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6

บทสรุปผู้บรหิาร

 การศกึษานีไ้ด้มุง่เน้นไปท่ีกลุม่เป้าหมายซึง่เป็นแรงงานนอกระบบและแกนน�าแรงงานนอกระบบจ�านวน 66 คน ในเขต

กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย ซึง่ประกอบไปด้วยสีส่าขาอาชพีดงันี ้ผูท้�าการผลติทีบ้่าน, ลกูจ้างท�างานบ้าน, ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์

รับจ้าง และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การวิจัยครั้งนี้จัดท�าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้: 

 − ศกึษาประเด็นส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อการประกอบอาชพีและการเข้าถงึการบรกิารสาธารณะของแรงงานนอกระบบ

 − ศกึษากลยทุธ์ทีแ่รงงานนอกระบบและองค์กรฐานสมาชกิ (membership-based organizations-MBOs) ใช้ในการ 

 แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

 − ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานนอกระบบ, องค์กรของรัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

 − ศึกษาคุณูปการของแรงงานนอกระบบที่มีต่อผู้คน ชุมชน และสังคมในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร

 ผลการศึกษาจะน�าไปสู่การวางแผนปฏิบัติการ รวมถึงการก�าหนดนโยบายต่างๆของสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ

กรงุเทพมหานคร และข้อเสนอแนะต่อ WIEGO, เครอืข่ายแรงงานนอกระบบ, หน่วยงานรฐัระดบัท้องถิน่และระดบัประเทศ และ

องค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ 

 ผลการศึกษาโดยรวมสะท้อนให้เห็นว่า: 

แกนน�ากลุ่มผู้ผลิตเพื่อขาย ก�าลังอธิบายและวาดภาพภาพบ้านของตนเองในระหว่างการวิจัย   รูปโดย : S. O. Reed



7รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ

 แรงงำนนอกระบบมีส่วนท�ำให้กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองน่ำอยู่ มีควำมปลอดภัย มีควำมเจริญรุ่งเรือง และมี

บทบำทส�ำคัญเชิงโครงสร้ำงต่อเศรษฐกิจในระบบ แรงงานนอกระบบมีส่วนอย่างมากในฐานะสมาชิกชุมชน, ผู้ให้บริการ และ

ผูขั้บเคลือ่นเศรษฐกจิ คณุปูการทีเ่กดิข้ึนจากแรงงานเหล่านีไ้ด้รบัการยืนยนัจากงานวชิาการทัง้เก่าและใหม่ทีศ่กึษาเก่ียวกบัความ

เป็นเมือง ตัวอย่าง เช่น ค่านิยม “การเป็นหูเป็นตา” ในการเสริมสร้างความปลอดภัยและความรู้สึกร่วมของชุมชน, การพึ่งพาผู้

ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างในฐานะผูเ้ชือ่มโยงส่งต่อผูโ้ดยสารเข้าระบบขนส่งมวลชนทีม่กีารเชือ่มต่อทีอ่าจยงัด้อยประสทิธภิาพ

ในเขตเมอืงของกรงุเทพมหานคร และบทบาทของผูค้้าหาบเร่แผงลอยในการขบัเคลือ่นระบบอาหารให้เขตเมอืง นอกจากนี ้การ

วิจยักลุ่มย่อย (การสนทนากลุม่-Focus group) ได้แสดงให้เหน็ถงึแนวทางทีแ่รงงานนอกระบบให้การสนบัสนนุโดยตรงแก่ระบบ

เศรษฐกจิและแรงงานในระบบ ตวัอย่างเช่น บรกิารขนส่งและอาหารราคาไม่แพงแก่แรงงานในระบบและเจ้าหน้าทีร่ฐั (ผูข้บัขีร่ถ

จกัรยานยนต์รับจ้างและร้านค้าหาบเร่-แผงลอย), การลดภาระในการดแูลครอบครวัของบุคลากรระดบัวิชาชพีและส่งเสรมิผูห้ญงิ

ท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ท�างานอยู่ในระบบ (ลูกจ้างท�างานบ้าน), และการผลิตสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังผู้ค้าปลีกในระบบ 

(ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน) ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าแรงงานในระบบและนอกระบบไม่ได้เพียงท�างานขนานกันอย่างอิสระ แต่เศรษฐกิจใน

ระบบยังต้องอาศัยและพึ่งพาการบริการของแรงงานนอกระบบด้วยเช่นกัน  

 ในขณะเดียวกัน สถำนภำพทีไ่ม่เป็นทำงกำรของแรงงำนก็ถอืเป็นสำเหตุของควำมเปรำะบำงทำงเศรษฐกิจสงัคมและ

ทำงกฎหมำยของแรงงำนนอกระบบ ข้อมลูจากทกุสาขาอาชพีในการศกึษาครัง้นี ้แรงงานแสดงความรูส้กึถึงมลลกัษณ์ทางสงัคม

ทีม่ต่ีออาชพีของพวกเขา ลกูจ้างท�างานบ้านและผูท้�าการผลติทีบ้่านประสบปัญหาหลายอย่างในการท�างาน ตวัอย่างเช่น ลกูจ้าง

ท�างานบ้านขาดการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยประสบปัญหาการถูก 

ไล่ที,่ การคกุคามในรปูแบบต่างๆ และการเรยีกรบัผลประโยชน์จากเจ้าหน้าทีร่ฐัท้องถ่ินหรอืเจ้าหน้าทีบั่งคบักฎหมาย และคงเป็น

เรื่องยากหากจะไม่กล่าวถึงความเปราะบางและความไม่แน่นอนท่ีผู้ค้าหาบเร่ประสบเมื่อไม่นานมานี้ จากการบังคับย้ายหาบเร่

แผงลอยซึ่งด�าเนินการโดยกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย “คืนทางเท้าให้ประชาชน” ยิ่งไปกว่านั้น สถานะทางอาชีพที่ไม่เป็น

ทางการยงัเป็นตวัขดัขวางแรงงานเหล่านีไ้ม่ให้สามารถเข้าถงึบริการทางการเงินและสนิเชือ่ทีจ่ะช่วยให้พวกเขามบ้ีานเป็นของ 

ตัวเองได้ การไม่มีฐานทะเบียนราษฎร์ในกรุงเทพจึงกลายเป็นอุปสรรคหลักใหญ่ในการใช้สิทธิในฐานะพลเมืองของ

กรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้บทบาทของแรงงานนอกระบบจึงถูกก�าหนดโดย “ความจ�าเป็น” “ความเป็นชายขอบ

ของสงัคม” “และความไม่มตีวัตน” (Sopranzetti, 2556) จงึไร้พลงัในการดงึความสนใจและการให้ความส�าคญัจากเจ้าหน้าทีรั่ฐ

 แรงงำนนอกระบบรับรู้ถึงประโยชน์ของกำรรวมตัวจัดตั้ง แต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหำหลำยอย่ำงในกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรฐำนสมำชิก แรงงานจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกนน�าองค์กรฐานสมาชิก ได้ยกให้เห็นถึง

ความส�าคัญของการท�างานร่วมกัน หรือยกตัวอย่างให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มน้ันสามารถช่วยส่งเสริมการท�ามาหากิน

ได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ดี แรงงานส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้วิธีการระดับบุคคลในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆในการประกอบอาชีพ 

เช่น การพัฒนาตวัเองเพือ่ให้เป็นแรงงานท่ีมทีกัษะสงูและความน่าเชือ่ถือ, พฒันาสนิค้าทีต่อบสนองตลาดมากยิง่ข้ึน, หรอืปรบัตวั 

ให้เข้ากับรายได้ที่ลดลงโดยการประหยัดค่าครองชีพ ข้อท้าทายต่างๆในการจัดตั้งกลุ่มที่ถูกอธิบายโดยผู้เข้าร่วมการศึกษา 

ครั้งนี้ สะท้อนถึงปัญหาที่องค์กรด้านแรงงานนอกระบบทั่วโลกเผชิญอยู่อย่างชัดเจน (Bonner and Spooner 2553) ตัวอย่าง

เช่น ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกกลุ่ม, ช่องว่างทางความสามารถและการมีส่วนร่วมทางสังคมระหว่างแรงงานในระดับแกนน�า

และแรงงานที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม ในส่วนของการไม่มีเครือข่ายผู้ค้าขายระดับเมือง ความพยายามของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

ท้องถิน่ในการต่อรองเพือ่ใช้พืน้ทีส่าธารณะ กบันโยบายการกวาดล้างแบบปูพรมจงึไม่ประสบความส�าเรจ็ ด้วยการจัดตัง้สมาพันธ์ 

แรงงานนอกระบบขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ แกนน�าองค์กรฐานสมาชิกมีโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพในการวางแผนและการสื่อสารระหว่าง

กลุ่มสมาชิกและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มสมาชิกในฐานะ “แรงงาน” และในขณะเดียวกันยังคงอัตลักษณ์ตัวตนเดิมและ

สนับสนุนระบบในฐานะ “สมาชิกชุมชน”
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 ผลการศึกษาเฉพาะกรณีประกอบด้วย: 

กำรประกอบอำชีพและบทบำทในระบบเศรษฐกิจ

 บ่อยครัง้ทีแ่รงงำนนอกระบบต้องหำช่องทำงอืน่ในกำรหำรำยได้ นอกเหนอืจำกอำชพีหลกัของพวกเขำเพือ่ให้เพยีง

พอต่อกำรด�ำรงชีพ: โดยร้อยละ 50 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรอ้ยละ 33 ของผู้ท�าการผลิตที่บา้นที่เขา้รว่มการวิจัย 

มอีาชพีเสริมนอกเหนอืงานหลกัของพวกเขา ในขณะทีส่่วนใหญ่ลกูจ้างท�างานบ้านท�างานเต็มเวลากบันายจ้างคนเดยีว แต่ใช้เวลา

ในวันหยุดในการไปท�างานบ้านอืน่ด้วย และเนือ่งด้วยการจดัระเบียบหาบเร่แผงลอยในเขตเมอืงท�าให้ผูค้้าหาบเร่แผงลอยในพืน้ที่

ที่ยกเลิกจุดผ่อนผันจึงเสมือนถูกบีบบังคับให้หาช่องทางท�ามาหากินอื่น

 แรงงำนนอกระบบเป็นผู้ให้บริกำรทั้งแก่ลูกค้ำทั้ง “ในระบบ” และ “นอกระบบ”: ในขณะที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่มีเป้าหมายการให้บริการแก่แรงงานในระบบในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกงาน 

ในขณะทีผู้่ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างในพืน้ทีช่านเมอืงของกรงุเทพมหานครอาศัยแรงงานนอกระบบด้วยกนัเป็นกลุม่ลกูค้าหลกั 

เช่นเดียวกับผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่ส่วนมากจะรับงานจากลูกค้าในระบบ เช่น บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ แต่ผู้ผลิตเพื่อ

ขายจะท�างานให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปในชุมชนและท่ีรู้จักต่อๆกันมา

 ในส่วนของอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำงและผู้ท�ำกำรผลิตที่บ้ำนได้ยกถึงปัญหำที่

เกดิจำกแรงกดดนัทำงด้ำนกำรตลำด (กลไกตลำด) ในขณะทีผู่ค้้ำหำบเร่แผงลอยเน้นถงึนโยบำยและกฎระเบยีบจำกภำครฐั 

ส่วนลกูจ้ำงท�ำงำนบ้ำนให้ควำมส�ำคญักบัทนุมนษุย์ อปุสรรคหลกัในการประกอบอาชพีทีส่่งผลต่อแรงงานนอกระบบประกอบ

ด้วย: 

− แรงกดดันทำงด้ำนกำรตลำด (กลไกตลำด): ผู้ผลิตเพื่อขายมีช่องทางขายหรือตลาดค่อนข้างจ�ากัด ในขณะที่ผู้รับงานไปท�าที่

บ้านประสบปัญหางานไม่ต่อเนือ่ง รวมถึงงานเร่งด่วนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึง่ส่งผลต่อการบรหิารจดัการเวลาในช่วงงาน

เร่งด่วน ขณะทีผู่ข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างประสบกบัอปุสงค์ทีค่่อนข้างแตกต่างกนัระหว่างช่วงชัว่โมงเร่งด่วนและช่วงเวลาอืน่ๆ

− นโยบำยรัฐและกำรปฏิบัติของภำครัฐ: การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่มีต่อหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานครเมื่อไม่นาน

มานี้มีผลกระทบโดยตรงและอย่างมากต่อผู้ค้าหนึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ในขณะที่อีกกลุ่มก็เผชิญกับแรงกดดันและ

ความกังวลอันเนื่องมาจากสถานะทางกฎหมายของตลาด รวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้อธิบายถึงกรอบกฎหมายซ่ึง

อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถบังคับเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ส�าหรับลูกจ้างท�างานบ้านก็ต้องเสียเวลาในท�างาน เนื่องจากการ

เดินทางที่ไม่สะดวก

− ทุนมนุษย์และทุนทรัพย์: ลูกจ้างท�างานบ้านรู้สึกว่าการขาดทักษะบางอย่าง (เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ, การท�าอาหาร) เป็นข้อ

จ�ากัดในการดึงดูดผู้ว่าจ้างที่ต้องการ และการหาอาชีพใหม่ภายหลังเกษียณอายุ ผู้ท�าการผลิตที่บ้านต้องการทักษะการท�างานที่

สงูขึน้และอุปกรณ์การท�างานทีเ่หมาะเพือ่เข้าถงึฐานลกูค้าทีต้่องการเช่นเดยีวกนั

− ภำระครอบครัวและปัญหำสุขภำพ: แรงงานหญิงมีภาระงานในการดูแลครอบครัวและการตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบ

ประสิทธิภาพการท�างานและโอกาสในการท�างาน อายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นข้อกังวลในทุกเพศและทุกสายอาชีพ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งลูกจ้างท�างานบ้านที่เกรงว่าจะเกิดการเลือกปฏิบัติของนายจ้างอันเนื่องมาจากอายุท่ีมากข้ึน

− แรงขับของเศรษฐกิจมหภำค: ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยถูกมองว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการสร้างรายได้ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับแรงงานที่พึ่งพาการตลาด “นอกระบบ” เป็นส่วนใหญ่ แรงงานนอกระบบยังได้สังเกตถึงการแข่งขันที่สูง

ขึ้นในตลาดแรงงานนอกระบบ ตัวอย่างเช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ได้จดทะเบียน, ลูกจ้างท�างานบ้านที่ค่าแรงถูกกว่า

และอายุน้อยกว่า, เสื้อผ้าส�าเร็จรูปน�าเข้าราคาถูก และผู้ค้าหน้าใหม่ รวมถึงร้านสะดวกซื้อที่เพิ่มขึ้น
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กำรเข้ำถึงกำรบริกำรทำงสังคม

 ปัญหำเชงิปฏบิตักิำรและทรรศนะคตเิชงิลบต่อบรกิำรสำธำรณสุขเป็นอปุสรรคในกำรเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณสขุมี

คุณภำพส�ำหรับแรงงำนนอกระบบ: แรงงานจ�านวนมากยังกังขากับคุณภาพการรักษาภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าของไทย แม้ว่าบางคนจะเล่าถงึประสบการณ์ทีด่ใีนการรบับรกิารกต็าม อปุสรรคของการเข้ารบับรกิารประกอบด้วย การรอ

ควินาน, คณุภาพการรกัษาและการบรกิารทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ, ขัน้ตอนการส่งตวัทียุ่ง่ยาก, การต้องจ่ายค่าธรรมเนยีม ค่ายานอก

บัญชี ค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง ค่าผ่าตัด และค่ามัดจ�าเพิ่มเติมจากสิทธิ์ รวมถึงชั่วโมงการเปิดให้บริการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาในกรณีฉุกเฉิน รวมถึง กรณีอุบัติเหตุทางถนน (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ปัญหาเหล่านี้ท�าให้สถานะทางการ

เงินของแรงงานแย่ลง ด้วยเหตุที่พวกเขาต้องหยุดงานทั้งวันเพื่อไปโรงพยาบาลหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้คาดคิด ด้วยเหตุนี้ผู้ 

เข้าร่วมการศึกษานี้หลายคนยอมเสียค่าเงินให้กับคลินิกเอกชนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรายได้

 ส�ำหรบัแรงงำนบำงคนกำรไม่มีฐำนทะเบยีนรำษฎร์ในกรงุเทพ เป็นข้อจ�ำกดัในกำรใช้สิทธพิลเมอืงและเข้ำถงึบรกิำร

ที่ควรได้รับ: ในจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและลูกจ้างท�างานบ้านเป็นกลุ่มที่มีบ้าน

เป็นของตนเองในกรุงเทพมหานครน้อยกว่ากลุ่มผู้ท�าการผลิตที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การไม่มีฐานทะเบียนราษฎร์ใน 

เขตน้ันๆท�าให้แรงงานไม่สามารถเลอืกผูแ้ทนในท้องท่ีหรอืเข้าถึงการสนบัสนนุทางสงัคมบางอย่างจากหน่วยงานรัฐท้องถ่ินได้ เช่น 

กองทุนหมู่บ้าน ที่ด�าเนินการโดยส�านักงานเขต ลูกจ้างท�างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง อธิบายถึงความยากล�าบากในการย้าย

สิทธิป์ระกันสขุภาพถ้วนหน้าเพือ่มารบับรกิารยงัโรงพยาบาลในเขตทีพ่กัอาศยั

 กำรไม่สำมำรถเข้ำถึงบรกิำรสนิเช่ืออนัเนือ่งมำจำกสถำนะของแรงงำนนอกระบบ เป็นอปุสรรคส�ำคญั (ท่ีแรงงำนได้

กล่ำวถึง) ในกำรปรับปรุงสภำพควำมเป็นอยู่และบ้ำนพักอำศัยของพวกเขำ นอกจากกลุ่มลูกจ้างท�างานบ้านที่ “อาศัยอยู่กับ

นายจ้าง” แล้วนัน้ แรงงานส่วนใหญ่ทีไ่ม่มบ้ีานของตนเองในกรงุเทพฯ ต้องการทีจ่ะมบ้ีานเป็นของตนเอง ส�าหรบัผูท้ีมี่บ้านแล้วก็

อยากที่จะปรับปรุงบ้านพักเพื่อแก้ปัญหาในช่วงน�้าท่วม ต้องการแยกพื้นที่ท�างานออกจากส่วนพักอาศัย (ส�าหรับผู้ท�าการผลิตที่

บ้าน), หรือเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตามแรงงานในทุกสายอาชีพเผชิญกับปัญหาการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจาก

การไม่มสิีนทรพัย์ค�า้ประกนั, หลกัฐานการรบัเงนิเดอืน หรอืผูค้�า้ประกนั ในขณะทีแ่รงงานบางคนกก็ล่าวตรงไปตรงมาว่าไม่อยาก

เป็นหนี้

ควำมสัมพันธ์กับองค์กรและหน่วยงำนในเขตเมือง 

 หน่วยงำนของรัฐโดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่บังคับกฎหมำย มีกำรควบคุมและออกกฏระเบียบอย่ำงเข้มงวดแต่ไม่ค่อย

ให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำงและผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย เนื่องด้วยผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้า

หาบเร่แผงลอยต้องใช้ที่สาธารณะ จึงเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าท่ีบังคับกฎหมายอย่างสม�่าเสมอ แรงงานบางคนมีทัศนคติท่ีเป็น 

กลางกบัการปฎสัิมพนัธ์นี ้แต่ส่วนใหญ่อธบิายถงึประสบการณ์ไม่ดทีีมี่สาเหตมุาจากนโยบายทีไ่ม่เป็นธรรมหรือการทุจรติในระดบั

ล่าง นอกเหนือจากการบริการความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะที่พวกเขามีส่วนร่วมในฐานะ “เป็นหูเป็นตา” ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้

ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างและผูค้้าหาบเร่แผงลอยไม่ได้ยกตวัอย่างกรณอีืน่ใดทีเ่จ้าหน้าทีม่ส่ีวนสนบัสนนุอาชพีของพวกเขา

 ในทำงกลบักันผู้ท�ำกำรผลิตท่ีบ้ำนและลกูจ้ำงท�ำงำนบ้ำนสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรสนบัสนนุต่ำงๆได้ ถงึแม้ว่ำสภำพกำร

ท�ำงำนที่โดดเดี่ยวอำจจะเป็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงก็ตำม มีหน่วยงานและบริการเชิงส่งเสริมหลากหลายให้กับผู้ท�าการผลิตที่

บ้าน เช่น กองทนุส�าหรบัผูท้�างานทีบ้่าน, กองทนุหมูบ้่าน, การอบรมจากส�านกังานเขต อย่างไรกต็ามการเข้าถงึการบรกิารเหล่านี้ 

ขึ้นอยู่กับความคิดริเริ่มที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ลูกจ้างท�างานบ้านมีความกระตือรือร้นในการเข้าอบรมที่ส่วนใหญ่
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จัดขึ้นโดยองค์กรภาคประชาสังคม แต่พวกเขาไม่ค่อยมีการติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น ส�านักงานเขต

 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในพื้นที่เขตเมืองถูกจ�ำกัดและถูกก�ำหนดด้วยบริบททำงกำรเมืองในปัจจุบัน: ถึงแม้

แรงงานจะมีส่วนร่วมในการเมืองระดับประเทศ (จากข้อมูลกลุ่มลูกจ้างท�างานบ้านและผู้ท�าการผลิตที่บ้าน) แรงงานได้มีการยก

ตัวอย่างถึงการพยายามมีส่วนร่วมในการวางแผนและก�าหนดนโยบายระดับท้องถิ่นหรือระดับเขต แต่ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ 

ยิ่งไปกว่านั้นการยกเลิกสภาเขตและความล่าช้าในการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศภายใต้รัฐบาลทหารไม่ได้ส่งผลดีต่อการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน

กติตกิรรมประกาศ
 งานศกึษาวจิยันีด้�าเนนิการโดย พนูทรพัย์ สวนเมอืง ตลุาพนัธ์, ชดิชนก สมานตระกลู, พรรณ ีโทวกลุพานชิย์ และ Sarah 

Orleans Reed วิเคราะห์ข้อมูลโดย Ana Carolina Ogando คณะผู้จัดท�าขอขอบคุณ ดร.บุญสม น�้าสมบูรณ์, ดร.นฤมล นิราทร 

และ Rhonda Douglas ส�าหรับความคิดเห็นเชิงลึกและข้อเสนอแนะ และขอขอบคุณ Megan Macleod ส�าหรับการจัดพิมพ์

รายงานฉบับนี้ แปลและเรียบเรียงภาษาไทยโดย อัสมา แก้วประดับ และ ชิดชนก สมานตระกูล   คณะผู้จัดท�าขอบคุณเป็นอย่าง

ยิง่ส�าหรับสมาชกิและแกนน�าสมาคมเครอืข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย, เครอืข่ายลกูจ้างท�างานบ้านในประเทศไทย, สมาคม

ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างแห่งประเทศไทย และสหกรณ์บรกิารชมุชนหมูบ้่านนกักฬีา ซึง่เสยีสละเวลา ให้ข้อมลูประสบการณ์ 

และมส่ีวนร่วมในการศกึษาครัง้นี้



เรณู เดวีเลาะ, แกนน�าสหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาก�าลังขายสินค้าเบ็ดเตล็ดอยู่ที่แผงค้าในตลาด

รูปโดย : Paula Bronstein / Getty Images Reportage
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บทที่ 1: บทน�า

พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้อ�านวยการโฮมเน็ท ประเทศไทย ก�าลังอ่านทวนข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย

รูปโดย : พรรณี โทวกุลพานิชย์

ที่มำและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

 แรงงานนอกระบบถอืเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทย และมบีทบาทส�าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ ส�านกังานสถติิ

แห่งชาติ (ปี 2559) ประเมินไว้ว่าร้อยละ 55.6 ของแรงงานในระบบเศรษฐกิจไทยเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

ทางกฎหมายและประกนัสงัคม   ในกลุม่ประเทศซกีโลกใต้ แรงงานนอกระบบมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ โดยเฉพาะในระบบสงัคมเมอืง

ในฐานะผู้ให้บริการอาหาร, การดแูล, การคมนาคม และผลติในเขตเมอืง (Chen และคณะ 2559) แม้กระนัน้กต็ามแรงงานเหล่านี้ 

กลับกลายเป็นชายขอบทางการเมืองและบ่อยครั้งที่ถูกลงโทษหรือปรับอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ และมีความอ่อนไหว

ต่อนโยบายของเมือง การตลาด และนายจ้าง

 ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) และสหภาพยุโรป (European Union) การ

ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ระบุปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการเข้าถึงบริการสาธารณะของแรงงาน

นอกระบบทีท่�างานในเขตกรุงเทพมหานคร ค้นหากลยทุธ์ต่างๆทีจ่ะถกูน�ามาใช้เพ่ือรบัมอือปุสรรคเหล่านี ้และบทบาทและสถานะ

ของแรงงานนอกระบบต่อหน่วยงานและบคุคลากรภาครัฐในเขตเมอืง ผลการศกึษานีจ้ะน�าไปสูก่ารก�าหนดแผนงานและนโยบาย



13รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ

กรอบที่ 1: เกี่ยวกับผู้ร่วมกำรวิจัย

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (เครือข่ำยจัดตั้งผู้หญิงในเศรษฐกิจ

นอกระบบ): เป็นเครือข่ายสากลด้านการวิจัย-นโยบายและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสถานะแรงงานยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แรงงานหญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ WIEGO สร้างพันธมิตรและประกอบด้วยสมาชิกจากสามภาคส่วน ได้แก่ องค์กรฐาน

สมาชิกของแรงงานนอกระบบ, นักวิจัยและนักสถิติด้านเศรษฐกิจนอกระบบ, และผู้เชี่ยวชาญองค์กรด้านการพัฒนาที่สนใจ

ในเศรษฐกจินอกระบบ WIEGOด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์ในการก่อตัง้องค์กรโดยให้ความช่วยเหลอืเพือ่สร้างความเข้มแขง็ 

ให้กับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ, ด�าเนินการวิเคราะห์นโยบาย, ท�างานวิจัยเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

นอกระบบ, ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและจัดเวทีนโยบายเก่ียวกับเศรษฐกิจนอกระบบ และจัดท�าเอกสารและเผยแพร่

แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมแรงงานนอกระบบ

โฮมเนท็ ประเทศไทย (HomeNet Thailand) ถกูก่อตัง้ข้ึนในปี 2542 ในฐานะองค์กรพฒันาเอกชนท่ีให้ความช่วยเหลอืกลุม่ผู้

ท�าการผลติทีบ้่านท่ัวประเทศไทย ในปี 2551 ได้พัฒนาเป็นองค์กรฐานสมาชกิของแรงงานนอกระบบ (MBO) และได้จดทะเบยีน

เป็นสมาคมอย่างเป็นทางการในปี 2556 ปัจจุบนัมสีมาชิกมากกว่า 4,000 คน ประกอบด้วยกลุม่ผูท้�าการผลติท่ีบ้านเป็นหลกั ผู้ค้า 

หาบเร่แผงลอย, ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้าง, เกษตรกร และแรงงานรบัจ้างรายวนั สมาคมเครอืข่ายแรงงานนอกระบบได้รบัการ

สนบัสนนุด้านเทคนิคและการจัดการองค์กรจากมลูนธิเิพือ่การพฒันาแรงงานและอาชีพ (FLEP) ซึง่มลูนธิยิงัได้ให้การสนบัสนนุ 

เครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้านในประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 อีกด้วย

สมำพนัธ์แรงงำนนอกระบบกรุงเทพมหำนคร ประกอบไปด้วยโฮมเนท็ประเทศไทย (HomeNet), เครอืข่ายลกูจ้างท�างานบ้าน

ในประเทศไทย, สหกรณ์บริการชมุชนหมูบ้่านนักกีฬา และสมาคมผูขั้บข่ีรถจกัรยานยนต์รบัจ้างแห่งประเทศไทย ได้ก่อตัง้ข้ึนในปี 

 2559 เพือ่เป็นตวัแทนและเป็นกระบอกเสยีงของผูท้�าการผลติทีบ้่าน, ลกูจ้างท�างานบ้าน, ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้าง และ

ผูค้้าหาบเร่แผงลอย ในกรุงเทพมหานคร ขณะทีร่ายงานฉบับนีจ้ดัท�าข้ึน สมาพนัธ์อยูร่ะหว่างกระบวนการร่างแผนยทุธศาสตร์

ส�าหรับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย และรวมถึงข้อเสนอต่อ WIEGO, เครือข่ายแรงงานนอกระบบ, หน่วยงาน

รัฐระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และหน่วยงานภาคประชาสังคมอื่นๆ

 ค�าถามเพื่อการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ มีเค้าโครงมาจากแบบสอบงานวิจัยที่ผ่านมาและการประชุมเบ้ืองต้นกับ 

โฮมเน็ท-ประเทศไทย ซ่ึงเป็นค�าถามที่สื่อถึงความกังวลและการให้ความส�าคัญของแรงงานนอกระบบต่อการประกอบอาชีพ, 

บริการสาธารณะ, สิทธิทางกฎหมาย และนโยบายของเมือง จากขอบเขตงานวิจัยเบ้ืองต้นเหล่านี้ รายงานฉบับน้ีจึงศึกษาถึง:

 − กิจกรรมทางอาชีพหลักและฐานลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหลักของแรงงานนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภท

ของอุปสรรคในการเข้าถึงกลุ ่มลูกค้าหรือผู ้ใช้บริการ หรืออุปสรรคในการยกระดับรายได้ของพวกเขา

 − อุปสรรคหลักส�าหรับแรงงานนอกระบบในการเข้าถึงการบริการสาธารณะที่จ�าเป็นในเขตเมือง เช่น ระบบสาธารณะ

สุข และการมีที่อยู่อาศัย

 − อะไรคือกลยุทธ์ที่แรงงานนอกระบบและองค์กรฐานสมาชิกใช้เพื่อรับมือกับอุปสรรคในการประกอบอาชีพ, ลูกค้า

