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แรงงานนอกระบบ: วิถีชีวิต การทํางาน การดูแลสุขภาพและสังคม 

กรณีศึกษากลุมเย็บผา ตําบลบานเม็ง อ.หนองเรือ ขอนแกน 
 
                 สุวิทย อินนามมา 
                                          สถานีอนามัยตําบลบานเม็ง 
                                                                                                            อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  

 
บทนํา 
 เสียงรองเอะอะเรียกกันของพนักงานรถทวัรที่พ่ึงจอดชัว่คราวกลางหมูบาน ในชวงตี 3 
ถึงตี 4  ของทุกคืน เปนชวงเวลาที่ชาวบานที่มีบานเรือนอยูใกลเคียงรูดีวา “ผาและวัสดตุัด
เย็บ” ที่ใชในการประกอบอาชีพ หรือการทํางานของชาวบานจํานวนหนึ่งไดถูกสงมาจาก
กรุงเทพฯ แลว ซ่ึงหลังจากที่รถทวัรวิ่งออกไปจากหมูบานไมนาน ก็มีรถกระบะหรือสามลอ 
รับจางในหมูบานวิ่งมารับของที่ถูกสงมาจากคนหรือแหลงที่เขาไดติดตอหรือพูดคุยกันทาง
โทรศัพทในชวงวันที่ผานมา มันเปนทั้งงานและความรับผิดชอบทีพ่วกเขาจะตองรีบดําเนินการ
ใหเปนไปตามขอตกลงกันแบบที่ไมเปนทางการ เปนอาชีพและรายไดที่จะทําใหพวกเขาดําเนนิ
ชีวติของตนเองและครอบครวัในชุมชนอยางมีความสุข รวมทั้งเปนสื่อความสมัพันธระหวาง
ชุมชนกับระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมืองภายนอกชุมชนดวย 
 อาชีพตัดเย็บเสื้อผา ไดกลายเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของผูคนจํานวนมากในชุมชน
บานเม็ง เปนอาชีพแรกที่เปนอาชีพเสริมในครัวเรือน แตในปจจุบันไดกลายเปนอาชีพและ
รายไดหลักของครัวเรือนจํานวนมากทั้งๆ ที่วิถีชีวิตด้ังเดิมหรือบรรพบุรุษของครัวเรือนเหลานั้น
ก็ไมเคยมีพ้ืนฐานความรูและประสบการณในการทําอาชีพดังกลาวมากอน  หากแตทําไมผูคนใน
ชุมชนนี้จึงมีความสนใจและเลือกที่จะมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผาเปนอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของ
ครัวเรือนจํานวนมาก และพบไดทุกละแวกคุมในชุมชน จนมีคํากลาวของผูเกี่ยวของกับอาชีพ
เย็บผาหลายคนในชุมชนวา “เสียงจักรเย็บผาจากครัวเรือนตางๆกลายเปนสัญลักษณหรือเพลง
กลอมนอนของผูคนในครัวเรือนและชุมชนละแวกนั้นๆ” ซ่ึงบงบอกถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได
เปลี่ยนแปลงไปกับอาชีพเย็บผาหรือการรับงานมาทําที่บานของคนในแตละครัวเรือนหรือใน
ชุมชนดวย  จึงเกิดคําถามที่เปนขอสงสัยของผูวิจัยคือ ทําไมคนในชุมชนนี้ถึงจึงเลือกที่จะทํา
อาชีพตัดเย็บเสื้อผา  การรับงานมาทําที่บานมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตหรือความ
เปนอยูของแรงงานอยางไรบาง  การจางงาน ระบบการทํางานและการปรับตัวในการรับงานมา
ทําที่บานเปนอยางไร   รวมทั้งภาวะสุขภาพและสังคม  การแสวงหาสวัสดิการและการมีสวนรวม
ของผูที่เกี่ยวของ ในการดูแลสุขภาพและสังคมแกแรงงานฯ มีอยางไรบาง 
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การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) โดยการสํารวจชุมชน 
การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตแบบมีสวนรวมในชุมชน โดยผูวิจัยซ่ึงทํางานในศูนยสุขภาพ
ชุมชนตําบลบานเม็ง และมีบทบาทหนาที่ดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแก
ประชาชนในกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะกลุมวัยทํางาน และมีบทบาทเปนคณะกรรมการ
ศูนยสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมตําบลฯ ซ่ึงมีบทบาทในการดูแลสงเสริมแรงงานนอกระบบใน
พ้ืนที่ การเก็บขอมูลจากการเขารวมกิจกรรมพัฒนาแรงงานและการสรางเสริมสุขภาพแก
แรงงานในพื้นที่ รวมทั้งการติดตามเยี่ยมบานแรงงานอยางตอเน่ือง และนําขอมูลที่ไดจากกลุม
แรงงานและผูเกี่ยวของมาวิเคราะหและตีความในแตละประเด็น และนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธี
เชิงพรรณนา (Analytic description) 
 การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีไดกําหนดแบงสวน
นําเสนอหลักออกเปน 5 สวน สวนแรก จะนําเสนอเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและวิถีการประกอบ
อาชีพด้ังเดิมของชุมชน  การเปลี่ยนแปลงเขาสูอาชีพเย็บผาหรือการรับงานเย็บผามาทําที่บาน
ของแรงงานในชุมชน ซ่ึงรวบรวมขอมูลจากบทสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสังเกต
ของผูวิจัย  สวนที่สอง จะนําเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจางงาน สภาพการทํางาน การจัดการ
ตางๆในกระบวนการทํางาน รวมทั้งพฤติกรรมแรงงานที่เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํางาน
และระบบการจัดการตางๆ  สวนที่สาม จะนําเสนอเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและสังคม องคประกอบ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการแสวงหาสวัสดิการดานตางๆ ของแรงงาน สวนที่สี่ จะเกี่ยวของกับ
รูปแบบการมีสวนรวม หรือเครือขายทางสังคมที่มีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของแรงงาน และสวนสุดทาย จะเปนบทสรุป ซ่ึงจะนําเสนอเกี่ยวขอสรุปของวิถีชีวิต
แรงงานสภาพปญหาฯและแนวทางในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการดูแลสุขภาพและ
สังคมของแรงงาน รายละเอียดที่เกี่ยวของดังน้ี 
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สวนแรก 

ชุมชนบานเม็ง:  
การเปลี่ยนแปลงดานอาชีพ เศรษฐกจิและสงัคมในชุมชน 

 
ภูมิศาสตรและกายวิภาคชุมชน 
 “บานเม็ง” ชื่อของหมูบานที่เรียกตามชื่อภูเขาที่มีนิยายเลาขานหรือบอกเลาตอกันแบบ
สนุกสนานวามาจากชื่อ “กองเม็ง” ซ่ึงเปนเครื่องประกอบในการบวชตามประเพณีอีสานอัน
เกาแก เม่ือเกิดน้ําทวมใหญ มีกลุมคนนํามากองรวมกันไวบนภูเขาที่อยูใกลๆกับหมูบาน ตอมา
ผูคนจึงเรียกชื่อภูเขาดังกลาววา “ภูเม็ง” และมีผูคนจากที่ตางๆ ยายเขามาอยูอาศัย เน่ืองจาก
เห็นวาเปนพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณทั้งแหลงน้ํา ปา ภูเขา รวมทั้งเสนทางที่จะติดตอกับชุมชน
อ่ืนๆไดหลายทางจนเกิดเปนชุมชนบานเม็งในปจจุบัน  “ชุมชนบานเม็ง” ตั้งทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดขอนแกนประมาณ 45 กิโลเมตร การกอตั้งชุมชน ไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปน
ทางการในการกอตั้งหมูบานที่ชัดเจน แตมีผูสูงอายุหลายคนเลาวา มีกลุมผูคนที่อพยพมาจาก
เขตอําเภอเมืองขอนแกนและอําเภอมัญจาคีรีมาตั้งบานเรือนตามลุมนํ้าที่ไหลบามาจากภูเม็ง ซ่ึง
เรียกกันโดย “ที่ลุมนํ้าเชิญ” เปนพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณมาก ตอมาหลายครัวเรือนไดยายมา
ตั้งบานเรือนในพื้นที่บานเม็งปจจุบัน เพราะวาที่ตั้งบานเรือนเดิมมีนํ้าทวมทุกป รวมทั้งยังมีโรค
ระบาดในชุมชนเดิม บริเวณที่ตั้งบานเม็งถึงแมวาจะเปนพ้ืนที่ดอนดินรวนปนทราย แตนับวาเปน
พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณดวยพันธุไมและสัตวปาเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นสภาพพื้นที่ก็ยัง
มีแหลงนํ้าธรรมชาติและพ้ืนที่ที่สามารถใชในการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวที่กวางขวางกวา
พ้ืนที่เดิม   

ที่ตั้งของบานเม็งในอดีตเปนชุมชนที่มีเสนทางเชื่อมตออําเภอเมืองขอนแกนและชุมชน
อ่ืนๆไมวาจะเปน ชุมชนเวียงเกา (อําเภอภูเวียง) ชุมชนชุมแพ (อําเภอชุมแพ) หรือแมแตชุมชน
บานแทน (อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ) ซ่ึงการเดินทางของผูคนจากพื้นที่ตางๆ เขาสูอําเภอ
เมืองขอนแกนจะตองแวะผานมาที่ชุมชนบานเม็งกันเปนประจํา ทําใหกลายเปนชุมชนที่มีความ
เจริญทั้งดานการคาขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ ในพ้ืนที่ใกลเคียงมาอยาง
ยาวนาน แมในระยะตอมาจะมีการตั้งชุมชนบานหนองเรือขึ้นหางจากบานเม็งประมาณ 5 
กิโลเมตร ซ่ึงมีเสนทางที่เชื่อมตออําเภอชุมแพและอําเภอภูเวียงไดงายกวาชุมชนบานเม็ง แตก็มี
เสนทางที่ตองเดินทางจากหนองเรือผานบานเม็งไปสูอําเภอบานแทน และอําเภอตางๆ ใน
จังหวัดชัยภูมิไดอยางสะดวกสบาย จนปจจุบันเปนชุมชนที่มีเสนทางการคมนาคมโดยรถทัวร
หรือการขนสงจากจังหวัดตางๆ สูกรุงเทพไดเชน หนองบัวลําภู หนองคาย อุดรธานี เปนตน 
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ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
 การเปนศูนยรวมความเจริญของชุมชนตางๆในอดีต นับเปนจุดแข็งของการการสืบทอด
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของบานเม็ง หลังการกอตั้งหมูบาน ก็ไดมีการสรางวัดเพื่อเปน
ศูนยรวมความเชื่อและจิตใจของผูคนกลุมตางๆ ชื่อ“วัดดาวเรือง” ซ่ึงถือวาเปน“ศูนยรวมของ
พระพุทธศาสนา ของอําเภอหนองเรือ” ก็วาไดเพราะในชวงกวา 100 ปที่ผานมา บานเม็งเคย
เปนศูนยการเรียนรูทางศาสนาของพระสงฆจากชุมชนตางๆ ในเขตอําเภอหนองเรือ มีการอบรม
และเรียนรูพระธรรมวินัยเปนเวลานาน นอกจากดานการศาสนาที่ไดรับความศรัทธาจาก
ชาวบานมายาวนานแลว วัฒนธรรมความเชื่อดานผีเจาที่ ผีบรรพบุรุษของคนในชุมชนก็ปรากฏ
ใหเห็นไดจากสิ่งกอสรางตางๆโดยทั่วไป เชน “ศาลปูตาหมูบาน” ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
หมูบาน ภายในศาลจะบรรจุเครื่องสักการะตางๆ ที่เปนสิ่งประดิษฐหรืองานฝมือตางๆจํานวน
มาก แกะสลักเปนชาง มา วัว ควาย ซ่ึงเปนสัตวพาหนะและสัตวเลี้ยงของปูตา ศาลปูตาจะมี
อิทธิพลตอความเชื่อและจิตใจของชาวบานมายาวนานและมีพิธีการบูชาเนื่องในกิจกรรมและ
ความเชื่อของชาวบานมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้นยังมีสถานที่ตามความเชื่อของ
หมูบาน เชน “กูบาน” “กูภูเม็ง” “กูโสกกระบุง” “กูลําน้ําเซิญ” ซ่ึงเปนความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
สถานที่ตางๆ ที่มีความสําคัญกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพของชาวบานในพื้นที่ เพราะ
ชาวบานจะมีความเชื่อวาสถานที่ตางๆ เหลานั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิที่คอยดูแลความอุดมสมบูรณของ
พ้ืนที่ ซ่ึงชาวบานตองอาศัยและทํามาหากินจากสถานที่ตางๆ เหลานั้นในการเกษตรกรรมและ
ดํารงความเปนชุมชนมาอยางยาวนาน 

ดานวัฒนธรรมประเพณี นอกจากความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมตางๆ ในทางพุทธ
ศาสนาที่มีงานบุญตลอด 12 เดือนหรือที่เรียกวา “ฮีตสิบสอง” แลว ความเชื่อที่เกี่ยวกับวิถีปฏิบัติ
ของชาวอีสานเรียกวา “คองสิบสี่” ที่เปนคําสอนใหผูคนในชุมชนเคารพนับถือกันและปฏิบัติตัวให
สัมพันธกับธรรมชาติ ก็ยังมีการยอมรับและถือปฏิบัติบางโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ ถึงแมวา
ปจจุบันความเชื่อดังกลาวจะไมเปนที่ เขาใจของคนวัยทํางานหรือคนรุนใหมในชุมชน 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่เปนวัฒนธรรมความเชื่อในวิถีชีวิตตางๆ อยูเสมอ เชน การสูขวัญ 
การบูชาผี บูชาแถน บูชาธรรมชาติ หรือเลี้ยงผีตาแฮก และอ่ืนๆ บางพิธีกรรมก็ไดรับการ
ยกระดับเปนประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นในระดับอําเภอ เชนการบูชาพระยาแถน ที่กําหนดใหมี
การจัดงาน“บุญบั้งไฟ” ของตําบลบานเม็ง เปนงานบุญประเพณีที่สําคัญอีกงานหนึ่งของอําเภอ
หนองเรือดวย 
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตางๆ ที่มีในชุมชนเริ่มปรากฏให
เห็นมากขึ้นเม่ือวิถีการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของผูคนในชุมชนเปลี่ยนไป วัฒนธรรม 
ประเพณีหลายอยางไมไดรับความสนใจจากผูคนโดยเฉพาะในกลุมวัยทํางานและเยาวชน โดย
ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญจะเปนผูสูงวัยจํานวนไมมากนัก นอกจากนั้นยังขาดกระบวนการ
ถายทอดความเชื่อตางๆสูคนรุนหลัง ใหเขาใจความหมายและวิธีการนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพตางๆของผูคนสวนใหญ มีเพียงวัฒนธรรมประเพณี
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บางอยางที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพดานการเกษตรหรือการเพาะปลูกเทานั้น
ที่มีการปฏิบัติบาง เชน “บุญขาวจ่ี” หรือ “บุญขาวสาก” ซ่ึงเปนประเพณีบูชาผีบรรพบุรุษของแต
ละครอบครัว แตกิจกรรมดังกลาวก็เริ่มไดรับผลกระทบจากความเชื่อและความเขาใจที่ลดลงของ
คนรุนตอๆมา ดังเห็นไดจากจํานวนคนที่เขารวมที่ลดลงและมีกลุมวัยกลางคนหรือผูสูงอายุ
จํานวนไมมากนักในแตละหมูบาน 
 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

“ตําบลบานเม็ง” มีหลักฐานทางราชการวา บานเม็งเปนตําบลหนึ่งที่อยูในเขตการ
ปกครองของอําเภอเมืองขอนแกน ถือวาเปนชุมชนหนึ่งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร สังคม
และการเมือง ดังจากคําบอกเลา “ตาเดช” ชายสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับประวัติหมูบานที่เคยรู
จากหลักฐานเกาแกวา “บานเม็ง” มีการกอตั้งหลังป พ.ศ. 2300 ไมนานนัก และเปนชุมชนที่
กอตั้งพรอมๆกับชุมชนอ่ืนๆในจังหวัดขอนแกน เชนบานพระลับ บานทุม (ในเขตอําเภอเมือง
ขอนแกน) ภูเวียง ชุมแพ  นอกจากนั้นยังมีหลักฐานจากเอกสารการปกครองที่ระบุวาตําบลบาน
เม็ง เปนหมูบานที่ไดรับการยกระดับเปนตําบลโดยรวมเขตการปกครองครอบคลุมตําบลตางๆ
ในอําเภอหนองเรือ รวมไปถึงบางหมูบานของอําเภอบานฝาง  

การเปนศูนยกลางในการติดตอระหวางชุมชนตางๆ บานเม็งจึงกลายเปนศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เชนดานการศึกษา โดยในชวงป 
พ.ศ.2500 มีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสอนหนังสือแกเยาวชนและผูสนใจในหมูบาน ที่จบ
การศึกษาเบื้องตนจากโรงเรียนวัดดาวเรืองบานเม็ง ซ่ึงจะสอนในระดับ ป. 3 ป.4 หรือ ม.1 
กอนที่จะมีการกอตั้งโรงเรียนในระดับดังกลาวในเขตชุมชนหนองเรือโรงเรียนดังกลาวจึงปด
กิจการไป เน่ืองจากชาวบานจะนิยมการสงลูกหลานออกไปเรียนที่โรงเรียนในหนองเรือ ซ่ึงมี
นักเรียนจากทุกชุมชนในอําเภอหนองเรือ จนปจจุบันโรงเรียนบานเม็งไดขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นตนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน แตประชาชนสวนใหญยังนิยมสงลูกหลานออก
เรียนภายนอก เน่ืองจากมีความคิด ความเชื่อในโอกาสทางการศึกษาที่ดีกวาในชุมชน 

ดานการประกอบอาชีพ ในอดีตชุมชนบานเม็งถือวาเปนชุมชนเกษตรกรรม ที่มีการ
ปลูกขาวและพืชตางๆ ที่ใชเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  ขาวนับเปนพืชที่ชาวบานถือวาสําคัญ
ที่สุดของชุมชน ทุกครัวเรือนจะมีที่นาเพื่อทําการเพาะปลูกขาวเปนของตนเอง แตอยางไรก็ตาม
การทํานา ก็ยังตองอาศัยธรรมชาติหรือทํากันในฤดูฝนเปนหลักเพราะขาดแหลงน้ํานอกฤดูกาล 
หมดฤดูฝนหรือเขาสูหนาแลง แหลงนํ้าตางๆก็จะแหงขอด  บางปฝนตกไมตอเน่ืองตามฤดูกาล 
ก็ยิ่งทําใหการทํานาไมไดผลดวย สวนการเลี้ยงสัตวถือเปนอีกอาชีพหน่ึงที่คูมากับวิถีชีวิตของ
ชาวบาน แตสัตวเลี้ยงสวนใหญยังเปนสัตวเพ่ือใชแรงงาน เชน วัว  ควาย โดยจะมีกันเกือบทุก
ครัวเรือนนอกจาก ควาย หรือวัว ซ่ึงถือเปนสัตวเลี้ยงในวิถีชีวิตของชาวบานเม็งแลว ครัวเรือน
โดยสวนใหญจะมีการเลี้ยงไก เปด และหมู ไวเปนอาหารหรือแลกเปลี่ยนซื้อขายในชุมชน การ
เลี้ยงไหมก็เปนอีกอาชีพหน่ึงที่ถือวา เปนอาชีพเสริมที่สําคัญของทุกครัวเรือนในอดีตก็วาได ทุก
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บานจะปลูกหมอนไวเลี้ยงไหม โดยจะมีที่ดินสําหรับปลูกหมอนของตนเอง มีการเลี้ยงไหมทั้ง
หนาฝน หนาแลง ไหมที่ไดจากการเลี้ยงก็จะนํามาใชเปนวัตถุดิบในการทอผา ซ่ึงเปน
อุตสาหกรรมหลักของทุกครัวเรือนในอดีต โดยมีแรงงานสวนใหญเปนผูหญิงหรือแมบาน  ผาที่
ไดจากการทอจะเปนสินคาที่ใชซ้ือขายแลกเปลี่ยนและเปนสัญลักษณบงบอกถึงความมีฐานะของ
แตละครัวเรือนดวย  สวนอาชีพที่เปนอาชีพเสริมของผูชายในชุมชนคือ อาชีพรับจางตัดไม เลือ่ย
ไม เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตรและที่ตั้งของหมูบานดั้งเดิมจะมีปาไมและตนไมใหญที่อุดมสมบูรณ
อยูใกลภูเขา การตัดไมและการเลื่อยไมโดยใชเครื่องมือด้ังเดิมจึงถูกถายทอดสูคนหนุมในชุมชน
มาอยางยาวนาน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น เม่ือวิถีชีวิต
และการประกอบอาชีพของชาวบานจากการพึ่งพาธรรมชาติและทรัพยากรที่มีในทองถิ่น  แต
เม่ือทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอยูเริ่มลดนอยลงชวงป พ.ศ.2490 ชุมชนเริ่มถูกกระทบจากปจจัย
ภายนอกชุมชน โดยเฉพาะการเคลื่อนยายหรือการสงเสริมอุตสาหกรรมของภาครัฐสูชนบท ทํา
ใหผูคนในชุมชนเริ่มมองหาอาชีพหรือชองทางในการหารายไดใหม มีการศึกษาหาความรู และ
การเรียนรูอาชีพใหมนอกชุมชนมากขึ้น ชาวบานหลายครอบครัวไดสงลูกหลานของตนเอง
ออกไปศึกษาเลาเรียนและฝกอาชีพของตนเองภายนอกชุมชน แลวนําอาชีพใหมๆกับเขาสู
ชุมชน นับเปนชวงระยะเวลาที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและ
การประกอบอาชีพของชาวบานในชุมชนจากที่ เคยเปนอยูแบบพ่ึงตนเองและอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติ เขาสูวิถีชุมชนที่ตองปรับตัวเองตามกระแสวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ภายนอกชุมชน อาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมที่เนนการเพาะปลูกขาวเพื่อการยั้งชีพไดถูกชักนําเขา
สูเกษตรอุตสาหกรรมมากขึ้น เชนการสงเสริมปลูกออย ปอ มันสําปะหลังมากขึ้น จนปจจุบันการ
ปลูกออยนับเปนพืชเศรษฐกิจที่ไดเขามาเปลี่ยนแปลงสังคมชาวนาดั้งเดิมในชุมชนใหกาวเขาสู
สังคมอุตสาหกรรมและการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจภายนอกชุมชนมากขึ้นดวย 
 
การเย็บผา: อาชีพใหมของชุมชน 
 การประกอบอาชีพในชุมชนมีความหลากหลายและสามารถที่จะหาอาชีพเพ่ือพัฒนา
ความเปนอยูของตนเองในชุมชนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
ภายนอกที่หลั่งไหลเขาสูชุมชน “การตัดเย็บเสื้อผา”เปนอาชีพหน่ึงที่ไดรับการยอมรับของคนใน
ชุมชนตอการปรับตัวเขากับระบบทุนนิยมหรือการคา ซ่ึงเริ่มถูกนําเขาสูชุมชนในชวงปพ.ศ.2490 
โดย“ยายดา” ผูหญิงคนแรกของหมูบานที่ไดมีโอกาสไดเดินทางออกจากหมูบานเพื่อไปศึกษา
เลาเรียนการตัดเย็บเสื้อผาดวยเครื่องจักรสมัยใหมในตัวเมืองขอนแกนและนําอาชีพดังกลาวกลับ
เขาสูหมูบานพรอมกับจักรเย็บผาที่ในสมัยนั้น มีราคาคันละไมกี่รอยบาทเมื่อซ้ือดวยเงินสดหรือเงิน
ผอน (บริษัทซิงเกอรแหงประเทศไทย 2550)  แลวมาเปดกิจการตัดเย็บเสื้อผาแกประชาชนใน
หมูบานและสงขายภายนอกชุมชนตางๆมากขึ้น การตัดเย็บไดรับความนิยมจากชาวบานทั้งใน

