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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 
1. นายสุวิทย ขันธาโรจน ผูอํานวยการสาํนักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
2. นางจิตราภา สุนทรพิพธิ รองผูอํานวยการสํานักงานกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
3. นางกิ่งแกว อินหวาง รองผูอํานวยการสํานักงานกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
4. นายสุจิตต    ไตรพิทกัษ ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

ผูจัดทํา 
กลุมการวิจัยและสารสนเทศ สํานักสงเสรมิความเสมอภาคหญิงชาย 
1. นางอัจฉราฉว ี             หาสุณหะ                   หัวหนากลุมการวจิัยและสารสนเทศ 
2. นางอัฌชนา วุฒิสมบูรณ นักวิชาการพฒันาสังคม 8ว 
3. นางสาวทัศนยี สุชีวกุล นักวิชาการพฒันาสังคม 8ว 
4. นางสาวรําไพ ศรีสุข นักวิชาการพฒันาสังคม 7ว 
5. นางสาวสวุรรณา ไชยโยธา นักวิชาการพฒันาสังคม 6ว 
6. นางทัศนลกัษณ วงศสุรยิศักดิ ์ นักวิชาการพฒันาสังคม 6ว 
7. นางปทมา ปาณิวรรณ นักวิชาการพฒันาสังคม  5 
8. นางสาวสมศร ี จงเปนสุขเลิศ นักวิชาการพฒันาสังคม  5 
9. นางสาวชุตินนัท พุมกลิน่ นักวิชาการพฒันาสังคม  5 
10. นางสาวพัชรี                ศรีสุวรรณ                  นักวิชาการพัฒนาสังคม  3 
11. นายปฏิภาณ                 อินหวาง                    เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 



คํานํา 
 

   
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรีและการสังเคราะหงานวิจัยดานสตรี

แบงออกไดเปน  2 สวน  คือ  สวนที่ 1  ระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรี  เปนระบบฐานขอมูลที่
จัดทําขึ้นเปนชวงระยะแรกของการพัฒนา  โดยคณะผูจัดยังจําเปนตองการพัฒนาใหระบบดียิ่งขึ้นไดในอนาคต 
เพื่อใหครอบคลุม  ครบถวน และเปนปจจุบัน  สวนที่  2  การสังเคราะหงานวิจัยดานสตรี  เปนการศึกษาเอกสารที่
ประยุกตใชหลักการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการและหลักการวิเคราะหเนื้อหา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ทราบสถานการณของผลงานวิจัยที่รวบรวมไดวามีการศึกษาในประเด็นใดบาง  และเกี่ยวของกับแรงงานสตรี
อยางไร  รวมทั้งเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบหัวของานวิจัยที่เกี่ยวของกับสตรีตอไป 

สําหรับระบบฐานขอมูลงานวิจัยดานสตรีประกอบดวยรายช่ืองานวิจัยและบทคัดยอ จํานวน 1,617 เร่ือง  
จําแนกตามประเด็นหวงใยปฏิญญาปกกิ่ง  12  ประเด็น ไดแก  สตรีกับความยากจน  การศึกษาและการฝกอบรมของ
สตรี  สตรีกับสุขภาพอนามัย  ความรุนแรงตอสตรี  สตรีกับความขัดแยงดวยกําลังอาวุธ  สตรีกับเศรษฐกิจ  สตรีกับ
อํานาจและการตัดสินใจ  กลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี  สิทธิมนุษยชนของสตรี  สตรีกับสื่อมวลชน  
สตรีกับสิ่งแวดลอม  และเด็กผูหญิง  การจัดเก็บขอมูลงานวิจัยในฐานขอมูลเปนลักษณะของบรรณานุกรมซึ่ง
สะดวกตอการสืบคนรายชื่องานวิจัยและนักวิจัย  สวนการสังเคราะหงานวิจัย  ผูจัดทําไดพิจารณาคัดเลือกงานวิจัย
ดานแรงงานที่เกี่ยวของกับสตรีมาทําการสังเคราะห จํานวน 250 เร่ือง โดยจําแนกงานวิจัยดานแรงงานสตรี
ออกเปน  5 หมวด  ไดแก  (1) การมีสวนรวมในตลาดแรงงานและการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  (2) แรงงานนอก
ระบบ  (3) การคุมครองและการละเมิดสิทธิแรงงาน  (4) แรงงานอพยพ  และ (5) ความเสี่ยงตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของแรงงาน   
 
  

 
สํานักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว 

                                                                                                                          กันยายน  2550 



บทที่  1 
                                                      บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา     
มาตรการ  กลไก  กําหนดมาตรฐานในการสงเสริมศักยภาพสตรี  ความเสมอภาค  และกํากับดูแลการ
สงเสริมความเสมอภาคหญิงชายใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  รวมทั้งเปนศูนยประสานขอมูลดาน
การสงเสริมศักยภาพสตรี  ความเสมอภาค  และปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
   การดําเนินงานใหเปนไปตามภารกิจของสํานัก  จําเปนตองมีการรวบรวมจัดเก็บขอมูลเผยแพร
องคความรูที่เกี่ยวของกับสตรีอยางเปนระบบ  เพื่อใหไดองคความรูใหมที่เชื่อถือและอางอิงไดในทาง
ปฏิบัติ  สามารถนําไปใชเปนหลักฐานอางอิงในการผลักดันมาตรการ  และกําหนดนโยบายอยางมี
ทิศทางเพื่อการพัฒนาสตรี  รวมทั้งการกําหนดทิศทางการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 
  แตเนื่องจากองคความรูเกี่ยวกับสตรีในประเทศไทย  ยังไมมีการรวบรวม  และจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ  งานวิจัยเกี่ยวกับสตรีมีอยูอยางกระจัดกระจาย  ทําใหยากแกการศึกษา   คนควา  ดังนั้น
การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลงานวิจัยจะเปนการสรางแหลงความรู สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิง
ชาย  จึงไดทําการรวบรวมรายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวของกับสตรี  และบทคัดยอรวมทั้งจัดเก็บรายชื่อและ
บทคัดยองานวิจัยเขาไวในลักษณะของฐานขอมูล  และนําเสนอบนเว็บไซตดานการสงเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย  (www.gender.go.th) เพื่อเผยแพรขอมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสตรีใหประชาชน  องคกร 
หรือนักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถสืบคนขอมูลเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป  
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสํารวจและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับสตรีในประเทศไทย   
2.  เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยดานสตรีใหมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมและ

สะดวกตอการใชงาน  สําหรับเปนแหลงรวบรวมขอมูลกลางในดานการศึกษาวิจัยดานสตรี 
3. เพื่อวิ เคราะหและสังเคราะหงานวิจัยดานสตรี ท่ีจัดเก็บ ใหทราบถึงสถานภาพและ

สาระสําคัญของการศึกษาวิจัย 
4. เพ่ือเผยแพรรูปแบบของระบบสารสนเทศดานสตรีใหเปนที่รูจักแพรหลายแกหนวยงานที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสตรี  สําหรับการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ 
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ขอบเขตการศึกษา 
1.  การศึกษาครั้งนี้กําหนดขอบเขตความรูที่ตองการเกี่ยวกับงานวิจัยสตรีไว   12  ประเด็นตาม

ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่ง  ประกอบดวย 
 ดานสตรกีับความยากจน 

• ดานการศึกษาและฝกอบรมของสตรี 
• ดานสตรแีละสุขภาพอนามยั 
• ดานความรุนแรงตอสตร ี
• ดานสตรแีละความขัดแยงท่ีมีการใชอาวธุ 
• ดานสตรีและเศรษฐกิจ 
• ดานสตรใีนอํานาจและการตดัสินใจ 
• ดานกลไกทางสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตร ี
• ดานสิทธิมนษุยชนของสตร ี
• ดานสตรแีละสื่อ 
• ดานสตรแีละสิ่งแวดลอม 
• ดานเดก็ผูหญิง 

2.  สํารวจขอมูลงานวิจัยดานสตรี  ในรูปแบบของสิ่งพิมพเผยแพร /เอกสารงานวิจัยที่มีอยูใน
ประเทศไทย  ในชวง  พ.ศ. 2528-2548  ทั้งจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
สตรี   ขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมูลสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)   และฐานขอมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตางๆ  ในประเทศไทย 

3.  พัฒนาระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจยัดานสตรี  โดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
สําเร็จรูปที่สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดเก็บและสืบคนขอมูลบรรณานุกรมงานวิจยัดานสตร ี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.    มีระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจยัดานสตรีตามประเด็นความหวงใย  12  ประเด็น  ตาม
ปฏิญญาปกกิ่งที่งายตอการสืบคนและอางองิสําหรับนักวจิัย 

2. ไดองคความรูเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสตรี  ซึ่งจะเปนขอมูลประกอบการวางแผนเชิง
นโยบาย  ในการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสตรีในประเทศไทยอยางมีทิศทาง   
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คํานิยามเชิงปฏิบัติการ 
งานวิจัย  หมายถึง  เอกสารการศึกษา  รายงานวิจัยจากหนวยงานตางๆ  หรือวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 งานวิจัยดานสตรี  หมายถึง  เอกสารการศึกษาวิจัยของสถาบัน  รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ

ระดับหรือวิทยานิพนธระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  เกี่ยวกับสตรี  12  ประเด็น  ไดแก  สตรีกับความ
ยากจน  การศึกษาและการฝกอบรมของสตรี  สตรีกับสุขภาพ  ความรุนแรงตอสตรี  สตรีกับความขัดแยง
ดวยกําลังอาวุธ  สตรีกับเศรษฐกิจ  สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ  กลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนา
ของสตรี  สิทธิมนุษยชนของสตรี  สตรีกับสื่อมวลชน    สตรีกับส่ิงแวดลอม  และเด็กผูหญิง 

        ขอมูล  (data)  หมายถึง ขอเท็จจริงท้ังหลายที่มีอยูทั่วไป  ซึ่งอาจจะอยูในรูปของตัวเลข  
ตัวอักษร  หรือสัญลักษณใดๆ  ก็ไดทั้งนี้ขอมูลจัดเปนองคประกอบพื้นฐานของสารสนเทศ 

 ฐานขอมูล  (Database)   หมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลเขาไวดวยกันอยางเปนระบบและมี
แบบแผน  ณ  ที่ใดท่ีหน่ึงในองคการ  เพ่ือที่ผูใชจะสามารถนําขอมูลมาประมวลผลและประยุกตใชงาน
ตามที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คลังขอมูล  (Data Warehouse)  แหลงจัดเก็บขอมูลขององคการที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อใช
ในการวิเคราะหขอมูลและตัดสินใจ      

       ระบบสารสนเทศ (information) หมายถึง  การจัดการขอมูลอยางมีระเบียบแบบแผน  ซึ่งมี
องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญคือ  การกําหนดขอมูล  การประมวลผลขอมูล  การรายงานผลหรือ
สารสนเทศและขอมูลยอนกลับ 

  โครงสรางระบบฐานขอมูล (database  system structure) หมายถึง  การกําหนดรายการของ
ขอมูลในแตละระเบียน  (record) หรือเอกสาร  (document) ตามลักษณะของแฟมขอมูล  (file) 

การพัฒนาเว็บไซต   หมายถึง  การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อนําเสนอขอมูลผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต 

 เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง เอกสารที่ประกอบไปดวยขอมลูที่เปนอักษร เสยีง และภาพ
ตางๆ ที่บรรจุในแฟมเอกสารแตละหนาของเวิลดไวดเว็บ (WWW) ท่ีเปดอานจากโปรแกรม Browser 

 โฮมเพจ (HomePage) หมายถึง เว็บเพจหนาแรกของเวบ็ไซต ขอกําหนดที่เปนมาตรฐานตองมี
ช่ือไฟลวา index.html หรือ index.htm 

 เว็บไซต (Website) ตําแหนงที่อยูของเว็บเพจบนระบบอนิเทอรเน็ต ตวัอยาง เชน เว็บไซตของ
สํานักสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย   ตาํแหนงท่ีอยูของเว็บ   คือ   www.women-family.go.th เปนตน 
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บทที่  2 
แนวคิดการพัฒนาระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรี 

  
 แนวคิดที่ใชเปนกรอบในการพัฒนาระบบฐานบรรณานุกรมขอมูลงานวิจัยดานสตรี มีดังนี้ 
2.1 แนวคิดการพัฒนาสตรี 
 กรอบแนวคิดการพัฒนาสตรีใชเปนเรื่องใหมในสังคมโลก เปนเรื่องที่มีการพูดถึงกันมา
นานมากแลว ดังจะเห็นไดจาก  กฎบัตรขององคการสหประชาชาติที่กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2488 ยอมรับในความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย แตก็มองความเสมอภาคใน
แงของสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ  โดยระบุไวในจุดมุงหมาย ดังนี้ 

 “เพื่อบรรลุความรวมมือระหวางประเทศในการสงเสริมและกระตุนใหเกิดการเคารพใน                 
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคนโดยปราศจากการแบงแยกเชื้อชาติ เพศ ภาษา 
หรือศาสนา”  
 องคการสหประชาชาติไดมีมติประกาศใหป พ.ศ. 2518 เปนปสตรีสากล และประกาศให
ป พ.ศ.  2519  -2528 เปนทศวรรษสตรี ในป พ.ศ. 2518 นี้เอง องคการสหประชาชาติ   ไดจัดใหมี
การประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี เปนครั้งแรกที่กรุงเม็กซิโก ซ่ึงที่ประชุมไดกําหนดเปาหมาย
หลักสําหรับปสตรีสากล  คือ  ความเสมอภาค  การพัฒนา  และสันติภาพ  
 การประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี คร้ังที่ 2 จัดขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกน ในป พ.ศ. 2523  
ซ่ึงเปนปกึ่งทศวรรษสตรี ไดมีการเนนย้ําถึงหลักการพื้นฐานและวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ
เพื่อทศวรรษสตรี  วาดวยความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพวา ยังมีความเกี่ยวของกับ
สถานการณและถือเปนพื้นฐานของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อทศวรรษสตรี ในชวง 5 ป
หลังของทศวรรษ พ.ศ. 2523-2528 โดยเนน   เปนพิเศษที่ 3 องคประกอบหลักของการพัฒนา คือ 
การจางงาน  สุขภาพอนามัย และการศึกษา นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดเสนอใหมีการปรับปรุง
ทบทวนแบบฟอรมและแบบสอบถามที่ใชในการสํามะโนประชากร  และในการสํารวจตางๆ  เพื่อ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูหญิงโดยเฉพาะเพื่อวิเคราะหบทบาทสตรีในการพัฒนา                

 ในการประชุมครั้งนี้ยังไดมีการทําความเขาใจกับความเสมอภาคอยางชัดเจนวา  
 “ความเสมอภาคในที่นี้ไมไดหมายความถึงแตความเสมอภาคทางกฎหมาย, การขจัดการ
เลือกปฏิบัติเทานั้น แตยังหมายความถึง ความเสมอภาคทางสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและโอกาส
สําหรับสตรีในการ  มีสวนรวมในการพัฒนา ทั้งในฐานะผูไดรับประโยชนและผูกอใหเกิดการ
พัฒนาอยางจริงจังดวย” 
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 ในป พ.ศ. 2528 ซ่ึงเปนปส้ินสุดทศวรรษเพื่อสตรีไดมีการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่อง
สตรี คร้ังที่ 3  ขึ้นที่กรุงไนโรบี เพื่อทบทวนและประเมินผลความสําเร็จของทศวรรษสตรี การ
ประชุมครั้งนี้ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรไนโรบีเพื่อความกาวหนาของสตรีเพื่อใชเปนแผนแมบท
ระดับโลกวาดวยการสงเสริมความเสมอภาค   การมีสวนรวมของสตรีในกระบวนการพัฒนา และ
การสรางสันติภาพ แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรไนโรบีไดเนนถึงความสําคัญของกลไก
ระดับชาติเพื่อความกาวหนาของสตรี และมีขอเสนอแนะใหทุกประเทศจัดตั้งกลไกระดับชาติขึ้น
ภายในป พ.ศ. 2538  

 ไมกี่ปตอมาองคการสหประชาชาติ ก็ไดมีมติรับรองอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination 
Against Women - CEDAW)  ในการประชุมสมัชชาสมัยที่ 34 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 ซ่ึงถือไว
วาเปนกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายเพื่อสิทธิความเสมอภาคของสตรี  

 ในป พ.ศ. 2538 องคการสหประชาชาติไดจัดประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี คร้ังที่ 4 
ขึ้น ณ  กรุงปกกิ่ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผูเขารวมประชุม 189 ประเทศ  รวมทั้ง
ประเทศไทย  ไดรวมลงนามรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่งอยางเปนเอกฉันท แผนปฏิบัติ
การปกกิ่งสะทอนถึงความมุงมั่นของนานาชาติตอการสรางความเสมอภาคหญิงชาย ไดมีการเนนย้ํา
ถึงการสรางกระแสความเสมอภาคหญิงชาย   (Gender Mainstreaming) อยางชัดเจน ทําใหประเด็น
บทบาทหญิงชายและความเสมอภาคกลายเปนกระแสที่นานาประเทศ รวมทั้งองคกรระหวาง
ประเทศตางใหความสําคัญและถือเปนเปาหมายหลักที่ตองดําเนินการใหบรรลุผล 

 ในแผนปฏิบัติการปกกิ่งไดมีการทบทวนเปาหมายของยุทธศาสตรไนโรบี เพื่อ
ความกาวหนาของสตรี พบวา แมวาจะมีความพยายามจากทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และผูมี
สวนเกี่ยวของหลายฝายแลวก็ตาม     การพัฒนาสตรีก็ยังไมบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว จึงไดกําหนด
ประเด็นที่นาหวงใยเปนพิเศษที่ตองมีการดําเนินการเปนลําดับแรกๆ ในการพัฒนาสตรีรวม 12 
ประเด็น คือ 

• สตรีกับความยากจน 
• การศึกษาและฝกอบรมของสตรี 
• สตรีและสุขภาพอนามัย 
• ความรุนแรงตอสตรี 
• สตรีและความขัดแยงที่มกีารใชอาวุธ 
• สตรีและเศรษฐกิจ 
• สตรีในอํานาจและการตัดสนิใจ 
• กลไกทางสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี 
• สิทธิมนุษยชนของสตรี 
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• สตรีและสื่อ 
• สตรีและสิ่งแวดลอม 
• เด็กผูหญิง 

 นอกจากนั้นยังมีการกลาวย้ําถึงการนํา Gender Mainstreaming  มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ  เพื่อบรรลุผลในการพัฒนาและเสริมสรางพลังสตรีตามประเด็นที่กําหนดไวทั้ง 12 
ประเด็น โดยระบุไววา 

“…รัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ ตองสงเสริมใหมีนโยบายที่จริงจังและชัดเจนในการที่จะ
ผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการกําหนดนโยบายและแผนงานตาง ๆ เพื่อใหแนใจวา กอนท่ีจะ
มีการตัดสินใจใด ๆ ไดมีการวิเคราะหผลตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นตอผูหญิงและผูชายแลว”  
 จากการเนนย้ําเกี่ยวกับการนํามิติหญิงชายสูกระแสการพัฒนาหลักตลอดการประชุมที่
ปกกิ่ง รวมทั้ง    ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการปกกิ่งที่ไดรับการรับรองอยางเปนเอกฉันทจากผูแทน 
189 ประเทศทําใหเกิดกระแสตื่นตัวใหความสนใจประเด็นดังกลาวอยางกวางขวางในกลุม
ผูปฏิบัติงานดานสตรีในประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งองคกรระหวางประเทศตาง ๆ ไดขานรับและ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติกันอยางกวางขวาง 
 นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 ใหมีผูบริหารดานการ
เสริมสรางบทบาทหญิงชายในระดับกระทรวง ทบวง กรม และศูนยประสานงานดานความเสมอ
ภาคระหวางหญิงชายในหนวยงานดังกลาว  ซ่ึงสํานักงาน กพ. ไดมีหนังสือที่ นร 0708/23 ลงวันที่ 
11 เมษายน 2545 กําหนดอํานาจหนาที่ของผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชายและศูนย
ประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายใหทําหนาที่เปนศูนยกลางในการสรางความเขาใจ
ในแนวคิดและสรางความตระหนักในบทบาทหญิงชาย และผสมผสาน แนวคิดบทบาทหญิงชายใน
การทํางานของขาราชการในสวนราชการ 
 การที่จะดําเนินการใหบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และมติคณะรัฐมนตรี 
เพื่อสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รวมทั้งการดําเนินการตามขอกําหนดพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่ประเทศไทยไดลงนามไว อันจะนําประเทศไทยสูการเปนสังคมแหงความเสมอภาคใน
ที่สุดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงาน องคกร และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลายตองมี
ความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของความเสมอภาคหญิงชาย และวิธีการที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางจริงจัง  ซ่ึงตองการขอมูลที่บงบอกถึงความเลื่อมลํ้าทางเพศที่
เปนปญหาในสังคมเพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางและนําไปสูการแกไขความไมเสมอภาค 
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2.2  แนวคิดการจัดการฐานขอมูล  
 2.2.1  ฐานขอมูล   (Database) 

 ปจจุบัน คําวา “ฐานขอมูล”  ไดเขามามีบทบาทเปนอยางสูงในยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ึงฐานขอมูลจะใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหสามารถจดัเกบ็
ขอมูลไดปริมาณมาก  เปนระบบระเบียบ  รวมท้ังการคนหาขอมูลที่มีความรวดเร็วและสามารถ
เรียกดูขอมูลที่ตองการไดทันทีนั้น  เปนแนวคิดที่จะจัดการขอมูลแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ  มีความ
ยืดหยุนและความคลองตัวสูง  ดังนั้นฐานขอมูลจึงเปนแหลงหรือศูนยรวมของขอมูลจากแหลงตางๆ  
เขาไวดวยกันและถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบภายในฐานขอมูลชุดเดียวกัน  มีกระบวนการจัด
หมวดหมูของขอมูลที่มีแบบแผน  เพื่อใหผูใหผูใชสามารถนําขอมูลมาประมวลผลและประยุกตใช
งานตามที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ            
                                                                                                                                                                                                
   2.2.2  ระบบการจัดการฐานขอมูล  (Database Management System : DBMS)     

 ระบบการจัดการฐานขอมูล  หรือ เรียกยอๆ  วา   DBMS  คือโปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมอืใน
การจัดการฐานขอมูล  ซ่ึงประกอบดวยฟงกชันหนาที่ตางๆ  ในการจัดการกับขอมูล  รวมทั้งภาษาที่
ใชทํางานกับขอมูล  โดยมักจะใชภาษา   SQL  ในการโตตอบระหวางกันกับผูใช  เพื่อใหสามารถ
ทําการกําหนดการสราง  การเรียกดู  การบํารุงรักษาฐานขอมูล  รวมทั้งการจัดการควบคุมการเขาถึง
ฐานขอมูล   ซ่ึงถือเปนการปองกันความปลอดภัยในฐานขอมูล  เพื่อปองกันมิใหผูที่ไมมีสิทธิการใช
งานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูล  การสํารองขอมูล  และการเรียกคืนขอมูลในกรณีที่ขอมูลเกิด
ความเสียหาย 
 2.2.3  ประโยชนของระบบจัดการฐานขอมูล         

• ความอิสระของโปรแกรมและขอมูล   
การแยกกันระหวางขอมูลกับโปรแกรมประยุกต  เรียกวา  ความอิสระของขอมูล  ในระบบ

ฐานขอมูลรายละเอียดขอมูลตางๆ  จะจัดเก็บไวในสวนกลางซึ่งเรียกวา  แหลงรวมของขอมูล  โดย
คุณสมบัติของระบบฐานขอมูลจะอนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงสรางขอมูลได
โดยไมสงผลกระทบตอโปรแกรม  กลาวคือ  การปรับเปลี่ยนโครงสรางขอมูล อาจไมจําเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ  ที่มีอยูเดิม 

• ลดความซ้ําซอนในขอมูล 
เปาหมายของการออกแบบฐานขอมูลคือการรวมกันของๆไฟลขอมูลตางๆ  ใหมาอยู

รวมกันโดยมีความสัมพันธกันของแตละตารางที่ของเกี่ยวกันโยงขอมูลของเรคอรดหนึ่งๆ  จะไม
ซํ้าซอนกันในอีกตารางหนึ่ง  ทั้งนี้การลดความซ้ําซอนมีความสําคัญ  เนื่องจากความยากในการ
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ปรับปรุงขอมูล  หากมีการเก็บขอมูลซํ้าซอนกันหลายแหง  ทําใหเกิดความขัดแยงกันของขอมูลได  
และยังเปนการสิ้นเปลืองเนื้อที่การจัดเก็บขอมูลดวย 

• การใชขอมูลรวมกัน 
ฐานขอมูลไดถูกออกแบบมาเพื่อใหสามารถแลงปนการใชงาน  กลาวคือผูใชงานที่มีสิทธิ

การใชงานฐานขอมูล  รวมทั้งผูใชงานอื่นๆ  ตางมีความตองการใชขอมูลในมุมมองที่แตกตางกัน  
รายละเอียดที่แสดงจะมีเพียงบางสวนสําหรับผูใชคนหนึ่งหรือขอมูลที่แสดงนั้นมาจากตารางตางๆ  
ที่เกี่ยวของกัน  ซ่ึงตามรางตางๆ จะจะเก็บไวในแหลงเดียวกันเพื่อใชงานรวมกัน ทุกคนสามารถเขา
มาใชขอมูลตางๆ ในฐานขอมูลได 

• ความเปนมาตรฐานเดียวกัน 
เมื่อวิธีฐานขอมูลมีการพัฒนาและมีการจัดการใชงานไดอยางเต็มรูปแบบผูบริหาร

ฐานขอมูลจะมีหนาที่ในการกําหนดสิทธิการใชงานและความรับผิดชอบ  เพื่อความแนนนอนและ
การบังคับใชขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐาน  มาตรฐานเหลานี้ก็คือระเบียบแบบแผน  การจัดการ
ขอมูลอยางมีคุณภาพ  การกําหนดรูปแบบขอมูลหรือรหัสขอมูลที่ส่ือความหมายในรูปแบบเดียวกัน 
รูปแบบคําสั่งในการเขาถึงขอมูล  การปรับปรุงแกไขและการปองกันขอมูล  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะกําหนด
โดยผูบริหารฐานขอมูลที่มีอํานาจในการกําหนดกลุมของเครื่องมือสําหรับในการพัฒนา  และการ
บังคับใชใหเปนไปตามาตรฐาน 

 
                                                                                                                                                      



บทที ่ 3 
วิธีดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรี 

 
 1. ระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรี      

ระบบฐานขอมูล  (Database)   เปนกลุมของขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไว  โดยมีความสัมพันธซึ่ง
กันและกันของขอมูลทั้งหมด   การเก็บขอมูลในฐานขอมูลน้ันอาจจะเก็บทั้งฐานขอมูล  โดยใช
แฟมขอมูลเพียงแฟมขอมูลเดียว  หรือจะเก็บแยกไวในหลายๆ  แฟมขอมูลก็ได  ส่ิงสําคัญก็คือจะตอง
สรางความสัมพันธระหวางระเบียบและผูใชงานฐานขอมูลสามารถเรียกใชความสัมพันธน้ันไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว   (Elmasri & Navathe , 1994 อางในนัทพันธ  ชินล้ําประเสริฐ: 2546)  

สําหรับฐานขอมูลงานวิจัยดานสตรีในประเทศไทยนั้น  เปนฐานขอมูลที่เก็บแยกไวในหลายๆ  
แฟมขอมูล  โดยจะสรางความสัมพันธระหวางระเบียบและผูใชงานฐานขอมูล   ซึ่งผูใชขอมูลสามารถ
เรียกใชความสัมพันธน้ันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถสืบคนขอมูลตามประเดน็เกีย่วกบัสตรี
ท้ัง  12  ประเด็น  ไดแก  สตรีกับความยากจน  การศึกษาและการฝกอบรมของสตรี  สตรีกับสุขภาพ  
ความรุนแรงตอสตรี  สตรีกับความขัดแยงดวยกําลังอาวุธ  สตรีกับเศรษฐกิจ  สตรีกับอํานาจและการ
ตัดสินใจ  กลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี  สิทธิมนุษยชนของสตรี  สตรีกับส่ือมวลชน    
สตรีกับสิ่งแวดลอม  และเด็กผูหญิง    

2.  การเตรียมระบบฐานขอมูล 
 การเตรียมระบบฐานขอมูลสําหรับงานวิจัยดานสตรีในประเทศไทย  แบงเปน  2  สวนดังนี้ 
 

สวนที่  1:  ขอมูลงานวิจัย 
1.   ศึกษาและประมวลงานวิจัยดานสตรี จากแหลงตาง ๆ ในประเทศ 

• สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  (วช.) 
•    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.) 
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 
• หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสตรี 
•    มหาวิทยาลัยตางๆ  ในประเทศไทย 

 



10 
 

2.  สํารวจและสืบคนรายชื่อและบทคัดยองานวิจัยและวิทยานิพนธดานสตรีตามประเด็นความ
หวงใย  12  ประเด็นตามปฏิญญาปกกิ่งโดยสืบคนจากเว็บไซต  และสถาบันการศึกษา  องคกรตางๆ  ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.  คัดเลือกงานวิจัยที่มีเนื้อหาตามประเด็น 
4.  รวบรวมรายชื่อและบทคัดยอ  เพ่ือจัดหมวดหมูตามกรอบประเด็นหวงใย  12  ประเด็น  และ

กําหนดเลขที่อางอิงตามหมวดหมูท่ีจัดไว 
5.  จัดทําบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรีและบทสรุปรวมผลงานวิจัยดานสตรี 

 สวนที่  2:  จัดวางระบบฐานขอมูล 
1.  จัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยดานสตรี    
      เนื่องจากขอมูลที่จะจัดเก็บในระบบฐานขอมูลงานวิจัย   เปนฐานขอมูลในลักษณะ

บรรณานุกรมและบทคัดยอ โครงสรางของระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรี  จึง
ประกอบดวย  5 หัวขอหลัก  คือ (1)  ขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัย   (2) แหลงที่มางานวิจัย  (3)  
สังเคราะหงานวิจัย  (4) ผลการดําเนินการวิจัย  และ (5) บทคัดยอ  และเนื่องจากงานวิจัยของ
หนวยงานตางๆ  มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จึงตองมีการจัดการระบบเพื่อใหสามารถสืบคนไดสะดวก
และสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมงานวิจัยได    สามารถเลือกใชขอมูลไดทันตามความประสงคและมี
ความทันสมยั  ในการจัดระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยจึงไดมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

• กําหนดขอบเขตของฐานขอมูล 
• กําหนดเลขที่อางอิงใหกับรายชื่องานวิจัยดานสตรีตามที่จัดหมวดหมูไว 
• ออกแบบระบบฐานขอมูล  และรายงานผลทางเว็บไซต 
• จัดทําคลัง  (Data Warehouse)  เพื่อเก็บรวบรวมฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัย 

ดานสตรี  
• นําเขาขอมูลลงฐานขอมูลท่ีออกแบบ 
• ปรับปรุง (Update)  ขอมูลงานวิจัยดานสตรีอยางตอเนื่อง เพ่ือใหขอมูลครอบคลุม

