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นโยบายแรงงานและสิ-งแวดล้อมยงัไม่ครอบคลมุการสัมผสัมลพษิทางอากาศจากอาชีพการงานของ

แรงงานนอกระบบ อาชีวอนามยั (occupational health) ต้องถูกนิยามใหม่ให้รวมถงึแรงงานทุก

ประเภท  

ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสิ2งแวดล้อมสตอกโฮล์ม (Stockholm Environment Institute: SEI) เปิดเผยว่า การสัมผสัมลพษิทางอากาศและผลกระทบต่อ

แรงงานนอกระบบ (informal worker) และประชากรกลุ่มเปราะบางยงัไม่ได้รับการกล่าวถงึในอย่างเพยีงพอในงานวจิยัและนโยบายสาธารณะ 

โดยเฉพาะอย่างยิ2งแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตรซึ2งมสัีดส่วนถงึ 90 เปอร์เซ็นต์ ของแรงงานทัQงหมดในภาคส่วนนีQในภูมภิาคเอเชียตะวนัออก

และตะวนัออกเฉียงใต้ 

กรุงเทพ, ประเทศไทย (24 ตุลาคม 2565) รายงานล่าสุดของสถาบนัสิ&งแวดลอ้มสตอกโฮลม์และพนัธมิตรเปิดเผยวา่แรงงานนอกระบบจาํนวนมาก

ไดรั้บผลกระทบจากการสมัผสัมลพิษทางอากาศในสถานที&ทาํงาน แต่งานวจิยัและนโยบายที&มีอยูใ่นปัจจุบนักลบัไม่ไดมุ่้งแกไ้ขปัญหาของคนกลุ่มนีM  

ขอ้คน้พบดงักล่าวนาํไปสู่การจดังานประชุมเชิงนโยบายระดบัภูมิภาคเรื&องมลพิษทางอากาศ ในวนัที& 26 ตุลาคม 2565 ซึ& งไดเ้ชิญผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

จากหลายภาคส่วน รวมถึงเจา้หนา้ที&รัฐ ตวัแทนภาคประชาสงัคมที&ทาํงานในประเดน็มลพิษทางอากาศและสิทธิแรงงาน นายจา้ง ผูป้ระกอบการ และ

นกัวชิาการ โดยงานนีMจะพดูคุยเกี&ยวกบัทางออกในการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศทัMงในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาคโดยครอบคลุมคนงานทุก

กลุ่ม และสร้างความเขา้ใจร่วมกนักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ 

รายงานฉบบันีM ใชก้รณีศึกษาเชิงลึกในระดบัภูมิภาค เพื&อสาํรวจผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที&ต่างกนัของแรงงานทัMงในระบบและนอกระบบใน

ภูมิภาคนีM  เพื&อนาํไปสู่ทางออกในการปรับปรุงคุณภาพอากาศพร้อมกบัสร้างสิ&งแวดลอ้มที&ดีในโลกของการทาํงาน นอกจากนีM  รายงานดงักล่าวยงั

นาํเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายอีกดว้ย 

รายงานฉบบันีM ใชก้รอบแนวคิดเรื&องอาํนาจทบัซอ้น (intersectionality) ในการวเิคราะห์เพื&อทาํความเขา้ใจวา่อตัลกัษณ์ทางสงัคม และปัจจยัทาง

วฒันธรรมสร้างการสมัผสัมลพิษทางอากาศที&ไม่เท่ากนัสาํหรับแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร  ตวัอยา่งเช่น แรงงานหญิงและเยาวชนในภาคการผลิตที&

ไม่เป็นทางการอาจมีความเสี&ยงอยา่งไม่ไดส้ดัส่วนเนื&องจากบรรทดัฐานทางสงัคม ลาํดบัชัMนในสงัคม การแบ่งงานกนัทาํ และการเขา้ถึงทรัพยากรที&

จาํกดั 

พนัธมิตรในงานศึกษาชิMนนีMประกอบดว้ยสถาบนัวจิยัจากประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อนัไดแ้ก่ สถาบนัมนุษยศึ์กษาของเวยีดนาม (Institute of 

Human Studies), สถาบนัภูมิศาสตร์มนุษยข์องเวยีดนาม (Institute of Human Geography), มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์สุขภาพแห่ง สปป. ลาว 



 

(University of Health Sciences), สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) จากประเทศไทย, และกรมบริหารจดัการคุณภาพ