ชุมชนและหมูบานตางๆใกลเคียงเปนอยางรวดเร็วมาก จนมีผูสนใจลงทุนสงลูกหลานของตนเอง
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ไปเรียนรูการตัดเย็บและกลับมาประกอบอาชีพในชุมชน กิจการเย็บผาของผูประกอบการตัดเย็บ
เสื้อผาหลายคนเจริญกาวหนา สรางรายไดและฐานะทางสังคมแกทุกๆ คน  อาชีพเย็บผา ไดทํา
ใหเกิดการสรางแรงงานที่มีฝมือหรือทักษะพิเศษจํานวนมากแกคนหนุมสาวหรือวัยทํางานทั้ง
ผูหญิงและผูชายในชุมชน ซ่ึงการเขาสูอาชีพดังกลาวจะตองผานการเรียนรูและฝกฝนจนมีฝมือ
และความชํานาญกอนจึงจะสามารถทํางานไดรวมทั้งตองเสียคาใชจายในการเรียนเปนเงิน
จํานวนมาก  แตเม่ือสามารถทํางานไดก็จะมีรายไดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูของ
แรงงานและครอบครัวใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นไดอยางมาก  
 จึงกลาวไดวา “การเย็บผา” เปนอาชีพที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชนทั้งในชุมชนบานเม็งมาตั้งแตชวงป พ.ศ. 2490  การมีรายไดที่
เกิดขึ้นทุกวันและมีความตอเน่ืองจากการเย็บผาของยายดาและผูประกอบกิจการเย็บผาหลาย
คน ไดสรางความเปนอยูที่ดีขึ้นกับครอบครัวของผูประกอบการและแรงงานในชุมชน ทําใหเกิด
คานิยมและความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอาชีพด้ังเดิมของตนเองไดนําชุมชนเขาสู
ระบบทุนนิยมหรือการคา การพึ่งตนเองดานอาชีพและความเปนอยูของชุมชนด้ังเดิมแบบ
เกษตรกรรมหรือมีอาชีพเพ่ือยั้งชีพเทานั้น เปลี่ยนเปนชุมชนที่มีการพัฒนาตนเองในการสราง
อาชีพและรายไดที่หลากหลาย โดยเฉพาะเร่ืองการคาขายและการรับจางจากการเย็บผา  การ
เขาสูอาชีพการตัดเย็บเสื้อผาของแรงงานในชุมชน ไดเชื่อมโยงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพขง
ชุมชนกับสภาพเศรษฐกิจภายนอกหรือของประเทศอยางแยกไมออก โดยการเรียนรูและปลูกฝง
คานิยมในเรื่องรายได ความเปนอยูหรือสถานะทางสังคมทั้งจากคนในชุมชนและสังคมภายนอก  
 นอกจากนั้นชุมชนเองยังมีการเรียนรูและพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองจนเปนอาชีพที่
สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของแรงงานและครอบครัวจํานวนมากในชุมชน ดังเห็นไดจากขอมูล
นับตั้งแตป พ.ศ. 2500 แรงงานในชุมชนที่ไดเรียนรูและมีทักษะมากขึ้นไดลงทุนเปดกิจการและ
หาตลาดในการจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปของตนเอง โดยเปดรับแรงงานในชุมชนมาเรียนฝกตัด
เย็บเสื้อผาและทํางานใหกับตนเอง ผลิตภัณฑที่ไดก็จะนําไปขายตามแหลงที่ไดไปติดตอไว 
นอกจากนั้นยังมีพอคาเรมาติดตอขอรับสินคาไปจําหนายดวย  จากขอมูลดังกลาวสามารถ
อธิบายรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและอาชีพของชุมชนบานเม็ง มีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพจากการเกษตรยั้งชีพเขาสูชุมชนการคา อาจเนื่องมาจากการคมนาคมและการติดตอกับ
สังคมภายนอกของคนในชุมชน กอนที่รัฐบาลจะมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 ในป พ.ศ.2504 ที่เนนการสงเสริมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการใช
มาตรการทางการคาเพื่อสงเสริมการผลิตสินคาเพื่อขายตลาดในประเทศเปนสําคัญ  
นอกจากนั้นยังเปนอาชีพที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูและพึ่งตนเองของคนในชุมชน กอนที่จะมีการ
หลั่งไหลของการลงทุนในธุรกิจทอผาและเสื้อผาสําเร็จรูปจากภายนอกประเทศ ที่ขยายตัวเขามา
ลงทุนกอตั้งโรงงานและดําเนินการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในชวงตนป 2510 (โกมาตร และคณะ 
2547: 91) ถึงแมรูปแบบผลิตในชุมชนจะไดรับผลกระทบจากนโยบายและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและระบบทุนนิยมดังกลาวในระยะตอมา แตการผลิตในชุมชนก็สามารถพึ่งพิงและ
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ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานและการคาเพื่อดํารงไวซ่ึงรูปแบบการประกอบอาชีพและการ
พ่ึงตนเองของแรงงานและผูประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผาไดจนถึงปจจุบัน 
  
อาชีพเย็บผา: คานิยม และวิถีชีวิตที่ใฝฝนของคนรุนใหม 

การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเฉพาะในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1  ซ่ึงเปนที่ทราบกันดีวา “รัฐ” ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทางดานอุตสาหกรรมหรือการผลิตพ้ืนฐานเพื่อการอุตสาหกรรมมากขึ้น  กระแสการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดมีผลตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของแรงงานแลประชาชนทั่วไป การเย็บ
ผาซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สามารถที่สรางรายไดแกผูประกอบการและแรงงานหลายคน จน
กลายเปนผูมีฐานะดี ไดรับการยอมรับจากผูคนในหมูบานจนถือวาเปน“ภูมิปญญา”ของหมูบาน 
งานตัดเย็บเสื้อผาจึงกลายเปนอาชีพในความฝนของเด็กวัยรุน แรงงานหลายคนไดเลา
ประสบการณที่เกี่ยวของกับอาชีพเย็บผาวา เปนอาชีพในฝนของเด็กวันรุนในอดีต ที่สามารถจะ
มีรายไดใชจายทุกวัน ไมตองทํางานหนัก ตากแดด ตากฝนเหมือนในอดีต ที่ไมเฉพาะในกลุม
แรงงานหญิงเทานั้นแรงงานชายก็เปนอีกจํานวนหนึ่งก็มีความตองการที่จะเขาสูอาชีพดังกลาว
ดวย 

คานิยมตอการมีอาชีพเย็บผาของวัยรุนชายหญิงในชุมชนบานเม็ง ชวงป พ.ศ. 2510 -
2535 คือปจจัยหลักที่ทําใหคนหนุมสาวถอยหางจากวิถีชีวิตการประกอบอาชีพทํานา ทําไร และ
การกสิกรรมตางๆ แบบด้ังเดิมของครอบครัว ถึงแมวาในครอบครัวจะยังคงมีอาชีพเกี่ยวกับ
เกษตรกรรมอยู แตการพึ่งพาอาชีพเกษตรกรรมในการดํารงชีพก็ลดนอยลง แรงงานทุกคนให
ความเห็นวาการเขาสูอาชีพเย็บผาสามารถทําไดงายขึ้น เสียคาใชจายในการเรียนนอยลง 
หรือไมตองเสียเลยหากทํางานใหรานหรือแหลงที่ฝกงานให  ดังน้ันอาชีพเย็บผาจึงเปนทางเลือก
ใหมของคนในชุมชน ยังเปนอาชีพที่มีผลตอการเปลี่ยนวิถีชีวิตไมวาจะเปนรายไดที่เพ่ิมขึ้น 
โอกาสในการเขาสูตลาดแรงงาน และการพัฒนาตนเองทางสังคม 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มุงในเรื่องของการหารายไดหรือที่ผูวิจัยเรียกวา ”เศรษฐกิจ
เงินตรา” ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในชวงป พ.ศ. 2520 - 2535  แรงงานฯในชุมชนเริ่ม
เดินทางออกจากชุมชนมาทํางานในตัวเมืองมากขึ้นตามกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ระดับชาติ ทําใหวิถีชีวิตและความเปนอยูในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะดาน
การเกษตร แรงงานหนุมสาวจํานวนมากไดหลั่งไหลออกจากชุมชน การเกษตรกรรมและการ
ประกอบอาชีพด้ังเดิมของครอบครัวขาดแรงงานรุนใหมสืบทอด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อาชีพเกษตรกรรมรูปแบบใหม ปจจัยการผลิตสูนายทุนหรือระบบทุน เชนการใหเชาที่ดินเพ่ือ
ปลูกพืชไรในอุตสาหกรรมกระดาษหรือนํ้าตาลมากขึ้น รวมทั้งสัตวเลี้ยงที่เปนปจจัยการผลิต
ด้ังเดิม เชน ควาย วัว ไดถูกขายไปเปนจํานวนมากเนื่องจากไมมีแรงงานรุนใหมสืบสานตอ 
ถึงแมวาหลังป 2540 เปนตนมา แรงงานฯดังกลาวจะเริ่มเดินทางกลับหรือรับงานเย็บผามาทําที่
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บาน แตวิถีชีวิตและการทํางานตางๆก็ยังคงรูปแบบการปฏิบัติตามแบบแผนการใชชีวิตแรงงาน
ดังที่เคยไดรับการปลูกฝงกันมาตั้งแตชวงวัยรุนหรือเขาสูอาชีพแรงงานเย็บผา 
 “ระบบทุนนิยมหรือเศรษฐกิจเงินตรา” เริ่มเขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของชุมชนมากขึ้นเม่ือระบบการผลิตดังเดิมคือการเกษตรกรรมมีภาวะตกต่ําลงเรื่อยๆ จาก
สภาพความแหงแลงและทรัพยากรทางธรรมชาติหลายๆดานในชุมชนถูกทําลายหรือใชสอยหมด
ไป เม่ืออาชีพเย็บผาหรืออุตสาหกรรมการผลิตที่ถูกนําเขาสูชุมชนและสรางฐานะใหแรงงาน
หลายคนมีฐานะที่ดีขึ้น จึงสงผลใหเกิดคานิยมใหมกับวัยรุนหนุมสาว หรือวัยทํางานในชุมชน
เห็นคุณคาของการมีอาชีพที่จะหาเงินไดเร็วและมีรายไดเพ่ือใชจายในชีวิตประจําวัน จากที่เคย
ไดจากภาคเกษตรกรรมที่แตละปจะมีรายไดเพียงปละ 1-2 ครั้งเทานั้น ซ่ึงไมเพียงพอตอการใช
จายในวิถีชีวิตประจําวัน และความเปนอยูตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง
มองไดวาเศรษฐกิจเงินตราไดเขามามีผลตอระบบเศรษฐกิจชุมชนดั้งเดิมใหลดบทบาทและ
คุณคาในวิถีชีวิตของคนในชุมชนลง 

ระบบการผลิตในชุมชนยังมีผลตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ของชุมชน ไมเพียงแตแรงงานหญิงที่เขาสูอาชีพเย็บผามากขึ้นเทานั้น ในกลุมแรงงานชายก็
สนใจและหันเหชีวิตเขาสูอุตสาหกรรมการผลิตหรืออาชีพเย็บเสื้อผามากขึ้นดวย กระแสทุนนิยม
และคานิยมตามกระแสเศรษฐกิจเงินตรา มีผลตอการปรับเปลี่ยนแนวคิดและคานิยมของชาย
หนุมหรือผูชายที่กําลังกาวเขาสูวัยแรงงาน ไดเปลี่ยนอาชีพจากภาคเกษตรกรรมที่เร่ิมมีปญหา
และระบบการผลิตเพ่ือยั้งชีพเดิมของชุมชน ไปสูการผลิตในระบบอุตสาหกรรมหรืออาชีพที่จะมี
รายไดและสรางความสุขสบายตามแนวคิดที่เปลี่ยนไปของชุมชน จนสงผลตอระบบการผลิตภาค
เกษตรกรรมที่เดิมจะใชแรงงานในครอบครัวเปนหลักมาเปนการจางแรงงานเปนครั้งคราวตาม
กิจกรรม นอกจากนั้นบางครอบครัวยังไดขายหรือใหเชาปจจัยการผลิตใหกับนายทุนหรือ
เกษตรกรภานอกชุมชนดําเนินการผลิตแทน เชนการทําไรออย การทํานา หรือเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจตางๆ เปนตน 
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สวนที่สอง 
การตัดเย็บเสื้อผา 

: การจางงาน สภาพการทํางาน และการบริหารจัดการของแรงงาน 
 
 วิวัฒนาการการประกอบอาชีพเย็บผาของชาวบานเม็งที่ยาวนาน ไดกอใหเกิด
ประสบการณเรียนรูและพัฒนากระบวนการทํางานของแรงงานใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ือง  การเรียนรูและปรับเปลี่ยนการทํางานและการบริหาร
จัดการตางๆ ของแรงงานในชุมชนบานเม็ง เร่ิมจากการตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของคน
ในชุมชนหรือหมูบานใกลเคียงเปนหลัก หรือการตัดเย็บเพ่ือการคาขายเสื้อผาสําเร็จรูปตามแบบ
ที่ผูคนและตลาดภายนอกตองการ  จนปจจุบันเปนการรับงานจากบริษัท โรงงาน รานคา หรือผู
ประกอบกิจการคาขายสินคาเสื้อผามาทําที่บาน  การรับงานมาทําที่บานจึงเปนตัวกําหนด
รูปแบบการทํางาน วิถีชีวิตและความเปนอยูของแรงงานในที่สุด  การนําเสนอในสวนนี้จะ
เกี่ยวกับรูปแบบการรับงาน การทํางาน และพฤติกรรมของแรงงานเย็บผา รวมทั้งรูปแบบ
ความสัมพันธดานตางๆ ของแรงงานฯ กับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 
รูปแบบการจางและการรับงาน 

การตัดเย็บเสื้อผาของแรงงานนอกระบบในชุมชนบานเม็ง มีแบบแผนที่เปลี่ยนแปลงไป
กับการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในชุมชนและภายนอก ซ่ึงสงผลตอรูปแบบการ
ประกอบกิจการเย็บผาและรายไดของผูประกอบการและแรงงานดวย  แมการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตออาชีพตัดเย็บเสื้อผาอยางไร  แรงงานหรือผูรับงานมาทําที่บานก็มีการ
ปรับตัว และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดเสมอ โดยมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงมา
อยางตอเน่ืองคือระยะแรกคือกอนป พ.ศ. 2500 อาชีพเย็บผาในชุมชนเปนการตัดเย็บเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของชาวบานหรือตลาดในชุมชนใกลเคียงเปนสําคัญ ผูประกอบการหรือ
แรงงานเย็บผาสวนมากจะรวมกลุมกันตามบานหรือรานตัดเย็บเสื้อผา ตอมาเม่ือเห็นชองทาง
การตลาดที่เปดกวางขึ้นประกอบกับกระแสดานการคา การลงทุนมีมากขึ้น จึงไดมีกิจการตัดเย็บ
เสื้อผาสําเร็จรูปเพ่ือสงไปขายนอกหมูบานหรือตลาดในชุมชนอ่ืนๆ  รูปแบบดังกลาวไดสราง
ความสนใจในอาชีพเย็บผาแกชาวบานในหมูบานหลายคน จนเกิดกิจการรานตัดเย็บเสื้อผา
สงออกในชุมชนหลายราย ตาเดชยายเสถียร นับเปนอีกคนหนึ่งที่มองเห็นชองทางในการสราง
ฐานะจากอาชีพเย็บผา โดยยายเสถียรไดไปเรียนตัดเย็บเสื้อผา รวมทั้งสามารถออกแบบตัดเย็บ
ของตนเองไดในชวงหลังป พ.ศ. 2500 และกลับมาเปดรานตัดเย็บเสื้อผาของตนเองในหมูบาน
แลวเปดรับแรงงานเยาวชนหนุมสาวมาเรียนตัดเย็บเสื้อผา  มีการรับงานตัดเย็บตามที่ชาวบาน
สั่งและออกแบบตัดเย็บเสื้อผานําออกไปขายตามหมูบานและชุมชนอ่ืนๆ รูปแบบการจางงานใน
ชวงเวลาดังกลาวจะใชแรงงานที่ตนเองรับมาฝกทักษะการเย็บผาในรานจนมีความชํานาญ จึงจะ
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สามารถรับงานไปทําและไดรับคาจาง โดยมีขอตกลงในเรื่องคุณภาพงานและการบริหารจัดการ
ตางๆเปนรายบุคคล 

การขยายตัวของระบบทุนนิยมและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมตามจังหวัดตางๆ มาก
ขึ้นโดยเฉพาะในชวงป พ.ศ 2520 - 2535 แรงงานสวนหนึ่งไดทยอยออกจากชุมชนสู
ตลาดแรงงานภายนอกมากขึ้น และอีกเหตุผลหนึ่งคือหลังภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในป พ.ศ. 
2540 ผูประกอบการในชุมชนไมสามารถหาตลาดจําหนายสินคาได ภาวะเศรษฐกิจของชุมชน
ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภายนอกหรือประเทศเปนอยางมาก  ผูประกอบกิจการหลาย
คนไดเลิกกิจการไป สวนที่เหลือก็มีการผลิตนอยลงจนไมสามารถกระจายงานใหกับแรงงานใน
ชุมชนไดทั่วถึง การจางงานรูปแบบใหมก็ถูกนํากลับมาสูหมูบานดวยคือ “การรับงานมาทําที่
บาน” โดยแรงงานฯเย็บผาหลายคนสามารถติดตอโรงงานหรือรานตัดเย็บเสื้อผาที่ “จายงาน
นอก” นําผาพรอมวัสดุตางๆ ที่ออกแบบและตัดเรียบรอยแลวมาทําที่บานของตนเอง  
นอกจากนั้นยังมีผูประกอบการตัดเย็บเสื้อผาจากภายนอกชุมชน ไดนําผาและวัสดุตัดเย็บมาสง
ใหแรงงานทําการเย็บถึงบานเรือน โดยมีขอตกลงและการจัดการตางๆ กับแรงงานแตละคน  ซ่ึง
รูปแบบจางงานและวิธีการจัดการสามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบโดยแตละรูปแบบจะมี
กระบวนการทํางานและพฤติกรรมของแรงงานในแตละแบบดังน้ี  
 

แบบที่ 1 กลุมรับเหมา: การจัดการแบบโรงงาน 
 การรับงานแบบรับเหมาทํางานรวมกันของแรงงาน จะมีในชุมชนเพียง 1 กลุม คือกลุม
ของอติกร แกนนํากลุมอายุ 31 ป หลังจากที่สมัครเขาทํางานในโรงงานเย็บผา อติกรไดยาย
โรงงานบอยครั้ง เพ่ือหาประสบการณและแสวงหารายไดที่ดีขึ้น จนกระทั้งไดมีโอกาสทํางานกับ
บริษัท PCK และไดมีตําแหนงเปนหัวหนาคนงานโรงงานของบริษัท  เม่ือบริษัทตองการขยาย
การผลิต และเพิ่มจํานวนพนักงานมากขึ้น จึงจําเปนตองแสวงหาที่ตั้งโรงงานในตางจังหวัดที่
สามารถหาพนักงานไดงาย  และบริษัทก็ตัดสินใจมาตั้งโรงงานในเขตจังหวัดขอนแกน ที่อําเภอ
หนองเรือ บานเกิดของเขาเอง อติกรตัดสินใจกลับมาดูแลโรงงานของบริษัทใกลบาน ในป 2548 
ระยะแรกการผลิตของโรงงานมีทาทีวาจะเปนไปไดดวยดี แตแลวก็ประสบกับปญหาขาดแคลน
แรงงาน  เน่ืองจากการเดินทางที่ไมสะดวกและสภาพการทํางานที่หนักเกินไปสําหรับแรงงานใน
ชนบท  แรงงานจึงพากันทยอยพากันลาออกไปเรื่อยๆจนโรงงานไมสามารถดําเนินกิจการตอได 
และปดโรงงานยายฐานการผลิตไปตางจังหวัด ในตนป พ.ศ.2549   

อติกรและครอบครัวไดลาออกจากบริษัท และตัดสินใจที่จะหางานและรับงานมาทําที่
บานโดยรวมกับญาติพ่ีนองและเพื่อนแรงงานที่เคยทํางานในโรงงานดวยกันประมาณ 12 คน  
เขาลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณตางๆ รวมทั้งจัดหาและเชาสถานที่เพ่ือทําการผลิต
โดยเลือกทําเลที่สะดวกตอการขนสงวัตถุดิบ งานที่เขาเลือกทําคือการเย็บ“เสื้อโปโล”ซ่ึงเขามี
ประสบการณจากโรงงานและไมตองเสียเวลาในการเรียนรูงานใหม และเขาสามารถที่จะแนะนํา
หรือสอนเพื่อนรวมงานที่สนใจมาทํางานรวมกับเขาได  สินคาที่กลุมทําการเย็บจะมียี่หอบริษัท
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หรือแบรนดสินคาดังๆหลายบริษัท การรวมกลุมของอติกรจะมีการรับงานและทํารวมกันแบบ 
“รับเหมา” โดยมีขอตกลงหรือระเบียบการทํางานตางๆรวมกัน โดยอติกร จะเปนผูทําหนาที่ใน
การติดตอหางาน การจัดการและการเงินของกลุมดวยตนเองทั้งหมด 

การหางานและรับงานมาทําที่บาน อติกรไดติดตอกับผูวาจางซึ่งเปนผูรับงานจาก
โรงงานที่มีระบบ “จายงานนอก” โดยผูวาจางจะเปนผูสงงานใหโดยตรง ไมผานระบบการผลิต
ของบริษัท โดยสวนตัวแลวอติกรไมเคยรูจักและพบเห็นกับผูวาจางหรือสงงานใหเลย การ
ติดตอกันของเขากับผูวาจาง จะใชโทรศัพทติดตอกันทุกครั้ง บริษัทที่จายงานนอกะรับรูวามีกลุม
แรงงานของอติกร เปนผูผลิตสินคาใหกับบริษัท หรือที่เรียกวา “ขาซัพ” เพราะในชวงแรกที่เปด
ทําการผลิต ไดมีตัวแทนของบริษัทซึ่งอติกรเรียกวา “QA หรือ QC ของโรงงาน” ไดมาเยี่ยมและ
ตรวจสถานที่ทํางาน เครื่องจักร และแรงงานในกลุม  อติกรเคยพบกับผูจัดการฝายขายของ
บริษัทที่เขาไปติดตอขอรับงานมาทําที่บาน และไดรับการแนะนําใหรูจักชื่อของผูวาจางพรอม
รายละเอียดการติดตอสื่อสารกันโดยที่ไมเคยพบหนากันเลย แตจากการสังเกตระหวางที่ผูวิจัย
พยายามสอบถามรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับผูวาจาง อติกรจะพยายามปกปดขอมูลดังกลาวไว
เสมออาจเนื่องมาจากขอตกลงบางประการที่อาจเกี่ยวของกับรายไดและผลประโยชนระหวางอติ
กรกับนายจางที่ไมอยากเปดเผย เน่ืองจากระหวางการสัมภาษณมีแรงงานในกลุมอยูดวยกัน
หลายคน ซ่ึงอาจปดบังไมอยากใหแรงงานในกลุมรับรู หรือสามารถติดตอกับนายจางโดยตรงได 

การติดตอประสานงานและการจางงานของอติกรกับผูวาจาง เรียกไดวาอยูบนหลักการ
ของ “ความซื่อสัตยตอกัน” โดยทั้งสองฝายจะมีการติดตอกันเกือบทุกวัน ดังเห็นไดจากการสง
วัตถุดิบหรือวัสดุตางๆในการตัดเย็บ ระหวางกันเกือบทุกวันทางรถทัวรที่วิ่งผานหนาหองเชา
สถานที่ทํางานของกลุม  การรับสงผลงานจะมีทุกวันหรืออยางนอย 2 วันตอครั้ง ผลผลิตของ
กลุมอติกรในแตละวันจะไดประมาณวันละ 300 - 400 ตัว ขึ้นกับรูปแบบการตัดเย็บหรือความ
ยากงายของเสื้อผาหรือสินคาที่รับมาทํา  สวนการเบิกจายเงินจะมีการรวบรวมบิลสินคาและ
รายการคาใชจายตางๆ สงผูวาจางทางโทรสารทุก 15 วันและจะมีการจายเงินภายใน 5 วัน  

การผลิตเสื้อโปโล สินคาซึ่งกลุมเย็บผาอ่ืนๆ ไมคอยอยากรับงานมาทํากัน เพราะ
นอกจากจะทํายากกวาผาบูติกหรือผาทั่วไปแลว จะตองมีเครื่องจักรและอุปกรณการตัดเย็บ
เพ่ิมเติมอีกหลายรายการ ซ่ึงเปนเหตุผลที่กลุมของอติกรจําเปนตองมีระบบการทํางานแบบ 
“รับเหมางานรวมกัน” กระบวนการผลิตจะมีหลายขั้นตอนซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองสามารถ
ทําไดทุกขั้นตอนและพัฒนาฝมือใหไดใกลเคียงกันโดยอาศัยการเรียนรูและพัฒนาตนเองในกลุม 
หากคนใดมีภารกิจสวนตัวหรือไมสามารถมาทํางานได คนที่เหลือก็จะแบงหนาที่ทําตามขั้นตอน
ตางๆทดแทนกันได  ในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพของสินคา อติกรและพี่สาวซ่ึงมี
ประสบการณทํางานในโรงงานดวยกันมากอน จะทําหนาที่ตรวจสอบอีกครั้ง หากพบปญหาก็จะ
ทําการแกไขหรือซอมแซมกอนสงงานใหกับผูวาจาง  ซ่ึงเม่ือถึงผูวาจางก็จะมีการตรวจรับงานอีก
ครั้งหน่ึง โดยมีเกณฑที่กําหนด หรือที่พวกเขาเรียกวา “รับได 3 เปอรเซ็นต”  คือสามารถใหมี
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ผลผลิตที่ไมไดมาตรฐานไมเกินรอยละ 3  หากมีผลผลิตไมไดมาตรฐานมากกวานั้นก็จะมีการสง
งานคืน ซ่ึงที่ผานมากลุมของอติกรยังไมเคยไดรับการสงสินคากลับแมแตครั้งเดียว 
 การบริหารงานหรือการจัดระเบียบการทํางานของกลุม “ทีมเวิรคที่ดีเปนหัวใจของการ
ทํางาน” คือหลักการและวิธีการทํางานในกลุมของอติกร เขาใหเหตุผลวาเนื่องจากงานในกลุม
เปนแบบเหมางานทั้งหมดรวมกัน ทุกคนตองสามารถทํางานทุกขั้นตอนได บางวันอาจมีคนที่
ขาดงาน หรือไปทําธุระที่อ่ืน คนที่เหลือก็ตองทําหนาที่แทนในขั้นตอนที่เขาเคยทําได  สําหรับ
เวลาทํางาน จะมีการบันทึกเวลาที่แตละคนมาทํางานในกลุมเปนชั่วโมง  หากมาสายหรือลาไป
ธุระก็ตองโดนหักชั่วโมงที่ขาดไป แลวนําชั่วโมงที่ทําไปหารกับผลงานและรายไดรวมที่กลุมผลิต
ไดในแตละวัน เวลาทํางานของกลุมจะเร่ิมตั้งแต 2 โมงเชาและเลิก 5 โมงเย็น พักเที่ยง 1 ชั่วโมง 
โดยระยะเวลาทํางานจะเปนแบบทํางาน 4 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง  หากมีการทํางานนอกเวลาจะ
เพ่ิมเวลาในตอนเย็นอีก 2 -3 ชั่วโมงตอวัน (เร่ิมเวลาประมาณ 6 โมงเย็นถึง 3 ทุม) แมรูปแบบ
การจัดเวลาการทํางานของกลุมอาจไมเปนที่พอใจของสมาชิกแรงงานบางคน แตก็ตองยอมรับ
เพราะเปนขอตกลงที่มีผลตอระบบการผลิต รวมทั้งเปนระบบที่ตนเองเคยมีประสบการณในการ
ทํางานในโรงงานมากอนแลว  