เปนปจจุบัน  สามารถใชประโยชนไดรวดเร็ว  และสะดวกตอการเขาถึงขอมูล 
2.   เผยแพรฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรีบน  Website :  gender.go.th 
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3. การบรรจุขอมูลงานวิจัย   สามารถทําไดโดยนําเขาขอมูลตามหัวขอหลักดังตอไปนี้ 
1)  ขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัย  ประกอบดวย 

-  ประเด็นสตรี 
-  ประเภทงานวิจัย 
-  ช่ืองานวิจัย (ไทย/อังกฤษ) 
-  คําสําคัญ 
-  ประเภทขอมูลงานวิจัย 
-  ปเริ่มดําเนินโครงการ 
-  ช่ือผูวิจัย  (ไทย/อังกฤษ) 
-  ที่อยูผูวิจัย 
-  งบประมาณการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุน 
 

 



12 
 

 
 

2)  แหลงที่มางานวิจัย  ประกอบดวย 
-  ช่ือสถาบันที่ทําวิจัย 
-  สาขาวิชาการ 
-  ดานการวิจัย 
-  ปที่พิมพ 
-  สํานักพิมพ 
-  แหลงที่เก็บ Full Text 
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3)  สังเคราะหงานวิจัย  ประกอบดวย 

-  วัตถุประสงคการวิจัย 
-  ขอบเขตการวิจัย 
-  แนวคิด/ทฤษฎี 
-  ระเบียบวิธีการวิจัย 
-  การสุมตัวอยาง 
-  ตัวแปร 
-  เครื่องมือ 
-  วิธีการรวบรวมขอมูล 
-  การวิเคราะหขอมูล 
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4)  ผลการดําเนินการวิจัย  ประกอบดวย 

-  สถานภาพการวิจัย 
-  สถานภาพบทคัดยอ 
-  กลุมผลผลิต 
-  การใชประโยชนผลการวิจัย 
-  การนําไปใชประโยชน 
-  รูปแบบการเผยแพร 
-  ผลการวิจัยที่ไดเผยแพร 
-  ประเด็น Gender / มีการปองกันอคติทางเพศ 
-  สรุปผลงานวิจัย 
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5)  บทคัดยอ (ไทย/อังกฤษ) 
 

 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

สํารวจขอมูลงานวิจัย  โดยคนควางานวิจัยและวิทยานิพนธดานสตรีจากสถาบันการศึกษา ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน   สืบคนขอมูลทางเว็บไซตจากระบบฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย   และ
ฐานขอมูลขององคกรตางๆ  ท่ีมีอยูใน   Website   โดยอยูในของเขตประเด็นความหวงใย  12  ประเด็น
ตามปฏิญญาปกกิ่ง 
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ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย  
     4.1  แหลงขอมูล 

1. สืบคนรายชื่องานวิจัยจากระบบฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติ (วช.)    โดยกําหนดการสืบคนบรรณานุกรมรายงานวิจัยปงบประมาณ  2542 –2546  ตาม
สาขาวิชา  ไดแก  สาขาปรัชญา  นิติศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  สังคมวิทยา  การศึกษา  
เทคโนโลยีและสารสนเทศ   

2.  สืบคนรายชื่องานวิจัยจากระบบฐานขอมูล  กระทรวงแรงงาน  สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)   

3.   สืบคนงานวิจัยจากฐานขอมูลงานวิจัยบน  Website  ของมหาวิทยาลัยตางๆ    จํานวน  17  
แหง  ดังตอไปนี้ 

3.1  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th 

3.2  มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th 
3.3  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th 
3.4  มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.chiangmai.ac.th 
3.5  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th 
3.6  มหาวิทยาลัยนเรศวน http://www.nu.ac.th 
3.7  มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th 
3.8  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th 
3.9  มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th 
3.10  มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th 
3.11  มหาวิทยาลัยรามคําแหง http://www.ru.ac.th 
3.12  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th 
3.13  มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th 
3.14  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bku.ac.th 
3.15  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th 
3.16  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th 
3.17  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร http://www.nida.ac.th 
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4.2  วิธีการรวบรวมรายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหลงตางๆ  มีดังนี้ 
(1)   กําหนดแหลงขอมูล  ประเด็นหัวของานวิจัย  และมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบ

ในการเก็บรวบรวบขอมูล 
(2)   เจาหนาที่เดินทางดวยตนเองเพื่อไปเก็บรวบรวมเอกสารบทคัดยอตามรายชื่อ

งานวิจัยที่ไดสืบคนไวโดยการถายเอกสารจากหองสมุดและสถาบันวิจัยตางๆ   
(3)  ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากระบบฐานขอมูลงานวิจัยโดยตรงของมหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัยตางๆ  เพ่ิมเติมเพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันมากขึ้น   
   (4)   การตรวจสอบขอมูลเบื้องตนวาเพียงพอหรือไม  ตรวจสอบเอกสารถายสําเนา
งานวิจัยทุกหนาวาไดถายสําเนามาครบถวนหรือไม  ถาขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดจากแหลงตางๆ  ไม
ครบจะให  เจาหนาที่ไปเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม และเมื่ออานลงในรายละเอียดและพบวาไมเกี่ยวของ
กับประเด็นดานสตรีการวิจัยจะถูกตัดออก 

5.  การจัดการขอมูล 
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลและสังเคราะหงานวิจัยดานสตรีของสังคมไทยนี้  ได 

สํารวจปริมาณงานวิจัยจากฐานขอมูลของกระทรวงแรงงาน  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)   และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  และฐานขอมูล
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยตางๆ  รวมทั้งหมด 17,679 ระเบียน  จากนั้นไดคัดเลือกรายชื่องานวิจัยทั้งหมดที่
เกี่ยวกับสตรี  ตามประเด็นความหวงใยในปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่งทั้ง 12 ประเด็น  ไดแก  สตรี
กับความยากจน  การศึกษาและการฝกอบรมของสตรี  สตรีกับสุขภาพอนามัย  ความรุนแรงตอสตรี  สตรี
กับความขัดแยงดวยกําลังอาวุธ  สตรีกับเศรษฐกิจ  สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ  กลไกเชิงสถาบันเพื่อ
ความกาวหนาของสตรี  สิทธิมนุษยชนของสตรี  สตรีกับสื่อมวลชน  สตรีกับสิ่งแวดลอม  และเด็กผูหญิง   

2.  ทําการศึกษางานวิจัยดังกลาวและคัดเลือกงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวของตามประเด็นหวงใยทั้ง  
12  ประเด็น  เหลือเพียง  4,295 เรื่อง 

3.  รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของบทคัดยองานวิจัย  และคัดเลือกบทคัดยอที่มี
ประเด็นเกี่ยวของกับสตรีอีกครั้ง  ซึ่งงานที่คัดเลือกไว  มีจํานวนทั้งสิ้น  1,617  เรื่อง งานวิจัยที่ผานการ
ตรวจสอบและนําบทคัดยองานวิจัยมาจัดหมวดหมูโดยลงรหัส  จัดทําตารางขอมูล   และประมวล
สังเคราะหได  มีรายละเอียดดังตอไปนี้   
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ประเด็นดานแรงงานสตร ี รวม 
1.  สตรีกับความยากจน 153 
2.  การศึกษาและการฝกอบรมของสตรี   96 
3.  สตรีและสุขภาพอนามัย 245 
4.  ความรุนแรงตอสตรี   115 
5.  สตรีกับความขัดแยงดวยกําลังอาวุธ   28 
6.  สตรีกับเศรษฐกิจ 80 
7.  สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ   75 
8.  กลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี   - 
9.  สิทธิมนุษยชนของสตรี 431 
10.  สตรีกับสื่อมวลชน     60 
11.  สตรีกับสิ่งแวดลอม   147 
12.  เด็กผูหญิง 187 

รวม 1,617 
 
4.    นําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมูงานวิจัยโดยลงรหัสขอมูล   ซึ่งไดกําหนดรหัสประเด็น

งานวิจัยดานสตรีดังนี้ 
  รหัส  01   สตรีกับความยากจน   (WP) 

รหัส  02   การศึกษาและการฝกอบรมของสตรี   (WED)    

รหัส  03   สตรีกับสุขภาพ   (WH) 
รหัส  04   ความรุนแรงตอสตรี   (WV) 
รหัส  05   สตรีกับความขัดแยงดวยกําลังอาวุธ  (WA)   

รหัส  06   สตรีกับเศรษฐกิจ   (WEC) 
รหัส  07   สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ  (WD)   

รหัส  08   กลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี   (WI)   
รหัส  09   สิทธิมนุษยชนของสตรี  (WR) 
รหัส  10   สตรีกับสื่อมวลชน    (WM) 
รหัส  11   สตรีกับสิ่งแวดลอม  (WEN) 
รหัส  12   เด็กผูหญิง  (WC) 
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5. นําเขาขอมูลตามหัวขอที่กําหนดในฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรีตามที่
ออกแบบไว 

6. จัดทํารายงานและนําเสนอรายงานในรูปเอกสารสิ่งพิมพและทางเว็บไซต   
7.     ปรับปรุง (Update)  ขอมูลงานวิจัยดานสตรีอยางตอเนื่อง เพื่อใหขอมูลครอบคลุมเปน

ปจจุบัน   



 

 

บทที่  4 
การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยดานแรงงาน 

 
     ฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรีมีผลงานวิจัยจํานวน  1,617  เรื่อง  ซ่ึงผูจัดทําไดศึกษา
บทสรุปงานวิจัยที่ไดรวบรวมไว  พบวามีการศึกษาวิจัยดานแรงงานเปนจํานวน  250   เรื่อง  ประกอบกับ
จากการเสนอขอเสนองานวิจัย (project proposal) ตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติประจําป
งบประมาณ  2551  ไดมีผูเสนอใหจัดทําขอเสนองานวิจัยเกี่ยวกับแรงงาน  ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงได
พิจารณาคัดเลือกงานวิจัยดานแรงงานจากฐานขอมูลมาประมวลและสังเคราะหเปนเบื้องตน  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบสถานการณและสาระสําคัญของงานวิจัยที่รวบรวมไดวามีการศึกษาในประเด็น
ใดบาง  และเกี่ยวของกับแรงงานสตรีอยางไร  รวมทั้งเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบหัวของานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับสตรีตอไป 
4.1  แรงงานสตรี  : ฐานหลักคํ้าจุนระบบเศรษฐกิจไทย 

แรงงานเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติและประเทศชาติ
จะสามารถแขงขันกับนานาชาติไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับคุณภาพและศักยภาพแรงงานเปนสําคัญ  
ดังนั้นแรงงานจึงสําคัญและนับเปนสินทรัพยที่มีคามากในศตวรรษที่  21    และเราก็คงตองยอมรับวา  
เศรษฐกิจไทยไดพึ่งพาอาศัยแรงงานสตรีมาแตไหนแตไร  ไมวาจะเปนในครัวเรือนในไรนาภาคเกษตรกรรม  
โรงงานอุตสาหกรรม  และธุรกิจบริการ  หากดูขอมูลสถิติในป  พ.ศ.  2549  จะพบวาประชากรทั่วประเทศมี
จํานวนทั้งสิ้น   64.96  ลานคนโดยเปนผูที่เปนกําลังแรงงานที่มีงานทําประมาณ  37.04  ลานคน  ซ่ึงใน
จํานวนกําลังแรงงานที่มีงานทําทั้งหมดนั้น เปนผูหญิง17.41  ลานคน    (รอยละ   47.0 )  และเปนผูชาย  19.63  
ลานคน (รอยละ 53.0)  (สํานักงานสถิติแหงชาติ : 2549)  แสดงใหเห็นวาผูหญิงซึ่งมีจํานวนประชากร
ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศคอนขางมาก 

ความสําคัญของบทบาทสตรีตอเศรษฐกิจ  และรายไดประชาชาติเริ่มเดนชัดขึ้นนับตั้งแตประเทศ
ไทยเริ่มเขาสูกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม  เมื่อส่ีสิบกวาปมาแลว  เริ่มจากกลยุทธการทดแทนการ
นําเขา  โดยผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีงายๆ  เครื่องจักรไมซับซอน  และอาศัยแรงงานเปนหลัก  ทําใหสตรี
ที่สวนใหญมีอายุนอย  จากครอบครัวชนบทที่ยากจน  มีแรงงานเหลือเฟอ  ไดมีโอกาสทํางานนอกไรนา  
และไดเงินตอบแทน  จากนั้นไมนานรัฐบาลไดเปลี่ยนกลยุทธมาใชการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสงออก  
ตามแบบอยางความสําเร็จของประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเซียตะวันออก  เชน  ญี่ปุน  ฮองกง เกาหลี  
สิงคโปร  และไตหวัน  ทําใหผูผลิตตองตอสูแขงขันหาตลาดสงออก  และตองพยายามเสาะหาแรงงาน
ราคาถูก  มีระเบียบวินัย  สามารถทํางานซึ่งตองการความตั้งใจ  อดทน และความเอียดออน เชนใน
อุตสาหกรรมเสื้อผา อัญมณีและเครื่องประดับ  อุปกรณไฟฟา  และชิ้นสวนคอมพิวเตอร  ตอมาเมื่อตนทุน
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แรงงานในประเทศเอเซียตะวันออกดังกลาวสูงขึ้นเรื่อยๆ  ผูผลิตในประเทศเหลานั้นก็ยายฐานการผลิตมา
สูประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  ในเอเซียตะวันออกเฉียงใตกันอยางมากมาย  (ภาวดี  ทองอุไทย: มปป)  
แรงงานสตรีจึงมีโอกาสทํางานดังกลาวทําใหชีวิตของสตรีเหลานี้เปลี่ยนไปอยางมาก  จากที่เคยเปนผู
ชวยงานในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง  ตรากตรํางานหนักในไรนาทั้งวัน  สตรีเหลานี้กลายมาเปนผูหา
รายไดใหครอบครัว  หรือเปนผูหาเลี้ยงหลักของครอบครัว  และมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาประเทศ  
และมีแนวโนมวาจะมีบทบาทมากขึ้น 
 กวา  10  ป  ในยุคเศรษฐกิจเฟองฟูของไทย  แรงงานสตรีไดกลายเปนฐานรากอันสําคัญยิ่งของ
ความเจริญเติบโต   และในเกือบทุกภาคอุตสาหกรรมที่เปนอุตสาหกรรมสงออกไดใชแรงงานสตรีเปน
สวนใหญ  ปจจุบันมีแรงงานสตรีทํางานอยูในแทบทุกสาขาอาชีพ   ซ่ึงนํารายไดเขาประเทศเปนลําดับ
ตนๆ  ทวา  เมื่อความสําเร็จทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง  เศรษฐกิจไทยเริ่มสั่นคลอนถดถอยอยางรุนแรง   
แรงงานสตรีกลับเปนคนกลุมแรกที่ไดรับผลกระทบจากการถูกเลิกจาง  และปญหาแรงงานสตรีก็เริ่มเผยตัว
ออกมาชัดเจนขึ้น  ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่แผกวางไปทั่วโลก    ยิ่งทําใหแรงงานสตรีมีสถานภาพ
เปราะบางขึ้นไปอีก   
 นับตั้งแตป  พ.ศ. 2534  เปนตนมาประเทศไทยไดสูญเสียความไดเปรยีบเชงิคาจาง  แตรฐัและเอกชน
ไทยยังเลือกใชแรงงานราคาถูกและลดตนทุนการผลิต  เปนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแทนการพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินคามีคุณภาพเพื่อการแขงขัน  อุตสาหกรรมไทยยังมีการผลิตเชิงปริมาณ  การ
ผลิตระบบสายพาน  และการผลิตสินคาแบบมาตรฐานเดียว  ผนวกกบันโยบายรฐั  กฎระเบยีบหรอืกฎหมายที่
ออกมาลวนเอื้อประโยชนตอนักลงทุนทั้งสิ้น  เชน  การใหเขตเศรษฐกจิสงออกซึง่ใชแรงงานสตรจีาํนวนมาก
เปนเขตปลอดภาษี  ปลอดสหภาพแรงงาน  เปนตน  ซ่ึงสงผลใหแรงงานสตรีจํานวนมากตองประสบปญหา
มากมายในฐานะที่เปนแรงงานสตรี  ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุของความเปนผูหญิงและในฐานะของแรงงาน
หญิงในระบบการผลิตแบบทุนนิยม  (วรวิทย  เจริญเลิศ : มปป)   ดังนี้คือ 

1) การถูกเลือกปฏิบัติเรื่องคาจางที่แรงงานหญิงสวนใหญไดรับต่ํากวาแรงงานชาย 
2) แรงงานหญิงสวนใหญอยูในขบวนการผลิตจึงตองทํางานที่เสี่ยงตอสุขภาพและความ

ปลอดภัยจากสิ่งแวดลอมในการทํางาน  และเนื่องจากการไดรับคาจางต่ําทําใหแรงงานหญิงจํานวนมาก
ตองทํางานลวงเวลา  ทํางานควงกะ  ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพรางกายของแรงงานหญิง  และ
ความไมปลอดภัยหลังเลิกงานกะดึก  เชน  การถูกขมขืน  ถูกทํารายรางกาย ฯลฯ 

3) ขาดโอกาสรับการพัฒนาทักษะฝมือจากกระบวนการผลิต  หรือการสงเสริมใหมีโอกาสเสริม
ทักษะ  จึงทําใหแรงงานหญิงเปนเพียงแรงงานไรฝมือและเสี่ยงตอความไมมั่นคงในงาน 

4) ถูกเลือกปฏิบัติในการเลื่อนขั้น  ตําแหนงระดับหัวหนางานสวนใหญผูชายจะไดรับการ
พิจารณา 

5) การถูกลวนลามจากหัวหนางาน  นายจางผูชาย 
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6) แรงงานหญิงตองรับภาระ  2  ดานทั้งการดูแลครอบครัวและทํางาน  ทําใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมของสหภาพแรงงานหรือขบวนการแรงงานนอย 

จากสถานการณและปญหาแรงงานดังกลาวขางตน คณะผูจัดทําจึงประมวลงานวิจัยดานแรงงานที่
เกี่ยวของกับสตรีมาใชในการวิเคราะหสังเคราะหโดยแบงเปน  5  หมวด  ดังตอไปนี้   

 
หมวดงานวิจัยดานแรงงาน รวม  (เร่ือง) 

1.   การมีสวนรวมในตลาดแรงงานและการพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน 

29 

2.   แรงงานนอกระบบ 40 
3.   การคุมครองและการละเมิดสิทธิแรงงาน 40 
4.   แรงงานอพยพ 72 
5.    ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน 69 

รวม 250 
 
หัวของานวิจัยดานแรงงานดังกลาว  คณะผูจัดทําไดวิเคราะหสังเคราะหสถานการณใหเห็น

ภาพรวมในแตละหัวขอกอน  แลวจึงผสมผสานเนื้อหาผลการวิจัยที่ไดรับจากการประมวลความรูที่ไดจาก
ผลงานวิจัยเชิงประจักษ (Empircal Research) ในอดีตเพื่อช้ีส่ิงที่ผลการวิจัยสะทอนใหเห็น  โดยพิจารณา
จากขอคนพบในการวิจัยเปนสําคัญดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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4.2. ผลการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลงานวิจัยดานแรงงาน 
การวิเคราะหสังเคราะหขอมูลงานวิจัยดานแรงงานในเบื้องตน  คณะผูจัดทําใชงานวิจัยดาน

แรงงานเพื่อสังเคราะหจํานวนทั้งสิ้น  250 เรื่อง  โดยจําแนกงานวิจัยดานแรงงานออกเปน  5  หมวด  ไดแก   
(1) การมีสวนรวมในตลาดแรงงานและการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  (2)  แรงงานนอกระบบ   (3) การ
คุมครองและการละเมิดสิทธิแรงงาน  (4) แรงงานอพยพ  และ (5)  ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของแรงงาน  โดยผูจัดทําจะวิเคราะหสังเคราะหสถานการณใหเห็นภาพรวมในแตละหัวขอกอน  แลวจึง
ผสมผสานเนื้อหาผลการวิจัยที่ไดรับจากการประมวลไวเพื่อช้ีส่ิงที่ผลการวิจัยสะทอนใหเห็น  โดยพิจารณา
จากขอคนพบในการวิจัยเปนสําคัญ 

 
หมวดที่ 1 การมีสวนรวมในตลาดแรงานและการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
 การพฒันาเศรษฐกิจในระยะที่ผานมา ทําใหโครงสรางการผลิตของประเทศเปลี่ยนไปมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาอุตสาหกรรมและบริการมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ  
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลทําใหโครงสรางการจางงานเปลีย่นไปจากเดิม กลาวคือ มีการจางงาน
ในสาขาการเกษตรลดลง  การจางงานในสาขานอกภาคการเกษตรโดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการมีมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากสาขานอกภาคการเกษตรมีภาวะการจางงานตอเนื่องสงูขึ้น  ซ่ึงสงผลให
ผูหญิงไดมีโอกาสเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้น  ทําใหผูหญิงเริ่มมีบทบาทในฐานะที่เปน  กําลังแรงงาน ที่
สําคัญในการสรางสรรคและพฒันาศรษฐกิจของประเทศอยางมาก   เห็นไดจากในป พ.ศ. 2549 
ประชากรทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 64.96 ลานคน ทั้งชายและหญิงเปนกําลังแรงงานที่มีงานทําประมาณ 37.04 
ลานคน  ซ่ึงในจํานวนกําลังแรงงานที่มีงานทําทั้งหมด เปนผูหญิง  17.41 ลานคน (รอยละ 47.0)  และ
เปนผูชาย 19.63 ลานคน (รอยละ 53.0) (สํานักงานสถิติแหงชาติ: 2549)  แสดงใหเห็นวา ผูหญิงซึ่งมี
จํานวนประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศคอนขางมาก  และเมื่อ
พิจารณาผูที่ทาํงานจําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม พบวา ผูหญิงมีสวนรวมในตลาดแรงงานนอกภาค
การเกษตรมากกวาภาคเกษตรกรรม  กลาวคือ ผูที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมประมาณ 15.44 ลานคน 
(ผูหญิง 6.85 ลานคน และผูชาย 8.59 ลานคน)  และนอกภาคการเกษตรประมาณ 21.32 ลานคน (ผูหญิง
10.20 ลานคน  และผูชาย  11.12 ลานคน) (สํานักงานสถติิแหงชาติ, 2549)  ช้ีใหเห็นวา เมื่อการพัฒนา
ประเทศไดมุงในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปสูการพฒันาอุตสาหกรรมมากขึ้นนั้น  ทําให
ผูหญิงมีบทบาทในการทํางานนอกบานและบทบาททางเศรษฐกิจในครวัเรือนมากขึน้ดวย  
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1. การมีสวนรวมในตลาดแรงงาน 
1.1  แรงงานภาคอุตสาหกรรม 

จากการประมวลผลงานวิจัย  พบวา สถานการณการทํางานของผูหญิงในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ซ่ึงในภาคบริการมีการจางแรงงานผูหญิงในสัดสวนที่สูงกวาผูชาย 
(ฉัตรสุมน  มฤติภิญญโญ: 2542)  และผูหญิงที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมมีความหลากหลายทางอาชีพ
มากขึ้น  โดยผูหญิงสวนมากเปนลูกจางบริษัทและสถานบริการตาง ๆ  เปนกรรมกรกอสราง  หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมทอผา  เย็บผา ส่ิงทอ เปนตน ซ่ึงเงื่อนไขและปจจัยที่มีผลตอบทบาททางเศรษฐกิจ
ของผูหญิงในชนบทที่สําคัญคือ ดานวัฒนธรรม ดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไดแก การเปน
ครอบครัวเดี่ยว  การสูญเสียที่ดิน  คาครองชีพที่สูงขึ้น  และดานชองทางการประกอบอาชีพที่มีมากขึ้น 
(สมหวัง หลาหนัก : 2543)  

1.2  แรงงานในชนบท 
นอกจากนี้ยังพบวา ผูหญิงในชนบทเปนแรงงานสําคัญของครอบครัว ตองทํางานทั้งในภาค

เกษตรกรรมและงานนอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดใหครอบครัว และตองจัดสรรรายไดนอกภาค
การเกษตร สําหรับเปนคาใชจายภายในบานและเปนคาการศึกษาของบุตรหลานดวย  ซ่ึงการประกอบ
อาชีพนอกภาคการเกษตรของผูหญิง มี  2 ลักษณะคือ (1) การประกอบอาชีพแบบรวมกลุมอาชีพ  โดย
การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพในการหารายไดรวมกัน  และ (2) การประกอบอาชีพแบบไมรวมกลุม
ซ่ึงมีช่ัวโมงการทํางานและรายไดมากกวาการประกอบอาชีพแบบรวมกลุม (จุฬาลัคน ณ ลําปาง :2548) 
ในการประกอบธุรกิจของผูหญิงในชนบทพบวา ยังขาดความรูความเขาใจในการทํางานเปนกลุม  ขาด
ความรูดานการออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ผลผลิตดอยคุณภาพและไม
มีมาตรฐานเดียวกัน  การหาตลาดและการขยายพื้นที่ตลาดยังมีนอย (กรกนก ทิพรส :2540)  ใน
ขณะเดียวกันก็พบวา มีผูหญิงบางสวนที่ไมตองการทํางานนอกภาคการเกษตร เนื่องจากสาเหตุที่สําคัญ 
คือ ขอจํากัดทางดานเวลาซึ่งการทํางานนอกภาคเกษตรมีเวลาไมแนนอน  ปญหาสุขภาพ  ความรู และไม
มีอิสระ (ปานทิพย กระมล : 2542) 

2.  การจางงานและคาจาง 
จากการประมวลผลการวิจัย พบวา การที่ผูประกอบการตองการแรงงานเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหลายประการในตลาดแรงงาน อาทิ การเคลื่อนยานแรงงานออกจากภาคเกษตร  อัตรา
คาจางสูงขึ้น  โรงงานอุตสาหกรรมตองการใชแรงงานที่มีฝมือมากขึ้น  การขาดแคลนแรงงานบาง
ประเภท เชน แรงงานกอสราง งานประมง วิศวกร และหัวหนางานที่มีความชํานาญหรือประสบการณสูง  
ภาวะการขาดแคลนแรงงานและอัตราคาจางที่มีแนวโนมสูงขึ้น มีผลกระทบตอลักษณะการลงทุน 
โดยเฉพาะกิจการที่ตองใชแรงงานที่มีความรูและมีทักษะ เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส อุตสาหกรรม
โลหะ  เครื่องจักร การประกอบรถยนต อุปกรณและอะไหลเครื่องยนต เปนตน  ทําใหผูประกอบการ
ตองหาวิธีการปรับตัวเพื่อมิใหตนทุนสูงขึ้น  ซ่ึงการปรับตัวที่สําคัญไดแก  การจางคนงานตางชาติ   การ
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ฝกอบรมคนงานในโรงงานใหมีทักษะและมีฝมือ การใชเครื่องจักรที่ประหยัดแรงงานคนมากขึ้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงงานทอผา โรงงานอิเล็กทรอนิคส  บางอุตสาหกรรมใชวิธีการลดมาตรฐานการ
จางหรือลดคุณสมบัติของลูกจาง เชน งานกอสราง   หลายแหงใชการจางงานแบบยืดหยุน  เชน การจาง
งานแบบเฉลี่ยช่ัวโมงทํางานตอป  การจางงานแบบบางชวงเวลา  แบบเหลื่อมชั่วโมงทํางาน  แบบ
ยืดหยุนเวลาทํางาน  จางงานแบบกะ  และแบบรอการเรียกตัว  เปนตน  ซ่ึงการจางงานดังกลาวไดสงผล
กระทบตอแรงงานผูหญิงอยางเห็นไดชัด  กลาวคือ ลูกจางหญิงที่ถูกจางในระบบสัญญาจางงานชั่วคราว
จะไมมีความมั่นคงในอาชีพ  ขาดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง  เปนแรงงานที่ไรฝมือ  ไม
มีคุณภาพ  ไมไดรับสวัสดิการใด ๆ จากโรงงาน  ถูกเลือกปฏิบัติ เชน คาจางแรงงาน โอกาสในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนตําแหนง  นอกจากนี้งานสวนใหญที่ผูหญิงทําจะถูกผลักออกไปสูเศรษฐกิจนอกระบบที่ไมได
รับความคุมครองจากกฎหมาย และไมมีสวัสดิการสังคม (บัณฑิต แปนวิเศษ : 2546) นอกจากนี้ยังพบวา 
ในอนาคตการจางงานจะมีปญหาดานความมั่นคงในการจางงาน  ซ่ึงคาดวาการจางงานจะมีลักษณะจาง
งานแบบแกน จางงานเฉพาะสวนที่สําคัญ และจางงานแบบยืดหยุน คือการจางชั่วคราวไมเต็มเวลา และ
การจางงานแบบเหมาชวง ซ่ึงจะสงผลใหระบบประกันสังคม สวัสดิการ การกําหนดคาจาง สิทธิพิเศษ
ของลูกจางและการคุมครองแรงงาน ถูกลิดรอนลง  และแรงงานตามบาน แรงงานเหมา แรงงานมีอายุ 
แรงงานสตรีจะไมมีการจางงานแบบยั่งยืน เนื่องจากแรงงานเหลานี้ไมมีความรูเทาทันเทคโนโลยีและไม
มีเทคโนโลยีประกอบใชในการทํางาน (สุรพล ปธานวณิ : 2549) 

การประมวลผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับคาจางแรงงาน พบวา  แรงงานสวนใหญไดรับ
คาจางหรือคาตอบแทนแตกตางกันตามประเภทของอุตสาหกรรม และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ยกเวน
หมวดเกษตรกรรม  การลาสัตว  การปาไม และการประมง(เบญจมาศ สุคันธวณิช :2543) นอกจากนี้ยัง
พบวา  อัตราคาจางขั้นต่ําเปนจะอัตราคาจางทั่วไปขององคกร  แตมีลักษณะแตกตางกันและไมมี
โครงสรางคาจางเปนหลักเกณฑแนนอน  แตเกณฑสวนใหญที่ใชในการพิจารณาจายคาตอบแทน คือ 
อายุการทํางาน  ระดับการศึกษา  ทักษะ คาตอบแทนในตลาดแรงงาน ผลการปฏิบัติงาน  คาครองชีพ 
และขอบเขตความรับผิดชอบ    และพบวามีนายจางหรือผูประกอบการสวนใหญปฏิบัติไมถูกตอง
เกี่ยวกับการจายคาจาง เชน  การทํางานลวงเวลาในวันหยุด จะไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางาน   
หรือในการประกาศปรับอัตราคาจางขั้นต่ําอัตราใหม  สถานประกอบการสวนใหญจะปรับใหตามคาจาง
ขั้นต่ําหรือปรับใหพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กนอย  ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานสวัสดิการที่เคยจัดให    ซ่ึงสถาน
ประกอบการที่ไมปรับอัตราคาจางใหใหม  ใหเหตุผลวาอัตราคาจางเดิมยังเหมาะสมอยูหรือฐานะของ
กิจการไมสามารถปรับใหได (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต : 2540)   

งานวิจัยพบวา การกําหนดใหมีโครงสรางคาจางและการปรับคาจางประจําปในสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานแรงงาน  มีความสําคัญและเปนประโยชนโดยตรงทั้งตอนายจาง และลูกจาง   
รวมทั้งยังเปนประโยชนตอประเทศชาติในทางออมดวย คือ เปนการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย  เปน
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การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกลูกจาง  ซ่ึงภาครัฐตองจูงใจใหสถานประกอบการนําไปปฏิบัติ  ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของนายจาง ลูกจาง และประเทศตอไป (ธรรศณัฎฐ นุชแสงพลี : 2547) 

