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งานที่มีคุณคา  
(Decent Work) 

บทนํา 

แรงงานจากมนุษยเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญปจจัยหนึ่งในการพัฒนาและทําใหเกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เมื่อกลาวถึงแรงงานในฐานะที่เปนปจจัยการผลิตในเชิงเศรษฐศาสตรมหภาค แรงงานมักจะถูก
มองเหมือนกับปจจัยการผลิตอื่นๆ ที่เปนวัตถุดิบไมตางไปจากวัตถุดิบอื่นๆ เชน น้ํามันหรือเครื่องจักร 
แรงงานถูกมองวาเปนกําลังของคนทํางานที่เหมือนๆ กัน กําลังกายของคนๆ หนึ่งมิไดแตกตางไปจากกําลัง
กายของคนอีกคนหนึ่ง ถาแรงงานคนหนึ่งออกไป ก็สามารถหาคนใหมมาทดแทนได  

ความเปนวัตถุดิบๆ ของแรงงานลดลงไปบางเมื่อมองแรงงานในฐานะที่เปนที่สิงอยูของทุนมนษุย 
ซ่ึงทุนมนุษยหมายถึงความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ ทุนมนุษยสามารถถูกพัฒนาใหเพิ่มขึ้นหรือดี
ขึ้นไดดวยการศึกษาและการฝกฝน แรงงานที่ไดรับคาจางเปนรายเดือนมักจะลงทุนในทุนมนษุยมากกวา
แรงงานที่ไดรับคาจางรายวนั (Haber and Goldfarb, 1995) ทุนมนุษยสามารถทําใหผลผลิตที่ออกจากกําลัง
ของแรงงานแตกตางกัน และทําใหประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานแตกตางกัน จึงทําใหแรงงานแตละ
คนแตกตางกนั ซ่ึงความแตกตางนี้นับเปนมิติในเชิงคณุภาพของแรงงาน 

ทุนมนุษยแตกตางไปจากทุนทางกายภาพอืน่ๆ ตรงที่มันสามารถพอกพูนไดและมีปฏิสัมพันธกับ
ปจจัยแวดลอม การศึกษาหรือการฝกอบรมอาจเปนหนทางหนึ่งที่ชวยเพิ่มทุนมนษุยและประสทิธิภาพการ
ผลิตของทุนมนุษย  แตประสิทธิภาพของทุนมนุษยนั้นยังอาจจะเพิ่มขึ้นไดจากปจจัยอ่ืนๆ ใน World 
Development Report 1980 ของธนาคารโลกไดกลาวไววานอกจากการพัฒนาในดานการศกึษาแลวการ
พัฒนาในดานสาธารณสุข และมาตรฐานทางโภชนาการ ก็สามารถชวยทําใหประสิทธิภาพการผลิตของทุน
มนุษยดีขึ้น และปจจัยเหลานั้นยังชวยกระตุนใหมีการเพิ่มทุนทางกายภาพและชวยลดการพึ่งพิงของประชากร 
และในที่สุดไดชวยกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัการเติบโตทางเศรษฐกิจกส็ามารถชวย
ใหมีการลงทุนในทุนมนษุยเพิ่มขึ้นอีกดวย 

ประสิทธิภาพการผลิตของทุนมนุษยสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเจาของทุนมนุษยนั้นมีสุขภาพดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขในชีวิต หรือไมมีความเครียด Konrad and Mangel (2000) พบวาการอํานวยความสะดวก
ในการทํางานที่ชวยลดภาระความเครียดในการบริหารชีวิตครอบครัว เชน การมีสถานรับเลี้ยงเด็กออนในที่
ทํางาน การใหความยืดหยุนในการเขาหรือออกสํานักงาน การอนุญาตใหลาเพื่อดูแลลูกเล็กๆ ส่ิงแวดลอมใน
การทํางานตางๆ เหลานี้ทําใหชีวิตการทํางานไมเปนอุปสรรคตอการบริหารชีวิตครอบครัว ชวยเพิ่ม
ความสามารถในการระดมคนงาน ลดการลางาน และลาออก และในที่สุดชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
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ทุนมนุษยโดยเฉพาะในสถานประกอบการที่ตองการแรงงานวิชาชีพหรือแรงงานผูหญิง การที่แรงงานมี
ความขัดแยงในชีวิตสวนตัวและชีวิตการทํางานนั้น มีผลทําใหความพึงพอใจในงานและชีวิตลดลง ทวา 
Konrad and Mangel (2000) ไดเตือนวาการมีโครงการที่ชวยเหลือครอบครัวของแรงงานดีเกินไปอาจ
กอใหเกิดปญหาการเกิดแรงดึงดูดที่ไมพึงประสงคสําหรับหนวยงานนั้นๆ เพราะโครงการชวยเหลือครอบครัว
จะดึงดูดคนที่มีภาระทางครอบครัวใหเขามาทํางาน ในที่สุดอาจไดกลุมคนที่มีลักษณะเหมือนกันคือไม
สามารถอุทิศเวลาใหกับงานไดอยางเต็มที่เขามาอยูในที่ทํางานเดียวกันจํานวนมากและอาจเกิดผลทางลบตอ
ประสิทธิภาพของแรงงานในที่ทํางานนั้น  อยางไรก็ดี ยังไมมีการศึกษาเชิงประจักษวาประโยชนที่ใหกับ
ครอบครัวแรงงานไดสรางปญหาในดานประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน  

