
วิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจนอกระบบ : 
แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย

ข้อค้นพบสำาคัญข้อค้นพบสำาคัญ

ในชว่งเดือนเมษายน 2563 ที�มีการระบาดอยา่งหนกัของโควิด 19 ใน
ประเทศไทยพบวา่ เกือบครึ�งหนึ�งของแรงงานนอกระบบที�ใหข้อ้มลู          
ไมส่ามารถทาํงานไดแ้มแ้ตว่นัเดียว โดยหมอนวดเป็นกลุม่ที�ไมไ่ดท้าํงาน
เลยรอ้ยละ 100 ผูท้าํการผลติที�บา้น ทาํงานไมไ่ดร้อ้ยละ 73 และผูค้า้
หาบเรแ่ผงลอยรอ้ยละ 55 

การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบหลงัโควิด 19 เกิดขึ �นเพียง
เลก็นอ้ย โดยในเดือนมิถนุายนและกรกฎาคม 2563 แรงงานมีรายไดเ้พียง
บางสว่นของรายไดใ้นเดือนธนัวาคม 2562 ก่อนเกิดสถานการณก์ารแพร่
ระบาดโควิด19 โดยผูท้าํการผลติที�บา้นมีรายไดเ้พียงรอ้ยละ 46 หมอนวด 
รอ้ยละ 49 คนเก็บของเก่ารอ้ยละ 57 ผูข้บัขี�จกัรยานยนตร์บัจา้งรอ้ยละ 58 
และผูค้า้หาบเร ่แผงลอยรอ้ยละ 64 เมื�อเทียบกบัรายไดใ้นเดือนธนัวาคม 
2562

รอ้ยละ 25 ของผูท้าํการผลติที�บา้น รอ้ยละ 19 ของหมอนวด รอ้ยละ 18 
ของผูข้บัขี�จกัรยานยนตร์บัจา้ง และรอ้ยละ 14 ของคนเก็บของเก่าตอบวา่ 
เกิดภาวะความหิวโหยของผูใ้หญ่ในครอบครวั

รอ้ยละ 82 ของผูต้อบ ตอบวา่ ในครวัเรอืนมีรายไดล้ดลงเมื�อเปรยีบเทียบ
กบัเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562  และรอ้ยละ 35 ตอบวา่ ความรบัผิดชอบใน
ครวัเรอืนเพิ�มขึ �น อาทิ การทาํอาหาร การทาํความสะอาด หรอืการดแูล

ผูต้อบสว่นใหญ่ไดร้บัเงินชว่ยเหลือจากรฐับาล ซึ�งสว่นหนึ�งตอ้งขอบคณุ
การชว่ยเหลือในการลงทะเบียนจากเครอืขา่ยของสมาพนัธแ์รงงานนอก
ระบบ ประเทศไทย มีเพียง รอ้ยละ 22 ที�ไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลือนี � เนื�อง
เพราะ มีปัญหาเกี�ยวกบัทะเบียนบา้น ความยากในการใชง้านแอพพลิ
เคชั�น หรอืไมมี่สทิธิเพราะเป็นแรงงานขา้มชาต ิ 

ในการแกไ้ขปัญหาของแรงงานนอกระบบในภาวะวิกฤต พบวา่ รอ้ยละ 83 
ของแรงงานตอ้งกูยื้มเงินมาใชจ้า่ย ใช ้เงินเก็บออม ขอความชว่ยเหลือ
ทางการ เงินจากเพื�อนหรอืครอบครวั ขายหรอืจาํนาํทรพัยส์นิ หรอืตอ้งให้
สมาชิก ครอบครวัยา้ยถิ�น รอ้ยละ 19 ของแรงงานตอ้งเริ�มทาํงานประเภท
ใหม ่แตมี่หลายคนที�เปลี�ยนจากการทาํงานนอกระบบที�ปราะบาง ประเภท
หนึ�งไปอีกประเภทหนึ�ง 
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นายปรชีา  ไทยสงเคราะห ์ ผูค้า้แผงลอยขายอาหาร ยา่นบางขนุเทยีน ซอย 69 ชานเมอืงกรุงเทพมหานคร เขาถูกยา้ยออกจากพื �นที�ขายเดมิเมื�อปี 2559 ซึ�งเป็นสว่น
หนึ�งของมาตรการ “คนืทางเทา้ใหป้ระชาชน” ของกรุงเทพมหานคร  เนื�องจากหาบเร่แผงลอยเป็นกลุม่อาชพีที�จาํเป็นของสงัคม เขาจึงไดร้บัอนญุาตใหท้าํการคา้ไดใ้น
ชว่งที�เขม้งวดตอ่การระบาดของโควดิ-19  แตย่อดขายของเขาลดลงจากเดมิถงึรอ้ยละ 50 ซึ�งถอืเป็นรายไดส้ว่นนอ้ยมากที�ไดร้บัเมื�อเปรยีบเทยีบกบัยอดขายก่อนถูก
ยา้ยออกจากพื �นที�เดมิ ภาพถา่ยโดย: ภทัรพล วริตัน์์

กุมภาพันธ์ 2564
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เนื�องจากธรรมชาตขิองการทาํงาน 
ทาํใหแ้รงงานกงัวลตอ่ความเสี�ยง
ในการติดเชื �อโควิด-19 อยา่งตอ่
เนื�อง ซึ�งเป็นความกลวัที�รุนแรง
โดยเฉพาะสาํหรบัหมอนวด ผูข้บัขี�
จกัรยานยนตร์บัจา้ง และคนเก็บ
ของเก่า

สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย กาํลงัเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยสนบัสนนุ 4แนวทาง
หลกัในการฟื�นฟแูรงงานนอกระบบ ดงันี �

• ฟื�นฟดูา้นงานและการจา้งงาน ผา่นการใหเ้งินใหเ้ปลา่และเงินกูป้ลอดดอกเบี �ย
สทิธิในการทาํงานบนพื�นที�สาธารณะ การประกนัการทาํงาน 10 วนัตอ่เดือน
การจา่ยเงินเพื�อรกัษาการจา้งงานแก่แรงงานในระบบ การจดัสรรโควตาจดัซื �อ
จดัจา้งสนิคา้และบรกิารภาครฐัแก่แรงงานนอกระบบ และสนบัสนนุการจดัทาํ
แพลตฟอรม์ธรุกิจสาํหรบัแรงงานนอกระบบ

• ฝึกอบรมและใหก้ารรบัรอง แก่แรงงานนอกระบบ ที�ทาํงานดา้นการใหก้ารดแูล
งานเทคโนโลยีและงานการตลาด

• ความเทา่เทียมของผูป้ระกนัตน ตามมาตรา 33  39  และ 40 โดยใหมี้การ
ประกนักรณีวา่งงานสาํหรบัทกุคน  และการมีสว่นรว่มของแรงงานนอกระบบใน
การกาํกบัและติดตามการทาํงานสาํนกังานประกนัสงัคม รวมทั�งการให้
สาํนกังานประกนัสงัคมเป็นองคก์รอิสระ

• การมีสว่นรว่มของแรงงานนอกระบบ ในการดาํเนินการและตดิตามนโยบายการ
ฟื�นฟเูศรษฐกิจของรฐับาล
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ความเป็นมาความเป็นมา
วิกฤตโควิด-19และเศรษฐกิจนอกระบบ เป็นการศกึษาระยะยาวใน 12 เมืองทั�วโลก รวมทั�งกรุงเทพมหานคร นาํโดย WIEGO เพื�อประเมินผล 
กระทบของวิกฤตโควิด-19 ตอ่แรงงานนอกระบบและครวัเรอืนในกลุม่ตา่ง โดยการใชแ้บบสอบถามและการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  โดยในรอบที� 1 
เป็นการประเมินผลกระทบของวิกฤตในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (ชว่งที�เมืองสว่นใหญ่มีมาตรการควบคมุสงูสดุ) และในเดือนมิถนุายน-
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ชว่งที�เมืองสว่นใหญ่มีการผอ่นปรนมาตรการตา่ง ๆ) เปรยีบเทียบกบัเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ก่อนโควิด-19)  และใน
รอบที� 2 จะประเมินผลกระทบตอ่เนื�องและสญัญาณการฟื�นตวัในครึ�งปีแรกของปี พ.ศ. 2564 เปรยีบเทียบกบัชว่งก่อนโควิด-19 และรอบที� 1   
รายงานฉบบันี �นาํเสนอสรุปขอ้คน้พบของการศกึษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในรอบที� 1  นกัวิจยัในกรุงเทพมหานครทาํการสาํรวจและ
สมัภาษณผ์ูท้าํการผลติที�บา้น  ลกูจา้งทาํงานบา้น  ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย   และผูข้บัขี�จกัรยานยนตร์บัจา้งที�อยูใ่นองคก์รเครอืขา่ยของสมาพนัธ์
แรงงานนอกระบบประเทศไทย หมอนวดจากสมาคมจารวีเพื�ออนรุกัษน์วดแผนไทย และคนเก็บของเก่าจากชมุชนพนูทรพัย ์เขตสายไหม และ 
ซอยเสือใหญ่อทิุศ เขตจตจุกัร

