดา บุตร ปู ยา ตา ยาย ที่อยูในภาวะซึ่งตองการการดูแลอยางตอเนื่อง 
       เปนที่นาสังเกตวากฎหมายฉบับนี้ ไมไดบัญญัติถึงกรณีสิทธิลาปวย และลากิจ
ของลูกจางไว อยางไรก็ตามสิทธิในการลาปวย และลากิจของลูกจางเปนประเด็นที่นายจางควรให
ความคุมครองแกลูกจาง แมกฎหมายไมบัญญัติคุมครองไวโดยตรงก็ตาม เนื่องจากถือเปนสิทธิ 

                                                        
16  Labour Standards Act.  (n.d.).  Retrieved September 1, 2011, 

from  http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/documents/llj_law1-rev.pdf  
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ขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนที่มนุษยทุกคนควรมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะการหยุดพักงาน 
ในกรณีที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
  3.2.4.2 กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในงาน
เกษตรกรรม 
       กฎหมายที่ใหความคุมครองเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางานของแรงงานภาคเกษตรกรรมของประเทศญี่ปุน อยูภายใตความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ค.ศ. 1972 (The Industrial Safety and Health Law 
(พ.ศ. 2515)) และกฎกระทรวงวาดวยเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ค.ศ. 
1972 ( The Ordinance on Industrial Safety and Health, Ministry of Labour Ordinance No.32) 
ซ่ึงเปนกฎหมายที่บังคับใชเพื่อคุมครองดานความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยของ
แรงงานทั่วไป รวมทั้งแรงงานในงานเกษตรกรรมดวย เนื่องจากแรงงานในงานเกษตรกรรมที่เปน
ลูกจางไมมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยบัญญัติคุมครองไวเปน
การเฉพาะ นอกจากนี้บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวในมาตรา 2 ยังกําหนดใหกฎหมายดังกลาว
บังคับใชกับแรงงานทุกประเภท  ในสวนที่ เกี่ ยวกับที่พักอาศัยของลูกจาง  ก็มีบัญญัติใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน ค.ศ. 1937 และบทบัญญัติทั่วไปที่นํามาบังคับใชกับแรงงาน 
ในงานเกษตรกรรมดวยสรุปสาระสําคัญตางๆ ได ดังนี้17 
       1)  มาตรการคุมครองแรงงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานโดยนายจาง 
        (1) นายจางตองดําเนินมาตรการตางๆ ที่จําเปนเพื่อคุมครองลูกจางและ
ปองกันลูกจางจากอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจไดรับจากการทํางาน 
        (2) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจะจัดพิมพคูมือเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานในแตละประเภทและอุตสาหกรรม 
        (3) เมื่อมีการวาจางลูกจางเขาทํางานใหม นายจางมีหนาที่ฝกอบรมและให
คําแนะนํา แกลูกจางเกี่ยวกับมาตรการคุมครองและการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจาง 
        (4) ในกรณีที่มีการวาจางลูกจางสูงอายุ นายจางตองมอบหมายงานในหนาที่
ที่เหมาะสมกับอายุของลูกจาง โดยหามมิใหลูกจางสูงอายุทํางานที่เสี่ยงตออันตรายหรืออุบัติเหตุ 
เพื่อปองกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการทํางานที่นายจางมอบหมายใหทําได 

                                                        
17  Industrial Safety and Health Law.  (n.d.).  OSH Legislation.  Retrieved September 1, 2011, 

from  http://www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/english/topics/OSHLegislation.html#Laws  
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        (5) นายจางตองเอาใจใสดูแลสุขภาพของลูกจางและคอยควบคุมการทํางาน
ของลูกจางอยูตลอดเวลา 
        (6) หากนายจางมอบหมายงานที่อาจเสี่ยงตออันตรายกับสุขภาพของลูกจาง
ในระดับที่สูง นายจางตองควบคุมชั่วโมงการทํางานของลูกจางตามคําส่ังของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 
       2)  การตรวจสุขภาพของลูกจาง 
        (1) นายจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปแกลูกจาง โดยแพทย 
ที่ไดรับการรับรองตามกฎหมาย และเก็บเอกสารการตรวจสุขภาพของลูกจางดังกลาวไวเพื่อเปน
หลักฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
        (2) นายจางตองเอาใจใสตอลูกจาง โดยฟงความเห็นของแพทยหรือทันตแพทย
เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพของลูกจาง เพื่อใหความรวมมือ ชวยเหลือ และอนุญาตใหลูกจางเขารับ
การตรวจรักษาตามคําส่ังแพทย 
        (3) ในกรณีที่แพทยมีความเห็นเปนประการใด  นายจางตองใหความ
ชวยเหลือแกลูกจางและปฏิบัติตามความเห็นแพทย เพื่อฟนฟูสุขภาพของลูกจางตามที่แพทยกําหนด 
เชน เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงหนาที่รายละเอียดของงาน ลดชั่วโมงการทํางาน เปลี่ยน
หรือลดช่ัวโมงการทํางานในเวลากลางคืน พรอมกับดําเนินมาตรการที่จําเปนตามที่แพทยแนะนํา 
เพื่อฟนฟูสุขภาพของลูกจาง 
        (4) นายจางตองพยายามใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแกลูกจาง
ตามคําแนะนําของแพทยตามที่กฎหมายกําหนด 
       3)  การหามลูกจางที่ปวยเปนโรคติดตอรายแรงทํางาน โดยหามมิใหนายจางสั่ง
ใหลูกจางที่ปวยเปนโรคติดตอทํางานในสถานที่ซ่ึงมีลูกจางหรือบุคคลอื่นใดอยูรวมกันเปน 
จํานวนมาก 
       4)  มาตรการสงเสริมสุขภาพ กําหนดใหนายจางตองพยายามดําเนินมาตรการ
สงเสริมใหลูกจางมีสุขภาพที่แข็งแรง เชน จัดกิจกรรมออกกําลังกาย สันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เปนประโยชนตอสุขภาพของลูกจาง 
       5) การจัดแพทยประจําในสถานที่ทํางาน กําหนดใหสถานประกอบกิจการหรือ
สถานที่ทํางานที่มีลูกจางประจําตั้งแต 500 คนขึ้นไปในกิจการบางประเภท เชน งานที่มีฝุนละออง 
ดิน ทราย ขนสัตว เปนตน ตองจัดใหมีแพทยประจําสถานที่ทํางานนั้นดวย 
       6) การฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน ในระหวางที่ลูกจางปฏิบัติงานกับนายจาง 
นายจางตองคอยควบคุม ตรวจตรา และฝกอบรมลูกจางเกี่ยวกับการใชอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
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ในการทํางานตางๆ เชน ถุงมือ ผาปดหนา แวนตา หรือรองเทา การปองกันอันตรายจากโรคและ
อุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการทํางาน การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ทํางานและที่พักอาศัย การใช
อุปกรณและเครื่องมือที่อาจเปนอันตรายตอลูกจาง และการกําหนดมาตรการควบคุมตรวจตรา
เครื่องมือ  อุปกรณ  สถานที่ปฏิบัติงาน  และสารเคมีตางๆ ที่ตองใชในการทํางานกอนเร่ิม 
ลงมือทํางานในแตละครั้ง 
       7)  สถานที่พักระหวางการทํางาน 
        (1) นายจางตองจัดสถานที่พักระหวางการทํางานใหแกลูกจาง หากสถานที่
ปฏิบัติงานมีอุณหภูมิที่รอนมาก เย็นมาก หรือช้ืนมาก นายจางตองจัดใหลูกจางพักในสถานที่ 
ซ่ึงหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศ เชนนั้น 
        (2) หากลูกจางทํางานประเภทที่ตองยืนติดตอกันเปนระยะเวลานาน นายจาง
ตองจัดเกาอ้ีไวใหแกลูกจางนั้นไดนั่งพัก 
        (3) ในกรณีที่จําเปน นายจางควรจัดสถานที่พักซึ่งลูกจางสามารถหลับไดใน
ระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะการทํางานตอเนื่องในเวลากลางคืน โดยแยกหองพักระหวางลูกจางชาย
และหญิง 
       8)  การรักษาความสะอาด  ใหนายจางมีหนาที่ตองดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่ปฏิบัติงาน ที่พักอาศัย และหองน้ําของลูกจางตามที่กฎหมายกําหนด 
       9)  การจัดน้ําดื่ม ใหนายจางตองจัดหาน้ําดื่มใหแกลูกจางในระหวางปฏิบัติงาน
ตามปริมาณที่เหมาะสม และตามคุณภาพที่กฎหมายกําหนด 
       10)  หองน้ํา ใหนายจางตองจัดใหมีหองน้ําหรือหองสวมในระหวางที่ลูกจาง
ปฏิบัติงานใหแกนายจาง โดยแยกระหวางหองน้ําชายและหญิง โดยใหมีหองน้ํา 1 หองตอลูกจาง
ชายจํานวนทุก 60 คน และหองน้ํา 1 หองตอลูกจางหญิงจํานวนทุก 20 คน 
       11)  สถานที่พักรับประทานอาหาร  กําหนดใหนายจางตองจัดสถานที่พัก
รับประทานอาหารใหแกลูกจางในระหวางวันทํางาน ซ่ึงอยูในสภาพที่ปลอดภัยจากสภาวะที่เปน
มลพิษ สะอาด และเหมาะสมสําหรับการพักรับประทานอาหารของลูกจาง 
       12)  นายจางไมมีหนาที่ตามกฎหมายตองจัดที่พักอาศัยใหแกลูกจาง แตหาก
นายจางตกลงจัดหาที่พักอาศัยใหแกลูกจาง ที่พักอาศัยนั้นตองแยกระหวางชายหญิง และจํานวน
พื้นที่อาศัยสําหรับลูกจาง 1 คนตองไมนอยกวา 2.5 ตารางเมตร นอกจากนี้นายจางยังตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและรายละเอียดตามที่กฎหมายกําหนดดวย 
       13)  อุปกรณและเครื่องมือปฐมพยาบาลในสถานที่ทํางาน กําหนดใหนายจาง
ตองจัดใหมีอุปกรณและเครื่องมือสําหรับใชในการปฐมพยาบาลลูกจางที่บาดเจ็บในระหวางการ
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ทํางาน ซ่ึงตองเก็บไวในที่ซ่ึงสะอาดและอยูในที่ซ่ึงลูกจางทุกคนทราบ โดยอยางนอยตองมีอุปกรณ
ตกแตงแผล ผาพันแผล กรรไกรทําแผล ยาลางแผล ยาฆาเชื้อ ยาทาสําหรับแผลพุพองอันเกิดจาก 
ไฟไหม น้ํารอนลวก เปนตน 
 
3.3 มาตรการตามกฎหมายของประเทศไทย 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถือเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  เปนกติกาสูงสุดของ
บานเมือง การตราพระราชบัญญัติใดที่มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ขอความที่ขัดหรือแยง
นั้นตองตกไป หรือตราพระราชบัญญัติใดที่มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดย
ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญ ทําใหราง
พระราชบัญญัตินั้นตกไป ตามกฎหมายดังกลาวไดมีบทบัญญัติใหความคุมครองแรงงานไวใน
หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มีสาระสําคัญกําหนดวา การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได 
เวนแตอาศัยอํานาจตามกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปน
การฉุกเฉิน หรือตามกฎหมายที่ใหกระทําไดในระหวางที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ 
หรือในระหวางที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก และบุคคลมีสิทธิ
ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพ
ทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนสภาวะการทํางาน ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ รวมถึงกรณีให
ความคุมครองบุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม  สหภาพ  สหพันธ สหกรณ 
กลุมเกษตรกร องคการมหาชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น การจํากัดเสรีภาพเหลานี้ 
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมี
การผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในหมวดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐได
กําหนดนโยบายดานแรงงาน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของดานเศรษฐกิจไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญวารัฐจะ
สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ 
ระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํา
งานมีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือก
ปฏิบัติ 
    กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ตลอดจนพระราช 
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กฤษฏีกาและกฎกระทรวงซึ่งอออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดขยายความคุมครองแรงงานไป
เกือบทุกประเภทกิจการและเกือบทุกประเภทของลูกจาง แตเนื่องจากในปจจุบันรูปแบบการจาง
งานไดมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มิไดผูกพันกันตามสัญญาจางแรงงาน
หรือไมมีฐานะเปนลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบการตามปกติแตเพียงอยางเดียว สงผลใหการ
กฎหมายไมสามารถใหความคุมครองไปถึงแรงงานในกลุมนั้นได ซ่ึงในวิทยานิพนธฉบับนี้เรียกวา 
“แรงงานนอกระบบ” ปจจุบันกฎหมายคุมครองแรงงานยังมิไดมีบทบัญญัติใหคํานิยามหรือคําจํากัด
ความไวอยางเปนทางการจึงทําใหแรงงานกลุมนี้ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายซึ่งรวมถึง
แรงงานในภาคเกษตรกรรมดวย 
 3.3.1 กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรม18 
   งานเกษตรกรรมแตดั้งเดิมเปนกิจการที่ทําเพื่อเล้ียงชีพตนเองหรือครอบครัว แตตอมา
ภายหลังการทําการเกษตรกรรมเปลี่ยนเปนกิจการขนาดใหญขึ้น ใชคนทํางานมากขึ้น มิไดทําตาม
ฤดูกาลเทานั้น แตไดพัฒนาขึ้นเปนกิจการเพื่อการคา บางรายมีอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร
นั้นดวย โดยลักษณะของงานเกษตรกรรมตองเกี่ยวของกับลมฟาอากาศ หรือสภาพของสัตวที่เปน
ผลิตภัณฑ งานเกษตรกรรมจึงเปนงานที่มีสภาพการจางและสภาพการทํางานแตกตางไปจากสภาพ
การจางงานทั่วไปเปนอยางมาก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22 ไดบัญญัติ
ใหมีการคุมครองแรงงานเปนพิเศษไว โดยกําหนดวา งานเกษตรกรรมและงานอื่นที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฏีกาจะกําหนดในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได 
ตอมาจึงไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครองแรงงานเกษตรกรรมไวเปนการเฉพาะ 
ปรากฏตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 นั้น กฎหมาย
คุมครองแรงงานของไทย ซ่ึงไดแก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดคุมครองและ
ใหสิทธิแกลูกจางทุกประเภท โดยหลักแลวจะใหความคุมครองลูกจางในภาคเอกชนซึ่งอยูในระบบ 
แตไมครอบคลุมถึงแรงงานภาคเอกชนนอกระบบ เชน คนรับจางอิสระ หรือคนงานที่ไดรับคาจาง
นอกระบบ นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ก็มีขอบเขตการใชบังคับเฉพาะแรงงาน
ในระบบเทานั้น สวนกฎหมายประกันสังคมของไทย แมจะใหความคุมครองแรงงานนอก 
ระบบบาง แตก็คอนขางจํากัด  
   เพื่อประโยชนตอการวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครอง
แรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีความเหมาะสม ผูเขียนเห็นสมควรศึกษา
บทบัญญัติที่ใหความคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมในระบบ ตามกฎกระทรวงวาดวยเร่ืองการ

                                                        
 

18  แหลงเดิม.  หนา 27-29.  
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คุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 ดวย เพื่อใชเปนแนวทางในการเสนอกรอบแนวคิด
ในการกําหนดเปนมาตรฐานหรือมาตรการทางกฎหมายสําหรับใหความคุมครองแรงงานนอก
ระบบภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยตอไป ซ่ึงมีเนื้อหาที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
   1)  กฎกระทรวงไดมีการกําหนดใหนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานเกษตรกรรมตลอดป 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ขอ 3) กลาวคือ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับ
กับกลุมลูกจางที่ทํางานเกษตรกรรมตลอดปเทานั้น ที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทุกมาตราโดยไมมีขอจํากัด แตในทางตรงกันขามหากไมไดเปนกลุม
ลูกจางดังกลาวแลว ลูกจางจะไดรับความคุมครองที่ตางออกไป  
 2) กฎกระทรวงฉบับนี้ ไดกําหนดใหงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางลูกจางตลอดป 
และมิไดใหลูกจางทํางานในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องกับงานดังกลาว ใหนายจาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เฉพาะบาทสวนเทาที่ไดบัญญัติไวใน 
หมวด 1 วาดวยเรื่องบททั่วไป ตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 21 ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครอง
ลูกจางเกี่ยว กับการไมถูกตัดสิทธิอันพึงไดรับตามกฎหมายอื่น ลูกจางมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
จากพนักงานเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการวาตางและแกตางในคดีแทนตน มีสิทธิ
ไดรับดอกเบี้ยจากนายจางในระหวางเวลาผิดนัด กรณีนายจางไมคืนหลักประกันการทํางาน ไมจาย
คาจาง หรือคาชดเชยตางๆ เปนตน มีสิทธิไดรับความคุมครองเกี่ยวกับการถูกนายจางเรียกหรือ 
รับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไดรับความคุมครอง
เกี่ยวกับหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางในลําดับเดียวกันกับบุริมสิทธิในคาภาษี
อากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การความคุมครองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวนายจาง 
โดยใหนายจางใหมจะตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุกประการ ไดรับความ
คุมครองทางศาลเกี่ยวกับการทําสัญญาจางระหวางนายจาง ขอตกลงเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ
หรือคําสั่งของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบเกินสมควรโดยใหศาลมีอํานาจสั่งใหมีผลบังคับ
เพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี ไดรับความคุมครองเกี่ยวกับการไมถูกลวงเกิน คุกคาม 
หรือกอความเดือนรอนรําคาญทางเพศ มีสิทธิไดรับความคุมครองเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดของ
สัญญาจาง และสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับการคํานวณระยะเวลาการจาง มีสิทธิไดรับความ
คุมครองในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจาง และไดรับความคุมครองเกี่ยวกับกรณีที่
กฎหมายกําหนดใหนายจางตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปน 
ผูออกคาใชจาย นอกจากนี้ ลูกจางยังไดรับความคุมครองโดยกําหนดใหนายจางปฏิบัติตามหมวด 2 
วาดวยเรื่องการใชแรงงานทั่วไป กรณีหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก 
หรือเข็นของหนักเกินอัตราน้ําหนักที่กฎหมายกําหนดไวในมาตรา 37 ใหลูกจางไดรับความ