คุณภาพชีวิตและความสุขในชีวิตของแรงงานเปนมิติที่กวางและอาจมีความเห็นที่แตกตางหลากหลาย 
ประเด็นในเรือ่งความสุขอาจจะมีขอโตแยงมากกวาประเด็นในเรื่องคุณภาพชีวติ ความสุขในชีวิตมมีิติทั้งทาง
กายและจิตใจ คนที่มีความสุขสบายทางกายอาจจะไมมคีวามสุขทางใจ ในขณะที่ผูที่มีความสุขทางใจอาจจะ
มีความยากลําบากแรนแคนในทางกายภาพหรือไมไดมคีวามสะดวกหรูหราในทางกาย เปนการยากที่จะบอก
วาสุขกายหรือสบายใจขนาดเทาใดที่เหมาะสมหรือเปนที่ตองการของมนุษยแตละบุคคล มนุษยบางคนมี
ความสุขและอบอุนทางใจที่ไดอยูในบานทีม่ีพอ แม พี ่ นอง และญาติมากมาย ในขณะที่มนุษยบางคนมี
ความสุขใจที่ไดใชชีวิตอยางสงบและอยูอยางสันโดษ การเปรียบเทียบความสขุโดยรวมทั้งกายและจิตใจ
ระหวางบุคคลจึงเปนนามธรรมที่เปรียบเทยีบกันคอนขางยาก  

เมื่อใดก็ตามที่การประเมินความรูสึกเปนการประเมินที่เปนนามธรรมก็มักจะเกิดปญหาในการวัด
และการเปรียบเทียบ ตัวอยางหนึ่งที่ผูเขียนไดประสบดวยตนเองและเหมาะกับการชี้ใหเห็นถึงปญหาของการ
เปรียบเทียบระหวางบุคคลของการประเมินความรูสึกที่เปนนามธรรม คือ การสํารวจเรื่องสถานะสุขภาพ
ของบุคคล ครัวเรือนหนึ่งที่ถูกสุมเปนตัวอยางนั้นเปนครัวเรือนที่ประกอบดวยชายชราที่เปนหัวหนาครัวเรือน
และหญิงชราที่เปนภรรยา เมื่อประมาณ 2 ปกอนการสํารวจชายชราไดเผชิญกับการเปนโรคหลอดเลือด
สมองจนถึงขั้นเปนผลใหเปนอัมพฤกษ ซ่ึงมีปญหาในการเคลื่อนไหวรางกาย ตองมีการรักษาเยียวยาและมี
การปรับวิถีชีวิตคอนขางสูงมาก การรักษาพยาบาลในชวง 2 ปไดทําใหสุขภาพโดยรวมของชายชราดีขึ้น
มากกวาเมื่อเร่ิมเกิดการเจ็บปวยใหมๆ เมื่อเราใหชายชราประเมินสถานะสุขภาพตนเองในขณะที่ใหสัมภาษณ 
เขาก็ตอบวาสุขภาพดี ในทางกลับกันหญิงชราซึ่งทําหนาที่ดูแลงานทุกอยางในบาน ไมเคยเจ็บปวยหนักๆ แต
ก็พบวาในชวง 2 ปที่ผานมา ความทรุดโทรมของรางกายมันรวดเร็วขึ้นอยางเห็นไดชัด การเคลื่อนไหวขึ้นลง
บันไดก็ยากลําบากกวาเดิม เมื่อใหหญิงชราประเมินสถานะสุขภาพของตนเอง เขาประเมินวาแย ในสายตา
ของบุคคลภายนอกนั้นจะมองวา หญิงชรามีสถานะสุขภาพที่ดีกวาชายชรามาก แตการประเมินความรูสึก
ของทั้งสองกลับใหคําตอบที่ทําใหเห็นวาการเปรียบเทียบคําตอบที่แสดงความรูสึกที่เปนนามธรรมระหวาง
บุคคลนั้นมีปญหา แตถาหากเราเปรียบเทียบความรูสึกนั้นของคนเดียวกันแตในระหวางชวงเวลาจะมีความ
นาเชื่อถือมากกวา  
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นักเศรษฐศาสตรบางสํานักไดพยายามวัดความสุขในลักษณะที่เปนความรูสึกที่ดีขึ้นหรือแยลง
เกี่ยวกับชีวิตโดยรวม โดยทําการเปรียบเทียบความสุขของคนเดียวกันระหวางเวลาตางๆ หรือในชวงที่เกิด
เหตุการณตางๆ Frey and Stutzer (2000) ใชการสํารวจในประเทศสวิสเซอรแลนดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่
มีผลตอความสุขของคนในประเทศ การศึกษาพบวาปจจัยดานสถาบันที่แสดงถึงความเปนประชาธิปไตย
และบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีผลทําใหคนในประเทศมีความสุขยิ่งขึ้นมากกวาปจจัยดาน
เศรษฐกิจ การวางงานทําใหคนมีความสุขนอยลง ปจจัยดานฐานะทางการเงินของครอบครัวก็มีผลตอการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของความสุข ที่นาสนใจคือการมีฐานะทางการเงินดีขึ้นนั้นมีผลใหความสุขของคนเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอยเทานั้น นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่พบวาคนใน 12 ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกามี
ความสุขมากขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟอต่ําหรืออัตราการวางงานต่ํา (Tella et al., 2001)  

สําหรับทัศนะเกี่ยวกับคุณภาพแหงชวีิตของคนนั้น ดร. ปวย อ้ึงภากรณ ไดแสดงทัศนะไวใน
บทความ “คุณภาพแหงชีวติ ปฏิทินแหงความหวัง: จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” ซ่ึงถือไดวาเปนบทความ
ที่มีช่ือเสียงและเปนที่กลาวถึงอยางบอยครัง้ในสังคมมาตั้งแตป พ.ศ. 25161 ทัศนะของ ดร. ปวย สามารถสรุป
ครอบคลุมเปนประเดน็หลักไดดังนี ้

ดานสุขภาพ: การมีอนามยัแมและเดก็ทีด่ี แมและเดก็ไดรับอาหารที่มีคุณประโยชน แมและเด็ก
ไดรับการดูแล แมไมมีลูกมาก ทุกคนไดรับการปองกันโรคฟรีและไดรับบริการรักษาพยาบาลอยางถูกและดี 
มีครอบครัวอบอุน ไดรูวิธีการวางแผนครอบครัว 

