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วิกฤตโควิด - 19 และเศรษฐกิจนอกระบบในกรุ งเทพมหานคร

ประเทศไทย
ผลกระทบทีย่ ืดเยือ้ และวาระการฟื้ นตัว
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ข้อค้นพบทีส่ าคัญ
วิกฤตโควิด 19 รอบสองและข้อมูลเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพได้เปิ ดเผยให้เห็นว่าช่วงกลางปี 2563 ซึ่ง
เป็ นช่วงเวลาของการเปิ ดประเทศรอบแรก (หลังการระบาดของโควิด 19) จนถึงกลางปี 2564 บรรดาลูกจ้าง
ทางานบ้าน ผูท้ าการผลิตที่บา้ น ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง หมอนวด ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย และคนเก็บของ
เก่า ต่างมีสภาพชีวิตที่ย่าแย่ลง เนื่องจากความรุนแรงของการระบาดรอบสามได้มาพร้อมกับกฎเกณฑ์
และข้อจากัดต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยได้ปรากฏข้อค้นพบดังนี:้
• ทุกกลุม
่ อาชีพ (ยกเว้นลูกจ้างทางานบ้าน) มีรายได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของรายได้เฉลี่ยที่เคยได้รบั
ในช่วงก่อนเกิดโควิด 19 ผูท้ าการผลิตที่บา้ นและหมอนวดซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง คือกลุม่ ที่ได้รบั
ผลกระทบมากที่สดุ ในช่วงกลางปี 2564 ทัง้ สองกลุม่ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ท่ีศนู ย์บาท แต่อย่างไรก็
ตามในการศึกษาวิจยั ของวีโก (WIEGO) ก็พบอีกว่าสถานการณ์ท่เี ลวร้ายลงในกรุงเทพฯ มีความ
แตกต่างอย่างสิน้ เชิงกับเมืองอื่น ๆ ซึ่งคนทางานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้มีการฟื ้ นฟูอยู่บา้ ง
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงกลางปี 2563
• ผูใ้ ห้ขอ
้ มูลร้อยละ12 ได้กล่าวถึงสภาวะอดอยากของกลุม่ ผูใ้ หญ่ในครอบครัว กล่าวคือ ในปี 2564
ประมาณครึง่ หนึ่งของคนที่ให้ขอ้ มูลได้ลดการบริโภคอาหารลง โดยงดบางมือ้ บ้าง หรืออดทนกิน
อาหารที่ไม่มีความหลากหลายในแบบที่เคยชื่นชอบ
• ผูใ้ ห้ขอ
้ มูลให้ขอ้ มูลว่าวิกฤตเศรษฐกิจและสุขภาพ เป็ นสาเหตุท่สี ง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
สุขภาพจิต ความเครียด ความกระวนกระวายใจ และภาวะซึมเศร้า ของพวกเขา
• ในขณะที่มีการใช้อป
ุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในอัตราสูง ทัง้ ในช่วงปี 2563 และ 2564 แต่มีผใู้ ห้
ข้อมูลเพียงร้อยละ 30 ได้รบั การฉีดวัคซีนในช่วงที่ทาการศึกษา
• ข้อค้นพบในหลายประการยืนยันว่า ในปี 2563 และ 2564 โครงการช่วยเหลือทางการเงินของ
ประเทศไทยประสบความ สาเร็จในการเข้าถึงแรงงานนอกระบบ แม้ว่าโครงการดังกล่าวมิได้ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่แรงงานข้ามชาติ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็ยงั กล่าวว่าการช่วยเหลือทางการเงิน
ครัง้ นีม้ ีประโยชน์ในการใช้ซือ้ อาหารและของใช้จาเป็ นพืน้ ฐาน แต่หลายคนก็กล่าวว่าเงินช่วยเหลือ
นีไ้ ม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเร่งด่วนอื่นๆ และไม่ได้จดั ให้เพื่อใช้เป็ นทุนในการฟื ้ นฟูอาชีพ
• ผูใ้ ห้ขอ
้ มูลร้อยละ20 กล่าวว่าได้รบั เงินกูจ้ ากรัฐ ถึงแม้เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเป็ นสิ่งที่ตอ้ งการยิ่ง
แต่หลายคนก็กล่าวว่าพวกเขาเข้าไม่ถึงเงื่อนไขการเป็ นผูท้ ่ีสามารถกูเ้ งินตามโครงการเงินกูข้ องรัฐได้
• ผูใ้ ห้ขอ
้ มูลร้อยละ 88 บอกว่าในช่วงกลางปี 2563 จนถึงกลางปี 2564 พวกเขาต้องรับมือกับ
สถานการณ์วิกฤต โดยการลดมาตรฐานการดาเนินชีวิตและใช้เงินออมที่มีอยู่จนหมด รวมถึงลด
การบริโภคในรายการที่ไม่ใช่อาหาร (53%) กูย้ ืมเงิน (51%) ลดการบริโภคอาหาร (47%) และใช้
เงินออม (44%) ในช่วงปี 2563 และ 2564 การกูย้ ืมเงินได้กลายเป็ นเรื่องปกติมากกว่าการใช้เงิน
ออม เพราะเงินออมทัง้ หมดที่มีอยู่ได้ถกู ใช้ไปจนหมดแล้ว
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ข้อเสนอแนะ
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เชิญชวนหน่วยงาน
รัฐเพื่อเข้ามาให้การสนับสนุนการฟื ้ นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ ตามแนวทาง 4
ประการดังนี:้
1. ดูแลรักษาและฟื้ นฟูการจ้างงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบ โดยการออกนโยบายและ
กฎหมายรับรองคนงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ จัดให้มีกองทุนคนงานภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบ เคารพสิทธิการทางานในพืน้ ที่สาธารณะ จัดให้มีโควต้าสินค้าและบริการของแรงงาน
นอกระบบสาหรับหน่วยงานรัฐบาลในทุกระดับ จัดให้มีการประกันการมีงานทา ทัง้ งานด้าน
การดูแล งานสร้างสาธารณูปโภคของรัฐและชุมชน งานที่เกี่ยวกับการฟื ้ นฟูดแู ลสิ่งแวดล้อม
และการให้การสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็กของคนงาน
2. พัฒนาความรู้และทักษะสาหรับเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโควิด โดยการจัด
ฝึ กอบรมเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทางาน เพิ่มทักษะคนงานเพื่อให้สามารถให้
บริการงานการดูแลที่มีมาตรฐานสูง และฝึ กอบรมคนงานเรื่องการตลาดดิจิทลั
3. ส่งเสริมความเสมอภาคในด้านการคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดให้มีการประกันการ
ว่างงานสาหรับคนงานทุกคนในประเทศไทยโดยทันที และขยายประกันสังคมให้ครอบคลุม
คนงานทุกคน (แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ และแรงงานข้ามชาติ)
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในการกาหนดนโยบาย โดยรับรองความ
สมดุลของตัวแทนแรงงานนอกระบบกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ ในคณะกรรมการประกันสังคม
และคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

ความเป็ นมา
วิกฤตโควิด 19 กับเศรษฐกิจนอกระบบ เป็ นการศึกษาวิจยั ระยะยาว ที่ดาเนินการโดยวีโก (WIEGO)
เพื่อประเมินผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ต่อแรงงานนอกระบบกลุม่ ต่างๆ และครอบครัวของแรงงาน1
โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยในรอบที่ 1 ประเมินผลกระทบวิกฤตในเดือน
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เมืองที่ดาเนินการศึกษาคือ Accra (กาน่า), Ahmedabad (อินเดีย), Bangkok (ไทย), Dakar (เซเนกัล), Dar es Salaam (แทนซาเนีย),
Delhi (อินเดีย), Durban (แอฟริกาใต้), Lima (เปรู), Mexico City (เม็กซิโก), New York City (สหรัฐอเมริกา), Pleven (บัลกาเรีย), Tiruppur
(อินเดีย)
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เมษายนและกลางปี 2563 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 (ช่วงก่อนเกิดโควิด 19) ในกรุงเทพฯ2 ส่วน
รอบที่ 2 ดาเนินการในช่วงกลางปี 2564 เพื่อประเมินว่าคนงานมีประสบการณ์ในเรื่องโควิดหลังการแพร่
ระบาดอีกครัง้ อย่างไร รวมถึงความตึงเครียดทางเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่ และการฟื ้ นฟู (หากมี) สถานการณ์ดี
ขึน้ อย่างไร
รายงานนีเ้ ป็ นการเสนอบทสรุปข้อค้นพบของการศึกษาที่กรุงเทพฯในรอบที่ 2 .ในครัง้ นีน้ กั วิจยั ในกรุงเทพฯ
ได้ทาการสารวจผูใ้ ห้ขอ้ มูลในรอบแรกจานวน 221 คน เพื่อประเมินว่าสถานการณ์ของพวกเขามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงหนึ่งปี หลังจากการสารวจในรอบแรก และได้มีการเพิ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีก 72 คน
เพื่อแทนที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลรอบแรกที่ติดต่อไม่ได้ กลุม่ เป้าหมายของการสารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่
ลูกจ้างทางานบ้าน ผูท้ าการผลิตที่บา้ น ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย ซึ่งมีการรวมกลุม่
เป็ นสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย (FIT) 3 และหมอนวดจากสมาคมจารวีเพื่อการ
อนุรกั ษ์การนวดแผนไทย และคนเก็บของเก่า จากชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม และซอยเสือใหญ่อทุ ิศ
เขตจตุจกั ร
ข้อค้นพบทัง้ หมดซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประกอบด้วยผลที่ไม่สอดคล้องกัน หมาย
ความว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมดในรอบ 1 และผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมดในรอบ 2 ไม่ตรงกันทัง้ หมด ด้วยเหตุนี ้ พวกเขา
ไม่ใช่ตวั แทนที่สมบูรณ์ของผูม้ ีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุม่ ตัวอย่างรอบ 1

