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บทท่ี 2 

 

เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การปรับปรุงสภาพการท่างาน

ของแรงงานผู้สูงอายุในกลุ่มแรงงานนอกระบบ บ้านแม่สาน้อย ต่าบลแม่สา อ่าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมในการท่างานของแรงงาน

ผูสู้งอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ บ้านแม่สาน้อย ต่าบลแมส่า อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และ 

เพื่อเปรียบเทียบผลการปรับปรุงสภาพการท่างานในแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

บ้านแม่สาน้อย ต่าบลแม่สา อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ก่าหนดขอบเขตใน

การศกึษาเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับผูสู้งอายุและแรงงานผูสู้งอายุ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท่างาน     

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5. กรอบแนวคิด 
 

1. แนวคดิเกี่ยวกับผู้สูงอำยุและแรงงำนผู้สูงอำยุ 

     1.1 ควำมหมำยของผู้สูงอำยุ 

 วัยสูงอายุจัดเป็นวัยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต ลักษณะและพัฒนาการในวัยนี้จะตรงข้ามกับ

วัยเด็กคือมีแต่ความเสื่อมโทรมและสึกหรอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะด่าเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

จึงเป็นการยากที่จะก่าหนดว่าบุคคลใดอยู่ในวัยสูงอายุ เกณฑ์ที่สังคมจะก่าหนดว่าบุคคลใดเป็น

ผู้สูงอายุนั้นจะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมซึ่งได้มีผู้ให้ค่า นิยามเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ โดยแบ่ง

การสูงอายุของบุคคลออกเป็น 4 ประเภท (Hall D.A., 1976) ได้ คือ  

     1) การสูงอายุตามวัย (Choronological Aging) หมายถึง การสูงอายุตามปีปฏิทินโดย

การนับจากปีที่เกิดเป็นต้นไป และบอกได้ทันทีวา่ใครมอีายุมากน้อยเพียงใด  

     2) การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) เป็นการพิจารณาการสูงอายุ 

จากสภาพร่างกายและสรีระของบุคคลที่เปลี่ยนไปเมื่อมีอายุเพิ่มขึน้เนื่องจากประสิทธิภาพการ
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ท่างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายลดน้อยลงเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมตามกระบวนการ

สูงอายุซึ่งเป็นไปตามอายุขัยของแต่ละบุคคล  

 3) การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่

การรับรู้ แนวความคิด ความจ่า การเรียนรู้ เชาว์ปัญญา และลักษณะบุคลิกภาพที่ปรากฏใน

ระยะตา่ง ๆของชวีิตแต่ละคนที่มอีายุเพิ่มขึ้น  

 4) การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงในบทบาท

หน้าที่สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม  รวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลนั้นซึ่ง

เกี่ยวกับอายุการแสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคม ส่าหรับการก่าหนดว่า

ผูสู้งอายุเริ่มเมื่ออายุเท่าใดนั้น ขึน้อยู่กับความแตกต่างกันในแต่ละสังคม   

 ส่าหรับสังคมไทยนั้นก่าหนดว่าผู้สูงอายุ หมายถึงบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 

60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546) ทั้งนี้ผู้สูงอายุมิได้มีลักษณะเหมือนกัน

หมดแต่จะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ องค์การอนามัยโลกจึงได้แบ่งเกณฑ์อายุ ตามสภาพ

ของการมีอายุเพิ่มขึน้ดังนี ้ 

 1) ผู้สูงอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60 –74 ปี  

 2) คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75 –90 ปี  

 3)  คนชรามาก (Very Old) มีอายุ 90 ปีขึ้นไป  

การแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงดังกล่าว ส่าหรับในสังคมไทยยังมิได้มีข้อสรุปว่า จะมีการ

จัดประเภทของผู้สูงอายุในลักษณะใด การจัดโดยใช้เกณฑ์อายุก็ยังมีข้อถกเถียงว่ายังไม่

เหมาะสม นักวิชาการบางท่านจึงใช้เกณฑ์ความสามารถของผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจาก

มีปัญหาสุขภาพมีความพิการ 

       องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

คือ “ผู้สูงอายุ (Older หรือ Elderly person)” หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2007) 

        องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี หรือ

มากกว่าเมื่อนับตามวัย หรือผู้ที่สังคมยอมรับว่าสูงอายุจาก การก่าหนดของสังคม หรือผู้ที่

เกษียณอายุจากการท่างานเมื่อนับตามสภาพเศรษฐกิจ ในประเทศ พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะใช้

เกณฑท์ี่อายุ 65 ปี (World Health Organization, 2010) 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก่าหนดนิยามผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว่า “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี
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สัญชาติไทย (ส่านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของ

มนุษย์, 2553)  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค่าว่า คนแก่ คือ มี

อายุมาก หรือ อยู่ในวัยชรา และ ให้ความหมายของค่าว่า ชรา คือ แก่ด้วยอายุ ร่างกายช่ารุด

ทรุดโทรม  

 1.2 แนวคดิเกี่ยวกับแรงงำนผู้สูงอำยุ 

      1.2.1 ค ำจ ำกัดควำมของแรงงำนสูงอำย ุ 

         ค่าว่า “แรงงานสูงอายุ ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “aging workers” หรือ “older 

workers” ซึ่งมีผู้อธิบายความหมายของ“แรงงานสูงอายุ” หมายถึง ผู้ท่างานที่มีอายุอยู่ใน

ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตใจอย่างมากซึ่งส่งผลเกี่ยวกับการท่างาน 

โดยเฉพาะในประเด็นสมรรถนะของการท่างาน ในตลอดช่วงอายุการท่างานทั้งหมด  

แรงงานสูงอายุ หมายถึง แรงงานที่มีอายุ 45-50 ปีขึ้นไป ในการจัดการดูแลทาง

สุขภาพที่เกี่ยวกับงาน เพื่อที่จะป้องกันโรคหรอืผลกระทบทางสุขภาพและเป็นการเตรียมตัวทาง

สุขภาพเพื่อให้มีความพร้อมในการท่างานและใช้ชีวิตในระยะต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ 

(สมเกียรต ิศริิรัตนพฤกษ์, มปป)  

      1.2.2 สถำนภำพกำรท ำงำนของแรงงำนผู้สูงอำยุในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ 

จากข้อมูลการส่ารวจการท่างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยส่านักงานสถิติ

แห่งชาติ พบว่ามีจ่านวนผู้สูงอายุที่ท่างานเพิ่มขึ้นจากปี 2555 (ส่านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

ที่พบว่ามีผู้สูงอายุที่ท่างาน 3.5 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งสิ้น 8.6 ล้านคนของผู้สูงอายุทั้งหมด 

เป็นผู้สูงอายุที่ท่างาน 4.09 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10.91 ล้านคนของผู้สูงอายุทั้งหมด ใน

ปี 2559 ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียวเหนือ 1.39 ล้านคน รองลงมาคือภาคกลางและ

ภาคเหนือมีจ่านวนใกล้เคียงกันคือ 9.51 แสนคน และ 9.30 แสนคนตามล่าดับ ภาคใต้ 5.29 

แสนคน และกรุงเทพมหานคร 2.16 แสนคน พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เชน่เดียวกับภาพรวม โดยเพศชายเพิ่มขึ้นจาก 1.87 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.34 ล้านคน ในปี 

2559 และเพศหญิงเพิ่มขึ้นจาก 1.40 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 1.68 ล้านคน ในปี 2559  

เมื่อพิจารณาผู้สูงอายุที่ท่างานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่าคัญ ตั้งแต่ปี 2555-

2559 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ท่างานในภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคการค้าและ

การบริการ เมื่อพิจารณาสถานภาพการท่างานของผู้สูงอายุที่ท่างาน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.7 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 

62.6 ในปี 2559 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุที่ท่างานช่วยธุรกิจครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง มี
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แนวโน้มลดลงจากร้อยละ 21.0 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20.2 ในปี 2559 ลูกจ้างเอกชนมี

แนวโน้มลดลง จากร้อยละ 12.4 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.2 ในปี 2559 นายจ้างมีแนวโน้ม

ลดลงจากร้อยละ 4.0 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 3.5 ในปี 2559 ลูกจ้างรัฐบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทุกปีจากร้อยละ  1.7 ในปี  2555 เป็นร้อยละ 2.3 ในปี  2559 ส่าหรับการรวมกลุ่มไม่

เปลี่ยนแปลงมากนักจากระหวา่งรอ้ยละ 0.1 – 0.2 (ส่านักงานสถิติแหง่ชาติ, 2560)   

เมื่อพิจารณาผู้สูงอายุที่ท่างาน พบว่า ประสบปัญหาจากการท่างานจ่านวน 7.66 แสน

คน โดยมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนร้อยละ 59.1 ปัญหาการท่างานหนัก ร้อยละ 17.0 งานที่ท่า

ไม่ได้รับการจ้างอย่างต่อเนื่องร้อยละ 11.7 ไม่มีสวัสดิการ ร้อยละ 5.3 และที่เหลือเป็นปัญหา

การไม่มีวันหยุด ท่างานไม่ตรงกับเวลาปกติ ช่ัวโมง การท่างานมากเกินไป และลาพักผ่อนไม่ได้ 

(ส่านักงานสถิติแหง่ชาติ, 2560)   

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท่างาน พบว่า ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา

จ่านวน 3.66 แสนคน มีปัญหาการได้รับสารเคมีเป็นพิษ ร้อยละ 63.7 เครื่องจักร/เครื่องมือ

เป็นอันตราย ร้อยละ 20.3 การได้รับอันตรายต่อระบบหู/ตา ร้อยละ 4.7 ที่เหลือเป็นการท่างาน

ในที่สูง/ใต้น้่า/ใต้ดิน และความไม่สงบ/ก่อการรา้ย (ส่านักงานสถิติแหง่ชาติ, 2560)   

เมื่อพิจารณาปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการท่างาน พบว่า ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา

จ่านวน 5.58 แสนคน มีปัญหาในเรื่องอิริยาบถในการท่างาน คือ ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลักษณะท่า/

อิริยาบถในการท่างาน ร้อยละ 52.2 การท่างานมีฝุ่น ควัน กลิ่นร้อยละ 17.6 แสงสว่างไม่

เพียงพอ ร้อยละ 14.2 ที่เหลือเป็นสถานที่ท่างานสกปรก คับแคบ อากาศไม่ถ่ายเท และเสียงดัง 