ดานการศึกษา: ทุกคนมีโอกาสเรียนหนงัสอืใหมีความรูหากินได  
ดานการทํางาน: การมีอาชีพที่มีความหมาย มีความพอใจวาไดทาํงานเปนประโยชนแกสังคม เกษตรกร

มีที่ดินพอสมควรแกการทํามาหากิน กรรมกรมีหุนสวนในกิจการที่ทําอยู มีการรวมกลุมชวยเหลือกัน 
ดานสังคม: การมีกฎหมายคุมครอง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมมีสงครามกลางเมือง มี

ความสัมพันธระหวางประเทศที่ดี มีความชอบธรรมเปนประโยชนกบัโลกภายนอก ไดเรียนรูความคิดและ
วิชาการของมนุษยจากประเทศตางๆ ไดอานหนังสือที่ไมแพงนัก ไดฟงวิทยุ ดูโทรทัศนโดยมีโฆษณาไมมากนัก 

ดานวัฒนธรรม: การไดมีบทบาทและชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป และงานประเพณีตางๆ 
ดานสิ่งแวดลอม: การมีสวนสาธารณะ มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ มีน้ําสะอาดสําหรับดืม่  
ดานการมีสวนรวม: การไดมีสวนในการเสียภาษีตามอัตภาพ มีสวนในการกําหนดชะตาทางการเมือง 

เศรษฐกจิ และสังคมของชาติ 
ดานหลักประกันทางสังคม: การไดรับประโยชนเมื่อแกชรา หรือผูพึ่งพิงไดรับการดแูลเมื่อหัวหนา

ครอบครัวเสียชีวิต 
การมีอาชีพที่มีความหมาย ไดมีสวนรวมในกิจการที่ทํา งานที่ทํามีสวนทําประโยชนใหสังคม และ

ไดมีสวนรวมในการเสียภาษี หรือจะรวมเรียกวาการไดทํางานที่มีคุณคานั้นนับวาเปนคุณภาพแหงชีวติของคน 
                                                        
1 พิมพครั้งแรกในสังคมศาสตรปริทัศน ปที่ 11 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2516  
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(ซ่ึงรวมถึง “คนทํางาน” ทั้งหลาย) การที่แรงงานมีคุณภาพชวีิตทีด่ยีอมมีสวนทําใหประสิทธิภาพการผลิต
ของแรงงานดขีึ้นเชนเดยีวกนั 

งานอยางไรจึงเรียกวาเปนงานที่มีคุณคา และคนทํางานในประเทศไทยสวนใหญเขาขายวาไดทํางาน
ที่มีคุณคาหรือไม 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ไดใหความหมาย
ของงานที่มีคุณคาวาเปนงานที่เปนที่รวมของสิ่งพึงประสงคทั้งหมดในชีวิตการทํางานของมนุษย ส่ิงที่พึง
ประสงคนั้นรวมตั้งแตเร่ือง โอกาสความกาวหนา รายไดที่เหมาะสมกบังานที่ทํา การไดเปนสวนหนึ่งของที่
ทํางาน มีสิทธิ มีเสียงและไดเปนที่ยอมรับในที่ทํางาน เปนงานที่ชวยใหชีวิตครอบครัวมีความมั่นคง ไดมีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และเปนงานที่มีความเปนธรรม และความเทาเทียมกันไมวาเปนชายหรือหญิง 
และไมถูกเลือกปฏิบัติ 2  องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดหลักการที่จะทําใหประเทศตางๆ บรรลุ
วัตถุประสงคในการสงเสริมใหคนทํางานไดทํางานที่มีคณุคาไว 4 ประการคือ  

1. หลักการและสิทธิพื้นฐานของแรงงาน และการยอมรับความตกลงรวมกันในดานมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวย เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง การบังคับใช
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เลิกการเลือกปฏิบัติในการจางงาน และการขจัดการใชแรงงานเด็ก 

2. เพิ่มโอกาสในการจางงานและการเพิ่มรายได 
3. การสรางภูมิคุมกัน 
4. การสงเสริมการเจรจาและไตรภาค ี
การพัฒนาประเทศไทยที่ผานมาไดนําไปสูการพัฒนาตลาดแรงงานทีด่ีขึ้น การแขงขันและกลไก

ตลาดชวยพัฒนาใหแรงงานไทยจํานวนหนึ่งไดอยูในขายของการทํางานที่มีคุณคา แตก็มีแรงงานอีกจํานวน
หนึ่งที่ยังหาคณุคาของตนในงานที่ทําไมไดหรือไมกย็ังไมสามารถหาคุณคาของงานทีต่นทําได ในที่นี้จะขอ
กลาวถึงขอบกพรองในตลาดแรงงานที่เปนอุปสรรคตอการไดทํางานทีม่ีคุณคา 

การไมปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่รวมกอตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศในป พ.ศ. 2462
ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาองคกรแรงงานระหวางประเทศทั้งหมด 14 ฉบับจากทั้งหมด 185 ฉบับ 
ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการทํางานขององคการแรงงานระหวางประเทศภายใตหมวดวา
ดวยแรงงานบังคับ หมวดวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ หมวดวาดวยเสรีภาพใน
การสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง หมวดวาดวยการขจัดการใชแรงงานเด็กในลักษณะทารุณที่สุด ถือวามี
ความสําคัญที่สุด ซ่ึงประกอบดวยอนุสัญญา 8 ฉบับ โดยประเทศไทยไดลงสัตยาบันไปแลว 5 ฉบับดังนี้ 
                                                        