ภาคเศรษฐกิจนอกระบบในกรุ งเทพฯ
มากกว่าครึง่ (ร้อยละ 55.8) ของกาลังแรงงานในประเทศไทยเป็ นผูถ้ กู จ้างงานนอกระบบในเขตกรุงเทพฯ
การจ้างงานนอกระบบคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 28.4 ของการจ้างงานทัง้ หมด เฉพาะผูท้ าการผลิตที่บา้ นกลุม่
เดียวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.7 ของการจ้างงานทัง้ หมดในกรุงเทพฯ ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 5.9 ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้างคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3 และลูกจ้างทางานบ้านคิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 1.9 ของการจ้างงานทัง้ หมด4
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ผลการศึกษาของรอบที่ 1 ได้แสดงใน
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/WIEGO_FactSheet_Bangkok_Final_web.pdf
3
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย ประกอบด้วย สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สมาคมผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์รบั จ้างแห่ง
ประเทศไทย เครือข่ายลูกจ้างทางานบ้านในประเทศไทย สหกรณ์บริการหมู่บา้ นนักกีฬา และสหพันธ์ผคู้ า้ หาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร
4
Poonsab, Wissanee, Joann Vanek and Françoise Carré. 2019. Informal Workers in Urban Thailand: A Statistical Snapshot.
WIEGO Statistical Brief No. 20. WIEGO. https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Informal%20
Workers%20in%20Urban%20Thailand%20WIEGO%20SB%2020_1.pdf
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โดยทั่วไป หมอนวดก็เป็ นแรงงานนอกระบบเช่นกัน หลายคนทางานให้กบั ธุรกิจนอกระบบ โดยได้รบั ค่าจ้าง
ตามงาน หรือ ตามส่วนแบ่งที่ตกลงกัน แม้แต่ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ พวกเขาก็มกั มิได้ดาเนินการขึน้ ทะเบียน
ให้ลกู จ้างเข้าสูร่ ะบบประกันสังคม

โควิด 19 ในกรุ งเทพฯ
ในต้นปี 2563 ซึ่งเป็ นช่วงแรกของการระบาดของโควิด รัฐบาลไทยได้ดาเนินมาตรการด้านสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงปลายปี รายงานยอดผูเ้ สียชีวิตจากโควิดสะสมจึงต่ากว่า 100 คน อย่างไรก็
ตาม เศรษฐกิจไทยได้หดตัวถึง 6.1 % ในปี 2563 เนื่องด้วยผลกระทบจากการถดถอยของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการส่งออก 5
ในเดือนมกราคม 2564 ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโควิด 19 ในรอบสองได้เป็ นอย่างดี
ทว่าการระบาดรอบสามของสายพันธุเ์ ดลต้าได้สง่ ผลเสียอย่างรุนแรง จานวนผูต้ ิดเชือ้ รายวันขึน้ สูงสุดปลาย
เดือนสิงหาคม 2564 และยอดผูเ้ สียชีวิตระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2564 มีจานวนมากกว่า 20,000
คน กรณีแรกๆของผูต้ ิดเชือ้ ในรอบการระบาดล่าสุด เชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวจากชนชัน้ สูง และแหล่ง
ท่องเที่ยวยามราตรีท่พี วกเขาไปเยี่ยมเยือน ซึ่งหลังจากนัน้ เชือ้ ได้กระจายไปยังประชากรส่วนอื่นๆ อย่าง
รวดเร็ว
คนงานและธุรกิจต่างๆ ต้องอดทนต่อกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่ออกมาควบคุมการระบาดของโรค
รวมถึงการงดเว้นกิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนถึงปลายปี 2564 ซึ่งจากรายงานของธนาคารโลก
เดือนกรกฎาคม 2564 ได้ชใี ้ ห้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
ภาคบริการต่างๆ แม้ว่าปี 2564 จะมีการฟื ้ นตัว โดยมีความต้องการสินค้าส่งออกจากไทย (โดยเฉพาะการ
ส่งออกไปยังประเทศร่ารวย) แต่ความต้องการสินค้าและบริการในประเทศไทยเองยังคงอยู่ในระดับต่า6
สืบเนื่องจากปัญหาความล่าช้าในการจัดซือ้ วัคซีน ทาให้ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนล่าช้า โดยในเดือน
กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็ นช่วงของการศึกษาวิจยั นี ้ มีเพียงร้อยละ 5 ของประชากรไทยที่ได้รบั การฉีดวัคซีน 7

5

รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย กรกฎาคม 2564: เส้นทางสู่การฟื ้ นตัวทางเศรษฐกิจ
อ้างแล้ว
7
ในช่วงปลายปี 2021 ประชากรไทยจานวนร้อยละ 65 ได้รบั การฉีดวัคซีนครบถ้วน
6

6

จากข้อมูลที่จะกล่าวถึงต่อไปนัน้ กระทรวงแรงงานได้เป็ นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่าง
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย กับ หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ตัง้ แต่ตน้ ปี 2564 และได้มีการปรับ
นโยบายในหลายประการ ตามข้อเสนอแนะของสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย (ดังจะได้อธิบาย
ต่อไป)

วันสาคัญ
มกราคม 2563
ประเทศไทยได้มีรายงานว่าพบผูต้ ิดเชือ้ โควิด 19 กรณีแรก นอกประเทศจีน
21 มีนาคม – 4 เมษายน 2563 ประกาศภาวะฉุกเฉิน ปิ ดโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตลาด ร้านอาหาร สปา
ร้านนวด และสถานที่ต่างๆ และห้ามคนออกจากบ้านยามวิกาล แต่หาบเร่แผง
ลอยขายอาหารสด และผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง ยังสามารถดาเนินการได้
รัฐบาลได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือคนงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบที่มี
คุณสมบัติตามที่รฐั กาหนด เป็ นเงิน 5000 บาทต่อเดือน เป็ นเวลา 3 เดือน
1 กรกฎาคม 2563 รัฐประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมส่วนใหญ่
มกราคม 2564
มีการระบาดรอบสองในจังหวัดสมุทรสาคร การติดเชือ้ สามารถควบคุมการ
ระบาดได้หลังจากยอดผูต้ ิดเชือ้ รายวันขึน้ สูงสุดที่จานวนไม่ถึง 2,000 คนต่อวัน
มกราคม 2564
กระทรวงแรงงานเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนครัง้ ที่ 1 โดยเชิญ
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทยและหน่วยงานรัฐต่างๆ เข้าร่วม
เมษายน 2564
จากการที่มีจานวนผูต้ ิดเชือ้ รายวันเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงประกาศให้
กรุงเทพฯ เป็ นโซนสีแดง มีผลให้ โรงเรียน บาร์ ร้านนวด ศูนย์เลีย้ งเด็ก และ
สถานที่อ่นื ๆ ต้องปิ ดชั่วคราว
26 พฤษภาคม 2564 มีการพบการติดเชือ้ สายพันธุเ์ ดลต้าครัง้ แรกในประเทศไทย
29 กรกฎาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าโรงพยาบาลไม่มีเตียงพอในการรับผูต้ ิดเชือ้ โควิด
13 สิงหาคม 2564
ในประเทศไทยมีจานวนผูต้ ิดเชือ้ รายวันขึน้ สูงมากกว่า 23,000 คนต่อวัน
กันยายน-ตุลาคม 2564 ร้านนวดได้รบั อนุญาตให้เปิ ดทาการได้ สาหรับลูกค้าในประเทศ และในเวลา
ต่อมาก็อนุญาตให้สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามปกติ
1 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยได้เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวที่ได้รบั การฉีดวัคซีนครบแล้ว สามารถเดิน
ทางเข้าประเทศได้โดยไม่ตอ้ งกักตัว และยกเลิกการห้ามเดินทางในยามวิกาล
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ผูน้ าของสหกรณ์ตดั เย็บเสือ้ ผ้าซึง่ เป็ นผูท้ ่ที าการผลิตที่บา้ น เล่าถึงประสบการณ์จากผลกระทบจากโควิด 19 ที่มีต่อผูท้ ่ี
ทาการผลิตที่บา้ นและคนงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบอื่นๆ ในกรุงเทพฯ
ในช่วงการระบาดรอบแรก พวกเรายังพอมีเงินออม ซึง่ สามารถใช้ในการลงทุน ในเวลาเดียวกันพวกเราได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากรัฐ จึงยังพอดาเนินงานต่อได้ การระบาดรอบสอง สมาชิกกลุ่มของเราเผชิญกับวิกฤตเพราะเงินออมที่มี
อยู่ถกู ใช้หมดแล้ว สมาชิกบางคนถึงกับต้องขายจักรเย็บผ้า บางคนต้องเอาสร้อยทอง แหวนทองไปจานา
พวกเราประเมินว่าสถานการณ์นา่ จะดีขนึ ้ เพราะมีบางช่วงเวลาที่จานวนผูต้ ิดเชือ้ ลดลง แต่ในการระบาดรอบสาม ถือ
เป็ นช่วงเวลาที่แย่สดุ รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวและล๊อคดาวน์ ตลาดประตูนา้ 8ต้องปิ ดตัวลง เราไม่มคี าสั่งซือ้ ไม่มีงานทา

วันเวลาในการศึกษาวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
วันเวลาของการศึกษาในกรุงเทพฯ
รอบที่ 1: มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 *
รอบที่ 2: กรกฎาคม – สิงหาคม 2564
จานวนตัวอย่าง: 293
ตัวอย่างจาแนกตามกลุ่มงาน9 และผู้ให้ข้อมูลรอบที่ 1
จานวนผู้ตอบ
ตามกลุ่มงาน

จานวนทัง้ หมด จานวนทัง้ หมด
(คน)
(ร้อยละ)

จานวนผู้หญิง
(ร้อยละ)

จานวนผู้ตอบ
ใหม่ (ร้อยละ)