พฤติกรรมการทํางานของแรงงานในกลุมเย็บเสื้อโปโลของอติกร เ น่ืองจากได
กําหนดเวลาเขาทํางานเวลา 08.00 น.และเลิกเวลา 17.00 น. ระหวางชวงเวลาของการทํางาน 4 
ชั่วโมงจะมีการพัก 1 ชั่วโมง  การเริ่มทํางานในแตละวันจะมีการตกลงความรับผิดชอบในแตละ
ขั้นตอนรวมกันของแรงงานทุกคน จึงทําใหแรงงานทุกคนตองตั้งใจทํางานที่ไดตกลงและรับการ
มอบหมายจากกลุม และพยายามไมใหงานในขั้นตอนของตนเองลาชา ซ่ึงจะสรางปญหาใหกับ
แรงงานคนอื่นในกลุมดวย จากสภาพการทํางานดังกลาวจึงทําใหแรงงานมีความเครียดกับงาน
ของตนเองตลอดเวลา ถึงแมวาบรรยากาศระหวางการทํางานจะมีความสนุกสนาน พูดคุยกันใน
เรื่องตางๆอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนวิธีผอนคลายความเครียดหรือปญหาที่เกิดขึ้นระหวางทํางานได    
สถานที่ทํางานและสิ่งแวดลอมในการทํางานนับเปนอีกปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมตางของ
แรงงานในกลุมเย็บเสื้อโปโล  สภาพความแออัดและแนนไปดวยเคร่ืองจักรอุปกรณและวัสดุตัด
เย็บจนเกือบจะไมเหลือชองวางในการเขาใชประโยชนอ่ืนๆไดเลย รวมทั้งสภาพการทํางานที่เต็ม
ไปดวยความเสี่ยงจากฝุนที่เกิดจากผาและวัสดุตัดเย็บ รวมทั้งการจัดวางอุปกรณอํานวยความ
สะดวกของแรงงานแตละคนที่เปนไปอยางไมเปนระเบียบ เชน พัดลม เครื่องมือการตัดเย็บและ
สิ่งอํานวยความสะดวกของแรงงานแตละคน นอกจากกระบวนการทํางานที่เรงรัดของแรงงานแต
ละคนแลวการปองกันตนเองจากความเสี่ยงตางๆ เชนฝุน อุบัติเหตุจากเครื่องมืออุปกรณตางๆ 
รวมทั้งระบบไฟฟา ยังไมไดรับการเอาใจใสมากนักจากแรงงาน ซ่ึงเหตุผลหน่ึงคือความรูสึกไม
สะดวก หรือขึ้นกับความพอใจของแรงงานแตละคน แมแรงงานทุกคนจะไมพอใจกับสภาพ
สถานที่ทํางานที่แออัดแตอยางนอยบริเวณโดยรอบก็ยังมีที่วาโลงพอที่ไดมองเห็นสังคมภายนอก
หรือผูคนที่ผานไปมาไดตลอดเวลา   
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 ดานรายไดจากการทํางาน สมาชิกทุกคนจะไดคาแรงจากผลงานที่เหมารวมกันในแตละ
วันเชนเย็บเสื้อได 300-400 ตัวๆละ 10 บาท รวมเปนเงิน 3000-4000 บาท มีแรงงานกี่คน เวลา
ทํางานรวมกันเปนเทาไร (หลังหักมาสายลาไปธุระ) ก็จะนํามาหารเปนรายไดของแตละคนในวัน
น้ันๆ  โดยเฉลี่ยแลวหากมาทํางาน 8 ชั่วโมง แรงงานแตละคนก็จะมีรายไดประมาณ 300 บาท
ตอวันซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมก็มีความพึงพอใจกับรายไดดังกลาว ซ่ึงในบางชวงที่มีงานเขามาก
และจําเปนตองมีการทํางานลวงเวลาสมาชิกในกลุมก็เต็มใจที่จะทํา โดยจะมีการตกลงเงื่อนไข
และวิธีการทํางานตางๆ ใหเปนที่เขาใจและยอมรับรวมกันของสมาชิกในกลุมกอน แตอยางไรก็
ตามรายไดจากการทํางานของกลุมหรือสมาชิกก็มีแนวโนมที่จะลดลง ถึงแมจะมีรายไดตาม
ปริมาณผลงานและเวลางานของแตละคน แตทุกคนก็ยังมีขอสงสัยในการรับงานและคาจาง“ที่
แทจริง”ที่ตกลงกับนายจางวาเปนเทาไร เน่ืองจากรายไดในการตัดเย็บของกลุมและสมาชิกมี
แนวโนมจะลดลงเรื่อยๆ โดยอติกรใหเหตุผลวานายจางขอลดคาจางเพราะมีรายจายดานอ่ืนๆ
มากขึ้น แตก็ไมมีขอมูลที่ชัดเจนและปกปดชองทางที่สมาชิกในกลุมจะติดตอขอขอมูลจาก
นายจางโดยตรง ซ่ึงสมาชิกแรงงานบางคนยอมรับวาไมพอใจแตก็ไมสามารถทําอะไรไดมากกวา
การบนเล็กๆนอยๆ  หรือเปรียบเปรยนายจางเหมือนผูคุมนักโทษ เปนตน นอกจากนั้นยังตองมี
คาใชจายที่ตองรับผิดชอบรวมกันคือ คาน้ํา คาไฟ และอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจากแรงงานทุกคนและ
หลายคนก็บนวาไมคอยพอใจนักเพราะบางอยางก็ไมเกี่ยวของกับการทํางานแตก็ตองรวมจาย
ตามที่เรียกเก็บ 
 สภาพการทํางานของกลุม แมจะมีขอดีในระบบการรับงานแบบกลุมคือ การทํางานเปน
ทีมงาน และรายไดที่เทาเทียมกันของแรงงานในกลุม การทํางานไมมีการแขงขัน แมจะเรงรัด
บางในบางขั้นตอนก็จะมีการชวยเหลือกันโดยชะลองานในขั้นตอนตางๆได  มีการสราง
บรรยากาศการทํางานที่สนุกสนานรวมกันไดเร่ือยๆ การชวยเหลือกันในกลุมมีความเดือดรอน
และภารกิจจําเปนที่บานกลุมก็จะใหความรวมมือโดยการหยุดงานและสนับสนุนดูแลกันบาง แต
ขอจํากัดในเรื่องสถานที่และสิ่งแวดลอมที่คอนขางคับแคบและไมสามารถปรับปรุงหรือขยาย
บริเวณใหถูกหลักการดานสิ่งแวดลอมหรืออาชีวอนามัยไดเพราะเปนหองเชาที่เจาของอาคาร
จัดทําไวเพ่ือเปนที่พักอาศัยหรือใชประกอบกิจการที่ไมมีปญหาดานสิ่งแวดลอมแลว ระบบการ
ทํางานที่คลายคลึงกับการทํางานในโรงงาน ทั้งเรื่องเวลาในการทํางาน ขั้นตอนและการบังคับ
เรื่องผลงานที่ตองเรงรัดในแตละขั้นตอนการเย็บของแตละคน ซ่ึงกลุมเรียกระบบการทํางาน
ดังกลาววา “ระบบโมโดลา” ซ่ึงเปนระบบที่ใชในการกํากับและติดตามผลการทํางานในแตละ
ขั้นตอนของการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ขอจํากัดเรื่องการบริหารจัดการที่
จําเปนตองมีกฎระเบียบการทํางานที่คลายกับโรงงานทําใหแรงงานรูสึกอึดอัดในขอตกลง
ดังกลาว และปญหาความไมโปรงใสที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการของหัวหนากลุมหรือนายจาง
โดยที่สมาชิกกลุมไมอาจรับรูได รวมทั้งปญหาการขาดงานหรือลาออกของแรงงานก็จะทําให
ระบบงานไดรับผลกระทบ ปริมาณงานลดลง จนมีปญหาเรื่องรายไดของกลุมและสมาชิกที่ตอง
ขึ้นอยูกับนายจางจากภายนอกที่กลุมหรือสมาชิกไมมีความผูกพันกันมากนัก จึงเปนความเสี่ยง



 15 

หรือผลกระทบที่สําคัญแตแรงงานทั้งดานสุขภาพ ความปลอดภัย จิตใจและดานความมั่นคงใน
อาชีพและรายได ซ่ึงเปนปญหาสังคมและคุณภาพชีวิตของแรงงานที่มีสถานะของการเอาเปรียบ
และการกดขี่เชนเดียวกับปญหาแรงงานในอดีตที่ผานมา 
  

แบบที่ 2 กลุมรับงาน : การจัดการรวมกันแตผลงานสวนตัว 
 รูปแบบการรับงานและการจัดการรวมกันในกลุมแตผลงานและรายไดขึ้นกับ
ความสามารถของแรงงานแตละคน สามารถพบเห็นไดในหลายหมูบาน ตัวอยางของกลุมรับงาน 
เชนกลุมเย็บเสื้อครุยของพรรณีและกลุมเย็บเสื้อบูติกของประศาสตร   กลุมเย็บเสื้อครุยที่มี
สมาชิกแรงงานในกลุมจํานวน 12 คน แรงงานทุกคนมีพ้ืนฐานของวิถีชีวิตและประสบการณใน
การในการทํางานเย็บเสื้อผามากอนทุกคน โดยมีพรรณีเปนแกนนําของกลุม เขาสูอาชีพเย็บผา
หลังจากที่เรียนรูและฝกทักษะในการเย็บผากับตาเดชยายเสถียรในชุมชนบานเม็งเปนระยะเวลา
หลายป  หลังจากแตงงานก็ตัดสินใจพากันไปทํางานที่กรุงเทพ เพ่ือที่หางานที่มีรายไดและหา
ประสบการณในการเย็บเสื้อผาเพิ่มเติม  การทํางานในรานตัดเย็บเสื้อผาที่กรุงเทพไดพัฒนา
ความรูและทักษะในการตัดเย็บ รวมทั้งการบริหารจัดการ การดูแลแรงงานในรานมากขึ้น เพราะ
ไดรับความไววางใจและมีความสัมพันธอันดีจากนายจางเปนระยะเวลานานกวา 10 ป เม่ือเธอ
ตัดสินใจกลับมาทํางานที่บานในป 2539 เน่ืองจากความจําเปนทางบานและเพื่อดูแลครอบครัว
หลังจากที่สงลูกกลับมาเรียนหนังสือในหมูบาน  จึงไดรับการชวยเหลือจากนายจางโดยใหการ
สนับสนุนทั้งเครื่องจักรและอุปกรณการตัดเย็บมาดวย พรรณีไดรวมเพ่ือนแรงงานเย็บผาใน
หมูบานที่เคยทํางานที่ดวยกันและในชุมชนมารวมกันเรียนรูงานตามแบบที่รับมาจากนายจาง
โดยสวนใหญจะเปน“เสื้อครุย”แรงงานฯทุกคนจําเปนตองเรียนรูงานและวิธีการตัดเย็บตามแบบ
ของแตละสถาบันการศึกษา แลวทําการเย็บ ประกอบและตกแตง กอนตรวจสอบคุณภาพและ
บรรจุแลวสงกลับใหกับนายจาง  การรับงานของพรรณีจะมีการติดตอกับนายจางทางโทรศัพท
อยางตอเน่ือง โดยนายจางที่กรุงเทพฯจะสงงานเปนผาและวัสดุตกแตงตางๆที่ตัดเรียบรอยแลว
มากับรถโดยสารประจําทาง ซ่ึงทั้งนายจางและพรรณีไดติดตอรับสงของไว ซ่ึงวัสดุตัดเย็บที่ถูก
สงมาจากกรุงเทพฯจะมาถึงหมูบานในชวงเวลาประมาณตีสามถึงตีหา และพรรณีก็จะสงสินคาที่
ผานการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุแลวเปนกระสอบๆ มาขึ้นรถในชวงหัวค่ํา แลวโทรแจงให
นายจางมารับสินคาตามสถานที่นัดหมาย 
 รูปแบบการจางงานและการกระจายงานของกลุมเย็บเสื้อครุย เปนงานที่มีแบบเฉพาะ 
แรงงานตองเรียนรูและทําความเขาใจรวมกันของทุกคน พรรณีจะกระจายงานใหเฉพาะแรงงาน
ที่มาเรียนรูแบบงานดวยกันซ่ึงบางครั้งแรงงานในกลุมจะมาไมครบ  แตละคนจะไดงานใน
ปริมาณที่เหมาะสม หากงานมานอยในบางชวงก็จะมีการแบงเทาๆกัน แตหากงานมามากก็
ขึ้นกับความสามารถหรือผลงานของแตละคน หลายปที่ผานมางานของกลุมจะมีอยางตอเน่ือง
และอาจมีจํานวนมากนับหม่ืนชิ้นตอปขึ้นอยูกับการหางานไดของนายจาง กระบวนการและ
ขั้นตอนการทํางานของกลุมจะอาศัยการเรียนรูและขอตกลงกติกาตางๆในการตัดเย็บของกลุม
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รวมกัน เพราะในกลุมจะมีเครื่องจักรหรือบริเวณที่จําเปนจะตองใชรวมกันหลายขั้นตอน เชน 
การถอดแบบและประกอบแบบ การตัดเย็บ การรีดเรียบ การตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ บาง
ขั้นตอนจําเปนตองใชเครื่องมือรวมกันจึงตองมีขอตกลงในการแบงงานและกิจกรรมตางๆ 

การบริหารจัดการกลุมจะอาศัยความไววางใจกันเปนสําคัญเพราะสมาชิกในกลุมสวน
ใหญเปนญาติพ่ีนองและมีความสนิทสนมกันอยูแลว ทุกคนเคยทํางานดวยกันมาเปนเวลานาน มี
การเปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุมนอยมาก สําหรับคาจางที่แรงงานในกลุมไดรับจะคิดเปนรายตวัๆ 
ละ ประมาณ 30 บาทหรือมากกวานั้นถาแบบตัดเย็บมีความซับซอน ซ่ึงนายจางจะแจงใหพรรณี
และสมาชิกของกลุมทราบ ผลงานของแตละจะไดประมาณ 7-10 ตัวตอวัน ซ่ึงหากเพิ่มเวลา
ทํางาน หรือนํางานกลับไปทําที่บานดวยก็จะสามารถทําไดมากกวา 10 ตัว ซ่ึงจะทําใหแรงงานมี
รายไดประมาณ 3-4 รอยบาทตอวัน สําหรับพรรณีเองนอกจากจะไดคาแรงตามผลงานที่ตนเอง
ทําไดแลว ก็จะไดคาตอบแทนที่นายจางจัดสรรใหตามผลงานที่ผลงานของกลุมประมาณ 3-5 
บาทตอชิ้นตามสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งคาใชจายตางๆเชน คาน้ํา คาไฟฟา และวัสดุตางๆที่
พรรณีจัดหามาใชในการตัดเย็บ เปนตน  
 ระบบการทํางานของกลุมที่ไมกําหนดเวลาทํางานที่ตายตัว แตทุกคนตองทํางานของตน
ใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด แรงงานทุกคนจะวางแผนการทํางานของตนเองวาจะเริ่มจาก
ขั้นตอนใด  หากมีงานที่ตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณของกลุมก็จะตกลงกันวาการใชอุปกรณ
ดังกลาวแตละครั้งควรใชเวลานานเทาไร การแกปญหาตางๆ ในการทํางานเปนแบบที่เรียกวา 
“บัวไมช้ํา นํ้าไมขุน” หรือใชคําพูดแบบสนุกสนานกันในกลุม ทําใหปญหาดังกลาวคลี่คลาย
ในทางที่ดีมาตลอด  ดานสภาพสิ่งแวดลอมของสถานที่ทํางานของกลุม พรรณีไดปรับปรุงบาน
ของตนเองโดยตอเติมดานขางของตัวบานเปนโรงเรือนสําหรับวางเครื่องจักร และจัดเก็บงาน 
สวนบริเวณหนาบานก็ทําเปนลานสําหรับประกอบตัวเสื้อ รีดและตรวจสอบคุณภาพ สวนบริเวณ
บานโดยรอบอาคารจะมีการปรับปรุงตกแตงเปนสวนหยอมและจุดนั่งพักผอนที่รมรื่น รวมทั้ง
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแกแรงงานและแขกที่มาเยี่ยมชมการทํางานของกลุมอยางเหมาะสม 
จึงไมแปลกใจที่ในบางวันที่ไมมีงานจะมีสมาชิกมาพบปะกันในที่ทํางานอยูเร่ือยๆ  สวนสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ เชนระบบไฟฟา และเครื่องใชตางๆ พรรณีก็ใหทุกคนใชรวมกัน
เสมือนคนในครอบครัว จึงเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธและการใหความรวมมือกันเปนอยาง
ดี 
 การบริหารจัดการในกลุมเน่ืองจากความผูกพันกันเปนการสวนตัวของสมาชิกแรงงาน 
และระหวางแรงงานหลายคนกับนายจาง แรงงานในกลุมจึงรับรูและเขาใจรวมกันวารายไดและ
สวัสดิการของสมาชิกและกลุมมีอะไรบาง สวนเงินสนับสนุนการดูแลกลุมซ่ึงนายจางจะพิจารณา
ใหกับพรรณีเพ่ืออํานวยความสะดวกแกสมาชิกในกลุมตามความจําเปน หรือเพ่ิมเติมตาม
สัดสวนของงานที่กลุมไดทําการผลิตให  รายไดสวนนี้สมาชิกในกลุมจะไมติดใจและมอบหมาย
ใหพรรณีดูแลแตเพียงผูเดียว ซ่ึงจากการสังเกตสมาชิกแรงงานสวนใหญก็มีความพึงพอใจใน
ระบบการจัดการตาง ๆ ของกลุม รูปแบบการจัดการดังกลาวจึงมีผลทําใหสมาชิกมีความผูกพัน
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กันและมีการทํางานรวมกันในกลุมอยางราบรื่นมาอยางตอเน่ือง มุมมองจากภายนอกตอการ
ทํางานของกลุมเย็บเสื้อครุย จะเห็นความสนุกสนานในการทํางานของสมาชิกของกลุม
ตลอดเวลา ในสภาพสถานที่ที่มีสิ่งแวดลอมและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกตางกับราน
ตัดเย็บหรือสถานที่ทํางานของกลุมอ่ืนๆ ถึงแมจะมีการแบงงานกันทําโดยอิสระของแตละคน แต
ก็มีกติการวมกันเพ่ือปองกันความขัดแยงและการไหลเวียนของงานใหมีความตอเน่ือง  อาจมี
ปญหากระทบกระทั่งกันบางเร่ืองการไมรักษากติกาของสมาชิกกลุมบางคน แตก็สามารถพูดคุย
ตักเตือนกันเองไดภายในกลุม สวนพรรณีที่เปนเจาของสถานที่หรือหากมองอีกมุมหน่ึงคือ 
“ตัวแทนนายจางหรือหวหนาคนงาน” เพราะเขาทําหนาที่เหมือนเจาของงานหรือผูสงงานใหกับ
สมาชิกทุกคนก็จะมีบทบาทในการประนีประนอมและสรางความสัมพันธที่ดีแกสมาชิกทุกคน 

สําหรับกลุมเย็บผาบูติคของประศาสตร แกนนําของเครือขายแรงงานเย็บผาที่ผาน
ประสบการณในการเย็บผามายาวนานมากกวา 30 ป ทั้งในชุมชนและการทํางานในโรงงาน
หลายแหงในกรุงเทพฯ เชนโรงงานในยานออมนอย  ออมใหญ  ดินแดง  หวยขวาง  ประตูนํ้า 
โดยเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานอยูเร่ือยๆเพื่อหาประสบการณในการตัดเย็บเสื้อผาและรูจัก
เพ่ือนรวมอาชีพเดียวกัน จนสามารถเปดกิจการรานตัดเย็บของตนเองที่กรุงเทพฯได แต
หลังจากไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 สินคาและกิจการของตลาดก็เร่ิม
ประสบปญหา หาตลาดหรือรานคาระบายสินคาไมคอยได เขาจึงตัดสินใจปดกิจการที่กรุงเทพฯ 
กลับมาประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผาในชุมชนบานเม็งในป พ.ศ. 2544   
 การเย็บผาหรือการรับงานมาทําที่บานของประศาสตรอาศัยเครือขายแรงงานเย็บผาใน
ชุมชนและหมูบานใกลเคียงที่เคยไปทํางานเย็บผาดวยกันที่กรุงเทพฯ มารวมกันทํางานทั้งที่บาน
ของเขาและจายงานแกสมาชิกนํากลับไปทําที่บานได รูปแบบการหางานของเขาในระยะแรก 
ตองลงไปหางานจากโรงงานหรือบริษัทที่ตนเคยไปทํางานดวย โดยแตละครั้งที่ลงไปจะเหมารถ
กระบะลงไปรับผาและวัสดุตางๆมาทีละคันรถ และนํากลับไปสงหลังจากการตัดเย็บทุกสัปดาห 
แตเม่ือคาใชจายและมีความเสี่ยงในการเดินทางมากขึ้น เขาจึงตัดสินใจสั่งวัตถุดิบและสงงานทาง
รถทัวรที่ผานหมูบานลงกรุงเทพทุกวัน เน่ืองจากประหยัดคาใชจายจากเดิมเที่ยวละ 3,000 บาท 
มาเปนการสงเปนกระสอบๆ ละ 100 บาท  การติดตอรับสงงานจะใชโทรศัพท และชวงเวลาที่
วัสดุถูกสงมาจากกรุงเทพถึงหมูบานจะเปนเวลาประมาณตีสามถึงตีสีของแตละวัน และการสง
งานกลับกรุงเทพฯก็จะเปนชวงหัวค่ําที่รถโดยสารที่มาจากจังหวัดหนองบัวลําภูหรือหนองคายจะ
ผานหมูบานทุกวันชวงเวลา 1 - 4 ทุมของทุกวัน  เขาสามารถติดตอรับงานกับนายจางที่เคยรูจัก
นับถือเปนเพ่ือน จํานวน 2 รายพรอมๆ กัน การสั่งงานขึ้นอยูกับความตองการงานของประ
ศาสตรและแรงงานในเครือขายเปนสําคัญ 
 กระบวนการและขั้นตอนในการทํางานของกลุมและเครือขายเย็บผาบูติกของประศาสตร 
จะเปนแบบพ่ึงพาชวยเหลือและขอรองกันระหวางกลุมเย็บผาในชุมชนบานเม็งและหมูบาน
ใกลเคียงตําบลเดียวกัน  โดยแรงงานที่มารวมกันเย็บผาจะเปนเครือญาติหรือแรงงานที่เขา
ติดตอรองขอมาชวยงานในแตละชวงที่รับงานมาจํานวนมาก ซ่ึงประศาสตรจะนําแบบเสื้อผามา
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แนะนําแกสมาชิกในกลุมหรือเครือขายที่ตองการรับงานไปเย็บที่บาน ซ่ึงแรงงานสวนใหญจะมี
ความเขาใจในแบบที่ตัดเย็บไมยากนัก หลังจากที่ตกลงในการตัดเย็บ การสงงาน การควบคุม
คุณภาพและราคาคาจางแลวก็จะจายงานใหสมาชิกแตละคน การทํางานสมาชิกสามารถทํางาน
ที่บานของประศาสตร ซ่ึงจัดไวเปนที่ทํางานของกลุมหรือสําหรับแรงงานที่ไมมีเครื่องจักรเปน
ของตนเอง โดยประศาสตรจะมีการหักคาใชจายบางสวนตามที่ตกลงกัน หรือแรงงานที่มี
เครื่องจักรและอุปกรณตัดเย็บของตนเอง ก็สามารถนําผาและวัสดุตัดเย็บกลับไปทําที่บานของ
ตนเองได 

