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บทท่ี 3  
การสํารวจและประเมินความเสี่ยงลักษณะงาน 

และประเภทกิจการท่ีมีการใช้เด็กทํางาน 
 

3.1 สภาพปัญหาของงานอันตรายสําหรับเด็ก 
เด็กจํานวนมากท่ีต้องทํางานเน่ืองจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ต้องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ทําให้เด็ก

เหล่าน้ันเสียโอกาสทางการศึกษาในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และที่สําคัญเด็ก
ยังอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาด้านอ่ืน ๆ ดังน้ี 1) ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ 2) ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต เน่ืองจากเด็กต้องทํางานเป็นเวลายาวนาน มีรายได้ตํ่า และที่พักอาศัยมัก 
ไม่ถูกสุขลักษณะ 3) ปัญหาการประสบอันตรายจากการทํางาน เน่ืองจากเด็กมักขาดความรู้ทักษะในการทํางาน  
การทํางานเป็นเวลายาวนาน นายจ้างไม่ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย ทําให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการประสบ
อันตรายในการทํางาน 4) ปัญหาการปรับตัว เน่ืองจากเด็กเป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตเป็นวัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ การที่เด็กต้องทํางานอยู่ในสถานที่ที่ไม่เอ้ืออํานวย ไม่ถูกสุขลักษณะ ห่างไกลครอบครัว 
ย่อมทําให้การพัฒนาของเด็กมีปัญหา และ 5) ปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม เอาเปรียบ เน่ืองจาก
นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ปัจจุบันเด็กอายุตามเกณฑ์การทํางานต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปี สามารถทํางานบางอย่างได้ตามท่ีกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานกําหนด แต่ยังคงมีงานซึ่งโดยลักษณะของงานหรือโดยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีแนวโน้มที่จะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก โดยเฉพาะอย่างย่ิง งานที่มีความเสี่ยงสูง งานที่มี
ความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางกาย ทางจิตใจ หรือทางเพศ งานใต้ดิน ใต้นํ้า งานบนที่สูง หรืองานในที่มีสภาพปิด
ขัง งานที่ต้องทํากับเคร่ืองจักร อุปกรณ์และเคร่ืองมืออันตรายโดยต้องใช้มือควบคุม งานยกขนย้ายของหนัก งานใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจากสารเคมี อุณหภูมิ เสียงดัง หรือการสั่นสะเทือน ซึ่งถือว่าเป็นการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (Worst Forms of Child Labour)  ไม่ว่าจะเป็นงานในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ประมง หรือภาคบริการ  จากรายงานสถานการณ์โดยทั่วไปของการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย 
(ILO 2008) พบว่าแรงงานเด็กจํานวนมากต้องตกอยู่ในสภาพการทํางานที่เป็นอันตราย เช่น มีฝุ่น ควัน (ร้อยละ 
40) เสียงดัง (ร้อยละ 26) สารเคมี (ร้อยละ 26) และภัยทางจิตใจ (ร้อยละ 15) การขาดการศึกษาคือปัจจัยสําคัญ 
ที่ทําให้เด็กต้องตกเป็นเหย่ือของการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย โดยในบรรดาเด็กที่ไร้การศึกษาทั้งหมด  
ร้อยละ 72 ถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย 

 ดังน้ัน การดําเนินการสํารวจสภาพการทํางานของเด็ก รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การทํางานจึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วน เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกัน 
หาแนวทางในการป้องกันควบคุมปัญหาก่อนที่จะเกิดความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากการทํางานของเด็กได้ 
ทั้งน้ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทําแนวทางการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการทํางานไว้เป็นแนวทาง 
ที่สามารถประยุกต์กับประเภทกิจการต่าง ๆ ได้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) 
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3.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสํารวจ ค้นหาประเภทกิจการ 10 อันดับที่มีเด็กทํางานมากที่สุด  
2) เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์อันตรายของลักษณะงาน 10 อันดับที่มีเด็กทํางานมากท่ีสุด รวมทั้ง

ลักษณะงาน 4 งาน คือ การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิ  
3) เพ่ือประเมินการรับรู้อันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กทํางาน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

เพ่ือกําหนดลักษณะของอันตรายที่ไม่ควรให้เด็กทํา 

3.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
1) ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลที่มีการรายงานในระบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

รวมท้ังทบทวนข้อมูลที่มีการร้องเรียนทั้งในและต่างประเทศถึงการใช้แรงงานเด็ก เพ่ือให้ได้ประเภท
กิจการ 10 อันดับแรกที่มีเด็กทํางานมากที่สุด 

2) ออกสํารวจและสัมภาษณ์ในพ้ืนที่จริงที่มีเด็กทํางาน เพ่ือบ่งช้ีและวิเคราะห์อันตราย 
3) ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในกลุ่มสถานประกอบกิจการ และหน่วยงานภาครัฐ 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการควบคุมที่มีการดําเนินการอยู่ รวมถึงการดูแลสุขภาพ 
ในกลุ่มเด็กทํางาน 

4) ทําการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับลักษณะงาน การรับรู้ถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทํางาน และผลกระทบต่อ
สุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ในกลุ่มเด็กทํางานที่ดําเนินงานลักษณะงาน 10 อันดับที่มีเด็กทํางานมาก
ที่สุด รวมทั้งลักษณะงาน 4 งาน คือ การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน  
และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 

3.4 การทบทวนวรรณกรรม 
3.4.1 ประเภทของอันตราย 

ลักษณะสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงสูงถือว่าเป็นอันตรายใน 
ขณะปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุที่นําไปสู่การบาดเจ็บรวมถึงโรคจากการทํางานได้  อันตรายใน 
สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ งานเกษตรกรรม  
การทําเหมืองแร่ การขนส่ง และอ่ืน ๆ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ อันตรายจากสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
อันตรายจากสภาพแวดล้อมด้านเคมี อันตรายจากสภาพแวดล้อมด้านชีวภาพ และอันตรายจากสภาพแวดล้อมด้าน
การยศาสตร์และจิตวิทยาสังคม  ดังแสดงในรูปที่ 3.1 

3.4.1.1 อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านกายภาพ  
(Physical Environmental Hazards) 

 อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านกายภาพ เป็นอันตรายที่ผู้ประกอบอาชีพ
ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในสถานท่ีทํางานที่มีปัจจัยอันตรายทางด้านน้ีได้รับอันตรายตลอดระยะเวลาทํางานใน
แต่ละวัน ปัจจุบันสถานประกอบกิจการ มีการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตจํานวนมากทําให้คนทํางาน
ต้องประสบกับปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ทํางานในที่มีเสียงดังเกินไป แสงสว่างจ้าหรือน้อยเกินไป ทํางานบริเวณท่ีมี
ความร้อนสูงหรือความเย็นมาก ทํางานที่มีความส่ันสะเทือน ทํางานที่มีความกดดันบรรยากาศสูงหรือตํ่า  
การทํางานบริเวณที่มีการใช้รังสีต่าง ๆ รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการทํางานเป็นต้น อันตราย
จากสภาพแวดล้อมด้านกายภาพมีความรุนแรงมากถ้าเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมด้านอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะไม่
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แสดงผลกับร่างกายทันทีทันใดที่ได้รับต้องอาศัยระยะเวลาหน่ึงจึงจะเกิดอาการ เกิดการสูญเสีย เกิดการเจ็บป่วย 
เกิดการพิการอย่างถาวรได้  

 
รูปที่ 3.1 ปัจจัยอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 

ที่มา : ดัดแปลงจากพรพิมล กองทอง (2545) และ Plog BA, Benjamin SG and Kerwin AM. (1966) 

3.4.1.2 อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านเคมี  
(Chemical Environmental Hazards) 
ในสถานประกอบกิจการอาจมีการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือผลผลิต 

หรือของเสียที่ต้องกําจัดโดยทั่วไปสารเคมีดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของก๊าซ (Gases) ไอ (Vapor) ฝุ่น (Dust)  
ฟูม (Fume) ควัน (Smoke) ละออง (Mist) หรืออยู่ในรูปของเหลว เช่น ตัวทําละลาย (Solvent) ต่าง ๆ เป็นต้น 
การรับสัมผัสสารเคมีสามารถรับเข้าสู่ร่างกาย ได้หลายทาง ทั้งทางการหายใจ ทางผิวหนัง หรือการกิน ผลกระทบที่
เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาจเกิดการระคายเคืองผิวหนัง อาจเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ หรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และความถ่ีในการรับสัมผัส แม้ว่าเด็กอาจไม่ได้
ทํางานเก่ียวข้องกับสารเคมีอันตรายโดยตรง แต่มีโอกาสท่ีจะรับสัมผัสสารเคมีได้เช่นกัน 

3.4.1.3 อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านชีวภาพ  
(Biological Environmental Hazards) 

 ลักษณะงานบางประเภท เช่น งานภาคเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ งานไม้ งานทอผ้า 
เป็นต้น อาจจะได้รับสัมผัสกับปัจจัยด้านชีวภาพ ทั้งชนิดที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา พยาธิ 
ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม้ เป็นต้น ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งลักษณะของการแพ้ หรือการติดเช้ือ 

3.4.1.4 อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางการยศาสตร์ (Ergonomics)  
และจิตวิทยาสังคม (Psychosocial) 
 งานบางอย่างที่เร่งรัดต้องทํางานแข่งกับเวลา การทํางานเป็นกะ (Shift) การทํางานที่ 

มีช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนาน การทํางานที่หนักเกินไป การทํางานที่จําเจซ้ําซาก การทํางานที่ไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถของร่างกายและจิตใจ อิริยาบถการทํางานที่ไม่เหมาะสม อาจต้องน่ังหรือยืนทํางานเป็นระยะ
เวลานาน การทํางานที่ต้องยกของหนัก หรือการทํางานที่ต้องมีการบิดเอ้ียวตัวหรืออยู่ในท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ  
รวมไปถึงการเกิดความเครียดจากการทํางาน เป็นต้น ผลกระทบ    ต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่ การบาดเจ็บ
ของกระดูก 
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3.4.2 การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

  วิธีการใช้งานเทคนิคช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงแต่ละประเภทดังน้ี 

3.4.2.1 แบบตรวจสอบ (Checklist) 

การใช้แบบตรวจสอบเป็นวิธีการหน่ึงที่ใช้ในการช้ีบ่งอันตรายโดยการนําแบบตรวจไปใช้
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานเพ่ือค้นหาอันตรายท่ีแอบแฝงอยู่ในขั้นตอนหรือกระบวนการทํางาน 
ซึ่งแบบตรวจสอบ (Checklist) จะถูกออกแบบและจัดทํามาล่วงหน้าประกอบด้วยข้อคําถามที่เก่ียวข้องกับ 
การดําเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือประเมินว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ
กฎหมายหรือไม่แล้วนําผลจากการประเมินมาทําการช้ีบ่งอันตราย 

3.4.2.2 การวิเคราะหส์าเหตุความลม้เหลวด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Fault Tree Analysis, FTA) 

  เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของอันตรายที่เก่ียวข้องกับงาน วิธีการและกระบวนการผลิต  
แสดงให้เห็นถึง  ความเก่ียวโยงที่นําไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิด และนําข้อมูลมาวิเคราะห์และกําหนด
มาตรการควบคุมป้องกันเป็นการช้ีบ่งอันตรายท่ีเน้นถึงอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นคิดย้อนกลับโดย
ใช้หลักการและเหตุผลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ และแจกแจงขั้นตอนการเกิดเหตุการณ์ว่ามาจาก
เหตุการณ์ย่อยอะไรบ้างและเหตุการณ์ย่อยเหล่าน้ันเกิดขึ้นได้อย่างไร จะสิ้นสุดการวิเคราะห์เมื่อพบว่าสาเหตุของ
เหตุการณ์ย่อยเกิดจากการบกพร่องของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรือความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน 

3.4.2.3 การวิเคราะห์เหตุคาดการณด้์วยแผนภูมิต้นไม้ (Event Tree Analysis, ETA) 