ลูกจ้างทางานบ้าน

54

18

96

4

ผู้ทาการผลิตทีบ่ ้าน

35

12

83

17

หาบเร่แผงลอย

50

17

67

22

คนเก็บของเก่า

41

14

56

51

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง

43

15

26

21

หมอนวด

39

13

100

59

อื่นๆ

32

11

61

3

293

100

70

25

ทัง้ หมด
8

ประตูนา้ เป็ นหนึ่งในตลาดขายส่งที่มีอยู่หลายแห่งในกรุงเทพฯ
ในการศึกษารอบที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่งเป็ นผูเ้ ปลี่ยนอาชีพเริ่มแรกถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “อื่นๆ” นอกจากเขาได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
งานหลักที่ได้นบั รวมเป็ นสมาชิกของกลุ่มเหล่านี ้ (ลูกจ้างทางานบ้าน ผูท้ าการผลิตที่บา้ น หาบเร่แผงลอย คนเก็บของเก่า ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์
รับจ้าง หมอนวด) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษารอบที่ 1 ที่หยุดการทางานหรือไม่ได้ทางานในช่วงการเก็บข้อมูลศึกษาจะไม่ถกู นับจานวนในตาราง
9

8

ช่วงอายุ (จานวนผู้ให้ข้อมูล) 10

ผูศ้ กึ ษาวิจยั ไม่ได้ตงั้ ใจให้ตวั อย่างเหล่านีเ้ ป็ นตัวแทนของคนทางานภาคเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพฯ
หรือสมาชิกของแต่ละองค์กร

ผลกระทบและมาตรการรับมือกับภาวะวิกฤต
งาน รายได้ และอาหาร
งาน
ผลจากปี 2564 แสดงให้เห็นถึงระดับความไม่ม่นั คงของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 7
แจ้งว่าพวกเขาไม่มีอาชีพหลักอีกต่อไปแล้ว สาหรับคนที่ยงั ทางานต่อเนื่อง ร้อยละ 30 แจ้งว่าจากเดือน
กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นมา มีอย่างน้อยที่สดุ สองเดือนที่พวกเขาไม่ได้ทางาน 10 วันหรือมากกว่านัน้
สาหรับหมอนวดและคนเก็บของเก่าถือว่าเป็ นกลุม่ ที่มีสภาพการทางานที่ไม่ม่นั คงมากที่สดุ โดย 1 ใน 5 คน
ของแต่ละกลุม่ ต้องหยุดงาน 10 วันหรือมากกว่านัน้ เป็ นเวลาถึง 4 เดือนเป็ นอย่างต่า

10

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 13 คน ไม่ได้ระบุอายุของพวกเขา

9

ช่วงเวลาที่การศึกษาวิจยั นีด้ าเนินอยู่ เป็ นช่วงที่คนงานเผชิญกับความไม่ม่นั คงอย่างมาก มีแค่รอ้ ยละ 70
ของคนที่ตอบแบบสอบถามซึ่งได้สมั ภาษณ์ในปี 2564 มีงานทาในเดือนก่อน (มิถนุ ายน หรือ กรกฎาคม
2564) เปรียบเทียบกับร้อยละ 88 ในช่วงกลางปี 2563 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทางานโดยเฉลี่ย 3.3 วันต่อสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ 5.5 วันในเดือนธันวาคม 2562 และ 5.1 วันในช่วงกลางปี 2563 หมอนวดและผูท้ าการ
ผลิตที่บา้ นเป็ นกลุม่ ที่มีจานวนวันทางานต่าที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ ในขณะที่ผขู้ บั ขี่จกั รยาน
ยนต์รบั จ้างและลูกจ้างทางานบ้านเป็ นกลุม่ ที่มีงานทามากที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปลายปี 2562

หมายเหตุ: ผูใ้ ห้ขอ้ มูลถูกขอให้แจ้งวันทางานเต็มเวลาและครึง่ เวลาในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ในขณะที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ระบุว่าตลาดและห่วงโช่อปุ ทานเป็ นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ไม่มีงาน (ร้อยละ
78) หมอนวดเป็ นกลุม่ ที่ได้รบั ผลกระทบมากที่สดุ เนื่องจากการที่สถานที่ทางานถูกปิ ดทาการในเดือน
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เมษายน 2564 (ร้อยละ92) และ ส่วนคนเก็บของเก่าร้อยละ81 บอกว่าตัง้ แต่กลางปี 2563 พวกเขาเก็บของ
เก่าได้ยากขึน้ เนื่องจากร้านต่างๆ ต้องปิ ดบริการ และมีการจับจ่ายที่ลดลงจึงทาให้เก็บขยะและของเก่าได้
น้อย ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย ผูท้ ่ที าการผลิตที่บา้ น และผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง เดือดร้อนเนื่องจากความ
ต้องการสินค้าและบริการลดลงอันเป็ นผลจากการหยุดชะงักของตลาดและห่วงโซ่อปุ ทาน ประมาณ 1 ใน
3 (ร้อยละ30) ของผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยรายงานว่าพวกเขาถูกขับไล่ออกจากสถานที่ทางานตัง้ แต่กลางปี
2564 นอกจากนีเ้ กือบครึง่ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพ (กลัวการติดเชือ้ โรคโควิด
หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ) ทาให้พวกเขาต้องหยุดงานในบางช่วง

หมายเหตุ

ผูต้ อบสามารถเลือกตอบมากกว่าหนึ่งคาตอบ

11

เหตุผลทีไ่ ม่ทางานและอุปสรรคต่อการมีรายได้ ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา
ลูกจ้างทางานบ้าน

ผูท้ าการผลิตที่บา้ น

ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย

คนเก็บของเก่า

ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง

หมอนวด

“เมื่อเราตกงาน ยากมากที่จะได้งานใหม่ ปี ท่ีแล้วยังไม่ยากเท่าไหร่ ปี นรี ้ ูส้ กึ
ว่ายากกว่าเดิมมาก” – ลูกจ้างทางานบ้านผูห้ ญิง
“คนที่ยงั มีงานอยู่ก็ตอ้ งทาไป ต้องทาทุกอย่างที่นายจ้างบอกให้ทาเพื่อรักษา
งาน…ตอนนีพ้ วกเราทางานวันละ 10-15 ชั่วโมง พวกเราก็ตอ้ งทา” –
ลูกจ้างทางานบ้านผูห้ ญิง
“นโยบายล๊อคดาวน์/ไม่ให้ออกจากบ้านไม่กระทบกับการเดินทางของพวก
เราเพราะเราไม่มีความจาเป็ นต้องออกข้างนอก แต่กระทบกับกลุม่ คนที่
รับจ้างงานเหมาช่วง “หลังจากประกาศล๊อคดาวน์ ร้านค้าต้องปิ ด ไม่มี
ตลาด ไม่มีคาสั่งซือ้ พวกเราจึงไม่มีงานเหมาช่วง งานมีนอ้ ยลงทุกที และใน
บางช่วง ไม่มีงานเลย” – ผูห้ ญิงที่ทาการผลิตที่บา้ น
“ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่อายุมากกว่า 50 ปี ช่วงที่ขายของไม่ได้พวก
เขาเครียด บางคนหยุดขายรอเวลาที่จะกลับมาขายที่เดิม ปี นหี ้ นักกว่าปี ท่ี
แล้ว โรงงานหลายโรงปิ ดตัวลง และจะไม่เปิ ดอีก ลูกค้าจึงลดลงแต่แม่คา้ /
พ่อค้าใหม่มีจานวนมากขึน้ เนื่องจากภาวะตกงาน” – พ่อค้าหาบเร่
“เมื่อร้านค้าปิ ดตัวลง ก็ไม่มีการทิง้ ของเก่า ไม่มีผบู้ ริโภค ไม่มีคน ไม่มีของ
เก่าที่จะขายได้เลย คุณรูไ้ หมตอนนีร้ าคาของเก่าสูงขึน้ แต่เราไม่มีของเก่า
จะขาย คนเก็บของเก่าไม่รูจ้ ะไปหาของเก่าที่ไหน ไม่มีของเก่า ไม่มีกระดาษ
ไม่มีอะไรเลย” – คนเก็บของเก่า ผูห้ ญิง
“ถ้าพวกเรายังขี่รถอยู่ ตอนนีจ้ านวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริการรถพวกเรามีนอ้ ย
มาก ลดลงไปถึงร้อยละ 90 และก็มีผขู้ ่รี ถรับจ้างที่ไม่ขึน้ ทะเบียน การแข่งขัน
สูงมาก” – ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์รบั จ้าง ผูห้ ญิง
“โควิด (19) ทาให้รา้ นต้องปิ ด ไม่มีรายได้เลย รายได้เป็ นศูนย์ ก่อนนีเ้ คยพึ่ง
ตัวเองได้ แต่ตอนนีต้ อ้ งย้ายไปอาศัยอยู่กบั ลูก” – หมอนวดผูห้ ญิง
“โควิด 19 กระทบกับหมอนวดแผนไทยเนื่องจากร้านนวดปิ ด หมอนวด
แผนไทยไม่มีงาน ไม่มีรายได้ ตอนนีห้ ลังจากเปิ ดอีกครัง้ พวกเราสามารถ
เปิ ดร้านได้แต่ลกู ค้าหายหมด เพราะคนยังกลัวโควิด” หมอนวดผูห้ ญิง
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รายได้11
เมื่อสอบถามถึงผลกระทบสาคัญที่สดุ จากโควิด 19 ที่มีต่อชีวิตของพวกเขา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกือบทัง้ หมดได้เอ่ย
ถึงสถานการณ์การลดลงของรายได้ หรือ ความยากลาบากทางเศรษฐกิจ สภาพการณ์ท่ีรายได้ลดลงได้เกิด
ขึน้ กับทุกสาขาอาชีพตัง้ แต่การศึกษาสารวจครัง้ แรกในช่วงกลางปี 2563 และทุกภาคส่วนได้พิจารณาว่ามี
รายได้ท่ลี ดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนธันวาคม 2562