แบบแผนพฤติกรรมของกลุมเย็บเสื้อบูติกจะมีความเปนกันเอง มีความยืดหยุนและ
สามารถแกปญหาตางๆไดดีเชนเดียวกับกลุมเย็บเสื้อครุยของพรรณี และกลุมตัดเย็บเสื้อผาอ่ืนๆ
ในตําบลที่มีรูปแบบของการจางงานแบบอิสระ แมวาการรับงานและการทํางานของแรงงานจะไม
มีความตอเน่ืองจากปญหาปริมาณงานที่มีมาไมสมํ่าเสมอตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชนในชวงป พ.ศ. 2545-2548 กลุมตางๆ จะไดรับงานจากนายจางมี
ปริมาณมากและทํากันตลอดทั้งป แตก็ไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและปญหาการเมือง
ทําใหปริมาณงานลดลงในชวงป พ.ศ.2549 เปนตนมา ปริมาณงานที่รับมาทําจะไมตอเน่ืองและ
ไมเพียงพอตอความตองการของแรงงาน จนหลายคนตองหารับงานเย็บผาจากนายจางอื่นมาทํา
ที่บาน แตเม่ือมีงานของกลุมมาทุกคนก็จะมารวมกันรับงานและทํางานดวยกันอีกครั้ง เหตุผล
สําคัญคือคาแรงในการเย็บในแบบกลุมจะดีกวาการรับงานทั่วไป รวมทั้งความสัมพันธของ
สมาชิกแรงงานในกลุมที่เปนไปอยางเรียบงาย สนุกสนานและเปนกันเองมากกวาการทํางานที่
บานของตน เพราะถึงแมจะมีปญหาหรือความไมพอใจเกิดขึ้นบางในการทํางานรวมกันของ
สมาชิกในกลุมหรือเครือขาย แตก็เปนเพียงความขัดแยงสวนตัว และสามารถที่จะแกไขเพื่อให
การทํางานรวมกันเปนไปอยางราบรื่นไดงายในเวลาไมนานนัก 
 
 แบบที่ 3  การทํางานที่บาน: การรับงานอิสระ 
 รูปแบบการรับงานที่นับวันจะมีมากขึ้นเพราะมีนายจางหรือนายทุนจากภายนอกชุมชน
จํานวนมากนํางานมาใหกับแรงงานในชุมชนทําถึงที่บาน ประกอบกับแรงงานที่ออกจากงานหรือ
ระบบการทํางานอื่นๆกลับมาอยูที่บานของตนเองมากขึ้น จึงทําใหมีแรงงานเย็บผาในรูปแบบ
ดังกลาวนี้มากขึ้นดวย “สุธา” นับเปนตัวอยางของแรงงานที่รับงานจากนายจางที่มาสงงานใหถึง
ที่บาน การรับงานมาทําที่บานของสุธามีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบงานและนายจางอยูบอยครั้ง 
ปจจุบันสุธารับงานกับนายจางจากตางอําเภอที่เคยทํางานดวยกันที่กรุงเทพฯ แมจะไมรูวา
ภูมิลําเนาที่อยูจริงแตรูที่อยูและที่รับสงงานของนายจางชัดเจน  งานที่สุธารับมาทําจะเปนชุด
นักเรียน ซ่ึงจะรับแตละครั้งประมาณ 500 ตัวโดยพิจารณาจากกําหนดเวลาที่จะทําการเย็บให
แลวเสร็จ โดยทั่วไปจะมีเวลาประมาณ 2 สัปดาห ซ่ึงนายจางก็จะรูวาสุธาสามารถจะทําได
เทาไหร หลังจากนั้นก็จะนัดวันรับสินคาและจายคาจางตามจํานวนงานที่ทําได ซ่ึงหากสามารถ
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ทํางานเสร็จกอนเวลาที่กําหนดไวก็สามารถแจงใหนายจางทราบและมารับงานได หรือหากงาน
ยังไมเสร็จก็สามารถตกลงกันไดตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  

การจางหรือการรับงานแบบอิสระ นอกจากนายจางจะมาสงงานถึงบานแลวยังมี
รูปแบบการรับสงงานใหแกนนําแรงงานในแตละหมูบานแลวกระจายงานใหแรงงานคนอื่นๆอีก
ตอหน่ึง  จากการสํารวจขอมูลนายจางหรือผูสงงานแกแรงงานในพื้นที่จะมีมากกวา 10 ราย ซ่ึง
โดยสวนใหญจะมาจากตําบลใกลเคียงในอําเภอหนองเรือ สวนที่มาจากตางอําเภอหรือ
ตางจังหวัดมีเพียง 2-3 ราย ทั้งนี้จํานวนนายจางหรือผูสงงานจะมากขึ้นหรือนอยลงขึ้นกับ
ฤดูกาล หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภายในประเทศดวย  ในสวนของแรงงานเองก็มี
การเปลี่ยนนายจาง หรือเปลี่ยนงานที่มีรูปแบบการเย็บที่งายกวาหรือไดคาจางที่ดีกวาเดิม 
แรงงานสวนใหญเคยเปลี่ยนการรับงานจากนายจางมากกวา 2 รายหรือทุกป โดยการ
เปลี่ยนแปลงจะขึ้นกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายๆ ดาน ทั้งประเภทงานตัดเย็บ ปริมาณงาน รายได 
และความสัมพันธระหวางแรงงานดวยกัน และความสัมพันธระหวางแรงงานกับนายจาง 

รายไดจากการทํางาน นับเปนปจจัยในการตัดสินใจรับงานกับนายจางหรือทํางานแบบ
อิสระที่บาน  สําหรับสุธาแลวจะสามารถรับและทํางานไดประมาณ 1000 ตัวตอเดือน หรือ
ประมาณ 30-40 ตัวตอวัน คาแรงการตัดเย็บไดตัวละ 7 บาท รวมแลวในแตละเดือนสุธาจะมี
รายไดประมาณ 7,000 บาทตอเดือน ซ่ึงเปนรายไดที่พอเพียงตอการใชจายในชีวิตประจําวันของ
ครอบครัว  การจายคาจางจะมีขึ้นเม่ือนายจางมารับงานที่ไดนัดหมายกัน พรอมกันนั้นก็มีการสง
งานงวดใหมไปพรอมๆ กันดวย  การบริหารจัดการตางๆ ระหวางสุธากับนายจางจะเปนแบบ
กันเองและไมมีเอกสารสัญญาที่เปนทางการ ซ่ึงสุธาใหความเห็นวาที่รับงานเพราะเคยรูจักและ
ทํางานรวมกันมากอน และการรับงานและจายเงินก็สะดวกสบายไมเคยมีปญหา 
 ขอดีของการทํางานที่บานหรือการรับงานอิสระ คือความพึงพอใจรวมกันของแรงงาน
และนายจาง โดยเฉพาะเรื่องความยากงายของงานและคาจางที่สามารถตกลงกันได  การมีเวลา
วางในการดูแลบานเรือนและครอบครัว  การทํางานแบบมีสวนรวมของคนในครอบครัวที่
สามารถจะมีสวนรวมในขั้นตอนการทํางานตางๆ เชนการประกอบชิ้นงาน หรือการตรวจสอบ
ความเรียบรอยของงาน ทําใหการรับงานในรูปแบบดังกลาวเปนกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดี
แกคนในครอบครัวดวย  สวนขอเสียหรือขอจํากัดที่พบคือ การทํางานที่ตองเรงรัดตนเอง เพราะ
หากรับงานและตกลงกับผูจางแลวก็ตองทํางานที่รับไวใหทันเวลา ซ่ึงอาจจะตองลดเวลาพักผอน
มาใชในการทํางานเย็บผามากขึ้น นับเปนภาระที่เพ่ิมขึ้นในวิถีชีวิตประจําวันของแรงงานฯ ซ่ึง
สวนใหญจะเปนแรงงานหญิงและมีสถานะและบทบาทความรับผิดชอบที่ตองดูแลครอบครัวมาก
อยูแลว  ขอจํากัดอีกดานคือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองจากการมีปฏิสัมพันธกับ
ภายนอกที่มีคอนขางจํากัด ทําใหแรงงานรูสึกถูกแปลกแยกหรือไมไดรับการดูแลจากชุมชนหรือ
สังคม รวมทั้งขาดโอกาสในการเรียนรูปญหาและการพึ่งตนเองในดานตางๆ ดวย 
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รูปแบบการรับงานที่บาน แมจะเปนรูปแบบที่มีความยืดหยุนและสามารถรองรับแรงงาน
จากระบบอื่นที่มีปญหาไดดี เพราะแรงงานสามารถดําเนินวิถีชีวิตประจําวันและทํางานตามความ
ตองการของตัวเองไดมากที่สุด  นอกจากนั้นการบริหารจัดการตางๆยังอยูบนความพึงพอใจของ
ตนเองเปนสําคัญ  การรับงานของแตละคนจะขึ้นกับความถนัดและความสามารถของแรงงานแต
ละคน หากงานที่รับจากนายจางลดลงหรือหมดไป แรงงานก็จะรับงานจากนายจางคนอื่นๆ ได  
แตระบบการทํางานของแรงงานอิสระ โดยเฉพาะดานสถานที่ สภาพสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของแรงงานสวนใหญ ยังมีการจัดสิ่งแวดลอมและสภาพทางกายภาพ
ของสถานที่ทํางานที่ไมถูกตองนัก โดยเฉพาะดานแสงสวาง ความรอนหรือการระบายอากาศ 
และการจัดวางเครื่องจักร อุปกรณตางๆ ซ่ึงมีลักษณะ“แลวแตความสะดวก เปลี่ยนแปลงได
เรื่อยๆตามความพึงพอใจ” มีการเปลี่ยนแปลงไดเร่ือยๆ  เวลาในการทํางานก็เร่ิมตั้งแตเชา
หลังจากที่ทําภารกิจประจําวัน และหากมีงานเรงดวนมากๆก็จะทํางานตั้งแตเชาตรูกอนทํา
ภารกิจประจําวันดวยซ้ําไป ระยะเวลาในการทํางานในแตละวันของแรงงานจะขึ้นอยูกับปริมาณ
งานที่รับและกําหนดการสงมอบงานในแตละงวด 
 
แบบแผนการทํางาน กับการจัดบริการอาชีวอนามัย 
 การจัดบริการดานสุขภาพและสังคมแกกลุมแรงงานนอกระบบของหนวยงานหรือสถาน
บริการสาธารณสุข ปจจุบันยังขาดรูปแบบและวิธีการจัดบริการที่จะเขาถึงกลุมแรงงานนอกระบบ
หรือผูรับงานมาทําที่บานที่ชัดเจน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2549) ในอดีตจะเนนการจัดบริการดาน
สุขภาพแกแรงงานเฉพาะในสถานประกอบการ ซ่ึงแรงงานจะมีสวัสดิการและการดูแลดานตางๆ
เปนอยางดีทั้งจากนายจางและหนวยงานภาครัฐ โดยมีมาตรฐานบริการสุขภาพและสังคมแก
แรงงานที่ชัดเจนตามสภาพการทํางานแตละแผนกหรือขั้นตอนของงาน แตแรงงานนอกระบบ
หรือผูรับงานมาทําที่บาน มีบริบทของการทํางานที่แตกตางๆ กันทั้งในแบบแผนการจาง การ
ทํางาน รวมทั้งบริบทของชุมชนและสภาพแวดลอมทางสังคม  การจัดบริการดานสุขภาพหรือ
ความปลอดภัย โดยในทางวิชาการเรียกวา “การบริการอาชีวอนามัย” จําเปนตองทําความเขาใจ
องคประกอบการทํางานที่ใช”ชุมชน”เปนสถานที่ทํางาน มิใช ”โรงงาน” ที่มีเจาของและระบบการ
จัดการที่สวนใหญชนชั้นนายจางจะเปนผูกําหนด ดังนั้นการทําความเขาใจกับสภาพปญหาหรือ
ที่เรียกวา “ความเสี่ยง” ทั้งในระบบการทํางาน และวิถีชีวิตของแรงงานในชุมชน  การพึ่งตนเอง
ดานสุขภาพและสังคม รวมทั้งองคประกอบที่เปนทุนทางสังคมในแตละพ้ืนที่ดวย เพ่ือประโยชน
ในการกําหนดรูปแบบของบริการอาชีวอนามัยที่เหมาะสม รวมทั้งสรางการมีสวนรวมในการ
จัดบริการฯจากองคกรตางๆ ในชุมชน 
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 ความเสี่ยงและผลกระทบตอสุขภาพแรงงาน 
 จากรูปแบบการทํางานของแรงงานเย็บผาในชุมชนทั้ง 3 ลักษณะพบวาแรงงานมีความ
เสี่ยงจากการทํางานที่แตกตางกันทั้งดานกายภาพ สิ่งแวดลอม สภาพการทํางาน และ
สุขภาพจิตและสังคม   ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอแรงงานนอกระบบทั้งปญหา
สุขภาพ และการดําเนินวิถีชีวิตในชุมชน แมระบบบริการสุขภาพและสังคมที่หนวยงานหรือ
องคกรตางๆที่ตองการใหแรงงานสามารถเขาถึงและรับบริการ ทั้งการบริการสุขภาพ การ
ปรับปรุงสภาพการทํางาน การสงเสริมอาชีพและสวัสดิการตางๆ สภาพความเสี่ยงในการทํางาน
เย็บผาของแรงงานก็ยังพบไดทั้งในกระบวนการทํางานและสิ่งแวดลอมตางๆ ในชุมชน รูปแบบ
ความเสี่ยงแตละดานจะเกิดขึ้นในการทํางานของแรงงานแตกตางกนัดวย  

ความเสี่ยงทางกายภาพของแรงงานเย็บผาทุกรูปแบบ นอกจากปญหาในเรื่องฝุนละออง
ที่เปนปญหาจากกระบวนการผลิต สภาพสถานที่ที่แออัด และการขาดความเขาใจและ
กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพของแรงงานในทุกกลุมแลว สภาพความปลอดภัยที่เกิดจาก
ไฟฟาและการจัดการปองกันอันตรายจากระบบไฟฟาก็นับวาเปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง 
เพราะเครื่องจักรไฟฟาที่แรงงานนํามาใชในการทํางานในปจจุบัน สวนใหญแลวแรงงานยังขาด
ความเขาใจในการดูแลรักษาและการตรวจสอบความพรอมหรือความปลอดภัยของอุปกรณ ทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุจากการถูกไฟดูดหรือไฟชอตอยูบอยครั้ง ถึงแมจะไมมีอันตรายรุนแรงแตก็สราง
ความกังวลแกแรงงานอยูไมนอยทีเดียว สวนความเสี่ยงดานกายภาพอื่นๆ เชน ปญหาเรื่อง
ความรอน แสงสวาง จะพบวามีปญหากับแรงงานในแตละกลุม หรือแตละบุคคลที่รับงานไปทําที่
บานที่แตกตางกัน โดยสวนใหญแลวแรงงานที่รับงานเองที่บานเปนจํานวนมาก จะมีสภาพการ
ทํางานที่ขาดระบบการจัดการเรื่องแสงสวาง และระบบการระบายอากาศที่เหมาะสม  สวนเรื่อง
สารเคมีที่พบจะเปนสารเคมีที่เกิดจากระบบการยอมสีผาและการเก็บรักษาผากอนสงถึงแรงงาน 
ซ่ึงแรงงานเย็บผาหลายคนใหขอมูลวา เวลาเปดถุงผาครั้งแรกจะรูสึกแสบตาหรือมีกลิ่นรุนแรง
ของสารเคมีจากผาออกมาทุกครั้งดวย 

สภาพการทํางานที่ไมเหมาะสมทั้งดานเวลาและทาทางในการทํางาน นับเปนความเสี่ยง
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของแรงงานเย็บผา ในชวงหลายปที่ผานมาการทํางานแบบ “หามรุง 
หามค่ํา” นับเปนวิถีการทํางานทํางานที่แรงงานเองก็ยอมรับวาหนักมาก เม่ือเทียบกับปจจุบันซึ่ง
พบวาสภาพการทํางานแบบเดิมจะพบนอยลงกวาเดิมมาก อาจเพราะจากสภาพเศรษฐกิจที่
กิจการตัดเย็บเสื้อผาและเสื้อผาสําเร็จรูปจะมีปญหา หรือจากจํานวนแรงงานที่มีมากขึ้น แตก็ยัง
พบความเสี่ยงดังกลาวในกลุมแรงงานเย็บผาที่มีนายจางสามารถหางานมาใหทําตลอด หรือ
ในชวงเวลาเรงรีบของงานที่ตองการในแตละชวงเวลา เชนกลุมเย็บเสื้อครุย ที่พบวาจะมี
ชวงเวลาแหงการทํางานเรงรีบและแบบ “หามรุง หามค่ํา” กันในชวงตนของทุกๆ ป 
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ความเสี่ยงที่นับวันจะสรางปญหาตอสุขภาพจิตและสังคมของแรงงานมากขึ้นในปจจุบัน
คือปญหาการจางงานและการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน รูปแบบของการสงงานและการกําหนด
คาจางแรงงานที่นายจางเปนผูมีบทบาทมากกวาแรงงาน แมแรงงานสวนหนึ่งจะมีการรวมตัวกัน
รับงานและเรียนรูการทํางานตางๆ รวมกัน แตกระบวนการในการรวมตัวกันดังกลาวเปนเพียง
ความสัมพันธสวนตัวบางอยาง ยังขาดความเขมแข็งในการกับเร่ืองการรับงานและการจาง ได
สงผลใหแรงงานขาดความมั่นคงในอาชีพและรายได ถึงแมวาแรงงานบางคนจะมีงานอ่ืนรองรับ 
หรือสามารถที่จะหางานจากแหลงอ่ืนๆทําได แตสภาพการจางงานและการกําหนดคาจางที่ไม
แนนอนก็สงผลตอสุขภาพจิตของแรงงาน เกิดภาวะเครียดเรื่องรายไดและปญหาในครอบครัว
ตามมาดวย 

 
บริการอาชีวะอนามัย: การจัดการสุขภาพแกแรงงานในชุมชน 
แมงานอาชีวอนามัยจะถูกกําหนดใหเปนเนื้อหาในการเรียนการสอนหรือฝกงานของ

นักศึกษาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะบุคลากรของหนวยงานในระดับสถานี
อนามัยและโรงพยาบาลชุนชน แตการจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชนก็ยังมีขอจํากัดในหลายๆ
ดาน ดังที่พบไดในกลุมแรงงานเย็บผาซึ่งพบวาบริบทของปญหาและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานยังมีความแตกตางกันแมอยูในชุมชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับความพรอมของ
แรงงานที่จะเขาถึงระบบบริการสุขภาพและสังคมของหนวยงานและองคกรตางๆที่เขาไป
สนับสนุนดวย  เชนเดียวกันกับการศึกษาของ สุสัณหา  ยิ้มแยม (2547)ที่ไดศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานนอกระบบ ในกลุมแรงงานแกะสลักไม พบวา 
แรงงานสวนใหญทราบวาตนเองมีภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ และมีปญหาสุขภาพจากการทํางาน 
โดยเฉพาะการอยูในทาทางที่ไมถูกตอง เหมาะสมอยางตอเน่ือง  การสัมผัสกับฝุนละอองและ
สารเคมี รวมทั้งอุบัติเหตุจากเครื่องจักร ดานการเยียวยาหรือการดูแลสุขภาพตนเองนั้นสวน
ใหญจะดูแลตนเองอยางงาย เม่ือเจ็บปวยรุนแรงจึงจะไปใชบริการสถานีอนามัยเปนอันดับแรก 
ซ่ึงสวนใหญพึงพอใจในการใหบริการ การสื่อสารและดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพยังเปนบทบาท
ของเจาหนาที่สถานีอนามัยหรือ อสม. ขาดการรวมกลุมหรือจัดตั้งชมรมเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง
เปนการเฉพาะ มีการดูแลสุขภาพตนเองในวิถีชีวิตประจําวัน เชนการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนฯ หลีกเลี่ยงสารเสพติด การพักผอนหยอนใจ การหลับนอน การมีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น หรือแสวงหาบริการสุขภาพบาง ซ่ึงเห็นไดชัดวา การจัดการกับความเสี่ยงดานตางๆที่
เกิดจากการทํางานแกะสลักไม ยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติหรือการจัดบริการทั้งจากตัว
แรงงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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 นอกจากนั้นการศึกษาดังกลาวยังไดเสนอแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเองของ
แรงงานนอกระบบ จากผลการระดมความคิดเห็นของแรงงานฯและผูวิจัย สรุปไดวาการดูแล
สุขภาพแรงงานนอกระบบ จําเปนตองมีการรณรงคสรางความตะหนักถึงปญหาสุขภาพของ
แรงงานฯ  การผลักดันใหมีกลุม องคกรรับผิดชอบวางแผนดูแลสุขภาพแรงงานอยางตอเน่ือง  
กระตุนใหผูประกอบการชวยจัดสถานที่ที่เอ้ือตอการดูแลสุขภาพของแรงงาน การพัฒนาบาน 
กลุมแรงงานตนแบบ  การพัฒนาอุปกรณปองกันอันตรายที่ใชงาย สะดวกและจัดหาไดใน
ทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนาความรูของเจาหนาที่สถานีอนามัยและอาสาสมัครในพื้นที่ตามสภาพ
ปญหาสุขภาพของแรงงาน เปนตน 

 จากขอสรุปดังกลาว ซ่ึงเปนแนวทางที่หลากหลายและจําเปนตองทําความเขาใจระบบ
การทํางานของแรงงานนอกระบบ ทั้งในมิติทางสังคมและการชวยเหลือกันในวิถีชุมชนของ
แรงงานและเครือขายที่ เกี่ยวของ แมวาแรงงานจะรูวาตนเองมีความเสี่ยง แตก็มีระบบ
ความสัมพันธของแรงงานในชุมชมรวมทั้งแบบแผนการดูแลตนเองและการชวยเหลือกันในกลุม
แรงงานเปนองคประกอบในการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่เกิดขึ้นได  การทําความเขาใจในระบบ
ความสัมพันธของกลุมแรงงานที่มีการรวมตัวกันโดยธรรมชาติหรือวิถีชุมชน แบบแผนการ
บริการสุขภาพและสังคมอาจจัดเปนระดับบริการที่แรงงานจําเปนตองปฏิบัติหรือจัดการดวย
ตนเอง  การการจัดการดวยระบบเครือขายหรือชุมชน รวมทังการจัดการรวมกันของหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับสภาพปญหาสุขภาพและสังคมของแรงงานที่รับงานมาทําที่
บานหรืองานเย็บผาที่มีความเสี่ยงที่แตกตางกันทั้งในระดับปจเจก กลุม หรือเครือขายอาชีพ
เดียวกัน ดังน้ันในการสงเสริมใหมีการรวมกลุมของแรงงานนอกระบบเพื่อดูแลสุขภาพและสังคม
ตางๆของแรงงาน อาจมีความจําเปนสําหรับแรงงานนอกระบบในบางกลุมหรืออาชีพอ่ืนๆ 
 การจัดบริการอาชีวอนามัยที่มีการนําแนวคิดพื้นฐานดานอ่ืนๆมาประกอบในการกําหนด
แนวทางดวยก็นับเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาจะใชกําหนดรูปแบบของการจัดบริการสุขภาพแก
แรงงานไดคือ การศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งความ
ตองการดานสวัสดิการและสังคมตางๆ ของ ปฐมรินทร   นิมิตรวรพงษ (2548) ที่พบวา แรงงาน
นอกระบบสวนใหญ คิดวาตนเองไมมีความเสี่ยงในการทํางาน และงานที่ทําไมมีผลตอสุขภาพ 
แตก็มีความจําเปนตองจัดหาและใชอุปกรณปองกันอันตรายจากการทํางาน  แรงงานสวนใหญ
คิดวาตนเองมีความรูเหมาะสมกับอาชีพที่ทําอยู  แตไมชอบการรวมกลุมหรือมีกิจกรรมทาง
สังคมรวมกัน  มีความมั่นใจในความมั่นคงในการประกอบอาชีพของตนเอง  สวนดานสิทธิ
ประโยชน สวนใหญไมรูและไมมีความเขาใจในดานประกันสังคม แตมีความตองการที่จะมี
หลักประกันสังคมเหมือนแรงงานในระบบทั่วๆ ไป  แมวาการศึกษาดังกลาวเปนการสํารวจใน
แรงงานนอกระบบที่หลากหลายอาชีพในเชิงปริมาณ ไมสามารถอธิบายปรากฏการณในแตละ
สาขาอาชีพไดชัดเจน แตงานวิจัยดังกลาวก็ไดชี้ใหเห็นวา แรงงานยังมีความสนใจในการปองกัน
ตนเองจากอันตรายตางๆในการทํางาน และมีความรูที่จะจัดการกับความเสี่ยงในการทํางานของ
ตนเองได แตสิ่งที่ยังเปนปญหาของแรงงานนอกระบบคือการไมชอบการรวมตัวกัน หรือการขาด
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ความมั่นคงในการประกอบอาชีพและการแสวงหาสวัสดิการตางๆที่เหมาะสมสําหรับตนเองทั้งๆ
สวนใหญมีความตองการฯ รวมทั้งหลักประกันสังคมเชนเดียวกับแรงงานในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการตางๆ 