DPU



  87

คุมครองในหมวด 3 วาดวยเร่ืองการใชแรงงานหญิงตั้งแตมาตรา 38 ถึงมาตรา 43 ใหลูกจางไดรับ
ความคุมครองในหมวด 4 วาดวยเรื่องการใชแรงงานเด็กมาตรา 47 มาตรา 49 และมาตรา 51 ให
ลูกจางไดรับความคุมครองในหมวด 5 เร่ืองการคุมครองเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา 
คาทํางานในวันหยุดตามมาตรา 53 ถึงมาตรา 55 มาตรา 70 และมาตรา 76 ใหลูกจางไดรับความ
คุมครองในหมวด 9 วาดวยเร่ืองการควบคุม ตามมาตรา 112 ถึงมาตรา 115 ใหลูกจางไดรับความ
คุมครองตามหมวด 12 วาดวยเรื่องการยื่นคํารองและการพิจารณาคํารองตามมาตรา 123 ถึงมาตรา 
125 ใหลูกจางไดรับความคุมครองในหมวดที่ 13 วาดวยเร่ืองกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา 
126 ถึงมาตรา 129 และมาตรา 134 ถึงมาตรา 137 และใหลูกจางไดรับความคุมครองตามหมวด 14 
วาดวยเรื่องพนักงานตรวจแรงงานซึ่งกําหนดไวในมาตรา 139 ถึงมาตรา 143 เปนตน (ขอ 4) 
   3) กําหนดใหลูกจางในงานเกษตรกรรมไดรับความคุมครอง กรณีที่ทํางานติดตอกัน
มาแลวครบหนึ่งรอยแปดสิบวัน มีสิทธิหยุดพักผอนไดไมนอยกวา 3 วันทํางาน โดยใหนายจางเปน
ผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนาหรือตามที่ตกลงกัน และนายจางตองจายคาจาง
ใหแกลูกจางในวันหยุดพักผอนเสมือนหนึ่งวาลูกจางมาทํางานตามปกติ แตถานายจางใหลูกจาง
ทํางานในวันหยุดพักผอนดังกลาว กฎกระทรวงกําหนดใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแก
ลูกจางเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานที่ทําหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทํา
ไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย (ขอ 5) 
   4)  ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดพักผอนหรือจัดใหลูกจางพักผอนนอยกวา 
ที่กําหนดไว นายจางตองจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของ
อัตราคาจางในวันทํางานเสมือนหนึ่งวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด (ขอ 6) 
   5)  ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทากับที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป 
นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองแพทยปจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของ
ทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวย
เทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแตตองไมเกินสิบหาวันทํางาน (ขอ 7) 
   6)  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง นายจางอาจใหเด็กอายุตั้งแต
สิบสามปบริบูรณทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียนได เฉพาะงานที่
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือเปนงานที่ไมขัดตอการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
เด็ก ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กนั้น (ขอ 8) 
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   7)  นายจางตองจัดน้ําสะอาดสําหรับดื่มโดยมีปริมาณเพียงพอแกลูกจาง กรณีลูกจาง 
พักอาศัยอยูกับนายจาง นายจางตองจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยใหแก
ลูกจางตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานประกาศกําหนด (ขอ 9) 
 3.3.2 กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
   การนําเอาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช
ในกระบวนการผลิต การกอสราง และบริการ แตขาดการพัฒนาความรูความเขาใจควบคูกันไป 
ทําใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงานในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และกอใหเกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิด
โรคอันเนื่องจากการทํางาน ซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครองแรงงาน
ทั่วไป และมีขอบเขตจํากัดไมสามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได
อยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น เพื่อประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหาร
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับ
ปองกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของชาติ สมควรมีกฎหมายวาดวยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเปนการเฉพาะ เปนเหตุผลสําคัญในการ
ตราพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
โดยไดมีการประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 128 ตอนที่ 4ก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 
และตามมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น มีบทบัญญัติที่เปนสาระสําคัญๆ สรุปไดพอสังเขปดังนี้ 
   1)  ขอบเขตการบังคับใชตามกฎหมาย 
    ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใชบังคับแกสถานประกอบการหรือนายจางทุกแหง 
โดยใหคํานิยามของนายจาง ใหหมายความถึงนายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ
ใหหมายความรวมถึง ผูประกอบกิจการซึ่ งยอมใหบุคคลหนึ่ งบุคคลใดมาทํ างานหรือ 
ทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการ ไมวาการทํางานหรือการทําผลประโยชนนั้น 
จะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู
ประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม สวนนิยามของคําวา “ลูกจาง” ใหหมายความถึงลูกจางตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับความยินยอมใหทํางาน
หรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการของนายจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 
    ขอยกเวนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มิใหใชบังคับแกราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน  และกิจการอื่นทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่กําหนด 
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ในกฎกระทรวง โดยกําหนดใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน 
และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานของตน ไมต่ํากวา
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 
  2) กําหนดอํานาจหนาที่ของผูเกี่ยวของ คือ หนาที่ของนายจาง ลูกจาง และสวน
ราชการไวดังตอไปนี้ 
    (1) หนาที่ของนายจาง 
      ก. นายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพการ
ทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย19 
      ข. นายจางมีหนาที่ในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง20 
      ค. นายจางมีหนาที่จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร 
หนวยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง21 
      ง. ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือภาพแวดลอมใน
การทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ใหนายจาง
แจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางาน และแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจาง  
ทุกคนกอนที่ลูกจางจะเขาทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน22 
      จ. ในกรณีที่นายจางไดรับคําเตือน คําส่ัง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี คําสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ใหนายจางแจงหรือปดประกาศคําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยดังกลาวในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถาน
ประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง23 
      ฉ. นายจางมีหนาที่จัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรับการ
ฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหบริหารจัดการและ

                                                        
 19  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 6. 
 20  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 8. 
 21  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 13. 
 22  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 14. 
 23  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 15. 
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ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางปลอดภัย และ
ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ ซ่ึงอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยใหนายจาง 
จัดใหมีการฝกอบรมลูกจางทุกคนกอนการเริ่มทํางานดวย24 
      ช. นายจางมีหนาที่ติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งขอความแสดงสิทธิ
และหนาที่ของนายจางและลูกจางตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบ
กิจการ25 
      ซ. นายจางมีหนาที่จัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัย สวนบุคคลที่ไดมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด26 
      ฌ. นายจางมีหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้ (1) จัดใหมีการประเมินอันตราย (2) 
ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอลูกจาง (3) จัดทําแผนการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และจัดทําแผนการควบคุมดูแล
ลูกจางและสถานประกอบกิจการ (4) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการ
ดําเนินงานและแผนการควบคุมใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย27 
      ญ. ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจางประสบ
อันตรายจากการทํางาน ใหนายจางดําเนินการดังตอไปนี้ (1) กรณีที่ลูกจางเสียชีวิต ใหนายจางแจง
ตอพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท โทรสาร  หรือวิธีอื่นใดที่มี
รายละเอียดพอสมควร และใหแจงรายละเอียด และสาเหตุเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ลูกจางเสียชีวิต (2) กรณีที่สถานประกอบกิจการไดรับความเสียหายหรือตองหยุดการผลิต หรือ 
มีบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือไดรับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม 
การระเบิด สารเคมีร่ัวไหล หรืออุบัติภัยรายแรงอื่น ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัย
ในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด และใหแจงเปนหนังสือโดยระบุสาเหตุ
อันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแกไขและวิธีการปองกันการเกิดซํ้าอีกภายในเจ็ดวันนับแตวัน
เกิดเหตุ (3) กรณีที่มีลูกจางประสบอันตราย  หรือเจ็บปวยตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
เมื่อนายจางแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตอสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมาย 

                                                        
24   พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 16. 
25   พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 17. 
26   พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 22. 
27   พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 32. 
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ดังกลาวแลว ใหนายจางสงสําเนาหนังสือแจงนั้นตอพนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน 
เจ็ดวันดวย28 
    (2)  หนาที่ของลูกจาง 
      ก. ลูกจางมีหนาที่ใหความรวมมือกับนายจางในการดําเนินการและสงเสริม
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแก
ลูกจางและสถานประกอบกิจการ29 
      ข. ลูกจางมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง30 
      ค. ลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํา งานตามมาตรฐานที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพ
อนามัย โดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกจางทราบถึงขอบกพรองหรือ
การชํารุดเสียหาย และไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ใหแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร และใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน หรือ
ผูบริหาร แจงเปนหนังสือตอนายจางโดยไมชักชา ในกรณีที่หัวหนางานทราบถึงขอบกพรองหรือ
การชํารุดเสียหายและอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย 
ตองดําเนินการปองกันอันตรายนั้นภายในขอบเขตที่รับผิดชอบ หรือที่ไดรับมอบหมายทันทีที่ทราบ 
กรณีไมอาจดําเนินการได ใหแจงผูบริหารหรือนายจางดําเนินการแกไขโดยไมชักชา31 
      ง. ลูกจางมีหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและดูแล
รักษาอุปกรณตามวรรคหนึ่งใหสามารถใชงานไดตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลา
ทํางาน ในกรณีที่ลูกจางไมสวมใสอุปกรณดังกลาว ใหนายจางสั่งใหลูกจางหยุดการทํางานนั้น
จนกวาลูกจางจะสวมใสอุปกรณดังกลาว32 
    (3)  หนาที่ของผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวง 
      ผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
มีหนาที่ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง
เชนเดียวกับนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง และมีผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป ใหผูรับเหมา

                                                        
28   พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 34. 

 29  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 6. 
 30  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 8. 
 31  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 21. 
 32  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 22. 
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ชวงถัดขึ้นไป ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนที่มีลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน 
มีหนาที่รวมกันในการจัดสถานที่ทํางานใหมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางทุกคน 
    (4)  หนาที่ของหนวยงานภาครัฐ 
      ก. ใหจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน33 มีอํานาจหนาที่ (1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการพัฒนาสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (3) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (4) วินิจฉัยอุทธรณ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย34 
      ข. ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจดังตอไปนี้ (1) เขาไปในสถาน
ประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางในเวลาทําการ หรือเมื่อเกิดอุบัติภัย (2) ตรวจสอบหรือ
บันทึกภาพ และเสียง เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (3) ใชเครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักรหรือ
อุปกรณในสถานประกอบกิจการ (4) เก็บตัวอยางของวัสดุ หรือผลิตภัณฑใดๆ มาเพื่อการวิเคราะห
เกี่ยวกับความปลอดภัย (5) สอบถามขอเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใดๆ ภายในขอบเขตอํานาจและ
เรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบ หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและ
เสนอแนะมาตรการปองกันอันตรายตออธิบดีโดยเร็ว35 
      ค. ใหมีสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (1) สงเสริมและแกไขปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (2) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อ
สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (3) ดําเนินการสงเสริม 
สนับสนุน และรวมดําเนินงานกับหนวยงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานของภาครัฐและเอกชน (4) จัดใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย 

                                                        
 33  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 24. 
 34  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 25. 
 35  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 35. 

DPU



  93

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากร และดานวิชาการ (5) 
อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย36 
 

3.4  สรุปเปรียบเทียบ 
   จากผลการศึกษาในเรื่องการใหความคุมครองแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม 
ที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองแรงงานเปนการทั่วไป และการใหความคุมครองดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของแรงงานในภาคเกษตรกรรมของกลุมประเทศที่ศึกษา ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศนิวซีแลนด และประเทศญี่ปุน รวมทั้งประไทยนั้น 
แตละประเทศตางก็มีแนวคิด และนโยบายที่จะขยายความคุมครองใหแกแรงงานนอกระบบ 
ใหไดรับการคุมครองเชนเดียวกับแรงงานในระบบ เพื่อใหไดรับการคุมครองเกี่ยวกับสภาพการจาง 
และความเปนอยูที่ดีอยางเทาเทียมกัน แตเนื่องจากสภาพลักษณะงานของกลุมแรงงานนอกระบบ 
มีความหลากหลายแตกตางกันออกไป ทําใหการคุมครองแรงงานนอกระบบแตละประเภทตองมี
ความแตกตางกันออกไปดวย และไมอาจจะใชวิธีการคุมครองแรงงานโดยการออกกฎหมายกําหนด
มาตรฐานการคุมครองเพียงฉบับเดียวครอบคลุมถึงการใหความคุมครองแรงงานนอกระบบไดทุก
ประเภทได 
   ดังนั้น แตละประเทศจึงเลือกที่จะใชวิธีการออกกฎหมายแบบเปนการเฉพาะ เพื่อให
เกิดความเหมาะสมในการใหความคุมครองในแตละกลุม หรือแตละประเภทไดอยางชัดเจน โดย
การออกเปนพระราชบัญญัติ หรือขอบังคับนอกเหนือจากกฎหมายคุมครองแรงงานหลัก สามารถ
สรุปเปรียบเทียบสาระสําคัญไดตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1  เปรียบเทียบรูปแบบกฎหมายใหความคุมครองแรงงานนอกระบบในงานเกษตรกรรม 
 

ประเทศ 
กฎหมายแรงงานทั่วไป 

(Labor Act) 
กฎหมายเฉพาะ 
(Specific Law) 

สหรัฐอเมริกา   
สหราชอาณาจกัร   
นิวซีแลนด   
ญี่ปุน   
ไทย   

                                                        
 36  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554, มาตรา 52. 
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ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบหลักการคุมครองแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรมของกลุมประเทศ
   ท่ีศึกษา 
 

 
 
 

การคุมครอง 
 
 

ประเทศ 

สห
รัฐ
อเม

ริก
า 

สห
รา
ชอ

าณ
าจ
กัร

 

นิว
ซีแ

ลน
ด 

ญี่ป
ุน 

ไท
ย 

 

1.  อัตราคาจางขั้นต่ํา     ก 
2.  ช่ัวโมงการทํางาน     ก 
3.  เวลาพัก     ก 
4.  คาทํางานลวงเวลา     ก 
5.  วันหยุดประจําสัปดาห     ก 
6.  วันหยุดสาธารณะ     ก 
7.  วันหยุดพักผอนประจําป     ก, ข 
8.  ลาคลอดบุตร     ก 
9.  ลาเกี่ยวกับครอบครัว 
     -  ลาเพื่อดแูลบุคคลในครอบครัว 
     -  ลากรณีบคุคลในครอบครัวเสียชีวิต 

 
 
 

 
  

 

10.  ลาอื่นๆ เชน ลาปวย  
       ลาภายหลงัทํางานมานาน 

    
ก, ข 

11.  อาหาร และที่พักอาศัย     ก 
12.  เครื่องแบบในการทํางาน       
13.  อุปกรณและเครื่องมือในการทํางาน     ก, ข 
14.  สุขภาพและความปลอดภัย     ก, ข 
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หมายเหตุ 
   ก.  แรงงานเกษตรกรรมของไทยที่ไดรับการวาจางใหทํางานตลอดปจะไดรับการ
คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทุกมาตราเชนเดียวกันกับลูกจางทั่วไป 
ในระบบที่ทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ 
   ข.  แรงงานเกษตรกรรมของไทยที่ไมไดรับการวาจางใหทํางานตลอดทั้งปและไมได
ทํางานในลักษณะที่เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม ไดรับการคุมครองแรงงานจํากัด
เฉพาะบางเรื่องตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยเรื่องการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2547 DPU



