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บทคัดยอ  

  การศึกษาสภาพการทํางานของผูรับงานไปทําที่บาน ซึ่งถูกจัดใหเปนแรงงานนอก
ระบบกลุมหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงสภาพการทํางานที่มีผลกระทบตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของแรงงานนอกระบบผูรับงานไปทําที่บานและสมาชิกในครอบครัว ตลอดถึงปญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน นํามาเสนอแนะแนวทางการจัดการเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูรับงานฯและสมาชิกในครอบครัว การวิจัยครั้งนี ้ไดขอมูลจากตัวอยาง 84 ตัวอยาง ผูรับงานฯ
เปนหญิงมากกวาชาย อายุอยูระหวาง30-49 ป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จนถึง
อาชีวศึกษา ทั้งหมดนับถือพุทธศาสนา  สวนมากโสด และมีสถานะเปนหัวหนาครอบครัว ไมดื่มเหลา 
ไมสูบบุหรี่เปนสวนมาก มีการพักผอนที่เพียงพอ แตสวนใหญก็ยังไมคอยออกกําลังกาย ผูรับงานฯ 
สวนมากใชบานของตนเองเปนที่ทํางาน เปนบานไม มีความแข็งแรงมั่นคง มีแสงสวางและการ
ถายเทอากาศสะดวก  ผูรับงานฯทํางานนีร้ะหวาง 1-2 ป ดําเนินการดวยตนเองเปนสวนมาก ผูวา
จางเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการทํางาน ผูรับงานฯจัดหาอุปกรณที่ใชในการทํางานเอง เรื่องคาจาง
ก็ไมมีปญหา ตามที่ตกลงกันไว ถูกหักบางถางานไมดี และไมไดรับความชวยเหลือเมื่อเจ็บปวยหรือ
ไดรับบาดเจ็บ มีรปูแบบในการทํางานไมแนนอน แตเฉลี่ยแลวมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน ทํางานทุกวัน 
ไมมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป มีความเสี่ยงตอการเปนโรคปอดจากฝุนฝายในกลุมที่ตัดเย็บเสื้อผา 
ผูรับงานฯ ไมคอยทราบเกี่ยวกับกฎหมายจากกระทรวงแรงงานที่ออกมาใหความคุมครองในเรื่องนี ้ 
เพราะการอบรมมีไปไมทั่วถึง      ปญหาสําคัญของผูรับงานฯ  มีปญหา”รับงานไปทําที่บาน”เปน
อาชีพที่ไมมีความมั่นคง ไมมีกฎหมายรองรับ ขาดแคลนเงินทุน ถูกเจาหนาที่เขมงวดเรื่อง
กฎระเบียบมากเกินไป  และมีความขัดแยงกับเพ่ือนรวมอาชีพ  สําหรับความชวยเหลือที่ผูรับงานฯ
ตองการจากสวนราชการมากที่สุด คือ หางานที่นาํไปทําที่บานปอนใหอยางตอเนื่อง  รองลงมา  
ควบคุมไมใหนายจางเอาเปรียบ ดูแลความปลอดภัยในการทํางาน และใหนายจางทําประกันสังคมให 

Abstract 

A study of the status of homework informal sector , which is categorized as one of the 

group workers outside the system. The objective is to make them aware of the 

working environment which may affect the health and safety of the homework 

informal sector and their family members.  Adopt guidelines for the health and safety 

to solve the problems. This research data from 84 samples, male more than female  

aged 30-49 years, the study of junior school, all of them were Buddhist , most were 
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singles and status as head of the family, no alcohol, no smoke. There is enough of 

rest, but the majority still rarely exercises. The homework informal sector mostly used 

their homes as the workplace which are  wooden house  that so strong enough, good 

lighting and ventilation.  The homework informal sector done this work only 1-2 year, 

asking the jobs by themselves, Employers  provided the raw materials used in the 

work. The homework informal sector supplying equipment used in the work 

themselves. No problem about payroll matter but in agreeing to be broken if the work 

is not good and not get help when illness or injury. There are no pattern in the works, 

tentatively, but with an average of more than 8 hours per day and work every day. 

There is no problem about general health. There is a risk of lung disease, dueto 

cotton dust in the sewing group. The homework informal sector are rarely informed 

about the law from the Ministry of labour that comes out of coverage on this subject 

because there is no thorough training to the homework informal sector.  Major 

problems of  "Get a job, go home" are not professional stability. There is no law 

supports and the funding shortage no subject to rigorous rules officials, too, and there 

is a conflict with the profession.  For the assistance that the homework informal 

sector wants to expand from a government job, is to enter the home, continuously.  

Secondary Take  advantage of employer control security in work and employment, 

social insurance. 