• ชั่วโมงการทํางาน  
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ใหเฉลี่ยช่ัวโมงไดในชวง 1 สัปดาห  โดย

กําหนดวา นายจางและลูกจางจะตกลงกําหนดชั่วโมงทํางานวันละกี่ช่ัวโมงก็ได แตตองไมเกิน  48 
ช่ัวโมงตอสัปดาห   และจากการศึกษาสถานการณและแนวโนมเรื่องการทํางานในภูมิภาคตาง ๆ เชน 
กลุมประเทศยุโรป  อเมริกาเหนือ เอเชีย  โอเชเนีย  อาฟริกา และละตินอเมริกา พบวา  มีหลายประเทศที่
ดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมการลดชั่วโมงการทํางาน  โดยเฉพาะประเทศในกลุมยุโรป  กลุม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีประเทศสิงคโปร และฟลิปปนส ที่พยายามลดชั่วโมงการทํางานลง  และเมื่อ
เปรียบเทียบชั่วโมงการทํางานกับกลุมประเทศอื่น ๆ แลว พบวา  กลุมประเทศเอเชียมีช่ัวโมงการทํางาน
สูงกวากลุมประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ  โดยในป 2544  จาก 48 ประเทศที่องคการแรงงานระหวางประเทศ
เลือกทําการสํารวจ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางาน  ปรากฎวาประเทศไทยมีช่ัวโมงการทํางานที่  
2,228 ช่ัวโมงตอป  ซ่ึงสูงเปนลําดับที่ 6 รองจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนบัง
คลาเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไทยศรีลังกา เขตบริหารพิเศษฮองกง และประเทศมาเลเซีย  
ดังนั้นในอนุสัญญาฉบับที่ 47 และขอเสนอแนะฉบับที่ 116 จึงใหความสําคัญกับการลดชั่วโมงทํางาน
เปน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหใหได   โดยใหถือวาเปนมาตรฐานทางสังคมที่จะตองดําเนินการตามขั้นตอน
และตองใชทุกมาตรการเพื่อใหสามารถลดชั่วโมงทํางานบรรลุผลสําเร็จได เชน กําหนดเปนกฎหมาย
หรือขอตกลงรวม หรือมาตรการอื่น ๆ เรื่องลดชั่วโมงทํางาน (อภิญญา นุชแสงพลี :2547) 

3. การพัฒนาอาชีพและทักษะฝมือแรงงาน 
การแขงขันในตลาดโลกเปนการคาแบบตลาดเสรี มีการแขงขันกันอยางเขมขนทางการคาใน

ตลาดสงออกและมีการทําการคาในกลุมประเทศคูคา  ซ่ึงผูผลิตตองจางแรงงานตามมาตรฐานสากล และ
มีการปรับขบวนการผลิตโดยการใชฝมือและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

 การประมวลผลการวิจัยพบวา  ลูกจางสวนใหญไมไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง  ขาดโอกาสที่จะศึกษาฝกอบรมความรู ความชํานาญเพิ่มเติม  แมวาจะมีการฝกอบรม
ใหแรงงานบาง แตรูปแบบการฝกอบรมไมชัดเจน  ขาดการติดตามผลอยางตอเนื่อง (ธันยพร  พันธุอารีย 
: 2546) ทําใหแรงงานไทยขาดทักษะและฝมือที่ดี  

• ความตองการฝกอาชีพ 
การประมวลผลการวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับความตองการของลูกจางในการฝกอาชีพพบวา  

ลูกจางสวนใหญมีความตองการฝกอาชีพเพิ่มเติม  โดยความตองการฝกอบรมอาชีพสวนมาก ไดแก การ
ตัดเย็บเสื้อผา  ความรูทางการเกษตร  ทอผา/ทอผาไหม  ชางฝมือตาง ๆ เชน ชางไฟฟา  ชางซอม
เครื่องยนต ชางไม ชางปูน ชางเหล็ก และการคา  เปนตน  ซ่ึงในการฝกอบรมลูกจางนอกจากจะผาน
ทางการจัดการอบรมตามปกติของสถานประกอบการแลว  บริการของรัฐเปนความตองการของลูกจาง
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รองลงมาจากการอบรมในสถานประกอบการ (สุรพล ปธานวนิชและคณะ : 2539) และพบวา ทั้ง
นายจาง ลูกจางและภาครัฐมีความรูและความเขาใจเรื่องทักษะการทํางาน วาบุคคลจะทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองมีความรูที่ใชในการทํางานเปนพื้นฐาน  มีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติ  และ
เห็นวานอกจากความรูทักษะเฉพาะที่เกี่ยวกับงานแลว  ทักษะการทํางานที่เปนที่ตองการในอนาคต คือ 
ความรูและทักษะที่เกี่ยวกับภาษา (ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ)  ความรูและทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีตาง ๆ (โดยเฉพาะความรูและทักษะดานคอมพิวเตอร)  ความรูและทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร 
ไดแก การพูด การฟง การประสานงาน  และการคิดวิเคราะหปญหา  (พัฒนาวดี ชูโตและคณะ : 2546) 

อยางไรก็ตาม  งานวิจัยยังพบวา ยังมีนายจางสวนใหญที่ไมสนับสนุนหรือสงเสริมใหเรียนตอ 
อีกทั้งยังไมจัดฝกอบรมเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องงาน  และไมไดสงคนงานไปฝกอบรมกับหนวยงาน
ภายนอกตาง ๆ  นอกจากนี้ยังพบวา มีแรงงานหญิงบางสวนที่ไมไดรับคาจาง ไมเคยไดรับโอกาสใน
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา 

 
 4.  แนวทางการดําเนินงานพัฒนาแรงงาน 

 แนวทางการพัฒนาและการลดความไมเทาเทียมทางเพศของแรงงานมีดังนี ้
 4.1  สงเสริมโอกาสในการหารายไดเพื่อใหผูหญิงไดมีโอกาสไดรับการจางงานมากขึน้  
 4.2  ปรับปรุงคาจางแรงงานหญิงใหเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคาจางแรงงานของชาย 

โดยเฉพาะสาขาการผลิต การกอสราง การไฟฟา กาซ การประปาและสาขาบริการอ่ืน ๆ  
4.3   การสนับสนุนการจางแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม โดยการใหความรูความ

เขาใจเพื่อใหสถานประกอบกิจการมีทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับแรงงานหญิง 
4.4 การปรับปรุงคาจางของแรงงานหญิงใหเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคาจางของแรงงาน

ชาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาการผลิต  สาขาการกอสราง  สาขาการไฟฟา  กาซ  และประปา  และ
สาขาการบริการและอื่นๆ  ซ่ึงคาจางของแรงงานชายสุงกวาคาจางของแรงงานหญิง 
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หมวดที่  2    แรงงานนอกระบบ 
คําวา “ แรงงานนอกระบบ ” นั้น หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของใหความหมายและ

คําอธิบายไวแตกตางกัน   ซ่ึงอาจจะสรุปไดวา   แรงงานนอกระบบ   คือ  ผูใชแรงงานที่ทํางานโดย
ไมมีสัญญาการจางงานที่เปนทางการ หรือไมมีนายจางตามความหมายของกฎหมายแรงงาน ไมได
ทํางานอยูในสถานประกอบการของนายจาง ไมมีคาจางหรือคาตอบแทนที่แนนอน หรือเปนผู
ประกอบอาชีพอิสระ หรือเปนผูที่ทํางานชั่วคราว 

ปจจุบันจํานวนผูหญิงที่ทํางานนอกระบบมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ    และมีความหลากหลาย
ของประเภทงานและเงื่อนไขการจางงานที่ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  ตามโครงสรางของ
ระบบการผลิตแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม  แตผูหญิงที่ประกอบอาชีพเปนแรงงานรับจางนอกระบบ
มีสถานภาพต่ําไมวาจะเปนผูประกอบการหรือแรงงานรับจาง  แมวาผูหญิงจะบทบาทในการเปน      
ผูหาเลี้ยงครอบครัวอีกสถานะหนึ่งก็ตาม 
1.  แรงงานนอกระบบ 

การสํารวจแรงงานในระบบและนอกระบบ  พบวา จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป  50.4  
ลานคน เปนผูมีงานทํา 35.5 ลานคน ในจํานวนผูมีงานทํานี้ เปนแรงงานในระบบ 13.7 ลานคน   
(รอยละ  38.5)  และแรงงานนอกระบบ 21.8 ลานคน (รอยละ61.5)  (สํานักงานสถิติแหงชาติ : 
2549) เปนที่นาสังเกตวาปจจุบันจํานวนแรงงานนอกระบบทั้งในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
การเกษตร  ภาคเกษตรกรรม   และภาคบริการ เพิ่มจํานวนมากขึ้นและมีจํานวนมากกวาแรงงานใน
ระบบ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันกันอยางเขมขนทางการคาใน
ตลาดสงออก  ทําใหผูผลิตตองลดตนทุนใหต่ําที่สุด  จึงเกิดการจางงานนอกระบบหรือการจางเหมา
ชวงขึ้นอยางแพรหลาย  เพื่อเขามาทํางานในกระบวนการผลิตเชนเดียวกับแรงงานประจํา  แตมี
คาจางและสวัสดิการนอยกวาคนงานประจําเปนอยางมาก  และนับวันจํานวนแรงงานประจําจะลด
นอยลงไปอยางมาก  ในขณะที่ปจจุบันจํานวนแรงงานนอกระบบเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนการจาง
สวนใหญ   จึงอาจกลาวไดวาแรงงานนอกระบบมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทีผ่านมา  
และมีแนวโนมจะขยายตัวตอไปในอนาคต  (ณรงค  เพชรประเสริญ :2537)   ซ่ึงแรงงานนอกระบบ
เหลานี้สวนหนึ่งเปนเกษตรกรที่ลมละลายจากโครงสรางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขาดสมดุล  และอีก
สวนหนึ่งเปนแรงงานที่เคยอยูในภาคอุตสาหกรรมในระบบ   แตถูกผลักออกนอกระบบเมื่อเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ    

งานวิจัยที่ผานมาชี้ตรงกันวาเศรษฐกิจนอกระบบเปนเสมือนเครือขายของเศรษฐกิจใน
ระบบที่ชวยใหตนทุนของกิจการในระบบลดลง  ซ่ึงเปนวิธีที่ผูผลิตปรับตัวตอบสนองตอความ     
ผันแปรยืดหยุนในตลาด  ตลอดจนการแขงขันที่รุนแรงขึ้นอันทําใหลดตนทุน  และเรงรัดสงงานให
ไดเร็วทันใจผูส่ังซื้อ  ทําใหกิจกรรมในระบบไดกําไรมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ชวยลดอัตราการ
วางงาน  และที่นาสนใจคือ  กิจการนอกระบบอาศัยการผลิตแบบใชแรงงานเขมขน ไมตองใชทกัษะ
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ฝมือมาก ไมตองใชเงินทุนสูงจึงสามารถดูดซับแรงงานไดมาก  ดังนั้นการจางงานนอกระบบจึงเปน
การเพิ่มทางเลือกใหกับแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานผูหญิงและคนชนบท   ซ่ึงสวนใหญเปนแรงงาน
ไรทักษะ หรือมีคุณสมบัติไมเพียงพอที่จะเขาทํางานในกิจการในระบบได (สุสัณหา ยิ้มแยม และ
คณะ: 2543)   
2.  หลักประกันในเรื่องสิทธิแรงงานและความมั่นคงในการทํางาน 

แรงงานนอกระบบมีมาตรฐานแรงงานต่ํากวามาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ควรจะ
ไดรับ   และตองเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานในหลายประการ อันไดแก งาน
ที่ทําขาดความมั่นคง ไมไดรับคาตอบแทนแรงงานที่เปนธรรม งานที่ทํามีความเสี่ยงและมีอันตราย
ตอสุขภาพ   แรงงานนอกระบบเขาไมถึงกองทุนประกันสังคมและบริการอื่นๆ ของรัฐ และไม
สามารถใชสิทธิในการรวมตัวตอรอง  ซ่ึงชี้ใหเห็นวาแรงงานนอกระบบสวนใหญยังไมมี
หลักประกันในเรื่องสิทธิแรงงานและความมั่นคงในการทํางาน ไมวาจะเปนเรื่องงานที่มั่นคง 
คาตอบแทนแรงงานที่เปนธรรม สุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน โดยจะสงผลตอเนื่องไปถึง
ความมั่นคงของชีวิตเมื่อไมสามารถทํางานไดและในวัยชรา  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดใหคุมครองครอบคลุมแรงงานนอกระบบ และใน
ขณะเดียวกันก็มิไดมีกฎหมายเฉพาะๆ ที่จะคุมครองแรงงานนอกระบบอยางสมเหตุสมผลและ
เพียงพอ  ทําใหแรงงานนอกระบบจํานวนมากหรืออาจเกือบทั้งหมดในประเทศไทย    ขาด
หลักประกันดานสวัสดิการสังคม  ทั้งหลักประกันรายไดและสวัสดิการสาธารณะ  รวมทั้งการ
ดํารงชีวิตระยะยาวภายหลังพนวัยทํางาน   ดังนั้น "แรงงานนอกระบบ"  เหลานี้   จึงมีความลอแหลม
ตอการขาดหลักประกันการดําเนินชีวิตเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น จนไมสามารถใชแรงงานของตนหา
รายไดตอไป  เนื่องจากผูใชแรงงานขั้นต่ําสวนใหญในสังคมไทย เริ่มเขาสูตลาดแรงงานเมื่อยังมีอายุ
นอย และแสวงหารายไดจากแหลงงานนอกชุมชนของตน (ทั้งกลุมที่เปนแรงงานในระบบ และนอก
ระบบ) โอกาสที่ผูใชแรงงานเหลานี้จะไดรับการดูแลเลี้ยงดูทางเศรษฐกิจ จากฐานความสัมพันธของ
ครอบครัวและชุมชนเดิมของตน จึงลดนอยลงตามลําดับชวงอายุของตน (วรพล พรหมิกบุตร : 2548) 
3.  ผูประกอบอาชีพเปนแรงงานนอกระบบ 

ประเทศไทยมีจํานวนคนที่มีอาชีพเปน "แรงงานนอกระบบ"  มากกวาจํานวนคนที่เปน 
"แรงงานในระบบ"  และสวนใหญเปนแรงงานหญิง   ซ่ึงประกอบดวยแรงงานในภาคเกษตร ผูผลิต
เพื่อขาย  ผูรับงานไปทําที่บาน  ผูใชแรงงานในภาคบริการตาง ๆ  และผูประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ   
ซ่ึงผลงานวิจัยเกี่ยวกับผูประกอบอาชีพเปนแรงงานนอกระบบที่ประมวลมาเปนเพียงบางสวน
เทานั้น  มีรายละเอียดดังนี้ 
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       3.1  กลุมอาชีพท่ีรับงานไปทําท่ีบานและงานรับเหมาชวง 
3.1.1  ผูรับงานไปทําท่ีบาน    
การรับงานไปทําที่บานเปนลักษณะหนึ่งของการจางงานนอกระบบ  ผูรับงานไปทําสวน

ใหญเปนเพศหญิง  ลักษณะงานที่รับไปทําที่บานในแตละประเภทมีความหลากหลาย  เชน  งานตัด
เย็บเสื้อผา  งานหัตถกรรม  และงานผลิตภัณฑเครื่องหนัง  เปนตน  ซ่ึงผูรับงานไปทําที่บานสวน
ใหญรับงานมาจากคนกลางหรือนายหนาและมาทําดวยตนเอง  โดยทําเปนอาชีพหลักหรืออาชีพ
เสริม  สภาพการจางและสภาพการทํางานของแรงงานสวนใหญไมไดทําสัญญาจางเปนลายลักษณ
อักษร  มีการจายคาตอบแทนเปนรายชิ้น  โดยมีตัวแทนหรือเจาหนาที่โรงงานมาจายและรับงาน  
ทั้งนี้ปญหาสําคัญของผูรับงานไปทําที่บาน  คือ  ปญหาการไดรับงานไมสม่ําเสมอ  ปญหาคาจางต่ํา
และจายคาจางลาชา  แรงงานสวนใหญยินยอมตามเงื่อนไขของนายจางแมจะถูกเอาเปรียบ  
ผลกระทบดานลบที่เกิดจากการรับงานไปทําที่บาน  คือ  แรงงานสวนใหญเคยเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ
จากการทํางาน  เชน  ปวดหลัง  ปวดศีรษะ  ปวดตา  และแพสารเคมี  ซ่ึงตองออกคาใชจายในการ
รักษาเองและตองหยุดพักงานโดยไมไดรับคาจางชดเชย 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและปญหาการรับงานไปทําที่บานในประเทศไทยพบวา  สตรีที่มี
ลักษณะดานตางๆ  ที่แตกตางกันจะมีอาชีพและสภาพการทํางานแตกตางกัน  (สุพาพร  อรุณรักษ
สมบัติ: 2541จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย:2542 , ระกาวิน  ลีชนะวานิชพันธ และพิมพไมตรเีปรม:2545, 
วิลาสินี  ธรัญญเวศ: 2546)  ในแตละประเด็นไดดังตอไปนี้   

ประเด็นท่ีหนึ่งสถานภาพของผูรับงานไปทําที่บาน  พบวา   การกําหนดสถานภาพของผูรับ
งานไปทําที่บานมีความยุงยากมาก  ในการรับงานไปทําที่บานผูรับงานเพราะไมทราบแนชัดวาผูที่
นํางานมาสงใหตนเปนชวงที่เทาไรและในการรับงานสวนใหญเปนการตกลงดวยวาจา  ระยะเวลา
การทํางานไมนอยกวา  10 ช่ัวโมงตอวัน 

ประเด็นท่ีสอง คือ การจางงานและสภาพการทํางาน พบวา  งานที่รับไปทําที่บานมักจะเปน
งานเหมา ผูรับงานไปทําที่บานจึงมีวันเวลาทํางานไมแนนอนแตกตางกันไป ตามความพอใจและ
ความจําเปนของแตละคน  ลักษณะการทํางานอุปกรณที่ใชในการทํางานเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเด็นท่ีสาม  คือ สภาพแวดลอมของการทํางานของผูรับงานไปทําที่บาน จากการศึกษา
พบวา  มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเหมาะสม  มีความคับแคบ ไมมีแสงสวาง อากาศไมถายเท
และอบอาว  โดยทั่วไปผูรับงานสวนใหญจะไมคอยตระหนักในดานของสุขภาพหรืออันตรายที่เกิด
จากการทํางานหนัก  จะรักษาตามอาการที่เกิดโดยไมมีการปองกันลวงหนา  สําหรับวันหยุดไมได
กําหนดแนนอนขึ้นอยูกับผูรับงานกําหนดเอง                                                                                                                        

ประเด็นท่ีสี่ คือ คาตอบแทนและรายไดจากการทํางาน ผูรับงานไปทําที่บานไดรับ
คาตอบแทนตามผลงานที่ทําได และไดรับคาจางตามอัตราคาจางเปนรายชิ้น ซ่ึงอัตราคาจางมีความ
แตกตางกันตามลักษณะและคุณภาพของงาน  โดยพบวา  สตรีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุ  
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ระดับการศึกษา  สถานภาพการทํางาน  และการประกอบอาชีพแตละอาชีพ  กลาวคือ  สตรีที่มีอายุ
มากกวา  มีการศึกษาดี  เปนผูประกอบอาชีพธุรกิจหรือเปนผูชวยธุรกิจจะมีรายไดคอนขางสูง     

ประเด็นท่ีหา คือ สวัสดิการและสิทธิประโยชนจากการทํางาน ผูรับงานไปทําที่บานไมได
รับสวสัดิการ และสิทธิประโยชนใด ๆ จากการทํางาน  

ประเด็นท่ีหก คือ การคุมครองผูรับงานไปทําที่บานนั้น พบวา ผูรับงานไปทําที่บาน เห็น
ดวยอยางมาก ที่ควรมีการออกกฎหมายหามสงงานที่เปนอันตรายแกผูรับงานไปทําที่บาน และควร
หามการสงงานผลิต หรอืประกอบวัตถุไวไฟแกผูรับงานไปทําที่บาน   

ประเด็นท่ีเจ็ด คือ ปญหาของผูรับงานไปทําที่บานนั้น พบวา ปญหาลําดับแรก คือ ปญหา
เรื่องคาตอบแทน รองลงมาคือปญหาการขาดแคลนเงินทุนเพื่อการผลิต   ลําดับที่สาม คือ ปญหาการ
ขาดแคลนเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณและอาคารสถานที่ในการดําเนินงานของกลุมไมเพียงพอ และสิ่ง
ที่สําคัญคือไมมีตลาดรองรับผลิตภัณฑที่แนนอน  

อนึ่งผลการวิจัยที่ผานมาชี้ใหเห็นวานายจางยังเอารัดเอาเปรียบแรงงานนอกระบบดานคาจาง
หรือคาตอบแทนในการทํางาน เนื่องจากอัตราคาจางที่ผูวาจางกําหนด  ซ่ึงยังไมเปนไปตามอัตราที่
กฎหมายแรงงานกําหนดไวหรือยังต่ํากวาคาแรงขั้นต่ํา  (สุชาดา คําหอม:2545)    และเมื่อเปรียบเทียบ
สภาพการจางระหวางแรงงานที่ทํางานประจํากับแรงงานทํางานนอกระบบ   อาทิ   ในกลุม
อิเล็คทรอนิคส  โรงงานตัดเย็บเสื้อผา  รองเทา  พบวา  ผูรับงานไปทําที่บานจะไดคาจางแตกตางกัน  
ช่ัวโมงการทํางานของกลุมผูรับไปทําที่บานมียืดหยุนสูงมาก  แตละคนมีเวลาทํางานไมเทากัน  และ
ไมมีหลักประกันดานความมั่นคงของการทํางานทําแตอยางใด  สวนดานการตลาดเจาของสถาน
ประกอบการรับเหมาชวงการผลิตจะติดตอซ้ือขายในลักษณะของการจางทําของหรือการจางเหมา
ชวงการผลิต(มีวัตถุดิบให)โดยไมมีสัญญาจาง  ใชระบบความเชื่อใจเพราะถือวาคาขายกันมานาน  
การติดตอประสานงานหรือนัดหมายเวลารับ-สงของจะติดตอผานทางโทรศัพท  เมื่อรับงานมาแลว
จะนัดหมายคนงานเพื่อแจกจายงานไปตามครัวเรือน (สภาพร ทองสุข :2546)  และเปนที่นาสังเกตวา
แรงงานสตรีนอกระบบยังไมสามารถรวมตัวสรางอํานาจตอรอง  ยังไมไดรับสวัสดิการใด ๆ จากผูวา
จาง  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของไมเพียงแตหนวยงานรัฐเทานั้นแตองคกรอื่น ๆ เชน  
หนวยงานพัฒนาเอกชน  องคกรลูกจาง  องคกรนายจาง  แมแตหนวยงานวิชาการ  ตองใหความรวมมอื
กันในการพัฒนาและหาแนวทางในการดูแลคุมครองแรงงานสตรนีอกระบบตอไป 

3.1.2 งานรับชวงงาน และการจางเหมา     
งานจางเหมาและแรงงานจางเหมา  พบไดในสาขาตางๆ  ทุกประเภทกิจการ  เชน รับเหมา

ติดตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท ทอและอุปกรณกาซ ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร รับเหมา
กอสรางหรือตอเติมอาคารสถานที่   รับเหมาบรรจุและขนสงปุย และอาหารสัตว  ทําความสะอาด
อาคาร สถานที่ ทําความสะอาดรถยนตตามปมน้ํามัน รักษาความปลอดภัย   ซอมเครื่องใชสํานักงาน 
ซอมรถยนต  เปนตน 



 32

การรับชวงงาน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทที่โรงงานไมไดตั้งในหมูบาน ประเภท
ที่โรงงานตั้งในหมูบาน และเปนงานที่เกิดจากการพัฒนาและขยายธุรกิจในชุมชน  
              (1) ประเภทที่โรงงานไมไดตั้งอยูในชุมชน   มีกระบวนการติตอนํางานมาสูชุมชน 
 3 ลักษณะ คือ ก.  ผูจางเขามาติดตอกับหัวหนาสายในชุมชน เชน กรณีการประกอบดอกไมประดิษฐ 
การทํารองเทา  ข.  กลุมแมบานออกไปหางานเขามาทํา เชน กลุมตัดเย็บชุดฟอรมโรงงาน  
ค. ชาวบานแตละคนออกไปหางานเอกแลวเขามาชักชวนคนในชุมชนทํา เชน กลุมเย็บเสื้อผา
สําเร็จรูป   
               (2) ประเภทที่โรงงานเขาไปตั้งในหมูบาน เชน กรณีทําโคมไฟญี่ปุน การติดตอวาจางจะ
ดําเนินการโดยตรงระหวางผูวาจางกับผูรับจางโดยไมผานคนกลางหรือหัวหนาสาย เชน กรณีทํา
โคมไฟญี่ปุน   
                (3) ประเภทงานที่เกิดจากการพัฒนาและขยายธุรกิจภายในชุมชน เชน กรณีการทําผาไหม 
อัดนุนที่นอน ผูประกอบการเปนคนในชุมชนเคยรับจางทํางานประเภทนี้มากอน เมื่อมีทุนก็จะตั้ง
โรงงานเองและจางชาวบานในชุมชนทํา  

สถานภาพและปญหาของแรงงานรับเหมาชวง  คือ  แรงงานในงานรับเหมา/รับเหมาชวง
ทํางานไมมีวันหยุด   ทํางานมากกวาวันละ 8 ช่ัวโมง มีการจายคาจางรายวันต่ํากวาคาจางขั้นต่ําที่
กฎหมายกําหนด ไดรับสวัสดิการตาง ๆ ไมเหมาะสม ไมไดรับการประกันสังคม เงินทดแทน เงิน
ชดเชยเมื่อเลิกจาง มีการใชแรงงานเด็กอายุต่ํากวา 18 ป อยูบาง แตจํานวนไมมาก โดยนายจางไมได  
ขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมาย เปนตน  (กรมการจัดหางาน: 2541,ยุวดี  จันทะศิริ: 2546) ผูหญิง
ที่มีฐานะเปนผูประกอบการจะมีสถานภาพสูง  เมื่อเปรียบเทียบกับผูหญิงที่เปนแรงงานรับจาง 
ผูรับเหมางานที่มีฐานะเปนผูประกอบการจะมีบทบาทเปนผูจัดการทรัพยากรการผลิตทุกดานดวย
ตนเอง  และเปนผูตอรองกับโรงงานที่รับงานมา (กนกพร  ดีบุรี:2542)  ซ่ึงสถานภาพของการเปน
ผูรับเหมาหรือรับเหมาชวงมีสถานภาพไมคงที่  ผูหญิงใชความรวมมือและความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
มาเปนกลยุทธของการสรางเครือขายทางสังคมและจัดการแรงงานในกลุมรับเหมาชวง  ทั้งนี้
กฎเกณฑของความสัมพันธจะอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธตางตอบแทน 

อนึ่งผูประกอบการอุตสาหกรรมมีการปรับเรื่องการจางแรงานผลิต  คือ  เดิมเปนการจาง
แรงงานรับจางแบบเหมาชวงการผลิตและจายงานใหแกแรงงานตามบาน แตในระยะ 1-2  ปที่ผาน
มา เปลี่ยนมาเปนการจางงานในสถานประกอบการของตนเอง  ทั้งนี้เปนผลมาจาก (1) การลด
ตนทุนความเสียหายจากการใชวัตถุอุปกรณไมคุมคาของแรงงานรับจางเหมาชวงและแรงงานตาม
บาน และ (2) เปนการควบคุมคุณภาพการผลิตจากการทํางานแรงงาน นอกจากนี้ตั้งแตป พ.ศ.2540 
เปนตนมา ผูผลิตไดนําเครื่องจักรเขามาแทนที่แรงงานรับจาง  โดยเฉพาะในสวนการผลิตที่ตองใช
แรงงานรับจางเปนหลักและตองการผลผลิตจํานวนมาก   ซ่ึงการใชเครื่องจักรสามารถลดตนทุน
คาจางแรงงานลงไดมากกวา 5 เทา ประหยัดเวลาไดมากกวา 3 เทา และลดปรมิาณอปุกรณการผลติที่
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ตองสูญเสียลงไดเพิ่มเติม  (สมปต  เหสกุล : 2546)  สภาพการณดังกลาวทําใหแรงงานไมมีอํานาจ
ตอรองจึงถูกเอาเปรียบจากนายจางในหลายๆ ดาน อาทิ  วิธีคิดคาจางแบบรายเหมาชิ้นสัญญาจาง  
สวัสดิการตางๆ  ซ่ึงแรงงานสตรีที่รับจางเหมาชวงการผลิตอาจทํางานในโรงงานเล็กๆ  หรือในบาน
ของตนทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัดจะไดรับคาจางเปนรายชิ้น  ไมมีสัญญาวาจาง  ไมมีส่ิงใดค้ํา
ประกันการจางงาน  อีกทั้งยังอาจตองทํางานชั่วโมงยิ่งเสียกวาโรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน 

ยุทธวิธีเอาเปรียบลูกจางผูดอยโอกาสคือ  วิธีคิดคาจางแบบรายเหมาชิ้นจะคิดและจายคาจาง
ตามจํานวนชิ้นงานที่ลูกจางทําไดเทานั้น  ทําใหแรงงานไดคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา   อีกทั้ง
ลูกจางรายเหมาชิ้นก็ไดรับสวัสดิการนอยกวาลูกจางรายวัน  คือ  ไมไดรับสิทธิเรื่อง  คาครองชีพ  
ไมไดปรับคาจางประจําป  ดังนั้นสิ่งที่ลูกจางหญิงตองการมากที่สุดคือ  ความมั่นคงในอาชีพการงาน
และการมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในการดํารงชีพ  จายคาจางใหตรงตามกําหนด จายอยาง
สม่ําเสมอ  และจายสวัสดิการบางอยางให   แต สวนสิ่งที่แรงงานตองการความชวยเหลือจากรัฐ  คือ  
อยากใหอาชีพนี้ไดรับการคุมครองจากฎหมาย  และตองการใหรัฐเขามาชวยเหลือมากขึ้นเพื่อสราง
ความเปนธรรมใหแกลูกจาง  (วิยุทธ  จํารัสพันธ: 2540,วีระศักด  ศรีรักษ:2541, วรมา  นพรัตน: 
2542, ตุลา ปจฉิมเวช.2546,พันธ  วรรณบริบูรณ: 2546)  ทั้งนี้ส่ิงที่แรงงานที่ไดคาจางแบบรายเหมา
ชิ้นตองการความชวยเหลือจากนายจางคือ  สภาพการจางงานและสวัสดิการตาง ๆ ที่มีความ         
เทาเทียมกับลูกจางรายวัน  การกําหนดคาจางชิ้นงานตองเปนไปอยางยุติธรรม  สวนการตรวจโรค
ประจําปนั้น  ควรใหลูกจางสามารถเลือกโรงพยาบาลและแพทยได ซ่ึงพบวาความคิดเห็นตอสภาพ
การจางงานในองคกรแบบเหมาจางงานภายนอกความสัมพันธกับระดับการศึกษา  อายุงาน 
ตําแหนง ระยะเวลาในการจางงาน ระดับรายได ประเภทขององคกรที่ไปปฏิบัติงาน ประสบการณ
จากบริษัทอื่น และประสบการณในการออกจากงาน รวมทั้งปจจัยดานความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การจางงานภายนอก  (รักชนก มีทรัพย:2546)  นอกจากนี้ผูรับงานสวนใหญจะไมคอยตระหนักใน
ดานของสุขภาพหรืออันตรายที่เกิดจากการทํางานหนัก จะรักษาตามอาการที่เกิดโดยไมมีการ
ปองกันลวงหนา สถานที่ทํางานสวนใหญจะใชใตถุนบานหรือบริเวณบานที่เปนที่โลงอากาศถายเท
สะดวก  ไมไดวันหยุดกําหนดแนนอนขึ้นอยูกับผูรับงานกําหนดเอง  (วิยุทธ  จํารัสพันธ: 2540)   

สําหรับการจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด  บริษัทขาดใหญมีการจัดสวัสดิการในทุกๆ  
ดานมากที่สุด  รองลงมาคือ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กตามลําดับ สวนการจัดสวัสดิการ
นอกเหนือที่กฎหมายกําหนด บริษัทขนาดใหญมีการจัดสวัสดิการในทุก ๆดานมากที่สุด รองลงมา
คือ บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กตามลําดับ หลักเกณฑในการจัดสวัสดิการที่บริษัทนํามาใชเปน
หลักการในการจัดคือ การจัดตามที่กฎหมายกําหนดและจัดตามงบประมาณที่มี สวัสดิการที่
พนักงานตองการมากที่สุดคือ สวัสดิการทางดานเศรษฐกิจและโบนัส  (นวพร ยรรยง:2544)  
แรงงานหญิงที่ทํางานอยูในสถานประกอบการเดียวกันแตมีความแตกตางที่เห็นชัดคือ รายไดของ
ลูกจางประจําสูงกวาลูกจางรับเหมาชวง  สวัสดิการและสิทธิอ่ืนๆ สวนใหญใหเฉพาะกับคนงาน
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ประจํา สวนลูกจางรับเหมาชวงไมไดรับสวัสดิการ เชน เงินโบนัส  คาอาหาร  คารถรับสง  คาเชาบาน  
เปนตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานนอกระบบไมอยูภายใตกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม  (นิตยา  อัศวพงศพูลกิจ: 2541,สมศักดิ์  พลายอยูวงศ:2546,เสมา  สืบตระกูล: 2546,พันธ  
วรรณาบริบูรณ: 2546)                       
3.2  กลุมผูประกอบอาชีพอิสระรายยอย 

กลุมผูประกอบอาชีพอิสระรายยอยทีเ่ปนกลุมอาชีพผูใชแรงงานนอกระบบในเขตเมืองและ
เขตชนบท  ไดแก กลุมอาชีพคนหาบเรแผงลอย  กลุมอาชพีคนรับใชในบาน  กลุมอาชพีคนเก็บขยะ   
กลุมอาชีพคนทอผาทองถิน่  กลุมอาชีพคนขับรถบรรทุก   กลุมแรงงานรับจางในภาคเกษตร  กลุม
อาชีพขับรถมอเตอรไซค รับจาง    กลุมแรงงานในรานซอมรถยนต รถจักรยานยนตและโรงกลงึ  
และกลุมอาชพีรถเข็น 

3.2.1  กลุมอาชีพคนหาบเรแผงลอย  พอคาแมคาหาบเรแผงลอย  สวนใหญจะเปนหญิง จบ
การศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา คาขายเล็กๆนอยๆ  ดวยเงินทุนที่จํากัด  รายไดไมแนนอน  ขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการลงทุน  เนื่องจากโอกาสที่เขาถึงแหลงทุนตางๆ  มีจํากัด  และมี
ปญหาหนี้สิน  กลุมคนหาบเรไมมีการรวมกลุมในรูปแบบของชมรมหรือสมาคม  รวมทั้งยังเขาไม
ถึงบริการ   ซ่ึงการบริการและสวัสดิการของรัฐไมทั่วถึงดวยสาเหตุหลายประการ  เชน  การขาดการ
รับรูขอมูลที่เพียงพอ  เงื่อนไขในการรับบริการซับซอนเปนอุปสรรคตอการเขาถึง  เปนตน  ส่ิงที่คน
กลุมนี้ตองการมากที่สุดคือ  การแกปญหาในดานความมั่นคงของที่อยูอาศัย  กรณีเรื่องเอกสารสิทธิ์  
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่รัฐประกาศเปนที่สาธารณะ  ปญหาใหญของหาบเรแผงลอยที่มีอยูเปนจํานวนมาก
เผชิญอยูคือ การโดนไลที่จากทางหนวยงานราชการ  ทั้งแขวงการทาง  เทศบาล  และกลุมเจาของ
รานคาที่พอคาแมคาไปขายของบริเวณหนาราน  ผูประกอบการคาพอใจการประกอบอาชีพของตน  
เพราะมีความเปนอิสระในการประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการเอง   (สุนันทธนา   แสง
ประเสริฐ:2540, สมนึก  แพงนคร; 2546,ชํานาญ  นันทะชัยและเอกสิทธิ์  แกวคํา :2546,พักตรวิไล  
สหุนาฬุ :2546,จุฑามาศ  ไชยรม  วิทยากร  เชียงกูล  และณรงค  เพชรประเสริฐ:2546)                                                         
 3.2.2  กลุมอาชีพคนเก็บขยะ   ผูประกอบอาชีพเก็บขยะเปนผูไดรับการศึกษานอย  และ
อพยพมาจาภูมิลําเนาตางๆ  ไมมีอํานาจในการตอรอง   ดํารงชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวดวยการเก็บ
ขยะขายเปนรายไดทางเดียว  และไมแนนอน  ไมเพียงพอตอคาใชจาย  ที่อยูอาศัยก็กระทบกับการ
บุกรุกที่ดิน  อันตรายอันเนื่องมาจากการดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมและสภาพการ
ทํางานที่มีความเสี่ยง  ซ่ึงการมีอาชีพที่ของเกี่ยวกับขยะทําใหคนเก็บขยะคอนขางเสี่ยงกับการเกิด
โรคตางๆ  เพราะสวนใหญขาดความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคภัยตางๆ  ที่เกิดจากขยะเปนตัวแพร
เชื้อ  ทําใหคนกลุมนี้มีปญหาดานสุขภาพอนามัย  นอกจารนั้นคนกลุมนี้ยังมีปญหาอีกหลายดาน  
เชน  ปญหาดานคาครองชีพที่รายรับไมเพียงพอกับรายขาย  ปญหายาเสพติด ปญหาคนเถื่อน  
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ปญหาครอบครัว  เปนตน (จีระวัฒน  ญาณโสภณ และนภาพร  ทิมอรุณ: 2546,   ชลลดา  แสง
มณี:2546, นัทนา  สันตติวุฒิ  กิจฐเขต  ไกรวาส :2546)   
 3.2.3  กลุมอาชีพคนทอผาทองถิ่น  สตรีในชุมชนสืบทอดวัฒนธรรมการทอผามาจาก
บรรพบุรุษตอมาไดรับสงเสริมจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในดานตางๆ จึงรวมกลุมกันทอ
ผา  สมาชิกกลุมสวนใหญเปนสตรีมักจะเปนคนอายุปานกลางถึงสูงอายุ  สวนใหญมีการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา  สมรสแลว  ในกลุมที่มีฝมือหรือมีทักษะในการผลิต  ในระบบการผลิตแบบหัตกรรม
ทองถิ่นนั้น  ผูที่เปนผูผลิตจริงๆ   มักจะไมมีความรูทางดานการจัดการ การดําเนินธุรกิจ  การตลาด  
สตรีทอผาที่มีประสบการณทอผาสูงจะมีรายไดสูง  การจัดการของกลุมสตรีทอผามี  2 ลักษณะคือ  
กลุมที่จัดตั้งอยางไมเปนทางการมีการจัดการในกลุมเปนแบบเครือญาติ  มีความสัมพันธในระบบ
อุปถัมภระหวางผูนํากับสมาชิก  สวนกลุมที่มีการจัดตั้งอยางเปนทางการมีโครงสรางองคกรอยาง
เปนระบบ  งบประมาณของกลุมที่ไดจากเงินทุนหมุนเวียน  กําไรจากการจําหนายวัตถุดิบและผาทอ   
ไดรับการจัดสรรเปนคาใชจายภายในกลุมและรวมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ทุกกลุมมีปญหา
ดานงบประมาณ การตลาด  และปญหาสุขภาพเนื่องจาการทํางาน  (หนึ่งฤทัย  จันทร เกษม: 2544,   
นุจรี  พึ่งสุพรรณ  และวุฒิพง  อังชนานุกูล:2546)   

3.2.4  กลุมอาชีพคนขับรถบรรทุก   แบงไดเปน 2 กลุมตามลักษณะการเปนเจาของรถ คือ 
กลุมคนขับรถบรรทุกที่เปนเจาของรถเองมีจํานวนนอย  และกลุมคนขับรถบรรทุกที่เปนลูกจาง
บริษัทมีอยูเปนจํานวนมาก  แบงแยกตามขนาดและลักษณะการบริหารงานของบริษัทที่ทํางานดวย
ออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ (1) ลูกจางของบริษัททั่วไป  สวนใหญรับจางวิ่งสินคาเกษตร  ซ่ึงเปน
ผลผลิตที่มี  ฤดูกาล และ (2) ลูกจางของบริษัทขนาดใหญ หรือบริษัทที่นําระบบการจัดการธุรกิจ
ขนสงรูปแบบใหมมาใช  มีกฎระเบียบเขมงวด  มีวิธีบริหารเปนระบบ  มีตารางเวลาวิ่งของรถแตละ
คันชัดเจน  สําหรับดานรายได  คนขับรถบรรทุกสวนใหญมีการศึกษานอย  มีรายไดหลัก คือ 
เงินเดือนสวนรายไดรอง คือ คาเที่ยวขนสง กรณีบริษัทขนาดใหญ  อัตราคาเที่ยวจะไมคอยสูง  
สําหรับบริษัททั่วไป  มีการจายคาเที่ยว 2 ลักษณะ คือ (1) กําหนดอัตราตายตัวตามระยะทางที่รถวิ่ง 
และ (2) กําหนดเปนเปอรเซ็นตของรายไดที่บริษัทไดรับจากคาบรรทุกทั้งเที่ยว  นอกจากนั้นกลุม
คนขับรถที่ติดตองานกับบริษัททั่วไปยังมีรายไดเสริม  ในบางชวงเวลาที่รถมีปริมาณงานวิ่งนอยมาก  
หรือบางครั้งตองหยุดวิ่งรถไปเลย เชน ในชวงฤดูฝน 

ปญหาที่เกิดจากการทํางาน คือ ภาพพจนเรื่องการเสพยา  การเปนตนเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนนทําใหคนขับรถบรรทุกสวนใหญขาดความภูมิใจในอาชีพ  และมองขาม
ความสําคัญของอาชีพ  ความไมมั่นคงในเรื่องรายได  ชองวางระหวางรายไดในชวงที่มีรายไดมาก
ที่สุดและนอยที่สุด  การมีตนทุนคาใชจายในการขับรถสูง  ทําใหเกิดความยากลําบากในการจัดการ
ชีวิตใหอยูไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ และปญหาดานครอบครัว  เนื่องจาก
คนขับรถไมไดดําเนินชีวิตอยูรวมกับครอบครัวดังผูคนปกติ  ซ่ึงในระยะยาวผลกระทบตอสถาบัน
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ครอบครัวก็จะสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมวนเวียนไปมา  (ยงยุทธ  เจริญรัตน  และชัยสิทธิ์  
หมายสุข: 2546) 

3.2.5  กลุมแรงงานรับจางในภาคเกษตร    แรงงานรับจางในภาคเกษตร  เปนแรงงานที่อยู
ในชวงอายุระหวาง 25-50 ป  มีระดับการศึกษาต่ํา  แรงงานสวนใหญมีอาชีพทํานาและมีอาชีพ
รับจางทั่วไปในภาคเกษตรกรรม  ซ่ึงงานรับจางมีความเปนอิสระและเลือกวาจะทําหรือไมทําวันใด
ก็ได  แตการทํางานลักษณะนี้ไมมีความแนนอน  ไมมีหลักประกันวาจะมีงานทําตลอดไปหรือไม 
แรงงานเหลานี้ไมเคยไดรับการคุมครองในการทํางานจากกลไกของรัฐ  และรัฐไมมีมาตรการ
คุมครองจากรัฐเหมือนการเปนลูกจางภาคอุตสาหกรรมและบริการ  ที่จะไดรับคารักษาพยาบาลหาก
เจ็บปวยจากการทํางานหรือไดรับการชดเชยในชวงที่ไมมีงานทํา สาเหตุสําคัญที่ทําใหเขามา
ประกอบอาชีพนี้คือ  ปญหาเรื่องความยากจน  ปญหาเรื่องการผลิตที่ลมเหลวเกิดภาวะขาดทุน   
สงผลใหเกิดภาวะหนี้สิน  และสาเหตุอีกประการคือ  การวางงานในชวงหมดฤดูกาลทํานา  ทําให
ตองออกมารับจางหาเงินใชหนี้  สวนดานสวัสดิการพบวา  แรงงานรับจางในภาคเกษตรประสบกับ
ปญหาเรื่องคาจางแรงงานที่ต่ําเกินไป  ไมมีการคุมครองแรงงานจากภาครัฐ  (จรัสศรี  จันทรอาย 
:2546,โอฬาร  ถิ่นบางเคียง: 2546) 
 3.2.6  กลุมอาชีพขับรถมอเตอรไซครับจาง  เปนงานอิสระที่ตองการเพียงทักษะการขับขี่รถ
มอเตอรไซค  การจดจําทิศทาง  การเขาสูอาชีพนี้ไมยากนัก 

ปญหาในอาชีพคือ วิกฤติเศรษฐกิจสงผลใหมีผูโดยสารลดลง ทําใหรายไดลดลงอยาง
เดนชัด อีกทั้งการมีคูแขงที่เปนทางเลือกของผูโดยสาร คือ บริการรถตุก (รถยนตรับจาง) ซ่ึงราคาคา
โดยสารตอคนถูกกวาและไมมีการกําหนดอัตราคาใชบริการตามระยะทางอยางชัดเจน รวมทั้งยังมี
ปญหาในเรื่องการมีมอเตอรไซครับจางเถื่อนเกิดขึ้น ทําใหภาพพจนของมอเตอรไซครับจางใน
สายตาคนทั่วไปเปนลบ นอกจากนั้นคนในอาชีพนี้ยังตองมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ตองยอมเสี่ยงทําผิด
กฎหมายและเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากความตองการของผูโดยสารและการทํางานที่แขงขนั
กับเวลา เปนภาวะที่ผูขับขี่มอเตอรไซครับจางตองอยูในภาวะไดอยางเสียอยาง (Trade-off) ระหวาง
ความเสี่ยงที่จะถูกตํารวจเปรียบเทียบปรับกับคาโดยสารที่จะไดรับ 

ทางดานสุขภาพ พบวา ไมมีการปองกัน ไมมีระบบใด ๆ รองรับสวัสดิภาพ ทั้ง ๆ ที่อาชีพนี้
ตองทํางานในสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย (Unsafe conditions) สวนการใชจายในเรื่องสุขภาพจะ
เกิดเมื่อเจ็บปวย   สวัสดิการที่ไดรับคือ การใชบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท ซ่ึงจากการศึกษาพบวา 
ขาดความเชื่อมั่นในการใชบริการ เพราะมีความเชื่อวาจะไดรับยาและบริการที่มีมาตรฐานที่แตกตาง
จากที่เคยไดรับ 

ดานการดํารงชีวิตประจําวัน พบวา รายไดในแตละวันไมเพียงพอกับคาใชจายที่ตอง 
รับผิดชอบในครอบครัว เนื่องจากลักษณะอาชีพนี้เปนชีวิตที่ตองหาเชากินค่ํา มีรายไดจํากัด แตมี
พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคที่ไมสอดคลองกับรายได  บางรายหวังรวยทางลัดโดยเลนการพนัน 
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ทําใหขาดเงินออม และไมมีเงินสํารองไวใชจายในยามฉุกเฉิน เกิดวงจรการกูยืมและเปนหนีอ้ยางไม
ส้ินสุด (โสภิณ  จิระเกียรติกุล และพาลินท  วุฒิชาติวานิช:2546) 

3.2.7  กลุมแรงงานในรานซอมรถยนต รถจักรยานยนต  และโรงกลึง 
งานในรานซอมมีหลากหลาย เชน เช็คสภาพ  ซอม เปลี่ยนอะไหล  ยกเครื่อง  ควานลูกสูบ  

บางครั้งรานซอมก็จะนํางานประเภทนี้ไปทําที่โรงกลึงที่มีเครื่องมือพิเศษเฉพาะ  ทั้งนี้โรงกลึงจะมี
เวลาทํางานที่แนนอนกวารานซอมประเภทอื่นเมื่อหมดเวลาจะหยุดทําและไปทําตอในวันถัดไป  
ขณะที่รานซอมรถจักรยานยนตและรถยนตนั้น เวลาทํางานคอนขางมีความยืดหยุน  ความกาวหนา
ในอาชีพขึ้นอยูกับประสบการณ  ฝมือและความรับผิดชอบ   
 ลักษณะแรงงานที่พบมี 2 ประเภท คือแรงงานที่พัฒนาฝมือตนเองจนถึงขั้น  “มืออาชีพ”  
กับ “แรงงานฝกหัด”  กลาวคือ  แรงงานฝมืออาชีพ  คือ  แรงงานที่เรียนจบชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ซ่ึงอาศัยประสบการณการทํางาน
ประมาณ  5  ป   เปนแรงงานที่สามารถกําหนดคาตอบแทนเอง  มีขอตอรองการทํางาน  ไดรับความ
ไววางใจ  และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการได   และแรงงานในลักษณะเหลานี้จะมั่นคง
ในการจางงาน  และรายไดจะผันแปรไปกับภาวะเศรษฐกิจ  สวนแรงงานฝกหัดหรือเด็กหัดงานจะ
พบคนที่เรียนสําเร็จชั้นประถมศึกษาหรือการศึกษาภาคบังคับ สวนหนึ่งมาจากครอบครัวทํานาที่
ยากจน  เขาสูรานซอมจากการชักจูงของญาติ  แรงงานสวนใหญ  ตองผานชีวิต “เด็กหัดงาน” มา
กอนประมาณ  1–3 ป  จึงจะเปนแรงงานมืออาชีพ 
 สําหรับคาตอบแทนหรือรายได  เด็กฝกหัดงานครึ่งหนึ่งจะไมมีเงินคาตอบแทน  มีแตเพียง
มีอาหาร  3 มื้อ  และพักอยูในสถานประกอบการ  ขณะที่เด็กฝกงานบางคนไดคาตอบแทนวันละ      
5 0 -70 บาท  อยูกินกับสถานประกอบการ  ในยามเจ็บปวยสถานประกอบการและพอแมเด็กฝกหัด
จะชวยคารักษาพยาบาลคนละครึ่ง   (มาโนชญ  พัชนี  และณรงค  บุญสวยขวัญ :2546) 

3.2.8  กลุมอาชีพรถเข็น 
บุคคลที่เขาสูการทํางานรถเข็นสวนใหญเคยเปนเกษตรกรที่อพยพเขาเมือง   ซ่ึงในภาวะ

วิกฤติเศรษฐกิจพบวา  จํานวนบุคคลที่เขาทํางานเข็นรถมาจากอาชีพตางๆ  นอกจากภาคการ
เกษตรกรรมมากขึ้น  โดยแรงจูงใจสําคัญของการเข็นรถคือ หนึ่ง การเสริมรายไดของครัวเรือน สอง 
เปนแหลงงานที่สามารถหาเงินสดไดงาย สาม แรงงานสามารถเขาสูการทํางานเข็นรถในตลาดได
อยางอิสระ ภายใตเงื่อนไขของตลาดคือ ทุกคนตองสวมเสื้อกั๊กที่ตลาดมีไวรองรับใหเชา  ชีวิตของ
แรงงานไมมีกิจกรรมใดมารอยรัดหรือกิจกรรมสื่อสัมพันธระหวางแรงงานรถเข็นกับพอคาแมคา 
และระหวางแรงงานรถเข็นดวยกันเอง กลาวคือ ไมมีผูใดสนใจใหความสําคัญ ตางคนตางเข็น 
ดังนั้นจึงไมมีสวัสดิการใดที่ถูกสรางขึ้นระหวางตลาดหรือพอคาแมคากับแรงงานรถเข็น และ
ระหวางแรงงานรถเข็นดวยกันเอง ความมั่นคงหรือสวัสดิการที่ไดรับเปนสวัสดิการจากภูมิลําเนา
ที่ตั้งของครัวเรือน เปนตนวา สวัสดิการของรัฐขั้นพื้นฐานตาง ๆ   (สุธาสินี  บุญสวยขวัญ:2546) 
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หมวดที่  3  การคุมครองและการละเมิดสิทธิแรงงาน 
การคุมครองแรงงานของประเทศไทยในชวง 30 กวาปที่ผานมาจนถึงปจจุบันเกิดปญหาที่

ยังแกไขไมไดหลายประการ และมีขอรองทุกขที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป เชน ปญหาการไมจายคาจาง         
คาลวงเวลา คาทดแทน สวัสดิการ สภาพการจางที่ไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับในการทํางาน  
การเอารัดเอาเปรียบลูกจาง รวมทั้งคาจางขั้นต่ําทั่วประเทศที่ยังควบคุมแกไขไมได   เปนตน  

1.  การคุมครองแรงงานในระบบ 
1.1 กฎหมายและมาตรการ 

รัฐกําหนดนโยบายและบัญญัติกฎหมายคุมครองการใชแรงงานหญิงขึ้นมาเพื่อใหความ
คุมครองแรงงานหญิงไมใหตองตกอยูในสภาพที่เสียเปรียบในการทํางาน    ซ่ึงดูเหมือนวาแรงงาน
หญิงไดรับการคุมครองอยางดียิ่งจากกฎหมายที่มีมาตรฐานระดับสากล  แตปจจุบันแรงงานสตรียัง
ตองประสบปญหาในเรื่องดังกลาวอยูเชนเดิม   และจากการประมวลงานวิจัยพบวา    กฎหมายและ
นโยบายรัฐที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานสตรี (วรวิทย  เจริญเลิศ: มปป )มีการกําหนดการ
คุมครองแรงงานสตรีไวในหลายๆ  สวนทั้งที่เปนการคุมครองแรงงานสตรีโดยตรงและโดยออม  
ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

1.1.1 นโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสตรี  พบวาที่มาของนโยบายตอเรื่องสตรีของรัฐนั้นเริ่มดวย
การไดรับการผลักดันจากองคกรระดับสากลจนเกิดเปนนโยบายและแผนงานเพื่อสงเสริมบทบาท  
สถานภาพของสตรี   

1.1.2 การรับรองอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)  ของรัฐบาลไทย
ที่วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบจํานวน  14  ขอจาก  16  ขอเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบาย  กฎหมายและมาตรการดําเนินการเพื่อสรางหลักประกันใหผูหญิง
และแรงงานหญิงไดรับการคุมครองและไดประโยชนเทาเทียมกับชายบนพื้นฐานความเสมอภาคกัน 

ในอนุสัญญา ฯ  ขอ 10  11  และขอ  13  ไดพูดถึงสิทธิของสตรีที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติใน
เรื่องการศึกษา  การจางงาน  ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  สวนขอ14  ไดกลาวถึงสตรี
ในชนบทซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการค้ําจุนครอบครัวดานเศรษฐกิจที่ไมไดรับการใหคาเพราะ
ไมไดรับคาตอบแทนเปนตัวเงิน  ดังนั้นการกําหนดนโยบายและการวางแผนตางๆ  ควรคํานึงถึง
สตรีเหลานี้ใหมากขึ้น  และขอ  11  เปนการพูดถึงการเลือกปฏิบัติตอแรงงานสตรีในเรื่องสําคัญ
หลักๆ  2   เรื่องก็คือ  (1)  สิทธิอันจะเปนหลักประกันดานการจางงานวาควรอยูบนพื้นฐานความ
เสมอภาคของหญิงและชายในเรื่องตางๆ   และ  (2)  การปองกันการเลือกปฏิบัติตอแรงงานสตรีอัน
เนื่องจากการแตงงานหรือความเปนเพศมารดา  วารัฐควรกําหนดมาตรการที่เหมาะสมที่เปน
หลักประกันสิทธิอันแทจริงของแรงงานสตรีในการทาํงาน 
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1.1.3 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541  เปนกฎหมายที่ใหความคุมครองแก
นายจางและผูใชแรงงาน ซ่ึงมีหลักการสําคัญในการกําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางและ
ลูกจางที่พึงจะปฏิบัติตอกัน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกฝายนายจางและฝายลูกจางทั้งสองฝาย อีก
ทั้งยังเปนการสงเสริมคุณภาพมาตรฐานแรงงานของลูกจางใหพัฒนายิ่งขึ้น 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานกําหนดการคุมครองแรงงานหญิงในเรื่องตางๆ คอนขาง 
สอดคลองและไปในทิศทางเดียวกับอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในสวนของแรงงานหญิง  ก็คือ   (1)  สิทธิอันเปนหลักประกันดานการจางงานของแรงงาน
สตรี  และ (2)  การปองกันการเลือกปฏิบัติตอแรงงานสตรีอันเนื่องจากการแตงงานหรือความเปนเพศ
มารดา  ไดแก  การคุมครองแรงงานหญิงทั่วไป และการคุมครองแรงงานหญิงมีครรภ  ในเรื่องตางๆ  
แตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาวยังไมสอดคลองกับอนุสัญญาและขอเสนอแนะนําของ
องคการแรงงานระหวางประเทศในบางเรื่อง แมวาจะมีการแกไขตลอดจนปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในสวนของการใชแรงงานทั่วไปใหเหมาะสมกับสภาวการณทั่วไปที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันก็ตาม (จตุรนต  แกนศึกษา:2541)  อาทิ  กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลากิจได
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน (มาตรา 34) กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถที่กําหนดไวในกฎ กระทรวง (มาตรา 36)  เปนตน  นอกจากนี้มีการปรับปรุงแกไขใน
เร่ืองบทกําหนดโทษทางอาญา  แตการบังคับใชบทกําหนดโทษทางอาญาและการพิจารณาคดีของศาล
ในคดีอาญาตามบทกําหนดโทษอยู (สมศักดิ์  พุมประยูร : 2545)   

 1.2  การคุมครองแรงงานหญิง 
การคุมครองแรงงานหญิง  พบวาใชกฎหมายในการคุมครองแรงงานเปนกฎหมายในสวนที่

เกี่ยวกับธุรกิจเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม และการบริการ  โดยรัฐใชมาตรการทาง
กฎหมายในการใหความคุมครองแกนายจางและผูใชแรงงาน  โดยมีการกําหนดวันทํางานปกติ  
ช่ัวโมงการทํางาน  การทํางานลวงเวลา  เวลาพัก  วันหยุด  และวันลา  จากการประมวลงานวิจัย  
พบวา  การคุมครองแรงงานที่ผานมาจะเนนคุณภาพชีวิตพื้นฐานของแรงงานไทยกอนแลวจึงพัฒนา
ไปสูการคุมครองสิทธิการรวมตัวเรียกรองสิทธิทางสังคมอื่นๆ  (ประจักษ  ดอกพุฒ ; 2543)  เชน  
คุมครองลูกจางหญิงและเด็ก  หามทํางานลวงเวลา  หามเลือกจางลูกจาหญิงมีครรภ  เปนตน  
นอกจากนี้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541  ปรากฏวาแรงงานหญิงไดรับ
การปฏิบัติถูกตองมากที่สุดในเรื่องลักษณะการทํางาน  รองลงมาเรื่องคาจาง  ลําดับตอมาเรื่องการ
ทํางานลวงเวลา  และการทํางานในวันหยุด  อยางไรก็ตามจากการประมวลงานวิจัยพบวา  แรงงาน
หญิงไดรับการปฏิบัติที่ไมถูกตองสูงสุดเรื่อวันทํางานและวันหยุด  รองลงมาคือเรื่องการลา  และ
พบวาปญหาที่เกิดกับแรงงานหญิงอื่นๆ  ที่พบไดแกการลวงละเมิดทางเพส  ความไมเทาเทียมกัน
ระหวางลูกจางหญิงและลุกจางชาย  และพบวาหลังประกาศใชกฎหมายคุมครองแรงงาน  ผูหญิงหา
งานทําไดยากขึ้นดวยสาเหตุจากความเปนผูหญิง โรงงานบางแหงขอรองใหลูกจางหญิงลาออกเอง
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เมื่อคลอดแลวจึงใหมาสมัครทํางานใหม  ซ่ึงมีผลเสียตอลุกจางในเรื่องการนับอายุการจางงาน 
(วรรณา  เจียมศรีพงษ  และจันทรศรี  ลีลาชินาเวศ: 2543) เปนที่นาสังเกตวาบทบัญญัติกฎหมายที่
คุมครองการใชแรงงานหญิงยังไมสามารถใหความคุมครองไดอยางเต็มที่  เนื่องจากบทบัญญัติของ
กฎหมายยังมีขอบกพรองและไมสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในบางเรือ่ง  และมไิด
ใหความคุมครองแรงงานหญิงไดดีเทาที่ควรจะเปน  เชน การเลือกปฏิบัติ งานที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพหรือรางกาย สิทธิลาคลอด การคุมครองหญิงมีครรภ การลวงเกินทางเพศ  การหามนายจาง  
เลิกจางเพระเหตุลูกจางหญิงมีครรภ  เปนตน ในกรณีดังกลาวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม
เหมาะสมและไมสอดคลองหรือกําหนดไวต่ํากวามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  รวมทั้งกฎหมาย
กําหนดบทลงโทษไวคอนขางต่ํา  (มณี  สุขผล : 2543, ปยมาศ  รัตนะบดี : 2544)  

รัฐใชมาตรการทางกฎหมายใหความคุมครองแกนายจางและผูใชแรงงาน  เชน  คาจาง  การ
กําหนดวันทํางานปกติ   ช่ัวโมงการทํางาน การทํางานลวงเวลา  วันหยุด และวันลา ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย   และสภาพแวดลอมในการทํางาน สวัสดิการ  ดังนี ้

1.3 คาจางแรงงาน 
ความไมเทาเทียมกันระหวางเพศทางดานโอกาสในการหารายได โดยภาพรวมพบวา ความ