2 http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/lang--en/index.htm 
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อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ (ลงนามป 2512) 
อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกการใชแรงงานบงัคับ (ลงนามป 2512) 
อนุสัญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกนั (ลงนามป 2542) 
อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ําทีใ่หจางงานได (ลงนามป 2547) 
อนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก (ลงนามป 2544) 
ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการทํางานอีก 3 ฉบับที่ไทยยังไมใหสัตยาบัน

ประกอบดวย ฉบับที่ 87 วาดวยเสรีภาพในการสมาคม ฉบับที่ 98 วาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิใน
การรวมตัวกันและสิทธิในการรวมเจรจาตอรอง และฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและ
อาชีพ การลิดรอนสิทธิของแรงงานและการเลือกปฏิบัติเปนสิ่งที่รัฐไทยไมพยายามแกไขเพื่อใหไดมาตรฐาน
พื้นฐานของแรงงานระหวางประเทศ กลาวไดวาการไมยอมรับในเรื่องสิทธิในการสมาคมและการไมเลือก
ปฏิบัติเปนอุปสรรคตอแรงงานในการไดทํางานที่มีคุณคา 

จรรยา ล้ิมประเสริฐ3 กลาววาการใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 จะทําใหกระบวนการ
สหภาพแรงงานเติบโตอยางมาก เนื่องจาก 

- คนงานและนายจางสามารถใชสิทธิในการรวมตัวไดอยางเสรีโดยไมตองไดรับอนุญาต
ลวงหนาจากรฐั  

- เจาหนาที่รัฐตองละเวนการแทรกแซงใดๆ ที่จะจํากัดสิทธิในการดําเนนิกิจกรรมขององคกร
ของทั้งลูกจางและนายจาง  

- องคกร (สหภาพ) มีเสรีภาพในการเขารวมองคกรใดๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศโดยเสรี 
- ลูกจางไดรับคุมครองจากการกระทําใดๆ อันเปนการเลอืกปฏิบัติดวยสาเหตุที่เปนสมาชิก

สหภาพแรงงาน  
- องคกรลูกจางและนายจางตองไดรับการคุมครองอยางเพยีงพอจากการแทรกแซงระหวางกนั

ทั้งในการกอตัง้ การปฏิบัติ และการบริหาร และการมุงสนบัสนุนการกอตั้งองคกรของคนงาน
ใหอยูภายใตการควบคุมของนายจาง  

- รัฐสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากกลไกการเจรจาโดยสมัครใจทั้งนายจางหรือองคกร
นายจางกับองคกรคนงาน  

การไมสงเสริมการรวมกลุม การเจรจาและไตรภาคี 

ตอเนื่องกับการที่รัฐบาลไทยไมใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยวาดวยเสรีภาพในการสมาคม และ
วาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวกันและสิทธิในการรวมเจรจาตอรอง แสดงใหเห็นถึง
                                                        
3 http://www.thailabour.org/thai/journal/050503il.html 
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เจตนารมณแทจริงของรัฐวาไมตองการใหแรงงานเขมแข็งหรือรวมกลุมกันได ทั้งนี้นายจางและสมาคม
นายจางอาจจะเปนกลุมตอรองทางการเมืองที่ทําใหเสรีภาพในการสมาคมของลูกจางเปนไปไดอยาง
ยากลําบากยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 1  จํานวนสหภาพแรงงานในสถานประกอบการเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
 2547 2548 2549 2550 
จํานวนสหภาพแรงงาน (กิจการเอกชน)1 1,340 1,369 1,313 1,243 
จํานวนสมาชิกสหภาพ (กิจการเอกชน) 1 327,799 325,863 335,600 331,250 
จํานวนลูกจางเอกชน1 12,983,600 13,237,500 13,014,400 13,183,000 
สัดสวนการเปนสมาชิสหภาพ (%) 2.52 2.46 2.58 2.51 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ1 46 45 45 43 
จํานวนสมาชิกสหภาพรัฐวิสาหกิจ1 170,200 168,645 180,500 170,630 
จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ2 348,050 351,417 331,144 347,938 
สัดสวนการเปนสมาชิสหภาพ (%) 48.90 47.99 54.51 49.04 

ที่มา:  1.  กระทรวงแรงงาน, สถิติแรงงาน (www.mol.go.th) 
 2.  สํานักงานสถิติแหงชาติ, การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 3 ป 2547-50 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานของลูกจางเอกชนมีเพียงสามแสนกวาคน 
จํานวนพอๆ กับสมาชิกสหภาพของรัฐวิสาหกิจ สัดสวนการเปนสมาชิกสหภาพของลูกจางเอกชนมีเพียง 
รอยละ 2.51 ในขณะที่ของลูกจางรัฐวิสาหกิจมีสูงกวามากคือประมาณรอยละ 50 ความเขมแข็งของสหภาพ 
แรงงานลูกจางเอกชนคอนขางต่ํากวาลูกจางรัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้ อาจเนื่องจากรัฐวิสาหกิจนั้นไมมีนายจางเปน
ตัวตนใหเห็นจึงมีอุปสรรคในการสมาคมนอยกวา ความออนแอของสหภาพมีผลตอคาจางและสวัสดิการ
ของลูกจาง ทําใหลูกจางขาดอํานาจตอรองในการเรียกรองคุณคาของทุนมนุษย 

การใชแรงงานเด็ก 

ถึงแมวาประเทศไทยจะมี พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่กําหนดมใิหนายจางจางเดก็อายุต่ํา
กวา 15 ปเพื่อทํางาน และไทยยังไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 138 ขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศไปแลวแตก็ยังปรากฏวามีการจางแรงงานเดก็ นอกเหนือไปจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และการลดลง
ของจํานวนคนจนแลวดูเหมือนวา พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  จะมีผลอยางมากตอการลดลงของการจาง
แรงงานเดก็ไทย (รูปที่ 1) ในป พ.ศ. 2533 ประมาณรอยละ 35 ของเด็กอายตุ่ํากวา 15 เปนผูมีงานทําซึ่งใน
ขณะนัน้การศกึษาภาคบังคับของไทยกําหนดไวถึงประถมศึกษาปที่ 6 หรืออายุประมาณอาย ุ 11-12 ป  
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พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการศึกษาภาคบังคับปรับเพิ่มเปน 9 ปหรือจนจบ
มัธยมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงเด็กมีอายุประมาณ 14-15 ป ทําใหสัดสวนเดก็ทีย่ังตองทํางานอยูมีต่ํากวารอยละ 104  

รูปท่ี 1   สัดสวนเด็กอายุต่าํกวา 15 ปท่ีกําลังทํางาน 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 3  
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2546). 