คําสําคัญ : แรงงานนอกระบบ(Informal Sector),งานที่รับไปทําที่บาน 

ความสําคัญของปญหา 

แรงงานนอกระบบ(Informal Sector) ไดเริ่มมีการกลาวถึงกันมากขึ้นในระยะ 30 ปหลัง

ศตวรรษที่แลว เพราะในประเทศที่กําลังพัฒนาในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมแถบลาตินอเมริกา

และในเอเซีย มีปญหาของแรงงานนอกระบบเพ่ิมมากข้ึน สําหรับประเทศไทย แรงงานนอกระบบ

หรือจะเรียกอีกอยางวา ผูรับงานไปทําที่บาน มิใชสิ่งแปลกใหม  แตในอดีตยังมีการทํากันไมมากนัก 

และลักษณะงานที่ทําก็ไมซับซอน เชน การทอผา การตัดเย็บเสื้อผา การแกะสลัก การตัดเย็บรองเทา 

และอื่นๆ ซึ่งงานที่ทําตองการเพียงทําเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือขาย  โดยมีปริมาณไมมาก จน

ทําใหผูผลิตหรือผูทํางานไมตองเรงรีบ มีอิสระในการทํางานและไดคาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณ

งานที่ทํา แตดวยเวลาที่ผานไป การทํางานนอกระบบมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทั้งจํานวนแรงงาน และ

ชนิดของงาน ลักษณะการทํางานสวนใหญไดเปลี่ยนแปลงไปเปน การแบงกระบวนการผลิตบางสวน

ออกมาจากโรงงาน เปนผลใหการทํางานมีลักษณะที่ไมแตกตางจากในโรงงาน ปญหาคือ คนที่เปน

แรงงานนอกระบบ(ผูรับงานไปทําที่บาน) เหลานี้ นอกจากจะไดรับคาตอบแทนต่ํา มีชั่วโมงการ
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ทํางานที่ยาวนานข้ึน ตองเผชิญกับปญหาสุขภาพที่เกิดข้ึนจากการทํางาน เพราะในกระบวนการผลิต

ของงานอุตสาหกรรมสวนใหญจําเปนตองใชสารเคมีที่แตกตางกันออกไปมากบางนอยบางเชน สี

ยอมผา กาวทารองเทา ปุย สารกําจัดแมลง เมื่องานบางลักษณะถูกสงออกไปทําตามบานใน

ลักษณะของการเหมาชวง(Sub-contract) ช้ินสวนของวัตถุดิบ สารเคมีตางๆ อุปกรณประกอบใน

กระบวนการผลิตไดแพรออกไปดวย  ซึ่งสารเคมีเหลานี้อาจมีพิษภัยแตกตางกันออกไป แรงงานและ

ครอบครัวมีภูมิไวรับที่แตกตางกัน แนนอนเด็กและผูสูงอายุยอมมีมากกวาผูใหญ ดังตัวอยาง

การศึกษาของ ภาวนา พัฒนศรี (2537) ศึกษาเรื่อง " กรณีของหญิงผูรับงานไปทําที่บานในกิจการ

แหอวน จังหวัดขอนแกน" พบวา ผูหญิงตองทํางานถึงวันละ 8-9 ช่ัวโมงโดยเฉลี่ย หากเปนชวงงาน

เรงก็จําเปนตองใชสารกระตุนบางชนิดเพ่ือใหสามารถทํางานตอไปได ดังนั้น ปญหาสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการทํางานที่ตรวจพบคือ การปวดเมื่อยจากการนั่งทํางานเปนระยะเวลานาน และมีการ

ระคายเคืองที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากการไดรับสารเคมีที่ใชอบแหอวน และอาจไดรับอันตรายจากการใช

สารกระตุนเพ่ือใหสามารถทํางานไดนาน จะเห็นไดวาแรงงานนอกระบบ(ผูรับงานไปทําที่บาน)มี

ความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายตอสุขภาพ แนวโนมสูงข้ึนตามความหลากหลายของงานที่ทาง

โรงงานหรืออุตสาหกรรมขนาดยอมสงออกไปยังครัวเรือน โดยที่ลึกๆแลวเจาของงานสามารถจาง

แรงงานในราคาต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ํา เมื่อเจ็บปวยก็ไมตองรับผิดชอบ ทั้งๆที่การเจ็บปวยนั้นๆ

นับเปนการบาดเจ็บจากงาน หรือเปนโรคจากการทํางาน  นอกจากนี้ปญหาดังกลาวยังสงผลไปยัง

สมาชิกในครอบครัว ซึ่งคือเด็กเล็กและผูสูงอายุ รวมทั้งผูที่อาศัยอยูในละแวกบานเดี่ยวกันและขยาย

ไปชุมชนโดยรวมที่อาจไดรับผลกระทบจากการทํางานดังกลาว 

         การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงสภาพการทํางานของแรงงานนอกระบบผูรับงานไปทําที่บาน ใน

กระบวนการผลิตข้ันตอนตางๆ ผลกระทบตอสุขภาพและการบาดเจ็บของแรงงานนอกระบบผูรับงาน

ไปทําที่บาน และสมาชิกในครอบครัวเหลานั้น และรวมไปถึงผลเสียที่เกิดข้ึนกับชุมชน เพ่ือจะนํา

ผลการวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางในการหาทางแกไขและปองกันปญหาสุขภาพและความปลอดภัยของ