บทที่ 4 
ปญหาและวิเคราะหปญหาการใหความคุมครองความปลอดภัยในการทํางาน 

ที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม 
 
  ปจจุบันรูปแบบการวาจางงานไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
การแขงขันทางการคา ทําใหมีรูปแบบการวาจางทีคนทํางานที่หลากหลายแตกตางจากกลุม
คนทํางานที่เปนลูกจางประจําตามสัญญาจางภายใตกฎหมายคุมครองแรงงานกันตามปกติ หรือที่
เรียกวากลุมแรงงานนอกระบบ ซ่ึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
แรงงานสวนใหญในกลุมนี้ยังไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเหมาะสมเชนเดียวกันกับ
แรงงานในระบบ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเปนแรงงานกลุมที่มีปญหา
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม ไมมีความปลอดภัยในการทํางาน และถูกเอา
รัดเอาเปรียบ เพราะยังไมมีกฎหมายและยังไมมีองคกรหรือผูแทนเปนของตนเองที่จะทําหนาที่
ปกปองหรือดําเนินการเจรจาตอรอง เพื่อใหการคุมครองสิทธิประโยชนเหมือนกันกับแรงงานใน
ระบบ 
   การทํางานของแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม สวนใหญยังขาดความรู ความ 
เขาใจเกี่ยวกับการทํางานดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน เห็นไดจากขอมูลของ
องคการแรงงานระหวางประเทศที่รายงานวาในหลายประเทศทั่วโลก มีกลุมเกษตรกรประสบ
ปญหาสุขภาพจากการทํางานและเสียชีวิตกวา 170,000 คนตอป และมีเกษตรกรทั่วโลกจํานวนกวา 
1,300 ลานคนไดรับอันตรายจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกําลังเกิดขึ้นกับกลุมประเทศที่กําลัง
พัฒนา ซ่ึงมีอัตราความเสี่ยงสูงมาก เพราะปญหาการศึกษาหรือการฝกอบรมที่ไมเพียงพอ รายงาน
ดังกลาวสอดคลองตรงกันกับขอมูลขององคการอนามัยโลกที่ไดรายงานวาเกษตรกรทั่วโลกมีการ
เจ็บปวย จากการสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชมากกวา 1,000,000 คนตอป และเสียชีวิตอยางนอย 20,000 
คนตอป จากการศึกษากรณีของประเทศไทยพบขอมูลการรายงานของสํานักเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรายงานวาประเทศไทยมีการนําเขาสารเคมีเกษตรในป พ.ศ. 2551 
สูงถึง 117.6 ลานตัน คิดเปนเงินมูลคา 18,769.8 ลานบาท และในป พ.ศ. 2552 มีการนําเขาสารเคมี
เกษตรเพิ่มจากเดิมสูงถึง 126.5 ลานตัน คิดเปนเงินมูลคา 16,168.5 ลานบาท หากพิจารณาขอมูลทาง
สถิติจะพบวาการนําเขาสารเคมีเกษตรมีแนวโนม การใชสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นถึง 
8 เทา เมื่อเปรียบเทียบยอนหลังในชวง 40 กวาปที่ผานมา ผลของการใชเคมีภาคเกษตรกรรม
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โดยเฉพาะยากําจัดศัตรูพืช นอกจากจะทําใหเกิดอันตรายตอชีวิต และสุขอนามัยของเกษตรกร
ผูใชงานโดยตรงแลว ยังทําใหเกิดอันตรายแกส่ิงมีชีวิตและมนุษยในระยะยาวไดอีกดวย ผลกระทบ
ดังกลาวเห็นไดชัดเจนจากขอมูลการรายงานสุขภาพคนไทยป พ.ศ. 2553 รายงานวา อาชีพเกษตรกร
มีสัดสวนของผูปวยที่เปนโรคจากการประกอบอาชีพมากที่สุดคิดเปนรอยละ 42 ของผูประกอบ
อาชีพทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมแรงงานภาคอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 23 สวนที่เหลืออีกรอยละ 
35 เปนแรงงานที่อยูในกลุมแมบาน นักเรียน ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ คาขาย และสวนอ่ืนๆ รายงาน
ดังกลาวยังพบวากลุมเกษตรกรมีอัตราการไดรับสารพิษจากการประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 80 
ปวยเปนโรคที่มีสาเหตุมาจากการไดรับสารพิษในสารกําจัดศัตรูพืชเปนอันดับหนึ่ง 
   เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการทํางาน และกระบวนการทํางานของแรงงานนอกระบบภาค
เกษตรกรรมที่มักจะทํางานแบบตามความสะดวกหรือทําตามแบบที่เคยทําตามๆ กันมา โดยละเลย
เร่ืองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ทําใหแรงงานสวนใหญมักจะประสบปญหา
เชน การปวดเมื่อยตามรางกาย ซ่ึงหากมองโดยทั่วไปแลว จะเห็นวาเปนอาการปกติธรรมดาที่เกิด
จากการทํางาน แตถาหากวิเคราะหโดยละเอียดจะพบวามีสาเหตุมาจากขั้นตอนหรือกระบวนการ
ทํางาน รวมทั้งลักษณะทาทางในการทํางานที่ไมถูกวิธี และหากพิจารณาเพียงระยะสั้นเฉพาะหนา 
อาการปวดเมื่อยตามรางกายดังกลาวนั้น จะไมใชปญหาใหญในความคิดเห็นของตัวแรงงานเอง 
โดยมองวาอาการดังกลาวสามารถแกไขไดงายดวยการดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง หรือรับประทานยา 
แกปวดลดไขที่มีขายทั่วไปตามทองตลาด แตแทจริงแลวการแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยวิธีการ
ดังกลาวอาจสงผลใหเกิดการสะสมของความเจ็บปวยจนกลายเปนอาการเจ็บปวยเรื้อรัง และนําไปสู
การสูญเสียสมรรถภาพการทํางานในที่สุด เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มชูกําลังและการกินยาแกปวด 
ลดไขอยางตอเนื่องในระยะยาว ยอมสงผลกระทบตอระบบการทํางานสวนตางๆ ของรางกายได 
นอกจากนี้ยังพบวาสภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานในภาคเกษตรกรรมยังมีปญหาความ
เส่ียงภัยอันตรายจากปจจัยทางกายภาพ เชน ความรอน ความเย็นจากสภาพอากาศ  เสียงดัง 
ความสั่นสะเทือน รังสีและแสงสวางจากดวงอาทิตยอีกดวย 
   จากการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานทั่วไป และการ
ใหความคุมครองดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงาน 
ภาคเกษตรกรรมขององคการแรงงานระหวางประเทศ และกฎหมายในตางประเทศที่เลือก
ทําการศึกษา ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศนิวซีแลนด และ
ประเทศญี่ปุน ซ่ึงถือวาเปนกลุมประเทศที่พัฒนาแลว พบวาประเทศเหลานี้ไดมีการตรากฎหมาย
บัญญัติใหความคุมครองแรงงานในเรื่องดังกลาวไว ฉะนั้น เพื่อประโยชนตอการศึกษาวิเคราะห
ปญหาเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย  ภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
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พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
และกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 นั้น ผูเขียนขอนําเสนอ
ประเด็นปญหา โดยแยกศึกษาวิเคราะหออกเปนสองสวนไดแก การวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับ
ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมเปนการทั่วไป 
และการวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานนอกระบบ ดานอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
4.1 วิเคราะหปญหาขอบเขตการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม 
   การใหความคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
มีอนุสัญญากําหนดไวเปนการเฉพาะหลายฉบับ เชน การใหความคุมครองเรื่องอายุขั้นต่ําของ
แรงงานในภาคเกษตรกรรม การใหความคุมครองสิทธิในการสมาคมของแรงงานเกษตรกรรม 
การใหความคุมครองเกี่ยวกับคาทดแทน การใหความคุมครองเกี่ยวกับการประกันการเจ็บปวย 
การใหความคุมครองเกี่ยวกับกลไกกําหนดคาจางขั้นต่ําของแรงงานเกษตรกรรม การใหความ
คุมครองดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม เปนตน ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวนี้ 
ใหความคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมไวเปนการเฉพาะเจาะจง สวนการใหความคุมครอง
แรงงานภาคเกษตรกรรมของประเทศที่ศึกษา ตางก็มีบทบัญญัติที่ใหความคุมครองแรงงานในภาค
การเกษตรไวเชนกัน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการออกกฎหมายใหความคุมครองแรงงาน 
ในภาคเกษตรกรรม คือ กฎหมายวาดวยเรื่องการคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ทํางานและ 
ยายงานตามฤดูกาล ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม 
โดย เฉพาะแรงงานตางดาวและแรงงานตามฤดูกาล เกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมขนสง การเดินทาง
ไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน ที่พักอาศัย การจายคาจาง สภาพการทํางาน และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การทํางานในงานเกษตรกรรม สวนในประเทศสหราชอาณาจักร ไดมีการออกกฎหมายชื่อวา พระ
ราช บัญญัติแรงงานภาคเกษตร (เบ็ดเตล็ด) ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ฝกอบรมแรงงานภาคเกษตร  ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) พระราชบัญญัติคุมครองคาจางในงาน
เกษตรกรรม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ไวเปนการเฉพาะนอกจากกฎหมายคุมครองแรงงานทั่วไป 
โดยใหความคุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมใหไดรับความคุมครองเชนเดียวกับลูกจางทั่วไป 
กลาวคือ คนทํางานในภาคเกษตรกรรมทุกคนจะไดรับการคุมครองโดยไมคํานึงวาเปนคนทํางาน
ประเภทใด เปนตน สวนในประเทศญี่ปุน แมจะไมมีกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานใน 
ภาคเกษตรกรรมไว เปนการเฉพาะ  เหมือนดัง เชนประเทศอื่นที่ ไดทําการศึกษา  แตก็มี
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน  ค .ศ .  1937 (พ .ศ .  2480) ที่ใหความคุมครองแรงงานใน 
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ภาคเกษตรกรรมไว ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดกําหนดคํานิยามของแรงงานหมายถึง “คนทํางาน 
(Worker)” และตามคํานิยามในกฎหมายใหหมายถึง บุคคลซึ่งถูกวาจางใหทํางานในกิจการหรือ
สถานประกอบกิจการ และไดรับคาจางจากกิจการหรือสถานประกอบกิจการนั้น ไมวาจะเปนการ
จางงานประเภทใด ใหถือวาบุคคลนั้นเปนคนทํางานตามกฎหมาย แรงงานในภาคเกษตรกรรม 
ทุกคนไมวาจะเปนแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบก็ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เชนเดียวกับแรงงานหรือคนทํางานทั่วไป 
   ในกรณีของประเทศไทย กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่เปน
การเฉพาะในปจจุบัน คือ กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 
ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บทบัญญัติดังกลาวไดใหความ
คุมครองแกลูกจาง โดยใหนิยามเกี่ยวกับงานเกษตรกรรมใหหมายความถึงงานที่ เกี่ยวกับ 
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การปาไม การทํานาเกลือ และการประมงที่มิใชการประมงทะเล 
มีขอบเขตการใหความคุมครองลูกจางที่ทํางานเกษตรกรรมตลอดปเทานั้น ที่ไดรับความคุมครอง
เต็มตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทุกมาตรา สวนลูกจางในงานเกษตรกรรม 
ซ่ึงมิไดจางตลอดป และมิไดทํางานในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว 
ไดรับการคุมครองเพียงบางสวนไมครบทุกมาตรา และไดรับความคุมครองเพียงเทาที่กําหนดไว 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงไมครอบคลุมทั้งหมดเหมือนดังเชนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือภาค
บริการที่ทํางานในระบบ สวนกฎหมายที่ใหความคุมครองดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
ในการทํางานภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554 นั้น สาระสําคัญของกฎหมายเปนเพียงบทบัญญัติแบบกวางๆ และเปนกฎหมายที่ให
ความคุมครองแกแรงงานในระบบเทานั้น ไมครอบคลุมและบังคับใชกับแรงงานนอกระบบดวย 
เชนการกําหนดหนาที่ของนายจาง ลูกจาง และหนวยงานของรัฐใหปฏิบัติตามขอกําหนดดาน 
ความปลอดภัย การเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมชวยเหลือเจาหนาที่ในการใหบริการ
ตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษา
เพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
กําหนดใหมีกองทุนความปลอดภัย เปนตน ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนเลยวา แมแตแรงงาน
ในระบบเองยังไดรับความคุมครองที่แตกตางกัน ลูกจางบางกลุมไมไดรับความคุมครองทัดเทียม
กัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานและมาตรการทาง
กฎหมายใหความคุมครองแกแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรมใหไดรับความคุมครอง 
ที่ทัดเทียมกันกับแรงงานในระบบตอไป 
   จากการศึกษาพบวา กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานของไทย ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงวาดวย
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การคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 
และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังไมมีบทบัญญัติที่เปนการเฉพาะ
พอที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนในการคุมครองดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดลอมในการทํางานของแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมไดเทาที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับ
อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 184 วาดวยเร่ืองสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ซ่ึงมีบทบัญญัติใหความคุมครองแรงงาน
เกษตรกรรมไวอยางชัดเจนเปนการเฉพาะ โดยกําหนดคํานิยามของคําวางานเกษตรกรรม 
ใหหมายความถึง กิจกรรมทางการเกษตรและปาไมที่ดําเนินการในสถานประกอบกิจการทาง 
การเกษตร รวมถึงการกสิกรรม การทําปาไม การขยายพันธุและการเลี้ยงแมลง การแปรรูปเบื้องตน
ของผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตจากสัตว โดยหรือในนามของผูประกอบกิจการ ตลอดจน
การใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องใช เครื่องมือ และอุปกรณทางการเกษตรที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตทางการเกษตร มีการกําหนดมาตรการเชิงปองกันและคุมครอง เชน 
การใหความคุมครองในเรื่องการยศาสตร และความปลอดภัยของเครื่องจักรทางการเกษตร  
การเคลื่อนยายและการขนสงวัตถุหรือส่ิงของ การจัดการสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพ การควบคุม
สัตวและการคุมครองจากความเสี่ยงทางชีวภาพ การคุมครองผูเยาวและงานอันตราย การคุมครอง
คนงานชั่วคราวและคนงานตามฤดูกาล การคุมครองคนงานหญิง การจัดเวลาทํางาน และการ
ควบคุมกรณีเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานไวอยางชัดเจน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติคุมครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
และกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  พ.ศ. 2547 จะเห็นไดวา 
มีความหมายที่ครอบคลุมชัดเจน และมีความเหมาะสมมากกวา 
 