และผู ้ใช้บริการ และบริการสาธารณะต่างๆ 

 − แรงงานนอกระบบมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆอย่างไร และลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์

เป็นอย่างไร

 − แรงงานงานนอกระบบมองตัวเองอย่างไรในฐานะผู้สร้างประโยชน์แก่สังคมและเมือง(ในกรุงเทพมหานคร)

 งานวจิยันีต้้องการระบุปัญหาและความต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจงในกลุม่อาชพีต่างๆ ในขณะเดยีวกนัลงลกึถงึประเดน็ท่ีส่งผล 

กระทบต่อผู้ประกอบอาชีพทั้งสี่ที่เป็นตัวแทนของสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ
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บริบทของแรงงำนนอกระบบในกรุงเทพมหำนคร

 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้นิยามแรงงานนอกระบบว่าคือแรงงาน “ผู้มีงานท�าท่ีไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลัก

ประกันทางสังคมจากการท�างาน” ผลการส�ารวจจากส�านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2559 ประเมินว่ามีแรงงานนอกระบบ 1.48 

ล้านคนท�างานในกรุงเทพมหานคร เทียบกับแรงงานในระบบ 3.73 ล้านคน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2560) อย่างไรก็ตาม ค�า

นิยามของแรงงานนอกระบบนี้ไม่ได้รวมถึง แรงงานมีกฎหมายคุ้มครอง (แม้เพียงในนาม) เช่น ลูกจ้างท�างานบ้าน และผู้ท�าการ

ผลิตที่บ้าน เช่นเดียวกันแรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา 39 (ผู้ประกันตนโดยอิสระ) และมาตรา 40 (ผู้

ประกันตนโดยสมัครใจ) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ดังนั้น วิธีการประเมินจ�านวนแรงงานแรงงานนอกระบบอีกวิธีหนึ่ง 

คือ ควรนับรวมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 เพิ่มไปจากจ�านวนแรงงานนอกระบบตามส�านักงานสถิติแห่งชาติด้วย จึง

เท่ากับว่ามีจ�านวนแรงงานนอกระบบในกรุงเทพ 2.1 ล้านคนในปี 2558 ด้วย (ส�านักประกันสังคม 2559)1 

 อย่างไรกต็ามตัวเลขนีย้งัไม่รวมถงึแรงงานทีเ่ป็นกลุม่เปราะบางท่ีสดุซึง่คอืกลุม่ผูร้บัจ้างท�างานบ้าน และผูร้บัท�าการผลติ

ในบ้านที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร

 จากรายละเอยีดทีไ่ด้รบัจากมลูนธิเิพือ่การพฒันาแรงงานและอาชพี ภายในระยะเวลาไม่ถงึสองทศวรรษ ประเทศไทยได้

จดัท�านโยบายหลักหลายประการเพือ่ขยายการคุ้มครองทางสงัคมแก่แรงงานนอกระบบ ซ่ึงได้รวมถึงการรเิริม่โครงการหลกัประกนั

สุขภาพทั่วหน้าในปี 2545, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�างานบ้าน (2553), กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างท�างานบ้าน 

(2555) และผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40) ที่ขยายขอบเขตเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ อย่างไรก็ตาม การด�าเนิน

งานเพื่อการคุ้มครองลูกจ้างท�างานบ้านและผู้ท�าการผลิตที่บ้านยังคงมีจุดอ่อน ผู้ประกันตนนอกระบบยังไม่ได้รับการคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ในหลายด้านที่เทียบเท่ากับแรงงานในระบบ และจ�านวนเข้าร่วมประกันตนยังมีน้อย ซึ่งจะอธิบายในเนื้อหาส่วน

ถัดไป อุปสรรคหลายๆอย่างท�าให้แรงงานนอกระบบไม่สามารถใช้สิทธิในการดูแลสุขภาพภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ, ชลธิชา และพูนทรัพย์ 2557)

 ยิ่งไปกว่านั้น การที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในปี 2557 ตามด้วยการรัฐประหาร ซึ่งส่งผลให้

ตัวเลขจีดีพีในปีนั้นโตเพียงร้อยละ 0.8 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2558 และ 2559 ยังคงต�่ากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค

เดียวกัน (IMF, 2559) รัฐบาลทหารภายใต้การบริหารงานโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังคงอยู่ในอ�านาจขณะที่

รายงานฉบับนี้เขียนขึ้น การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศยังไม่มีการก�าหนด และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกมองว่าเป็นฉบับเผด็จการ 

(Cambroux, 2559) ไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครข้ึนใหม่เมื่อครบวาระ เพียงแต่มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมา

ด�ารงต�าแหน่ง และสภากรุงเทพมหานครได้ถูกยุบลง คณะคสช.ได้ยกเลิกการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครที่จะต้องมีขึ้นใน

ปี 2559 และแต่งตั้งพลต�ารวจเอกท่านหนึ่งขึ้นมาแทน

ข้อมูลประชำกรและนโยบำยตำมสำขำอำชีพ

 ในการศกึษาวจิยัในครัง้นีย้งัคงขาดข้อมลูทางวชิาการบางประการของทัง้สีก่ลุม่สาขาอาชพี (ผูท้�าการผลิตทีบ้่าน, ลกูจ้าง

ท�างานบ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง) ข้อมูลโดยรวมของแต่ละอาชีพมีดังนี้

1 จากข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ�านวน 317,884 คน และ และมาตรา 40 จ�านวน  335,602 คน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือผู้ที่เคยเป็นแรงงาน

ในระบบ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน และต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อหลังออกจากงาน ส่วนมาตรา 40 คือ ประกันสังคมส�าหรับอาชีพอิสระที่เข้า

ประกันสังคมตามความสมัครใจ)
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ผู้ท�ำกำรผลิตที่บ้ำน: 

 ผูท้�าการผลติทีบ้่านในการศึกษานีห้มายถงึ “แรงงานนอกระบบท่ีรบัท�าการผลติสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ ภายในท่ีพกัตนเอง

หรือบริเวณโดยรอบ โดยได้รับค่าตอบแทนจากการท�างาน” ซึ่งผู้ท�าการผลิตที่บ้านนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้รับงาน

ไปท�าที่บ้าน และผู้ผลิตเพื่อขาย (อาชีพอิสระ)2 สถิติล่าสุดของผู้ท�าการผลิตที่บ้านในประเทศไทย ได้จากข้อมูลการส�ารวจผู้รับ

ท�างานบ้านในที่ 2550 ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้รับงานไปท�าที่บ้านเท่านั้น จากข้อมูลพบว่ามีผู้รับงานไปท�าที่บ้าน จ�านวน 52,000 คน 

ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60 เป็นผู้หญิง ซึ่งมีช่วงอายุ 39-30 ปี มากที่สุด

 ผูร้บังานไปท�าทีบ้่านได้รบัการคุ้มครองภายใต้พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน 2553 ซึง่มีการประกันค่าแรง

ขัน้ต�า่และนายจ้างต้องรบัรองความปลอดภยัและชวีอนามัยในการท�างานแต่ทว่าพระราชบัญญติัไม่ได้ครอบคลมุถึงผูผ้ลติเพ่ือขาย 

จากการทบทวนข้อกฎหมายโดย WIEGO ในปี 2560 พบว่ายังคงมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องด้วยแรงงานไม่อยากใช้

กระบวนการร้องเรียน เพราะกลัวการถูกตอบโต้จากผู้ว่าจ้าง  (von Broembsen, 2017) ผลการศึกษาในปี 2556 จากงานวิจัย

โครงการ IEMS ได้ชี้เพิ่มเติมว่าทั้งผู้รับงานไปท�าที่บ้านและผู้ท�าการผลิตที่บ้านที่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายได้น้อยกว่า

ค่าแรงขั้นต�่ามาก (Horn และคณะ, 2556)

ลูกจ้ำงท�ำงำนบ้ำน: 

 ส�านักงานสถติิแห่งชาติ (2559) ระบตัุวเลขลูกจ้างท�างานบ้านสญัชาตไิทยในกรงุเทพมหานครท่ีประมาณเกอืบ 120,000 

คน (ลูกจ้างในครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของนายจ้าง) ในจ�านวนนี้เป็นผู้หญิงถึง 100,000 คน คาดกันว่าจ�านวนลูกจ้าง

ท�างานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ (โดยส่วนมากมาจากเมียนมาร์, ลาว และกัมพูชา) ในเขตกรุงเทพมหานครมีตัวเลขใกล้เคียง

กับแรงงานไทยหรือมากกว่า อย่างไรก็ตามการประเมินตัวเลขของแรงงานข้ามชาติยังค่อนข้างกว้าง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลาย

ด้าน เช่น นายจ้างไม่ค่อยจดทะเบียนลูกจ้าง, การอพยพเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายจึงไม่สามารถแยกแรงงานตามสายอาชีพได้ 

และแรงงานหลายคนไม่มใีบอนญุาตท�างาน (ILO, 2559) เช่นเดยีวกบัลกูจ้างท�างานบ้านคนไทย ส่วนใหญ่แล้วลกูจ้างท�างานบ้าน 

ข้ามชาติเป็นผู้หญิง

 ลูกจ้างท�างานบ้านได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎกระทรวงฉบับท่ี 14 ว่าด้วยการคุ้มครองลูกจ้างท�างานบ้าน (2555)  

อย่างไรตาม ก็ยังมีนายจ้างอีกจ�านวนมากที่ไม่ทราบถึงกฎกระทรวงนี้และไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง:

 มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงคมนาคมจ�านวน 97,771 คน ในปี 

2559 ที่จ�านวนวินให้บริการ 5,477 วินทั่วเมือง3 อย่างไรก็ตาม Sopranzetti (2556) ประเมินไว้ว่าอาจมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้างถึง 200,000 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร หากรวมจ�านวนของผู้ขับขี่และวินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย ผู้ประกอบอาชีพนี้

ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ซ่ึงยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอน

 อาชีพขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างถือเป็นอาชีพท่ีค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับอาชีพอื่นอีกสามอาชีพ เป็นท่ีคาดกันว่า

จักรยานยนต์รับจ้างเกิดขึ้นในช่วงที่เศรฐกิจเฟื่องฟูในช่วงปี 2533 ซึ่งมีคนหลั่งไหลอพยพจากภาคอีสานเข้าสู่กรุงเทพฯเป็น

จ�านวนมาก เพื่อหางานท�าหลังหมดฤดูท�านา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการขนส่งที่คล่องตัวของเมืองหลวง ภายหลัง

วิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปี 2540 อาชีพขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างขยายจ�านวนมากขึ้นเนื่องจากแรงงานถูกเลิกจ้างจาก

2 ตามที่ได้อธิบายโดย Horn และคณะ (2556), “ผู้ผลิตเพื่อขายโดยทั่วไปแล้วมีการติดต่อโดยตรงกับตลาดและมีการซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเอง” ส่วน ผู้รับงานไปท�า

ที่บ้าน อาจมีการท�าสัญญาผ่านบริษัท กิจการเอกชน ผู้รับเหมาช่วง หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบส�าหรับการผลิต และโดย

ทั่วไปมีการจ่ายค่าแรงตามจ�านวนที่ระบุต่อชิ้นที่ผลิต ผู้รับงานไปท�าที่บ้านไม่มีการติดโดยโดยตรงกับลูกค้าหรือตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาผลิตขึ้น
3 หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559
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โรงงานอตุสาหกรรม ทกุวนันีผู้ข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างมบีทบาทส�าคญัในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะโดยท�าหน้าทีเ่ป็นผู้รับ

ส่งผู้โดยสารเพือ่ต่อรถประจ�าทางและรถไฟฟ้า (Sopranzetti 2556, ศกัดิส์ทิธิ ์และอภวิฒัน์, 2558) รถจกัรยานยนต์รบัจ้างถกูจดั

ให้อยูใ่น “วิน” ซึง่คือกลุม่ผูข้บัขีร่บัจ้างทีบ่ริการผูโ้ดยสารตามเส้นทางเฉพาะหรอืตามทางแยกต่างๆ ในปี 2548 ไทยเป็นประเทศ

แรกทีจ่ดัให้มกีารให้บรกิารจักรยานยนต์รบัจ้างอย่างเป็นทางการในระดบัประเทศ และมกีารออกพระราชกจิจานเุบกษา ประกาศ

อัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างและมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2547 (Oshima และ

คณะ 2550) ภายใต้ระบบใหม่นีร้ฐับาลจดัให้มแีผ่นป้ายทะเบยีนสเีหลอืงและเสือ้วนิซึง่ท�าหน้าท่ีเสมอืนเป็นใบอนญุาตส่วนบคุคล 

เสื้อวินได้ระบุพื้นที่วินของผู้ขับขี่และเส้นทางที่ผู้ขับขี่สามารถให้บริการได้

 ในปี 2557 รัฐบาลทหารออกประกาศให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างขึ้นทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาตใบขับขี่ใหม่และ

เพือ่ออกเสือ้วนิใหม่ ค�าสัง่นีท้�าให้จ�านวนผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างทีข่ึน้ทะเบยีนอย่างถกูต้องเพิม่จ�านวนขึน้เป็นสองเท่า (จาก 

50,000 เป็นมากกว่า 100,000 คน โดยประมาณ) และจ�านวนวินที่ให้บริการ จาก 4,500 เป็น 5,800 วิน โดยรัฐบาลชี้แจงถึง

เจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่เพื่อกวาดล้างผู้มีอิทธิพลท่ีเรียกรับผลประโยชน์จากจักรยานยนต์รับจ้าง โดยอนุญาตให้เฉพาะ

จกัรยานยนต์รับจ้างทีข่ึน้ทะเบยีนอย่างถกูต้องตามกฎหมายเท่านัน้สามารถให้บรกิารได้ และยงัมีเป้าหมายเพือ่ลดค่าโดยสารโดย

การแข่งขันตลาดและลดค่าใช้จ่ายของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้องจ่ายเพื่อการติดสินบนและการซื้อเสื้อวิน มาตรฐานค่า

โดยสารใหม่ทั่วประเทศใหม่นี้ นอกจากจะเป็นผลดีกว่าอัตราค่าโดยสารเก่าแล้วยังมีการก�าหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ส�าหรับการ

โดยสารระยะไกลอีกด้วย4

ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย: 

 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และมีที่มาอันยาวนาน (นฤมล, 2549)  ตาม

สถิติกรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2559 มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย จ�านวน 10,676 คน ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ขาย

ในจุดผ่อนผันของกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, 2559) แต่จ�านวนที่กล่าวเป็นเพียงสัดส่วนเล็กๆของแผงลอยที่มีอยู่ใน

พ้ืนท่ีสาธารณะทั่วเมือง ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย หลายคนเป็นแผงแบบไม่อยู่ประจ�าที่ หรืออีกหลาย

คนที่มีสถานะการลงทะเบียนชั่วคราว หรือ “รอการขึ้นทะเบียน” (Batreau และ Bonner 2559, ชลธิชา 2557) แม้ว่าผู้ค้า

หาบเร่แผงลอยจะกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ค้าเหล่านี้กลับต้องท�ามาค้าขายภายใต้สภาวการณ์ทางกฎหมายที่ไม่

แน่นอนและไม่อาจคาดการณ์ได้ กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครนั้น อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เขต

ก�าหนดพืน้ทีแ่ละชัว่โมงการตัง้ร้านและอนญุาตให้มกีารขายในพืน้ทีผ่่อนผนั อย่างไรก็ตาม การอนญุาตนีส้ามารถเพกิถอนได้ง่าย

และท�าให้ผูข้ายเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงนโยบายและการขดูรดีจากโดยเจ้าหน้าทีเ่ขตหรอืผูม้อีทิธพิล จากการศกึษานโยบายผู้ว่า

ราชการกรงุเทพมหานครต่อการค้าข้างทางในช่วงหลายทศวรรษทีผ่่านมาพบว่า มหีลายรปูแบบ ท้ังการก�าหนดกฎเกณฑ์ควบคมุ 

การเบียดขับ, การผ่อนผันโดยไม่มีเงื่อนไข, และการให้การสนับสนุนผู้ค้า (เช่น การให้สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก – ชลธิชา 2557, 

Yasmeen และนฤมล 2557)

 ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลทหารตั้งแต่ปี 2557 กรุงเทพมหานครได้พยายามลดจ�านวนผู้ค้าข้างทางในพ้ืนท่ี

สาธารณด้วยนโยบายแบบปูพรม ภายใต้สโลแกน “คืนทางเท้าให้ประชาชน” ท�าให้จ�านวนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยลดลงเป็นอย่าง

มาก จ�านวนผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนให้ขายในจุดผ่อนผันในปี 2559 ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากปี 2557 สื่อหลายส�านักรายงานว่าผู้ค้า

จ�านวนมากถูกเบียดขับออกจากพื้นที่ค้าขาย รวมถึงตลาดท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลายแห่ง5  

เป็นทีเ่หน็ได้ชดัจากกลุม่ตัวอย่างในการศึกษาครัง้นีท้ีจ่ะอธบิายในเนือ้หาด้านล่างว่าผูค้้าจ�านวนมากได้ถอนตวัออกจากการค้าขาย

แบบถกูต้องได้ไปตัง้ร้านแบบผดิกฎหมายและมคีวามเสีย่ง หรอืไปเปิดร้านในพืน้ทีท่ีม่กีารควบคมุน้อย และ/หรอื มีค่าเช่าทีส่งู

4 ดูตัวอย่างอัตราค่าโดยสารใหม่ได้ที่ ไทย พีบีเอส 2559  “Motorcycle taxi service to become fairer, reasonable, and safer under the military 

revamp” 19 มิถุนายน 2559. http://englishnews.thaipbs.or.th/motorcycle-taxi-service-become-fairer-reasonable-safer-military-revamp.
5 ดูข้อมูลรายชื่อและแผนที่พื้นที่ที่มียกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยเดือนกรกฎาคม 2559  ได้ที่เว็บไซต์ข่าวสด หัวข้อ  “Vanishing Bangkok” 
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กลุ่มตัวอย่ำงของแต่ละอำชีพ

 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 อาชีพ ที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นสมาชิกขององค์กรฐานสมาชิก (MBOs) ได้แก่:

 • ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน เป็นตัวแทนสมาคมเครือข่ายแรงงานงานนอกระบบ (HomeNet) ซึ่งมีสมาชิก 4,100 คน ทั่ว

ประเทศ มีสมาชิกหลักเป็นกลุ่มผู้ท�าการผลิตที่บ้าน รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ค้าขาย, ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และเกษตรกร มี

สมาชกิทีเ่ป็นผู้หญงิถงึสามในสีส่่วนของสมาชกิทัง้หมดในประเทศไทย และสมาชกิกลุม่ผูท้�าการผลิตทีบ้่านจ�านวน 127 คน อาศัย

อยู่ในกรุงเทพมหานคร

 • เครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้านในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 ด้วยการช่วยเหลือจากเครือข่ายแรงงานนอกระบบ  

ในปี 2559 เครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้านมีสมาชิกที่เป็นคนไทย 337 คน และเป็นแรงงานข้ามชาติ 114 คน ส่วนใหญ่มาจาก

ประเทศเมียนมาร์ สมาชิกเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิงและสมาชิกส่วนใหญ่ท�างานในกรุงเทพมหานคร

 • สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 จากข้อมูลของแกนน�า ปัจจุบันสมาคมฯ

สมาชิกมากกว่า 5,500 คน มีทะเบียนสมาชิกในระบบฐานข้อมูลของสมาคม 3,300 คน มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเพียง 130 คน 

อัตราส่วนสมาชิกชายต่อหญิงนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตที่พบได้ทั่วไปในวินจักรยานยนต์รับจ้างท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

 • ถึงแม้ว่าผู้ค้าหาบเร่แผงลอยได้มีการจัดระเบียบตัวเองเป็นระยะๆในบางพื้นท่ี ตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เผชิญกับการไล่ที่ การจัดระเบียบของผู้ค้าข้างทางของกรุงเทพมหานครก็ยังคงไม่เป็นเอกภาพ (ชลธิชา, 

2557) สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา เขตสะพานสูงก่อตั้งในปี 2553 เพื่อสร้างอ�านาจการต่อรองของผู้ค้าที่มีแผงอยู่ใน

ตลาดของชมุชน ตลาดน้ีต้ังอยูใ่นพืน้ทีส่าธารณะโดยมีการเคหะแห่งชาตเิป็นเจ้าของพืน้ที ่ซึง่การเคหะแห่งชาติได้ยืน่ค�าร้องต่อศาล

เพื่อขับไล่ผู้ค้า สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาประกอบได้ด้วยสมาชิกผู้หญิง 152 คน และผู้ชาย 52 คน และเป็นตัวแทน

เกือบทั้งหมดของผู้ค้าในตลาด มีผู้ค้าเขตอื่นในกรุงเทพมหานครกว่า 180 คน ได้เข้าร่วมกับสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

ประกอบไปด้วยผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร, ผู้ค้าจากการเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ผู้ค้าจากเขตบางกะปิและ

เขตหนองจอก
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ตารางที่ 1: องค์ประกอบและโครงสร้ำงขององค์กรฐำนสมำชิก*

กลุ่มตัวแทน สมำชิกในกรุงเทพมหำนคร เพศและอำยุ โครงสร้ำงองค์กร

สมาคมเครือข่าย

แรงงานนอก

ระบบ

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน, 

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย, 

เกษตรกร, ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้าง,  

แรงงานรับจ้างราย

วัน, และแรงงาน

หลายอาชีพ

ทั้งหมด 425 คน ประกอบ

ด้วย ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน127 

คน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 

180 คน, อื่นๆ 307 คน 

(เกษตรกร, แรงงานรับจ้าง

รายวัน, แรงงานหลาย

อาชีพ)

สมาชิกทั่วประเทศ 

ร้อยละ 75 เป็นผู้

หญิง

ท�างานร่วมกับมูลนิธิเพื่อ

การพัฒนาแรงงานและ

อาชีพ

สมาคมผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์

รับจ้าง

ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้าง

สมาชิกในระบบฐานข้อมูล 

3,300 ถึง5,500 คน

ผู้ชาย 3,200 คน, 

ผู้หญิง 130 คน 

(จากฐานข้อมูล)

อายุเฉลี่ย: 44 ปี

เครือข่ายลูกจ้าง

ท�างานบ้าน

ลูกจ้างท�างานบ้าน คนไทย 337 คน, แรงงาน

ข้ามชาติ 114 คน 

สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ใน

กรุงเทพมหานคร 

ผู้หญิงทั้งหมด ท�างานร่วมกับมูลนิธิเพื่อ

การพัฒนาแรงงานและ

อาชีพ

สหกรณ์บริการ

ชุมชนหมู่บ้าน

นักกีฬา

ผู้ค้าในตลาดหมู่บ้าน

นักกีฬาแหลมทอง  

สมาชิก 204 คน ผู้หญิง 152 คน, 

ผู้ชาย 52 คน

           6

  ที่มำ: ข้อมูลมาจากองค์กรฐานสมาชิก (MBOs)

  *ทุกองค์กรฐานสมาชิก (MBOs) ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสมาชิกสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ

ระเบียบวิธีวิจัยและผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการผ่านการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 11 กลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยแกนน�าและสมาชิกขององค์กรฐาน

สมาชิก (MBOs) ทั้งสี่สาขาอาชีพ ระหว่างเดือนธันวาคม ปี 2559 ถึง เดือนมกราคม ปี 2560 เครื่องมือในการวิจัยกลุ่มย่อยได้

รบัการออกแบบและพฒันาโดย Sally Roever ผูอ้�านวยการโครงการด้านนโยบายเมอืงจาก WIEGO ร่วมกบัทมีวจิยัและยดึหลกั

วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากโครงการ IEMS เมื่อปี 25557 วิธีการศึกษาประกอบด้วย ผู้ด�าเนินการวิจัย (ผู้น�ากิจกรรม) กล่าว

น�ากระบวนการและด�าเนนิค�าถามตามเครือ่งมอืวจิยัเป็นภาษาไทย นอกจากนีม้ผีูแ้ปลคอยช่วยผูจ้ดบนัทกึข้อมลูเพือ่น�าข้อมลูมา

พัฒนาขึ้นเป็นรายงาน โดยปกติแล้วกระบวนการวิจัยกลุ่มย่อยจะใช้เวลาไม่เกินสามช่ัวโมงด้วยความยินยอมของผู้เข้าร่วมก่อน

หน้า หลังจากเสร็จสิ้นจากการวิจัยกลุ่มย่อยและการวิเคราะห์เบื้องต้น นักวิจัยได้น�าเสนอผลการศึกษาบางส่วนแก่ตัวแทนกลุ่ม

6  ผู้ขับขี่ในสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบจากชุมชนประดิษฐ์โทรการไม่ใด้สมาชิกของสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย
7 IEMS (The Informal Economy Monitoring Study)  เป็นโครงการการวจิยัท่ีใช้วิธกีารศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและเชงิปริมาณ เคร่ืองมอืวจิยัได้รับการออกแบบ

เพื่อประเมินสภาพชีวิตจริงของแรงงานนอกระบบ โครงการวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษามากกว่า 3 ปี ใน 10 เมืองทั่วโลก โครงการ IEMS มีจุดประสงค์ที่จะ

สร้างหลักฐานภาคสนามทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและมีเหตุผลของแรงขับทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งส่งผลต่อสภาพการท�างานในระบบเศรษฐกิจนอกระบบ มุม

มองของผู้ใช้แรงงานต่อปัญหาและบทบาทพวกเขามีต่อเมือง ในเมืองต่างๆท่ัวโลก เก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกพัฒนาร่วมกันโดย Caroline Moser, 

Angélica Acosta, และ Irene Vance.
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อาชีพทั้งสี่ในสมาพันธ์แรงงานนอกระบบเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2560

 ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัเป็นแรงงานนอกระบบทัง้หญงิและชายรวม 66 คน ประกอบด้วยผูผ้ลติเองขายเอง11 คน, ผูร้บังานไป

ท�าที่บ้าน 12 คน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 11 คน, ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 18 คน และลูกจ้างท�างานบ้าน  12  คน ผู้เข้าร่วม 

ทุกคนจากทั้งสี่สาขาอาชีพมีอายุมากกว่า 36 ปี ซึ่งมีเพียงหนึ่งคนที่อายุ 36 ปี ที่เหลืออายุมากกว่า 40 ปี

ตารางที่ 2: ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง

จ�ำนวน

สำขำอำชีพ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 18

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 11

ลูกจ้างท�างานบ้าน 12

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน 25

    ผู้ผลิตเพื่อขาย 12

ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน 13

เพศ ผู้หญิง 52

ผู้ชาย 14

อำยุ 25-18 0

35-26 0

45-36 11

55-46 30

65-56 24

มากกว่า 65 1

แกนน�ำ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 7

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 6

ลูกจ้างท�างานบ้าน 6

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน 11

   ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

 

 ในจ�านวนทัง้สีส่าขาอาชพี ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างเท่านัน้ท่ีมผีูเ้ข้าร่วมการวจิยัส่วนใหญ่เป็นผูช้าย ในขณะทีล่กูจ้าง

ท�างานบ้านทัง้หมดเป็นผูห้ญงิ (ร้อยละ 100) กลุม่ผูค้้าหาบเร่แผงลอยเป็นกลุม่ทีม่อีายมุากทีส่ดุ ซ่ึงโดยเฉลีย่คือ 56 ปีส�าหรบัผูค้้า

ผู้หญิง และ 63 ปีส�าหรับผู้ค้าผู้ชาย กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีอายุน้อยที่สุดจากตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด (ผู้

หญิง 43.3 ปี ผู้ชาย 52 ปี) ข้อมูลจากทุกสาขาอาชีพพบว่า อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมงานวิจัยผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง ยกเว้นผู้ท�าการ

ผลิตที่บ้าน โดยทั่วไปผู้ชาย (อายุเฉลี่ย 54 ปี) มีอายุโดยเฉลี่ยมากกว่าผู้เข้าร่วมผู้หญิง 4 ปี (อายุเฉลี่ย 50 ปี) 
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ตารางที่ 3: ลักษณะกลุ่มตัวอย่ำงแบ่งตำมสำขำอำชีพ

สำขำอำชีพ ผู้หญิง ผู้ชำย จ�ำนวนผู้

เข้ำร่วม

จ�ำนวน อำยุเฉลี่ย จ�ำนวน อำยุเฉลี่ย

ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้าง

7 43 11 52 18

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 10 56 1 63 11

ลูกจ้างท�างานบ้าน 12 51 0 *** 12

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน 23 52 2 48 25

รวม 52 14 66

          ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานวิจัยถูกคัดเลือกจากสถานภาพในองค์กรฐานสมาชิก (MBOs) จากนั้นจ�าแนกกลุ่มตัวอย่าง

ตามสาขาอาชีพและตามสถานะแกนน�าหรือสมาชิก (แกนน�า MBO และสมาชิก MBO) ตามที่ได้อธิบายในกรอบที่ 2 ลักษณะ

ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46.2 (30 คน) เป็นแกนน�าจากแต่ละสาขาอาชีพ และมีกลุ่มเฉพาะแกนน�า 5 กลุ่มจากทั้ง 11 กลุ่ม การ

มส่ีวนร่วมของแกนน�าแรงงานถอืเป็นการเปิดกว้างทางมมุมองในการเข้าถงึนโยบายและบรกิารสาธารณะ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็น

ตัวแทนจากอาชพีนัน้ๆ ในส่วนของผูท้�าการผลติทีบ้่านและผูค้้าหาบเร่แผงลอย นอกเหนอืจากบทบาทของพวกเขาในองค์กรฐาน

สมาชิก แต่ละคนยังมีบทบาทอื่นในฐานะแกนน�าชุมชนของพวกเขาอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) หรือ

ต�ารวจอาสา

 แม้ว่าผลการศึกษาวิจัยนี้จะน�ามาซึ่งข้อสรุปประเด็นส�าคัญที่มีผลต่อแรงงานนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร แต่