แรงงานนอกระบบ(ผูรับงานไปทําที่บาน) ตอไป 

นิยาม :- 

แรงงานนอกระบบ(Informal Sector) หมายถึง ผูมีงานทําที่มีอายุตัง้แต 15 ปข้ึนไป ไมไดรับสิทธิ

คุมครองสุขภาพตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตยังคงไดรับสิทธิการ

รักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตัวอยางของแรงงานนอกระบบ เชน ผูที่ทํางานไม

เต็มเวลา ผูที่ทําการผลิตอยูกับบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน การจางแรงงานนอกระบบ การจางงาน

ตนเอง งานรับเหมาชวง ผูที่ทํางานระยะสั้น เปนตน กรมสวัสดิการและคุมตรองแรงงาน ไดจัด

แบงเปนกลุมไดดังนี้ กลุมเกษตรพันธสัญญา กลุมแรงงานบริการ กลุมผูรับงานไปทําที่บาน กลุมคน

รับใช/คนทํางานบาน กลุมแรงงานที่ทาํงานไมเต็มเวลา กลุมอาชีพอิสระ ทั้งนี้แรงงานนอกระบบ

ขางตนยกเวนกลุมอาชีพอิสระ จะมีทั้งผูวาจางหรือนายจาง และผูรับจางหรือลูกจาง   (ตาม 
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541) ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงาน

ไปทําที่บาน พ.ศ. 2553                                                                                                      

งานท่ีรับไปทําท่ีบาน หมายถึง งานที่ผูวาจางงานในกจิการอุตสาหกรรมมอบใหผูรับงานไปทําที่

บาน เพ่ือนําไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผูวาจางหรืองานอื่นที่กําหนดใน

กฎกระทรวงกระทรวงแรงงานไดมีคําช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้  หลักเกณฑในการพิจารณาวางานใด

เปนงานที่รับไปทําที่บาน                                                                                                                                             

1. เปนงานที่ผูวาจางงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบใหผูรับงานไปทําที่บานทาํ เพ่ือผลิตหรือ

ประกอบ บรรจุ ซอมแซม ปรับปรุง                                                                                                                                 

2. สถานที่ทาํงานอาจเปนที่บานของผูรับงานไปทําทีบ่าน หรือสถานที่อื่นๆซึ่งๆผูรับงานไปทําที่บาน

เลือกเอง และมิใชสถานประกอบกิจการของผูจางงาน                                                                                                           

3. เพ่ือรับคาตอบแทน                                                                                                                              

4. งานที่มอบหมายตองเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู

จางงาน    

วัตถุประสงค                                                                                                                                        
 1. เพ่ือทราบสภาพการทํางานที่มีผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานนอก
ระบบผูรับงานไปทําที่บานและสมาชิกในครอบครัว                                                                                                   
 2. ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบผูรับ
งานไปทําที่บานในพ้ืนที่เปาหมายกับภาพรวมของทั้งประเทศที่มีการสํารวจไวในปพ.ศ.2560                                                                 
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน
นอกระบบผูรับงานไปทําที่บานและสมาชิกในครอบครัว 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

             1. รูปแบบ/วิธีการวิจัย               

  ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งประกอบดวย การสัมภาษณแบบ
เจาะลึก          (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการ
เฝาสังเกต (Observation) 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนแรงงานนอกระบบผูรับงานไปทําที่บานในลักษณะเปน
การทํางานถาวร และ/หรือ ทําช่ัวคราว และ/หรือ ทํางานในลักษณะหารายไดเสริมโดยมีเวลาทํางาน
มานานอยางนอย 5 ปข้ึนไป 

3. เครื่องมือวิจัย/ วิธีการรวบรวมขอมูล                                                                                  
มีข้ันตอนการศึกษาดังนี ้                                                                                                                          
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  1. การสํารวจเบ้ืองตนเพ่ือหาพ้ืนที่ศึกษา :  กรณีศึกษา ในจังหวัดนครปฐม                                                       
  2. กรอบการวิจัย มี guidelines ดังนี้ 

  2.1 กระบวนการผลิต                                                                                   
   2.2 ปญหาสุขภาพ การบาดเจ็บ                                                                                   
   2.3 มีการดูแลสุขภาพและการบาดเจ็บอยางไร                                                      
   2.4 ปญหาแรงงานสัมพันธ                                                                              
   2.5 วิถีชีวิต ศึกษาการดําเนินชีวิตประจําวันของแรงงานนอกระบบผูรับงาน
ไปทําที่บานโดยมองผานความสัมพันธภายในครอบครัว เพ่ือตรวจสอบวาการทํางานไดสงผลทางลบ
หรือทางบวกตอความสัมพันธในครอบครัวอยางไร  

   4. การวิเคราะหขอมูล  

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ใหเห็นความเช่ือมโยงระหวางลักษณะงานที่ทํากับปญหา
สุขภาพและการบาดเจ็บของแรงงานนอกระบบผูรับงานไปทําที่บาน รวมทั้งผลกระทบที่มีตอ
ความสัมพันธในครอบครัวและเครือญาติ ปญหาแรงงานสัมพันธ 

ผลการดําเนินงาน                                                                                                          

 ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดทําข้ึน และผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร เอกสารรับรองเลขที่ 