นางอรพิน  ศักดิ�วิชิต ผูท้าํการผลติที�บา้น กรุงเทพฯ
ภาพถ่ายโดย: ภัทรพล วิรัตน์์
 1 สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทยประกอบดว้ย สมาคมเครอืขา่ยแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย  

สมาคมผูข้บัข�ีรถจกัรยานยนตร์บัจา้งแหง่ประเทศไทย  เครอืขา่ยลกูจา้งทาํงานบา้นในประเทศไทย  

สหกรณบ์รกิารชมุชนหม่บูา้นนกักีฬา  เครอืขา่ยแผงลอยไทยเพ�ือการพฒันาท�ีย�งัยืน และสหพนัธผ์ูค้า้หาบเรแ่ผงลอยกรุงเทพมหานคร
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วิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจนอกระบบ 

เศรษฐกจินอกระบบในกรุงเทพมหานคร 
กวา่ครึ�ง (รอ้ยละ 55.8)  ของกาํลงัแรงงานในประเทศไทย อยูใ่นการจา้งงานแบบนอกระบบ  
(Poonsab et al, 2562)  ในกรุงเทพมหานคร การจา้งงานนอกระบบคดิเป็นรอ้ยละ 28.4 
ของการจา้งงานทั�งหมด  ผูท้าํการผลติที�บา้นคิดเป็นรอ้ยละ 10.7 ในขณะที�ผูค้า้หาบเร่
แผงลอยคิดเป็นรอ้ยละ 5.9  ผูข้บัขี�จกัรยานยนตร์บัจา้งคดิเป็นรอ้ยละ 3  และลกูจา้งทาํงาน
บา้นคดิเป็นรอ้ยละ 1.9 ของการจา้งงานทั�งหมด 

หมอนวดก็เป็นแรงงานนอกระบบเชน่กนั  หมอนวดหลายคนทาํงานใหก้บัธรุกิจนอกระบบ 
โดยไดร้บัเงินคา่จา้งจากสว่นแบง่หรอืเงินเพิ�มตามที�ตกลงกนั  แมแ้ตร่า้นสปาขนาดใหญ่ใน
ระบบก็ไมข่ึ �นทะเบียนพนกังานกบัระบบประกนัสงัคมของประเทศไทย พนกังานจงึไมไ่ดร้บั
การคุม้ครองทางสงัคม

เพศของผู้ตอบเพศของผู้ตอบ

30%
ผู้ชาย

70%
ผู้หญิง

ช่วงอายุของผู้ตอบช่วงอายุของผู้ตอบ

18-25

26-45

36-45

46-50

56-65

66+

2%

10%

28%

36%

21%

3%

2 พลูทรพัย,์ วิสณี, Joann Vanek และ Françoise Carré. 2019. แรงงานนอกระบบในเขตเมือง ประเทศไทย : ขอ้สรุปทางสถิต,ิ รายงานสรุปเชิงสถิตขิอง WIEGO ฉบบัที 20 

 https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Informal%20 Workers%20in%20Urban%20Thailand%20WIEGO%20SB%2020_1.pdf  

3 ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562  1 บาท เทา่กบั 0.03 ดอลลาหส์หรฐั
4 สว่นนอ้ย (รอ้ยละ 29) ของผูต้อบที�เป็นผูท้าํการผลติที�บา้นรายงานรายไดส้ทุธิแทนรายไดร้วม ตวัเลขในรายงานนี�รวมการรายงานทั�งรายไดส้ทุธิและรายไดร้วมสาําหรบัผูท้าําการผลติที�บา้น    

ลูกจ้างทํางานบ้าน 851 บ�ท

ผู้ทําการผลิตท่ีบ้าน 425 บ�ท (ร�ยได้รวม)24

ผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอย 1462 บ�ท (ร�ยได้รวม)*

คนเก็บของเก่า 434 บ�ท

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รบัจ้าง 720 บ�ท

หมอนวด 554 บ�ท

รายได้รายวันเฉลี่ยของผู้ตอบในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (ก่อนโควิด-19) รายได้รายวันเฉลี่ยของผู้ตอบในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (ก่อนโควิด-19) 

กลุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจเนน้ไปที�สมาชิกขององคก์รเครอืขา่ย
ภายใตส้มาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย ไมไ่ดเ้ป็น
ตวัแทนของกลุม่แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครทั�วไป

*รายไดร้ายวนัเฉลี�ยของผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยผูห้ญิงในเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 36 ของรายไดร้ายวนัเฉลี�ย
ของผูช้าย ( 882 บาท เมื�อเปรยีบเทียบกบั 2,489 บาท)

ผู้ใหข้้อมูลตามกลุ่มอาชีพ ร้อยละที่เป็นผู้หญิงร้อยละที่เป็นผู้หญิง

51

49
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50
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52

302

ลูกจ้างทํางานบ้าน
ผู้ทําการผลิตท่ีบ้าน
ผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอย 

คนเก็บของเก่า

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รบัจ้าง
                      หมอนวด

รวมทัง้หมด

ลูกจ้างทํางานบ้าน
ผู้ทําการผลิตท่ีบ้าน
ผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอย
        คนเก็บของเก่า

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รบัจ้าง
                            หมอนวด

100%
80%
61%
60%
20%
98%

[แผนที�กรุงเทพมหานคร :

ร้อยละ 28.4 ของ
การจา้งงานเป็นการจา้ง
งานนอกระบบ]
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มาตรการเยียวยาของรฐับาลไทยประกอบดว้ย การโอนเงิน 5,000 บาทตอ่เดือนใหแ้รงงานที�ไมไ่ดร้บัการคุม้มครองจากประกนัสงัคม เป็นเวลา 3 
เดือน เริ�มตั�งแตเ่ดือนเมษายน  ธนาคารในประเทศไทยประกาศวา่ บคุคลธรรมดามีสทิธิพกัชาํระหนี� 1 ปี รวมถงึหนี�บา้นและหนี�บตัรเครดติ 

“ฉันคิดว่าการติดเชื�อโควิดไม่ร้าย
แรงเท่ากับการอดตาย ถ้าคนติด
เชื�อก็ให้ติดเถอะ การอดตายน่า
กลัวกว่าเป็นโควิด” 

– ลูกจา้งทาํงานบ้านหญิง

กรอบเวลากรอบเวลา

มีร�ยง�นผู้ป่วยติดเชื้อโค
วดิ-19 นอกประเทศจีน
ครัง้แรกในประเทศไทย

มกรมกร��คมคม 
13 2121  มีน�คมมีน�คม  

- - 44  เมษ�ยนเมษ�ยน

• นายกรฐัมนตรปีระกาศภาวะฉุกเฉิน สัง่ปิดโรงเรยีน
และมหาวทิยาลัย ตลาด รา้นอาหาร รา้นนวด และ
สถานท่ีอื่นๆ ตลาดสดและผู้ค้าแผงลอยได้รบัอนญุาต
ใหข้ายได้  หา้มการเดินทางท่ีไม่จําเป็นระหวา่งจังหวดั

• ประกาศเคอร์ฟิว ตัง้แต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.
• เท่ียวบินพาณิชย์ระหวา่งประเทศทัง้หมดถูกระงบั

ยกเลิกคําสัง่ปิดสถาน
บรกิารและขอ้หา้มเกือบ
ทัง้หมด รวมถึงใหเ้ปิด
สถานศึกษา

กรกฎ�คมกรกฎ�คม
1

ตลาดกลางแจ้งได้รบัอนญุาต
ใหก้ลับมาเปิดอกีครัง้

พฤษภ�คมพฤษภ�คม 
3

• ยกเลิกเคอรฟ์วิ
• รา้นนวดกลับมาเปิดอกี

ครัง้
มิถุน�ยนมิถุน�ยน

  15

นายสนุทร และนางดวงเดอืน เมอืงเงนิ คนเกบ็ของเก่า จากชมุชนซอย
เสอืใหญ่อทุศิ เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ กาํลงัแยกทองแดงจากของเก่าที�

รวบรวมมา  ถา่ยภาพโดย : บวร ทรพัยส์งิห ์ 
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วิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจนอกระบบ 

