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บทคัดย่อ

 ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้เรียนตลอดจนการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การทำางานโดยวิธีการสหกิจศึกษาสามารถจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะท่ีเป็นความต้องการของ

องค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้พ้ืนฐานสำาคัญท่ีสนับสนุนการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา

ในการนำาทฤษฎีน้ันไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนยังถือเป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีนักศึกษาจะได้พบเจอ

เม่ือได้ฝึกปฏิบัติงาน แต่เม่ือพิจารณาลักษณะของการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาสหกิจศึกษาน้ัน พบ

ว่าไม่มีลักษณะเป็น “ลูกจ้าง” ตามสัญญาจ้างแรงงาน อันจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานฉบับต่างๆ ท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน ดังน้ัน จึงมีปัญหาเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานหรือนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเฉพาะกรณี

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยท่ีเป็นผลอันเน่ืองมาจากการฝึกปฏิบัติงาน เน่ืองจากปัจจุบันไม่มีกฎหมายท่ีมีเน้ือหาเฉพาะ

เก่ียวข้องกับการคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยตรง แต่ก็มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมีเน้ือหาท่ีมี

ลักษณะใกล้เคียงและเช่ือมโยงกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ก็คือ “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545” และประกาศกระทรวงแรงงาน “เร่ือง หลักเกณฑ์เก่ียวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการฝึกเตรียม

เข้าทำางาน” ซ่ึงเป็นกฎหมายลำาดับรองท่ีออกโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่

ก็ยังไม่ครอบคลุมการคุ้มครองในทุกประเด็น ดังน้ัน ภาครัฐจึงควรทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการให้ความ

คุ้มครองการทำางานหรือการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือเป็นการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาให้สามารถมีประสิทธิภาพจากการฝึกปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

คำาสำาคัญ: คุ้มครองแรงงาน การฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา
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ABSTRACT

 Higher education in Thailand is developing rapidly to meet the needs of learners.  Work  

Integrated Learning (WIL), by means of cooperative learning, enables students to learn and 

develop skills that are needed by the employers.  It is based on the core learning theory 

that supports the creation of professional experiences for students to apply the theory to 

the work.  It is also problem-based learning that students will encounter when they put 

the theory into practice. The idea of employing cooperative students has encountered a 

problem in that these students are technically not “employees” under labor contracts 

and therefore, not protected under existing labor laws. There is a prevailing risk of applying 

existing labor laws to practitioners and/or cooperative students themselves, particularly in 

cases of injury and/or illness while at work. Although there are no specific laws governing 

the work protection of cooperative students, there are certain laws that could relate to the 

practice of cooperative students.  The “Promotion of Skill Development Act B.C. 2002” and 

also the “Notification of the Ministry of Labor on the labor protection for trained workers" 

may apply.  These subordinate legislations were issued by virtue of Article 12 of the Act 

but are not all inclusive.  Therefore, the state should review policies and practices regarding 

the work protection for cooperative education students.  WIL is an important component of 

student learning and should be supported by the Thai government to enable cooperative 

education students in higher education to be effective in a real-world working environment.
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บทนำา

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

เป็นการศึกษาที่เป็นการดำาเนินการร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นระบบการ

ศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

จริงในองค์การผู้ใช้บัณฑิต (Work Based Learning) 

หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน 

(Work Integrated Learning : WIL) โดยวิธีการ 

สหกิจศึกษาช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู ้และ

พัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการขององค์กรผู ้ใช้

บัณฑิต โดยยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้พื้นฐานสำาคัญ

ที่สนับสนุนการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้แก่

นักศกึษาใน 2 ทฤษฎีท่ีสำาคัญ ได้แก่ ทฤษฎกีารเรียนรูท่ี้

เน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) กบัทฤษฎี

การเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง (Authentic Learning) 

ซึง่จัดการศกึษาเชิงบรูณาการกบัการทำางานเป็นกรณี

หนึง่ของการเรียนรูเ้ชงิประสบการณ์ทีช่่วยให้นกัศกึษา

มีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำางาน

และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิต

ที่แท้จริงของการทำางานก่อนที่จะสำาเร็จการศึกษา 

และเป็นแนวทางที่สำาคัญที่ทำาให้นักศึกษาสามารถ

เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริงมี
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ความสามารถในการปรับตัว แก้ปัญหาท่ีเกิดในงาน

และองค์กรทำาให้มีความพร้อมมากท่ีสุดเมื่อสำาเร็จ

การศึกษา นอกจากนี้ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและสถาบัน

อุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและ

การพัฒนาปรับปรุงงาน หลักสูตร องค์ความรู้และ

อืน่ๆ (สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2552)

 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 พบว่ามีบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีจบใหม่ทั้งสิ้น 353,332 คน (ข้อมูล 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดย สำานักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา) ซึง่สำานกังานเลขาธกิารสภา

การศึกษาคาดการณ์แรงงานในปี พ.ศ. 2555-2559 

ว่าจะมีความต้องการแรงงานประมาณ 145,348 คน 

ดงัน้ันเท่ากับว่าจะมบัีณฑิตทีต่กงานจำานวน 3-4 แสน

คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอัตราการแข่งขันของบัณฑิต

จบใหม่เพือ่เข้าสูต่ลาดแรงงานนัน้มกีารแข่งขนัทีค่่อน

ข้างสูง ดังนั้น การเรียนภาควิชาการในมหาวิทยาลัย 

4 ปีอาจจะไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อความ

ต้องการทางตลาดแรงงาน หลายๆ มหาวิทยาลัยจึง

เปิดโอกาสให้นักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายมีโอกาสออก

ไปสูโ่ลกภายนอก โดยการเข้ารบัการฝึกงานกบัหน่วย

งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญด้านการปฏิบตัเิพือ่

ประกอบความเข้าใจจากการศึกษาในห้องเรียนมาก

ขึน้ ซึง่การจัดการศกึษาในประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกกนิ็ยม

หันมาใช้วิธีการสหกิจศึกษาเป็นแนวทางการจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาอย่างกว้างขวางในเกือบจะทุก

สาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริม

คุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ทำางานในสถาน

ประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนา

อาชีพเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้า

สู่ระบบการทำางานซ่ึงผลที่ได้คือนักศึกษาจากสหกิจ

ศึกษามีโอกาสได้งานสูงกว่าการศึกษาในระบบทั่วไป

ความเป็นมา ความหมาย และลักษณะของการฝึก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

 สหกิจศึกษาเป ็นการเรียนการสอนซึ่ ง

ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการปฏิบัติ

งานจริงในสถานประกอบการ เริ่มขึ้นครั้งแรกที่

ทวีปยุโรปในประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2446 และ

เผยแพร่เข้าสู่ประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและ

แคนาดา ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้เผยแพร่จาก

ทวีปยุโรปอเมริกาเหนือไปสู ่ประเทศแถบเอเชีย

แปซิฟ ิก โดยเริ่มจากประเทศออสเตรเลียและ

แพร่ขยายสู ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ

ประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ เช่น ฮ่องกง

และสิงคโปร์ นอกจากนี้สหกิจศึกษายังได้แพร่ขยาย

ไปสู่ประเทศจีนและประเทศไทยในลำาดับต่อมา

 สำาหรับประเทศไทยนั้น คำาว่า “สหกิจ-

ศึกษา” เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นโดยศาสตราจารย์ 

ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน ซ่ึงเป็นบุคคลแรกที่นำาระบบ

สหกิจศึกษา หรือ “Work Integrated Learning 

(WIL)” เข้ามาในประเทศไทย โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 

2536 ที่มหาวิทยาลัยสุรนารี โดยเป็นการถอดความ

มาจากคำาว่า (Coopertive  Education) และขยาย

ไปยงัมหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์ในปี พ.ศ. 2541 จากนัน้

แนวคดิดังกล่าวก็ได้ขยายไปสูม่หาวทิยาลยัของรฐัและ

เอกชนอย่างกว้างขวาง (สพุล พรหมมาพนัธุ,์ 2555)

 การดำาเนินงานสหกิจศึกษาในช่วงเริ่มต้นอยู่

ในรูปของความร่วมมือทวิภาคี คือ เป็นความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยภาค

รัฐมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง หากแต่มีหน่วยงาน

ภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และสภาหอการค้าไทยท่ีได้สนบัสนนุสหกจิศกึษาของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระยะเร่ิมต้น จาก

นั้นในปี พ.ศ. 2545 การดำาเนินงานสหกิจศึกษาก็ได้

พัฒนาเข้าสู่ลักษณะของความร่วมมือพหุภาคี กล่าว

คือ มีหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันรับผิดชอบ
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ดำาเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ คือ สำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ทำาหน้าที่ดูแลด้าน

นโยบายและให้การสนับสนุนด้านการเงินองค์กร

เอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาการในประเทศไทย

ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย (Thai Associa-

tion for Cooperative Education–TACE) และ

สมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ สมาคมสหกิจ

ศึกษาโลก (World Association for Cooperative 

Education - WACE) นับว่า การจัดการศึกษาสหกิจ

ศกึษาของประเทศไทยในปัจจบุนัมภีาคต่ีางๆ เข้ามามี

บทบาทครบทุกภาคส่วนในลกัษณะเครอืข่ายพหภุาคี

 จากความเป็นมา ความหมายและลักษณะ

ของการศึกษาแบบสหกิจศึกษาข้างต้น หากจะ

อธิบายในความหมายที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คงจะหมาย

ถึงการให้นักศึกษามีโอกาสท่ีจะฝึกปฏิบัติงานใน

สถานที่ทำางานจริงก่อนท่ีจะสำาเร็จการศึกษา ซึ่ง

การฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น มีลักษณะ

ที่เหมือนกับการทำางานจริง มีการกำาหนดเวลาเข้า

ออกงาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับงาน การหยุด การ

ลา เป็นต้น ซ่ึงหากพิจารณาในเบ้ืองต้นการทำางาน

ของนักศึกษาสหกิจศึกษาก็อาจคล้ายกับการทำางาน

ของ “ลูกจ้าง” ในองค์กรนั้น หากแต่มีสถานะเพียง 

“นักศึกษาฝึกงาน” ในสายตาขององค์กรที่รับฝึก แม้

โดยทั่วไปการปฏิบัติต่อลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงาน

อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องค่าตอบแทนการ

ทำางานหรือสวัสดิภาพในการทำางานที่จัดให้กับผู้

ปฏิบัติงานในองค์กรทั้งสองประเภทนี้ แต่อย่าง

น้อยก็ควรที่จะพิจารณากำาหนดให้อย่างน้อยก็ใกล้

เคียงกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นมาตรฐานท่ีดีในองค์กร

และมาตรฐานที่สำาคัญในวงการสหกิจศึกษาต่อไป

 ดังนั้น จึงมีประเด็นที่ต ้องพิจารณาว ่า 

สถานะทางกฎหมายของนักศึกษาสหกิจศึกษาคือ

อะไร ปัจจุบันการคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานหรือ

การทำางานของนักศึกษาสหกิจศึกษามีปัญหาอย่างไร 

และมีกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการสร้าง

มาตรฐานในการคุ ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาที่เหมาะสมหรือไม่โดยอาจจะพิจารณากับ

กฎหมายหรือข้อบังคับที่ใกล้เคียงซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน

 “นักศึกษาสหกิจศึกษา” ถือว่าเป็น “ลูกจ้าง” 

หรือไม่ 

 การพิจารณาว่าลักษณะของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติงานท่ีเข้าไปฝึกปฏิบัติกับสถาน

ประกอบการหรือผู้ดำาเนินการฝึกนั้น จะมีลักษณะ

เป็น “ลูกจ้าง” หรือไม่นั้น ซึ่งการพิจารณาประเด็น

น้ีอาจมีความสำาคัญในแง่ท่ีว่า หากพบว่าการฝึก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติ

งานมีลักษณะเช่นเดียวกับ “ลูกจ้าง” ตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำาให้นักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้

ฝึกปฏิบัติงานนั้นได้รับความคุ้มครองในการทำางาน

และได้รับสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับ “ลูกจ้าง” ตาม

กฎหมายคุม้ครองแรงงานต่างๆ ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั โดย

ไม่จำาเป็นต้องมบีทบญัญตักิฎหมายพเิศษใดเพือ่บงัคบั

ใช้ในการคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษาหรือผู ้ฝ ึกปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ

 ซึ่งคำาว่า “ลูกจ้าง” นั้น ตามลักษณะของ

สัญญาจ้างแรงงานในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 575 บัญญัติว่า “อันว่าจ้างแรงงาน

นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลง

จะทำางานให้แก่บคุคลอกีคนหนึง่เรียกว่านายจ้าง และ

นายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาท่ีทำางานให้” 

และ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) อันเป็นกฎหมายหลัก

เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานก็ได้กำาหนดนิยามของ

คำาว่า “ลูกจ้าง” หมายความว่า “ผู้ซ่ึงตกลงทำางาน

ให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร”   
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ดังนั้น จากลักษณะของลูกจ้างตามกฎหมายทั้ง

สองฉบับที่ผู้เขียนยกมานี้ สรุปได้ว่า “ลูกจ้าง” นั้น 

หมายความถึง “การที่บุคคลหน่ึงไปตกลงทำางาน

ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง ซึ่งการ

ทำางานนั้นลูกจ้างประสงค์ในสิ่งตอบแทนจากการ

ทำางานนั้นที่เรียกว่าค่าจ้าง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่า

อะไร” โดยทั้งนี้เพื่อตัดปัญหาโต้แย้งในเรื่องชื่อหรือ

ตำาแหน่งของบุคคลเหล่านั้น เนื่องจากกฎหมาย

บางฉบับหรือนายจ้างบางรายไม่เรียกชื่อบุคคลท่ี

ทำางานในสถานประกอบกิจการนั้นว่าลูกจ้างอัน

ดูมีลักษณะเป็นการเลี่ยงกฎหมาย ดังนั้น คำาว่า 

“ลูกจ้าง” ตามความหมายข้างต้น จึงหมายถึงลูกจ้าง

ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้าง

ชั่วคราว ลูกจ้างประจำา ลูกจ้างท่ีมีกำาหนดเวลาการ

จ้างไว้แน่นอน (ท้ังระยะสั้นและระยะยาว) ลูกจ้างที่

ทำางานไม่เต็มเวลา (part time) ลูกจ้างพิเศษ และ

รวมถึงลูกจ้างซึ่งเกี่ยวกับงานบ้านด้วย (เกษมสันต ์

วิลาวรรณ, 2553)

 และหากพิจารณาถึงวัตถุประสงค ์ของ

สัญญาจ้างแรงงาน ก็จะพบว่าลูกจ้างคือคนที่ตกลง

ทำางานให้กับนายจ้างโดยมีความมุ่งประสงค์ที่จะได้

รับ “ค่าจ้าง” เป็นค่าตอบแทนจากการทำางานเพื่อ

การใช้ดำารงชีพ ดังนั้น เจตนาที่สำาคัญในการเข้าทำา

สัญญาจ้างแรงงานของฝ่ายลูกจ้างจึงอยู่ที่การได้รับ 

“ค่าตอบแทน” จากการได้ทำางาน แต่เม่ือพิจารณา

ลักษณะของ “นักศึกษาฝึกงาน” หรือ “นักศึกษา

สหกิจศึกษา” แล้วจะพบว่า การที่นักศึกษาเข้าฝึก

ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการหรือผู้ดำาเนินการ

ฝึก นักศึกษาไม่ได้มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ที่จะ

ทำางานโดยมีความมุ่งประสงค์หลักท่ีจะได้รับ “ค่า

ตอบแทน” จากการทำางานนั้น แต่กลับมีจุดมุ่งหมาย

หรือวตัถปุระสงค์ในการทำางานเพือ่เป็นการฝึกปฏบิตัิ

งานโดยถอืเป็นส่วนหน่ึงของ “การศกึษาเพือ่ให้สำาเรจ็

ตามหลักสตูร” เท่านัน้ ดงันัน้ เจตนารมณ์ของการฝึก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติ

งานจึงแตกต่างจากการเป็น “ลูกจ้าง” ที่เป็นการมุ่ง

จะผูกนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน

 และในทางกลับกันหรือในมุมของสถาน

ประกอบการหรือนายจ้างเองกไ็ม่ได้ตกลงรับนกัศกึษา

สหกิจศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติงานหรือเข้าทำางานโดย