COA.No.BTUPH0014                       ทําการสํารวจไดตัวอยางทั้งหมด จํานวน 84 ราย 

ในเขตจังหวัดนครปฐม   ในแบบสํารวจจะมีอยูดวยกัน 6 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลทั่วไปของผูรับงานไปทําที่บาน พบวา                                                                                            
- ผูรับงานฯ เปนหญิงรอยละ 57.15  เปนชายรอยละ 42.85                                                                                                              
- กลุมอายุสูงสุดรอยละ 39.29 อยูระหวาง 30-39 ป รองลงมารอยละ 35.71 คือกลุม อายุ 40-49 
ป                      - ผูรับงานฯมากที่สุดรอยละ 25.00 จบอาชีวศึกษา รองลงมารอยละ21.43 จบ
มัธยมศึกษาตอนตน                      - ผูรับงานฯทั้งหมดที่เปนตัวอยาง นับถอืศาสนาพุทธ                                                                             
- รอยละ60.71 มีสถานภาพสมรสคือโสด รองลงมารอยละ39.29 สมรสและอยูดวยกัน                                     
- รอยละ60.71 มีสถานภาพเปนหัวหนาครอบครัว รองลงมารอยละ39.29 เปนสมาชิกในครอบครัว                                      
- สวนใหญรอยละ 75 ของ ผูรับงานฯมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด รองลงมารอยละ25 ผูรับงานฯมา
จากกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                
- ผูรับงานฯ รอยละ 60.71 ไมดื่มสุรา รอยละ14.29. ดื่มนานๆครั้ง รอยละ25.00ดื่มบาง และสําหรับ
การสูบบุหรี่ ผูรับงานฯรอยละ82.15 ไมสูบบุหรี่  รอยละ10.71สูบบาง รอยละ 7.14  สูบนานๆครั้ง  
รอยละ 53.57                                                                                                                                                   
- ผูรับงานฯ มีการพักผอนนอนหลับอยางนอย 7-8 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ32.14 ผูรับงานฯมีการ
พักผอนนอนหลับระหวาง5-6 ช่ัวโมงตอวัน รอยละ14.29 มีการพักผอนนอนหลบันอยกวา 5 ช่ัวโมง
ตอวัน                           - ในเรื่องการออกกําลังกาย(ตาม เกณฑ จปฐ. 3วันตอสัปดาหวันละ
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30นาที) ผูรับงานฯไมออกกําลังกายถึงรอยละ53.57 กลุมที่ออกกําลังกาย รอยละ28.58 รวมนอย
กวา 90นาทีตอสัปดาห รอยละ14.29 รวม 90นาทีตอสัปดาห. และรอยละ 3.57 รวมมากกวา 90 
นาทีตอสัปดาห                                                           - ผูรับงานฯ รอยละ 39.29 มี
อาชีพหลักของครอบครัว คือรับงานไปทําที่บาน รองลงมารอยละ21.43 และ17.86 เปน ลูกจาง
บริษัทและรับจางทั่วไป ตามลําดับ                                                                              
- ผูรับงานฯมีสมาชิกอายุต่าํกวา15ป รอยละ10.71 และสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 60ปข้ึนไป รอยละ 
14.29                 - รอยละ 89.29 ผูรับงานฯ มีรายไดของครอบครัว มากกวา 15,000 บาทตอ
เดือน แตก็มีรายจายของครอบครัวรอยละ 60.71 มากกวา 15,000 บาทตอเดือน รองลงมา รอยละ
14.29 มีรายจายระหวาง                       5,001-10,000บาทตอเดือน                                                                                                             
- รอยละ 71.42 ผูรับงานฯ มีที่อยูอาศัยเปนบานของตนเอง รอยละ 14.29 เปนหองเชา และบานเชา 
เทากัน                                                                                                                                  
- รอยละ 57.14 มีระยะเวลาที่ทํางานรับงานไปทําที่บาน มาแลว 1-2 ป รองลงมา รอยละ17.86 ทํา
มาแลว  3-5 ป                                                                                                                              
- รอยละ 96.43 ดําเนินการรับงานไปทําที่บานดวยตนเองทั้งหมด รองลงมาดําเนินการโดยกลุม 
รอยละ 3.57                                                                                                                                           
-ผูรับงานฯ ที่ทํางานเต็มเวลา รอยละ 25.00 เปนแรงงานหญิงอายุ 18 ป บริบูรณข้ึนไป รอยละ 
21.43 เปนแรงงานเด็กอาย1ุ5 ปบริบูรณถึงต่ํากวา  18 ป. รอยละ 32.15 เปนแรงงานชาย อาย1ุ8 ป 
บริบูรณข้ึนไป แรงงานชายจะทํางานเมื่อวางจากภารกจิหรืองานประจํา 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทํางาน  พบวา                                                                                                                        
- ประเภทของงานท่ีมีการรับไปทําท่ีบาน                                                                                         
มากที่สุดรอยละ 57.15 ทําเรื่องตัดเย็บเสื้อผา รองลงมา รอยละ 32.14 ทําผลิตภัณฑกระดาษและ
ประดิษฐดอกไมพลาสติก                                                                                                                  
- จํานวนสถานประกอบกิจการท่ีผูรับงานฯรับงานไปทํา                                                                      
มากที่สุดรอยละ85.71 รับจากสถานประกอบกิจการเพียงแหงเดียว รองลงมารอยละ14.29รับจาก
สองแหง                                                                                                                                             
- วิธีการรับงานไปทําท่ีบาน                                                                                                            
มากที่สุดรอยละ  85.71 รับงานจากนายจางโดยตรง                                                                                        
- ลักษณะการจางงานระหวางนายจางกับผูรับงานฯ                                                                                        
มากที่สุดรอยละ92.86 ไมมีหนังสือสัญญาจาง รอยละ 7.14 มีหนังสือสัญญาจาง                                                                     