แมวา พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติและ พ.ร.บ. คุมครองแรงงานจะมีผลบังคับใชกับเด็กทุกเชื้อชาตทิี่
อยูในประเทศไทย แตในทางปฏิบัติพบวาการบังคับใชกบัเด็กที่มาจากประเทศเพื่อนบานคอนขางหยอนยาน
กวามาก Lisborg and Buckley 5  ทําการสํารวจแรงงานเด็กจํานวน 2,600 ตัวอยางในจังหวัดเชยีงราย ตาก 
อุดรธานี สมุทรสาคร สงขลาและปตตาน ีพบวาประมาณรอยละ 35 ของตัวอยางเปนแรงงานเด็กอายุต่ํากวา 
15 ป ประมาณรอยละ 63 ตองทํางานเกนิวันละ 8 ช่ัวโมง Lisborg and Buckley สรุปวาสาเหตทุี่ในไทยมี
แรงงานเดก็มากมายเพราะ  

- การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ไมสมดุลระหวางประเทศไทยและประเทศ 
เพื่อนบานทําใหเกิดแรงงานยายถ่ินระหวางประเทศ 

- มีกลุมอาชญากรรมขามชาติ 
- การขาดการจดัการปญหาแรงงานขามชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
- การขาดการตรวจแรงงานในบางสาขาและความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมาย 
- การทุจริตคอรัปชั่น 
- การไมใหสัญชาติแกชนกลุมนอยและการขาดความชัดเจนทางกฎหมายของสถานภาพเด็กที่

เปนลูกแรงงานดาว 
                                                        
4 นับตั้งแตไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ในป พ.ศ. 2544 เรา
ไดยกเลิกการถามเกี่ยวกับการทํางานของเด็กอายุตํ่ากวา 15 ปในการสํารวจแรงงาน 
5 Anders Lisborg and Paul Buckley “Child Labour in Thailand,” December 2006. http://www.phamit.org/download/ 
Pages%20from%20ILOasiaissue05_03.pdf  
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เด็กที่อายตุ่ํากวา 15 ป แตตองขายแรงงานแทนที่จะอยูที่โรงเรียน ไมมีโอกาสไดสะสมทุนมนุษย
ใหแกตนเอง เด็กเหลานีไ้มสามารถไดช่ือวาไดทํางานที่มคีุณคาอยางแนนอน 

การเลือกปฏิบัติกับแรงงานตางดาว 

แรงงานตางดาวในประเทศไทยไดรับการกลาวขวัญวา ทํางานหนกัและถูกเอารัดเอาเปรียบ การ
สํารวจของสํานักวจิัยเอแบคโพลลในป พ.ศ. 2549 6   พบวาประมาณรอยละ 74 ของตัวอยางคนไทยเหน็วา
แรงงานตางดาวมักจะทํางานหนักเสมอ ประมาณรอยละ 80 เห็นวาแรงงานตางดาวควรไดรับการคุมครอง
ดานสิทธิเกี่ยวกับชั่วโมงทํางานเชนเดยีวกบัแรงงานไทย ความเห็นของการสํารวจบอกเปนนยัๆ วาคนไทย
ยอมรับวา แรงงานตางดาวถูกเลือกปฏิบัติ คือแรงงานตางดาวทํางานหนกักวาคนไทยและไมไดรับความ
คุมครองดีเทากับคนไทย 

ความตองการแรงงานตางดาวมีผลมาจากการที่แรงงานไทยในระดับที่ใชฝมือนอยมีไมเพียงพอกับ
ความตองการ นั่นคือ เปนผลทั้งดานอุปทานที่นอยและดานอุปสงคที่ยังตองการเปนจํานวนมากอยางไม
เปลี่ยนแปลงหรือไมก็มากขึ้นเรื่อยๆ ในดานอุปทานของแรงงานไรฝมือนั้นมีลดลงดวยโอกาสทางการศึกษา
ของคนไทยที่ดีขึ้น แรงงานไทยมีทักษะและฝมือมากขึ้น และคาจางสูงขึ้น นอกจากนี้ กฎระเบียบเกี่ยวกับ
การคุมครองแรงงานทําใหการจางแรงงานมีตนทุนดานสวัสดิการสังคมสูงขึ้นดวย โดยรวมคือ การจะจาง
แรงงานไทยไรฝมือนั้นมีตนทุนที่สูงขึ้น และแรงงานไทยจํานวนนอยลงเรื่อยที่ยังอยูในตลาดแรงงานไรฝมือ 

