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รายงานสถานการณ์ของแรงงานย้ายถ่ินในแปลงปลกูดอกไม้ 
ศึกษาพืน้ท่ีอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ที่มา    จากวตัถุประสงคข์องมูลนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและการพฒันา (มสพ.) ที่มุ่งสนับสนุนแรงงานขา้ม
ชาตใิหส้ามารถเขา้ถงึความยุตธิรรมตามหลกันิตธิรรม นับจากปี ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2551 ทีท่างมสพ. 
เริม่ด าเนินงานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ทีผ่่านมาปญัหาของแรงงานขา้มชาตทิีท่างมสพ.พบสว่นใหญ่จะเป็น
กรณีปญัหาและอุปสรรคในการเขา้ถงึกองทุนเงนิทดแทน การไม่ไดร้บัค่าจา้งในอตัราทีก่ฎหมายก าหนด ใน
ขณะเดยีวกนัทางมสพ. พบว่ามแีรงงานขา้มชาตปิรากฏตวัในภาคเกษตรจ านวนไม่น้อย และประเดน็ทีท่า
งมสพ.ใหค้วามสนใจกค็อืการเขา้ถงึระบบบรกิารสุขภาพของแรงงานกลุ่มนี้ รายงานฉบบันี้เป็นการส ารวจ
สถานการณ์เบือ้งต้นของแรงงานขา้มชาตใินภาคเกษตร โดยเลอืกกจิการแปลงปลูกดอกไมใ้นอ าเภอแม่รมิ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นพืน้ทีเ่ริม่ตน้ 
 
รายงานฉบบันี้เกบ็ขอ้มลูในเดอืนกรกาฎาคม ถงึเดอืนธนัวาคม 2559 
 

 

บทน า 
: วงจรชีวิตของดอกเบญจมาศและคนปลกู 
 
แสงหอม(นามสมมต)ิ เป็นคนไทใหญ่อพยพมาจากเมอืงลางเคอ รฐัฉาน เธอกบัสามเีริม่ต้นชวีติ

ในประเทศไทยดว้ยการรบัจา้งในอ าเภอฝาง ประมาณ 3 ปีต่อมา มกีารส ารวจและจดัท าบตัรชุมชนบน
พืน้ทีส่งู เธอจงึเขา้รบัการส ารวจฯ ท าใหเ้ธอม ี“บตัรสเีขยีวขอบแดง”1  แสงหอมบอกว่า “โชคด”ี เพราะมี
คนไทใหญ่อกีหลายคนทีเ่ขา้มาประเทศไทยในเวลาไล่เลี่ยกบัเธอแต่ไม่ได้รบัการส ารวจฯ  หลงัจากนัน้

                                                           
1 การส ารวจเพื่อจดัท าทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ าตวั “ชุมชนบนพืน้ทีส่งู” หรอืการจดัท าทะเบยีนและบตัร

ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพฒันาชุมชนสิง่แวดลอ้มและการควบคุมพชืเสพตดิบนพืน้ที่สงู ฉบบัที ่2 พ.ศ.2540-2544 
ซึ่งคณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิแผนแม่บทฯ เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2540 (หรือ “บตัรโครงการมยิาซาวา”) โดยมกีาร
ด าเนินการส ารวจฯ ในปีพ.ศ.2542 

ผูถ้อืบตัรประเภทนี้ คอืผูท้ีไ่ดร้บัการจดัท าทะเบยีนประวตัแิละบตัรประจ าตวั ไดร้บัการก าหนดเลขประจ าตวั 
13 หลกั ขึน้ตน้ดว้ยเลข 6 หรอืทีคุ่น้ชนิในชื่อ “บตัรสเีขยีวขอบแดง”  (และยงัมบีตัรประเภทต่างๆ อกี รวม 17 กลุ่มบตัร 
โดยถูกเรยีกรวมว่า “บตัรชนกลุ่มน้อย” ต่อมามกีารเปลีย่นบตัรชนกลุ่มน้อยลกัษณะต่างๆ รวมเป็น “บตัรประจ าตวัคน
ไม่มสีญัชาตไิทย” (บตัรสชีมพทูัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั) ในปีพ.ศ.2551) 

กรมการปกครองยอมรบัว่า คนทีถ่อืบตัรชุมชนบนพืน้ทีส่งูนี้ อาจเป็นคนไทยคอืเป็นชาวเขาดัง้เดมิตดิแผ่นดนิ 
แต่ตกส ารวจมาตัง้แต่ปี 2512 จนถงึมกีารส ารวจ หรอือาจเป็นคนเขา้เมอืงผดิกฎหมายก่อน 3 ตุลาคม 2528 แลว้ตก
ส ารวจบตัรบุคคลบนพืน้ทีส่งู หรอืเขา้มาหลงัวนัดงักล่าว, ด ู“คู่มอืการก าหนดสถานะของบุคคลบนพืน้ทีส่งู เล่ม 2 (บตัร
ประจ าตวัชนกลุ่มน้อย”, จดัท าโดยส่วนการทะเบยีนราษฎร ส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง, 2544 หน้า 
48-49 
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ไม่นาน แสงหอมกย็า้ยจากฝางเขา้มาใกลต้วัเมอืงเชยีงใหม่ ตามค าบอกเล่าปากต่อปากของคนไทใหญ่
ดว้ยกนัทีว่่า “หาเงนิไดม้ากกว่า” 

นายจา้งคนปจัจุบนัพาเธอไปขอใบอนุญาตท างาน ตอนแรกเธอไม่เขา้ใจว่าท าไมต้องม ี“บตัร” 
อกี เธอเพิง่มารูภ้ายหลงัว่า “บตัรสชีมพเูลข 6” แบบเธอ ตอ้งไปมใีบอนุญาตท างานดว้ย ไมเ่หมอืนเพื่อน
บางคนของเธอในแปลงดอกไมข้า้งๆ ทีถ่อื “บตัร 00 - บตัรแบบนัน้ท างานไดเ้ลย2“ 

ตอนนี้ เธอ สามแีละลูกอกีสองคนอยู่ดว้ยกนัที่บ้านของนายจา้ง มนัเป็นบา้นไมช้ัน้เดยีวยกพื้น
เตี้ยๆ รายรอบสามดา้นดว้ยแปลงดอกไม ้และนี่คอืทีท่ างานของเธอดว้ย แสงหอมและสามมีหีน้าทีดู่แล
แปลงดอกเบญจมาศ นับตัง้แต่เตรยีมดนิไปจนถึงการมดัห่อดอกไม้เป็นก า เพื่อขายให้กบัคนที่มารอ
ซือ้หน้าแปลง 

แสงหอมและสามที างานกบันายจา้งคนนี้มา ปีที ่5 แลว้ แรกเริม่เป็นการท าแต่ละขัน้ตอนตามที่
นายจา้งสอนงานแต่เธอและสามกีม็ปีระสบการณ์อยู่บา้ง เพราะเคยเป็นลกูจา้งรายวนัรบัจา้งปลกูดอกไม้
ในอ าเภอฝางมาก่อน ขัน้ตอนมนักเ็หมอืนๆ กนั คอื เริม่ตัง้แต่การเตรยีมดนิประมาณ 3-5 วนั โดยต้อง
พ่นยาฆ่าหญ้าด้วย เก็บยอดของต้นมาชุปยากนัเชื้อราเพื่อให้เจรญิเตบิโตได้ดีเพื่อเตรยีมเพาะกล้าใน
แปลงดนิ ขัน้ตอนนี้ใช้เวลา 8-15 วนั หลงัจากนัน้ก็น ากล้ามาลงแปลงดอกไม้รอเวลาประมาณ 5 วนั 
หากมยีอดอ่อนผลอิอกกต็้องเดด็ยอดอ่อนนัน้ออก (ประมาณ 7 วนั) หลงัจากนัน้กเ็ริม่ใส่ปุ๋ ย (ทัง้ปุ๋ ยเคม ี
ปุ๋ ยอนิทรยี)์ รดน ้า พ่นยาฆ่าแมลง และเปิดไฟไวเ้พื่อเร่งดอก (15 วนั) ในช่วงฤดูฝนการเร่งดอกจะต้อง
ใชต้วัช่วยเพิม่ขึน้ คอืการเอาผา้สดี ามาคลุมดอก และฉายไฟใส่ดอกช่วงตัง้แต่หนึ่งทุ่มไปจนถงึสีทุ่่มทุก
วนั ระหว่างนี้จะเริม่พ่นยาเพื่อฆ่าแมลง กนัใบเน่า ใส่อาหารเสรมิเลีย้งต้น (ยะล่า) และเริม่พ่นยากนัเชือ้
รา ทุก 7 วนั หลงัจากนัน้กร็อเวลาตดัดอก 

รายได้หลกัของเธอและสามสีมัพนัธก์บัรอบการปลูกดอกไม ้แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 45 
วนั ขัน้ตอนสุดท้ายคอืเมื่อเธอตดั-คดั-มดัดอกไมเ้ป็นก า ราคาซื้อเหมาหน้าแปลงอยู่ที่ 10-15 บาท/ก า 
ค านวณจากพื้นที่แปลงดอกไมท้ี่เธอและสามดีูแลประมาณ 3 ไร่ ท าให้เธอมรีายได้ประมาณ 10,000-
15,000 บาท ต่อรอบการปลกู  และในระหว่างทีร่อดอกไมบ้าน นายจา้งอนุญาตใหเ้ธอไปรบัจา้งท าสวน
ขา้งนอกได ้ซึง่ท าใหเ้ธอและสามมีรีายไดเ้พิม่อกีวนัละ 250-300 บาท แลว้แต่เจา้ของสวนแต่ละแห่ง 

เลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวว่า ในแต่ละรอบการปลูก เธอและสามจีะมรีายได้มากน้อยเท่าไรก็ขึ้นกบั
ความสวยงามสมบรูณ์ของดอกเบญจมาศทีเ่ธอดแูล การก าจดัแมลงทีร่วดเรว็ทนัใจ ปุ๋ ยและฮออรโ์มนพชื
เพื่อบ ารุงและเร่งการเจริญเติบโต โดยจะต้องใช้ทุกครัง้ที่ท าการปลูกดอกไม้ ในดินที่ผ่านการใช้
เพาะปลกูมานานและหลายครัง้จนดนิเสื่อมคุณภาพ จงึเป็นเหตุผลของการใชส้ารเคมหีลากหลายชนิดใน
กระบวนการปลูก (ยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง กนัเชือ้รา เร่งดอก) สารเคมแีต่ละอย่างกม็หีลายยีห่อ้แลว้แต่ว่า
ยาตวัไหนฮตินาน หรอืเพื่อนแปลงไหนแนะน าใหล้องซือ้ใช ้

                                                           
2  เลข 00 คอืเลขหลกัแรกของเลขประจ าตวัสบิสามหลกั ซึง่ระบุถงึ “แรงงานต่างดา้วสามสญัชาต”ิ (พม่า ลาว 