- หลักประกันในการจางงานระหวางนายจางกับผูรับงานฯ                                                                            
มากที่สุดรอยละ 89.29 ไมมีหลักประกัน รองลงมารอยละ7.14 ใชบุคคลค้ําประกัน และรอยละ 3.57 
วางเงินเปนหลักประกัน ตามลําดับ                                                                                     
-  กระบวนการทํางานของผูรับงานฯ                                                                                                 
มากที่สุดรอยละ 60.71 ผูรับงานฯ ทํางานทัง้หมดทุกข้ันตอนดวยตนเอง รอยละ 39.29 ผูรับงานฯ
ทํางานสวนใดสวนหนึ่งในกระบวนการ                                                                                                
- ผูจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการทํางาน                                                                                         
มากที่สุดรอยละ 35.72 ผูรับงานฯเปนผูจัดหาเองทั้งหมด รองลงมารอยละ28.57 ผูรับงานฯเปนผู
จัดหาบางสวน และ รอยละ 21.43 นายจางเปนผูจัดหา  ตามลําดับ                                                                         
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- ผูจัดหาวัตถุดิบท่ีใชในการทํางาน                                                                                                     
มากที่สุดรอยละ. 85.71 นายจางเปนผูจัดหา รอยละ7.14 เทากัน ผูรับงานฯ จัดหา หรือ นายจางกับ
ผูรับงานฯรวมกันจัดหา                                                                                                            
- ผูรับผิดชอบคาเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในงาน                                                                                              
มากที่สุดรอยละ 75.00 คือผูรับงานฯ รองลงมารอยละ 10.72 คือนายจาง และรอยละ 7.14 เทากัน 
คือคนกลาง กับนายจางและผูรับงานฯรับผิดชอบรวมกัน                                                                               
- ผูกําหนดอัตราคาจาง                                                                                                             
มากที่สุดรอยละ 67.86 คือนายจาง รองลงมา 21.43 ทราบวารัฐกําหนดเปนกฎหมาย                                       
- ลักษณะการสงงานท่ีทําเสร็จแลว                                                                                                 
รอยละ 50.00 เทากัน ใชวันเวลาเปนตัวกําหนดการสงงาน หรือ ใชจํานวนผลผลิตในการสงงาน                                   
- กรณีสงมอบงานไมตรงตามกําหนด                                                                                                
มากที่สุดรอยละ71.44 จะถูกเจาของงานตําหนิวากลาว รอยละ 14.28 ผูรับงานฯตองจายชดเชย
คาเสียหาย และรอยละ 14.28 ถูกหักลดคาจางต่ํากวาที่กําหนด                                                                                         
-เม่ือผลงานไมเปนไปตามเง่ือนไขหรือรูปแบบท่ีกําหนด                                                                            
มากที่สุดรอยละ 85.72 เจาของงานจะใหนําไปปรับปรุงแกไขใหมและรีบนํากลับมาสง  รองลงมา
รอยละ 7.14  เจาของงานจะรับช้ินงานเหลานั้นไวและจายเงินเฉพาะสวนที่เสร็จ  และรอยละ 7.14 
รับช้ินงานเหลานั้นไวและหักคาชดเชยบางสวน                                                                                                              
- การจายคาจางตามสถานท่ีท่ีตกลงกันไวในสัญญาจาง                                                                              
มากที่สุดรอยละ 85.71 จายตามสถานทีท่ี่ตกลงไว ซึ่งก็คือสถานประกอบกิจการที่ผูรับงานไปรับงาน
มาทํา มีเพียงรอยละ 14.29 ที่ไมจายตามสถานที่ที่ตกลงไว เชน สถานที่รับงานกับสํานักงานธุรการ
อยูกันคนละที ่        - ระยะเวลาการจายคาจาง                                                                                                                       
ผูรับงานฯรอยละ 100ไดรับการจายคาตอบแทนไมเกิน 15 วัน นับแตผูรับงานฯสงมอบงานใหแก
เจาของงาน                                                                                                                    
- ลักษณะการจายคาจาง                                                                                                                                  
มากที่สุดรอยละ 67.86 เปนการจายตามช้ินงาน รองลงมารอยละ 25.00                                                                    
เปนการจายตามการจางเหมา นอยที่สุดรอยละ 7.14 จายเปนคาจางรายเดือน                                                                 
- คาตอบแทนอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินคาจาง                                                                                              
มากที่สุดรอยละ 50.00 ไมมี   รอยละ 25.00 ไดรับเปนเงินรางวัลพิเศษ                                                             
รอยละ 10.72 ไดรับเงินชวยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน  รอยละ 7.14 ไดรับเปน
คาไฟฟา และรอยละ 7.14 ไดรับเปนคาน้ํา                                                                                                                  
- การหักคาจางจากผูรับงานฯ                                                                                                           
มากที่สุดรอยละ 85.71 จะไมถูกหักคาจาง รอยละ 14.29 ผูรับงานฯถูกหักเพ่ือชดใชเปนคาเสียของ
งาน                     – การถูกหักคาจางดังขางตน                                                                                                                    
มากที่สุด รอยละ 78.57 ของผูรับงานทั้งหมดจะไมยินยอมใหมีการหัก รอยละ 17.86 จะใหเจาของ
งานทําเปนหนังสือไว และรอยละ3.57 ใหความยินยอมถูกหัก 