   เป็นเทคนิคการช้ีบ่งอันตรายเพ่ือวิเคราะห์ประเมินหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเน่ือง 
เมื่อเกิดเหตุการณ์แรกขึ้น (Initiating Event) ซึ่งเป็นการคิดเพ่ือคาดการณ์ล่วงหน้าโดยอาจใช้ความเป็นไปได้
ประกอบการวิเคราะห์หาผลสืบเน่ืองที่จะเกิดขึ้นเมื่อเคร่ืองจักรอุปกรณ์เสียหายหรือคนทํางานผิดพลาดเพ่ือให้
ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด รวมทั้งเป็นการตรวจสอบว่าระบบ 
ความปลอดภัยที่มีไว้เพ่ือรองรับเหตุการณ์ที่คาดไว้ที่มีอยู่มีปัญหาหรือไม่อย่างไร 

   ข้อจํากัดของวิธีน้ีคือเหตุการณ์ที่กําหนดเป็นสิ่งที่เจาะจงจะให้เกิดเพ่ือให้เกิดเหตุการณ์
อ่ืน ๆ ตามมาแต่ไม่ได้พิจารณาทุกสาเหตุ เช่น กําหนดว่าท่อก๊าซถูกขุดเจาะทําให้เกิดก๊าซรั่วและอาจติดไฟหรือไม่
ติดไฟซึ่งผลที่เกิดขึ้นต่อจากน้ัน  จะต่างกันแต่ไม่ได้พิจารณาถึงกรณีท่อรั่วจากการเสื่อมสภาพเลย คือ หากจะ
พิจารณาเรื่องน้ีต้องทําการวิเคราะห์อีกชุดหน่ึง 

3.4.2.4 การวิเคราะหร์ปูแบบความเสียหายและผลกระทบ (Failure Mode and Effects 
Analysis, FMEA) 

  เป็นเทคนิคการช้ีบ่งอันตรายโดยวิเคราะห์ในรูปแบบความล้มเหลวและผลท่ีเกิดขึ้น 
ซึ่งเป็นการตรวจสอบช้ินส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในแต่ละส่วนของระบบแล้วนํามาวิเคราะห์หาผลท่ีจะเกิดขึ้น
เมื่อเกิดความล้มเหลวของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เช่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) มีอุปกรณ์ประกอบย่อย ๆ 
หลายประเภทหลายชนิดเราต้องแยกแยะว่าถ้าอุปกรณ์แต่ละตัวล้มเหลว (เสียหรือหยุดทํางาน) มันจะมีผลอย่างไร
ตามมาเป็นต้น 

3.4.2.5 การวิเคราะหค์วามสามารถดําเนนิการและอันตราย (Hazard and Operability 
Analysis, HAZOP) 

เป็นเทคนิคการศึกษาวิเคราะห์และทบทวนเพ่ือช้ีบ่งอันตรายและค้นหาปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินการในหน่วยงานโดยการวิเคราะห์หาอันตรายและปัญหาของระบบต่าง ๆโดยส่วนใหญ่
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เทคนิคน้ีจะใช้กับระบบควบคุมพลังงานหรือสสารต่าง ๆ ที่เรานํามาใช้ในการทํางาน เช่น ก๊าซไอนํ้านํ้ามันสารเคมี  
(สิ่งที่อยู่ในระบบปิดเช่นในท่อ, ถัง) ซึ่งอันตรายน้ันอาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ในการออกแบบการติดต้ัง 
การตรวจสอบและบํารุงรักษาด้วยการต้ังคําถามที่สมมุติสถานการณ์ของการผลิตในสภาวะต่าง ๆ โดยจะมี 
HAZOP Guide Word ได้แก่ ไม่ (None), น้อยกว่า (Less),  มากกว่า (More) มาให้พิจารณาความบกพร่องหรือ
ผิ ด ป ก ติ 
ในการทํางานว่าจะมีปัญหาหรือผลกระทบอะไรบ้างกรณีค่าควบคุม (Control Parameter) เพ่ิมขึ้นหรือลดลง
หรือไม่เป็นไปตามที่กําหนดเช่นจะมีผลอย่างไรถ้าอัตราไหลเพ่ิมขึ้นหรือแรงดันลดลงเป็นต้น 

3.4.2.6 การวิเคราะห์โดยใช้คาํถาม (What-if Analysis) 

เป็นวิธีการท่ีใช้ในการช้ีบ่งอันตรายที่เน้นกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์และทบทวน 
เพ่ือช้ีบ่งอันตรายในการดําเนินการต่าง ๆ โดยใช้คําถามว่า “จะเกิดอะไรข้ึน....ถ้า….” (What if) และค้นหาคําตอบ
ในคําถามเหล่าน้ันเพ่ือช้ีบ่งอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในการดําเนินงานเช่น คําถามที่ว่า “จะเกิดอะไรข้ึนถ้าป๊ัมนํ้า
หมายเลข 003-53 เสียหรือหยุดทํางาน” เป็นต้น 

3.4.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการในการประเมินระดับความเสี่ยง 
ของแหล่งอันตรายเพ่ือพิจารณาถึงความสําคัญและกําหนดว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือยอมรับ
ไม่ได้โดยเกณฑ์และวิธีในการประเมินความเสี่ยงได้กําหนดไว้ดังน้ี 

ความเส่ียงคือการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดอันตราย (Probability of occurrence) และระดับ
ความรุนแรงของการเกิดอันตราย (Consequence)  โดยโอกาสการเกิดอันตรายในงานทั่วไปจะพิจารณา 
จากตารางที่ 3.1  โอกาสเกิดอันตรายสําหรับงานยกเคลื่อนย้ายของหนักสําหรับเด็กหญิงอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 
18 ปี จากตารางที่ 3.2  และเด็กชายอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปี จากตารางที่ 3.3  ส่วนโอกาสเกิดอันตรายใน
งานเก่ียวกับสภาพความร้อนจากตารางที่ 3.4  โอกาสการเกิดอันตรายเกี่ยวกับงานบนที่สูงตารางที่ 3.5  โอกาส
เกิดอันตรายงานเกี่ยวกับการทํางานกลางคืนพิจารณาจากตารางที่ 3.6  สําหรับการจัดระดับความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ พิจารณาจากตารางที่ 3.7 และการตัดสินระดับความเสี่ยง (Risk Level) เป็นไปตามตารางที่ 3.8 

ตารางที่ 3.1 การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณต่์าง ๆ 

ระดับ รายละเอียด 

1 มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป 

2 มีโอกาสในการเกิดน้อย เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 5-10 ปี 

3 มีโอกาสเกิดปานกลาง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 1-5 ปี 

4 มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี 

ท่ีมา : ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง, 2543  
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ตารางที่ 3.2 โอกาสการเกิดอันตรายงานยกเคลื่อนย้ายของหนักสาํหรบัเด็กหญิงอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ป ี

ระดับ รายละเอียด 

1 ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 

2 เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

3 เกิน 20 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม 

4 เกิน 25 กิโลกรัม 

ท่ีมา:  กําหนดข้ึนสําหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการศึกษาคร้ังนี้ 

ตารางที่ 3.3 โอกาสการเกิดอันตรายงานยกเคลื่อนย้ายของหนักสาํหรบัเด็กชายอายต้ัุงแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ป ี

ระดับ รายละเอียด 

1 ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 

2 เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม 

3 เกิน 25 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 55 กิโลกรัม 

4 เกิน 55 กิโลกรัม 

ท่ีมา:  กําหนดข้ึนสําหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการศึกษาคร้ังนี้ 

ตารางที่ 3.4 โอกาสการเกิดอันตรายงานเก่ียวกับสภาพความร้อน 

ระดับ รายละเอียด 

1 ทํางานในร่มและมีระบบการระบายอากาศ 

2 ทํางานในร่มและไม่มีระบบการระบายอากาศ 

3 ทํางานกลางแจ้งมีระบบระบายอากาศ 

4 ทํางานกลางแจ้งและไม่มีระบบระบายอากาศ 

ท่ีมา:  กําหนดข้ึนสําหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการศึกษาคร้ังนี้ 

ตารางที่ 3.5 โอกาสการเกิดอันตรายงานเก่ียวกับการทํางานทีสู่ง 

ระดับ รายละเอียด 

1 ทํางานสูงไม่เกิน 2 เมตร 

2 ต้ังแต่ 2 – 3 เมตร 

3 เกิน 3 เมตร ถงึ 4 เมตร 

4 ทํางานสูงเกิน 4 เมตร 

ท่ีมา:  กําหนดข้ึนสําหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการศึกษาคร้ังนี้ 
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ตารางที่ 3.6 โอกาสการเกิดอันตรายงานเก่ียวกับการทํางานกลางคืน 

ระดับ รายละเอียด 

1 ทํางานกะกลางวัน (08.00-17.00 น.) 

2 ส่วนมากทํางานกะกลางวัน นาน ๆ ครั้งทํางานกะกลางคืน 

3 ทํางานกะกลางวันและกลางคืนสลับกัน 

4 ทํางานกะกลางคืน (17.00-22.00 น.) 

ท่ีมา:  กําหนดข้ึนสําหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการศึกษาคร้ังนี้ 

ตารางที่ 3.7  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบคุคล 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กน้อย มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล 

2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 

3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง 

4 สูงมาก ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

ท่ีมา : ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง, 2543 

ตารางที่ 3.8 การจัดระดับความเสี่ยงอันตราย 

ระดับความเสีย่ง ผลลัพธ ์ ความหมาย 

1 1-2 ความเสี่ยงเล็กน้อย 

2 3-6 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

3 8-9 ความเสี่ยงสูง ต้องมีการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง 

4 12-16 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดดําเนินการและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลด
ความเสี่ยงลงทันที 

ท่ีมา : ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง, 2543 

3.4.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กมลชนก ขําสุวรรณ และ บุรเทพ โชคธนานุกุล (2558) ศึกษาความหลากหลายของเด็กทํางาน 
สําหรับใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กทํางาน โดยใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า เด็กทํางานในประเทศไทยมี 
ความหลากหลายทั้งมิติประชากรและสังคม ที่สะท้อนให้เห็นถึงแบบแผนหรือแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาของเด็ก
ทํางาน โดยครอบครัวเป็นสาเหตุหลักสําคัญที่ทําให้มีการใช้เด็กทํางาน ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้คือ ภาครัฐควร
ดําเนินการจัดทําการสํารวจระดับชาติ ด้านการใช้เด็กทํางาน (National survey on child labor) เพ่ือเป็น
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ฐานข้อมูลสถานการณ์ในระดับประเทศ ที่จะช่วยทําให้เห็นขนาดปัญหาที่แท้จริงและควรกําหนดนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้สมาชิกในครอบครัว 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนมุ่งเน้นให้เด็กต่างชาติเข้าถึงการศึกษาในระบบเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก
ของเด็กเก่ียวกับสิทธิเด็ก ซึ่งจะลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม 

นันทนาวรรณ นันวิตา (2557) ศึกษาสถานการณ์เด็กทํางานข้ามชาติสัญชาติพม่าอายุระหว่าง  
10 -18 ปี ที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพ่ือเสนอแนะแนวทาง 
การสนับสนุนที่จําเป็นในพื้นที่ที่มีเด็กทํางานข้ามชาติพักอาศัยและท้างานอยู่ในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จําแนก
ตามเพศอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กข้ามชาติสัญชาติพม่าที่ เข้ามาทํางานใน 
สถานประกอบกิจการจํานวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า เด็กทํางานข้ามชาติสัญชาติพม่าที่เข้ามาทํางาน 
ในอําเภอแม่สอด จังหวัดตากจํานวน 320 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 13-14 ปี  มีระดับการศึกษา 
ในระดับประถมศึกษา เข้ามาพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองและญาติ ความคาดหวังและความพึงพอใจที่เด็กทํางาน
สัญชาติพม่าต้องการเมื่อเข้ามาทํางานในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนใหญ่พบว่า มีความคาดหวังที่จะทํางาน 
ในภาคเศรษฐกิจประเภทเคร่ืองนุ่งห่มและภาคเกษตรกรรม เข้ามาในประเทศในระหว่าง 2–3 ปี ต้องการรับเงิน
ค่าจ้างเป็นเงินสด และสวัสดิการจากนายจ้างในด้านอาหาร รองลงมาจากที่พักอาศัย และการขึ้นทะเบียนแรงงาน 
ที่ถูกต้องตามกฎหมายกําหนด เน่ืองจากมีแรงงานบางส่วนข้ามชายแดนมาอย่างผิดกฎหมายและต้องเสียเงิน 
ในการข้ามชายแดนมายังประเทศไทย 