นางปาณสิรา อดเิรกลาภนกูุล หมอนวดแผนไทย ไมส่ามารถจะทาํงานไดใ้นชว่งที�เขม้งวดตอ่การระบาดของโควดิ 19 และหลงัจากที�ไดร้บั
อนญุาตใหท้าํงานได ้ปาณสิรากเ็หมอืนกบัเพื�อนร่วมอาชพีคนอื�นๆ ที�ตอ้งเผชญิกบัปัญหาการประกอบอาชพี เนื�องจากลูกคา้ลดลงและการไมม่ี
การทอ่งเที�ยวในประเทศไทย ถา่ยภาพโดย: ภทัรพล วริตัน ์ 
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ผลกระทบและการตอบรับกบัวิกฤต

งาน รายได้ และอาหาร
ผลกระทบต่องาน

วิกฤตโควิด-19 สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการทาํงานและการหารายไดข้องแรงงานนอกระบบอยา่งมาก  โดยตั�งแตเ่ดือนมีนาคมถงึ
เมษายน ในชว่งเวลาที�รฐับาลไทยมีคาํสั�งในการปิดสถานบรกิารและมีขอ้หา้มตา่งๆ เรื�องการทาํงาน การเคลื�อนที� และการศกึษา  ผูใ้หข้อ้มลู
เกือบครึ�ง (รอ้ยละ 48) ระบวุา่ในเดือนเมษายนพวกเขาไมส่ามารถทาํงานไดแ้มแ้ตว่นัเดียว  สาํหรบับางอาชีพ ผลกระทบนั�นรายแรงอยา่งยิ�ง  
รอ้ยละ 100 ของหมอนนวด  รอ้ยละ 71 ของผูท้าํการผลติที�บา้น  และรอ้ยละ 51 ของผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย ไมส่ามารถทาํงานไดใ้นชว่งเดือน
เมษายน

ร้อยละของผู้ตอบที่ไม่สามารถทำางานได้ร้อยละของผู้ตอบที่ไม่สามารถทำางานได้

 หมอนวด  ผู้ทำ�ก�รผลิตท่ีบ้�น คนเก็บของเก่� ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น ผู้ขับขี่จักรย�นยนต์รบัจ้�งผู้ค้�ห�บเรแ่ผงลอย

ระหว่างเมษายน 2563ระหว่างเมษายน 2563 ระหว่างมิถุนายน/กรกฎาคม 2563ระหว่างมิถุนายน/กรกฎาคม 2563

100%100%
71%

  51%
 34%
20%
12%

13%13%
33%
6%
2%
12%
6%

หมายเหตุ : ผูต้อบสามารถเลือกเหตผุลการไมท่าํงานไดม้ากกวา่ 1 ขอ้

**มีเพียง หมอนวด ผูท้าํการผลติที�บา้น หาบเรแ่ผงลอย และ คนเก็บของเก่า เทา่นั�น         

ในชว่งเดือนมิถนุายน/กรกฎาคม  ผูต้อบสว่นใหญ่ไดก้ลบัไปทาํงานแลว้ อยา่งนอ้ยบางสว่นของเวลา  อยา่งไรก็ดี รอ้ยละ 31 ของผูท้าํการผลติ  
ที�บา้น รอ้ยละ 13 ของหมอนวด  และรอ้ยละ 12 ของลกูจา้งทาํงานบา้น ยงัไมไ่ดก้ลบัไปทาํงาน

เหตุผลที่ไม่สามารถทำางานได้ในช่วงเมษายน 2563*เหตุผลที่ไม่สามารถทำางานได้ในช่วงเมษายน 2563*

71%

34%

0%

12%
58%

49%

100%

88%
65%

91%

0%

สถสถานการณ์จ้างงานหรอื
ตลาด&หว่งโซ่การตลาด

มีคําสัง่หา้ม

กังวลเรือ่งสุขภาพ 

0 20 40 60 80 100

27%
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ผลกระทบตอ่รายได้

รายไดร้ายวนัเฉลี�ยดิ�งลงอยา่งมาก ชว่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เมื�อเปรยีบเทียบกบัเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562  และยงัไมฟื่�นตวัในชว่ง 
เดือนมิถนุายน/กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563  เกือบครึ�ง (รอ้ยละ 47) ของผูต้อบมีรายไดร้ายวนัเฉลี�ยเป็นศนูยบ์าท รวมถงึ รอ้ยละ 100 ของหมอนวด  
รอ้ยละ 73 ของผูท้าํการผลติที�บา้น รอ้ยละ 55 ของผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย  รอ้ยละ 34 ของคนเก็บของเก่า และรอ้ยละ 5 ของลกูจา้งทาํงานบา้น

ผูท้าํการผลติที�บา้นประสบปัญหามากกวา่กลุม่อื�นใน
การฟื�นตวัดา้นรายได ้เพราะความตอ้งการการผลติแบบ
รบัเหมาชว่งและสนิคา้ของผูท้าํการผลติที�บา้นลดลง
อยา่งมาก

ในกลุม่ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย  ผูที้�ขายสนิคา้ทั�วไปประสบ
ปัญหามากกวา่ผูที้�ขายอาหาร  โดยในเดือนมิถนุายน/
กรกฎาคม  รายไดเ้ฉลี�ยของคนขายอาหารกลบัไปที�รอ้ย
ละ 81 ของรายไดเ้ฉลี�ยในเดือนธนัวาคม สว่นรายไดข้อง
ผูที้�ไมไ่ดข้ายอาหารมีรายไดเ้พียงรอ้ยละ 39 ของรายได้
เฉลี�ยเมื�อเดือนธนัวาคมเทา่นั�น

คนเก็บของเก่าและผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยหญิงซึ�งมีรายได้
เฉลี�ยตํ�ากวา่ผูช้าย แมใ้นชว่งก่อนวิกฤตทาํงานไดน้อ้ย
กวา่แรงงานชายในเดือนเมษายน  ฉะนั�นจงึประสบ
ปัญหารายไดต้กตํ�ามากขึ �นในชว่งเวลานั�นเมื�อเปรยีบ
เทียบกบัผูช้าย  และพวกเธอก็ยงัคงไดร้ายไดน้อ้ยกวา่
ผูช้ายในเดือนมิถนุายน/กรกฎาคม

ธันว�คม 2562 ระหว่�งเมษ�ยน 2563 กรกฎ�คม 2563
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  400

  200

       0

รายได้รายวันเฉลี่ยของแต่ละอาชีพรายได้รายวันเฉลี่ยของแต่ละอาชีพ

รายได้รายวันเฉล่ียในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม คิดเป็นรายได้รายวันเฉล่ียในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม คิดเป็น
ร้อยละของรายได้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562ร้อยละของรายได้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

49%

58%

 57%

  64%

46%46%

97%97%

 หมอนวด

ผู้ทำ�ก�รผลิตท่ีบ�้น

คนเก็บของเก่�

ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น 

ผู้ขับขี่จักรย�นยนต์รบัจ้�งs

ผู้ค้�ห�บเรแ่ผงลอย

*ร�ยได้รวม

ลูกจ้างทํางานบ้าน 851 / 792 / 824 บาท
ผู้ทําการผลิตท่ีบ้าน 425 / 57 / 198 บาท
ผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอย* 1462 / 579 / 935 บาท

คนเก็บของเก่า  434 / 170 / 249 บาท
ผู้ขับขี่จักรยายนต์รบัจ้าง 720 / 184 / 418 บาท
หมอนวด 554 / 0 / 270 บาท
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ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�นลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น • ก�รสูญเสียลูกค้�
• ชัว่โมงก�รทำ�ง�นท่ีลดลง
• ก�รแขง่ขันเพื่อได้ง�นม�กขึ้น

“นายจา้งตอ้งการลดค่าใชจ่้าย เมื�อ
ก่อนเขาอาจมีคนงาน 2 คน แต่ช่วง
โควิด-19 เขาไม่อยากจา้งเยอะ    
เลยลดการจา้งเหลือเพยีง 1 คน  
พวกที�มีคนทาํงาน 1 คนอยู่แลว้ก็ลด
เวลาทาํงานของลูกจา้งลง ตอนนี �หา
งานยากมากจริงๆ”

– ลูกจ้างทำางานบ้านหญิง

ผู้ทำ�ก�รผลิตทีผู้ทำ�ก�รผลิตท่่ีบ้�นบ้�น • คําสัง่ปิดตลาดค้าส่ง (เชน่ ตลาด
เส้ือผ้า )

• ปรมิาณการสัง่สินค้าและความ
ต้องการสินค้าจากผู้ซ้ือทัง้ในและ
ต่างประเทศลดลง

• การตัดราคาโดยผู้ซ้ือ

"ปริมาณการขายสนิคา้ลดลงกว่า
ปกต ิเพราะคนไม่มีเงนิใชจ่้าย 
สามีฉนัก็มีงานนอ้ยลง”  