สวนท่ี3 ขอมูลเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางานและวันหยุดตางๆ พบวา                                                                                                                                                                                                   
- เวลาท่ีใชในการทํางานของผูรับงานฯ                                                                                            
มากที่สุดรอยละ 75.00 เริ่มงานและเลิกงานไมแนนอน รองลงมารอยละ 17.86  เริ่มงานและเลิก
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งานตามเวลาที่กาํหนดแนนอน รอยละ 7.14 เริ่มทํางานตั้งแตเย็น ค่ํา ไปจนถึงดึก                                                           
- ชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยตอวัน                                                                                                                   
มากที่สุดรอยละ 53.57 ทํางานโดยเฉลี่ยวันละไมถึง 8 ช่ัวโมง รองลงมา รอยละ 28.57 ทํางานโดย
เฉลี่ย มากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน. มีเพียงรอยละ17.86 ทํางานโดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ตอวัน                                         
- จํานวนวันทํางานเฉลี่ยตอสัปดาห                                                                                                     
มากที่สุดรอยละ 57.14 ทํางานทุกวันตอสัปดาห รอยละ 39.29 ทํางาน 6 วันตอสัปดาห หยุด
พักผอน 1 วัน  มีเพียงรอยละ 3.57 ทํางานสัปดาหละ 5 วัน                                                                               
- ความสมํ่าเสมอในการทํางาน                                                                                                     
มากที่สุดรอยละ 75.00 ผูรับงานฯ ทํางานเปนแบบเดิมเหมือนกันทุกวัน รองลงมารอยละ 25.00 มี
รูปแบบในการทํางานไมแนนอน  

สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดลอมในการทํางาน 
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน   พบวา                                                                                                                                                                                                          
- สถานท่ีทํางาน                                                                                                                        
มากที่สุดรอยละ 96.43 ทํางานในบาน ที่เหลือรอยละ 3.57 ทํางานบริเวณนอกบาน                                                  
- ลักษณะของสถานท่ีทํางาน                                                                                                          
มากที่สุดรอยละ 42.86 บานที่ใชเปนสถานที่ทํางานเปนเรือนไม มีความแข็งแรงมัน่คง รองลงมา
รอยละ 32.14 เปนเรือนไมที่ตองปรับปรุงเรื่องความแข็งแรง รอยละ 17.86 สถานที่ใชเปนที่ทํางานมี
สภาพกอดวยอิฐ มีความแข็งแรงมั่นคง สุดทายรอยละ 7.14 เปนสภาพกอดวยอิฐที่ตองมีการ
ปรับปรุงเรื่องความแข็งแรง                   – แสงสวาง                                                                                                                              
มากที่สุดรอยละ 67.86 มีปริมาณแสงสวางเพียงพอ รอยละ 32.14 มีแสงสวางนอยไมเพียงพอ                         
- สภาพการถายเทอากาศ                                                                                                                        
มากที่สุดรอยละ 57.14 สถานที่ทํางานมีสภาพอากาศถายเทสะดวก  รอยละ 42.86 มีสภาพอากาศ
ถายเทไมสะดวก                                                                                                                                          
-ผูรับงานฯ มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเนื่องจากการทาํงานหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน. พบวา                                                                                                                           
- โรคเน่ืองจากการทํางาน                                                                                                               
มากที่สุดรอยละ 96.43 มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคจากฝุนฝาย รองลงมารอยละ3.57 มีความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคพิษจากสารเคม ี                                                                                                                       
- การบาดเจ็บจากการทํางาน                                                                                                           
มากที่สุดรอยละ78.57 มีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากเข็มตํา รองลงมารอยละ 21.43 การบาดเจ็บ
จากของมีคมบาด                                                                                                                             
- การตรวจสุขภาพท่ัวไป                                                                                                               
มากที่สุดรอยละ 82.14 ไมมีการตรวจสุขภาพทั่วไป รอยละ 17.86 มีการไปตรวจสุขภาพทั่วไป                                          
- การอบรมเร่ืองอันตรายจากสารระเบิด                                                                                            
มากที่สุดรอยละ 89.29 ไมมีการอบรมเรื่องอันตรายจากสารระเบิด รองลงมารอยละ 10.71 มีการ
อบรมเรื่องดังกลาว                                                                                                                                    
- การอบรมเร่ืองอันตรายจากสารเคมี                                                                                                   
มากที่สุดรอยละ 89.29 ไมมีการอบรมเรื่องอันตรายจากสารเคมี รองลงมารอยละ 10.71 มีจาก
อบรมเรื่องดังกลาว                                                                                                                             
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- ความชวยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวย                                                                               
มากที่สุดรอยละ 71.43 ผูรับงานฯไมไดรับความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บปวย. 
รองลงมารอยละ 21.43 เจาของงานจายคารักษาพยาบาลบางสวน 

