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ขอมูลสําหรับส่ือมวลชน 
 

เช็กสภาพ “ฐานรากเศรษฐกิจ” แรงงานไทยสบายดหีรือไร? 
 
“คนวัยแรงงาน” เปนเสมือนเสาหลักในการพัฒนาประเทศทุกระดับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกประเทศจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัย “ขุมพลัง” จากคนวัยทํางานใน

การขับเคล่ือนสังคมใหกาวไปขางหนา ขณะเดียวกัน วัยแรงงานก็เปนโครงสรางสําคัญในการเก้ือหนุนใหกลุมเด็ก
และผูสูงวัยสามารถดํารงอยูไดอยางปกติสุข และยังเปนสวนเติมเต็มที่นําพาหนวยทางสังคมเล็กๆ อยางครอบครัว
และชุมชนใหเกิดความสมดุล 

“ตนคิด” ฉบับน้ีจึงขอสํารวจสถานการณกลุมวัยแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกายและจิตใจวา วันน้ี
เสาหลักของสังคมไทยยังอยูดีมีสุขกันหรือไม? 

 

เปลือยโครงสรางแรงงานไทย 
ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2547-2551) สัดสวนของแรงงานไทยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยป 

2547 มี รอยละ 54.9 เพ่ิมเปน รอยละ 56.7 ในป 2551 อันเปนผลจากการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางประชากรไทย
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนกลุมประชากรวัยเด็กและผูสูงอายุ โดยประชากรวัยเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป ลดลง
จาก รอยละ 24.2 ในป 2547 เหลือ รอยละ 21.8 ในป 2551 (ดังภาพที่ 1) ในขณะที่กลุมผูสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมมาก
ขึ้น และมีชวงอายุการทํางานที่ยาวนานมากขึ้น โดยยังคงทํางานอยูแมอายุมากกวา 60 ป 

 

ภาพท่ี 1 แสดงสัดสวนกําลังแรงงานไทย ป 2547-2551 
 

 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, อางใน รายงานสุขภาพคนไทย 2553 
 
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมวัยแรงงานพบวา คนที่มีงานทําสวนใหญเปนลูกจางในภาคเอกชน โดยสัดสวน

แรงงานไทยป 2552 อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดประมาณ รอยละ 32 ของกําลังแรงงานท้ังหมด 
รองลงมาคือ ภาคกลาง รอยละ 25 สวนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจํานวนนอยที่สุด รอยละ 11 
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การศึกษาแรงงานไทยสูงขึ้น 
คุณภาพแรงงานไทยดานการศึกษาพบวา มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น นับเปนหน่ึงในตัวช้ีวัดสําคัญของ

คุณภาพแรงงานท่ีมีแนวโนมปรับตัวในทางบวก โดยมีสัดสวนแรงงานที่จบระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น จาก รอยละ 10 
ของกําลังแรงงานในป 2542 เปน รอยละ 16 ในป 2552  

ขณะเดียวกัน แรงงานที่ไมมีการศึกษาหรือมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวามีสัดสวนลดลง
อยางตอเน่ืองในชวง 10 ปที่ผานมา จาก รอยละ 70 ของกําลังแรงงาน ในป 2542 เหลือ รอยละ 56 ในป 2552 

 

2 ใน 3 เปนกลุมแรงงานนอกระบบ 
จากการสํารวจพบวาสัดสวนของแรงงานไทยท่ีไมมีงานทํามีเพียง รอยละ 2 ของกําลังแรงงานทั้งหมด 

และยังพบอีกวาสัดสวนคนที่มีงานทําเกือบ 2 ใน 3 เปนการทํางานนอกระบบ  
ต้ังแตป 2549 เปนตนมา กลุมแรงงานนอกระบบมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น โดยสวนใหญเปนกลุมแรงงานใน

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีแรงงานนอกระบบเพียง 1 ใน 3 เทาน้ัน    
ปญหาสําคัญประการหน่ึงของกลุมแรงงานนอกระบบคือ การไมไดรับความคุมครองและไมมี