– ผู้ทำาการผลิตที่บ้านหญิง

ผู้ค้�ห�บเรแ่ผงลอย  ผู้ค้�ห�บเรแ่ผงลอย  • ขอ้จํากัดท่ีหา้มไม่ใหผู้้ค้าบางราย
ขายของในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม

• ความต้องการสินค้าลดลงในกลุ่มท่ี
ยงัคงขายของอยู่

• การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และ
เศรษฐิจท่ีตกต่ํา ซ้ําเติมผู้ค้าท่ีถูกไล่
ท่ีเม่ือ 5 ปี ก่อนใหสู้ญเสียรายได้
เพิม่ขึ้น

“ปกตแิลว้ผมจะขายไดป้ระมาณ 50 
ขา ตอนที�ขายอยู่ที�เดมิขายได้
ประมาณ 100 ขา ต่อวนั แต่เดี�ยวนี � 
25 ขาก็ยงัแทบจะขายไม่หมดเลย” 

– ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยชาย

คนเก็บของเก่�คนเก็บของเก่� • ของเก่ามีจํานวนลดลงเลยต้องซ้ือ
ในราคาท่ีสูงขึ้น

• ราคาขายถูกลง และรา้นรบัซ้ือของ
เก่าปิด ไม่สามารถเก็บของเก่าไว้
เพื่อรอราคาใหสู้งขึ้นได้

• เคอรฟ์วิเป็นอุปสรรคต่อชัว่โมงการ
ทํางาน

• การห้ามเข้าชุมชนท่ปีกติเคยไปเ
ก็บ ของเกา่ได้

“ปัญหาหนึ�งของผูป้ระกอบอาชีพเก็บ
ของเก่าคอื ความไม่แน่นอนในราคา
ของเก่า ราคาไม่ไดสู้งเหมือนเมื�อก่อน  
ความเปลี�ยนแปลงและความไม่
แน่นอนในราคาทาํใหค้นเก็บของเก่า
ประเมินรายไดร้ายวนัของตนเองได้
ยาก  ถา้ตอ้งนาํไปขายทกุวนั ของเก่า
บางอย่างแทบจะไม่มีราคาเลย  แต่
ถา้จะรวบรวมไปขายทลีะเยอะๆก็
ลาํบาก เพราะที�พกัไม่อาํนวยใหเ้ก็บ
ของเก่าไดค้ราวละมาก ๆ” 

– คนเก็บของเก่าหญิง

อุปสรรคต่องานและรายได้อุปสรรคต่องานและรายได้
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ผผู้ขับขี่จักรยานยนต์ • ความกลัวติดเชื้อทําใหไ้ม่อยากใช้
บรกิาร

• ความจําเป็นในการเดินทางลดลง
เพราะท่ีทํางานและโรงเรยีนปิด

• การแขง่ขันจากแพลตฟอรม์การ
บรกิารส่งของ (เชน่ แกรบ็ไบค์)

“คนที�กงัวลเรื�องโควิดหยดุใชบ้ริการ
จกัรยานยนตร์บัจา้ง เปลี�ยนไปใช้
รถยนตส์่วนตวัและการเดนิแทนทาํให ้
รายไดข้องเราลดลงจาํนวนมากช่วง
โควิด” 

– ผู้ขับขี�รถจักรยานยนตรั์บจ้างชาย

หมอนวดหมอนวด
• คําสัง่ปิดบรกิาร : สถานท่ีทํางาน

ปิดเดือนเมษายนถึง 15 มิถุนายน
• กังวลเรือ่งการติดเชื้อและรายได้

ลดลงทําใหค้วามต้องการ
ใชบ้รกิารนวดลดลง

• ไม่มีนักท่องเท่ียว

“เมื�อนกัท่องเที�ยวมาไม่ได ้หมอนวด
หลายคนก็ตอ้งตกงาน คนที�นวดให้
ลูกคา้คนไทยมีรายไดเ้ล็กนอ้ยเพราะ
ทกุคนกงัวลเรื�องเศรษฐกิจ  ลูกคา้ก็
กงัวลเรื�องรายไดข้องตวัเอง เลยใช้
จ่ายอย่างระมดัระวงั พวกเขาจึงใช้
บริการนวดนอ้ยลง”

– หมอนวดหญิง

รอ้ยละ 25 ของผูท้าํการผลติที�บา้น  รอ้ยละ 19 ของหมอนวด  รอ้ยละ 18 ของผูข้บัขี�จกัรยานยนตร์บัจา้ง  และรอ้ยละ 14 ของคนเก็บของเก่า
ตอบวา่ ในครวัเรอืนมีภาวะความหิวโหยในผูใ้หญ่ ่

ร้อยละ 13 ตอบว่ามภีาวะความหวิโหยในผู้ใหญ่

นายวชิติ โฉมพลงั ผูค้า้หาบเร่แผงลอย  ภาพถา่ยโดย: ภทัรพล วริตัน ์ 

ผลกระทบดา้นอาหาร
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ความกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที�เพิ�มขึ�น

ผูใ้หข้อ้มลูไมมี่ใครเจ็บป่วยจากโควิด-19 เนื�องจากอตัราการตดิเชื �อในประเทศไทยตํ�า  อยา่งไรก็ดี หลายคนมีความกงัวลเรื�องความเสี�ยงดา้น
สขุภาพจากโควิด-19 

รอ้ยละ 98 ของหมอนวดที�กลบัไปทาํงานเดือนมิถนุายน/ กรกฎาคมรูส้กึวา่ ตนเองมีความเสี�ยงตดิเชื �อโควิด-19 เพราะตอ้งสมัผสัลกูคา้        
รอ้ยละ 71 ของคนเก็บของเก่าตอบวา่ พวกเขาเผชิญกบัความเสี�ยงดา้นอาชีพมากขึ �นเมื�อเปรยีบเทียบกบัชว่งเวลาก่อนโควิด-19  รวมถงึการ
สมัผสักบัขยะทางการแพทย ์(รอ้ยละ 49)  วสัดอุนัตราย (รอ้ยละ 69)  และโควิดในสถานที�ทาํงาน (รอ้ยละ 37)  และพวกเขาตอ้งเผชิญกบัการ
เลือกปฏิบตัจิากงานที�ถกูตีตราแตเ่ดมิอยูแ่ลว้เพิ�มมากขึ �น

 “คนในชมุชมคดิว่าผมมีเชื �อโรค เพราะงานผมตอ้งสมัผสักบัเชื �อโรค  พวกเขา
ไม่อยากใหผ้มอาศยัอยู่ในชมุชน” 
– คนเกบ็ของเก ่าชาย

ลกูจา้งทาํงานบา้นกลวัการติดเชื �อโควิด-19 จากนายจา้ง  ในขณะที�นายจา้งเองก็กงัวล จงึตอ้งการใหพ้วกเขาอยูใ่นที�ทาํงานมากกวา่  นายจา้ง
หลายคนกาํหนดขอ้จาํกดัเขม้งวดเรื�องการเคลื�อนที�ของลกูจา้งทาํงานบา้น  ไมใ่หพ้วกเขาไปเยี�ยมครอบครวั  หรอืกาํหนดใหค้นงานที� “อาศยัอยู่
ขา้งนอก” มา “อาศยัอยูใ่นบา้น”  นายจา้งเรยีกรอ้งใหท้าํความสะอาดเพิ�มขึ �นและขอใหมี้การปอ้งกนัอื�นๆ  ลกูจา้งทาํงานบา้นคนหนึ�งอธิบายวา่ 
นายจา้งของเธอขอใหเ้ธออาบนํ�าก่อนทกุครั�งที�เธอเขา้บา้น  แรงงานคนอื�นๆ ไมไ่ปตามนดัของแพทยเ์พราะกลวัวา่นายจา้งจะไมใ่หม้าทาํงาน
หลงัจากไปโรงพยาบาล

ผูน้าํแรงงานเลา่ถงึความเขม้งวดของการปอ้งกนัโรคของแรงงานในแตล่ะอาชีพเพื�อปอ้งกนัตนเอง สาธารณชน หรอืลกูคา้ โดยพวกเขาเป็นผูร้บั
ผิดชอบคา่ใชจ้า่ยเอง 

 “เมื�อรา้นขายของเก่าปิด เราก็ไม่สามารถขายของเก่าที�เก็บมาได ้ขณะเดยีวกนัเรา
ก็ไม่สามารถเก็บของเก่าไวใ้นชมุชนเพราะจะทาํใหช้มุชนมีความเสี�ยงตดิเชื �อ  
เพราะเราอาศยัอยู่ในชมุชน จึงอยากใหแ้น่ใจว่าชมุชนปลอดภยั”