เป็นการศกึษาทีม่กีลุม่ตวัอย่างทีม่ลีกัษณะเฉพาะ จงึมข้ีอจ�ากดัในการน�าผลทีไ่ด้อ้างองิไปยงัประชากรได้ ข้อค้นพบนัน้เป็นผลการ

ศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งตัวแทนของแกนน�าและสมาชิกกลุ่มองค์กรฐานสมาชิก มากกว่าเป็นตัวแทนประชากรแรงงานนอกระบบ

โดยรวม ลูกจ้างท�างานบ้าน ในกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างท�างานบ้านเกือบทั้งหมด มีนายจ้างชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับค่าจ้างสูงกว่าและมี

สภาพการท�างานที่ดีกว่าลูกจ้างท�างานบ้านทั่วไป กลุ่มตัวอย่างจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงมากเกิน

จ�านวนประชากรเมื่อเทียบกับจ�านวนสมาชิกเพศหญิงในสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ถึงแม้ว่าข้อมูลนี้ให้มุมมองเฉพาะ

เกี่ยวกับความต้องการระหว่างเพศของอาชีพนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้ถือสัญชาติไทย ด้วยเหตุนี้กลุ่มตัวอย่าง

จึงสามารถน�าเสนอความต้องการเฉพาะของประชากรท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้ ซ่ึงเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ

ที่มีมากโดยเฉพาะอาชีพลูกจ้างท�างานบ้าน8 โดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มแรงงานมีอายุ ที่มีส่วนร่วมและมี

อ�านาจในการขับเคลื่อนกลุ่ม ซึ่งตัวแทนเหล่านี้จึงมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งความรู้และกลไกการสนับสนุนมากกว่า

แรงงานนอกระบบโดยทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร

8 การศกึษาก่อนหน้านีท่ี้จัดท�าขึน้โดย Anderson (2559), HomeNet (2560) และ HomeNet (2557) ได้แสดงตวัอย่างและจดัท�าข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัข้อจ�ากดั

ด้านการด�ารงชวีติ, สภาพการจ้างงาน และการเข้าถงึการบรกิารด้านสาธารณสขุของลกูจ้างท�างานบ้านสญัชาตอิืน่



21รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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กรอบที่ 2: กำรศึกษำผู้เข้ำร่วมงำนวิจัยจ�ำแนกตำมอำชีพและที่ตั้ง

ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย: กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ค้า 11 คนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแกนน�าผู้ค้า 6 คน

จากสหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา เขตสะพานสูง, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 5 คนจากชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร 

ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีผู้ค้าเพศชายเพียง 1 คน ที่เข้า

ร่วมการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมาในฐานะตัวแทนภรรยาและลูกสาวที่เป็นผู้ดูแลหลักที่แผงค้าในชุมชนประดิษฐ์โทรการ

 ถึงแม้ว่าจะถูกคุกคามจากการไล่ที่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ตลาดชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาก็ยังไม่ได้ได้รับผลกระทบ

จากนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนถนนสายหลักของรัฐบาลทหาร ซึ่งตรงข้ามกับผู้ค้าในชุมชนประดิษฐ์โทรการ

ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการขอคืนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีค�าสั่งไปยังส�านักเขตต่างๆ เมื่อเดือนตุลาคม 2559 

โดยไม่ให้ขายสินค้าบนจุดผ่อนผันเดิมบนถนนพหลโยธิน

ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง: กลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้ประกอบด้วยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 3 กลุ่ม โดยมี 1 กลุ่มที่

เป็นแกนน�าสมาคมผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยจัดการวจิยักลุม่ย่อยทีส่�านกังานของสมาคม แกนน�าส่วนใหญ่

ให้บริการอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง เช่น ถนนลาดพร้าวและถนนสุขุมวิท ในขณะท่ีอีกกลุ่มตัวอย่างขับรถจักรยานยนต์

รับจ้างในบริเวณถนนลาดพร้าวเป็นส่วนใหญ่  กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ผู้ขับขี่ที่ให้บริการอยู่แถบชานเมือง เช่น เขตบางนา และ

บางพลี มีเพศหญิงถึง 7 คน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 17 คน 

ผู้ท�ำกำรผลิตที่บ้ำน: การศึกษานี้มีการจัดวิจัยกลุ่มย่อยของผู้ท�าการผลิตที่บ้าน 4 กลุ่ม รวม 25 คน ประกอบไปด้วย:

 − ผู้ผลิตเพื่อขาย: เป็นตัวแทนระดับสมาชิก จากสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพศหญิง 6 คน อาศัยอยู่ใน

การเคหะทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ หรือบริเวณใกล้เคียง

 − ผู้ผลิตเพื่อขาย: เป็นตัวแทนระดับแกนน�าจากสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพศหญิง 5 คน ผู้ชาย 1 คน 

มาจากหลายพื้นที่ในทั้งเขตบางบอน, หลักสี่ มีนบุรีและหนองจอก

 − ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน: เป็นตัวแทนระดับสมาชิกจากสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพศหญิง 5 คน เพศชาย 

1 คน อาศัยอยู่ที่การเคหะฉลองกรุง เขตหนองจอก

 − ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน: ระดับแกนน�าจากสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพศหญิง 7 คน มาจากเขตมีนบุรี, 

หนองจอก และบางกะปิ

ลูกจ้ำงท�ำงำนบ้ำน: ในการศึกษานี้ได้จัดการวิจัยกลุ่มย่อย 2 ครั้ง เป็นกลุ่มแกนน�าจากเครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้าน 1 กลุ่ม 

และเป็นกลุ่มสมาชิกอีก 1 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มเป็นเพศหญิง แบ่งเป็นกลุ่มละ 6 คน โดยเกือบทุกคนท�างานให้กับ

นายจ้างชาวต่างชาติ



แม่ค้าขายผลไม้ที่ตลาดนัดชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา  รูปโดย : S. O. Reed
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บทที่ 2: การประกอบอาชพี
กิจกรรมอำชีพและกำรเข้ำถึงลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร

 แรงงานนอกระบบทั้งสี่อาชีพที่เข้าร่วมการวิจัยในโครงการ Bangkok Focal City นี้มีสองสาขาอาชีพคือ ผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้พื้นที่สาธารณะในการขายสินค้าหรือการให้บริการ ในขณะ

ที่อีกสองสาขาอาชีพซึ่งคือลูกจ้างท�างานบ้านและผู้ท�าการผลิตที่บ้านที่โดยส่วนใหญ่แล้วให้บริการในพื้นที่ส่วนบุคคล ตารางที่ 4 

แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมอาชีพต่างๆของแรงงานนอกระบบ รวมถึงอาชีพเสริมท่ีอีกด้วย

ตารางที่ 4: กิจกรรมแบ่งตำมสำขำอำชีพ 

สำขำอำชีพ กิจกรรม จ�ำนวน

ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง  

กิจกรรมอาชีพหลัก รับส่งผู้โดยสาร 15 

กิจกรรมอาชีพรอง ส่งพัสดุหรือเอกสาร 4 

อาชีพเสริม งานนอกระบบอื่นๆ/อาชีพอื่น 8 

ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย

กิจกรรมอาชีพหลัก ค้าขาย 11 

กิจกรรมอาชีพรอง สานตะกร้า, ขัดเครื่องทองลงหิน 2 

อาชีพเสริม เบี้ยเลี้ยงจากการเป็นกรรมการสหกรณ์ 4 

ผู้ท�ำกำรผลิตที่บ้ำน  

กิจกรรมหลัก เย็บผ้า/รับตัดเสื้อ 21 

กิจกรรมรอง รับปักเลื่อม ปักลูกไม้/งานฝีมือ 7 

อาชีพเสริม งานนอกระบบอื่นๆ/อาชีพอื่น 14 

ลูกจ้ำงท�ำงำนบ้ำน  

 กิจกรรมหลัก ท�างานบ้าน 12

ท�าเต็มเวลา (นายจ้างคนเดียว) 8

ท�างานเสริม (นายจ้างหลายคน) 4

ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

 ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง: ส่วนใหญ่แล้วให้บริการรับส่งผู้โดยสารและส่งพัสดุหรือเอกสาร ส่วนอาชีพเสริมอื่นๆ

ได้แก่ขายอาหาร และรับจ้างท�างานช่าง,รับขนย้ายของ หรือขับอูเบอร์ (Uber)  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงคนหนึ่งกล่าว

ว่า การขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้เสริม เนื่องจากเงินเดือนจากการเป็นลูกจ้างท�างานบ้าน

นั้นไม่เพียงพอต่อรายจ่าย (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1)  มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิง 2 คน จากเขตชานเมืองที่เข้า

ร่วมการศกึษาคร้ังนีไ้ด้อธบิายถงึการทีต้่องขายอาหารรมิทางเป็นอาชพีเสรมิ คนแรกกล่าวถึงการขายอาหารอสีานในช่วงบ่ายว่ามี

รายได้ดีกว่าขับจักรยานยนต์รับจ้างในช่วงเช้า (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) อีกคนที่เพิ่งกลับมาขับจักรยานยนต์รับจ้างเต็ม

เวลา เธอต้องหยดุขบัรถเพราะตัง้ครรภ์ และเพ่ิงกลบัมาท�าอาชพีนีห้ลงัจากคลอดลกูได้ไม่นาน ในช่วงระหว่างตัง้ครรภ์เธอต้องท�า
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ขนมขายเพื่อหารายได้อีกทางหนึ่ง (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) โดยรวมแล้วผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงส่วนใหญ่มี

แหล่งรายได้เสริมและท�างานเป็นผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างเฉพาะช่วงเวลาเท่านัน้ ดเูหมอืนว่าการขบัจกัรยานยนต์รบัจ้างเพ่ือ

เป็นอาชีพเสริมถือก็เป็นเรื่องปกติ ผู้ขับขี่ชายรายหนึ่งจากย่านชานเมืองกล่าวว่า ที่วินของเขามีผู้ขับขี่ประมาณ 105 คน “บาง

คนท�างานในโรงงานหรือบริษัท และขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแค่เช้าหรือเย็นเท่านั้น” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2)

 แกนน�าสมาคมกล่าวว่า ที่วินของเขาในเขตลาดพร้าว สมาชิกในวินแต่ละคนสามารถท�าเงินได้ถึงคนละ 1000 บาท ต่อ

วัน (ประมาณ 28.5 เหรียญสหรัฐ) เพราะเป็นเขตเมืองที่มีคนพลุกพล่าน แต่ในทางตรงข้าม ผู้ขับขี่ในเขตชานเมือง เช่น บางพลี

และบางนา (จักรยานยนต์รบัจ้าง-กลุม่ย่อย 2) มรีายได้ทีต่�า่กว่าและไม่แน่นอน ผู้ขับข่ีสงูอายรุายหนึง่ทีท่�างานเฉพาะช่วงเช้ามรีาย

ได้ประมาณ 250 บาท ต่อวัน (7.14 เหรียญสหรัฐฯ) และผู้ขับขี่หญิงรายหนึ่งบอกว่าเธอมีรายได้ 300 บาทต่อวัน (8.57 เหรียญ

สหรัฐฯ) จากการให้บริการในช่วงเวลา 05.30-10.00 น.9

 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงหลายคนกล่าวถึงการเลือกปฏิบัติและเลือกใช้บริการในช่วงแรกของการท�าอาชีพนี้ 

แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและเลือกที่จะใช้บริการผู้ขับที่เป็นผู้หญิง บ่อยครั้งที่ผู้โดยสารหญิงที่สบายใจ

กับการใช้บริการผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างหญิงมากกว่า ผู้ขับขี่ชายรายหน่ึงได้น�าเสนอความชอบส่วนตัวที่อยากให้มีผู้หญิงใน

วินของเขาเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่สบายใจกว่า “ผู้หญิงมีปัญหาน้อยกว่าผู้ชาย” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2)

 ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย: ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการศึกษานี้ขายอาหารเป็นหลัก ผู้ค้าบางคนในชุมชน

ประดษิฐ์โทรการยงัคงรบัจ้างขดัเครือ่งทองลงหนิซ่ึงเป็นอตุสาหกรรมในครวัเรอืนเก่าแก่ของชมุชนเป็นครัง้คราว ในช่วงทีม่รีายได้

จากการค้าขายน้อย ผูค้้าจากหมูบ้่านนกักีฬาทีเ่ข้าร่วมการสมัภาษณ์ในการศกึษานีเ้ป็นแกนน�าจากสหกรณ์บรกิารชมุชนหมูบ้่าน

นักกีฬาทั้งหมด มีสี่คนที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงจากการเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ (1500 บาทต่อเดือน หรือ 42.81 เหรียญสหรัฐ) 

กลุ่มตัวอย่างนี้มีทั้งที่เพิ่งมาท�าอาชีพค้าขายเพียง 2 ปี ไปจนถึง 28 ปี

 เนื่องจากต้องท�างานบนพื้นที่สาธารณะและข้ึนอยู่กับผู้คนท่ีสัญจรผ่านไปมาบนทางเท้า ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้าง

และผูค้้าหาบเร่แผงลอยจงึมฐีานลกูค้าใกล้ทีเ่คยีงกนั สีใ่นห้าของกลุม่ตวัอย่างจากทัง้สองอาชพีมแีรงงานในระบบเป็นลกูค้าหลกั 

(ข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชนหรือโรงงาน) ทั้งสองอาชีพจะมีลูกค้ามากในช่วงเช้าระหว่างเดินทางไปท�างานและในช่วง

เยน็หลังเลกิงาน ด้วยเหตนุีท้ัง้สองอาชพีจงึจ�าเป็นต้องบรหิารจดัการเวลาให้มีประสทิธภิาพมากทีส่ดุในช่วงเวลาเร่งด่วน ผูค้้าราย

หนึ่งจากตลาดชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาอธิบายว่า “คนท�างานเขาเวลาจ�ากัด เพราะต้องรีบไปเข้างาน เราต้องเตรียมของให้พร้อม

ขาย คือเขามาซื้อก็ไปได้เลย” (กลุ่มย่อย10) ส่วนกลุ่มลูกค้ารอง ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชน  อาชีพอิสระ, แม่บ้าน, และนักเรียน

นักศึกษา (กลุ่มย่อย 11)

 แต่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตชานเมือง เช่น บางนา กลับมีฐานลูกค้าหลักท่ีต่างออกไป โดยส่วนมาก

ลูกค้าหลักคือ “ประชาชนทั่วไป” ซึ่งรวมถึงอาชีพอิสระ, แม่บ้าน, และลูกค้าประเภทอื่นๆที่ไม่ยึดติดกับช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงรายหนึ่งกล่าวว่า “คนงานบริษัทหรือคนท�างานโรงงานส่วนใหญ่เขาไปรถรับส่ง เขาก็จะเดินออกไป

รอรถที่ตรงถนน นอกจากว่าวันไหนเขาไปสาย ไม่ทันรถเท่านั้นแหละ เขาถึงจะเรียกมอเตอร์ไซค์วิน” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่ม

ย่อย 2)

9 ค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่อาชีพจักรยานยนต์รับจ้างที่แตกต่างกัน (ค่าเสื้อวิน ค่าวิน) สะท้อนถึงศักยภาพในการท�าเงินของแต่พื้นที่ (ในเมืองหรือชานเมือง)  

(อภิวัฒน์และศักดิ์สิทธิ์ 2558)
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ตารางที่ 5: กลุ่มลูกค้ำหลักที่ถูกกล่ำวถึงแบ่งตำมอำชีพ

สำขำอำชีพ ลูกค้ำหลัก จ�ำนวนครั้งที่กล่ำวถึง

ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง  

คนท�างาน (พนักงานเอกชน/ราชการ) 3

นักเรียน/นักศึกษา 3

อาชีพอิสระ/แม่บ้าน 2

คนทั่วไป 2

ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย 

คนท�างาน (พนักงานเอกชน/ราชการ) 2

นักเรียน/นักศึกษา 2

ผู้ท�ำกำรผลิตที่บ้ำน   

คนทั่วไป/คนในชุมชน 3

บริษัทเอกชน 2

ผู้รับเหมาช่วง/คนกลาง 2

องค์กรภาคประชาสังคม 1

องค์กรภาครัฐ 1

ร้านค้าปลีก/กิจการขนาดเล็ก 2

ชุมชน/ชาวบ้าน 1

ลูกจ้ำงท�ำงำนบ้ำน 

นายจ้างต่างชาติ 2

ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

 ผู้ท�ำกำรผลิตที่บ้ำน: ผู้ท�าการผลิตที่บ้านส่วนใหญ่ (21 จาก 25 คน) ท�างานเกี่ยวข้องกับการผลิตเสื้อผ้า และการผลิต

สนิค้าอืน่ๆอกีหลากหลาย เช่น การท�ากระเป๋าหนงัเทียม, แยกขยะพลาสตกิรไีซเคลิ, ปักเลือ่มหรอืงานฝีมืออืน่ๆ, ท�าสบูแ่ละน�า้ยา

ล้างต่างๆ และปลูกผักและขายอาหาร แรงงาน 8 จาก 25 คน ท�าการผลิตสินค้ามากกว่าสองผลิตภัณฑ์ และ 7 จาก 25 คน

กล่าวว่ามีการหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการผลิต เช่น ขับรถรับส่งนักเรียน, รับเลี้ยงเด็ก, ขายอาหาร หรือท�าเกษตร

ตามฤดูกาล แรงงานคนหนึ่งกล่าวว่าเธอ “ท�าทุกอย่างที่ได้เงิน” (แกนน�าผู้รับงานไปท�าที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6) 5 ใน 6 ของแกนน�า

ผู้ผลิตเพื่อขายยังท�างานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส) ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งพวกเขาได้รับเบี้ยเลี้ยงราย

เดือน

 ในส่วนของฐานตลาดหลักของผู้ท�าการผลิตที่บ้าน เน้นกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นผู้บริโภครายย่อยและลูกค้าที่สั่งสินค้าเป็น

จ�านวนมาก เช่น บริษัทเอกชน, องค์กรภาครัฐ, องค์กรภาคประชาสังคม, ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือผู้รับเหมาช่วง เป็นที่น่า

สงัเกตว่าผูผ้ลิตเพือ่ขายนัน้พึง่พาผูบ้รโิภครายย่อยมากกว่า ซึง่เหน็ได้จากกลุม่ผูเ้ข้าร่วมงานวจิยัจากเคหะทุง่สองห้อง ซึง่พวกเขา

ได้อธบิายถงึกลุ่มลูกค้าของพวกเขาว่าเป็น “คนทัว่ไป” หรอื “คนในชุมชน” ตรงกันข้ามกบักลุม่แกนน�ากลุม่สหกรณ์ผูท้�าการผลติ

ที่บ้านมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายจากลูกค้ารายบุคคลถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐ, องค์กรอิสระ และธุรกิจต่างๆ
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 ลกูจ้ำงท�ำงำนบ้ำน: จากทัง้สีส่าขาอาชพี ลกูจ้างท�างานบ้านเป็นเพยีงกลุม่เดยีวท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบังานหรอืกจิกรรม

ทางอาชพีแค่อย่างเดยีว ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัหญงิส่วนใหญ่ท�าอาชพีลูกจ้างท�างานบ้านมามากกว่า 20 ปี จากลกูจ้างท�างานบ้าน 12 

คนในการวิจัยครั้งนี้ มีเพียง 4 คนเท่านั้นที่ท�างานแบบบางช่วงเวลาให้กับบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง แต่ลูกจ้างเต็มเวลาส่วนใหญ่ก็มี

งานพิเศษในวันหยุด ลูกจ้างท�างานบ้าน 5 คนจากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดอาศัยอยู่กับนายจ้าง ขณะที่อีก 7 คนไม่ได้อาศัยในบ้าน

ของนายจ้าง   

 ตามทีไ่ด้กล่าวน�าไว้ในข้างต้นถงึกลุม่ตวัอย่างลกูจ้างท�างานบ้านในงานวจิยันีส่้วนใหญ่ท�างานกบันายจ้างต่างชาต ิส่วนที่

ท�างานกับนายจ้างคนไทยจะท�างานแค่เฉพาะช่วงเวลาเท่านัน้ ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างทัง้หมดจึงเห็นว่า “นายจ้างต่างชาต”ิ เป็นตลาด

หลักของพวกเขา ทั้งสองกลุ่มมองการท�างานกับนายจ้างต่างชาติว่าเสมือนเป็นการ “ได้เลื่อนต�าแหน่ง” เพราะว่าได้ค่าแรงและ

สภาพการท�างานที่ดีกว่า รายได้ต่อเดือนที่ลูกจ้างท�างานบ้านกลุ่มนี้ได้รับอยู่ระหว่าง 17,000 ถึง  30,000 บาทต่อเดือน (493 

ถึง 870 เหรียญสหรัฐฯ)

อุปสรรคในกำรประกอบอำชีพและกำรเข้ำถึงลูกค้ำ

 ผู้เข้าร่วมการวิจัยถูกขอให้ระบุถึงอุปสรรคที่ส�าคัญในการเพิ่มรายได้หรือการขยายฐานลูกค้าเป็นรายข้อ (ตารางท่ี 5) 

ซึ่งถูกจัดกลุ ่มดังต่อไปนี้: 

 − แรงกดดันทางการตลาด: ได้แก่ การเข้าถึงตลาดหรือลูกค้า, ค่าวัตถุดิบ, ราคาค่าตอบแทน (ค่าแรง หรือ ค่าจ้างท�า

ของ), แรงกดดันด้านเวลา และงานไม่ต่อเน่ือง และ/หรือ ลูกค้าลดลง

 − แรงขับเศรษฐกิจมหภาค: ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจถดถอย, ค่าครองชีพที่สูง และคู่แข่งทางการตลาด

 − นโยบายรฐัและการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีก่รงุเทพมหานคร: ได้แก่ สถานทีตั่ง้ตลาดและการขบัไล่, การคกุคามจากเจ้า

หน้าที่รัฐ เช่น การจ่ายค่าปรับและสินบน, การมีกฎหมายรองรับและการอนุญาตให้ท�างาน, การจราจร, และปัญหาระบบขนส่ง

มวลชนในเขตเมือง

 − ข้อจ�ากัดด้านทุนมนุษย์: ได้แก่ ขาดทักษะการท�างาน, ขาดเงินทุน, ความยากในการได้รับอนุมัติสินเชื่อ และราคา

วัสดุอุปกรณ์และการซ่อมแซม

 − ภาระในการดูแลครอบครัวและปัญหาสุขภาพ: ได้แก่ สุขภาพไม่ดีและข้อกังวลเรื่องความชราภาพ, ภาระการดูแล

ครอบครัว, ความรับผิดชอบเรื่องครอบครัวหรือการมีบุตร และงานสังคม

 จากทัง้สีส่าขาอาชีพ ผูเ้ข้าร่วมงานวจิยัยกให้ความกดดนัทางการตลาดเป็นอุปสรรคทีถ่กูเน้นและพดูถงึมากทีส่ดุ (กล่าว

ถึง 43 คน) ตามด้วยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ (กล่าวถึง 32 คน) ปัญหาสุขภาพและการดูแลบุคคล (กล่าวถึง 28 คน) ข้อจ�ากัด

ด้านการลงทุน (กล่าวถึง 20 คน) และแรงขับเศรษฐกิจมหภาค (กล่าวถึง 20 คน) ตามที่แสดงให้เห็นในตารางที่ 5
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ตารางที่ 6: กำรรับรู้แรงขับเชิงลบ แบ่งตำมสำขำอำชีพ 

แรงขับ ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์

รับจ้ำง

ผู้ค้ำหำบเร่

แผงลอย

ผู้ท�ำกำรผลิตที่

บ้ำน

ลูกจ้ำง

ท�ำงำนบ้ำน

รวม

จ�ำนวนและร้อยละที่

ถูกกล่ำวถึง

จ�ำนวนและร้อย

ละที่ถูกกล่ำวถึง

จ�ำนวนและร้อยละ

ที่ถูกกล่ำวถึง

จ�ำนวนและ

ร้อยละที่ถูก

กล่ำวถึง

จ�ำนวนและร้อย

ละที่ถูกกล่ำวถึง

แรงกดดันทาง

ตลาด 

11 [32%] 5 [16%] 26 [49%] 1 [4%] 43 [30%]

นโยบายรัฐ

และการปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่

กรุงเทพมหานคร

8 [23%] 17 [54%] 1 [2%] 6 [24%] 32 [22%]

ปัญหาส่วนบุคคล 10 [29%] 1 [3%] 10 [21%] 7 [28%] 28 [20%]

ข้อจ�ากัดด้าน

การลงทุน

3 [9%] 2 [6%] 4 [8.5%] 11 [44%] 20 [14%]

เศรษฐกิจมหภาค 4 [12%] 6 [19%] 10 [21%] 0 [0%] 20 [14%]

รวม 36 [100%] 31 [100%] 51 [100%] 25 [100%] 143 [100%]

          10

  ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าการรับรู้เรื่องแรงเชิงลบตามท่ีกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อแต่ละอาชีพแตกต่างกัน ผู้ขับข่ี

จกัรยานยนต์รบัจ้างและผูท้�าการผลติทีบ้่านกล่าวถงึประเดน็ทีม่กีารเชือ่มโยงกบัแรงกดดันทางตลาดบ่อยครัง้กว่าอปุสรรคด้าน

อื่นๆ ประเด็นส่วนใหญ่ที่ถูกกล่าวถึงโดยผู้ค้าหาบเร่แผงลอย (มากกว่าร้อยละ 50) เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ขณะที่ลูกจ้างท�างานบ้านให้น�้าหนักมากไปที่ข้อจ�ากัดด้านการลงทุน ส่วนภาระการดูแลครอบครัวและปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล

เป็นประเดน็ส�าคญัล�าดบัสองส�าหรบัทกุสาขาอาชีพ ในขณะทีผู่ท้�าการผลติทีบ้่านกล่าวถงึปัญหาส่วนบคุคลและขบัจากเศรษฐกจิ

มหภาคเท่าๆกัน ยกเว้นแต่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่กล่าวถึงแรงขับเศรษฐกิจมหภาคบ่อยกว่า

 ในค�าถามต่อมา ผูเ้ข้าร่วมงานวจัิยถูกถามให้ระบถุงึอปุสรรคในการเข้าถงึตลาดหรือกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ซึง่มรีายละเอยีด

ตามสาขาอาชีพดังนี้: 

ผูท้�าการผลติทีบ้่าน: ขณะทีแ่รงกดดันทางการตลาดมีบทบาทส�าคญัต่อทัง้ผูผ้ลติเพือ่ขายและผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน แต่ลกัษณะความ

กังวลของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ผู้ผลิตเพื่อขายกล่าวถึงการไม่สามารถเข้าถึงตลาดบ่อยที่สุด เนื่องจากพวกเขาไม่ทราบว่าขาย

สนิค้าได้ทีไ่หน และถกูแรงถกูกดดันให้ขายในราคาถกู ตามทีห่นึง่ในผูผ้ลติเพือ่ขายกล่าวว่า “เราไม่มทีีข่ายและกไ็ม่มลีกูค้าประจ�า” 

(ผู้ผลิตเพือ่ขาย-กลุม่ย่อย 4) อกีคนยกเรือ่งการขาดความสามารถทางการตลาดของพวกเขา “สนิค้าของฉนัไม่เป็นทีรู่จ้กัในชุมชน 

และคนทัว่ไปก็ไม่รู้ว่าฉนัท�าสนิค้านีไ้ด้ เพราะว่าฉนัไม่มกีารโฆษณา” (ผูผ้ลติเพือ่ขาย-กลุม่ย่อย 4) ในขณะผูร้บังานไปท�าท่ีบ้านกลบั

กังวลเกีย่วกบังานไม่ต่อเน่ืองและการบรหิารเวลาเพ่ือให้ได้งานตามสัง่ พวกเขาอธบิายว่าขณะทีด้่านหนึง่กก็งัวลกบังานท่ีไม่ต่อเนือ่ง 

เพราะท�าให้ขาดรายได้เป็นเวลานาน อกีด้านหน่ึงกลบัต้องกดดนัเพือ่ท�างานให้เสรจ็ตามก�าหนดเมือ่ได้รบังานมาในช่วงงานเร่งด่วน

10 หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการศึกษาถูกถามให้ระบุอุปสรรคส�าคัญเป็นรายข้อ  มากกว่าการเรียงล�าดับความส�าคัญ



29รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ

 ผู้ผลิตเพื่อขายกล่าวถึงอุปสรรคจากแรงขับเศรษฐกิจมหภาคมากกว่า เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแข่งขันกับ

ผู้ผลิตที่มีต้นทุนต�่ากว่า (กรอบที่ 3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเคหะทุ่งสองห้องผู้เข้าร่วมงานวิจัยกล่าวว่าการที่เศรษฐกิจชะลอ

ตัวท�าให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าของพวกเขาลดลง ซ่ึงสินค้าเหล่านี้มีคุณภาพและราคาสูงกว่าสินค้าอื่นๆในท้องตลาด หนึ่งในกลุ่ม

ตัวอย่างเปิดเผยว่าสี่ปีก่อนหน้านี้เธอมีลูกจ้าง 10 คน “แต่ตอนนี้มีเธอคนเดียว” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4) กลุ่มผู้รับงานไป

ท�าที่บ้านยืนยันว่าบริษัทเอกชนจ้างคนงานน้อยลง

กรอบที่ 3: ผลกระทบจำกแรงขับเศรษฐกิจมหภำคต่อผู้ท�ำกำรผลิตที่บ้ำน

 “ตอนนีเ้ศรษฐกจิไม่ดี และสนิค้าแบบนีม้นัไม่ใช่ของจ�าเป็นในบ้าน...จรงิๆแล้วปัญหาเบือ้งหลงัของการตลาดคอืเรือ่ง

เศรษฐกิจ บางครั้งคนเลือกที่จะซื้อของมือสองและรู้สึกว่าสินค้าของเราเป็นสิ่งไม่จ�าเป็น” (ผู้ผลิตเพื่อขาย, กลุ่มย่อย 4)