กมัพูชา) ซึง่ไดข้ึน้ทะเบยีนเพื่อขอรบัใบอนุญาตท างาน (work permit) ภายใต้มตคิณะรฐัมนตรทีีป่ระกาศใหม้กีารขึน้
ทะเบยีน (รวมถงึต่อทะเบยีน) ในแต่ละช่วงเวลา  
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  เมือ่ถามถงึอุปกรณ์ป้องกนัตวัเองจากสารเคมนีานาชนิดทีใ่ชใ้นแปลงดอกไม ้เธอชีไ้ปทีร่าวตาก
ผา้ทีข่งึกบัเสาบ้านขา้งโรงรถ มนัมผีา้คาดจมูกและปาก ถูกหนีบไวอ้ยู่ 2-3 ชิน้ แสงหอมบอกว่าเธอซื้อ
จากตลาดนัด บางทกีแ็วะซือ้แบบทีเ่ป็นกระดาษทีข่ายในรา้นสะดวกซือ้ ทีพ่ืน้มถุีงมอืยางพาดอยู่ 2-3 คู่ 
นี่คอือุปกรณ์ที่เธอและสามใีช้ทุกครัง้ทีต่้องฉีดพ่นยาชนิดต่างๆ และเมื่อถามถงึเมื่อมอีาการเจบ็ป่วย ก็
จบัใจความได้ว่าร่วมสิบกว่าปีที่แสงหอมและสามที างานเป็นคนปลูกดอกไม้ นอกจากการเป็นไข้ที่
บางครัง้กห็นักถงึขนาดต้องนอนพกัอยู่บ้าน 2-3 วนั เธอและสามกีไ็ม่เคยเจบ็ป่วยหนักๆ เลย เมื่อรูส้กึ
ไมส่บาย เธอจะไปหาหมอทีค่ลนิิกใกลบ้า้น  

ไม่เฉพาะแค่แสงหอมและสาม ีคนงานในแปลงดอกไมอ้ื่นกเ็ลอืกทีจ่ะไม่ไปโรงพยาบาลรฐัทีใ่กล้
ที่สุด เหตุผลนัน้ไม่ใช่เพราะ ความกงัวลกบัค่าหมอค่ายาที่โรงพยาบาล ไม่ได้กลวัการถูกต ารวจเรยีก
ตรวจในระหว่างเดนิทางไปหาหมอ แต่ (เกอืบ) ทุกคน เขด็กบั “ค าพดูและท่าท”ี ของบุคลากรบางคนใน
โรงพยาบาลรฐัแห่งนัน้ 

เรือ่งราวของแสงหอม เป็นภาพยอ่เป็นส่วนหนึ่งในแรงงานไมม่สีญัชาตไิทยจากจ านวน 73 คนที่
ทมีวจิยั สมัภาษณ์ในพื้นที่ 6 ต าบลในจงัหวดัเชยีงใหม่3 โดยทมีวจิยัมกีรอบค าถามว่า แรงงานกลุ่มนี้
เป็นใคร มาจากไหน รูปแบบการจ้างงาน สภาพการท างานเป็นอย่างไร และการเข้าถึงบรกิารด้าน
สุขภาพเป็นอยา่งไร  
 
 

1. ชีวิต ความสมัพนัธข์องแรงงานย้ายถ่ินในแปลงปลกูดอกไม้ 
 

1.1 ต้นทาง, การย้ายถ่ิน และสถานะของแรงงานย้ายถ่ิน  
จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 73 คน มีทัง้ผู้หญิงและชายในระหว่างช่วงอายุต่างๆ  

(แผนภาพที ่1 และ 2)  
 
 

แผนภาพท่ี 1  
 
ช่วงอายุของกลุ่มตวัอย่าง (ผูใ้ห้
ข้อมูล) ใน 6 ต าบล อ าเภอแม่
รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
 

                                                           
3 ในรายงานฉบบันี้จะไม่ไดร้ะบุถงึชื่อต าบล ทีท่มีผูช้่วยวจิยัลงเกบ็ขอ้มลู 

0

21

10
42 0-20 20-40

40-60 ไม่ระบุ
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แผนภาพท่ี 2  กลุ่มตวัอย่าง (ผูใ้ห้ข้อมลู)  

 
ทมีวจิยัพบว่าแรงงานย้ายถิน่ในพื้นที่ศึกษามาจากเมอืงต่างๆ ในรฐัฉาน 19 แห่ง ได้แก่ 

เมอืงกาลี่ (Kar Li), เกงตอง (KyaingTaung), ลางเคอ (Lang Kho), ลายค่า (Laihka), เมอืงสู้ (Mong 
Hsu), โขค า (Kho Kham), เมอืงกึง๋ (Mong Kung), เกซี (Kyethi), ตองจ ี(Taunggyi), โขหล า (Kho 
Lam), แสนหว ี(Hseni), เมอืงป ัน่ (Mong Pen), เมอืงนาย (MongNai), เมอืงโต๋น (Mong Ton), ล่าเสีย้ว 
(Lashio), น ้าจา๋ง (Nam Sang), กุนฮงิ (KuuKhing) และตา้นยาน(Tang Yan)มทีัง้คนชาตพินัธุพ์มา่ และ
ไทใหญ่ (แผนภาพที ่3) 

 
 
  แผนภาพท่ี 3 แสดงพื้นท่ีต้นทางของประชากรในพื้นท่ีศึกษา 6 ต าบลของอ าเภอแม่ริม 
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แผนภาพท่ี 4 
จากการสอบถามพบว่า การเข้ามาใน
เมอืงไทยมเีหตุผล 2 ประการ สาเหตุแรก-
เพราะถูกเจา้หน้าที่รฐับาลไล่ที่ /หนีการสู้
รบในอดตี และสาเหตุทีส่อง-มาหางานท า 
ต้องการมชีวีติที่ดกีว่าเดิม โดยมาพร้อม
หน้าพรอ้มตากนัทัง้ครอบครวั 

 
 

• แรงงานยา้ยถิน่ขา้มพรมแดนไทย-พม่าทีเ่ขา้มาดว้ยสาเหตุแรก แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มคอื 
กลุ่มแรก-เป็นกลุ่มทีอ่พยพเขา้มาในประเทศไทยนานแลว้ ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ระบุ

ว่า เป็นการอพยพเขา้มาทางอ าเภอฝางในปี 2533-2534 เนื่องจากมสีถานการณ์ในประเทศพม่าในเวลา
นัน้  คนกลุ่มนี้เคยอาศยัในอ าเภอต่างๆ ภายในจงัหวดัเชยีงใหม่แลว้ยา้ยเขา้มาในพืน้ทีใ่กลต้วัเมอืงของ
จงัหวดัเชยีงใหมม่ากขึน้ หรอืเป็นแรงงานทีย่า้ยถิน่ภายในประเทศไทยเอง 

ตัวอย่างของคนกลุ่มน้ีก็คือแสงหอมและสามี ปจัจุบนัคนกลุ่มน้ีจะถือเอกสาร บตัร
ประจ าตวัคนไมม่สีญัชาตไิทย (บตัรเลข 6) 

กลุ่มท่ีสอง-ได้แก่คนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว แต่ตกหล่นการจดัท า
ทะเบยีนและบตัรในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนกระทัง่เพิง่ไดร้บัการส ารวจและจดัท าทะเบยีนประวตัใินปีพ.ศ.
2549-2552 โดยถือเอกสารคอืทะเบยีนประวตัิผู้ไม่มสีถานะทางทะเบยีนราษฎร และบตัรประจ าตัว
ขึน้ตน้ดว้ยเลข 04 

และกลุ่มท่ีสาม-คอืคนที่เคยถอืบตัรเลข 6 แต่ปจัจุบนัได้รบัการการอนุญาตให้มสีทิธิ
อาศัยถาวรในประเทศไทย (Permannet Residence-PR) โดยคนกลุ่มนี้จะถือเอกสารคือ ใบส าคัญ
ประจ าตวัคนต่างด้าว ใบถิน่ทีอ่ยู่ และบางคนอาจไปขอท าบัตรประจ าตวัคนไม่มสีญัชาตไิทย (บตัรเลข 
8)5 

                                                           
4  เป็นการส ารวจภายใตม้ตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่18 มกราคม 2548 
5  นับแต่อดตี รฐัไทยมนีโยบายในแต่ละช่วงเวลา ก าหนดใหช้นกลุ่มน้อยบางกลุ่ม สามารถยื่นค าขอสถานะ

ต่างดา้วเขา้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมาย สง่ผลใหเ้ป็นผูม้สีทิธอิาศยัถาวรในประเทศไทย, ดมูตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่17 
มนีาคม 2535 (กลุ่มบุคคลบนพืน้ทีส่งู และชาวเขา 9 เผ่าทีเ่ขา้มาในประเทศไทยก่อนวนัที ่3 ตุลาคม 2528, กลุ่มญวน
อพยพ, จนีฮ่ออพยพ, ไทยลอื และอดตีโจรจนีคอมมวินิสต์มาลายา), มติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2543 
(เพิม่เติมกลุ่มผู้พลดัถิ่นสญัชาติพม่า เนปาลอพยพ จนีฮ่ออสิระ), มติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 7 ธนัวาคม 2553 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้สถานะคนต่างด้าวเขา้เมอืงโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรไทยและอาศยัอยู่มานานตามพ.ร.บ.คนเขา้เมอืง พ.ศ.2522 วนัที ่23 พฤศจกิายน 2555 (ชนกลุ่มน้อย

26

40

7

หนีสงคราม/ถกูไล่ที่ มาหางานท า เป็นผูต้ดิตาม
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แรงงานยา้ยถิน่กลุ่มน้ีจะตอ้งยื่นขอใบอนุญาตท างาน (ตท.7) 
• ส่วนแรงงานย้ายถิ่นที่เข้ามาด้วยสาเหตุที่สอง อาจจะเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทย

นานแลว้ หรอืเป็นคนทีเ่พิง่เขา้มากไ็ด ้แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มเช่นกนั คอื 
กลุ่มแรก-เป็นแรงงานย้ายถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย แต่ไปขึ้น

ทะเบยีนขอรบัใบอนุญาตท างาน ภายใต้นโยบายในแต่ละช่วงเวลา ท าให้ไดร้บัการผ่อนผนัใหอ้าศยัอยู่
ในประเทศไทยไดช้ัว่คราว และสามารถท างานได้6 โดยจะถอืเอกสาร คอื ทะเบยีนประวตัปิระเภท ท.ร.
38/1 และใบอนุญาตท างาน (work permit) ทีร่ะบุว่าใครเป็นนายจา้ง ขอ้มลูภาคสนามพบว่ามเีพยีงสอง
คนทีไ่มม่ใีบอนุญาตท างาน 

และกลุ่มท่ีสอง-คอืแรงงานย้ายถิ่นที่เคยเข้าเมอืงผดิกฎหมาย ถือเอกสารท.ร.38/1 
และบตัร 00 ต่อมาได้ผ่านการพสิูจน์สญัชาตกิบัประเทศต้นทาง (เมยีนมาร)์ ท าให้มบีตัรประจ าตวัใน
ฐานะพลเมอืงเมยีนมารแ์ละเขา้มาท างานในประเทศไทยโดยใชห้นังสอืเดนิทาง (Passport, Temporary 
Passport) 