– คนเกบ็ของเก ่าหญิง

 “หน่วยงานรฐับาลเช่น กระทรวงคมนาคม ไม่ไดช้่วยอะไรเลย พวกเราผูข้บัขี�
จกัรยานยนตร์บัจา้งและผูข้บัขี�รถแทก็ซี�ขึ �นทะเบียนในระบบที�พวกเขาควบคมุดูแล 
แต่เราไม่ไดร้บัการช่วยเหลือเลยแมเ้พยีงเล็กนอ้ย ไม่มีแมแ้ต่หนา้กากอนามยัสกัชิ�น 
ไม่มีกระทั�งเจลแอลกอฮอล์สกัหลอด

– ผู้ขับขี�จักรยานยนตรั์บจ้างหญิง

ร้อยละ 99 ของผู้ตอบใช้อุปกรณป้์องกันส่วนบุคคล
ขณะทาํงานในเดอืนมถุินายน/กรกฎาคม

ร้อยละ 87 ของผู้ตอบซื�ออุปกรณป้์องกันส่วนบุคคลเอง
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วิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจนอกระบบ 

นางวรรธนนท ์พมิวนั ผูข้บัขี�รถจกัรยานยนตร์บัจา้ง  ภาพถา่ยโดย: ภทัรพล วริตัน ์ 
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ความเครียดในครัวเรือน

ในขณะที�รายไดค้รวัเรอืนลดลง ผูใ้หข้อ้มลูกลา่ววา่ การที�สมาชิกครอบครวัอยูบ่า้นทาํใหค้า่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่นํ�า คา่ไฟเพิ�มขึ �น  แรงงานพบ
วา่การทาํงานในครวัเรอืนที�ไมไ่ดร้บัคา่จา้ง เชน่ การทาํอาหาร การทาํความสะอาด การดแูลเดก็ คนสงูอาย ุหรอืสมาชิกครอบครวัที�ป่วยมีมาก
ขึ �น  ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยคนหนึ�ง ที�มีปัญหาทางสขุภาพอยูก่่อนแลว้อธิบายถงึการพน่ฆา่เชื �อประต ูการถอดเสื �อผา้ไวด้า้นนอก การตม้เหรยีญ
และการอบธนบตัรที�ไดร้บัจากลกูคา้ รวมทั�งการถพืู �น 2 ครั�งดว้ยผลติภณัฑก์ารทาํความสะอาดที�ตา่งกนั  เชน่เดียวกบัลกูจา้งทาํงานบา้นก็
ประสบกบัการรอ้งขอจากนายจา้งในการทาํความสะอาดและฆา่เชื �อในบา้นที�พวกเขาทาํงานที�มากขึ �น  พวกเขาบอกวา่ เมื�อสมาชิกใน
ครอบครวันายจา้งอยูบ่า้นมากขึ �น ทั�งปรมิาณงานและความเครยีดก็เพิ�มขึ �น 

 “ถา้ (นายจา้งของฉนั) ออกไปคยุกบัเพื�อนหรือไปซื �อของอย่างนอ้ย 2 ชั�วโมง   
ฉนัจะสามารถทาํงานไดส้ะดวกและทาํงานเสร็จหลายอย่างภายใน 2 ชั�วโมง   
แต่ถา้พวกเขาอยู่บา้น งานที�ฉนัจะทาํเสร็จใน 2 ชั�วโมง ก็ไม่สามารถทาํเสร็จใน 
4 ชั�วโมง เพราะฉนัไม่สามารถทาํงานไดต้่อเนื�อง  ฉนัแค่คดิว่า ฉนัคงตายแน่ถา้
ยงัเป็นแบบนี �ต่อไป” 

– ลูกจ้างทาํงานบ้านหญิง

ผูต้อบหลายคนอธิบายถงึความลาํบากในการชว่ยเหลือครอบครวัและเพื�อนที�มีปัญหาดา้นการเงินหรอืสขุภาพที�เกิดจากวิกฤต รวมถงึในกลุม่
แรงงานที�ครอบครวัอาศยัอยูต่า่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศและตอ้งพึ�งพารายไดที้�สง่ไปใหจ้ากกรุงเทพมหานคร  เชน่ ผูข้บัขี�จกัรยานยนตร์บัจา้ง 
ลกูจา้งทาํงานบา้น และหมอนวด  สว่นแรงงานอาชีพอื�นๆ กลา่วถงึความความคบัขอ้งใจที�ไมส่ามารถไปเยี�ยมสมาชิกครอบครวัคนอื�น โดย
เฉพาะสมาชิกครอบครวัผูส้งูอายทีุ�มีปัญหาดา้นสขุภาพ อนัเนื�องมาจากการจาํกดัการเดินทางหรอืความกลวัที�จะนาํเชื �อไปติดพวกเขา นอกจาก
นั�นการชาํระคา่นํ�า คา่ไฟ คา่เชา่ และ/หรอืหนี �บา้นทาํใหเ้กิดความตงึเครยีดทางการเงินในครวัเรอืนอยา่งมีนยัสาํคญั

 “เมื�อเราไม่มีรายไดห้รือตกงานมนัจะเป็นปัญหากบัคนอื�นๆ ในครอบครวัคนที� 
ทาํงานทกุคนมีอีก 4 คน ในครอบครวัที�ตอ้งดูแล เมื�อรายไดไ้ม่มีสมาชิกคร
อบครวั เหล่านี�ก็จะไม่มีเงนิไปดว้ย ถา้ไม่มีเงนิส่งไป ฝ่ายผู้รบัก็จะมีปัญหา” 

– ผู้ขับขี�จักรยานยนตรั์บจ้างชาย

 “บางคนที�มีลูกเพิ�งจบการศกึษาก็หวงัว่าจะมีรายไดบ้า้งจากลูก  แต่ตอนนี�พวกเขา
 กงัวลว่าลูกจะไดง้านหรือไม่หรือจะถูกเลิกจา้ง คนที�มีลูกเรียนอยู่ตอ้งหยดุส่งให ้
พวกเขาไปเรียนเพราะไม่มีเงนิ”        

- ผูค้้าหาบเร่แผงลอยหญิง

ร้อยละ 82 ของ
ผู้ตอบรายงานถงึการ 
ลดลงของรายไดค้รัว 
เรือนเมื�อเทยีบกับ 
เดอืนธันวาคม 
พ.ศ. 2562

รอ้ยละ 35 ของ
ผู้ตอบรายงานถงึความ 
รับผิดชอบในครัวเรือน 
ที�เพิ�มขึ�น เช่น การทาํ 
อาหาร การทาํความ 
สะอาด หรือการดูแล
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นางกญัญารตัน ์ ปัญญา  ลูกจา้งทาํงานบา้น   ภาพถา่ยโดย: ภทัรพล วริตัน ์ 
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ผูต้อบแบบสาํรวจส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงเงินเยียวยาแบบใหเ้ปล่าจากรฐับาลจาํนวน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน  ซึ�งส่วน

หนึ�งเป็นการสะทอ้นถึงความช่วยเหลือโดยองคก์รเครือข่ายของสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย ที�ใหค้วามช่วยเหลือกบั

สมาชิกในการลงทะเบียนเพื�อรบัเงินเยียวยานี�

จากรอ้ยละ 22 ของผูต้อบที�ไมไ่ดร้บัเงินเยียวยา  หลายคนไมมี่สทิธิรบัเพราะไดข้ึ �นทะเบียนเป็นเกษตรกรในภมิูลาํเนาเดิม แทนที�จะ

เป็นกรุงเทพมหานครซึ�งเป็นที�ทาํงานและที�อาศยัของพวกเขา คนอื�นๆ โดยเฉพาะแรงงานสงูอายปุระสบปัญหาการเขา้ถงึแอพพลิ

เคชั�นในระบบดจิิทลั  เกือบรอ้ยละ 30 ของผูต้อบที�เป็นลกูจา้งทาํงานบา้นเป็นแรงงานขา้มชาต ิจงึไมมี่สทิธิไดร้บัเงินชว่ยเหลือนี �

 “ไม่ใช่ทกุคนที�ไดร้บั (เงนิเยียวยา) บางคนลงทะเบียนไม่ถูกตอ้ง บางคนไม่มี
อปุกรณ์หรือโทรศพัทท์ี�สามารถใชล้งทะเบียนได ้มนัยากสาํหรบัพวกเขา ม ี
บางคนรบัจา้งลงทะเบียนให ้แต่ตอนนั�นไม่มีใครมีเงนิไปจา้งใหค้นมาช่วยลง
ทะเบียนใหห้รอก” 