หลักประกันทางสังคมจากการทํางาน 
 

รอยละ 80 ปวยจากสารกําจัดศัตรูพืช 
ผลการศึกษาการเจ็บปวยในกลุมโรคจากการทํางานของแรงงานใน รายงานการเฝาระวังโรค ป 2551 

พบวา อาการเจ็บปวยจากโรคที่มีสาเหตุจากการไดรับสารพิษในสารกําจัดศัตรูพืชครองเปนอันดับหน่ึง โดยมี
สัดสวนมากถึง รอยละ 80 รองลงมาคือ สารปโตรเลียม รอยละ 8 โรคปอด รอยละ 6 แกสและสารระเหย รอยละ 3 
สารหนู แมงกานีส แคดเมียม และปรอท รอยละ 2 และสารตะก่ัว รอยละ 1 (ดังภาพที่ 2) 

 
ภาพท่ี 2  แสดงสัดสวนของผูปวยท่ีเปนโรคจากการประกอบอาชีพ จําแนกตามโรค และลักษณะงาน ป 2551 
 

 
 
ที่มา : รายงานการเฝาระวังโรคป พ.ศ. 2551, สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, อางใน 
รายงานสุขภาพคนไทย 2553. 

 
จะเห็นไดวาโรคจากสารพิษตางๆ อยูในเกณฑเฉล่ียไมสูงมากนัก ตางจากโรคจากสารกําจัดศัตรูพืชที่มี

สัดสวนสูงมากอยางเห็นไดชัด 
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นอกจากน้ี ยังพบวา ภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนของผูปวยที่เปนโรคจากการประกอบอาชีพมากที่สุด รอย
ละ 42 รองลงมาคือ กลุมแรงงาน รอยละ 23 และกลุมแมบาน/นักเรียน รอยละ 14 ขณะที่กลุมขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และกลุมคาขายมีสัดสวนเพียง รอยละ 1 เทาน้ัน 

 
 

อุบัติเหตุ-เอดสแซงหนาคราชีวิตแรงงาน 
ขอมูลการศึกษาดานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย โดย สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ

ระหวางประเทศ ระบุขอมูลสุขภาพของกลุมแรงงานไทยวา สาเหตุหลักของการเสียชีวิตในกลุมแรงงานอายุ 15-29 
ป ทั้งชายและหญิง เกิดจากสาเหตุสําคัญ ไดแก อุบัติเหตุ และโรคเอดส  

สวนกลุมแรงงานตอนกลางและตอนปลาย อายุต้ังแต 30-59 ป พบวา สาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญเปน
กลุมโรคติดเช้ือและโรคเร้ือรัง โดยกลุมอายุ 30-44 ป สาเหตุหลักของแรงงานทั้งชายและหญิงคือ โรคเอดสและ
อุบัติเหตุจราจร สวนกลุมอายุ 45-59 ป สาเหตุหลักของแรงงานชายคือ มะเร็งตับและเอดส สวนแรงงานหญิงคือ 
โรคหลอดเลือดสมองและมะเร็งปากมดลูก 

 

รับจางรายไดนอย-สุขภาพจิตย่ําแย 
รายงานการสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 ช้ีวา อาชีพที่มีสุขภาพจิตอยูในเกณฑตํ่า

มากที่สุดคือ รับจางทั่วไป เน่ืองจากเปนอาชีพที่ไมมั่นคงหรือมีรายไดไมแนนอน มีคุณภาพชีวิตที่ไมดี อันเปน
สาเหตุสําคัญที่จะนําไปสูปญหาการฆาตัวตาย ในขณะกลุมที่มีคะแนนสุขภาพจิตสูงที่สุดคือ ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

แมวาสุขภาพจิตของแรงงานไทยเริ่มมีเคาลางของปญหา ทวา ผลสํารวจยังพบวาวัยแรงงานเปนกลุมที่มี
ระดับสุขภาพจิตอยูในเกณฑที่ดี (ดังภาพที่ 3) 

 
ภาพท่ี 3 แสดงคะแนนสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ป ขึ้นไป จําแนกตามอาชีพ 

  

 
 
ที่มา :  การสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ รวมกับสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม และกรมสุขภาพจิต, 2552,  อางใน รายงานสุขภาพคนไทย 2553. 
 

