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รายงานสถานการณ์ ของแรงงานย้ายถิ่ นในแปลงปลูกดอกไม้
ศึกษาพืน้ ที่อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา จากวัตถุประสงค์ของมูลนิธเิ พื่อสิทธิมนุ ษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ที่มุ่งสนับสนุ นแรงงานข้าม
ชาติให้สามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมตามหลักนิตธิ รรม นับจากปี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 ทีท่ างมสพ.
เริม่ ดาเนินงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ทีผ่ ่านมาปญั หาของแรงงานข้ามชาติทท่ี างมสพ.พบส่วนใหญ่จะเป็น
กรณีปญั หาและอุปสรรคในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทน การไม่ได้รบั ค่าจ้างในอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด ใน
ขณะเดียวกันทางมสพ. พบว่ามีแรงงานข้ามชาติปรากฏตัวในภาคเกษตรจานวนไม่น้อย และประเด็นทีท่ า
งมสพ.ให้ความสนใจก็คอื การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของแรงงานกลุ่มนี้ รายงานฉบับนี้เป็ น การสารวจ
สถานการณ์เบือ้ งต้นของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตร โดยเลือกกิจการแปลงปลูกดอกไม้ในอาเภอแม่รมิ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นพืน้ ทีเ่ ริม่ ต้น
รายงานฉบับนี้เก็บข้อมูลในเดือนกรกาฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559

บทนา
: วงจรชีวิตของดอกเบญจมาศและคนปลูก
แสงหอม(นามสมมติ) เป็นคนไทใหญ่อพยพมาจากเมืองลางเคอ รัฐฉาน เธอกับสามีเริม่ ต้นชีวติ
ในประเทศไทยด้วยการรับจ้างในอาเภอฝาง ประมาณ 3 ปีต่อมา มีการสารวจและจัดทาบัตรชุมชนบน
พืน้ ทีส่ งู เธอจึงเข้ารับการสารวจฯ ทาให้เธอมี “บัตรสีเขียวขอบแดง”1 แสงหอมบอกว่า “โชคดี” เพราะมี
คนไทใหญ่อกี หลายคนทีเ่ ข้ามาประเทศไทยในเวลาไล่เลี่ยกับเธอแต่ไม่ได้รบั การสารวจฯ หลังจากนัน้
การสารวจเพื่อจัดทาทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจาตัว “ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ” หรือการจัดทาทะเบียนและบัตร
ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิง่ แวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพืน้ ที่สงู ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540-2544
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2540 (หรือ “บัตรโครงการมิยาซาวา”) โดยมีการ
ดาเนินการสารวจฯ ในปี พ.ศ.2542
ผูถ้ อื บัตรประเภทนี้ คือผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดทาทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจาตัว ได้รบั การกาหนดเลขประจาตัว
13 หลัก ขึน้ ต้นด้วยเลข 6 หรือทีค่ นุ้ ชินในชื่อ “บัตรสีเขียวขอบแดง” (และยังมีบตั รประเภทต่างๆ อีก รวม 17 กลุ่มบัตร
โดยถูกเรียกรวมว่า “บัตรชนกลุ่มน้อย” ต่อมามีการเปลีย่ นบัตรชนกลุ่มน้อยลักษณะต่างๆ รวมเป็ น “บัตรประจาตัวคน
ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย” (บัตรสีชมพูทงั ้ ด้านหน้าและด้านหลัง) ในปี พ.ศ.2551)
กรมการปกครองยอมรับว่า คนทีถ่ อื บัตรชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู นี้ อาจเป็ นคนไทยคือเป็ นชาวเขาดัง้ เดิมติดแผ่นดิน
แต่ตกสารวจมาตัง้ แต่ปี 2512 จนถึงมีการสารวจ หรืออาจเป็ นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อน 3 ตุลาคม 2528 แล้วตก
สารวจบัตรบุคคลบนพืน้ ทีส่ งู หรือเข้ามาหลังวันดังกล่าว, ดู “คู่มอื การกาหนดสถานะของบุคคลบนพืน้ ทีส่ งู เล่ม 2 (บัตร
ประจาตัวชนกลุ่มน้อย”, จัดทาโดยส่วนการทะเบียนราษฎร สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2544 หน้า
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ไม่นาน แสงหอมก็ยา้ ยจากฝางเข้ามาใกล้ตวั เมืองเชียงใหม่ ตามคาบอกเล่าปากต่อปากของคนไทใหญ่
ด้วยกันทีว่ ่า “หาเงินได้มากกว่า”
นายจ้างคนปจั จุบนั พาเธอไปขอใบอนุ ญาตทางาน ตอนแรกเธอไม่เข้าใจว่าทาไมต้องมี “บัตร”
อีก เธอเพิง่ มารูภ้ ายหลังว่า “บัตรสีชมพูเลข 6” แบบเธอ ต้องไปมีใบอนุญาตทางานด้วย ไม่เหมือนเพื่อน
บางคนของเธอในแปลงดอกไม้ขา้ งๆ ทีถ่ อื “บัตร 00 - บัตรแบบนัน้ ทางานได้เลย2“
ตอนนี้ เธอ สามีและลูกอีกสองคนอยู่ดว้ ยกันที่บ้านของนายจ้าง มันเป็ นบ้านไม้ชนั ้ เดียวยกพื้น
เตี้ยๆ รายรอบสามด้านด้วยแปลงดอกไม้ และนี่คอื ทีท่ างานของเธอด้วย แสงหอมและสามีมหี น้าทีด่ ูแล
แปลงดอกเบญจมาศ นับตัง้ แต่เตรียมดินไปจนถึงการมัดห่อ ดอกไม้เป็ นกา เพื่อขายให้กบั คนที่มารอ
ซือ้ หน้าแปลง
แสงหอมและสามีทางานกับนายจ้างคนนี้มา ปี ท่ี 5 แล้ว แรกเริม่ เป็ นการทาแต่ละขัน้ ตอนตามที่
นายจ้างสอนงานแต่เธอและสามีกม็ ปี ระสบการณ์อยู่บา้ ง เพราะเคยเป็นลูกจ้างรายวันรับจ้างปลูกดอกไม้
ในอาเภอฝางมาก่อน ขัน้ ตอนมันก็เหมือนๆ กัน คือ เริม่ ตัง้ แต่การเตรียมดินประมาณ 3-5 วัน โดยต้อง
พ่นยาฆ่าหญ้าด้วย เก็บยอดของต้นมาชุปยากันเชื้อราเพื่อให้เจริญเติบโตได้ดีเพื่อเตรียมเพาะกล้าใน
แปลงดิน ขัน้ ตอนนี้ใช้เวลา 8-15 วัน หลังจากนัน้ ก็นากล้ามาลงแปลงดอกไม้รอเวลาประมาณ 5 วัน
หากมียอดอ่อนผลิออกก็ต้องเด็ดยอดอ่อนนัน้ ออก (ประมาณ 7 วัน) หลังจากนัน้ ก็เริม่ ใส่ป๋ ยุ (ทัง้ ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอินทรีย)์ รดน้ า พ่นยาฆ่าแมลง และเปิดไฟไว้เพื่อเร่งดอก (15 วัน) ในช่วงฤดูฝนการเร่งดอกจะต้อง
ใช้ตวั ช่วยเพิม่ ขึน้ คือการเอาผ้าสีดามาคลุมดอก และฉายไฟใส่ดอกช่วงตัง้ แต่หนึ่งทุ่มไปจนถึง สีท่ ุ่มทุก
วัน ระหว่างนี้จะเริม่ พ่นยาเพื่อฆ่าแมลง กันใบเน่ า ใส่อาหารเสริมเลีย้ งต้น (ยะล่า) และเริม่ พ่น ยากันเชือ้
รา ทุก 7 วัน หลังจากนัน้ ก็รอเวลาตัดดอก
รายได้หลักของเธอและสามีสมั พันธ์กบั รอบการปลูกดอกไม้ แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 45
วัน ขัน้ ตอนสุดท้ายคือเมื่อเธอตัด-คัด-มัดดอกไม้เป็ นกา ราคาซื้อเหมาหน้าแปลงอยู่ท่ี 10-15 บาท/กา
คานวณจากพื้นที่แปลงดอกไม้ท่ีเธอและสามีดูแลประมาณ 3 ไร่ ทาให้เธอมีรายได้ประมาณ 10,00015,000 บาท ต่อรอบการปลูก และในระหว่างทีร่ อดอกไม้บาน นายจ้างอนุ ญาตให้เธอไปรับจ้างทาสวน
ข้างนอกได้ ซึง่ ทาให้เธอและสามีมรี ายได้เพิม่ อีกวันละ 250-300 บาท แล้วแต่เจ้าของสวนแต่ละแห่ง
เลี่ยงไม่ได้ท่จี ะกล่าวว่า ในแต่ละรอบการปลูก เธอและสามีจะมีรายได้มากน้อยเท่าไรก็ข้นึ กับ
ความสวยงามสมบูรณ์ของดอกเบญจมาศทีเ่ ธอดูแล การกาจัดแมลงทีร่ วดเร็วทันใจ ปุ๋ยและฮออร์โมนพืช
เพื่อ บ ารุง และเร่ง การเจริญ เติบ โต โดยจะต้อ งใช้ทุ ก ครัง้ ที่ท าการปลูก ดอกไม้ ในดิน ที่ผ่ า นการใช้
เพาะปลูกมานานและหลายครัง้ จนดินเสื่อมคุณภาพ จึงเป็นเหตุผลของการใช้สารเคมีหลากหลายชนิดใน
กระบวนการปลูก (ยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง กันเชือ้ รา เร่งดอก) สารเคมีแต่ละอย่างก็มหี ลายยีห่ อ้ แล้วแต่ว่า
ยาตัวไหนฮิตนาน หรือเพื่อนแปลงไหนแนะนาให้ลองซือ้ ใช้
เลข 00 คือเลขหลักแรกของเลขประจาตัวสิบสามหลัก ซึง่ ระบุถงึ “แรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ” (พม่า ลาว
กัมพูชา) ซึง่ ได้ขน้ึ ทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุ ญาตทางาน (work permit) ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีทป่ี ระกาศให้มกี ารขึน้
ทะเบียน (รวมถึงต่อทะเบียน) ในแต่ละช่วงเวลา
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เมือ่ ถามถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากสารเคมีนานาชนิดทีใ่ ช้ในแปลงดอกไม้ เธอชีไ้ ปทีร่ าวตาก
ผ้าทีข่ งึ กับเสาบ้านข้างโรงรถ มันมีผา้ คาดจมูกและปาก ถูกหนีบไว้อยู่ 2-3 ชิน้ แสงหอมบอกว่าเธอซื้อ
จากตลาดนัด บางทีกแ็ วะซือ้ แบบทีเ่ ป็ นกระดาษทีข่ ายในร้านสะดวกซือ้ ทีพ่ น้ื มีถุงมือยางพาดอยู่ 2-3 คู่
นี่คอื อุปกรณ์ท่เี ธอและสามีใช้ทุกครัง้ ทีต่ ้องฉีดพ่นยาชนิดต่างๆ และเมื่อถามถึงเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ก็
จับใจความได้ว่าร่วมสิบกว่าปี ท่แี สงหอมและสามีทางานเป็ นคนปลูกดอกไม้ นอกจากการเป็ นไข้ ท่ี
บางครัง้ ก็หนักถึงขนาดต้องนอนพักอยู่บ้าน 2-3 วัน เธอและสามีกไ็ ม่เคยเจ็บป่วยหนักๆ เลย เมื่อรูส้ กึ
ไม่สบาย เธอจะไปหาหมอทีค่ ลินิกใกล้บา้ น
ไม่เฉพาะแค่แสงหอมและสามี คนงานในแปลงดอกไม้อ่นื ก็เลือกทีจ่ ะไม่ไปโรงพยาบาลรัฐทีใ่ กล้
ที่สุด เหตุผลนัน้ ไม่ใช่เพราะ ความกัง วลกับค่าหมอค่ายาที่โรงพยาบาล ไม่ได้กลัวการถูกตารวจเรียก
ตรวจในระหว่างเดินทางไปหาหมอ แต่ (เกือบ) ทุกคน เข็ดกับ “คาพูดและท่าที” ของบุคลากรบางคนใน
โรงพยาบาลรัฐแห่งนัน้
เรือ่ งราวของแสงหอม เป็นภาพย่อเป็นส่วนหนึ่งในแรงงานไม่มสี ญ
ั ชาติไทยจากจานวน 73 คนที่
ทีมวิจยั สัมภาษณ์ในพื้นที่ 6 ตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ 3 โดยทีมวิจยั มีกรอบคาถามว่า แรงงานกลุ่มนี้
เป็ นใคร มาจากไหน รูปแบบการจ้างงาน สภาพการทางานเป็ นอย่างไร และการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพเป็นอย่างไร