 4.1.1 ประเด็นปญหาเรื่องนโยบายการขยายความคุมครองใหกับแรงงานนอกระบบ 
   จากขอมูลการศึกษาที่กลาวไวในบทที่ 2 นั้น ผูเขียนมุงหมายที่จะเสนอกฎหมายที่ให
ความคุมครองไปถึงกลุมแรงงานนอกระบบของไทยภาคเกษตรกรรม ซ่ึงในปจจุบันถือเปนแรงงาน
กลุมใหญ ไดแก แรงงานรับจางในกิจการประเภทการทํานา ทําสวน ทําไร เปนแรงงานอยูในกลุมที่
ไมไดรับสิทธิคุมครองสุขภาพตามกฎหมาย ไมไดอยูในระบบการจางงานตามปกติ เปนผูทํางานที่
ไมมีนายจางที่เปนกิจลักษณะ ไมมีสถานประกอบการ ไมเขาขายเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลักษณะของรายไดจากการจางงานไมแนนอนทําใหไมไดรับหลักประกัน 
ความมั่นคงใดๆ ในการทํางาน ไมมีโอกาสที่จะตอรองเรียกรองสิทธิใดๆ เปนผูที่ขาดหลักประกัน
ทางสังคม และไมไดรับสิทธิคุมครองตามกฎหมายแรงงาน  
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   สําหรับการใหความคุมครองแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม  ประเทศใน 
กลุมศึกษา รวมทั้งประเทศไทย ตางก็มีนโยบายที่จะขยายการคุมครองเกี่ยวกับสภาพการจางและ
ความเปนอยูที่ดีใหกับแรงงานกลุมนี้ ใหไดรับการคุมครองเชนเดียวกันกับแรงงานในระบบ  
แตเนื่องจากสภาพและลักษณะงานของกลุมแรงงานนอกระบบมีความหลากหลายและแตกตางกัน
ออกไป ทําใหการคุมครองแรงงานนอกระบบในแตละประเภทงานมีความแตกตางกันออกไป
เชนเดียวกันไมอาจจะใชวิธีการออกกฎหมายกําหนดมาตรฐานการคุมครองเพียงฉบับเดียว
ครอบคลุมถึงแรงงานไดทุกประเภท ดังนั้น แตละประเทศในกลุมศึกษาสวนใหญจึงใชวิธีการออก
กฎหมายเฉพาะเพื่อความเหมาะสมในการใหความคุมครองแตละกลุมหรือแตละประเภทเปน 
รายกรณี  
   กรณีของประเทศไทย มีกฎหมายคุมครองแรงงานทั่วไปที่ใชอยูในปจจุบัน ไดแก 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2553 ตลอดจนพระราชกฤษฏีกาและกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไดขยาย
ขอบเขตการคุมครองแรงงานในเกือบทุกประเภทกิจการและเกือบทุกประเภทของลูกจาง 
แตเนื่องจากปจจุบันรูปแบบการจางงานไดมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม และเศรษฐกิจที่มิได
ผูกพันตามสัญญาจางแรงงานหรือมิไดมีฐานะเปนลูกจางที่ทํางานอยูในสถานประกอบกิจการ 
เพียงอยางเดียว สงผลใหการคุมครองแรงงานไมสามารถเขาไปคุมครองแรงงานเหลานี้ได 
โดยเฉพาะแรงงานรับจางในงานเกษตรกรรมชวงนอกฤดูการเกษตรที่มักจะไปรับจางทํางานใน 
ภาคเกษตรอื่น วันและเวลาทํางานไมแนนอน สถานะภาพของเกษตรกรอาจสลับกันระหวางการ
เปนเกษตรกรอิสระและเกษตรกรรับจาง นอกจากนั้นแรงงานหญิงและแรงงานชายไดรับคาจาง 
ไมเทากัน การจายคาจางในงานเพาะปลูกมีลักษณะเปนคาจางรายวัน ในขณะที่กิจการเลี้ยงสัตวจาย
คาจางเปนรายเดือน แตลักษณะการจายคาจางโดยรวมแลว สวนใหญจะเปนแบบรายวัน และ 
จายเมื่อทํางานเสร็จ เนื่องจากเปนการจางแบบรายวันและจางเหมา สถานที่จายคาจางสวนใหญจะ
เปนสถานที่ทํางานของลูกจางและไมมีหลักฐานการจายคาจาง งานเกษตรกรรมสวนใหญไมมีการ
กําหนดวันหยุดพักผอน วันลาปวย วันลากิจ วันหยุดประจําสัปดาห และวันหยุดตามประเพณี  
โดยลูกจางสามารถหยุดงานไดเพียงบอกกลาวดวยวาจาใหนายจางรับทราบเทานั้น ลูกจางลาหยุด
ประเภทตางๆ สวนใหญไมไดรับคาจางในวันที่หยุดงาน สภาพการทํางานสวนใหญไมมั่นคง และ 
มีปญหาความปลอดภัยในการทํางานนอกจากนี้บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวมีขอบเขตใหความ
คุมครองแรงงานเฉพาะแรงงานในระบบเทานั้นกลาวคือ กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงาน
ในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 ไดมีบทบัญญัติใหความคุมครองเกี่ยวกับแรงงานเกษตรกรรม 
ที่ไดรับการวาจางใหทํางานตลอดป และทํางานในลักษณะที่เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงาน
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เกษตรกรรม เทานั้นที่จะไดรับความคุมครอง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ศึกษาแลว สามารถสรุป
ขอแตกตางที่เปนประเด็นสําคัญๆ ไดดังตอไปนี้ 
   1)  การใหความคุมครองเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางาน 
    ประเทศในกลุมศึกษามีการกําหนดการคุมครองแรงงานนอกระบบในแตละกลุม 
เกี่ยวกับการควบคุมหรือจํากัดชั่วโมงการทํางานแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสภาพการทํางาน และ
ลักษณะของงานที่ทํา และมีความยืดหยุนในการจํากัดเวลาการทํางานใหสอดคลองกับลักษณะงาน 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดการคุมครองแรงงานนอกระบบแตละกลุมใหไดรับการคุมครอง
เกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงการทํางานแตกตางกัน โดยจํากัดชั่วโมงการทํางานสําหรับคนทํางาน
เกษตรกรรมไวไมเกิน 10 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 6 วันตอสัปดาห สําหรับประเทศไทยแรงงานในงาน
เกษตรกรรมที่เปนลูกจางซึ่งทํางานใหแกนายจางตลอดป จะไดรับการคุมครองแรงงานในเรื่อง
อัตราคาจางขั้นต่ํา จํานวนชั่วโมงการทํางาน แตแรงงานนอกระบบประเภทงานเกษตรกรรมที่ไมได
ทํางานตลอดป และไมไดทํางานในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม 
ยังไมไดรับการคุมครองในเรื่องดังกลาว 
   2)  การใหความคุมครองเกี่ยวกับคาทํางานลวงเวลา 
    ประเทศในกลุมศึกษามีการกําหนดการคุมครองแรงงานนอกระบบในแตละกลุม 
เกี่ยวกับคาทํางานลวงเวลาของแรงงานนอกระบบแตละกลุมแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับสภาพ
การทํางาน และลักษณะของงานที่ทําวาจะตองใหมีการกําหนดคาตอบแทนการทํางานตามจํานวน
ช่ัวโมงการทํางานหรือไม เชน ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนดคุมครองและจํากัดชั่วโมงการ
ทํางานของคนทํางานเกษตรกรรม โดยหากมีการทํางานเกินกวาชั่วโมงการทํางานปกติที่กําหนดไว 
นายจางตองจายคาทํางานลวงเวลาใหแกคนทํางานดังกลาว สําหรับประเทศไทยไมมีการกําหนด
คุมครองแรงงานเรื่องการจายคาตอบแทนการทํางานลวงเวลาไว เนื่องจากคนทํางานเกษตรกรรมที่
ไมไดทํางานตลอดป และไมไดทํางานในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงาน
เกษตรกรรมจะไมไดรับการคุมครองแรงงานในเรื่องจํานวนชั่วโมงการทํางานแตประการใด 
   3)  การใหความคุมครองเกี่ยวกับวันหยุดและวันลา 
    ประเทศในกลุมศึกษามีการกําหนดการคุมครองแรงงานนอกระบบในแตละกลุม 
เกี่ยวกับวันหยุดและวันลาแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับสภาพการทํางานและลักษณะของงานที่ทํา 
โดยประเทศสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด และญี่ปุน มีการกําหนดใหความคุมครองแรงงาน
เกี่ยวกับวันหยุด และวันลาที่สําคัญของคนทํางาน ไดแก การลาหยุดพักผอนประจําป การลาคลอด
บุตรและการลาเกี่ยวกับครอบครัว โดยมีการกําหนดวันลาหรือเงื่อนไขการใชสิทธิการลาไว สําหรับ
ประเทศไทยมีการคุมครองแรงงานเรื่องวันหยุดพักผอน ตามขอ 5 ของกฎกระทรวงวาดวยการ
คุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 ระบุวาลูกจางที่งานติดตอกันมาครบ 180 วัน มีสิทธิ
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ลาหยุดพักผอนไดไมนอยกวาสามวันทํางานโดยไดรับคาจางตามปกติ แตในทางปฏิบัติพบวาการ
จางงานในภาคเกษตรกรรมมิใชเปนการจางประจําตลอดป สวนใหญจะมีระยะเวลาการจางไมถึง 
180 วัน และตามกฎกระทรวงฉบับนี้ไมไดระบุใหแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรมมีวันหยุด
ประจําสัปดาห และไมไดกําหนดเวลาทํางานปกติในหนึ่งวันไว จึงทําใหแรงงานรับจางในภาค
เกษตรกรรมไมมีโอกาสไดรับเงินคาลวงเวลาดวย ฉะนั้นแรงงานรับจางในภาคเกษตรกรรม 
สวนใหญแลวจะไมไดรับประโยชนตามกฎหมายฉบับนี้ 
 4.1.2 ประเด็นปญหาเรื่องคําจํากัดความของแรงงานนอกระบบ 
   ปจจุบันกฎหมายแรงงานของประเทศไทยยังมิไดมีการกําหนดความหมายของแรงงาน
นอกระบบไวอยางชัดเจนเหมือนดั่งเชนเดียวกันกับขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงได
กําหนดความหมายของแรงงานนอกระบบไวใหหมายถึง แรงงานที่อยูในการจางงานในภาค
เศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ ซ่ึงมีลักษณะเปนกิจการขนาดเล็ก ตั้งไดงาย มีลักษณะเปนธุรกิจใน
ครัวเรือน มักใชวัตถุดิบในประเทศ เนนการใชแรงงานเปนหลัก มีการดัดแปลงเทคโนโลยีงายๆ 
ความเชี่ยวชาญเกิดจากประสบการณ หรือการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน เปนตลาดที่มีการแขงขัน
แตไมอยูภายใตกฎเกณฑของรัฐบาล สวนการวาจางแรงงานนอกระบบในแตละประเทศในกลุม
ประเทศศึกษาไดถูกพัฒนาใหมีความซับซอนมากขึ้น จนบางครั้งไมอาจแบงแยกหรือกําหนดให
ชัดเจนไดวาเปนการวาจางในรูปแบบใด ประเทศในกลุมศึกษา ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร นิวซีแลนด  และญี่ปุน มีแนวทางการคุ มครองแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม 
ไวเฉพาะ ในขณะที่ประเทศไทยยังไมปรากฏแนวทางการใหความคุมครองแรงงานกลุมคนทํางาน
ที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุมศึกษา 
   กรณีของประเทศไทยในปจจุบัน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังมิได 
มีการกําหนดความหมายของแรงงานนอกระบบไวอยางชัดเจน หนวยงานภาครัฐแตละหนวยงานมี
การกําหนดคํานิยามของแรงงานนอกระบบที่แตกตางกันขึ้นอยูกับมุมมองของแตละหนวยงาน 
หรือวัตถุประสงคในการกําหนดคํานิยาม จากนิยามที่ไดศึกษามานั้น พบวาหนวยงานตางๆ ไดมี
การกําหนดคํานิยามไว เมื่อพิจารณาแลว สามารถแบงออกเปน 2 แนวทางดังนี้ 
   1)  แรงงานนอกระบบ หมายถึง แรงงานที่ไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน เนื่องจากไมมีนิติสัมพันธความเปนนายจางลูกจางกัน เชน แรงงานเกษตรกรรับจางอิสระ 
แรงงานประเภทรับจางทํางานหมอนวดแผนไทย หรือชางตัดผมซึ่งแบงรายไดกับเจาของราน 
เปนตน 
   2)  แรงงานนอกระบบ หมายถึง แรงงานซึ่งทํางานในเศรษฐกิจนอกระบบ ซ่ึงแรงงาน
เหลานี้บางสวนหากพิจารณาตามกฎหมายคุมครองแรงงานแลวจะไดรับการคุมครอง 
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   อยางไรก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจนอกระบบเปนเศรษฐกิจที่ประกอบดวยกิจการขนาด
เล็กจํานวนมากในหลากหลายรูปแบบ สวนใหญไมมีการเสียภาษีอยางถูกตอง ไมมีระบบบัญชีที่
เปนมาตรฐาน ไมไดจดแจงหรือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางครบถวน 
ไมไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ลูกจางไมมีอํานาจตอรอง กิจการขนาดเล็กที่มีเปน
จํานวนมาก จึงยากแกการที่หนวยงานภาครัฐจะสามารถตรวจแรงงานและควบคุมใหนายจางปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานไดอยางถูกตองครบถวนได แรงงานเหลานี้สวนใหญจึงมักจะไมได
รับการคุมครองตามกฎหมาย ปญหาดังกลาวนี้ ประเทศในกลุมศึกษาบางประเทศไดมีมาตรการ
หลีกเลี่ยงรูปแบบการวาจาง โดยการออกกฎหมายกําหนดระยะเวลาการจางแรงงานแบบชั่วคราว 
หรือการจางแรงงานที่มีการกําหนดระยะเวลาทํางานไวแนนอน เพื่อเปนการปองกันมิใหนายจาง
อาศัยชองวางในการหลีกเลี่ยงการจางลูกจางแบบชั่วคราวแทนการจางลูกจางแบบถาวร อันจะทําให
ลดคาใชจายในการการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกลูกจางตามกฎหมายกําหนด 
เชน ประเทศสหราชอาณาจักรไดมีการจํากัดระยะเวลาในการตอสัญญาของลูกจางที่มีกําหนดเวลาที่
แนนอนไวไมเกิน 4 ป หากมีการตอสัญญา หลังจากนี้ใหถือวาลูกจางที่มีกําหนดเวลาที่แนนอน 
เปลี่ยนสถานะเปนลูกจางประจํา สําหรับประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญาแก
นายจางที่หลีกเลี่ยงรูปแบบการวาจางงานลูกจางภายใตความสัมพันธการวาจางงานระหวางนายจาง
กับลูกจาง ทําใหลูกจางไมไดรับการคุมครองสิทธิพื้นฐานและสวัสดิการแรงงานอื่นๆ ตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานและการคุมครองหลักประกันตามกฎหมายประกันสังคม เปนตน 
 
4.2 วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานนอกระบบดานอาชีวอนามัย     
 และความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม 
   ความปลอดภัยในการทํางานเปนสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงตอแรงงาน ทําใหเกิดขวัญ
กําลังใจและความมั่นใจในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหสามารถเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้น ปจจัยที่ทํา
ใหเกิดอันตรายในการทํางานนอกจากอันตรายจากอุปกรณ เครื่องจักร หรือเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ 
และสภาพแวดลอมในการทํางานแลว สิ่งสําคัญที่สุด คือ ตัวผูปฏิบัติงานเอง ถาหากขาดความรู 
ความเขาใจ และความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแลว โอกาสของการเกิดอันตรายยอมเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา งานเกษตรกรรมเปนงานที่มีความเสี่ยงอันตรายสูง เนื่องจากสภาพการทํางานในงาน
เกษตรกรรมสวนใหญจะตองทํางานอยูกลางแจง และตองเผชิญกับสภาพดินฟาอากาศที่แปรปรวน
ไมวาอากาศจะรอนหรือหนาว พื้นที่ทํางานมีส่ิงสกปรก สภาพพื้นที่ขรุขระ มีตนไมและวัชพืช 
ปกคลุมพื้นที่ทํางาน ซ่ึงมีความเสี่ยงตอการถูกสัตวเล้ือยคลานหรือแมลงกัดตอยไดงาย การทํางาน
ในชวงเวลาตระเตรียมการเพาะปลูกหรือฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแตละป อาจจะตองทํางานติดตอกัน 
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ทุกวันในหนึ่งสัปดาห โดยไมมีวันหยุดหรือตองทํางานโดยมีช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนานติดตอกัน
ในแตละวัน เพื่อใหทันตอการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว เปนตน 
   ปญหาจากการนําเครื่องจักร อุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในการทํางาน
เกษตรกรรม โดยผูใชแรงงานไมมีความรูเพียงพอสงผลใหแรงงานไดรับการบาดเจ็บหรือไดรับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใชอุปกรณและเครื่องจักรในการทํางานอีกดวย และจากขอมูลการศึกษา 
พบวา ในปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเคมีกันอยางแพรหลาย โดยไมมีอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล หรือขาดความรูในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี ทําใหแรงงานผูปฏิบัติงานไดรับสารเคมี
อันตรายสะสมในรางกาย เปนเหตุใหเกิดการเจ็บปวยและมีปญหาดานสุขภาพเปนอยางมาก 
นอกจากนี้ยังพบวาสถานที่ทํางานของเกษตรกรที่อยูใกลหรืออยูในที่พักอาศัย ทําใหงายตอการใช
แรงงานเด็กมาทํางาน เพื่อเปนชองทางสนับสนุนแรงงานและการเงินของครอบครัว จึงทําใหมี
ลูกจางที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมบาดเจ็บเพิ่มขึ้นดวย 
   ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายความคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่ใช
บังคับสําหรับแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกรรม  ทําใหประเด็นปญหาและอุปสรรคตางๆ 
กําลังขยายตัวอยางตอเนื่อง จากการศึกษาคนควาขอมูลพบวากิจการในภาคเกษตรกรรมมีลักษณะ
การจัดระบบการทํางานในกลุมของตัวเอง มีการแบงงานกันทํา คนงานหรือผูปฏิบัติงานสวนใหญ
เปนชาวบานในทองถ่ิน โดยมีโครงสรางของกลุมแรงงานไมไดเปนลักษณะของอุตสาหกรรม 
เชิงระบบแบบสมบูรณ ดังนั้น แรงงานกลุมนี้จึงยังไมไดรับการคุมครองตาม พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และไมไดรับความคุมครองตาม พระราชบัญญัติคุมครองความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
   องคการแรงงานระหวางประเทศไดใหความสําคัญตอเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยไดกําหนดมาตรการใหความคุมครองไวในอนุสัญญา 
ฉบับที่ 184 วาดวยเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 
ไวโดยเฉพาะ  ซ่ึงมีบทบัญญัติที่มุ งปองกันอุบัติ เหตุและอันตรายที่ เกิดขึ้นในขณะทํางาน 
สําหรับกฎหมายของตางประเทศที่เลือกทําการศึกษาตางก็เห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว
เชนกัน ปจจุบันในแตละประเทศก็ไดมีการออกกฎหมายใหความคุมครองลูกจางไว ซ่ึงพอจะสรุป
วิ เคราะหประเด็นปญหาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย  ในประเด็นที่ สําคัญๆ 
ไดดังตอไปนี้ 
 4.2.1 ประเด็นปญหาเรื่องมาตรการเชิงปองกัน 
   จุดมุงหมายหลักของการใหความคุมครองแรงงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน คือ การที่แรงงานมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ มีความปลอดภัย 
ในการทํางาน และการที่จะสามารถทําใหสําเร็จบรรลุตามจุดมุงหมายดังกลาวไดนั้น การควบคุม
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ปองกันเปนมาตรการหนึ่งที่จะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณ ซ่ึงการ
ควบคุมปองกันนั้นอาจแบงไดเปนสองอยางดวยกัน คือ การปองกันและควบคุมโรคอันเนื่องมาจาก
การทํางาน และการควบคุมปองกันมิใหเกิดการบาดเจ็บจากการทํางาน ตามอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 184 วาดวยวาดวยเร่ืองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในงาน
เกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) นั้น ไดกําหนดใหนายจางตองประเมินความเสี่ยงที่มีตอความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงาน รับรองมาตรการเชิงปองกันและใหความคุมครอง 
เพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมทางการเกษตร สถานที่ทํางาน เครื่องจักร อุปกรณ สารเคมี เครื่องมือ และ
กระบวนการทํางานทั้งหมดที่มีอยูภายใตการควบคุมของนายจางใหมีความปลอดภัย และเปนไป
ตามมาตรฐานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยที่กําหนดไว นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหนายจาง
ตองทําใหมั่นใจวา คนงานในงานเกษตรกรรมไดรับการฝกอบรมและคําชี้แจงทั่วไปเรื่องความ
ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยอยางเหมาะสมเพียงพอ การจัดใหมีมาตรการกํากับดูแลหรือแนะแนว
คนงาน รวมถึงการใหขอมูลขาวสารเรื่องอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทํางานเพื่อ 
ปองกันตนเองใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยคํานึงถึงระดับการศึกษาและความแตกตาง
ดานการใชภาษาของคนงานเหลานั้นดวย สําหรับกลุมประเทศที่ไดทําการศึกษานั้น ไดมีมาตรการ
เกี่ยวกับการจัดอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล ซ่ึงกฎหมายของแตละประเทศจะกําหนดรายละเอียด
ที่แตกตางกันบางแตสาระสําคัญสวนใหญจะเกี่ยวกับการกําหนดใหนายจางตองจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล การฝกอบรมลูกจางในการใชเครื่องมือและอุปกรณ มีการกําหนด
รายละเอียดของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่นายจางตองจัดหาใหลูกจาง อุปกรณตองมี
ความสะอาดถูกสุขอนามัยอยูเสมอ และตองหมั่นตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณ กําหนด
มาตรการควบคุมลูกจางเกี่ยวกับการใชอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน  
   จากการศึกษาเกี่ยวกับขอกําหนดใหมีการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
ในกฎหมายของประเทศตางๆ พบวามีประเด็นที่นาสนใจและอาจนํามาปรับปรุงการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับลูกจางในงานเกษตรกรรม 
มีดังนี้ 
   1)  นายจางตองจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกลูกจางในขณะปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใชยาฆาแมลง 
   2)  นายจางตองจัดอุปกรณใหความชวยเหลือแกลูกจางกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย
ฉุกเฉินเนื่องจากไดรับพิษหรือบาดเจ็บจากสารเคมีและยาฆาแมลง 
   3)  การกําหนดประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการเกษตรแตละประเภท เชน งานที่มีฝุนละอองมาก ควรมีอุปกรณ
ประเภทหนากาก เปนตน 
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   4)  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จัดใหลูกจางตองสะอาดถูกสุขลักษณะอยู
เสมอ และตองหมั่นตรวจสอบสภาพการใชงานของอุปกรณ 
   5)  ควบคุมดูแลใหนายจางใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
   6)  การฝกอบรมเกี่ยวกับสารเคมีและวิธีการปองกันอันตรายกอนการปฏิบัติงาน 
 4.2.2 ประเด็นปญหาเรื่องการคุมครองแรงงานเด็กและงานอันตราย 
   ปญหาการใชแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยสวนใหญจะเปนการใช
แรงงานที่เปนลูกหลานของเกษตรกรหรือเพื่อนๆ ของเกษตรกรที่อยูในในพื้นที่ใกลเคียงกันหรือ
อาจเปนญาติกัน และลูกหลานของแรงงานที่ติดตามพอแมหรือครอบครัวมา ซ่ึงในการวาจาง
แรงงานเด็กโดยทั่วไปจะเปนการวาจางใหแรงงานเด็กทํางานเบาๆ ในสายตาของเกษตรกร แตถา
เปนงานอันตราย เชน งานที่ใชเครื่องยนต เครื่องจักรกล ผูวาจางจะไมใหเด็กทํางานนั้นๆ สภาพ
อันตรายที่เด็กมีโอกาสประสบ คือ การถูกจอบหรือมีดบาด การเหยียบตอไม การสัมผัสสารเคมีที่
ใชกําจัดศัตรูพืชหรือใชกําจัดวัชพืช การสัมผัสฝุน เสียงดัง และความรอน เปนตน ซ่ึงสาเหตุหลักที่
เด็กจะตองทํางาน คือ เร่ืองความยากจน การไมไดรับการศึกษา การไมมีกฎหมายที่เพียงพอตอการ
ปองกันการใชแรงงานเด็ก การขาดการบังคับใชกฎหมาย และการขาดความสนใจจากสังคม 
   ตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 184 วาดวยเร่ืองสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ไดใหความคุมครองแรงงาน
เด็ก โดยกําหนดอายุขั้นต่ําของการทํางานเกษตรกรรม ซ่ึงโดยลักษณะหรือสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่อาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยและสุขภาพของเด็กไว จะตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
และมีการกําหนดใหประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายหรือขอบังคับภายในประเทศ สามารถ
อนุญาตใหผูมีอายุตั้งแต 16 ป ทํางานได โดยแรงงานเด็กจะตองไดรับการอบรมที่เพียงพอกอน 
การทํางานและไดรับการคุมครองความปลอดภัยอยางเต็มที่ สวนในตางประเทศที่เลือกศึกษา เชน 
ประเทศสหราชอาณาจักรไดมีบทบัญญัติคุมครองแรงงานเกษตรกรรมไว คือ การกําหนดอายุขั้นต่ํา
ของเด็กตองมีอายุไมนอยกวา 18 ป ในการทํางานตองมีการประเมินความเสี่ยง มีการจัดเตรียมดาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีการเฝาระวังสุขภาพ มีแผนกฉุกเฉิน นายจางตองแจงพอแม 
ของเด็กใหทราบถึงความเสี่ยงและมาตรการควบคุม จัดใหมีการฝกอบรมใหแรงงานเด็กมี
ความสามารถทํางานไดอยางปลอดภัย หามเด็กทํางานอันตราย ซ่ึงไดแก งานที่เกินความสามารถ
ทางรางกายของเด็ก การสัมผัสสารกอมะเร็ง การสัมผัสรังสี การสัมผัสความเย็นจัด หรือความรอน
จัดงานที่มีเสียงดัง งานที่มีความสั่นสะเทือน เปนตน 
   ในเรื่องอายุขั้นต่ําที่อนุญาตใหมีการจางเด็กทํางานเกษตรกรรมนั้น ตามกฎหมายไทยได
กําหนดอายุที่ขั้นต่ําที่นายจางสามารถจางเด็กใหทํางานไว คือ เด็กนั้นตองอายุตั้งแตสิบหาปโดย
กําหนดไวเทากับลูกจางเด็กในงานอุตสาหกรรมและงานพาณิชยกรรม แตมีขอยกเวนสําหรับกรณี
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งานที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย หรืองานที่ไมขัดตอการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของเด็กหากไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง นายจางสามารถจางเด็กอายุตั้งแตสิบสาม
ปได ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหเด็กที่มีอายุยังนอยสามารถทํางานหารายไดชวยเหลือครอบครัวได  
 