– หมอนวดหญิง

ผูต้อบแสดงถงึความรูส้กึขอบคณุตอ่เงินใหเ้ปลา่ 5,000 บาทวา่เป็นรูปแบบความชว่ยเหลือที�มีประโยชน ์แมเ้งินนี �จะไมเ่พียงพอ     

ในแงข่องจาํนวนเงินและระยะเวลาที�ให ้ สาํหรบัผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย การยกเลกิพื �นที�ขายในเมืองเมื�อหลายปีที�ผา่นมาสง่กระทบ    

กบัเขามากกวา่มากเมื�อเทียบกบัผลประโยชนจ์ากเงินชว่ยเหลือระยะสั�น

ร้อยละ 78
ของผู้ตอบไดรั้บ
เงนิช่วยเหลือจาก
รัฐบาล

หมอนวดคนเก็บของเก่า

ลูกจ้างทํางานบ้าน ผู้ทําการผลิตท่ีบ้าน
ผูขั้บขีจั่กรยานยนต์รบัจ้าง

ผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอย

61%61%
10%

  20%
 20%
14%
4%

ผู้ตอบที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลผู้ตอบที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

เหตุผลสาํคัญที�ผู้ตอบไม่ไดรั้บเงนิช่วยเหลือ

23%

เขา้ไม่ถึงบรกิาร
ดิจิตัล

ความเป็นพลเมือง / 
สถานะการยา้ยถ่ิน 

ไม่มีสิทธิ

17%
28%

มาตรการเยยีวยา
การเยยีวยยาโดยรัฐบาล
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 “สาํหรบัผูค้า้หาบเร่แผงลอย เราอยากไดอ้าชีพของเรากลบัมามากกว่าไดก้ารช่วยเหลือ
ทางการเงนิ เงนิ  5,000 บาทช่วยใหเ้ราอยู่รอดไดส้าํหรบัตอนนี �  แต่การไดท้าํงานและ
ขายในทาํเลที�ด ี ผูค้า้จะมีรายไดเ้พื�อซื �ออาหาร จ่ายค่าเช่า ผ่อนรถ และใชจ่้าย          
ถา้เราขายของไม่ได ้เราจะลาํบากกนัต่อไปอีกนาน”

– ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

การเยยีวยาโดยสมาพันธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย และองค์กรสมาชกิ
สมาพันธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทยและและองค์กรสมาชกิ มีบทบาทสําคัญในการใหค้วามชว่ยเหลือ
สมาชกิและชุมชนโดย 

• ด้วยการรบับรจิาคเงนิชว่ยเหลือจากประชาชนทัว่ไป สมาพันธแ์รงงานนอกระบบได้แจกถุงยงัชพีท่ี
ประกอบด้วย อาหารแหง้ หน้ากากผ้า และเจลฆ่าเชื้อ ทัง้หมด 2,543 ถุง ใหส้มาชกิในกรุงเทพมหานคร

• ใหค้วามชว่ยเหลือสมาชกิในกระบวนการลงทะเบียนรบัเงนิชว่ยเหลือ 5,000 บาท ซ่ึงชว่ยใหมี้อตัราการลง
ทะเบียนสําเรจ็ท่ีสูง

• ฝกึอบรมทักษะการประกอบอาชพี เชน่ การผลิตงานฝมืีอและการขายออนไลน์
• ส่งเสรมิการเจรจาระหวา่งกรุงเทพมหานครกับแกนนําผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอยเพื่อใหส้ามารถกลับไปขายใน

พื้นท่ีขายเดิมผ่านเวทีพูดคุยของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ
• สนับสนนุรฐับาลใหกํ้าหนดโควตาการจัดซ้ือสินค้าท่ีผลิตจากผู้ทําการผลิตท่ีบ้าน

นายนิคม แสงจนัทร ์ผูท้าํการผลติที�บา้นและชา่งฝีมือผลติหตัถกรรมเครื�องทองลงหิน  

ภาพถ่ายโดย: ภทัรพล วิรตัน ์   
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กลยุทธก์ารรับมือและการปรับตัว

นอกจากการลดปริมาณอาหาร (ดงัที�จะ 
กล่าวต่อไป) ผูใ้หข้อ้มลูใชก้ลยทุธก์ารรบัมือที� 
หลากหลายในการจดัการการสญูเสียรายได้ 
ตั�งแต่การพยายามหางานใหม่ไปถึงการกูเ้งิน 
นอกระบบที�มีดอกเบี �ยแพง  แมธ้นาคารไทย 
ยินยอมใหพ้กัชาํระหนี�เป็นระยะเวลา 1 ปี 
(หนี �บา้น หนี �บตัรเครดิต หนี �รถ) แต่การพกั 
ชาํระหนี�ไม่รวมถึงการหยดุจ่ายดอกเบี �ย และ 
แรงงานบางคนไม่มีคณุสมบตัิในการพกัชาํระ 
หนี�เพราะมีหนี�คงคา้งอื�นๆอยู่  กลุ่มหลงันี �รวม 
ถึงผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยที�ไดร้บัเงินกูผ้่าน 
โครงการที�รฐับาลสนบัสนนุก่อนโควิด

 “ฉนัเจรจาต่อรองเพื�อขอชาํระคนืล่าชา้ 
แต่มนัแค่ยืดเงื�อนไขการชาํระเท่านั�น  
หนี �และเงนิผ่อนเหล่านี �จะเพิ�มขึ�นเมื�อ 
สถานการณ์กลบัมาปกต”ิ

– ผูท้าํการผลิตที�บ้านหญิง

ผูน้าํแรงงานตอบวา่ สมาชิกของเขาตอ้งพึ�งพาเงินกูน้อกระบบที�มีดอกเบี �ยสงูเป็นอยา่งมากเพราะพวกเขาไมมี่คณุสมบตัใิน
การขอสนิเชื�อจากธนาคาร  แนวโนม้นี �เป็นที�นา่ตกใจเพราะมีความเป็นไปไดที้�หนี �สนิเหลา่นี �จะทาํใหส้ถานะทางการเงินที�
เปราะบางของแรงงานยํ�าแยล่ง

“ในสถานการณ์แบบนี � ผูข้บัขี�ตอ้งกูเ้งนินอกระบบมากขึ�นเพราะเงนิกูย้ืม
ของรฐับาลมีการกาํหนดเงื�อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในเอกสาร และใช้
เวลานานในการดาํเนนิการ  บางคนถูกขึ�นบญัชีดาํ  อย่างไรก็ด ีเงนิกูน้อก
ระบบจะพอกพูนขึ�น อย่างเช่น รายหนึ�งกูเ้งนิจากนาย ก. แต่ถา้ไม่สามารถ
จ่ายตามตกลงได ้พวกเขาก็ตอ้งไปกูจ้ากนาย ข. เพื�อมาจ่ายนาย ก. เมื�อไม่
สามารถจ่ายไดก้็ไปหากูจ้ากนาย ค. และวงจรอบุาทก์นี �ก็ดาํเนนิต่อไป” 

- ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างหญิง

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ถอนเงินเก็บ กู้ยืมเงิน ขอความช่วยผู้ตอบแบบสอบถามที่ถอนเงินเก็บ กู้ยืมเงิน ขอความช่วย
เหลือทางการเงินจากครอบครัวและเพื่อน ขายหรือจำานำาเหลือทางการเงินจากครอบครัวและเพื่อน ขายหรือจำานำา

ทรัพย์สิน หรือให้สมาชิกครอบครัวย้ายออกไปทรัพย์สิน หรือให้สมาชิกครอบครัวย้ายออกไป

หมอนวด

ผู้ทำ�ก�รผลิตท่ีบ้�น

คนเก็บของเก่�

ลูกจ้�งทำ�ง�นบ้�น

ผู้ขับขี่จักรย�นยนต์รบัจ้�ง

ผู้ค้�ห�บเรแ่ผงลอย

92%
78%

96%

78%

80%
100%100%

57%

ร้อยละ 83 ของแรงงานทั�งหมดมกีารกู้ยมืเงนิ ถอนเงนิเกบ็มาใช้ ขอความ
ช่วยเหลือทางการเงนิจากครอบครัว เพื�อนหรือเพื�อนบา้น ขายหรือจาํนาํ
ทรัพยส์ิน หรือใหส้มาชกิครอบครัวย้ายออกไป
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วิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจนอกระบบ 

“ตวัแทนเจา้หนี �เงนิกูไ้ปที�ชมุชนที�ผลิตเสื �อผา้และเสนอใหกู้เ้งนิ โดยใหแ้รงงาน “จาํนาํ” 
จกัรเย็บผา้เป็นหลกัประกนั โดยผูย้ืมเงนิตอ้งจ่ายดอกเบี �ย 100-200 บาทต่อวนั       
ผูป้ล่อยเงนิกูน้อกระบบจะยึดจกัรเย็บผา้หากผดิชาํระหนี �”  