ในดานอุปสงคตอแรงงานไรฝมือกลับไมไดลดลงตามไปดวย ผูประกอบการไทยสวนใหญยังคง
ตองการแรงงานไรฝมือจํานวนมากในการเพิ่มผลผลิต โดยผูประกอบการเนนการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน 
แทนที่จะพัฒนากิจการใหมสัีดสวนแรงงานลดลง อุตสาหกรรมไทยสวนใหญยังมคีวามหนดืในการพัฒนา
ดานเทคโนโลย7ี เมื่อไมปรับตัวทําใหยังคงตองการแรงงานไรฝมือจํานวนมาก และการที่ผูประกอบการยังกด
คาจางใหถูกก็เพื่อใหยังคงความสามารถในการแขงขัน แรงงานตางดาวจึงเปนคําตอบของผูประกอบการไทย
ที่เนนแรงงานถูกแบบไมตองการทุนมนุษย ทําใหจาํนวนการจางแรงงานตางดาวที่ประมาณไดมีมากขึ้น
เร่ือยๆ จาก 7 แสนคนในป พ.ศ. 2538 เพิม่เปนเกือบ 2 ลานคน ในอีก 10 ปตอมา (ตารางที่ 2)  

                                                        
6  การสํารวจของสํานักวิจัยเอแบคโพลล เกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยตอแรงงานตางดาว สํารวจเมื่อวันที่ 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2549 
จํานวน 4,148 ตัวอยางจาก 11 จังหวัด http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/downloads/ 
abacpoll-english.pdf 
7  เชนเดียวกับความตองการลูกจางทํางานบาน ครัวเรือนไทยไมตองการปรับตัวดวยการใชเครื่องลางจาน เครื่องดูดฝุน ใช
เสื้อผาที่ไมตองรีด หรือลงแรงเองบางเล็กๆ นอยๆ แตใชวิธีการปรับตัวดวยการจางแรงงานตางดาว และยอมรับขอจํากัดดาน
การสื่อสารระหวางกัน และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น (ตามที่ไดยินมา) 
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ตารางที่ 2 จํานวนแรงงานตางดาวในไทย 
ป จดทะเบียน ไมจดทะเบียน รวม สัดสวนจดทะเบียน 

2538 293,652 406,348 700,000 42 
2539 293,652 424,037 717,689 41 
2540 90,911 870,556 961,467 9 
2541 99,974 886,915 986,889 10 
2542 99,956 563,820 663,776 15 
2543 568,249 281,751 850,000 67 
2544 409,339 558,910 968,249 42 
2545 288,780 711,220 1,000,000 29 
2546 849,552 149,848 999,400 85 
2547 705,293 807,294 1,512,587 47 
2548 668,576 1,104,773 1,773,349 39 
2549 460,014 1,339,986 1,800,000 26 

ที่มา: Martin (2007) หนา 4. 
 

แรงงานตางดาวมีคุณคาตอเศรษฐกิจไทย การประมาณการโดย Martin (2007) คาดวาแรงงานตาง
ดาวประมาณรอยละ 5 ของกําลังแรงงานไทย มีสวนในการสรางผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross 
Domestic Product หรือ จีดพีี) ใหแกไทยไดประมาณ 2 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณรอยละ 1.25 
ของจีดีพี แตดูเหมือนวาคณุคาของแรงงานตางดาวตอระบบเศรษฐกิจไทยไดถูกมองขามไป 

พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิไดอนุญาตใหมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ อายุ ศาสนา และ
เชื้อชาติ แตในทางปฏิบัติแรงงานตางดาวมกัไมไดรับการปฏิบัติเยี่ยงเดียวกับแรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงาน
ตางดาวที่ไมไดจดทะเบียน จากการสํารวจของสํานักวจิัยเอแบคโพลลช้ีใหเหน็วามคีนไทยเพียงรอยละ 41 
ไมทราบวาแรงงานตางดาวที่ทํางานเหมือนๆ กับแรงงานไทยควรไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับแรงงานไทย 
รอยละ 66 ไมทราบวาลูกของแรงงานตางดาวมีสิทธิในการไดรับการศึกษาในโรงเรียนไทย  

ภาพดานลบของแรงงานตางดาวคือ ขาวเกีย่วกับการกออาชญากรรมของแรงงานตางดาว ประมาณ
รอยละ 79 ของตัวอยางเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการกออาชญากรรมของแรงงานตางดาว และประมาณ
ประมาณรอยละ 59 ไมเห็นดวยทีจ่ะใหรัฐบาลไทยรับแรงงานตางดาวมาทํางานมากขึน้ แตอีกรอยละ 32 ไม
ตองการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการรับแรงงานตางดาวมาทํางานในประเทศมากขึน้ 

การบังคับใชอัตราคาจางขั้นต่ําไมมีประสิทธิภาพ 

กฎหมายไทยไดมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําตั้งแตป พ.ศ. 2515 โดยในชวงแรกนั้นใหบังคับใช
กับลูกจางเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อีก 2 ปตอมาจึงใหบังคับใชทั่วประเทศ นับเปนเวลากวา 34 ป
แลวที่เรามีการบังคับใชอัตราคาจางขั้นต่ํากับแรงงานทั่วประเทศ แตก็ยงัมีแรงงานหลายลานคนที่ไดรับคาจาง
ต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา (รูปที่ 2) ในป พ.ศ. 2550 ลูกจางเอกชนไทยประมาณ 3 ลานคน หรือรอยละ 20 ของ
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ลูกจางเอกชนไดรับคาจางต่าํกวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด ในจํานวนนี้กวารอยละ 80 มีการศึกษา
ระดับประถม และอีกรอยละ 15 มีการศึกษาระดับมัธยมตน (รูปที่ 3) แทบทุกอุตสาหกรรมมีการจายคาแรง
ต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา ภาคเกษตรมีสัดสวนของแรงงานคาจางต่ําคอนขางสูงกวาภาคอื่นๆ ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรม กอสราง พาณิชยกรรม และบริการมสัีดสวนในการมองขามคุณคาของแรงงานพอๆ กนั 
(รูปที่ 4) 

ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน เราไดยกเวนการใชอัตราคาจางขั้นต่ํากับลูกจางทํางานตามฤดูกาลใน
ภาคเกษตรและผูรับงานไปทําที่บาน การยกเวนนี้นบัวาขัดกับหลักของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติขององคการแรงงานระหวางประเทศ ทําใหเหน็วาเรายังไมเหน็คุณคาของงานในภาคเกษตรและงานที่
มีผูรับงานไปทําที่บาน 