 4.2.3 ประเด็นปญหาเรื่องการคุมครองแรงงานหญิง 
   ประเด็นเรื่องการใหความคุมครองแรงงานหญิงที่ควรไดรับการคุมครองอยางมาก คือ 
การคุมครองความเปนมารดา ซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศไดมีการกําหนดไวในอนุสัญญา
ฉบับที่ 110 วาดวยงานเกี่ยวกับไร พ.ศ. 2501 สวนที่ 7 มีผลบังคับใชกับแรงงานหญิงในฟารม
เพาะปลูกภาคเกษตรกรรม เนื่องจากมีเจตนารมณใหความคุมครองหญิงมีครรภใหเทาเทียมกัน 
ไมคํานึงวาจะทํางานในกิจการใด โดยกําหนดใหลูกจางหญิงที่ทํางานใหนายจางคนเดิมครบ 
150 วัน ในชวงระยะเวลา 12 เดือนกอนกําหนดคลอด มีสิทธิลาคลอด และหลังคลอดรวมแลว 
ไมนอยกวา 12 สัปดาห และตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 184 วาดวย
เร่ืองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ไดมีบทบัญญัติ
ใหความคุมครองแรงงานหญิงโดยกําหนดใหนายจางดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวามีความ
จําเปนเฉพาะดานของคนงานหญิงในงานเกษตรกรรมในเรื่องการตั้งครรภ การใหนมบุตร และการ
อนามัยเจริญพันธุสวนในตางประเทศที่ เลือกทําการศึกษา ไดแก ประเทศสหราชอาณาจักร 
มีบทบัญญัติใหลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดได 40 สัปดาห ประเทศนิวซีแลนด มีบทบัญญัติใหความ
คุมครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับการลาคลอดไว โดยใหลูกจางมีสิทธิลาคลอดได 14 สัปดาห 
มาตรการดังกลาวเห็นไดชัดเจนวาเปนประเทศที่มีนโยบายใหความสําคัญกับเด็กที่เกิดใหมควร
จะตองไดรับการดูแลอยางดี เพื่อเปนประชากรที่มีคุณภาพในวันขางหนา สวนประเทศญี่ปุนให
สิทธิในการลาคลอดได 6 สัปดาหกอนคลอด และอีก 8 สัปดาหหลังคลอด รวมเปน 14 สัปดาห 
ซ่ึงสอดคลองตามบทบัญญัติของอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ นอกจากนี้ 
หากตั้งครรภเปนลูกฝาแฝดจะไดรับสิทธิพิเศษ สามารถลาคลอดไดถึง 10 สัปดาหหลังคลอด 
บุตรแลว สวนในเรื่องการทํางานของหญิงมีครรภนั้น มีบทบัญญัติหามมิใหนายจางใหหญิงมีครรภ
ทํางานอยางหนึ่งอยางใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือรางกายของลูกจางนั้น ไดแก การยก 
ของหนัก การทํางานในสถานที่มีแกส หรือสารเคมีที่อันตราย 
   ในกรณีของประเทศไทย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติการคุมครองแรงงานหญิงไว ไดแก 
   1)  งานลักษณะอันตราย ตามมาตรา 38 ไดกําหนดหลักเกณฑซ่ึงกําหนดหามมิให
นายจางใหลูกจางหญิงทํางานที่ถือวาเปนอันตราย ไดแก งานเหมืองแร หรืองานกอสรางที่ตอง
ทํางานใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือปลองในภูเขา เวนแตสภาพของการทํางานไมเปน
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อันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแต 10 เมตร
ขึ้นไป งานผลิต หรือขนสงวัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง รวมทั้งงานอื่นๆ ที่จะกําหนดในกฎกระทรวง การหามดังกลาว
ขางตนสอดคลองกับขอกําหนดขององคการแรงงานระหวางประเทศ และในตางประเทศที่เลือก
ศึกษาแตผูเขียนเห็นวาขอความที่กลาวมาสวนใหญเปนงานในประเภทอุตสาหกรรมทั้งสิ้น สําหรับ
งานอันตรายที่ใหการคุมครองแรงงานหญิงในภาคเกษตรกรรม เชน การใชสารเคมีในการเกษตร 
ก็เปนงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายไดเชนกัน จึงควรจะมีขอกําหนดหามมิใหนายจางใช
แรงงานหญิงมีครรภทํางานในบางประเภทที่เส่ียงตอการเกิดอันตรายหรือเจ็บปวยไวเปนการเฉพาะ
ดวย เชน การใชสารเคมีเกษตรที่เปนอันตราย วัตถุมีพิษ สารกัมมันตรังสี สารกอมะเร็ง เปนตน 
   2)  การคุมครองเกี่ยวกับเวลาทํางาน ตามมาตรา 39/1 ไดกําหนดหลักเกณฑการหาม 
มิใหนายจางใหหญิงมีครรภทํางานระหวางเวลา 22:00 นาฬิกา ถึงเวลา 06:00 นาฬิกา ทํางาน
ลวงเวลา ทํางานในวันหยุด และตามมาตรา 39 ไดมีบทบัญญัติหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปน
หญิงมีครรภทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อน หรือติดไปกับ
ยานพาหนะ งานยก แบก หาม ขน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม งานที่ทําในเรือ รวมทั้ง
งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงบทบัญญัติตามมาตรานี้สอดคลองกับอนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ แตในประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นวาไมเหมาะสมหากกําหนดใหลูกจาง
ซ่ึงเปนหญิงมีครรภทํางานเกษตรกรรมไดกอนถึงเวลา 22:00 นาฬิกา เพราะเวลาดังกลาวแมเปน
หญิงที่ไมตั้งครรภก็ไมเหมาะสม  เนื่องจากความไมปลอดภัยของสังคม และเนื่องจากงาน
เกษตรกรรมสวนใหญเปนงานที่ตองทํากลางแจง จึงควรจะกําหนดไวในกฎหมายใหความคุมครอง
ไว โดยควรจะกําหนดขอหามมิใหลูกจางหญิงในภาคเกษตรกรรมทํางานนอกเวลา 06:00 นาฬิกา 
ถึงเวลา18:00 นาฬิกา เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลากลางวัน สภาพแวดลอมในการ
ทํางานมีความปลอดภัย และนาจะเหมาะสมกวา 
   3)  การใหความคุมครองเกี่ยวกับการลาเพราะเหตุมีครรภ ตามมาตรา 42 ไดกําหนด
หลักเกณฑการใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ไมเกิน 90 วัน จะเห็นไดวา
สิทธิในการลาตามมาตรานี้ ตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 110 วาดวย
เรื่องงานเกี่ยวกับไร พ.ศ. 2501 ซ่ึงใชบังคับกับฟารมเพาะปลูกภาคเกษตรกรรม ไดกําหนดให 
ลาคลอดได 12 สัปดาห ฉะนั้น หากนําขอกําหนดนี้มาใชบังคับกับแรงงานในภาคเกษตรกรรมดวย 
ก็จะเปนการเหมาะสม  ทั้งนี้  เพื่อความเสมอภาคและความเทาเทียมกันระหวางแรงงาน 
ภาคเกษตรกรรมกับแรงงานในภาคอื่นๆ ดวย สวนการใหความคุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ในเรื่องการตั้งครรภ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 มิไดมีบทบัญญัติใหความคุมครองในเรื่องดังกลาวไวเปนการเฉพาะ 
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 4.2.4 ประเด็นปญหาเรื่องการคุมครองคนงานชั่วคราวและคนงานตามฤดูกาล 
   งานเกษตรกรรมเปนกิจการที่มีสภาพการทํางานไมตอเนื่องตลอดทั้งป เหมือนเชน
กิจการภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แรงงานในภาคเกษตรกรรมเมื่อหมดฤดูกาลทํางานแลว  
ตัวเกษตรกรเองตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูผลิตเพียงอยางเดียวมาเปนแรงงานรับจางอีก 
ฐานะหนึ่ง เชน  ไปทํางานชั่วคราวในกิจการเกษตรประเภทอื่น  การไปทํางานชั่วคราวใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการอื่นๆ เปนตน ซ่ึงแรงงานกลุมนี้จะตองมีการโยกยายถ่ินฐาน 
ตามไปดวย ในการเปลี่ยนงาน แรงงานกลุมนี้ จําเปนจะตองเรียนรูวิธีการทํางานใหม เนื่องจากขาด
ทักษะความชํานาญเกี่ยวกับการใช เครื่องมือ  เครื่องจักร  การใช อุปกรณปองกันอันตราย 
โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บไดงาย จําเปนจะตองไดรับความ
คุมครองเปนพิเศษดวย ซ่ึงตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 184 วาดวย
เร่ืองสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ไดมีกําหนดให
ความคุมครองแรงงานไว โดยใหนายจางดําเนินการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวา คนงานชั่วคราวและ
คนงานตามฤดูกาลไดรับการคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่เทียบเคียงไดเทากับ
คนทํางานประจําในงานเกษตรกรรม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยแลว 
พบวายังไมมีกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานกลุมนี้ไวเปนการเฉพาะ 
   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดยภาพรวมแลว ส่ิงที่กฎหมายคุมครองความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่จะใหความคุมครองแรงงานนอกระบบในภาค
เกษตรกรรมควรจะตองมี คือ ขอกําหนดซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะของแรงงานเกษตรกรรม
โดยตรง ซ่ึงกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันยังครอบคลุมไมถึง เชน กลไกการประสานงานระหวาง
กระทรวงแรงงาน และองคกรอ่ืนที่เกี่ยวของในภาคเกษตรกรรม มาตรการเชิงปองกันและคุมครอง 
ความปลอดภัยเกี่ ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร  อุปกรณ  และเครื่องมือทางการเกษตร 
การดําเนินการเกี่ยวกับสัตว และการคุมครองความเสี่ยงทางชีวภาพและวัตถุอันตราย งานอันตรายท่ี
หามเด็กทําในภาคเกษตรกรรม การใหความคุมครองลูกจางหญิง การใหความคุมครองลูกจาง
ช่ัวคราวหรือลูกจางตามฤดูกาลดวย เปนตน 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
        วิทยานิพนธเร่ืองการคุมครองความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานนอกระบบภาค
เกษตรกรรม มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อทราบถึงสภาพความเปนมา แนวคิด ทฤษฏีที่ใหความ
คุมครองแรงงาน อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และกฎหมายในตาง 
ประเทศที่ผูเขียนไดเลือกทําการศึกษา ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร 
ประเทศนิวซีแลนด และประเทศญี่ปุน รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการใหความ
คุมครองแรงงานในภาคเกษตรกรรม  และการใหความคุมครองแรงงานดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานภาคเกษตรกรรม เพื่อนําปญหาทาง
กฎหมายมาวิเคราะหเปรียบเทียบ ประกอบการนําเสนอกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรการ 
ทางกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับการใหความคุมครองแกผูใชแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม
ของประเทศไทยตอไป ซ่ึงผูเขียนขอสรุปและเสนอแนะไวดังนี้ 