- ผู้ทาํการผลิตที�บ้านชาย

ในขณะที�ผูใ้หข้อ้มลูจาํนวนหนึ�งกลบัภมิูลาํเนาเดมิเพื�อทาํการเกษตร แรงงานสว่นใหญ่เลือกไปทาํงานอื�น โดยเปลี�ยนจากการทาํงานนอก
ระบบที�เปราะบางประเภทหนึ�งไปอีกประเภทหนึ�ง  จากจาํนวนผูที้�ไปทาํงานใหม ่รอ้ยละ 37 ตอบวา่ งานอื�นที�เลือกทาํคือการขายของ        
คนกลุม่นี �ประกอบดว้ยผูที้�เป็นผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยอยูแ่ลว้แตล่องขายผลติภณัฑใ์หม ่รวมถงึลกูจา้งทาํงานบา้น ผูท้าํการผลติที�บา้น คนเก็บ
ของเก่า และ  ผูข้บัขี�จกัรยานยนตร์บัจา้ง  ซึ�งผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยที�มีประสบการณใ์หค้วามเหน็วา่ ผูค้า้ใหมเ่หลา่นี �มกัเป็นผูค้า้ที�เปราะบาง
ที�สดุเพราะพวกเขาไมมี่ความเชี�ยวชาญดา้นธรุกิจและบอ่ยครั�งตอ้งพึ�งพาเงินทนุจากนายทนุเงินกูน้อกระบบ รอ้ยละ 14 ของผูที้�หางานอื�น
ทาํหนัไปทาํงานบา้น เชน่ การทาํความสะอาด งานแมบ่า้น และงานดแูลผูอื้�น เชน่เดียวกบัผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย ลกูจา้งทาํงานบา้นยืนยนัวา่ 
การแขง่ขนัเพื�อหางานและลกูคา้ในสายงานของพวกเขาเพิ�มขึ �นตั�งแตเ่ริ�มมีการแพรร่ะบาด  ผูข้บัขี�จกัรยานยนตร์บัจา้งบางคนไดง้านอื�นผา่น
แพลตฟอรม์สง่อาหารออนไลน ์(เชน่ แกรบ็ไบค)์ พวกเขาเจอสถานการณที์�คลา้ยกนัคือ การแขง่ขนัที�เพิ�มขึ �นบนแพลตฟอรม์เหลา่นี �ทาํให้
กาํไรของพวกเขาลดลง หมอนวดพยายามทาํงานในอาชีพเดมิ แตมี่รูปแบบที�แตกตา่งออกไป เชน่ การใหบ้รกิารนวดลกูคา้ที�บา้น หรอืการ
หางานที�รา้นใหมท่าํ

กลยุทธก์ารรับมอื: จากการปรับตวัเพื�อดาํรงชวีติถงึการลดลงของสินทรัพย์

• จดัหาบรกิารและผลติภณัฑใ์หม ่ๆ
• เพิ�มจาํนวนชั�วโมงการทาํงาน
• หาทาํเลธรุกิจใหม่
• ใชเ้ครื�องมีดจิิทลั (เชน่ การขายออนไลน)์
• ลดคา่ใชจ้า่ย

“ผมตอ้งขายของเชา้ขึ�นและนานขึ�น ตอ้งขยายเวลา
การขาย  รายไดท้ี�ไดก้น็อ้ยลง และตอ้งลดคา่ใชจ่้าย  
ก่อนโควดิ ผมมคีนงาน 2 คน ตอนนี �เหลอืแค ่1 คน 
เพราะมรีายไดจ้าํกดั”

– ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยชาย

• ยา้ยกลบัไปที�ภมิูลาํเนาเดมิ
• ตอ่รองเรื�องเงินกูห้รอืการชาํระหนี�ใหม่
• ยืมเงินจากครอบครวัหรอืเพื�อน

"รายไดข้องฉนัพอจ่ายแค่ค่าอาหารในแต่ละวนั  แต่
ไม่พอจ่ายค่าเช่า  เจา้ของหอ้งตอ้งการใหฉ้นัจ่าย
ตรงเวลา ฉนัจึงตอ้งยืมเงนิจากใครสกัคนมาจ่าย” 

– ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างหญิง

• พกัการชาํระหนี�
• ยืมเงินจากนายทุนกู้นอกระบบ
• จาํนาํหรอืขายทรพัยส์นิ
• ลดจาํนวนมื�อ ปรมิาณ หรอืคณุภาพของอาหาร

"ผมคา้งคา่เชา่บา้นอยู ่3 เดอืน คา้งคา่ผอ่นรถ 2 เดอืน  
สถาบนัการเงนิปฏเิสธการใหพ้กัชาํระหนี �ตามที�รฐับาล
ประกาศ  ผมตอ้งไปยมืเงนิจากนายทนุเงนิกูน้อก
ระบบที�คดิดอกเบี �ยรอ้ยละ 20 มาชาํระหนี �” 

– ผู้ทำาการผลิตที่บ้านชาย

ร้อยละ 19 เริ�มเปลี�ยนไปทาํงานประเภทอื�น
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การฟื� นตัวและก้าวต่อไป : ความต้องการและข้อเรียกร้องของ
แรงงานนอกระบบ
สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทยเสนอ “ขอ้เรียกรอ้งการฟื�นฟแูรงงานนอกระบบหลงัโควิด-19” ต่อรฐับาล ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสงัคมดงัต่อไปนี�

1. การฟื� นฟูดา้นงานและการจา้งงาน

1.1. ใหมี้การจดัตั�งกองทนุแรงงานนอกระบบ

1.1.1. จดัใหมี้เงินกูส้ว่นบคุคลแบบปลอดดอกเบี �ยจาํนวน 50,000 ถงึ 300,000 บาท สาํหรบัแรงงานนอกระบบ เพื�อเริ�มตน้

         การประกอบอาชีพใหม ่โดยไมต่อ้งมีผูค้ ํ�าประกนั

       1.1.2. จดัหาเงินทนุใหเ้ปลา่จาํนวน 100,000 ถงึ 1,000,000 บาท สาํหรบักลุม่หรอืสหกรณแ์รงงานนอกระบบที�จดทะเบียน 

1.2. การสนบัสนนุกองทนุผูท้าํการผลติที�บา้น

1.2.1. จดัใหมี้เงินกูส้ว่นบคุคลแบบปลอดดอกเบี �ยจาํนวน 50,000 ถงึ 300,000 บาท สาํหรบัผูท้าํการผลติที�บา้น เพื�อเริ�มตน้      
          การประกอบอาชีพใหม ่โดยไมต่อ้งมีผูค้ ํ�าประกนั
1.2.2. สนบัสนนุเงินใหเ้ปลา่จาํนวน 100,000 ถงึ 1,000,000 บาท สาํหรบักลุม่ผูผ้ลติที�จดทะเบียน

1.3. สทิธิในการทาํงานบนพื�นที�สาธารณะ: “คืนบาทวิถี” ใหก้บัผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยและผูข้บัขี�จกัรยานยนตร์บัจา้งที�ถกูยา้ย
       ออกไปดว้ยนโยบายตอ่ตา้นแรงงานบนพื�นที�สาธารณะและสนบัสนนุใหพ้วกเขากลบัไปทาํงานในพื�นที�เดมิ
1.4. การประกนัการมีงานทาํ: ประกนัการทาํงานใหก้บัแรงงานทกุคน 10 วนัตอ่เดือน ใหไ้ดร้บัคา่จา้งขั�นตํ�า  โดยจดัหางาน

บรกิารที�จาํเป็นเรง่ดว่น  เชน่ การดแูลเดก็ ผูส้งูอาย ุและผูป่้วย  งานโยธาเชน่ การยกระดบัโครงสรา้งพื �นฐานเมือง  

การสนบัสนนุงานบรหิารจดัการสาํหรบัองคก์รรฐั โรงเรยีน หรอืสถานบรกิารสาธารณสขุ  และบรกิาร “สีเขียว” เชน่ 

การปรุงปรุงเสรมิอาคารบา้นและฟื�นฟรูะบบนิเวศเพื�อลดและปรบัตวักบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

1.5. จา่ยเงินเพื�อรกัษาการจา้งงาน: ใหร้ฐัรว่มจา่ยคา่จา้งแก่ธรุกิจขนาดเลก็และขนาดกลาง (เอสเอม็อี) ที�ไดร้บัผลกระทบจาก

       การแพรร่ะบาด เพื�อเป็นการประกนัวา่ มีการจา่ยเงินเดือนครึ�งหนึ�งใหแ้รงงาน ซึ�งจะชว่ยปอ้งกนัไมใ่หแ้รงงานในระบบถกู