มขีอ้สงัเกตว่า มแีรงงานทีอ่าจยา้ยถิน่เขา้มาในประเทศไทยดว้ยสาเหตุทีย่งัไม่สามารถระบุ
ไดช้ดัเจนคอืแรงงานทีไ่มม่เีอกสารแสดงตนใดๆ 
 
 แผนภาพท่ี 5  ประเภทของเอกสารแสดงตนของแรงงานย้ายถ่ิน 

 
 

                                                           

และกลุ่มชาตพินัธุท์ีก่ระทรวงมหาดไทยส ารวจจดัท าทะเบยีนไวก้่อนวนัที ่18 มกราคม 2548 จ านวน 14 กลุ่ม ซึง่มเีลข
ประจ าตวั 13 หลกัขึน้ตน้หลกัแรกดว้ยเลข 6 หรอืเลข 7) 

6 การผ่อนผนัใหอ้าศยัอยู่และท างานไดช้ัว่คราว จะต้องมมีตคิณะรฐัมนตร ีซึง่เป็นไปตามมาตรา 17 พ.ร.บ.
คนเขา้เมอืง พ.ศ.2542  

23%

34%

32%

7%

2% 1% 1%

หนงัสอืเดนิทาง+วซีา่

บตัรแรงงานฯ 00

คนไมม่สีญัชาตไิทย 6

ผูไ้มม่สีถานะทางทะเบยีน 0

PR

Undocumented person

อื่นๆ (ไมต่อบ)
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1.2  ความสมัพนัธใ์นแปลงดอกไม้ 
มองเผนิๆ ความสมัพนัธข์องแรงงานยา้ยถิน่ (ทัง้กรณีทีย่า้ยถิน่มาจากเมยีนมาร ์หรอืยา้ย

ถิน่ภายในประเทศไทยโดยเดนิทางมาจากอ าเภอต่างๆ ในจงัหวดัเชยีงใหม่หรอืจงัหวดัอื่น)  กบันายจา้ง 
ก็คอื “นายจา้ง หรอืผู้ว่าจา้ง และลูกจา้ง” ในความหมายทัว่ไป7 แต่ในรายละเอยีดแล้ว พบว่า มคีวาม
แตกต่าง กล่าวคอื แรงงานยา้ยถิน่กบันายจา้งอาจมสีถานะเป็นลูกจา้งรายวนั รายเดอืน หรอืรบัค่าจา้ง
เหมา (เหมอืนกรณขีองแสงหอม) แต่มบีางกรณทีีไ่มใ่ช่ โดยพวกเขาจะมสีถานะเป็นลกูจา้งแค่ในเอกสาร
ทีถ่อืเท่านัน้ แต่ความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิแลว้ พวกเขา “เป็นหุน้ส่วน” หรอื “เป็นคนเช่าทีด่นิ” 

กรณีของ “หุ้นส่วน” จะเป็นลกัษณะที่ว่า คนไทยคอืเจ้าของที่ดิน จะเป็นคนลงทุนพื้นที่
ส าหรบัท าแปลงดอกไม ้จะเป็นคนจดัหาสารเคม ีปุ๋ ย รวมถงึหาตลาด ส่วนแรงงานยา้ยถิน่คอืคนออกแรง
ในกระบวนการปลูกตัง้แต่ต้นจนจบ หลงัจากขายผลผลติในแต่ละรอบการปลกู รายไดท้ัง้หมดจะแบ่งกนั
คนละครึง่ 

ส่วนกรณีของ “คนเช่าทีด่นิ” นัน้ จะมลีกัษณะว่า คนไทยซึง่เป็นเจา้ของทีด่นิจะใหแ้รงงาน
ยา้ยถิน่เช่าที่เพื่อท าแปลงปลูกดอกไม ้โดยแรงงานย้ายถิ่นผู้เช่าที่ดนิจะรบัผดิชอบจดัหาสารเคม ีปุ๋ ย 
และดูแลกระบวนการปลูกทัง้หมด ในลกัษณะนี้พบว่ามรีายละเอยีดเพิม่เตมิอกีคอื ในส่วนของการขาย
ดอกไมน้ัน้ เจา้ของที่ดนิและแรงงานยา้ยถิ่นผู้เช่าที่ อาจตกลงกนัว่า แรงงานยา้ยถิ่นผู้เช่าจะต้องขาย
ดอกไมท้ัง้หมดใหก้บัเจา้ของทีด่นิเท่านัน้ หรอือาจมขีอ้ตกลงเป็นว่าแรงงานยา้ยถิ่นผูเ้ช่าที่สามารถขาย
ดอกไมใ้หก้บัใครกไ็ด ้(ดรูายละเอยีดในตารางที ่4 และ 5)  

แน่นอนว่า แรงงานยา้ยถิน่ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรอืผูเ้ช่าทีด่นิ จะมใีบอนุญาตท างาน เพยีงแต่ว่า
ต้องหาใครสกัคนมาเป็นนายจา้งตามที่กฎหมายก าหนด และนัน่คอืที่มาของ “นายหน้า” ที่อาจไม่ต้อง
เสยีเงนิจา้ง เพราะเป็นคนรูจ้กัทีย่นิดชี่วยเหลอื และมหีลายกรณีทีต่้องจ่ายเงนิเพื่อใหไ้ด้ชื่อและที่อยู่มา
ระบุในเอกสารในฐานะนายจา้ง8 

                                                           
7  พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 พ.ศ.2551 
มาตรา 5  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“นายจา้ง” (แกไ้ขโดยฉบบัที ่2) หมายความว่า ผูซ้ึง่ตกลงรบัลกูจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายค่าจา้งใหแ้ละหมายความ

รวมถงึ 
(1)   ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ างานแทนนายจา้ง 
(2)  ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิตบิุคคลใหห้มายความรวมถงึผู้มอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลและผู้ซึ่งไดร้บั

มอบหมายจากผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลใหท้ าการแทนดว้ย 
“ลกูจา้ง” หมายความว่า ผูซ้ึง่ตกลงท างานใหน้ายจา้งโดยรบัค่าจา้งไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างไร 
“ผูว้่าจา้ง” หมายความว่า ผูซ้ึง่ตกลงว่าจา้งบุคคลอกีบุคคลหนึ่งใหด้ าเนินงานทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนของงาน

ใดเพื่อประโยชน์แก่ตน โดยจะจ่ายสนิจา้งตอบแทนผลส าเรจ็แห่งการงานทีท่ านัน้ 
8  มคีวามคลา้ยกบัความสมัพนัธข์อง “นายจา้ง-ลกูจา้ง” ในกจิการก่อสรา้ง โดยพบว่าลกูจา้งหลายคนในกจิการ

ก่อสรา้งนัน้ บางคนคอื “เถา้แก่” ทีร่บัเหมาก่อสรา้ง หรอืรบัเหมาช่วงมาอกีต่อหนึ่งจากผูร้บัเหมาคนไทย, ขอ้มลู 
จาก มสพ. 
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ตารางท่ี 1 รปูแบบความสมัพนัธข์องลูกจ้างและนายจ้างในกิจการแปลงดอกไม้ 

ลกัษณะ/ประเภท รายได ้ วนัหยุด/สวสัดิการ 

ลูกจ้างรายวนั • 150-300 บาท/คน/วนั (จ่ายเงนิ
ใหก้บัลกูจา้งรายสปัดาห)์ 

• นายจ้างยอมใหไ้ปรบัจา้งทีส่วน
อื่น ได้ค่าจ้างวันละ 250-300 
บาท 

• หยุดไดต้ามเหมาะสม 
• นายจ้างให้ที่พกั (อยู่ในแปลง
ดอกไม)้ 

• จ่ายค่าน ้าไฟเอง 

ลูกจ้างรบัค่าจ้างรายเดือน • 4,000-7,000 บาท/คน/เดอืน (1 
ครอบครวัได้ประมาณ 10,000-
14,000 บาท) 

• ช่วงพักหน้าดิน นายจ้างจะให้
ท างานอย่างอื่น ปลูกอย่างอื่น 
เช่น ขา้วโพด หรอืท างานอย่าง
อื่น 

• บางราย นายจ้างยอมให้ไป
รบัจา้งทีส่วนอื่น ไดค้่าจา้งวนัละ 
250-300 บาท 

• หยุดไดต้ามเหมาะสม 
• นายจ้างให้ที่พกั (อยู่ในแปลง
ดอกไม)้ 

• จ่ายค่าน ้าไฟเอง 

ลูกจ้างรบัค่าจ้างเหมาเป็นก า • รับเงินก าละ 10-15 บาทตาม
ผลผลติ (สามารถเบกิเงนิมาใช้
ล่วงหน้าก่อน) 

• นายจ้างยอมใหไ้ปรบัจา้งทีส่วน
อื่น ได้ค่าจ้างวันละ 250-300 
บาท 

• ห ยุ ด ไ ด้ ต า ม เ ห ม า ะ ส ม , 
นายจ้างให้ที่พกั (อยู่ในแปลง
ดอกไม)้ และจ่ายค่าน ้าไฟเอง 

• บางรายต้องเช่าที่พกัในราคา
ถูกใกล้ๆ  แปลงดอกไม ้

เป็นหุ้นส่วน 
เจา้ของทีด่นิลงทุนเรื่องพืน้ทีแ่ปลง
ดอกไม ้สารเคม ีปุ๋ย หาตลาด สว่น
แรงงานออกแรง 
มีใบอ นุญาตท า ง าน  โดยจ้าง
นายหน้าเป็นนายจา้ง 

• แรงงานแบ่งค่าตอบแทนคนละ
ครึง่กบัเจา้ของทีด่นิ 

• ท าที่พกัเองในสวนจ่ายค่าน ้า
ไฟเอง 

• เช่าบา้นพกัใกล้ๆ  

เป็นคนเช่าท่ีดิน  
ลงทุนดว้ยเงนิของตวัเอง ต้องขาย
ใหก้บัเจา้ของทีด่นิเท่านัน้ 
มีใบอ นุญาตท า ง าน  โดยจ้าง
นายหน้าเป็นนายจา้ง 

• รบัเงนิตามทีข่ายไดจ้รงิ 
• มักถูกกดราคา เช่น ราคาตาม
ท้องตลาดก าละ 15 บาท จะ
ได้รบัจากเจ้าของสวนก าละ 10 
บาท (ถูกผกูขาด ต่อรองไม่ได)้ 

• ท าที่พกัเองในสวนจ่ายค่าน ้า
ค่าไฟเอง 

เป็นคนเช่าท่ีดิน 
ลงทุนดว้ยตนเอง หาตลาดเอง 

• รบัเงนิตามทีข่ายไดจ้รงิ แต่หาก
ราคาไม่ด ีตอ้งหาตลาดเอง 

• ท าที่พกัเองในสวนจ่ายค่าน ้า
ค่าไฟเอง 
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ลกัษณะ/ประเภท รายได ้ วนัหยุด/สวสัดิการ 

มีใบอ นุญาตท า ง าน  โดยจ้าง
นายหน้าเป็นนายจา้ง 

 
จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 และค าถามเกี่ยวเนื่องในระหว่างสมัภาษณ์ พบว่า สถานะ 

“ผูเ้ช่าทีด่นิ” ไปจนถงึ “หุน้ส่วน” เป็นความฝนัของแรงงานยา้ยถิน่หลายคน แมจ้ะต้องรบัเอาความเสีย่ง
จากราคาตลาด แต่แรงงานย้ายถิ่นจ านวนมากเห็นว่า น่าจะดกีว่าการเป็นลูกจ้างรายวนั รายเดือน 
เพราะในความจรงิแลว้ นายจา้งจ านวนไม่น้อยจ่ายค่าจา้งชา้ บางรายคา้งจ่ายร่วม 5 เดอืน หรอืจ่ายใน
อตัราทีต่ ่ากว่าทีต่กลงกนัไว ้

อย่างไรก็ด ีมบี้างเช่นกันที่กรณีแรงงานย้ายถิ่นซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดิน ที่ประสบปญัหาเรื่อง
รายได้จากการขายดอกไม้ คอืกลุ่มผู้เช่าที่ดนิ โดยตกลงกบัเจ้าของที่ดนิว่าจะต้องขายผลผลติให้แก่
เจ้าของที่ดนิเท่านัน้ พบว่า หลายรายถูกกดราคา จนตกอยู่ในภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่
นายจา้ง (เจา้ของทีด่นิ) จะอ้างว่าถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางมาอกีทอดหนึ่ง หรอืพ่อคา้คนกลางมา
รบัดอกไมช้า้กว่าทีน่ดั ท าใหด้อกไมเ้สยีราคา 
 

ตารางท่ี 2  รายได้ภายใต้ความสมัพนัธ์ 

ค่าตอบแทน 
ลูกจ้าง 

เป็น
หุ้นส่วน 

เป็นผูเ้ช่า
ท่ีดิน 

รวม 
รายวนั 
(150-300 

บ.) 