ประสงค์ที่จะได้รับการทำางาน การใช้ความสามารถ 

ความชำานาญ ประสบการณ์หรอืแรงงานจากนกัศกึษา

เหมอืนกบัลูกจ้างทัว่ไป แต่หากเป็นการให้โอกาสโดย

เลง็เหน็ความสำาคญัของการพฒันาคณุภาพลกูจ้าง อกี

ทั้งยังถือเป็นโอกาสในการที่จะทดลองงานนักศึกษา

สหกิจศึกษาหรือผู้ที่มาฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น 

โดยหากในระหว่างฝึกพบว่าผูฝึ้กปฏบิตังิานนัน้มคีวาม

สามารถเหมาะสมกับงานก็อาจจะพิจารณารับเข้า

ทำางานทนัทหีลงัจากทีน่กัศกึษาสหกจิศกึษาหรือผูฝึ้ก

ปฏบิติันัน้สำาเรจ็การศกึษา นอกจากนัน้สถานประกอบ

การหรือนายจ้างที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึก

ปฏิบัติเข้าฝึกปฏิบัติงาน ยังได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน

ตามที่กฎหมายกำาหนด 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงประกอบ

กับลักษณะทางกฎหมายต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ผู้เขียน

มีความเห็นว่านิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ

หรือผู้ดำาเนินการฝึกกับนักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้

ฝึกปฏิบัติงาน จึงมิใช่ลักษณะความสัมพันธ์ในฐานะ

ของ “นายจ้าง” กับ “ลูกจ้าง” ตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อ

สรุปว่านักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึกปฏิบัติงานมิใช่ 

“ลูกจ้าง” ตามความหมายของกฎหมายแรงงานแล้ว 

จึงไม่สามารถรับความคุ้มครองการทำางานหรือสิทธิ

ต่างๆ ที่กฎหมายในเรื่องการคุ้มครองแรงงานกำาหนด

ไว้ ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องพิจารณาถึงประเด็นต่อไป

เกี่ยวกับกฎหมายท่ีใช้ในการคุ้มครองการทำางานแก่

นกัศกึษาสหกจิศกึษาหรือผู้ฝึกปฏบิติังาน เพ่ือจะได้ให้

ความคุม้ครองในการทำางานหรือฝึกปฏบิติังานโดยไม่

น้อยไปกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานทั่วไปกำาหนด
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ปัญหาด้านการคุ้มครองการทำางานหรือฝึกปฏิบัติ

งานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในปัจจุบัน

 ที่ผ ่านมาพบว ่าการฝ ึกปฏิ บัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษามักมีปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาใน

ด้านของหน่วยงานท่ีรับฝึก เช่น ไม่มีภาระงานที่จะ

มอบหมายให้ ไม่มีบุคลากรเพียงพอท่ีจะมอบหมาย

ให้เป็นผูค้วบคมุหรอืผูด้แูลนกัศกึษาสหกจิศกึษา ไม่มี

งบประมาณสำาหรับเป็นค่าตอบแทนนักศึกษาสหกิจ

ศกึษา ความสามารถของนกัศกึษาสหกจิศึกษาทีเ่รยีน

มาไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร หรือนักศึกษา

ไม่มีความตั้งใจในการทำางาน เป็นต้น อีกด้านหนึ่งก็

เป็นปัญหาในด้านของนกัศกึษาสหกจิศกึษา เช่น งาน

ที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา การไม่ได้

รบัค่าตอบแทนจากการทำางานท่ีเหมาะสม การทำางาน

ล่วงเวลาที่ไม่มีค่าตอบแทน ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต 

จากการประสบอนัตรายจากการทำางานหรอืฝึกปฏิบตัิ

งานโดยไม่มสีวัสดกิารใดๆ รองรบั หรอืการล่วงละเมิด

ทางเพศจากผู้ควบคุมหรือดูแล เป็นต้น

 ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่เป็น

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซ่ึงมีความสำาคัญต่อการพัฒนา

มาตรฐานของการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสห

กิจศึกษา ที่ผ่านมายังไม่มีมาตรฐานใดๆ ต่อปัญหา

ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น “แจ็ค อดีตนักศึกษา ปวส.ที่

ฝึกงานในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วประสบอุบัติเหตุแขน

ขาด เนื่องจากโดนเครื่องทับแผ่นเหล็กที่ชำารุด และ

เม่ือซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่ทดสอบเครื่องแต่อย่างไร เมื่อ

นักศึกษาเข้าไปทำางานในจังหวะที่เข้าไปใส่งานใน

เคร่ือง สายไฮโดรลคิแตกทำาให้เครือ่งร่วงลงมาทบัแขน

ขณะปฏบิติังาน ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 

1 ปี ตอนแรกบริษทัจ่ายค่ารักษาพยาบาลทีเ่กนิกว่าที่

ประกนัสงัคมสำารองจ่ายเท่านัน้ แต่ไม่ได้ให้ค่าแรงหรอื

ค่าสูญเสียรายได้หรือสูญเสียอวัยวะใดๆ จนต้องไป

ฟ้องร้องจนกระทั่งได้ค่าแรง 50% ได้รับเงินทดแทน 

1 แสนบาทแล้วรับกลับเข้าทำางานด้วย คดีจบที่ชั้น

ไกล่เกลี่ยในศาล” (ภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย, 2560)

ภาพที่ 1 นักศึกษาฝึกงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการฝึกงาน

ที่มา: ภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย (2560)
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 หรือกรณีข้อมูลจากมุฑิตา (นามสมมุติ) 

อาจารย์จากมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในจงัหวดัปทมุธานี 

กล่าวถึงปัญหาการฝึกงานของนักศึกษาท่ีดูแลอยู่ว่า 

“เวลาทำางานปกติคือ 8 ชั่วโมงต่อวัน บางที่นักศึกษา

ทำางานโปรดกัช่ัน เข้างาน 16.00 น. เลิกกอง 02.00 น.  

แต่นกัศกึษาก็ไม่ได้ค่าตอบแทน กลบัดกึๆ รถก็ไม่มกีลบั  

เราก็ต้องคอยถามนกัศกึษาว่าไหวหรอืเปล่า เดก็กช็อบ 

ตอบว่าไหวๆ แต่ว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราก็จะห่วงมาก  

เราก็เข้าไปคุยกับที่ทำางานขอให้เด็กทำางานเวลา

ปกติได้ไหม เขาก็บอกว่าปกติก็เข้างานกันเวลานี้  

ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้กันไป ถ้าจะบอกว่าเป็นการ

ขูดรีดแรงงาน เขาก็จะบอกว่าการทำางานมันก็อย่างนี ้

แหละ เด็กก็ต้องทำาได้” มุฑิตากล่าว (ภานุวัฒน์  

ทรงสวัสดิ์ชัย, 2560)

 จากข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นจะเหน็ว่าปัญหาเกีย่ว

กับการให้ความคุ้มครองการทำางานหรือฝึกปฏิบัติ

งานของนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นส่วนใหญ่เกิดจาก

ทศันคติของนายจ้างหรอืองค์กรท่ีรบัฝึกมต่ีอนักศกึษา

สหกจิศกึษา โดยนายจ้างหรอืองค์กรส่วนใหญ่นัน้มอง

ว่า “นักศึกษาสหกิจศึกษา” ก็คือ “นักศึกษาฝึกงาน” 

ที่เป็นเพียงผู ้มาขอฝึกงานเพื่อประกอบการศึกษา

โดยที่ไม่เช่ือว่าจะสามารถทำางานในองค์กรได้เท่ากับ

ลูกจ้างที่ผ่านการคัดเลือกจากคุณสมบัติและการ

สัมภาษณ์โดยตรง ซึ่งที่จริงแล้วความเป็น “นักศึกษา

สหกิจศึกษา” นั้นมีกระบวนการออกแบบหลักสูตร 

การดำาเนินการและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

ระเบียบมากกว่าการส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาไป

อยู่กับองค์กรต่างๆ เหมือนในอดีต ดังนั้น องค์กรที่

รบัฝึกหรือหน่วยฝึกจงึยงัไม่เข้าใจและเหน็ความสำาคญั

ของกระบวนการเรยีนรูแ้บบสหกจิศกึษาอย่างแท้จรงิ 

ส่งผลให้มีความรู้สึกว่านักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไม่ฝึก