กาญจนา มั่งมี (2548) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองเด็กที่ทํางานในภาคเกษตรกรรม
ของประเทศไทย เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้มีความเหมาะสม และสามารถให้ 
ความคุ้มครองแก่เด็กที่ทํางานในภาคเกษตรกรรมได้อย่างแท้จริง  ซึ่งการศึกษานี้ได้ทําการศึกษาจากการวิจัย
เอกสาร โดยศึกษาถึงแนวคิดและสภาพการทํางานของ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็กทํางานในภาค
เกษตรกรรมของประเทศไทย รวมทั้งมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  
และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวกับการคุ้มครองเด็กทํางานในภาคเกษตรกรรม 

 ฐานนันดร เอมะศิริ (2550) ได้ทําการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการใช้เด็ก
ทํางานในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยศึกษาจากประวัติความเป็นมา 
และวิวัฒนาการในการใช้และคุ้มครองเด็กทํางานในต่างประเทศและประเทศไทย รวมท้ังศึกษาถึงมาตรการ 
ทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและต่างประเทศ โดยแยกออกเป็น
หัวข้อตามลักษณะของการให้ความคุ้มครองเด็กที่ทํางานในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง เช่น การกําหนดอายุขั้นตํ่า
สําหรับงานอันตราย การกําหนดช่ัวโมงการทํางาน ระยะเวลาพัก การทํางานล่วงเวลา การทํางานในเวลากลางคืน 
และการทํางานในวันหยุด เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เห็นถึงปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ว่ามีความเหมาะสมและสามารถคุ้มครองเด็กที่ทํางานในสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่  จากการศึกษาพบว่า การคุ้มครองเด็กทํางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการใช้เด็กทํางานในสถานีบริการนํ้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากปัจจุบันงานใน
สถานีบริการนํ้ามันมีลักษณะงานทั้ งที่ เ ป็นอันตรายและไม่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ไม่สามารถนํามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสําหรับแรงงานเด็กที่ทํางานในสถานีนํ้ามัน อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ เช่น อนุสัญญาฉบับที่ 136 ที่กําหนดมาตรการห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทํางาน
ใกล้ชิดกับสารเบนซิน ในขณะที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มิได้ห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี
ทํางานในสถานีบริการนํ้ามัน เด็กจึงทํางานในตําแหน่งพนักงานเติมนํ้ามัน  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทํางานใกล้ชิดกับ 
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สารเบนซิน การใช้เด็กทํางานของประเทศไทยในเร่ืองดังกล่าวจึงมีมาตรฐานตํ่ากว่าที่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศกําหนดไว้ สําหรับปัญหาเรื่องเวลาทํางานปกติและการทํางานแบบไม่เต็มเวลาของเด็กทํางาน พบว่า 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับเวลาทํางานปกติและทํางานแบบไม่เต็มเวลา
ของเด็กไว้โดยเฉพาะ ส่วนในเร่ืองของการห้ามเด็กทํางานล่วงเวลามีความเคร่งครัดมากจนเกินไปไม่เปิดโอกาสให้
เด็กที่มีเวลาว่างจากการทํางานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนปัญหาในเรื่องการตรวจสุขภาพของเด็กทํางาน
พบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่ได้มีบทบัญญัติที่คุ้มครองการตรวจสุขภาพของเด็กทํางานไว้
โดยเฉพาะ และนอกจากมาตรการท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พบว่า 
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานได้ออกกฎระเบียบมาใช้อย่างหลากหลายจนทําให้เกิดความไม่สะดวกในการที่จะ
ตรวจสอบและปฏิบัติตาม อีกทั้งบทกําหนดโทษยังไม่เด็ดขาดเพียงพอเป็นผลให้นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. 2557 (ซึ่งได้ยกเลิกฉบับ พ.ศ. 2547) เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ี
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 กําหนดให้นายจ้างอาจจ้างลูกจ้างอายุ
ต้ังแต่สิบสามปีบริบูรณ์ทํางานในช่วงระยะเวลาโรงเรียนปิดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียนได้ในงานที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยหรือเป็นงานที่ไม่ขัดต่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กโดยได้รับอนุญาตจากบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองแรงงานที่
เป็นเด็กมากขึ้น ตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นตํ่าที่อนุญาตให้จ้าง
งานได้ ค.ศ. 1973 และอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182   ว่าด้วยการห้ามและ 
การปฏิบัติ โดยฉับพลันเพ่ือขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 ซึ่งกําหนดอายุขั้นตํ่า  
ของแรงงานทั่วไปต้ังแต่อายุสิบห้าปีขึ้นไป ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
ในกรณีดังกล่าวแล้ว จึงสมควรปรับปรุงมาตรฐานการคุ้มครองลูกจ้างในงานเกษตรกรรมซึ่งเป็นเด็ก ให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์  ด้านแรงงานซึ่งเป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล 

3.5 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
1) ศึกษา ทบทวน สํารวจลักษณะงาน 10 อันดับที่มีเด็กทํางานมากท่ีสุด รวมทั้งลักษณะงาน 4 งาน คือ 

การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
โดยรวบรวมข้อมูลที่มีการรายงานในระบบการแจ้งลูกจ้างเด็กจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมท้ัง
ทบทวนข้อมูลที่มีการร้องเรียนทั้งในและต่างประเทศถึงการใช้แรงงานเด็ก 

2) พัฒนาเคร่ืองมือที่จะใช้ในการบ่งช้ีอันตราย (Hazard identification) รวมท้ังแบบประเมินใน 
การรวบรวมข้อมูล 

3) วิเคราะห์งานอันตรายที่สํารวจได้ 10 อันดับที่มีเด็กทํางานมากที่สุด รวมท้ังลักษณะงาน 4 งาน คือ  
การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน  
เพ่ือเสนอแนะประกอบการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือมาตรฐาน 

4) ออกสํารวจสภาพการทํางานจริงเพ่ือบ่งช้ีอันตราย ทําการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์
อั น ต ร า ย 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  

5) ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ประกอบการงาน 10 อันดับที่มีเด็กทํางานมากท่ีสุด รวมทั้งลักษณะ
งาน 4 งาน คือ การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
ในการทํางาน และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
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6) รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มเด็กทํางาน เก่ียวกับลักษณะงาน การรับรู้ถึงอันตรายที่เกิด
จากการทํางาน และผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ 

7) สรุปและรายงานผลการศึกษา เพ่ือสรุปปัจจัยเสี่ยงจากการทํางานในแต่ละงาน รวมถึงการรับรู้ถึง
อันตรายท่ีมีผลกระทบต่อเด็กทํางานทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายหรือมาตรฐานที่มีอยู่ 

3.6 เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล  

3.6.1 กรอบแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 กรอบแนวทางในการรวบรวมข้อมูล 

 

3.6.1.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ในงานวิจัยครั้งน้ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยคณะผู้วิจัย โดยทําการบ่งช้ีอันตรายโดยใช้ 
แบบตรวจสอบ (Checklist) เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะใช้เทคนิคอ่ืนซึ่งจะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น หาก
เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบต่อเน่ือง จะเลือกใช้เทคนิค Event Tree Analysis หากเป็นเหตุการณ์ที่นําไปสู่
เหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นจะใช้วิธี Fault Tree Analysis เป็นต้น จากนั้นจะทําการประเมินความเสี่ยง 
เชิงคุณภาพ เพ่ือประเมินระดับความเสี่ยงที่เด็กทํางานอาจจะได้รับ และหากเป็นงานที่ทํางานเก่ียวข้องกับลักษณะ
งาน 4 ประเภท คือ การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมใน 
การทํางาน จะทําการประเมินอย่างละเอียดต่อไป เช่น หากการทํางานที่เก่ียวข้องกับความร้อน จะทําการตรวจวัด
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ความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทํางานที่มีเด็กทํางาน หรือมีเด็กที่ทํางานเสี่ยงต่อการยกของหนักจะทําการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพจากการยกของหนัก เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มเด็กทํางาน จะทําการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามประเมินลักษณะงานและ
ประเภทกิจการที่มีความเสี่ยง 

2) กลุ่มนายจ้าง จะทําการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามนายจ้างเก่ียวกับการจัดการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่เด็กที่ต้องทํางาน 

3) กลุ่มผู้ปกครอง จะทําการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับลักษณะ
งานของเด็กที่ต้องทํางาน 

3.6.2 การพัฒนาเคร่ืองมือที่จะใช้ในการบ่งชี้อันตราย (Hazard Identification)  

ในการสํารวจและประเมินความเสี่ยงครั้งน้ีทางผู้วิจัยได้ทําการออกแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ์
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1.) จัดทําแบบสํารวจเพ่ือบ่งช้ีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กทํางาน รวมท้ังแบบสัมภาษณ์
เด็กทํางาน ผู้ปกครองของเด็กทํางาน และนายจ้าง แบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาก 
การทํางานเก่ียวข้องกับลักษณะงาน 4 งาน คือ การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางาน
เวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน (ภาคผนวก ข.1) 

2.) ทําการตรวจสอบคุณภาพเค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ  และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC: Index of Item Objective 
Congruence) และปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ (ภาคผนวก ข.2)  ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
2.1 แบบสอบถามประเมินลักษณะงานและประเภทกิจการที่มีความเสี่ยง 
2.2 แบบสอบถามนายจ้างเก่ียวกับการจัดการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่แรงงานเด็ก 
2.3 แบบสอบถามผู้ปกครองเก่ียวกับการทํางานของแรงงานเด็ก 
2.4 แบบประเมินความเสี่ยงต่อเด็กทํางาน (Risk Assessment Form) 

3.7 การเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

3.7.1 การสํารวจลักษณะงานในพื้นที่ 11 จังหวัด 

การสํารวจลักษณะงานในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจหา 10 อันดับ  
ที่มีการใช้เด็กทํางานมากท่ีสุด รวมท้ังลักษณะงาน 4 งานสําคัญ ได้แก่ ยกของหนัก ทํางานบนที่สูง ทํางานเวลา
กลางคืน และอุณหภูมิ   โดยรวบรวมข้อมูลที่มีการรายงานตามแบบการแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี (คร.2) จากหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 จังหวัด ข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2 จํานวน
ตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่างที่เก็บได้ สรุปและแสดงไว้ในตารางที่ 3.9 ถึง ตารางที่ 3.12  
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3.7.1.1 กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 3.9 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่างที่
เก็บได้ 
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด (คน) 
(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
ต้องการ (คน) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
เก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

การบริการด้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

709 42 35 
- จํานวนเด็กในแบบการแจ้ง
การจ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 18 ปี (คร.2)  ไม่เป็น
ปัจจุบันทําให้มีจํานวนเด็ก
ทํางานท่ีมีรายชื่ออยู่ในระบบมี
จํานวนมากกว่าความเป็นจริง 
- ปัญหาด้านการจราจร 
- การกระจายของท่ีอยู่เด็ก
ยากต่อการค้นหา 
- ไปสถานท่ีเด็กทํางานท่ีแจ้ง
ไว้ในแบบการแจ้งการจ้าง
ลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี (คร.2) เนื่องจากเด็กได้
ลาออกจากการทํางานและ
สถานประกอบกิจการไม่มีการ
แจ้งแบบการแจ้งสิ้นสุดการ
จ้างลูกจา้งซ่ึงเปน็เด็กอายุตํ่า
กว่า 18 ปี (คร.4) 

การขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

461 25 11 

การผลิตภัณฑ์อาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

767 7 - 

งานบริการ 320 20 - 

สิ่งทอและเคร่ืองแต่งกาย 359 8 13 

การขายปลีกในร้านค้า
ท่ัวไป 

254 9 4 

การก่อสร้าง 146 11 - 

ร้านขายปลีกเคร่ืองใช้ 
อ่ืน ๆ ในครัวเรือน 134 9 - 

รวม 131 63 

 

3.7.1.2 สระบุร ี

ตารางที่ 3.10 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่ได้ ในเขตจงัหวัดนนทบุร ี
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด(คน) 

(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
ต้องการ 
(คน) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