รูปท่ี 2  จํานวนและสัดสวนลูกจางเอกชนที่ไดรับคาจางต่ํากวาคาจางขัน้ต่ํา 
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ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

รูปท่ี 3  การกระจายตามการศึกษาของลูกจางเอกชนที่ไดรับคาจางต่ํากวาคาจางขั้นต่าํ 
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ประถมหรือต่ํากวา มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรีข้ึนไป

 
ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
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รูปท่ี 4  การกระจายตามอุตสาหกรรมของลกูจางเอกชนที่ไดรับคาจางต่าํกวาคาจางขัน้ต่ํา 
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เกษตร อุตสาหกรรม กอสราง พาณิชยกรรม คมนาคม บริการ  
ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ความไมเปนธรรมของผลตอบแทน 
นอกจากแรงงานไทยจํานวนหนึ่งจะไดรับผลตอบที่ต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําแลว เรายังจะเห็นไดวา

การปรับอัตราคาจางขั้นต่ํานั้นไมสอดคลองกับอัตราเงินเฟอทําใหอัตราคาจางขั้นต่ําที่แทจริงลดลง 
ตัวอยางเชน ในรูปที่ 5 แสดงอัตราคาจางขั้นต่ําของกรุงเทพ แมวาอัตราคาจางขั้นต่ํา ณ ราคาตลาด จะเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ บางปเพิ่มมาก บางปเพิ่มนอย บางปไมมีการปรับเพิ่มเลย แตโดยแนวโนมตั้งแตป พ.ศ. 2538 แลว
อัตราคาจางขั้นต่ําที่ราคาคงที่ ป พ.ศ. 2545 นั้นไดลดลง ซ่ึงเปนนัยวา แรงงานทํางานเทาเดิมแตไดรับรายได
แทจริงลดลง แสดงใหเห็นถึงความไมเปนธรรมในการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา 

รูปท่ี 5  อัตราคาจางขัน้ต่าํในเขตกรุงเทพตามราคาตลาดและราคาแทจริง 
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คาจางขั้นต่ํา ณ ราคาปจจุบัน คาจางขั้นตํ่า ณ ราคาคงท่ี ป 2545
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ความไมเปนธรรมอีกประเภทคือ ชองวางระหวางรายไดของลูกจางในระดับการศึกษาตางๆ กวาง
มากขึ้น (รูปที่ 6) โดยเฉพาะลูกจางที่มกีารศึกษาระดบัมัธยมปลาย ปวช. ปวส. และอนุปริญญาไดรับ
ผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบแยลง ผูที่มีการศึกษาระดบัมัธยมปลายไดคาจางเฉลี่ยสูงกวาผูจบมัธยมตนเพียง
เล็กนอย ผูที่จบ ปวส. หรืออนุปริญญา ไดคาจางแทบจะไมแตกตางจากผูจบ ปวช. เลย ในขณะที่การเรียนตอ
ระดับ ปวส. เปนปริญญาตรีเพิ่มอีก 2 ป ไดใหผลตอบแทนเพิ่มเกือบ 2 เทา ดวยเหตุนี้ทําใหแรงงานระดับ 
ปวช. และ ปวส. มีจํานวนนอยลงเรื่อยๆ 8   นอกจากนี ้ ชองวางของผลตอบแทนระดับปริญญาตรีขึ้นไปกับ
ระดับการศึกษาอื่นๆ ก็กวางขึ้น  

รูปท่ี 6 คาตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของลูกจางเอกชนจําแนกตามการศึกษา 
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ด
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ประถมหรือต่ํากวา มัธยมตน มัธยมปลาย

ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรีขึ้นไป  
ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

การไมมีเวลาวางกับครอบครัว 

การทํางานที่มคีุณคาควรไดรับคาตอบแทนเพียงพอกับการยังชีพตามสถานะ ไมตองทํางานหนกั
มากเกินไปจนไมสามารถมีเวลาวางกับครอบครัว หรือไมมีเวลาเพื่อการบันเทิง การทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง 
สัปดาหละ 6 วัน จะทําใหแรงงานมีเวลากบัครอบครัวในชวงหลังเลิกงานและในวนัหยุดสัปดาหละหนึ่งวนั 
จากตารางที่ 3 จะเห็นวาแรงงานไทยที่ไมใชวิชาชีพสวนใหญทํางานเกนิสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง เกษตรกรใน
ภาคใตและเหนือทํางานเกนิ 60 ช่ัวโมงตอสัปดาห การมช่ัีวโมงทํางานที่ยาวนานทําใหมีเวลาวาง และเวลาทํา
จะใชทํากิจกรรมรวมกันกับครอบครัวนอยลง ซ่ึงเปนการลดคุณคาของงานลง 

                                                        
8 เหตุผลอื่นที่ประกอบกันคือ แรงงานระดับปวช. และ ปวส. มักไมไดรับการสนับสนุนใหมีความกาวหนาในสาขาอาชีพ  



ดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย 13 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2551 เร่ือง สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ตารางที่ 3 ชั่วโมงทํางานเฉลีย่ของลูกจางเอกชนป 2550 ไตรมาส 3  

 
กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล กลาง เหนือ ตะวันออก เฉียงเหนือ ใต ทั้งประเทศ 