1. ชีวิต ความสัมพันธ์ของแรงงานย้ายถิ่ นในแปลงปลูกดอกไม้
1.1 ต้นทาง, การย้ายถิ่ น และสถานะของแรงงานย้ายถิ่ น
จากการสัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มูล 73 คน มีท ัง้ ผู้ห ญิง และชายในระหว่ า งช่ ว งอายุต่ า งๆ
(แผนภาพที่ 1 และ 2)
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ทีมวิจยั พบว่าแรงงานย้ายถิน่ ในพื้นที่ศึกษามาจากเมืองต่างๆ ในรัฐฉาน 19 แห่ง ได้แก่
เมืองกาลี่ (Kar Li), เกงตอง (KyaingTaung), ลางเคอ (Lang Kho), ลายค่า (Laihka), เมืองสู้ (Mong
Hsu), โขค า (Kho Kham), เมือ งกึง๋ (Mong Kung), เกซี (Kyethi), ตองจี (Taunggyi), โขหล า (Kho
Lam), แสนหวี (Hseni), เมืองปนั ่ (Mong Pen), เมืองนาย (MongNai), เมืองโต๋น (Mong Ton), ล่าเสีย้ ว
(Lashio), น้าจ๋าง (Nam Sang), กุนฮิง (KuuKhing) และต้านยาน(Tang Yan)มีทงั ้ คนชาติพนั ธุพ์ ม่า และ
ไทใหญ่ (แผนภาพที่ 3)

แผนภาพที่ 3 แสดงพื้นที่ต้นทางของประชากรในพื้นที่ศึกษา 6 ตาบลของอาเภอแม่ริม

5

7
26

40

หนีสงคราม/ถูกไล่ท่ี

มาหางานทา

เป็ นผูต้ ดิ ตาม

แผนภาพที่ 4
จากการสอบถามพบว่ า การเข้า มาใน
เมืองไทยมีเหตุผล 2 ประการ สาเหตุแรกเพราะถูกเจ้าหน้าที่รฐั บาลไล่ท่ี /หนีการสู้
รบในอดีต และสาเหตุทส่ี อง-มาหางานทา
ต้องการมีชวี ติ ที่ดกี ว่าเดิม โดยมาพร้อ ม
หน้าพร้อมตากันทัง้ ครอบครัว

• แรงงานย้ายถิน่ ข้ามพรมแดนไทย-พม่าทีเ่ ข้ามาด้วยสาเหตุแรก แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ
กลุ่มแรก-เป็นกลุ่มทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระบุ
ว่า เป็นการอพยพเข้ามาทางอาเภอฝางในปี 2533-2534 เนื่องจากมีสถานการณ์ในประเทศพม่าในเวลา
นัน้ คนกลุ่มนี้เคยอาศัยในอาเภอต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่แล้วย้ายเข้ามาในพืน้ ทีใ่ กล้ตวั เมืองของ
จังหวัดเชียงใหม่มากขึน้ หรือเป็นแรงงานทีย่ า้ ยถิน่ ภายในประเทศไทยเอง
ตัว อย่างของคนกลุ่ ม นี้ ก็ค ือ แสงหอมและสามี ปจั จุบนั คนกลุ่ ม นี้ จ ะถือ เอกสาร บัต ร
ประจาตัวคนไม่มสี ญ
ั ชาติไทย (บัตรเลข 6)
กลุ่มที่ สอง-ได้แ ก่ ค นที่อ พยพเข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว แต่ ต กหล่ นการจัดทา
ทะเบียนและบัตรในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนกระทังเพิ
่ ง่ ได้รบั การสารวจและจัดทาทะเบียนประวัตใิ นปีพ.ศ.
2549-2552 โดยถือเอกสารคือทะเบียนประวัติผู้ไม่มสี ถานะทางทะเบียนราษฎร และบัตรประจาตัว
ขึน้ ต้นด้วยเลข 04
และกลุ่มที่ สาม-คือคนที่เคยถือบัตรเลข 6 แต่ปจั จุบนั ได้รบั การการอนุ ญาตให้มสี ทิ ธิ
อาศัยถาวรในประเทศไทย (Permannet Residence-PR) โดยคนกลุ่ มนี้ จ ะถือ เอกสารคือ ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว ใบถิน่ ทีอ่ ยู่ และบางคนอาจไปขอทาบัตรประจาตัวคนไม่มสี ญ
ั ชาติไทย (บัตรเลข
8)5

เป็ นการสารวจภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
5 นับแต่อดีต รัฐไทยมีนโยบายในแต่ละช่วงเวลา กาหนดให้ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม สามารถยื่นคาขอสถานะ
ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิอาศัยถาวรในประเทศไทย, ดูมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2535 (กลุ่มบุคคลบนพืน้ ทีส่ งู และชาวเขา 9 เผ่าทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยก่อนวันที่ 3 ตุลาคม 2528, กลุ่มญวน
อพยพ, จีนฮ่ออพยพ, ไทยลือ และอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา), มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2543
(เพิม่ เติมกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เนปาลอพยพ จีนฮ่ออิสระ), มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานานตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 (ชนกลุ่มน้อย
4
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แรงงานย้ายถิน่ กลุ่มนี้จะต้องยื่นขอใบอนุญาตทางาน (ตท.7)
• ส่วนแรงงานย้ายถิ่นที่เข้ามาด้วยสาเหตุท่สี อง อาจจะเข้ามาอาศัยอยู่ ในประเทศไทย
นานแล้ว หรือเป็นคนทีเ่ พิง่ เข้ามาก็ได้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มเช่นกัน คือ
กลุ่มแรก-เป็ น แรงงานย้า ยถิ่น ที่เ ข้า มาในประเทศไทยโดยผิด กฎหมาย แต่ ไ ปขึ้น
ทะเบียนขอรับใบอนุ ญาตทางาน ภายใต้นโยบายในแต่ละช่วงเวลา ทาให้ ได้รบั การผ่อนผันให้อาศัยอยู่
ในประเทศไทยได้ชวคราว
ั่
และสามารถทางานได้6 โดยจะถือเอกสาร คือ ทะเบียนประวัตปิ ระเภท ท.ร.
38/1 และใบอนุ ญาตทางาน (work permit) ทีร่ ะบุว่าใครเป็ นนายจ้าง ข้อมูลภาคสนามพบว่ามีเพียงสอง
คนทีไ่ ม่มใี บอนุญาตทางาน
และกลุ่มที่ สอง-คือแรงงานย้ายถิ่นที่เคยเข้าเมืองผิดกฎหมาย ถือเอกสารท.ร.38/1
และบัตร 00 ต่อมาได้ผ่านการพิสูจน์สญ
ั ชาติกบั ประเทศต้นทาง (เมียนมาร์) ทาให้มบี ตั รประจาตัวใน
ฐานะพลเมืองเมียนมาร์และเข้ามาทางานในประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทาง (Passport, Temporary
Passport)
มีขอ้ สังเกตว่า มีแรงงานทีอ่ าจย้ายถิน่ เข้ามาในประเทศไทยด้วยสาเหตุทย่ี งั ไม่สามารถระบุ
ได้ชดั เจนคือแรงงานทีไ่ ม่มเี อกสารแสดงตนใดๆ
แผนภาพที่ 5 ประเภทของเอกสารแสดงตนของแรงงานย้ายถิ่ น
2%
7%

1% 1%

23%
หนังสือเดินทาง+วีซา่
บัตรแรงงานฯ 00
คนไม่มสี ญ
ั ชาติไทย 6

32%

ผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียน 0
PR
34%

Undocumented person
อื่นๆ (ไม่ตอบ)