(ส่านักงานสถิติแหง่ชาติ, 2560)   

จากผลการส่ารวจ พบว่า ในปี 2559 พบว่าผูสู้งอายุที่ท่างานเมื่อได้รับบาดเจ็บหรอื 

อุบัติเหตุส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปรักษาพยาบาลร้อยละ 71.1 รองลงมาซื้อยามารักษาเอง ร้อยละ 

22.4 เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วันร้อยละ 3.0 เข้ารับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วันร้อย

ละ 1.7 และต้องเข้ารับการรักษาเพราะสูญเสียอวัยวะบางส่วนมีเพียงร้อยละ 0.1 เมื่อ เปรียบ 

เทียบกับปี 2558 พบว่า ผู้สูงอายุที่ท่างานเมื่อได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุแล้วไม่ได้ไปรักษา 

พยาบาลและซื้อยามารักษาเองเพิ่มขึ้น ในปี 2559 ในขณะที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลมี

จ่านวนลดลง (ส่านักงานสถิติแหง่ชาติ, 2559)   

2. แนวคิดเกี่ยวกับแรงงำนนอกระบบ 

2.1 ควำมหมำยของแรงงำนนอกระบบ 
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ความหมายของแรงงานนอกระบบว่า หมายถึง 

แรงงานที่อยู่ในการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ( informal sector) ซึ่งมีลักษณะ
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เป็นกิจการขนาดเล็ก ตัง้ได้งา่ย มีลักษณะเป็นธุรกิจในครัวเรอืน มักใช้วัตถุดิบในประเทศ มีการ

ใช้แรงงานเป็นหลัก และมีการดัดแปลงเทคโนโลยีง่าย ๆ มาใช้ เป็นแรงงานอิสระที่ท่ากิจกรรม

เพื่อความอยู่รอด เช่น หาบเร่ริมถนน คนขัดรองเท้า คนเก็บขยะ คนเก็บเศษกระดาษและโลหะ 

แรงงานรับใช้ในบ้านที่รับค่าจ้างจากครัวเรือน ผู้รับงานไปท่าที่บ้าน และคนงานในโรงงานที่ไม่

ขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็น “ลูกจ้างแอบแฝง” (disguised wage workers) ในเครือข่ายการผลิต และผู้

ประกอบอาชีพอิสระในสถานประกอบการขนาดจิ๋วซึ่งท่างานด้วยตนเอง หรือมีสมาชิกใน

ครอบครัว หรือมีผู้ฝึกงานหรือมีลูกจ้างช่วย (ส่านักงานแรงงานระหว่างประเทศ และส่านัก

ประกันสังคม 2546) 

ส่านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ท่าการส่ารวจแรงงานนอกระบบร่วมไปกับการส่ารวจแรงงาน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยได้ให้ค่านิยามของ “แรงงานนอกระบบ” ว่าหมายถึง ผู้

ท่างานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม จากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การปกครองส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

ลูกจ้างรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ และลูกจ้างที่ได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายแรงงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม 2533 และ พระราชบัญญัติเงนิทดแทน 2537 (ส่านักงานสถิติแหง่ชาติ 2548) 

ส่านักงานประกันสังคม (2548) ให้ความหมายแรงงานนอกระบบว่า หมายถึงผู้ ใช้แรงงานที่

ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายประกันสังคม เป็นบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการ และมีเงินเดือน

ประจ่า ได้แก่ ลูกจ้างในกิจการภาคเกษตร และประมง ลูกจ้างที่จ้างในลักษณะเป็นครั้งคราว 

หรอืตามฤดูกาล ลูกจ้างที่ท่างานบ้าน ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 

ผูร้ับงานไปท่าที่บ้านและผูร้ับจ้างท่าของ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ความหมายของ “แรงงานนอกระบบ” ว่า เป็นผู้ที่

ท่างานในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการหรือในสาขานอกระบบ ซึ่งเป็นการท่างานที่ไม่มี

ระเบียบแบบแผน และไม่มกีารรวมตัวจัดตัง้เป็นองค์กรแรงงงานนอกระบบ 

จากค่านิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่า แรงงานนอกระบบมีความหมายหรือการใช้ค่าอธิบายที่

แตกต่างกันตามแนวคิดหรือมุมมองของแต่ละหน่วยงาน โดยทั่วไปแรงงานนอกระบบก็คือสิ่งที่

อยู่ตรงขา้มกับแรงงานในระบบ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างที่แรงงานในระบบ

ได้รับ กล่าวคือขาดทั้งหลักประกันสังคมและสวัสดิการ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็น

เจ้าภาพในการก่าหนดค่าจ่ากัดความของแรงงานนอกระบบที่สามารถอ้างอิงเป็นนิยามกลาง 

(common definition) ได้ เนื่องจากแรงงานนอกระบบเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้นจึงยัง

ไม่มคีวามหมายของแรงงานนอกระบบที่ชัดเจน 
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2.2 กำรจ ำแนกประเภทแรงงำนนอกระบบ 

  ส่านักงานสถิติแห่งชาติ (2550) ได้จ่าแนกประเภทแรงงานนอกระบบ ไว้ว่าเป็นแรงงาน

ที่ท่างานอิสระ หรอืเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในระบบการประกันสังคมและสวัสดิการ 

ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน (มักได้รับค่าแรงต่่ากว่าค่าแรงขั้นต่่า มีช่ัวโมง

ท่างานที่ยาวนาน รายได้ที่ได้รับอาจจะเป็นไปตามจ่านวนชิ้นงานที่ท่า ไม่มีความมั่นคงในการ

ท่างาน และไม่มีสัญญาการจ้างงาน) และไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้แก่ คนงานที่

ท่างานไม่เต็มเวลา (part-time worker) คนงานที่รับงานไปท่าที่บ้าน (home-based worker) 

คนงานที่ท่างานแบบเหมาช่วง (sub-contract worker) และคนงานที่ท่างานระยะสั้น (short-time 

worker) โดยสามารถที่จะจ่าแนกประเภทของแรงงานนอกระบบได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มที่ท่างานรับจ้างและมีรายได้ประจ่า/หรือไม่ประจ่า ได้แก่ แรงงานที่รับจ้างเอา

งานไปท่าที่บ้าน, แรงงานรับจ้างท่าของ แรงงานรับจ้างท่าการเกษตรตามฤดูกาล แรงงาน

ประมง คนรับใช้ และคนท่างานบ้าน คนขับรถ (ส่วนตัวตามบ้าน) เป็นต้น 

          2) กลุ่มที่ท่าอาชีพอิสระทั่วไป ได้แก่ คนขับรถรับจา้ง เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน แม่ค้า

หาบเร่ แผงลอย ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม เจ้าของรา้นขายของช่าขนาดเล็ก เป็นต้น 

นอกจากนี้แรงงานนอกระบบแต่ละประเภทก็มีความหลากหลายมาก โดยเฉพาะ

แรงงานนอกระบบที่ เป็นผู้ที่รับงานมาท่าที่บ้าน ส่านักงานสถิติแห่งชาติ (2548) ได้ให้

ความหมายของผู้รับงานไปท่าที่บ้านว่า เป็นบุคคลที่รับงานมาด่าเนินการ โดยมีสถานที่ท่างาน

เป็นที่ใดก็ได้ ที่มิใช่สถานประกอบการของผูว้่าจ้าง งานที่รับมาท่าต้องสง่คืนผู้ว่าจา้งให้ครบตาม

จ่านวนที่ตกลง นอกจากนี้ในบางโอกาสอาจจะมีการท่างานนั้นและขายให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผูว้่าจา้งก็

ได้แต่ไม่นับผูท้ี่ท่างานนั้นเพื่อขายเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผู้ว่าจ้าง มีการตกลงค่าตอบแทนกับผู้

ว่าจา้ง ซึ่งอาจเป็นค่าตอบแทนที่ผู้ว่าจา้งเป็นผูก้่าหนดเอง หรือผู้รับงานมาท่าเป็นผู้ก่าหนด หรือ

ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน และต้องท่างานที่รับมาท่าได้ตามที่ก่าหนด โดยประเภทของผู้รับงาน

มาท่าที่บ้านก็สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ผู้รับงานด้วยเอง (Contract workers) ผู้ช่วยผู้รับ

งาน (Unpaid homeworkers) และผูช่้วยผูร้ับช่วงงาน (Subcontractors) 

2.3 สุขภำวะของแรงงำนนอกระบบ 

สุขภาวะของแรงงาน หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทาง

ร่างกาย จติใจ สังคม สติปัญญา และจติวิญญาณ ปราศจากปัญหาจากการท่างาน รวมทั้งการ

ได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น มีความปลอดภัยในสถานที่ท่างาน 

และหลักประกันความมั่นคง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการท่างาน ความปลอดภัยและ

หลักประกันความมั่นคงที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของแรงงาน เป็น
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ที่สงสัยกันว่าแรงงานนอกระบบ จะเผชิญกับปัญหาการท่างาน ปัญหาสภาพแวดล้อมการ

ท่างาน ความปลอดภัยและหลักประกันการท่างานหรอืไม่ อย่างไร (กุศล สุนทรธาดา, 2550) 

 

3. แนวคดิเกี่ยวกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

3.1 ควำมหมำยเกี่ยวกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

 รากฐานของค่าว่าอาชีวอนามัย ค่าว่าอาชีวอนามัยมาจากค่าสองค่าผสมผสานกันได้แก่ ค่า

ว่า “อาชีวะ” นั่นแปลว่า การประกอบอาชีพ และค่าว่า “อนามัย” นั่นหมายถึง ความไม่มีโรค 

สภาวะที่สมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวญิญาณ (WHO, 1946)  

ส่าหรับค่าว่า “ความปลอดภัย” (Safety) แปลว่า สภาวะที่ปราศจากสิ่งคุกคามจากการ 

ท่างาน (Hazard), อันตราย (Danger), การบาดเจ็บ (Injury), ความเสี่ยง (Risk) และความ

สูญเสียใด ๆ (Loss) (วิทยา อยู่สุข, 2555) 

โดยค่าว่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีผูใ้ห้ค่านิยามไว้ดังนี้ 

เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2549) ได้ให้ค่านิยามไว้ว่า อาชีวอนามัย หมายถึง ศาสตร์และ

ศิลปะที่เกี่ยวกับการป้องกัน ส่งเสริม คุ้มครองและธ่ารงรักษาไว้เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทุก

อาชีพ มีสภาวะอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย จติใจและมีความเป็นอยู่ดีในสังคม  

 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท่างาน (2561) ได้ใหค้่านิยามไว้ว่า อาชีวอ

นามัย หมายถึง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกรควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพการ

งานให้มีสภาวะสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถด่ารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี 

รวมทั้งมคีวามปลอดภัยจากภัยคุกคาม อันตรายและความเสี่ยงต่าง ๆ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท่างาน (2557) 

ได้ให้ค่านิยามไว้ว่า อาชีวอนามัย หมายถึง การท่างาน ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท่าให้เกิดการ

ประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย อันเนื่องจากการท่างานหรือ

เกี่ยวกับการท่างาน 

 3.2 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

      3.2.1 ควำมหมำยของสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

นารีรัตน์ นิลประดับ (2547: 43) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท่างานว่า 

หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคคลขณะทางานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และมีผลต่อการทา

งานและให้ความหมายของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทางานว่า หมายถึง การที่บุคคลเห็น 

ได้ยินหรือเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวบุคคลขณะทางานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งจะมีการ

ตีความหมายที่ก่อให้เกิดความเข้าใจและมีผลต่อการทางาน  
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รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง (2547) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท่างาน หมายถึง 

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับ

ต้องได้ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและที่เป็นนามธรรม สภาพปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน ซึ่ง

มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน ในขณะที่ท่างาน  

สกุลนารี กาแก้ว (2546) สภาพแวดล้อมในการท่างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่

ล้อมรอบคนท่างาน ในขณะที่ท่างานอาจเป็นคน เช่น หัวหน้าผู้ควบคุมงานหรือเพื่อนร่วมงาน 

เป็นสิ่งของ เช่น เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสารเคมี เป็นพลังงาน 

เช่น อากาศที่หายใจ แสงสว่าง เสียง ความร้อน และเป็นเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม เช่น 

ช่ัวโมงการท่างาน ค่าตอบแทน  

ชลธิชา สว่างเนตร (2542) สรุปความหมายของสภาพแวดล้อมในการท่างาน หมายถึง 

สิ่งต่าง ๆ จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งที่มีชีวิต ไม่มีชีวิต มองเห็นได้หรือไม่สามารถมองเห็นได้ที่อยู่

รอบตัวคนงานในขณะท่างาน และมีผลต่อการท่างาน รวมทั้ง มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนงาน

ด้วย  

กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, กองอาชีวอนามัย (2536) กล่าวว่าสภาพแวดล้อม

ในการท่างาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคนในขณะท่างานอาจเป็นคน เครื่องจักร 

สารเคมี ฯลฯ  

 3.2.2 ปัจจัยคุกคำมจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (พรพิมล กองทิพย์, 2560) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมการท่างานที่ล้อมรอบตัวผู้ปฏิบัติงานที่คุกคามผู้ปฏิบัติงานสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 4 ปัจจัย 

1) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) สิ่ งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว

ผู้ปฏิบัติงานในขณะท่างาน ได้แก่ เสียงดัง ความร้อน ความสั่นสะเทือน แสงสว่าง ความกดดัน

บรรยากาศ ตลอดจนเครื่องมอื เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบริเวณสถานที่ท่างาน 

2) สิ่ งแวดล้อมทางเคมี  (Chemical Environment) สิ่ งแวดล้อมที่ผู้ปฏิบัติ งานต้อง

เกี่ยวข้อง เช่น สารเคมีที่ใช้ สารเคมีที่เป็นผลผลิต สารเคมีที่เป็นของเสียต้องก่าจัด เช่น สังกะสี 

แมงกานีส สารตะกั่ว  สารปรอท  สารเคมีนั้นอาจอยู่ในรูปของก๊าซ ไอ ฝุ่น ละลอง ควัน หรือ

อยู่ในรูปของเหลว  เช่น  ตัวท่าละลาย  กรด ด่าง เป็น 

3) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต 

ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิ และ สัตว์อื่นๆ เช่น งู ตะขาบ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต 

ได้แก่ ฝุ่นฝ้าย ฝุน่ข้าว ฝุน่เมล็ดพืชต่าง ๆ 
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4) สิ่งแวดล้อมทางเออร์กอนอมิคส์  (Ergonomics) สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อภาวะที่

เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม และเศรษฐกิจในการท่างาน ได้แก่ สภาวะในการท่างานที่ถูกเร่งรัดหรือ

บีบบังคับให้ต้องท่างาน โดยไม่ค่านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ หรือมอบหมายให้ท่างานมากเกิน

ก่าลัง หรือท่างานซ้่าซาก จนเกิดความเบื่อหน่าย การท่างานล่วงเวลา การท่างานกับเพื่อน

ร่วมงานที่แปลกหน้า สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความกดดันทางจิตใจ ซึ่งเป็นผลเสียต่อ

การปฏิบัติงาน 

 

 3.3 กำรประเมินสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

         3.3.1 ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน (Work ability) หมายถึง ความพร้อมของ

ผู้ปฏิบัติงานในการท่างาน ขณะปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ จากแนวคิดความสามารถในการ

ท่างานของอิลมาริเนน (Ilmarinen, 2009) พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ

ท่างาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล (human resource) ด้านการท่างาน (work) 