งานบริการด้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 709 3 6 

ไม่มี การผลิตภัณฑ์อาหาร
และเคร่ืองด่ืม 767 4 1 

รวม 7 7 
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3.7.1.3 นนทบุร ี

ตารางที่ 3.11 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่เก็บได้ ในเขตจังหวัดนนทบุร ี
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด (คน) 
(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
ต้องการ (คน) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

การบริการด้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

709 15 17 
- จํานวนเด็กในแบบการแจ้ง
การจ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 18 ปี (คร.2)  ไม่เป็น
ปัจจุบันทําให้มีจํานวนเด็กท่ี
ทํางานอยู่ในระบบจํานวนมาก
เกินความเป็นจริง 

- ปัญหาการจราจร 

- การกระจายของท่ีอยู่เด็กยาก
ต่อการค้นหา 

- ไปสถานท่ีเด็กทํางานท่ีแจ้งไว้
ในแบบการแจ้งการจ้างลูกจ้าง
ซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี 
(คร.2) เนื่องจากเด็กได้ลาออก
จากการทํางานและสถาน
ประกอบกิจการไม่มีการแจ้ง
แบบการแจ้งสิ้นสุดการจ้าง
ลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี (คร.4) 

การขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

461 12 7 

การขายปลีกในร้านค้า
ท่ัวไป 

254 17 8 

การก่อสร้าง 146 2 - 

รวม 46 32 

 

3.7.1.4 ภูเก็ต 

ตารางที่ 3.12 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่เก็บได้ ในเขตจังหวัดภูเก็ต 
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก
ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด (คน) 
(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
ต้องการ (คน) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

ร้านขายปลีกเคร่ืองใช้
อ่ืน ๆ ในครัวเรือน 134 5 10 

ไม่มี 

รวม 5 10 

 



                                                                      โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   กรกฎาคม 2560 

42 

3.7.1.5 ตาก 

ตารางที่ 3.13 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่เได้ ในเขตจังหวัดตาก 
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด (คน) 
(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
ต้องการ (คน) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

สิ่งทอและเคร่ืองแต่ง
กาย 

359 18 20 

ไม่มี 

รวม 18 20 

 
3.7.1.6 พระนครศรีอยุธยา 

ตารางที่ 3.14 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่เก็บได้ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด(คน) 

(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
ต้องการ 
(คน) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

การขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

461 4 10 

ไม่มี งานบริการด้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

709 3 8 

รวม 7 18 
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3.7.1.7 ประจวบคีรีขนัธ ์

ตารางที่ 3.15 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่เได้ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด(คน) 

(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีต้องการ 

(คน) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

767 48 89 

- จํานวนเด็กในแบบการแจ้งการ
จ้างลูกจา้งซ่ึงเปน็เด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี (คร.2) ไม่เป็นปัจจุบันทําให้มี
จํานวนเด็กท่ีทํางานอยู่ในระบบ
จํานวนมากกว่าความเป็นจริง 
- ไปสถานท่ีเด็กทํางานท่ีแจ้งไว้ใน
แบบการแจ้งการจ้างลูกจา้งซ่ึงเปน็
เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (คร.2) 
เนื่องจากเด็กได้ลาออกจากการ
ทํางานและสถานประกอบกิจการ
ไม่มีการแจ้งแบบการแจ้งสิ้นสุดการ
จ้างลูกจา้งซ่ึงเปน็เด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี (คร.4) 
- การผลิตภัณฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมช่วงเวลาท่ีลงเก็บข้อมูล
โรงงานอุตสาหกรรมปิด 2 เดือน
เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบและใน
หมวดหมู่กลุ่มกิจการดังกล่าวมีการ
แจ้งแบบการแจ้งการจ้างลูกจ้างซ่ึง
เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (คร.2)  
จํานวนมาก 

การขายปลีกในร้านค้า
ท่ัวไป 

254 3 5 

การขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิง ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกลุ่ม

กิจการท่ีต้องการ 

6 

การก่อสร้าง 12 

รวม 51 112 
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3.7.1.8 สมุทรปราการ 

ตารางที่ 3.16 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่ได้ ในเขตจงัหวัดสมุทรปราการ 
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด(คน) 

(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
ต้องการ (คน) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

การขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

461 15 8 

- จํานวนเด็กในแบบการแจ้งการ
จ้างลูกจา้งซ่ึงเปน็เด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี (คร.2) ไม่เป็นปัจจุบันทํา
ให้มีจํานวนเด็กท่ีทํางานอยู่ใน
ระบบจํานวนมากกว่าความเป็น
จริง 

- ไปสถานท่ีเด็กทํางานท่ีแจ้งไว้ใน
แบบการแจ้งการจ้างลูกจา้งซ่ึง
เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (คร.2) 
เนื่องจากเด็กได้ลาออกจากการ
ทํางานและสถานประกอบกิจการ
ไม่มีการแจ้งแบบการแจ้งสิ้นสุด
การจ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่า
กว่า 18 ปี (คร.4) 

งานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

709 9 7 

รวม 24 15 

 

3.7.1.9 สมุทรสาคร 

ตารางที่ 3.17 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่เก็บได้ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด(คน) 

(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
ต้องการ (คน) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

767 30 5 

- จํานวนเด็กในแบบการแจ้ง
การจ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุ
ตํ่าก ว่า  18 ปี (คร .2)  ไ ม่ เป็น
ปัจจุบันทําให้มีจํานวนเด็กท่ี
ทํางานอยู่ในระบบจํานวนมาก
เกินความเป็นจริง 
- ไปสถานท่ีเด็กทํางานท่ีแจ้งไว้
ในแบบการแจ้งการจ้างลูกจ้าง
ซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี 
(คร.2) เนื่องจากเด็กได้ลาออก
จากการ ทํ า ง านและสถาน
ประกอบกิจการไม่มีการแจ้ง
แบบการแจ้ งสิ้นสุดการจ้าง
ลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี (คร.4) 

รวม 30 5 
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3.7.1.10 ชลบรุ ี

ตารางที่ 3.18 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่เก็บได้ ในเขตจังหวัดชลบรุี 
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด(คน) 

(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีต้องการ (คน) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีเก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

การบริการด้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

709 16 7 

- จํานวนเด็กในแบบการแจ้งการ
จ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 
18 ปี(คร.2) ไม่เป็นปัจจุบันทําให้มี
จํานวนเด็กท่ีทํางานอยู่ในระบบ
จํานวนมากเกินความเป็นจริง 
- ไปสถานท่ีเด็กทํางานท่ีแจ้งไว้ใน
แบบการแจ้งการจ้างลูกจา้งซ่ึงเปน็
เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (คร.2) 
เนื่องจากเด็กได้ลาออกจากการ
ทํางานและสถานประกอบกิจการ
ไม่มีการแจ้งแบบการแจ้งสิ้นสุด
การจ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่า
กว่า 18 ปี (คร.4) 

งานบริการ(โรงแรม) 320 5 7 

รวม 21 14 

 

3.7.1.11 ขอนแก่น 

ตารางที่ 3.19 สรุปข้อมูลจํานวนเด็กทํางานทั้งหมดจาก คร.2  จํานวนตัวอย่างที่ต้องการ และจํานวนตัวอย่าง
ที่เก็บได้ ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/
ลักษณะงานของเด็ก

ทํางาน 

จํานวนเด็กทํางาน
ท้ังหมด(คน) 

(มาจาก คร.2) 

จํานวนตัวอย่าง
ท่ีต้องการ 

(คน) 

จํานวนตัวอย่างท่ี
เก็บได้ (คน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

สิ่งทอและเคร่ือง 
แต่งกาย 

359 14 4 

- ไปสถานท่ีเด็กทํางานท่ีแจ้งไว้ใน
แบบการแจ้งการจ้างลูกจา้งซ่ึง
เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี (คร.2) 
เนื่องจากเด็กได้ลาออกจากการ
ทํางานและสถานประกอบกิจการ
ไม่มีการแจ้งแบบการแจ้งสิ้นสุด
การจ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กอายุตํ่า
กว่า 18 ปี (คร.4) 

รวม 14 4 
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3.7.2 สรุปข้อมูลการสํารวจลักษณะงาน 10 อันดับที่มีการใช้เด็กทํางานมากที่สุดทั้ง 11 จังหวัด 

ตารางที่ 3.20 สรุปข้อมูลการสํารวจลักษณะงาน 10 อันดับที่มีการใช้เด็กทํางานมากที่สุดทั้ง 11 จังหวัด 
หมวดหมู่กลุ่มกิจการ/ลักษณะงานของเด็กทํางาน จํานวนตัวอย่างท่ีต้องการ 

(คน) 

จํานวนตัวอย่างท่ีเก็บได้ 

(คน) 

การบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม, การขายปลีก
น้ํามันเชื้อเพลิง, การผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม, 
งานบริการ, สิ่งทอและเคร่ืองแต่งกาย, การขายปลีกใน
ร้านค้าท่ัวไป, การก่อสร้าง, ร้านขายปลีกเคร่ืองใช้อ่ืน 
ๆ ในครัวเรือน 

354 
300 

คิดเป็นร้อยละ 84.75 จาก
จํานวนตัวอย่างท่ีต้องการ(คน) 

 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปน้ี 

3.8.1 ผลการสํารวจ ค้นหาประเภทกิจการ 10 อันดับที่มีเด็กทํางานมากที่สุด  

3.8.1.1 ข้อมูลทั่วไปการสาํรวจข้อมูลที่มีเด็กทาํงาน 

ตารางที่ 3.21 ข้อมูลสรปุจํานวนและร้อยละของเด็กทํางานทีส่ํารวจได้จริงใน 11 จังหวัด 

รายละเอียดแยกตามจังหวัด จํานวน (300 คน) ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 63 21.0 

ตาก 20 6.7 

สระบุรี 7 2.3 

นนทบุรี 32 10.7 

ชลบุรี 14 4.7 

ขอนแก่น 4 1.3 

ภูเต 10 3.3 

สมุทรปราการ 15 5.0 

พระนครศรีอยุธยา 18 6.0 

ประจวบคีรีขันธ์ 112 37.3 

สมุทรสาคร 5 1.7 
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ตารางที่ 3.22 สรุปการสํารวจข้อมูลที่มีเด็กทํางานแยกตามเพศและระดับการศึกษา  

รายละเอียด จํานวน (300 คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 136 45.3 
 หญิง 164 54.7 
อายุ (ปี) 
15 ปี ถึง ตํ่ากว่า 16 ปี 29 9.7 
16 ปี ถึง ตํ่ากว่า 17 ปี 78 26.0 
17 ปี ถึง ตํ่ากว่า 18 ปี  193 64.3 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 34 11.3 
มัธยมศึกษา 159 53.0 
อ่ืน ๆ 107 35.7 
การศึกษาปัจจุบัน 
ไม่ได้ศึกษาต่อ 133 44.3 
กําลังศึกษาต่อ 167 55.7 

 

ตารางที่ 3.23 จํานวนและร้อยละของเด็กทํางานแยกตามประวัติการทํางาน ระยะเวลาทํางานปัจจุบัน (ปี) 
จํานวนชั่วโมงที่ต้องทํางานต่อสัปดาห์ และต่อวัน 

รายละเอียด จํานวน (300 คน) ร้อยละ 

ประวัติการทํางาน  
ไม่เคย 213 71.0 
เคย 87 29.0 
ระยะเวลาทํางานปัจจุบัน (ปี) 
น้อยกว่า1ปี 267 89.0 
1  21 7.0 
2 7 2.3 
3 3 1.0 
4 2 0.7 
จํานวนวันทาํงานต่อสัปดาห์ (วัน) 
4 4 1.3 
5 14 4.7 
6 261 87.0 
7 21 7.0 
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รายละเอียด จํานวน (300 คน) ร้อยละ 

ชั่วโมงการทํางานต่อวัน 
น้อยกว่า 8 ชม. 41 13.7 
8-12 ชม. 259 86.3 
 

ตารางที่ 3.24 จํานวนและร้อยละของเด็กทํางานจากการสํารวจ แยกตามช่วงเวลาทํางาน ลักษณะของรายได้ 
ชั่วโมงการทํางานตามลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย มาตรฐานความปลอดภัย ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ 
และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  

รายละเอียด จํานวน (300 คน) ร้อยละ 

ช่วงเวลาในการทํางาน  
ไม่เป็นกะ 31 10.3 
กะกลางวัน 251 83.7 
กะกลางคืน 4 1.3 
ทั้งกลางวันเเละกลางคืนสลับกัน 14 4.7 