จากการศึกษาครั้งน้ีก็พบวาแรงงานเย็บผาสวนใหญเปนแรงงานที่ความรูและทักษะจาก
การเรียนรูทั้งในดานอาชีพและความเปนอยูทางสังคมทั้งในชุมชนและการเปนแรงงานในระบบ
จากที่ตางๆ มีความเขาใจและสามารถประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ของตนเองได นอกจากนั้นยังมีระบบการพึ่งตนเองทางดานสุขภาพของตนเองและตามแบบแผน
ของกลุมซ่ึงมีการรวมตัวกันในหลายรูปแบบ และระบบความสัมพันธที่หลายหลาย สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายนอกไดใน
ระดับหน่ึง แมบางสวนจะคิดวาตนเองไมมีความมั่นคงในอาชีพและรายไดตามภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนไป ซ่ึงจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนในการพึ่งตนเองทั้งดานสุขภาพและ
อาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งการพัฒนาสวัสดิการในการดําเนินชีวิตในชุมชนดวย 
 การศึกษาที่ชีใหเห็นสถานการณปญหาในการพัฒนางานอาชีวอนามัยแกแรงงานนอก
ระบบในชุมชนที่ชัดเจนไดในระดับหน่ึงคืองานวิจัยของอนิรุจ  มะโนธรรม (2548) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปญหาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานเชิงสํารวจโดยใช
แบบสอบถามกลุมแรงงานนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต พบวา แรงงานนอกระบบเคยไดรับ
อุบัติเหตุจากการทํางานถึงรอยละ 11.4  แตเปนอุบัติเหตุเล็กนอยไมตองเขารักษาในสถาน
บริการ  แรงงานฯสวนใหญมีความเขาใจดานความปลอดภัยและอุปกรณปองกันในการทํางาน 
แตไมเคยใชอุปกรณปองกันอันตราย  ดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่บานมีปญหาดานฝุน
ละอองบาง แตก็รูสึกชอบการทํางานที่บาน ทั้งๆที่จะรูสึกวาซ้ําซาก จําเจ  ดานปญหาสุขภาพก็
พบวา สวนใหญมีอาการปวดเมื่อยและใชการบําบัดดวยตนเอง  การศึกษาดังกลาวเนนการ
นําเสนอสถานการณแรงงานนอกระบบในมุมมองของงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม แตขาด
ความเขาใจในระบบสังคม ความเปนอยูของแรงงานในแตละชุมชนซึ่งมีระบบการแพทยและการ
พ่ึงตนเองทางดานสุขภาพ รวมทั้งความสัมพันธของแรงงานกับครอบครัว ชุมชน และภาคี
พัฒนาตางๆ ก็มีสวนสําคัญในการดูแลดานสุขภาพและสังคมของแรงงาน ซ่ึงตองทําความเขาใจ
ในมิติอ่ืนๆ ประกอบกันดวย  

การพัฒนางานบริการอาชีวอนามัยแกแรงงานนอกระบบไดรับความสนใจจากรัฐบาล
และสถาบันการพัฒนาตางๆ มาตลอด ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ตลอดจนศูนยวิจัยกสิกรไทย (2549) ที่ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบ
บริการดานตางๆ แกแรงงานนอกระบบ เชน การจัดระบบคุมครองดานประกันสังคม  การสราง
มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน  การสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของแรงงานฯ  การจัดตั้ง
กองทุนประกันสังคมโดยรัฐจะตองมีการจัดสรรงบประมาณจายสมทบกองทุนฯ  รวมทั้งการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือสงเสริมใหแรงงานไดรับโอกาสในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง นับวาเปนขอเสนอแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาความเปนอยูแกแรงงานนอกระบบ 
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แตก็ยังเนนที่ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยกําหนดแนวทางในการยกระดับ
แรงงานนอกระบบทั้งดานประกันสังคมและสวัสดิการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความ
คุมครองแรงงานเด็กและสตรี แตยังขาดความครอบคลุมดานสุขภาพและการพึ่งตนเองทางสังคม
ที่เหมาะสมในแตละสาขาอาชีพ รวมทั้งยุทธศาสตรในการพัฒนาแรงงานนอกระบบยังขาดความ
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเชนเดียวกับขอเสนอขององคกรเอกชนและหนวยงานราชการที่แรงงาน
นอกระบบที่เคยมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกแรงงานนอกระบบ แตยังขาดการ
สนับสนุนและดําเนินการอยางจริงจัง 

ขอเสนอจากแรงงานนอกระบบและเครือขายองคกรที่ทํางานเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ไดมีขอเสนอเชิงนโยบายตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช) และกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดบริการดานสุขภาพแกแรงงานนอกระบบ
ในชุมชนตางๆ ดังน้ี 

1. ใหสถานีอนามัยหรือหนวยบริการปฐมภูมิ มีการทํางานดานอาชีวอนามัย โดยมีการ
จัดทําระบบฐานขอมูลกลุมอาชีพ  ความเจ็บปวยจากการทํางาน และการใหบริการสุขภาพแก
กลุมแรงงานนอกระบบ 

2. ให สปสช. เพ่ิมงานอาชีวอนามัยในเกณฑมาตรฐานของ PCU เพ่ือการดําเนินงาน
อาชีวะอนามัยและการใหบริการสุขภาพแกแรงงานนอกระบบเปนเหมือนงานบริการ
กลุมเปาหมายอื่นๆที่มีปญหาสุขภาพ หรือการสรางเสริมสุขภาพ 

3. ให สปสช.จัดใหมีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงแกแรงงานนอกระบบประจําป  มี
คูมือและแนวทางการใหบริการแกแรงงานนอกระบบอยางชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหทองถิ่น
จัดตั้งกองทุนเพ่ือการบริการดานอาชีวอนามัยแกแรงงานนอกระบบในพื้นที่ตางๆ 

4. ให สปสช.สนับสนุนการดําเนินงานภาคประชาชนที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ 
 
นอกจากนั้นยังไดเสนอแนวทางสนับสนุนใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนานโยบาย

ทองถิ่นในการสนับสนุน พัฒนาและคุมครองแกแรงงานนอกระบบ เชนบูรณาการงานคุมครอง
แรงงานนอกระบบในแผนงบประมาณและขอบัญญัติทองถิ่น และเสนอใหทองถิ่นมีบทบาทใน
การทําหนาที่แทนหนวยงานภาครัฐ ตรวจแรงงานและคุมครองแรงงานแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการคุมครองแรงงานนอกระบบของหนวยงานที่
เกี่ยวของตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ เชนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน(2547)  ไดมีกฎกระทรวงที่วาดวยการคุมครองแรงงานที่รับงานไปทําที่บาน ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เน่ืองจากมองเห็นวา 
การทํางานที่มีการรับงานไปทําที่บาน อาจเกิดอันตรายจากเครื่องจักร สารเคมี อุปกรณ และ
เครื่องมือตางๆที่ใชในการผลิต ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายตอผูทํางานและสมาชิกในครอบครัว เชน
เสียงดัง อากาศรอน แสงสวางไมเหมาะสม มีการใชสารเคมีหลายชนิด  การขนยายสิ่งของที่มี
นํ้าหนักมาก ทาทางการทํางานไมถูกตอง  การทํางานที่ไมหยุดพัก รวมทั้งการขาดความใสใจใน
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การทํางานของแรงงานดวย จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานใน 
4 ประเภท เชน แนวปฏิบัติในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักร 
อันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน  อันตรายจากสารเคมีที่ใชเปนวัตถุดิบ  อันตรายจาก
สภาพการทํางาน  นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงเรื่องการคุมครองสวัสดิการและการจางงาน และ
การดูแลสุขภาพตนเองที่บานดวย 

แตจากผลการศึกษาหลายชิ้นพบวาการบังคับใชและการกํากับดูแลใหเปนไปตาม
กฎหมายดังกลาวยังขาดประสิทธิภาพกับแรงงานนอกระบบในชนบท เพราะเงื่อนไขหลายเรื่อง
เกี่ยวกับการทํางานและการติดสินใจเลือกปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิต 
และความสัมพันธทางสังคมของแรงงานนอกระบบแตละประเภท โดยเฉพาะในกลุมแรงงานเย็บ
ผาในพื้นที่ตําบลบานเม็ง ถึงแมจะมีหนวยงาน องคกรตางๆเกี่ยวกับแรงงานเขามาสนับสนุนการ
พัฒนาวิถีชีวิตและการทํางานมาหลายป แตระบบบริการดังกลาวยังเขาไมถึงกลุมเปาหมาย
แรงงานสวนใหญที่อยูตามบานเรือน อาจเหมาะสมกับแรงงานเพียงบางกลุมเทานั้น เชน กลุม
รับเหมาหรือกลุมรับงานรวมกันบางกลุมเทานั้น 

สําหรับหนวยงานดานสาธารณสุข โดยสํานักพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ (2545) ได
กําหนดมาตรแนวปฏิบัติการใหบริการอาชีวอนามัยสําหรับผูทํางานของสถานีอนามัยในรูปแบบ
ผสมผสานและบูรณาการกับงานตางๆ  โดยมีแนวทางปฏิบัติเชน การจัดทําฐานขอมูลแรงงาน
และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ คือตองรูวาใครทําอะไร อยูที่ใหน   การเฝาระวัง
ปจจัยเสี่ยงและสํารวจอันตราย สิ่งคุกคามตอสุขภาพของคนทํางานและครอบครัว ชุมชน การ
ดําเนินกิจกรรมปอกันโรคทั้งระดับบุคคลและกลุม  การสงเสริมสุขภาพทั้งในบริการปกติของ
หนวยงานและการเพิ่มสมรรถนะดานตางๆแกแรงงาน  การรักษาพยาบาลโรคที่เปนปญหาของ
แรงงานเหมาะสม  การฟนฟูสภาพผูบาดเจ็บทั่งในสถานบริการและในชุมชน รวมทั้งมีสวน
รวมกับหนวยงานตางๆในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานตามวิถีชีวิตและสังคม  
แนวทางดังกลาวไดรับการยอมรับจากเครือขายแรงงานนอกระบบในระดับหน่ึง แตในบทบาท
ของสถานบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของยังขาดรูปแบบและการปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะสภาพ
ปญหาการทํางานของแรงงานนอกระบบและบริบททางสังคมที่เกี่ยวของ เปนอุปสรรคสําคัญใน
การเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอเสนอดังกลาวยังมีประเด็นที่ยังขาดความ
เหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในกลุมแรงงานแตละประเภท ซ่ึง
ระบบความสัมพันธและการดําเนินงานตางๆในชุมชนยังขาดความสอดคลองกับวิถีชุมชน  

สุดธิดา  อุทะพันธ(2546)ไดเสนอแนวทางในการดูแลสุขภาพแกแรงงานในชุมชน ของ
สถานบริการตางๆ ในรูปแบบบริการทั้งเชิงรุกและบริการเชิงรับในหนวยงาน  โดยรูปแบบ
บริการเชิงรุก ควรมีขั้นตอนตางๆเชน การสํารวจขอมูลแรงงานครอบครัวและชุมชนทําความ
เขาใจสภาพการทํางานตางๆ จัดทําแผนที่ชุมชนใหชัดเจน  การสํารวจและประเมินความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น  การเฝาระวังและสงเสริมสุขภาพแกคนทํางาน และครอบครัว การอบรมและ
พัฒนาศักยภาพแกแรงงานและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานกับหนวยงานอื่นๆ เพ่ือจัดทํา
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แผนงานและผสมผสานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแกแรงงานในพื้นที่อยางตอเน่ือง  ในสวน
ของบริการเชิงรับ นอกจากการการรักษาพยาบาลตามปกติแลว ควรเพิ่มเติมความเขาใจในเรื่อง
ความเสี่ยงตางๆของผูปวยเพ่ือวางระบบการดูแลตอเน่ือง รวมทั้งการมีระบบขอมูลรายงานโรค
เพ่ือประโยชนในการเฝาระวังปญหาที่ถูกตองดวย ขอเสนอดังกลาวจําเปนตองทําความเขาใจใน
ระบบการทํางานของแรงงานฯแตละประเภท รวมทั้งการสรางกระบวนการกลุมและการ
ชวยเหลือกันในกลุมแรงงานที่รับงานเองที่บาน ซ่ึงขาดโอกาสในการดูแลจากหนวยงานตางๆ 

ขอเสนอของสุดธิดา อุทะพันธ สอดคลองกับสํานักเครือขายบริการสุขภาพ ที่กําหนด
กระบวนการในการเขาถึงกลุมแรงงานนอกระบบ รวมทั้งบทบาทที่สถานบริการและบุคลากร
ดานสุขภาพในการทําหนาที่ในการดูแลสุขภาพหรือสงเสริมคุณภาพชีวิตแกแรงงานนอกระบบ  
แตขอเสนอของทั้งสองยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดที่จะอธิบายขอจํากัดที่เกิดขึ้นในการ
ทํางานกับแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะระบบสุขภาพในเชิงวัฒนธรรมและระบบความสัมพันธ
ของแรงงานกับครอบครัวและชุมชน ซ่ึงหากมีความเขาใจในรายละเอียดดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการจัดบริการสุขภาพและสังคมแกแรงงานนอกระบบมากขึ้น 

อีกดานหน่ึงนักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม กาญจนา  นาถะพิน (2546) ไดเสนอ
แนวทางในการปองกันปญหาสุขภาพแกแรงงาน แกบุคลากรที่เกี่ยวของ ไวคือ 1. ตองรูและ
เขาใจปญหา (Recognition) คือตองเขาวาอะไรบางเปนอันตรายและเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของ
การทํางาน และเกิดขึ้นไดอยางไร  2.  สามารถประเมินอันตราย(Evaluation) การทํางานและ
สภาพความเปนอยูของแรงงานนอกระบบและครอบครัวได  3.  มีการควบคุม(Control)สิ่ง
คุกคามทั้งดานสิ่งแวดลอมและสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยได  ซ่ึงแนวทางในการดําเนินงาน
ดังกลาวผูใหบริการและแรงงานจะตองทําความเขาใจในรายละเอียดของสิ่งแวดลอมและสภาพ
การทํางานของแรงงานทั้งดานวิชาการและบริบทของกระบวนการทํางาน การผลิต สถานที่
ทํางานและสภาพทางสังคมตางๆในชุมชนดวย ขอเสนอดังกลาวเปนกรอบในการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยงในเชิงหลักการอาชีวะอนามัยที่เปนกรอบในการพัฒนาสุขภาพของแรงงานใน
แบบกลุมที่มีระบบงานและสถานที่ทํางานชัดเจน ซ่ึงจะขาดความเหมาะสมและการประเมินภาวะ
ทางสังคมและความพรอมของแรงงานและชุมชนที่ยังขาดความรูดานสิ่งแวดลอมและหลักการ
ทางวิชาการ ดังน้ันหากจะนํามาใชตองปรับมาตรฐานบริการดังกลาวใหเปนที่เขาใจใหมีรูปธรรม
มากขึ้นและมองมิติทางสังคมของแรงงานดวย  รวมทั้งขอเสนอของ อรพิน  วิมลภูษิต ผู
ประสานงานโครงการศึกษาและพัฒนาผูทําการผลิตที่บาน(ภาคเหนือ) ไดเสนอขอมูลจาก
มุมมองของแรงงานนอกระบบตอศูนยวิจัยกสิกรไทย(2548)วา “โรคที่เกิดจากการทํางานของ
แรงงานนอกระบบ โดยมากจะเปนโรคเรื้องรัง ตองไปหาหมอบอยคร้ัง และหมอหรือสถาน
บริการก็ยังไมเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น เพราะหมอและหนวยงานยังขาดกระบวนการเขาถึงปญหา
ของแรงงานฯทั้งๆที่อยูรอบๆหนวยบริการนั้นๆ” ซ่ึงเปนขอเสนอแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
จําเปนตองทําความเขาใจองคความรูทางสังคมและความตองการของแรงงานในมิติทาง
วัฒนธรรมของชุมชนดวย 
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 การกําหนดกรอบของการจัดบริการอาชีวอนามัยแกแรงงานนอกระบบของนักวิชาการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆที่กลาวมาแลว บางกรอบอาจจะเปนเพียงขอเสนอทางวิชาการที่
อาศัยขอมูลปญหาเฉพาะดาน โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมและสภาพการทํางานตามหลักอาชีวอ
นามัย ซ่ึงโดยสวนใหญยังขาดขอมูลหรือมุมมองทางสังคมของแรงงานฯแตประอาชีพ และ
รูปแบบการทํางานรวมทั้งความสัมพันธในชุมชนของแรงงานกับองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ัน
การกําหนดกรอบหรือมาตรฐานบริการสุขภาพและสังคมแกแรงงานนอกระบบ จําเปนตองมี
ความเขาใจวิถีชุมชน  โดยการศึกษาชุมชนหรือกลุมแรงงานอาชีพตางๆใหเขาใจทั้งระบบการ
ทํางานตามหลักอาชีวอนามัย ระบบความสัมพันธและการพึ่งตนเองดานสุขภาพและสังคมของ
แรงงาน  เชนจากการศึกษาแรงงานเย็บผาในตําบลบานเม็งที่พบวาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิต
แกแรงงานเย็บผาในรูปแบบตางๆ จําเปนตองทําทําความเขาใจในบริบททางสังคม ภาวะ
สุขภาพและการพึ่งตนเอง รวมทั้งศักยภาพดานตางๆ ในชุมชนของแรงงานนอกระบบนาจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาบริการสุขภาพและสังคมแกแรงงานนอกระบบไดดียิ่งขึ้น 
 
แบบแผนการเอารัดเอาเปรียบและการตอสูของแรงงาน 
 การทํางานเย็บผาหรือการรับงานมาทําที่บานของแรงงานในตําบลบานเม็ง รากฐานของ
ปญหาที่เปลี่ยนจากการดําเนินกิจการของคนในชุมชนมาเปนการรับงานจากนายจางภายนอก
ชุมชนเปนสวนใหญ แมจะมีรูปแบบการรับงานที่แตกตางกัน แตแบบแผนในการเอารัดเอา
เปรียบที่เกิดจากการจางงานก็จะพบไดในทุกๆกลุม เชนเรื่องคาจางที่ไมเปนธรรม โดยจะพบ
เสมอวานายจางพยายามจะลดคาจางเย็บของแรงงาน โดยอางเหตุผลเรื่องคาขนสงที่เพ่ิมขึ้น 
หรือคาน้ํามันรถที่มารับสงงานตามบานมากขึ้น รวมทั้งขออางที่บอกวางานไมสามารถสงขายได 
หรือขายไดนอย แตความจริงปริมาณงานที่นําสงใหแรงงานทําการเย็บก็ไมไดลดลงแตประการ
ใด รวมทั้งยังกําหนดระยะเวลารับงานก็สั้นลงดวย ซ่ึงดวยขออางดังกลาวแรงงานทั้งแบบบุคคล 
หรือแบบกลุมรับงานตามบานก็ไมสามารถตอรองไดโดยตรง กระบวนการตอสูของแรงงานอาจ
แสดงออกเพียงการบนใหนายจางวาไมวาง มีงานหรือธุระจําเปนบางเล็กนอยเทานั้น การเจราจา
ตอรองของแรงงานในเรื่องคาจางหรือสวัสดิการดานอ่ืนๆ เพ่ือทดแทนสวนที่เสียไปมีนอยมาก 
ดังที่พบการเอารัดเอาเปรียบที่พบในกลุมรับงานอิสระ ที่พบคือ คาจางและงวดสงงานที่เรงรัด 
เน่ืองจากคาจางที่ตกลงกันเปนชิ้นงานหรือเปนโหลๆละประมาณ 20-30 บาท ซ่ึงนับวาเปน
คาจางที่ถูกกวาการเย็บผาแบบกลุมอ่ืนๆ แตแรงงานก็มีความจําเปนตองรับงานดังกลาวมาทําที่
บานเนื่องจากไมมีงานอ่ืนรองรับและไมมีความเขมแข็งเพียงพอในการตอรองกับนายจาง  สวน
เรื่องเวลาหรืองวดงานที่เรงรัดนั้นเกิดจากการที่นายจางตองการรับงานเร็วกวากําหนดในปริมาณ
งานที่แรงงานเคยทําได  สถานการณดังกลาวแรงงานก็ตองใชเวลาทํางานมากขึ้น โดยจะลด
เวลาพักผอนของตนเองมาใชในการทํางานมากขึ้น หากมีขอตกลงเรื่องคาจางเพิ่มขึ้นบางก็จะลด
ความขัดแยงไดบาง แตหากไมไดก็ทําใหแรงงานรูสึกวานายจางเอารัดเอาเปรียบตนเองมาก
เกินไป แรงงานก็จะหาวิธีปฏิเสธงานหรืองดรับงานดังกลาวดวยวิธีการตางๆ เชน อางมีธุระ
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จําเปน มีปญหาสุขภาพ หรือการบอกปฏิเสธตรงๆ ซ่ึงก็ทําใหนายจางตองลดการเรงรัดงาน หรือ
เพ่ิมสวัสดิการเพื่อลดความไมพึงพอใจของแรงงานลงดวยวิธีตางๆ เชน เพ่ิมคาจางรายตัว เงิน
เพ่ิมพิเศษ หรือสิ่งของตอบแทนเปนตน 
 การสงงานที่ขาดความตอเน่ืองนับเปนแบบแผนการเอารัดเอาเปรียบแรงงานอีกประการ
หน่ึงของนายจาง หลายคร้ังที่แรงงานพบวานายจางที่เคยสงงานใหตนไปสงงานใหแรงงานคน
อ่ืนๆแตตนเองกลับไมไดรับงานหรือไดรับงานนอยลง ซ่ึงปฏิกิริยาที่แรงงานแสดงออกตอแบบ
แผนการเอารัดเอาเปรียบดังกลาวดวยการเปลี่ยนนายจางหรือหางานอื่นมาทํารวมดวย   

นอกจากการเอารัดเอาเปรียบเรื่องรายไดหรือคาจางจากนายจางแลว การเอารัดเอา
เปรียบยังเกิดขึ้นในรูปแบบของการรับงานและการทํางานของกลุมแรงงานดวยกันในชุมชน เชน
การขาดขอมูลในการรับงานที่ชัดเจนรวมกัน รวมทั้งความรับผิดชอบในกลุมทํางานที่ตนเอง
ไมไดมีสวนหรือมีสวนรับผิดชอบในสัดสวนที่ไมเปนธรรม ดังที่พบในกลุมที่มีการรับงานแบบ
เหมา ที่การรับงานยังเปนเรื่องสวนตัวและความลับของหัวหนากลุม โดยสมาชิกมีสวนรวมนอย
มากในการรับงาน จึงเกิดปฏิกิริยาตอตานจากสมาชิกแรงงานในกลุมอยูบอยครั้ง ทั้งโดยการมา
ทํางานสาย ขาดงาน หรือแมแตการออกจากกลุมทํางานเปลี่ยนไปรับงานจากนายจางคนอื่นไป
ทําที่บาน ถึงแมวารายไดจะนอยกวาการทํางานในกลุม แตก็สบายใจมากกวาการทํางานในกลุม
ที่มีสภาพความขัดแยงหรือความไมพอใจกัน  ความไมพอใจและการลาออกจากกลุมของแรงงาน
ก็มีผลทํางานของกลุมตองหาสมาชิกใหมและฝกทักษะใหสามารถทํางานตามขั้นตอนตางๆ มีผล
ทําใหปริมาณงานลดลง ซ่ึงทําใหกระบวนการผลิตมีปญหาจนไมสามารถผลิตสินคาตามที่
หัวหนากลุมรับจากนายจางภายนอกชุมชนได ซ่ึงนับวาเปนความเสี่ยงตอความมั่นคงในการ
ทํางานของกลุมเปนอยางมากในอนาคตดวย 
 แบบแผนความสัมพันธระหวางนายจางกับแรงงานนอกระบบแมจะมองวาเปนการสราง
รายไดแกแรงงานที่ไมตองการไปหางานทํานอกชุมชนหรือคนที่ไมมีรายไดในชุมชน แตแบบ
แผนการจางงานและการจัดการเรื่องรายไดและสวัสดิการตางๆ ยังขาดความเปนธรรม
โดยเฉพาะกับแรงงานนอกระบบในชุมชน ที่นอกจากกลวิธีในการเอารัดเอาเปรียบในเรื่องคาจาง
แลว การบริหารจัดการและการกํากับการทํางานยังเปนบทบาทสําคัญของนายจาง หากนายจาง
ไดรับผลกระทบเรื่องรายไดจากภายนอก ก็จะหาแนวทางในการในการกระจายผลกระทบ
ดังกลาวไปสูแรงงานนอกระบบ จึงกอใหเกิดปฏิกิริยาตอตาน ขัดขืน หรือปฏิเสธการทํางานใน
รูปแบบตางๆขึ้นมาเพราะแรงงานก็มองวาตนเองมีศักยภาพในการจัดการกับชีวิตและการ
ทํางานของตนเองได  
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อานันท  กาญจนพันธุ (2549: 49) ไดกลาวเกี่ยวกับแบบแผนการจางแรงงานวาเปนมา
ยาคติของระบบทุนนิยมที่พยายามแยกสวนแรงงานเพื่อลดอํานาจและการตอรองของแรงงานลง
ไปเรื่อยๆ  ในระบบทุนนิยมอาจจะมองวาแรงงานเปนเพียงปจจัยการผลิตและสวนหนึ่งของ
ตนทุนเทานั้น ซ่ึงเสมือนหน่ึงมองแรงงานเปนเพียงวัตถุดิบหรือทรัพยากร เพ่ืออธิบายเหตุผลที่
นายจางควรจะไดจากการผลิตของแรงงาน แตในแนวคิดแบบมารกซิสตจะมองแรงงาน จะมอง
แรงงานเปนคนที่มีศักยภาพ เปนมนุษยที่สรางสรรคเพราะสามารถเรียนรูและใชสติปญญา
พัฒนาการผลิตของตนเองไดอยางตอเน่ือง  จากแนวคิดดังกลาวจึงมองไดวา แรงงานเย็บผา
หรือแรงงานนอกระบบ จึงไมสามารถที่จะมองเพียงเปนปจจัยการผลิตหรือเครื่องจักรตาม
แนวคิดแบบทุนนิยม ซ่ึงมองการจางงานเปนเพียงมายาคติที่สรางขึ้นมาเพื่อหวังผลกําไรจาก
แรงงานเทานั้น เพราะแรงงานมีเลือดเนื้อ จิตใจ ความคิด และสติปญญาที่จะพัฒนาอาชีพและ
การทํางานของตนเองได เชนเดียวกับแรงงานเย็บผาในชุมชนบานเม็ง แมจะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจางงานที่หวังจะเอารัดเอาเปรียบแรงงาน แตตลอดระยะเวลาหลายป แรงงานก็ไม
ยอมจํานน หรือยอมสยบตอมายาคติดังกลาว จึงพยายามที่จะหาวิธีการในการตอรอง ตอตาน 
ขัดขืน เพ่ือใหไดมาซึ่งการทํางานที่ตนเองมีความพึงพอใจ มีรายได และสวัสดิการที่ตอบสนอง
ความเปนอยูของตนเองตลอดเวลา 
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สวนที่สาม 
สภาวะสุขภาพและสังคม ของแรงงานในชุมชน 