และด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก (external environment) ดังนั้นดัชนีชี้วัดความสามารถในการทา

งาน (Work Ability Index: WAI) เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานว่ามีความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใดจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 7 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) ความสามารถในการท่างานในปัจจุบันเปรียบเทียบกับความสามารถการ

ท่างานครั้งที่ดทีี่สุดที่ผา่นมา  

2) ความสามารถในการท่างานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านแรงกายและ

ด้านความคดิ  

3) จ่านวนโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  

4) ความบกพร่องในงานที่เกิดเนื่องจากการเจ็บป่วย  

5) จ่านวนวันการขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยในช่วงปีที่ผ่านมา  

6) การท่านายความสามารถในการท่างานของตนเองจากปัจจุบันไปอีก 2 ปี

ข้างหน้า  

7) สภาวะของจติใจทั่วไปทั้งในขณะท่างานและขณะพักผอ่น 

 

3.3.2 กำรส ำรวจกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนส ำหรับผู้ท ำงำนที่บ้ำน (Work 

Improvement for Safe Home, WISH)  

สถาบันความปลอดภัยในการท่างาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2550) โดย

สถาบันความปลอดภัยในการท่างาน ได้แปล "แบบส่ารวจการปรับปรุงสภาพการท่างานส่าหรับ
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ผู้ท่างานที่บ้าน" ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่ท่างานที่บ้าน ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการส่ารวจสภาพการ

ท่างานของตนเอง และปรับปรุงสภาพการท่างานโดยวิธีการง่าย ๆ ด้วยภูมิปัญญาคนไทย และ

ประหยัด ตามเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูท้ี่ท่างานที่บ้าน และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งแบบส่ารวจดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ต้นฉบับจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) เพื่อประโยชน์ต่อการด่าเนินการด้านความปลอดภัยในการท่างาน ทั้งในการวางแผนการ 

ปรับปรุงสภาพการท่างาน และลงมือแก้ไข ปรับปรุงด้วยตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 5 

ด้าน ได้แก่ 1) การจัดเก็บและขนย้ายวัสดุสิ่งของ 2) ความปลอดภัยในการท่างานกับเครื่องจักร 

3) สถานงีาน 4) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 5) สวัสดิการสังคมละการจัดการภายในองค์กร 

3.4 หลักกำรของกำรด ำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยเพื่อกำรป้องกัน

ควบคุมอันตรำยจำกกำรประกอบอำชีพ (ยุวดี สิมะโรจน,์ 2554) 

การป้องกันควบคุมอันตรายทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นการด่าเนิน

มาตรการป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการท่างาน โดยใช้หลักวิชาการ เพื่อลด 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานลงให้น้อยที่สุด  ซึ่งหลักการควบคุม 

และ ป้องกันด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 หลัก การ ดังนี้ 

1) กำรป้องกันควบคุมอันตรำยที่แหล่งก ำเนิด (source) เป็นการควบคุมสิ่งคุกคาม 

ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานจากกระบวนการผลิตไม่ให้แพร่กระจายออกไปสู่บรรยากาศ 

การท่างาน เชน่ การเปลี่ยนแปลง ระบวนการ ลิต การใช้ระบบระบายอากาศ  

2) กำรป้องกันควบคุมอันตรำยที่ทำงผ่ำนของอันตรำย (path) เป็นการควบคุม 

อันตราย ระหว่างทางจากแหลง่ก่าเนดิไปยังตัวผูป้ฏิบัติงาน เชน่ การใชฉ้ากกันอันตรายต่าง ๆ 

3) กำรป้องกันควบคุมอันตรำยที่ตัวผู้ปฏิบัติงำน (receiver) เป็นการควบคุมไม่ ให้

ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งคุกคามที่จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วย เช่น การ 

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

จากหลักการพื้นฐานในการป้องกันควบคุมอันตรายทางด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยทั้ง 3 ประการ นี้ เมื่อจะด่าเนินการ ควบคุม และ ป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมใน 

การท่างาน สามารถก่าหนดวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการท่างาน เป็นมาตรการ ใหญ่ ๆ ได้ 2 

มาตรการ คือ 

1) มำตรกำรควบคุมทำงวิศวกรรม (engineering controls) เป็นการควบคุม 

อันตราย ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ หรือ การใช้วิธีการทดแทน การแยก

กระบวนการที่เป็นอันตราย การจัดระบบระบายอากาศเฉพาะที่ และ การปิดคลุมส่วนที่เป็น 

อันตราย การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์ 
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2) มำตรกำรควบคุมทำงด้ำนบริหำรจัดกำร (administrative controls) เป็นการ 

ควบคุมอันตรายที่จะลดการสัมผัสอัตรานของผู้ปฏิบัติงาน โดยลดช่วงเวลาการท่างาน ใน 

บริเวณที่เป็นอันตราย รวมทั้งการฝึกอบรม และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงอันตราย 

และขั้นตอนการปฏิบัติที่  จะช่วยลดการสัมผัสอันตรายได้เป็นอย่างดี  การดูแลความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใหผู้ป้ฏิบัติงาน  

3) มำตรกำรควบคุมที่ตัวผู้ปฏิบัติงำน (receiver) เป็นการควบคุมไม่ ใหผู้ป้ฏิบัติงาน

ได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งคุกคาม เช่น การ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