5 อันดับ ปจจัยเส่ียงจากการทํางาน 
จากตัวเลขผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน โดยจําแนกตามส่ิงที่ทําใหประสบ

อันตรายสูงสุด 5 อันดับแรก ป 2551 ไดแก อันดับ 1 วัตถุหรือสิ่งของ  มีจํานวน 82,068 คน อับดับ 2 เครื่องจักร 
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จํานวน 23,427 คน อันดับ 3 เครื่องมือ จํานวน 22,249 คน อันดับ 4 สภาพแวดลอมเก่ียวกับการทํางาน จํานวน 
13,448 คน และอันดับ 5 ยานพาหนะ จํานวน 8,855 คน (ดังภาพที่ 4) 

 

ภาพท่ี 4 แสดงจํานวนผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน จําแนกตามสิ่งท่ีทําใหประสบอันตราย 
สูงสุด 5 อันดับแรก ป 2551 

 
 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคม, สถิติประกันสังคม พ.ศ. 2551 
 
แรงงานไทยเสี่ยงภัยลดลง 
จากสถิติการประสบอันตรายอันเน่ืองมาจากการทํางานของสํานักงานประกันสังคมในรอบ 10 ปที่ผาน

มา (พ.ศ. 2542-2551) พบวา มีแนวโนมลดลง โดยในป 2542 การประสบอันตรายทุกกรณีมีอัตรา 32.2 ตอลูกจาง 
1,000 คน ซึ่งมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งป 2551 ลดลงเหลือ 21.7 ตอ 1,000 คน 

หากพิจารณาเฉพาะกลุมที่ประสบอันตรายกรณีรายแรง คือ ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน และ
หยุดงานเกิน 3 วัน พบวา มีแนวโนมลดลงเชนกัน จากป 2542 อัตรา 10.2 ตอ 1,000 คน เหลือ 6.1 ตอ 1,000 คน 
ในป 2551 (ดังภาพที่ 5) 

 
ภาพท่ี 5  แสดงอัตราการประสบอันตรายตอลูกจาง 1,000 คน ป 2542-2551 
 

 
 

ที่มา :  สํานักงานประกันสังคม, อางใน รายงานสุขภาพคนไทย 2553.   
 

อันตรายจากการทํางาน อุบัติภัยท่ีจัดการได 
แมวาอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานจะมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง แตจํานวนลูกจางที่ไดรับ

อันตรายก็ยังมีจํานวนสูง ในแตละปจะมีผูประสบอันตรายจากการทํางานประมาณ  1.5-2.0 แสนคน และรัฐตอง
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จายเงินทดแทนในกรณีดังกลาวไมนอยกวาปละ 1.6 พันลานบาท โดยมูลคาน้ียังไมรวมความสูญเสียในดานอื่นๆ 
อาทิ ผลกระทบตอนายจาง ภาระในการดูแลความเจ็บปวย และรายไดของครอบครัว ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม อันตรายจากการทํางานเปนอุบัติเหตุที่สามารถปองกันได โดยใชมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยในการทํางาน อาทิ จัดอุปกรณปองกันอันตราย จัดสภาพแวดลอมที่ทํางานใหไดมาตรฐาน และมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ สําหรับลูกจางตองตระหนักถึง
ความปลอดภัยในขณะทํางาน ไมประมาท และใชอุปกรณปองกันอันตรายดวย 

แมวาสถานการณแรงงานไทยโดยภาพรวมในวันน้ีอาจยังมิใชภาพฝนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย  
ทวา สถานการณดานสุขภาพกายและจิตใจในวันน้ีถือวาอยูในเกณฑที่มีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้นกวาที่ผานมา  

 

อยางนอยน่ีเปนสวนหน่ึงของบทสะทอนวา แรงงานไทยมิไดถูกเพิกเฉยหรือน่ิงเงียบตอปญหาท่ีเกิดขึ้น
... เพราะเราตางรูดีวาประเทศไมอาจดํารงอยูได หาก “เสาหลัก” ของสังคมยังคลอนแคลน...   

  

ท่ีมา :  รายงานสุขภาพคนไทย 2553  
สืบคนไดจาก www.hiso.or.th  

   
 