 
 ภาวะสุขภาพและความปลอดภัยในมุมมองของนักอาชีวอนามัย อาจเนนที่ปญหาทาง
กายภาพ สิ่งแวดลอม และความพรอมของแรงงานในการทํางาน แตในมิติทางสังคมศาสตร 
นอกจากองคประกอบที่กลาวมาแลว ยังตองพิจารณามุมมองและความเชื่อดานสุขภาพ 
โครงสราง ความสัมพันธ และพลวัตรของสถาบันตางๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงทุกดานมีสวนผลักดันให
เกิดปญหาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การดูแลสุขภาพและสังคมแกแรงงานได
ทั้งสิ้น (สวรส 2541) นอกจากนั้นแนวทางพัฒนาชุมชนของหนวยงานราชการหรืองานศึกษาวิจัย
ของสถาบันการศึกษา สวนใหญจะมีเปาหมายเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน
ใหเหมาะสมตามสภาพของชุมชน แตหากมองในมุมของคนในชุมชนอาจมองวาวิถีชีวิตและ
ความเปนอยูของตนเองตามสภาพดั้งเดิมน้ัน ยังขาดการพัฒนาและขาดโอกาสไดรับการดูแล
ดานตางๆจากสังคมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนเดียวกันกับแรงงานเย็บผาในชุมชน ซ่ึงหาก
มองเพียงวาระบบการทํางานที่บานทําใหเกิดปญหาตางๆ นอยกวาการทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการควบคุมเวลาหรือกระบวนการทํางานที่ควบคุมเขมงวดนั้น อาจเปนมุมมองที่
ละเลยในเรื่องบริบทของชุมชนและความพรอมของแรงงานแตละรูปแบบที่ภาวะสุขภาพและ
สังคมที่แตกตางกัน และบางครั้งยังมีผลกระทบตอสภาพความเปนอยูในครอบครัวและชุมชน
น้ันๆ ดวย 
 
ภาวะสุขภาพและสังคม: มุมมอง ความเชื่อของแรงงาน 
 “งานเย็บผา” อาชีพที่แรงงานหลายคนไดเขาสูอาชีพและยึดอาชีพดังกลาวเปนอาชีพ
หลักตั้งแตยังเปนวัยรุน แมระบบการทํางานจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือสถานที่ทํางานอยู
เรื่อยๆตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป  อีกดานหนึ่งคือภาวะสุขภาพและสังคมที่
เกิดขึ้นก็เปนปจจัยที่แรงงานฯหลายคนตองหยุดการทํางานเย็บผาและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาสู
อาชีพอ่ืน หลายคนก็ตองทนกับสภาพการทํางานดังกลาวและมองวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่อง
เล็กนอยและมีปญหาคลายกับอาชีพอ่ืนๆเชนเดียวกัน  ซ่ึงแรงงานนอกระบบแตละคนจะมี
มุมมองและความเชื่อตอปญหาสุขภาพและสังคมหลากหลายตามพื้นฐานการเรียนรูและ
ประสบการณของแตละคน ดังตัวอยางของอติกร แรงงานที่เคยมีอาชีพทั้งคาขายเร  ชางฝมือ
เปาแกวหรืออุตสาหกรรมเครื่องประดับ  พนักงาน ขสมก. แรงงานเย็บผาในโรงงาน และปจจุบัน
เปนหัวหนากลุมรับเหมาเย็บผาในหมูบาน จากประสบการณทํางานทําใหเขาไดเรียนรูภาวะ
สุขภาพและสังคมที่เกิดขึ้นจากการทํางานในแตละอาชีพ เขายอมรับวาการทํางานเย็บผาเปน
งานที่ทําใหเกิดปญหาสุขภาพที่อาจจะมากกวาอาชีพอ่ืนที่เขาเคยทํา  แตก็ยังตองการที่จะทํา
อาชีพดังกลาวเพราะทําใหเขารูสึกวามีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวและสังคม โดยเขามีมุมมอง
เรื่องสุขภาพวา 
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“...งานทุกงานมีอันตรายตอสุขภาพ ดังน้ันการเลือกงานก็ตองพิจารณาวาเรามีความ
พรอมทางรางกายและจิตใจ ตองประเมินวางานดังกลาวเหมาะสําหรับตนเองหรือไม 
และที่เขาเลือกงานเย็บผาเพราะเห็นวาเหมาะกับสภาพรางกายของตนมากที่สุด งาน
อาจจะทําใหมีปญหาปวดเมื่อยหรือเจ็บปวยไดงาย แตสวนใหญก็ไมรุนแรง ปวย
เล็กๆนอยๆก็ซ้ือยากินเองหรือไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนไมนานก็หาย หากไมดี
ขึ้นสุดทายจึงจะเลือกไปสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลของรัฐตามขั้นตอน” 

  
 การรับรูปญหาหรือการประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน นับเปนพ้ืนฐานการดูแล
สุขภาพหรือการพึ่งตนเองดานสุขภาพของแรงงาน  อติกรเองมีความสนใจในขาวสารดาน
สุขภาพอยางตอเน่ือง เห็นไดจากการสอบถามขอมูลการประชาสัมพันธดานสุขภาพแหลงตางๆ
อยูเสมอ รวมทั้งการเขารับบริการขอคําแนะนําและตรวจสุขภาพตามที่เจาหนาที่สถานีอนามัย
นัดหมายทุกครั้ง  แรงงานในกลุมเองก็มีการเอาใจใสดูแลกัน โดยแลกเปลี่ยนพูดคุยปญหา
สุขภาพกันอยูเสมอ ทําใหทุกคนไดเรียนรูปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นและสามารถนําไปปรับใชกับ
ตนเองได เชนเดียวกันกับอติกร ที่ไมเคยสนใจบริการของสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกลบาน 
แตเม่ือเพ่ือนรวมงานในกลุมไดใหขอมูลบริการดานตางๆ ของสถานีอนามัย ก็ทําใหเขาเริ่ม
ติดตอขอรับบริการบอยขึ้นทั้งในเรื่องการเจ็บปวยและบริการดานการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค  

อยางไรก็ตามการเจ็บปวยและการเลือกใชบริการทางดานการแพทยของแรงงานในกลุม
ของอติกร ก็มีปจจัยดานอ่ืนๆ ใหพิจารณาดวย เชนการปวยของ “ปอก” แรงงานสาวชาวลาว ที่
เขามาทํางานในกลุมเย็บเสื้อโปโลของอติกรพรอมเพ่ือนๆ อีก 4 คน และพักอาศัยในหองแถวติด
กับสถานที่ทํางาน  ปอกเปนคนชานเมืองเวียงจันทรจบการศึกษาชั้น ม. 6 จากประเทศลาว ก็
เขาสูอาชีพเย็บผาและทํางานอยูในโรงงานในลาวนานประมาณ 6 ป จึงตัดสินใจมาทํางานใน
กลุมของอติกรพรอมกับเพ่ือนๆ หลังจากที่ไดรูจักกัน ปญหาสุขภาพของปอกในปจจุบันคือ ไอ
เรื้อรัง บางวันจะมีไขดวย  เธอเลาวา อาการดังกลาวไดเกิดขึ้นตั้งแตชวงทํางานในโรงงานที่เวียง
จันทร โดยระยะแรกจะเปนหวัด ภูมิแพ อาการดังกลาวเปนๆหายๆ โดยหากมีอาการดังกลาว
ขณะทํางาน เพ่ือนรวมงานหรือหัวหนางานก็จะใหไปพบกับ “คนจายยา” ของโรงงานที่มีหนาที่
ใหคําแนะนําเรื่องการใชยาหรือจายยาตามอาการที่คนงานบอกเลา  ปญหาสุขภาพของปอก
เร้ือรังเรื่อยมาแตก็ยังไมเคยไปหาหมอเพื่อรักษาอยางจริงจัง  หลังจากที่เขามาทํางานในกลุม
รับเหมาอาการดังกลาวจะทุเลาลง แตหากมีอาการรุนแรงขึ้นก็จะไปหาซื้อยาจากรานขายยาหรือ
คลินิกในหมูบานซึ่งมีเภสัชกรเปนผูจายยาให และหากไมดีขึ้นและไอติดตอกันเปนเวลานาน
เพ่ือนๆรวมงานก็จะใหเธอทํางานในขั้นตอนที่ไมสัมผัสกับฝุนผาและอยูหางจากเพื่อนๆ  ปอกให
เหตุผลที่ไมไปหาหมอวา “...ก็คิดวามันจะหายเองได บอยากไปหาหมอเพราะไปแลวหมอก็ไมมี
หลักฐาน ไมมีหลักประกัน” ความเปนแรงงานตางดาวและการเขามาทํางานเปนแรงงานนอก
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ระบบที่ไมถูกกฎหมายหรือทําตามระเบียบแรงงานที่ถูกตอง ทําใหปอกไมไดรับการดูแล
รักษาพยาบาลที่ถูกตอง นอกจากนั้นคาใชจายในการรักษาสําหรับแรงงานตางดาวอาจเปนราคา
ที่สูงเกินไป ทําใหปญหาสุขภาพของปอกรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เปนปญหาทั้งตอตัวปอกเอง 
เพ่ือนรวมงานที่พักอยูดวยกัน หรือแรงงานในกลุม ทั้งดานผลผลิต รายได รวมทั้งปญหาสุขภาพ
ที่อาจติดตอหรือเปนความเสี่ยงตอสุขภาพของแรงงานเย็บผาแบบกลุม 

สําหรับมุมมองของแรงงานเย็บผาที่ทํางานเปนเวลานาน สวนใหญจะเคยไดรับ
ผลกระทบดานสุขภาพจากการทํางาน เชนเดียวกับประศาสตร ที่มีประสบการณทํางานกวา 30 
ป และทํางานมาหลายระบบ เริ่มตั้งแตการเย็บผาในชุมชน การทํางานในโรงงาน รานตัดเย็บ จน
กลับมาเปนแรงงานนอกระบบในชุมชนปจจุบัน เขามองภาวะสุขภาพในแตละชวงเวลาการ
ทํางานหรือชวงอายุที่แตกตางกัน  โดยในระยะแรกๆจะใหความสําคัญเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติเหตุหรือความปลอดภัยในการทํางาน เพราะการทํางานกับเครื่องจักรและอุปกรณใหมๆแต
ละครั้งจะมีปญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอยูเสมอ ถึงแมตนเองจะไมไดรับอันตรายรุนแรง แตก็
เคยมีเพ่ือนรวมงานไดรับบาดเจ็บตองหยุดงานไปหลายวัน แตปจจุบันมุมมองดานสุขภาพจะให
ความสําคัญในทุกๆดานทั้ง อุบัติเหตุจากเครื่องจักร สิ่งแวดลอมในการทํางาน อันตรายจากวัสดุ
ตัดเย็บ สภาพการทํางานและสังคมแวดลอมตางๆดวย เขาใหความเห็นวา 

   
“...ทุกม้ือน้ี เฮ็ดงานก็ตองเอาใจใสทุกๆ ดาน เครื่องจักรอุปกรณตางๆ ก็ตองพรอม ตอง
ดูแลใหปลอดภัย ขาวของเครื่องใชตองจัดใหเรียบรอย เพราะเปนบานของเราไมใช
โรงงาน หรือบานเชาที่หลายคนชวยกัน ผาและวัสดุตางๆตองเก็บใหเปนสัดสวน การ
ทํางานก็ตองรูจักผอนคลาย ตองรูจักพัก หรือรูจักดูแลตนเองโดยหยุดงาน พักผอน 
เปลี่ยนกิจกรรมไปทําสวน ทํานา หรือปลูกตนไมใหเพลิดเพลิน จึงกลับมาทํางานอีกกไ็ด ” 
  
ประศาสตรเลาประสบการณการเจ็บปวยของตนเองรวมทั้งเพ่ือนรวมงานในกลุมวา การ

น่ังทํางานเปนเวลานาน จะมีทําใหมีอาการปวดเมื่อกลามเน้ือ  การขับถายไมเปนปกติ ทองผูก
และโรคริดสีดวงทวาร โดยเฉพาะกับแรงงานหญิงจะมีปญหาเรื่องกระเพาะปสสาวะอักเสบหรือ
ทอปสสาวะอักเสบดวย เขาคาดวาผูหญิงที่ทํางานเย็บผามานานกวา 10 ปจะเคยมีปญหา
ดังกลาวมากกวารอยละ 80  อาการจะมากนอยขึ้นอยูกับการดูแลตนเองของแตละคน และสวน
ใหญจะดูแลตนเองหรือหาซื้อยากินเองหรือใชบริการจากคลินิก ตามคําแนะนําหรือการเรียนรู
จากเพื่อนแรงงานในกลุม มีแรงานสวนนอยที่เขารับการรักษาตอที่โรงพยาบาลฯ 

สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยตอสุขภาพของแรงงานที่บาน แมแรงงานสวนใหญจะ
มองวางานเย็บผาเปนงานที่สบาย ไมตองใชกําลัง แตแรงงานเกือบทุกคนตองทนกับสภาพการ
ทํางานที่หนักและการพักผอนไมเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงที่อาชีพเย็บผารุงเรืองในชวงป 
พ.ศ.2525 -2535 เชนเดียวกับสุธา นับตั้งแตเขาสูอาชีพเย็บผามาหลายปที่ตองทํางานตั้งแตเชา
จนเที่ยงคืน และบางวันอาจทํางานจนถึงตี 1 ตี 2 เน่ืองจากนายจางเรงงานหรือความตองการ
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รายไดมากขึ้น ทําใหเธอมีปญหาสุขภาพเรื้อรังที่รักษาไมหายคือ ปวดทองนอย ปสสาวะขัด ซ่ึง
ในวันที่ตองทํางานหลายวันติดตอกัน อาการดังกลาวจะรุนแรงขึ้นและสรางความทรมานกับ
ตัวเองเสมอ เธอจึงใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพวา เปนตัวตัดสินวา จะรับงานมาทําที่บานหรือ
ขอหยุดและพักงาน กลาวคือหากชวงไหนที่ไมมีอาการเจ็บปวยจากโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ 
ก็จะสามารถรับงานและทํางานตามที่ตกลงกับนายจางได เธอเลาวา 

  
“...ชวงไหนที่อาการกําเริบก็จะหยุดรับงานหรือขอเลื่อนงานกับนายจางไว เพราะมันปวด 
รําคาญ ถาทําก็ไมคุม แถมยังใหอาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถาพักหรือไปหาหมอ 2-3 วันก็ดีขึ้น 
การรักษาบางทีก็ปลอยใหหายเองหรือซ้ือยากินนิดหนอย หรือหากรุนแรงก็จะไปหาหมอ
อนามัยที่อนามัยหรือคลินิก ไมคอยไปโรงพยาบาลเทาไหร เพราะกลัวหมอใหนอนรักษา 
ขาดคนดูแลบาน ” 
 
 นอกจากนั้นการดูแลสุขภาพตนเองเปนสิ่งจําเปนมากขึ้นสําหรับแรงงานเมื่อมีอายุและ

ภาวะสุขภาพที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ดังตัวอยางของ “สํา” แรงงานหญิงอายุ 43 ป ที่เริ่มรับงานมา
ทําที่บานมานาน 6 ป ระยะแรกจะรับงานเย็บเสื้อผานําสมัยของโรงงานจากกรุงเทพฯ  ตอมาจึง
หันมารับงานกับนายจางภายในอําเภอเดียวกัน  ถึงแมวาสําจะเริ่มทํางานเย็บผาไดไมนานแต
ดวยรูปรางที่อวนและภาวะสุขภาพที่ไมคอยดีนัก สําจึงเอาใจใสและใหความสําคัญเร่ืองสุขภาพ
วา “...งานเย็บผาเปนงานที่ตองใชความอดทน ดังน้ันสุขภาพจะตองดูแลเอาใจใสเปนประจําและ
ตองทําทุกวัน กอนทํางานก็ตองบริหารรางกายหรือยืดเสนยืดสายกอนมานั่งทํางาน เพราะมี
ปญหาปวดเม่ือย ทองผูก อาการแนนในอกหายใจไมสะดวก เปนหวัดบอย พยายามดูแลตนเอง
โดยเรียนรูจากสื่อหรือคําแนะนําของเพ่ือนบานหรือจากหมอที่เคยไปตรวจ เชนปวดเมื่อยก็หยุด
งาน ออกกําลังกายบริหารกายเรื่อยๆ ทองผูกก็กินยาระบายหรือกินชาระบายที่เคยเห็นจาก
โฆษณา หากไมดีขึ้นก็ไปหาหมอ” 

 
การจัดการสุขภาพ กับแบบแผนการทํางานเย็บผา 

มุมมองเร่ืองสุขภาพและสังคม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานเย็บผา แมจะมีการ
เจ็บปวยที่คลายๆ กันคือ การปวดเมื่อยตามรางกาย ปญหาสายตาหรือระบบขับถาย ซ่ึงเกิดจาก
สภาพการทํางานที่ตองนั่งเปนเวลานาน หรือการทํางานในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม   หาก
พิจารณาพฤติกรรมสุขภาพและสังคมของแรงงาน รูปแบบการจางงานก็จะพบวา แรงงานในแต
ละกลุมมีพฤติกรรมสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพที่แตกตางๆกัน โดยเฉพาะในกลุมแรงงาน
รับเหมาจะมีระบบการทํางานที่ตองเรงรัดในทุกขั้นตอนของการเย็บตามที่แรงงานแตละคน
รับผิดชอบ เหมือนกับระบบการทํางานในโรงงาน  จึงทําใหแรงงานมีเวลาในการพักผอนและ
ผอนคลายจํากัดเฉพาะในเวลาพักเที่ยงหรือตอนเย็น  หากมีการทํางานลวงเวลาก็จะทําให
แรงงานขาดความเอาใจใสในการดูแลตนเอง  ปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจึงไมคอยไดรับการแกไข 
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จนกวาสภาพปญหาสุขภาพถึงขั้นรุนแรง ดังตัวอยางของ “ปอก” ที่มีปวยดวยโรคทางเดินหายใจ 
แมวาปอกเองจะมองวาไมรุนแรงหรือพอที่จะทํางานได รวมทั้งไมสนใจที่จะแสวงหาการรักษา
ตนเอง แตหากมองในมุมของบุคลากรสาธารณสุขหรือดานอ่ืนๆ ปญหาดังกลาวอาจสงผลเสียทั้ง
ดานสุขภาพ เศรษฐกิจแลสังคมของแรงงานทั้งหมดในกลุมดวย 

สวนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเองของแรงงานที่รับงานเองที่บาน จะพบวาแรงงานสวน
ใหญมีการพึ่งตนเองในหลายๆ ดาน เชนการรูจักเฝาระวังปญหาสุขภาพของตนเอง และหากมี
ปญหาสุขภาพเกิดขึ้นก็จะมีการแสวงหาการเยียวยา หรือวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งจาก
เพ่ือนรวมงานหรือแมแตคนในครอบครัว ดังตัวอยางของแรงงานหลายคนที่กําลังประสบกับ
ปญหาสุขภาพแตก็มีความเขาใจกับภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นและรูวาจะทําอยางไรกับปญหา
ดังกลาวไมใหมีอาการรุนแรงมากขึ้น สวนการพึ่งตนเองดานสุขภาพของแรงงานเย็บผาแบบกลุม
หรือเครือขาย การเรียนรูปญหาสุขภาพและการพึ่งตนเองดานสุขภาพสามารถที่จะเกิดขึ้นไดจาก
การดูแลตนเองหรือจากประสบการณของเพ่ือนแรงงานในกลุม และสามารถนําไปใชในวิถี
ชีวิตประจําวันได เชนเดียวกับ “น่ิม” แรงงานฯ ที่มีความเอาใจใสและสนใจในเรื่องสุขภาพของ
ตนเองและเพื่อนรวมงานมากที่สุดคนหนึ่ง เพราะหากวาตนเองหรือไดยินวาเพื่อนรวมงานมี
ปญหาสุขภาพเกิดขึ้น ก็จะสนในซักถามและพูดคุยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในการดูแล
ตนเอง และแสวงหาการเยียวยาที่เหมาะสมสําหรับแตละปญหาอยูเสมอ จนมีคํากลาวจากเพื่อน
รวมงานในกลุมเย็บเสื้อครุยวา “เปนกระบอกเสียงหรือกระจกสองปญหาสุขภาพของกลุม” ซ่ึงน่ิม
เองก็ยอมรับวาตนเองก็เคยมีปญหาสุขภาพจากการทํางานเย็บผามากอน หากไมเอาใจใสหรือ
สนใจในการดูแลตนเอง การรักษาพยาบาล ก็อาจทําใหตนเองไมสามารถทํางานเย็บผาและมี
ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขในปจจุบันได  

จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ พบวา การใหความหมายเกี่ยวกับแรงงาน
นอกระบบที่ยังคลุมเครือและไมชัดเจนซึ่งจะมีผลในทางสถิติ (สุสัณหา และคณะ, 2543)  โดย
ความหมายที่องคการแรงงานระหวางประเทศ (Internation  Labour  Organization: ILO)  ให
ไวหมายถึง “แรงงานอิสระที่ทํากิจกรรมเพื่อความอยูรอด อาจเปนลูกจางแอบแฝงในเครือขาย
การผลิต หรือผูประกอบอาชีพอิสระที่ประกอบการในสถานบริการขนาดเล็กและไมมีการขึ้น
ทะเบียน ซ่ึงรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ลูกจาง หรือผูชวยงานสวนตางๆของงานดวย  เชน 
หาบเร คนเก็บขยะ แรงงานรับใชในบาน ผูรับงานมาทําที่บาน และคนทํางานภาคการผลิตและ
บริการตางๆที่ไมมีการขึ้นทะเบียน ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีความเกี่ยวของกับคําวา “เศรษฐกิจนอก
ระบบ” ซ่ึงเปนกลุมแรงงานกลุมใหญของของประเทศ  นอกจากนั้นหนวยงาน องคกรตางๆยังให
คําจํากัดความที่เกี่ยวของกับบทบาทภารกิจของตนเองไดเชน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ที่ดูแลเรื่องการคุมครองแรงงานฯ  สํานักงานประกันสังคม ที่เกี่ยวของกับการสราง
หลักประกันการดําเนินชีวิต หรือแมแตธนาคารแหงประเทศไทยที่มีขอพิจารณาดานการเงินตาม
หลักสากลทั่วไป (กมลวรรณ  บุญยืน,  2547) ถึงแมวาแรงงานนอกระบบจะกอใหเกิดประโยชน
ตอเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค แตก็ยังมีปญหาที่ที่เกิดขึ้นกับแรงงานนอก
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ระบบหลายประการดวยกันเชนสถานภาพแรงงานที่ไมชัดเจน การทํางานที่ไมมีเสถียรภาพ 
สภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเหมาะสม  ขาดการสงเสริมการพัฒนายกระดับฝมือ ไดรับคาจาง
แรงงานที่ต่ํา  มีสภาพการทํางานที่มีผลตอสุขภาพ  ขาดขอมูลขาวสารที่ดีดานแรงงาน รวมทั้ง
การขาดความคุมครองดานสวัสดิการและการประกันสังคม เปนตน แตผลการศึกษาดังกลาว 
เปนการรวบรวมสภาพปญหาแรงงานนอกระบบโดยรวม ยังขาดมุมมองดานสุขภาพและสังคม 
และองคประกอบที่เกี่ยวของในวิถีชีวิตของแรงงานนอกระบบเฉพาะกลุม หรือในพื้นที่ตางๆ 

ดานภาวะสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานไทย  สวรส.(2541) ไดศึกษาภาวะ
สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานในมิติทางสังคมศาสตร สรุปไดวาผลการศึกษาที่
เกี่ยวของกับแรงงานไทยในชวงที่ผานมาวาเปนการศึกษาแยกสวน คือเนนที่ปญหาทางกาย 
หรือตัวแรงงาน และสิ่งแวดลอมบางดานเทานั้น จึงมองไมเห็นภาวะสุขภาพและความปลอดภัยที่
เปนผลจากโครงสราง ความสัมพันธ และพลวัตรของสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของกับแรงงานฯ ทุก
ดานมีสวนผลักดันใหเกิดปญหาสุขภาพและความปลอดภัยแกแรงงานไดทั้งน้ัน  เชน   ระบบ
การผลิต  ความสัมพันธทางการผลิต และการปรับตัวของแรงงานกับสถานการณตางๆ เปนตน 
ผลจากการศึกษาดังกลาวไดทําใหนักพัฒนาเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ มองเห็นความจําเปนที่
จะตองทําความเขาใจในวิถีชีวิตและโครงสรางทางสังคมของแรงงานนอกระบบ รวมทั้งศักยภาพ
ในดานตางๆ ของแรงงานและองคกรที่เกี่ยวของในดานตางๆ มากขึ้น 