(Personal Protective Equipment: PPE) โดยใช้มาตรการนี้ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมทาง 

วิศวกรรม  

 

4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จรัญญา วงษ์พรหม ธนะจักร เย็นบ่ารุง, คีรีบูน จงวุฒิเวทย์, มาฆะสิริ เชาวกุล และ

สนธยา มณีรัตน์ (2558) ศึกษาเรื่องกลไกการส่งเสริมการมีงานท่าของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงาน

นอกระบบ พบว่า ลักษณะผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ศึกษาเป็นผู้สูงอายุที่ท่างานมา

ต่อเนื่อง ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว และมีความตั้งใจที่จะท่างานต่อจนกว่าจะท่าไม่ไหว แม้ว่าจะมีอายุ

มากกว่า 60 ปี ผู้สูงอายุที่ เป็นแรงงานนอก ระบบส่วนใหญ่ท่างานโดยใช้ความรู้ และ

ประสบการณ์เดิม เป็นการใช้ภูมิปัญญาท่าองถิ่นที่ได้รับถ่ายทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่น มีส่วนน้อย

ที่เริ่มท่างานใหม่ที่ไม่เคยท่ามาก่อนนอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง อาชีพน้อย

มาก โดยงานที่ท่าส่วนใหญ่ไม่เน้นการแข่งขัน หรือการขยายงานที่เกินความสามารถ แต่เน้น

รายได้ พอเลีย้งตัวเองและแบ่งเบาภาระช่วยครอบครัว   

จารุชา  กะภูทิน (2554) ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิค WISH ในการปรับปรุงสภาพ

การท่างาน ความปลอดภัย และสุขอนามัยของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ภาคการผลิต ในอ่าเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า คะแนนการปรับปรุงสภาพการท่างาน ของกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้

เทคนิค WISH สูงกว่าก่อนใช้เทคนิค WISH อย่างมีนัยส่าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 - หลังการ

ใช้เทคนิค WISH กลุ่ม ตัวอย่างมีการปรับปรุงสภาพการท่างาน ความ ปลอดภัย และสุขอนามัย 

ได้ถูกต้อง เหมาะสม ร้อยละ 78.78 

พรทิพย์ เนติภารัตนกุล (2557) ศึกษาเรื่อง ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการ

เป็นสังคมสูงอายุในประเทศไทย พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีความพร้อมในมิติทาง

สังคมอย่างมาก ไม่วา่จะเป็นด้านการเตรียมรับบทบาทและสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม ด้านสวัสดิการสังคมในแง่ของ
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การศึกษาและเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน และด้านการใช้เวลาว่างและงานอดิเรกในด้านสุขภาพ

แรงงานนอกระบบก็มีความพร้อมอย่างมากเช่นเดียวกันทั้งในด้านการเสริมสร้างความแข็งแรง

ของร่างกายและการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจต่อการเป็นผู้สูงอายุกาพยายามพึ่งพาตนเอง 

และ ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเป็นประจ่า อย่างไรก็ตาม มิติทางเศรษฐกิจและที่อยู่

อาศัยมีหลายองค์ประกอบที่แสดงใหเ้ห็นถึงความไม่พร้อมต่อการเป็นผูสู้งอายุในด้านเศรษฐกิจ 

เช่น การไม่ได้จัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ ละเดือน การออมเงินในรูปแบบการฝากสะสม 

และการหารายได้อื่นนอกเหนอืจากเงนิเดือนประจ่าในด้านที่อยู่ 

ธีระ สินเดชารักษ์ และ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล (2554) ศึกษาเรื่องความพร้อมของ

แรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ พบว่า แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีความพร้อมใน

มิติทางสังคมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียมรับบทบาทและสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม ด้านสวัสดิการสังคมในแง่ของ

การศึกษาและเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน และด้านการใช้เวลาว่าง และงานอดิเรกในด้านสุขภาพ

แรงงานนอกระบบก็มีความพร้อมอย่างมากเช่นเดียวกันทั้งในด้านการเสริมสร้างความแข็งแรง

ของร่างกายและการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจต่อการเป็นผู้สูงอายุการพยายามพึ่งพาตนเอง

และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเป็นประจ่าอย่างไรก็ตามมิติทางเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัย

มีหลายองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมต่อการเป็นผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ เช่น 

การไม่ได้จัดท่าบัญชี รายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน การออมเงินในรูปแบบการฝากสะสม และ

การหารายได้อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ประจ่าในด้านที่อยู่อาศัย เช่น การจัดเตรียมลักษณะ

ของที่พักอาศัยที่เหมาะสมส่าหรับคนสูงอายุ การเอื้ออ่านวย ต่อการด่าเนินชีวิตเมื่อเป็น

ผู้สูงอายุจากภาครัฐ อาทิ เงินกู้ที่อยู่อาศัย สวัสดิการต่าง ๆ การใช้บริการด้านที่อยู่ อาศัยจาก

รัฐและเอกชน 

วันชัย ชูประดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของ

ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลต่าบลล่าทับ อ่าเภอล่าทับ จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

ข้อมูลทั่วไป และ สถานภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต่าบลล่าทับ อ่าเภอล่าทับ จังหวัด

กระบี่ และเพื่อศึกษาถึงปัจจัย ที่ก่าหนดความต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล ต่าบลล่าทับ โดยมีตัวแปรอิสระที่ ส่าคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเทศบาล 