 
5.1 บทสรุป 
        ในระบบเศรษฐกิจนั้น แรงงานถือเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่กอใหเกิดผลิตผลทางการ 
คาและการบริการตางๆ เพราะผลงานทุกชนิดจะเกิดขึ้นมิไดเลยถาปราศจากซึ่งแรงงาน ความสําคัญ
ดังกลาว ทําใหเกิดแนวคิดในการใหความคุมครองแรงงานตามกฎหมาย และยังถือวาเปนส่ิงที่
จําเปนอยูในปจจุบัน เนื่องจากอํานาจการตอรองระหวางฝายนายจางและฝายลูกจางไมเทาเทียมกัน 
เพราะฝายนายจางมักจะไดเปรียบในฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงกวา ทําใหฝายลูกจางขาดอํานาจการ
ตอรองสรางความไมเปนธรรมตอฝายลูกจาง 
      จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมที่ผูเขียนไดเลือกทําการศึกษา
และกลาวไวในบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 นั้น ผูเขียนเห็นวาแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
แรงงานรับจางในประเภทกิจการทํานา ทําสวน ทําไร เปนกลุมแรงงานที่ยังไมไดรับสิทธิความ
คุมครองตามกฎหมายแรงงาน เนื่องจากไมไดอยูในระบบการจางงานตามปกติ ไมมีนายจางที่เปน
กิจจะลักษณะไมมีที่ตั้งสถานประกอบการเหมือนกันกับแรงงานในระบบภาคอุตสาหกรรมหรอืภาค
บริการ เปนแรงงานที่ไดรับคาตอบแทนจากการจางงานที่ไมแนนอน ทําใหไมไดรับหลักประกัน
ความมั่นคงใดๆ ในการทํางาน ไมมีโอกาสที่จะตอรองเรียกรองสิทธิใดๆ และเปนผูที่ขาดหลักประกัน 
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ทางสังคม รวมถึงไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐไดอยางเต็มที่ได ปจจุบันแรงงานกลุมนี้ 
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรกรรมในปจจุบันยังคงมีจํานวนมาก
เปนอันดับหนึ่งของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตพบวาแรงงานภาคเกษตรกรรมสวนใหญ 
จะประกอบอาชีพเพื่อการยังชีพแบบพึ่งพาตนเอง โดยการใชทรัพยากรตามธรรมชาติเปนหลัก 
การใชแรงงานเปนการใชแรงงานในครอบครัวและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนกันทํางานโดยไมหวัง
ผลตอบแทนเปนตัวเงิน แตปจจุบันวิถีชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเศรษฐกิจระบบ
ทุนนิยม มีการผลิตเพื่อใหตรงตอความตองการของตลาด การผลิตเพื่อมุงใชเปนวัตถุดิบปอนใหกับ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในการประกอบอาชีพที่ เคยกําหนดไดเอง เปล่ียนเปนแบบที่ 
ถูกกําหนดโดยตลาดทุนนิยม โดยที่เกษตรกรหรือกลุมผูใชแรงงานยังขาดความรูและทักษะทางการ
เกษตรสมัยใหม ขาดอํานาจการตอรอง สงผลใหรายไดต่ําและประสบภาวะหนี้สิน ระบบการผลิต
ไมสนองตอการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานในกระแสบริโภคนิยม แรงงานหนุมสาวจึงตองดิ้นรนออกไป
ทํางานรับจางทั้งในและนอกภาคการเกษตรเมื่อหมดฤดูกาลทําเกษตรกรรม สงผลตอสภาพความ
เปนอยูของครอบครัว เพราะเหลือแตคนสูงอายุและเด็กซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิงทําใหเกิดการ 
ขาดแคลนแรงงานเมื่อถึงฤดูกาลทางการเกษตรอีกครั้ง การประกอบกิจการเปลี่ยนจากการใช
แรงงานในครัวเรือนมาเปนการจางแรงงานมากขึ้น ตัวเกษตรกรเองตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปน
ผูผลิตเพียงอยางเดียวมาเปนแรงงานรับจางอิสระอีกฐานะหนึ่ง  
   สภาพการทํางานของกลุมผูใชแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีอัตราเสี่ยงตอการเกิด
อันตรายจากการทํางานในอัตราที่สูงกลุมหนึ่ง เนื่องจากการทํางานในภาคเกษตรกรรมสวนใหญ 
ตองทํางานอยูกลางแจง และตองเผชิญกับสภาพดินฟาอากาศที่แปรปรวน ไมวาอากาศจะรอนหรือ
หนาว เมื่อถึงชวงเวลาในการตระเตรียมการเพาะปลูกหรือฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแตละป และเกษตรกร
หรือผูใชแรงงานเองอาจจะตองทํางานติดตอกันทุกวันในหนึ่งสัปดาห โดยไมมีวันหยุดหรือ 
ตองทํางานโดยมีช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนานติดตอกันในแตละวัน เพื่อใหทันตอการเพาะปลูกหรือ
การเก็บเกี่ยวพืชผล เปนตน แมจะมีการนําเอาเครื่องจักร อุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวย
ในการทํางาน เพื่อชวยแบงเบาภาระของผูใชแรงงาน แตก็ยังไมเพียงพอ และหากพิจารณาถึง
ผลตอบแทนการทํางานในภาคเกษตรกรรมก็ปรากฏวาแรงงานภาคเกษตรกรรมมักจะไดรับ
ผลตอบแทนการทํางานหรือคาจางในอัตราที่คอนขางต่ํา มีความไมแนนอน รายไดจากการทํางาน
ขึ้นอยูกับปริมาณงานหรือระยะเวลาในการทํางาน อีกทั้งไมมีโอกาสไดรับหลักประกันพื้นฐานการ
ทํางาน  เชน ไมไดรับการจัดหาที่ทํางานหรือที่พักที่ดี ไมมีหลักประกันดานสุขภาพอนามัย 
ในการทํางาน ไมมีโอกาสในการศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาการทํางาน เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา
แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีความเสี่ยงสูงตอการไดรับอันตรายจากสารเคมีที่ใชในการปองกันและ
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ปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีที่ใชเพื่อเรงผลผลิตในไรนา ตลอดจนการบาดเจ็บหรือประสบอันตราย
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใชเครื่องจักรกลและอุปกรณในการทํางาน รวมถึงปญหาการใช
แรงงานเด็กเปนจํานวนมากใหทํางานเกษตรกรรม เพื่อเปนชองทางสนับสนุนการขาดแคลน
แรงงานและการเงินของครอบครัว ทําใหแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่สวนใหญอยูในชนบทมี
รายไดไมเพียงพอตองเคลื่อนยายไปหางานประเภทอื่นทําในชุมชนเมือง กอใหเกิดปญหาการ 
ไหลออกของแรงงานที่ใชในการผลิตในภาคเกษตรกรรม และสรางปญหาใหแกชุมชนเมือง 
ในดานการขาดโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอยางเพียงพอ และปญหา
สังคมในชุมชนเมืองตามมาอีกมากมายในประเทศไทยมีกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานโดยทั่วไป ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 44 ไดมีบทบัญญัติใหการรับรองในเรื่องดังกลาวไววา “บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพ
ทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวการณทํางาน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว” สวนกฎหมาย
ที่ใหความคุมครองแรงงานโดยตรง  ไดแก  พระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 สวนกฎหมายที่มีบทบัญญัติเฉพาะที่ใหความคุมครอง
แรงงานในภาคเกษตรกรรมในปจจุบัน ไดแก กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2547 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีขอบเขต
การใหความคุมครองแกลูกจางที่ทํางานเกษตรกรรมตลอดปจะไดรับความคุมครอง โดยไมมี
ขอจํากัดสิทธิ สวนลูกจางในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางงานกันตลอดป และมิไดใหลูกจางทํางาน
ในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว ลูกจางจะไดรับการคุมครองเพียง
บางสวนไมครอบคลุมทั้งหมดเหมือนกันกับแรงงานที่อยูในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ 
ที่ทํางานในระบบ สําหรับบทบัญญัติที่ใหความคุมครองดานสุขภาพและความปลอดภัยภายใต
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตเดิมไดมีการกําหนดไวในหมวดที่ 8 วาดวยเร่ือง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตั้งแตมาตรา 100 ถึงมาตรา 107 มีเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน โดยกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานใหนายจางดําเนินการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน และพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งใหนายจางปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ในการทํางาน อาคาร สถานที่ หรือจัดทําหรือแกไขเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางตองใชในการ
ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหถูกตองเหมาะสม และตอมาไดมีการบัญญัติให 
ความคุมครองไว เปนการเฉพาะไวในพระราช  บัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
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สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 แตเมื่อวิเคราะหโดยภาพรวมแลว ถือวาบทบัญญัติใน
กฎหมายดังกลาว เปนเพียงบทบัญญัติทั่วไปแบบกวางๆ เทานั้น ยังไมมีบทบัญญัติที่เปนการเฉพาะ
สําหรับการนํามาใชใหเกิดประโยชนในการคุมครองดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมไดเทาที่ควร เมื่อเปรียบเทียบ
กับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 184 วาดวยเรื่องสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ซ่ึงไดกําหนดใหความคุมครองแรงงาน
เกษตรกรรมไวอยางชัดเจนเปนการเฉพาะโดยการกําหนดมาตรการเชิงปองกันและคุมครอง เชน 
การใหความคุมครองเกี่ยวกับเรื่องการยศาสตรและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ทางการเกษตร  การเคลื่อนยายและการขนสงวัตถุหรือส่ิงของ  การจัดการสารเคมีอยางมี
ประสิทธิภาพ การควบคุมสัตวและการคุมครองจากความเสี่ยงทางชีวภาพ การคุมครองผูเยาวและ
งานอันตราย การคุมครองคนงานชั่วคราวและคนงานตามฤดูกาล การคุมครองคนงานหญิง 
การจัดเวลาทํางาน และการควบคุมกรณีเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานไวอยางชัดเจน เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ใหความคุมครองของประเทศไทยในปจจุบันแลว จะเห็นไดวา 
มีความครอบคลุมชัดเจน และมีความเหมาะสมมากกวา 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
   เนื่องจากสภาพแวดลอมในการทํางาน และลักษณะงานของแรงงานนอกระบบภาค
เกษตรกรรมมีความแตกตางจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมประเภทอื่น 
ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการคุมครองที่แตกตางออกไป ผูเขียนจึงขอเสนอใหมีพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานภาคเกษตรกรรมเปนการเฉพาะ เพื่อใหมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพปญหาในปจจุบัน โดยเฉพาะมาตรการที่จะใหความคุมครองดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานแกผูใชแรงงานที่เปนแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 
ใหไดรับความคุมครองที่ เทาเทียมกัน และเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาของผูที่สนใจที่ 
จะศึกษาตอ ผูเขียนขอเสนอแนะใหมีบทบัญญัติที่จําเปนและสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
   1) เสนอใหกําหนดคํานิยามของคําวา “แรงงานนอกระบบ” ใหหมายถึง ผูทํางานซึ่ง 
ตกลงทํางานใหผูใหทํางาน โดยไดรับคาตอบแทนในการทํางานไมวาจะเรียกชื่ออยางไร และไมอยู
ภายใตการคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
   2) เสนอใหกําหนดคํานิยามเกี่ยวกับคําวา “ผูทํางาน” ใหหมายความถึง ผูซ่ึงตกลง
ทํางานใหผูใหทํางาน ทั้งในสถานประกอบกิจการของผูใหทํางาน ที่พักอาศัยของผูทํางาน หรือ
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สถานที่อ่ืน เพื่อประโยชนในทางธุรกิจหรือประโยชนอ่ืน โดยไดรับคาตอบแทนในการทํางานไมวา
จะเรียกชื่ออยางไร และไมอยูภายใตการคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
   3) เสนอใหกําหนดคํานิยามเกี่ยวกับคําวา “ผูใหทํางาน” ใหหมายความถึง ผูซ่ึงตกลง
วาจางหรือมอบหมายใหผูทํางานทํางานให โดยจายคาตอบแทนในการทํางาน หรือใหผลประโยชน
อ่ืนไมวาจะเรียกชื่ออยางไร และใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทําการแทน  
   4) เสนอใหกําหนดคํานิยามเกี่ยวกับคําวา “งานเกษตรกรรม” ใหหมายความถึง 
กิจกรรมทางการเกษตรและปาไมที่ดําเนินการในสถานประกอบกิจการทางการเกษตร รวมถึงการ
กสิกรรม การทําปาไม การขยายพันธุและการเลี้ยงแมลง การแปรรูปเบื้องตนของผลผลิตทาง
การเกษตร และผลผลิตจากสัตว โดยหรือในนามของผูประกอบกิจการ ตลอดจนการใชและการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องใช เครื่องมือ และอุปกรณทางการเกษตรที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการผลิตทางการเกษตร 
   5) เสนอใหกําหนดคํานิยามเกี่ยวกับคําวา “สัญญาจาง” ใหหมายความถึง สัญญาไมวา
เปนหนังสือ หรือดวยวาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจโดยปริยาย ซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลง
จะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ 
ทํางานให 
   6) เสนอใหมีบทบัญญัติที่ใหความคุมครองผูทํางานในเชิงปองกัน ดังนี้ 
    (1) เสนอใหกําหนดมาตรการควบคุมการใชเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องใชไฟฟา 
เครื่องมือที่ใชในการทํางาน และเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ใชในงานเกษตรกรรม 
ตองเปนไปตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกําหนด 
    (2) เสนอใหมีการกําหนดประเภทของอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตาม
ความจําเปนและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานการเกษตรแตละประเภท เชน งานที่มีฝุนละออง
มาก ควรมีอุปกรณประเภทหนากาก เปนตน โดยใหผูใหทํางานจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลใหแกผูทํางานในขณะปฏิบัติงาน 
          ผูทํางานตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางานที่ผูใหทํางาน 
จัดให และเมื่อผูทํางานทําการงานเสร็จแลวใหคืนอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางาน
ใหแกผูใหทํางาน  
    (3) เสนอใหผูใหทํางานมีหนาที่ตองใหความชวยเหลือแกผูทํางาน กรณีเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉินเนื่องจากการทํางาน หรือไดรับสารพิษหรือเจ็บปวยจากสารเคมีและ 
ยาฆาแมลง 
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    (4) เสนอใหผูใหทํางานแจงผูทํางานทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับงาน และอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชวัตถุดิบและอุปกรณในการทํางาน ตลอดจนวิธีการในการปองกันอันตราย
ดังกลาวที่ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงานโดยกําหนดไวในกฎกระทรวง  
          ใหผูใหทํางานจัดฝกอบรมเกี่ยวกับสารเคมีและวิธีการปองกันอันตรายจากการ
ใชสารเคมีใหกับผูทํางาน รวมถึงการไดรับทราบและเขาใจถึงขอมูลดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยที่แจงไวโดยผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย กอนใหผูทํางานปฏิบัติงานหรือทุกครั้ง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหนาที่การทํางาน 
    (5) เสนอใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การนําเขา การจําหนาย  
การขนสง การจัดเก็บ หรือการแจกจายสารเคมีที่ใชในงานเกษตรกรรม ตองปฏิบัติตามมาตรฐาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมาย และตองมีการใหขอมูลแกผูใชอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยใชภาษาทองถ่ิน 
    (6) เสนอใหมีหนวยงานภาครัฐทําหนาที่ในการควบคุมและพิจารณาเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตการนําเขา การบรรจุ และการแสดงฉลากสารเคมีที่ใชในงานเกษตรกรรม รวมถึงการ
กําหนดขอหามหรือจํากัดหรือควบคุมการใชสารเคมีดังกลาว 
    (7) เสนอใหมีหนวยงานภาครัฐจัดระบบที่ดีและมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
จัดเก็บ หรือการนํากลับไปใชใหมหรือทําลายของเสียที่มีสารเคมี เพื่อไมใหมีการนําไปใชใน
วัตถุประสงคอ่ืน และกําจัดหรือลดการเสี่ยงอันตรายตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือตอ
ระบบสิ่งแวดลอม 
   7)  เสนอใหมีบทบัญญัติใหความคุมครองแรงงานเด็กและงานอันตราย ดังนี้ 
    (1) หามผูใหทํางานจางผูทํางานอายุต่ํากวาสิบแปดปแตไมต่ํากวาสิบหาป ทํางาน
ในระหวางเวลา 22:00 ถึงเวลา 06:00 น.  
    (2) หามผูใหทํางานจัดใหผูทํางานอายุต่ํากวาสิบแปดปแตไมต่ํากวาสิบหาป ทํางาน
อันตรายหรือทํางานที่มีผลตอพัฒนาการดานรางกายและจิตใจ หรือทํางานในสถานที่ที่ไมเหมาะสม
โดยกําหนดไวในกฎกระทรวง 
   8) เสนอใหมีบทบัญญัติใหความคุมครองแรงงานหญิง โดยกําหนดมาตรการคุมครอง
แรงงานหญิงใหไดรับความคุมครองการทํางานใหสอดคลองตามความจําเปนอันเนื่องมาจากการ
ตั้งครรภ การใหนมบุตร และการฟนฟูสุขภาพภายหลังการคลอดบุตร 
   9) เสนอใหมีบทบัญญัติที่ใหความคุมครองคนทํางานชั่วคราวและคนทํางานตาม
ฤดูกาล โดยกําหนดมาตรการคุมครองคนทํางานชั่วคราวหรือคนทํางานตามฤดูกาลใหไดรับความ
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คุมครองดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเชนเดียวกับแรงงานประเภทอื่นๆ ที่ทํางานในงาน
เกษตรกรรม 
 จากบทสรุปและขอเสนอแนะที่ผูเขียนไดกลาวมาแลวขางตน ผูเขียนเห็นวาการใช
กฎหมายเปนเครื่องมือในการพัฒนางานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยใหความคุมครองครอบคลุมถึงกลุมผูใชแรงงาน 
นอกระบบนั้น ถือวามีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหเกิดสิทธิการคุมครองที่เทาเทียมหรือใกลเคียงกัน 
และเพื่อเปนการสรางเกราะปองกันใหความคุมครองในเรื่องดังกลาวแกผูใชแรงงานดวย ผูเขียนจึง
ขอเสนอใหมีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานภาคเกษตรกรรมเปนการเฉพาะ เพื่อใหมีมาตรการ
ทางกฎหมายที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน ซ่ึงผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูล
ดังกลาวที่ไดศึกษามา จักใชเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาตอ หรือใชเปนประโยชนตอ
การพัฒนางานทางวิชาการตอไป  
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ภาคผนวก ก 

 
Convention 184 

CONVENTION CONCERNING 
SAFETY AND HEALTH IN AGRICULTURE 

The General Conference of the International Labour Organization, 
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International 

Labour Office, and having met in its 89th Session on 5 June 2001, and 
Noting the principles embodied in the relevant international labour Conventions and 

Recommendations, in particular the Plantations Convention and Recommendation, 
1958, the Employment Injury Benefits Convention and Recommendation, 
1964, the Labour Inspection (Agriculture) Convention and Recommendation, 
1969, the Occupational Safety and Health Convention and Recommendation, 
1981, the Occupational Health Services Convention and Recommendation, 
1985, and the Chemicals Convention and Recommendation, 1990, and 

Stressing the need for a coherent approach to agriculture and taking into 
consideration the wider framework of the principles embodied in other ILO 
instruments applicable to the sector, in particular the Freedom of Association 
and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to Organise 
and Collective Bargaining Convention, 1949, the Minimum Age Convention, 
1973, and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, and 

Noting the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises 
and Social Policy as well as the relevant codes of practice, in particular the code 
of practice on recording and notification of occupational accidents and diseases, 
1996, and the code of practice on safety and health in forestry work, 1998, and 

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to safety and 
health in agriculture, which is the fourth item on the agenda of the session, and 

Having determined that these proposals shall take the form of an international 
Convention; 
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adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and one the following 
Convention, which may be cited as the Safety and Health in Agriculture Convention, 2001. 
 