11

ข้อมูลรายได้ทงั้ หมด รวมถึงข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษาวิจบั รอบที่ 2 ซึ่งได้หยุดการทางานอย่างสมบูรณ์ และ/หรือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลผูซ้ ่งึ ได้
หยุดการทางานมาตัง้ แต่เดือนที่แล้ว วันและรายได้จากการทางานจะถูกระบุเป็ น 0 รายได้ที่รายงานว่าเป็ นรายได้สทุ ธิและไม่ได้ระบุในบัญชีใน
รูปของต้นทุนการซือ้ หุน้ หรือรายได้อื่นที่เติมเข้าไป
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ทุกกลุม่ อาชีพ ยกเว้นกลุม่ ลูกจ้างทางานบ้าน มีรายได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของรายได้เฉลี่ยในช่วงก่อนเกิด
โควิด 19 และทุกกลุม่ มีรายได้นอ้ ยกว่าช่วงกลางปี 2563 ซึ่งเน้นยา้ ว่าวิกฤตที่เกิดขึน้ มีความรุนแรงที่เพิ่มขึน้
สภาพที่ย่าแย่ในกรุงเทพฯนัน้ อยู่ในสภาพที่ตรงกันข้ามกับเมืองอื่นๆส่วนใหญ่ท่วี ีโก้ทาการศึกษาเมืองเหล่า
นัน้ คนงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบยังเห็นว่ามีการฟื ้ นตัวเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงกลางปี 256312
ข้อมูลนีต้ อกยา้ ว่าหมอนวดและผูท้ าการผลิตที่บา้ นเป็ นกลุม่ ที่เดือดร้อนมากที่สดุ ทัง้ สองกลุม่ มีรายได้เฉลี่ย
อยู่ท่ีศนู ย์บาท ในปี 2564 ในช่วงเวลาของการศึกษาวิจยั ทัง้ สองกลุม่ ไม่มีการฟื ้ นตัวตัง้ แต่ช่วงกลางปี
2563 ซา้ ร้ายการปิ ดร้านนวดและการไม่มีความต้องการใช้บริการสาหรับผูท้ าการผลิตที่บา้ น ยิ่งทาให้
สถานการณ์ของพวกเขารุนแรงขึน้ เป็ นอย่างมาก
ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าผูท้ าการผลิตที่บา้ นไม่ได้รบั ประโยชน์จากสถานการณ์ท่กี ารส่งออกเริ่มดีขนึ ้ ตาม
รายงานของธนาคารโลก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเน้นยา้ ว่าในช่วงการระบาดรอบสาม การปิ ดตลาดขายส่ง เช่น ประตูนา้
นาไปสูก่ ารลดลงของความต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสือ้ ผ้า
ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยเผชิญกับการปิ ดตลาดเป็ นระยะๆ เมื่อมีการรายงานการติดเชือ้ โควิด 19 สถานการณ์นี ้
ทาให้ผคู้ า้ หาบเร่แผงลอยไม่ได้ขายของ หรือไม่มีของจะขาย ผูค้ า้ หาบเร่บอกว่าการประกาศเคอร์ฟิวและ
การไม่มีคนเดินถนนทาให้ธุรกิจของพวกเขาได้รบั ผลกระทบ และราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึน้ ก็กระทบกับ
ยอดขายและกาไร
ในบรรดาผูค้ า้ หาบเร่ท่ขี ายของอย่างต่อเนื่อง คนที่ขายอาหารมีรายได้เฉลี่ยรายวันสูงกว่าคนที่ขายสินค้าอื่น
(521 บาท สาหรับคนขายอาหาร และ 450 บาทสาหรับคนขายสินค้าอื่น) ผูน้ าของกลุ่มผูค้ า้ หาบเร่ยา้ ว่าใน
ขณะที่ผคู้ า้ หาบเร่ทงั้ หมดทุกประเภทต้องดิน้ รนอย่างหนัก คนที่ขายอาหารได้รบั ประโยชน์จากการอนุญาต
ให้ขายสินค้าในเงื่อนไขที่เป็ นสิ่งจาเป็ นในการดาเนินชีวิต เพราะผูค้ นจะมีความต้องการซือ้ อาหารอย่าง
ต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม “ผูข้ ายเสือ้ ผ้ามีการประกอบการที่ไม่ดี และบางคนขายไม่ได้เลยด้วยซา้ ” ผูน้ า
กลุม่ หาบเร่แผงลอยอธิบาย
ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้างยังสามารถทางานได้ตลอดช่วงเวลาของการระบาดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ อื่น
อย่างไรก็ตามรายได้ของพวกเขาก็ลดลงอย่างมาก หลายคนบอกว่าแรงงานขนส่งในรูปแบบออนไลน์ได้
กลายมาเป็ นกลุม่ คู่แข่งหลัก โดยเฉพาะเมื่อพวกเขามารับงานรับส่งผูโ้ ดยสารด้วย (ถึงแม้จะมีกฎห้ามการ
กระทาลักษณะนี)้
12

ข้อมูลการศึกษาวิจยั รอบที่ 2 ดูจากเอกสารที่ https://www.wiego.org/covid-19-crisis-and-informal-economy-study-city-fact-sheets.
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คนเก็บของเก่ามีรายได้ลดลงเนื่องจากอุปสรรคในการเข้าถึงของเก่าและข้อเสียเปรียบเชิงโครงสร้างของ
พวกเขาในตลาด พ่อค้าคนกลางที่มารับซือ้ จากพวกเขาอีกต่อหนึ่งสามารถนาไปขายต่อได้ในราคาที่สงู
เพราะช่วงโควิดมีการขาดแคลนของที่จะขาย แต่พ่อค้าคนกลางกลับจ่ายให้กบั คนเก็บของเก่าในราคาที่ต่า
กว่ามาก
แม้ว่าลูกจ้างทางานบ้านมีความสามารถที่จะได้ทางานได้มาก และมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดมากกว่ากลุม่ อื่นๆ
ทว่านี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้ดีเหมือนกัน กล่าวคือ 1 ใน 3 ของลูกจ้างทางานบ้านมีรายได้นอ้ ยกว่า
5,100 บาทต่อเดือน ผูน้ าของกลุม่ ลูกจ้างทางานบ้านบอกเล่าถึงความยากลาบากในการหางาน แม้แต่กบั
คนที่มีประสบการณ์สงู และพูดได้หลายภาษา รวมถึงประเด็นอานาจการต่อรองที่หดหายในเรื่องค่าจ้างและ
สภาพการจ้าง อย่างที่ผนู้ าคนหนึ่งได้อธิบาย “ถ้าพวกเราต้องการงาน เราต้องยอมรับเงินเดือนที่ลดลง และ
อาจต้องทางานมากขึน้ ”
รายได้เฉลี่ยของลูกจ้างทางานบ้านที่พกั อยู่กบั นายจ้างนัน้ สูงกว่า (17,000 บาท) กลุม่ ที่พกั อยู่นอกบ้าน
นายจ้าง ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยที่นอ้ ยกว่า 8,000 บาท และมีเพียงร้อยละ 19 ของผูท้ ่หี ยุดทางานในช่วงใดก็ตาม
เมื่อปี ท่แี ล้ว ที่ได้รบั ค่าชดเชยจากนายจ้าง

ความมั่นคงทางอาหาร
ช่วงกลางปี 2564 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 12 รายงานถึงปัญหาความอดอยากในกลุม่ ผูใ้ หญ่ในครอบครัว
ในขณะที่ในปี 2563 13 มีการรายงานที่ประมาณร้อยละ 13 และในปี 2563 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแจ้งถึงปัญหาความ
อดอยากในกลุม่ เด็กร้อยละ 9 ที่มีเด็กๆ อยู่ในครอบครัว ส่วนคนเก็บของเก่าเป็ นกลุม่ ที่รายงานเรื่องความ
อดอยากในกลุม่ ผูใ้ หญ่มากที่สดุ (ร้อยละ29) และความอดอยากในกลุม่ เด็ก (ร้อยละ25) ตามมาด้วยผูข้ บั ขี่
จักรยานยนต์รบั จ้าง (ร้อยละ16) และผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย (ร้อยละ14) ในส่วนผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง
อธิบายว่าการไม่มีรายได้บงั คับให้เขาต้องลดค่าอาหารต่อวันของลูกชายเหลือวันละ 60 บาทจากวันละ 100
บาท และพูดต่อว่า “ผมไม่รูว้ ่าลูกทาอย่างไรให้พอกินแต่ผมไม่มีให้มากกว่านัน้ ”

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จะถูกถามว่าในเดือนสุดท้ายของปี ปฏิทินปี 2564 ผูใ้ หญ่และเด็กๆในครอบครัว “อยู่ในสภาพของผูห้ วิ โหยเพราะไม่มีอาหาร
เพียงพอในการบริโภคหรือไม่ ?”
13
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เมื่อพิจารณาร่วมกับตัวชีว้ ดั อื่นๆ ความไม่ม่นั คงทางอาหารเป็ นปั ญหาที่ถกู กล่าวถึงโดยทั่วไป ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ร้อยละ 47 แจ้งว่าพวกเขาลดการบริโภคอาหารลงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เพื่อรับมือกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ขณะที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 50 บอกว่าตัวเขาหรือสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ งดอาหารลง 1 มือ้ ในเดือน
ก่อนหรือกินอาหารแบบเดิมๆ ผูผ้ ลิตงานที่บา้ นและหมอนวดเป็ นกลุม่ ที่ใช้วิธีลดค่าใช้จ่ายแบบนีม้ ากที่สดุ