เกษตร       
แรงงานทั่วไป 43.76 43.42 43.58 42.59 33.81 40.40 
แรงงานวิชาชีพ . 57.79 64.74 48.00 70.36 60.60 
อุตสาหกรรม       
แรงงานทั่วไป 48.93 51.83 49.92 49.99 46.76 50.58 
แรงงานวิชาชีพ 45.57 49.23 46.48 49.91 39.91 47.47 
กอสราง       
แรงงานทั่วไป 49.07 48.01 46.92 50.45 47.03 48.50 
แรงงานวิชาชีพ 46.61 48.37 48.03 51.52 50.02 47.85 
พาณิชยกรรม       
แรงงานทั่วไป 47.86 51.47 49.92 51.15 49.45 49.91 
แรงงานวิชาชีพ 44.34 47.89 47.23 45.89 48.01 45.55 
คมนาคม       
แรงงานทั่วไป 48.40 49.78 49.85 50.21 49.15 49.35 
แรงงานวิชาชีพ 43.67 50.96 47.78 40.00 56.20 47.88 
บริการ       
แรงงานทั่วไป 50.83 51.25 48.92 49.30 50.88 50.45 
แรงงานวิชาชีพ 44.64 43.16 42.73 43.52 40.15 43.05 

ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

การขาดภูมิคุมกัน 

การทํางานที่มีคุณคารวมถึงงานที่ใหสิทธิในการไดรับภูมิคุมกันเมื่อผูทํางานอยูในภาวะยากลําบาก 
ไมวาจะเปนการเจ็บปวย การตกงาน หรือการทุพพลภาพดวยอุบัติเหตุหรือแกชราจนไมสามารถทํางานได  

แรงงานในไทยจํานวนมากยงัขาดภูมิคุมกนั จํานวนลูกจางเอกชนในป พ.ศ. 2549 ไตรมาส 4 มี
ประมาณ 10.3 ลานคน ซ่ึงตามกฎหมายประกันสังคมลูกจางเอกชนทั้งหมดนี้ควรเปนผูประกันตน และไดรับ
ภูมิคุมกันทั้งดานเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน แตปรากฏวา
จํานวนผูประกันตน ณ ส้ินป พ.ศ. 2549 มีเพียง 8.5 ลานคน นั่นคือระบบภูมิคุมกนัสามารถครอบคลุมลูกจาง
ไดรอยละ 83 ลูกจางที่ยังขาดภูมิคุมกนัสวนใหญทํางานอยูในกิจการขนาดเล็กที่มีการจางงานนอยกวา 10 คน 
(ตารางที่ 4) ประมาณรอยละ 71 ของลูกจางในกิจการขนาดเล็กยังไมไดรับภูมคิุมกัน ซ่ึงปญหาความ
ครอบคลุมต่ําอยูในภาคกลาง เหนือ ตะวนัออกเฉียงเหนอื และใต 
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วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ตารางที่ 4  จํานวนลูกจางในกิจการขนาดเล็กวา 10 ท่ียังไมไดรับการคุมครองประกันสังคมป 2549 
  

ผูประกันตน ม. 331 
 

จํานวนลูกจาง2 
สัดสวนที่ยังไมไดรับภูมิคุมกัน 

ดานสังคม 
รวมทั่วประเทศ 930,901 3,169,144 71 
กรุงเทพและปริมณฑล 479,252 495,185 3 
ภาคกลาง 137,126 864,166 84 
ภาคเหนือ 110,238 618,169 82 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 107,621 714,384 85 
ภาคใต 96,664 477,240 80 

หมายเหตุ: จํานวนลูกจางผูประกันตนในกรุงเทพและปริมณฑลในกิจการตั้งแต 10 คนขึ้นไปมีจํานวน 4.35 ลานคนในป 
2549 แตการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาจํานวนลูกจางทั้งหมดในกรุงเทพและปริมณฑลมีเพียง 
1.77 ลานคน แสดงใหเห็นวาการสํารวจอาจมีปญหาการสุมตัวอยางในเขตกรุงเทพโดยเฉพาะลูกจางในกิจการ
ขนาดใหญ จํานวนตัวอยางในภาคกลางก็มีปญหาลักษณะเดียวกัน 

ที่มา:  1. สํานักงานประกันสังคม, รายงานสถิติประจําป 2549 
2. สํานักงานสถิติแหงชาติ, ขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรป 2549 ไตรมาส 4  
 
แรงงานอีกกลุมที่ขาดภูมิคุมกันคือ แรงงานที่รับงานไปทําที่บาน และแรงงานรับเหมาชวง ซ่ึงกิจการ

จํานวนมากหนัมาจางงานดวยลักษณะนี้เพื่อลดตนทุนของการจางงานและการเลิกจาง ในการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 25509 พบวา แรงงานที่รับงานไปทําที่บานมีประมาณ 4.4 แสนคน กวารอยละ 
50 ทํางานในภาคการผลิตประเภทเสื้อผา เครื่องแตงกาย และสิ่งทอ แรงงานเหลานี้ถูกเลือกปฏิบัติโดย
กฎหมายของไทยเอง 

บทสรุป 

การไดทํางานที่มีคุณคาเปนคุณภาพชีวิตของแรงงาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีชวยใหประสิทธิภาพการ
ผลิตของแรงงานดีขึ้นดวย แรงงานไทยจํานวนมากไดช่ือวาไดทํางานที่มีคุณคา แตก็ยังมีแรงงานไทยและ
แรงงานตางดาวอีกจํานวนมากที่ยังอยูหางไกลจากงานที่มีคุณคา ปญหาหลักที่ทําใหแรงงานเหลานัน้เขาไปไม
ถึงงานที่มีคุณคาคือ ความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมายไทย โดยเฉพาะ พ.ร.บ. คุมครองแรงงานและ 
พรบ. ประกันสังคม นอกจากนี้ ความไมกลาหาญพอในการยอมรับหลักการและสิทธิพื้นฐานในการทํางานที่
เปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหคุณคาของงานของแรงงานบางกลุมถูก
ประเมินต่ําเกินไป  

                                                        
9 สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจการรับงานมาทําที่บาน พ.ศ. 2550. http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/ 
home_work50.pdf 
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