อากาศ เสียง และการสั&นสะเทือน กระทรวงสิ&งแวดลอ้มแห่งกมัพชูา ซึ& งช่วยในการศึกษาผลกระทบของมลภาวะทางอากาศต่อคนงาน งานวจิยันีM ไดรั้บ

การสนบัสนุนดา้นเงินทุนจากศูนยว์จิยัดา้นการพฒันาระหวา่งประเทศ (International Development Research Centre: IDRC) และไดรั้บการสนบัสนุน

เชิงเทคนิคจากองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization: ILO)    

ไดแอน อาร์เชอร์ (Diane Archer) จากสถาบนัสิ&งแวดลอ้มสตอกโฮลม์ ซึ& งเป็นหนึ&งในหวัหนา้นกัวจิยักล่าววา่ “มหีลกัฐานชัดเจนว่า ในภมิูภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ การสัมผสัฝุ่ น PM แก๊ส และควนั ยงัเป็นภยัคุกคามทีGน้อยกว่าเมืGอเทียบกับการสัมผสัมลพิษทางอากาศในบรรยากาศและใน

ครัวเรือน  อย่างไรกต็าม การสัมผสัมลพิษทางอากาศจากอาชีพการงานคงเป็นสาเหตใุห้ประชาชนกว่า 200,000 คน ตายก่อนวยัอันควร ในปี 2019 โดย

ประเทศจีนเป็นประเทศทีGมดีชันีภาระทางสุขภาพเนืGองจากการสัมผสัมลพิษทางอากาศจากอาชีพการงานสูงทีGสุด ขณะทีGประเทศกัมพูชามภีาระทาง

สุขภาพจากการได้รับมลพิษทางอากาศภายในบ้านสูงทีGสุด เช่น การใช้เชืQอเพลิงแขง็ อย่างเศษไม้ ฟืน และถ่านหิน” 

ในรายงานไดท้บทวนนโยบายแรงงานและการประกนัทางสงัคม พบวา่ ยงัไม่มีการชดเชยความเสียหายจากโรคที&เกิดจากการทาํงานอนัเนื&องจาก

มลพิษทางอากาศในสถานประกอบการ ยิ&งไปกวา่นัMน แรงงานนอกระบบที&สมัผสัมลพิษที&หลากหลายมกัถูกละเลย เนื&องจากนโยบายแรงงานมกัมุ่งไป

ที&แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและลูกจา้ง ทัMงนีMแรงงานนอกระบบถูกผลกัใหแ้บกรับภาระดา้นการรักษาพยาบาลโดยตนเอง เนื&องจากการเขา้ถึง

การประกนัทางสงัคมมกัใหผ้า่นการจา้งงานแบบเป็นทางการและนายจา้ง  

รายงานเสนอแนะใหส้หภาพแรงงานตอ้งมีบทบาทในการทาํใหแ้น่ใจวา่สิทธิแรงงานไดรั้บการปกป้อง และอาํนวยความสะดวกใหเ้กิดแพลตฟอร์ม

สาํหรับคนงานในการแสดงออกถึงความกงัวลและนาํไปสู่นโยบายที&เป็นทางออกสาํหรับสถานประกอบการ นอกจากนีM  นิยามของอาชีวอนามยัตอ้ง

ครอบคลุมถึงแรงงานที&ทาํงานที&บา้น แรงงานที&อาศยัในเขตอุสาหกรรมที&เป็นมลพิษ และผลกระทบของแผนบรรเทามลพิษ  

กรณีศึกษาเรื&องการสมัผสัมลพิษทางอากาศจากอาชีพการงานของแรงงานในหมู่บา้นงานฝีมือของเวยีดนามพบวา่ คนงานซึ&งตอ้งเผชิญกบัความไม่เท่า

เทียมที&มีอยูก่่อนแลว้อนัเกิดจากปัจจยัดา้นเพศ อาย ุสถานะทางเศรษฐกิจสงัคม และปัจจยัทางวฒันธรรมอื&น ๆ เช่น การเป็นผูอ้พยพ บทบาททางเพศ 

และสถานะลูกจา้ง มีการสมัผสัมลพิษทางอากาศมากกวา่ เนื&องจากมีความอนัตรายของงานที&พวกเขาตอ้งทาํมากกวา่ นอกจากนีM  ความไม่เป็นทางการ