ลักษณะของรายได้  
ได้รับเป็นรายเดือน 59 19.7 
ได้รับเป็นรายสัปดาห์ 16 5.3 
ได้รับเป็นรายวัน 215 71.7 
ได้รับตามจํานวนและปริมาณช้ินงาน 10 3.3 
ชั่วโมงการทํางานตามลักษณะงานที่ได้รบัมอบหมาย  
น้อยกว่า 8 ชม. 278 92.6 
8-12 ชม. 22 7.4 
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
ไม่ม ี 38 12.7 
มี 262 87.3 
ระดับผลกระทบต่อสุขภาพจากการทํางาน 
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 217 72.4 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย 67 22.3 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพปานกลาง 12 4.0 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก 4 1.3 
การฝึกอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับการทํางานอย่างปลอดภัยหรือการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
ไม่เคย 51 17.0 
เคย 249 83.0 
ความเก่ียวข้องของผูป้กครองกับแรงงานเด็ก 
บิดา 71 23.7 
มารดา 157 52.3 
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รายละเอียด จํานวน (300 คน) ร้อยละ 

พ่ี 27 9.0 
ญาติ/ผู้ปกครอง 30 10.0 
ไม่ระบุ 15 5.0 

 

ตารางที่ 3.25 สรุปข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายของผูป้กครองและนายจ้างของเด็กทาํงานที่ทําการสํารวจ 

รายละเอียด จํานวน (300 คน) ร้อยละ 

ผู้ปกครองทราบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก 
ไม่ทราบ 99 33.0 
ทราบ 201 67.0 

นายจ้างมีการอบรมให้ความรู้เด็กเก่ียวกับการทํางานทีเ่หมาะสมและปลอดภัย 
ไม่เคย 46 15.3 
เคย 254 84.7 
นายจ้างได้รับคําแนะนําเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่เคย 51 17.0 
เคย 249 83.0 
 

3.8.2 ข้อมูลการสํารวจประเภทกิจการที่มีเด็กทํางาน 

ตารางที่ 3.26 จํานวนเด็กทาํงานที่พบในสถานประกอบกิจการที่สาํรวจคร้ังนี ้

ประเภทกิจการที่มีเด็กทํางาน  จํานวน (300 คน) ร้อยละ 

การขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง 42 14.00 
การบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 80 26.67 
การขายปลีกในร้านค้าทั่วไป 17 5.67 
สิ่งท่อและเครือ่งแต่งกาย 37 12.33 
การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 95 31.67 
ร้านขายปลีกเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ในครัวเรือน 10 3.33 
การก่อสร้าง 12 4.00 
งานบริการ(โรงแรม) 7 2.33 
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3.8.3 ลักษณะการทํางานและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 

ตารางที่ 3.27 จํานวนและร้อยละของเด็กที่ต้องทํางานในท่าทางต่าง ๆ จากการสาํรวจในคร้ังนี้ แยกตามระดับ
ความถ่ีที่ต้องอยู่ในท่าทางนัน้ ๆ 

รายละเอียด 
จํานวนเด็กทํางาน (ร้อยละ) 

ไม่เคย นาน ๆ ครั้ง บ่อยคร้ัง เป็นประจํา
ท่าทางแบบน่ังยอง ๆ 268 (89.3) 27 (9.0) 5 (1.7) - 
ท่าทางแบบน่ังบนพ้ืน 273 (91.0) 22 (7.3) 2 (0.7) 3 (1.0) 
ท่าทางแบบน่ังบนเก้าอ้ี 161 (53.6) 84 (28.0) 37 (12.3) 18 (6.0) 
ท่าทางแบบยืน 16 (5.3) 20 (6.7) 38 (12.7) 226 (75.3) 
ท่าทางแบบเอ้ียวตัวไปมา 188 (62.6) 55 (18.3) 41 (13.7) 16 (5.3) 
ท่าทางแบบยกของที่มีนํ้าหนัก 165 (55.0) 95 (31.7) 37 (12.3) 3 (1.0) 
ท่าทางแบบก้มลงยกของจากพ้ืน 236 (75.3) 51 (17.0) 23 (7.7) - 
ท่าทางแบบเอ้ือมแขนสูง 257 (85.7) 28 (9.3) 8 (2.7) 7 (2.3) 
ทํางานกลางแจ้ง 259 (86.3) 6 (2.0) 3 (1.0) 32 (10.7) 
ทํางานในที่ที่มแีหล่งกําเนิดความร้อน 269 (89.7) 7 (2.3) 13 (4.3) 11 (3.7) 
ทํางานในที่ที่มแีหล่งความเย็น 288 (96.0) 7 (2.3) 2 (0.7) 3 (1.0) 
ทํางานบนที่สูง 291 (97.0) 6 (2.0) 2 (0.7) 1 (0.3) 
ทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร 266 (88.7) 2 (0.7) 4 (1.3) 28 (9.3) 
ทํางานที่มีการใช้สารเคม ี 231 (77.0) 7 (2.3) 21 (7.0) 41 (13.7) 
ทํางานในที่ที่มฝีุ่น 233 (77.7) 17 (5.7) 17 (5.7) 33 (11.0) 
อ่ืน ๆ 296 (98.7) 1 (0.3) - 3 (1.0) 
 

3.8.4 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

ตารางที่ 3.28 จํานวนและร้อยละของเด็กที่มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบคุคล 

รายละเอียด จํานวนเด็กทํางาน (ร้อยละ) 
ไม่เคย นาน ๆ ครั้ง บ่อยคร้ัง เป็นประจํา

อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ (สารเคมี) 293  ) 97.7) 4 (1.3) - 3 (1.0) 
อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ (กันฝุน่) 232 (77.3) 17 (5.7) 12 (4.0) 39 (13.0) 
หน้ากากแบบใช้แล้วทิ้ง 264 (88.0) 13 (4.3) 5 (1.7) 18 (6.0) 
ที่ครอบหรือทีอุ่ดหู 290 (96.7) 7 (2.3) 2 (0.7) 1 (0.3) 
ถุงมือผ้า 273 (91.0) 12 (4.0) 5 (1.7) 10 (3.3) 
ถุงมือยาง 182 (60.7) 10 (3.3) 7 (2.3) 101 (33.7)
ถุงมือป้องกันความร้อน 284 (94.7) 4 (1.3) 8 (2.7) 4 (1.3) 
แว่นตานิรภัย 295 (98.3) 3 (1.0) 1 (0.3 1 (0.3) 
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รายละเอียด จํานวนเด็กทํางาน (ร้อยละ) 
ไม่เคย นาน ๆ ครั้ง บ่อยคร้ัง เป็นประจํา

หมวกนิรภัย 287 (95.7) 1 (0.3) - 12 (4.0) 
รองเท้าบู๊ต 199 (66.3) 2 (0.7) 2 (0.7) 97 (32.3) 
อ่ืน ๆ 200 (66.6) 5 (1.7) 1 (0.3) 94 (31.3) 

3.8.5  อุบัติเหตุจากการทํางาน 

ตารางที่ 3.29 จํานวนและร้อยละของเด็กทํางานทีเ่คยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน  

รายละเอียด 
จํานวนเด็กทํางาน (ร้อยละ) 

ไม่เคย นาน ๆ ครั้ง บ่อยคร้ัง เป็นประจํา 

ตกจากที่สูง 100 (100) - - - 

ลื่นหกล้ม 274 (91.4) 23 (7.7) 3 (1.0) - 

ปวดหลัง 249 (82.0) 40 (13.3) 7 (2.3) 4 (1.3) 

สัมผสักับของวัสดุที่มีความร้อน 286 (96.0) 8 (2.7) 2 (0.7) 2 (0.7) 

รถขนส่งยานพาหนะชนหรือกระแทก 296 (98.7) 4 (1.3) - - 

สิ่งของตกใส่ 298 (99.4) 2 (0.6) - - 

เครื่องจักรตัดหนีบ 289 (96.4) 11 (3.6) - - 

สารเคมีกระเด็นเข้าตา 293 (98.4) 4 (1.3) 1 (0.3) - 

อ่ืน ๆ 232 (77.4) 58 (19.3) 7 (2.3) 3 (1.0) 

3.8.6 ปัญหาสุขภาพ 

ตารางที่ 3.30  สรุปข้อมูลด้านปญัหาสุขภาพจากการตอบแบบสอบถามของเด็กทํางานในการศึกษาครั้งนี ้

รายละเอียด 
จํานวน )ร้อยละ(  

ไม่เคย นาน ๆ ครั้ง บ่อยคร้ัง เป็นประจํา 
วัณโรค 300 (100) - - - 
โรคหอบหืด ภูมิแพ้ 281 (93.7) 16 (5.3) 2 (0.7) 1 (0.3) 
อุจจาระร่วง ท้องเสีย 280 (93.3) 19 (6.3) 1 (0.3) - 
ปวดศีรษะ 270 (90.0) 23 (7.7) 5 (1.7) 2 (0.7) 
โรคกระเพาะ ปวดท้อง 281 (93.6) 13 (4.3) 5 (1.7) 1 (0.3) 
โรคผิวหนัง ผื่นคัน 286 (95.3) 11 (3.7) 3 (1.0) - 
โรคปวดหลัง กล้ามเน้ือ 264 (88.0) 27 (9.0) 4 (1.3) 5 (1.7) 
ไข้หวัด 266 (88.7) 31 (10.3) 3 (1.0) - 
ตาแดงอักเสบ 296 (98.7) 4 (1.3) - - 
โรคอ้วน 300 (100) - - - 
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รายละเอียด 
จํานวน )ร้อยละ(  

ไม่เคย นาน ๆ ครั้ง บ่อยคร้ัง เป็นประจํา 
เครียดซึมเศร้า 288 (96.0) 8 (2.7) 2 (0.7) 2 (0.7) 
ไขมันในเลือดสูง 299 (99.7) - 1 (0.3) - 
เบาหวาน 300 (100) - - - 
โรคหัวใจ 299 (99.7) - - 1 (0.3) 
ริดสีดวง 298 (99.3) 2 (0.7) - - 
อ่ืน ๆ 293 (97.7) 2 (0.7) 3 (1.0) 2 (0.7) 

3.8.7 การรักษาพยาบาล 

ตารางที่ 3.31 สรุปข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลท่ีเด็กทาํงานเลือกใช้   

รายละเอียด 
เม่ือไม่สบายเล็กน้อย เม่ือไม่สบายมาก 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ซื้อยาจากร้านขายยา 88 29.3 13 4.3 
หยุดงานพักผ่อน 37 12.3 36 12.0 
ไม่ได้ทําอะไร 8 2.7 - - 
ออกกําลังกาย 15 5.0 1 0.3 
ทานยาสมุนไพร - - - - 
ปรึกษาพระ - - - - 
ไปโรงพยาบาล สถานบริการของรัฐ 14 4.7 167 55.7 
ไปโรงพยาบาล สถานบริการของเอกชน 6 2.0 25 8.3 
กลับภูมิลําเนา 2 0.7 5 1.7 
อ่ืน ๆ 191 63.7 92 30.7 
 

3.8.8 ผลของการศึกษาปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์อันตรายของลักษณะงาน 10 อันดับ แยกตาม
ประเภทกิจการ  

กิจการการขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงที่มีการใช้เด็กทํางาน พบว่า มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับสูง 
ตํ่า ยอมรับไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 41.54, 35.38 และ 23.08 ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3.32  
การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการการขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงที่มีการใช้เด็กทํางาน แต่ลักษณะงาน
ที่เด็กทํางานเมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และยอมรับไม่ได้ คือ เติมนํ้ามัน  
วัดระดับนํ้ามันในบ่อเก็บนํ้ามัน และเติม LPG ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวจําเป็นต้องมีการทบทวนมาตรการป้องกัน
การรับสัมผัสสารเคมี ทบทวนมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่เกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของเด็กทํางาน  
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ตารางที่ 3.32 การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการการขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีการใช้ 
เด็กทํางาน 

ประเภทกิจการ ลักษณะงาน ระดับความเสีย่ง ความถ่ี ร้อยละ 
การขายปลีกนํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

เติมนํ้ามัน, เก็บเงิน,วัดระดับนํ้ามันใน
บ่อเก็บนํ้ามัน, เติมลมยาง,เช็คกระจก
,ยกขวดน้ํา,ล้างรถ, เติม LPG, Stock 
checking, และยกของ 