ปฏิบัติไม่ใช่ลูกจ้างขององค์กร จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง

ให้ค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองในการทำางานเช่น

เดียวกับลูกจ้างอ่ืนๆ ในองค์กร เมื่อเกิดปัญหาขึ้นใน

ระหว่างกระบวนการฝึกก็ไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติ

อย่างไรต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในบริบทของกฎหมาย

และบริบททางสังคม

 ในส่วนต่อไปผู้เขียนจะกล่าวถึงกฎหมายใน

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการทำางานหรือฝึกปฏิบัติงาน

ของนักศึกษาสหกิจศึกษาว่ามีอยู่อย่างไร และเพียง

พอต่อการนำาไปใช้กับลักษณะข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

หรือไม่

กฎหมายเกีย่วกบัการทำางานหรอืฝึกปฏบิตังิานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษาในปัจจุบัน

 ปัจจุบันการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสห

กิจศึกษาไม่มีกฎหมายที่มีเนื้อหาเฉพาะในด้านการ

คุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

โดยตรง แต่ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเนื้อหาที่มี

ลักษณะใกล้เคียงและเชื่อมโยงกับการฝึกปฏิบัติงาน

ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็น

กฎหมายมหีลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้ตาม

ที่ปรากฏท้ายพระราชบัญญัตินี้คือ “โดยที่บทบัญญัติ

ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ 

พ.ศ. 2537 ยังไม่เอื้ออำานวยเพียงพอต่อการพัฒนา

ฝีมอืแรงงานในภาวะปัจจบุนั ดงันัน้ เพือ่ให้การพฒันา

ฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะ

สมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติส่ง

เสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537 ให้นายจ้างหรือสถาน

ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

มากข้ึน และให้มกีารจัดต้ังกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงจำาเป็นต้อง

ตราพระราชบัญญัตินี้” (กระทรวงแรงงาน, 2545)   

 จากหลักการและเหตุผลในการตราพระราช

บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

ข้างต้นนั้นจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมาย

มีหลักการและเหตุผลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้



126 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น โดยส่วนหนึ่งอาจ

จะอยูใ่นรปูแบบของการเปิดโอกาสให้สถานประกอบ

การรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาส่ง

เข้ารบัการฝึกตามหลกัสตูรของสถานศกึษา หลกัสูตร

ของผู้ดำาเนินการฝึก หรือหลักสูตรที่สถานศึกษากับ

ผู้ดำาเนินการฝึกได้ร่วมกันจัดทำาขึ้นได้ ซึ่งเป็นการให้

โอกาสนักเรียน นิสิต นักศึกษาได้ใช้ความรู้ท่ีเรียน

มาในสถาบันการศึกษา เข้ามาปฏิบัติงานในลักษณะ

ที่เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน 

(Work Integrated Learning: WIL) ไม่ว่าจะเป็น

รูปแบบใดซึ่งได้แก่ ระบบการฝึกงาน (Apprentice) 

ระบบทวิภาคี (Dual Training) หรือระบบสหกิจ

ศึกษา (Cooperative Education) หรือระบบฝึกหัด 

(Internship)  โดยการใช้มาตรการจูงใจเพื่อให้สถาน

ประกอบการเข้าร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานและ

ให้โอกาสแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา พระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีจึงให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในด้าน

การยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากร รวมท้ังการให้

สิทธิและประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่สถานประกอบ

การที่รับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถขอรับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์จากการนับ

จำานวนผู้รับการฝึกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้ทั้งหมด โดยทั้งนี้

จะต้องมีระยะเวลาในการฝึกแต่ละหลักสูตรต่อเนื่อง

กันไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (สำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา, 2552) 

 การรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติ

งานในสถานประกอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 นั้น จะต้องเป็น

กรณีที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำาเนินการส่งนักเรียน 

นิสิต หรือนักศึกษาเข้ามาขอฝึกอบรมกับผู้ประกอบ

กิจการ มิใช่กรณีที่นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาขอเข้า

มาทำางานเองเพือ่หาประสบการณ์หรอืหารายได้พเิศษ

ระหว่างเรียน (มาสมัครเป็นลูกจ้าง Part-time) และ

การฝึกเข้าปฏบิติังานของนกัเรยีน นสิิต นกัศกึษาตาม

เง่ือนไขของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน พ.ศ. 2545 นั้นกำาหนดให้สถาบันการศึกษา

จะต้องส่งหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาและหลกัสตูร

ของผู้ดำาเนินการฝึกหรือหลักสูตรที่สถาบันการศึกษา

กับผู้ดำาเนินการฝึกร่วมกันจัดทำาข้ึน ให้นายทะเบียน

รับทราบก่อนเริ่มดำาเนินการฝึก

 และในระหว ่างการฝ ึกปฏิบั ติงานของ

นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาสหกจิศกึษานัน้ แม้ในปัจจบุนั

จะยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการ

ทำางานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาที่

ฝึกปฏิบัติงานโดยตรง แต่ก็มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

และสามารถใช้เทียบเคียงเพื่อเป็นบทบัญญัติใน

การคุ ้มครองการทำางานหรือฝึกปฏิบัติงานของ

นกัเรียน นสิติ นกัศกึษาสหกจิศกึษาในปัจจุบนัได้กค็อื 

“ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง หลกัเกณฑ์เก่ียวกับ

การคุม้ครองผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำางาน” ซึง่เป็น

กฎหมายลำาดับรองที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามความ

ในมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 และเมือ่พจิารณาเนือ้หาของ

ประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวเปรียบเทียบการ

คุ้มครองแรงงานทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) นั้น

จะเหน็ว่ามรีายละเอยีดการคุม้ครองคล้ายกนัแต่ยงัไม่

ครบถ้วน ดังตารางทีผู้่เขยีนเปรียบเทยีบไว้เพือ่ใช้เป็น

แนวทางในการพจิารณากำาหนดมาตรการคุม้ครองให้

แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาต่อไป ดังนี้



127ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการทำางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ 

 ฝึกเตรียมเข้าทำางาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

หัวข้อการ

คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก

เตรียมเข้าทำางาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

1. การกำาหนด

วันและเวลา

ทำางาน

มาตรา 23 ให้นายจ้าง

ประกาศเวลาทำางานปกติให้

ลูกจ้างทราบ โดยกำาหนด

เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

ของการทำางานแต่ละวันของ

ลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทำางาน

ของแต่ละประเภทงาน ตาม

ที่กำาหนดในกฎกระทรวง แต่

วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง

และเมื่อรวมเวลาทำางานทั้ง

สิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่

เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่

งานที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพและความปลอดภัย

ของลูกจ้างตามที่กำาหนด

ในกฎกระทรวง จะมีเวลา

ทำางานปกติวันหนึ่งต้องไม่

เกินเจ็ดชั่วโมง แต่เมื่อรวม

เวลาทำางานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์

หนึ่งไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง

ข้อ 2 ให้ผู้ดำาเนินการฝึกจัด

ให้ผู้ฝึกฝึกไม่เกินวันละแปด

ชั่วโมง

กรณีเป็นการฝึกในงานที่

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หรือร่างกายของผู้รับการ

ฝึกตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองแรงงาน ให้ผู้

ดำาเนินการฝึกจัดให้ผู้รับ

การฝึกฝึกไม่เกินวันละเจ็ด

ชั่วโมง

- ควรกำาหนดให้นักศึกษาสห

กิจศึกษาฝึกปฏิบัติไม่เกินวัน

ละแปดชั่วโมง

กรณีเป็นการฝึกในงานที่อาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ

ร่างกายของผู้รับการฝึกตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน ให้ผู้ดำาเนินการฝึกจัด