และกลุ่มชาติพนั ธุท์ ก่ี ระทรวงมหาดไทยสารวจจัดทาทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 18 มกราคม 2548 จานวน 14 กลุ่ม ซึง่ มีเลข
ประจาตัว 13 หลักขึน้ ต้นหลักแรกด้วยเลข 6 หรือเลข 7)
6 การผ่อนผันให้อาศัยอยู่และทางานได้ชวคราว
ั่
จะต้องมีมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ เป็ นไปตามมาตรา 17 พ.ร.บ.
คนเข้าเมือง พ.ศ.2542
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1.2 ความสัมพันธ์ในแปลงดอกไม้
มองเผินๆ ความสัมพันธ์ของแรงงานย้ายถิน่ (ทัง้ กรณีทย่ี า้ ยถิน่ มาจากเมียนมาร์ หรือย้าย
ถิน่ ภายในประเทศไทยโดยเดินทางมาจากอาเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่น) กับนายจ้าง
ก็คอื “นายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง และลูกจ้าง” ในความหมายทัวไป
่ 7 แต่ในรายละเอียดแล้ว พบว่า มีความ
แตกต่าง กล่าวคือ แรงงานย้ายถิน่ กับนายจ้างอาจมีสถานะเป็ นลูกจ้างรายวัน รายเดือน หรือรับค่าจ้าง
เหมา (เหมือนกรณีของแสงหอม) แต่มบี างกรณีทไ่ี ม่ใช่ โดยพวกเขาจะมีสถานะเป็ นลูกจ้างแค่ในเอกสาร
ทีถ่ อื เท่านัน้ แต่ความสัมพันธ์ทแ่ี ท้จริงแล้ว พวกเขา “เป็นหุน้ ส่วน” หรือ “เป็นคนเช่าทีด่ นิ ”
กรณีของ “หุ้นส่วน” จะเป็ นลักษณะที่ว่า คนไทยคือ เจ้าของที่ดิน จะเป็ นคนลงทุนพื้นที่
สาหรับทาแปลงดอกไม้ จะเป็นคนจัดหาสารเคมี ปุ๋ย รวมถึงหาตลาด ส่วนแรงงานย้ายถิน่ คือคนออกแรง
ในกระบวนการปลูกตัง้ แต่ต้นจนจบ หลังจากขายผลผลิตในแต่ละรอบการปลูก รายได้ทงั ้ หมดจะแบ่งกัน
คนละครึง่
ส่วนกรณีของ “คนเช่าทีด่ นิ ” นัน้ จะมีลกั ษณะว่า คนไทยซึง่ เป็ นเจ้าของทีด่ นิ จะให้แรงงาน
ย้ายถิน่ เช่าที่เพื่อทาแปลงปลูกดอกไม้ โดยแรงงานย้ายถิ่น ผู้เช่าที่ดนิ จะรับผิดชอบจัดหาสารเคมี ปุ๋ย
และดูแลกระบวนการปลูกทัง้ หมด ในลักษณะนี้พบว่ามีรายละเอียดเพิม่ เติมอีกคือ ในส่วนของการขาย
ดอกไม้นัน้ เจ้าของที่ดนิ และแรงงานย้ายถิ่นผู้เช่าที่ อาจตกลงกันว่า แรงงานย้ายถิ่นผู้เช่าจะต้องขาย
ดอกไม้ทงั ้ หมดให้กบั เจ้าของทีด่ นิ เท่านัน้ หรืออาจมีขอ้ ตกลงเป็ นว่าแรงงานย้ายถิ่ นผูเ้ ช่าที่สามารถขาย
ดอกไม้ให้กบั ใครก็ได้ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4 และ 5)
แน่ นอนว่า แรงงานย้ายถิน่ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนหรือผูเ้ ช่าทีด่ นิ จะมีใบอนุ ญาตทางาน เพียงแต่ว่า
ต้องหาใครสักคนมาเป็ นนายจ้างตามที่กฎหมายกาหนด และนัน่ คือที่มาของ “นายหน้า” ที่อาจไม่ต้อง
เสียเงินจ้าง เพราะเป็ นคนรูจ้ กั ทีย่ นิ ดีช่วยเหลือ และมีหลายกรณีทต่ี ้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้ช่อื และที่อยู่มา
ระบุในเอกสารในฐานะนายจ้าง8
พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“นายจ้าง” (แก้ไขโดยฉบับที่ 2) หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ ตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความ
7

รวมถึง
(1) ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายให้ทางานแทนนายจ้าง
(2) ในกรณีท่นี ายจ้างเป็ นนิตบิ ุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มอี านาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลและผู้ซ่งึ ได้รบั
มอบหมายจากผูม้ อี านาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลให้ทาการแทนด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ ตกลงทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
“ผูว้ ่าจ้าง” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ ตกลงว่าจ้างบุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้ดาเนินงานทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนของงาน
ใดเพื่อประโยชน์แก่ตน โดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนผลสาเร็จแห่งการงานทีท่ านัน้
8 มีความคล้ายกับความสัมพันธ์ของ “นายจ้าง-ลูกจ้าง” ในกิจการก่อสร้าง โดยพบว่าลูกจ้างหลายคนในกิจ การ
ก่อสร้างนัน้ บางคนคือ “เถ้าแก่” ทีร่ บั เหมาก่อสร้าง หรือรับเหมาช่วงมาอีกต่อหนึ่งจากผูร้ บั เหมาคนไทย, ข้อมูล
จาก มสพ.
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ตารางที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์ของลูกจ้างและนายจ้างในกิ จการแปลงดอกไม้
ลักษณะ/ประเภท

รายได้

• 150-300 บาท/คน/วัน (จ่ายเงิน
ให้กบั ลูกจ้างรายสัปดาห์)
• นายจ้างยอมให้ไปรับจ้างทีส่ วน
อื่น ได้ ค่ า จ้ า งวัน ละ 250-300
บาท
ลูกจ้างรับค่าจ้างรายเดือน
• 4,000-7,000 บาท/คน/เดือน (1
ครอบครัวได้ประมาณ 10,00014,000 บาท)
• ช่ ว งพัก หน้ า ดิน นายจ้า งจะให้
ท างานอย่ า งอื่น ปลูก อย่ า งอื่น
เช่น ข้าวโพด หรือทางานอย่าง
อื่น
• บางราย นายจ้ า งยอมให้ ไ ป
รับจ้างทีส่ วนอื่น ได้ค่าจ้างวันละ
250-300 บาท
ลูกจ้างรับค่าจ้างเหมาเป็ นกา
• รับ เงิน ก าละ 10-15 บาทตาม
ผลผลิต (สามารถเบิกเงินมาใช้
ล่วงหน้าก่อน)
• นายจ้างยอมให้ไปรับจ้างทีส่ วน
อื่น ได้ ค่ า จ้ า งวัน ละ 250-300
บาท
เป็ นหุ้นส่วน
• แรงงานแบ่งค่าตอบแทนคนละ
เจ้าของทีด่ นิ ลงทุนเรื่องพืน้ ทีแ่ ปลง ครึง่ กับเจ้าของทีด่ นิ
ดอกไม้ สารเคมี ปุ๋ย หาตลาด ส่วน
แรงงานออกแรง
มี ใ บอนุ ญาตท างาน โดยจ้ า ง
นายหน้าเป็ นนายจ้าง
เป็ นคนเช่าที่ดิน
• รับเงินตามทีข่ ายได้จริง
ลงทุนด้วยเงินของตัวเอง ต้องขาย • มัก ถู ก กดราคา เช่ น ราคาตาม
ให้กบั เจ้าของทีด่ นิ เท่านัน้
ท้ อ งตลาดก าละ 15 บาท จะ
มี ใ บอนุ ญาตท างาน โดยจ้ า ง ได้รบั จากเจ้าของสวนกาละ 10
นายหน้าเป็ นนายจ้าง
บาท (ถูกผูกขาด ต่อรองไม่ได้)
เป็ นคนเช่าที่ดิน
• รับเงินตามทีข่ ายได้จริง แต่หาก
ลงทุนด้วยตนเอง หาตลาดเอง
ราคาไม่ดี ต้องหาตลาดเอง
ลูกจ้างรายวัน

วันหยุด/สวัสดิ การ
• หยุดได้ตามเหมาะสม
• นายจ้างให้ท่พี กั (อยู่ในแปลง
ดอกไม้)
• จ่ายค่าน้าไฟเอง
• หยุดได้ตามเหมาะสม
• นายจ้างให้ท่พี กั (อยู่ในแปลง
ดอกไม้)
• จ่ายค่าน้าไฟเอง

• ห ยุ ด ไ ด้ ต า ม เ ห ม า ะ ส ม ,
นายจ้างให้ท่พี กั (อยู่ในแปลง
ดอกไม้) และจ่ายค่าน้าไฟเอง
• บางรายต้องเช่าที่พกั ในราคา
ถูกใกล้ๆ แปลงดอกไม้
• ทาที่พกั เองในสวนจ่ายค่ า น้ า
ไฟเอง
• เช่าบ้านพักใกล้ๆ

• ทาที่พกั เองในสวนจ่ายค่ า น้ า
ค่าไฟเอง

• ทาที่พกั เองในสวนจ่ายค่ า น้ า
ค่าไฟเอง
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ลักษณะ/ประเภท