 “การตลาดมีการแข่งขันสูง ตลาดเมืองไทยตอนนี้ก็ตัดราคากันเอง และของน�าเข้าจากประเทศจีนก็ราคาถูกมาก”  

(ผู้ผลิตเพ่ือขาย, กลุ่มย่อย 4)

 “เศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนี้ ก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยกู้เงินจากใครเลย แต่ทุกวันนี้ฉันต้องกู้เงินเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านและ

ผ่อนรถ” (ผู ้รับงานไปท�าที่บ้าน-กลุ่มย่อย 5)

ที่มำ: ข้อมูลจากรายงานกลุ่มผู้ท�าการผลิตที่บ้าน, กรุงเทพมหานคร (2560)

 ในทางตรงกนัข้ามข้อจ�ากัดด้านต้นทนุ เช่น การเข้าถึงเงนิกู,้ ทักษะ, และอปุกรณ์การผลติ เป็นอปุสรรคด้านการประกอบ

อาชีพมากกว่าส�าหรับผู้รับงานไปท�าที่บ้าน แกนน�ากลุ่มผู้รับงานฯกล่าวว่า “ปกติแล้วฉันเย็บผ้าทั่วไปไม่ใช่ผ้ายืด แต่ตอนนี้ตลาด

ต้องการผ้ายืดเป็นอย่างมาก แต่ว่าฉันรับงานผ้ายืดไม่ได้เพราะว่าจักรของฉันเย็บผ้ายืดไม่ได้” (แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 

7) ผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้เล่าถึงประสบการณ์ตอนที่จักรเย็บผ้าท่ีมีปัญหา หรือความจ�าเป็นท่ีต้องเช่าหรือยืมเครื่องมือเฉพาะบาง

ประเภทเพื่อท�างานให้เสร็จ

 ผู้รับงานไปท�าที่บ้านกล่าวว่า ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นตอนที่ฝึกทักษะ เพื่อรับงานโดยตรงกับบริษัท “คนใหม่ที่ต้อง

เข้ามาท�างานกบับรษัิทนีจ้ะต้องมฝีีมอืด ีและต้องฝึกหนกั” (ผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน-กลุม่ย่อย 5) ค�าถามต่อมาเกีย่วกบัอปุสรรคการ

ตลาด ผูผ้ลติเพ่ือขายกล่าวคล้ายกนัว่า “เราต้องพฒันาฝีมอืการเยบ็ของเราเพราะว่าเนือ้ผ้าทีต่่างกนักต้็องการทกัษะการตัดเยบ็ที่

ต่างกนั” (แกนน�าผูผ้ลติเพือ่ขาย-กลุม่ย่อย 7) ในบางกรณปัีญหาส่วนบคุคล เช่น ภาระการดแูลครอบครวั, ก็กลายเป็นตวับัน่ทอน

การพัฒนาความสามารถในการท�างานของแรงงาน ผูร้บังานไปท�าทีบ้่านหลายคน ไม่ต้องการเข้าฝึกงานเพือ่รบังานเยบ็จากบรษิทั 

แม้ว่าจะมีค่าแรงที่สูงกว่าและรายได้ที่มั่นคง หนึ่งในผู้เข้าร่วมการศึกษาอธิบายว่า “ถ้าให้เราออกไปหางานท�าข้างนอก เราก็หา

งานได้ แต่เพราะภาระครอบครัว เราก็เลยออกไปหางานท�าไม่ได้” (แกนน�าผู้รับงานไปท�าที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6)

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง: กล่าวถึงแรงกดดันทางตลาดว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญสุดในการเพิ่มรายได้เช่นกัน ส่วนมากจะเป็น

เรื่องของปริมาณอุปสงค์ที่ไม่แน่นอน กล่าวคือช่วงเวลาท่ีสามารถท�าเงินได้มากคือช่วงเช้า, ช่วงพักกลางวัน, และช่วงเย็นหลัง

บริษัทเลิกงาน ส่วนช่วงเวลาอื่นปริมาณลูกค้าก็จะน้อยลงมาก ถึงแม้ว่าการส่งพัสดุหรือเอกสารจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ

เพิ่มรายได้ในเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนได้ แต่พวกเขาไม่ได้มีโอกาสมากพอที่จะหางานประเภทนี้ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการศึกษา

หลายคนได้กล่าวไว้ ความล่าช้าจากลูกค้ายังเป็นสาเหตุในผู้ขับขี่สูญเสียรายได้เช่นกัน
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 ในส่วนของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างยกประเด็นถึงกรอบกฎหมายที่ไม่เพียงพอท่ีจะ

ปกป้องอาชีพของพวกเขา และอาจน�าไปสู่การคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หนึ่งในแกนน�าผู้ขับรถจักรยานยนตร์รับจ้างอธิบายว่า 

เนื่องจากการไม่มีข้อกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับจักรยานยนต์รับจ้าง ท�าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย “เจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้า

หน้าที่รัฐสามารถเอารัดเอาเปรียบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3) ถึงแม้ว่านโยบาย “คืน

ทางเท้าให้กับประชาชน” เมื่อไม่นานมานี้จะมีเป้าหมายท่ีกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย แต่นโยบายนี้ก็ได้สร้างแรงกดดันให้กับวิน

จกัรยานยนต์ในการทีต้่องเสยีค่าปรบัส�าหรบัทีจ่อดรถ (ข้อมลูตามท่ีแกนน�าได้กล่าวไว้) ผูขั้บข่ียงัได้บ่นถึงสภาพการจราจรติดขดั ซึง่

ท�าให้พวกเขาว่ิงรับลกูค้าได้ช้าลง แต่ในทางตรงกนัข้าม สภาพการจราจรตดิขดันีเ้องทีท่�าให้มลีกูค้าเพิม่ขึน้ เนือ่งจากจกัรยานยนต์

สามารถลัดเลาะตามถนนได้ดกีว่ารถยนต์หรอืรถประจ�าทาง ในส่วนของปัญหาส่วนบคุคล ผูข้บัข่ีจักรยานยนต์รบัจ้างหญงิเน้นถงึ

ภาระในการดูแลครอบครัว เช่น การดูแลลูกหรือคนชราในบ้าน หนึ่งในผู้ขับขี่จักรยานยนต์หญิงเล่าถึงการที่ต้องหยุดการท�างาน

ในช่วงตั้งครรภ์แต่ต้องกลับมาท�างานหลังจากคลอดลูกเพียง 15 วัน ผู้ขับขี่ผู้ชายก็มีการพูดถึงปัญหาส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน แต่

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ถูกกล่าวถึงเป็นเรื่องของความชราภาพและปัญหาสุขภาพ (ดูที่ ตารางที่ 7) ผู้ขับขี่อายุ 66 ปี คนหนึ่งกล่าวว่า

เขาไม่สามารถขับรถเร็วเหมือนสมัยก่อนได้

 อันเน่ืองมาจากแรงขับจากเศรษฐกิจมหภาค ผู้เข้าร่วมการศึกษากล่าวว่า จ�านวนผู้ขับข่ีในวินก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการ

แข่งขัน (บางวินมีสมาชิกมากกว่า 100 คน) ซึ่งในการอภิปรายถึงอุปสรรคในการเข้าถึงลูกค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใน

เขตเมอืง กล่าวถงึปัญหาวนิเถือ่น ทีว่ิง่รบัส่งผู้โดยสารโดยไม่มใีบอนญุาต ปัญหานีร้นุแรงข้ึนเนือ่งด้วยการมแีอพลเิคชัน่ GrabBike 

ระบบการจองรถจกัรยานยนต์รบัจ้างออนไลน์แบบใหม่ซึง่ได้รบัอนญุาตให้ส่งพสัดุเท่านัน้ แต่ว่าผูเ้ข้าร่วมการศกึษาคาดว่ามกีารใช้

ระบบนี้ในการขนส่งผู้โดยสารด้วยเช่นกัน ผู้ขับขี่คนหนึ่งกล่าวว่า “มันก็สะดวกกว่า เพราะว่าผู้โดยสารรอขึ้นรถที่บ้านได้เลย ไม่

ต้องออกไปรอทีถ่นน” (จกัรยานยนต์รบัจ้าง-กลุม่ย่อย 1) ในทางตรงข้ามวนิส่วนใหญ่ไม่อนญุาตให้สมาชกิในวนิให้เบอร์โทรศัพท์

ส่วนตัวแก่ลูกค้า เพราะอาจท�าให้เกิดความไม่ยุติธรรมของระบบคิวของวิน

 มีเพียงผู้ขับขี่ในเขตชานเมืองเท่านั้นที่ยกผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

หญิงคนหนึ่งให้ข้อสังเกตว่า “เมื่อก่อนมีลูกค้าเยอะกว่านี้ แต่เดี๋ยวนี้คนมักจะเดินกันมากกว่า” สมาชิกในกลุ่มของเธอเสริมขึ้น

ว่า “เมื่อก่อนขับวินได้วันละประมาณ 600 บาท ชั่วโมงท�างานก็เท่ากับตอนนี้แหละ” ในขณะที่ปัจจุบันมีรายได้ประมาณ 300 

บาท (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอธิบายว่า “ทุกวันนี้ คนต้องประหยัดเงิน เค้าก็เลือก

ที่จะขึ้นรถสองแถวมากกว่า ก็เหมือนเรานี่แหละ เราก็ต้องประหยัด ใช้เฉพาะที่จ�าเป็น” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) ด้วย

เหตุน้ีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงต้องท�าอาชีพเสริมหรือเพิ่มชั่วโมงท�างานให้ยาวขึ้น

ลกูจ้างท�างานบ้าน: ประเดน็ทีถ่กูกล่าวถงึมากทีส่ดุคอื เรือ่งทนุทางสงัคมทีเ่ป็นอปุสรรคในการประกอบอาชพีโดยทัว่ไป และเป็น

อปุสรรคในการเข้าถึงลกูค้าทีพ่วกเขาต้องการ การขาดทกัษะโดยเฉพาะทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ ท�าให้เพือ่นร่วมอาชพีของพวก

เขาบางคนไม่สามารถท�างานกบันายจ้างชาวต่างชาติ “แม่บ้านบางคนท�างานบ้านเก่งมาก ท�ากบัข้าวเป็น ท�าความสะอาดบ้านได้ เก่ง 

ทุกอย่าง แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้” (แกนน�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8)

 แต่เน่ืองด้วยชั่วโมงการท�างานที่ยาวนานและความเหนื่อยล้าจากการท�างาน ท�าให้ลูกจ้างท�างานบ้านขาดเวลาและ

โอกาสการพัฒนาทักษะของตัวเอง ลูกจ้างท�างานบ้านคนหนึ่งได้กล่าวว่า “เราก็อยากเรียนท�าอาหารกับฝึกการดูแลผู้สูงอายุนะ 

แต่เราไม่มีเวลาจะไปร่วมอบรมกับโฮมเน็ทหรือที่อื่น” (แกนน�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ผู้เข้าร่วมงานวิจัยบางคนมีความ

รู้สึกว่าการฝึกอบรมจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท�าให้พวกเขามีรายได้ เช่น ท�าร้านอาหาร หรือ แม้แต่ขายอาหารริมทาง ในยามที่

พวกเขามอีายมุากเกนิกว่าจะท�างานเป็นลกูจ้างท�างานบ้านได้ ผลการศึกษานีส้อดคล้องกบังานวจิยัทีจ่ดัท�าโดยสมาคมเครอืข่าย
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แรงงานนอกระบบซึ่งพบว่าลูกจ้างท�างานบ้านหลายคนอยากมีทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนไปประกอบ

อาชีพอ่ืนๆได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของลูกจ้างท�างานบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า:

 “เราอยากจะท�าธรุกจิ แต่เรากไ็ม่มคีวามรู ้ถ้าเราจะท�าธรุกจิ เรากจ็ะต้องไปเรยีนการบรหิารธรุกจิ เราไม่มปีระสบการณ์

ตรงน้ีเลย เมือ่ก่อนเราเคยมร้ีานนะ แต่ร้านมนักไ็ม่ต้องใช้การจดัการอะไรมาก เราอยากเรยีนการบรหิารธรุกิจ เราท�างานมาหลาย

ปีแล้วไง แต่นายก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ เราก็รู้สึกไม่มั่นคง เหมือนเราไม่ดีพอ” (ลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 9)

 ปัญหาส่วนตัวจัดเป็นปัญหาล�าดับสองที่ถูกกล่าวถึงมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่แล้วเก่ียวข้องกับอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเป็น

ปัญหาหลกัและท�าให้ลกูจ้างท�างานบ้านมคีวามกงัวล เนือ่งจากบ่อยครัง้ทีน่ายจ้างต่างชาตไิม่เลอืกลกูจ้างท�างานบ้านทีม่อีายมุาก 

หนึ่งในผู้เข้าร่วมการศึกษากล่าวว่า “บางที นาย (จ้าง) ต่างชาติก็จะรับแม่บ้านที่อายุไม่เกิน 40 นี่เห็นระบุในประกาศรับสมัคร

งานเลย” อีกคนเสริมว่า “นายฝรั่งบางทีก็รับแม่บ้านที่มีอายุ แต่นายญี่ปุ่นนี่จะไม่รับเลย” (แกนน�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 

8)

 

 ท้ายทีสุ่ด ลกูจ้างท�างานบ้านยงัคงยกประเดน็ปัญหาการเดนิทางในเมอืง โดยลกูจ้างท�างานบ้านทีต้่องใช้เวลาในการเดนิ

ทางไปท�างาน ซึ่งนอกจากจะต้องจ่ายค่าเดินทางเพิ่มขึ้นแล้ว ยังต้องเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกด้วย ระยะการเดิน

ทางที่ไกลและตัวเลือกในการเดินทางที่มีไม่มากนัก เป็นส่ิงกีดขวางให้ลูกจ้างท�างานบ้านเลือกท่ีจะไม่หานายจ้างเพิ่ม ผู้เข้าร่วม

งานวิจัยหนึ่งคนกล่าวว่า “คือถ้าบ้านนายอยู่ไกล ก็แปลว่าเราจะรับงานบ้านอื่นได้น้อยลง อย่างที่สอง ถ้าต้องใช้เวลาเดินทาง 

นาน ปกตกิใ็ช้เวลาเดนิทางประมาณ 1-2 ชัว่โมง ซึง่เวลา 1-2 ชัว่โมงนี ้เราสามารถท�าความสะอาดบ้านได้หลงัหรอืสองหลงัแล้ว” 

(แกนน�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ซึ่งการเลือกท่ีจะอยู่กับนายจ้างเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ “นายเค้าถามว่า

จะอยู่บ้านนายหรือจะอยู่ข้างนอก เราก็ตอบไปว่า เราไม่รู้จักแถวนี้ ไม่รู้ว่าจะเดินทางยังไงบ้าง ขออยู่บ้านนายดีกว่า” (แกนน�า

ลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8)

 ส�าหรับ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อุปสรรคที่ส�าคัญที่สุดของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยคือ นโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

และแนวทางการปฏิบัติ และเป็นประเด็นที่ถูกน�ามาอภิปรายมากที่สุดระหว่างผู้เข้าร่วมการวิจัย  ผู้เข้าร่วมการวิจัย 17 คน พูด

ถึงแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล และอีก 11 คนพูดถึงที่ขายประจ�าและการถูกไล่ที่ ข้อกังวลนี้ถูกอธิบายได้ดี

ทีส่ดุจากค�าบอกเล่าของผูค้้าหญงิคนหนึง่ “ปัญหาของเรามปัีญหาเดยีวคอื “ทีข่าย” ตอนนีเ้ราต้องเข้ามาขายในซอย จะเลกิขาย

ก็ไม่ได้ ไม่ขายของก็ไม่มีเงิน” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย11) ส�าหรับผู้ค้าในชุมชนประดิษฐ์โทรการนี่คือเสียงสะท้อนถึงการ

ถูกยกเลิกที่ขายในจุดผ่อนผัน  (ข้อมูลล่าสุดจากเดือนตุลาคม 2559) นโยบายนี้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้าเป็นอย่างมาก ผู้

ค้าหญิงรายหนึ่งถึงกับต้องหยุดขายในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้ไม่คุ้มต้นทุน เธอกลับมารับจ้างขัดเครื่องทองลงหิน

เพื่อเป็นรายได้หลัก ส่วนผู้ค้าคนอื่นๆก็ย้ายไปขายตามซอยเล็กๆที่ยังอนุญาตให้ค้าขายได้ นี่คือผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจการค้า

ของผู้ค้าข้างทาง ซึ่งจะอธิบายในกรอบที่ 4



32
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ในชุมชนประดิษฐ์โทรการ (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11), กรุงเทพมหานคร (2560)

 ผู้ค้าในการเคหะชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาฯ  ที่เผชิญปัญหาการถูกไล่ที่มากว่าสิบปียังได้กล่าวถึงประเด็นความไม่มั่นคงใน

การประกอบอาชีพของพวกเขาที่เกิดจากนโยบายของเมือง พวกเขากังวลว่าการที่ตลาดของพวกเขาที่ไม่ได้เป็นตลาดที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย จะท�าให้เกดิภาพลบต่อลกูค้าในชมุชน ตามท่ีผูค้้ารายหนึง่อ้างว่า “เราไม่สามารถย้ายไปขายท่ีตลาดทีเ่ค้ารบัรองได้ 

ชาวชุมชนบางคนเขากม็องว่าเราเป็นตลาดเถื่อน เขาก็มีภาพลบกับเรา บางคนเขาไม่อยากจะมาซือ้ของที่ตลาดเราก็มี” (แกนน�า

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10) ผู้ค้าในตลาดยังต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากเจ้าของอาคารพานิชที่อยู่รอบๆ

ตลาด ซึง่มกัจะร้องเรยีนไปยงัส�านักงานเขตและสร้างปัญหาให้กบัผูค้้าหาบเร่แผงลอย ตามทีส่มาชกิคนหนึง่ได้อธบิายว่า “เราจะ

ปรบัปรุงพฒันาอะไรแผงเราไม่ได้เลย พวกเจ้าของร้านในตกึเขาคอยจบัตาดอูยู”่ (แกนน�าผูค้้าหาบเร่แผงลอย-กลุม่ย่อย 10) กลุม่

ผูค้้ายงักล่าวถงึโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานของเมืองท่ีไม่เพยีงพอหรอืไม่เหมาะสมและการละเลยจากเจ้าหน้าทีว่่า “เราเรียก

ร้องกับการเคหะมาหลายปีแล้วว่า ให้จัดสรรแผงค้าในตลาด(ที่ได้รับการรับรอง)ให้กับเรา แต่เขาก็ไม่ด�าเนินการ เปรียบเหมือน

เราอยู่บ้านเช่า ถ้าบ้านมันพัง ต้องซ่อม เราก็ซ่อมเองไม่ได้ เราต้องแจ้งเจ้าของบ้าน ถ้าเจ้าของบ้านเค้าไม่ท�า เอาก็ท�าอะไรไม่ได้” 

(แกนน�าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10) ผู้ค้าจากหมู่บ้านนักกีฬายังได้พูดถึงปัญหาน�้าท่วมที่เกิดจาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน

ฐานโดยรอบท่ีสูงกว่าพื้นท่ีตลาด

 ปัญหาเรือ่งเศรษฐกจิมหภาค กย็งัเป็นประเดน็แวดล้อมในการอภปิรายของผูค้้าหาบเร่แผงลอย เนือ่งด้วยการตระหนกั

ถงึการเพ่ิมขึน้ของคู่แข่งการค้า ผูค้้ารายหนึง่อธิบายถงึการเพิม่จ�านวนของผูค้้ารายใหม่อนัเป็นผลมาจากเศรษฐกิจท่ีถดถอย “ตอน

นี้คนตกงานเยอะ คนก็หันมาขายของ” ร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น -7Eleven, ห้างบิ๊กซีและเทสโก้โลตัสได้มีผลต่อส่วนแบ่งทางการ

ตลาดเช่นกัน ข้อมูลจากผู้ค้า ผู้ค้ายืนยันว่า “เราสู้กับพวกนายทุนเขาไม่ได้หรอก” (แกนน�าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)

กรอบที่ 4: ผลกระทบต่อกำรประกอบอำชีพของผู้ค้ำในชุมชนประดิษฐ์โทรกำรอันเนื่องมำจำกนโยบำยใหม่ของ

กรุงเทพมหำนคร

 “พอมาขายในซอย ก็ขายของได้น้อยลง ครึ่งต่อครึ่งเลย นี่ขนาดลดของลงครึ่งหนึ่ง บางทีก็ยังขายไม่หมด” 

 “เราตั้งโต๊ะไง พอเทศกิจมา บางทีเราหนีไม่ทัน ไม่เหมือนพวกรถเข็นที่เขาเข็นหนีได้ บางทีเทศกิจก็ยึดของไป เรา

ก็ต้องไปจ่ายค่าปรับ นี่ขนาดย้ายมาขายในซอย แต่ยังไม่ลึกพอ บางทีก็โดนไล่” 

 “แต่ก่อนขายได้วันละประมาณ 4000 บาท เดี๋ยวนี้ลดลงเหลือประมาณ 1500 บาท บางทียังไม่ได้ทุนเลย”

 “ตั้งแต่หลังนโยบายรัฐบาลทหารนี่เปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย เหมือนรายได้เราหายไปเลย คือเรารู้สึกไม่

มั่นคง เราไม่รู ้ว่าจะท�าอะไรต่อไป”
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ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

กรอบที่ 5: ควำมกังวลเรื่องสุขภำพ/ควำมชรำภำพ และผลกระทบที่มีต่อกำรประกอบอำชีพของแรงงำน

 เมื่อมีกำรพูดถึงปัญหำส่วนตัว ส่วนมำกแรงงำนในทุกอำชีพที่ท�ำกำรศึกษำพูดถึงควำมกังวลด้ำนสุขภำพ และ 

ควำมชรำภำพของพวกเขำ (กล่ำวถงึ 18 คน), ภำระกำรดแูลครอบครัว (กล่ำวถงึ 7 คน) และเวลำทีใ่ช้ในงำนชมุชนและ/หรอื

กจิกรรมทำงสังคม (กล่ำวถึง 2 คน) ค�ำอธบิำยภำพประกอบด้ำนล่ำงเน้นถงึควำมกงัวลทีเ่กีย่วกบัสขุภำพซึง่เกีย่วข้องกบัผล 

กระทบต่อรำยได้ประสิทธิภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี

 “ถ้าอายุมากขึ้น ก็คงท�างานแบบนี้ไม่ไหวแล้ว นายเค้าคงจะเชิญออก เมื่อก่อน ก็คิดแต่จะหางานเป็นแม่บ้าน” 

(ลูกจ้างท�างานบ้าน, กลุ ่มย่อย 9)

 “เราจะไปขับรถเร็วๆ เหมือนคนหนุ่มๆเค้าไม่ได้หรอก เราก็ต้องรักษาสุขภาพของเรา” (ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์

รับจ้าง-กลุ ่มย่อย 2) 

 “อายุมันก็มีผลกับงานเราด้วยนะ พอเราอายุมากขึ้น เราก็จะเย็บผ้าไม่ค่อยไหวแล้ว ยกตัวอย่างสมาชิกในกลุ่มคน

หน่ึง อายุ 55 ปี เขาจะนั่งเย็บผ้านานๆไม่ได้ ก็ต้องให้เลิกงานเร็วกว่าคนอ่ืน” (แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7)

 “ถ้าเหนื่อยมากๆ บางทีถ้าเย็บผ้าเสร็จ ฉันก็ลงไปนอนกับพื้นเลย หลังกินข้าวเที่ยงก็ต้องนอนสักตื่น แล้วค่อยกลับ

มาท�างานต่อ” (แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7)

 “บางทีเวลานายใช้ให้ท�าอะไร เราก็แบบว่า เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว อยู่นั่นแหละ ขออีกซักนาที เริ่มเหนื่อยแล้ว” (ลูกจ้าง

ท�างานบ้าน, กลุ่มย่อย 9)

 “เราต้องท�างานทั้งวัน จะเอาเวลาที่ไหนไปออกก�าลังกาย ส่วนใหญ่ไม่ได้กินข้าวเช้าหรอก มื้อแรกของเราก็ข้าว 

กลางวัน” (แกนน�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8)

พชัรียา ค�ายอด, สมาชิกเครอืข่ายลกูจ้างท�างานบ้านในประเทศไทย ก�าลังสาธติวธิกีารใช้แอพพลิเคชัน่ “สมาร์ทโดเมสตกิ เวร์ิคเกอร์” ซึง่เป็น 

แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน และสิทธิตามกฎหมายของลูกจ้างท�างานบ้าน 

รูปโดย : M. Singsutham
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กำรรับมือกับอุปสรรคในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ 

 ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัถกูสมัภาษณ์ถงึการรบัมอืกบัอปุสรรคในการเข้าถงึลกูค้า ตารางที ่8 แสดงล�าดบัประเภทการแก้ปัญหา

ในรูปแบบของแนวทางอย่างเป็นทางการจากน้อยที่สุดสู่เป็นทางการมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย:

 − ระดับบุคคล: สะท้อนให้เห็นถึงยุทธ์ศาสตร์ของผู้เข้าร่วมในการจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง

 − ยุทธศาสตร์ระหว่างบุคคล: สะท้อนให้เห็นถึงยุทธ์ศาสตร์ของผู้เข้าร่วมการศึกษากับผู้ร่วมงาน, นายจ้าง หรือ เพื่อน/

ครอบครัวเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงตลาด

 − ยุทธศาสตร์ระดับชุมชน: ได้แก่ กิจกรรมที่ร่วมกันเพื่อนร่วมงานหลายคนหรือกลุ่มที่มีการจัดตั้ง

 กลไกทางการ หมายถงึการเชือ่มโยงกบัภาคธรุกจิในระบบหรอืภาครฐับาล ตารางท่ี 9 ได้รวมถึงตวัอย่างของยทุธศาสตร์

เฉพาะและข้อเสนอแนะแต่ละประเภท

ตารางที่ 7: ระดับของกลยุทธ์เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงลูกค้ำ แบ่งตำมสำขำอำชีพ

กลไกไม่เป็นทำงกำร กลไกทำงกำร

ส่วนบุคคล ระหว่าง

บุคคล

ชุมชน/กลุ่ม รวม ธุรกิจในระบบ รัฐบาล รวม

ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์

รับจ้าง

6 1 3 7 1 1 2

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 10 - - 10 - - 0

ลูกจ้างท�างานบ้าน 5 2 - 7 -

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน 14 4 10 28 4 3 7

รวม 35 7 13 52 5 4 9

ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

 ในการศึกษาครั้งนี้ มีหมายเหตุส�าคัญที่ต้องเน้นถึงคือ จ�านวนผู้ท�าการผลิตที่บ้านมีสัดส่วนที่กล่าวถึงมากกว่ากลุ่มอื่น 

อันเนื่องมาจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจ�านวนผู้เข้าร่วมท�าการศึกษามากกว่า อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้มีระดับยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย

และข้อเสนอแนะท่ีมากกว่า

 โดยภาพรวมและตามสาขาอาชพี แรงงานนอกระบบใช้ยทุธศาสตร์กลไกนอกระบบในการเข้าถงึตลาดมากกว่ากลไกใน

ระบบเกือบหกเท่าตัว ซึ่งทุกอาชีพจะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือและความน่าเชื่อถือมากขึ้น, ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ

หลากหลาย น่าสนใจ หรือราคาถูกลง, หรือหาอาชีพเสริม จ�านวนผู้ท�าการผลิตที่บ้านยังกล่าวถึงการประหยัดรายจ่ายในช่วงที่

ขาดรายได้

  กลุ่มลูกจ้างท�างานบ้านและผู้ท�าการผลิตที่บ้านมีการใช้ยุทธศาสตร์ระหว่างบุคคลในการแก้ปัญหา ลูกจ้างท�างานบ้าน

อธบิายว่าพวกเขาต้องพึง่พาระบบการแนะน�าส่งต่องานระหว่างนายจ้างเก่าและนายจ้างใหม่อย่างมาก “ถ้านายต่องานให้ (นายจ้าง

แนะน�าลูกจ้างท�างานบ้านให้กับนายจ้างอื่น) สัญญาจ้างและสภาพการท�างานก็จะดีกว่า ถ้าไม่ใช่การต่องาน นายจ้างใหม่เค้าจะ

ไล่เราออกเมื่อไหร่ก็ได้ แต่นายต่องานให้ นายจ้างคนใหม่เขาก็จะเกรงใจ รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเจ้านายเก่า” (ลูกจ้างท�างานบ้าน-
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กลุ่มย่อย 9) ผู้ผลิตเพื่อขายในการเคหะทุ่งสองห้องมีการดึงเครือข่ายครอบครัวในการขายผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตเพื่อขายรายหนึ่งเล่า

ว่าสามขีองเธอเคยช่วยน�าสนิค้าของเธอไปขายทีท่ีท่�างาน แต่ตอนนีไ้ด้หยดุไปแล้ว “แม้แต่คนในครอบครวัก็ไม่เหน็ว่ำเป็นธรุกจิ

จริงจัง ไม่ช่วยหำลูกค้ำ” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4)

 ยุทธศาสตร์ระดับชุมชนถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดโดยผู้ท�าการผลิตที่บ้าน โดยเฉพาะผู้ผลิตเพื่อขายในการเคหะทุ่งสองห้อง

ซึ่งตลาดหลักของพวกเขาเป็นผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มนี้เสนอแนะให้มีการจัดต้ังร้านค้าชุมชนและตลาดท้องถ่ิน, จัดให้มีวิทยุชุมชน

เพื่อการโฆษณา และเสนอให้มีโครงงานของชุมชนต่อการเคหะแห่งชาติ ผู้รับงานไปท�าที่บ้านในการเคหะฉลองกรุง เน้นถึงความ

ส�าคัญในกรรวมกลุ่ม เพื่อให้สามารถรับงานได้โดยตรงและท�าให้แรงงานไม่ขึ้นอยู่กับผู้จ้างเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม แนวทาง