I. SCOPE 
Article 1 

For the purpose of this Convention the term “agriculture” covers agricultural and forestry 
activities carried out in agricultural undertakings including crop production, forestry activities, 
animal husbandry and insect raising, the primary processing of agricultural and animal products 
by or on behalf of the operator of the undertaking as well as the use and maintenance of 
machinery, equipment, appliances, tools, and agricultural installations, including any process, 
storage, operation or transportation in an agricultural undertaking, which are directly related to 
agricultural production. 

Article 2 
For the purpose of this Convention the term “agriculture” does not cover: 

(a) subsistence farming; 
(b) industrial processes that use agricultural products as raw material and the related services; and 
(c) the industrial exploitation of forests. 

Article 3 
1. The competent authority of a Member which ratifies the Convention, after consulting 

the representative organizations of employers and workers concerned: 
(a) may exclude certain agricultural undertakings or limited categories of workers from the 
application of this Convention or certain provisions thereof, when special problems of a 
substantial nature arise; and 
(b) shall, in the case of such exclusions, make plans to cover progressively all undertakings and 
all categories of workers. 

2. Each Member shall list, in the first report on the application of the Convention 
submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organization, any 
exclusions made in pursuance of paragraph 1(a) of this Article giving the reasons for such 
exclusion. In subsequent reports, it shall describe the measures taken with a view to extending 
progressively the provisions of the Convention to the workers concerned. 
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II. GENERAL PROVISIONS 
Article 4 

1. In the light of national conditions and practice and after consulting the representative 
organizations of employers and workers concerned, Members shall formulate, carry out and 
periodically review a coherent national policy on safety and health in agriculture. This policy 
shall have the aim of preventing accidents and injury to health arising out of, linked with, or 
occurring in the course of work, by eliminating, minimizing or controlling hazards in the 
agricultural working environment. 

2. To this end, national laws and regulations shall: 
(a) designate the competent authority responsible for the implementation of the policy and for the 
enforcement of national laws and regulations on occupational safety and health in agriculture; 
(b) specify the rights and duties of employers and workers with respect to occupational safety and 
health in agriculture; and 
(c) establish mechanisms of inter-sectoral coordination among relevant authorities and bodies for 
the agricultural sector and define their functions and responsibilities, taking into account their 
complementarity and national conditions and practices. 

3. The designated competent authority shall provide for corrective measures and 
appropriate penalties in accordance with national laws and regulations, including, where 
appropriate, the suspension or restriction of those agricultural activities which pose an imminent 
risk to the safety and health of workers, until the conditions giving rise to the suspension or 
restriction have been corrected. 

Article 5 
1. Members shall ensure that an adequate and appropriate system of inspection for 

agricultural workplaces is in place and is provided with adequate means. 
2. In accordance with national legislation, the competent authority may entrust certain 

inspection functions at the regional or local level, on an auxiliary basis, to appropriate 
government services, public institutions, or private institutions under government control, or may 
associate these services or institutions with the exercise of such functions. 
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III. PREVENTIVE AND PROTECTIVE MEASURES 
GENERAL 

Article 6 
1. In so far as is compatible with national laws and regulations, the employer shall have a 

duty to ensure the safety and health of workers in every aspect related to the work. 
2. National laws and regulations or the competent authority shall provide that whenever 

in an agricultural workplace two or more employers undertake activities, or whenever one or 
more employers and one or more self-employed persons undertake activities, they shall cooperate 
in applying the safety and health requirements. Where appropriate, the competent authority shall 
prescribe general procedures for this collaboration. 

Article 7 
In order to comply with the national policy referred to in Article 4 of the Convention, 

national laws and regulations or the competent authority shall provide, taking into account the 
size of the undertaking and the nature of its activity, that the employer shall: 
(a) carry out appropriate risk assessments in relation to the safety and health of workers and, on 
the basis of these results, adopt preventive and protective measures to ensure that under all 
conditions of their intended use, all agricultural activities, workplaces, machinery, equipment, 
chemicals, tools and processes under the control of the employer are safe and comply with 
prescribed safety and health standards; 
(b) ensure that adequate and appropriate training and comprehensible instructions on safety and 
health and any necessary guidance or supervision are provided to workers in agriculture, 
including information on the hazards and risks associated with their work and the action to be 
taken for their protection, taking into account their level of education and differences in language; 
and 
(c) take immediate steps to stop any operation where there is an imminent and serious danger to 
safety and health and to evacuate workers as appropriate. 

Article 8 
1. Workers in agriculture shall have the right: 

(a) to be informed and consulted on safety and health matters including risks from new 
technologies; 
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(b) to participate in the application and review of safety and health measures and, in accordance 
with national law and practice, to select safety and health representatives and representatives in 
safety and health committees; and 
(c) to remove themselves from danger resulting from their work activity when they have 
reasonable justification to believe there is an imminent and serious risk to their safety and health 
and so inform their supervisor immediately. They shall not be placed at any disadvantage as a 
result of these actions. 

2. Workers in agriculture and their representatives shall have the duty to comply with the 
prescribed safety and health measures and to cooperate with employers in order for the latter to 
comply with their own duties and responsibilities. 

3. The procedures for the exercise of the rights and duties referred to in paragraphs 1 and 
2 shall be established by national laws and regulations, the competent authority, collective 
agreements or other appropriate means. 

4. Where the provisions of this Convention are implemented as provided for by 
paragraph 3, there shall be prior consultation with the representative organizations of employers 
and workers concerned. 
 

MACHINERY SAFETY AND ERGONOMICS 
Article 9 

1. National laws and regulations or the competent authority shall prescribe that 
machinery, equipment, including personal protective equipment, appliances and hand tools used 
in agriculture comply with national or other recognized safety and health standards and be 
appropriately installed, maintained and safeguarded. 

2. The competent authority shall take measures to ensure that manufacturers, importers 
and suppliers comply with the standards referred to in paragraph 1 and provide adequate and 
appropriate information, including hazard warning signs, in the official language or languages of 
the user country, to the users and, on request, to the competent authority. 

3. Employers shall ensure that workers receive and understand the safety and health 
information supplied by manufacturers, importers and suppliers. 
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Article 10 
National laws and regulations shall prescribe that agricultural machinery and equipment 

shall: 
(a) only be used for work for which they are designed, unless a use outside of the initial design 
purpose has been assessed as safe in accordance with national law and practice and, in particular, 
shall not be used for human transportation, unless designed or adapted so as to carry persons; and 
(b) be operated by trained and competent persons, in accordance with national law and practice. 

 
HANDLING AND TRANSPORT OF MATERIALS 

Article 11 
1. The competent authority, after consulting the representative organizations of 

employers and workers concerned, shall establish safety and health requirements for the handling 
and transport of materials, particularly on manual handling. Such requirements shall be based on 
risk assessment, technical standards and medical opinion, taking account of all the relevant 
conditions under which the work is performed in accordance with national law and practice. 

2. Workers shall not be required or permitted to engage in the manual handling or 
transport of a load which by reason of its weight or nature is likely to jeopardize their safety or 
health. 

 
SOUND MANAGEMENT OF CHEMICALS 

Article 12 
The competent authority shall take measures, in accordance with national law and 

practice, to ensure that: 
(a) there is an appropriate national system or any other system approved by the competent 
authority establishing specific criteria for the importation, classification, packaging and labelling 
of chemicals used in agriculture and for their banning or restriction; 
(b) those who produce, import, provide, sell, transfer, store or dispose of chemicals used in 
agriculture comply with national or other recognized safety and health standards, and provide 
adequate and appropriate information to the users in the appropriate official language or 
languages of the country and, on request, to the competent authority; and 
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(c) there is a suitable system for the safe collection, recycling and disposal of chemical waste, 
obsolete chemicals and empty containers of chemicals so as to avoid their use for other purposes 
and to eliminate or minimize the risks to safety and health and to the environment. 

Article 13 
1. National laws and regulations or the competent authority shall ensure that there are 

preventive and protective measures for the use of chemicals and handling of chemical waste at 
the level of the undertaking. 

2. These measures shall cover, inter alia: 
(a) the preparation, handling, application, storage and transportation of chemicals; 
(b) agricultural activities leading to the dispersion of chemicals; 
(c) the maintenance, repair and cleaning of equipment and containers for chemicals; and 
(d) the disposal of empty containers and the treatment and disposal of chemical waste and 
obsolete chemicals. 
 

ANIMAL HANDLING AND PROTECTION AGAINST BIOLOGICAL RISKS 
Article 14 

National laws and regulations shall ensure that risks such as those of infection, allergy or 
poisoning are prevented or kept to a minimum when biological agents are handled, and activities 
involving animals, livestock and stabling areas, comply with national or other recognized health 
and safety standards. 
 

AGRICULTURAL INSTALLATIONS 
Article 15 

The construction, maintenance and repairing of agricultural installations shall be in 
conformity with national laws, regulations and safety and health requirements. 

 
IV. OTHER PROVISIONS 

YOUNG WORKERS AND HAZARDOUS WORK 
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Article 16 
1. The minimum age for assignment to work in agriculture which by its nature or the 

circumstances in which it is carried out is likely to harm the safety and health of young persons 
shall not be less than 18 years. 

2. The types of employment or work to which paragraph 1 applies shall be determined by 
national laws and regulations or by the competent authority, after consultation with the 
representative organizations of employers and workers concerned.  

3. Notwithstanding paragraph 1, national laws or regulations or the competent authority 
may, after consultation with the representative organizations of employers and workers 
concerned, authorize the performance of work referred to in that paragraph as from 16 years of 
age on condition that appropriate prior training is given and the safety and health of the young 
workers are fully protected. 

 
TEMPORARY AND SEASONAL WORKERS 

Article 17 
Measures shall be taken to ensure that temporary and seasonal workers receive the same 

safety and health protection as that accorded to comparable permanent workers in agriculture. 
 

WOMEN WORKERS 
Article 18 

Measures shall be taken to ensure that the special needs of women agricultural workers 
are taken into account in relation to pregnancy, breastfeeding and reproductive health. 
 

WELFARE AND ACCOMMODATION FACILITIES 
Article 19 

National laws and regulations or the competent authority shall prescribe, after 
consultation with the representative organizations of employers and workers concerned: 
(a) the provision of adequate welfare facilities at no cost to the worker; and 
(b) the minimum accommodation standards for workers who are required by the nature of the 
work to live temporarily or permanently in the undertaking. 
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WORKING TIME ARRANGEMENTS 
Article 20 

Hours of work, night work and rest periods for workers in agriculture shall be in 
accordance with national laws and regulations or collective agreements. 

 
COVERAGE AGAINST OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES 

Article 21 
1. In accordance with national law and practice, workers in agriculture shall be covered 

by an insurance or social security scheme against fatal and non-fatal occupational injuries and 
diseases, as well as against invalidity and other work-related health risks, providing coverage at 
least equivalent to that enjoyed by workers in other sectors. 

2. Such schemes may either be part of a national scheme or take any other appropriate 
form consistent with national law and practice. 

 
FINAL PROVISIONS 

Article 22 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director 

General of the International Labour Office for registration. 
Article 23 

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International 
Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the 
International Labour Office. 

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two 
Members have been registered with the Director-General. 

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the 
date on which its ratification has been registered. 

Article 24 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of 

ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated 
to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation 
shall not take effect until one year after the date on which it is registered. 
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2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year 
following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise 
the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years 
and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under 
the terms provided for in this Article. 

Article 25 
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of 

the International Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of 
denunciation communicated by the Members of the Organization. 

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second 
ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members 
of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force. 

Article 26 
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the 

Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the 
Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation 
registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles. 

Article 27 
At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International 

Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention 
and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its 
revision in whole or in part. 

Article 28 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or 

in part, then, unless the new Convention otherwise provides  
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the 
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 24 above, 
if and when the new revising Convention shall have come into force; 
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall 
cease to be open to ratification by the Members. 
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2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for 
those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention. 

Article 29 
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. 
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ภาคผนวก ข 

 
พระราชบัญญัต ิ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เปนปที ่๖๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓ มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 
(๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และกิจการอื่นตามที่

กําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานของตนไมต่ํากวามาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

DPU



      138 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน” หมายความวา การกระทํา

หรือสภาพการทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดการประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ
หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเกี่ยวกับการทํางาน 

“นายจาง” หมายความวา  นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ 
ใหหมายความรวมถึง  ผูประกอบกิจการซึ่งยอมใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาทํางานหรือทํา
ผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการ ไมวาการทํางานหรือการทําผลประโยชนนั้น 
จะเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ 
ผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและใหหมายความ
รวมถึงผูซ่ึงไดรับความยินยอมใหทํางานหรือทําผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการ
ของนายจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม 

“ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป 
“หัวหนางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งทําหนาที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือส่ังให

ลูกจางทํางานตามหนาที่ของหนวยงาน 
“เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติ

หนาที่ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจางที่มีลูกจางทํางาน

อยูในหนวยงาน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 
“พนักงานตรวจความปลอดภัย” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยกับออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียม 
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การแตงตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยตองกําหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อํานาจหนาที่และ
เงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่ดวย 

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

--------------------------------------------------- 
มาตรา ๖ ใหนายจางมีหนาที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจางใหมีสภาพการ

ทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานของลูกจางมิใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยให
ลูกจางมีหนาที่ใหความรวมมือกับนายจางในการดําเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถาน
ประกอบกิจการ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่
ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น 

 
หมวด ๒ 

การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

--------------------------------------------------- 
มาตรา ๘ ใหนายจางบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทําเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการ

ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให ลูกจ างมีหน าที่ป ฏิบัติตามหลัก เกณฑด านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๙ บุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง 

ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย
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และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ 
จะตองขึ้นทะเบียนตอสํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

คุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิก
ถอนทะเบียน การกําหนดคาบริการ และวิธีการใหบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สํานักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไม
รับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนตามมาตรา ๙ ผูขอขึ้นทะเบียนหรือผูถูกเพิกถอนทะเบียนมี
สิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงการไมรับขึ้นทะเบียนหรือ
การเพิกถอนทะเบียน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด 
มาตรา ๑๑ นิติบุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง

ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ 
จะตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

คุณสมบัติของผูขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การออก
ใบแทนใบอนุญาต การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต การกําหนดคาบริการ และวิธีการ
ใหบริการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต ไมออกใบแทน
ใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหแกนิติบุคคลตามมาตรา ๑๑ 
นิติบุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือของอธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอน
ใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
มาตรา ๑๓ ใหนายจางจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หนวยงาน

หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะตองขึ้นทะเบียนตอ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการขึ้นทะเบียน
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ใหนายจาง
แจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจางทุก
คนกอนที่ลูกจางจะเขาทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจางไดรับคําเตือน คําส่ัง หรือคําวินิจฉัยของอธิบดี คําส่ังของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนายจางแจงหรือปดประกาศคําเตือน คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยดังกลาว ในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถาน
ประกอบกิจการเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

มาตรา ๑๖ ใหนายจางจัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหบริหารจัดการ และดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางปลอดภัย 

ในกรณีที่นายจางรับลูกจางเขาทํางาน เปล่ียนงาน เปล่ียนสถานที่ทํางาน หรือเปล่ียนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ ซ่ึงอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัยใหนายจางจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางทุกคนกอนการเริ่มทํางาน 

การฝกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๗ ใหนายจางติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งขอความแสดงสิทธิและหนาที่ของ
นายจางและลูกจางตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นไดงาย ณ สถานประกอบกิจการ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแหง ใหนายจางทุกรายของ
สถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหนาที่รวมกันดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลูกจางซึ่งทํางานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจางซึ่งทํางานในสถาน
ประกอบกิจการอื่นที่ไมใชของนายจาง  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งใชในสถานประกอบกิจการนั้นดวย 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจางเชาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือส่ิงอื่นใด
ที่นํามาใชในสถานประกอบกิจการ ใหนายจางมีอํานาจดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือส่ิงอื่นใด
ที่เชานั้น ตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ 
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมกอใหเกิดสิทธิแกผูมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร สถานที่ 
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือส่ิงอ่ืนใดซึ่งใหเชา หรือผูใหเชาในอันที่จะเรียกรองคาเสียหายหรือ
คาทดแทนใดๆ ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเชา 

มาตรา ๒๐ ใหผูบริหารหรือหัวหนางานมีหนาที่สนับสนุนและรวมมือกับนายจางและ
บุคลากรอื่น เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๑ ลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํา งานตามมาตรฐานที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพ
อนามัยโดยคํานึงถึงสภาพของงานและพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ในกรณีที่ลูกจางทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหาย และไมสามารถแกไขไดดวย
ตนเองใหแจงตอเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร และใหเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน หัวหนางาน หรือผูบริหาร แจงเปนหนังสือตอนายจางโดยไมชักชา 

ในกรณีที่หัวหนางานทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหายซ่ึงอาจทําใหลูกจางไดรับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ตองดําเนินการปองกันอันตรายนั้นภายใน
ขอบเขตที่รับผิดชอบหรือท่ีไดรับมอบหมายทันทีที่ทราบ กรณีไมอาจดําเนินการได ใหแจงผูบริหาร
หรือนายจางดําเนินการแกไขโดยไมชักชา 

มาตรา ๒๒ ใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลที่ไดมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ลูกจางมีหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ
ตามวรรคหนึ่งใหสามารถใชงานไดตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทํางาน 

ในกรณีที่ลูกจางไมสวมใสอุปกรณดังกลาว ใหนายจางสั่งใหลูกจางหยุดการทํางานนั้น
จนกวาลูกจางจะสวมใสอุปกรณดังกลาว 