ไมเทาเทียมกันระหวางเพศทางดานโอกาสในการหารายไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในสาขาเกษตรกรรม  
ปาไม  ลาสัตว และประมง สาขาพาณิชยกรรม  สาขาบริการและอื่นๆ และสาขาอุตสาหกรรมการ
ผลิต  และพนักงานลูกจางหญิงมีความมั่นคงในการทํางานต่ํากวาพนักงานลูกจางชาย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในอุตสาหกรรมหมวดการผลิตเครื่องแตงกาย  และหมวดการผลิตเครื่องจักร เครื่องมือ   
และเครื่องใชที่ใชไฟฟา (สุมาลี  สันติพลวุฒิ  และคณะ: 2545) สวนปจจัยที่มีผลตอการลดความไม
เทาเทียมกันระหวางเพศทางดานโอกาสในการหารายไดในระดับสถานประกอบกิจการ  คือ  
สถานภาพสมรสของพนักงานลูกจาง (โสด)  จํานวนการจางงาน  สัดสวนการสงออก  และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสถานประกอบกิจการ  กลาวคือ  หากพนักงานลูกจางมีสถานภาพ
สมรสเปนโสด  สถานประกอบกิจการมีการจางงานมากขึ้น  สถานประกอบกิจการมีสัดสวนการ
สงออกมากขึ้น  และสถานประกอบกิจการมีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานมากขึ้นจะมีผลทําให
พนักงานลูกจางหญิงมีโอกาสไดรับการจางงานมากขึ้น  ซ่ึงจะทําใหความไมเทาเทียมกันระหวาง
เพศทางดานโอกาสในการหารายไดลดลง นอกจากนี้ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยกระดับคุณภาพชีวิต
ทางดานการทํางานของพนักงานลูกจางหญิง  ไดแก  ระยะเวลาการศึกษา  สถานภาพสมรส(โสด)
ประสบการณทํางาน  การมีประกันสังคม  และประเภทการจางงาน (ในลักษณะลูกจางรายเดือน)  
(สุมาลี  สันติพลวุฒิ  และคณะ: 2545) 
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1.4  การใชสิทธิในการลาและพักงานของลูกจาง 
การศึกษาวิจัยในเรื่องของปญหาการใชสิทธิในการลาของลูกจางตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในเรื่องการลาปวย  การลาเพื่อกิจธุระอันจําเปน  และการลาเพื่อ
ฝกอบรมพัฒนาความรูความสามารถของลูกจางนั้น  พบวาสิทธิตามพระราชบัญญัติยังไมชัดเจน
และเปนธรรม ไมสามารถที่จะใหความคุมครองลูกจางไดเต็มที่ตามเจตนารมณของกฎหมาย 
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายมิไดกําหนดจํานวนวันลาและวิธีการลาตาง ๆ ไวอยางชัดเจนใน
เรื่องการพักงานกฎหมายกําหนดระยะเวลาใหนายจางพักงานไดไมเกิน  7  วัน   ซ่ึงเปนระยะเวลาที่
ส้ันเกินไป   ทําใหขาดความคลองตัวในการนํากฎหมายไปใช อันเปนเหตุใหเกิดปญหาขอพิพาท
ระหวางนายจางและลูกจาง ซ่ึงเปนปจจัยที่นําไปสูความเสียหายตอตัวนายจางและลูกจาง และมี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ  (พงษไทย  เพ็งเที่ยง:2545 ,สุทัศน ยศเครือ: 2545) 

1.5  การจายคาจางในวันลาเพื่อคลอดบุตร 
การจายคาจางในวันลาเพื่อคลอดบุตรมีการฝาฝนในบางหมวดอุตสาหกรรม  ไดแก  หมวด

การผลิตอาหาร  และหมวดภัตตาคารและโรงแรมที่มีการจายคาจางในวันลาเพื่อคลอดบุตรต่ํากวาที่
กฎหมายกําหนดไว  กลาวคือ  นายจางจะตองจายคาจางในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามจํานวนวันที่ลา
แตไมเกิน  45 วันตอครรภ  และโดยเฉลี่ยมีการลาเพื่อคลอดบุตร ประมาณ 70 วัน  แตมีการจาย
คาจางในวันลาเพื่อคลอดบุตรเฉลี่ยเพียง 42 วันตอครรภ (สุมาลี  สันติพลวุฒิ  และคณะ: 2545)สวน
การหามลูกจางหญิงมีครรภทํางานลวงเวลา  ทํางานในวันหยุด  และงานตองหามบางประเภทที่มี
ขอกําหนดนั้นยังไมชัดเจนเพียงพอ  กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติแกผูที่เกี่ยวของ และทําให
กฎหมายไมมีผลบังคับอยางจริงจัง  สวนประเด็นการเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุลูกจางหญิงมี
ครรภ ยังไมปรากฏขอรองทุกขที่เปนรูปธรรมเพียงแตมีขอสังเกตจากลูกจางหญิงวา โรงงานบาง
แหงขอรองใหลูกจางหญิงลาออกเอง เมื่อคลอดแลวจึงใหมาสมัครทํางานใหม ซ่ึงมีผลเสียตอลูกจาง
ในเรื่องการนับอายุการจางงาน (วรรณา  เจียมศรีพงษ  และจันทรศรี  ลีลาชินาเวศ :2543) 

1.6  คาชดเชย 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดมาตรการใหความคุมครองแกลูกจาง

ตั้งแตเริ่มเขาทํางานจนกระทั่งออกจากงาน รวมไปถึงการที่ลูกจางนั้นถูกเลิกจางดวย โดยการ
กําหนดใหนายจาง ตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางเมื่อเลิกจางตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด แต
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับปจจุบันในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องการจาย
คาชดเชยนั้นยังมีขอบกพรองที่เปนอุปสรรคในการปฏิบัติอยูหลายประการ (มาลี  พึ่งเดชะ: 2545)  
กลาวคือ  

1. อัตราคาชดเชยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีอัตราคอนขางสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในกลุมอาเซียน ทําใหเกิดความไมเปนธรรมแกนายจางและลูกจาง 
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รวมทั้งยังขาดมาตรการเสริมอื่น ๆ ที่จําเปน เชน การบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือตามระยะเวลา
การทํางาน เปนตน  

2. การจายคาชดเชยพิเศษกรณีลูกจางลนงานเนื่องจาก นายจางนําเอาเทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรมาใช ยังไมใหความเปนธรรม แกลูกจางเพียงพอ 

 3. การเลิกจางของนายจางโดยอางเหตุผลทางเศรษฐกิจ กฎหมายคุมครองแรงงานยังมิไดมี
การกําหนดแยกตางหากไวโดยเฉพาะ จึงจําเปนตองนําหลักเกณฑการเลิกจางโดยทั่วไปมาใช ทําให
นายจาง และลูกจางไมไดรับความเปนธรรม  

4. ปญหาของผลกระทบจากความเสียหายที่ซํ้าซอนจากการเลิกจาง  สงผลกระทบตอ
นายจางที่ตองเสียคาใชจายเกินสมควร  

1.7  การจัดสวัสดิการแรงงาน 
นโยบายแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศไทยเนนการสนับสนุนการสงออกและ

การพัฒนาฝมือแรงงาน  แตคอนขางจํากัดการรวมตัวของแรงงาน  รัฐบาลไดใหความสําคัญกับ
สวัสดิการแบบกองทุนตางๆ  และชวยเหลือกลุมที่ประสบปญหายากลําบากพิเศษ หรือกลุม
ผูดอยโอกาสตางๆ  (กิตพัฒน  นนทปทมะดุลย  และคณะ: 2537, โชคชัย  สุทธาเวศและคณะ: 2544)  

สวนแนวคิด  รูปแบบ  และหลักเกณฑที่สถานประกอบการใชในการจัดสวัสดิการแบง
ออกเปน  3  ชวงเวลา  คือ ชวงกอนภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (พ.ศ.2535-2539)   ชวงภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว  พ.ศ.2540-2541) และชวงเปนแนวโนมในอนาคต (พ.ศ.2542 เปนตนไป)  ผลการศึกษา
พบวาแนวคิดที่ใชในการจัดสวัสดิการกอนภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  และชวงเศรษฐกิจชะลอตัวใช
แนวคิดเรื่องคาตอบแทนและมีสัดสวนเพิ่มขึ้น  หลักเกณฑในการจัดสวัสดิการแรงงานกอนภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว  สถานประกอบการจะคํานึงถึงงบประมาณ  รองลงมาคือคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูบริหาร  ในชวงเศรษฐกิจชะลอ  สถานประกอบการยังคงคํานึงถึงงบประมาณ  รวมทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร   โดยมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากชวงปแรก  (อนุทิน  ปลื้มมาลี:2542) 

ผลการศึกษาพบวา  นายจางในสถานประกอบจัดสวัสดิการใหกับลูกจาง  คือ สวัสดิการ
ดานสุขภาพอนามัย มีการจัดบริการดานปจจัยดานปฐมพยาบาลมากที่สุด รองลงมาไดแก การตรวจ 
สุขภาพประจําป สวัสดิการดานความปลอดภัย มีการจัดเครื่องปองกัน ปายเตือนตาง ๆ ตามลําดับ 
สวัสดิการดานความมั่นคงในการทํางานมีการจายคาตอบแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 
(กองทุนเงินทดแทน) มากที่สุด รองลงมาไดแก ประโยชนทดแทนกรณีที่ลูกจางประสบอันตราย
นอกเวลางาน (กองทุนประกันสังคม) สวัสดิการดานการศึกษามีการติดประกาศเกี่ยวกับความรูตาง 
ๆ รองลงมาไดแก การฝกอบรมในตําแหนงงานที่ เกี่ยวของ สวัสดิการดานเศรษฐกิจ สถาน
ประกอบการจัดใหมีเครื่องแบบชุดทํางานมากที่สุด รองลงมาไดแก เบี้ยขยันและเงินรางวัลกรณีไม
ปวย-ลา-ขาด-สาย ตามลําดับ สวัสดิการดานวันหยุด มีการจายเงินใหในวันลาเพื่อการลาคลอดมาก
ที่สุด รองลงมาไดแก วันหยุดตามประเพณีและวันลาปวย สวัสดิการดานโบนัวและเงินอื่น ๆ มีการ
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จายโบนัสใหแกพนักงานมากที่สุด รองลงมาไดแก เงินฌาปนกิจสงเคราะห สวัสดิการดานการให
คําปรึกษา สถานประกอบการสวนใหญจัดใหมีการบริการใหคําปรึกษาทั้งในงานและสวนตัว   
นอกจากนั้นยังจัดใหสวัสดิการดานอื่น ๆ เชน จัดใหมีลอกเกอร หองอาบน้ําหลังเลิกงาน รถประจํา
ตําแหนง เปนตน สถานประกอบการสวนใหญมีการปรับ-ลดสวัสดิการทางดานนันทนาการ 
สวัสดิการดานโบนัสและเงินอื่น ๆ สวัสดิการดานการศึกษาและสวัสดิการดานเศรษฐกิจ โดยปรับ-
ลด สวัสดิการดานความมั่นคงในการทํางานนอยที่สุด ในขณะที่ไมมีการปรับ-ลด สวัสดิการดาน
การใหคําปรึกษาเลย  (กนิษฐา  หงสทอง: 2541) 

   1.8  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน   
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการนําเขาเทคโนโลยีใหมๆ  นํามาซึ่งอันตรายตอส่ิงแวดลอมในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพ  ซ่ึงประกอบไปดวยพิษภัยของสารเคมี  และพิษภัยทางกายภาพ  ซ่ึง
เกิดจากเครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณในการทํางาน  ยังอาจทําใหเปนอันตรายตอสุขภาพผูใช
แรงงานได  ดังนั้นการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพจึงเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยลด
คาใชจายเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล  และเพื่อใหลูกจางหรือแรงงานมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  มี
ศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น  โดยสถานประกอบการควรตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน  
ตรวจความเสี่ยงจากทาทางการทํางาน  ตรวจความเสี่ยงจากเครื่องมือวัสดุอุปกรณ  และเฝาระวัง
สุขภาพคนงาน  แกไขปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่ของ       
รัฐกับเจาหนาที่ของสถานประกอบการ  ตัวแทนคนงาน  และคนงานทั่วไป  (ณรงคศักดิ์  หนูสอน
และประมวล  พูลสังข:2540)  ผลการวิจัยที่ผานมา  พบวากลไกของรัฐในดานความปลอดภัยในการ
ทํางานในสถานประกอบการทั้งในดานกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวของ  มีการพัฒนาเรื่อยมาเปน
ลําดับ  แตอยูในลักษณะตางคนตางทํา  และใชกฎหมายกันคนละฉบับ  โดยมีสถาบันที่เกี่ยวของ
กระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงาน  ทั้งนี้ยังไมมีหนวยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบในดานความ
ปลอดภัยในการทํางานและในสถานประกอบการ  จึงทําใหปญหาการเกิดอุบัติเหตุ  และโรคภัยจาก
การทํางานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด (ธํารงศักดิ์  ภูรัต:2543 )             

1.9  การตรวจแรงงาน 
 จากการประมวลงานวิจัยพบวา  การตรวจแรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะบทบัญญัติใน
หมวด  14  เรื่องพนักงานตรวจแรงงาน  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541 ซ่ึงเปน
กฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันและเปนมาตรการที่สําคัญที่สุดในการผลักดันใหการคุมครอง
แรงงานในดานตางๆ ใหเกิดความเปนธรรม  โดยภาพรวมแลวมาตรการดังกลาวจะมีลักษณะ
สอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายของตางประเทศ   แตยังมีความ
บกพรองอยูมาก  (จิตปฏิมา เลิศอริยานันท :2543)  ทําใหนายจางที่มีการจางแรงงานตั้งแต 1 คนถึง 
1,000 คนขึ้นไป   ปฏิบัติไมถูกตองในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  (1) เรื่องการจายคาจางนอยกวาอัตราคาจาง
ขั้นต่ํา  (2) เรื่องการใชแรงงานเด็ก  (3) เรื่องการกําหนดวันทํางาน เวลาทํางานและเวลาพัก  (4) การ
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จัดวันหยุดตาง ๆ อาทิ วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจําป  
(5) การจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห และคาจางในวันหยุดพักผอนประจําป  (6) การจาย
คาจางในวันลาปวย  (7) การจายคาทํางานลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด  
(8) การจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  (9) การจัดทําทะเบียนการจายคาจาง  (10) การจัดทํา
ทะเบียนลูกจาง  (สินีนาต  บุญเนตร:2544) 
 

2. การคุมครองแรงงงานนอกระบบ 
2.1  กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับสถานบริการของไทย                                                                              
การศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสถานบริการของไทย พบวา กฎหมายที่

เกี่ยวของกับแรงงานจะใหการคุมครองเฉพาะลูกจางเทานั้น  หากแรงงานที่ทํางานในสถานบริการ
ไมมีฐานะเปนลูกจาง   แรงงานเหลานี้จะไมไดรับการคุมครองในเรื่องสภาพการจาง และการทํางาน 
ไมมีสิทธิกอตั้งสหภาพแรงงาน และยื่นขอเรียกรองเพื่อการเจรจาตอรอง  เมื่อประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย  เนื่องจากการทํางานก็ไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน  ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนใน
ฐานะผูประกันตน  

ในสวนของกฎหมายอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงอื่นนั้น มักเปนเรื่องการ
บังคับกับผูประกอบการโดยตรง (โดยไมคํานึงวาเปนนายจางหรือไม) จึงทําใหแรงงานในสถาน
บริการไดประโยชนไปดวย เชน พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 กําหนดใหสถานบริการ
ตองไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย มีการถายเทอากาศที่สะดวก  ทางดานกฎหมายระหวาง
ประเทศนั้น องคการแรงงานระหวางประเทศ ไดมีการออกอนุสัญญาหลายฉบับ เฉพาะที่เกี่ยวของ
กับการทํางานในสถานบริการ ไดแก อนุสัญญาที่คุมครองแรงงานที่ทํางานกลางคืน อนุสัญญาที่
คุมครองการทํางานในโรงแรม รานอาหาร และสถานบันเทิง อนุสัญญาที่คุมครองดานสุขภาพ และ
ความปลอดภัยในการทํางาน และอนุสัญญาที่คุมครองสภาพแวดลอมในการทํางาน นอกจากนี้ก็มี
อนุสัญญาที่คุมครองการทํางานของหญิงมีครรภ และอนุสัญญาที่คุมครองแรงงานเด็ก  แตอนุสัญญา
เหลานี้ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบัน ยกเวนอนุสัญญาฉบับที่ 138 เกี่ยวกับอายุขั้นต่ําที่ทํางานได
และอนุสัญญาฉบับที่ 182  เกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก  จึงทําใหรัฐบาลไทยยังไมมีพันธะตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามอนุสัญญาที่ยังไมไดใหสัตยาบันดังกลาว  (วิชัย  โถสุวรรณจินดา : 2547) 

2.2  มาตรการกฎหมายที่เก่ียวของกับงานที่รับไปทําท่ีบาน 
จากการประมวลงานวิจัยพบวาการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่ใชบังคับอยูใน

ปจจุบันที่เกี่ยวของกับงานที่รับไปทําที่บาน โดยพบวาในปจจุบันนี้ยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ฉบับใดที่ใชบังคับเปนกฎหมายคุมครองผูรับงานไปทําที่บานในลักษณะการคุมครองแรงงาน แมจะ
มีบทบัญญัติในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหอํานาจรัฐมนตรี วา
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การกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ออกกฎกระทรวงกําหนดใหมีการคุมครองแรงงาน กรณี
งานที่รับไปทําที่บานแตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ไดก็ตาม แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคมไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2541) กําหนดไมใหพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับกับงานที่รับไปทําที่บาน  นอกจากนี้การศึกษากฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายของบาง
ประเทศปรากฏวา ไดมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานที่รับไปทําที่บานในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้  
ประเด็นท่ีหนึ่ง คือ คํานิยาม  ประเด็นท่ีสอง คือ คาตอบแทน ประเด็นท่ีสาม คือสภาพการทํางาน
และประโยชนตอบแทน ประเด็นท่ีสี่ คือ การจดทะเบียนและการรายงาน  ประเด็นท่ีหา คือ การ
ควบคุมและการตรวจแรงงาน  รวมทั้งยังมีการนําเสนอใหออกกฎหมาย เพื่อคุมครองผูรับงานไปทํา
ที่บานในประเด็นตาง ๆ อันดับแรก เปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองออกกฎหมายมาใชบังคับ
โดยเร็ว  เพื่อคุมครองและปองกันผูรับงานไปทําที่บาน  อันดับท่ี 2 คือ ความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
ออกกฎหมายมาบังคับใช เพื่อคุมครองปองกันผูรับงานไปทําที่บาน หรือแกไขปญหาของผูรับงาน
ไปทําที่บานที่เผชิญอยูใหเบาบางลง หรือหมดไปในที่สุด(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 2542) 

นอกจากนี้ยังพบวา รูปแบบและลักษณะของงานที่รับงานไปทําที่บาน  มีรูปแบบเฉพาะตัว
ที่ผูทํางานสามารถกําหนดและเลือกสถานที่ทํางานไดดวยตนเอง การทํางานเปนอิสระไมไดอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของผูวาจาง  ไมไดกําหนดคุณสมบัติของผูทํางานไวโดยชัดเจน ผูที่ทํางานมี
ทั้งในกลุมที่ขาดโอกาสที่จะเขาสูการทํางานในระบบ   และกลุมที่มีความตั้งใจที่จะเลือกวิธีการ
ทํางานในลักษณะการรับงานไปทําที่บานแทนการเขาสูระบบโรงงาน ผลตอบแทนของผูที่รับงาน
ไปทําที่บานขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางผูรับงานไปทําที่บานกับผูวาจาง การรับงานไปทําที่บานจึงมี
ลักษณะที่หลากหลายแตกตางกันตามแตลักษณะของงานแตละงาน  (เสนอ  นัคราภิบาล : 2545) 
 การประมวลผลการวิจัยพบวา  แรงงานที่รับงานไปทําที่บาน  สวนใหญมีปญหาในเรื่อง
คาตอบแทนในการทํางานที่มีอัตราคาจางต่ํากวาแรงงานในระบบ  การรับคาตอบแทนไดรับเมื่อสง
งานแลว  ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล  ตองจายเงินคารักษาเองโดย เขาหลักประกันสุขภาพ  30  
บาทรักษาทุกโรค  ไมไดรับการคุมครองในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  การใชแรงงานเด็ก    
เนื่องจากยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานที่รับงานไปทําที่บานโดยตรง  และกฎหมายที่
มีอยูปจจุบันไมไดครอบคลุมถึงกลุมผูรับงานไปทําที่บาน  ไดแก  พระราชบัญญัติวาดวยเรื่อจางทํา
ของ  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน   พ.ศ.  2537 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2545  
และถึงแมวาจะมีการออกกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน  แตยัง
เปนเพียงการใหกลุมแรงงานนี้ไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เทาเทียมเทานั้น  ยังไมไดคุมครองในดาน
สวัสดิการ  และสิทธิประโยชนตางๆ  และไมรวมกลุมแรงงานที่รับไปทําที่บานทุกกลุม  (สัญชัย  
ฉายสุวรรณ : 2547) 
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• คาจางหรือคาตอบแทน 
 จากการประมวลงานวิจัยพบวาประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับผูรับงานมาทําที่บาน
เปนการเฉพาะ  และไมมีกฎหมายใดบัญญัติถึงการกําหนดคาจางของผูรับงานไปทําที่บาน  ทั้งนี้
แนวทางที่ปฏิบัติกันอยูในปจจุบันก็คือ  ผูวาจางกับผูรับงานฝายใดฝายหนึ่งเปนผูกําหนดหรือ
กําหนดรวมกัน  ในการจายคาตอบแทนตามผลงาน  ซ่ึงขอกําหนดแตกตางกันในแตละอตุสาหกรรม  
สวนในตางประเทศนั้น  ประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับผูรับงานไปทําที่บานมีการกําหนดคาจางไวใน  
3  ลักษณะ คือ  (1)  กําหนดใหมีผูแทนจาก  3  ฝาย  รวมกันกําหนดคาจางขั้นต่ําแกผูรับงานไปทําที่
บานรวมกัน  เชน   ประเทศญี่ปุน (2)  มีกฎหมายคาจางขั้นต่ํา  บังคับใชกับแรงงานในและนอก
ระบบ  ซ่ึงรวมถึงผูรับงานไปทําที่บาน  เชน  ประเทศอินเดีย  และ  (3)  ในกฎหมายผูรับงานไปทําที่
บาน  มีการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดคาจางขึ้น  หรือก็คือ  มี Benchmark สําหรับ
เปรียบเทียบวา  การดําเนินกิจกรรมในลักษณะดังกลาวตองจางคาจางในอัตราใด  ซ่ึงประเทศที่ใช
การกําหนดดังกลาว  คือ  ประเทศสวิสเซอรแลนด   ในสวนของสัญญาวาจางสวนใหญแลวจะไมมี
การทําสัญญาใดๆ  ระหวางผูรับงานฯกับผูวาจาง   ผูรับงานฯตองการใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
คาจาง  และสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการทํางานมากที่สุด 

3.  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางชาติ 
จากการศึกษา วิเคราะห มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานตางชาติที่ใชบังคับใน

ประเทศไทยนั้น   พบวา รัฐบาลในสมัยตางๆ  ไดออกมติ  ครม.  ฉบับตางๆ  เพื่อผอนปรนให
คนงานชาวตางชาติเขามาในประเทศได    นโยบายที่ใชในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวของ
รัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดขึ้นในชวงป  2539  ป  2541  และป 2542   ยังเปนมาตรการ
แไขปญหาเพียงชั่วคราวเฉพาะหนา  ขาดความชัดเจน   ขาดความเหมาะสม  ขาดความพรอมในดาน
บุคลากรและงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ  ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติมากมาย นอกจากนี้
ยังพบวา  แรงงานตางชาติที่เขามาทํางานโดยผิดกฎหมายมักจะไมไดรับความคุมครองที่เทาเทียมกับ
แรงงานไทย ทั้งที่ในความเปนจริงแลวกฎหมายคุมครองแรงงานของไทย และกฎหมายแรงงาน
อ่ืนๆ ก็มีผลบังคับใชกับแรงงานทุกคนที่ทํางานอยูในประเทศไทย โดยไมคํานึงถึงวาจะเปนแรงงาน
ที่มีสัญชาติไทยหรือไม  (นันทวัน  เจริญศักดิ์: 2541) 

4.  การละเมิดสิทธิแรงงานของสตร ี
จากการประมวลงานวิจัย  พบวา  การลวงละเมิดทางเพศยังเปนประเด็นปญหาที่ปรากฏอยูใน

บางหมวดอุตสาหกรรม  ไดแก  หมวดภัตตาคารและโรงแรม  การลวงละเมิดทางเพศสวนใหญอยูใน
ลักษณะการใชคําพูดหรือสายตา  และเปนการลวงละเมิดทางเพศโดยบุคคลอื่น  เชน  ลูกคาหรือแขก
ที่มาพักเปนสวนใหญ  ซ่ึงเปนการลวงละเมิดทางเพศที่ไมไดรับการคุมครองโดยกฎหมายแรงงาน   
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การละเมิดสิทธิแรงงานในกลุมตางๆ  มีหลายรูปแบบ ในกลุมแรงงานที่ทํางานในระบบอัน
ไดแก  กลุมแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม  สถานบริการ  หางรานตางๆ  กลุมแรงงานนอกระบบ
และแรงงานอพยพ  แรงงานไมไดรับความคุมครองที่เปนมาตรฐานสากล  ถูกละเมิดสิทธิดาน
แรงงาน  เชน  สิทธิที่จะไดรับคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ําที่ทางการกําหนด  สิทธิในเรื่องสภาพการ
จาง สิทธิในเรื่องความมั่นคงในการทํางาน  และสิทธิในสวัสดิการสังคม เปนตน (ผาติชนม  สุวรรณ
มนตรี:2544)  การลวงละเมิดทางเพศ  ความไมเทาเทียมกันกันระหวางลูกจางชายและลูกจางหญิง  
ลูกจางหญิงสวนใหญมีความรูสึกวาเทาเทียมกันแลว  สวนที่เห็นวายังไมเทาเทียมกันมองวาประเด็น
เรื่องอัตราคาจางเปนเรื่องที่มีความแตกตางกันมากที่สุด       

5.  แนวทางการคุมครองและพัฒนาแรงงานหญิง 
ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวานโยบายการคุมครองแรงงานหญิงที่ถูกผลักดันนออกมาใน

รูปของกฎหมายคุมครองแรงงานทั่วไป  และกฎหมายคุมครองแรงงานหญิงนั้น  ทําใหแรงงานหญิง
ไดรับการคุมครองในระดับคอนขางดี  แตมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานอยูบาง
ในบางประเด็น ดังนั้นการดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานหญิง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนที่มีการฝาฝนอยูจะชวยใหแรงงานหญิงไดรับการคุมครองมากยิ่งขึ้น 

แนวทางในการคุมครองและพัฒนาแรงงานหญิง ซ่ึงสามารถแบงประเด็นออกเปน  9  
ประเด็น ดังตอไปนี้ 

1.  สรางหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตใหแกคนงานในดานตางๆ  โดยครอบคลุมทั้ง
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เปนทางการและไมเปนทางการ  แรงงานตางดาว  และแรงงานไทยที่
ไปทํางานตางประเทศ 

2.  การพัฒนาระบบคาจางขั้นต่ําใหเปนเครื่องมือในการคุมครองทางสังคม  การกระจาย
รายได  และบรรเทาปญหาความยากจนของลูกจางในภาคอุตสาหกรรม 

3.  การสรางหลักประกันดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  โดยเนนนโยบาย
การปองกันมากกวาการแกปญหา  เนนการแกปญหาโดยใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อใหคนปวยเขาถึง
การรักษาพยาบาลและการเยียวยา  และการเขาไปฟนฟูจิตใจและอาชีพเพื่อทําใหผูปวยสามารถ
กลับคืนสูสังคมได  ในระยะกลาง  ควรมีการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อชวยเหลือการตอสู
ทางคดีและสิ่งแวดลอม  และในระยะการปฏิรูประบบสุขภาพความปลอดภัย  โดยคนงานและคน
ปวยไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการปญหา  รวมทั้งการสรางผูเชี่ยวชาญทางดานอาชีวอนามัย 

4.  การประกันการวางงาน  ควรมีการประกาศใหอยางเรงดวนเพื่อบรรเทาการขาดรายได
ของคนงานเมื่อถูกเลิกจาง  ขณะเดียวกัน  รัฐบาลก็ตองมีมาตรการเชิงรุกในการแกไขปญหาการ
วางงาน  เชน  การใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดหางานและฝกอาชีพมากขึ้น  และ
โดยเฉพาะการจัดใหมีการบริการแบบ One-Stop service สําหรับคนที่แสวงหางานทํา เขนเดียวกัน  
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สําหรับคนที่ตกงานระยะยาว  จะตองมีระบบชวยเหลือผูวางงาน (Unemployment Assistance)  เปน
เงินชวยเหลือสําหรับผูตกงานเปนระยะเวลานาน  ซ่ึงเงินในสวนนี้จะมาจากรายไดจากภาษี 

5.  การคุมครองลูกจางในระบบสัญญาจางชั่วคราวและระบบจางเหมา  ลูกจางรายเหมาชิ้น
และลูกจางชั่วคราวควรไดรับหลักประกันในการไดรับคาจางขั้นต่ําตามกฎหมายแรงงาน
เชนเดียวกับลูกจางประจํา  ควรไดรับสวัสดิการสังคมที่บริษัทจัดให  หรือเกิดจากการยื่นขอ
เรียกรองของสหภาพแรงงานเทาเทียมกับลูกจางประจํา  เพื่อความเทาเทียมของลูกจางแตละประเภท 

6.  ขยายการคุมครองทางสังคมไปสูแรงงานนอกระบบ  โดยคํานึงถึงการคุมครองสิทธิ  
แรงงานนอกระบบ  โดยเฉพาะเรื่องคาจางที่เปนธรรม  การสงเสริมอาชีพนับตั้งแตการระดมเงินทุน  
การพัฒนาอาชีพ  การตลาด  และทักษะการจัดการ  รวมทั้งการขยายพระราชบัญญัติประกันสังคม
ใหครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ 

7.  การพัฒนาสวัสดิการสังคมสําหรับแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศ  โดยการพัฒนา
มาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองสิทธิของแรงงาน  นับตั้งแตการใหขอมูล  การตรวจสอบบริษัทเอกชน
ที่สงแรงงานออก  รวมทั้งการพิจารณาอยางจริงจังในเรื่องของการตั้งบรรษัทหรือหนวยงานของรัฐ
ที่ทําหนาที่รับผิดชอบจัดสงแรงงานไปตางประเทศ  การขยายการจัดตั้งสํานักงานแรงงานไทยเพื่อ
ชวยเหลือคนงานที่มีปญหา  และการสรางโครงการแรงงานคืนถิ่นอยางจริงจัง  เพื่อชวยการคืนถิ่น
ของแรงงานไทย (reintegration)  โดยการสงเสริมแหลงเงินกู  และการพัฒนาอาชีพที่ตอยอดกับ
ทักษะที่แรงงานไดมา 

8.  การคุมครองพัฒนาสวัสดิการสังคมสําหรับแรงงานตางดาว  ในฐานะลูกจางควรตองมี
การปฏิบัติอยางเครงครัด  การจัดอบรมแรงงานตางดาวใหไดรับรูในเรื่องสิทธิและสวัสดิการของ
แรงงาน  สงเสริมแรงงานตางดาวในแงการศึกษาหรือพัฒนาฝมือแรงงานและการเขาถึงสวัสดิการ
ดานการรักษาพยาบาล  และการวางระบบเพื่อแกปญหาระยะยาว  โดยนําเปนประเด็นปรึกษากันใน
เวทีภูมิภาค 