นีไ้ม่ได้ประสบความส�าเรจ็เสมอไป การร่วมหรือการสร้างกลุม่ไม่ได้เป็นตวัยนืยนัถงึการจ้างงาน ตามทีแ่รงงานคนอ่ืนในการเคหะ

ฉลองกรุงกล่าวไว้ และผู้เข้าร่วมการศึกษามีความคลางแคลงใจในประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน (ตามที่อธิบายเพิ่มเติม

ในบทที่ 4)

 ส�าหรบัผู้ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้าง แม้ว่าจะไม่มกีารเอ่ยถงึความส�าคญัของระบบวนิโดยตรงแต่กม็กีารแสดงนยัยะว่า

ระบบการจัดล�าดับคิวมีส่วนช่วยจัดการการท�างานและชีวิตประจ�าวันของพวกเขา และในแต่ละวินก็ยังมีข้อก�าหนดร่วมกัน เช่น 

ห้ามมิให้ให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวแก่ลูกค้า หรือห้ามไม่ให้ลดค่าโดยสาร ท้ังนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม

 ถงึแม้ว่ากลุม่ผูค้้าในเคหะหมูบ้่านนกักีฬาฯ จะไม่ได้ยกประเดน็อปุสรรคท่ีเจาะจงในการเข้าถึงตลาด แต่จากการอภิปราย

ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการใช้ยุทธศาสตร์ระดับชุมชนในการแก้ปัญหา  เห็นได้จากประวัติความเป็นมาของตลาดที่ผู้ค้าร่วมกัน 

ก่อตั้งสหกรณ์ชุมชนเพื่อต่อต้านการไล่ที่ของการเคหะแห่งชาติ นอกจากนี้แกนน�ากลุ่มได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาร่วมกันท่ีนอก

เหนือจากการแก้ปัญหาในระดับกลุ่มผู้ค้าด้วยกันเอง ตามที่แกนน�าได้อธิบายว่า “เราเน้นไปที่งานชุมชน พอเราช่วยชุมชน เขา

ก็จะได้มีทัศนคติที่ดีกับแม่ค้าในตลาดของเรา” (แกนน�าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10) ผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการต้อง

พ่ึงพาแกนน�าชมุชนของเขาเช่นกัน ในการเข้าเจรจากบัส�านกังานเขตภายหลงันโยบายยกเลกิจดุผ่อนผนั ในขณะทีก่ารแก้ปัญหา

อื่นๆเป็นเรื่องระดับบุคคล

 กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ท�าการผลิตที่บ้านเป็นเพียงสองกลุ่มที่พัฒนายุทธศาสตร์การแก้ปัญหาโดย

พิจารณาจากข้อมูลทางการตลาดและภาครัฐบาล ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มาจากแกนน�ากลุ่มมากกว่าสมาชิก โดยเฉพาะแกนน�า

กลุ่มผูผ้ลติเพ่ือขาย มกีารเสนอให้ภาครฐัมกีารจัดซือ้จดัจ้างโดยตรงกบัแรงงานนอกระบบ และให้แรงงานนอกระบบมส่ีวนในคณะ

กรรมการต่างๆของภาครฐั  ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างอธบิายถงึความต้องการของพวกเขาเพือ่ให้ต�ารวจเอาด�าเนนิการกบัวนิ

ที่ไม่ถูกกฎหมาย เพื่อขจัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง

สาธารณะนั้น ไม่ได้เสียภาษีรถรับจ้างสาธารณะ ในการอภิปรายกลุ่มขอผู้ค้าหาบเร่แผงลอย (ดูที่บทที่ 4) กลุ่มผู้ค้าจากหมู่บ้าน

นกักฬีาและชมุชนประดิษฐ์โทรการอธบิายถงึความพยายามของพวกเขาในการเจรจาต่อรองกบัการเคหะแห่งชาตหิรอืส�านักงาน

เขตเพื่อก่อตั้งตลาดใหม่หรือการขอคืนพื้นที่ค้าขายเดิม แต่ท้ังสองกรณีจบลงด้วยความขุ่นหมอง

 ในส่วนของยทุธศาสตร์ทางการตลาดในระบบ แกนน�ากลุม่ผูขั้บข่ีรถจักรยานยนต์รบัจ้างอธบิายถึงการสร้างแอพพลิเคชัน่ 

“โกไบค์ (GoBike)” ของสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นส�าหรับการเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูก

ต้องตามกฎหมาย  เป็นอีกทางเลือกนอกเหนือจาก GrabBike แต่ตัวแอพพลิเคชั่นยังไม่สามารถใช้งานได้ และข้อมูลจากแกน

น�ากลุ่มแสดงให้เห็นว่าตัวโครงการนี้ประสบกับความล้าช้าเนื่องจากระบบราชการของกรมการขนส่งทางบก (ข้อมูลเมื่อเดือน

ธันวาคม 2559)
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 แกนน�ากลุม่ผูร้บังานไปท�าทีบ้่านรายหนึง่เล่าถงึประสบการณ์ของเธอกบับรษิทัเอกชนในระบบซึง่ได้เสนองานให้เธอกบั

กลุ่มเพื่อนรับงานมาท�าที่บ้าน แต่เธอต้องเดินทางไปฝึกงานที่โรงงานทุกวันเป็นเวลา 4 เดือน หลังจากการฝึกอบรม งานตัดเย็บ

ช้ินแรกๆของเธอทีร่บัมาท�าทีบ้่านยงัไม่ผ่านการควบคมุคุณภาพของบรษิทั แต่เธอกย็งัคงอดทนฝึกฝนพฒันาฝีมอืและจนผ่านการ

อนุมัติจากบริษัท ได้รับค่าแรงที่ดีและมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง เธอมีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน แต่ก็มีสมาชิกกลุ่ม

คนอื่นๆ ที่มีไม่ประสงค์ที่จะเข้าฝึกงานเพื่อรับงานโดยตรงกับบริษัทหรือหาโอกาสท่ีคล้ายๆกัน ด้วยเหตุผลส่วนตัวและเป็นงาน

ละเอียด ผู้รับงานฯหญิงอีกคนที่มีรายได้ประมาณ 2,000 บาทต่อสองสัปดาห์จากงานเย็บผ้าอ้อมซึ่งเป็นงานในปัจจุบันของเธอ 

ก็ไม่ประสงค์ที่จะรับงานโดยตรงกับบริษัท เพราะบริษัทจะจ่ายค่าแรงเพียงเดือนละครั้ง เธอไม่สามารถในการจัดสรรค่าใช้จ่ายที่

ต้องรอทั้งเดือนเนื่องมาจากค่าเช่าและภาระหนี้สิน (แกนน�าผู้รับงานไปท�าที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6)
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ตารางที่ 8: ยุทธศำสตร์ของแรงงำนนอกระบบในกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงตลำดและลูกค้ำ

ระดับ ยุทธศาสตร์และข้อเสนอ

ไม่เป็นทำงกำร บุคคล - สมัครเข้ารับการอบรมหรือศึกษาจากวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะ (ลูกจ้างท�างานบ้าน)

- ท�างานกับครอบครัวที่ไม่มีเด็ก (ลูกจ้างท�างานบ้าน)

- ท�างานหนักเพื่อให้ได้รับความเชื่อใจ (ลูกจ้างท�างานบ้าน) 

- รักษามาตรฐานและคุณภาพ (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- หางานเสริม, รับแก้ไขเสื้อผ้า (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน) 

- ออกแบบรูปแบบใหม่ ตามสมัยนิยม (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- ประหยัดเงิน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- ลดราคา หรือ “แถม” (ผู้ท�าการผลิตที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย)

- ลดปริมาณการผลิต และไม่ขึ้นราคาราคา (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย)

- ปรับปรุงรายการอาหาร และรักษาความหลากหลายของสินค้า (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย)

- เริ่มขายในช่วงเช้าตรู่ (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย)

- บริการดี (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)

- แจกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวแก่ลูกค้า (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)

- ซ่อมรถจักรยานยนต์ (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)

- เรียนรู้ทักษะใหม่จากนายจ้าง (ลูกจ้างท�างานบ้าน)

ระหว่ำงบุคคล - หาลูกค้า หรืองานผ่านทางเพื่อน, เพื่อนบ้าน, ปากต่อปาก (ลูกจ้างท�างานบ้าน, ผู้

ท�าการผลิตที่บ้าน)

กลุ่ม หรือ 

ชุมชน

- จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- จัดตั้งร้านค้าชุมชน, จัดตลาด (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- โฆษณาผ่านวิทยุชุมชน (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- หางานในชุมชน (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- หาอาสาสมัครเพื่อประสานงานติดต่อกับลูกค้าต่างชาติ (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- ไม่ลดราคา ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวแก่ลูกค้า (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)

- เข้าร่วมการอบรมที่จ�าเป็นจากบริษัท (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

เป็นทำงกำร ตลำด - หางานจากผู้รับเหมา/คนกลาง (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- ขอเลื่อนก�าหนดส่งงานเมื่อจ�าเป็น (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- เลือกลูกค้าที่ไว้ใจได้ (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- สร้างแอพพลิเคชั่น GoBike (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)

กำรตอบสนอง

สำธำรณะและ

รัฐบำล

- เสนอโครงการชุมชนต่อการเคหะแห่งชาติ (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงของรัฐบาลต่อแรงงานนอกระบบ (ผู้ท�าการ

ผลิตที่บ้าน)

- มีตัวแทนแรงงานนอกระบบในคณะกรรมการต่างๆของภาครัฐ (ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน)

- ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายกับวินที่ไม่ถูกกฎหมาย (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)

ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)
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ณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ ผู้ท�าการผลิตที่บ้านและแกนน�าเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย  

ณีรมลตัดเย็บกระเป๋าและเสื้อผ้าเพื่อหารายได้เข้าครอบครัว

รูปโดย : Paula Bronstein / Getty Images Reportage
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บทที่ 3: การเข้าถงึการบรกิารสาธารณะ 

 เพื่อเข้าใจถึงอุปสรรคที่แรงงานนอกระบบเผชิญในการเข้าถึงบริการสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร, ผู้ด�าเนินการ

ได้ถามผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสี่กลุ่มถึงบริการสาธารณะที่ส�าคัญสองอย่าง คือบริการด้านสาธารณสุข และการมีที่อยู่อาศัย ผู้เข้า

ร่วมการศกึษาได้หารอืและจัดล�าดับระหว่างสองประเดน็-สขุภาพและทีอ่ยูอ่าศยั-ว่าสิง่ไหนมผีลกระทบต่ออาชพีและความเป็นอยู่ 

ของพวกเขามากกว่ากัน

ตารางที่ 9: กำรบริกำรที่มีผลกระทบต่อกำรประกอบอำชีพของแรงงำนมำกที่สุด 

จ�ำนวนกลุ่มย่อย

สำขำอำชีพ สุขภำพ ที่อยู่อำศัย 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 1 2

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 1 1

ลูกจ้างท�างานบ้าน 2 0

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน 3 1

รวม 7 4

 ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

 กลุ่มผู้เข้าร่วมวจิยัมากกว่าครึง่หนึง่ จดัอนัดบัให้ การเข้าถงึ “บรกิารสาธารณสขุ” มผีลกระทบต่อชวีติของพวกเขามาก

ทีส่ดุ การเลอืกการบรกิารสขุภาพเหนอืการมทีีอ่ยูอ่าศยัแสดงให้เหน็ถงึความเชือ่มโยงโดยตรงกบัสามารถในการหารายได้เพือ่การ

ด�ารงชีพ จากที่ลูกจ้างท�างานบ้านผู้หนึ่งได้ชี้แจงว่า “ถ้าเราสุขภาพดี อะไรก็ง่ายไปหมด แต่ถ้าเราไม่สบาย นายเค้าก็ไม่อยากให้

เรามาท�างาน เพราะเค้ากลวัเราจะไปท�าเค้าป่วย” (ลกูจ้างท�างานบ้าน-กลุม่ย่อย 9) ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างรายหนึง่ได้ถาม

เช่นกันว่า “ถ้าเราไม่สบาย เราจะหาเงินได้ยังไง” (แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7) ในทางตรงข้ามผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เลือก

การมีที่อยู่อาศัยเหนือสุขภาพคือแรงงานที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในเขตกรุงเทพมหานคร ดังที่จะได้อธิบายเพิ่มเติมต่อ

ไป

กำรบริกำรสำธำรณสุข 

 ประเทศไทยมีระบบสวสัดกิารด้านสาธารณะสขุหลายประเภท ประชาชนส่วนใหญ่ได้รบัความคุ้มครองภายใต้โครงการ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมาคือ ระบบประกันสังคม โดยนายจ้างและลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบ, มีระบบ

สวัสดิการข้าราชการ และประกันสุขภาพเอกชน11 ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าก�าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องเลือกสถานพยาบาล

ปฐมภมุแิละสถานพยาบาลหลกัเพือ่รบัสทิธิ ์เช่น โรงพยาบาล, คลนีคิ, หรอืสถานอีนามยั ขึน้อยูก่บัความพร้อมของหน่วยงานท้อง

ถิน่และความต้องการของผูป่้วย หน่วยบรกิารปฐมภมูเิป็นเหมอืนผูด้แูลเบือ้งต้นแก่ผูป่้วยเพือ่รบัและส่งต่อผูป่้วยไปยงัผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะทางที่สถานพยาบาลอื่นๆหากมีความจ�าเป็น

11 ดูที่ ชลธิชาและ พูลทรัพย์ (2557), การวิเคราะห์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเข้าถึงของผู้รับท�าการผลิตที่บ้านและลูกจ้างท�างานบ้าน
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 พ้ืนทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลมสีิง่อ�านวยความสะดวกด้านการรกัษาพยาบาลทีไ่ด้มาตรฐานสากล มโีรงพยาบาล

ถึง 140 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 30,000 เตียง แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงหนึ่งในสามของโรงพยาบาลเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งที่ในความจริงแล้วกรุงเทพมหานครต้องรองรับผู้ป่วยจากทุกภูมิภาคของประเทศ สถานพยาบาล

หลกัไม่ได้มกีารกระจายตวัอย่างเท่าเทยีม และมากกว่าสามสบิเขตของกรุงเทพมหานครไม่มโีรงพยาบาลทีเ่ข้าร่วมโครงการหลัก

ประกันเพื่อสุขภาพถ้วนหน้า นโยบายของภาครัฐที่พยายามจะให้กรุงเทพมหานครเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์” ระดับโลก

เพื่อดึงดูดผู้คนที่เข้ามาในประเทศเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ กลับกลายเป็นการท�าลายระบบการบริการสุขภาพส�าหรับคนใน

ประเทศ เนื่องด้วยโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งดึงตัวแพทย์ด้วยค่าจ้างท่ีสูงและมีสภาพการท�างานท่ีดีกว่า จากผลส�ารวจในปี 

2556 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับคะแนนการรับรู้จากคนกรุงเทพมหานครน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ถึง

แม้ว่าคะแนนยังสูงอยู่ที่ 7.92/10 (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 จากที่อ้างถึงโดย ชลธิชาและ 

พูลทรัพย์ 2557)

 มเีพียงผู้เข้าร่วมการศึกษาครัง้นีบ้างคนทีใ่ช้หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในการรกัษา ในกลุม่ย่อย 4 ซึง่เป็นกลุม่ย่อยของ

ผู้ผลิตเพื่อขาย มีเพียงสมาชิก 4 คน จากทั้งหมด 6 คน ในกลุ่มที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนอื่นๆไว้วางใจระบบประกัน

สุขภาพเอกชน, ประกันสังคม (ประกันสังคมมาตรา 39), หรือสวัสดิการข้าราชการจากลูกๆของพวกเขา ส่วนลูกจ้างท�างาน

บ้าน มเีพยีงคนเดยีวเท่านัน้ทีใ่ช้หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในเขตกรงุเทพมหานคร คนอืน่ๆแม้จะมสีทิธิใ์นหลกัประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า แต่น้อยครั้งหรือไม่เคยได้ใช้สิทธิเลย เพราะโดยทั่วไปพวกเขาเลือกที่จะจ่ายเพื่อการบริการที่เร็วกว่า หรือในบางกรณ ี

พวกเขาไม่เชื่อมั่นในการบริการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 แรงงานหลายคนที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นประจ�ามีความประทับใจกับระบบในภาพรวม ยกตัวอย่างเช่น 

ผู้ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า “ก็ตั้งแต่ใช้บัตรทองมา ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11) แรงงานบางคนเล่า

ถงึประสบการณ์ทีด่ขีองตนเองและสมาชกิครอบครวัในการเข้ารบัการรกัษาการดแูลของหลกัประกันเพือ่สขุภาพถ้วนหน้า ผู้ขบัข่ี

รถจกัรยานยนต์รบัจ้างชายรายหนึง่เล่าถงึการรบัการตรวจเชค็โรคความดนัสงูเป็นประจ�าภายใต้หลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้าว่า 

“เขากบ็รกิารด ีเราต้องไปตามข้ันตอน” (จกัรยานยนต์รบัจ้าง-กลุม่ย่อย 2) ผูค้้าหญงิคนหนึง่เล่าเรือ่งราวเลก็น้อยของตวัเธอเก่ียว

กับการใช้บริการตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ว่า:

 “ฉนัเป็นซสีต์ทีร่งัไข่ ตอนแรกกก็งัวลทีจ่ะไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลตามสทิธิบั์ตรทอง ฉนัเลยไปโรงพยาบาลจุฬาฯแทน พอ

หมอวินิจฉัยว่าเป็นซีสต์ที่รังไข่ ต้องผ่าตัด ต้องเข้าอุโมงค์ (MRI) ซึ่งมันแพงถ้าจะจ่ายเอง หมอก็เลยท�าเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาล

ตามสิทธิ์บัตรทอง ฉันก็ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ หมอเค้าก็บริการดีมากๆ” (แกนน�าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)

 ถึงแม้ว่ามีเรื่องราวในแง่ดีจากผู้ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหลายคน แรงงานหลายคนมีทัศนคติว่าหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้ามคีณุภาพทีด้่อยกว่าสทิธิก์ารรกัษาในรปูแบบอืน่ๆ ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างชายรายหนึง่กล่าวว่า “บตัรทอง

นี่ชนชั้นล่างสุด สูงขึ้นมาหน่อยก็ประกันสังคม ส่วนใครที่มีความสามารถก็ไปใช้ประกันสุขภาพเอกชน อันนี้ชั้นสูงสุด” (ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้าง จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอีกคนยืนยันความเห็นนี้ ได้อธิบายถึงการ

ดูแลที่แตกต่างที่พวกเขาได้รับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมื่อพวกเขาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “น�้าเสียงมันต่างกัน” 

(ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มย่อย 1) 

 จากการจดัล�าดับความส�าคัญของอปุสรรคได้ถกูน�ามาศกึษาในแต่ละกลุม่ จากท้ังสีอ่าชพี พบว่า กำรรอนำน และ คณุภำพ 

ของกำรบริกำรและกำรรักษำ เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญที่สุดในการเข้าถึงบริการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพ ตามมาด้วย ขั้นตอนกำร

ส่งตัว, ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม หรือค่ำใช้จ่ำยนอก, กำรเดินทำงไปยังโรงพยำบำล และประเด็นอื่นๆ เช่น ปัญหาในการย้ายสิทธิ์ 
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 การรอรับการบริการท่ียาวนานเป็นประเด็นท่ีพูดถึงของแรงงานอย่างมาก บ่อยครั้งท่ีผู้ป่วยต้องโรงพยาบาลแต่เช้าตรู่

เพื่อรับคิว แต่ต้องรอหลายชั่วโมงกว่าจะได้พบแพทย์ ผู้เข้าร่วมบางคนสามารถที่จะวางแผนการไปพบแพทย์ได้ก่อน ตามที่ผู้ค้า

รายหนึ่งกล่าวว่า “ส�าหรับฉัน รอนานไม่ใช่ปัญหา ฉันรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็ต้องเสียเวลาทั้งวัน” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-

กลุ่มย่อย 11) แต่อย่างไรก็ตามส�าหรับคนอื่นๆการรอคิวนานไม่ใช่ทางเลือกท่ีง่ายนักของพวกเขา และบางคนพิจารณาถึงข้อดี

ข้อเสียต่างๆในการเข้ารับการรักษากับคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนแทนที่จะใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แกนน�า

คนหนึ่งจากกลุ่มผู้ท�าการผลิตที่บ้านอธิบายว่า “ถ้าต้องไปโรงพยาบาล เราต้องเสียรายได้ วันละ 1000 บาท บวกค่ารถค่ากินอีก 

300 แปลว่า วันนั้นต้องเสียเงิน 1300 บาท แต่ถ้าไป หาหมอที่คลินิก ให้หมอฉีดยา เสียเงินแค่ 500 บาท กลับมาท�างานได้ต่อ” 

(แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7) 

 แรงงานยังมีข้อกังวลอื่นๆที่เชื่อมโยงกับคุณภาพของการดูแลรักษาที่พวกเขาได้รับจากการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า ข้อกังวลได้ถูกสรุปไว้ในกรอบที่ 3 ได้แก่ การรักษาในกรณีฉุกเฉิน, การไม่ได้รับการดูแลที่ดีและบริการไม่สุภาพจาก

เจ้าหน้าที่, การจ่ายยาคุณภาพต�่าและข้อจ�ากัดของสถานพยาบาลในการวินิจฉัยและรักษาโรคร้ายแรง

 

 อนึง่ ต้องหมายเหตุไว้ว่า อุปสรรคหรอืข้อกงัวลต่างทีถู่กยกประเดน็มานัน้ มาจากทัง้ประสบการณ์ตรงของผูเ้ข้ารบับริการ

และในหลายกรณีผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิโดยตรง แต่อ้างถึงประสบการณ์ของเพื่อน, คนในครอบครัว หรือคนรู้จัก

ที่ได้รับการดูแลที่ไม่เพียงพอ

กรอบที่ 5: กำรรับรู้ของแรงงำนเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรและกำรรักษำ

หมอใช้เวลำกำรตรวจสั้น

 “บางทีเวลาไปหาหมอที่คลินิกศูนย์ (หน่วยพยาบาลปฐมภูมิ) เจอหมอแค่นาทีเดียว หมอไม่ได้ถามอาการอะไรเลย 

ให้แต่ยามากิน” (แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7).

กำรบริกำรที่ไม่ดีจำกเจ้ำหน้ำที่ และ/หรือ แพทย์

 “โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพ หมอไม่ค่อยสนใจคนไข้หรอก” (ลูกจ้างท�างานบ้าน 8)

คุณภำพยำที่ด้อยกว่ำ

 “ฉนัรูส้กึว่าบตัรทองจะให้ยาไม่ค่อยมคีณุภาพ หาซือ้ได้ตามร้านขายยาทัว่ไป ส่วนมากจะให้ยาพาราหรือยาแก้ปวด

ทั่วไป” (ลูกจ้างท�างานบ้าน 8)

มีข้อจ�ำกัดในกำรบริกำร

 “ส่วนใหญ่คลินิกศูนย์ (หน่วยพยาบาลปฐมภูมิ) ก็จะแค่วินิจฉัยโรคทั่วๆไปได้เท่านั้น ยากกว่าจะเจอโรคจริงๆ”  

(แกนน�าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)

ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)
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 นอกเหนือการรอนานและคุณภาพของการบริการ ปัญหาท่ีใหญ่ถัดมาส�าหรับผู้เข้าร่วมงานวิจัยคือปัญหาเก่ียวกับการ

ส่งตัวผู้ป่วย ซึ่งในบางครั้งต้องใช้ขั้นตอนที่ยุ่งยากและรอนานเพื่อท่ีจะได้พบแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง แรงงานงานบางคน

เล่าถึงประสบการณ์ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีต้ังแต่ช่วงท่ีมีอาการเบ้ืองต้นกลายเป็นโรคท่ีรุนแรงมากข้ึน เนื่องมาจาก

การที่ต้องรอการรักษาและขั้นตอนการส่งตัวที่ยุ่งยาก อย่างในกรณีของผู้ท�าการผลิตที่บ้านรายหนึ่ง เธอมีอาการปวดท้องบ่อย

ครั้ง หมอที่ศูนย์ปฐมภูมิวินิจฉัยและบอกว่าเป็นการปวดท้องโรคกระเพราะธรรมดา ต่อมาเมื่ออาการของเธอหนักขึ้น เธอไปพบ

แพทย์ทีโ่รงพยาบาลเอกชน ซึง่เธอพบว่าเธอป่วยด้วยเนือ้งอกในมดลกู โรงพยาบาลเอกชนได้ส่งตวัเธอกลบัไปทีโ่รงพยาบาลภาย

ใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเธอที่ลาดกระบัง ซึ่งต่อมาได้ส่งตัวเธอต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ซึ่งเธอต้องไป “เริ่ม

ต้นจากศนูย์” ด้วยการต้องเข้ารบัการตรวจใหม่และวนิจิฉยัใหม่ทัง้หมด (ผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน-กลุม่ย่อย 5) ผูค้้ารายหนึง่ป่วยด้วย

โรคซสีต์ในรงัไข่ (ทีก่ล่าวก่อนหน้า) กต้็องเทยีวไปเทยีวมาจากโรงพยาบาลหนึง่สู่อกีโรงพยาบาลหนึง่เป็นเวลานานก่อนทีจ่ะได้รบั

การวินิจฉัยที่ถูกต้อง 

 ยิง่ไปกว่านัน้ขัน้ตอนการส่งตัวอาจน�าไปสูก่ารต้องเดนิทางไปโรงพยาบาลท่ีไกลจากทีพ่กัมาก ผูท้�าการผลติทีบ้่านคนหนึง่

ซึ่งอาศัยอยู่เขตหนองจอกซึ่งเป็นเขตชานเมืองเล่าว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสองและออกจากบ้านตีสามเพื่อไปโรงพยาบาลท่ีถูกส่งตัวไป

 อุปสรรคล�าดับที่สี่ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการรักษาคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ซ่ึงแรงงานหลายคนอ้างถึงว่าในบาง

ครั้งพวกเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการผ่าตัด, ค่ายา, เงินมัดจ�าส�าหรับการรักษา หรือแม้กระทั่ง “การใส่ซอง” ให้หมอ ตาม

ที่หนึ่งในแรงงานกล่าวว่า “บัตรทองไม่ครอบคลุมยาทุกอย่าง มันมียานอกบัญชีที่คนไข้ต้องจ่ายเงินเอง ฉันเคยต้องจ่ายเงิน 500 

บาท เพราะตอนนัน้เข้าห้องฉกุเฉนิ” (ผูร้บังานไปท�าท่ีบ้าน-กลุม่ย่อย 5) ผูค้้ารายหนึง่เล่าประสบการณ์ความเจ็บปวดอนัยาวนาน

ของเธอในการขอผ่อนผันค่ารักษาที่ไม่ครอบคลุมเนื่องจากเธอไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้ว่า: 

 “สามีของฉันต้องผ่าตัดตา แล้วทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องจ่ายเพิ่ม 60,000 บาท ตอนนั้นฉันไม่ได้ท�างาน ไม่มีเงิน ก็

บอกโรงพยาบาลไปว่าไม่มีเงิน เขาก็บอกว่า งั้นจ่ายเฉพาะค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 16,000 บาท เราก็ยังไม่มีจะจ่าย โรงพยาบาล

กเ็ลยส่งไปหาฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ แต่เขากช่็วยไม่ได้ หลานฉนักเ็ลยช่วยเขยีนจดหมายไปหาทาง สปสช สดุท้ายทางโรงพยาบาล

ก็อนุโลมให้ผ่อนจ่าย เดือนละ 1,000 บาท แต่ฉันก็ยังไม่มีเงินจะจ่าย เพราะตอนนั้นตกงาน ก็เลยให้หลานเขียนจดหมายให้อีก

ครั้ง สุดท้ายโรงพยาบาลก็ยกเลิกการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย, กลุ่มย่อย 11)

 ผูค้้าคนอืน่ๆจากชมุชนประดษิฐ์โทรการได้ยกปัญหาเกีย่วกบันโยบายใหม่ทีโ่รงพยาบาลตามสทิธิห์ลกัประกนัสุขภาพ

ถ้วนหน้า ก�าหนดให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดหรือเป็นผู้ป่วยในต้องวางเงินมัดจ�า 5,000 บาท ก่อนเข้ารับการรักษา “ก็ต้องมี

เงินมัดจ�า ต้องไปหามาให้ได้ ถ้าไม่มีเงิน ก็ต้องไปกู้ไปยืมเขามา” อธิบายโดยหนึ่งในผู้ค้า (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11) หรือ

อาจกูเ้งินจากสหกรณ์ชมุชนเพือ่วางมดัจ�า

 หนึ่งในประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาจากหลายๆกลุ่มคือ การต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินเมื่อเข้ารับบริการท่ีโรง

พยาบาลนอกเวลาท�าการ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผู้ป่วยสามารถใช้บริการโรงพยาบาลนอกสิทธิ์ได้ในกรณีฉุกเฉิน 

ซ่ึงหมายถึงอาการที่คุกคามถึงชีวิตและโรคที่ร้ายแรงซ่ึงจ�าเป็นต้องใช้การด�าเนินการในทันทีหรือการผ่าตัดฉุกเฉิน หรืออาการ

ของโรคที่มีความเสี่ยงสูง แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิ์กรณีฉุกเฉินนั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหรือไม่ 

มีหลายกรณีที่แรงงานนอกระบบต้องจ่ายค่ารักษาในการเข้ารับการรักษาฉุกเฉินไม่ว่าจะเกิดกับกับตัวเองหรือลูกหลาน ผู้ขับขี่

รถจกัรยานยนต์รบัจ้างรายหนึง่เล่าว่าถงึขนาดต้องต่อรองกบัพยาบาลว่า “ช่วยรกัษาลกูฉนัก่อน เดีย๋วเรือ่งเงนิค่อยว่ากนัทีหลงั” 

(จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าพวกเขาต้องวางมัดจ�าก่อนท่ีจะพบแพทย์ 
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 เหตสุลดอกีเรือ่งถกูเล่าโดยผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้าง ซึง่เป็นทีอ่บุตัเิหตนุัน้หมายถงึความเป็นความตาย แสดงความ

ไม่มั่นใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรณีฉุกเฉินว่า

 “5 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกในวินของผมเสียชีวิตไป 2 คน คนหนึ่งประสบอุบัติเหตุแล้วกู้ภัยเอาไปส่งโรงพยาบาลตาม

สิทธิ์บัตรทอง ซ่ึงมันไกลจากที่เกิดเหตุมาก พอถึงโรงพยาบาล เขาก็ไม่ได้ท�าอะไร ได้แต่ให้เรายืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ เขาจะได้

เบิกเงินจาก พรบ. พอได้เงินก็ไม่ได้ท�าอะไร ปล่อยให้เพื่อนผมตาย” (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง, กลุ่มย่อย 3)

 ผูข้บัขีจ่กัรยานยนต์รบัจ้างอกีรายหนึง่ทีไ่ด้เล่าประสบการณ์ของตนเองหลงัเกดิอบุตัเิหตแุละได้รับบาดเจบ็ทีศี่รษะอย่าง

รุนแรง และเชือ่จากทีค่รอบครวัตดัสนิใจให้น�าเขาส่งโรงพยาบาลเอกชนจงึท�าให้เขารอดชวีติ “ผมเชือ่ว่านัน่เป็นสาเหตทุีท่�าให้ผม

รอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างยังแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับเงื่อนไข

ในการใช้สิทธิต์าม พรบ.รถยนต์และหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในกรณเีกดิอบุตัเิหตซุึง่ทางโรงพยาบาลก�าหนดให้ผูป่้วยจ่ายค่า

รักษาพยาบาลเองโดยตรงและเบิกเงินคืนจากประกันภัยเองทีหลัง

 ปัญหาอืน่ๆทีถ่กูยกข้ึนมาในการอภปิรายได้แก่ ชัว่โมงการท�างานของสถานพยาบาล ยกตวัอย่างเช่น แรงงานนอกระบบ

ในเขตหนองจอกเล่าถึงการที่สถานพยาบาลปฐมภูมิเปิดท�าการช้าและปิดท�าการเร็วกว่าเวลาที่ก�าหนด และลูกจ้างท�างานบ้าน

ต้องลางานเพื่อเข้ารับบริการในช่วงเวลาราชการ รวมถึงปัญหาระบบในการย้ายสิทธิ์บัตรทอง ผู้ท�าการผลิตท่ีบ้านหลายคน (ผู้

ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4 และกลุ่มย่อย 7) ประสบปัญหาการเปลี่ยนสถานพยาบาลหลักจากที่ลงทะเบียนไปเป็นที่อื่นโดยไม่แจ้ง

ล่วงหน้า ขณะเดยีวกนัลกูจ้างท�างานบ้านบางคนประสบกบัปัญหาการย้ายสทิธิบ์ตัรทองเพือ่รบับรกิารในเขตกรุงเทพฯเนือ่งจาก

ไม่มีฐานทะเบียนราษฎร์ในกรุงเทพฯและนายจ้างไม่ยินยอมให้มีการโอนช่ือเข้าทะเบียนบ้าน

 

 อปุสรรคในการเข้าถงึบรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพเหล่านีส่้งผลกระทบต่อชวีติประจ�าวนัของแรงงาน ผูเ้ข้าร่วมการศกึษา

ระบุว่า การจ�าเป็นต้องหยุดงานเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ส่งผลถึงชั่วโมงการท�างานและรายได้ที่น้อยลง ลูกจ้างท�างาน

บ้านมคีวามกงัวลต่อปฏกิริยิาของนายจ้างเมือ่ต้องลางาน “ฉนัคดิว่า ถ้าฉนัต้องไปโรงพยาบาลตดิๆกนัหลายวนั นายคงไม่พอใจ” 

ผูเ้ข้าร่วมงานวิจยัอีกคนอธบิายว่า “ฉนัโชคดีทีน่ายจ้างไม่หักเงนิตอนลาป่วย แต่มเีพือ่นบางคนท่ีโดนหกัเงนิตอนลาป่วยนะ” (แกน

น�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) แรงงานจากหลายสาขาอาชีพแสดงให้เห็นถึงความเครียดและความกังวลที่มีส่วนมาจากการ

ไปรับการรักษาพยาบาล 

 โดยทั่วไป แรงงานรับมือกับปัญหาต่างๆโดยมากในลักษณะส่วนบุคคล มีหลายคนที่อธิบายถึงการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตัวเองโดยการทานอาหารเสริมหรือออกก�าลังกาย แต่จากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงรายหนึ่ง การออกก�าลังกายเป็น

ประจ�าไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นจริงได้ส�าหรับเธอ เมื่อผู้ด�าเนินการอ้างอิงถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจากกลุ่มตัวอย่างก่อนหน้า 

เธอโต้แย้งว่า “วินที่ลาดพร้าวเขามีเวลามากกว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้ชาย เราผู้หญิงจะไปเอาเวลาที่ไหน ไหนจะงานบ้าน ไหนจะ

เลี้ยงลูก ต้องซักผ้ากวาดบ้าน ไหนจะเตรียมกับข้าวให้สามีอีก”

 หลายครัง้ทีแ่รงงานนอกระบบเลอืกทีจ่ะเข้ารบัการรกัษาจากคลนิกิเอกชนและจ่ายค่ารกัษาพยาบาลเอง เพือ่หลกีเลีย่ง

กระบวนการทีใ่ช้เวลานานในการใช้บรกิารหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้าท่ีโรงพยาบาลตามสิทธ์ิ ตามทีล่กูจ้างท�างานบ้านรายหนึง่

ได้กล่าวว่า “ส่วนมากก็ไปโรงพยาบาลจ่ายเงินเอง เพราะเราไม่มีเวลาไปรอตามสิทธิ์บัตรทอง” (ลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 9) 

ในบางกรณแีรงงานถกูบบีบงัคบัทางอ้อมให้ต้องกูย้มืเงนิจากสหกรณ์ออมทรพัย์หรอืเงนิกูน้อกระบบเพือ่ให้จ่ายค่ารกัษาพยาบาล
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ตารางที่ 10: สภำพที่อยู่อำศัยแบ่งตำมสำขำอำชีพ  

ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้ค้าหาบเร่

แผงลอย

ลูกจ้างท�างาน

บ้าน

ผู้ท�าการผลิต

ที่บ้าน

รวม

มีบ้านเป็นของตัวเองใน

กรุงเทพมหานคร

5 9 2 23 39

มีบ้านเป็นของตัวเองในต่างจังหวัด 3 1 6 - 10

อาศัยกับนายจ้างในกรุงเทพ 2 - 5 - 7

เช่าห้องหรืออาคารชุด 11 2 5 2 20

มีห้องอาคารชุดหรือบ้านให้เช่า 2 2 - - 4

 แม้ว่าค�าถามในการวิจัยไม่ได้กล่าวถึงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานอย่างชัดเจน แต่ประเด็นนี้ได้

เกดิข้ึนเองระหว่างการท�าการศกึษา แรงงานบางคนกล่าวว่าปัญหาสขุภาพของเขามาจากการท�างานโดยตรง เช่น ผูท้�าการผลติที่

บ้านทีต้่องน่ังท�างานทัง้วนักบัจกัรเยบ็ผ้า (ผูร้บังานไปท�าท่ีบ้าน-กลุม่ย่อย 5) อกีคนอธบิายว่าเนือ่งจากการท�างานหนกั จงึต้องการ

หลับพักผ่อนช่วงกลางวันเพื่อให้มีแรง ท�างานให้เสร็จ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเล่าถึงเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งตัวเองที่

ประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต 

อุปสรรคด้ำนที่อยู่อำศัย

 จาก 11 กลุ่มตัวอย่าง มี 4 กลุ่มจัดอันดับปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเป็นข้อกังวลหลักของพวกเขา แต่อาชีพผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องที่อยู่อาศัยมากกว่าสุขภาพ จากที่ผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์รับจ้างรายหนึ่งแย้งขึ้นว่า “บ้านเป็นจุดเร่ิมต้นของทุกอย่าง” เพื่อนร่วมงานของเขาเสริมว่า “ตอนเราเข้ามา

กรุงเทพฯครั้งแรก อันดับแรกเราก็ต้องหาที่อยู่ แม้ว่าเราจะสุขภาพดี แต่เราก็ไม่อยากเป็นคนจรจัด” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่ม

ย่อย 3) ความรู้สึกเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการศึกษาบางท่านจากสาขาอาชีพอื่นๆท่ียังไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตัวเอง 

เช่น ผู้รับงานไปท�าที่บ้านคนหนึ่ง บรรยายถึงความรู้สึกกังวลและเครียดจากภาระค่าเช่าและค่างวดรถแท็กซ่ีของสามีเธอ

        12
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ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2017)

 จากผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด 66 คน มีจ�านวน 20 คน ที่อาศัยอยู่ในเช่าบ้าน และ 39 คนมีบ้านเป็นของตัวเองในเขต

กรงุเทพมหานคร และ 7 คน อาศยัอยูกั่บนายจ้าง ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างคอืคนส่วนใหญ่ทีเ่ช่าบ้านในเขตกรงุเทพมหานคร 

(11 คน จากผูเ้ข้าร่วม 18 คน) ตามด้วยลกูจ้างท�างานบ้าน (5 คน จากผูเ้ข้าร่วม 12 คน) ผูท้�าการผลติทีบ้่านและผูค้้าหาบเร่แผงลอย

ที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่มีบ้านเป็นของตัวเองในเขตกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าหลายคนยังคงผ่อนค่างวดอยู่ แม้ว่าตัวเลข 

เหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมการศึกษา แต่ยังเป็นเพียงตัวช้ีวัดภูมิศาสตร์

เฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง และอาจไม่สะท้อนถึงสภาพท่ีอยู่อาศัยของแต่ละสาขาอาชีพในกรุงเทพฯ

12 ตารางนีแ้สดงความต้องการจ�านวนท่ีพกัอาศยัมากกว่าผู้เข้าร่วมประชมุ อนัเนือ่งมาจากความจรงิทีว่่าจ�านวนผูเ้ข้าร่วมมกีารเลอืกตอบมากกว่าหนึง่ข้อ ตวัอย่าง

เช่น มทีีพ่กัอาศยัเป็นของตวัเองนอกเขตกรงุเทพแต่เช่าบ้านในเขตกรงุเทพ, หรอืมบ้ีานแต่เช่าบ้านในเขตอืน่ๆ
13 ค�าถามที่ถามว่าผู้เข้าร่วมการศึกษามีบ้านนอกเขตกรุงเทพมหานครไม่ได้ถูกถามโดยตรงในทุกๆกลุ่ม ถึงแม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมการศึกษาหลายคนอาสาที่จะตอบ 

ดังนั้นตัวเลขนี้อาจจะมีมากว่าท่ีแสดงในตาราง
14 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสองคนในรูปที่ 1 เป็นสามีภรรยากัน, ซึ่งคนหนึ่งท�างานเสริมเป็นลูกจ้างท�างานบ้านแต่ทั้งคู่อาศัยอยู่กับนายจ้าง
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ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2017)

 เมือ่ผู้เข้าร่วมวจิยัถกูถามถงึสิง่พวกเขาทีอ่ยากจะท�าเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพความเป็นอยูแ่ละสภาพทีอ่ยูอ่าศยัของพวกเขา 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจมากท่ีสุดต่อการมีบ้านเป็นของตัวเอง เนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่เช่าบ้าน

อย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งอธิบายถึงความคับแค้นใจว่า “ถ้าเอาค่าเช่าบ้าน 38 ปี 

ตั้งแต่เข้ากรุงเทพฯ มาผ่อนบ้าน ป่านนี้ก็คงมีบ้านของตัวเองไปแล้ว” แกนน�าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ก็ได้ชี้ประเด็นถึงช่อง

ว่างทางกฎหมายในฐานทะเบียนราษฎร์ ท�าให้เขาไม่สามารถมีฐานทะเบียนราษฎร์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ แรงงานต้องการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของกรุงเทพมหานครในฐานะประชาชนกรุงเทพฯและใช้สิทธิ์การเลือกตั้งผู้แทนในเขตที่พักอาศัย ผู้เข้าร่วม

การศึกษารายหนึ่งกล่าวว่า “เพราะผมเป็นคนต่างจังหวัด ไม่มีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ ท�าให้เข้าไม่ถึงสวัสดิการเฉพาะของคน

กรุงเทพฯ ยกตัวอย่างเช่น กองทุนหมู่บ้าน... ถ้าเราอยากจะเข้าถึงสวัสดิการของทางการ เจ้าหน้าที่รัฐก็จะบอกว่าไม่มีทะเบียน

บ้านก็ไม่มีสิทธิ์” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3)

 ภายในกลุ่มผู้ท�าการผลิตที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการท่ีจะปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย

ของพวกเขา โดยมีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ ปรับปรุงเพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วม, ปรับปรุงเพื่อแยกส่วนที่อยู่อาศัยออกจาก

ส่วนที่ท�างาน, และปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพที่อยู่อาศัยท่ัวไปหรือสภาพความเป็นอยู่

 ปัจจัยหลักที่ชัดเจนคือการป้องกันน�้าท่วมที่เกิดขึ้นประจ�า ผู้ท�าการผลิตที่บ้านในชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง กล่าวว่า “พอ

ฝนตกหนกัๆ น�า้กจ็ะท่วมเข้าบ้าน กเ็ลยอยากจะท�าบ้านให้สงูขึน้” ผูค้้าในชมุชนประดษิฐ์โทรการกล่าวว่า “ถ้ามเีงนิกอ็ยากจะถม

ทีใ่ห้มนัสูงกว่าถนน” (ผูค้้าหาบเร่แผงลอย-กลุม่ย่อย 11) ส่วนผูเ้ข้าร่วมการวิจยัจากการชมุชนเคหะฉลองกรงุและผูค้้าจากหมูบ้่าน

นกักฬีากม็คีวามเหน็คล้ายๆกัน คนอืน่ๆอยากจะปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่แยกพืน้ทีท่�างานออกจากส่วนพกัอาศยั โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผู้ท�าการผลิตท่ีบ้านซึ่งเผชิญกับปัญหาพื้นที่ที่เหมาะสมในบ้านเพ่ือท�าการผลิต ผู้เข้าร่วมการวิจัยกล่าวถึงความความต้องการ

เพิม่พืน้ทีเ่พ่ือจดัเกบ็วสัดอุปุกรณ์ “บ้านฉนัมแีต่ผ้ากบัอปุกรณ์เยบ็ผ้าเตม็ไปหมด” (แกนน�าผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน-กลุม่ย่อย 6) หรือ

เพือ่เป็นพืน้ทีส่�าหรบัสมาชกิกลุม่คนอืน่ๆหากต้องมกีารผลติและใช้อปุกรณ์ร่วมกนั (แกนน�าผูผ้ลติเพือ่ขาย-กลุม่ย่อย 7) ผูท้�าการ

ผลติที่บ้านอีกคนอยากจะต่อเตมิบ้านเพือ่ให้สามารถท�างานตัดเยบ็ไดใ้นช่วงเวลากลางคนืโดยไม่รบกวนสมาชิกครอบครวัคนอืน่

ที่เข้านอนแล้ว (แกนน�าผู้รับงานไปท�าที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6)

 ผู้เข้าร่วมการศึกษาถูกถามต่อถึงอุปสรรคส�าคัญในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามที่พวกเขาต้องการ ตามที่แสดงในตาราง

ที่ 15 อุปสรรคส�าคัญของแรงงานนอกระบบคือ การไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ ความกลัวที่จะเป็นหนี้เพิ่ม และไม่ต้องการเป็น

หนี้เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถใช้คืนได้

ตารางที่ 11: จ�ำนวนที่มีกำรพูดถึงควำมต้องกำรในกำรปรับปรุงสภำพที่อยู่อำศัย 

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้าง

ผู้ค้าหาบเร่

แผงลอย

ลูกจ้างท�างาน

บ้าน

ผู้ท�าการผลิต

ที่บ้าน

รวม

ซ่อมแซมบ้าน 2 8 2 17 29

มีบ้านเป็นของตัวเอง 11 1 2 2 16

สร้างบ้านใหม่ 1 2 1 4
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ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

 อุปสรรคหลักจากแต่ละกลุ่มคือการไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือ หนึ่งในลูกจ้างท�างานบ้านได้กล่าวว่า “ส�าหรับคนรายได้

น้อย เค้าไม่มีทางอนุมัติหรอก” (ลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 9) ผู้เข้าร่วมวิจัยตัดพ้อว่าพวกเขาถูกพิจารณาว่าไม่มีคุณสมบัติ

ที่จะกู้เงิน ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง โดยเหตุผลส่วนมากเช่ือมโยงกับสถานะภาพการจ้างงานนอกระบบของพวกเขา โดยรวม

ไปถึงการไม่มีสินทรัพย์ค�้าประกัน, การไม่มีใบรับรองรายได้, การไม่มีผู้ค�้าประกันหรือเอกสารอื่นๆ และรวมถึงการเลือกปฏิบัติ

ทางอายุ ผู้เข้าร่วมการศึกษาหลายคนมีความรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าจะมีรายได้เพียงพอต่อการส่งค่างวดบ้าน แต่เอกสารที่เป็นทางการ

ส�าหรับการขอกู้เงินเป็นปัญหาของพวกเขาในการได้รับโอกาสนี้ ลูกจ้างท�างานบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า “จริงๆแล้วฉันอยากจะซ้ือ 

คอนโดในกรุงเทพฯนะ แต่งานอย่างเรามนัขอสนิเชือ่ไม่ได้ เราไม่มใีบเงนิเดอืน สมคัรบัตรเครดติกย็งัไม่ได้” (แกนน�าลกูจ้างท�างาน

บ้าน-กลุ่มย่อย 8) ซึ่งได้ถูกย�้าอีกครั้งโดยสมาชิกกลุ่มคนอื่น “บางทีมีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาขายสินเชื่อหรือบัตรเครดิต แต่พอ

บอกว่าท�าอาชพีแม่บ้าน กโ็ดนปฏเิสธทนัท”ี (แกนน�าลกูจ้างท�างานบ้าน-กลุม่ย่อย 8) ผูค้้าจากหมูบ้่านนกักฬีากล่าวถึงประสบการณ์

ของเธอกับการเคหะแห่งชาติซ่ึงยืนยันว่าเธอต้องหาผู้ค�า้ประกัน “ฉันเคยจะซื้อบ้านในการเคหะ แต่เขาไม่อนุมัติ เพราะเขาไม ่

เชื่อถือเรา แล้วคนอื่นล่ะ อย่างข้าราชการ ใครเขาจะกล้ามาค�้าประกันให้เรา เขาไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรจากเรา เขาก็กลัว ถ้าเรา

ไม่จ่ายค่างวด เขากจ็ะมปัีญหา” (แกนน�าผูค้้าหาบเร่แผงลอย-กลุม่ย่อย 10) หนึง่ในแกนน�ากลุม่ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างเล่า

ถงึความคบัข้องใจว่าพวกเขาไม่สามารถใช้เสือ้วนิ ซึง่เป็นทรพัย์สนิทีม่มีลูค่าสงูของพวกเขาเป็นหลกัประกนัในการกูเ้งนิได้ “อาชพี

เราได้รับการรับรองจากรัฐบาล เสื้อวินก็มีค่าเหมือนโฉนดท่ีดิน แต่เหมือนเป็นท่ีดิน สปก” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3) 

เพื่อนร่วมงานของเขาเสริมว่า “เราไม่มีคุณสมบัติจะกู้ ถึงเราจะมีเงินผ่อนก็ตาม” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3)

 แต่ในขณะทีห่ลายคนพดูถงึข้อกงัวลเกีย่วกบัการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ อกีหลายคนเล่าถงึความไม่สมคัรใจทีจ่ะเป็น

หนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งตัดพ้อถึงการที่เขาต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่เมื่อพูดถึงการที่ต้องไปท�าเร่ือง

กู้ เขากลับกังวลที่จะเพิ่มภาระ เพราะมีภาระเรื่องการศึกษาของลูกๆ (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1) ผู้ผลิตเพื่อขายคนหนึ่ง

กล่าวว่า “เงินไม่พอและก็ไม่อยากเป็นหนี้แล้ว” (แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7) ความกังวลเรื่องภาระหนี้สินยังขัดขวาง

สมาชิกจากการท�าธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มในบางกรณี แกนน�ากลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านในเขตหนองจอกได้ปรึกษาสมาชิก

ตารางที่ 12: จ�ำนวนกำรกล่ำวถึงอุปสรรคในกำรเข้ำถึงกำรปรับปรุงที่อยู่อำศัย

ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้ค้าหาบเร่

แผงลอย

ลูกจ้าง

ท�างานบ้าน

ผู้ท�าการผลิต

ที่บ้าน

รวม

กำรไม่สำมำรถเข้ำถึง

ระบบสินเชื่อ 

17 7 16 13 52

  รายได้ต�่า/ไม่มีเงิน 7 2 7 5 21

  ไม่มีใบรับรายได้ 4 0 3 4 11

  ปัญหาการกู้ยืม 1 2 6 0 9

  ไม่มีผู้ค�้าประกัน 3 3 0 4 8

  ไม่มีเอกสาร 2 0 0 0 2

  การก�าหนดอายุผู้กู้ 0 1 0 0 1

กลัวรับภำระหนี้สิน 0 2 2 3 5

มีค่ำใช้จ่ำยอย่ำงอื่น 1 2 1 1 5

รวม 18 11 19 17 62
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กลุ่มเพ่ือสมัครกู้เงินจากกองทุนผู้รับงานไปท�าที่บ้านของกรมจัดหางาน เพื่อสร้างสถานท่ีผลิตร่วมกัน “ถ้าเรายื่นกู้กองทุนผู้รับ

งาน เราก็จะกู้ได้ 100,000 บาท แต่สมาชิกกลุ่มเค้าไม่เห็นด้วย” (แกนน�าผู้รับงานไปท�าที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6) แกนน�าอีกคนจาก

กลุ่มผู้ท�าการผลิตที่บ้านอธิบายถึงปัญหาที่ตั้งของโรงงานปัจจุบันเนื่องจากเจ้าของไม่เต็มใจที่จะให้เช่าอีกต่อไป “เราเคยคิดที่จะ

กู้ธนาคารมาซื้อตึก แต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ สมาชิกกลุ่มคนอื่นเขากลัว ไม่อยากเป็นหนี้” (แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7)

 จากการแบ่งลกัษณะโดยแกนน�ากลุม่ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างในกลุม่ย่อย 3 แรงงานบางคนใช้ “กลวธีิ” เพือ่เข้าถงึ

บริการด้านการเงินที่พวกเขาต้องการ ซึ่งอาจท�าโดยการให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ค�้าประกัน ผู้ขับขี่คนหนึ่งในกลุ่มใช้เอกสาร

ของภรรยาเพื่อเข้าถึงการกู้เงินจากธนาคาร เช่นเดียวกับลูกจ้างท�างานบ้านคนหนึ่งที่อธิบายว่า “บ้านฉันที่ต่างจังหวัด ต้องใช้ชื่อ 

3 คนกู้ร่วม มีพี่ชาย พี่เขย และฉัน เขาก็อนุมัติ เราก็เลยได้ซื้อบ้าน” (แกนน�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) แรงงานอีกคนเล่า

ถึงประสบการณ์ของตนว่า “ตอนที่ขอกู้ที่กรุงเทพฯ ใช้หลักฐานเป็นบัญชีธนาคาร เขาก็ไม่อนุมัติ แต่พอกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัด 

ใช้โฉนดที่ดินค�้าประกัน ก็กู้ผ่าน” (แกนน�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) 

อุปสรรคด้ำนอื่นๆ

 ถึงแม้ว่าแรงงานจะแสดงให้เห็นชัดเจนถึงข้อกังวลในการเข้าถึงการมีท่ีอยู่อาศัยและบริการสุขภาพ และการอภิปราย

ต่างๆท�าให้เราเข้าใจถึงการเข้าถึงบริการส�าคัญๆของเมืองมากขึ้น แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่อาจไม่ใช่ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของแรงงาน

นอกระบบ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในจักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าส�าหรับพวกเขาแล้ว

ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานในวนิและค่าครองชพีทีส่งูเป็นประเดน็ทีมี่ความท้าทายมากกว่าปัญหาท่ีอยู่อาศยัหรือสุขภาพ  

พวกเขากล่าวว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มจะเผชิญกับการคุกคามจากต�ารวจหรือเทศกิจมากกว่า

 ขณะท่ีแรงงานหลายคนจากหลายสาขาอาชีพกล่าวถึงปัญหาทางการกู้เงิน ผู้ค้าในหมู่บ้านนักกีฬาฯกลับต้องเผชิญกับ

ปัญหาที่ตั้งของตลาดและความไม่มั่นคง เช่นเดียวกับเรื่องของอายุและเรี่ยวแรงถดถอย และผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการแม้

จะเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพหรือที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน แต่พวกเขาก็ให้ความส�าคัญกับพื้นที่ค้าขายเช่นกัน

บรรยากาศการวิจัยกลุ่มย่อย ของกลุ่มแกนน�าผู้ค้าสหกรณ์บริการหมู่บ้านนักกีฬา   รูปโดย : พรรณี โทวกุลพานิชย์



ธิภาพร ทองค�า, แม่ค้าอาหารราคาถูกริมทาง กลายเป็นบุคคลส�าคัญของหลายชีวิตในเมืองหลวง 

รูปโดย : Paula Bronstein / Getty Images Reportage
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บทที่ 4: หน่วยงานและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
 เช่นเดยีวกับโครงการศึกษา Informal Economic Monitoring Study ในปี 2556 การศกึษานีจ้ดัท�าข้ึนเพือ่ระบุต�าแหน่ง

ของแรงงานนอกระบบในการปฏสิมัพนัธ์กบั คน องค์กร หรอืกลุม่อืน่ๆในเขตเมอืงและสถาบนัหน่วยงานในเขตกรงุเทพมหานคร 

โดยเฉพาะรูปแบบของกฎกติกา, การเกี่ยวข้อง, การเข้าร่วม และการสนับสนุนหรือการขาดสิ่งเหล่านี้

ระดับของปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประเภทของสถาบันที่แรงงานนอกระบบเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและระดับของปฏิสัมพันธ์

ทางสังคมแปรผันตามแต่ละสาขาอาชีพและความเป็นผู้น�าของแรงงาน ผู้ท�าการผลิตที่บ้านระดับสมาชิกมีข้อจ�ากัดสูงสุดในการ

ติดต่อกับสถาบันภายนอกเมื่อพิจารณาจากทุกสาขาอาชีพ (ยกเว้นผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซึ่งมีการอธิบายเพิ่มเติมด้าน

ล่าง) ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มเหล่านี้พูดถึงเพียงส�านักงานเขต กรรมการชุมชนและเครือข่ายแรงงานนอกระบบเท่านั้น (กลุ่มผู้รับงาน

ไปท�าที่บ้าน)15 ผู้ผลิตเพื่อขายมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานเหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้หญิงคนหนึ่งอธิบายว่าเธอเข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพียงไม่กี่ครั้ง เฉพาะ “บางทีที่มีของมาแจก” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4) ผู้เข้าร่วมอีกคนกล่าวว่า 

“กรรมการชมุชนไม่เคยมาบอกข่าวอะไรเกีย่วกบัโครงการของทางเขตเลย พวกเขารูข่้าวตลอด แต่พวกเรามันต๊อกต๋อย ไม่เคยรับ

รู้อะไรเลย” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4) ในทางตรงข้าม จากทั้งสองกรณีสมาชิกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการชุมชนแสดง

ความไม่พอใจกับมุมมองของพวกเขาในฐานะสมาชิกชุมชนที่ไม่ได้ท�าอะไร

 แผนภูมิที่ 1: จ�ำนวนของหน่วยงำน/องค์กรที่ซึ่งแรงงำนมีปฏิสัมพันธ์ด้วย แยกตำมแต่ละสำขำอำชีพ

 และสถำนะแกนน�ำ/สมำชิก 

ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

15 เวลาที่ผู้ใช้แรงงานกล่าวถึงเครือข่ายแรงงานนอกระบบ พวกเขาหมายรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากทั้งสมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบและมูลนิธิ

เพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
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 ในทางตรงข้าม แกนน�าจากทั้งกลุ่มผู้รับงานไปท�าท่ีบ้านและผู้ผลิตเพื่อขายอธิบายถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วย

งานทีห่ลากหลายนอกเหนอืจากทีส่มาชกิได้กล่าวมา ยกตวัอย่างเช่น แกนน�าตดิต่อกบักรมการจัดหางานและกรมสวสัดกิารและ

คุ้มครองแรงงานเพื่อจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานฯ, จัดการเรื่องขอกู้เงินจากกองทุนผู้รับงานไปท�าที่บ้าน (ภายใต้พระราชบัญญัติ

คุม้ครองผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน) และส�านกังานประกนัสงัคม พวกเขาเข้ารบัการอบรมเรือ่งอาชวีอนามยัและความปลอดภยั จดัขึน้

โดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน แกนน�ากลุม่ผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน กล่าวว่าได้เคยไปร่วมการรณรงค์ค่าจ้างขัน้ต�า่ของผูร้บั

งานไปท�าที่บ้านที่กระทรวงแรงงาน หนึ่งในแกนน�ากลุ่มผู้รับงานกล่าวว่ากรมจัดหางานเข้าเยี่ยมกลุ่มของเขาทุกเดือน เมื่อเดือน

ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการตรวจเยี่ยมถึง 3 ครั้ง แกนน�ากลุ่มผู้ผลิตเพื่อขายมีการติดต่อบ่อยครั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เกีย่วกบัการจดังานแสดงสนิค้า หน่วยงานทีต่ดิต่อมตีัง้แต่การเคหะแห่งชาต,ิ สภาแห่งชาต,ิ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์, ส�านักงานเขต, ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, ธนาคารออมสิน และกลุ่ม