มาตรา ๒๓ ใหผูรับเหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
มีหนาที่ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง
เชนเดียวกับนายจาง 

ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง และมีผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้น
ไปตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนที่มีลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหนาที่
รวมกันในการจัดสถานที่ทํางานใหมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ถูกสุขลักษณะเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางทุกคน 
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หมวด ๓ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

--------------------------------------------------- 
มาตรา  ๒๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมอืงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝาย
ลูกจาง ฝายละแปดคนและผูทรงคุณวุฒิอีกหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ 
การไดมาและการพนจากตําแหนงของผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางตามวรรคหนึ่งให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยตองคํานึงถึงการมี 
สวนรวมของทั้งหญิงและชาย 

ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ทั้งหญิงและชาย 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และระเบียบ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๔) วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา  ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ

แทนตําแหนงที่วาง และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 
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ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ใหมใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งจะเขา
รับหนาที่ 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก เมื่อขาดประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคน 
จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไว 
ในวรรคหนึ่ง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งภายในสิบหาวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก 
การประชุมครั้งหลังแมไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางมารวมประชุม ถามี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุม 
คราวนั้น 

มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการไดตามความ
เหมาะสม 
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มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับ
เบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๑ ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) สรรหา  รวบรวม  และวิ เคราะหขอมูล  ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อการจัดทํานโยบาย แผนงาน โครงการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเสนอตอคณะกรรมการ 

(๒) จัดทําแนวทางการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานเสนอตอคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานประจําปเสนอตอคณะกรรมการ 

(๔) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ 
(๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ 
(๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๔ 

การควบคุม กํากับ ดูแล 
--------------------------------------------------- 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหนายจางดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการประเมินอันตราย 
(๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีผลตอลูกจาง 
(๓) จัดทําแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานและจัดทําแผนการควบคุมดูแลลูกจางและสถานประกอบกิจการ 
(๔) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการดําเนินงานและแผนการ

ควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการ ขนาดของ 
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กิจการที่ตองดําเนินการ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําและไดรับการรับรอง
ผลจากผูชํานาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

มาตรา ๓๓ ผูใดจะทําการเปนผูชํานาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางานจะตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชํานาญการ การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพักใช 
และการเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการอนุญาตเปนผูชํานาญการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจางประสบ
อันตรายจากการทํางาน ใหนายจางดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกจางเสียชีวิต ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบ
โดยโทรศัพท โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และใหแจงรายละเอียดและสาเหตุ
เปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางเสียชีวิต 

(๒) กรณีที่สถานประกอบกิจการไดรับความเสียหายหรือตองหยุดการผลิต หรือมีบุคคล 
ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือไดรับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม 
การระเบิดสารเคมีร่ัวไหล หรืออุบัติภัยรายแรงอื่น ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจความปลอดภัย
ในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด และใหแจงเปนหนังสือโดยระบุสาเหตุ
อันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแกไขและวิธีการปองกันการเกิดซํ้าอีกภายในเจ็ดวันนับแตวัน
เกิดเหตุ 

(๓) กรณีที่มี ลูกจางประสบอันตราย  หรือเจ็บปวยตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
เมื่อนายจางแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตอสํานักงานประกันสังคมตามกฎหมาย 
ดังกลาวแลว ใหนายจางสงสําเนาหนังสือแจงนั้นตอพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันดวย 

การแจงเปนหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดและ 
เมื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยไดรับแจงแลว ใหดําเนินการตรวจสอบและหามาตรการปองกัน
อันตรายโดยเร็ว 
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หมวด ๕ 
พนักงานตรวจความปลอดภัย 

--------------------------------------------------- 
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจความปลอดภัย 

มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางในเวลาทําการหรือเมื่อเกิด

อุบัติภัย 
(๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่เกี่ยวกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๓) ใชเครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณในสถานประกอบ

กิจการ 
(๔) เก็บตัวอยางของวัสดุหรือผลิตภัณฑใดๆ มาเพื่อการวิเคราะหเกี่ยวกับความปลอดภัย 
(๕) สอบถามขอเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใดๆ ภายในขอบเขตอํานาจและเรียกบุคคลที่

เกี่ยวของมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและเสนอแนะมาตรการ
ปองกันอันตรายตออธิบดีโดยเร็ว 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบวา นายจาง ลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของ
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
พบวาสภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิด
ความไมปลอดภัยแกลูกจาง ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทําที่ 
ฝาฝน แกไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถามีเหตุ
จําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวได พนักงานตรวจความปลอดภัย
อาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง คร้ังละสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลา
ดังกลาว 

ในกรณีจําเปนเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ใหพนักงานตรวจความ
ปลอดภัยมีอํานาจสั่งใหหยุดการใชเครื่องจักร อุปกรณ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่
อาจจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอลูกจางดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว 
ในระหวางการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได เมื่อนายจางไดปรับปรุงแกไข
ใหถูกตองตามคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายจางแจงอธิบดีหรือ
ผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาเพิกถอนคําส่ังดังกลาวได 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตาม
มาตรา ๓๖ ถามีเหตุอันอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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สมควรเขาไปดําเนินการแทน ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยหรือมอบหมายใหบุคคลใดเขาจัดการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนั้นได ในกรณี
เชนนี้ นายจางตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเขาจัดการแกไขนั้นตามจํานวนที่จายจริง 

กอนที่อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะตองมีคําเตือนเปน
หนังสือใหนายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด 
คําเตือนดังกลาวจะกําหนดไปพรอมกับคําส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานขอรับเงิน
ชวยเหลือจากกองทุนเพื่อเปนเงินทดรองจายในการดําเนินการได และเมื่อไดรับเงินจากนายจางแลว
ใหชดใชเงินชวยเหลือที่ไดรับมาคืนแกกองทุน 

มาตรา ๓๘ ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพยสินของนายจางซึ่งไมจายคาใชจายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ ทั้งนี้ เพียงเทาที่จําเปน
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเขาจัดการแกไขตามจํานวนที่จายจริง 

การมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดแจงเปนหนังสือ
ใหนายจางนําเงินคาใชจายมาจายภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่นายจางไดรับหนังสือนั้นและนายจางไมจายภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด และ 
ขายทอดตลาดและชําระคาใชจายที่นายจางตองเปนผูจายตามมาตรา ๓๗ ถามีเงินเหลือใหคืนแก
นายจางโดยเร็วโดยใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมีหนังสือแจงใหทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืน
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถานายจางไมมาขอรับคืนภายในหาปนับแตวันไดรับแจง 
ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุน 

มาตรา ๓๙ ระหวางหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ใหนายจาง
จายเงินใหแกลูกจางที่เกี่ยวของกับการหยุดการทํางานหรือการหยุดกระบวนการผลิตนั้นเทากับ
คาจางหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดที่ลูกจางตองไดรับ เวนแตลูกจางรายนั้นจงใจกระทําการอันเปน
เหตุใหมีการหยุดการทํางานหรือหยุดกระบวนการผลิต 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
หากนายจาง ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของไมเห็นดวย ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง ใหอธิบดีวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด 
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ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยมีคําสั่งตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจาง 
ลูกจางหรือผูที่เกี่ยวของไมเห็นดวย ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่
รับอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

การอุทธรณ ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
เวนแตอธิบดีหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหนาที่ พนักงานตรวจความปลอดภัยตองแสดงบัตรประจําตัว
เมื่อผูที่เกี่ยวของรองขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๒ หามนายจางเลิกจางลูกจาง หรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจางเพราะเหตุที่

ลูกจางดําเนินการฟองรองหรือเปนพยานหรือใหหลักฐานหรือใหขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตอพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตอศาล 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอนายจาง
ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของใหเปนอันระงับไป 
 

หมวด ๖ 
กองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

--------------------------------------------------- 
มาตรา ๔๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเรียกวา 

“กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” เพื่อเปนทุนใชจายในการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินรายปที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
(๓) เงินคาปรับที่ไดจากการลงโทษผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๖) ผลประโยชนที่ไดจากเงินของกองทุน 
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(๗) คาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา 
๑๓ และมาตรา ๓๓ 

(๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
(๙) รายไดอ่ืนๆ 
มาตรา ๔๖ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 
(๑) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและ

การพัฒนา แกไขและบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

(๒) ชวยเหลือและอุดหนุนหนวยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชน หรือบุคคลที่
เสนอโครงการหรือแผนงานในการดําเนินการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(๓) คาใชจายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐ 
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๕) ใหนายจางกูยืมเพื่อแกไขสภาพความไมปลอดภัย หรือเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

และโรคอันเนื่องจากการทํางาน 
(๖) เงินทดรองจายในการดําเนินการตามมาตรา ๓๗ 
การดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ในการ
ทํางานกําหนด และใหนําเงินดอกผลของกองทุนมาเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม (๑) (๒) 
และ (๓) ไดไมเกินรอยละเจ็ดสิบหาของดอกผลของกองทุนตอป  

มาตรา  ๔๗  เ งินและทรัพย สินที่ กองทุนได รับตามมาตรา  ๔๕  ไมต องนํ าส ง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

มาตรา ๔๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารกองทุนความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” ประกอบดวย อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานประกันสังคม 
ผูแทนสํานักงบประมาณและผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่งซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง กับผูแทนฝายนายจางและ
ผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนเปนกรรมการ 

ใหขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ 
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การไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทั้ง
หญิงและชาย 

มาตรา ๔๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และใหนํามาตรา ๒๙ 
มาใชบังคับกับการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานโดยอนุโลม 

มาตรา  ๕๐  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กํากับการจัดการและบริหารกองทุน 
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการชวยเหลือและการอุดหนุน การใหกูยืม การทดรอง

จายและการสนับสนุนเงินในการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนและการจัดหา
ผลประโยชนของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหเงินชวยเหลือและเงิน
อุดหนุน การขอเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจาย การขอเงินทดรองจาย 
การใหกูยืมเงินและการชําระเงินคืนแกกองทุน 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๕๑ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเสนองบดุลและรายงานการรับจาย
เงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํา นักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอตอ
คณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีและให
รัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด ๗ 
สถาบันสงเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

--------------------------------------------------- 
มาตรา ๕๒ ใหมีสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและแกไขปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
  (๓) ดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน และรวมดําเนินงานกับหนวยงานดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของภาครัฐและเอกชน 

(๔) จัดใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากรและดานวิชาการ 

(๕) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎหมาย 
ใหกระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางานโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
--------------------------------------------------- 

มาตรา ๕๓ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผูใดมีหนาที่ในการรับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงานตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง กรอกขอความอันเปนเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานหรือรายงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๕๕ ผูใดใหบริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง  
จัดฝกอบรม หรือใหคําปรึกษาโดยไมไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 
๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหาหมื่นบาท 

มาตรา ๕๘ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผูใดขัดขวางการดําเนินการของนายจางตามมาตรา ๑๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง
โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผูใดกระทํา การเปนผูชํานาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือนหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา 
๓๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖ ผูใดฝาฝนหรือกระทํา การอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหส่ิงที่พนักงานตรวจความ
ปลอดภัยส่ังใหระงับการใชหรือผูกมัดประทับตราไวกลับใชงานไดอีกระหวางการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือ
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ปรับไมเกินแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกเปนรายวันไมเกินวันละหาพันบาทจนกวา
จะดําเนินการตามคําส่ัง 

มาตรา ๖๗ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกิน 
หาหมื่นบาท 

มาตรา ๖๘ นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ 
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือเกิดจากการไมส่ังการ หรือไมกระทําการ
อันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลนั้นผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

มาตรา ๗๐ ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริงที่ปกติ
วิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งผูนั้นไดหรือลวงรูขอเท็จจริงดังกลาวมาเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้
หรือเพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
มาตรา  

๗๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสี่แสนบาท ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควร 
ถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น

ในจังหวัดอื่น 
ในกรณีที่มีการสอบสวน  ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดที่ 

เจาพนักงานมีอํานาจเปรียบเทียบไดตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงาน
สอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดแลว แตกรณีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้น
แสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
มีการเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป 
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มาตรา  ๗๒ การกระทํา ความผิดตามมาตรา  ๖๖ ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่ง
ประกอบดวยอธิบดี ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือผูแทน และอัยการสูงสุด หรือผูแทน
เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได 
และใหนํามาตรา ๗๑ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
--------------------------------------------------- 

มาตรา  ๗๓  ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงดํารงตําแหนง
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกวา
จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๗๔ ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

 
(๑) ใบอนุญาตใหบริการดานความปลอดภัย   ฉบับละ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
      อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๒) ใบอนุญาตผูชํานาญการ ดานความปลอดภัย   ฉบับละ     ๕,๐๐๐ บาท 
       อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคลากร    ฉบับละ     ๕,๐๐๐ บาท 
       ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๓ 
(๔) ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ         ๕๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน    ฉบับละ         ๕๐๐ บาท 
(๖) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ    คร้ังละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 
      การขึ้นทะเบียน      ใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมีการนํา
เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใชในกระบวนการผลิต 
การกอสราง และบริการแตขาดการพัฒนาความรูความเขาใจควบคูกันไป ทําใหสงผลกระทบตอ
ผูใชแรงงานในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และกอใหเกิด
อันตรายจากการทํางาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการ
ทํางานซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นดวย ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครองแรงงานทั่วไป และมีขอบเขตจํากัด
ไมสามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
เพื่อประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับปองกัน สงวนรักษาทรัพยากร
บุคคลอันเปนกําลังสําคัญของชาติ สมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเปนการเฉพาะ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา. ในเลมที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก. 
หนาที่ ๕ ถึงหนาที่ ๒๕. เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔.  
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ภาคผนวก ค 

 
กฎกระทรวง  

วาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๗  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  

ขอ  ๑  ใหยกเลิก  (๑) ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙  (พ .ศ .๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ “งานเกษตรกรรม” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก 
การเลี้ยงสัตว การปาไม การทํานาเกลือสมุทร และการประมงที่มิใชการประมงทะเล  

ขอ ๓ ใหนายจางซึ่งจางลูกจางใหทํางานเกษตรกรรมตลอดปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  

ขอ ๔ ในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางลูกจางตลอดปและมิไดใหลูกจางทํางานในลักษณะที่
เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว ใหนายจางปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา 
๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๖ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา 
๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๒๓ 
มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๔ 
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ และ
มาตรา ๑๔๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  

DPU



      158 

ขอ ๕ ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งรอยแปดสิบวันมีสิทธิหยุดพักผอนไดไม
นอยกวาสามวันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนาหรือ
กําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน  

ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันหยุดพักผอนเสมือนวาลูกจางมาทํางานตามปกติใน
วันหยุดพักผอนนั้น  

ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดพักผอนตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาทํางานใน
วันหยุดแกลูกจางเพิ่มขึ้นไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวน
ช่ัวโมงที่ทําหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทํา
ไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย  

ขอ ๖ ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดพักผอนหรือจัดใหลูกจางหยุดพักผอน 
นอยกวาที่กําหนดไวตามขอ ๕ ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
หนึ่งเทาของอัตราคาจางในวันทํางานเสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด  

ขอ ๗ ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป นายจาง
อาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ  ในกรณีที่ ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ  

ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอด
ระยะเวลาที่ลา แตตองไมเกินสิบหาวันทํางาน  

ขอ ๘ หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง  
นายจางอาจใหเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาค

เรียนหรือนอกเวลาเรียนไดเฉพาะงานที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือเปนงานที่ไมขัดตอ
การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง
ของเด็กนั้น  

ขอ ๙ ใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มโดยมีปริมาณเพียงพอแกลูกจาง  
กรณีลูกจางพักอาศัยอยูกับนายจาง นายจางตองจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัยใหแกลูกจาง  
ใหนายจางจัดสวัสดิการอื่น ๆ ที่เปนประโยชนแกลูกจางตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  
ขอ ๑๐ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป  
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ใหไว ณ วันที ่๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
อุไรวรรณ เทียนทอง  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  
 
 
หมายเหตุ  : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๒  แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครอง
แรงงานในกรณีตาง ๆ ในงานเกษตรกรรม ซ่ึงมีสภาพการจางและการทํางานที่แตกตางไปจากการ
จางงานทั่วไปตามพระราชบัญญัติดังกลาวได จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้  
 

กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเลมที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก. หนาที่ ๒๓ 
ถึงหนาที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘.  
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  ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล    สายชล  จงหมืน่ไวย 
 

วัน เดือน ป เกดิ    3  มิถุนายน  2518 
 

ประวัติการศึกษา    พ.ศ. 2542 
     นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 พ.ศ. 2544 
 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพวาความ สภาทนายความ 

 

ประวัติการทํางาน   พ.ศ. 2541-2543 
เจาหนาทีแ่ผนกบุคคลและธุรการ 

     ตัวแทนฝายลูกจาง คณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

     บริษัท ไฮฮีโร จํากัด (จังหวัดปทุมธานี) 
ประกอบกิจการผลิตยางรถบรรทุก 

            

     พ.ศ. 2543-2544 
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
บริษัท คลอสเตอร (ประเทศไทย) จํากัด  
จังหวดัปทุมธานี 
ประกอบกิจการจําหนายเครื่องดื่มเบียร 
 
พ.ศ. 2545 ถึงปจจุบัน 
ผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการทั่วไป 
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 

     บริษัท เอเบิ้ลโพรเกรสอินดสัทรี จํากัด  
จังหวดัปทุมธานี 

     ประกอบกิจการผลิตและจําหนายกระจกมองขาง  
กระจกมองหลงัของรถยนตและรถจักรยานยนต 
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