ให้ผู้รับการฝึกฝึกไม่เกินวันละ

เจ็ดชั่วโมง

- ไม่ควรกำาหนดให้นักศึกษา

สหกิจศึกษาฝึกปฏิบัติล่วง

เวลา หรือหากมีความจำาเป็น

จะต้องได้รับความยินยอมจาก

นักศึกษาอย่างชัดแจ้ง

2. การกำาหนด 

เวลาพัก

มาตรา 27  ในวันที่มีการ

ทำางาน ให้นายจ้างจัดให้

ลูกจ้างมีเวลาพัก ระหว่างการ

ทำางานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า

หนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้าง

ข้อ 3 ในวันฝึก ให้ผู้ดำาเนิน

การฝึกจัดให้ผู้รับการฝึกมี

เวลาพักติดต่อกันไม่น้อย

กว่าวันละหนึ่งชั่วโมง หลัง

จากผู้รับการฝึกได้ฝึก

- ควรพิจารณาการกำาหนด

เวลาพักโดยใช้มาตรฐาน

เดียวกับแรงงานทั่วไป คือให้

นักศึกษาสหกิจศึกษามีเวลา

พักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ



128 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการทำางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ 

 ฝึกเตรยีมเข้าทำางาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ครองการฝึกปฏบิติังานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา (ต่อ)

หัวข้อการ

คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก

เตรียมเข้าทำางาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

2. การกำาหนด 

เวลาพัก (ต่อ)

ทำางานมาแล้วไม่เกินห้า

ชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและ

ลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า

ให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่า

หนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกัน

แล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า

หนึ่งชั่วโมง

ในวันนั้นมาแล้วไม่เกินสี่

ชั่วโมง

หนึ่งชั่วโมง หลังจากผู้รับการ

ฝึกได้ฝึกในวันนั้นมาแล้วไม่

เกินสี่ชั่วโมง

3. วันหยุด มาตรา 28 ให้นายจ้างจัด

ให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำา

สัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อย

กว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุด

ประจำาสัปดาห์ต้องมีระยะ

ห่างกันไม่เกินหกวันนายจ้าง

และลูกจ้างอาจตกลงกัน

ล่วงหน้ากำาหนดให้มีวันหยุด

ประจำาสัปดาห์วันใดก็ได้

ข้อ 4 ให้ผู้ดำาเนินการฝึก

จัดให้ผู้รับการฝึก มีวันหยุด

ประจำาสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า

สัปดาห์ละหนึ่งวัน โดยวัน

หยุดประจำาสัปดาห์ต้องมี

ระยะห่างไม่เกินหกวัน

- ควรกำาหนดให้วันหยุดของ

นักศึกษาสหกิจอยู่ภายใต้กฎ

เกณฑ์เดียวกับลูกจ้างเต็มเวลา

ที่ทำางานในสถานประกอบ

การนั้น

มาตรา 29 ให้นายจ้าง

ประกาศกำาหนดวันหยุดตาม

ประเพณีให้ลูกจ้างทราบ

เป็นการล่วงหน้า ปีหนึ่งไม่

น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวม

วันแรงงานแห่งชาติตามที่

รัฐมนตรีประกาศกำาหนด

ข้อ 5 ให้ผู้ดำาเนินการฝึกจัด

ให้ผู้รับการฝึก หยุดฝึกใน

วันหยุดตามประเพณีของ

สถานประกอบกิจการนั้น

ถ้าวันหยุดตามประเพณี

ใดตรงกับวันหยุดประจำา

สัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุด

ตามประเพณีวันนั้นไปหยุด 

ในวันฝึกถัดไป 

- ควรกำาหนดให้วันลาของ

นักศึกษาสหกิจอยู่ภายใต้กฎ

เกณฑ์เดียวกับลูกจ้างเต็มเวลา

ที่ทำางานในสถานประกอบ

การนั้น



129ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการทำางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ 

 ฝึกเตรยีมเข้าทำางาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ครองการฝึกปฏบิติังานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา (ต่อ)

หัวข้อการ

คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก

เตรียมเข้าทำางาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

3. วันหยุด (ต่อ) มาตรา 30 ลูกจ้างซึ่งทำางาน

ติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปี

มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำาปี

ได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวัน

ทำางานโดยให้นายจ้างเป็นผู้

กำาหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่

ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำาหนด

ให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้าง

ตกลงกัน

ไม่มี - ระยะเวลาของการฝึกมักไม่

เกินหนึ่งปี ดังนั้นจึงไม่จำาเป็น

ต้องกำาหนดวันหยุดพักผ่อน

ประจำาปีแก่ผู้ฝึก

4. วันลา มาตรา 32 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ

ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง 

การลาป่วย ตั้งแต่สามวัน

ทำางานขึ้นไป นายจ้างอาจให้

ลูกจ้างแสดงใบรับรองของ

แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง

ของสถานพยาบาลของทาง

ราชการ ในกรณีที่ลูกจ้าง

ไม่อาจแสดงใบรับรองของ

แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง

หรือของสถานพยาบาลของ

ทางราชการได้ ให้ลูกจ้าง

ชี้แจงให้นายจ้างทราบ

มาตรา 33 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ

ลาเพื่อทำาหมันได้และมีสิทธิ

ลาเนื่องจากการทำาหมันตาม

ข้อ 6 ผู้รับการฝึกมีสิทธิลา

ป่วยได้ตามความเป็นจริง 

รวมกันไม่เกินจำานวนวันลา

ที่กำาหนดในหลักสูตร กรณี

ป่วยติดต่อกันตั้งแต่สามวัน

ขึ้นไป จะต้องมีใบรับรอง

แพทย์ปัจจุบันชั้นหนึ่งมา

แสดงด้วย

- ควรกำาหนดให้นักศึกษา

สหกิจศึกษามีสิทธิลาป่วยได้

ตามความเป็นจริง รวมกันไม่

เกินจำานวนวันลาที่กำาหนดใน

หลักสูตร กรณีป่วยติดต่อกัน

ตั้งแต่สามวันขึ้นไป จะต้องมี

ใบรับรองแพทย์ปัจจุบันชั้น

หนึ่งมาแสดงด้วย

- การลาประเภทอื่นอาจไม่

จำาเป็นต่อนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา เนื่องจากมีระยะเวลา

ในการฝึกปฏิบัติค่อนข้างสั้น 

ทั้งนี้หากมีความจำาเป็นอาจ

เป็นความตกลงเฉพาะราย

ระหว่างผู้ดำาเนินการฝึกและ

นักศึกษาเป็นกรณีๆ ไป
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ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการทำางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ 

 ฝึกเตรยีมเข้าทำางาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ครองการฝึกปฏบิติังานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา (ต่อ)

หัวข้อการ

คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก

เตรียมเข้าทำางาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

4. วันลา (ต่อ) ระยะเวลาที่แพทย์แผน

ปัจจุบันชั้นหนึ่งกำาหนดและ

ออกใบรับรอง

มาตรา 34 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ

ลาเพื่อกิจธุระอันจำาเป็นได้

ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ทำางาน

มาตรา 35 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ

ลาเพื่อรับราชการทหาร

ในการเรียกพลเพื่อตรวจ

สอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือ

เพื่อทดลองความพรั่งพร้อม

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ

ราชการทหาร

มาตรา 36 ให้ลูกจ้างมีสิทธิ

ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือ

พัฒนาความรู้ความสามารถ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กำาหนดในกฎกระทรวง

5. การ

คุ้มครอง

แรงงานเด็ก

มาตรา 44 ห้ามมิให้นายจ้าง

จ้างเด็กอายุต่ำากว่าสิบห้าปี

เป็นลูกจ้าง

ข้อ 7 ห้ามผู้ดำาเนินการฝึก

รับผู้รับการฝึกที่มีอายุต่ำา

กว่าสิบห้าปีบริบูรณ์เข้ารับ

การฝึก

- ควรกำาหนดอายุขั้นต่ำาของ

นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกไว้

ไม่น้อยกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์



131ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการทำางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ 

 ฝึกเตรยีมเข้าทำางาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ครองการฝึกปฏบิติังานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา (ต่อ)

หัวข้อการ

คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก

เตรียมเข้าทำางาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

6. การ

คุ้มครอง

แรงงานหญิง

มาตรา 38 ห้ามมิให้นายจ้าง

ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทำางาน

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) งานเหมืองแร่หรืองาน

ก่อสร้างที่ต้องทำาใต้ดิน ใต้น้ำ 

ในถำ้า ในอุโมงค์ หรือปล่องใน

ภูเขา เว้นแต่ลักษณะของงาน

ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หรือร่างกายของลูกจ้างนั้น

(2) งานที่ต้องทำาบนนั่งร้านที่

สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตร

ขึ้นไป

(3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุ

ระเบิดหรือวัตถุไวไฟ

(4) งานอื่นตามที่กำาหนดใน

กฎกระทรวง

ข้อ 8 ห้ามผู้ดำาเนินการฝึก

ให้ผู้รับการฝึกซึ่งเป็นหญิง 

หรือเป็นเด็กที่มีอายุต่ำากว่า

สิบแปดปีบริบูรณ์ฝึกงานที่

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หรือร่างกาย ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