เล็กน้อย 69 35.38 
ที่ยอมรับได้* 0 0 

สูง 81 41.54 
ที่ยอมรับไม่ได้ 45 23.08 

หมายเหตุ * ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

 
รูปที่ 3.3 ระดับความเสี่ยงกิจการการขายปลีกน้าํมันเชือ้เพลิงที่มีการใช้เด็กทาํงาน 

 

เมื่อแบ่งลักษณะงานของการขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงออกเป็นงาน 4 งาน คือ การยกของหนัก  
การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน พบว่า กิจการการขายปลีก
นํ้ามันเช้ือเพลิงมีงานยกของหนัก คือ ยกขวดนํ้า และสิ่งของทั่วไป จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานยกขวด
นํ้า และสิ่งของทั่วไปอยู่ในระดับตํ่า จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเด็กทํางาน จากการลงพ้ืนที่สํารวจลักษณะงานการทํางานบนที่สูงของกิจการการขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ไม่พบว่ามีเด็กทํางานในลักษณะดังกล่าว ส่วนลักษณะงานท่ีเด็กทํางานเวลากลางคืนเป็นลักษณะการทํางาน
เหมือนกับการทํางานช่วงเวลากลางวัน ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้จําเป็นต้องมีการทบทวน
มาตรการป้องกันการรับสัมผัสสารเคมี ทบทวนมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยที่เกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย
ของเด็กทํางาน  

 กิจการการบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมที่มีการใช้เด็กทํางาน พบว่า มีความเสี่ยงอันตราย 
อยู่ในระดับตํ่า ยอมรับได้ สูง คิดเป็นร้อยละ 93.70, 5.88 และ 0.42 ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3.33 
การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการการบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมที่มีการใช้เด็กทํางาน  
แต่ลักษณะงานท่ีเด็กทํางานเม่ือประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คือ บริการอาหาร
(ขับขี่จักรยานยนต์ส่งอาหาร) ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวจําเป็นต้องมีการทบทวนมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
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จากยานพาหนะและลักษณะงานการขับขี่รถจักรยานยนต์รับ-ส่งอาหารว่าเด็กสามารถกระทําได้หรือไม่ เน่ืองจาก
งานลักษณะน้ีเมื่อเกิดอันตรายก่อให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตประกอบกับสมรรถนะ ความสามารถและ
กระบวนการตัดสินใจการควบคุมยานพาหนะของเด็กอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ 

ตารางที่ 3.33 การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการการบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมที่มีการใช้
เด็กทํางาน 

ประเภทกิจการ ลักษณะงาน ระดับความเสีย่ง ความถ่ี ร้อยละ 
การบริการด้าน
อาหารและ
เครื่องด่ืม 

เก็บเงิน, ประกอบอาหาร, บริการอาหาร, ทํา
ความสะอาดภาชนะ, เตรียมเครื่องปรุง, ทํา
ความสะอาดร้าน, รับ Order, ต้อนรับลูกค้า
หน้าร้าน, ต้มนํ้าร้อน, ขายเคร่ืองด่ืม/ไอศกรีม, 
Call Center, ดูแลระบบเอกสารต่าง ๆ, ล้าง
ห้องนํ้า 

เล็กน้อย 223 93.70 

ที่ยอมรับได้* 14 5.88 

สูง 1 0.42 

ที่ยอมรับไม่ได้ 0 0 
หมายเหตุ * ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

 
รูปที่ 3.4 ระดับความเสี่ยงกิจการการขายปลีกน้าํมันเชือ้เพลิงที่มีการใช้เด็กทาํงาน 

 

เมื่อแบ่งลักษณะงานของการบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมออกเป็นงาน 4 งาน คือ การยก 
ของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน พบว่ากิจการ 
การบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมมีงานยกของหนัก คือ บริการอาหาร จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงาน
บริการอาหารอยู่ในระดับตํ่า จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก
ทํางาน จากการลงพ้ืนที่สํารวจลักษณะงานการทํางานบนที่สูงของกิจการการบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม 
ไม่พบว่ามีเด็กทํางานในลักษณะดังกล่าว ส่วนลักษณะงานท่ีเด็กทํางานเวลากลางคืนเป็นลักษณะการทํางาน
เหมือนกับการทํางานช่วงเวลากลางวัน ดังน้ัน จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบ
ต่อสุขภาพของเด็กทํางาน และลักษณะงานที่เด็กทํางานอยู่ในอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่มีสภาพอากาศ
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ร้อน พบว่า เกิดจากกิจกรรมการประกอบอาหารและต้มนํ้าร้อนจากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานอยู่ในระดับ
ตํ่า จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางานเช่นกัน 

กิจการการขายปลีกในร้านค้าทั่วไปที่มีการใช้เด็กทํางาน พบว่า มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับ
ตํ่า ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 92.31, และ 7.69 ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3.34 การวิเคราะห์
ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการการขายปลีกในร้านค้าทั่วไปที่มีการใช้เด็กทํางาน  ซึ่งลักษณะงานดังกล่าว 
ไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางาน 

ตารางที่ 3.34 การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการการขายปลีกในร้านค้าทั่วไปท่ีมีการใช้เด็ก
ทํางาน 

ประเภทกิจการ ลักษณะงาน ระดับความเสีย่ง ความถ่ี ร้อยละ 

การขายปลีกใน
ร้านค้าทั่วไป 

ดูแลงานทั่วไป, ยกไม้, เก็บกวาดพ้ืนที่
ทั่วไป, จัดเตรียมอะไหล่รถยนต์ขึ้นรถ, ยืน
หน้าเคร่ืองนําสินค้าเข้าถุงพลาสติก, ดูแล
ลูกค้าหน้างาน, เติมสิ่งของเข้าช้ันวาง
แสดงสินค้า 

เล็กน้อย 24 92.31 
ที่ยอมรับได้* 2 7.69 

สูง 0 0 
ที่ยอมรับไม่ได้ 0 0 

หมายเหตุ * ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

 
รูปที่ 3.5 ระดับความเสี่ยงกิจการการขายปลีกในร้านคา้ทั่วไปท่ีมีการใช้เด็กทํางาน 

เมื่อแบ่งลักษณะงานของกิจการการขายปลีกในร้านค้าทั่วไปออกเป็นงาน 4 งาน คือ การยก 
ของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน พบว่ากิจการการ
ขายปลีกในร้านค้าทั่วไปมีงานยกของหนัก คือ ยกไม้, จัดเตรียมอะไหล่รถยนต์ขึ้นรถ, ยืนหน้าเครื่องนําสินค้า 
เข้าถุงพลาสติก, ดูแลลูกค้าหน้างาน, เติมสิ่งของเข้าช้ันวางแสดงสินค้า จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานยก
ของหนักการขายปลีกในร้านค้าทั่วไปอยู่ในระดับตํ่า จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางาน และจากการลงพื้นที่สํารวจลักษณะงานการทํางานบนที่สูง การทํางานเวลา
กลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน ของกิจการการขายปลีกในร้านค้าทั่วไปไม่พบว่ามีเด็กทํางาน 
ในลักษณะดังกล่าว 
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กิจการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายที่มีการใช้เด็กทํางาน พบว่ามีความเสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงเล็กน้อยและยอมรับได้คิดเป็นร้อยละ 22.86, และ 77.14 ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3.35 
การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายที่มีการใช้เด็กทํางาน  ซึ่งลักษณะงาน
ดังกล่าวไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางาน 

ตารางที่ 3.35 การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการสิ่งทอและเครื่องแตง่กายที่มีการใช้เด็กทํางาน 

ประเภทกิจการ ลักษณะงาน ระดับความเสีย่ง ความถ่ี ร้อยละ

สิ่งทอและเคร่ือง
แต่งกาย 

ตัดเศษด้าย, บรรจุสินค้า, ยกสินค้า, แยก
ช้ินงาน, ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้น, เย็บ
ผ้า, พับผ้า, ยกผ้าขึ้นรถ, ติดโบว์ดอกไม้, ปูผ้า, 
ยกผ้าไปวางบนพาเลท, ตรึงผ้ากับผนังโดยใช้
เข็มยึดให้แน่น, เก็บเศษผ้า, เก็บผ้าขึ้นช้ันวาง, 
นําผ้าไปส่งแผนกบรรจุสินค้า, จัดเรียงผ้าใน
คลังผ้า, Stock checking, ยํ้าตัวหนอน, ล็อค
เทปปลายแขนเสื้อคลุม, พันกระดุม, และนําผ้า
และทําสญัลักษณ์บนผ้าส่งให้กับแผนกปักผ้า 

เล็กน้อย 16 22.86 

ที่ยอมรับได้* 54 77.14 

สูง 0 0 

ที่ยอมรับไม่ได้ 0 0 

หมายเหตุ * ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

 

รูปที่ 3.6 ระดับความเสี่ยงกิจการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายที่มีการใชเ้ด็กทํางาน 

เมื่อแบ่งลักษณะงานของกิจการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายออกเป็นงาน 4 งาน คือ การยกของ
หนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน พบว่า กิจการสิ่งทอและ
เครื่องแต่งกายมีงานยกของหนัก คือ ยกสินค้า, ยกผ้าขึ้นรถ, ยกผ้าไปวางบนพาเลท จากการประเมินความเสี่ยง
ลักษณะงานยกของหนักกิจการสิ่งทอและเคร่ืองแต่งกายอยู่ในระดับตํ่าและยอมรับได้จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางาน ลักษณะงานท่ีเด็กทํางานบนที่สูงของกิจการ 
สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย คือ เก็บผ้าขึ้นช้ันวาง, จัดเรียงผ้าในคลังผ้า จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงาน 
การทํางานบนที่สูงอยู่ในระดับยอมรับได้ จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อ
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สุขภาพของเด็กทํางานเช่นกัน  และจากการลงพ้ืนที่สํารวจลักษณะงานการทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน ของกิจการสิ่งทอและเคร่ืองแต่งกายไม่พบว่ามีเด็กทํางานในลักษณะดังกล่าว 

กิจการการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีการใช้เด็กทํางาน พบว่า มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ใน
ระดับเล็กน้อยและยอมรับได้คิดเป็นร้อยละ 56.34, และ 43.66 ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3.36  
การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมที่มีการใช้เด็กทํางาน ซึ่งลักษณะ
งานดังกล่าวไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางาน 

ตารางที่ 3.36 การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีการใชเ้ด็ก
ทํางาน 

ประเภทกิจการ ลักษณะงาน ระดับความเสีย่ง ความถ่ี ร้อยละ 

การผลิตอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

ยกกระป๋อง ยกถาด, จัดกระป๋องใส่พาเลท
,พับกล่อง,คัดเลือกเศษสับปะรดเสียออก,จิก
ตาสับปะรด,นําสับปะรดใส่กระป๋อง,ตกแต่ง
สับปะรด,คัดสีสับปะรด,ตรวจหา pH ความ
เป็นกรด ค่าความหวาน,เปิดกระป๋อง
ตรวจหาระดับนํ้าในกระป๋อง,เปิดฝากระป๋อง
,ตรวจ Vacuum กระป๋อง, ยกลัง กล่อง
เอาไว้ใส่ของ,ตกแต่งว่านหางจระเข้,ช่ัง
สับปะรดก่อนนําไปบรรจุลงกระป๋อง,นํ้า
มะพร้าวใส่ลัง,นํากระป๋องสับปะรดใส่รถเข็น
,ฉีกฉลากออกจากกระป๋อง,เก็บสับปะรดใส่
ถาด,ปาดหัวท้ายสับปะรดออก,เรียงช้ิน
สับปะรดใส่ถาด,แยกช้ินสับปะรด,เรียงลูก
สับปะรดส่งไปให้แผนกป๊ัม,โกยสับปะรดใส่
ลัง,สไลด์สับปะรด,ใช้ตัวแบบกดว่านหาง
จระเข้ออกมาตามขนาดต่าง ๆ ที่ต้องการ, 
เช็คกระป๋อง,บรรจุสินค้าลงกล่อง, เก็บถาด
ทําวุ้นมะพร้าว, ทําความสะอาดพ้ืนที่ทั่วไป, 
และล้างจาน 

