ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

แรงงานนอกระบบ ชะตากรรมนอกสายตา
แรงงานนอกระบบเปนแรงงานกลุมใหญ ที่มีถึง 2 ใน 3 ของกําลังแรงงานไทย และ รอยละ 70 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศก็มาจากแรงงานกลุมนี้
ดังนั้น คงไมผิดนักหากจะกลาววา แรงงานนอกระบบคือ ผู กุม ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
แต ไ ฉนเลย กลุ ม คนเหล า นี้ จึ ง กลายเป น เพี ย ง ม า นอกสายตา ที่ ไ ม ไ ด รั บ การใส ใ จดู แ ลจากภาครั ฐ
เทาที่ควร

ชะตากรรม...มานอกสายตา
ฤๅจะเปนเพราะแรงงานนอกระบบสวนใหญทํางานในภาคการเกษตรและประมง งานบริการ หัตถกรรม
และอาชีพที่ตองใชแรงงาน ซึ่งไมมีกฎหมายรองรับ ไมมีการรวมตัวกัน และไมสามารถตอรองใดๆ ได พวกเขาจึง
ถูกละเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสวัสดิภาพในการทํางาน
• ความไมปลอดภัยในการทํางาน
ขอมูลสุขภาพกายของแรงงานนอกระบบ ที่ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจไวเมื่อป 2551 พบวา แรงงาน
สวนใหญประสบอันตรายจากการทํางานเนื่องจากความไมปลอดภัยของสารเคมีถึง รอยละ 59.6 รองลงมาคือ
ปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมือที่เปนอันตราย รอยละ 19.8
ภาพแสดงขอมูลผูมีงานทําที่อยูในแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามปญหาความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน

ที่มา :

การสํารวจแรงงานนอกระบบ 2551. สํานักงานสถิติแหงชาติ

เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบแลว จะพบวาแรงงานนอกระบบมีอัตราการไดรับบาดเจ็บ 174 ตอ
1,000 ประชากร ขณะที่แรงงานในระบบไดรับบาดเจ็บจากการทํางานอยูที่ 106 ตอ 1,000 ประชากร คิดเปนอัตรา
ที่สูงกวาถึง 1.64 เทา
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ตัวเลขนี้สะทอนใหเห็นภาวะที่เปราะบาง และปจจัยเสี่ยงในการทํางานของแรงงานนอกระบบเปนอยาง
มาก
ภาพแสดงอัตราการไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานตอแรงงาน 1,000 คน

ที่มา :

การสํารวจแรงงานนอกระบบ 2551. สํานักงานสถิติแหงชาติ

• งานหนักเกินพิกัดสุขภาพ
ยิ่งไปกวานั้น เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทํางาน พบวา 2 ใน 5 ของแรงงานนอกระบบตองทํางาน 50 ชั่วโมง
ขึ้นไปใน 1 สัปดาห ซึ่งแนนอนวา ยอมสงผลตอสุขภาพ
ภาพแสดงชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหของแรงงานอายุ 15 ปขึ้นไป

ที่มา :

การสํารวจแรงงานนอกระบบ 2551. สํานักงานสถิติแหงชาติ

• หลักประกันสุขภาพสําหรับบางคน
งานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ระบุวา แมแรงงานนอกระบบจะมีรายไดตอวันคอนขางสูง แตรัฐก็
ไมไดมีสวัสดิการอื่นๆ ให ยกเวนบางคนที่มีหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตนั่นก็ไมไดใหหลักประกันวา คนที่มี
หลักประกันสุขภาพสามารถใชสิทธิ์นั้นได เนื่องจากผูปวยบางคนเปนผูยายถิ่น

