การฟื้ นตัวจะไม่มี
ถ้าไม่มีการฟื้ นตัวของแรงงานนอกระบบ
ระบบ!
วิกฤตโควิด 19 และเศรษฐกิ
จนอกระบบในกรุงเทพฯ:
ผลกระทบที่ยาวนานและวาระการฟื้ นฟู
การศึกษาวิกฤตโควิด 19 และเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพฯ รอบที่สอง
ในช่วงเดือนมิถนุ ายน และสิงหาคม 2564 ได้แสดงให้ว่า ลูกจ้างทางาน
บ้าน ผูท้ าการผลิตที่บา้ น ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง หมอนวด ผูค้ า้ หาบเร่
แผงลอย คนเก็บของเก่า ต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่แี ย่ลงกว่าเดิมตัง้ แต่มี
การเปิ ดประเทศเมื่อกลางปี 2563 อันสืบเนื่องจากภาวะการระบาด
รุนแรงรอบสาม และมาตรการการควบคุมที่ตามมา

ข้อค้นพบ:
น้อยกว่า 40 % ของรายได้เฉลี่ยก่อนการระบาด
ของโควิด 19 ผูท้ าการผลิตที่บา้ นและหมอนวด
มีรายได้เฉลี่ยที่ 0 บาท ตอนกลางปี 2564
ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 12 แจ้งถึงปั ญหาการไม่ได้
กินอาหารอย่างเพียงพอในกลุ่มผูใ้ หญ่ในครอบครัวในปี
2564 และประมาณครึง่ หนึ่งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลดการบริโภคอาหารลง โดยงดอาหารบางมือ้ หรือลด
จานวนอาหารที่บริโภคในแต่ละมือ้
ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 88 หาทางออกโดยการลด
คุณภาพชีวิตลงหรือใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่จนหมด โดยในช่วง
กลางปี 2563 ถึงกลางปี 2564 แรงงานร้อยละ 53 ลด
การบริโภคสินค้าอื่น ๆ ร้อยละ 51 ต้องกูย้ ืมเงิน ร้อยละ
47 ลดการบริโภคอาหาร และ ร้อยละ 44ใช้เงินออมที่มีอยู่

•
•

•

ผูต้ อบแบบสอบถามเกือบร้อยละ 100 ใช้อปุ กรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาซือ้ เอง
ในขณะที่ในช่วงที่ทาการศึกษานีม้ ีผตู้ อบ
แบบสอบถามเพียงร้อยละ 30 ที่ได้รบั การฉีด
วัคซีน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รบั เงินช่วยเหลือ
จากรัฐบาล แต่การช่วยเหลือนีไ้ ม่รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติ เงินช่วยเหลือดังกล่าวช่วยให้แรงงาน
สามารถซือ้ อาหารและสิ่งของจาเป็ น แต่คนส่วน
ใหญ่บอกว่าเงินช่วยเหลือจานวนน้อยเกินกว่าที่
จะเพียงพอสาหรับใช้ในกรณีฉกุ เฉินหรือใช้เริ่ม
การทามาหากินใหม่ ผูต้ อบแบบสอบถามเพียง
ร้อยละ 20 แจ้งว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงเงินกู้
ของรัฐบาล

Aumento en las responsabilidades
del hogar: El 66% de las personas
encuestadas mencionó que las
labores de aseo dentro de sus
hogares aumentaron. En los
ฟื้ นฟูการจ้างงาน ออกกฎหมายและนโยบายที่ตระหนักถึงการมีอยู่ของแรงงานนอกระบบ จัดให้มีกองทุ
นแรงงานนอกระบบ
hogares
en los เคารพ
que habitan niñas y
niñosประกั
y/o
personas
สิทธิการทางานในพืน้ ที่สาธารณะ ให้หน่วยงานรัฐ มีโควตาการจัดซือ้ สินค้าและบริการจากแรงงานนอกระบบ
นการท
างาน 10 adultas
mayores,
las
de
วันต่อเดือนในงานบริการดูแลเด็ก ดูแลผูส้ งู อายุ งานสาธารณูปโภคของรัฐเพื่อชุมชน (public works) งานด้านการดูแลรัactividades
กษา
cuidados de las mismas también
สิ่งแวดล้อม (green jobs) และสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก
incrementaron.
พัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับเศรษฐกิจหลังโควิด จัดฝึ กอบรมเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทางาน เพิ่มทักษะ
Uso universal del equipo de
แรงงานด้านการดูแลเด็ก ผูส้ งู อายุอย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ ฝึ กอบรมแรงงานด้านการตลาดดิจิทลั
protección personal: Personas en
ส่งเสริมความเสมอภาคในด้านความคุ้มครองทางสังคม ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 (รวมถึงเงินช่วยเหลือ
empleo informal hacen trabajo
โควิดและเงินชดเชยการสูญเสียรายได้) จัดให้มีประกันการว่างงานและคุม้ ครองสิทธิความเป็ นมารดาแก่esencial
คนงานทุกคนในประเทศไทย
bajo alto riesgo. A pesar
de
noา tener protecciones del
จัดให้มีศนู ย์เลีย้ งเด็กที่เปิ ดดาเนินการในเวลาทีแ่ รงงานนอกระบบทางาน ให้เงินทุนอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้
วนหน้
Aumento
en
las responsabilidades
gobierno,
hacen
esfuerzo para
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในกลไกการกาหนดนโยบาย โดยจัดให้มีจานวนตัวแทนของแรงงานนอกระบบ
del
hogar:
El 66% de
las personas
evitar
contagiarse
y cuidar
de sus
ในคณะกรรมการประกันสังคมและคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในสัดส่วนที่เท่าเทียมกั
บตัวแทนจากภาครั
ฐmencionó
encuestadas
clientes.
El 99%
de los yque
las las
labores
de aseo
dentro de usaron
sus
trabajadores
encuestados

แผนฟื ้ นฟูแรงงานนอกระบบ
•

การจ้างงานในกรุ งเทพร้อยละ
56 เป็ นการจ้างงานนอกระบบ
ที่มา: WIEGO 2019

ทุกกลุ่มอาชีพยกเว้นลูกจ้างทางานบ้านมีรายได้
:

56%