รายเดือน 
(4,000-

13,000 บ.) 

เหมาเป็นก า 
(10-15 บาท/

ก า) พืน้ท่ี 

ต าบลที ่1 4 1  2  7 
ต าบลที ่2 1  6 3 3 13 
ต าบลที ่3 2 3 2 1 5 13 
ต าบลที ่4 3 1 5 4 1 14 
ต าบลที ่5 1 2 7 2 1 13 
ต าบลที ่6   7 3 3 13 
รวม 11 7 27 15 13 73 

 
จากขอ้มลูทีร่วบรวมจากภาคสนามแลว้ ทมีวจิยัพบว่า แรงงานยา้ยถิน่อยากมคีุณภาพชวีติ

ทีด่ขี ึน้ โดยมขีอ้เสนอโดยสรปุ 3 เรือ่ง คอื 
 

 อยากใหม้กีารเปิดโอกาสใหแ้รงงานยา้ยถิน่สามารถท าอาชพีไดห้ลากหลายมากขึน้ 
อยากเป็นผูร้บัเหมา หรอืผูเ้ช่าทีด่นิอยา่งถูกกฎหมาย 

 อยากคา้ขายดอกไมไ้ดอ้ยา่งอสิระ 



10 
 

 นโยบายการขึ้นทะเบยีนแรงงานมคีวามเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้เสยีเงนิในการท า
บตัรจ านวนมาก 

1.3  สารเคมีในแปลงปลกูดอกไม้ 
ทมีวจิยัรวบรวมสารเคมทีีถู่กใชใ้นแปลงดอกไม ้สารเคมทีีใ่ชส้ าหรบัฆ่าแมลงไดแ้ก่กลุ่มอะ

บาเมคตนิ (Abamectin), กลุ่มเมโทมลิ (Methomyl) ซึ่งเป็นทัง้ชื่อทางการค้าและชื่อสามญั ส่วนยาฆ่า
วชัพชื (หญ้า) จะเป็นกลุ่มพาราควอต หรอืกรมัม๊อกโซน (ชื่อสามญั คอื paraquat dichloride9), ไกลโฟ
เสท (Glyposate)10 ฯลฯ (ตารางที ่3) ซึง่เป็นวตัถุอนัตราย11  
 

ตารางท่ี 3 ประเภทของสารเคมีท่ีใช้ในแปลงดอกไม้ใน 6 ต าบลของอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
สารเคมี ช่ือสารเคมี ช่ือสามญั ปริมาณท่ีใช้ เวลาท่ีใช้ 

ยาฆ่าแมลงใช้
การพน่/ฉีด 
 
 
 

• อะบาเมคตนิ อะบาเมคตนิ 
(Abamectin) 

200ล./200 cc./2 
ไร ่

ตอนเช้ามืด หรือ
กลางคนื ไมม่แีดด 

• แอกซ่า สารเสรมิประสทิธภิาพ แอป็ซ่า-
80 (Apsa-80) ในเครอื Amway 

200ล./200 cc./2 
ไร ่

ตอนเช้ามืด หรือ
กลางคนื ไมม่แีดด 

• อุลตรา้แมน    

                                                           
9 เป็นสารทีอ่อกฤทธิเ์รว็และจะเสื่อมฤทธิท์นัทเีมื่อตกถงึพืน้ดนิ สารน้ีละลายน ้าและแอลกอฮอลไ์ด้ด ีไม่มสี ีมี

กลิน่อ่อน คลา้ยกลิน่แอมโมเนีย สารน้ีมพีษิต่อผวิหนงั และเยื่อเมอืก พบอาการผวิหนงัแหง้แตก ผื่นแดง เป็นแผล เลบ็
ซดีขาว เลบ็เปราะ ระบบหายใจ พบอาการไอ เลอืดก าเดาไหล เจบ็คอ หากทานเขา้ไปท าให้เกดิพงัผดืที่ปอด การ
หายใจลม้เหลว ด ูส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหม,่ ความรูเ้รื่องโรคจากการประกอบอาชพี, เอกสารเผยแพร่, ไม่
ปรากฏปีทีพ่มิพ,์ หน้า 25 

พาราควอตในสารละลายเขม้ขน้จะสามารถท าอนัตรายเนื้อเยื่อทีส่มัผสักบัสารพษินัน้ ท าให้ผวิหนังทีม่อืแหง้
และแตกเป็นแผล บางครัง้อาจถงึกบัสญูเสยีเลบ็มอื การสมัผสักบัสารเป็นระยะเวลานานเป็นสาเหตุท าใหเ้กดิเป็นตุ่ม
พองมนี ้าขงัอยู่ขา้งใน (Bistering) และเกดิแผล ถา้ไดร้บัสารพษิโดยทางหายใจจะท าใหม้เีลอืดก าเดาออก ถา้เขา้ตา จะ
ท าใหเ้กดิอาการอกัเสบอย่างรุนแรง (Severe conjuntivitis) และมผีลท าใหเ้กดิเยื่อบุตาขุน่ขาว (Corneal opacification) 
และท าใหต้าบอด ถา้ไดร้บัสารพษิจากการกนิจะมผีลต่อทางเดนิอาหาร ไต ตบั หวัใจและอวยัวะอื่น,  ดเูพิม่เตมิ, วทิญา 
ตนัอารยี์, การประเมนิผลกระทบสุขภาพจากการใชส้ารเคมทีางการเกษตรในการปลูกพชืไร่ เขตเทศบาลเมอืงแกน
พฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่, 2553,  หน้า 12-14 

10 มฤีทธิด์ูดซมึและเขา้ไปท าลายบรเิวณรากของศตัรูพชื มฤีทธิฆ์่าหญ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ จงึ
ท าใหเ้ป็นทีน่ิยมมาก กล่าวไดว้่าเป็นสารก าจดัศตัรูพชืทีถู่กน าเขา้มาในประเทศไทยสงูสุดเป็นอนัดบั 1 (ปี 2557) สาร
ชนิดนี้สามารถปนเป้ือนสู่แหล่งน ้าได้ หมายความว่าไม่ใช่เพยีงเกษตรกรเท่านัน้ทีเ่สีย่งต่อการรบัสารพษิชนิดนี้ คน
ทัว่ไปกต็กอยู่ในความเสีย่งเช่นกนั แต่ปจัจุบนัยงัมคีวามเขา้ใจผดิคดิว่าไกลโฟเซตปลอดภยั สามารถใชไ้ดโ้ดยทีไ่ม่มี
ผลกระทบอะไร,ดเูพิม่เตมิ ยาฆา่หญา้ ปีศาจเงยีบท ารา้ยผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม, สบืคน้ไดท้ี ่ 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/53150/ 

11 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบญัชรีายชื่อวตัถุอนัตราย พ.ศ.2556 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 130 
ตอนพเิศษ 125 ง วนัที ่27 กนัยายน 2556 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/53150/
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สารเคมี ช่ือสารเคมี ช่ือสามญั ปริมาณท่ีใช้ เวลาท่ีใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• นิวทรแีพลนด ์ นิวทรี แพลนด์ สารธาตุอาหาร
แ ก่พืช  (Nutriplant)  ใน เครือ 
Amway 

  

• ซอฟพลสั    

• แลนเนท เมโทมลิ (Methomyl)   

• บงัโกคนั    

• ยากามา่  300ล./300 cc.  

• จวีโีก ้    

• แมนย ู    

• คาโคนิน  200ล./200 cc./2 
ไร ่

 

• ลองดาน คารโ์บซลัแฟน (Carbosulfan)   

• อรีกีา้ 
 

อะบาเมคตนิ (Abamectin)   

• ไซเพอรเ์มทรนิ 
 

ไซเพอรเ์มทรนิ  
(Cypermethrin) 

  

• ซุป เปอร์ นิ นจา 
( ใ ช้ กั บ ด อ ก
กุหลาบ) 

   

ยาฆ่าหญ้ า  ใช้
โดยการพน่ 

• กรมัมอ็กโซน 
• พาราควอต 

พ า ร า ค ว อ ต ไ ด ค ล อ ไ ร ด์  
(Paraquat dichloride) 

200ล./200 cc เ ว ล า เ ช้ า  ห รื อ 
กลางคนื ไมม่แีดด 

 • ไกลโฟเซต ไกลโฟเซต (Glyposate)   

 • ราวดอ์ัพ้ ไ ก ล โฟ เ ซต  ไ อ โ ซ โพ รพิ ล
แ อ ม โ ม เ นี ย  ( Glyphosate 
Isopropylammonium) 

  

ใส่/โรย ปุ๋ ยเคมี/
อนิทรยี ์

• ปุ๋ ยเรง่เตบิโต สตูร 15-15-15 
• ปุ๋ ยเคม ี30-10-10ปุ๋ ยเคม ี16-16-16 
• ปุ๋ ยยเูรยี เรง่เตบิโต 
• ปุ๋ ยเคม ี15-15-45 
• ปุ๋ ยเคม ี0-18-24 
• ปุ๋ ยเรง่ เยยีรา่ เมยีรา่ 
• ปุ๋ ยยารา่ 15-15-15 

 7 วนั/ครัง้ จนกว่า
จะโตขายได ้

ยาเคมกีนัเชือ้รา • ไดแทน แมนโคเซบ (Mancozeb) 300ล./300 cc. ประมาณ  7 วัน/
ครัง้ 

 • ดาโคลนิ 
•  

คลอโรทาโลนิล  
(Chlorothalonil) 

  

 • ฟงักูราน คอปเปอร ์ไฮดรอกไซด ์   
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สารเคมี ช่ือสารเคมี ช่ือสามญั ปริมาณท่ีใช้ เวลาท่ีใช้ 