ความไม่ม่นั คงทางอาหารสะท้อนถึงแรงกดดันเรื่องรายได้และราคาค่าครองชีพที่สงู ขึน้ ในเรื่องนี ้ ผูน้ าของ
กลุม่ ลูกจ้างทางานบ้านอธิบายว่า “ในอดีต ผักกาละ 10-20 บาท แต่ตอนนีก้ าละ 20 บาทไม่มีแล้ว พวกเรา
ต้องซือ้ ผักในราคา 40-60 บาท ทุกอย่างแพงไปหมด”
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สุขภาพความปลอดภัย
บ่อยครัง้ ที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลบอกเล่าถึงความกังวลใจอย่างสูงเกี่ยวกับการติดเชือ้ โควิด 19 โดยเฉพาะในช่วงการ
ระบาดรอบสาม หลายคนบอกว่าพวกเขากลัวที่จะเดินทาง เป็ นห่วงลูก และกลัวที่จะทางาน ลูกจ้างทางาน
บ้านพูดว่า “ไม่รูว้ ่าจะรอดถึงวันไหน เพราะต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้า กลัวว่าจะติดเชือ้ ” คนอื่นๆบอกเล่าถึง
ความตายของคนในครอบครัวหรือในชุมชนจากการติดเชือ้ โควิด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางคนบอกว่าตัวเขาหรือ
สมาชิกในครอบครัวต้องหยุดทางานอีกครัง้ ในช่วงการระบาดรอบสาม เพื่อเลี่ยงการติดเชือ้ หรือไม่ก็ลกู ค้า
และนายจ้างหยุดใช้บริการของคนงาน
ปัญหาโควิดทาให้คนงานมีภาระด้านสุขภาพจิตอย่างเห็นได้ชดั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบ่อยครัง้ พูดถึงความเครียด
ความกังวลใจและรูส้ กึ ซึมเศร้า ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้างบอกว่า “ผูค้ นเครียดซึมเศร้าขาดกาลังใจ ไม่มี
ความสุข” คนงานผูผ้ ลิตงานที่บา้ นบอกว่าผลกระทบสาคัญมากที่สดุ สาหรับเธอคือ “ความเครียดจากความ
หวาดกลัวการติดเชือ้ โควิด ฉันอึดอัดมากกับชีวิตนี”้
เช่นเดียวกับปี 2563 อัตราการใช้อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสูงมากในปี 2564 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 96 แจ้ง
ว่าใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล ร้อยละ 75 ซือ้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเอง และร้อยละ 25 (ส่วนใหญ่
ลูกจ้างทางานบ้านและหมอนวด) ได้รบั อุปกรณ์ป้องกันจากนายจ้างหรือผูเ้ หมาช่วงงานของเขา กรณีท่ี
คนงานซือ้ อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลเอง ค่าใช้จ่ายนีเ้ ป็ นภาระที่เพิ่มขึน้ แก่คนงาน
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จากการสัมภาษณ์เห็นว่าการระบาดรอบสามในปี 2564 นามาซึ่งความสับสนและอุปสรรคในการเข้าถึงการ
รักษา เนื่องจากโรงพยาบาลเต็มไปด้วยเคสติดเชือ้ ใหม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายถึงปั ญหาในการเข้าถึงการตรวจ
โควิด การได้รบั ผลตรวจที่ยืนยันการติดเชือ้ และการเข้าถึงการรักษาหรือสถานที่กกั ตัว การฉีดวัคซีน เกิด
ความล่าช้าเนื่องจากการสั่งซือ้ ที่ลา่ ช้า ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ท่ยี ่งุ ยาก และกระบวนการที่เปิ ด
โอกาสให้คนงานที่ทางานในระบบเข้าถึงวัคซีนก่อน
“หากมีคนติดเชือ้ โควิด 19 เกือบจะเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะหาโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา บางคน
พยายามที่จะหาทางเอง รัฐบาลเปิ ดให้คนแจ้งทางสายด่วน 1669 1668 1330 หากพบการติดเชือ้ แต่
คนที่พยายามติดต่อทางสายด่วนบอกว่าติดต่อไม่ได้เลย พวกเราก็เหมือนกันติดต่อทางสายด่วนไม่ได้…
ถ้าไม่มีเครือข่ายหรือคนช่วยก็ตอ้ งนอนรอความตาย”
ผูห้ ญิงที่เป็ นผูผ้ ลิตงานที่บา้ น
ความพยายามที่จะเข้าถึงระบบนามาซึ่งความเครียดและค่าใช้จ่าย ผูน้ าของกลุม่ คนเก็บของเก่าบอกว่า
สมาชิกในชุมชนถูกบังคับให้ซือ้ อุปกรณ์การตรวจเชือ้ โควิดในราคา 300 บาทต่อคน คนงานผูผ้ ลิตงานที่บา้ น
แจ้งว่าเธอต้องจ่ายมากกว่า 1,500 บาทเพื่อการฉีดวัคซีน เพราะเธอกลัวการติดเชือ้ หากต้องคอยคิวนัดจาก
รัฐเพื่อการฉีดฟรี เธอบอกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดเป็ นอุปสรรคของคนงานที่พยายามจะเก็บออม
แม้ว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะให้ความสาคัญกับวัคซีนเป็ นอันดับต้นๆเพื่อการฟื ้ นตัว แต่มีเพียงร้อยละ 30 ที่ได้รบั การ
ฉีดวัคซีนในช่วงที่ทาการศึกษาวิจยั หลายคนแสดงความไม่พอใจกับระบบการลงทะเบียนเพื่อการฉีดวัคซีน
โดยบอกว่าได้ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่รูว้ ่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่ และบางคนบอกว่าได้รบั แจ้งเลื่อนวันฉีดวัคซีน ด้วย
อุปสรรคดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพจึงช่วยดาเนินการเพื่อให้สมาชิกสมาพันธ์แรงงาน
นอกระบบได้รบั การฉีดวัคซีนเป็ นกลุม่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยประสานงานผ่านกระทรวงแรงงาน 14
สมาคมผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์รบั จ้างแห่งประเทศไทยและเจ้าของร้านนวดก็ได้ดาเนินการให้มีการฉีดวัคซีน
ค่อนข้างเร็วสาหรับสมาชิกกลุม่ ซึ่งมีอตั ราการฉีดวัคซีนสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ
ผลการศึกษายังเปิ ดเผยถึงความไม่ม่นั ใจในวัคซีนในกลุม่ แรงงานนอกระบบ คนงานร้อยละ 46 ซึ่งไม่ทา
การนัดวันฉีดวัคซีน แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน คุณภาพของวัคซีน รวมถึงความสงสัย
ว่าจาเป็ นต้องฉีดวัคซีนจริงหรือไม่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (โฮมเน็ตประเทศไทย) ได้ประสานให้มีการจัดการฉีดวัคซีนให้แก่ลกู จ้างทางานที่บา้ น ในวันที่ 26
สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (โดยลูกจ้างผูน้ นั้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) และในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่กระทรวงแรงงาน
โดยสมาชิกของ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ได้เข้ารับบริการด้วย
14
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หมายเหตุ

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล

ความเครียดในบ้าน
การดูแลและความรับผิดชอบอื่นๆ ในครัวเรือน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นผูห้ ญิงส่วนใหญ่รายงานเรื่องความรับผิดชอบในครอบครัวที่เพิ่มมากขึน้ ตัง้ แต่มีการระบาด
ของโควิด 19 โดยเฉพาะด้านการดูแลเด็ก (ร้อยละ 63 ของคนที่มีเด็กๆ ในครอบครัว) ซึ่งสภาพนีส้ ะท้อนถึง
ช่วงเวลาที่โรงเรียนต้องปิ ดอีกครัง้ ในเดือนเมษายน 2564
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หมายเหตุ
ตัวอย่างรวมแค่เพียงผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่รายงานว่ามีเด็กๆ และ/หรือ ผูใ้ หญ่อยู่ในครัวเรือน ตัวอย่างนีไ้ ม่รวมลูกจ้างทางานใน
บ้าน ผูซ้ ่งึ อาศัยอยู่รว่ มในบ้านผูว้ ่าจ้าง

นอกเหนือจากความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึน้ บ่อยครัง้ ที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลพูดถึงความกังวลเรี่องค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกในครอบครัวเผชิญกับการตกงาน ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้างบอกว่าใน
ครอบครัวของเขามีถึง 3 คนที่ตกงานพร้อมกัน เหลือเพียงคนเดียวที่ยงั มีรายได้ ไม่ว่าพวกเราจะประหยัด
อย่างไรก็ตาม ก็ไม่พอกิน หมอนวดคนหนึ่งเล่าถึงสถานการณ์ของเพื่อนหมอนวดในกลุม่ ว่า “พวกเราส่วน
ใหญ่เป็ นแม่เลีย้ งเดี่ยว” ต้องซือ้ ทุกอย่าง เงิน 100 บาทไม่เพียงพอสาหรับค่าอาหารประจาวัน เพื่อนบางคน
กลายเป็ นโรคซึมเศร้า”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลผูห้ ญิงหลายคนบอกถึงความกังวลเรื่องการจ่ายค่าเล่าเรียนของลูกๆ ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง
หญิงคนหนึ่งเล่าว่าเด็กๆ 3 คนในบ้านต้องใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งมีอยู่เครื่องเดียวเพื่อการเรียน เธอกังวลว่า
เด็กๆอาจจะสอบไม่ผ่านเช่นเดียวกับคนอื่นๆ เธอพยายามหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนของเด็กๆ
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มาตรการต่างๆเพือ่ ช่วยเหลือและฟื้ นตัว
ในปี 2563 รัฐบาลไทยออกมาตรการฟื ้ นฟูในวงเงิน 1 ล้านล้านบาท (6% ของ GDP)15 ซึ่งสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงได้ อาทิ:
• ความช่วยเหลือทางการเงิน แรงงานนอกระบบสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือแบบ
ไม่มีเงื่อนไข 3 ครัง้ ๆ ละ 5000 บาท ในช่วงโควิดระบาดรอบแรกในปี 2563 แต่ในช่วงที่ทาการ
ศึกษาวิจยั นี ้ รัฐบาลไม่ได้ให้เงินเพิ่มอีก แต่ไม่นานหลังจากนัน้ กระทรวงแรงงานก็ประกาศว่าจะให้
เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าสองครัง้ ๆ ละ 5000 บาทแก่คนที่สมัครเป็ นสมาชิกประกันสังคมภาค
สมัครใจหรือที่รูจ้ กั กันในนามมาตรา 40 สาหรับแรงงานนอกระบบ มาตรการนีท้ าให้มีการสมัคร
สมาชิกมาตรา 40 เพิ่มขึน้ จากเดิม 3 ล้านคนเป็ น 10 ล้านคน
• เงินอุดหนุน โครงการคนละครึง่ เริ่มช่วงกลางปี 2563 และมีการประกาศใช้อีกหลายครัง้ ต่อมา
หลังจากนัน้ ผูบ้ ริโภคสามารถได้รบั เงินค่าใช้จ่ายสมทบ 150 บาทต่อวัน (สามารถซือ้ ของได้ทงั้ จาก
ร้านขนาดเล็ก และ/หรือ หาบเร่แผงลอย) สาหรับผูซ้ ือ้ และผูข้ ายที่สมัครเข้าโครงการนี ้ ในปี 2564
รัฐบาลออกมาตรการชื่อ “เราชนะ” ซึ่งให้เงินอุดหนุนต่อคน 3,500 บาท สามารถใช้เพื่อการซือ้ ของ
จาเป็ นที่รา้ นขายปลีกที่ร่วมโครงการ คนงานรายได้นอ้ ยเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะ
ได้รบั เงินเข้าในบัตรเพื่อการซือ้ สินค้าตามรายการที่อนุญาตที่รา้ นค้าร่วมโครงการ
้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการกองทุนเพื่อให้เงินกูก้ บั ธุรกิจ
• เงินกู้ปลอดดอกเบีย
ขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง16
• โครงการข้าวกล่องกระทรวงแรงงาน แม้ว่าการแจกอาหารไม่ใช่มาตรการหลักของรัฐบาลเมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงการให้เงินช่วยเหลือ แต่กระทรวงแรงงานเปิ ดตัวสองโครงการเพื่อช่วยเหลือ
แรงงานนอกระบบในกรุงเทพในช่วงการระบาดของโควิดรอบสาม: โครงการ “ข้าวล้านกล่อง” โดย
ให้ผคู้ า้ หาบเร่แผงลอยจัดข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือคนงานแคมป์ ก่อสร้างที่ตอ้ งกักตัว และโครงการ
ข้าวกล่องเพื่อช่วยคนขับรถแท็กซี่และผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง
• โครงการลดค่าน้าค่าไฟ ในปี 2564 ทางรัฐได้ให้เงินอุดหนุนในการจ่ายค่านา้ ค่าไฟฟ้าหลาย
เดือนแก่ประชาชน โดยอัตราการสนับสนุนขึน้ อยู่กบั จานวนหน่วยที่ใช้