9.  การสนับสนุนการสรางระบบสวัสดิการสังคมโดยกลุมลูกจาง  ดังเห็นไดวา  อาจมี     
รูปแบบสวัสดิการสังคมบางประเภทที่ลูกจางสามารถรวมตัวกันและจัดทําขึ้นเพื่อชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันได  ซ่ึงในสวนนี้  บทบาทของรัฐคือ  การทําหนาที่สงเสริมศักยภาพของลูกจางในการจัด  
สวัสดิการสังคมดังกลาว  โดยการใหการสนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรท่ีจําเปน (share 
budgeting)  มีรูปแบบสวัสดิการสังคมดังกลาวคือ  สวัสดิการศูนยเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนในเขต   
ชุมชนอุตสาหกรรมสวัสดิการสังคมโดยผานกลุมออมทรัพยหรือกองทุนสวัสดิการของคนงานและ
การชวยเหลือกันเองของกลุมลูกจางที่ตกงาน 
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 หมวดที ่ 4   แรงงานอพยพ 
การประมวลและสังเคราะหงานวิจัยเพื่อใหไดภาพรวมของแรงงานอพยพในประเทศ  คณะ    

ผูจัดไดแบงแรงงานอพยพเปน  3  ประเภท คือ  (1)  แรงงานอพยพจากชนบทเขาสูเมือง (2) แรงงาน
อพยพจากประเทศไทยไปตางประเทศ  และ (3)  แรงงานอพยพจากตางประเทศเขาสูประเทศไทยดังนี้ 
1.  แรงงานอพยพจากชนบทเขาสูเมืองและการกลับคืนชุมชน 
 ภายใตนโยบายการพัฒนาที่มุงเนนการเติบโตของภาคเมืองและอุตสาหกรรม  การสงเสริม
ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ  รวมถึงการเคลื่อนตัวของสังคมไทยเขาสูระบบทุนนิยมเสรีอยางเต็มตัว
ดวยกลไกราคาที่ผูกติดกับตลาดโลก  ไดนําไปสูปญหาเศรษฐกิจในชุมและเกิดภาวะลมสลายของ
สังคมชาวนาและเกษตรกรรายยอย  สงผลใหเกษตรกรจํานวนมากตองตกอยูสภาพยากจน  อยูใน
วงจรแหงหนี้สิน  และถูกแยงชิงทรัพยากร ชวงเวลานอกฤดูการผลิตจึงกลายเปนชวงเวลาของการ
อพยพเคลื่อนยายแรงงานอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการโยกยายและดูดซับทรัพยากรจากชนบท
สูเมือง  เมื่อแรงงานอพยพมีทางเลือกใหมในการประกอบอาชีพ  และอาชีพนั้นก็ใหรายไดที่ดีกวา  
ทําใหแรงงานอพยพเลือกที่จะเขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม   
 แรงงานอพยพไปทํางานตางถิ่นมีหลายแบบ  เชน การอพยพแบบเชาไป-เย็นกลับ  ไปตลอดป   
ไปตามฤดูกาลและไมแนนอน   ผูที่อพยพมีอายุอพยพครั้งแรกประมาณ 12-15 ป   และเหตุผลของการ
อพยพ คือ  เร่ืองรายไดและอยากมีประสบการณนอกชุมชน  แรงงานที่ยายถ่ินมาทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  จําเปนตองปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมตางๆ  ซ่ึงความสามารถในการ
ปรับตัวของแรงงานยายถ่ินมีแตกตางกัน (วุฒิกร สุขีนัย: 2540, สมพงษ  แสนองควรรณ: 2545)  แรงงาน
ยายถ่ินมีความเสี่ยงดานสุขภาพสูงกวาแรงงานทองถ่ิน  ความเสี่ยงดานสุขภาพของแรงงานยายถ่ินมาจาก
การทํางานหนักในระบบกะและมีจํานวนชั่วโมงการทํางานอันยาวนาน  และใชเวลาในการในกิจกรรม
ทางสังคม-วัฒนธรรมนอยมากเมื่อเทียบกับชั่วโมงการทํางาน  (ภาสกร  โกไศยกานนท:2547)   

อยางไรก็ตามเมื่อเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ นับตั้งแตปลายป  2539  สงผลใหเกิด
การวางงานจากการเลิกจางแรงงานเปนจํานวนมากในทุกภาค  โดยเฉพาะกําลังแรงงานใน
กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง  และภาคเหนือ  ซ่ึงแรงงานหญิงจะถูกออกจากงานหรือถูกจางกอน
แรงงานชาย  แรงงานที่ตกงานหลายคนเดินทางกลับภูมิลําเนา   เนื่องจากไมสามารถหางานใหมทํา
ได   ซ่ึงแรงงานกลับถ่ินเหลานี้สวนใหญตองประสบปญหาที่ไมสามารถมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเดิมหรือทําอาชีพใหมในชุมชนได  เพราะขาดชองทางและประสบการณในการหางาน  ขาด
ทักษะในการจัดการ  ขาดเงินทุนและขาดทักทักษะฝมือ  ทางเลือกอาชีพในชุมชนหลังตกงานกลับ
ถ่ิน คือการทํานาหรือรับจางในภาคเกษตร  รับจางทั่วไป  ขายของเร  ขายของชํา  และอาหารใน
ชุมชน (พักตรวิไล  สหนนาฒุ : 2546, จรัญญา  วงษพรหม และคณะ: 2545)  โดยแรงงานคืนถ่ิน
แบงเปน  2 ประเภท  คือ ประเภทท่ีหนึ่ง เปนแรงงานคืนถ่ินที่สามารถปรับตัวไดดี  มีการนําเอา
ทักษะและแนวความคิดใหมๆ มาใชในการจัดการฐานทรัพยากรที่มีอยูในครอบครัว  เชน  ที่ดิน  
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แรงงาน  ทุน  เปนตน  ทําใหฐานทรัพยากรที่มีอยูไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น  แรงงานประเภทท่ีสอง  
แรงงานคืนถ่ินที่กลับเขามาเผชิญกับความยากลําบากในชุมชน  เนื่องจากแรงงานคืนถ่ินประเภทนี้  
กลับมาทําการเกษตรแบบกระแสหลักเชนเดิม และไมไดพัฒนารูปแบบการทําเกษตรใหดีขึ้น  ซ่ึงเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหฐานทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเสื่อมลงเรื่อยๆ  (กชกร  ชิระวงศ: 2542, ทวนทัศน  
นิลดํา: 2544,นงลักษณ สุพรรณไชยมาตย และคณะ: 2544)  และพบวาแรงงานตกงานหญิงมีการ
ปรับตัวและหาทางออกในการแกไยปญหาไดเร็วกวาแรงงานชาย  โดยการรวมตัวกันและรวมมือกัน
ในชุมชนจัดตั้งกลุมตางๆ  ขึ้น  เชน  กลุมทอผาไหมมัดหมี่  กลุมเย็บผา  เปนตน  ในสวนขององคกร
และหนวยงานภายในทองถ่ินนั้น  ไมไดมีกิจกรรมหรือเปนที่จะชวยเหลือกลุมคนตกงานโดยตรง  แต
กลุมคนตกงานก็สามารถใชประโยชนและสิทธิของการเปนคนในชุมชนและการเปนสมาชิกของกลุม
ในการใชบริการและการกูยืมจากชุมชน  และกําลังในถิ่นฐานเหลานี้ปรารถนาที่จะยายถ่ินในอนาคต   
โดยพบวาแรงงานคืนถ่ินเพศชายมีโอกาสที่จะยายถ่ินมากกวาแรงงานคืนถ่ินเพศหญิง  และแรงงาน
คืนถ่ินที่วางงานมีโอกาสที่จะยายเพิ่มขึ้น   และความพอใจกับสภาพความเปนอยูในถิ่นฐานเปนปจจัย
ที่ทําใหแรงงานคืนถ่ินมีความปรารถนาที่จะยายถ่ินนอยลง  (อัครวัต เจียมไชยศรี: 2543)  
2.  แรงงานอพยพจากตางประเทศเขาสูประเทศไทย 

ประเทศไทยประสบปญหาขาดแคลนแรงงานอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมาทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม เนื่องจากอัตราการเพิ่มของประชากรที่ลดลง ทําใหกําลัง
แรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานนอยลงตามไปดวย และจากการขยายตัวในทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วกอใหเกิดความตองการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทําใหโครงสรางแรงงานเปลี่ยนไป 
แรงงานจากภาคเกษตรอพยพเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นสงผลใหแรงงาน
ในภาคการเกษตรทองถ่ิน ซ่ึงเปนแรงงานไรฝมือเปนสวนใหญเกิดการขาดแคลน จึงมีการแกปญหา
โดยการใชแรงงานตางชาติเขามาทดแทน ซ่ึงแรงงานตางชาตินั้น สวนใหญจะอพยพมาจากประเทศ
เพื่อนบานใกลเคียงที่มีความเปนอยูที่ยากจนกวาประเทศไทย เชน พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม ฯลฯ 
และประเทศในแถบเอเชียใต เชน อินเดีย ปากีสถาน ฯลฯ  

แตในสภาวะปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจถดถอยทําใหอัตราการวางงาน
ของประชากรเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายอยางเรงดวนเพื่อผลักดันแรงงานตางชาติออกนอก
ประเทศ แตก็ทําไดเพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากยังมีงานบางประเภทที่คนไทยไมนิยมทํา เพราะ
เห็นวาเปนงานที่หนัก สกปรก และรายไดนอย เชน งานกรรมกรในเรือประมง งานกอสราง งาน
กรีดยางพารา ฯลฯ ดังนั้นการเขามาทํางานของแรงงานตางชาติจึงมีประโยชนในการใชแรงงาน
เหลานี้ทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศ แตในขณะเดียวกันแรงงานตางชาติก็กอใหเกิด
ปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ปญหาการแยงงานแรงงานไทย  ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  อาชญากรรม ปญหาสังคม เพิ่มภาระการบริการสาธารณสุข  ฯลฯ การเขามาทํางานของ
แรงงานตางชาติมีทั้งที่ถูกกฎหมาย และลักลอบเขามาโดยผิดกฎหมาย แรงงานตางชาติที่ถูกกฎหมาย
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สวนใหญจะเปนคนสัญชาติอเมริกัน จีน ญ่ีปุน ที่เขามาทํางานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
ซ่ึงจะไมคอยมีปญหามากนักเพราะมีจํานวนนอย ควบคุมงาย และแรงงานตางชาติเหลานี้จะไดรับ
การคุมครองดังเชนแรงงานไทยทุกประการ สวนแรงงานตางชาติที่ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
นั้น มีเปนจํานวนมากและควบคุมยาก 
      2.1  แรงงานตางชาติ 

ความหมายแรงงานตางชาติตามอนุสัญญาวาดวยแรงงานขามชาติ  หมายถึง  บุคคลที่กําลัง
จะเขามา  กําลังดําเนินหรือดําเนินอยูในกิจกรรมใดๆ  ที่ไดรับคาตอบแทนในรัฐใดรัฐหนึ่ง  โดยที่
บุคคลนั้นไมไดถือสัญชาติแหงรัฐนั้น  ในความเปนจริงปญหาแรงงานขามชาติเปนปญหาการ
ลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมายของคนตางชาติ  โดยบางสวนไดมีการลักลอบเขามาทํางาน  และ
บางสวนลักลอบเขามาโดยมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในหลายๆ  ภูมิภาคของ
โลก  รวมทั้งในประเทศไทยดวย  ซ่ึงประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศหนึ่งในเปาหมายของแรงงาน
ตางชาติที่นิยมเดินทางเขามาทํามาหากินอยางเปนลํ่าเปนสัน  เนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนที่เปน
ผืนดินซึ่งงายตอการเดินทางเขาประเทศ    นอกจากนั้นการขาดแคลนแรงในในยุคเศรษฐกิจเฟองฟู
ยังมีสวนทําใหมีการนําแรงงานตางชาติที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายมาทํางานในหลายกิจการโดย
ไมไดมีการจดทะเบียนไว   ในกรณีการลักลอบเขามาเพื่อทํางานโดยไมไดรับอนุญาต ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่  19 ธันวาคม  2549  ผอนผันแรงงานหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ พมา  ลาว  และกัมพูชา  โดย
กําหนดหลักเกณฑไววาเปนผูลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย  แตในระหวางรอการสงกลับภูมิลําเนา  
อนุญาตใหทํางานไดไมเกิด  1  ป  และนายจางสามารถมาขอขึ้นทะเบียนตอใบอนุญาตไดอีกไมเกิน 
1 ป แลวผลักดันกลับประเทศ    แตแรงงานขามชาติก็จะลักลอบกลับเขามาทํางานในประเทศไทย
อีก   เนื่องจากคนตางชาติเหลานี้สามารถที่จะพูดภาษาไทยได  ทําใหยากตอการจับกุมของเจาหนาที่ 

สถานการณแรงงานขามชาติในประเทศไทยปจจุบัน  พบวา  ประเทศไทยมีคนตางชาติเขา
มาเปนกลไกเปนแรงงานในการสรางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น   โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลักในการผลิต  มีความตองการที่จะใชแรงงานราคาถูก  เพื่อลด
ตนทุนการผลิตมักจะใชแรงงานขามชาติมาเปนแรงงานหลักในการผลิต  ทั้งนี้เพราะแรงงานขาม
ชาติไมมีกลไกการตอรองโดยการรวมตัวทางกฎหมาย  ไมมีความรูในการคุมครองสิทธิของตนอง  
จํานวนแรงงานขามชาติที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมายยังไมสามารถสรุปตัวเลขไดแนนอนชัดเจนวามี
อยูจํานวนเทาไร   และหลบซอนอยูที่ใดบาง  แตประมาณไดวาประเทศไทยมีแรงงานขามชาติรวม  
2  ลานคน  ผูใชแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทยสวนใหญมาจากประเทศเพื่อนบานที่
มีปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ  เชน  พมา  ลาว กัมพูชา  แรงงานเหลานี้กระจายตัวอยูในงาน
ประเภทงานกอสราง ประมง  โรงงานอุตสาหกรรม  งานบริการ  งานบาน  ซ่ึงเปนงานที่คนไทย
ทั่วไปไมตองการเขาไปทํางานมากขึ้น  เนื่องจากเปนงานหนักและผลตอบแทนนอย  ทั้งนี้ทั้งนั้น
แรงงานขามชาติมักจะถูกมองวาเปนปญหา  ทําใหแรงงานขามชาติเหลานี้ไมสามารถเขาถึงกลไก
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การคุมครองตามกฎหมายได  และไมไดรับการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่ระบุใน
กฎหมายไทยและกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ   รวมทั้งไดรับคาแรงต่ํากวาคาจางขั้นต่ําถึง 2-3 
เทา  ถูกกดขี่ภายใตการแบงแยกเชื้อชาติ  ถูกคุกคามและละเมิดสิทธิทั้งจากนายจางและเจาหนาที่
เกี่ยวของ  สภาพความเปนอยูแรนแคนและอดยาก  ไมไดรับการดูแลเรื่องสุขภาพและการศึกษาของ
บุตร อยางไรก็ตามแรงงานขามชาติที่ทํางานในทุกประเทศที่รองรับแรงงานไดกอใหเกิด
คุณประโยชนดานบวกทั้งดานสังคม-เศรษฐกิจและในแงการทํางานที่คนในประเทศไมตองการทํา 

ในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานอพยพที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ยังไมสามารถ
ใหความคุมครองแรงงานอพยพไดเพียงพอ  และไมสามารถปองกันแรงงานตางชาติเขาเมืองผิด
กฎหมายได  เนื่องจากกฎหมายดังกลาวลาหลังไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน   (สุทธิศักดิ์  
ภัทรมานะวงศ:2542)  รวมทั้งกฎหมายระดับชาติที่ออนแอและไมมีการบังคับใชอยางจริงจังใน
ประเทศที่รองรับแรงงานขามชาติ  สวนประเทศที่สงแรงงานออกก็ขาดความตระหนักเรื่องสิทธิของ
แรงงานที่ทํางานในตางประเทศ  และอัตราการยอมรับกติกาทางกฎหมายสากลมีต่ํามาก  ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหแรงงานขามชาติในทุกสวนของโลกตองตกอยูในสถานการณที่ออนไหว
และไมไดรับการคุมครองตองถูกเอารัดเอาเปรียบ  ถูกเลือกปฏิบัติและถูกละเมิดตางๆ นานา  และ
ถือเปนกลุมแรงงานที่ถูกเอาเปรียบมากที่สุด  เครื่องมือทางกฎหมาย  สําหรับการปกปองคุมครอง
แรงงานขามชาติ  ไมวาจะเปนในระดับสากลหรือระดับชาติ  ไมสามารถเปลี่ยนแปลงความ
ยากลําบากที่แรงงานขามชาติไดรับ 

อยางไรก็ตามที่ผานมาจนถึงปจจุบัน  การเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทยของคน
ตางชาติที่ถูกกฎหมายจะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานดวยกัน  
เชน กองงานคนตางดาว  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
เปนตน  แตในขอกฎหมายทําใหเกิดปญหาที่ตามมาคือ 

1) การปฏิบัติงานในกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาวขาดความ
คลองตัว  

2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาต  รวมทั้งการควบคุมพฤติกรรมการ
ทํางานของคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทยไมมีหลักเกณฑที่เปนไปในทิศทางหรือ
มาตรฐานเดียวกันและที่สําคัญคือมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521  
ไดสงวนอาชีพบางประเภทไวสําหรับคนไทย โดยกําหนดงานที่หามคนตางดาวทําไว 39 ประเภท  
ซ่ึงขอกฎหมายดังกลาวมีผลกระทบและขัดตอการเปดเสรีตามหลักเกณฑความตกลงทั่วไปวาดวย
การคาบริการ (GATS) ที่ไทยไดมีพันธกรณีตอองคการการคาโลก 

แรงงานตางชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทย  แบงเปน 2 ประเภท คือแรงงานตางชาติที่
ไดรับใบอนุญาตทํางานในประเทศและแรงงานตางชาติที่เขามาทํางานโดยไมไดรับอนุญาต  
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2.1.1 แรงงานตางชาติท่ีไดรับใบอนุญาตทํางานในประเทศ 
แรงงานตางชาติที่ไดรับใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย  โดยแรงงานสัญชาติญ่ีปุน จีน 

อเมริกา  อังกฤษ  อินเดีย  ไตหวัน  ฟลิปปนส  เกาหลี  ออสเตรเลียและเยอรมัน  เขามาในประเทศ
ไทยสูงที่สุด   สวนใหญมีอายุระหวาง  25-59  ป  เปนเพศชาย  และแรงงานสัญชาติตางๆ  กระจาย
อยูในทุกประเภทของธุรกิจ  เปนธุรกิจประเภทรับเหมากอสรางสูงที่สุด  มีแรงงานญี่ปุนในธุรกิจ
เครื่องไฟฟา/อิเลคทรอนิค/คอมพิวเตอรสูงที่สุด  ในขณะที่แรงงานอเมริกันสวนใหญอยูในธุรกิจ
รับเหมากอสราง/ในสถาบันการศึกษา  สวนแรงงานอินเดียอยูในธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป/อัญมณี   ซ่ึง
แรงงานเหลานี้พักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง  และภาคตะวันออก    ทํางานในตําแหนง
บริหารจัดการมากที่สุด  มีแรงงานทุกสัญชาติในทุกตําแหนงงาน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูประกอบการ
ในหลายสัญชาติยังมีการนําแรงงานของตนเขามาบริหารจัดการ  หรือควบคุมการผลิตอยู 
 การนําแรงงานฝมือตางชาติเขามาในประเทศทําใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว  เพิ่ม
ประเภทของธุรกิจและการไหลเวียนเงินตราในประเทศ  เพิ่มความรู  ความสามารถใหแกคนไทยใน
การทํางานและประกอบธุรกิจกับตางชาติ  เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระวางคนไทยกับคน
ตางชาติ  และชวยทดแทนการขาดแคลนแรงงานไทยในดานนั้นๆ  ในขณะเดียวกันก็เปนการแยง
งานของแรงงานฝมือไทย  หากไมมีการวางแผนที่ดีจะกลายเปนการแยงงานทําที่ถาวร  นอกจากนีย้งั
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอีกดวย  (อรพินทร  พิทักษมหาเกต :2540) 

2.1.2 แรงงานตางชาติเขามาทํางานในลักษณะที่ผิดกฎหมาย 
ปญหาดานแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย   เปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของประเทศไทย  

ซ่ึงทวีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องมาตลอด  แมวาทางราชการจะไดดําเนินการกวดขันจับกุม
ดําเนินคดีมาตลอด  แตไมมีแนวโนมวาจะลดนอยลง  รวมทั้งยังกอใหเกิดปญหาทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ  รัฐบาลไทยไดดําเนินการในการวางกรอบนโยบาย
แนวทางและมาตรการในทางปฏิบัติอยางตอเนื่องเรื่อยมานับตั้งแตป  พ.ศ. 2524  เพื่อปองกันและ
ควบคุมแรงงานตางชาติที่ลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย  แตอยางไรก็ตามภาวะความขาดแคลน
แรงงานหรืออุปสงคแรงงานที่นายจางและผูประกอบการคนไทยจําเปนตองใชทําใหประเทศไทยมี
จํานวนแรงงานตางชาติเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในสวนเขาเมืองอยางถูกตองตามกฎหมายและใน
สวนที่ผิดกฎหมาย  (อํานาจ  นิลวิไล:2534)  

• สถานการณและปญหาการจางแรงงานตางชาติ 
ประเทศไทยยังอยูในสภาวะเกิดการขาดแคลนแรงงานในระดับลาง ซ่ึงเปนงานในอาชีพที่

ใชแรงงานหนัก  สกปรก  เสี่ยงอันตราย  จึงจําเปนตองจางแรงงานตางชาติประกอบอาชีพดังกลาว    
รวมทั้งการจางแรงงานตางชาติมีความจําเปนตอภาคการผลิตเพื่อรักษาขีดความสามารถในการ
แขงขันอยู  ซ่ึงในการจางแรงงานตางชาติ  ผูประกอบการจะใชแรงงานตางชาติเองหรือบางครั้งใช
ผานคนกลาง  สาเหตุท่ีนายจางตองจางแรงงานตางชาติ  เนื่องจากขาดแคลนแรงงานไทยและ  
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ตนทุนในดานคาจางและสวัสดิการถูกกวาการจางแรงงานคนไทย  รวมทั้งแรงงานตางชาติเปน
แรงงานไรฝมือที่หาไดงาย  ขยัน  อดทน  ไมมีขอตอรองมาก (พีรพงษ   คุสินธุ : 2543) 

แรงงานตางชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทย สวนใหญมาจากประเทศเพื่อนบานที่มี
ปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ  เชน  พมา  ลาว กัมพูชา  โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานตางชาติชาว
พมามีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป  ทั้งแรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนและแรงงานที่หลบหนีเขาเมือง  เนื่องจาก
ประเทศไทยและพมา  มีพรมแดนติดตอกันเปนระยะทางยาวที่สุด  เมื่อเทียบกับเพื่อนบานดานอื่น
ประกอบกับปญหาการเมือง  และสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําภายในพมา จึงทําใหราษฎรพมา  รวมทัง้ชน
กลุมนอยพากันอพยพเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  และลักลอบรับจางใชแรงงาน  
ตลอดจนการรวมกลุมเปนกลุมอิทธิพลตางๆ  ซ่ึงแรงงานตางชาติชาวพมาผานเขาประเทศไทยทาง
ชายแดนจังหวัดตาก  ระนอง  สตูล เปนตน  ขณะที่แรงงานกัมภูชาเขามาทางจังหวัดตราด   แรงงาน
เหลานี้เขามาประกอบอาชีพประเภทประมงและกิจการที่ตอเนื่องจากประมง  และอีกสวนหนึ่งอยู
ในกิจการสาขาเกษตร  เล้ียงสัตว  ทําสวนทําไร  บางสวนเปนผูชวยแมบาน (ศิริศักดิ์  ธรรมรักษ: 
2540,อุดม เพชรคุต: 2543, ออมใจ  วงษมณฑา: 2545)      

แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานเปนผูชวยแมบานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
สวนใหญมีนายหนาพาเขามาอยางไมถูกตอง   โดยแรงงานเหลานี้ตองจายคาพาเขาตามที่นายหนา
แตละรายเรียกเก็บ ซ่ึงรวมคาตอบแทนการผานเขาแกเจาหนาที่  เมื่อสงถึงจุดมุงหมายแลวถือวาเสร็จ
ส้ินหนาที่ของผูพามา    สวนการหางานนั้นสวนมากจะเปนการชวยเหลือติดตอจากคนที่ทํางนอยู
กอนแลว   (มะลิวัลย  เครือมณี:2546)  แรงงานตางชาติที่เขามาทํางานอาชีพประมง  กรณีแรงงาน
กัมพูชาจะมีนายหนาที่เปนคนกัมพูชาติดตอใหนายหนาคนไทยนํารถยนตมารับ  โดยแรงงานเหลานี้
จะเสียคานายหนา  สวนแรงงานพมาจะมาทางชายแดน  โดยจะมีนายหนาคนไทยมารับ  ตอจากนั้น
จะมีการสงแรงงานตางชาติไปทํางานตามสายอาชีพตางๆ  โดยนายหนาจะเก็บคาหัวตามระยะทาง 
รายไดของแรงงานตางชาติในอาชีพประมงจะไมคอยแนนอน  ขึ้นอยูกับปริมาณของสัตวน้ําที่จับได
ในแตละครั้ง  และการทําอาชีพประมงตองพบความเสี่ยงในหลายดาน เชน  ดานชีวิตและทรัพยสิน  
ตองเสี่ยงกับปญหาเรือลม หรือดานการถูกจับกุมจากเจาหนาที่ของรัฐ (ธีระพงษ     ภูริหาณิก:2546)  
นอกจากนี้ยังพบวามีแรงงานหญิง  ซ่ึงสวนใหญเปนพมาเดินทางเขามาทํางานในไทย โดยตองเสีย
เงินเปนคานายหนาหางานพรอมคาเดินทางเชนกัน สวนแรงงานที่ เขามาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหองเย็น  จะทํางานแกะเปลือกกุงเปนงานเหมา  คิดคาจางเหมาตามน้ําหนักกุงที่แกะได  
สําหรับในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอตามชายแดน ผูประกอบการนิยมจางแรงงานหญิงมากกวา
แรงงานชาย  เนื่องจากแรงงานหญิงสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพ มีทักษะ  ความละเอียด
มากกวาและมีการรวมกลุมนอยกวาแรงงานชายทําใหควบคุมงาย  รวมทั้งลักษณะการผลิตของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เนนการผลิตในปริมาณสูงในระยะเวลาที่จํากัด  ทําใหเกิดความตองการ
แรงงานที่มีความอดทนและเต็มใจที่จะทํางานลวงเวลาโดยไดรับคาจางและสวัสดิการที่ต่ํา  ซ่ึง
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ผูประกอบการสามารถลดตนทุนการผลิตโดยรวมได  อยางไรก็ตามเนื่องจากแรงงานกลุมนี้เขา
ประเทศอยางผิดกฎหมายทําใหบอยครั้งผูประกอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานอพยพหญิง 
(ภาสกร  โกไศยกานนท.2547) 

 อยางไรก็ตามแรงงานอพยพเหลานี้   เมื่ออยูในประเทศไทยตองอดทนอยางมาก เพราะกลัว
ถูกใหออกจากงาน  การเปลี่ยนงานก็ทําไมไดเพราะบัตรอนุญาตกําหนดชื่อนายจางไว  จะกลับไปที่
พมาก็ไมงานทําและเสียเงินในการเดินทางมาก (สุคนธิ์  แขกประยูร: 2546) และตองเผชิญกับสภาพ
ความรุนแรงที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากสถานภาพที่เปนผูเขาเมืองผิดกฎหมาย กลัววาจะถูกจับและมี
ความเสี่ยงสูงตอการถูกละเมิดสิทธิจากนายจาง  หรือเสี่ยงตอสภาพความไมปลอดภัยในที่ทํางาน  
ซ่ึงเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ  เชน  ถูกโกงคาแรง  ไดรับบาดเจ็บตั้งแตเล็กนอย  สาหัส  พิการ  จนถึง
แกชีวิต ที่สําคัญคือผูอพยพหญิงเสี่ยงตอการกระทํารุนแรงทางเพศทั้งจากเจาหนาที่รัฐ  นายจาง  
และเพื่อนรวมงานดวยกันเอง  ในกลุมผูอพยพหญิงจะมีความกลัวตอความรุนแรงมากกวาผูอพยพ
ชาย  ซ่ึงเปนผลมาจากการอยูอยางโดดเดี่ยวหรือถูกจํากัดอยูเฉพาะในที่ทํางานและหรือที่อยูอาศัย
เทานั้น (กฤตยา อาชวนิชกุล  ทรีธ โคเอทท  และนิน  นินไพน: 2541)  นอกจากสภาพความรุนแรงที่
ตองเผชิญแลวแรงงานตางชาตยังตองปรับตัวในดานความสัมพันธระหวางบุคคล  องคกร  เศรษฐกจิ  
และแบบแผนการใชจาย  ตามระยะเวลาที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้น  ซ่ึงความสามารถในการปรับตัวของ
แรงงานตางชาติ  ขึ้นอยูกับอาชีพ รายได  การศึกษา  ประสบการณการยายถ่ิน สถานภาพสมรส  
และการติดตอกับบานเกิด  (วันเพ็ญ  วอกลาง: 2541,วรรณี  ตั้งเสาวภาคย: 2543) 

• นโยบายและมาตรการเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางชาติ 
รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี  กําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย

ใหเขาสูระบบที่ทางราชการสามารถควบคุมได  และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ  
โดยนโยบายการจัดระบบควบคุมแรงงานตางชาติผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2539  
ผอนผันใหจางแรงงานตางชาติที่เปนกรรกรได 8 กิจการ  ในพื้นที่ผอนผัน  43 จังหวัด  ภายใน
ระยะเวลา 2 ป สวนป พ.ศ. 2541  ผอนผันใหจางแรงงานตางชาติที่เปนกรรมกรได 5 กิจการ ใน
พื้นที่ผอนผัน  53 จังหวัดภายในระยะเวลา 1 ป   และป พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติผอนผันให
แรงงานตางชาติเขาเมืองผิดกฎหมายที่อยูระหวางรอการสงกลับทํางานไดช่ัวคราวตามความจําเปน  
แตไมเกินวันที่ 31 สิงหาคม 2543  โดยงานนั้นตองเปนงานกรรมกรเทานั้นหรือเปนประเภทกิจการ
ที่ขาดแคลนแรงงาน เพราะคนไทยไมทํา  สวนมาตรกรทํานํามาใชในการแกปญหาแรงงานตางชาติ  
อาทิ  มาตรการนําแรงงานตางดาวเขาสูระบบควบคุม มาตรการดานสัญชาติและพื้นที่ มาตรการดาน
จํานวนอนุญาตตามสัดสวนแรงงานไทย มาตรการดานสภาพการจางและคาจาง เปนตน  นโยบาย
และมาตรการดังกลาวเปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาเทานั้น  ยังไมมีประสิทธิผลมากนัก   
ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการดําเนินงานยังมีขอจํากัดอยูมากและมีปญหาหลายประการไดแก  หนวยงานผูนาํ
นโยบายไปปฏิบัติยังมีขอจํากัดในดานสมรรถนะขององคกร การขาดการประสานงานกับ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ ความรวมมือและความจริงใจของผูประกอบการ และแนวทางการปฏิบัติตาม
นโยบายการแกไขปญหาแรงงานตางชาติหลบหนีเขาเมืองเปนเพียงแนวทางกวางๆ  ไมชัดเจนและมี
ความสลับซับซอน  ขั้นตอนการปฎิบัติตามนโยบายไมเหมาะสม   รวมทั้งเงื่อนไขของนโยบายยาก
ตอความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  (กุศล  สุนทรธาดา และอุมาภรณ  ภัทรวาณิชย: 2540,วิทยา บุตร
เพชรรัตน: 2542,กสินธุ  ธํารงศรีสุข: 2542 ,สุทธิศักดิ์  ภัทรมานะวงศ: 2542,  มาโนช  แสง
ประเสริฐ:2542, พาณุ  พิทักษ : 2544, เกียงศักดิ์  ผองโสภณ: 2544, วิรุณศิริ  อารยวงศ: 2545, กมล
พันธ  โพธ์ินาแค: 2545, อุทัยวรรณ  บัวคร้ิน :2546)   