เล็กน้อย 240 56.34 

ที่ยอมรับได้* 186 43.66 

สูง 0 0 

ที่ยอมรับไม่ได้ 0 0 

หมายเหตุ * ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
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รูปที่ 3.7 ระดับความเสี่ยงกิจการการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมที่มีการใช้เด็กทาํงาน 

 

เมื่อแบ่งลักษณะงานของกิจการการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมออกเป็นงาน 4 งาน คือ การยก
ของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน พบว่า การผลิต
อาหารและเครื่องด่ืมมีงานยกของหนัก คือ ยกกระป๋อง ยกถาด, ยกลัง,นํ้ามะพร้าวใส่ลัง,นํากระป๋องสับปะรด 
ใส่รถเข็น จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานยก ของหนักกิจการการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดับตํ่า
และยอมรับได้ จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางาน  
และจากการลงพ้ืนที่สํารวจลักษณะงานการทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 
ในการทํางาน ของกิจการการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่พบว่ามีเด็กทํางานในลักษณะดังกล่าว 

กิจการร้านขายปลีกเครื่องใช้อ่ืน ๆ ในครัวเรือนที่มีการใช้เด็กทํางาน พบว่า มีความเสี่ยง
อันตรายอยู่ในระดับตํ่า คิดเป็นร้อยละ 100 ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3.37 การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตราย
ประเภทกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ในครัวเรือนที่มีการใช้เด็กทํางาน  ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวไม่จําเป็นต้อง
มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางาน 

เมื่อแบ่งลักษณะงานของกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ในครัวเรือนออกเป็นงาน 4 งาน คือ 
การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน จากการลง
พ้ืนที่สํารวจลักษณะงานไม่พบว่า  มีเด็กทํางานในลักษณะดังกล่าว 

กิจการก่อสร้างที่มีการใช้เด็กทํางาน พบว่า มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับตํ่า ยอมรับได้  สูง 
คิดเป็นร้อยละ 21.43, 50.00, และ 28.57 ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3.38 การวิเคราะห์ลักษณะงาน
อันตรายประเภทกิจการก่อสร้างที่มีการใช้เด็กทํางาน  แต่ลักษณะงานที่เด็กทํางานเม่ือประเมินความเสี่ยงแล้ว
พบว่า มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คือ ส่งวัสดุสิ่งของและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งลักษณะงานดังกล่าว
จําเป็นต้องมีการทบทวนมาตรการป้องกันการพลัดตกจากที่สูง ทบทวนมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก
จากที่สูงอันเน่ืองมาจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของเด็กทํางาน  
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ตารางที่ 3.37 การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการร้านขายปลีกเครื่องใช้อ่ืน ๆ ในครวัเรือนที่มี
การใชเ้ด็กทํางาน 

ประเภทกิจการ ลักษณะงาน ระดับความเสีย่ง ความถ่ี ร้อยละ 

ร้านขายปลีกเคร่ืองใช้
อ่ืน ๆ ในครัวเรือน 

ขายสินค้าและบรรจุสินค้า เล็กน้อย 20 100 

ที่ยอมรับได้* 0 0 

สูง 0 0 

ที่ยอมรับไม่ได้ 0 0 

หมายเหตุ * ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

 
รูปที่ 3.8 ระดับความเสี่ยงกิจการร้านขายปลีกเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ ในครัวเรือนที่มีการใชเ้ด็กทํางาน 

 

ตารางที่ 3.38 การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการก่อสรา้งที่มีการใช้เด็กทํางาน 

ประเภทกิจการ ลักษณะงาน ระดับความเสีย่ง ความถ่ี ร้อยละ 

การก่อสร้าง 
ส่งวัสดุสิ่งของ,ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
,เดินท่อสายแลน,ติดต้ังตู้เหล็กใส่
อุปกรณ์,ทําเฟอร์นิเจอร์,เช็คกระเบื้อง
,เก็บกวาดเศษขยะ,และผสมปูน 

เล็กน้อย 6 21.43 
ที่ยอมรับได้* 14 50.00 

สูง 8 28.57 

ที่ยอมรับไม่ได้ 0 0 
หมายเหตุ * ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 
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รูปที่ 3.9 ระดับความเสี่ยงกิจการก่อสร้างที่มีการใชเ้ด็กทํางาน 

 

เมื่อแบ่งลักษณะงานของกิจการก่อสร้างออกเป็นงาน 4 งาน คือ การยกของหนัก การทํางาน 
บนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน พบว่า กิจการก่อสร้างมีงานยกของหนัก 
คือ ส่งวัสดุสิ่งของ, ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ, และผสมปูน จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานยกของหนัก
กิจการก่อสร้างอยู่ในระดับยอมรับได้ จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเด็กทํางาน การทํางานบนที่สูงประกอบด้วยลักษณะงานส่งวัสดุสิ่งของและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ พบว่ามี
ระดับความเสี่ยงสูงประกอบด้วยลักษณะงานการส่งวัสดุสิ่งของและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งลักษณะงาน
ดังกล่าวจําเป็นต้องมีการทบทวนมาตรการป้องกันการพลัดตกจากที่สูง ทบทวนมาตรการการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันการตกจากท่ีสูงอันเน่ืองมาจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของเด็กทํางาน การทํางานเวลากลางคืน
ประกอบด้วยลักษณะงานการทําเฟอร์นิเจอร์ จากการประเมินความเสี่ยงพบว่าอยู่ในระดับยอมรับได้จึงไม่
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น 
การเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางาน  และจากการลงพ้ืนที่สํารวจลักษณะการทํางานอยู่ใน
สภาพอากาศร้อนของกิจการก่อสร้างไม่พบว่ามีเด็กทํางานในลักษณะดังกล่าว 

กิจการงานบริการ (โรงแรม) ที่มีการใช้เด็กทํางาน พบว่า มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับตํ่า 
และสูง คิดเป็นร้อยละ 94.44, และ 5.56 ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 3.39 การวิเคราะห์ลักษณะงาน
อันตรายประเภทกิจการงานบริการ (โรงแรม) ที่มีการใช้เด็กทํางาน   แต่ลักษณะงานที่เด็กทํางานเมื่อประเมิน
ความเสี่ยงแล้วพบว่า มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คือ ซักรีด ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวจําเป็นต้องมีการทบทวน
มาตรการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง อันตรายจากเครื่องจักร  และให้สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงขณะปฏิบัติงาน 

เมื่อแบ่งลักษณะงานของกิจการงานบริการ (โรงแรม) 4 งาน คือ การยกของหนัก การทํางาน
บนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน พบว่า กิจการงานบริการ(โรงแรม) มีงาน
ยกของหนัก คือ จัดเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยง, บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม, ซักรีด, ล้างจาน, บริการลูกค้าหน้า
ห้องรับรองของโรงแรม และยกกระเป๋าลูกค้า จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานยกของหนักกิจการงาน
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บริการ (โรงแรม) อยู่ในระดับตํ่า จึงไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของ
เด็กทํางาน  ส่วนการทํางานในสภาพอากาศร้อนพบในงานซักรีดซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่าจึงไม่
จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทํางานเช่นกัน  และจากการลง
พ้ืนที่ไม่พบว่ามีเด็กทํางานกลางคืนและทํางานบนที่สูง อย่างไรก็ตามกลับพบว่ามีสภาพแวดล้อมของเสียงในห้องซัก 
อบ รีด ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ 

ตารางที่ 3.39 การวิเคราะห์ลักษณะงานอันตรายประเภทกิจการงานบริการ (โรงแรม) ที่มีการใช้เด็กทํางาน 

ประเภทกิจการ ลักษณะงาน ระดับความเสีย่ง ความถ่ี ร้อยละ 

งานบริการ (โรงแรม) จัดเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยง,บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม, ซักรีด,ล้างจาน
,บริการลูกค้าหน้า Lobby และยก
กระเป๋าลูกค้า 

เล็กน้อย 17 94.44 

ที่ยอมรับได้* 0 0 

สูง 1 5.56 

ที่ยอมรับไม่ได้ 0 0 
หมายเหตุ * ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

 
รูปที่ 3.10 ระดับความเสี่ยงกิจการงานบรกิาร (โรงแรม) ที่มีการใช้เด็กทํางาน 

 

 จากตารางที่ 3.40 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเสี่ยงอันตรายจากการทํางาน พบว่าเด็กทํางาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (54.7%) อายุ 17 ปี ถึง 17 ปี 11 เดือน 29-30 วัน (64.3%) ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษา (53.0%) และกําลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อ (55.7%) โดยไม่เคยทํางานที่อ่ืน ๆ มาก่อน (71.0%) 
ทํางานแต่ละวันน้อยกว่า 8 ช่ัวโมง (92.6%) ซึ่งทางสถานประกอบกิจการที่ เด็กทํางานมีมาตรฐานด้าน 
ความปลอดภัยในการทํางาน (87.3%) และมีการฝึกอบรมให้เด็กทํางานให้มีความรู้เก่ียวกับการทํางานอย่าง
ปลอดภัยหรือการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ (83.0%) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเสี่ยงอันตราย
จากการทํางาน กล่าวคือเพศหญิงมีระดับความเสี่ยงอันตรายจากการทํางานมากกว่าเพศชาย อายุ 17 ปี ถึง 17 ปี 
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11 เดือน 29-30 วัน มีระดับความเสี่ยงอันตรายจากการทํางานมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ๆ เด็กทํางานที่อยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาและกําลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อมีระดับความเสี่ยงอันตรายจากการทํางานมากกว่าระดับการศึกษา
อ่ืน ๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ส่วนจํานวนช่ัวโมงการทํางานของเด็กทํางานในแต่ละวัน
น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง ประกอบกับทางสถานประกอบกิจการที่เด็กทํางานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
และมีการฝึกอบรมให้เด็กทํางานให้มีความรู้เก่ียวกับการทํางานอย่างปลอดภัยหรือการป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพทําให้ระดับความเสี่ยงอันตรายจากการทํางานอยู่ในระดับตํ่าและยอมรับได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% 

3.8.9 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเสี่ยงอันตรายจากการทํางาน 

ตารางที่ 3.40 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเสี่ยงอันตรายจากการทํางาน 

รายละเอียด จํานวน(300 คน) ร้อยละ P-value 
เพศ   

เท่ากับ 
0.001 

  ชาย 136 45.3 
  หญิง 164 54.7 
อายุ (ปี)   

เท่ากับ 
0.020 

15 ปี ถึงตํ่ากว่า 16 ปี 29 9.7 
16 ปี ถึงตํ่ากว่า 17 ปี 78 26.0 
17 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี  193 64.3 

ระดับการศึกษา   
น้อยกว่า
0.001 

ประถมศึกษา 34 11.3 
มัธยมศึกษา 159 53.0 
อ่ืน ๆ 107 35.7 

การศึกษาปัจจุบัน   
น้อยกว่า
0.001 ไม่ได้ศึกษาต่อ 133 44.3 

กําลังศึกษาต่อ 167 55.7 
ประวัติการทํางาน   0.003 

ไม่เคย 213 71.0  
เคย 87 29.0  

ชั่วโมงการทํางานตามลักษณะงานที่ได้รบัมอบหมาย   
น้อยกว่า
0.006 

 น้อยกว่า 8 ชม. 278 92.6 
 8-12 ชม. 22 7.4 
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน   

น้อยกว่า
0.001 

 ไม่ม ี 38 12.7 
 มี 262 87.3 
การฝึกอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับการทํางานอย่าง
ปลอดภัยหรือการป้องกันผลกระทบต่อสขุภาพ 

  
น้อยกว่า 
0.001  ไม่เคย 51 17.0 

 เคย 249 83.0 
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3.9 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
1) จากการสํารวจประเภทกิจการที่มีเด็กทํางานมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด คือ การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 

การบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืม การขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย การขาย
ปลีกในร้านค้าทั่วไป การก่อสร้าง ร้านขายปลีกเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ในครัวเรือน และงานบริการ(โรงแรม)  

2) กิจการการขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง 
2.1   ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และยอมรับไม่ได้ คือ เติมนํ้ามัน, วัด

ระดับนํ้ามันในบ่อเก็บนํ้ามัน, และเติม LPG 
2.2   ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่า และยอมรับได้ คือ เก็บเงิน, เติมลมยาง, 