(copper hydroxide) 
 • สกอร ์ ไดฟ่ีโนโคลนาโซล  

(Difenoconazole) 
  

 • มาเฟอร ์ แมนโคเซบ (Mancozeb)   

กาวดกัแมลง • ไมรู่ช้ื่อ   พจิารณาใช้เองตาม
สภาพของพชื 

 
จากการสมัภาษณ์ พบว่าแรงงานยา้ยถิน่ป้องกนัตนเองจากการใช้สารเคม ีคอื ไม่สูบบุหรี่

ในขณะใช้สารเคม ีปฏบิตัิตามฉลากก าหนด สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว นอกจากนี้ยงัมกีารใช้
อุปกรณ์ต่างๆ อาท ิสวมถุงมอืและหน้ากากปิดจมกู สวมรองเทา้บู๊ท โดยนายจา้งอาจจดัหาให ้หรอืหา
ซือ้ดว้ยตวัเอง และพบว่ามบีางรายไมใ่ชส้ารเคมโีดยไม่มอุีปกรณ์ป้องกนั 
 
 แผนภาพท่ี 6 การใช้อปุกรณ์ป้องกนัในระหว่างใช้สารเคมี 

 
 
อย่างไรก็ดี แม้จะมีความพยายามใช้อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี แต่น่ีอาจยงัไม่ใช่ข่าวดี 

แรงงานยา้ยถิน่ให้ข้อมูลว่า การป้องกนัตวัเองแต่ละแบบนัน้ พวกเขาไม่ได้ท าด้วยความรู ้ความเขา้ใจ 
แต่เป็นการท าตามที่นายจ้างบอก หรอืกรณีที่นายจ้างไม่ได้มาสอนหรอืบอกอะไร ก็ใช้วธิสีงัเกตจาก
เพื่อนในแปลงอื่นๆ ท าตามค าแนะน าจากเพื่อนแรงงานดว้ยกนั บ่อยครัง้พบว่าบางรายทีเ่พิง่มาเริม่งาน 
หลายคนใช้มอืสมัผสักบัสารเคมโีดยตรง  นอกจากนี้ ล าพงัเพียงผ้าคาดปิดปากและจมูกที่ขายตาม
ท้องตลาด หรอืเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวอาจไม่สามารถใช้ป้องกนัอนัตรายต่อระบบอวยัวะทีส่ าคญั
ของรา่งกาย ผ่านการหายใจ หรอืการสมัผสัได1้2 

                                                           
12 สารก าจดัศตัรพูชืสามารถเขา้สูร่่างกายได ้3 ทาง คอืการหายใจ ทางผวิหนงัและทางปาก  

ต าบล 2 ต าบล 3 ต าบล 4 ต าบล 5 ต าบล 6 รวม

ใช ้จดัซือ้เอง ใช ้นายจา้งจดัซือ้ให้ ไม่ใช้ ไม่ระบุ รวม



13 
 

และเมื่อตรวจสอบสารเคมทีีถู่กใชก้นัอย่างกวา้งขวางในแปลงปลูกดอกไม ้อย่างกลุ่มอะบา
เมคติน, กลุ่มเมโทมลิ (Methomyl) และสารเคมสี าหรบัฆ่าวชัพชื (หญ้า) ได้แก่กลุ่มพาราควอต หรอื
กรมัมอ๊กโซน (paraquat dichloride) ไกลโฟเสท (Glyposate) กพ็บว่า เมโทมิล (Methomyl) เป็นหน่ึง
ใน 12 สารก าจดัศตัรูพืชท่ีต้องเฝ้าระวงัที่กรมควบคุมโรคเห็นความส าคญั และเป็นสารในกลุ่ม
เดยีวกบัวตัถุอนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเฝ้าระวงัในการใช ้เนื่องจากเป็นสารทีม่ปีรมิาณการใชม้าก มี
ความเป็นพษิสงู หรอืมกีารตกคา้งระยะยาวในสิง่แวดลอ้ม13 

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากระดบัความอนัตรายที่ก าหนดโดยองค์การอนามยัโลก, 
หน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้มของสหรฐั และของประเทศไทยเอง (ตารางที ่4) กพ็บว่า สารเคมทีีถู่กใช้
ในแปลงดอกไมใ้นพืน้ทีศ่กึษานัน้ มคีวามอนัตรายในระดบัสารพษิ (สแีดง) และมคีวามอนัตรายในระดบั
เตอืนภยั (สเีหลอืง) จ านวน 6 ชนิดคอื 

• มคีวามอนัตรายในระดบัสารพษิ (สแีดง) จ านวน 1 ชนิด คอื ยาฆ่าแมลงชนิดลอง
ดาน คอื คารโ์บซลัแฟน (Carbosulfan) 

• มคีวามอนัตรายในระดบัเตอืนภยั (สเีหลอืง) จ านวน 5 ชนิด แบ่งเป็นยาฆ่าแมลง 3 
ชนิด ได้แก่ อะบาเมคติด (Abamectin), เมโทรมลิ (Methomyl) และอะบาเมคติน 
(Abamectin) และย่าฆ่าหญ้า 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอตไดคลอไรด์ (Paraquat 
dichloride) และคอปเปอร ์ไฮดรอกไซด ์( copper hydroxide) 

 
 
 
 

                                                           

กรณีการหายใจ เอกสารระบุว่า สารเคมกี าจดัแมลงทีเ่ขา้สู่ร่างกายทางระบบหายใจนัน้ อาจอยู่ในรูปฝุ่นหรอื
สารละลาย ฝุน่ทีม่ขีนาดเลก็จะเขา้สูร่ะบบทางเดนิหายใจ สว่นสารเคมใีนรปูสารละลายนัน้ขึน้อยู่กบัว่าความสามารถใน
การระเหยเป็นไอของสารเคมีนัน้สูงหรือไม่ ถ้าสูงจะเกิดอนัตรายได้มากขึ้น เช่น สารในกลุ่มออกร์กาโนฟอสเฟส 
นอกจากนี้ยงัขึน้อยู่กบัความสามารถในการละลายเขา้สูร่ะบบเลอืดในร่างกายอกีดว้ย 

กรณีทางผวิหนัง การดูดซมึของสารเคมผี่านทางผวิหนังทีเ่กดิการฉีกขาด มบีาดแผลอยู่แลว้ จะมกีารดดูสาร
ไดด้กีว่าผวิหนังปกต ินอกจากนี้ความสามารถในการละลายซมึผ่านผวิหนังของสาร ถ้าสารละลายไดด้ใีนไขมนั จะถูด
ดูดซมึไดด้ ีเช่นสารในกลุ่มคลอรเินตเตดไฮโดรคารบ์อน ทัง้น้ีถ้าฝุน่ของสารมขีนาดเลก็กจ็ะถูกดดูซมึไดด้เีหมอืนในรปู
สารละลาย สว่นสารเคมทีีม่ขีนาดใหญ่จะไมถู่กดดูซมึผ่านผวิหนงัเลย ส าหรบัสารในกลุ่มออรก์าโนฟอสเฟตจะถูดดดูซมึ
ผ่านผวิหนังไดด้มีากขณะทีอ่ากาศรอ้นจดั ผูฉ้ีดพ่นจงึไม่ควรถอดเสือ้ผา้ขณะฉีดพ่นสารเคมใีนเวลาเทีย่งหรอืเวลาแดด
จดัโดยเดด็ขาด, อา้งแลว้, ดเูชงิอรรถที ่5 หน้า 24-25 

13 สารทัง้12 ชนิดนี้ ประกอบดว้ย (1) อลัดคิารบ์ (Aldicarb) (2) บลาสตซิดินิ เอส ( Blasticidin-S) (3) คารโ์บ
ฟูราน (Carbofuran) (4) ไดโครโตฟอส (Dicrotophos) (5) อพีเีอน็ (EPN) (6) อโีธโปรฟอส (Ethoprofos) (7) โฟมทีา
เนต (Formethanate) (8) เมทดิาไธออน (Methidathion) (9)  เมโทมลิ (Methomyl) (10)อ๊อกซามลิ (Oxamyl) (11) 
เอน็โดซลัแฟน (Endosulfan) (12) พาราไธออนเมทธลิ (Parathion Methyl) 
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ตารางท่ี 4  แสดงระดบัความอนัตรายของสารเคมีทางการเกษตร แยกตามหน่วยงานต่างๆ 
องคก์ารอนามยัโลก หน่วยงานคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของสหรฐัฯ รฐับาลไทย 

ชัน้ ความรนุแรง กลุ่ม ระดบัเตือนความเป็นพิษ ฉลากแถบสี 
La พษิรา้ยแรงยิง่ 

l ระดบัอนัตรายสารพษิ สแีดง 
Lb พษิสงูมาก 
Ll พษิสงูปานกลาง ll ระดบัเตอืนภยั สเีหลอืง 
Lll พษิน้อย lll ระดบัระมดัระวงั สนี ้าเงนิ 
IV พษิน้อยมาก lV ไม่เป็นพษิ สนี ้าเงนิ 
ทีม่า : ดดัแปลงจาก IMP ประเทศไทย 
 
มขีอ้มลูน่าสนใจ จากขอ้มลูการเฝ้าระวงัโรคพษิสารเคมกี าจดัศตัรพูชืในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน

ของส านักระบาดวทิยา ปี พ.ศ.2545-2549 พบว่ามจี านวนผู้ป่วยมแีนวโน้มสูงขึน้ ผู้ป่วยใน 510 ราย 
(รอ้ยละ 35.12) ในปี 2550 ทัง้หมด ได้รบัการวนิิจฉัยการได้รบัพษิจากสารก าจดัศตัรูพชื สารเหล่านี้
หากไดร้บัเป็นเวลานานอาจท าใหเ้กดิพษิเรือ้รงั เช่น พษิต่อระบบประสาท พษิต่อทางเดนิอาหาร ระบบ
หวัใจและหลอดเลอืด อกีทัง้ยงัมผีลต่อสารพนัธุกรรมในเนื้อเยื่อของร่างกายซึง่อาจก่อใหเ้กดิโรคมะเรง็
ได1้4 
 

1.4  สขุภาพและการเข้าถึงบริการสขุภาพของคนปลกูดอกไม้ 
 แรงงานยา้ยถิน่ซึง่อยู่กบัสารเคมทีุกวนั เมื่อเริม่มอีาการเจบ็ป่วยทีแ่รงงานยา้ยถิน่สงัเกตตวัเอง
แล้วเริม่สงสยัว่า น่าจะเป็นผลจากการใช้สารเคม ีอาท ิเวยีนหวั ปวดหวั ผื่น คนัตามแขนขา ผวิหนัง
ในขณะและหลงัใชส้ารเคม ีมบีางรายทีไ่อ อาเจยีน เมือ่ไดก้ลิน่สารเคม ีแต่ในความรูส้กึของแรงงานยา้ย
ถิน่ พวกเขาคดิว่า มนัไมร่นุแรงอะไร 
   