สหกรณ์อื่นๆ

 ผู้เข้าร่วมการศึกษากล่าวว่าการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีบ่อยครั้งนี้เกิดข้ึนเน่ืองจากการรวมกลุ่ม ด้วยแนวทางนี้แกนน�ามีภาระ

หน้าทีใ่นการจดัการการลงทะเบยีนและเสาะหาผลประโยชน์ในรปูแบบต่างๆแก่สมาชกิ ขณะทีส่มาชกิในสายตาของแกนน�าโดย

ทั่วไปยังคงไม่มีส่วนร่วมมากนัก

 ช่องว่างระหว่างการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างแกนน�าและสมาชิกนัน้สามารถเหน็ได้ชดัเจนจากกลุม่ผูค้้าทัง้สองกลุม่

คอื16 แกนน�าจากสหกรณ์ชมุชนหมูบ้่านนกักฬีาอธบิายถงึเก้าหน่วยงาน ซึง่มากทีส่ดุจากอาชพีอืน่ๆ มตีัง้แต่คณะกรรมการชมุชน 

ถึงอาคารพาณิชย์และเจ้าของร้านโดยรอบตลาด, สถานีอนามัย, เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และส�านักงานเขตและเจ้าของที่

การเคหะ ความสัมพนัธ์เหล่านีไ้ม่ค่อยจะเป็นไปในทางบวกนกั เจ้าของร้านค้าในอาคารพานชิย์กค็อยจบัผดิผูค้้าในตลาดและร้อง

เรียนถึงการเคหะ ส่วนทางการเคหะและเจ้าหน้าที่เขตมักจะปรากฏตัวท่ีตลาดเมื่อมีการร้องเรียนเกิดข้ึน อย่างไรก็ตามแกนน�า

กลุ่มได้มีการพูดถึงความร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชน, สถานีอนามัย โรงพยาบาลเอกชนและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้มีการจัดการอบรมเรื่องความปลอดภัย (สมาชิกหลายคนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยด้วย) 

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและการประสานงานบ่อยครั้งกับกลุ่มที่หลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของแกนน�า 

เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและผลประโยชน์ร่วมกับผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่รัฐบาลในเขตนั้นๆถ้าเป็นไปได้ ในทางตรงกันข้าม

กับผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการกล่าวถึงเพียงสององค์กรคือ เทศกิจ17 และส�านักงานเขต

 หน่วยงานทีไ่ด้รบัการพดูถงึมากทีส่ดุคอื เจ้าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมาย (เทศกจิ และต�ารวจ) และส�านกังานเขต ส�านกังาน

เขตภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครคือหน่วยงานหลักของรัฐบาลท้องถิ่นในการติดต่อประสานงานของแรงงานในเกือบทุก

สาขาอาชีพ ยกเว้นเพียงลูกจ้างท�างานบ้านที่ไม่ได้พูดถึงตัวอย่างการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้ารัฐท้องถิ่น ข้อส�าคัญอีกประการหนึ่งที่

ต้องเข้าใจคือผู้ท�าการผลิตที่บ้านในชุมชนเคหะฉลองกรุงและเคหะทุ่งสองห้องตก และผู้ค้าในเคหะชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา อาศัย

และประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่การดูแลของการเคหะแห่งชาติ ซ่ึงการเคหะแห่งชาติเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินส่วนกลางและให้

บริการแยกจากกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าจะไม่มีการอภิปรายถึงประเด็นการบริหารงานของการเคหะแห่งชาติในการวิจัย แต่มี

การพูดถงึการซ้อนทับเชงิบรหิารของหน่วยงานภาครฐั รวมถงึการไม่ด�าเนนิการเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารตามทีไ่ด้สญัญา

ใว้ ในการเคหะฉลองกรุง

 การปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกบัหน่วยงานท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้อง สามารถอธบิายได้ในรปูแบบของ การขึน้ทะเบยีน การบงัคบั

ใช้กฎหมาย การส่งเสริมอาชีพ และการมีส่วนร่วม

16 ผู้ค้าทั้งสองกลุ่มมาจากคนละองค์กรฐานสมาชิก ไม่เหมือนกับผู้ท�าการผลิตที่บ้าน
17 เจ้าหน้าที่รักษาและบังคับใช้กฎหมายระดับเขต
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ใบอนุญำตที่ต้องใช้ในกำรประกอบอำชีพและกำรขึ้นทะเบียน

 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง, ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย มีโอกาสในการจดทะเบียนในการประกอบ

อาชพีกบัส�านักงานเขต ยกเว้นแต่ผูค้้าจากหมูบ้่านนกักีฬาซึง่ไม่ได้เป็นตลาดทีม่กีารรบัรองทางกฎหมาย จงึท�าให้สมาชิกของกลุม่

นีไ้ม่ได้จดทะเบยีนอย่างเป็นทางการ ส�าหรบัผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้าง ส�านกังานเขตคอืหน้าด่านแรกในการได้มาซึง่ใบอนญุาต

อนุญาตและเสือ้วนิส�าหรบั “การขับขีจ่กัรยานยนต์สาธารณะ” กระบวนการลงทะเบยีนนีม้กีารเปลีย่นแปลงอยูห่ลายครัง้ภายใต้

การบริหารงานของแต่ละรัฐบาล จากผู้ร่วมการศึกษาคนหนึ่งกล่าว “พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ทุกครั้ง จักรยานยนต์รับจ้างก็ต้องไป

ขึ้นทะเบียนใหม่ที่เขต” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) ผู้ขับขี่จักรจานยนต์รับจ้างยังต้องเข้าไปที่กรมขนส่งทางบกทุกปีเพื่อ

ต่ออายุป้ายทะเบียน, ใบอนุญาตขับขี่, พรบ. และตรวจสภาพรถ 

 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ชุมชนประดิษฐ์โทรการต้องมีการลงทะเบียนผู้ค้าเช่นเดียวกัน เพื่อตั้งร้านในจุดผ่อนผันตามช่วง

เวลา ก่อนหน้านี้ผู้ที่มีความต้องการจะตั้งร้านในช่วงนอกเวลาฝนจุดผ่อนผันนั้นจะต้องจ่ายเงินให้กับเทศกิจ ประมาณ 550 บาท

ต่อเดอืน ส่วนการตัง้ร้านในจุดผ่อนในเวลาผ่อนผนัต้องมกีารลงทะเบยีนทีส่�านกังานเขต รวมถงึการได้รบัใบรบัรองด้านสาธารณสุข

เพ่ือยนืยนัว่าปลอดโรคติดต่อ ผูค้้าจ่ายเงนิ 200 บาทต่อปีเพือ่ให้ได้จดหมายรบัรองจากทางส�านกังานเขต หลงัจากนโยบายยกเลกิ

หาบเร่แผงลอยบนทางเท้า ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการศึกษาผู้ค้าบางคนยังคงตั้งร้านในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต, เสี่ยงต่อการถูกปรับ

หรือยึดทรัพย์ บางคนเช่าแผงบริเวณทางเข้าอาคารพาณิชย์ บางคนได้รับอนุญาตให้ตั้งแผงได้บริเวณที่จอดรถที่ท�าการไปรษณีย์

หลังเวลาราชการ และคนอื่นๆพยายามหาช่องทางตามตรอกหรือซอยเล็กๆ

 ผู้ค้าที่ได้ลงทะเบียนสามารถรับการอบรมเรื่องอาชีวอนามัย การแต่งกาย และอาหารปลอดภัย กับทางส�านักงานเขต

ได้ ผู้ค้าคนหนึ่งจากชุมชนประดิษฐ์โทรการกล่าวว่า “บางครั้งเขตก็เข้ามาแนะน�าเรื่องความสะอาดกับสิ่งแวดล้อม และบางทีก็

มาอบรมเรื่องอาหารปลอดภัย สอนการล้างมือ” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11)  ผู้ค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนได้รับอนุญาตให้เข้า

ร่วมการอบรมเช่นเดยีวกนัถ้ามทีีน่ัง่ว่าง ตามทีผู่ค้้าจากตลาดหมูบ้่านนกักีฬาได้อธบิาย “ปกตแิล้วเขตก็จะจดัอบรมให้แม่ค้าท่ีอยู่

ในตลาดที่ได้รับการรับรองจาก กทม. แต่เรามันผู้บุกรุก เป็นตลาดเถื่อน ถ้าเขามีคนเต็มแล้วเขาก็จะไม่เชิญ ถ้ามีที่เหลือหรือขาด

คนเขาถึงจะเชิญ” (แกนน�าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)

 ผูท้�าการผลติทีบ้่านสามารถทีจ่ะขึน้ทะเบยีนกลุม่กบัทางส�านกังานเขตได้ ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้กลุม่ผูท้�าการผลติที่

บ้านสามารถเขยีนโครงการเพือ่ขอเข้ารบัการสนบัสนนุจากเขต หรอืกลุม่ผูร้บังานท่ีผ่านการข้ึนทะเบียนแล้วสามารถสมคัรกองทนุ

ส�าหรับผู้ท�างานที่บ้านได้เช่นกัน

ผู้บังคับใช้กฎหมำย 

 เนื่องจากบทบาทการให้บริการในเขตเมือง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างมักมีการติดต่อกับ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น ต�ารวจ, เทศกิจ, กรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ทหารบ้างไม่มากก็น้อย ทุกคนมีบทบาท

ในการควบคุมและตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ต�ารวจออกใบสั่งส�าหรับการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การขับรถด้วยความเร็ว

เกินก�าหนด และเจ้าหน้าที่เทศกิจควบคุมการใช้ทางเท้าส�าหรับจอดรถจักรยานยนต์ การจ่ายค่าจัดการท่ีจอดรถเป็นหน้าที ่

รับผิดชอบของหัวหน้าวิน จากข้อมูลของแกนน�ากลุ่ม เจ้าหน้าที่เทศกิจมาเรียกเก็บค่าจอดรถบนทางเท้าทุกสัปดาห์ และหัวหน้า

วินช�าระค่าใช้จ่ายแก่ส�านกังานเขตในแต่ละเดอืน ยิง่ไปกว่านัน้กรมการขนส่งได้เริม่เรยีกเกบ็ค่าตรวจสอบทกุเดอืนโดยทหาร หลัง

จากมรัีฐบาลใหม่
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 กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีการรับรู้ต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐได้เป็น 4 กลุ่ม

กว้างๆ คือ

 1. ความรู้สึกเป็นกลาง: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในกลุ่มย่อยที่ 1 อธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ�าวันกับ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ พวกเขาไม่ค่อยมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เป็นผลมาจากการที่พวกเขาปฏิบัติตามกฎจราจร

 2. ความรู้สึกไปในทางลบ เข้าใจถึงสาเหตุว่ามาจากระบบ: ผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการอธิบายถึงการ “ถูกไล่ที่” 

โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเมื่อมีการตั้งแผงนอกจุดผ่อนผัน แต่พวกเขาก็เข้าใจถึงการที่เจ้าหน้าที่เขตในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อ

นโยบายเอง ตามที่ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอธิบายว่า “เราจะไปโทษเทศกิจเขาไม่ได้ เขาก็ต้องท�าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจาก

ทางเขต ถ้าเขาไม่ท�าตามค�าสั่ง เขาก็จะถูกต�าหนิ” ผู้เข้าร่วมการศึกษาอีกคนเล่าอย่างละเอียดว่า “นโยบายนี้เขาประกาศใช้ทั่ว

กรุงเทพฯ เขาจะมายกเว้นแค่จุดผ่อนผันของเราจุดเดียวไม่ได้ ไม่อย่างนั้นที่อื่นเขาก็จะขายบ้าง” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 

11) ในทางตรงข้าม ผู้ค้าจากหมู่บ้านนักกีฬามีปฏิสัมพันธ์น้อยกับส�านักงานเขต ซึ่งพวกเขาเล่าว่า “เขตจะมาก็ต่อเมื่อมีปัญหา

เท่านั้น” ส่งคนตรวจสอบมาเฉพาะช่วงที่ได้รับการร้องเรียนเก่ียวกับความสะอาดหรือโรคระบาดในตลาด (แกนน�าผู้ค้าหาบเร่

แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)

 3. ความรู้สึกไปในทางลบ ด้วยความเข้าใจถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคล: แกนน�าสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

กล่าวถึงการถูกขูดรีดและเรียกรับประโยชน์โดยต�ารวจและทหารอยู่บ่อยครั้ง หนึ่งในแกนน�ากล่าวว่า “มันมีกฎหมายจราจรทาง

บกข้อเดียวเท่าน้ันท่ีเกีย่วกับจกัรยานยนต์รบัจ้าง มนักว้างมาก มช่ีองโหว่เยอะ ท�าให้ต�ารวจกบัเทศกจิมาเอาเปรยีบจกัรยานยนต์

รับจ้างได้” ในระหว่างทีอ่ภิปรายถงึประโยชน์ของแรงงานนอกระบบต่อสงัคม เขากล่าวตดิตลกว่า “อย่างหนึง่ทีไ่ม่มใีครพดูถงึคอื 

เราช่วยเพิ่มรายได้ให้กับต�ารวจและเทศกิจ” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3) ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจะตัดพ้อ

ถึงผู้ที่มาเอารัดเอาเปรียบพวกเขา แต่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนถึงเรื่องค่าธรรมเนียมท่ีจ่าย

ให้ใครและจ่ายเมื่อไร ค่าธรรมเนียมอะไรที่พวกเขาถือว่าถูกกฎหมาย และอะไรที่พวกเขาพิจารณาว่าคือการติดสินบน แกนน�า

ในกลุ่มย่อย 3 ยังกล่าวถึง (รัฐบาล) ทหารว่าไม่เคยมีการใช้อ�านาจทางทหารมาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ประการใด

 4. ให้ความร่วมมือ: สิ่งหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้คือ ทั้งผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างตระหนักถึง

บทบาทของพวกเขาในการดูแลความปลอดภัยของสังคมใน “การเป็นหูเป็นตา” หรือ “ผู้รักษาความปลอดภัย” เช่น การแจ้ง

เหตุอาชญากรรมแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือแม้กระทั่งในบางกรณีมีการจับโจรผู้ร้ายอีกด้วย แกนน�าจากสหกรณ์บริการชุมชน

หมู่บ้านนักกีฬามีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เพราะสมาชิกหลายคนเป็น “ต�ารวจอาสา” ดูแลรายงานอาชญากรรม

และจัดอบรมความปลอดภัยแก่สมาชิกชุมชน สมาชิกสหกรณ์บริการชุมชนไม่มีข้อร้องเรียนเป็นพิเศษเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

และไม่มีการพูดถึงเจ้าหน้าเทศกิจ

 ทัง้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างไม่ได้ยกตวัอย่างถงึการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีต่�ารวจและเทศกจิ

ต่อพวกเขาในทางให้การสนับสนุน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในจักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1 แนะน�าว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

สามารถทีจ่ะมบีทบาทในการสนบัสนนุมากกว่านีโ้ดยการจัดการกบัวนิทีไ่ม่ได้ลงทะเบียนและผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างทีเ่ป็น

คู่แข่งกับวินของพวกเขาให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามสมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกว่า “ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่มีอิทธิพลกับเจ้า

หน้าที่ และไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้ เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าท่ี เขาอาจจะเอาคืนหรือลงโทษเราได้” (กลุ่มย่อยท่ี 1)
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กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ 

ตารางที่ 13: แหล่งสนับสนุนส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ที่มีกำรกล่ำวถึงโดยผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย 

กำรอบรม : กฎหมำย, สิทธิ, อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

แหล่งส่งเสริมอำชีพ อำชีพที่กล่ำวถึง

โฮมเน็ท (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมลูนธิิ

เพือ่การพฒันาแรงงานและอาชพี)

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน, ลูกจ้างท�างานบ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

กระทรวงแรงงาน ลูกจ้างท�างานบ้าน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

กำรอบรม : ทักษะอำชีพหรือทักษะส่วนบุคคล

โฮมเน็ท (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมลูนธิิ

เพือ่การพฒันาแรงงานและอาชพี)

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี, ส�านักงานการศึกษานอกระบบ ลูกจ้างท�างานบ้าน

Japan International Labour Foundation (JILAF) ลูกจ้างท�างานบ้าน

ส�านักงานเขต ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

สินเชื่อและกำรออมทรัพย์

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

กองทุนออมทรัพย์ชุมชน ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

สหกรณ์ออมทรัพย์สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

กองทุนออมทรัพย์เครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้าน ลูกจ้างท�างานบ้าน

ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

 ตารางที ่13 แสดงให้เหน็ถงึประเภทของแหล่งหรอืองค์กรทีใ่ห้การสนบัสนนุส่งเสรมิการประกอบอาชพีทีก่ลุม่ผูเ้ข้าร่วม

การวิจัยได้อภิปรายไว้ โดยเฉพาะผู้ท�าการผลิตที่บ้านและลูกจ้างท�างานบ้านท่ีอธิบายถึงการสนับสนุนท่ีหลากหลายท้ังทางด้าน

การเงิน, การฝึกอบรม, แหล่งข้อมูลความรู้ แต่กระนั้น การเข้าถึงและการตระหนักรู้ถึงแหล่งส่งเสริมการประกอบอาชีพเหล่านี้

ยังมีหลายระดับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ท�าการผลิตท่ีบ้าน

 การให้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น แกนน�ากลุ่มรับงานไปท�าที่

บ้านหลายคนกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ของส�านักจัดหางานพื้นที่ 10 ที่แนะน�าให้แกนน�ากลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านรายหนึ่งไม่ต้องสมัคร

เงินกู้จากกองทุนผู้รับงานฯ เนื่องจากขัดกับหลักศาสนาอิสลามในเรื่องดอกเบี้ย ในทางตรงข้าม สมาชิกกลุ่มอื่นๆมีความรู้สึกว่า

เจ้าหน้าที่ส�านักจัดหางานพื้นที่ 9 ให้ความช่วยเหลือและท�างานเชิงรุกอย่างมาก มีการเยี่ยมบ้านของเธอเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง

กองทนุผูร้บังานฯ ผูท้�าการผลติทีบ้่านหลายคนรูส้กึผดิหวงักบัการสนบัสนนุทีพ่วกเขาได้รบัจากส�านกังานเขต พวกเขาเล่าว่าการ

อบรมจากส�านักงานเขตมีไม่มากนัก (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4, ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน-กลุ่มย่อย 5) ถึงแม้ว่าเป็นหน้าที่ของเขต

ที่จัดให้มีบริการเหล่านี้ก็ตาม
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 ลกูจ้างท�างานบ้านไม่ได้มกีารกล่าวถงึองค์กรภาครฐัท้องถิน่ใดๆเลย นอกจากส�านกังานการศกึษานอกระบบ ซ่ึงบางคน

ได้เข้ารบัการอบรมฝึกทักษะด้านภาษาองักฤษและการท�าอาหาร สมาชกิมคีวามกระตอืรอืร้นในการเข้ารบัการอบรมจากองค์กร

ที่ไม่ใช่ของรัฐ เช่น Japanese International Labour Foundation (JILAF), มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และเครือข่ายแรงงานนอก

ระบบ

 ลกูจ้างท�างานบ้านและผูท้�าการผลติท่ีบ้านกล่าวถึงการสนบัสนนุท่ีได้รบัจากเครือข่ายแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่เรือ่งการให้ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายและสทิธ ิผูรั้บงานไปท�าทีบ้่านกล่าวถงึโฮมเน็ทในแง่ดแีบบตดิตลกเนือ่งจากต้องตดิต่อกนั

บ่อยครั้ง ซึ่งเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้การสนับสนุนพวกเขาในการอบรมฝึกทักษะ การหางาน การอบรมข้อกฎหมายและ

คุ้มครองสิทธิ, สวัสดิการทางสังคม, และระบบประกันสังคม ตามที่หนึ่งในผู้รับงานไปท�าที่บ้านอธิบายไว้ว่า “เมื่อก่อนไม่รู้ด้วย

ซ�้าว่าแรงงานนอกระบบคืออะไร ไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือนโยบาย หรือกลุ่มอะไรเลย” (กลุ่มย่อยที่ 5) หนึ่งในแกนน�าลูกจ้าง

ท�างานบ้านกล่าวว่า “ตอนที่ยังไม่รู้จักโฮมเน็ท ฉันไม่รู้เลยว่ามีองค์กรที่ท�างานเกี่ยวกับลูกจ้างท�างานบ้าน แต่หลังจากที่เข้าร่วม 

ก็ได้เรียนรู้มากขึ้น เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิต่างๆ” (แกนน�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ผู้ท�าการผลิตที่บ้านหลายคนกล่าว

ว่าการสนับสนุนที่ได้รับจากเครือข่ายแรงงานนอกระบบช่วยในการจ้างงานหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์

 สมาคมผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างเป็นเพยีงองค์กรให้การสนบัสนนุองค์กรเดียวทีผู่ข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างมกีาร

พูดถงึ สมาชิกอธิบายถึงการมปีฏิสมัพนัธ์กับสมาคมทกุเดอืนหรือ “บ่อยครัง้” เนือ่งด้วยการมกีลุม่สหกรณ์ออมทรพัย์และรวมกลุม่

เพือ่กจิกรรมทางสงัคม (จักรยานยนต์รบัจ้าง-กลุ่มย่อย 1) หรอืกรณทีีป่ระสบปัญหากบั “ผูม้อีทิธพิล” (จกัรยานยนต์รบัจ้าง-กลุม่

ย่อย 2) ผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการไม่ได้มีการกล่าวถึงเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นองค์กรฐานสมาชิกของพวกเขา 

แต่กล่าวถึงถึงประธานชุมชน ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อต้ังเครือข่ายแรงงานนอกระบบและยังคงด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ

สมาพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ

กำรมีส่วนร่วมในนโยบำยและแผนงำนของภำครัฐ

 ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ค่อยกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายขององค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่นหรือการมีส่วน

ร่วมเพื่อปรับปรุงสภาพการท�างาน หนึ่งในผู้ท�าการผลิตที่บ้านกล่าวในที่ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นผลการศึกษาว่า โดยปกติ

แล้วการเข้าติดต่อกับทางส�านักงานเขตมักไปในนามผู้น�าชุมชนมากกว่าแกนน�าแรงงาน

 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยได้พยายามหารือต่อรองกับทางเจ้าหน้าท่ีเทศกิจในเขตถึงสถานท่ีตั้งแผง หลังจากการมีประกาศ

ยกเลิกจุดผ่อนผันในเดือนตุลาคม 2559 แกนน�าชุมชนประดิษฐ์โทรการและแรงงานอีกหลายคนเข้าไปที่ส�านักงานเขตเพื่อ 

ต่อรองเรื่องขอให้คืนพื้นที่ค้าขายเดิม, ให้จัดหาตลาดรองรับที่มีท�าเลดี หรือในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาตลาดได้ก็ควรมีการชดเชย

การเสยีรายได้ ข้อเรยีกร้องทัง้หมดนัน้ถกูปฏเิสธ ทางส�านกังานเขตเสนอสถานทีใ่หม่ แต่ต้องเสยีค่าเช่าทีว่นัละ 100 บาท และอยู่

ห่างจากสถานที่ก่อนหน้า 2 กิโลเมตร ทั้งยังมีผู้คนสัญจรน้อยกว่าที่เดิม ผู้ค้าจากการเคหะหมู่บ้านนักกีฬาเล่าถึงความพยายาม

กว่าทศวรรษในการต่อรองกนัการเคหะแห่งชาตเิพือ่จะรกัษาสถานทีท่�ามาหากนิ แต่ผลลพัธ์ทีไ่ด้กไ็ม่เป็นทีพ่งึพอใจ

 การมส่ีวนร่วมของผูท้�าการผลติทีบ้่านส่วนใหญ่จะเน้นท่ีการพฒันาคุณภาพชีวติ หนึง่ในผูร้บังานไปท�าท่ีบ้านในเขตฉลอง

กรุง (ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุมชนด้วย) กล่าวถึงการการจัดเวทีนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่องในปี 2555 และ 2556 กับหน่วย

งานทางด้านการขนส่งมวลชน ถึงการคมนาคมเชื่อมต่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่มีการปรับปรุงบริการขนส่งสาธารณะที่ดี

ขึ้นมากนัก แต่เขาก็ยังกระตุ้นสมาชิกให้ยังคงกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้
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 ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกอาชีพไม่มีการพูดถึงสมาชิกสภาเขตท่ีถูกยุบไปภายใต้รัฐบาลทหาร ตรงข้ามกับผลการศึกษาจาก

โครงการ IEMS ในปี 2556 ซึ่งกลุ่มผู้ท�าการผลิตที่บ้านซึ่งได้พูดถึงการท�างานของสมาชิกสภาเขตในฐานะตัวแทนประชาชนได้

เป็นอย่างดี เช่น การซ่อมแซมถนน (Horn และคณะ, 2556) จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แกนน�าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เน้น

ย�้าว่าพวกเขาไม่มีสิทธิในการลงออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนในเขตกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากการไม่มีฐานทะเบียนราษฎร์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร

 

 ส่วนแกนน�ากลุม่ผูท้�าการผลติทีบ้่านและลกูจ้างท�างานบ้านกล่าวถงึการมส่ีวนร่วมระดบัชาติในบทบาทแรงงาน ลกูจ้าง

ท�างานบ้านได้รบัข้อมลูและการอบรมจากกระทรวงแรงงานและเข้าร่วมการรณรงค์ผลกัดนักฎหมายในหลายๆกจิกรรม ซึง่ส่งผล

ให้กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างท�างานบ้านผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ แกนน�าหลายคนจากกลุ่มผู้ท�าการผลิตท่ีบ้านท�า

หน้าที่เป็นตัวแทนภายใต้คณะกรรมการการคุ้มครองผู้รับงานไปท�าที่บ้านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

แกนน�าองค์กรฐานสมาชิก ได้แก่ เครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย, สมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง

และผู้ท�าการผลิตที่บ้าน ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในการน�าเสนอผลการวิจัยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

รูปโดย : S. O. Reed



อรพิน ศักดิ์วิชิต ผู้ท�าการผลิตที่บ้านในกรุงเทพมหานครและเป็นสมาชิกเครือข่ายแรงงานอกระบบประเทศไทย 

รูปโดย : Paula Bronstein / Getty Images Reportage
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บทที่ 5: ประโยชน์ของแรงงานนอกระบบต่อ

สังคม

 ในช่วงท้ายของกระบวนการวิจัยกลุ่มย่อย ผู้ด�าเนินการวิจัยขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเขียนถึงประโยชน์ของแรงงานนอก

ระบบที่ได้สร้างให้แก่สังคม บางกลุ่มมีปัญหากับการท�ากิจกรรมนี้ และมีการขอเวลาเพิ่มเติมและกระตุ้นการระดมความคิด ผู้

ท�าการผลิตที่บ้านคนหนึ่งในกลุ่มย่อยที่ 6 กล่าวว่า “เราแค่ขายเสื้อผ้า เราไม่ได้ท�าประโยชน์อะไรให้สังคมเลย” ซึ่งใกล้เคียงกับ

ผู้ผลิตเพื่อขายคนหนึ่งที่อ้างว่า “เราก็อยากจะสร้างประโยชน์ให้สังคมถ้าเราท�าได้ แต่เราไม่ค่อยมีโอกาส” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่ม

ย่อย 4) ผู้ผลิตเพื่อขายรายหนึ่งถึงกับต้องช�าเลืองดูแผ่นกระดาษของผู้เข้าร่วมการศึกษาคนอื่นๆเพื่อกระตุ้นความคิด ในกลุ่มผู้

ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างชายรายหนึ่งให้ความเห็นว่า “เราไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อน เราไม่เคย

คิดว่าเรามีส่วนดีต่อสังคม” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2)

 แรงงานยงัได้อธิบายความรูส้กึถงึความด้อยค่าในอาชพีของพวกเขา ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างหญงิกล่าวว่า “สงัคม

มองเราต�่าต้อย มองเราเป็นชนชั้นล่างของสังคม ทั้งที่เขาไม่รู้หรอกว่าเสื้อวินตัวละเท่าไหร่” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) 

ลูกจ้างท�างานบ้านคนหนึ่งตัดพ้อว่า “สังคมมองเราเล็กนิดเดียว” (ลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 9)

บรรยากาศกิจกรรมวันลูกจ้างท�างานบ้านสากล ของเครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้านในประเทศไทย

รูปโดย : S. O. Reed
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ตารางที่ 14: ประโยชน์ของแรงงำนนอกระบบต่อสังคมเมือง

ประเภท จ�ำนวนที่

กล่ำวถึง

สำขำอำชีพ

ชุมชน ความปลอดภัยของชุมชน

17

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

การดูแลสุขภาพของชุมชน/ให้ความช่วยเหลือเมื่อมี

อุบัติเหตุ
5

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน

5

ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ลูกจ้างท�างานบ้าน

เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจการของชุมชน

26

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ลูกจ้างท�างานบ้าน

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

ดูแลเยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชน 6 ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

สร้างงานและสร้างรายได้แก่ชุมขน
13

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ลูกจ้างท�างานบ้าน

ท�างานอาสาสมัครและช่วยเหลือชุมชนทั่วไป

14

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

ร่วมมือด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

ของชุมชน
6

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ลูกจ้างท�างานบ้าน

สร้างชื่อเสียงแก่ชุมขน 2 ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ลูกค้ำ/นำยจ้ำง ท�าประโยชน์ต่อลูกค้า/นายจ้าง

24

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ลูกจ้างท�างานบ้าน

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

กรุงเทพมหำนคร การจราจรสะดวก 3 MTD

จ่ายภาษี
2

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองและคนต่างจังหวัด 1 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

เศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจ 2 ลูกจ้างท�างานบ้าน

เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาอาชีพ
13

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ลูกจ้างท�างานบ้าน
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 โดยส่วนมากกลุ่มแกนน�าแรงงานจะท�ากิจกรรมนี้ได้ดี แต่ด้วยการกระตุ้นจากผู้ด�าเนินการวิจัยสามารถท�าให้ทุกกลุ่ม