สวนปญหาสังคมและการสาธารณสุขที่เกิดขึ้นกับแรงงานนอกระบบ ไดมีการศึกษาใน
คนงานกอสรางในประเทศไทยโดยจันทรเพ็ญ  ชูประภาวรรณ และคณะ (2541) พบวา คนงาน
กอสรางในไทยฐานะทางเศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูในระดับดํ่า  การจางงานไมเปนลาย
ลักษณอักษร ไมมีหลักประกันเม่ือบาดเจ็บหรือเจ็บปวย  มีการเสียชีวิตจากการตกที่สูงหรือของ
หลนทับบอย ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นคือการติดสุรา การทะเลาะวิวาท และติดการพนัน สวนใหญ
พึงพอใจกับสภาพการทํางานที่ทําอยู แตจะไมใหลูกหลานของตนเองมาทํางานกอสรางเชน
ตนเอง  เปนการทําความเขาใจในปญหาสังคมของแรงงานนอกระบบ ซ่ึงสามารถนํามาเปน
ตัวอยางในการศึกษาสภาพสังคมและผลกระทบในกลุมแรงงานนอกระบบ สาขาอาชีพและ
กิจกรรมอ่ืนๆได 

สภาพการทํางานและปญหาสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ที่เบญจา   จิรภัทรพิมล และ
คณะ (2544) ไดศึกษาในกลุมทํางานอุตสาหกรรมอยูบานที่มีงานเย็บผา โดยใชกรอบคิดดาน
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม พบวา  กระบวนการผลิตของงานที่ศึกษาทุกงาน มีความเสี่ยงตอ
สุขภาพของคนทํางาน โดยที่แรงงานนอกระบบและแพทยผูใหการวินิจฉัย สันนิษฐานวาการ
เจ็บปวยที่เกิดขึ้นนาจะมาจากงานที่ทํา ทําใหแรงงานและสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บปวยได  
นอกจากปญหาสุขภาพแลว ปญหาดานคาจางที่ไดรับจะต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา ทั้งๆ ที่การลงทุน
บางสวนหรือเกือบทั้งหมดเปนของแรงงานนอกระบบ โดยที่ผูวาจาง หรือเจาของงานมิไดมีความ
รับผิดชอบ  การศึกษาดังกลาว เปนการทําความเขาใจในกระบวนการผลิตและผลกระทบดาน
สุขภาพที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการผลิต ตามแนวคิดดานสังคมวิทยาอุตสาหกรรม โดยศึกษา
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ความคิดเห็นของแรงงานและแพทยเกี่ยวกับการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น ขาดมุมมองดานสังคมวิทยา
การแพทย รวมทั้งการพึ่งตนเองดานสุขภาพและสังคมของแรงงานนอกระบบในแตละชุมชน 

ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของแรงงานนอกระบบมีการศึกษาที่เกี่ยวของโดย ทิพา
ภรณ  โพธิถวิล และศิริพร  เกื้อกูลนุรักษ (2546) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพของประชาชนกลุมแรงงานนอกระบบและครอบครัว ไดศึกษาสภาวการณสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบ พบวา แรงงานนอกระบบยังขาดการการดูแลสุขภาพใน
เชิงปองกันและสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรงสมบูรณ นอกจากนั้นยังขาดหลักประกันทั้งดาน
สุขภาพและสังคม เม่ือเจ็บปวยจะสรางความเดือดรอนกับแรงงานนอกระบบและครอบครัวเปน
อยางมาก  

การศึกษาดังกลาวไดบงบอกถึงสถานการณดานสุขภาพในมุมมองของการสราง
หลักประกันสุขภาพแรงงานนอกระบบ  โดยเนนศึกษาการดูแลสุขภาพในมิติของการมี
หลักประกันสุขภาพถวนหนาตามนโยบายของรัฐ และมุงในประเด็นที่ยังเปนปญหาเพื่อกําหนด
แนวทางในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพแกกลุมแรงงานนอกระบบ ซ่ึงมีความสําคัญกับระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของแรงงานนอกระบบ แตจากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา 
แรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะแรงงานเย็บผาในชุมชนบานเม็ง นอกจากการทํางานจะมี
ความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จากการที่รับงานจากอุตสาหกรรมทั้งใน
อําเภอเดียวกันและจากกรุงเทพฯมาทําในชุมชน ใชชุมชนเปนแหลงผลิต แมจะมีความสําคัญกับ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แตแรงงานฯในพื้นที่ยังขาดการดูแลและการสงเสริมที่ตรง
กับสภาพปญหาและความตองการของแรงงานที่ถูกตอง  นอกจากนั้นการที่แรงงานในชุมชนและ
นอกชุมชนเขามาทํางานในพื้นที่ นอกจากระบบบริการและการเฝาระวังปญหาที่จะเกิดขึ้นจาก
การอพยพของแรงงานเขามาในพื้นที่ เชน โรคติดตอ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของแรงงาน
และคนในชุมชน เปนตน 
 
สวัสดิการ: ความตองการและการแสวงหาของแรงงานฯ 
 “สวัสดิการ” คําที่แรงงานนอกระบบสวนใหญยังไมเขาใจทั้งในความหมายหรือประโยชน
ที่จะไดรับการมีสวัสดิการ หากถามวาแรงงานเย็บผามีสวัสดิการในการทํางานอยางไร หรือไดรับ
สวัสดิการอยางไรบาง ยิ่งเปนคําถามที่แรงงานทุกคนไมรูวาจะใหคําตอบอยางไร แรงงานนอก
ระบบในชุมชนบานเม็งถึงแมเคยมีหนวยงานราชการหรือองคกรเอกชนเขามาพยายามสนับสนุน
เพ่ือใหไดมาซึ่งสวัสดิการตางๆแกแรงงานนอกระบบมาอยางตอเน่ืองหลายป  แตสวัสดิการและ
การชวยเหลือเหลานั้นยังไมเปนที่รับรูและเขาใจ และสนับสนุนใหเกิดขึ้นอยางจริงจังแกแรงงาน
นอกระบบ แตแรงงานฯบางสวนก็ยังมีความสนใจและตองการที่จะมีสวัสดิการดานตางๆ แมวา
จะตองมีคาใชจายที่ตนเองตองสมทบเขากองทุนในการดําเนินงานตางๆ ก็ตาม เชนเดียวกับ
แรงงานในโรงงานหรือสถานประกอบการที่มีสวัสดิการตางๆ เชน รายไดขั้นต่ํา  สิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน ระบบบริการรักษาพยาบาล รวมทั้งการคุมครองแรงงานในดานตางๆ  แต
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แรงงานนอกระบบถึงแมจะมีนายจางหรือผูที่จะรับผิดชอบในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
แกสมาชิกแรงงานในแบบกลุมตางๆ  แตระบบการจัดการหรือแมแตบริการสุขภาพที่ควรจะ
ไดรับกลับตองแสวงหา เรียนรูและชวยเหลือตนเอง  
 สวัสดิการที่เปนที่คาดหวังและตองการมากของแรงงานเย็บผาในชุมชนบานเม็งคือการ
คุมครองเรื่องการจางงานและรายได นับเปนสถานการณปญหาสําคัญของการรับงานมาทําที่
บานในปจจุบัน มีความเกี่ยวของและสัมพันธกับระบบการตลาดและการลงทุน การเมืองและการ
ปกครองในระดับประเทศ  แรงงานเย็บผาหลายคนที่เคยไปทํางานในเมืองหรือมีอาชีพอ่ืนๆ เริ่ม
กลับบานและรับงานเย็บผามาทําที่บาน การกระจายงานแกแรงงานในชุมชนก็เริ่มลดลง นายจาง
หรือแมแตหัวหนากลุมเย็บผาบางคนก็จะลดคาจางหรือการดูแลชวยเหลือที่เคยใหกับแรงงาน 
การคุมครองหรือดูแลเรื่องการจางงานและความมั่นคงเรื่องรายไดจึงเปนสิ่งจําเปนและเปนที่
ตองการมากที่สุดของแรงงานในสถานการณปจจุบัน การสรางสวัสดิการแกกลุมแรงงาน หาก
ตองรอใหแรงงานมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียกรองในสิทธิและการชวยเหลือที่ควรจะไดจากนายจาง 
หรือหนวยงานราชการตางๆของเปนเรื่องที่จะเปนไปไดยาก ดังน้ันแนวทางที่จะสามารถ
ดําเนินการไดก็อาจจะตองอาศัยกลไกลทางการเมืองและการปกครองซึ่งมีหนวยงานราชการใน
ระดับตางๆทําหนาที่กํากับ ดูแล และติดตามการจางงานและสงเสริมทางการคาการลงทุนในทุก
ระดับ 
 การพัฒนาหลักประกันสุขภาพแกแรงงานฯ นับเปนอีกรูปแบบหนึ่งในการสราง
สวัสดิการแกแรงงานนอกระบบในชุมชน จากการศึกษาของทิพาภรณ โพธิถวิล และศิริพร 
เกื้อกูลนุรักษ (2546) ที่พบวาการขาดการดูแลสุขภาพอนามัยของแรงงานนอกระบบ ได
กอใหเกิดผลกระทบกับสภาพความเปนอยูและสังคมแกแรงงานและครอบครัวเปนอยางมาก 
ดังน้ันการสรางหลักประกันสุขภาพแกแรงงานนอกระบบ ดังตัวอยางของแรงงานเย็บผาในตําบล
บานเม็ง เน่ืองจากเปนกลุมที่ยังขาดการดูแลแกไขที่ชัดเจนจากภาครัฐแลว หนวยงานที่
เกี่ยวของหรือสถาบริการในพื้นที่ยังขาดนโยบายและยกลวิธีที่จะสรางหลักประกันสุขภาพที่
สอดคลองกับสภาพการทํางานและปญหาสุขภาพของแรงงานในแตละกลุม การจัดบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามเปาหมายของหนวยบริการ ยังขาดความสนใจและไม
สอดคลองกับปญหา ความตองการดานสุขภาพของแรงงาน เชน การสงเสริมออกกําลังกาย การ
ตรวจสุขภาพตางๆ เปนตน ดังน้ันการสรางหลักประกันสุขภาพ จําเปนที่จะตองมีการพัฒนา
นโยบายและเปาหมายที่เริ่มตนจากแรงงาน สูหนวยงานและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ และ
กระบวนการจัดทําแผนงานบริการตางๆ จําเปนตองเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมขององคกร
แรงงานดวย 
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สวนที่สี ่
การมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพและสังคมแกแรงงานนอกระบบ 

 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานของแรงงานนอกระบบ ครอบครัว  เพ่ือน
รวมงาน  องคกรชุมชน นายจาง หนวยงานภาครัฐและเอกชนลวนแตมีผลตอการทํางานและการ
พัฒนาความเปนอยูของแรงงานฯแทบทั้งสิ้น  ความสัมพันธของแรงงานกับทุกสวนมีผลตอการ
ทํางานและคุณภาพชีวิตของแรงงานในมิติที่แตกตางกัน  ทั้งสนับสนุนหรือขัดขวางการทํางาน
หรือการดําเนินชีวิตประจําวันที่ดีของแรงงานไปพรอมๆกันดวย  ในสวนนี้จะนําเสนอขอมูลที่
เกี่ยวของกับภาคี เครือขาย หรือผูที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบหรือแรงงานเย็บผาที่รับงาน
มาทําที่บาน ทั้งดานความสัมพันธ การปรับตัวของแรงงานกับภาคีตางๆ  วิธีการ หรือกิจกรรมที่
ไดรับการสนับสนุน ดูแล หรือบทบาท ภารกิจทางสังคมที่มีผลตอการทํางานหรือการดํารงชีวิต
ของแรงงานฯ ในดานตางๆ ดังน้ี 
 
ครอบครัว เพื่อนรวมงานและชุมชน: หนวยสนับสนุนที่สําคัญ 

การเขาสูอาชีพเย็บผาและการรับงานมาทําที่บาน นอกจากการมีอาชีพที่มีรายได
ประจําแลว การดูแลครอบครัวและการมีสวนรวมในครัวเรือนก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งในการรับงาน
มาทําที่บาน  ถึงแมจะเปนภาระที่หนักขึ้นสําหรับแรงงานฯซึ่งสวนใหญเปนผูหญิงที่ตองดูแลและ
ทํางานบานไปพรอมๆ กับการเย็บผาเพื่อหารายไดเขาสูครอบครัว  จรัญญา  วงษพรมและคณะ 
(2541) ไดกลาวถึงการรับงานมาทําที่บานของผูหญิงอีสานวา ถึงแมผูหญิงจะพึงพอใจตอรายได
และการมีงานทํา แตสิ่งที่ตามมาคือ ภาระการทํางานหรือการดําเนินชีวิตประจําวันตองหนักขึ้น
จากกิจกรรมตางๆ ในครอบครัว รวมทั้งคาแรงขั้นต่ําที่ขาดการคุมครองจากรัฐและนายจาง ซ่ึง
ลวนแตไมเปนธรรมตอผูหญิงทั้งสิ้น  การทํางานที่บานของผูหญิงจึงเหมือนการขายชีวิตแบบ
ผอนสง แตในขณะเดียวกันผลงานของพวกเธอกับสรางรายไดหรือมูลคาที่เพิ่มขึ้นใหกับเจาของ
กิจการหรือผูที่เกี่ยวของในอัตราที่สูง  ซ่ึงจากคํากลาวดังกลาวอาจเปนมุมมองของนักพัฒนาจาก
ภายนอกที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและการทํางานของแรงงานหญิงกับระบบเศรษฐกิจและเรื่องสิทธิ
มนุษยชน แตหากมองในมุมของแรงงานเย็บผาในชุมชน  สวนใหญจะมีความคิดเห็นตออาชีพ
ดังกลาว กับการมีสวนรวมของครอบครัวในดานดีเปนสวนใหญ ทั้งการมีบทบาทและ
ความสําคัญในครอบครัวที่เพ่ิมขึ้นของผูหญิง  การไดรับความรักและเอาใจใสจากคนใน
ครอบครัว และบทบาททางสังคมในชุมชน 
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 บทบาทของครอบครัวตอแรงงานฯ นอกจากการชวยเหลือในดานตางๆ แลว ยังมีผลตอ
การเปลี่ยนวิถีชีวิตและดูแลสุขภาพอนามัยตามสภาพรางกายหรือวัยที่เพ่ิมขึ้นดวย เชนเดียวกับ
ประศาสตรซ่ึงทํางานเย็บผามานานกวา30ปและเริ่มมีปญหาสุขภาพของตนเอง การปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตและการทํางานใหม โดยมอบบทบาทในการจัดกรกลุมตัดเย็บเสื้อผาหรือถายทอด
ประสบการณตนเองใหกับครอบครัว  การทําอาชีพอ่ืนๆ ที่สรางความสุขและรายไดใหกับตนเอง
และครอบครัว เชน การเพาะปลูกสวนปา  การเลี้ยงวัว รวมทั้งการคาขายอื่นๆ เปนตน 
 สวนเพ่ือนรวมงาน หรือเครือขายแรงงานในชุมชน นับเปนแหลงเรียนรูและการพึ่งพา
ใกลตัวทั้งในการทํางานและการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน โดยปกติแรงงานจะรับงานหรือ
เรียนรูการทํางานจากนายจางรวมกันอยางนอย 2 คน เหตุผลของการรวมตัวกัน คือเปนหลักค้ํา
ประกันการจางงานและการตอรองกับนายจางเรื่องคาจางและการสงงาน รวมทั้งปญหาการ
ทํางานที่จะขอรับงานจากเครือขายของแรงงานหรือนายจางอ่ืนๆ ดวย  ความสัมพันธของ
แรงงานหรือกลุมแรงงาน มีผลตอการพัฒนาและดํารงอาชีพเย็บผาใหมีความมั่นคงแกแรงงานได 
นอกจากนั้นยังเปนแหลงเรียนรูและพึ่งพากันทั้งดานสุขภาพและสังคมได เชนกลุมเย็บผาของ
ประศาสตรและทองจันทร ซ่ึงในอดีตทั้งสองเคยไปทํางานที่กรุงเทพฯดวยกันและรับงานกลับมา
ทําที่บาน แมวาจะอยูคนละหมูบานแตกระบวนการติดตอหางานและรับงานมาทําที่บาน ก็มีการ
ประสานงานกันอยางตอเน่ือง การประสานกับเครือขายกลุมอาชีพเย็บผาอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ใกลเคียง
จึงทําใหแรงงานไดรับรูขาวสารและการพัฒนาอาชีพของตนเองใหมีความมั่นคงทั้งเรื่องงานและ
รายได  

สวนการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพและสังคมของแรงงาน กิจกรรมจะพบเห็นไดใน
กลุม หรือเครือขายที่มีการรวมตัวกันอยูเร่ือยๆทุกกลุม หรือแมแตเครือขายรับงานและสงงาน
อิสระในชุมชนที่มีการรวมตัวกันรับงานจากนายจางคนดียวกัน ถึงแมจะรับงานไปทําที่บานของ
ตนเอง แตในวันที่นัดสงงานรับงานจะมีการรวมตัวกัน ซ่ึงสามารถที่จะเรียนรูปญหาและ
ประสบการณของกนและกัน โดยการพูดคุยเรื่องงาน เร่ืองสุขภาพและความเปนอยูของตนเอง
ใหกับเพ่ือนๆ ฟง ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจึงกอใหเกิดการพึ่งพาและดูแลกันในดานตางๆ ดวย 
 อยางไรก็ตามการเรียนรูและพ่ึงพากันของแรงงานฯดังกลาว จะเปนปญหาและขาดการ
ดูแลตนเองในกลุมแรงงานเย็บผาอิสระตามบานหรือผูรับงานจากนายจางที่มาติดตอโดยตรง  
แรงงานฯดังกลาวจะขาดความมั่นใจในงานที่ตนเองทําอยูทั้งเรื่องการรับงานและคาจาง  
นอกจากนั้นการเรียนรูและพัฒนาตนเองในดานตางๆ ก็มีคอนขางจํากัด เชนตัวอยางของสํา 
และเพ่ือนแรงงานในหมูบานหาด ที่ตางคนตางรับงานจากนายจางหลายคน โอกาสที่แรงงานจะ
ไดพบปะพูดคุย หรือตอรองทั้งเรื่องการจางงานหรือสวัสดิการตางๆ มีนอยมาก 
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“ชุมชน” กับบทบาทที่สําคัญในการปรับตัวทางสังคมของแรงงาน ปรากฏการณหรือวิถี
การเปลี่ยนแปลงในอาชีพเย็บผาในชุมชน มีผลตอความสัมพันธของแรงงานกับชุมชนในหลายๆ
ดาน การจางงานและการกํากับดูแลการทํางานของแรงงานไดเปลี่ยนจากการพึ่งพาและ
ชวยเหลือกันเองของนายจางที่เปนคนในชุมชนซึ่งมีความเขาใจสภาพความเปนอยูของแรงงาน
และครอบครัวเปนอยางดี และเคยชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความเอาใจใสทั้งจากเพื่อนรวมงานและ
คนในชุมชนเปนอยางดี  มาเปนการจางงานหรือรับงานจากโรงงานหรือนายจางภายนอกที่เพ่ิม
คาจางและการจูงใจดวยระบบการคาแบบทุนนิยม  รูปแบบการพึ่งพาและการชวยเหลือกัน
ระหวางนายจางในชุมชนกับแรงงานก็สิ้นสุดลง การชวยเหลือดูแลกันในระดับชุมชนก็
เปลี่ยนแปลงไปดวย  ความสัมพันธที่เกิดขึ้นจึงมีเปาหมายเพียงผลประโยชนระหวางกันของ
นายจางกับแรงงาน ความสัมพันธของแรงงานกับชุมชนจึงเหลือเพียงดานสังคมความเปนอยู
โดยทั่วไป เชนการชวยเหลือดูแลกันตามวัฒนธรรมประเพณีตางๆ  รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาของ
ชุมชนและหนวยงานตางๆ เทานั้น แตอยางไรก็ตามบทบาทชุมชนในการดูแลความเปนอยูของ
แรงงาน ก็ยังเปดกวางใหแรงงานไดนําเสนอตัวตนของแรงงานในดานตางๆ แรงงานหลายคนที่
มีความสนใจในการพัฒนาตนเองและการดูแลสุขภาพและสังคมไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาใน
ชุมชนและรวมกิจกรรมในกลุม องคกรตางๆในชุมชน เชน อสม. เครือขายสตรี องคกรพัฒนา
ตางๆ ซ่ึงมีโอการไดเรียนรูเรื่องสวัสดิการ และการสงเสริมในดานตางๆ จึงสามารถที่จะนํา
ความรูและทักษะที่ไดรับการพัฒนาไปใชในกลุมอาชีพ หรือสมาชิกแรงงานในชุมชนดวย แต
อยางไรก็ตามแรงงานสวนใหญยังขาดโอกาสในการเรียนรูดังกลาว เน่ืองจากการพัฒนา
อาสาสมัครฯและการสนับสนุนยังขาดความครอบคลุมในทุกหมูบาน และวิถีการประกอบอาชีพ
เย็บผาของแรงงานในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
 
นายจาง: ความสัมพันธฉันทมิตรและศัตรู 
 หากถามถึงนายจางหรือผูสงงาน แรงงานนอกระบบสวนใหญจะไมรูจักและคุนเคยกับ
นายจางที่ชัดเจน แมแตชื่อและรายละเอียดบางอยางของนายจางแรงงานสวนใหญก็จะไม
สามารถใหรายละเอียดได เพียงแตสามารถอธิบายความสัมพันธและความรูสึกของตนเองที่มีตอ
นายจางเปนความสัมพันธในรูปแบบของการพึ่งพิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ มากกวาที่จะเปน
ความสัมพันธทางสังคม  ตางฝายตางก็ตองการผลประโยชนจากอีกฝายหนึ่งใหมากที่สุด แตโดย
สวนใหญแลวฝายนายจางหรือผูสงงานจะมีบทบาทและสามารถกําหนดการจัดสรรผลประโยชน
จากความสัมพันธหรือการจางงานไดมากกวาฝายแรงงาน  อาจมีเพียงนายจางบางคนที่แรงงาน
ใหความเคารพและติดตอสื่อสารกันเชิงสังคมหรือมีความเปนหวงปนใยกันเหมือนญาติกัน แตก็
นอยมาก เชนกลุมเย็บเสื้อครุยของพรรณี เปนตน  แตแรงงานนอกระบบในชุมชนสวนใหญจะไม
รูจักกับนายจางหรือผูสงงานแลว  บางครั้งยังปกปดขอมูลบางอยางที่เกี่ยวของกับนายจางเพ่ือ
ปองกันขอมูลบางอยางของนายจางตามขอตกในการรับสงงาน ซ่ึงเปนปญหาในการทํางานแบบ
กลุมที่สรางความไมพอใจแกสมาชิกแรงงานและเปนปญหาตอการคุมครองการจางงานและ
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สวัสดิการตางๆ ดวย ดังตัวอยางของกลุมรับเหมาที่มีเพียงแกนนําของกลุมทําหนาที่ติดตอขอรับ
งานกับนายจางจากแหลงหรือคนที่โรงงานแนะนํา ซ่ึงจะรูจักเพียงชื่อ สถานที่และเบอรโทรศัพท
ที่ใชติดตอกัน สวนเอกสารขอมูลที่เกี่ยวกับตัวนายจางแกนนําจะไมเปดเผยตอสมาชิก มีเพียง
รูปแบบของขอตกลงและการจัดการตางๆเทานั้น สวนกลุมอ่ืนๆและแรงงานตามบาน แมจะมี
โอกาสไดพบปะกับนายจาง และตกลงการจาง การรับงานกันโดยตรง ก็ไมรูจักคุนเคยหรือเรียนรู
ความคิดเห็นของกันและกันมากนัก ถึงแมบางครั้งขอตกลงจะไมเปนที่พอใจหรือมีแนวโนมจะถูก
เอารัดเอาเปรียบจากนายจาง แตแรงงานบางสวนก็ยังเต็มใจที่จะรับงานและทํางานใหกับ
นายจางดังกลาว ซ่ึงเปนความสัมพันธในเชิงเศรษฐกิจมากกวาเชิงสังคม การประสานงานและ
การติดตอเพ่ือใหนายจางเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกแรงงาน จึงเปนสิ่งที่ทํา
ไดยากและเปนขอจํากัดที่จะตองหาแนวทางรวมกันในระบบราชการทุกระดับในหลายหนวยงาน 
 
ทองถิ่น หนวยงานราชการและเอกชน: ภาคีพัฒนาแรงงานนอกระบบ 

องคกรทองถิ่นนับเปนหนวยงานที่มีความสําคัญและมีบทบาทหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ไมวาจะเปนการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาความเปนอยู การ
ปองกันโรค และอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนจะตองมีนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาแก
กลุมเปาหมายตางๆในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุมวัยทํางานหรือผูประกอบอาชีพตางๆ องคการ
บริหารสวนตําบลบานเม็งก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาดังกลาว โดยมี
แผนงานที่เกี่ยวของคือแผนงานสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานตําบลบานเม็ง  แผนงาน
ดังกลาวไดเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเครือขายแรงงานจากกลุมอาชีพตางๆในพื้นที่ ซ่ึงไดรับ
การสนับสนุนการจัดตั้งจากสถาบันทางวิชาการ องคกรภาคเอกชนและหนวยงานราชการทั้งใน
และนอกพื้นที่ มีบทบาทสําคัญในการดูแล สงเสริมอาชีพและสวัสดิการตางๆแกแรงงานหรือกลุม
อาชีพตางๆ ในตําบล โดยมีองคการบริหารสวนตําบลบานเม็งเปนองคกรหลักในการดําเนินงาน 
และมีคณะกรรมการดําเนินงานของศูนยฯที่ประกอบดวย ตัวแทนของ อบต.  แกนนําแรงงาน
กลุมตางๆ  ตัวแทนแกนนําหมูบาน องคกรชุมชน และผูแทนจากสวนราชการตางๆ เขารวมเปน
คณะทํางาน  การกําหนดแผนงานการดูแล สงเสริมอาชีพและสวัสดิการตางๆ แกแรงงาน จะ
เกิดขึ้นจากการประชุมสัมมนาคณะทํางานและเครือขายแรงงานหลายครั้งในชวงแรกและมีการ
ปรับปรุงแกไขในแตละป   