ธนาคารโลก 2021
16
ถึงแม้เกณฑ์การช่วยเหลือจะมีความเข้มงวด (เช่น ข้อเรียกร้องว่าธุรกิจต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์) การเข้าถึงมีความ
เข้มงวด (มูลนิธิอาเซีย 2021) ในเดือนมีนาคม 2564 งบประมาณจานวนน้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ถกู เบิกจ่าย ในขณะเดียวกัน ธนาคาร
พาณิชย์กม็ ีเงื่อนไขการให้กทู้ ี่เข้มงวดสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือน .ในขณะเดียวกันก็มขี อ้ เรียกร้องที่ผ่อนปรนสาหรับธุรกิจขนาด
ใหญ่ (ธนาคารโลก, 2564)
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ในช่วงกลางปี 2564 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 90 ได้รบั เงินช่วยเหลือจากรัฐในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็ น
จานวนผูไ้ ด้รบั ที่สงู สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่วีโก้ทาการศึกษาทัง้ หมด 12 เมือง และเมื่อเปรียบ
เทียบในช่วงก่อนหน้านีร้ ะหว่างเดือนเมษายน-และกลางปี 2563 ที่ระบุว่ามีคนที่ได้รบั เงินช่วยเหลือร้อยละ
78 การดาเนินการนีส้ ะท้อนให้เห็นว่าระบบได้มีการปรับปรุงนับจากการโอนเงินครัง้ แรกในปี 2563 กลุม่
แรงงานที่ดเู หมือนว่าได้รบั การช่วยเหลือน้อยที่สดุ คือ ลูกจ้างทางานบ้าน เนื่องจากส่วนใหญ่กลุม่ นีเ้ ป็ น
แรงงานข้ามชาติ ในทางตรงกันข้าม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพียงร้อยละ 21 แจ้งว่าพวกเขาได้รบั ความช่วยเหลือด้าน
อาหารจากรัฐในเดือนก่อน
คนที่ให้ขอ้ มูลส่วนใหญ่บอกว่าเงินโอนช่วยเหลือจากรัฐได้ช่วยเขาสาหรับค่าใช้จ่ายประจาวันบางส่วนแต่
พวกเขายังมีภาระหนัก “เงินช่วยเหลือน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ท่หี ายไป” แม่คา้ คนหนึ่งบอก
บางคนแสดงความยินดีท่ไี ด้รบั เงินโอนแบบไม่มีเงื่อนไขในปี 2563 เนื่องจากสามารถนาไปใช้จ่ายอะไรก็ได้
ลูกจ้างทางานบ้านบอกว่า “เงินโอนที่รฐั โอนผ่านบัญชีธนาคารครัง้ แรกเป็ นสิ่งที่ช่วย เพราะเราสามารถใช้
เงินนัน้ จ่ายค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ” คนให้ขอ้ มูลร้อยละ 17 ใช้เงินโอนดังกล่าวทาทุนเพื่อเริ่ม
งานอีกครัง้ เงินดังกล่าวแม้จะเป็ นจานวนน้อยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่วีโก้ทาการศึกษากลับเป็ น
อัตราการจ่ายที่สงู สุด คนเก็บของเก่าคนหนึ่งได้บอกว่าพวกเขาใช้เงินโอนช่วยเหลือดังกล่าวเป็ นทุนในการ
ซือ้ ของเก่าหรือซือ้ เครื่องมือสาหรับใช้ในการเก็บของเก่า ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้างและคนเก็บของเก่าใช้
เงินนีเ้ พื่อการลงทุนในการทาธุรกิจขายอาหารขนาดเล็ก
คนให้ขอ้ มูลหลายคนแสดงความไม่ม่นั ใจในโครงการ คนละครึง่ เราชนะ และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แม่คา้ หาบเร่คนหนึ่งที่รว่ มโครงการคนละครึง่ ในฐานะผูข้ ายปลีกได้กล่าวว่าเธอหวังว่าโครงการนีจ้ ะดาเนิน
ต่อไป แต่เนื่องจากต้องใช้อปุ กรณ์มือถือสมาร์ทโฟนในการดาเนินการซือ้ -ขาย ผูค้ า้ หาบเร่สงู อายุท่ใี ช้ระบบ
นีไ้ ม่เป็ นก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนีไ้ ด้ บางคนบอกว่าโครงการนีไ้ ม่เหมาะกับคนจน ลูกจ้าง
ทางานบ้านคนหนึ่งบอกว่าสาหรับเธอแล้ว วงเงินสมทบของโครงการ 150 บาทไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่าย
ประจาวันของเธอ
ส่วนโครงการ เราชนะ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายคนพูดอย่างไม่พอใจว่าโครงการดังกล่าวมี
ข้อกาหนดให้ใช้จ่ายโดยต้องซือ้ ของจากร้านค้าใหญ่ ที่อยู่ในเครือข่ายที่เป็ นทางการ ซึ่งลักษณะนีเ้ ป็ นการ
ส่งเสริมความไม่เท่าเทียมที่มีมากอยู่แล้วในประเทศไทย “ดังนัน้ ถึงแม้ว่าโครงการจะเป็ นการช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจ แต่ทา้ ยที่สดุ คนที่ได้รบั ผลประโยชน์มากที่สดุ จากโครงการนีค้ ือนายทุน”
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 28 แจ้งว่าพวกเขาได้มีการพักการชาระค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ค่าเล่าเรียนเด็ก และ
เงินกู้ แต่การพักชาระเหล่านีห้ มายถึงคนส่วนใหญ่จะต้องเผชิญกับภาระการจ่ายสะสม คนให้ขอ้ มูลหลาย
คนกล่าวแบบไม่พอใจว่าการที่รฐั มีนโยบายให้พกั ชาระหนีค้ รอบคลุมเพียงเงินต้น ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์
รับจ้างคนหนึ่งได้บอกว่า “มันดูเหมือนว่าไม่ได้ช่วยเท่าไรนัก เพราะเราต้องจ่ายมากกว่าเดิมตอนหลัง”
คนให้ขอ้ มูลหลายคนยังบอกอีกว่า การหนุนช่วยเพื่อลดค่านา้ ค่าไฟนัน้ ไม่เพียงพอเมื่อคานึงถึงบิลค่านา้ ค่า
ไฟที่เพิ่มมากขึน้ เพราะเด็กและผูใ้ หญ่ทกุ คนต้องอยู่บา้ น

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 20 เป็ นผูไ้ ด้รบั เงินกูจ้ ากรัฐ ถึงแม้ว่าผูต้ อบร้อยละ 55 ของคนที่กลับมาทามาหากิน
เหล่านีไ้ ด้กล่าวว่าตนเองต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มงานใหม่อีกครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูช้ าย (ร้อยละ 26) ซึ่ง
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มากกว่าผูห้ ญิง (ร้อยละ18) โดยหมอนวดเป็ นกลุม่ ที่ตอ้ งการเงินทุนมากที่สดุ (ร้อยละ31) ผูข้ บั ขี่
จักรยานยนต์รบั จ้าง (ร้อยละ 28) และผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย (ร้อยละ24) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนหนึ่งยืนยันว่า
เกณฑ์และการตรวจสอบประวัติสาหรับเงินกูเ้ ป็ นอุปสรรคสาคัญในการเข้าถึงของแรงงานนอกระบบที่ดนิ ้ รน
เอาตัวรอดในช่วงโควิด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวนหนึ่งสะท้อนว่า การสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปและประชาสังคมถดถอยลงเมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงแรกๆของการเกิดโรคระบาด ซึ่งบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจ วัด และองค์กรชุมชน ได้มีการบริจาค
และช่วยเหลืออย่างแข็งขัน และเข้าถึงชุมชนแรงงานนอกระบบ การสนับสนุนเช่นนีไ้ ด้เหือดหายไปในรอบ
การระบาดล่าสุด ผูน้ าของกลุม่ คนเก็บของเก่าอธิบายว่า “ตอนที่ภาคประชาสังคมมาแจกจ่ายอาหาร เขา
จะระบุคนรับว่า คนไข้โควิด 19 เป็ นกลุม่ เป้าหมายแรก ทาให้คนเก็บของเก่า และคนทั่วไปไม่ได้รบั อะไร
เลย”
ในทางตรงกันข้าม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางคนได้เน้นยา้ ถึงการสนับสนุนและการตระหนักถึงการดารงอยู่ของพวกเขา
ที่ได้รบั จากกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้มีการสื่อสารกับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย มาตัง้ แต่เดือน
มกราคม 2564 ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้างเล่าว่าเธอและเพื่อนร่วมงานได้รบั ถุงยังชีพจากกระทรวงฯ และดี
ใจที่ได้รบั สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา 40 ผูท้ าการผลิตที่บา้ นคนหนึ่งบอกว่า “พวกเราประสบ
ความสาเร็จในแง่ของการทาให้รฐั บาลยอมรับ หน่วยงานรัฐรูจ้ กั และพูดถึงประเด็นของแรงงานนอกระบบ”