ของงานในหมู่บา้นงานฝีมือเหล่านีMทาํใหก้ลไกการปกป้องสิทธิของแรงงานยงัถูกจาํกดั คนงานจาํนวนมากไม่ไดต้ระหนกัถึงสิทธิของตน และนายจา้ง

ยงัขาดความรับผดิชอบและทรัพยากรในการปกป้องคุม้ครองคนงาน   

“การทาํงานในหมู่บ้านงานฝีมือประเภทเครืGองเคลือบเป็นอันตรายต่อสุขภาพของฉันมากกว่างานในโรงงานเยบ็ผ้า เนืGองจากมลพิษทางอากาศจาก

สารเคม”ี แรงงานหญิงวยั 36 ปีที&ทาํงานในหมู่บา้นงานฝีมือแห่งนีMมานานกวา่ 13 ปีกล่าว “ในโรงงานเยบ็ผ้า ฉันได้รับค่าจ้างมากกว่าด้วย เพราะฉัน

ทาํงานเป็นผู้จัดการโรงงาน แต่ว่าไม่มใีครมาดแูลลกูของฉัน ดงันัQนฉันจึงต้องเปลีGยนมาทาํงานทีGหมู่บ้านงานฝีมือประเภทเครืGองเคลือบนีQ โดยเฉลีGย ฉัน

ได้รับเงินประมาณ 5-6 ล้านดงเวยีดนามต่อเดือน (ราว 220-250 ดอลลาร์สหรัฐ) และฉันกว่็างประมาณ 1-2 เดือน ประจาํทุกปี” เธอกล่าวเสริม 

ข้อค้นพบเพิ2มเตมิ:  

• ในแง่ของเพศสภาพ เนื&องจากธรรมชาติของงาน ผูห้ญิงมกัจะตอ้งทาํงานภายในโรงงานผลิตเป็นส่วนมาก และใชเ้วลาในการสมัผสัมลพิศ

ทางอากาศในสถานประกอบการนานกวา่ นอกจากนีM   แรงงานหญิงยงัมีแนวโนม้พึ&งพางานในหมู่บา้นงานฝีมือ และมีทางเลือกในการใช้

ชีวตินอ้ยกวา่ แรงงานหญิงที&เขา้ร่วมในงานวจิยันีM เปิดเผยวา่พวกเธอใชว้นัหยดุจาํนวนมากกวา่ดว้ยเหตุผลดา้นสุขภาพ เนื&องจากการสมัผสั

มลพิษจากการทาํงาน และส่งผลต่อรายไดข้องพวกเธอ 

• ในแง่ของอาย ุวยัรุ่นชายมีแนวโนม้ที&จะทาํงานที&เสี&ยงต่อการสมัผสัมลพิษโดยตรงมากกวา่ 

• งานวจิยัพบวา่แรงงานเคลื&อนยา้ยจาํนวนมากตัMงใจรับทาํงานที&มีความเสี&ยงสูงกวา่ในการสมัผสัมลพิษทางอากาศเพื&อไดรั้บรายไดที้&ดีกวา่ 

เนื&องจากพวกเขามีสถานะการทาํงานแบบชั&วคราว 

  

 



 

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ&มเติมเกี&ยวกบัรายงานฉบบันีM  และงานประชุมเชิงนโยบายระดบัภูมิภาคเรื&องมลพิษทางอากาศ ในวนัที& 26 ตุลาคมนีM  กรุณาติดต่อ

คุณ ราเจช แดเนียล (Rajesh Daniel) หวัหนา้ฝ่ายสื&อสารของสถาบนัสิ&งแวดลอ้มสตอกโฮลม์ ในกรุงเทพ ที& rajesh.daniel@sei.org 
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สาํหรับรายงานฉบบัเตม็เรื&อง “มลพิษทางอากาศและโลกของการทาํงาน: การริเริGมและสถานการณ์ปัจจุบัน” (Air pollution and the world of work: 

policies, initiatives and the current situation) (ฉบบัภาษาองักฤษ) สามารถดูไดที้&นี&  

 

สาํหรับขอ้เสนอเชิงนโยบายเรื&อง “หมู่บ้านงานฝีมือของเวยีดนาม และมลพิษทางอากาศจากอาชีพการงาน: ความแตกต่างกันทางสถานะทางเศรษฐกิจ

สังคม และการสัมผสัมลพิษบนฐานเพศสภาวะ” (Viet Nam’s craft villages and occupational air pollution: socioeconomic disparities and gendered 

exposures) (ฉบบัภาษาองักฤษ) สามารถดูไดที้&นี& 

 

 