ตารางท่ี 4 อาการเจบ็ป่วยและการพบหมอ 

อาการเจบ็ป่วยท่ีพบ 
เพศ ไม่พบ

หมอ 
พบหมอ หมอวินิจฉัย 

ชาย หญิง 
ปวดเมื่อยตามแขนขาตวั 1 2 1 2  
เวยีนหวัปวดหวั 4 10 5 9  
หน้ามดื อ่อนเพลยี 1 0  1  
ไอ อาเจยีนเมื่อไดก้ลิน่สารเคม ี 1 1 1 1  
ผื่น คัน ตามแขน ขาผิวหนัง(ขณะ/หลัง)ใช้
สารเคม ี

4 4 3 5  

หอบหดื ไอ หายใจล าบาก 2 1  3 โรคหอบหดื 

                                                           
14 ดเูพิม่เตมิ, วทิญา ตนัอารยี,์ อา้งแลว้. 
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อาการเจบ็ป่วยท่ีพบ 
เพศ ไม่พบ

หมอ 
พบหมอ หมอวินิจฉัย 

ชาย หญิง 
เป็นฝ้า หน้าด า 0 1 1   
ชาตามมอืเทา้ แขนขา 6 0 4 2  
เทา้เป่ือย 1 0 1   
ปอด วณัโรค 1   1 โรควณัโรค 

รวม 16 24  40  

 
 
แผนภาพท่ี 7 
เมื่อถามถึงการดูแลรักษา
อาการเจบ็ปว่ย พบว่า 
แ ร ง ง า น ย้ า ย ถิ่ น มี
หลกัประกนัสุขภาพ  มเีพยีง 
9 รายจาก 73 คนที่ไม่มี
หลักประกันสุขภาพใดๆ 
เลย 
 

 
  
       
         แผนภาพท่ี 8 
        

 

40

19

5

9 บตัรประกนัสุขภาพกรณีแรงงาน
สามสญัชาติ

หลกัประกนัสุขภาพประเภท 
ท.99

ซือ้บตัรประกนัสุขภาพ

ไม่มหีลกัประกนั/จ่ายเอง

ต าบล 1 ต าบล 2 ต าบล 3 ต าบล 4 ต าบล 5 ต าบล 6 รวม

5 7 4
8 8 8

40

1 4 6 3 3 2

19

0 2 1 1 1
5

1 0 3 2 1 2
97

13 13 14 13 13

73
บตัรประกนัสุขภาพกรณีแรงงานสามสญัชาติ

หลกัประกนัสุขภาพประเภท ท.99

ซือ้บตัรประกนัสุขภาพ

ไม่มหีลกัประกนั/จ่ายเอง
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แต่ประเดน็ก็คอื แมแ้รงงานย้ายถิ่นจะมหีลกัประกนัสุขภาพ แต่พวกเขาแทบจะไม่ได้ใช้
สทิธใินหลกัประกนัสุขภาพดงักล่าว หรอืไม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ตนเองมสีทิธใินหลกัประกนั
สุขภาพ ส่วนใหญ่แลว้เมือ่มอีาการเจบ็ปว่ยกเ็ลอืกทีจ่ะไปหาหมอทีค่ลนิิคใกลบ้า้น อนามยัใกลบ้า้น หรอื
โรงพยาบาลรฐัอื่น 
 

               ตารางท่ี 5 
 
 
 
 
ดงันัน้ 
แ ร ง ง า น ย้ า ย ถิ่ น จ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย มี
หลกัประกนัสุขภาพ แต่กลบัเลอืกที่จะเสยี
เงินรกัษาตัวเอง หรือไปหาหมอที่คลินิก 
หรอืโรงพยาบาลอื่นแทน 

 รกัษาท่ีโรงพยาบาล
ตามสิทธิ

หลกัประกนั 

รกัษารพ. 
ใกล้บา้น 

รกัษาท่ี 
คลินิก 

 นครพงิค ์ สนัทราย โปง่แยง 

 แม่อาย อนามยั รมิเวยีง 

   ค ลิ นิ ก ใ ก ล้
เรอืนจ าหญงิ 

   มานพ แม่รมิ 

 
เท่าทีส่อบถาม สาเหตุของการไมไ่ปใชส้ทิธใินหลกัประกนัสุขภาพนัน้ กด็ว้ยเพราะ ขอ้แรก-

แรงงานย้ายถิ่น กลุ่มที่ถือบตัรประจ าคนซึ่งไม่มสีญัชาติไทย ไม่ทราบว่าตนเองมสีทิธใินหลกัประกนั
สุขภาพ ประเภท ท.9915 จงึไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนแสดงตนกับทางโรงพยาบาลที่ตนเองมีภูมลิ าเนา 
อย่างไรก็ดี มแีรงงานย้ายถิ่นที่ทราบถึงสิทธิของตัวเอง แต่ไม่ได้ย้ายสิทธิตามมา เนื่องจากไม่รู้ว่ า
สามารถยา้ยสทิธจิากโรงพยาบาลในภูมลิ าเนาต้นทางของตวัเองมายงัจงัหวดัเชยีงใหม่ได้  ขอ้ทีส่อง-ที่
เป็นเหตุผลร่วมกนัของแรงงานเกอืบทุกคน รวมถงึแรงงานยา้ยถิน่ที่ยา้ยสทิธมิาตามภูมลิ าเนาปจัจุบนั
ของตนเองมากไ็มไ่ปใชส้ทิธฯิ กค็อื “เขด็กบัท่าทขีองบุคลากรทีโ่รงพยาบาลนัน้” 

และขอ้เทจ็จรงิร่วมทีส่ าคญัอย่างหนึ่งกค็อื การไปหาหมอ ไม่ว่าจะเป็นคลนิิกใกลบ้า้น หรอื
โรงพยาบาลรฐัที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ตนมสีทิธใิช้หลกัประกันสุขภาพ แรงงานย้ายถิ่นมคีวามรู้สึกว่า 
“เสยีเวลาเปล่า” เพราะบ่อยครัง้หมอใหแ้ต่ยาแก้ปวด ซึง่แรงงานยา้ยถิน่เหน็ว่า “ใหแ้ต่ยาแก้ปวดแบบน้ี 
ซือ้กนิเองกเ็หมอืนกนั” 
 
 
 

                                                           
15  หลกัประกนัสุขภาพประเภท ท.99 ได้แก่ หลกัประกนัสุขภาพส าหรบักลุ่มคนไม่มสีญัชาตไิทย ตามมติ

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) วนัที ่23 ม.ีค. 2553  เรื่อง การใหส้ทิธ ิ(คนืสทิธ)ิ ขัน้พืน้ฐานดา้นสาธารณสขุกบับุคคลทีม่ปีญัหา
สถานะและสทิธ ิและมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2558 
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2.  บทวิเคราะห ์
       : ลกูจ้างหรือเถ้าแก่น้อยๆ ในแปลงปลกูดอกไม้ กคื็อ “แรงงานนอกระบบ” 

ท่ีตกอยู่ในช่องว่างของระบบสวสัดิการ 
 

2.1   แรงงานยา้ยถิน่ในแปลงปลกูดอกไม ้ไมว่่าจะเป็นลกูจา้งรายวนั รบัจา้งในลกัษณะจา้ง
ท าของ หรอืดเูป็นผูป้ระกอบการหรอืเถา้แก่น้อย ในรปูแบบของ “ผูเ้ช่าทีด่นิ” หรอื “หุน้ส่วนในแปลงปลูก
ดอกไม้” ก็ล้วนแต่อยู่ภายใต้นิยามของแรงงานนอกระบบ (Informal Sector) 16 หรอืแม้แต่บางคนที่

                                                           
16 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ได้ให้ความหมายของ

แรงงานนอกระบบว่า หมายถงึ แรงงานทีอ่ยู่ในการจา้งงานในภาคเศรษฐกจิทีไ่ม่เป็นทางการ (informal sector) ซึง่มี
ลกัษณะเป็นกจิการขนาดเลก็ ตัง้ไดง้่าย มลีกัษณะเป็นธุรกจิในครวัเรอืน มกัใชว้ตัถุดบิในประเทศ มกีารใชแ้รงงานเป็น
หลกั และมกีารดดัแปลงเทคโนโลยงี่าย ๆ มาใช ้เป็นแรงงานอสิระทีท่ ากจิกรรมเพื่อความอยู่รอด เช่น หาบเร่ รมิถนน 
คนขดัรองเทา้ คนเกบ็ขยะ คนเกบ็เศษกระดาษและโลหะ แรงงานรบัใชใ้นบา้นทีร่บัค่าจา้งจากครวัเรอืน ผูร้บังานไปท า
ทีบ่า้น และคนงานในโรงงานทีไ่ม่ขึน้ทะเบยีน ซึง่เป็น “ลูกจา้งแอบแฝง” (disguised wage workers) ในเครอืข่ายการ
ผลติ และผูป้ระกอบอาชพีอสิระในสถานประกอบการขนาดจิว๋ซึง่ท างานดว้ยตนเอง หรอืมสีมาชกิในครอบครวั หรอืมผีู้
ฝึกงานหรอืมลีกูจา้งช่วย (ส านกังานแรงงานระหว่างประเทศ และส านกัประกนัสงัคม 2546) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ไดท้ าการส ารวจแรงงานนอกระบบร่วมไปกบัการส ารวจแรงงาน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2548เป็นต้นมา โดยได้ให้ค านิยามของ “แรงงานนอกระบบ” ว่าหมายถึง ผู้ท างานที่ไม่ได้รบัความคุ้มครองและ
หลกัประกนัทางสงัคม จากทางราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน ลกูจา้งรฐับาลต่างประเทศหรอืองคก์รระหว่างประเทศ และลกูจา้งทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง
ตามกฎหมายแรงงาน ได้แก่ พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม 2533 และ 
พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน 2537 ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ2548) 

ส านักงานประกนัสงัคม (2548) ใหค้วามหมาย “แรงงานนอกระบบ” ว่าหมายถงึ ผูใ้ชแ้รงงานทีไ่ม่ได้
รบัความคุ้มครองจากกฎหมายประกนัสงัคม เป็นบุคคลที่ไม่ใช่ขา้ราชการ และมีเงินเดือนประจ า ได้แก่ ลูกจ้างใน
กจิการภาคเกษตร และประมง ลูกจา้งทีจ่า้งในลกัษณะเป็นครัง้คราว หรอืตามฤดูกาล ลูกจา้งทีท่ างานบา้น ผูป้ระกอบ
อาชพีอสิระทัง้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ผูร้บังานไปท าทีบ่า้นและผูร้บัจา้งท าของ 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2550) ให้ความหมายของ “แรงงานนอก
ระบบ” ว่า เป็นผูท้ีท่ างานในภาคเศรษฐกจิที่ไม่เป็นทางการหรอืในสาขานอกระบบ ซึง่เป็นการท างานทีไ่ม่มรีะเบยีบ
แบบแผน และไม่มกีารรวมตวัจดัตัง้เป็นองคก์รนอกระบบ 

ดูเพิม่เตมิ “ทศิทางแรงงานนอกระบบ : การวเิคราะหข์อ้มลูการส ารวจแรงงานนอกระบบของส านักงาน
สถติแิห่งชาต ิปี พ.ศ.2548-2554” จดัท าโดยแผนงานตดิตามสถานการณ์ความเป็นธรรมดา้นสุขภาพ (Health Equity 
Monitoring Project), ส านกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสขุ, ธนัวาคม 2556, 
หน้า 9-16 