แล้วแต่กรณี

- ควรกำาหนดข้อห้ามสำาหรับ

การฝึกให้นักศึกษาหญิง หรือ

เป็นเด็กที่มีอายุต่ำากว่าสิบ

แปดปีบริบูรณ์ฝึกงานที่อาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ

ร่างกาย ตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่

กรณี

7. สถานที่

ปฏิบัติงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ไม่ได้

กำาหนดสถานที่ปฏิบัติงาน

ของลูกจ้างไว้อย่างเฉพาะ

เจาะจง แต่มีมาตรา มาตรา 

120  ที่บัญญัติไว้ในกรณีที่ 

นายจ้างย้ายสถานประกอบ

กิจการ ไปตั้ง ณ สถานที่อื่น

ข้อ 9 ห้ามผู้ดำาเนินการ

ฝึกให้ผู้รับการฝึกไปฝึกใน

สถานที่อื่น นอกจากที่ระบุ

ไว้ในสัญญาการฝึก

- ควรกำาหนดมิให้นักศึกษา

สหกิจศึกษาไปฝึกยังสถานที่

อื่นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง

เกี่ยวกับการฝึก 

- และหากนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาจะต้องเดินทางไปฝึก

ปฏิบัติยังสถานที่อื่นตามที่

ระบุในข้อตกลงซึ่งมิใช่ สถาน

ที่ฝึกหลักของนักศึกษา



132 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการทำางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ 

 ฝึกเตรยีมเข้าทำางาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ครองการฝึกปฏบิติังานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา (ต่อ)

หัวข้อการ

คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก

เตรียมเข้าทำางาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

7. สถานที่

ปฏิบัติงาน (ต่อ)

อันมีผลกระทบสำาคัญต่อการ

ดำารงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง

หรือครอบครัวนายจ้างต้อง

แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อน

วันย้ายสถานประกอบกิจการ  

ในการนี้ ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์

จะไปทำางานด้วยให้ลูกจ้าง

มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง

ได้โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่า

ชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อย

ละห้าสิบของอัตราค่าชดเชย

ที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตาม

มาตรา 118

ให้ผู้ดำาเนินการฝึกเป็นผู้รับ

ผิดชอบการเดินทางนั้นแก่

นักศึกษา

8. การ

คุ้มครองค่า

ตอบแทน

มาตรา 53 ในกรณีที่งานมี

ลักษณะและคุณภาพอย่าง

เดียวกันและปริมาณเท่ากัน 

ให้นายจ้างกำาหนดค่าจ้าง ค่า

ล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด 

และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

ให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่

ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือ

หญิง

ข้อ 10 ให้ผู้ดำาเนินการฝึก

จ่ายเบี้ยเลี้ยงเป็นเงินตรา

ไทยแก่ผู้รับการฝึก ตาม

จำานวนวันฝึกในอัตราไม่

น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำาสูงสุด 

ตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำาที่

ใช้อยู่ในขณะนั้น

ควรกำาหนด “เบี้ยเลี้ยง” ไว้

ให้สำาหรับนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา โดยอาจกำาหนดอัตรา

ไว้เท่ากับที่บัญญัติในประกาศ

กระทรวงแรงงาน เรื่อง หลัก

เกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้

ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำางาน



133ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการทำางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ 

 ฝึกเตรยีมเข้าทำางาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ครองการฝึกปฏบิติังานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา (ต่อ)

หัวข้อการ

คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก

เตรียมเข้าทำางาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

8. การ

คุ้มครองค่า

ตอบแทน (ต่อ)

มาตรา 54 ให้นายจ้างจ่าย

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางาน

ในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวัน

หยุด และเงินผลประโยชน์อื่น

เนื่องในการจ้าง บรรดาที่จ่าย

เป็นเงินต้องจ่ายเงินตราไทย 

เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก

ลูกจ้างให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือ

เงินตราต่างประเทศ

9. การจัด

สวัสดิการที่

เกี่ยวข้องกับ

การทำางาน

หมวดที่ 8 แห่งพระราช

บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.

2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.

2551) กำาหนดให้มีคณะ

กรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำางานโดยมี

อำานาจหน้าที่เสนอความเห็น

ต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย 

แผนงาน หรือมาตรการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

การพัฒนาสภาพแวดล้อมใน

การทำางานของลูกจ้าง อีก

ทั้งยังมีการจัดตั้งหน่วยงาน

ที่เรียกกว่า “สวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน” เพื่อตรวจ

ข้อ 12 ให้ผู้ดำาเนินการฝึก

จัดให้มีน้ำาสะอาดสำาหรับดื่ม 

ห้องน้ำา ห้องส้วมอันถูกต้อง

ตามสุขลักษณะ

ข้อ 13 ให้ผู้ดำาเนินการฝึก

ช่วยเหลือ หรือให้บริการ 

หรือปฐมพยาบาลเบื้อง

ต้น เมื่อผู้รับการฝึกประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยใน

ระหว่างการฝึก

ข้อ 14 ให้ผู้ดำาเนินการฝึก

จัดให้มีการระบายอากาศ 

ทางระบายน้ำาและสิ่ง

โสโครก แสงสว่าง ทางออก

ฉุกเฉิน ในอาคารที่ทำาการ

ฝึก

ควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมใน

การทำางานในลักษณะเดียว

กับที่นายจ้างต้องจัดให้แก่

ลูกจ้างตามกฎหมาย และควร

กำาหนดระบบและกลไกใน

การตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน



134 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการทำางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ 

 ฝึกเตรยีมเข้าทำางาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ครองการฝึกปฏบิติังานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา (ต่อ)

หัวข้อการ

คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก

เตรียมเข้าทำางาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

9. การจัด

สวัสดิการที่

เกี่ยวข้องกับ

การทำางาน (ต่อ)

สอบสถานประกอบการต่างๆ 

ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ดังกล่าว

ข้อ 15 ให้ผู้ดำาเนินการ

ฝึกจัดให้มีเครื่องป้องกัน

อันตราย สำาหรับการฝึกซึ่ง

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หรือร่างกายของผู้ฝึก

ข้อ 16 ให้ผู้ดำาเนินการฝึก

จัดให้มีการดำาเนินการใน

การบริหาร และการจัดการ

ด้านความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน

10. การ

คุ้มครองจาก

การประสบ

อันตรายหรือ

เจ็บป่วยจาก

การทำางาน

การคุ้มครองจากการประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยที่เป็น

ผลมาจากการทำางานให้

แก่นายจ้างนั้น ปัจจุบันมี

กฎหมายที่คุ้มครองเป็นการ

เฉพาะในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง

ก็คือ พระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่ง

ครอบคลุมการให้ความ

คุ้มครองเมื่อลูกจ้างประสบ

อันตรายหรือเจ็บป่วยหรือ

ตายอันมีสาเหตุมาจากการ

ทำางานให้แก่นายจ้าง และ

ข้อ 17 ให้ผู้ดำาเนินการฝึก

จัดทำาประกันอุบัติเหตุจาก

การฝึก ให้แก่ผู้รับการฝึกให้

ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า

ที่กำาหนดในกฎหมายเงิน

ทดแทน

- ควรกำาหนดให้เป็นหน้าที่

ของผู้ดำาเนินการฝึกที่จะต้อง

จัดทำาประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้

ฝึก โดยให้ได้รับประโยชน์ไม่

น้อยกว่าที่กำาหนดในกฎหมาย

เงินทดแทน 

- ควรสร้างระบบและกลไก

ในการตรวจสอบเพื่อให้การ

ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 

และควรกำาหนดโทษไว้สำาหรับ

การไม่ปฏิบัติตาม
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการคุ้มครองการทำางานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไข 

 เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กับ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ 

 ฝึกเตรยีมเข้าทำางาน พร้อมข้อเสนอแนะการคุม้ครองการฝึกปฏบิติังานของนกัศกึษาสหกิจศกึษา (ต่อ)