อยางไรก็ตามเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของคนตางชาติ  มีความเขาใจใน
วัตถุประสงคของนโยบาย  การกําหนดพื้นที่ดําเนินการ  จํานวนแรงงานผิดกฎหมายที่ไดรับอนุญาต  
ระยะเวลาการจางและสิ้นสุดของนโยบาย  สวนการติดตอและความสัมพันธกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ  ไดแก กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน  พบวามีปญหา
ในเรื่องความรวมมือหรือการทําความตกลงกับหนายงานหลักอื่นๆ โดยเปนปญหาในระเบียบ  วิธี
ปฏิบัติ  ขอจํากัดที่แตกตางกัน  (ผานิต  แพเกาะ :2543)   
       2.2  ผลกระทบจากนโยบายและมาตรการแกไขปญหาแรงงานตางชาติ 

ผลงานวิจัยหลายช้ินแสดงใหเห็นวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความเปนไปไดต่ําในการ
แกไขแรงงานตางชาติ  และเจาหนาที่ขาดการยอมรับนโยบายที่รัฐกําหนดไววาคุมคา  มีประโยชน
สามารถปฏิบัติไดจริง   นอกจากนี้การอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางชาติสงผลกระทบมีทั้งผล
ดานบวกและดานลบ ดังนี้ 
             2.2.1  ผลกระทบดานบวก   

ผลกระทบดานบวก  ไดแก  ลดปญหาการขาดแคลนแรงงานในบางกิจการ  ชวยลดตนทุน
การผลิตและสามารถนําสินคาไปแขงขันกับตางประเทศไดในดานราคา  ทําใหประเทศไทยมี
ภาพพจนที่ดีในสายตานานาประทศ   
             2.2.2  ผลกระทบทางดานลบ   

ผลกระทบดานลบ  ไดแก ผลกระทบตอความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมจิตวิทยา 
ดานการเมือง  ผลกระทบทางดานอาชญากรรม  ผลกระทบทางดานสาธารณสุข 

ผลกระทบตอความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ  เชน  การที่แรงงานตางชาติเขามาแยงงาน
แรงงานไทย  ทําลายโครงสรางคาจางแรงงานในประเทศไทย  ทําใหกลไกคาจางไมเปนไปตาม
กลไกราคา  เนื่องจากแรงงานตางชาติยอมรับคาจางต่ํากวากฎหมายกําหนดและนักลงทุนไมสนใจ
ในการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสรางประสิทธิภาพแขงขัน สวนผลกระทบตอความมั่นคง
ดานสังคมจิตวิทยา  เชน ปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด การศึกษา แหลงเสื่อมโทรมมลภาวะตาง  
และผลกระทบตอความมั่นคงดานการเมือง  เชน  รัฐบาลอาจถูกกดดันจากนานาประเทศในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาพลักษณของรัฐบาลในที่สุด (ศิริศักดิ์  ธรรมรักษ: 2540,
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ฉลองขวัญ  อุดทะยอด:2542, ศรีนคร วงศใจ:2543,สํานักงานตํารวจแหงชาติ:2544)  ผลกระทบ
ทางดานอาชญากรรมในแงของจํานวนคดีมีคอนขางนอย  แตลักษณะของการกออาชญากรรม
คอนขางจะโหดเหี้ยม สรางความสะเทือนขวัญตอคนไทย  นโยบายจัดระบบเพื่อควบคุมการทํางาน
ของแรงงานตางชาติผิดกฎหมายที่ออกมามีความชัดเจนเพียงพอ  ทําใหไมสามารถแกไขปญหาใน
ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยได   สวนผลกระทบทางดานสาธารณสุข
ในแงของจํานวนผูปวยก็พบวามีเพิ่มขึ้น  โรคที่พบมากในหมูแรงงานตางชาติ  คือ  โรควัณโรค  โรค
ซิฟลิส  และโรคเทาชางตามลําดับ  นโยบายการจัดระบบเพื่อควบคุมการทํางานของแรงงานคางชาติ
ผิดกฎหมายมีผลกระทบใหควบคุมดานโรคระบาดและโรคติดตอไดมากขึ้นแตก็ทําใหประเทศไทย
มีคาใชจายมากขึ้นในการใหบริการดานสาธารณสุข   (ทรรศนะ  นิยมประเสริฐผล:2543) 

โดยรวมการนําแรงงานตางชาติเขามาทํางานในประเทศสงผลกระทบทางดานลบมากกวา
ทางดานบวก  ซ่ึงสงผลตอแรงงานไทยและการเกิดปญหาการเพิ่มประชากรในอนาคต  และสงผล
ตอภาวะการจางงานในประเทศและภาวะเศรษฐกิจ กลาวคือ เมื่อสถานประกอบการมีความตองการ
แรงงานไทยประกอบกับแรงงานไทยในพื้นที่ไมเพียงพอสถานประกอบการจึงเลือกที่จะจาง
แรงงานตางชาติเขามาทํางาน  นอกจากนี้ยังพบวา  คาจางแรงงานตางชาติถูกกวาแรงงานไทย  และ
แรงงานไทยมีการเขาออกงานบอยกวาแรงงานตางชาติ  การมีแรงานตางชาติในพื้นที่ทําใหแรงงาน
ไทยไมเรียกรองคาแรงเพิ่มขึ้นและแรงงานไทย  (มาลีวรรณ  เลาะวิถี: 2541, วีรชัย  ศาสตรา
ศรัย:2542, กระทรวงแรงงาน:2543 , ออมใจ  วงษมณฑา: 2545)     
3.  ปญหาแรงงานอพยพจากประเทศไทยไปตางประเทศ   

ประเทศไทยสงแรงงานไปทํางานตางประเทศมาเปนเวลามากกวา 20 ป  ในแตละปนั้นมี
แรงงานไทยไปทํางานตางประเทศไมมากนักเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน  เชน ฟลิปปนส และ
อินโดนีเซีย เปนตน ซ่ึงในอดีตนั้นแรงงานไทยสวนมากใหความสนใจไปทํางานในแถบของภูมิภาค
ตะวันออกกลาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศซาอุดิอาระเบีย แตเมื่อตลาดแรงงานไทยในตะวันออก
กลางหดตัว  แรงงานไทยมีทางเลือกใหมในการไปทํางานตางประเทศ  กลาวคือ  ประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออก (ญ่ีปุน  เกาหลีใต  ไตหวัน  ฮองกง)  และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
(บรูไน  สิงคโปร  มาเลเซีย) ซ่ึงเปดตลาดรับแรงงานจากประเทศอื่นรวมทั้งจากประเทศไทยเขาไป
ทํางาน  โดยมีอัตราคาจางคาตอบแทนที่สูงกวาการไปทํางานตะวันออกกลาง  กระแสการเคลือ่นยาย
ของแรงงานแตกตางกันในแตละตลาดแรงงาน   

แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศตองประสบปญหาตั้งแตกอนออกเดินทาง  
อาทิ ปญหาคาบริการและคาใชจายสูงกวากฎหมายกําหนด  ปญหาการหลอกลวง  แมขณะทํางานอยู
ก็ไมไดรับการคุมครองที่เปนมาตรฐานสากลถูกละเมิดสิทธิดานแรงงาน  เชน สิทธิที่จะไดรับคาจาง
ตามอัตราคาจางขั้นต่ําที่ทางการกําหนด  สิทธิในเร่ืองสภาพการจาง สิทธิในเรื่องความมั่นคงในการ
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ทํางาน  และสิทธิในสวัสดิการสังคม   เปนตน  และเมื่อแรงงานเหลานี้เดินทางกลับประเทศไทยก็
ไมมีมาตรการรองรับแรงงานดังกลาว   
        3.1  การทํางานตางประเทศของแรงงาน 

ปจจุบันการเขาสูตลาดแรงงานตางประเทศของสตรีมีมากขึ้น  เนื่องจากความตองการหญิง
ตางชาติมาทํางานในตลาดแรงงานระดับลาง  เชน  แมบานและงานอื่นๆ  เปนปจจัยดึงดูดใหสตรี
เดินทางไปทํางานตางประเทศ  ซ่ึงในอนาคตมีแนวโนมวาแรงงานหญิงจะเคลื่อนยายมากขึ้นในภาค
บริการ  กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการไปทํางานตางประเทศของคนไทย คือ พระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง  พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ 2528 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2537) ซึ่งไมไดหามการเดินทางไปเพื่อหางาน  แตไมไดคุมครองคนหางาน (สุภางค  
จันทวานิช:2544) และกฎหมายวาดวยการไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทยโดยถูกตองตาม
กฎหมายนั้น  จะเนนในการใหความสําคัญของการคุมครองดูแลแรงงานเปนสําคัญ  สําหรับ
กฎหมายของประเทศปลายทาง  มักมีรายละเอียดขอกําหนดและบทลงโทษที่ชัดเจน  มีการควบคุม
คนตางดาวใหมาอยูภายใตหนวยงานเดียวกัน  สวนการสงเสริมการไปทํางานตางประเทศ  และ
ปองกันการหลอกลวงคนหางานไปทํางานตางประเทศ มีปญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากปญหาดาน
ปริมาณความตองการไปทํางานตางประเทศมีมากกวาตําแหนงงานในตางประเทศ  และคนหางาน
ขาดเงินทุนที่ใชเปนคาบริการจัดหางาน  สวนการกําหนดนโยบายสงเสริมแรงงานไทยไปทํางาน
ตางประเทศขาดความชัดเจนในเรื่องการกําหนดภารกิจและกิจกรรมยังไมครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย  ขาดมาตรการจูงใจและมาตรการลงโทษในการดําเนินงานดานการจัดการ (เจริญชัย  
ยศบรรดาศักดิ์: 2542,อัจฉรา  เจริญพล : 2543)  

• สถานการณแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศ 
ประมาณ 3 ใน 4 ของแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศเปนเพศชาย  สําหรับแรงงานหญิงมี

อายุระหวาง 21-35  ป   มีการศึกษาไมสูง คาใชจายในการเดินทางไปทํางานในประเทศสิงคโปรสูง
ที่สุด รองลงมาเปนไตหวัน  อิสราเอล  บรูไนและฮองกง  ตามลําดับ  การยายถ่ินครั้งแรกไปทํางาน
เปนแรงงานฝมือในตลาดแรงงานตางประเทศของสตรีไทยสวนใหญใชบริการการจัดสงจากบริษัท
จัดหางานโดยมีสายหรือนายหนาจัดหาคนงานในทองถ่ินเปนเครือขายที่สําคัญ  นับตั้งแตการให
ขาวสาร ขอมูล  ชักชวน  และอํานวยความสะดวก โดยสตรีผูหางานจะตองเสียคาใชจายทั้งหมดใน
วงเงินที่สูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไวอยางมาก และมีการไปทํางานตางประเทศโดยผิดกฎหมาย
มากขึ้น (รัชนี  คุโณปการ: 2542)  สวนใหญแลวแรงงานเดินทางไปทํางานเปนระยะเวลา  2 ป  โดย
ประกอบอาชีพตางๆ กันในแตละประเทศ  คือไตหวันประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต  
ประเทศอิสราเอลประกอบอาชีพกสิกร  ประเทศสิงคโปรและบรูไนประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานซึ่ง
ตองใชกําลังกายเปนสวนใหญ  และประเทศฮองกงเปนผูปฏิบัติงานอาชีพดานบริการสําหรับการ
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รับทราบขาวสารการรับสมัครงานเพื่อการเดินทางไปทํางานตางประเทศ  สวนใหญรับทราบจาก
เพื่อนบาน/คนรูจัก  สาย/นายหนาและประกาศของบริษัทจัดหางานเอกชน  ตามลําดับ 

ประเทศที่แรงงานตองการไปทํางานมากที่สุดคือ อิสราเอล ไตหวัน  และฮองกง ตามลําดับ 
และตองการไปทํางานเปนเวลา 1-2 ป โดยความคาดหวังในการเดินทางไปทํางานตางประเทศของ
แรงงาน  เพื่อตองการรายไดมาเปนคาใชจายในครอบครัวเปนหลัก  และคาดวาการเดินทางไป
ทํางานตางประเทศทําใหไดประสบการณในการทํางาน  ประสบการณชีวิตในตางประเทศได
ทักษะ/ฝมือ และภาษาตามลําดับ สวนนความคาดหวังหลังกลับจากทํางานในตางประเทศ  แรงงาน
บางสวนตองการกลับไปทํางานตางประเทศอีก เนื่องจากไดรับคาตอบแทนที่สูงกวาทํางานใน
ประเทศ  ในขณะที่มีแรงงานบางสวนไมคิดจะกลับไทงานตางประเทศอีก เพราะตองการอยูกับ
ครอบครัว และแรงงานสวนใหญตองการงานดานกสิกรรมในภูมิลําเนาเดิม  (ไตรวุฒิ  นพรัตน : 
2542, กระทรวงแรงงาน: 2543)  ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะไปทํางานในตางประเทศของ
แรงงานไทยมากที่สุดคือ  คาจางและรายไดที่คาดวาจะไดรับ  รองลงมาคือ  ภาระหนี้สิน  อัตราการ
วางงานของไทย สวัสดิการที่คาดวาจะไดรับ  การชักชวนจากญาติพี่นอง  คนรูจัก  การวางงาน (ไม
มีงานทํา)  ประสบการณที่จะไดรับ  คาใชจายที่ใช คานิยม  ตองการฝกทักษะ และขอมูลขาวสารมี
ผลตอการตัดสินใจเพื่อที่จะไปทํางานในตางประเทศนอยที่สุด   (กนกพร  มโนรัตนา : 2540,นง
ลักษณ  ตังคะบุรี : 2541, ไตรวุฒิ  นพรัตน : 2542, เจริญชัย  ยศบรรดาศักดิ์: 2542,กันณิดา  อังศุ
ธนสมบัติ: 2542,บริบูรณ  วชิรานุภาพ:2543, นิกร  ภูมิแสนโคตร:2546,  ปน วรรณพินิจ:2546) 

• ระบบการจัดหางาน 
ปจจุบันระบบการจัดหางานควบคุมโดยตลาดและรัฐมีบทบาทนอย  บริการจัดหางานมีทั้ง

ที่ถูกฎหมายและผิดกฎหมาย  มีเครือขายบุคคลในการจัดหางาน   ดังนั้นแรงงานสวนใหญไปทํางาน
ตางประเทศ  โดยการติดตอผานสํานักงานจัดหางานเอกชน  สวนที่ผานสํานักงานจัดหางานของรัฐ
มีคอนขางนอย  การไปทํางานตางประเทศมีขั้นตอนในการดําเนินการทางเอกสารหลายขั้นตอน  ซ่ึง
บางครั้งจะมีการซับซอนเปนอยางมาก  ทําใหแรงงานไทยตองเสียคาใชจายจํานวนมากใหกับบริษัท
จัดหางานกอนการเดินทางซึ่งจะเปนคานายหนา  คาทําสินเชื่อ เปนตน ทั้งนี้แรงงานสวนใหญที่ไป
ทํางานนั้นจะเปนลักษณะของการทําสัญญาวาจางทํางานเปนการชั่วคราว  จึงทําใหในการจะไป
ทํางานนั้นแรงงานไทยทุกคนจําเปนที่จะตองผานขั้นตอนของกระทรวงแรงงานในการที่จะไดรับ
สัญญาจางงานที่ลงนามโดยนายจางหรือตัวแทน  ซ่ึงในสัญญานั้นจะระบุรายละเอียดของสภาพการ
จางงานไวดวย  ซึ่งหากมีการปฏิบัติไมครบถวนตามสัญญาก็สามารถที่จะทําการเรียกรองไดในทาง
กฎหมาย (ปน วรรณพินิจ:2546)  ปญหาอุปสรรคที่ผูหางานพบมาก ไดแก  การถูกเรียกเก็บ
คาบริการจากบริษัทจัดหางานสูงกวาที่กําหมายกําหนด  การมีกําเกณฑบางอยางถูกสงวนไวสําหรับ
คนในชาตินั้นๆ  ปญหาเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารกับนายจางตางชาติ  และปญหาการขาดความรู
ความเขาใจในกฎหมายแรงงานของประเทศที่ไปทํางาน  ในขณะที่บทบาทในการชวยเหลือและ
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สนับสนุนของภาครัฐยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเปนที่พึ่งของแรงงานการ  โดยแรงงานไมได
รับความชวยเหลือจากหนวยงานราชการทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ  ประเด็นที่แรงงาน
ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือมากที่สุด คือ  คอยใหการชวยเหลือเมื่อแรงงานประสบปญหาการ
ทํางาน  รองลงมาคือ  จัดหาสินเชื่อดอกเบื้อต่ําเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทาง (ไตรวุฒิ  นพรัตน : 
2542,อมรรัตน  บุญนายืน:2542)                                         

• การสงเสริมการมีงานทําในตางประเทศ  
การสงเสริมการมีงานทําในตางประเทศ  รัฐจําเปนตองปรับโครงสรางและกระบวนการ

ทํางานใหกระชับ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาดําเนินการ
แทน  รวมทั้งตองปรับบทบาทจากผูปฏิบัติและควบคุมเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก
ภาคเอกชนและประชาชน  โดยสนับสนุนใหบริษัทจัดหางานมีขีดความสามารถในการแขงขนและ
ปรับปรุงกระบวนการคัดสรรคนหางานที่มีความสามามารถและความพรอมสงไปทํางานแทนการ
พิจารณาความพรอมทางการเงินเพียงอยางเดียว  (ศรายุทธ  กอพาณิชานนท  และคณะ:2546) 
     3.2  ผลกระทบการเดินทางไปทํางานตางประเทศของแรงงาน 

การเดินทางไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย  สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนและระดับจังหวัดทั้งในดานบวกและดานลบ  ดังนี้  
            3.2.1 ผลกระทบดานบวก  รัฐบาลสามารถแกปญหาการวางงานได  แรงงานมีโอกาสมี
รายไดสูง  ไดรับการยอมรับทางสังคมมากขึ้น  ครัวเรือนของแรงงานไทยมีรายไดสูงขึ้นในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ โดยเงินที่ไดจากการไปทํางานตางประเทศมากกวาครึ่งหนึ่งไมไดถูกนําไปใชใหเกิด
รายไดหรือตอการลงทุนทางดานเศรษฐกิจ แตครัวเรือน  นําเงินไปใชในการกอสรางและซอมแซม
ที่อยูอาศัย  ใชหนี้และไถถอนที่นา  รวมทั้งมีเงินทุนเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพมากขึ้น  มี
เงินตราจากตางประเทศไหนเขาสูระบบการเงินภายในประเทศมากขึ้น  

   3.2.2  ผลกระทบดานลบ  จํานวนผูไมประกอบอาชีพเพิ่มสูงขึ้น  ประชาชนใชจายเงินอยาง
ฟุมเฟอยเพราะขาดการวางแผนที่ดี  เกิดการเอาเปรียบแรงงานโดยการหลอกลวงคนหางานเพื่อไป
ทํางานตางประเทศมากขึ้น (ผกา  จักรกริชกูล: 2542,กรมการจัดหางาน: 2542: 2543: 2544,ชมนาท  
รัตนมณี  และคณะ:2547)  เปนที่นาสังเกตวาแรงงานไทยยังคงมีปญหาเรื่องหนี้สินจํานวนมาก  เมื่อ
เดินทางกลับจากตางประเทศ  ยังคงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรับจางเปนสวนใหญ  
และยังมีผูใชแรงงานจํานวนไมนอยที่ตองทํางานที่มีรายไดนอย  ไมมั่นคงและตองเสี่ยงอันตราย  
และมีรายไดที่ไมเพียงพอที่จะใชจายในครอบครัว  อันเนื่องมาจากภาระรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น    
แสดงใหเห็นวาแรงงานสวนหนึ่งยังไมมีทางเลือกในการในการประกอบอาชีพ  (พิกุล  เจียวทาไม: 
2544) 
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     กลาวโดยสรุปแลวจากวิกฤตเศรษฐกิจไดมีผลตอการปรับเปลี่ยนทั้งในแงของกระแสของ
การยายถ่ิน  และนโยบายของการยายถ่ินในประเทศสมาชิกอาเซียน  ดวยมิติและระดับความเขมขน
ที่แตกตางกันออกไป   ทั้งนี้ภาพรวมที่ชัดเจนมิใชเพียงการที่ภาครัฐไดเพิ่มบทบาทของตนพรอม
ดวยมาตรการรองรับในหลายประการทั้งในการสกัดกั้น แรงงานตางดาวผิดกฎหมาของทางการใน
ประเทศปลายทาง  และในการสงเสริมแรงงานไปทํางานในตางประเทศของทางการในประเทศตน
ทาง   (พัชราวิลัย  วงศบุญสิน และคณะ: 2544)   การเดินทางไปทํางานตางประเทศ แบงเปน  2  
กลุม คือ กลุมแรก เปนแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ  มีเงินเก็บกลับมามาก
บางนอยบางขึ้นอยูกับการบริหารการใชเงินที่ไดรับมา  สามารถตั้งตัวประกอบอาชีพหลังกลับมาได 
และสวนใหญยังคงประกอบอาชีพเดิม  และไดใชความรูประกอบการณในการทํางานตางประเทศ
มาปรับใชกับชีวิตประจําวัน   มีเศรษฐกิจดีขึ้น  มีภาวะหนี้สินลดนอยลง มีเงินออมเหลือพอสําหรับ
เปนคาใชจายในครอบครัว  สภาพบานเรือนที่อยูอาศัยไดรับการกอสรางปรับปรุงดีขึ้น  (บริบูรณ วชิ
รานุภาพ: 2543, กัณณิกา  อังศุธนสมบัติ :2546) กลุมสอง คือ แรงงานที่ไมประสบความสําเร็จจาก
การไปทํางานตางประเทศ เชน มีปญหากับนายจาง ประสบอุบัติเหตุ ถูกยุติสัญญาจางกอนกําหนด  
รวมทั้งคนที่ถูกหลอกเสียเงินไปแลวแตไมไดทํางาน กลุมนี้ไมมีเงินเหลือเก็บกลับมา หรือยังใช
หนี้สินไมหมด  บางคนถูกหลอกซ้ําซอนจากความพยายามที่จะเสี่ยงไปทํางานตางประเทศอีก  
(กัณณิกา  อังศุธนสมบัติ :2546) 
4.  แนวทางการดําเนินงานในอนาคต   

เนื่องจากแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศจํานวนมาก  และผลของการที่แรงงานไทยไป
ทํางานตางประเทศชวยใหรัฐมีรายไดและลดปญหาสังคม  ดังนั้นรัฐจึงควรดําเนินการดังนี้ 

1.  สงเสริมใหแรงงานไดไป ทํางานอยางถูกตอง  และมีมาตรการคุมครองแรงงานที่
เดินทางไปทํางานตางประเทศเพื่อชวยเสริมใหแรงงานไทยไดทํางานตามความสามารถและสามารถ
นําความรู  ประสบการณที่ไดรับมา  พัฒนาตนเองและครอบครัวตอไป   

2. กํากับดูแลและควบคุม  กระแสการยายถ่ินของแรงงานใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมทั้งของภูมิภาคและในระดับประเทศ 

2.  แสวงหามาตรการในการจัดการใหกระแสการยายถ่ินเปนไปอยางเหมาะสม  ทั้งนี้
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงควรมีการกําหนดนโยบายแกไขปญหาแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองใหชัดเจนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยเฉพาะระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมในทางปฏิบัติการอบรมซักซอมเตรียมความพรอมใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
กอนการปฏิบัติงาน  การจัดอัตรากําลัง  เจาหนาที่  สถานที่  วัสดุอุปกรณใหเหมาะสม  พรอมทั้งการ
ประสานงานภายในอยางมีระบบ ทังนี้ควรนําการบริหาโดยมุงผลสัมฤทธิ์มาใชในการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ  ขึ้น 
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3.  ขจัดการลักลอบยายถ่ินของแรงงานใหหมดไป  ทั้งนี้การยกระดับทรัพยากรมนุษย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งฝมือของแรงงานใหทัดเทียม  และทันตอการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจอาจเปนแนวทางที่สําคัญที่หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนตองใหความสําคัญ 

4.  การเดินทางไปทํางานตางประเทศของแรงงานสตรีเปนสถานการณที่มีอยูและยังดํารง
ตอไป  ดังนั้นหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจึงควรที่จะตองใชมาตรการทางกฎหมายในอันที่จะลด
หรือขจัดปญหาการเอารัดเอาเปรียบที่เกิดจากธุรกิจการจัดหางานรวมกับการจัดทําโครงการทาง
การศึกษาเพื่อมุงใหสตรีเกิดการพัฒนาระบบการเรียนรู  ปรับเปลี่ยนคานิยม  เสริมสรางทักษะ
กระบวรการคิดการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลและเทาทัน  ตอสภาพแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไป  พรอมทั้งเรงสรางงานในชนบทเพื่อให  สตรีมีทางเลือกมากขึ้น 

5.  รัฐบาลไทยควรนํารูปแบบการนําเขาแรงงานตางดาวในลักษณะสัญญาจาง  หรือทํา
ขอตกลงระดับทวิภาคีเพื่อการนําแรงงานตางดาวเขาประเทศอยางเปนระบบ  รวมทั้งการออก
กฎหมายหรือขอบังคับเพื่อสะดวกตอการควบคุมแรงงานตางดาวอยางมีประสิทธิภาพ  และเรงรัด
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจับกุมและสงกลับแรงงานตางดาวที่ไมไดรับอนุญาต 

6.  นํานโยบายแกไขแรงงานตางดาว  โดยใชมาตรการผลักดันแรงงานตางดาวออกนอก
ราชอาณาจักรและใหใชแรงงานไทย  ซ่ึงสถานประกอบการหรือนายจางสวนใหญมิไดดําเนินการ
ใชแรงงานไทยตามนโยบาย  การยอมรับนโยบายของผูปฏิบัติ  จะสงผลกับการมีงานทําของแรงงาน
ไทย  โดยมีการสนับสนุนจากรัฐบาลและตัวการสําคัญ  เปนปจจัยหนุนที่มีผลตอแนวทางปฏิบัติ
ตามนโยบายและความสามารถของเจาหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมอันสงผลตอระดับการบรรจุ
แรงงานไทยทดแทนแรงงานตางดาว (วิรุณศิริ  อารยวงศ:2545)   

ดังนั้นการดําเนินการแกไขแรงงานตางชาติที่เขามาทํางานในประเทศไทยจึงควรมีการ- 
ปรับปรุงแกไขมาตรการทางกฎหมาย เพื่อใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมวาจะเปน
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ตลอดจนนโยบายของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํางานของ
แรงงานตางชาติ  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนแนนอนและเปนไปไดในทางปฏบิตั ิและจาํเปนอยางยิง่ที่
จะตองกําหนดใหชัดเจนวากฎหมายแรงงานไทยนั้น มีผลบังคับใชกับแรงงานตางดาวทุกคนที่ทํางาน
อยูในประเทศไทยดวยเชนกัน นอกจากนี้ควรจะมีการพัฒนาบุคลากร เจาหนาที่ และหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเพียงพอและพรอมที่จะปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ในการแกไขปญหาอันจะนําไปสู
ความสําเร็จในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวที่ประเทศกําลังประสบอยูในปจจุบัน  
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หมวดที่  5    ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน 
การประมวลงานวิจัย  พบวาประเด็นปญหาความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการ

ทํางานของแรงงานเกิดจากมาตรการและกลไกของรัฐในการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางานของลูกจางไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร  ถึงแมวาประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน  พ.ศ. 2541 กําหนดความคุมครองเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานก็ตาม แต
กฎหมายดังกลาวยังคงขาดการนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังกฎหมายบางสวนไมครอบคลุมถึงการทํางานกับ
สารเคมีอันตรายหลายประเภท  มาตรการที่ใชอยูเปนมาตรการเชิงรับมากกวามาตรการเชิงปองกัน  
การรณรงคใหมีการลดอุบัติเหตุหรือการประสบอันตรายหรือการเกิดโรคอันเนื่องจาการทํางานยังไม
เพียงพอเปนเหตุใหสถานประกอบกิจการสวนใหญละเลยไมกระทําตามมาตรการที่กฎหมายกําหนด
ไว  โดยไมดูแลสภาพแวดลอมการทํางานใหปลอดภัย    ทําใหผูใชแรงงานตองตกอยูในภาวะความ
เสี่ยงที่เปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตเพิ่มมากขึ้น (ธํารงศักดิ์  ภูรัต:2543, สมุทรชัย   ตีรสมิทธ : 
2543)  โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานนอกระบบ  ซ่ึงเปนแรงงานเกินครึ่งประเทศตองทํางานดวยความ
เสี่ยง ทั้งนี้พบอัตราการบาดเจ็บถึงปละ 4.17 ลานคน โดยบาดเจ็บจากวัตถุมีคมสูงสุดคือ 2.5 ลานคน  
รองลงมาคือพลัดตกหกลม 596,504 คน  (สํานักงานสถิติแหงชาติ:  2549)  และแรงงานจํานวนมาก
ไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากการทํางานในสถานประกอบการเกี่ยวกับสารพิษที่มีสภาพแวดลอม
ไมเหมาะสม   เชน  การปวดหลัง  ปวดศีรษะ  และพิษจากสารเคมี   เปนตน 

การประมวลวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยดานแรงงานพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง
ตอสุขภาพและความปลอดภัยทั้งสิ้น 69  เร่ือง  ซ่ึงสวนใหญผลการวิจัยใกลเคียงกันและสอดคลอง
กัน  โดยเปนการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ  ปจจัยหรือ
สาเหตุการเกิดอันตรายจากการทํางาน ความเสี่ยงตออันตรายในดานตางๆของแรงงาน และ
พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการทํางาน 
1.  ความเสี่ยงตอสุขภาพของแรงงาน 

ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการเกิดโรคจากการทํางานในกลุมแรงงานสตรีภาคการผลิตใน
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ   ซ่ึงมีผลตอสุขภาพของแรงงานสตรีนั้น  เกิดจากลักษณะงานที่ผูใช
แรงงานตองทํางานอยูในทาเดียวกันตลอดเวลาทําใหเกิดปญหาตอระบบกลามเนื้อและโครงสราง  
ไดแก  การยืนหรือนั่ง  นานๆ  การดันหรือลากของหนัก  และการกมหลังหรือกมศีรษะซ้ําๆ         
เปนตน  ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะงานในฝายผลิต   และความเสี่ยงตอสุขภาพของแรงงานสตรี
นั้นยังเกิดจากสาเหตุที่ตางกันไปในแตละประเภทของการทํางาน อาทิ  อันตรายจากความเย็น  ความ
รอน  การลื่นหกลม  เส่ียงจากเครื่องจักร  และสารเคมีตางๆ  เปนตน ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดโรคที่เกิด
จากการทํางานของแรงงานหญิงทั้งสิ้น (สมพิศ  พันธุเจริญศรี  และคารินทร ไชยจันทร:2545) สวน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพของแรงงานหญิง คือ  สถานภาพสมรส  จํานวนคนที่รับภาระใน
การเลี้ยงดู   ระยะเวลาในการทํางาน การเขาทํางานเปนกะ  ขนาดของโรงงาน  ความพึงพอใจในการ
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ประกันสุขภาพ  (ฐิติพร  อิงคถาวรวงศและคณะ : 2540)  ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาการทํางานของ
แรงงานที่ตองเสี่ยงตออันตรายดานตางๆ  ไดแก 

1.1 อันตรายทางดานกายภาพ  ปญหาที่เกิดขึ้น  เชน  ฝุนฝาย  ละอองสารเคมี   ฝุนละออง
ในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง โรงสีขาว  เปนตน  ซ่ึงฝุนเหลานี้ยอมมีผลตอสุขภาพของ
คนทํางานทั้งสิ้น  นอกจากนี้แสง  เสียง  และความรอนก็ลวนเปนอันตรายกับสุขภาพเชนกัน  งานที่
เปนอันตรายทางดานกายภาพมากที่สุดคือ  งานทําบรอนซ   งานแกะสลักไม  งานเจียระไนพลอย  
เปนตน  พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยและพฤติกรรมการออกกําลังกายเพื่อสรางเสริม
สุขภาพนั้น  พบวา  แรงงานสตรีมีพฤติกรรม  การพบแพทยที่หองพยาบาลเวลาเจ็บปวย  หรือการ
ซ้ือยาจากรานขายยาดวยตนเอง    และยังพบวา  โรงงานอุตสาหกรรมที่ไมมีเครื่องปองกันสุขภาพ
และความปลอดภัย ไมมีสวัสดิการใดๆ  ที่นายจางจัดใหตามกฎหมาย  เมื่อปวยแรงงานหญิงจะ
ไมไดรับการรักษาอยางถูกตอง  การเจ็บปวยดวยโรคอันเกิดจากการทํางานและถูกละเมิดสิทธิจาก
นายจางโดยเฉพาะนายจางไมยอมรับการเจ็บปวยของแรงงาน  และถูกบีบใหออกจากงานหรือเลิก
จาง  (อังคณา  อินทสาและจะเด็จ เชาวนวิไล: 2546)   

1.2  อันตรายจากสารพิษ  สารเคมี  ท่ีอยูในขั้นตอนการผลิต  งานที่มีอันตรายจากสารเคมี
สูง  ไดแก  การเกษตร  การเย็บรองเทา  การยอมสีตางๆ  เปนตน  ซ่ึงเปนงานที่มีความเสี่ยงอยางมาก
ตอการสัมผัสหรือไดรับสารเคมีที่ใชในการผลิตเขาสูรางกาย  อาจจะทางลมหายใจ  หรือทางปาก  
หรือจากการที่รางกายสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง  ที่สําคัญอาการของรางกายไมสามารถบอกไดวา
เปนโรคอะไร  แตจะมีอาการที่เห็นไดเหมือนๆ  กัน คือ เปนโรคภูมิแพ  ปวดหัวเปนประจํา  
ออนเพลียงาย เปนลมบอย  หายใจขัด  และรางกายซีดเหลือง (สุชาติ  ตระกูลหูทิพย: 2546)  และยัง
พบวา ระยะเวลาในการทํางาน  และประวัติสุขภาพของพนักงาน  เชน  การเคยเปนโรคมากอนเปน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน  (ปาริชาติ ฉายัษฐิต: 2545)   

1.3  อันตรายทางกายศาสตร  เปนปญหาการปวดเมื่อยสวนตางๆ  ของรายกาย  ซ่ึงคาดวา
นาจะเกิดขึ้นจากทานั่งทํางานไมเหมาะสม  ซ่ึงงานที่ผลกระทบดานกายศาสตรไดแก  การเย็บผา  
การทอผา  เปนตน  แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเปนผูหญิง  จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  เชน โรงงานผลิตอุปกรณ
อิเลคทรอนิก โรงงานถักทอวิกผม   โรงงานทอผา เปนตน  แรงงานสวนใหญมีปญหาสุขภาพที่พบ
มากในกลุมอาการตางๆ ดังนี้  คือ        

• กลุมอาการเกี่ยวกับทางประสาท  เชน ปญหาเกี่ยวกับหู   ทั้งเรื่องความสามารถใน
การไดยินของคนงานที่ตองทํางานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังจนทําใหเปนโรคหูตึงและบางสวนมี
ปญหาเรื่องหู 
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• กลุมอาการสายตาและการมองเห็น อันเนื่องจากแสงสวางที่ไมเพียงพออาจทําให
สมรรถภาพของสายตาเสื่อมลงได   โดยพบวาปจจัยดานอายุ ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห  ความเขม
ของแสงสวางมีผลตอความเมื่อยลาสายตา (สังคม ลําไธสง : 2545)   

• กลุมเก่ียวกับทางกลามเนื้อ เชน ปญหาความเมื่อยลากลามเนื้อ บริเวณเอว ไหล คอ 
แขน ขอศอก เทา และขอเทา   ซ่ึงอาการปวดเมื่อยตามรางกายเกิดจากการที่อวัยวะสวนนั้นใชงาน
มากเกินไป/นานเกินไป/อยูในทาทางเดียวกันนานเกินไป  และจากการยกของหนัก/ลากของหนัก
บอยๆ/ผิดวิธี   ลักษณะการเกิดอาการปวดเมื่อยจากการทํางานมีความสัมพันธกับ ความบอยครั้งของ
การออกกําลังกาย  การทํางานทามกลางสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางเคมีที่ไมเหมาะสม  การ
มีปญหาความเครียด  และนิสัยการดื่มสุรา   (เยาวภา  ปนทุพันธ  และศริศักดิ์  สุนทรไชย: 2539 , 
อนงค หาญสกุล :2546)  

1.4  อันตรายดานสุขภาพจิต  ประชากรวัยแรงงานตองเผชิญกับความเครียดจากหลาย
สาเหตุ  เชน  อันตรายจากการทํางาน  กําหนดสงงาน  คุภาพของงาน  คาจาง  ความไมแนนอนของ
ปริมาณงาน  ที่สําคัญคือภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว 
     ปญหาสุขภาพของแรงงานนอกจากปญหาสุขภาพรางกายแลว ผูใชแรงงานยังตองเผชิญกับ
ปญหาเรื่องสุขภาพจิตอีกดวย  นั่นคือปญหาเรื่องความเครียด อันเนื่องมาจากสภาพในการทํางาน  
หรือระยะเวลาในการทํางานที่ยาวนาน ซ่ึงพบวาผูที่ทํางานในสถานประกอบอุตสาหกรรมที่เปน
สถานประกอบการผลิตมีปญหาสุขภาพจิต  โดยเพศหญิงมีความเครียดสูงกวาเพศชาย  (สุรินทร  
สุทธิธาทิพย:2543)  และพบวามีหลายปจจัยสัมพันธกับการเกิดปญหาสุขภาพจิต  ไดแก สถานภาพ
สมรส  สัมพันธภาพภายในครอบรัว  ความเครียดในครอบครัว  การเจ็บปวยทางกาย  การเห็นคุณคา
ในตนเอง  บุคลิกภาพแสดงตัว  การปรับตัวในการทํางานดานการปรับตัวในตนเองและการปรับตัว
ใหเขากับงานที่ปฏิบัติ  ลักษณะงาน  ความพึงพอใจในงาน การรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
และทักษะทางสังคม  (รัญจวน  คําวชิรพิทักษ: 2536,  พัชราวดี  ดวงศรี: 2541 ,วรินทร  บุญเลี่ยม 
:2543, กาญจน  หงสรัตน : 2546)   
2.  ความปลอดภัยในการทํางาน 

จากการประมวลงานวิจัยพบวาอุบัติเหตุจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมนับเปน
ปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญและมีผลกระทบตอสุขภาพของแรงงาน  ซ่ึงความรุนแรงของการ
ประสบอุบัติเหตุจากการทํางานของแรงงาน ไดแก  การเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการโดยสิ้นเชิง 
หรือพิการบางสวน  และบาดเจ็บเล็กนอยทํางานไมไดช่ัวคราว  หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน  
และสภาพความเสี่ยงภัยจากการทํางานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป   โดยพบวา แรงงานผูประสบ
อุบัติเหตุสวนใหญมีอายุระหวาง  20-29 ป  การประสบอุบัติเหตุจากการทํางานมากที่สุด การเกิด
อุบัติเหตุสวนใหญเกิดขณะกําลังใชเครื่องจักร  (นัทนณัฐ  คชนาค : 2548 ) สําหรับกิจการที่มี
แรงงานประสบอุบัติเหตุมากที่สุดคือ  กิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑโลหะ  การผลิตเครื่องจักร
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และอุปกรณ  (พรเทพ  จุฑาโรจน: 2541)  สาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
สภาพของเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณ  รองลงมา คือสภาพการทํางานของผูใชแรงงาน  
สภาพแวดลอมในการทํางาน  และการบริหารความปลอดภัย (ศรันย  ศรลัมพ: 2540)  และพบวาการ
เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานมีความสัมพันธกับจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในแตละสัปดาห  การทํางาน
ทามกลางสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม  อายุการทํางานในโรงงาน  ความบอยครั้งของการออก
กําลังกาย  และปญหาความเครียด  (เยาวภา ปนทุพันธ  และศริศักดิ์  สุนทรไชย: 2539)  สวนปจจัยที่
มีความสัมพันธกับการปองกันอุบัติเหตุในการทํางานพบวา   อายุ  ระดับการศึกษา  ความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว  ประวัติการประสบอันตราย การใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล  
สภาพแวดลอมดานบริหารจัดการมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตนเพื่อปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
ในการทํางาน  (สมนึก  กิ่งกาญจนาธร : 2544, ไพโรจน  ติณชาติวารักษ: 2546)   

และจากการศึกษาพบวาพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางานเปนปจจัยหนึ่งที่เกี่ยวของตอการเกิด
อุบัติจากการทํางาน  และพบวาความเหนื่อยหนายในงาน  อํานาจในการควบคุมอุบัติเหตุมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม  (เอกภักดิ์   โกยวิวัฒน
ตระกูล : 2542) ซ่ึงอันตรายที่เกิดจากการทํางานเหลานี้สามารถปองกันได โดยจากการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม  ทัศนคติ  ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายจาการ
ทํางานของแรงงาน  พบวา  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส   ระดับการศึกษา  ความสัมพันธของคนใน
ครอบครัว  การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน  ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัย การเปดรับ
ส่ือ การรับรูความสามารถของตนเอง ประวัติการประสบอันตราย   และสภาพแวดลอมดานบริหาร
จัดการ มีอิทธิพลตอการปองกันอันตรายจากการทํางาน(พิมพใจ  สายวิภู : 2541, พัสรินณ  พันธุ
แนน: 2542, สุทธิภา  วงศยะลา: 2543,สิริพชร  เปรมมัษเฐียร: 2543, สมนึก  กิ่งกาญจนาธร : 2544, ,
วิภาภรณ  พนัส : 2545,ไพโรจน  ติณชาติวารักษ : 2546, กัญชลา  ศรีสวัสดิ์:2546, เสรษฐา  ตันติเด
ชามงคล:2546 ,กัญชลา  ศรีสวัสดิ์:2546,กวิณชตา  อภิธนาดล.:2546)   

สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพ  อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยจากการทํางานของผูใชแรงงาน  ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา  รายได   ฐานทางเศรษฐกิจ   การควบคุมตนเอง  ความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  ความรู
เร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย    คานิยมทางสุขภาพ  ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล    ประสบการณการประสบอุบัติเหตุในการทํางาน  ทัศนคติตอการ
สงเสริมสุขภาพ  ทัศนคติตอโรคจากการทํางาน    การับรูภาวะสุขภาพและความรุนแรงของโรค  
ความเชื่อทางสุขภาพ พฤติกรรมการเปดรับขาวสารโดยทั่วไป  การมีโรคประจําตัว  การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคม  การสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว  และสิ่งแวดลอมในการทํางาน (อมร 
เอี่ยมตาล: 2540 , พรรณี  ธนาพล: 2542, กวี  ช้ืนจอหอ : 2544, ชลธิชา  ฤทธิ์งาน : 2544,บราลี        
วัชรากร : 2545, วิภาภรณ  พนัส : 2545,มยุรา  วิวรรธนะเดช :2546, กัญชลา  ศรีสวัสดิ์ : 2546,      
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จารุมาศ  ใจกาวหนา:2546,คมสันต  สินธวัชวงศ: 2546,กวิณซตา  อภิธนาดล : 2546, นิภาภรณ    
ผดุงชอบ :2546, รุงฤดี วงศชุม : 2548)   เปนที่นาสังเกตวาปจจัยดานสังคม  ประชากร  และ
พฤติกรรมเสี่ยงตางๆ  ลวนมีผลกอใหเกิดปญหาสุขภาพ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการ
ทํางานของผูใชแรงงาน   และผลการศึกษาสวนใหญยังแสดงใหเห็นวา  สถานประกอบการสวน
ใหญมีการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยมัย  แตการดําเนินการดังกลาวนั้นยังไมเปนไปตาม
ขอกําหนด  โดยเฉพาะการอบรมความปลอดภัยสําหรับพนักงานและคนงานใหม  หรือการตรวจ
ความปลอดภัยทุก  2 สัปดาห  รวมกับการสถานประกอบการบางสวนยังไมมีนโยบาย  และบริการ
ของสถานประกอบการที่จะมีผลตอสุขภาพที่ดีของลูกจาง  เชน พยาบาลประจําโรงงาน  ดังนั้นเพื่อ
สงเสริมสุขภาพของพนักงานและคนงานควรพิจารณาใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมดังกลาว
เพื่อใหการดําเนินงานดานอาชีวอนามัย  และความปลอดภัยในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  (ประภาเพ็ญ สุวรรณและคณะ: 2541, วีระนิช  โสดา : 2542) 

 ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานเกิดจากสภาพแวดลอม
ในการทํางาน  ความเสี่ยงจากทาทางการทํางาน  ความเสี่ยงจากเครื่องมือวัสดุอุปกรณในการทํางาน 
ซ่ึงสภาพการทํางานที่มีผลใหประสบอันตรายในระดับมาก  เกิดจากอากาศรอน  ความรอนจาก
เครื่องจักร  เสียงดัง  และฝุนละอองในโรงงาน  ดานความรูความเขาใจและการใชประโยชนจาก
อุปกรณเสริมความปลอดภัย  พบวาลูกจางไดรับการฝกอบรมการใชเครื่องมือเครื่องจักร  และเขาใจ
เทคนิคกลไกเปนอยางดี  และจะใชอุปกรณเสริมความปลอดภัยทุกครั้งเมื่อจําเปน  สวนในดาน
มาตรการเสริมความปลอดภัยที่สถานประกอบการเนนมากคือการฝกอบรมใหกับลูกจาง  และการี
ปายแจงเตือน  ซ่ึงการฝกอบรมถือเปนวิธีที่ดีที่สุด  สวนในดานการมีสวนรวมของลูกจาง  พบวา  
ลูกจางมีสวนรวมเพียงแตการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกกําหนดมาแลวเทานั้น  สวนดานการรวมคิด  
รวมเสนอแนะในเรื่องความปลอดภัยลูกจางมีสวนรวมนอย  สวนผูประกอบการมีการรับรูและ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความปลอดภัยใหกับคนงานสามรถแยกไดเปน  2 
กลุม  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร: 2546)  คือ  

1)  สถานประกอบการขนาดใหญจะถือวากฎหมายที่มีอยูเพียงขอบังคับขั้นต่ํา  และเห็นวา
สถานประกอบการของตนมีมารการสงเสริมความปลอดภัยสูงกวา 

 2)  สถานประกอบการขนาดกลางถึงขนาดเล็กยังขาดความสามารถในการปฏิบัติตาม
มาตรการการสงเสริมความปลอดภัยที่กฎหมายกําหนด  สําหรับมาตรการสงเสริมความปลอดภัย
ใหกับลูกจางที่สถานประกอบการใชอยูคือ  การอกแบบโรงงานและเครื่องจักใหมีความปลอดภัย  
การทําปายแจงเตือน  การฝกอบรม ฯลฯ 

  กลาวโดยสรุปคือมาตรการและกลไกการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางานของลูกจาง  เปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่จะคุมครองแรงงาน  ซ่ึงเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุด
ของประเทศ  รวมทั้งมีสวนเกี่ยวของกับดานมนุษยธรรมและสังคม  เพื่อสงเสริมใหลูกจางมีสุขภาพ
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แข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ  มีความปลอดภัยในการทํางานทุกๆ ดาน  รวมทั้งเปนผลให
ลูกจางมีสภาพการทํางานที่ดี  ไมตองเสี่ยงตออันตรายใดๆ  หรือหยุดงานลาปวย  หรือตองบาดเจ็บ
ตอรางกายและอันตรายตอชีวิต  โดยตองนายจางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยดวยการจัด
สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม  และนายจางหรือผูประกอบการและ
ลูกจางตองรวมกันชวยกํากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานอีกดวย   
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4.3  บทสรุปและขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
         4.3.1  บทสรุป 
 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยและการสังเคราะหงานวิจัยดาน
สตรีเปนการศึกษาเอกสารที่ประยุกตใชหลักการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการและหลักการ
วิเคราะหเนื้อหา   ระบบฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นนี้เปนชวงระยะแรกของการพัฒนา  คณะผูจัดยังจําเปน
ตองการพัฒนาใหระบบดียิ่งขึ้นไดในอนาคต  และการสังเคราะหครั้งนี้มีขอจํากัดหลายประการ  
ไดแก   ระยะเวลาในการวิเคราะหสังเคราะหนอย  ขอมูลงานวิจัยที่มีอยูยากแกการเขาถึง และอยู
อยางกระจัดกระจายในสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยตางๆ   ซ่ึงบางครั้งไดขอมูลซํ้าซอนและไม
ครบถวน  ทั้งนี้คณะผูจัดทําเชื่อวาจํานวนงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานสตรียังมีมากกวาที่นําเสนอนี้   
และคาดวาการพัฒนาระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรีจะสมบูรณยิ่งขึ้นในอนาคต  
จะสามารถคนควางานวิจัยที่ไมไดนํามาศึกษาครั้งนี้  รวมทั้งงานวิจัยใหมๆ  ที่เกิดขึ้น  เพื่อนําเขาไว
ในระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรีและจะทําใหระบบฐานขอมูลที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณและใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 

การสังเคราะหครั้งนี้  จําแนกงานวิจัยดานแรงงานสตรีออกเปน  5 หมวด  ไดแก  (1) การมี
สวนรวมในตลาดแรงงานและการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานสตรี  (2) แรงงานสตรีนอกระบบ  (3) 
การคุมครองและการละเมิดสิทธิแรงงานของสตรี  (4) แรงงานสตรีอพยพ  และ (5) ความเสี่ยงตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานสตรี  ซ่ึงงานวิจัยที่ประมวลมาทั้งหมดสามารถสรุปไดดังนี้ 
           หมวดที่  1   การมีสวนรวมในตลาดแรงงานและการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

งานวิจัยประมวลมาพบวา  ผูหญิงเขามามีบทบาทในภาคเศรษฐกิจมากขึ้น  โดยเฉพาะ
ผูหญิงในชนบทมีบทบาททั้งการเปนแรงงานในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม  ซ่ึง
รายไดที่ไดจากงานนอกภาคเกษตรกรรมสวนใหญนําไปเปนคาใชจายในครอบครัวและการศึกษา
บุตร  และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจางแรงงานมีผลกระทบตอผูหญิง  เนื่องจากผูหญิงถูกจางใน
ลักษณะลูกจางชั่วคราวและงานที่ผูหญิงทําสวนใหญจะถูกผลักออกเปนงานนอกระบบ  ซ่ึงทําให
ผูหญิงมีความไมมั่นคงทางอาชีพ  ขาดการฝกอบรมและพัฒนาทักษะฝมือ  และไมมีสวัสดิการใดๆ  
นอกจากนี้การทํางานนอกระบบยังมีสวนทําใหผูหญิงตองทํางานหนัก  มีช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ย   
วันละ 10  ช่ัวโมง ซ่ึงเกินมาตรฐานเวลาที่กําหนดไว 
          หมวดที่  2  แรงงานนอกระบบ 

จํานวนแรงงานนอกระบบเพิ่มจํานวนมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานผูหญงิในกระบวนการผลติ
ของโรงงานอุตสาหกรรม  เชน  งานตัดเย็บเสื้อผา  งานผลิตภัณฑเครื่องหนัง  เปนตน ประเภทงาน
นอกระบบมีความหลากหลายและเงื่อนไขการจางงานที่ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม แตผูหญิงที่
ประกอบอาชีพเปนแรงงานรับจางนอกระบบมีสถานภาพต่ําไมวาจะเปนผูประกอบการหรือแรงงาน
รับจาง  และแรงงานนอกระบบสวนใหญไมมีหลักประกันในเรื่องสิทธิแรงงานและความมั่นคงใน
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การทํางาน  เชน งานที่ทําขาดความมั่นคง  ไมไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม  งานที่ทํามีความเสี่ยง
และมีอันตรายตอสุขภาพ  โดยจะสงผลตอเนื่องไปถึงความมั่นคงของชีวิตเมื่อไมสามารถทํางานได
และในวัยชรา 
         หมวดที่  3  การคุมครองและการละเมิดสิทธิแรงงาน   
 การคุมครองแรงงานเกิดปญหาพื้นฐานหลายประการ  และมีขอรองทุกขเพิ่มขึ้นทุกป  เชน  
การไมจายคาจาง  คาลวงเวลา  สวัสดิการ  เปนตน  มาตรการ  กฎหมาย  นโยบายที่ใหความคุมครอง
แกสตรี  ไมสอดคลองกัลปสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ไมมีบทลงโทษสําหรับ
นายจางที่เปนนิติบุคคลเปนการเฉพาะ  และการลงโทษทางอาญาผูไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานไมมีประสิทธิภาพ 
 การลวงละเมิดทางเพศยังเปนปญหาที่ปรากฏอยู  การลวงละเมิดทางเพศสวนใหญอยูใน
ลักษณะการใชคําพูดหรือสายตา ซ่ึงเปนการลวงละเมิดทางเพศที่ไมไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย
แรงงาน  แรงงานไมไดรับความคุมครองที่เปนมาตรฐานสากลถูกละเมิดสิทธิดานแรงงาน  เชน  
สิทธิที่จะไดรับคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ําที่กําหนด  สิทธิในเรื่องสภาพการจาง  สิทธิในเรื่อง
ความมั่นคงในการทํางาน  และสิทธิในสวัสดิการสังคม  เปนตน 
         หมวดที่   4   แรงงานอพยพ    

ปญหาแรงงานอพยพสวนใหญ  คือ  ปญหาแรงงานขามชาติ  ซ่ึงเปนปญหาการลักลอบเขา
เมืองอยางผิดกฎหมายของคนตางชาติ  ประเทศไทยมีคนตางชาติเขามาเปนกลไกเปนแรงงานในการ
สรางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น   โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลัก
ในการผลิต  มีความตองการที่จะใชแรงงานราคาถูก  ผูใชแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานในประเทศ
ไทยสวนใหญมาจากประเทศเพื่อนบานที่มีปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ  เชน  พมา  ลาว 
กัมพูชา  แรงงานขามชาติเหลานี้ไมสามารถเขาถึงกลไกการคุมครองตามกฎหมายได  และไมไดรับ
การปฏิบัติตามสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่ระบุในกฎหมายไทยและกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ   
รวมทั้งไดรับคาแรงต่ํากวาคาจางขั้นต่ําถึง 2-3 เทา  ถูกกดขี่ภายใตการแบงแยกเชื้อชาติ  ถูกคุกคาม
และละเมิดสิทธิทั้งจากนายจางและเจาหนาที่เกี่ยวของ  สภาพความเปนอยูแรนแคนและอดยาก  
ไมไดรับการดูแลเรื่องสุขภาพและการศึกษาของบุตร  กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานอพยพที่มีผล
ใชบังคับอยูในปจจุบันนี้ยังไมสามารถใหความคุมครองแรงงานอพยพไดเพียงพอ  และไมสามารถ
ปองกันแรงงานตางชาติเขาเมืองผิดกฎหมายได  แรงงานขามชาติที่ทํางานในทุกประเทศที่รองรับ
แรงงานไดกอใหเกิดคุณประโยชนดานบวกทั้งดานสังคม-เศรษฐกิจและในแงการทํางานที่คนใน
ประเทศไมตองการทํา 
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         หมวดที่  5    ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน 
 ปญหาดานความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานเกิดจากมาตรการและ
กลไกของรัฐในการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของลูกจางไมมีประสิทธิผล
เทาที่ควร  และยังคงขาดการนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งกฎหมายบางสวนไมครอบคลุมถึงถึงสารเคมี
อันตรายหลายประเภท  การทํางานกับกัมมันตภาพรังสี  และไมครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ   
มาตรการที่ใชอยูเปนมาตรการเชิงรับมากกวามาตรการเชิงปองกัน  การรณรงคใหมีการลดอุบัติเหตุ
หรือการประสบอันตราย  หรือการเกิดโรคอันเนื่องจาการทํางานนั้นยังไมเพียงพอ  เปนเหตุให
สถานประกอบกิจการสวนใหญละเลยไมกระทําตามมาตรการที่กฎหมายกําหนดไว  โดยไมดูแล
สภาพแวดลอมการทํางานใหปลอดภัย  ทําใหผูใชแรงงานตองตกอยูในภาวะความเสี่ยงที่เปน
อันตรายตอสุขภาพและชีวิตเพิ่มมากขึ้น         
  4.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยท่ีเก่ียวของตอไป 
 เนื่องจากการวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยดานแรงงานสตรีมีขอจํากัดดานเวลา   ดังนั้นคณะ
ผูจัดทําจึงจําเปนตองวางขอบเขตการวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้  รวมทั้งขอมูลที่ใชศึกษา
วิเคราะหสังเคราะหมีเฉพาะบทคัดยองานวิจัยตางๆ  ทําใหไมสามารถวิเคราะหเจาะลึกอยางละเอียด  
เพื่อใหไดองคความรูสําหรับชี้นํานโยบาย   แตเพียงพอท่ีจะชี้ใหเห็นถึงสถานการณและปญหา
แรงงานสตรี  รวมทั้งเปนแนวทางการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคตไดอยางกวางๆ และขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไวในการสังเคราะหครั้งนี้จะเอื้อประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสตรีในอนาคต 

อนึ่งขอมูลเกี่ยวกับบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรี  ไดนําเสนอไวในฐานขอมูลใน web site: 
www.gender.go.th  จะเปนประโยชนในการศึกษาคนควาและเปนแหลงรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ
สตรี  ทั้งนี้ระบบฐานขอมูลใน  web site  จะตองไดรับการบริหารจัดการอยางตอเนื่องนั้นโครงการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรีใหมีศักยภาพมากขึ้น  จึงเปนสิ่งจําเปนตอง
และสมควรไดรับการสนับสนุนในการศึกษาวิจัยอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป 
 คณะผูจัดทํามีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาที่เกี่ยวกับแรงงานหญิง ดังนี้ 
 (1)  ควรสนับสนุนใหมีการวิจัยเกี่ยวกับผลการใชมาตรการหรือพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน  แนวทางการคุมครองและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบการภายใตสถานการณทาง
เศรษฐกิจ  ประเภทอุตสาหกรรม  และขนาดสถานประกอบกิจการที่แตกตางกัน  เพื่อเปน
ฐานขอมูลในการกําหนดนโยบาย  มาตรการ  และแนวทางในการแกปญหาหรือเพื่อการพัฒนา
แรงงานหญิงอยางเหมาะสมในแตละสถานการณมากยิ่งขึ้น 
 (2)  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความไมเทาเทียมกันทางเพศในประเด็นตางๆ  อาทิ  ความ
ไมเทาเทียมกันทางดานโอกาสในการศึกษา  ความไมเทาเทียมกันในดานกฎหมาย  ความไมเทา
เทียมกันในการใชทรัพยากร   และความไม เท า เทียมกันทางด านการมี สิทธิ์มี เสียงใน
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กระบวนการพัฒนา  เปนตน  อีกทั้งควรศึกษาผลกระทบของความไมเทาเทียมกันระหวางเพศใน
ประเด็นดังกลาวที่จะมีตอเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 
 (3)   ควรมีการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา
แรงงานกลับถิ่น  ทั้งในดานนโยบาย  การประสานงาน  มาตรการ  แผนงาน  และงบประมาณของ
หนวยงานตางวาสอดคลองและนําไปสูการแกไขปญหาอยางตรงประเด็น  เพื่อเปนแนวทางในการ
วางแผนนโยบายและดําเนินการในอนาคต 

(4)  งานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงงานสวนใหญขาดมุมมองมิติหญิงชาย  นักวิจัยจะศึกษาเพียงแต
ลักษณะทางกายภาพ  คือ  เปนเพศหญิงหรือเปนเฉพาะตัวแปร(เพศ)ในสวนขอมูลบุคคลเทานั้น  
หรือเปนเพียงการศึกษาเฉพาะกลุม  เชน  ประชากรที่เปนหญิงเทานั้น  ในขณะที่มุมมองมิติหญิงชาย
ประกอบดวยความสัมพันธระหวางหญิงชายที่สงผลใหความตองการของหญิงและชายแตกตางกัน  
โอกาสและการเขาถึงบริการหรือทรัพยากรที่แตกตางกัน ส่ิงเหลานี้มีปรากฏในผลงานวิจัยนอยมาก   
ดังนั้นจึงควรสนับสนุนใหมีการทําวิจัยที่มีมุมมองมิติหญิงชายในงานวิจัยมากขึ้น 

(5)  งานวิจัยสวนใหญศึกษาภาพรวมไมไดเฉพาะเจาะจงวาเปนหญิงหรือชายดังนั้นผล
การศึกษาจึงไมไดสะทอนความแตกตางหรือความตองการที่หลากหลายของทั้งหญิงและชาย 

(6)  งานวิจัยที่รวบรวมไวในฐานขอมูลบรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรี  ยงัไมครอบคลมุเพศ
ที่   3  แรงงานภาคบริการ   แรงงานคนพิการ   เปนตน   ยังไมไดรวบรวมไวในฐานขอมูล
บรรณานุกรมงานวิจัยดานสตรี ซ่ึงจะดําเนินการรวบรวมขอมูลตอไป 
            (7)  ควรมีการสัมมนาวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษา  เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับสตรีในประเด็นตางๆ  เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยที่ยังมีไมครอบคลุม             
            (8)  ควรดําเนินการขอความรวมมือสถาบันการศึกษาเพื่อใหความรูเรื่องมุมมองมิติหญิงชาย
ในงานวิจัย 
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