รายได้

วันหยุด/สวัสดิ การ

มี ใ บอนุ ญาตท างาน โดยจ้ า ง
นายหน้าเป็ นนายจ้าง

จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 และคาถามเกี่ยวเนื่องในระหว่างสัมภาษณ์ พบว่า สถานะ
“ผูเ้ ช่าทีด่ นิ ” ไปจนถึง “หุน้ ส่วน” เป็ นความฝนั ของแรงงานย้ายถิน่ หลายคน แม้จะต้องรับเอาความเสีย่ ง
จากราคาตลาด แต่แรงงานย้ายถิ่นจานวนมากเห็นว่า น่ าจะดีกว่าการเป็ นลูกจ้า งรายวัน รายเดือ น
เพราะในความจริงแล้ว นายจ้างจานวนไม่น้อยจ่ายค่าจ้างช้า บางรายค้างจ่ายร่วม 5 เดือน หรือจ่ายใน
อัตราทีต่ ่ากว่าทีต่ กลงกันไว้
อย่างไรก็ดี มีบ้างเช่นกันที่กรณีแรงงานย้ายถิ่นซึ่ง เป็ นผู้เ ช่ าที่ด ิน ที่ประสบปญั หาเรื่อ ง
รายได้จากการขายดอกไม้ คือกลุ่มผู้เช่าที่ดนิ โดยตกลงกับเจ้าของที่ดนิ ว่า จะต้องขายผลผลิตให้แก่
เจ้าของที่ดนิ เท่านัน้ พบว่า หลายรายถูกกดราคา จนตกอยู่ในภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่
นายจ้าง (เจ้าของทีด่ นิ ) จะอ้างว่าถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางมาอีกทอดหนึ่ง หรือพ่อค้าคนกลางมา
รับดอกไม้ชา้ กว่าทีน่ ดั ทาให้ดอกไม้เสียราคา
ตารางที่ 2 รายได้ภายใต้ความสัมพันธ์
ค่าตอบแทน
พืน้ ที่
ตาบลที่ 1
ตาบลที่ 2
ตาบลที่ 3
ตาบลที่ 4
ตาบลที่ 5
ตาบลที่ 6
รวม

รายวัน
(150-300
บ.)
4
1
2
3
1
11

ลูกจ้าง
รายเดือน
(4,00013,000 บ.)
1
3
1
2
7

เหมาเป็ นกา
(10-15 บาท/
กา)
6
2
5
7
7
27

เป็ น
หุ้นส่วน
2
3
1
4
2
3
15

เป็ นผูเ้ ช่า
ที่ดิน

3
5
1
1
3
13

รวม
7
13
13
14
13
13
73

จากข้อมูลทีร่ วบรวมจากภาคสนามแล้ว ทีมวิจยั พบว่า แรงงานย้ายถิน่ อยากมีคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี น้ึ โดยมีขอ้ เสนอโดยสรุป 3 เรือ่ ง คือ
 อยากให้มกี ารเปิดโอกาสให้แรงงานย้ายถิน่ สามารถทาอาชีพได้หลากหลายมากขึน้
อยากเป็นผูร้ บั เหมา หรือผูเ้ ช่าทีด่ นิ อย่างถูกกฎหมาย
 อยากค้าขายดอกไม้ได้อย่างอิสระ
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 นโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานมีความเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้เสียเงินในการทา
บัตรจานวนมาก

1.3 สารเคมีในแปลงปลูกดอกไม้
ทีมวิจยั รวบรวมสารเคมีทถ่ี ูกใช้ในแปลงดอกไม้ สารเคมีทใ่ี ช้สาหรับฆ่าแมลงได้แก่กลุ่ม อะ
บาเมคติน (Abamectin), กลุ่มเมโทมิล (Methomyl) ซึ่งเป็ นทัง้ ชื่อทางการค้าและชื่อสามัญ ส่วนยาฆ่า
วัชพืช (หญ้า) จะเป็ นกลุ่มพาราควอต หรือกรัมม๊อกโซน (ชื่อสามัญ คือ paraquat dichloride9), ไกลโฟ
เสท (Glyposate)10 ฯลฯ (ตารางที่ 3) ซึง่ เป็นวัตถุอนั ตราย11
ตารางที่ 3 ประเภทของสารเคมีที่ใช้ในแปลงดอกไม้ใน 6 ตาบลของอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
สารเคมี

ชื่อสารเคมี

ยาฆ่ า แมลงใช้ • อะบาเมคติน
การพ่น/ฉีด
• แอกซ่า

ชื่อสามัญ

ปริมาณที่ใช้

เวลาที่ใช้

อะบาเมคติน
(Abamectin)
สารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า 80 (Apsa-80) ในเครือ Amway

200ล./200 cc./2
ไร่
200ล./200 cc./2
ไร่

ตอนเช้ า มื ด หรื อ
กลางคืน ไม่มแี ดด
ตอนเช้ า มื ด หรื อ
กลางคืน ไม่มแี ดด

• อุลตร้าแมน

เป็ นสารทีอ่ อกฤทธิเร็์ วและจะเสื่อมฤทธิทั์ นทีเมื่อตกถึงพืน้ ดิน สารนี้ละลายน้ าและแอลกอฮอล์ได้ดี ไม่มสี ี มี
กลิน่ อ่อน คล้ายกลิน่ แอมโมเนีย สารนี้มพี ษิ ต่อผิวหนัง และเยื่อเมือก พบอาการผิวหนังแห้งแตก ผื่นแดง เป็ นแผล เล็บ
ซีดขาว เล็บเปราะ ระบบหายใจ พบอาการไอ เลือดกาเดาไหล เจ็บคอ หากทานเข้าไปทาให้เกิดพังผืดที่ปอด การ
หายใจล้มเหลว ดู สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ความรูเ้ รื่องโรคจากการประกอบอาชีพ, เอกสารเผยแพร่, ไม่
ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์, หน้า 25
พาราควอตในสารละลายเข้มข้นจะสามารถทาอันตรายเนื้อเยื่อทีส่ มั ผัสกับสารพิษนัน้ ทาให้ผวิ หนังทีม่ อื แห้ง
และแตกเป็ นแผล บางครัง้ อาจถึงกับสูญเสียเล็บมือ การสัมผัสกับสารเป็ นระยะเวลานานเป็ นสาเหตุทาให้เกิดเป็ นตุ่ม
พองมีน้าขังอยู่ขา้ งใน (Bistering) และเกิดแผล ถ้าได้รบั สารพิษโดยทางหายใจจะทาให้มเี ลือดกาเดาออก ถ้าเข้าตา จะ
ทาให้เกิดอาการอักเสบอย่างรุนแรง (Severe conjuntivitis) และมีผลทาให้เกิดเยื่อบุตาขุน่ ขาว (Corneal opacification)
และทาให้ตาบอด ถ้าได้รบั สารพิษจากการกินจะมีผลต่อทางเดินอาหาร ไต ตับ หัวใจและอวัยวะอื่น, ดูเพิม่ เติม, วิทญา
ตันอารีย์, การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการปลูกพืชไร่ เขตเทศบาลเมืองแกน
พัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, 2553, หน้า 12-14
10 มีฤทธิดู์ ดซึมและเข้าไปทาลายบริเวณรากของศัตรูพช
ื มีฤทธิฆ่์ าหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึง
ทาให้เป็ นทีน่ ิยมมาก กล่าวได้ว่าเป็ นสารกาจัดศัตรูพชื ทีถ่ ูกนาเข้ามาในประเทศไทยสูงสุดเป็ นอันดับ 1 (ปี 2557) สาร
ชนิดนี้สามารถปนเปื้ อนสู่แหล่งน้ าได้ หมายความว่าไม่ใช่เพียงเกษตรกรเท่านัน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการรับสารพิษชนิดนี้ คน
ทัวไปก็
่ ตกอยู่ในความเสีย่ งเช่นกัน แต่ปจั จุบนั ยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าไกลโฟเซตปลอดภัย สามารถใช้ได้โดยทีไ่ ม่มี
ผลกระทบอะไร,ดูเพิม่ เติม ยาฆ่าหญ้า ปี ศาจเงียบทาร้ายผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม, สืบค้นได้ท่ี
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/53150/
11 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอน
ั ตราย พ.ศ.2556 ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 130
ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 27 กันยายน 2556
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สารเคมี

ชื่อสารเคมี
• นิวทรีแพลนด์

•
•
•
•
•
•
•

ซอฟพลัส
แลนเนท
บังโกคัน
ยากาม่า
จีวโี ก้
แมนยู
คาโคนิน

ชื่อสามัญ

เมโทมิล (Methomyl)
300ล./300 cc.

200ล./200 cc./2
ไร่
คาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan)
อะบาเมคติน (Abamectin)

• ไซเพอร์เมทริน

ไซเพอร์เมทริน
(Cypermethrin)

ใส่/ โรย ปุ๋ยเคมี/ •
อินทรีย์
•
•
•
•
•
•
ยาเคมีกนั เชือ้ รา •

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

200ล./200 cc

ไกลโฟเซต (Glyposate)
ไ ก ล โ ฟ เ ซ ต ไ อ โ ซ โ พ ร พิ ล
แ อ ม โ ม เ นี ย ( Glyphosate
Isopropylammonium)
ปุ๋ยเร่งเติบโต สูตร 15-15-15
ปุ๋ยเคมี 30-10-10ปุ๋ยเคมี 16-16-16
ปุ๋ยยูเรีย เร่งเติบโต
ปุ๋ยเคมี 15-15-45
ปุ๋ยเคมี 0-18-24
ปุ๋ยเร่ง เยียร่า เมียร่า
ปุ๋ยยาร่า 15-15-15
แมนโคเซบ (Mancozeb)
300ล./300 cc.
ไดแทน

• ดาโคลิน
•
• ฟงั กูราน

เวลาที่ใช้

นิ วทรี แพลนด์ สารธาตุอ าหาร
แก่ พื ช ( Nutriplant) ในเครื อ
Amway

• ลองดาน
• อีรกี า้

• ซุ ป เป อ ร์ นิ นจา
( ใ ช้ กั บ ด อ ก
กุหลาบ)
ยาฆ่ า หญ้ า ใช้ • กรัมม็อกโซน
โดยการพ่น
• พาราควอต
• ไกลโฟเซต
• ราวด์อพั ้

ปริมาณที่ใช้

คลอโรทาโลนิล
(Chlorothalonil)
คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์

เ ว ล า เ ช้ า ห รื อ
กลางคืน ไม่มแี ดด

7 วัน /ครัง้ จนกว่ า
จะโตขายได้

ประมาณ 7 วัน /
ครัง้
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สารเคมี

ชื่อสารเคมี

ชื่อสามัญ

เวลาที่ใช้

(copper hydroxide)
ไดฟี่โนโคลนาโซล
(Difenoconazole)
แมนโคเซบ (Mancozeb)