       ผลกัไปเป็นแรงงานนอกระบบเพิ�มขึ �น

1.6. โควตาสาํหรบัสนิคา้และบรกิารจากแรงงานนอกระบบ: ใหภ้าครฐัในทกุระดบักาํหนดโควตาจดัซื �อสนิคา้และบรกิาร

       อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 30 จากแรงงานนอกระบบที�ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19

1.7. พฒันาแพลตฟอรม์ธรุกิจ: ชว่ยแรงงานนอกระบบทาํการตลาดสนิคา้และบรกิาร เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนั

1.8. กาํหนดนโยบายโดยยดึหลกัแหง่ความเทา่เทียม: เพื�อประกนัวา่นโยบายการสนบัสนนุทางเศรษฐกิจสาํหรบัแรงงานนอก

ระบบนั�นครอบคลมุทกุอาชีพ 

2. การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะหลังโควดิ

2. 1  เพิ�มทกัษะงานดา้นการดแูล : จดัฝึกอบรมและใหก้ารรบัรองดา้นวิชาชีพเพื�อใหแ้รงงานนอกระบบไดพ้ฒันาขีดความ
สามารถและอาํนาจในการหารายได ้เชน่ การเป็นผูด้แูลมืออาชีพที�มีทกัษะสาํหรบัเดก็ ผูส้งูอาย ุหรอืผูพิ้การ

2.2  เพิ�มทกัษะดา้นเทคโนโลยีและการตลาด: จดัฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี รวมถงึการขายและการตลาดออนไลน์

2.3  การฝึกอบรมฟร ีและมีการอดุหนนุคา่ใชจ้า่ย: ทกุการฝึกอบรมไมค่วรมีคา่ใชจ้า่ย และควรใหเ้งินอดุหนนุแรงงานเทา่คา่แรง

       ขั�นตํ�า จดัอาหารและสนบัสนนุคา่เดนิทาง และเชื�อมตอ่แหลง่งานใหแ้รงงาน หรอืชว่ยพฒันารูปแบบธรุกิจของพวกเขา

       โดยตรง 
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3. การประกันสังคมที�เทา่เทยีม

3.1  ประกนักรณีวา่งงานสาํหรบัทกุคน: เพื�อใหก้ารรบัรองวา่แรงงานที�ทาํประกนัสงัคม มาตรา 40 ไดร้บัสทิธิประโยชนก์รณีวา่งงาน

3.2. ความเทา่เทียมในการประกนัสงัคม: ปฏิรูปการประกนัสงัคมเพื�อรบัประกนัวา่ผูป้ระกนัตนในมาตรา 33 มาตรา 39 และ 

มาตรา 40 ไดร้บัสทิธิประโยชนเ์หมือนกนั  ปฏิรูปสาํนกังานประกนัสงัคมใหเ้ป็นหนว่ยงานอิสระ  มีการบรหิารโดยผูป้ระกนัตน

และในคณะกรรมการมีสดัสว่นของผูป้ระกนัตนทกุมาตรา

4. การมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย: สาํหรับข้อเสนอข้างตน้ (1 ถงึ 3) ใหม้กีารมส่ีวนร่วมและการกาํกับตดิตาม

จากสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย ภาคประชาสังคม และนักวชิาการ เพื�อใหแ้น่ใจว่ากระบวนการดาํเนิน

งานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล

นายมานพ แกว้ผกา ผูน้าํกลุม่ตดัเยบ็เสื �อผา้ แรงงานสมานฉนัท ์(โซลดิารติี � กรุ๊ป) และนายกสมาคมเครอืข่ายแรงงานนอกระบบ นบัตั�งแต ่
มกราคม 2563 กลุม่แรงงานสมานฉนัท ์ประสบกบัปัญหาเรื�องคาํสั�งซื �อที�ลดลงอยา่งมากอนัเป็นผลมาจากวกิฤต COVID-19 รวมทั�งราคา
คา่แรงรายชิ�นที�ลดลงถงึรอ้ยละ 40-60 ของงานที�เคยรบัมาทาํ เขาแสดงความกงัวลถงึความอยูร่อดของกลุม่ในอนาคต 
ภาพถา่ยโดย: ภทัรพล วริตัน์
์



 วิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจนอกระบบ เป็นการทาํงานรว่มกนัระหวา่งเครอืขา่ยผูห้ญิงใน
เศรษฐกิจนอกระบบ (WIEGO) และองคก์รภาคีตวัแทนแรงงานนอกระบบใน 12 เมือง กลา่วคือ อกักรา 
ประเทศกานา  อาหเ์มดาบดั ประเทศอินเดีย  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  ดาการ ์ประเทศเซเนกลั  ดาร ์
เอส ซาลาม ประเทศแทนซาเนีย  เดลี ประเทศอินเดีย  เดอรบ์นั ประเทศแอฟรกิาใต ้ ลมิา ประเทศเปรู  
เม็กซโิกซตีิ � ประเทศเมก็ซโิก  เพลเวน ประเทศบลัแกเรยี  นิวยอรก์ซตีิ � ประเทศสหรฐัอเมรกิา  และทิรุปปรู ์
ประเทศอินเดีย  วิธีการศกึษาใชแ้บบผสมผสาน  เป็นการศกึษาระยะยาวประกอบดว้ย การทาํ
แบบสอบถามทางโทรศพัทแ์ละการสมัภาษณก์ึ�งมีโครงสรา้งกบัผูน้าํแรงงานนอกระบบและผูใ้หข้อ้มลูหลกั
อื�นๆ  การศกึษารอบที� 2 จะดาํเนินการในครึ�งปีแรกของปี พ.ศ. 2564  อา่นขอ้มลูเพิ�มเติมไดที้�  wiego.org/
COVID-19-Global-Impact-Study

เครอืขา่ยผูห้ญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ (WIEGO) เป็นเครอืขา่ยสากลที�มุง่เนน้การยกระดบัแรงงานที�
ยากจนใหมี้ความเป็นอยูที่�มั�นคง โดยเฉพาะแรงงานหญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ  WIEGO เชื�อวา่แรงงาน
ทกุคนควรไดร้บัโอกาสที�เทา่เทียมทางเศรษฐกิจ สทิธิ ความคุม้ครอง และการแสดงความคดิเหน็  WIEGO 
สง่เสรมิใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงโดยการพฒันาขอ้มลูสถิติและการขยายองคค์วามรูเ้กี�ยวกบัเศรษฐกิจนอก
ระบบ  การสรา้งเครอืขา่ยและพฒันาขีดความสามารถในกลุม่องคก์รแรงงานนอกระบบ  รวมทั�งรว่มมือกบั
เครอืขา่ยและองคก์รตา่งๆ ในการผลกัดนันโยบายระดบัทอ้งถิ�น ระดบัประเทศ และระดบัสากล  กรุณา
เยี�ยมชมเวบ็ไซต ์www.wiego.org

เกี�ยวกบัสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบประเทศไทย สมาคมเครอืขา่ยแรงงานนอกระบบ ประเทศไทยและ
มลูนิธิเพื�อการพฒันาแรงงานและอาชีพ  สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบประ เทศไทยเป็นตวัแทนแรงงานนอก
ระบบมากกวา่ 23,000 คนทั�วประเทศไทย   ประกอบดว้ยองคก์รสมาชิก คือสมาคมเครอืขา่ยแรงงานนอก
ระบบ ประเทศไทย  สมาคมผูข้บัขี�รถจกัรยานยนตร์บัจา้งแหง่ประเทศไทย  เครอืขา่ยลกูจา้งทาํงานบา้นใน
ประเทศไทย สหกรณบ์รกิารชมุชนหมูบ่า้นนกักีฬา เครอืขา่ยแผงลอยไทยเพื�อการพฒันาที�ยั�งยืน  และ
สหพนัธผ์ูค้า้หาบเรแ่ผงลอยในกรุงเทพมหานคร  สมาคมเครอืขา่ยแรงงานนอกระบบ ประเทศไทยและ
มลูนิธิเพื�อการพฒันาแรงงานและอาชีพ เป็นองคก์รที�ใหก้ารสนบัสนนุทางวิชาการกบัสมาพนัธแ์รงงานนอก
ระบบประเทศไทยและองคก์รสมาชิกอื�น ๆ 
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การศกึษานี�ไดร้บัการสนบัสนนุจาก ศนูยว์ิจยัเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศ -IDRC เมืองออตตาวา 
ประเทศแคนาดา  ความคิดเหน็ในรายงานฉบบันี �ไมเ่กี�ยวขอ้งแตป่ระการใด กบัองคก์ร และคณะกรรมการ
บรหิารของ IDRC 