สวนท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ พบวา                                                                      
- ปญหาความขัดแยงกับนายจาง                                                                                                    
มากที่สุดรอยละ 96.43 ไมมีปญหากับผูวาจาง รอยละ 3.57 มีปญหากับผูวาจาง สวนใหญคือเรื่อง
ของคุณภาพงานที่ทํา                                                                                                                                   
-  กรณีท่ีจะมีปญหาขัดแยงกับนายจาง วิธีการแกปญหาดังกลาว                                                                   
มากที่สุดรอยละ 82.15 ผูรับงานฯ ประนีประนอมกับผูวาจาง  รองลงมารอยละ 14.28 เลิกทํางาน   
รอยละ3.57 ผูรับงานฯจะยินยอมตามผูวาจาง 

สวนท่ี 6 ปญหาอุปสรรค /  ขอคิดเห็นของผูรับงานไปทําท่ีบาน พบวา                  
                                                                                                                                            
- "รับงานไปทําท่ีบาน" ปญหาอุปสรรค ของผูรับงานฯ                                                                           
มากที่สุดรอยละ. 71.43 เปนหวงในดานความไมมัน่คงของอาชีพ รองลงมารอยละ 53.57 เปนอาชีพ
ที่ไมมีกฎหมายรองรับ ถัดมารอยละ 7.14 ขาดแคลนเงินทุน                                                                    
- ปญหา/ อุปสรรคท่ีประสบในการทํางานรับไปทําท่ีบาน                                                                       
มากที่สุดรอยละ 78.57 ความไมแนนอนของงานที่จะมีอยูตอเนื่อง อันดับที2่ รอยละ46.43 ไมมี
โอกาสในการตอรองสภาพการจาง อันดับที3่ รอยละ 42.86 ความไมแนนอนกับการจายคาจาง 
อันดับที4่ รอยละ 32.14 การไมไดรับการดูแลคุมครองจากเจาหนาที่รัฐ อันดับที่5 รอยละ 17.86  มี
การเอาเปรียบในเรื่องคาจาง                                                                                                           
อันดับที6่ รอยละ   7.14  ความไมมั่นคงของสถานทีท่ํางาน                                                                                      
- สิ่งท่ีตองการใหสวนราชการใหความชวยเหลือ                                                                                         
มากที่สุดรอยละ 82.14 หางานที่ไปทําที่บานปอนใหอยางตอเนื่อง อันดับที2่ รอยละ 78.57 ควบคุม
ไมใหนายจางเอาเปรียบ  อันดับที่3 รอยละ 76.86 ดูแลความปลอดภัยในการทาํงาน  อันดับที่4 รอย
ละ 28.57 ใหนายจางทําประกันสังคมให 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ ไดขอมูลจากตัวอยาง 84 ตัวอยาง ผูรบังานฯเปนหญิงมากกวาชาย อายุอยู
ระหวาง30-49 ป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จนถึงอาชีวศึกษา ทั้งหมดนับถือพุทธ
ศาสนา  สวนมากโสด และมีสถานะเปนหัวหนาครอบครัว ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่เปนสวนมาก มีการ
พักผอนที่เพียงพอ แตสวนใหญก็ยังไมคอยออกกําลังกาย ผูรับงานฯ สวนมากใชบานของตนเองเปน
ที่ทํางาน เปนบานไม มีความแข็งแรงมั่นคง มีแสงสวางและการถายเทอากาศสะดวก  ผูรับงานฯ
ทํางานนี้ไมเกิน 5 ป ดําเนินการดวยตนเองเปนสวนมาก ผูวาจางเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการ
ทํางาน ผูรับงานฯจัดหาอุปกรณที่ใชในการทํางานเอง เรื่องคาจางก็ไมมีปญหา ตามที่ตกลงกันไว ถูก
หักบางถางานไมดี และไมไดรับความชวยเหลือเมื่อเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ มีรูปแบบในการ
ทํางานไมแนนอน แตเฉลี่ยแลวมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน ทํางานทุกวนั ไมมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
ทั่วไป มีความเสี่ยงตอการเปนโรคปอดจากฝุนฝายในกลุมที่เย็บผา ผูรับงานฯ ไมคอยทราบเกี่ยวกับ
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กฎหมายจากกระทรวงแรงงานที่ออกมาใหความคุมครองในเรื่องนี้  เพราะการอบรมมีไปไมทั่วถึง 
สถานการณปญหาและความตองการ  ปญหาสําคัญของผูรับงานฯ มีปญหา”รับงานไปทําที่บาน” 
ในกรณีที่ เปนอาชีพที่ไมมีความมั่นคง ไมมีกฎหมายรองรับ ขาดแคลนเงินทุน ถูกเจาหนาที่เขมงวด
เรื่องกฎระเบียบมากเกินไป  และมีความขัดแยงกับเพ่ือนรวมอาชีพ  สําหรับความชวยเหลือที่ผูรับ
งานฯตองการจากสวนราชการมากที่สุด คือ หางานทีน่ําไปทําที่บานปอนใหอยางตอเนื่อง  รองลงมา  
ควบคุมไมใหนายจางเอาเปรียบ ดูแลความปลอดภัยในการทํางาน และใหนายจางทําประกันสังคมให                                                                                                           
 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของผูรับงานฯทั้งประเทศ(สํานักงานสถิติแหงชาติ)กบัตัวอยาง
ในเขตจังหวัดนครปฐม พบวาคลายคลึงกนัคือ ผูรับงานฯเปนหญิงมากวาชาย อายุสวนมากอยู
ระหวาง 30-49 ป แตมีระดับการศึกษาที่ต่ํากวาคือระดับประถมศึกษาและต่ํากวา  ลักษณะสวนใหญ
รับงานจากเจาของกิจการโดยตรง ไดรับ วัตถุดิบ เครื่องมือหรืออุปกรณในการทาํงานจากผูวาจาง 
สวนมากใชบานเปนสถานทีท่ํางาน ทาํงานโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 ช่ัวโมงข้ึนไป ผูวาจางเปนผูกําหนด
คาตอบแทนใหเหมือนกัน ในสวนของปญหาสุขภาพและความปลอดภัย พบวาของทั้งสองที่ 
คลายกันคือสวนมากไมไดรบัอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สําหรับผูที่เคยไดรับอุบัติเหตุ จะเกิดจากถูกของมี
คมทิ่มแทง รองลงมาเปนเรื่องการพลัดตกหกลม ของกระแทก ไฟไหมน้ํารอนลวกตามลําดับ ปญหา
สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนเรื่องฝุนจากวัตถุดิบ หรือสารเคมีที่ใชในกระบวนการ รองลงมา 
เปนแสงสวาง ควันกลิ่น สถานที่ทํางานไมสะอาด อากาศไมถายเท สําหรับโรคจากการทํางานจะหา
ขอมูลไดยากตองใชขอมูลการตรวจรางกายประกอบ 

ขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขและควบคุม ปองกันปญหาตางๆท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ผูที่เกี่ยวของ และ/หรือ ผูมีหนาที่รับผิดชอบ กลุมผูรับงานฯ  ควรจะไดมีการพิจารณาแกไข

ปรับปรุง ในประเด็นตางๆ เชน                                                                                                                                                      

 1. ขยายบทบัญญัติตางๆวาดวยการประกันสังคมที่มีอยูใหครอบคลุมผูรับงานฯ ซึง่จะทําให

ผูรับงานฯไดรับประโยชนจากการคุมครองทางประกันสังคม                                                                                            

 2. ผูรับงานฯ ควรไดรับประโยชนจากการคุมครองในกรณีการเลิกจางเชนเดียวกับที่คนงาน

ประเภทอื่นๆไดรับ                                                                                                                                       

 3. ผูรับงานฯควรปฏิบัติตามมาตรการสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยตามหลกัวิขาการ 

และดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองอยางเหมาะสม รวมถึงของบุคคลอื่นที่

อาจไดรับผลกระทบจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของตนในการทาํงาน 

4. กระทรวงสาธารณสุขจัดใหมีโครงการพัฒนาการเฝาระวังความเสี่ยงในการทํางานของ

ผูรับงานฯ ซึ่งตองอาศัยหนวยงานมาเกี่ยวของหลายหนวยงานในระดับตางๆ สุดทายจะเกิดประโยชน

แกผูรับงานฯ                                                                                                                                      

 5. จัดใหมีการอบรมเพ่ือพัฒนาฝมือและทักษะใหกับผูรับงานฯ เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การผลิต โอกาสในการจางงาน และความสามารถในการหารายได                                                                                       

 6. ผูรับงานฯ ควรจะไดรับการอบรมใหทราบถึงกฎหมาย ขอปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของกับผูรับ

งานฯ เชน                                                                                                                                               
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 - คําช้ีแจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทํา

ที่บาน พ.ศ. 2547 ลงวันที่    ตุลาคม 2547                                                                                                            

 -ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของ

งานหรือเนื่องจากการทาํงาน ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550                                                                                       

 -พระราชบัญญัติ คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 กําหนด สิทธิและหนาที่ของผู

วาจางและผูรับงานไปทําที่บาน คาตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการคุมครอง

การรับงานไปทําที่บาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553                                                                                       

 -ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียนผูจาง

งานและผูรับงานไปทําที่บานที่ประสงคจะเลือกผูแทนเปนกรรมการในคณะกรรมการคุมครองการรับ

งานไปทําที่บาน ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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