• สกอร์

กาวดักแมลง

ปริมาณที่ใช้

• มาเฟอร์
• ไม่รชู้ ่อื

พิจารณาใช้เองตาม
สภาพของพืช

จากการสัมภาษณ์ พบว่าแรงงานย้ายถิน่ ป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี คือ ไม่สูบบุหรี่
ในขณะใช้สารเคมี ปฏิบตั ิตามฉลากกาหนด สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว นอกจากนี้ยงั มีการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ สวมถุงมือและหน้ากากปิดจมูก สวมรองเท้าบู๊ท โดยนายจ้างอาจจัดหาให้ หรือหา
ซือ้ ด้วยตัวเอง และพบว่ามีบางรายไม่ใช้สารเคมีโดยไม่มอี ุปกรณ์ป้องกัน
แผนภาพที่ 6 การใช้อปุ กรณ์ ป้องกันในระหว่างใช้สารเคมี

ตาบล 2
ใช้ จัดซือ้ เอง

ตาบล 3

ตาบล 4

ใช้ นายจ้างจัดซือ้ ให้

ตาบล 5
ไม่ใช้

ตาบล 6
ไม่ระบุ

รวม
รวม

อย่ า งไรก็ด ี แม้จ ะมีค วามพยายามใช้อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน สารเคมี แต่ น่ี อ าจยัง ไม่ใ ช่ ข่าวดี
แรงงานย้ายถิน่ ให้ข้อมูลว่า การป้องกันตัวเองแต่ละแบบนัน้ พวกเขาไม่ได้ทาด้วยความรู้ ความเข้าใจ
แต่เป็ นการทาตามที่นายจ้างบอก หรือกรณีท่นี ายจ้างไม่ได้มาสอนหรือบอกอะไร ก็ใช้วธิ สี งั เกตจาก
เพื่อนในแปลงอื่นๆ ทาตามคาแนะนาจากเพื่อนแรงงานด้วยกัน บ่อยครัง้ พบว่าบางรายทีเ่ พิง่ มาเริม่ งาน
หลายคนใช้มอื สัมผัส กับสารเคมีโดยตรง นอกจากนี้ ล าพังเพียงผ้าคาดปิ ดปากและจมูกที่ขายตาม
ท้องตลาด หรือเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวอาจไม่สามารถใช้ป้องกันอันตรายต่อระบบอวัยวะทีส่ าคัญ
ของร่างกาย ผ่านการหายใจ หรือการสัมผัสได้12
12

สารกาจัดศัตรูพชื สามารถเข้าสูร่ ่างกายได้ 3 ทาง คือการหายใจ ทางผิวหนังและทางปาก
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และเมื่อตรวจสอบสารเคมีทถ่ี ูกใช้กนั อย่างกว้างขวางในแปลงปลูกดอกไม้ อย่างกลุ่มอะบา
เมคติน, กลุ่มเมโทมิล (Methomyl) และสารเคมีสาหรับฆ่าวัชพืช (หญ้า) ได้แก่กลุ่มพาราควอต หรือ
กรัมม๊อกโซน (paraquat dichloride) ไกลโฟเสท (Glyposate) ก็พบว่า เมโทมิ ล (Methomyl) เป็ นหนึ่ ง
ใน 12 สารกาจัด ศัตรูพื ช ที่ ต้องเฝ้ าระวัง ที่ก รมควบคุ ม โรคเห็น ความส าคัญ และเป็ น สารในกลุ่ ม
เดียวกับวัตถุอนั ตรายทีก่ รมวิชาการเกษตรเฝ้าระวังในการใช้ เนื่องจากเป็นสารทีม่ ปี ริมาณการใช้มาก มี
ความเป็นพิษสูง หรือมีการตกค้างระยะยาวในสิง่ แวดล้อม13
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากระดับความอันตรายที่กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก,
หน่วยงานคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมของสหรัฐ และของประเทศไทยเอง (ตารางที่ 4) ก็พบว่า สารเคมีทถ่ี ูกใช้
ในแปลงดอกไม้ในพืน้ ทีศ่ กึ ษานัน้ มีความอันตรายในระดับสารพิษ (สีแดง) และมีความอันตรายในระดับ
เตือนภัย (สีเหลือง) จานวน 6 ชนิดคือ
• มีความอันตรายในระดับสารพิษ (สีแดง) จานวน 1 ชนิด คือ ยาฆ่าแมลงชนิดลอง
ดาน คือ คาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan)
• มีความอันตรายในระดับเตือนภัย (สีเหลือง) จานวน 5 ชนิด แบ่งเป็ นยาฆ่าแมลง 3
ชนิด ได้แก่ อะบาเมคติด (Abamectin), เมโทรมิล (Methomyl) และอะบาเมคติน
(Abamectin) และย่า ฆ่า หญ้า 2 ชนิ ด ได้แ ก่ พาราควอตไดคลอไรด์ (Paraquat
dichloride) และคอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ ( copper hydroxide)

กรณีการหายใจ เอกสารระบุว่า สารเคมีกาจัดแมลงทีเ่ ข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจนัน้ อาจอยู่ในรูปฝุ่นหรือ
สารละลาย ฝุน่ ทีม่ ขี นาดเล็กจะเข้าสูร่ ะบบทางเดินหายใจ ส่วนสารเคมีในรูปสารละลายนัน้ ขึน้ อยู่กบั ว่าความสามารถใน
การระเหยเป็ นไอของสารเคมีนัน้ สูงหรือไม่ ถ้าสูงจะเกิดอันตรายได้มากขึ้น เช่น สารในกลุ่มออกร์กาโนฟอสเฟส
นอกจากนี้ยงั ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการละลายเข้าสูร่ ะบบเลือดในร่างกายอีกด้วย
กรณีทางผิวหนัง การดูดซึมของสารเคมีผ่านทางผิวหนังทีเ่ กิดการฉีกขาด มีบาดแผลอยู่แล้ว จะมีการดูดสาร
ได้ดกี ว่าผิวหนังปกติ นอกจากนี้ความสามารถในการละลายซึมผ่านผิวหนังของสาร ถ้าสารละลายได้ดใี นไขมัน จะถูด
ดูดซึมได้ดี เช่นสารในกลุ่มคลอริเนตเตดไฮโดรคาร์บอน ทัง้ นี้ถ้าฝุน่ ของสารมีขนาดเล็กก็จะถูกดูดซึมได้ดเี หมือนในรูป
สารละลาย ส่วนสารเคมีทม่ี ขี นาดใหญ่จะไม่ถูกดูดซึมผ่านผิวหนังเลย สาหรับสารในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตจะถูดดูดซึม
ผ่านผิวหนังได้ดมี ากขณะทีอ่ ากาศร้อนจัด ผูฉ้ ีดพ่นจึงไม่ควรถอดเสือ้ ผ้าขณะฉีดพ่นสารเคมีในเวลาเทีย่ งหรือเวลาแดด
จัดโดยเด็ดขาด, อ้างแล้ว, ดูเชิงอรรถที่ 5 หน้า 24-25
13 สารทัง้ 12 ชนิดนี้ ประกอบด้วย (1) อัลดิคาร์บ (Aldicarb) (2) บลาสติซด
ิ นิ เอส ( Blasticidin-S) (3) คาร์โบ
ฟูราน (Carbofuran) (4) ไดโครโตฟอส (Dicrotophos) (5) อีพเี อ็น (EPN) (6) อีโธโปรฟอส (Ethoprofos) (7) โฟมีทา
เนต (Formethanate) (8) เมทิดาไธออน (Methidathion) (9) เมโทมิล (Methomyl) (10)อ๊อกซามิล (Oxamyl) (11)
เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) (12) พาราไธออนเมทธิล (Parathion Methyl)
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ตารางที่ 4 แสดงระดับความอันตรายของสารเคมีทางการเกษตร แยกตามหน่ วยงานต่างๆ
องค์การอนามัยโลก
ชัน้
ความรุนแรง
La
พิษร้ายแรงยิง่
Lb
พิษสูงมาก
Ll
พิษสูงปานกลาง
Lll
พิษน้อย
IV
พิษน้อยมาก

หน่ วยงานคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมของสหรัฐฯ
กลุ่ม
ระดับเตือนความเป็ นพิ ษ

รัฐบาลไทย
ฉลากแถบสี

l

ระดับอันตรายสารพิษ

สีแดง

ll
lll
lV

ระดับเตือนภัย
ระดับระมัดระวัง
ไม่เป็ นพิษ

สีเหลือง
สีน้าเงิน
สีน้าเงิน

ทีม่ า : ดัดแปลงจาก IMP ประเทศไทย
มีขอ้ มูลน่ าสนใจ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
ของสานักระบาดวิทยา ปี พ.ศ.2545-2549 พบว่ามีจานวนผู้ป่วยมีแนวโน้ มสูงขึน้ ผู้ป่วยใน 510 ราย
(ร้อยละ 35.12) ในปี 2550 ทัง้ หมด ได้รบั การวินิจฉั ยการได้รบั พิษจากสารกาจัดศัตรูพชื สารเหล่านี้
หากได้รบั เป็ นเวลานานอาจทาให้เกิดพิษเรือ้ รัง เช่น พิษต่อระบบประสาท พิษต่อทางเดินอาหาร ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด อีกทัง้ ยังมีผลต่อสารพันธุกรรมในเนื้อเยื่อของร่างกายซึง่ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ได้14

1.4 สุขภาพและการเข้าถึงบริ การสุขภาพของคนปลูกดอกไม้
แรงงานย้ายถิน่ ซึง่ อยู่กบั สารเคมีทุกวัน เมื่อเริม่ มีอาการเจ็บป่วยทีแ่ รงงานย้ายถิน่ สังเกตตัวเอง
แล้วเริม่ สงสัยว่า น่ าจะเป็ นผลจากการใช้สารเคมี อาทิ เวียนหัว ปวดหัว ผื่น คันตามแขนขา ผิวหนัง
ในขณะและหลังใช้สารเคมี มีบางรายทีไ่ อ อาเจียน เมือ่ ได้กลิน่ สารเคมี แต่ในความรูส้ กึ ของแรงงานย้าย
ถิน่ พวกเขาคิดว่า มันไม่รนุ แรงอะไร
ตารางที่ 4 อาการเจ็บป่ วยและการพบหมอ
เพศ
ชาย หญิ ง
ปวดเมื่อยตามแขนขาตัว
1
2
เวียนหัวปวดหัว
4
10
หน้ามืด อ่อนเพลีย
1
0
ไอ อาเจียนเมื่อได้กลิน่ สารเคมี
1
1
ผื่ น คัน ตามแขน ขาผิ ว หนั ง (ขณะ/หลัง )ใช้ 4
4
สารเคมี
หอบหืด ไอ หายใจลาบาก
2
1
อาการเจ็บป่ วยที่พบ
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ดูเพิม่ เติม, วิทญา ตันอารีย,์ อ้างแล้ว.