หลักประกันสุขภาพยังไม “ถวนหนา”
เมื่อหันมาดูเรื่องของ สวัสดิภาพแรงงานตางดาวในประเทศไทย พบวา มีแรงงานตางดาวที่ไดรับการ
ผอนผันใหจดทะเบียนขอใบอนุญาตทํางาน ตั้งแตป 2539 (ราว 1,310,690 คน) ทุกคนที่ขึ้นทะเบียนจะตองซื้อบัตร
ประกันสุขภาพ 1,300 บาท/ป และตั้งแต ป 2549 รัฐอนุญาตใหมีการนําเขาแรงงานระดับลางจากลาวและกัมพูชา
ซึ่งเปนแรงงานถูกกฎหมายรวม 26,562 คน ที่ไดรับสวัสดิการในการรักษาพยาบาลภายใต พ.ร.บ.ประกันสังคม
โดยงานที่อนุญาตใหทําคือ งานระดับลาง หรืองานกรรมกร

2

อยางไรก็ตาม แรงงานขามชาติที่ไดรับบริการจากสถานบริการของรัฐทั่วประเทศ มีทั้งผูที่มีบัตรประกัน
สุขภาพ ผูที่ไมมีบัตร (แรงงานใตดิน) และผูที่ใชสิทธิประกันสังคม รวมถึงชาวพมา ลาว และกัมพูชาที่เดินทางมา
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชายแดน
ข อ มู ล สถิ ติ ป 2551 ระบุ ว า สถานพยาบาลได ช ว ยเหลื อ แรงงานที่ ไ ม มี บั ต รและไม ส ามารถจ า ยค า
รักษาพยาบาลรวมเปนเงิน 5.6 ลานบาท แตก็มีผูที่ไมมีบัตรแตจายเงินเองรวม 53 ลานบาท ขณะที่ผูมีบัตรเขารักษา
ตัวใชเงินไปรวมประมาณ 19.7 ลานบาท จากจํานวนเงินประกันสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขจัดเก็บไดในป
2551 ประมาณ 300 ลานบาทเศษ
ภาพแสดงขอมูลการรักษาพยาบาลของแรงงานขามชาติ

หมายเหตุ : ขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลสถานการณดานสาธารณสุขในแรงงานตางชาติ สํานักบริหารการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
อยางไรก็ตาม แมรัฐจะมีการจัดสวัสดิการใหแรงงานตางดาวก็จริงอยู แตคําถามคือ สวัสดิการเหลานั้น
เพียงพอเหมาะสมหรือไม เพราะขอเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานสาธารณสุขแรงงานตางดาว ป 2551 พบวา มี
แรงงานตางดาวปวยเปนโรคอุจจาระรวงรายแรงมากที่สุด (12,382 คน) ถัดมาคือ มาลาเรีย (7,903 คน) ไขไมทราบ
สาเหตุ (3,141คน) ปอดบวม (1,613 คน) และไขเลือดออก (1,444 คน) เปนตน
ภาพแสดง 10 อันดับโรคที่แรงงานขามชาติปวยมากที่สุด

ที่มา :

ปรับจากตาราง6 ในสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 2551 สรุปรายงานการ
เฝาระวังโรค ป 2551.
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ขอเท็จจริงเหลานี้สะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยูของแรงงานตางดาววา พวกเขามีรูปแบบการกินการ
อยูที่ไมถูกสุขอนามัยนัก รวมทั้งมีเงื่อนไขการทํางานที่ไมปลอดภัยเทาที่ควร
ไมวาจะเปนแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานตางดาว ทุกคนตางก็ตองการสวัสดิภาพในการทํางาน รวม
ไปถึงสวัสดิการจากรัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียมดวยกันทั้งนั้น
ณ วันนี้ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของ “แนวรวม” ในการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุมนี้คือเรื่อง
สําคัญที่สัมพันธกับความเปนไปของสังคมไทยอยางแยกไมออกอีกตอไปแลว...
ที่มา :

บทความแรงงานนอกระบบ โดยคณะทํางานสุขภาพคนไทย และบทความสถานการณสุขภาพแรงงาน
จากประเทศพมา กัมพูชา และลาว โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ. หนังสือ
สุขภาพคนไทย 2553

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ อภิญญา 08-1916-9203
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