การสนับสนุนจากองค์กรแรงงานนอกระบบ
ตัง้ แต่เริ่มเกิดโรคระบาด สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและ
อาชีพได้ให้การสนับสนุนสมาชิกโดยตรงดังนี:้
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ส่งถุงยังชีพจานวน 4,200 (ประกอบด้วย อาหารแห้ง หน้ากากผ้า และนา้ ยาฆ่าเชือ้ ) ให้กบั
สมาชิกในกรุงเทพฯและภาคอื่นๆ ในประเทศไทยในช่วงการระบาดสามรอบ ด้วยกองทุนที่ระดม
จากการรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ 17
ประสานสมาชิกกับภาคธุรกิจและ NGOs เพื่อการบริจาคอาหารปรุงสุกอีก 2,000 กล่อง
อานวยความสะดวกเพื่อให้สมาชิกสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ 300 คน รวมทัง้ ลูกจ้างทางาน
บ้าน ที่เป็ นแรงงานข้ามชาติ ซึ่งคนกลุม่ นีไ้ ม่ได้รบั การฉีดวัคซีนจากรัฐ ให้ได้รบั การฉีดวัคซีนด้วย
เปิ ด “สายด่วน” เพื่อช่วยสมาชิกในการเข้าถึงการตรวจโควิด เข้าถึงบริการดูแลสุขภาพของรัฐ
ผูใ้ ห้บริการต่างๆ ยาสมุนไพรและวัคซีน โดยให้บริการแก่สมาชิกและครอบครัวมากกว่า 300 คน
อานวยความสะดวกให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการรณรงค์เงินบริจาคจากประชาชน
และการบริจาคของให้กบั สมาชิกที่เผชิญกับความยากลาบาก
เปิ ดตัวโฮมแคร์ ไทยแลนด์ ซึ่งเป็ นแพลทฟอร์มที่บริหารจัดการโดยคนงานเพื่อช่วยประสาน
เชื่อมโยงลูกจ้างทางานบ้านกับผูว้ ่าจ้าง
ให้การสนับสนุนเพื่อให้เข้าถึงโครงการเงินช่วยเหลือของภาครัฐและโครงการช่วยเหลืออื่นๆ ทา
ให้แรงงานนอกระบบจานวนมากสามารถเข้าถึงโครงการเหล่านีไ้ ด้สาเร็จ
อานวยความสะดวกด้านเงินกูป้ ลอดดอกเบีย้ แก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเริ่มธุรกิจได้อีกครัง้ โดย
ให้การสนับสนุนผูท้ าการผลิตที่บา้ น และแรงงานนอกระบบอื่นๆ มากกว่า 1,000 คน เป็ น
จานวนเงินทัง้ หมด 1.5 ล้านบาท
ฝึ กอบรมคนงานในด้านทักษะการดารงชีวิต เช่น การผลิตงานฝี มือ และการขายออนไลน์

กลยุทธ์การรับมือและการปรับตัว
จนถึงปี 2564 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอบแรกร้อยละ 11 มีการเปลี่ยนอาชีพไปทาอย่างอื่น และร้อยละ 30 แจ้งว่าตนเอง
มีรายได้จากอาชีพที่สอง งานใหม่หรืองานทางเลือกเป็ นงานที่สมาพันธ์แรงงานนอกระบบรวมกลุม่ อยู่แล้ว
(ลูกจ้างทางานบ้าน, ผูท้ าการผลิตที่บา้ น, ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย) หรืออาชีพอื่นๆ ที่เป็ นแรงงานนอกระบบ:
เช่น ช่างเสริมสวย, ขายตรงเครื่องสาอาง, ส่งของหรือขนส่ง, เกษตร, ช่างซ่อมต่อเติมบ้าน, หรือแรงงาน
รับจ้างรายวัน

ผูใ้ ห้การสนับสนุนสามารถช่วยเหลือสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และโฮมเนต ประเทศไทย โดยการบริจาคให้แก่การ
รณรงค์การบริจาคเงินช่วยเหลือจากประชาชน ดูรายละเอียดได้จาก https://www.weeboon.com/en/campaign/help-the17

thai-federation-of-informal-workers-help-its-members
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แต่คนที่เข้ามาทางานใหม่ก็ตอ้ งเผชิญกับเรื่องท้าทายเช่นเดียวกับคนที่ทามาอยู่ก่อนแล้ว: เช่น ไม่มีลกู ค้า,
ราคาของที่เพิ่มสูงขึน้ และการแข่งขันกับคนที่เข้ามาทาใหม่ ผูผ้ ลิตงานที่บา้ นคนหนึ่งแจ้งว่า “คนรับงาน
ไปทาที่บา้ นหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปทาขนมอบเพื่อขายในชุมชน แต่เนื่องจากพวกเราหลายคนทา
อย่างเดียวกัน เราไม่มีลกู ค้า” ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้างคนหนึ่งพูดอย่างรวบรัดว่า “ทางานเพิ่มขึน้ แต่ไม่มี
ลูกค้า งานจึงไม่นามาซึ่งรายได้ งานนีจ้ ึงไม่มีประโยชน์”
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 88 กล่าวว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมานี ้ ตนเองต้องใช้วิธีการมากกว่าหนึ่งวิธีเพื่อทาให้
ครอบครัวอยู่รอดให้ได้ แม้ว่าต้องลดคุณภาพชีวิตลง หรือขายทรัพย์สินที่มีอยู่จนหมด วิธีการรับมือที่ใช้กนั
มากที่สดุ คือ การลดการใช้จ่ายในรายการที่ไม่ใช่อาหาร (ร้อยละ 53) ตามมาด้วยการกูย้ ืมเงิน (ร้อยละ 51)
ลดการบริโภคอาหาร (ร้อยละ47) และเอาเงินออมมาใช้ (ร้อยละ44) คนงานบางส่วนขายเครื่องมือที่ใช้ทา
กิน หรือไม่ก็เอาไปจานา อาทิ รถจักรยานยนต์ หรือ เสือ้ วินจักรยานยนต์รบั จ้าง และเครื่องเย็บผ้าของผูร้ บั
ทางานที่บา้ น

สาหรับผูท้ ่ใี ช้วิธีถอนเงินออมตัง้ แต่โควิดเริ่มระบาด ร้อยละ 88 บอกว่าพวกเขาไม่สามารถหารายได้ไปแทน
เงินออมที่นาออกมาใช้ มีเพียงร้อยละ 4 ที่นารายได้กลับเข้ามาเป็ นเงินออมมากกว่าครึง่ จากสถานการณ์
นีท้ าให้จานวนการกูย้ ืมในปี 2564 สูงกว่าในปี 2563 (ร้อยละ 51 ในปี 2564 และร้อยละ 34 ในปี 2563)
ผูน้ าของกลุม่ คนเก็บของเก่าบอกว่า “เมื่อเราขายทุกอย่าง ก็ไม่มีอะไรเหลือ ฉันคิดว่าเราคงไม่มีโอกาสสัก
เท่าใด ที่จะมีทรัพย์สินเหมือนกับที่เราเคยหาได้อีกแล้ว ฉันพูดได้เลยว่าต้องใช้เวลาอีก 6-7 ปี พวกเราจึงจะ
กลับมาฟื ้ นตัวได้”
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หนีส้ ินเป็ นเรื่องที่เป็ นความกังวลสาหรับแรงงานนอกระบบ นี่เป็ นกลุม่ แรงงานที่เป็ นหนีอ้ ยู่แล้วช่วงก่อนเกิด
โควิด และเวลานีม้ ีหนีใ้ หม่เพิ่มขึน้ มาอีก18 ผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้าง หมอนวด และคนเก็บของเก่า เป็ น
กลุม่ ที่ดเู หมือนว่ากูย้ ืมเงินมากกว่ากลุม่ อื่น ในบรรดาคนที่กยู้ ืมร้อยละ 42 แจ้งว่าพวกเขากูย้ ืมจากผูใ้ ห้กใู้ น
ระบบ ร้อยละ 39 กูย้ ืมจากคนในครอบครัว ร้อยละ 34 กูย้ ืมจากผูใ้ ห้กูห้ รือเจ้าหนีน้ อกระบบ และร้อยละ23
กูย้ ืมจากเพื่อนหรือเพื่อนบ้าน อัตราการกูย้ ืมจากเจ้าหนีน้ อกระบบเป็ นเรื่องที่น่าเป็ นห่วง เพราะการกูม้ ี
ดอกเบีย้ สูงมากและสะท้อนถึงสภาวะสิน้ หวังของคนงาน ในการสัมภาษณ์ คนงานบอกว่าตัวเขาหรือเพื่อน
ร่วมงานบางคนมีความจาเป็ นต้องหนีจากเจ้าหนีน้ อกระบบ เมื่อเขาไม่มีเงินไปจ่าย โดยการหลบซ่อนอยู่ท่ี
อื่น หรือแม้แต่ยา้ ยบ้านหนี