แรงงานนอกระบบ สามารถจ าแนกได้อีกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มที่ท างานรบัจ้างมเีงินเดือนประจ า 
ไดแ้ก่ แรงงานทีร่บัจา้งเอางานไปท าทีบ่า้น, แรงงานรบัจา้งท าของ, แรงงานรบัจา้งท าการเกษตร ตามฤดกูาล แรงงาน
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นายจ้างจ้างโดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีการจ้างงานระยะยาว แต่ก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบ
ประกนัสงัคม 

ผลทีต่ามมาคอื แรงงานยา้ยถิน่ตอ้งเผชญิกบัปญัหาค่าจา้ง เงนิเดอืนไมแ่น่นอน ซึง่แน่นอน
ว่าพวกเขาขาดอ านาจในการต่อรอง ไม่ไดร้บัความคุ้มครองด้านความปลอดภยัและสุขภาพในระหว่าง
การท างาน ไมม่สีถานะตามกฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม 

มขีอ้สงัเกตว่า แมพ้.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2537 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558 
จะเปิดโอกาสใหแ้รงงานนอกระบบสามารถเขา้สู่ระบบประกนัสงัคม โดยจ่ายเงนิสมทบ17 ผ่านช่องทาง
ของการประกนัตน ตามมาตรา 4018  โดยจะต้องมคีุณสมบตัคิอื เป็นผูท้ีม่อีายุไม่ต ่ากว่า 15  ปีบรบิูรณ์ 
และไม่เกิน 60 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัสมคัรไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ไม่เป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ) หรอืผู้ประกันตนโดยสมคัรใจ มาตรา 39 (เคยเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ) แต่
แรงงานย้ายถิ่นในแปลงปลูกดอกไม้ ก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสงัคมผ่านช่องทางการประกัน
ตนเองไดอ้ยูด่ ีเพราะแรงงานทุกคนไมม่สีญัชาตไิทย 

แมก้ฎหมายประกนัสงัคม จะไม่ไดก้ าหนดว่าผูท้รงสทิธติามกฎหมายฉบบันี้จะต้องเป็นผูม้ ี
สญัชาติไทย โดยก าหนดเพยีงว่า ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรบัค่าจ้าง19 แต่
ในทางปฏบิตั ิปจัจุบนั มเีพยีงแรงงานต่างด้าวที่ผ่านกระบวนการพสิูจน์สญัชาตกิบัประเทศต้นทาง (มี
หนงัสอืเดนิทาง ออกโดยประเทศต้นทาง) เขา้มาท างานตามความตกลงว่าดว้ยการจา้งแรงงานขา้มชาติ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี (MOU) ซึ่งปจัจุบนัคือลาว กัมพูชา และเมยีนมาร์เท่านัน้ที่
สามารถเขา้สู่ระบบประกนัสงัคมได ้

อาจกล่าวได้ว่า แรงงานย้ายถิ่นในแปลงปลูกดอกไม้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ ที่
สามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องจ่ายเอง แต่พจิารณาในแง่สทิธหิรอืชุดสทิธปิระโยชน์
แลว้ สวสัดกิารสงัคมผ่านระบบประกนัสงัคมคุม้ครองสทิธแิรงงานไดด้กีว่าหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

                                                           

ในกิจการประมง คนขบัรถส่วนตัวตามบ้าน ฯลฯ (2) กลุ่มที่ท างานอาชีพอิสระ ได้แก่ คนขบัรถรบัจ้าง เกษตรกร 
ชาวนา ชาวสวน ช่างเสรมิสวย ช่างตดัผม เจา้ของรา้นขายของช าขนาดเลก็ ฯลฯ 

17 การจ่ายเงนิสมทบม ี2 ทางเลอืก คอื ทางเลือกท่ี 1 จ่าย 100 บาท/เดอืน (จ่ายเอง 70 บาท รฐัสนับสนุน 
30 บาท) และทางเลือกท่ี 2 จ่าย 150 บาท/เดอืน (จ่ายเอง 100 บาท รฐัสนับสนุน 50 บาท) ความเป็นผูป้ระกนัตนจะ
เริม่ตัง้แต่วนัทีจ่่ายเงนิสมทบงวดแรก 

18 มาตรา 40  บุคคลใดซึง่มใิช่ลูกจา้งตามมาตรา 33 หรอืไม่อยู่ในบงัคบัแห่งพระราชบญัญตันิี้อาจสมคัรเขา้
เป็นผู้ประกนัตนตามพระราชบญัญตัินี้ได้ โดยแสดงความจ านงต่อส านักงาน  ทัง้นี้ คุณสมบตัิของบุคคลดงักล่าวให้
เป็นไปตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงนิสมทบของผูป้ระกนัตน ประเภทของประโยชน์ทดแทนทีจ่ะไดร้บัตามมาตรา 
54 ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขแห่งสทิธใินการรบัประโยชน์ทดแทน ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

ใหร้ฐับาลจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนตามอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกนิกึ่งหนึ่งของเงนิสมทบที่
ไดร้บัจากผูป้ระกนัตนตามวรรคหนึ่ง 

19 “ลกูจา้ง” ตามมาตรา 5 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 
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กล่าวคอืจะไดร้บัเงนิทดแทนจากการขาดรายไดเ้มือ่เจบ็ปว่ย เมือ่นอนโรงพยาบาล, เงนิทดแทนการขาด
รายไดเ้มือ่ทุพพลภาพ, ค่าท าศพ, เงนิบ าเหน็จชราภาพ20 
 

2.2  จากอาการเจ็บป่วยของแรงงานย้ายถิ่น (ตารางที่ 4) จะเห็นได้ว่ามเีพียงอาการ
เจบ็ป่วย 2 ชนิดที่แพทยส์ามารถวนิิจฉัยระบุถงึโรคที่แรงงานยา้ยถิน่เป็น คอืโรคหอบหดื และวณัโรค 
ส่วนอาการอย่างอื่น อาท ิเวยีนหวั ปวดหวั, หน้ามดื อ่อนเพลยี, ผื่น คนั ตามแขนขา ผวิหนัง(ขณะ/
หลงั)ใชส้ารเคม,ี ชาตามมอืเทา้ แขนขา ไอ อาเจยีนเมือ่ไดก้ลิน่สารเคม ีแต่แพทยไ์มส่ามารถวนิิฉยัไดว้่า
เป็นอาการของโรคอะไร แน่นอนว่าแรงงานย้ายถิ่นทุกคนสงสยัเกี่ยวกบัอาการเจบ็ป่วยที่เกิดขึ้นกบั
ตวัเอง มคี าถามว่ามนัเกดิจากการท างานของพวกเขา (การใชส้ารเคมใีนแปลงปลกูดอกไม)้ หรอืเปล่า 

“การปวดหวั เวยีนหวั หรอืการคนัตามผวิหนัง มนัไม่ใช่  Syptom มนัเป็นแค่ sign ที่
น าไปสู่การวนิิจฉยัค่อนขา้งล าบาก ตอ้งตรวจเพิม่” คอืค าตอบของชื่นกมล สุขด ีพยาบาลวชิาชพีช านาญ
การ กลุ่มงานอนามยัสิง่แวดล้อมและอาชวีอนามยั ส านักงานสาธารณสุขเชยีงใหม่21  เธอให้ขอ้มูลว่า 
สารเคมใีนการเกษตรมกัมผีลกบัระบบประสาทส่วนกลาง (มนึหวั อ่อนเพลยีบ) ระบบทางเดนิหายใจ 
ผวิหนัง บางรายอาจมอีาการเจบ็ป่วยเฉียบพลนั แต่บางรายจะสะสมจนถึงระยะเวลาหน่ึงถงึจะแสดง
อาการของโรคออกมา 
                                                           

20  สิทธิประโยชน์พืน้ฐาน ประกอบไปดว้ย 

1. เงนิทดแทนการขาดรายไดเ้มื่อเจบ็ปว่ย  เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผูป้่วยในตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป จะไดร้บั
เงนิทดแทนการขาดรายได้จ านวน 200 บาทต่อวนั ไม่เกนิ 20 วนัต่อปี เงื่อนไขจ่ายเงนิสมทบครบ 3 เดอืน ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือน (การรกัษาพยาบาลใช้สทิธหิลกัประกนัสุขภาพ (บตัรทอง) จากส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาต)ิ 

2. เงนิทดแทนการขาดรายไดเ้มื่อทุพพลภาพ  รบัเงนิทดแทนการขาดรายไดจ้ านวน 500 - 1,000 บาทต่อ
เดอืน เป็นเวลานานถงึ 15 ปี เงื่อนไข เงนิทดแทนการขาดรายไดเ้มื่อทุพพลภาพขึน้อยู่กบัระยะเวลาการจ่ายเงนิสมทบ
ครบ 6 เดอืนขึน้ไป (ตอ้งเป็นผูทุ้พพลภาพหรอืทุพพลภาพเพิม่ขึน้ตามค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการ แพทย)์ 

3. ค่าท าศพ (เสยีชวีติ) จะได้รบัค่าท าศพจ านวน 20,000 บาทต่อราย   เงื่อนไข จ่ายเงนิสมทบครบ 6 
เดอืน ภายในระยะเวลา 12 เดอืน 

4. เงนิบ าเหน็จชราภาพผูป้ระกนัตนสามารถรบัเงนิกอ้นเมื่ออายุครบ 60 ปีบรบิรูณ์ เงื่อนไข มอีายุครบ 60 
ปีบรบิรูณ์ 

นอกจากนี้ส านักงานประกนัสงัคม ยงัมทีางเลอืกเพิม่เตมิอกีดว้ย ตามความสมคัรในการจ่ายเงนิสมทบ 
ไดแ้ก่ กรณีชุดสทิธปิระโยชน์ 1  (จ่ายเงนิสมทบ 100 บ./เดอืน) จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์พืน้ฐานคุม้ครอง 3 กรณี คอื เงนิ
ทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย  เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ  เงินค่าท าศพ และกรณีชุดสทิธิ
ประโยชน์ 2 (จ่ายเงนิสมทบ 150 บาท/เดอืน) จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์พืน้ฐานคุม้ครอง 4 กรณี คอื เงนิทดแทนการขาด
รายได้เมื่อเจบ็ป่วย  เงนิทดแทนการขาดรายไดเ้มื่อทุพพลภาพ  เงนิค่าท าศพ  เงนิบ าเหน็จชราภาพ (เงนิออมกรณี
ชราภาพ), สบืคน้ไดท้ี ่
http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=881 

21 สมัภาษณ์เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2560 

http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=881
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“1 วนั ถงึ 1 อาทติยค์อืความหมายของการเจบ็ปว่ยแบบเฉียบพลนั ทีส่ามารถวนิิจฉัย
ไดว้่าเป็นโรคอะไร แต่ในกรณขีองการสะสมเรือ้รงั มนัยากทีจ่ะบอกว่าใชเ้วลาเท่าไร อาการของโรคนัน้ๆ 
จะแสดงตวัออกมา สามารถวนิิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร มนัเป็นเรื่องของความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปรมิาณทีไ่ด้รบักบัช่วงเวลา ทีไ่ม่สามารถเฉพาะเจาะจงได ้แต่ละคนจะมปีฏกิริิยาต่อสารแต่ละอย่างไม่
เหมอืนกนั ส่วนใหญ่แล้วจะเหน็อาการก็ประมาณ 15-20 ปี แต่พอเจอแล้ว มนัมกัเป็นอาการที่รุนแรง
แลว้ ” 