เช็คกระจก,ยกขวดน้ํา,ล้างรถ, Stock checking, และยกของ 
2.3   ลักษณะงานท่ีเด็กทํางานเวลากลางคืน คือ เติมนํ้ามันและเติม LPG มีความเส่ียงอยู่ในระดับที่

ยอมรับไม่ได้ 
2.4   ลักษณะงานที่เด็กทํางานเก่ียวกับงานยก อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางานมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ

ตํ่าและยอมรับได้ 
2.5   ไม่พบลักษณะงานการทํางานบนที่สูงของกิจการการขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง 

3) กิจการการบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3.1 ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คือ บริการอาหาร (ขับขี่จักรยานยนต์ 

ส่งอาหาร) 
3.2 ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่า และยอมรับได้ คือ เก็บเงิน, ประกอบ

อาหาร, บริการอาหาร, ทําความสะอาดภาชนะ, เตรียมเครื่องปรุง, ทําความสะอาดร้าน, รับ 
Order, ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน, ต้มนํ้าร้อน, ขายเคร่ืองด่ืม/ไอศกรีม, Call Center, ดูแลระบบ
เอกสารต่าง ๆ, และล้างห้องนํ้า 

3.3 ลักษณะงานท่ีเด็กทํางานเก่ียวกับงานยก อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน และการทํางานเวลา
กลางคืนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ตํ่าและยอมรับได้ 

3.4 ไม่พบลักษณะงานการทํางานบนที่สูงของกิจการการบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4) กิจการการขายปลีกในร้านค้าทั่วไป 

4.1 ไม่พบลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและยอมรับไม่ได้ 
4.2 ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่าและยอมรับได้ คือ ดูแลงานทั่วไป, ยกไม้, 

เก็บกวาดพ้ืนที่ทั่วไป, จัดเตรียมอะไหล่รถยนต์ขึ้นรถ, ยืนหน้าเคร่ืองนําสินค้าเข้าถุงพลาสติก, ดูแล
ลูกค้าหน้างาน, และเติมสิ่งของเข้าช้ันวางแสดงสินค้า 

4.3 งานยกของหนัก คือ ยกไม้, จัดเตรียมอะไหล่รถยนต์ขึ้นรถ, ยืนหน้าเคร่ืองนําสินค้าเข้าถุงพลาสติก, 
ดูแลลูกค้าหน้างาน, เติมสิ่งของเข้าช้ันวางแสดงสินค้า จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานยก
ของหนักการขายปลีกในร้านค้าทั่วไปอยู่ในระดับตํ่า 

4.4 ลักษณะงานการทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
ของกิจการการขายปลีกในร้านค้าทั่วไปไม่พบมีเด็กทํางานในลักษณะดังกล่าว 

5) กิจการสิ่งทอและเคร่ืองแต่งกาย 
5.1 ไม่พบลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและยอมรับไม่ได้ 
5.2 ลักษณะงานท่ีเด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่าและยอมรับได้ คือ ตัดเศษด้าย, บรรจุ

สินค้า, ยกสินค้า, แยกช้ินงาน, ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้น, เย็บผ้า, พับผ้า, ยกผ้าขึ้นรถ, ติด
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โบว์ดอกไม้, ปูผ้า, ยกผ้าไปวางบนพาเลท, ตรึงผ้ากับผนังโดยใช้เข็มยึดให้แน่น, เก็บเศษผ้า, เก็บผ้า
ขึ้นช้ันวาง, นําผ้าไปส่งแผนกบรรจุสินค้า, จัดเรียงผ้าในคลังผ้า, Stock checking, ยํ้าตัวหนอน,  
ล็อคเทปปลายแขนเสื้อคลุม, พันกระดุม, และนําผ้าและทําสัญลักษณ์บนผ้าส่งให้กับแผนกปักผ้า 

5.3 กิจการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมีงานยกของหนัก คือ ยกสินค้า, ยกผ้าขึ้นรถ, ยกผ้าไปวางบน 
พาเลท จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานยกของหนักกิจการสิ่งทอและเคร่ืองแต่งกายอยู่ใน
ระดับตํ่า 

5.4 ลักษณะงานที่เด็กทํางานบนที่สูง คือ เก็บผ้าขึ้นช้ันวาง, จัดเรียงผ้าในคลังผ้า จากการประเมิน 
ความเสี่ยงลักษณะงานการทํางานบนที่สูงอยู่ในระดับยอมรับได้ 

5.5 ลักษณะงานการทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางานไม่พบว่ามีเด็กทํางาน
ในลักษณะดังกล่าว 

6) กิจการการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
6.1 ไม่พบลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและยอมรับไม่ได้ 
6.2 ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่าและยอมรับได้ คือ ยกกระป๋อง ยกถาด, 

จัดกระป๋องใส่พาเลท, พับกล่อง, คัดเลือกเศษสับปะรดเสียออก, จิกตาสับปะรด, นําสับปะรดใส่
กระป๋อง, ตกแต่งสับปะรด, คัดสีสับปะรด, ตรวจหา pH ความเป็นกรด ค่าความหวาน, เปิด
กระป๋องตรวจหาระดับนํ้าในกระป๋อง, เปิดฝากระป๋อง, ตรวจ Vacuum กระป๋อง, ยกลัง กล่อง
เอาไว้ใส่ของ, ตกแต่งว่านหางจระเข้, ช่ังสับปะรดก่อนนําไปบรรจุลงกระป๋อง, นํ้ามะพร้าวใส่ลัง,  
นํากระป๋องสับปะรดใส่รถเข็น, ฉีกฉลากออกจากกระป๋อง, เก็บสับปะรดใส่ถาด, ปาดหัวท้าย
สับปะรดออก, เรียงช้ินสับปะรดใส่ถาด, แยกช้ินสับปะรด, เรียงลูกสับปะรดส่งไปให้แผนกป๊ัม, โกย
สับปะรดใส่ลัง, สไลด์สับปะรด, ใช้ตัวแบบกดว่านหางจระเข้ออกมาตามขนาดต่าง ๆ ที่ต้องการ, 
เช็คกระป๋อง, บรรจุสินค้าลงกล่อง, เก็บถาดทําวุ้นมะพร้าว, ทําความสะอาดพ้ืนที่ทั่วไป และ 
ล้างจาน 

6.3 การผลิตอาหารและเครื่องด่ืมมีงานยกของหนัก คือ ยกกระป๋อง ยกถาด, ยกลัง, นํ้ามะพร้าวใส่ลัง, 
นํากระป๋องสับปะรดใส่รถเข็น จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานยกของหนักกิจการการผลิต
อาหารและเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดับตํ่าและยอมรับได้ 

6.4 ลักษณะงานการทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
ของกิจการการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่พบมีเด็กทํางานในลักษณะดังกล่าว 

7) กิจการร้านขายปลีกเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ในครัวเรือน 
7.1 ไม่พบลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและยอมรับไม่ได้ 
7.2 ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่าและยอมรับได้ คือ ขายสินค้าและบรรจุ

สินค้า 
7.3 การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานเวลากลางคืน และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการ

ทํางาน ไม่พบมีเด็กทํางานในลักษณะดังกล่าว 
8) กิจการก่อสร้าง 

8.1 ลักษณะงานที่ เ ด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คือส่ง วัสดุสิ่ งของและติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ 

8.2 ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีความเสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับตํ่า ยอมรับได้  คือเดินท่อสายแลน, ติดต้ัง
ตู้เหล็กใส่อุปกรณ์, ทําเฟอร์นิเจอร์, เช็คกระเบ้ือง, เก็บกวาดเศษขยะ, และผสมปูน 

8.3 กิจการก่อสร้างมีงานยกของหนัก คือ ส่งวัสดุสิ่งของ, ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ, และผสมปูน  
จากการประเมินความเสี่ยงลักษณะงานยกของหนักกิจการก่อสร้างอยู่ในระดับยอมรับได้ 



โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย    

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     กรกฎาคม 2560 

65

8.4  การทํางานบนที่สูงประกอบด้วยลักษณะงานส่งวัสดุสิ่งของและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ พบว่ามี
ระดับความเสี่ยงสูงประกอบด้วยลักษณะงานการส่งวัสดุสิ่งของและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 

8.5  การทํางานเวลากลางคืนประกอบด้วยลักษณะงานการทําเฟอร์นิเจอร์ จากการประเมินความเสี่ยง
พบว่าอยู่ในระดับยอมรับได้ 

8.6 ลักษณะการทํางานอยู่ในสภาพอากาศร้อนของกิจการก่อสร้างไม่พบว่ามีเด็กทํางานในลักษณะ
ดังกล่าว 

9) กิจการงานบริการ (โรงแรม)  
9.1 ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง คือ ซักรีด 
9.2 ลักษณะงานที่เด็กทํางานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่า คือ จัดเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยง,  

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม, ล้างจาน, บริการลูกค้าหน้า Lobby และยกกระเป๋าลูกค้า 
9.3 กิจการงานบริการ(โรงแรม) มีงานยกของหนัก คือ จัดเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยง,บริการอาหารและ

เครื่องด่ืม, ซักรีด, ล้างจาน, บริการลูกค้าหน้า Lobby และยกกระเป๋าลูกค้า จากการประเมิน 
ความเสี่ยงลักษณะงานยกของหนักกิจการงานบริการ(โรงแรม) อยู่ในระดับตํ่า 

9.4 การทํางานในสภาพอากาศร้อน พบว่า มีลักษณะงานที่เด็กทํางาน คือ ซักรีด จากการประเมินความ
เสี่ยงลักษณะงานการทํางานในสภาพอากาศร้อนอยู่ในระดับตํ่า  

9.5 ลักษณะการทํางานกลางคืนและการทํางานบนที่สูงของกิจการงานบริการ (โรงแรม) ไม่พบมีเด็ก
ทํางานในลักษณะดังกล่าว 

 จากการประเมินความเสี่ยงตามลักษณะงานของแต่ละประเภทกิจการ พบว่า กิจการขายปลีกนํ้ามัน
เช้ือเพลิงลักษณะการทํางานเติมนํ้ามัน, วัดระดับนํ้ามันในบ่อเก็บนํ้ามัน, และเติม LPG กิจการการบริการด้าน
อาหารและเครื่องด่ืม ลักษณะการทํางานบริการอาหาร(ขับขี่จักรยานยนต์ส่งอาหาร) กิจการก่อสร้างลักษณะ 
การทํางานส่งวัสดุสิ่งของและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ กิจการงานบริการ(โรงแรม) ลักษณะการทํางานซักรีด 
มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับสูงและยอมรับไม่ได้ ไม่ควรให้เด็กทํางานในลักษณะงานดังกล่าว 

3.10 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับผู้บริหาร  
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยเสนอให้มีการประกาศลักษณะงานอันตรายที่ห้ามเด็กทําเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี   

1) งานเติมนํ้ามัน วัดระดับนํ้ามันในบ่อเก็บนํ้ามัน และเติมก๊าซแอลพีจี ในกิจการการขาดปลีกนํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

2) งานขับขี่จักรยานยนต์ส่งอาหารและเอกสาร ในกิจการการบริหารด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3) งานส่งวัสดุ งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ในกิจการก่อสร้าง 
4) งานซักรีด ในกิจการงานบริการโรงแรม  

 เน่ืองจากผลการสํารวจและประเมินความเสี่ยงพบว่าประเภทกิจการและลักษณะงานข้างต้น เป็นงานที่มี
ความเส่ียงสูงมากและยอมรับไม่ได้อย่างชัดเจน ควรกําหนดให้เป็นงานอันตรายสําหรับเด็กเพ่ิมเติมและห้ามว่าจ้าง
เด็กทํางานดังกล่าว 

 อย่างไรก็ตามงานที่มีความเสี่ยงตํ่าหรือยอมรับได้ในการศึกษาคร้ังน้ีก็ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นงานท่ี
ปลอดภัยแล้ว  เน่ืองจากการสํารวจและการประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินในเบื้องต้น เป็นการพิจารณาจาก
โอกาสท่ีเด็กจะทํางานน้ันร่วมกับระดับความรุนแรง หากเด็กต้องทํางานน้ันถี่ขึ้น มากขึ้น ยาวนานข้ึน อาจจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและร่างกายของเด็กได้  อีกทั้งงานเหล่าน้ันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเป็นงานที่
ปลอดภัยจึงควรได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมแล้วว่าเป็นงานที่ปลอดภัย 
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