การฟื้ นตัวและก้าวต่อไป

18

Komin, W., R. Thepparp, B. Subsing and D. Engstrom (2021), ‘Covid-19 and its impact on informal sector
workers: a case study of Thailand’, Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 31 (1–2), 80–8
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ปลายเดือนธันวาคม 2563 สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและ
อาชีพ ได้เสนอข้อเรียกร้องในเรื่องการฟื ้ นฟูต่อกระทรวงแรงงาน 19 ในเรื่องนี ้ กระทรวงแรงงานได้ตอบสนอง
โดยการจัดให้มีการประชุมหลายครัง้ ระหว่างสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทยและหน่วยงานรัฐ
หลายองค์กร อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร และธนาคารแห่งประเทศไทย และต่อมาได้มีการดาเนินงานดังนี:้
• การลดอัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ (มาตรา 40) ลงร้อยละ 40 จาก
เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565
• อนุญาตให้แรงงานนอกระบบสามารถใช้ศน
ู ย์ฟื้นฟูของภาครัฐกรณีบาดเจ็บจากการทางาน
• ลดดอกเบีย
้ กองทุนผูร้ บั งานไปทาที่บา้ นเหลือ 0 % เป็ นเวลา 3 เดือนสาหรับเงินที่กกู้ ่อนเดือน
ตุลาคม 2563 และระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - สิงหาคม 2565
• ให้ผป
ู้ ระกันตนมาตรา 40 ได้รบั การชดเชยการสูญเสียรายได้ในกรณีท่ตี อ้ งกักตัวที่บา้ น 20
• เปิ ดศูนย์ตรวจโควิดสาหรับแรงงานในระบบและนอกระบบ
• ช่วยให้สมาชิกสมาพันธ์แรงงานนอกระบบได้รบ
ั การฉีดวัคซีน (อย่างที่อธิบายข้างต้น)
ในทางกลับกัน หน่วยงานกรุงเทพมหานครไม่ได้ทาตามที่สญ
ั ญาไว้เรื่องที่จะช่วยผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยรวมถึง
ในพืน้ ที่นาร่องที่หน่วยงานได้อนุมตั ิแล้ว กรุงเทพมหานครได้ยกเลิกการประชุมที่นดั หมายแล้วและไม่ยอม
ให้ผคู้ า้ หาบเร่แผงลอย เข้าพบ ทัง้ ที่หน่วยงานรัฐต่างๆ อาทิ กระทรวงแรงงาน สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และวุฒิสมาชิกให้การสนับสนุนข้อเสนอของผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย

แผนการฟื้ นตัวของสมาพันธ์แรงงานนอกระบบสาหรับกรุ งเทพ: ปี 2565
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เชิญชวนหน่วยงาน
รัฐบาลสนับสนุนการฟื ้ นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ โดยผ่านแนวทาง 4 เรื่องดังนี:้
1. การฟื้ นฟูการจ้างงาน
1) ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากฎหมายและนโยบายต่างๆ ตระหนักถึงแรงงานนอกระบบ
รวมถึงส่งเสริม ปกป้อง และกากับงานของพวกเขา มากกว่าการละเลยหรือลงโทษ

19
20

See www.wiego.org/publications/covid-19-crisis-and-informal-economy-informal-workers-bangkok-thailand
โดยปกติบุคคลที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการประกันสังคมโดยสมัครใจของประเทศไทย (มาตรา 40) มีสิทธิ์ได้รบั การชดเชยรายได้

300 บาท/วัน เป็ นเวลา 40 วันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่กล่าวข้างต้น แรงงานนอกระบบ
เหล่านีจ้ ะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์นเี ้ มื่อกักตัวอยู่บา้ นเมื่อป่ วยด้วยโควิด
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2) จัดให้มีกองทุนแรงงานนอกระบบเพื่อให้เงินกูป้ ลอดดอกเบีย้ สาหรับแรงงานนอกระบบทุก
สาขาอาชีพ
3) เคารพสิทธิในการทางานในพืน้ ที่สาธารณะโดยการคืนบาทวิถีให้กบั ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย
และทางานร่วมกับองค์กรของผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยเพื่อการจัดถนนคนเดิน ตลาดนัด และ
งานกิจกรรมต่างๆ
4) จัดให้มีโควตาสินค้าและบริการของแรงงานนอกระบบสาหรับหน่วยงานรัฐทุกระดับในการ
จัดซือ้ จัดจ้างอย่างน้อยที่สดุ ร้อยละ 30 ของสินค้าและบริการจากแรงงานนอกระบบที่
ได้รบั ผลกระทบจากโควิด 19
5) รับประกันวันทางาน 10 วันต่อเดือนโดยได้รบั ค่าจ้างไม่ต่ากว่าค่าจ้างขัน้ ต่าสาหรับคนงาน
ทุกคน โดยการจัดให้มีบริการที่มีความจาเป็ นอย่างเร่งด่วน อาทิ บริการช่วยดูแลเด็ก
ผูส้ งู อายุ ผูพ้ ิการ งานสาธารณูปโภค งานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
6) สนับสนุนแรงงานนอกระบบหรือสหกรณ์ในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจออนไลน์
2. พัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็ นสาหรับเศรษฐกิจหลังโควิด
1) จัดฝึ กอบรมเรื่องโควิด 19 ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
2) ฝึ กอบรมและเพิ่มทักษะลูกจ้างทางานบ้านและแรงงานนอกระบบอื่นๆ ในเรื่องการทางาน
ดูแลเด็ก ผูส้ งู อายุ และผูพ้ ิการ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3) ฝึ กอบรมแรงงานนอกระบบเรื่องเทคโนโลยีดิจิทลั และทักษะด้านการตลาดสาหรับธุรกิจ
ต่างๆของเขา
3. สวัสดิการประกันสังคมสาหรับทุกคน: ส่งเสริมความเสมอภาคในด้านความคุ้มครองทาง
สังคม
1) ขยายการประกันสังคมให้ครอบคลุมและจัดให้มีสิทธิประโยชน์ท่เี ท่าเทียมกันสาหรับ
แรงงานนอกระบบทุกกลุม่ แรงงานในระบบ และแรงงานข้ามชาติ
• ในระยะเวลาอันใกล้นี ้ ควรมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์การประกัน ตามมาตรา 40 (ซึ่ง
ครอบคลุมแรงงานนอกระกลุ่มต่างๆ) รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่คนงาน
ในช่วงการระบาดของโควิดและนโยบายที่ต่อเนื่องในการชดเชยการสูญเสียรายได้ของ
คนงานที่ตอ้ งกักตัวที่บา้ น
• ในระยะกลาง จัดให้มีการประกันการว่างงานสาหรับคนงานทุกคนในประเทศไทย
(แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ และแรงงานข้ามชาติ) จัดให้มีการคุม้ ครองความ
เป็ นมารดาในด้านการประกันรายได้อย่างน้อย 90 วัน โดยการประกันรายได้อย่างน้อย
ในอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า
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2) จัดให้มีศนู ย์เลีย้ งเด็กที่เปิ ดดาเนินการในเวลาทางานของแรงงานนอกระบบ
3) ขยายความคุม้ ครองเงินสงเคราะห์บุตรให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในประเทศไทยแบบถ้วนหน้า
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในกลไกการกาหนดนโยบาย
1) สร้างความมั่นใจการมีตวั แทนของแรงงานนอกระบบในคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อให้
แรงงานนอกระบบสามารถได้รบั สิทธิอย่างเท่าเทียมกับแรงงานในระบบและผูแ้ ทนจากภาครัฐ
2) เพิ่มจานวนของตัวแทนแรงงานนอกระบบในคณะกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบ เพื่อให้
สมดุลกับผูแ้ ทนจากภาครัฐ
การศึกษาเรื่องวิกฤตโควิด 19 และเศรษฐกิจนอกระบบ เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ผูห้ ญิงระดับสากล Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) และ
องค์กรภาคีตวั แทนแรงงานนอกระบบใน 12 เมือง กล่าวคือ อักกรา ประเทศกานา อาห์เมดาบัด
ประเทศอินเดีย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดาการ์ ประเทศเซเนกัล ดาร์เอสซาลาม ประเทศ
แทนซาเนีย เดลี ประเทศอินเดีย เดอร์บนั ประเทศแอฟริกาใต้ ลิมา ประเทศเปรู เม็กซิโกซิตี ้ ประเทศ
เม็กซิโก เพลเวน ประเทศบัลแกเรีย นิวยอร์คซิตี ้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทีรูปปูร ์ ประเทศอินเดีย
โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจยั เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Research
Center -IDRC /CRDI) ประเทศแคนาดา วิธีการศึกษาใช้แบบผสมผสาน อันประกอบด้วยการสารวจ โดย
ใช้ แบบสอบถามต่อแรงงานนอกระบบ และการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างต่อผูน้ า
แรงงานนอกระบบ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยเป็ นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หากต้องการข้อมูลเพิ่ม
สามารถอ่านได้จากลิงค์ wiego.org/COVID-19-Global-Impact-Study
เครือข่ายผูห้ ญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing
(WIEGO) เป็ นเครือข่ายระดับสากลที่ม่งุ เน้นการเสริมสร้างอานาจให้แก่แรงงานยากจน โดยเฉพาะผูห้ ญิง
ให้มีความเป็ นอยู่ท่มี ่นั คง โดยเฉพาะแรงงานหญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ WIEGO เชื่อว่าแรงงานทุกคน
ควรได้รบั โอกาสที่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สิทธิ ความคุม้ ครอง และการแสดงความคิดเห็น WIEGO
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนาข้อมูลสถิติและการขยายองค์ความรูเ้ กี่ยวกับเศรษฐกิจนอก
ระบบ การสร้างเครือข่าย และพัฒนาขีดความสามารถในกลุม่ องค์กรแรงงานนอกระบบ รวมทัง้ การ
ร่วมมือกับเครือข่ายและองค์กรต่างๆ ในการผลักดันนโยบายระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล
หากต้องการข้อมูลเพิ่มสามารถเยี่ยมชมในเว็บไซด์ www.wiego.org
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สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย (The Federation of Informal Workers of Thailand - FIT)
เป็ นตัวแทนของแรงงานนอกระบบทั่วประเทศไทยกว่า 23,000 คน สมาชิกของสมาพันธ์ฯ คือ
สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย
สมาคมผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์รบั จ้างประเทศไทย
เครือข่ายลูกจ้างทางานบ้านในประเทศไทย
สหกรณ์บริการหมู่บา้ นนักกีฬา
และสหพันธ์ผคู้ า้ หาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร
สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เป็ นองค์กรที่
ให้การสนับสนุนทางวิชาการกับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ ประเทศไทยและองค์กรสมาชิกอื่นๆ
การศึกษานีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจยั เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ – IDRC เมืองออตตาวา
ประเทศแคนาดา ความคิดเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ม่เกี่ยวข้องแต่ประการใดกับองค์กรและคณะกรรมการ
บริหารของ IDRC