น่ีคอืลกัษณะของการเจบ็ปว่ยหรอืโรคจากการประกอบอาชพี/การท างานอย่างหนึ่ง  
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นิยาม โรคจากการประกอบ

อาชพี (occupational diseases) ว่าหมายถงึ โรคทีเ่กดิจากปจัจยัในการประกอบอาชพีโดยตรง ซึง่เป็น
ปจัจยัเดยีวที่ก่อให้เกดิโรค โดยอาจเกดิทนัท ีหรอืเกดิผลกระทบทีเ่ป็นพษิเฉียบพลนั โดยผูป้่วยจะมี
อาการในทนัทหีลงัจากสมัผสัสารเคม ี เช่น คลื่นไส ้อาเจยีน ปวดศรีษะ ปวดกลา้มเนื้อ ทอ้งร่วง 
หายใจตดิขดั ตาพร่า เป็นต้น หรอืเกดิผลกระทบทีเ่ป็นพษิเรือ้รงั เกดิจากพษิสะสมทีก่่อใหเ้กดิโรค
หรอืปญัหาอื่นๆ เช่น มะเรง็ เบาหวาน อมัพฤกษ์ อมัพาต โรคผวิหนังต่างๆ การเป็นหมนั การพกิาร
ของทารกแรกเกดิ หรอืการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น  โดยส่วนใหญ่โรคจากการประกอบ
อาชพีจะมรีะยะฟกัตวันาน กล่าวคอื นับจากระยะการก่อโรค (latency period) ตัง้แต่เริม่สมัผสัจนมี
อาการและอาการแสดง ใช้เวลานานอย่างน้อย 10-15 ปี แต่มคีวามส าคญัคอื เมื่อเป็นโรคแล้วมกัจะ
รกัษาไมห่ายขาด 

โดยทัว่ไป การวินิจฉัยโรค (diagnosis) ซึง่เป็นกระบวนการทีแ่พทยจ์ะตอ้งตดัสนิใจ
หรอืลงความเหน็ว่าผู้ป่วย “เป็นโรคอะไร” ซึง่จากขอ้มลูที่มาพบแพทยใ์นแต่ละครัง้ จากการซกัประวตั ิ
การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เพื่อประมวลผลร่วมกบัความรูแ้ละประสบการณ์ของ
แพทย์ จงึจะน าไปสู่การวนิิจฉัยโรคที่ถูกต้องและการรกัษาโรคที่ถูกวธิ ีแต่การวินิจฉัยโรคจากการ
ท างานไม่ใช่การวนิิจฉัยหาโรค แต่เป็นการวนิิจฉัยว่าโรคที่เป็นอยู่นัน้เกดิจากการท างานหรอืไม่ หรอื
อาจกล่าวได้ว่า การวินิจฉัยโรคจากการท างานนัน้ก็คือ “การวินิจฉัยหาสาเหตุของโรค” (disease 
causation) นัน่เอง ดว้ยเหตุนี้ การวนิิจฉัยโรคจากการท างานจงึต้องใชค้วามรูใ้นการหาสาเหตุ (causal 
relationship) มาพจิารณาเป็นหลกัส าคญั โดยการวนิิจฉัยโรคในกรณีทัว่ไปกบัการวนิิจฉัยโรคจากการ
ท างานนัน้มคีวามต่อเน่ืองกนั การวนิิจฉัยโรคจากการท างานจะท าไดก้ต่็อเมื่อแพทยท์ราบแลว้ว่าผูป้ว่ย
เป็นโรคอะไร จงึจะสามารถวนิิจฉยัไดว้่าโรคนัน้มสีาเหตุเกดิจากการท างานหรอืไม่22 

จงึไม่น่าแปลกใจว่า แทบจะไม่มกีารวนิิจฉัยถงึอาการต่างๆ ว่าเป็นอาการของโรคที่
เกดิจากการท างานในแปลงปลูกดอกไม ้หรอืโรคที่เกิดจากการท างาน (occupational disease) ส่วน
หนึ่งเกดิจากแนวคดิทางการแพทยเ์องที่เหน็ว่าอาการหนึ่งๆ (sign) อาจเกดิจากหลายสาเหตุ การจะ
ระบุไดว้่าเป็นผลกระทบจากการใชส้ารเคมใีนแปลงปลกูดอกไม ้จะท าไดก้ต่็อเมื่อมคีวามชดัเจนว่า มสีิง่

                                                           
22 หลักการวินิจฉัยโรคจากการท างาน เรียบเรียงโดยนพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, สืบค้นได้ที่  

http://www.summacheeva.org/index_article_diagnosis.htm 

http://www.summacheeva.org/index_article_diagnosis.htm


21 
 

คุกคาม (hazard) แล้วไปสมัผสั (exposure) สิ่งคุกคามนัน้ ภายใต้ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งหรอื
สามารถยนืยนัระยะเวลาก่อโรค (induction time) โดยสามารถแยกโรคที่มอีาการเหมอืนกนัโรคอื่นๆ 
ออกไปก่อน (differential diagnosis) นอกจากนี้ ยงัมปีระเดน็ในเชงิเปรยีบเทยีบด้วยว่า หากแรงงาน
ย้ายถิ่นสัมผัสต่อสิ่งคุกคามในงานแบบเดียวกัน ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดโรคแบบเดียวกันด้วย 
(consistency) นอกจากนี้ยงัมขีอ้เทจ็จรงิว่า คน จะมคีวามทนทาน (tolerance) และความไวต่อการรบั
พิษ การแพ้หรือการเกิดโรค (susceptibility) ที่ไม่เท่ากันในแต่ละคน รวมถึงยังขึ้นกับอายุ เพศ 
พนัธุกรรม ระยะเวลาท างานในแต่ละวนั สิง่แวดลอ้ม โรคประจ าตวั พฤตกิรรมสุขภาพ เป็นตวัก าหนด
โรคในแต่ละคนอกี 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ปจัจุบนั กรมควบคุมโรค โดยส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมมกีารเฝ้าระวงัสุขภาพ
ของเกษตร โดยมกีารตรวจคดักรองสุขภาพกลุ่มเกษตรกรที่มกีารใช้สารก าจดัศตัรูพชืกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟสและคาร์บาเมต ด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ (Reactive Paper) เพื่อตรวจหาระดบัเอ็นไซม์
คลอรนีเอสเตอเรส (Cholinesterase) ในร่างกายของผูส้มัผสัสารเคม ีมกีารรายงานผลว่าระหว่างปีพ.ศ.
2535-2550 พบว่า สดัส่วนผู้ที่มคีวามเสีย่งและไม่ปลอดภยัสูงขึน้จากเดมิร้อยละ 20.41 เป็นร้อยละ 
38.52 รวมถงึมกีารรายงานการเจบ็ป่วยจากโรคพษิสารเคมกี าจดัแมลงของส านักระบาดวทิยามีอตัรา
ปว่ยอยู่ระหว่าง 2-6 ต่อประชากร 100,000 คน23 

ชื่นกมล อธิบายว่า แนวทางการเฝ้าระวงัด้วยการตรวจคดักรองสุขภาพ เป็นแนวทางในเชงิ
ป้องกนั (Protection) เพราะโรคจากการสมัผสักบัสารเคมนีัน้ “เจอแลว้ไม่สามารถรกัษาไดเ้ลย อาการจะ
เป็นๆ หายๆ ยาแค่บรรเทา ทัง้ยงัคลา้ยกบัโรงมะเรง็ ถ้าเจอเรว็ กม็วีธิกีารรกัษา แต่ส่วนใหญ่แลว้ กว่า
จะรูต้วั กว่าจะมาหาหมอ กว่าหมอหาเจอว่าเกดิจากอะไร กแ็ทบช่วยอะไรไม่ไดแ้ลว้” 

วธิกีารที่ตอนนี้ส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมด าเนินการกค็อื การตัง้คลนิิก
สขุภาพเกษตรกร ซึง่หมายถงึการจดับรกิารทางดา้นสขุภาพทีส่อดคลอ้งกบัการไดร้บัผลกระทบจากการ
ท างานหรอืกรณีปญัหาสุขภาพอื่นๆ ของเกษตรกร โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพเกษตรกรอย่าง
ครบวงจร โดยก าหนดให้โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยงานแรกรบัดูแล ใน
ฐานะหน่วยบรกิารปฐมภูมทิีต่ ัง้อยู่ในชุมชน โดยมีเป้าหมายคอื แรงงานในชุมชน ซึ่งหมายถงึคนไทย
อายุ 15 ปีขึน้ไป ทีป่ระกอบอาชพีและมรีายไดอ้าศยัในพืน้ทีร่บัผดิชอบของหน่วยบรกิารปฐมภูม ิเช่น 
กลุ่มอาชพีเกษตรกรรม ก่อสรา้ง เสรมิสวย ฯลฯ โดยกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกเน้นไปทีก่ลุ่มเกษตรกร 
(ไม่มสีวสัดกิารประกนัสงัคมแต่มสีิทธใินการรกัษาพยาบาลตามสทิธขิองส านักงานหลกัประกนัสงัคม
แห่งชาติ)24 ส าหรบักลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง “คนไทย” นี้ ชื่นกมล ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่า หากระหว่าง
ทางการด าเนินงานพบเกษตรกรทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยทางคลนิิกสุขภาพฯ กจ็ะด าเนินการตรวจและเกบ็
ขอ้มลูเช่นกนั แต่ในทางปฏบิตั ิกลบัเป็นว่า “เราไม่เคยพบ คนต่างดา้วเลย”  

 

                                                           
23  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม กรมควบคุมโรค, “คู่มือการจดับริการอาชีวอนามยั

ส าหรบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ : คลนิิกสขุภาพเกษตรกร”, พ.ศ.2557, หน้า 3 
24 เพิง่อา้ง, หน้า 7-20 
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3. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในระยะต่อไป 

รายงานฉบบันี้เป็นเพยีงงานศกึษาถงึสถานการณ์ของแรงงานยา้ยถิน่ในภาคเกษตร โดย
เลอืกกจิการแปลงดอกไมใ้นอ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นพื้นที่ศกึษา จากขอ้ค้นพบเบื้องต้น ทมี
วิจ ัยเห็นว่ามีค าถามส าคัญที่ควรต้องด าเนินการศึกษาวิจัยในเชิงลึกต่อไปคือ ประการแรก-งาน
ศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะต่อการจดัการความเสีย่งต่อผลกระทบด้านสุขภาพของแรงงานนอก
ระบบทีเ่ป็นแรงงานยา้ยถิน่ (ไมม่สีญัชาตไิทย) และประการทีส่อง-งานศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะ
ต่อการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ในการท างานของแรงงานย้ายถิ่นที่สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิใน
ปจัจบุนั 
 