ไม่พบ
หมอ
1
5
1
3

พบหมอ

หมอวิ นิจฉัย

2
9
1
1
5
3

โรคหอบหืด

15
เพศ
ชาย หญิ ง
0
1
6
0
1
0
1
16
24

อาการเจ็บป่ วยที่พบ
เป็ นฝ้า หน้าดา
ชาตามมือเท้า แขนขา
เท้าเปื่ อย
ปอด วัณโรค
รวม

ไม่พบ
หมอ
1
4
1

5

2
โรควัณโรค

แผนภาพที่ 7
เมื่อ ถามถึง การดู แ ลรัก ษา
อาการเจ็บปว่ ย พบว่า
แ ร ง ง า น ย้ า ย ถิ่ น มี
หลักประกันสุขภาพ มีเพียง
9 รายจาก 73 คนที่ ไ ม่ ม ี
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพใดๆ
เลย

หลักประกันสุขภาพประเภท
ท.99
ซือ้ บัตรประกันสุขภาพ

40

หมอวิ นิจฉัย

1
40

บัตรประกันสุขภาพกรณีแรงงาน
สามสัญชาติ

9

พบหมอ

19
ไม่มหี ลักประกัน/จ่ายเอง

แผนภาพที่ 8
73

บัตรประกันสุขภาพกรณีแรงงานสามสัญชาติ
หลักประกันสุขภาพประเภท ท.99
ซือ้ บัตรประกันสุขภาพ

40

ไม่มหี ลักประกัน/จ่ายเอง

5

101

ตาบล 1

7

7

13
42
0

ตาบล 2

13
4 6
ตาบล 3

3

8

14
3 12

ตาบล 4

8

13
3 11

ตาบล 5

8

13
21 2

ตาบล 6

19
5
รวม

9
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แต่ประเด็นก็คอื แม้แรงงานย้ายถิ่นจะมีหลักประกันสุขภาพ แต่พวกเขาแทบจะไม่ได้ใช้
สิทธิในหลักประกันสุขภาพดังกล่าว หรือไม่ไปพบแพทย์ท่โี รงพยาบาลที่ตนเองมีสทิ ธิในหลักประกัน
สุขภาพ ส่วนใหญ่แล้วเมือ่ มีอาการเจ็บปว่ ยก็เลือกทีจ่ ะไปหาหมอทีค่ ลินิคใกล้บา้ น อนามัยใกล้บา้ น หรือ
โรงพยาบาลรัฐอื่น
ตารางที่ 5

ดังนัน้
แ ร ง ง า น ย้ า ย ถิ่ น จ า น ว น ไ ม่ น้ อ ย มี
หลักประกันสุขภาพ แต่กลับเลือกที่จะเสีย
เงิน รัก ษาตัว เอง หรือ ไปหาหมอที่ค ลินิ ก
หรือโรงพยาบาลอื่นแทน

รักษาที่โรงพยาบาล
รักษารพ.
ตามสิ ทธิ
ใกล้บา้ น
หลักประกัน
นครพิงค์
สันทราย
แม่อาย
อนามัย

รักษาที่
คลิ นิก
โปง่ แยง
ริมเวียง
ค ลิ นิ ก ใ ก ล้
เรือนจาหญิง
มานพ แม่รมิ

เท่าทีส่ อบถาม สาเหตุของการไม่ไปใช้สทิ ธิในหลักประกันสุขภาพนัน้ ก็ดว้ ยเพราะ ข้อแรกแรงงานย้ายถิ่น กลุ่มที่ถือบัตรประจาคนซึ่งไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ไม่ทราบว่าตนเองมีสทิ ธิในหลักประกัน
15
สุ ขภาพ ประเภท ท.99 จึงไม่ไ ด้ไ ปขึ้นทะเบียนแสดงตนกับทางโรงพยาบาลที่ต นเองมีภูมลิ าเนา
อย่างไรก็ดี มีแ รงงานย้ายถิ่นที่ทราบถึงสิทธิของตัว เอง แต่ ไม่ได้ย้ายสิทธิต ามมา เนื่อ งจากไม่รู้ว่ า
สามารถย้ายสิทธิจากโรงพยาบาลในภูมลิ าเนาต้นทางของตัวเองมายังจังหวัดเชียงใหม่ได้ ข้อทีส่ อง-ที่
เป็ นเหตุผลร่วมกันของแรงงานเกือบทุกคน รวมถึงแรงงานย้ายถิน่ ที่ยา้ ยสิทธิมาตามภูมลิ าเนาปจั จุบนั
ของตนเองมาก็ไม่ไปใช้สทิ ธิฯ ก็คอื “เข็ดกับท่าทีของบุคลากรทีโ่ รงพยาบาลนัน้ ”
และข้อเท็จจริงร่วมทีส่ าคัญอย่างหนึ่งก็คอื การไปหาหมอ ไม่ว่าจะเป็ นคลินิกใกล้บา้ น หรือ
โรงพยาบาลรัฐที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ตนมีสทิ ธิใช้หลักประกันสุขภาพ แรงงานย้ายถิ่นมีความรู้ส ึกว่า
“เสียเวลาเปล่า” เพราะบ่อยครัง้ หมอให้แต่ยาแก้ปวด ซึง่ แรงงานย้ายถิน่ เห็นว่า “ให้แต่ยาแก้ปวดแบบนี้
ซือ้ กินเองก็เหมือนกัน”

หลักประกันสุขภาพประเภท ท.99 ได้แก่ หลักประกันสุขภาพสาหรับกลุ่มคนไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 มี.ค. 2553 เรื่อง การให้สทิ ธิ (คืนสิทธิ) ขัน้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลทีม่ ปี ญั หา
สถานะและสิทธิ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
15
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2. บทวิ เคราะห์
: ลูกจ้างหรือเถ้าแก่น้อยๆ ในแปลงปลูกดอกไม้ ก็คือ “แรงงานนอกระบบ”
ที่ตกอยู่ในช่องว่างของระบบสวัสดิ การ
2.1 แรงงานย้ายถิน่ ในแปลงปลูกดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวัน รับจ้างในลักษณะจ้าง
ทาของ หรือดูเป็นผูป้ ระกอบการหรือเถ้าแก่น้อย ในรูปแบบของ “ผูเ้ ช่าทีด่ นิ ” หรือ “หุน้ ส่วนในแปลงปลูก
ดอกไม้” ก็ล้ว นแต่ อยู่ภายใต้นิยามของแรงงานนอกระบบ (Informal Sector) 16 หรือ แม้แต่ บางคนที่