หัวข้อการ

คุ้มครอง

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก

เตรียมเข้าทำางาน

ข้อเสนอแนะการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

10. การ

คุ้มครองจาก

การประสบ

อันตรายหรือ

เจ็บป่วยจาก

การทำางาน (ต่อ)

ยังกำาหนดให้มีกองทุนเงิน

ทดแทนขึ้นโดยให้นายจ้าง

จ่ายเงินสมทบกองทุนดัง

กล่าวไว้เพื่อเป็นหลักประกัน

ในการจ่ายเงินทดแทนแก่

ลูกจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะ

ของลูกจ้างแทนนายจ้าง

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก กระทรวงแรงงาน (2541; 2546; 2551)

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการคุ้มครอง

การฝึกปฏิบัติทั่วไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ได้รับการ

ฝึกเตรียมเข้าทำางานในเรื่องต่างๆ นั้นคล้ายกับ

การคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) แต่

อาจยังขาดในบางประเด็นท่ีสำาคัญ โดยเฉพาะกรณี

การคุ้มครองจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ที่เกิดจากการทำางานซึ่งเป็นการคุ้มครองตามพระ

ราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แต่ในประกาศ

กระทรวงฯ ดังกล่าวกำาหนดไว้คร่าวๆ ในข้อ 17 ซึ่ง

กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดำาเนินการฝึกที่จะต้องจัด

ทำาประกันอุบัติเหตุจากการฝึกให้แก่ผู้รับการฝึกให้

ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่กำาหนดในกฎหมายเงิน

ทดแทน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วอาจไม่สามารถตรวจ

สอบได้อย่างชัดเจนว่ามีการปฏิบัติตามที่กฎหมาย

กำาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ดำาเนินการ

ฝึกกค็ดิว่าเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย ต้นทนุ หรือภาระแก่

ตนที่มากขึ้น จึงทำาให้ไม่มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

 การพิจารณาเพ่ิมมาตรการการคุม้ครองการ

ฝึกปฏิบัติงานสำาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงถือเป็น

เร่ืองทีม่คีวามสำาคัญและจำาเป็นเพราะหากเราให้ความ

สำาคัญกับเยาวชนที่กำาลังจะก้าวเป็นกำาลังที่สำาคัญใน

สังคมและมีบทบาทในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อ

ไป ผู้เขียนเห็นว่าอาจพิจารณาแนวทางการให้ความ

คุม้ครองโดยเทยีบเคยีงจากมาตรการการคุม้ครองทีม่ี

อยูแ่ละพจิารณาแนวปฏบิติัการให้ความคุม้ครองของ

ต่างประเทศประกอบด้วย
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แนวปฏิบัติของต่างประเทศต่อผู้ฝึกปฏิบัติงานหรือ

นักศึกษาสหกิจศึกษา

 ในต่างประเทศนัน้คำาว่านกัศกึษาสหกจิศกึษา

หรอืนกัศกึษาฝึกงานมคีวามหมายของคำาว่า “Intern” 

ซึ่งในบางประเทศ เช่น สิงค์โปรได้กำาหนดมาตรฐาน

ของการปฏิบัติต่อผู้ฝึกปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ยก

ตวัอย่างเช่น ผูฝึ้กปฏิบัตงิานอยูภ่ายใต้บังคับของ The 

Employment Act ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ใช้

บังคับกับลูกจ้างทุกคนที่มีความผูกพันภายใต้สัญญา

จ้าง รวมถึงผู้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึงนายจ้างมี

ความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำาหนด

ไว้แก่ผูฝึ้กปฏบัิตงิานศกึษาด้วยตราบเท่าท่ีผูฝึ้กปฏบิติั

งานน้ันยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์กรเทียบเท่ากับ

ลูกจ้างหรือพนักงานทั่วไปขององค์กร ยกตัวอย่าง

เช่นผู้ฝึกปฏิบัติงานที่เข้ามาในสัญญาจ้างงานจะต้อง

ไม่ทำางานเกินกว่า 8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่เกิน

กว่า 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามอาจจะมีการ

ทำางานล่วงเวลาโดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของเขา

เอง แต่ทั้งนี้เมื่อรวมแล้ววันหนึ่งจะต้องทำางานไม่เกิน 

12 ชั่วโมง และชั่วโมงการทำางานล่วงเวลาทั้งหมดจะ

ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนายจ้างจะต้อง

จ่ายแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานสำาหรับช่ัวโมงการทำางานล่วง

เวลาหรือการทำางานในวันหยุด ซึ่งอัตราค่าตอบแทน

สำาหรับการทำางานล่วงเวลานั้น ไม่น้อยไปกว่าหนึ่ง

เท่าครึ่งของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำางานปกติ และ

นายจ้างจะต้องจัดให้ผู ้ฝึกปฏิบัติงานมีวันพักผ่อน

หนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์ (ไม่จ่ายค่าจ้าง) ซึ่งอาจเป็นวัน

อาทิตย์หรือวันอื่นๆ ได้

 ในส่วนของสถาบันการศึกษาซึ่งมีส่วนร่วม

ในการเลือกแหล่งฝึกและโครงงานท่ีเหมาะสมแก่

นักศึกษาฝึกงาน โดยเป็นการทำางานร่วมกันของ

สถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกงานที่จะสรุปหรือ

แนะนำาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ตลอดจนการเตรียมตวัทำางานและผูท้ีจ่ะสามารถให้คำา

แนะนำาได้ นกัศกึษาฝึกงานควรทำาความเข้าใจเกีย่วกับ

การเตรียมการทำางานก่อนท่ีจะรับการฝึกงาน สถาบนั

การศึกษาควรประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานโดย

คำานึงถึงข้อเสนอแนะจากท้ังนักศึกษาและนายจ้าง 

ทั้งสถาบันการศึกษาและนายจ้างควรจะให้ข้อเสนอ

แนะเป็นประจำาแก่นักศึกษาตลอดการฝึกงาน ใน

ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ควรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การฝึกงานไปยังสถาบันการศึกษาของพวกเขาเพื่อ

ให้สถาบันและนายจ้างสามารถทบทวนและปรับปรุง

แนวทางในการฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง

 ในสหรัฐอเมริกา กม็กัมคีำาถามทีว่่านกัศกึษา

ฝึกงานหรือผู ้ฝ ึกงานมีสถานะเป็นลูกจ้างหรือไม่

นั้น โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายหลายๆ ฉบับของ

สหรัฐอเมริกามักไม่ใช้คำาว่า “Intern” ซึ่งหมายถึงผู้

ฝึกงาน และไม่ปรากฏคำานี้ในการให้ความหมายของ

คำาว่า “ลูกจ้าง” อีกด้วย  ยกตัวอย่างเช่นในกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง (Worker’s 

Compensation Law) นั้น ให้คำานิยามของคำาว่า 

“ลกูจ้าง” ว่าหมายถงึ “บคุคลทีท่ำางานเพือ่ผูอ้ืน่โดยรบั

ค่าตอบแทน” หรือใน Title VII Equal Employment  

Opportunity ของ The Civil Right Act 1964 ก็ให้

คำานิยามของลูกจ้างว่าหมายถึง “บุคคลที่ถูกจ้างโดย

นายจ้าง” ((f) The term “employee” means an 

individual employed by an employer.) 