การดําเนินงานสงเสริมอาชีพและสังคมแกแรงงานนอกระบบ ขององคกรทองถิ่นถึงแม
จะมีแผนงานและระบบจัดการไวครอบคลุมความตองการของแรงงานในหลายดาน แตจากการ
สังเกตและประเมินผลการดําเนินงานในกลุมตางๆยังพบวา กระบวนการจัดการและบริการตางๆ 
ยังขาดความตอเน่ืองและไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว เพราะการจัดการของศูนยสงเสริมฯ ยัง
ขึ้นกับการตัดสินใจของคณะผูบริหารของทองถิ่นและพนักงานที่ยังขาดความเขาใจในปญหาและ
ความตองการของแรงงานฯที่ชดเจน รวมทั้งบทบาทของคณะกรรมการศูนยฯยังคอนขางจํากัด 
ขาดศักยภาพในการพัฒนาหรือจัดบริการตางๆดวยตนเอง นอกจากนั้นการพัฒนาและสงเสริม
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กลุมอาชีพตางๆ ยังมีปจจัยดานการเมืองและการพึ่งพาผลประโยชนจากอํานาจของคณะ
กรรมการบริหารและพนักงานทองถิ่นเปนการสวนตัว มากกวาคณะกรรมการที่เปนตัวแทนของ
แรงงานและองคกรพัฒนาตางๆ ตามระเบียบการดําเนินงานของศูนยสงเสริมแรงงานฯที่กําหนด
ไว 
 จากการศึกษาบทบาทของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวขอในการดูแลดานแรงงานนอก
ระบบ อุไรวรรณ อินทรมวง (2548) ที่ไดศึกษาบทบาทหนาที่และรูปแบบการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบ ในอบต.2 
แหง รวมทั้งตําบลบานเม็งดวย พบวา หนวยงานในพื้นที่มีความสามารถในการจัดทําขอมูล
แรงงานนอกระบบ โดยการเรียนรูและวิเคราะหปญหาการทํางาน สุขภาพและสังคมตางๆ
รวมกัน สามารถใชประโยชนในการจัดทําแผนงาน โครงการตางๆ  โดยรวมหนวยงาน องคกรที่
เกี่ยวของจัดตั้งคณะทํางานหรือศูนยประสานงานเพื่อการดูแล สงเสริมความเปนอยูของแรงงาน
นอกระบบในพื้นที่ได  ซ่ึงแสดงใหเห็นศักยภาพขององคกรทองถิ่นที่จะสามารถสรางกลไกล
ประสานงานฝายตางๆในการดําเนินงานอาชีวอนามัยได  จากผลการศึกษาดังกลาว พบวา มี
การเสนอบทบาทของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในลักษณะโครงสรางและระบบการทํางาน
เกี่ยวกับแรงงานของหนวยงานในพ้ืนที่ ยังขาดการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวของกับสุขภาพและ
สังคมของแรงงานที่เปนผลจากการดําเนินงานของทองถิ่นและหนวยงาน ซ่ึงจําเปนตองทําความ
เขาใจในกระบวนการทํางานขององคกรที่เกี่ยวของดวย ไมใชเพียงการสอบถามหรือสัมภาษณ
ตัวแทนของหนวยงานฯ ซ่ึงอาจมีความเอนเอียงกับศักยภาพและความพรอมขององคกรที่แทจริง
ได   
 สวนการบริการดานสุขภาพและสังคมที่เปนบทบาทหนึ่งของศูนยสงเสริมฯ ซ่ึงอยูใน
ความรับผิดชอบของสถานีอนามัยฯ การศึกษานอกโรงเรียนและพัฒนาชุมชน ตามระเบียบของ
ศูนยฯ แมจะมีกิจกรรมเยี่ยมบานและใหคําแนะนําดานตางๆแกแรงงานในชุมชน รวมทั้งสราง
ความเขาใจแกประชาชนและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ แตบริการตางๆยังไมสอดคลองหรือตรง
กับความตองการของแรงงานมากนัก และยังมีแรงงานจํานวนมากยังไมไดรับบริการหรือโอกาส
เขารวมกิจกรรมดวย   สวนการพัฒนาภาคเอกชนหรือหนวยงานราชการภายนอกพื้นที่ ซ่ึงเปน
ภาคีที่แรงงานฯเคยมีปฏิสัมพันธดวย  เชนเครือขายสตรีอีสานหรือHome net สํานักงาน
คุมครองแรงงานจังหวัดและหนวยงานสงเสริมอาชีพตางๆ ที่สนับสนุนใหแรงงานเขารวม
เรียกรองสิทธิตางๆจากภาครัฐ หรือการอบรมใหความรู และการพัฒนาอาชีพ ความเปนอยู โดย
ไดรับงบประมาณสนับสนุนบางอยางจากองคกรและหนวยงานตางๆนั้น แรงงานสวนใหญจะ
เขาใจวากิจกรรมตางเปนประโยชนแกแรงงานฯ แตผลที่เกิดขึ้นจากการเขารวมกิจกรรมที่ผาน
มายังไมสามารถมีสวนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไดมากนัก แตก็ไดรับความรูและ
ความเขาใจในปญหาการทํางานที่บานและสวัสดิการตางๆ ที่แรงงานนอกระบบควรจะไดรับการ
คุมครองจากภาคราชการหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงแรงงานหลายคนก็พรอมที่จะเขารวมโครงการ
หากไดรับการติดตอจากภาคราชการที่เกี่ยวของ 
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ภาคีเครือขายการดูแลสงเสริมแรงงานนอกระบบ แมจะมีความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกับแรงงานฯ แมบทบาทที่ผานมาจะมีรูปแบบของการแสวงหาขอมูลหรือประสาน
ผลประโยชนบางประการจากแรงงานฯ  การพึ่งพาและการมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพหรือ
สงเสริมสวัสดิการตางๆจึงไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของแรงงานในชุมชน
หรือเขาถึงแรงงานไดเพียงบางกลุมเทานั้น  เพราะแรงงานนอกระบบเองยังขาดการรวมตัวและ
กระจายความชวยเหลือที่ไดรับแกเพ่ือนรวมอาชีพในชุมชนไมทั่วถึง  การคุมครองสิทธิ 
สวัสดิการหรือบริการตางๆแกแรงงานฯแมจะไดรับการยอมรับจากแรงงานฯ แตองคกรตางๆ
เหลานั้นยังขาดแนวทางปฏิบัติและแผนงานโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งสังคมของแรงงานฯใน
ชุมชนยังขาดความเขาใจในสิทธิและการรวมตัวเพ่ือใหไดมาซึ่งสวัสดิการและบริการที่กําหนดไว 
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สวนที่หา 

บทสรุป: วิถีแรงงานและการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 
 “ชุมชนบานเม็ง” ตัวแทนของชุมชนชนบททั่วไปที่แรงงานในชุมชนตองด้ินรนตอสู
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเอง ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการ
พัฒนาดานตางๆ จากภายนอก  ในเม่ืออาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมของชุมชนไมสามารถ
สนองตอบความตองการในชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองไดแลว การแสวงหาอาชีพ
หรือดําเนินชีวิตในรูปแบบใหมที่ไมตองใชเวลาเรียนรูมากนักและสามารถสรางรายไดอยาง
รวดเร็วและตอเน่ือง จึงเปนที่ตองการและไดรับความนิยมของประชาชนในชุมชนอยางรวดเร็ว  
“งานเย็บผา” อาชีพแรกที่หนุมสาววัยแรงงานหรือกําลังเขาสูวัยแรงงานสวนในชุมชนรับรูและ
สามารถเขาสูอาชีพดังกลาวไดไมยากนัก จึงเปนอาชีพที่แรงงานจํานวนมากในชุมชนเลือกเปน
แนวทางดําเนินวิถีชีวิตและความเปนอยูในครอบครัวของแรงงานและชุมชนในดานตางๆ ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและอาชีพในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไมเพียงแต
เกี่ยวของกับความเปนอยูของประชาชนในชุมชนเทานั้น ยังเกี่ยวของกับสังคมภายนอกและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย  การนําอาชีพเย็บเสื้อผาไดเขาสูชุมชนในระยะแรกไดสราง
ปรากฏการณใหมทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน  เริ่มตั้งแตรูปแบบการตัดเย็บเสื้อผาที่เดิมจะใช
ผาและวัสดุที่สามารถผลิตเองไดในชุมชนทั้งผาฝาย ไหม จากการตัดเย็บดวยมือ มาเปนการใช
เครื่องจักรและวัสดุตัดเย็บรูปแบบใหมที่สวยงามและคงทน  จึงไดรับความนิยมชมชอบจากผูคน
ในชุมชนและใกลเคียงในเวลาไมนาน  เม่ือมองเห็นความสนใจและความตองการของชาวบาน 
แรงงานเย็บผาจึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการตัดเย็บเสื้อผาจากเดิมที่มองเพียงเพ่ือเปนอาชีพเสริม
หรือการใชสอยในชุมชน เขาสูการตัดเย็บเพ่ือการคาขายและการลงทุนเปนอาชีพหลัก
เชนเดียวกับระบบทุนนิยมและการจางแรงงานไปโดยไมรูตัว 

ระยะแรกของการประกอบอาชีพเย็บผา แมจะมีผลตอวิถีชีวิตและการประกอบอาชพีของ
ประชาชนในชุมชนบาง แตเม่ือไดรับการสงเสริมจากภาครัฐและเอกชน หรือไดรับผลกระทบจาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมภายนอกตามระบบทุนนิยมหรือการแขงขันทางการคาที่มีเปาหมาย
เพ่ือใหมีรายไดและกําไรสูงสุด  ก็ทําใหรูปแบบการทํางานและสภาพความเปนอยูของแรงงานใน
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางรวดเร็วจนไมอาจรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดทัน 
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฯไมใชเหตุผลเพียงเพ่ือตองการรายไดหรือความเปนอยูในครอบครัว 
แตมีความหมายถึงสถานะทางสังคม คานิยมและวิถีชีวิตที่จะไดรับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น
ดวย 
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ความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายไดของแรงงานเย็บผาไมสามารถดํารงอยูได
โดยลําพัง แตขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายนอกชุมชนและของประเทศดวย  การลม
สลายของระบบเศรษฐกิจของประเทศนับจากป พ.ศ. 2540 ไดสงผลถึงระบบการทํางานของ
แรงงานในชุมชนดวย  แรงงานจํานวนมากที่กลับเขาสูชุมชนไดนําระบบการทํางานและการจาง
งานแบบอุตสาหกรรมเขาสูชุมชนดวย แตภายในชุมชนเองยังขาดความพรอมที่จะเรียนรูและทํา
ความเขาใจในระบบการผลิตดังกลาว จึงสงผลใหแรงงานฯสวนใหญในชุมชนไดรับผลกระทบ
จากระบบการจางงานและการทํางานทั้งดานสุขภาพ สังคมและวิถีชีวิตประจําวันในดานตางๆ
มากมาย 

2. รูปแบบการจางงานหรือการรับงานมาทําที่บานในแบบตางๆ เปนตัวกําหนดสภาพ
การทํางาน ความเปนอยู ภาวะสุขภาพและสังคมของแรงงานฯและครอบครัว  การจางงานถึงแม
จะมีแหลงงานหรือนายจางที่แตกตางกัน แตการรับงานของแรงงานฯทุกรูปแบบก็มีสภาพการ
ทํางานหรือวิถีการดําเนินชีวิตที่มีความคลายคลึงกัน กลาวคือตางๆก็ผานการเรียนรูและปลูกฝง
ในอาชีพตัดเย็บเสื้อผาจากชุมชน และมีประสบการณในการทํางานและการดําเนินชีวิตทั้งใน
ชุมชน สังคมอุตสาหกรรมหรือแรงงานรับจางนอกชุมชนมากอน  การรับงานมาทําที่บานจึงทํา
ใหมีการนําระบบการทํางานแบบโรงงานอุตสาหกรรม หรือรูปแบบการจางงานในแบบเดิมกลับ
เขาสูชุมชนดวย  

รูปแบบการจางงานและการรับงานมาทําที่บานในแตละรูปแบบจะพบวามีความเสี่ยงตอ
สุขภาพอนามัย รวมทั้งปญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานฯทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกับ
แรงงานฯดวย  ถึงแมวาแรงงานฯในบางกลุมจะมีการดูแลตนเองหรือมีการสนับสนุนจาก
ครอบครัวหรือชุมชนอยูบาง แตกระบวนการจางงานหรือการรับงานยังกอปญหาแกแรงงาน
อยางตอเน่ือง และยังขาดการแกไข ปองกันโดยแรงงานฯหรือเครือขายแรงงานในชุมชน ที่จะทํา
ใหแรงงานใหมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และเกิดความเปนธรรมทั้งในระหวางการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวันของแรงงานฯในชุมชน 
 สภาพการทํางาน สิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพ  อาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 
ภาวะทางสังคมของแรงงานฯ ลวนแตมีผลตอพฤติกรรมแรงงานทั้งดานบวกและดานลบ โดย
หากแรงงานฯไดทํางานในสภาพที่มีความพรอมในดานตางๆ ก็จะสงผลใหแรงงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งตอตนเอง ครอบครัวและเพื่อนรวมงานในชุมชน  แตโดยสวนใหญแลวแรงงานฯใน
ชุมชนนอกจากวิถีชีวิตที่ตองแบกรับภาระในชีวิตประจําวันตามสถานะของแตละคนแลว การ
ทํางานยังขาดความพรอมทั้งดานอาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพสังคมและความ
เปนอยูที่ไมเหมาะสมของแรงงานฯแตละคน จึงสงผลกระทบตอการทํางานและพฤติกรรมตางๆ
ของแรงงาน เชนการตอรอง ขัดขืน หลีกเลี่ยงการรับงานหรือการปรับเปลี่ยนการทํางานสู
รูปแบบใหมเรื่อยไป รวมทั้งแสวงหาอาชีพอ่ืนเพ่ือใหเกิดความสมดุลในการประกอบอาชีพและ
การดําเนินวิถีชีวิตของตนเอง 
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3. ภาวะทางสุขภาพและสังคมของแรงงานนอกระบบ ผลสะทอนที่เกี่ยวของกับ
พ้ืนฐานแนวคิดทางสุขภาพและสังคมรวมทั้งประสบการณของแรงงานแตละคน แรงงานสวน
ใหญจะรับรูและเขาใจวาการทํางานเย็บผาจะมีความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
และบางสวนกําลังประสบกับปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทํางานเย็บผา แนวคิดเรื่องสุขภาพ
ของแรงงานฯสวนใหญจะใหความสําคัญเกี่ยวกับการเจ็บปวยและการปองกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นจากการทํางาน  แมหลายคนจะมีสภาพการทํางานหนักจนละเลยการดูแลตนเองหรือการ
พักผอนที่เหมาะสม แตมุมมองเรื่องสุขภาพยังมีความสําคัญนอยกวาเรื่องความเปนอยูใน
ครอบครัวและสังคมของแรงงานฯ ที่มีเปาหมายในเรื่องรายไดและการมีงานทําอยางตอเน่ือง 

รูปแบบการรับงานมาทําที่บานและความสัมพันธของแรงงานฯ นอกจากจะสงผลถึงการ
จัดการกับปญหาและการชวยเหลือกันในการทํางานแลว ยังสงผลตอกระบวนการเรียนรูและการ
พ่ึงตนเองดานสุขภาพและสังคมของแรงงานฯดวย  การรวมกลุมหรือการมีปฏิสัมพันธกันอยาง
ตอเน่ืองจะทําใหแรงงานฯไดแลกเปลี่ยนประสบการณดานสุขภาพอนามัยและการแสวงหา
สวัสดิการที่ตนเองควรจะไดรับจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นยังสงผลถึง
ความเขมแข็งที่จะสรางเครือขายแรงงานเพื่อตอรองหรือเรียกรองในสิทธิที่ควรจะไดรับการ
ชวยเหลือและคุมครองจากภาคีตางๆ  แตอยางไรก็ตามรูปแบบการรับงานและความสัมพันธที่ดี
ของแรงงานในลักษณะดังกลาวก็ยังมีไมมากนักในชุมชน ทั้งยังขาดการสรางเสริมความเขมแข็ง
หรือการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจัง 

4. การแสวงหาการบริการหรือการดูแลสุขภาพของแรงงานฯ แมวาแรงงานสวนใหญ
จะมีปญหาสุขภาพที่เกิดจากการทํางานแตเม่ือไหรที่อาการของโรคที่เกิดขึ้นยังไมรุนแรง การ
แสวงหาการเยียวยาปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจะใหความสําคัญกับระบบสุขภาพพื้นบานหรือการ
ดูแลตนเองในชุมชน ซ่ึงไดเรียนรูจากประสบการณและการปฏิบัติของแรงงานฯดวยกันและจาก
คนในชุมชน  แบบแผนการดูแลสุขภาพแรงงานที่สําคัญ เชนการปองกันหรือหลีกเลี่ยงจากงาน
หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  แตเม่ือปญหาสุขภาพรุนแรงขึ้นก็จะแสวงหาการเยียวยาจากระบบ
การแพทยภาคเอกชนหรือการซื้อยากินเองในเบื้องตน หากมีปญหาเรื้อรังที่จะตองรับบริการ
อยางตอเน่ือง แรงงานจึงจะมองหาระบบการแพทยและสาธารณสุขของภาครัฐ  ซ่ึงในปจจุบัน
ระบบสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพของรัฐ การออกกฎหมายเพื่อการดูแลแรงงาน
นอกระบบของภาครัฐมีมากขึ้น การเขาถึงและใชบริการสุขภาพของสถานบริการและหนวยงาน
ภาครัฐจึงไดรับความไววางใจมากขึ้นจากแรงงานนอกระบบ 

การดูแลสุขภาพทั้งในเชิงสงเสริม ปองกันและฟนฟูสุขภาพที่ยังขาดการเอาใจใสอยาง
ตอเน่ืองทั้งจากแรงงานฯและหนวยงานที่เกี่ยวของ แมวาแรงงานจะรับรูและเขาใจในปญหาที่
เกิดขึ้นจากการทํางาน แตก็ยังเมินเฉยหรือใหความสนใจในการพัฒนาตนเองไมมากนัก สภาพ
ปญหาดังกลาวจะพบมากในกลุมแรงงานฯแบบอิสระตามบาน ซ่ึงขาดทั้งโอกาสในการเรียนรูและ
การบริการตางๆ และแมแตในกลุมแรงงานที่รับงานแบบเหมาก็ยังพบวา การสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค และการฟนฟูสุขภาพของตนเอง ยังไมมีการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมใน
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หลายๆ ดาน เชน การเฝาระวังสุขภาพของตนเองหรือกลุม  การจัดสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานที่ถูกตอง 

ระบบสวัสดิการ สิทธิและบริการที่แรงงานควรรับรูและไดรับบริการจากหนวยงานและ
องคกรตางๆ  สําหรับแรงงานนอกระบบในชุมชนชนบทแลวนับเปนสิ่งที่อยูเหนือความเปนจริง
ในชีวิตของแรงงานฯ แมวาในปจจุบันแรงงานกําลังประสบกับปญหาตางๆ ทั้งจากระบบการจาง
งาน  สภาพการทํางาน หรือในวิถีชีวิตประจําวัน แรงงานสวนใหญก็ยังขาดการดูแลเอาใจใสจาก
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  ความมั่นคงเรื่องการจางงานและรายไดนับเปนปญหาที่กําลัง
คุกคามคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัว ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสภาพสังคมและความ
เปนอยูของประชาชนทั้งในระดับชุมชนและประเทศชาติดวย 

5. องคกรแรงงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ  การมีสวนรวมใน
การพัฒนาดานแรงงานของภาคีตางๆที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ ตั้งแตระดับครอบครัว 
เพ่ือนแรงงาน นายจาง องคกรชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับทองถิ่นและภาคราชการ
นับมีความสําคัญตอการพัฒนาสุขภาพและสังคมแกแรงงานนอกระบบ  ความสัมพันธและ
บทบาทที่เขามาเกี่ยวของกับแรงงานฯ นอกจากบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแกแรงงานแลว บางสวนยังมีผลกระทบกับแรงงานหรือการแสวงหาประโยชนจาก
แรงงานเพื่อตอรองกับภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของดวย  สถาบันครอบครัวและเครือขาย
แรงงานในพื้นที่ นับเปนองคกรที่มีบทบาทและความสาํคัญตอวิถีชีวิตและการทํางานของแรงงาน
มากที่สุด แมแรงงานจะมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมแรงงานหญิง แตระบบ
ความสัมพันธทั้งในครอบครัวและเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันกลับมีผลดีตอสุขภาพและสังคมของ
แรงงานฯ การชวยเหลือเอ้ือเฟอกันในครอบครัวและเครือขายแรงงานไดสงผลใหเกิดความ
เขมแข็งขององคกรแรงงาน ที่จะตอรองหรือรองรับกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงในอาชีพ
เย็บผาได  นอกจากนั้นยังเปนแรงผลักดันใหแรงงานฯไดรับการยอมรับจากสังคมและหนวยงาน
ตางๆเพื่อพัฒนาสวัสดิการและแสวงหาบริการตางๆแกตนเองได 

นายจางกับระบบความสัมพันธในระบบทุนนิยม การจางงานที่เกิดขึ้นนับวันจะสราง
ปญหากับแรงงานมากขึ้น ไมวาจะเปนการลดคาจางและปริมาณงานที่ไมสมํ่าเสมอ บทบาทและ
สถานะของนายจางจะอยูเหนือกวาแรงงานในชุมชน ทั้งเรื่องการกําหนดผลประโยชนหรือวิถีการ
ทํางานที่สวนใหญจะเปนผูกําหนดความตองการของตนเองไดมากกวา แมวานายจางบางคนจะ
มีความสัมพันธที่ดีกับแรงงานบางกลุม แตความสัมพันธที่เกิดขึ้นก็ยังมีแบบแผนของการจางงาน
และการกํากับแรงงานใหสามารถรองรับงานที่จะทําการผลิตของตนเองไดเปนสําคัญ 

หนวยงานราชการและองคกรพัฒนาเอกชน ถึงแมจะไดรับการยอมรับและการสนับสนุน
การพัฒนาชีพและสวัสดิการตางๆบาง แตบทบาทและความสัมพันธที่เกิดขึ้นยังมีกระบวนการ
จัดการและแสวงหาผลประโยชนจากความสัมพันธกับแรงงานเพื่อเปาหมายของหนวยงานหรือ
องคกรของตนเองเปนสําคัญ กิจกรรมสงเสริมแรงงานของหนวยงานในพื้นที่บางครั้งยังมีปจจัย
ทางการเมือง หรือการจัดการที่ยังขาดความเขาใจในสภาพปญหาและความตองการของแรงงาน
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ฯ นอกจากนั้นภาคเอกชนหรือองคกรพัฒนาภายนอกที่เขามามีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรู
และพัฒนาตนเองของแรงงานฯในชุมชน ถึงแมจะสรางความเขาใจเรื่องสิทธิและสวัสดิการตางๆ
แกแรงงาน แตผลที่เกิดขึ้นกับแรงงานยังมีคอนขางจํากัด แตองคกรและหนวยงานตางๆเหลานั้น
กลับไดรับการยอมรับทั้งจากภาคราชการและแหลงทุนตางๆ มากกวาแรงงานฯที่เปนเปาหมาย
สําคัญ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ในปจจุบันไดมีการเตรียมความทั้งในระดับ
นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนวยงานตางๆ แมวาการปฏิบัติตามนโยบายและ
กฎหมายตางๆจะไมเห็นผลที่ชัดเจนกับแรงงานนอกระบบในชุมชน แตสภาพปญหาและความ
ตองการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่นับวันจะเพ่ิมขึ้น จะเปนตัวกําหนดให
หนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรแรงงานใหความสําคัญกับการพัฒนาบริการแรงงานมากขึ้นใน
อนาคตได  เชนเดียวกันกับระบบบริการสุขภาพของสถานบริการตางๆ ถึงแมระบบบริการ
สุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ จะไมไดกําหนดใหมีมาตรฐานและแนวทางในการ
คุมครองสุขภาพของแรงงานที่ชัดเจน แตก็มีชองทางใหแรงงานไดเขาถึงบริการสุขภาพที่เปน
ปญหาของแรงงานได โดยเฉพาะระบบบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานในชุมชน  

การเรียนรูและพัฒนาตนเองทั้งดานสุขภาพและสังคมของแรงงานนอกระบบ นอกจาก
การพึ่งตนเองและแสวงหาการเยียวยาหรือการดูแลสุขภาพและสังคมดวยตนเองแลว  การเรยีนรู
และการพัฒนาศักยภาพดานตางๆของแรงงานที่เกิดขึ้นทั้งระหวางการทํางานและในวิถี
ชีวิตประจําวันจากเครือขายแรงงานฯ และองคกรที่เกี่ยวของในชุมชนมีความสําคัญมากขึ้น
เพราะนอกจากจะกระตุนใหแรงงานสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพไดแลว ยังมีผลตอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงจากอาชีพการรับงานมาทําที่บาน และปญหาสุขภาพและสังคมที่นับวันจะมีมาก
ขึ้นกับแรงงานนอกระบบในอนาคตดวย 
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