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ได้ให้ความหมายของ
แรงงานนอกระบบว่า หมายถึง แรงงานทีอ่ ยู่ในการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจทีไ่ ม่เป็ นทางการ (informal sector) ซึง่ มี
ลักษณะเป็ นกิจการขนาดเล็ก ตัง้ ได้ง่าย มีลกั ษณะเป็ นธุรกิจในครัวเรือน มักใช้วตั ถุดบิ ในประเทศ มีการใช้แรงงานเป็ น
หลัก และมีการดัดแปลงเทคโนโลยีง่าย ๆ มาใช้ เป็ นแรงงานอิสระทีท่ ากิจกรรมเพื่อความอยู่รอด เช่น หาบเร่ รมิ ถนน
คนขัดรองเท้า คนเก็บขยะ คนเก็บเศษกระดาษและโลหะ แรงงานรับใช้ในบ้านทีร่ บั ค่าจ้างจากครัวเรือน ผูร้ บั งานไปทา
ทีบ่ า้ น และคนงานในโรงงานทีไ่ ม่ขน้ึ ทะเบียน ซึง่ เป็ น “ลูกจ้างแอบแฝง” (disguised wage workers) ในเครือข่ายการ
ผลิต และผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในสถานประกอบการขนาดจิว๋ ซึง่ ทางานด้วยตนเอง หรือมีสมาชิกในครอบครัว หรือมีผู้
ฝึกงานหรือมีลกู จ้างช่วย (สานักงานแรงงานระหว่างประเทศ และสานักประกันสังคม 2546)
สานักงานสถิ ติแห่งชาติ ได้ทาการสารวจแรงงานนอกระบบร่วมไปกับการสารวจแรงงาน ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2548เป็ นต้นมา โดยได้ให้คานิย ามของ “แรงงานนอกระบบ” ว่าหมายถึง ผู้ทางานที่ไม่ได้รบั ความคุ้มครองและ
หลักประกันทางสังคม จากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ และลูกจ้างทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครอง
ตามกฎหมายแรงงาน ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 และ
พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน 2537 สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 2548)
สานักงานประกันสังคม (2548) ให้ความหมาย “แรงงานนอกระบบ” ว่าหมายถึง ผูใ้ ช้แรงงานทีไ่ ม่ได้
รับความคุ้มครองจากกฎหมายประกันสังคม เป็ นบุคคลที่ไม่ใช่ขา้ ราชการ และมีเงินเดือนประจา ได้แก่ ลูกจ้างใน
กิจการภาคเกษตร และประมง ลูกจ้างทีจ่ า้ งในลักษณะเป็ นครัง้ คราว หรือตามฤดูกาล ลูกจ้างทีท่ างานบ้าน ผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระทัง้ ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ผูร้ บั งานไปทาทีบ่ า้ นและผูร้ บั จ้างทาของ
กรมสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (2550) ให้ความหมายของ “แรงงานนอก
ระบบ” ว่า เป็ นผูท้ ท่ี างานในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็ นทางการหรือในสาขานอกระบบ ซึง่ เป็ นการทางานทีไ่ ม่มรี ะเบียบ
แบบแผน และไม่มกี ารรวมตัวจัดตัง้ เป็ นองค์กรนอกระบบ
ดูเพิม่ เติม “ทิศทางแรงงานนอกระบบ : การวิเคราะห์ขอ้ มูลการสารวจแรงงานนอกระบบของสานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ ปี พ.ศ.2548-2554” จัดทาโดยแผนงานติดตามสถานการณ์ความเป็ นธรรมด้านสุขภาพ (Health Equity
Monitoring Project), สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข, ธันวาคม 2556,
หน้า 9-16
แรงงานนอกระบบ สามารถจาแนกได้อีกเป็ น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มที่ทางานรับจ้างมีเงินเดือนประจา
ได้แก่ แรงงานทีร่ บั จ้างเอางานไปทาทีบ่ า้ น, แรงงานรับจ้างทาของ, แรงงานรับจ้างทาการเกษตร ตามฤดูกาล แรงงาน
16
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นายจ้า งจ้า งโดยจ่ า ยค่ า ตอบแทนเป็ น รายเดือ น มีก ารจ้า งงานระยะยาว แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้า สู่ ร ะบบ
ประกันสังคม
ผลทีต่ ามมาคือ แรงงานย้ายถิน่ ต้องเผชิญกับปญั หาค่าจ้าง เงินเดือนไม่แน่ นอน ซึง่ แน่นอน
ว่าพวกเขาขาดอานาจในการต่อรอง ไม่ได้รบั ความคุ้มครองด้านความปลอดภัยและสุขภาพในระหว่าง
การทางาน ไม่มสี ถานะตามกฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
มีขอ้ สังเกตว่า แม้พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2537 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
จะเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยจ่ายเงินสมทบ17 ผ่านช่องทาง
ของการประกันตน ตามมาตรา 4018 โดยจะต้องมีคุณสมบัตคิ อื เป็ นผูท้ ม่ี อี ายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์
และไม่เ กิน 60 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัค รไม่เ ป็ นผู้ป ระกัน ตนตามมาตรา 33 (ไม่เ ป็ นลูก จ้า งในสถาน
ประกอบการ) หรือผู้ประกันตนโดยสมัค รใจ มาตรา 39 (เคยเป็ นลูกจ้างในสถานประกอบการ) แต่
แรงงานย้ายถิ่นในแปลงปลูก ดอกไม้ ก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมผ่ านช่อ งทางการประกัน
ตนเองได้อยูด่ ี เพราะแรงงานทุกคนไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
แม้กฎหมายประกันสังคม จะไม่ได้กาหนดว่าผูท้ รงสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้จะต้อ งเป็ นผูม้ ี
สัญชาติไทย โดยกาหนดเพียงว่า ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซ่งึ ทางานให้นายจ้างโดยรับค่ าจ้าง 19 แต่
ในทางปฏิบตั ิ ปจั จุบนั มีเพียงแรงงานต่างด้าวที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติกบั ประเทศต้นทาง (มี
หนังสือเดินทาง ออกโดยประเทศต้นทาง) เข้ามาทางานตามความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานข้ามชาติ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภ าคี (MOU) ซึ่ง ปจั จุบนั คือ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์เ ท่ า นัน้ ที่
สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้
อาจกล่ า วได้ว่ า แรงงานย้า ยถิ่น ในแปลงปลูก ดอกไม้ม ีส ิท ธิใ นหลัก ประกัน สุ ข ภาพ ที่
สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้องจ่ายเอง แต่พจิ ารณาในแง่สทิ ธิหรือชุดสิทธิประโยชน์
แล้ว สวัสดิการสังคมผ่านระบบประกันสังคมคุม้ ครองสิทธิแรงงานได้ดกี ว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในกิจการประมง คนขับรถส่วนตัวตามบ้าน ฯลฯ (2) กลุ่มที่ทางานอาชีพอิสระ ได้แก่ คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร
ชาวนา ชาวสวน ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม เจ้าของร้านขายของชาขนาดเล็ก ฯลฯ
17 การจ่ายเงินสมทบมี 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุ น
30 บาท) และทางเลือกที่ 2 จ่าย 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุ น 50 บาท) ความเป็ นผูป้ ระกันตนจะ
เริม่ ตัง้ แต่วนั ทีจ่ ่ายเงินสมทบงวดแรก
18 มาตรา 40 บุคคลใดซึง่ มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตน
ิ ้ีอาจสมัครเข้า
เป็ นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติน้ีได้ โดยแสดงความจานงต่ อสานักงาน ทัง้ นี้ คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้
เป็ นไปตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบของผูป้ ระกันตน ประเภทของประโยชน์ทดแทนทีจ่ ะได้รบั ตามมาตรา
54 ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ให้รฐั บาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่
ได้รบั จากผูป้ ระกันตนตามวรรคหนึ่ง
19 “ลูกจ้าง” ตามมาตรา 5 แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
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กล่าวคือจะได้รบั เงินทดแทนจากการขาดรายได้เมือ่ เจ็บปว่ ย เมือ่ นอนโรงพยาบาล, เงินทดแทนการขาด
รายได้เมือ่ ทุพพลภาพ, ค่าทาศพ, เงินบาเหน็จชราภาพ20
2.2 จากอาการเจ็บป่ว ยของแรงงานย้ายถิ่น (ตารางที่ 4) จะเห็นได้ว่ามีเ พียงอาการ
เจ็บป่วย 2 ชนิดที่แพทย์สามารถวินิจฉัยระบุถงึ โรคที่แรงงานย้ายถิน่ เป็ น คือโรคหอบหืด และวัณโรค
ส่วนอาการอย่างอื่น อาทิ เวียนหัว ปวดหัว, หน้ามืด อ่อนเพลีย, ผื่น คัน ตามแขนขา ผิวหนัง(ขณะ/
หลัง)ใช้สารเคมี, ชาตามมือเท้า แขนขา ไอ อาเจียนเมือ่ ได้กลิน่ สารเคมี แต่แพทย์ไม่สามารถวินิฉยั ได้ว่า
เป็ นอาการของโรคอะไร แน่ นอนว่าแรงงานย้ายถิ่นทุกคนสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเอง มีคาถามว่ามันเกิดจากการทางานของพวกเขา (การใช้สารเคมีในแปลงปลูกดอกไม้) หรือเปล่า
“การปวดหัว เวียนหัว หรือการคันตามผิวหนัง มันไม่ใช่ Syptom มันเป็ นแค่ sign ที่
นาไปสู่การวินิจฉัยค่อนข้างลาบาก ต้องตรวจเพิม่ ” คือคาตอบของชื่นกมล สุขดี พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ กลุ่มงานอนามัยสิง่ แวดล้อมและอาชีวอนามัย สานักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ 21 เธอให้ขอ้ มูลว่า
สารเคมีในการเกษตรมักมีผลกับระบบประสาทส่วนกลาง (มึนหัว อ่อนเพลียบ) ระบบทางเดินหายใจ
ผิวหนัง บางรายอาจมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน แต่บางรายจะสะสมจนถึงระยะเวลาหนึ่งถึงจะแสดง
อาการของโรคออกมา
สิ ทธิ ประโยชน์พนื้ ฐาน ประกอบไปด้วย
1. เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บปว่ ย เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็ นผูป้ ่วยในตัง้ แต่ 2 วันขึน้ ไป จะได้รบั
เงินทดแทนการขาดรายได้จานวน 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 20 วันต่อปี เงื่อนไขจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือน (การรักษาพยาบาลใช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) จากสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ)
2. เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้จานวน 500 - 1,000 บาทต่อ
เดือน เป็ นเวลานานถึง 15 ปี เงื่อนไข เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ
ครบ 6 เดือนขึน้ ไป (ต้องเป็ นผูท้ ุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพิม่ ขึน้ ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการ แพทย์)
3. ค่าทาศพ (เสียชีวติ ) จะได้รบั ค่าทาศพจานวน 20,000 บาทต่อราย เงื่อนไข จ่ายเงินสมทบครบ 6
เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน
4. เงินบาเหน็จชราภาพผูป้ ระกันตนสามารถรับเงินก้อนเมื่ออายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ เงื่อนไข มีอายุครบ 60
ปี บริบรู ณ์
นอกจากนี้สานักงานประกันสังคม ยังมีทางเลือกเพิม่ เติมอีกด้วย ตามความสมัครในการจ่ายเงินสมทบ
ได้แก่ กรณีชุดสิทธิประโยชน์ 1 (จ่ายเงินสมทบ 100 บ./เดือน) จะได้รบั สิทธิประโยชน์พน้ื ฐานคุม้ ครอง 3 กรณี คือ เงิน
ทดแทนการขาดรายได้เมื่อ เจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทาศพ และกรณีชุดสิทธิ
ประโยชน์ 2 (จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน) จะได้รบั สิทธิประโยชน์พน้ื ฐานคุม้ ครอง 4 กรณี คือ เงินทดแทนการขาด
รายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทาศพ เงินบาเหน็จชราภาพ (เงินออมกรณี
ชราภาพ), สืบค้นได้ท่ี
http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=881
21 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
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“1 วัน ถึง 1 อาทิตย์คอื ความหมายของการเจ็บปว่ ยแบบเฉียบพลัน ทีส่ ามารถวินิจฉัย
ได้ว่าเป็นโรคอะไร แต่ในกรณีของการสะสมเรือ้ รัง มันยากทีจ่ ะบอกว่าใช้เวลาเท่าไร อาการของโรคนัน้ ๆ
จะแสดงตัวออกมา สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเป็ นโรคอะไร มันเป็ นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณทีไ่ ด้รบั กับช่วงเวลา ทีไ่ ม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ แต่ละคนจะมีปฏิกริ ิ ยาต่อสารแต่ละอย่างไม่
เหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นอาการก็ประมาณ 15-20 ปี แต่พอเจอแล้ว มันมักเป็ นอาการที่รุนแรง
แล้ว ”
นี่คอื ลักษณะของการเจ็บปว่ ยหรือโรคจากการประกอบอาชีพ/การทางานอย่างหนึ่ง
ส านั ก โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่ง แวดล้อ ม นิ ย าม โรคจากการประกอบ
อาชีพ (occupational diseases) ว่าหมายถึง โรคทีเ่ กิดจากปจั จัยในการประกอบอาชีพโดยตรง ซึง่ เป็ น
ปจั จัยเดียวที่ก่อให้เกิดโรค โดยอาจเกิดทันที หรือเกิดผลกระทบทีเ่ ป็ นพิษเฉียบพลัน โดยผูป้ ่วยจะมี
อาการในทัน ทีห ลัง จากสัม ผัส สารเคมี เช่น คลื่น ไส้ อาเจีย น ปวดศีร ษะ ปวดกล้า มเนื้อ ท้อ งร่ว ง
หายใจติดขัด ตาพร่า เป็ นต้น หรือเกิดผลกระทบทีเ่ ป็ นพิษเรือ้ รัง เกิดจากพิษสะสมทีก่ ่อ ให้เกิด โรค
หรือปญั หาอื่นๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ การเป็ นหมัน การพิการ
ของทารกแรกเกิด หรือ การเสื่อ มสมรรถภาพทางเพศ เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่โรคจากการประกอบ
อาชีพจะมีระยะฟกั ตัวนาน กล่าวคือ นับจากระยะการก่อโรค (latency period) ตัง้ แต่เริม่ สัมผัสจนมี
อาการและอาการแสดง ใช้เวลานานอย่างน้ อย 10-15 ปี แต่มคี วามสาคัญคือ เมื่อเป็ นโรคแล้วมักจะ
รักษาไม่หายขาด
โดยทัวไป
่ การวิ นิจฉัยโรค (diagnosis) ซึง่ เป็นกระบวนการทีแ่ พทย์จะต้องตัดสินใจ
หรือลงความเห็นว่าผู้ป่วย “เป็ นโรคอะไร” ซึง่ จากข้อมูลที่มาพบแพทย์ในแต่ละครัง้ จากการซักประวัติ
การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เพื่อประมวลผลร่วมกับความรูแ้ ละประสบการณ์ของ
แพทย์ จึงจะนาไปสู่การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและการรักษาโรคที่ถูกวิธ ี แต่ การวิ นิจฉัยโรคจากการ
ทางานไม่ใช่การวินิจฉัยหาโรค แต่เป็ นการวินิจฉัยว่าโรคที่เป็ นอยู่นัน้ เกิดจากการทางานหรือไม่ หรือ
อาจกล่ าวได้ว่ า การวินิจฉัยโรคจากการท างานนัน้ ก็ค ือ “การวินิจฉัย หาสาเหตุ ข องโรค” (disease
causation) นัน่ เอง ด้วยเหตุน้ี การวินิจฉัยโรคจากการทางานจึงต้อ งใช้ความรูใ้ นการหาสาเหตุ (causal
relationship) มาพิจารณาเป็ นหลักสาคัญ โดยการวินิจฉัยโรคในกรณีทวไปกั
ั ่ บการวินิจฉัยโรคจากการ
ทางานนัน้ มีความต่อเนื่องกัน การวินิจฉัยโรคจากการทางานจะทาได้กต็ ่อเมื่อแพทย์ทราบแล้วว่าผูป้ ว่ ย
เป็นโรคอะไร จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าโรคนัน้ มีสาเหตุเกิดจากการทางานหรือไม่22
จึงไม่น่าแปลกใจว่า แทบจะไม่มกี ารวินิจฉัยถึงอาการต่างๆ ว่าเป็ นอาการของโรคที่
เกิดจากการทางานในแปลงปลูกดอกไม้ หรือโรคที่เกิดจากการทางาน (occupational disease) ส่วน
หนึ่งเกิดจากแนวคิดทางการแพทย์เองที่เห็นว่าอาการหนึ่งๆ (sign) อาจเกิดจากหลายสาเหตุ การจะ
ระบุได้ว่าเป็ นผลกระทบจากการใช้สารเคมีในแปลงปลูกดอกไม้ จะทาได้กต็ ่ อเมื่อมีความชัดเจนว่า มีสงิ่
หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย โรคจากการท างาน เรี ย บเรี ย งโดยน พ.วิ ว ั ฒ น์ เอกบู ร ณะวั ฒ น์ , สื บ ค้ น ได้ ท่ี
http://www.summacheeva.org/index_article_diagnosis.htm
22
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คุ ก คาม (hazard) แล้ว ไปสัมผัส (exposure) สิ่งคุ กคามนัน้ ภายใต้ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง หรือ
สามารถยืนยันระยะเวลาก่อโรค (induction time) โดยสามารถแยกโรคที่มอี าการเหมือนกันโรคอื่นๆ
ออกไปก่อน (differential diagnosis) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเชิงเปรียบเทียบด้วยว่า หากแรงงาน
ย้ า ยถิ่ น สัม ผัส ต่ อ สิ่ง คุ ก คามในงานแบบเดีย วกัน ย่ อ มมีโ อกาสที่จ ะเกิ ด โรคแบบเดีย วกัน ด้ ว ย
(consistency) นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เท็จจริงว่า คน จะมีความทนทาน (tolerance) และความไวต่อการรับ
พิษ การแพ้ห รือ การเกิด โรค (susceptibility) ที่ไ ม่ เ ท่ า กัน ในแต่ ล ะคน รวมถึง ยัง ขึ้น กับ อายุ เพศ
พันธุกรรม ระยะเวลาทางานในแต่ละวัน สิง่ แวดล้อม โรคประจาตัว พฤติกรรมสุขภาพ เป็ นตัวกาหนด
โรคในแต่ละคนอีก
ข้อมูลเพิม่ เติม
ปจั จุบนั กรมควบคุมโรค โดยสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมมีการเฝ้าระวังสุขภาพ
ของเกษตร โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเกษตรกรที่มกี ารใช้สารกาจัดศัตรูพชื กลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟสและคาร์บาเมต ด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ (Reactive Paper) เพื่อตรวจหาระดับเอ็นไซม์
คลอรีนเอสเตอเรส (Cholinesterase) ในร่างกายของผูส้ มั ผัสสารเคมี มีการรายงานผลว่าระหว่างปี พ.ศ.
2535-2550 พบว่า สัดส่วนผู้ท่มี คี วามเสีย่ งและไม่ปลอดภัยสูงขึน้ จากเดิมร้อยละ 20.41 เป็ นร้อยละ
38.52 รวมถึงมีการรายงานการเจ็บป่วยจากโรคพิษสารเคมีกาจัดแมลงของสานักระบาดวิทยามีอตั รา
ปว่ ยอยู่ระหว่าง 2-6 ต่อประชากร 100,000 คน23
ชื่นกมล อธิบายว่า แนวทางการเฝ้าระวังด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็ นแนวทางในเชิง
ป้องกัน (Protection) เพราะโรคจากการสัมผัสกับสารเคมีนนั ้ “เจอแล้วไม่สามารถรักษาได้เลย อาการจะ
เป็ นๆ หายๆ ยาแค่บรรเทา ทัง้ ยังคล้ายกับโรงมะเร็ง ถ้าเจอเร็ว ก็มวี ธิ กี ารรักษา แต่ส่วนใหญ่แล้ว กว่า
จะรูต้ วั กว่าจะมาหาหมอ กว่าหมอหาเจอว่าเกิดจากอะไร ก็แทบช่วยอะไรไม่ได้แล้ว”
วิธกี ารที่ตอนนี้สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมดาเนินการก็คอื การตัง้ คลินิก
สุขภาพเกษตรกร ซึง่ หมายถึงการจัดบริการทางด้านสุขภาพทีส่ อดคล้องกับการได้รบั ผลกระทบจากการ
ทางานหรือกรณีปญั หาสุขภาพอื่นๆ ของเกษตรกร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพเกษตรกรอย่าง
ครบวงจร โดยกาหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เป็ นหน่ วยงานแรกรับดูแล ใน
ฐานะหน่ วยบริการปฐมภูมทิ ต่ี งั ้ อยู่ในชุมชน โดยมีเป้าหมายคือ แรงงานในชุมชน ซึ่งหมายถึงคนไทย
อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ทีป่ ระกอบอาชีพและมีรายได้อาศัยในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของหน่ วยบริการปฐมภูมิ เช่น
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ก่อสร้าง เสริมสวย ฯลฯ โดยกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกเน้นไปทีก่ ลุ่มเกษตรกร
(ไม่มสี วัสดิการประกันสังคมแต่มสี ิทธิในการรักษาพยาบาลตามสิทธิของสานักงานหลักประกันสังคม
แห่งชาติ)24 สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง “คนไทย” นี้ ชื่นกมล ให้ข้อมูลเพิม่ เติมว่า หากระหว่าง
ทางการดาเนินงานพบเกษตรกรทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยทางคลินิกสุขภาพฯ ก็จะดาเนินการตรวจและเก็บ
ข้อมูลเช่นกัน แต่ในทางปฏิบตั ิ กลับเป็ นว่า “เราไม่เคยพบ คนต่างด้าวเลย”

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมโรค, “คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัย
สาหรับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข : คลินิกสุขภาพเกษตรกร”, พ.ศ.2557, หน้า 3
24 เพิง่ อ้าง, หน้า 7-20
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3. ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนิ นงานในระยะต่อไป
รายงานฉบับนี้เป็ นเพียงงานศึกษาถึงสถานการณ์ของแรงงานย้ายถิน่ ในภาคเกษตร โดย
เลือกกิจการแปลงดอกไม้ในอาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่เป็ นพื้นที่ศกึ ษา จากข้อค้นพบเบื้องต้น ทีม
วิจ ัย เห็น ว่ า มีค าถามส าคัญ ที่ ค วรต้อ งด าเนิ น การศึก ษาวิจ ัย ในเชิง ลึก ต่ อ ไปคือ ประการแรก-งาน
ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะต่อการจัดการความเสีย่ งต่อผลกระทบด้านสุขภาพของแรงงานนอก
ระบบทีเ่ ป็นแรงงานย้ายถิน่ (ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย) และประการทีส่ อง-งานศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะ
ต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใ นการทางานของแรงงานย้ายถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงใน
ปจั จุบนั