ต่าบลล่าทับ อ่าเภอล่าทับ จังหวัดกระบี่ รายได้ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดสถานภาพการ

สมรส และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือผู้สูงอายุที่มี ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ในเขตเทศบาล 

ต่าบลล่าทับ อ่าเภอล่าทับ จังหวัดกระบี่จ่านวน 178 คน เก็บ ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม

และวิเคราะห์ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขต เทศบาล ต่าบลล่าทับ 
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อ่าเภอล่าทับจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ความต้องการได้รับสวัสดิการ สังคมของ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต่าบลล่าทับ อ่าเภอล่าทับ จังหวัดกระบี่ ในแต่ละด้านในภาพรวมมี 

ความต้องการอยู่ในระดับมากและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเทศบาล ต่าบลล่าทับ จะมีผลต่อ

ความ ต้องการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุกล่าวคือหากมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ณ 

เทศบาลต่าบลล่าทับน้อย จะท่าให้ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น ปัจจัยด้าน

อายุพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มี อายุน้อย จะมีผลท่าให้มีความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึน้ และ

หากรายได้ของผูสู้งอายุน้อยจะท่า ให้ความต้องการได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้

ชีใ้ห้เห็นว่า การจัดสวัสดิการส่าหรับ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต่าบลล่าทับผู้เกี่ยวข้องในการจัด

สวัสดิการผู้สูงอายุ ควรพิจารณาสถานภาพ ของผู้สูงอายุ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ณ 

เทศบาลต่าบลล่าทับ พิจารณาถึงรายได้ อายุเพื่อให้ การจัดสวัสดิการส่าหรับผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหารส่วนต่าบลอ่าวลึกใต้ เหมาะสมตรงตามความ ต้องการของผู้สูงอายุอย่าง

แท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การจัดสวัสดิการส่าหรับผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้น 

อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2552) ได้การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และ

รูปแบบ การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้านการเตรียม ความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน เป็นการวิจัยที่ใช้

ระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed Methods) ในการออกแบบแผนการวิจัยที่เป็นแบบการประยุกต์

ลักษณะพหุ (Multiple Application) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความ

ต้องการด้านการเตรียมความ พร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงานในเขตเมืองและ

เขตชนบท น าเสนอรูปแบบการจัด กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความ พร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน 

และจัดท่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการน่ารูปแบบ การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียม ความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผูสู้งอายุ

ของผู้ใหญ่วัยแรงงานไปสู่การปฏิบัติ  สรุปผลการวิจัย โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ตอน ตาม

วัตถุประสงค์ ดังนี้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการด้าน การเตรียม

ความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงานในเขตเมืองและเขตชนบท พบว่า 

สังคมไทยมีอัตราผู้สูงอายุสูงขึ้น ทุกฝ่ายจึงควรเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้ และจากการ

สอบถาม พบ ปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรูด้้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่

วัยแรงงานในเขตเมือง และเขตชนบทในแต่ละกลุ่มที่ศึกษามีความแตกต่างกัน ตอนที่ 2 ผล
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การน าเสนอรูปแบบการจัด กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความ พร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน 

ประกอบด้วยหลักการและกระบวนการจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อม เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัย

แรงงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การส่ารวจสภาพ ปัญหาและความ ต้องการของการเตรียมความ

พร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 2) การก่าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3) การ ก่าหนดเนื้อหาสาระ

การเรียนรู้ 4) การก่าหนดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านกิจกรรม การศึกษานอก

ระบบ และกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5) การวัดและประเมินผล และ 6) การถอด

บทเรียน การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ

ส่งเสริม การเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน ต้อง

ค่านึงถึงปัจจัย เกื้อหนุนและปัจจัยภายนอก ตอนที่ 3 ผลการจัดท่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกา

รน ารูปแบบการจัด กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้านการเตรียมความ พร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงานไปสู่การปฏิบัติ มี 

4 ด้าน ดังนี้ 1) ดา้นการก่าหนด นโยบาย 2) ด้านกระบวนการมีส่วนรว่ม 3) ด้านการบูรณาการ

สู่การจัดการศกึษา 4) ด้านงบประมาณ 

 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำวจิัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เพื่อ

ศึกษาความสามารถในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ และท่าการ

ปรับปรุงสภาพในการท่างานโดยผู้วิจัยด่าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใน

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการท่างาน (Work ability index: WAI) รวมกับการ

ด่าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการประเมินความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม

ในการท่างานโดยอาศัยเทคนิคการส่ารวจความปลอดภัยในการท่างานส่าหรับผู้ท่างานที่บ้าน 

(Work Improvement for Safe Home: WISH) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ 1) การ

จัดเก็บและขนย้ายวัสดุสิ่งของ  2) ความปลอดภัยในการท่างานกับเครื่องจักร 3) สถานีงาน  4) 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  5.) สวัสดิการสังคมละการจัดการภายในองค์กร การสังเกตขั้นตอน

การท่างาน สิ่งแวดล้อมในการท่างานและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ปัจจัย

เสี่ยงในการท่างาน และท่าการปรับปรุงสภาพในการท่างานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(Participatory Action Research: PAR) 

 