 กรณีเกี่ยวกับประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับ

สถานะของผู้ท่ีทำางานว่ามสีถานะเป็นลกูจ้าง (Worker)  

หรือเป ็นเพียงผู ้รับจ ้างอิสระ (Independent  

contractor) นั้น ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้

พจิารณาโดยอาศัยข้อเทจ็จริงหลายประการ เช่น สทิธิ

ของผูว่้าจ้างในการควบคมุลกัษณะและวธิกีารทำางาน 

ทักษะท่ีใช้ในการทำางาน เคร่ืองมอืหรืออปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การทำางาน สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาของความ

สัมพันธ์ระหว่างคูสั่ญญา การใช้ดุลยพินจิของผู้ทำางาน

เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการทำางาน วิธีการ
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จ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีข้อเท็จจริง

ทีใ่ช้ในการกำาหนดแน่นอน แต่ศาลกจ็ะให้ความสำาคญั

กบัลกัษณะแรกซึง่กค็อื การเข้าไปมส่ีวนในการควบคมุ

การทำางาน วิธีการของลูกจ้าง (Worker) เพื่อให้งาน

สำาเรจ็ลลุ่วง ซึง่จะไม่เหมอืนกับกรณขีองผูร้บัจ้างอสิระ 

(Independent Contractor)

 ผู ้ฝ ึกงานที่ได้รับค่าตอบแทนในประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย

ทัง้หมดเช่นเดยีวกบัพนกังานประจำาเตม็เวลา ยกตวัอย่าง 

เช่น กฎหมายที่ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดทางเพศ

และการเลือกปฏิบัติ แต่สำาหรับผู้ฝึกงานที่ไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนนั้นกฎหมายยังมีความไม่ชัดเจนมากนัก 

อย่างไรก็ตามในเรื่องการคุ้มครองผู้ฝึกงานที่ไม่ได้รับ 

ค่าตอบแทนนั้น มลรัฐนิวยอร์กเพิ่งผ่านกฎหมาย

คุ้มครองผู้ฝึกงานท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทนท่ีกำาหนดไว้

อย่างชดัเจน และเมือ่ต้นปี ค.ศ. 2014 มลรัฐแคลฟิอร์เนยี 

ได้มีการนำาเสนอพระราชบัญญัติในเรื่องการคุ้มครอง

การล ่วงละเมิดทางเพศแก่ผู ้ฝ ึกงานที่ ไม ่ได ้รับ 

ค่าตอบแทน ซึ่งในขณะเดียวกันกฎหมายท่ีคุ้มครอง 

ผูฝึ้กงานทีไ่ม่ได้รับค่าตอบแทนในทีท่ำางานซึง่นอกจาก

มลรัฐนิวยอร์ก วิชิงตันดีซี และโอเรกอนยังไม่มีความ

ชัดเจน (Hylan, 2014)

 กรณจีะเหน็ได้ว่าในต่างประเทศนัน้ผูฝึ้กงาน

นั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ฝึกงานที่ได้

รับค่าตอบแทนจะมีสถานะคล้ายกับลูกจ้างเต็มเวลา

และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในระดับเดียว

กับลูกจ้าง ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือผู้ฝึกงานที่ไม่ได้

รับค่าจ้างนั้น ยังมีเพียงบางประเทศหรือบางรัฐที่มี

ความพยายามทีจ่ะให้ความคุม้ครองในการการทำางาน

แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะความ

ไม่ชัดเจนในสถานะของผู้ฝึกงานประเภทที่ไม่ได้รับ 

ค่าตอบแทนว่ามีลักษณะของนิติสัมพันธ์แบบใด

ระหว่างลูกจ้างหรือผู้รับจ้างอิสระ ดังนั้น สิ่งที่ต้อง

พิจารณาในลำาดับแรกคือการพิจารณาลักษณะของ

นติิสมัพนัธ์ตามสัญญาระหว่างนายจ้างกบัลกูจ้างหรอื

ผู้รับจ้างอิสระ จากนั้นจึงจะนำาไปพิจารณาประเด็น

การให้ความคุ้มครองการทำางานต่อไป

บทสรุป

 จากการศึกษาข้อเท็จจริงและลักษณะทาง

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการทำางานหรือฝึกปฏบิติังาน

ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาหรือผู้ฝึก

ปฏิบัติงานนั้น จะเห็นว่าลักษณะการฝึกปฏิบัติงาน

ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานประกอบการ

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรที่

กำาลังศึกษา ไม่มีลักษณะเป็น “ลูกจ้าง” ตามสัญญา

จ้างแรงงาน ซ่ึงส่งผลให้มิอาจนำาเอาบทบัญญัติของ

กฎหมายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องในเรือ่งการคุม้ครองแรงงาน

แก่ลูกจ้างมาใช้บังคับกับนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาสหกจิ

ศกึษาตามความหมายท่ีเราเข้าใจ ซ่ึงในปัจจุบนัมเีพยีง

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยว

กับการคุ้มครองผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำางาน ซึ่ง

เป็นกฎหมายลำาดับรองที่ออกตามความในพระราช

บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่

สามารถนำามาใช้เทยีบเคยีงในการคุม้ครองการทำางาน

หรือฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาสหกิจ

ศกึษา แต่กม็ใิช่กฎหมายทีม่วีตัถปุระสงค์โดยตรงทีจ่ะ

มุ่งให้ความคุ้มครองการทำางานหรือฝึกปฏิบัติงานแก่

นกัเรยีน นสิติ นกัศึกษาสหกจิศกึษา นอกจากนีย้งัพบ

ว่าประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาท่ีเกี่ยว

กับการให้ความคุ้มครองการทำางานหรือฝึกปฏิบัติ

งานที่ยังไม่ชัดเจนครบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเดน็การคุม้ครองในกรณกีารประสบอนัตรายหรอื

เจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากการทำางานโดยตรง ดังนั้นจึง

สมควรที่จะมีการพิจารณาบัญญัติกฎหมายเฉพาะที่

กำาหนดการคุ้มครองการทำางานหรอืฝึกปฏบิตังิานเป็น

กรณพิีเศษสำาหรับนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษาสหกจิศกึษา
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ข้อเสนอแนะ

 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอุด

ช่องว่างของกฎหมายในประเด็นนี้ ภาครัฐควรที่จะ

พิจารณาการคุ้มครองการทำางานหรือฝึกปฏิบัติงาน

ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งถือเป็น

เยาวชนที่เป็นกำาลังสำาคัญของชาติต่อไปในอนาคต 

ทั้งนี้ อาจทำาได้ใน 2 กรณีคือ 

 กรณีท่ีหนึ่ง พิจารณาขยายการคุ ้มครอง

การทำางานตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยออกเป็น

ประกาศกระทรวงแรงงานซึ่งอาศัยอำานาจตามความ

ในมาตรา 6 คล้ายกับการคุ้มครองแรงงานในกลุ่ม

อาชีพพิเศษ เพื่อให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะ

แก่การทำางานหรือฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาสหกิจศกึษา เพือ่ให้การทำางานหรอืฝึกปฏบิตัิ

งานของนกัเรียน นิสติ นักศกึษาสหกจิศกึษาได้รบัการ

คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ

 กรณทีีส่อง พจิารณาการออกกฎหมายพิเศษ

เพื่อคุ้มครองผู ้ฝึกปฏิบัติงานท่ีเป็นนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษาโดยเฉพาะ โดยการคุ้มครอง

ทั่วไป เช่น เวลาทำางาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา

อาจพจิารณาจากการคุม้ครองการผูฝึ้กปฏบัิตงิานตาม

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การคุ้มครองผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำางานที่มีอยู่

แล้ว แต่ควรเพิม่เตมิบทบัญญตัใินประเดน็สำาคญัทีก่าร

คุ้มครองในปัจจุบันยังไปไม่ถึง อาทิเช่น บทบัญญัติที่

เก่ียวกับการคุ้มครองจากการประสบอนัตรายหรอืเจบ็

ป่วยที่เกิดจากการทำางานซึ่งอาจพิจารณาเทียบเคียง

กับกฎหมายเงินทดแทนและกำาหนดให้เป็นหน้าที่

สถานประกอบการที่จะต้องเป็นผู้ดำาเนินการในเรื่อง

นี้อย่างจริงจัง ตลอดจนให้มีกลไกในการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามและควรมีการกำาหนดโทษหากมีการ

ฝ่าฝืน และบทบัญญัติที่เก่ียวกับการคุ้มครองเงินค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ

การคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างผู้ดำาเนิน

การฝึกและผูร้บัการฝึกซึง่เป็นเยาวชนทีอ่ยูใ่นวยัเรยีน 

เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

เป็นต้น นอกจากนีอ้าจศกึษาเปรียบเทยีบลักษณะการ

คุ้มครองผู้ฝึกปฏิบัติงาน (Interns) ของต่างประเทศ

ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เช่น การทำางาน

ร่วมกันของสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกงานที่จะ

สรุปหรือแนะนำาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมใน

การทำางาน ตลอดจนการเตรียมตัวทำางานและผู้ที่จะ

สามารถให้คำาแนะนำาได้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรการการคุ้มครองการฝึก

ปฏิบัติงานของนักเรียนหรือนักศึกษาสหกิจศึกษาให้

มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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