สามารถอภิปรายถึงประโยชน์ต่อสังคมของพวกเขา ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้ตามตารางที่ 15  โดยมีค�าตอบมากที่สุดคือ “กำร

มีส่วนร่วมในชุมชน (ท่ีอยู่อำศัย) ท้องถิ่น” เป็นที่น่าสังเกตว่าแรงงานดูเหมือนให้คุณค่ามากท่ีสุดกับการมีส่วนช่วยเหลือของ 

พวกเขาในฐานะสมาชิกชุมชน สิ่งนี้อาจเกิดจากการท่ีผู้ด�าเนินการวิจัยใช้ค�าว่า “ท้องถ่ิน” ในภาษาไทยซ่ึงมีความหมายในเชิง

พ้ืนทีถ่งึชมุชนหรอืหมูบ้่าน โดยเน้นไปที ่กำรมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของชมุชน (26 คน) และ งำนอำสำสมคัรและงำนช่วยเหลอื

ทั่วไป (16 คน) หนึ่งในผู้รับงานไปท�าที่บ้านกล่าวว่า“ฉันช่วยชุมชนหลายอย่าง เวลาเขามาขอให้ช่วย อย่างเช่น บริจาคเงินเวลา

มีงาน หรือออกร้านในงานการกุศล” (แกนน�าผู้รับงานไปท�าที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6)  

 ทุกกลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงการบริจาคเงินหรือสิ่งของ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของแรงงานนอกระบบและความ

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แกนน�ากลุ่มผู้ผลิตเพื่อขายกล่าวถึงการช่วยเหลือเด็กก�าพร้าว่า “ฉันบริจาคเงิน บางทีก็ขนม ถ้าช่วง

เทศกาลวันหยุด ก็จะเอาของขวัญไปแจก ทุกอย่างมาจากเงินส่วนตัวของฉัน” (แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7) แรงงานเห็น

ว่าเน่ืองจากการมงีานท�าหรอืมรีายได้ท�าให้สามารถบรจิาคเงนิเพือ่การกศุลได้ โดยลกูจ้างท�างานบ้านรายหนึง่กล่าวว่า “ฉนัมีงาน

ท�า ฉันก็เอาเงินไปใช้ ไปบริจาคให้ชุมชน สร้างวัด หรืองานการกุศลอื่นๆ” (FG 8)

 

 แม้ว่าจะย้ายภมูลิ�าเนาเข้ามาท�างานในกรงุเทพฯ ลกูจ้างท�างานบ้านและผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างยงัคงแสดงให้เห็น

ถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชนบ้านเกิด ลูกจ้างท�างานบ้านคนหนึ่งกล่าวถึงการบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆในโรงเรียน

บา้นเกดิและช่วยเหลือเดก็ๆในเรือ่งการศกึษาว่า “เพราะฉันท�างานกับนายต่างชาติ ฉันพูดภาษาอังกฤษได ้ฉันช่วยสอนการบา้น

เด็กๆในหมู่บ้าน ให้ใช้ค�าที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ” (แกนน�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) อีกคนอธิบายว่า “เพราะฉันมาอยู่

กรุงเทพฯ ฉนัมมีมุมองทีก่ว้างขึน้ พอกลบัไปบ้านทีต่่างจงัหวดั คนอืน่ๆในครอบครวักจ็ะรบัฟังค�าแนะน�าของฉนั” (แกนน�าลกูจ้าง

ท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็เช่นเดียวกัน กล่าวถึงบทบาทในฐานะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใน

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกรุงเทพมหานครและคนต่างจังหวัด

 กลุ่มผู้ค้าในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาก็เลือกใช้ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือชุมชนในการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่

ดีของตลาดต่อชาวชุมชน “คนในชุมชนก็จะมาบอกเชิญเวลามีงาน แม่ค้าในตลาดจะได้ช่วยกัน เช่น ลอกท่อ หรือลอกคลอง” 

(แกนน�าผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10) ผู้ค้ามีความภาคภูมิใจกับความสัมพันธ์นี้ “พอพวกเราไปช่วยงานชุมชน คนในชุมชน

กจ็ะเหน็ว่ากลุม่แม่ค้ามาช่วยงาน กจ็ะค่อยๆสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัตลาดของเรา” (แกนน�าผูค้้าหาบเร่แผงลอย-กลุม่ย่อย 10)

 แรงงานยังให้ความส�าคัญกับบทบาทของพวกเขาในการส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชน (17 คน) โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้ยกระดับ “การเป็นหูเป็นตา” ขึ้นมาอีกขั้น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้างคนหนึ่งได้อธิบายว่า “เราเป็นหูเป็นตาของชุมชน เราช่วยภาครัฐ ถ้าเราเห็นเหตุไม่เหมาะไม่ควร เราก็แจ้งเจ้าหน้าที่” 

สร้ำงรำยได้ส่วน

บุคคลและครอบครัว
มีส่วนในการสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 4

ลูกจ้างท�างานบ้าน

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

กำรมีส่วนร่วม

ทำงกำรเมืองและ

กำรคุ้มครองสิทธิ์

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการคุ้มครองสิทธิ์ 4

ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

ลูกจ้างท�างานบ้าน

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 5
ลูกจ้างท�างานบ้าน

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
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(จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) ผู้ขับขี่อีกคนกล่าวถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่วินและชุมชนได้รับว่า: 

 “เมื่อก่อน ชุมชนไว้ใจมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะช่วยชุมชนหลายอย่าง เช่น ดูแลความปลอดภัยในชุมชน พอเวลาผู้น�า

ชุมชนเขามาแรงอะไร ก็ช่วยตลอด มันก็เหมือนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะคนในชุมชนขึ้นรถเรา เราก็ช่วยเขา ถ้าวินกับ

ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การแก้ปัญหาอะไรมันก็ง่าย” (แกนน�ากลุ่มผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้าง, กลุ่มย่อย 3)

 ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างยงัเล่าถงึเรือ่งทีพ่วกเขาได้เข้ามส่ีวนในการช่วยจบัขโมยทีพ่ยายามจะเข้าไปขโมยของใน 

บ้านของผูโ้ดยสารหญงิคนหนึง่ แกนน�าผูค้้าจากหมูบ้่านนกักีฬาซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นต�ารวจอาสาด้วย บอกเล่าถงึเรือ่งราวคล้ายกนัใน

การจับโจรผู้ร้าย ผู้ท�าการผลิตที่บ้านหลายคนกล่าวถึงการช่วยเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหรือช่วยดูแลสมาชิกคนอื่นๆในชุมชน 

เน่ืองจากพวกเขาอยูบ้่านระหว่างช่วงกลางวัน ผูผ้ลติเพือ่ขายคนหนึง่ได้กล่าวไว้ว่า “มเีพือ่นบ้าน 4 หลงั ทีฝ่ากบ้านไว้กบัฉนั บางที

กต้็องช่วยดเูดก็นกัเรยีนหลงัเลกิเรยีนด้วย ถ้าพ่อแม่เขายงัไม่กลบั” (ผูผ้ลติเพือ่ขาย-กลุม่ย่อย 4)

 นอกจากการสร้างประโยชน์แก่ชมุชนแล้วนัน้ แรงงานนอกระบบยงัตระหนกัถงึประโยชน์ต่อลกูค้ำหรอืผู้ใช้บรกิำรของ

พวกเขา (24 ครั้ง) ลูกจ้างท�างานบ้านกล่าวด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยให้นายจ้างสามารถท�างานได้อย่างเต็มที่และรักษาความ

สัมพันธ์ในครอบครัว ลูกจ้างท�างานบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า “เราช่วยนายให้เขาท�างานได้เต็มที่ เราก็ช่วยเศรษฐกิจชาติด้วย” (แกน

น�าลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างอธิบายถึงการบริการท่ีสะดวกสบาย 

ปลอดภัยและคุ้มค่า ตามที่ผู้ค้าคนหนึ่งกล่าวว่า “เราอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพราะว่าเราขายอาหารพร้อมทาน ช่วย

เขาประหยัดเวลา ถ้าต้องท�ากับข้าวเอง แกงหม้อหนึ่งต้องจ่ายไม่ต�่ากว่าร้อยบาท” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11) ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รับจ้างกล่าวถึงการส่งผู้โดยสารถึงที่ท�างานตรงเวลา, ส่งนักเรียนไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย และช่วยเหลือคนที่เข้า

มากรุงเทพฯใหม่ๆในการบอกเส้นทางในเมอืง ผูผ้ลติเพือ่ขายรายหนึง่ พดูด้วยความภาคภมูใิจเกีย่วกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ของ

เขาว่า “สินค้าเราเป็นสินค้าปลอดสาร คนซื้อไปใช้ก็สุขภาพดี” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4)

 แรงงานนอกระบบที่เข้าร่วมการวิจัยมีการกล่าวถึงบทบาทของพวกเขาต่อกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (15 ครั้ง), ทั้งในฐานะ

ผู้บริโภคและผู้ขาย หนึ่งในผู้ท�าการผลิตที่บ้านกล่าวว่า “เรามีรายได้ เราก็เอาไปซ้ือของในชุมชน เราก็ช่วยเศรษฐกิจชุมชนอีก

ทางหนึ่งด้วย” (แกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7) โดยเฉพาะผู้ท�าการผลิตที่บ้าน เน้นถึงการให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมอาชีพ

ว่า “ตอนที่มีงานเยอะๆ ก็แบ่งๆให้เพื่อนบ้านท�าด้วย” (กลุ่มย่อยที่ 4) แกนน�าผู้ท�าการผลิตที่บ้านคนหนึ่งอธิบายว่า “พอเราสอน

สมาชกิกลุ่มจนมฝีีมอืดขีึน้ เขากไ็ด้ค่าแรงเพิม่ขึน้” (แกนน�าผูผ้ลติเพือ่ขาย-กลุม่ย่อย 7) แกนน�าอกีคนในกลุม่ได้รบัจกัรเยบ็ผ้าใหม่ 

2 เครื่องจากส�านักงานเขตเพื่อใช้ในการท�างานของกลุ่ม

 ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัยังกล่าวถึงการแบ่งเบาภาระค่ำใช้จ่ำยในครอบครวัและกำรสร้ำงรำยได้สูค่รอบครวั ดงัตวัอย่างจาก

ลูกจ้างท�างานบ้านคนหนึ่งระบุว่า “เมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องดูดฝุ่น แต่เดี๋ยวนี้เรามี เมื่อก่อนเราไม่มีโทรทัศน์ เดี๋ยวนี้เรามี เมื่อก่อน

บ้านเราไม่มีหน้าต่าง แต่เดี๋ยวนี้เรามี” (ลูกจ้างท�างานบ้าน-กลุ่มย่อย 9)

 ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นกลุ่มเดียวท่ีมองอาชีพของตัวเองเป็นเสมือนฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบ

ของเมือง มีการพูดถึงบทบาทของตัวเองในการบรรเทาสภาพการจราจรท่ีติดขัดและลดจ�านวนรถยนต์บนท้องถนน ท้ังผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ท�าการผลิตที่บ้านกล่าวถึงการจ่ายภาษี, และผู้ท�าการผลิตท่ีบ้านจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้ท�าการผลิต

ทีบ้่านหลายคนซึง่ท�าอาชพีแยกขยะพลาสตกิกล่าวถงึการช่วยรกัษาสิง่แวดล้อม ในบางครัง้แรงงานนอกระบบกม็กีำรมส่ีวนร่วม

ทำงกำรเมือง หรือความเป็นแกนน�าองค์กรที่มีฐานสมาชิก เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานและประกันสังคม (ผู้ท�าการ 
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ผลติทีบ้่าน), การเสนอแก้กฎหมายต่อรฐับาลและการรณรงค์ผลักดนักฎหมาย18, และรวมถึงการขยายเครอืข่ายลกูจ้างท�างานบ้าน

  แผนภูมิที่ 2: กำรสร้ำงประโยชน์ต่อสังคมของแรงงำนนอกระบบแบ่งตำมประเภท

 

ที่มำ: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

18 หมายถึงการที่เครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้านมีส่วนในการรณรงค์ผลักดันร่างกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างท�างานบ้าน



แกนน�าสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย (จากซ้าย) จักรกฤต สุขส�าราญ, 

มะริวรรณ ชังเจริญ, วัฒนันท์ พิมพ์วรรณ, และไชยา อินทรศร

รูปโดย : S. O. Reed
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บทที่  6: ผลการศกึษาที่ส�าคัญและสรุป

 ในส่วนนี้ เป็นการสรุปผลการศึกษาส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบและตลาดหรือกลุ่ม

ลูกค้าหลัก, อุปสรรคที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้และการเข้าถึงตลาดและบริการสาธารณะท่ีคาดหวัง, บทบาทของแรงงานนอก

ระบบกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคุณูปการของแรงงานนอกระบบต่อเมืองและสังคม ข้อสรุปด้านล่าง ผู้จัด

ท�าได้พิจารณาความสัมพันธ์ของผลการศึกษาเหล่านี้ส�าหรับงานวิจัยด้านการจ้างงานนอกระบบในเขตเมืองทั่วโลก และมีนัยยะ

ส�าคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ

กำรประกอบอำชีพ กำรตลำด และลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย

 ผลกำรศึกษำยืนยันว่ำแรงงำนนอกระบบหลำยคนไม่ได้พึ่งพำรำยได้จำกอำชีพเพียงอำชีพเดียว แต่มีกำรเชื่อมโยง

ยทุธศำสตร์หลำกหลำยเพือ่ควำมอยูร่อด จากทกุอาชพีทีเ่ข้าร่วมการวจิยั แรงงานหลายคนต้องพ่ึงพารายได้เสรมิอืน่ๆ เกอืบครึง่

หนึ่งของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและหนึ่งในสามของผู้ท�าการผลิตที่บ้านมีอาชีพเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากอาชีพหลักของ 

พวกเขา เช่น การรับจ้างท�างานบ้าน, ซ่อมบ้าน, เลี้ยงเด็ก, ขนย้ายของ, ท�าการเกษตรตามฤดูกาล, ขายอาหาร และขับ Uber 

หนึ่งในสามของผู้ท�าการผลิตที่บ้านผลิตสินค้ามากกว่า 2 ประเภท ในกลุ่มลูกจ้างท�างานบ้าน ผู้เข้าร่วมการศึกษาเกือบทุกคน

แกนน�าแรงงานนอกระบบก�าลังอภิปรายข้อเสนอทางนโยบาย กับตัวแทนจากส�านักงานเขตหลักสี่  รูปโดย : S. O. Reed
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ท�างานเตม็เวลาส�าหรับนายจ้างคนเดยีว แต่ใช้เวลาในวนัหยดุท�างานกบันายจ้างคนอืน่ ผูค้้าหาบเร่แผงลอยหลายคนมแีหล่งทีม่า

ของรายได้อื่นๆด้วยเช่นกัน และจากนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า ผู้ค้าในชุมชนประดิษฐ์โทรการต้องเผชิญกับความกดดันใน

การหาแหล่งรายได้อื่น 

 

 แรงงำนมกีำรพึง่พำ “ตลำดในระบบ” (ลกูจ้ำงในระบบ, ธรุกจิ, ข้ำรำชกำร อืน่ฯ) และ “ตลำดนอกระบบ” ในระดบั

ที่แตกต่ำงกัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกัน โดยพึ่งพาลูกจ้างในระบบที่ใช้การ

บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน ในช่วงเช้า, ช่วงพักกลางวัน และช่วงเย็น ข้อยกเว้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเขตชานเมือง 

ซึ่งมีฐานลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนผู้รับงานไปท�าที่บ้าน ได้รับค�าสั่งซื้อจ�านวนมากจากลูกค้าในระบบเช่น ธุรกิจ

เอกชน หรือหน่วยของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ในทางตรงข้ามผู้ผลิตเพื่อขายในการเคหะทุ่งสองห้อง มีตลาด

หลักเป็นผู้บริโภครายย่อยในเครือข่ายหรือในชุมชนซ่ึงก็เป็นแรงงานนอกระบบเช่นกัน

 ในส่วนของอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ ผู้ขับข่ีรถจักรยำนยนต์รับจ้ำงและผู้ท�ำกำรผลิตท่ีบ้ำนได้เน้นถึงควำม

กดดันทำงกำรตลำด, ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอยเน้นถึงนโยบำยและกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่เขตและเจ้ำหน้ำที่รัฐ, และลูกจ้ำง

ท�ำงำนบ้ำนเน้นถึงระบบทุนมนุษย ์อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบประกอบไปด้วย: 

 − แรงกดดนัทำงตลำด: ผูผ้ลติเพือ่ขายตดัพ้อถงึช่องทางการตลาดของผลติภณัฑ์ทีค่่อนข้างจ�ากดั ในขณะทีผู่ร้บังานไป

ท�าทีบ้่านกลบักังวลถึงงานทีไ่มต่่อเนื่องและปัญหาในการจดัการเวลามากกวา่ ผูข้บัขีร่ถจักรยานยนต์รับจ้างตัง้ข้อสงัเกตถงึความ

ต้องการใช้บริการท่ีไม่คงที่ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน และมีงานส่งพัสดุไม่มากพอนอกช่วงเวลาเร่งด่วน

 − นโยบำยและกำรปฏิบัติของเขต/รัฐบำล: ส�าหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นโยบาย “คืนทางเท้าให้ประชาชน” ของทาง

กรงุเทพมหานครเม่ือไม่นานมานีไ้ด้ส่งผลต่อรายได้ของผูค้้าในชมุชนประดษิฐ์โทรการโดยตรงและลดลงเป็นอย่างมาก ผูค้้าทีก่าร

เคหะหมู่บ้านนักกีฬาได้มีความพยายามท่ีจะรักษาพื้นท่ีตลาดของพวกเขาไว้ ถึงแม้จะมีการข่มขู่เพื่อขับไล่ท่ีมาเป็นเวลาหลาย

ปี แต่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงยังคงสร้างความเครียดให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นอุปสรรคขัดขวางผู้ค้าในการพัฒนาสภาพ

ภายในตลาด ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็เช่นเดียวกัน ได้มีการอธิบายถึงกรอบการท�างานของกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้บังคับ

ใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่อื่นๆ “เอาเปรียบ” พวกเขา ผ่านการออกใบสั่งในรูปแบบต่างๆ นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของ

กรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเช่นเดียวกัน พวกเขาต้องต่อรองเพื่อการมีท่ีจอดรถของวินและ

ต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมทีส่งูขึน้ ส�าหรบัลกูจ้างท�างานบ้าน ตวัเลอืกในการเดนิทางทีจ่�ากดัและไม่มปีระสทิธภิาพ, การจราจรตดิขดั 

และการเดินทางที่ยาวนานส่งผลต่อชั่วโมงท�างานที่ลดลงและสร้างความเหนื่อยล้า

 − ทนุมนษุย์และทุนทรพัย์: ประเดน็เรือ่งทกัษะอาชพีเกอืบทัง้หมดถกูกล่าวโดยลกูจ้างท�างานบ้าน ซึง่ต้องการใช้ความ

สามารถด้านภาษาต่างประเทศและการท�าอาหาร เพือ่ให้สามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าทีต้่องการใน (วตัถปุระสงค์ระยะสัน้) ทกัษะใน

การประกอบอาชีพอื่นที่จะช่วยในการเปลี่ยนอาชีพหลังเกษียณจากการเป็นลูกจ้างท�างานบ้าน (วัตถุประสงค์ระยะยาว) ส�าหรับ

ผู้ท�าการผลติทีบ้่าน ทกัษะขัน้สงูและอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมมคีวามจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถเข้าถงึตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูร้บังานไป

ท�าท่ีบ้านเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องจากโรงงาน

 − ปัญหำส่วนบุคคล: ผู้เข้าร่วมวิจัยจากทุกสาขาอาชีพกล่าวถึง การที่ความชราภาพชะลออายุที่มากขึ้น ท�าให้ท�างาน

ช้าลง แรงงานหลายคนกล่าวถึงวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดแก่สุขภาพเนื่องจากการท�างาน (ขับขี่อย่างช้าๆ, มีการหยุดพัก

จากการเย็บผ้า) ลูกจ้างท�างานบ้านกังวลเกี่ยวกับอายุที่มากขึ้น เพราะเกรงว่านายจ้างใหม่จะเลือกจ้างงานคนที่มีอายุน้อยกว่า 

เสียงจากแรงงานหญิงทุกคนกล่าวถึงภาระการดูแลครอบครัว เช่น ดูแลผู้สูงอายุ, เด็กๆ, สามี หรือสมาชิกอื่นๆในครอบครัว ซึ่ง

ผูท้�าการผลติทีบ้่านหลายคนรูส้กึว่าไม่สามารถท�างานทีม่ค่ีาจ้างสงูขึน้ หรอืเข้ารบัการอบรมเพือ่พฒันาทกัษะ หรอืแม้กระทัง่การ

ดูแลสุขภาพของตนเอง เพยีงเพราะภาระในการดแูลครอบครวั ปัญหาด้านสขุภาพในการท�างานบางอย่างยงัมสีาเหตมุาจากเพศ

สภาพ เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผู้หญิงจ�าเป็นต้องหาอาชีพอื่นระหว่างช่วงตั้งครรภ์ และความไม่สะดวกหลายอย่าง ที่

ต้องกลับมาท�างานโดยไม่มีการหยุดพักหลังคลอดตามสมควร
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 − แรงขับจำกระบบเศรษฐกิจมหภำค: ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศไทยถูกมองว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อ

การสร้างรายได้ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดในแรงงานที่ขึ้นพึ่งพาอยู่กับ “ตลาดนอกระบบ” มากกว่า เช่นผู้ขับขี่จักรานยนต์รับจ้างใน

เขตชานเมืองและผู้ผลิตเพื่อขาย แรงงานนอกระบบยังเผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดที่มาจากหลากหลายแหล่ง เช่น ผู้ขับขี่

จักรยานยนต์รับจ้างท่ีไม่ได้ขึน้ทะเบยีนตามกฎหมาย, ลกูจ้างท�างานบ้านทีมี่ค่าแรงต�า่กว่าและอายนุ้อยกว่า, เสือ้ผ้าส�าเรจ็รูปและ

น�าเข้าจากจีนซึ่งมาแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของผู้ท�าการผลิตที่บ้าน และเรื่องของตลาดใหม่ๆ, ผู้ค้าหน้าใหม่ และร้านค้า “ระบบ

ทุนนิยมขนาดใหญ่” เช่น 7-11 และเทสโก้โลตัส ส�าหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

 แรงงำนมักจะกล่ำวถึงแนวทำงกำรแก้ปัญหำเหล่ำนี้แบบไม่เป็นทำงกำรในระดับส่วนบุคคล ถึงแม้ว่ำจะมีกำรแก้

ปัญหำระดับกลุ่มด้วยเช่นกัน เมื่อถูกถามถึงแนวทางการรับมือกับอุปสรรคเหล่านี้ ยุทธศาสตร์ที่ถูกยกขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหา

มากที่สุดคือยุทธศาสตร์ระดับส่วนบุคคล เช่น การพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สูงขึ้นและได้รับการไว้วางใจมากขึ้น, พัฒนาสินค้า

ให้ตอบสนองและดึงดูดลูกค้ามากขึ้น, หรือการปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้กับสภาวะที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป

ตามระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ แรงงานยังได้มีการยกถึงยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแบบกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

เสนอแนวทางที่หลากยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาฐานชุมชน เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนหรือการช่วยเหลือจากรัฐบาล ค�าตอบ 

ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแสดงให้เห็นถึงการใช้ยุทธศาสตร์ฐานกลุ่มในการรักษาประโยชน์ส่วนรวมของวิน มีเพียง 

แกนน�าจากองค์กรฐานสมาชกิเท่านัน้ใช้ยทุธศาสตร์ในการมส่ีวนร่วมของรฐับาล (ตวัอย่างเช่น การต่อรองกบัเจ้าหน้าท่ีเทศกจิใน

การขายสินค้าบนทางเท้า, รณรงค์ให้รัฐบาลจัดซื้อจัดจ้างจากแรงงานนอกระบบ) หรือการท�างานร่วมกันกับธุรกิจในระบบ (เช่น 

การสร้างแอพพลิเคชั่น GoBike หรือฝึกทักษะในโรงงาน)

 

กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ

 ปัญหำเชิงปฏิบัติกำรและทัศนคติเชิงลบต่อบริกำรสำธำรณสุข เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขท่ีมี

คุณภำพของแรงงำนนอกระบบ แรงงานหลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพการรักษาตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้า ถึงแม้ว่าผู้ใช้สิทธิ์นี้อีกหลายคนมีประสบการณ์ที่ดีจากการเข้ารับบริการ ข้อบกพร่องของบริการประกอบไปด้วยการรอรับ

การบริการที่ยาวนาน, คุณภาพของบริการและคุณภาพการรักษา, กระบวนการส่งตัวที่ยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่ายา, 

ค่าผ่าตัด, เงินมัดจ�าก่อนการรักษา หรือเงินพิเศษส�าหรับแพทย์ผู้รักษา (การใส่ซอง/ฝากพิเศษ) เวลาท�าการ เงื่อนไขกรณีฉุกเฉิน 

และประกนัภยัอบุติัเหตุ อปุสรรคเหล่านีส่้วนใหญ่ท�าให้เกดิความไม่มัน่คงทางการเงนิของแรงงาน โดยเป็นสาเหตขุองการมชีัว่โมง

การท�างานที่หายไปหรือเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ กอปรกับกระบวนการเข้ารับบริการท่ีใช้เวลานาน ผู้เข้าร่วมการวิจัย

หลายคนเลือกที่จะใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนแทนที่จะใช้สิทธิ์บัตรทอง แม้ว่าจะต้องจ่ายค่าบริการเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เสียรายได้และความกังวลเนื่องมาจากการรอรับการบริการและข้ันตอนการจัดการ

 ส�ำหรบัแรงงำนบำงคน กำรไม่มทีะเบยีนบ้ำนท�ำให้เกดิข้อจ�ำกดัในกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนและกำรเข้ำถงึกำร

บรกิำร ภายในกลุ่มผูเ้ข้าร่วมการศกึษา ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างและลูกจ้างท�างานบ้านเป็นกลุม่ทีม่บ้ีานเป็นของตวัเองในเขต

กรุงเทพมหานครน้อยกว่ากลุ่มผู้ท�าการผลิตที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การไม่มีฐานทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯท�าให้พวกเขา

ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในกรุงเทพฯและไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมในหลายด้านจากหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เช่น 

กองทุนหมู่บ้าน ลูกจ้างท�างานบ้านท่ีอาศัยอยู่กับนายจ้างอธิบายถึงความยุ่งยากในการย้ายสิทธิ์โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

 แรงงำนหลำยคนปรำรถนำที่จะปรับปรุงสภำพที่อยู่อำศัย แต่เผชิญกับอุปสรรคด้ำนสินเชื่ออันเนื่องมำจำกสถำนะ

แรงงำนนอกระบบ แรงงานเกอืบทกุคนทีไ่ม่มีทีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตวัเองในเขตกรงุเทพมหานครกล่าวถงึความต้องการทีอ่ยากจะ
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มีบ้าน ยกเว้นลูกจ้างท�างานบ้านที่ “อาศัยอยู่กับนายจ้าง” ในส่วนของแรงงานที่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองแล้ว กล่าวถึงความ

ต้องการที่จะปรับปรุงบ้านพักเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน�้าท่วม, แยกส่วนที่ท�างานออกจากส่วนที่พักอาศัย หรือปรับปรุงคุณภาพ 

ชีวติทัว่ๆไป ไม่มแีรงงานกล่าวถงึการย้ายทีพ่กัอาศยัจากเขตหนึง่ไปอกีเขตหนึง่ อย่างไรกต็ามแรงงานทีม่คีวามต้องการมบ้ีานและ

ต้องการปรับปรุงบ้านพักประสบกับปัญหาการเข้าถึงเงินกู้เนื่องจากขาดสินทรัพย์ค�้าประกัน, ใบรับรองเงินได้, ผู้ค�้าประกัน หรือ

เอกสารอืน่ๆ และอกีหลายคนกล่าวถงึการไม่มคีวามต้องการทีจ่ะมหีนีส้นิเพิม่เตมิ

กำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับหน่วยงำนต่ำงๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 หน่วยงำนภำครฐั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เจ้ำหน้ำทีผู้่บงัคบัใช้กฎหมำยมกีำรควบคมุและเข้มงวด แต่ไม่มกีำรสนบัสนนุ

กำรประกอบอำชีพแก่ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำงและผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย เน่ืองด้วยการท�างานและการใช้พื้นท่ีสาธารณะ 

ทั้งสองอาชีพมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีการ

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบเป็นประจ�าทุกวันหรือทุกสัปดาห์จากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ, เจ้าหน้าท่ีเขต, เจ้าหน้าที่

กรงุเทพมหานครและแม้กระทัง่เจ้าหน้าทีท่หาร แรงงานบางคนมทีศันคตทิีเ่ป็นกลางกบัการมปีฏสิมัพนัธ์เหล่านี ้แต่เกือบทัง้หมด

มปีระสบการณ์ไม่ด ีซึง่มสีาเหตมุาจากนโยบายทีไ่ม่เป็นธรรมหรือการคอรปัชัน่ในระดบัล่าง และอาจถอืได้ว่าความสมัพนัธ์ของผู้

ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปในเชิงส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เพราะทั้งสองอาชีพช่วยเสริมความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ แต่ทว่าเป็นส่งเสริมด้านเดียว เนื่องจากทั้งผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ได้มีการยกตัวอย่างกรณีที่เจ้าหน้าที่ให้การส่งเสริมประกอบอาชีพของพวกเขา โดยเฉพาะผู้

ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมวินที่ไม่ถูกกฎหมายได้มากกว่านี้ แม้จะมีการเข้าถึงส�านักงาน

เขตและการเคหะแห่งชาต ิ(ในกรณขีองหมูบ้่านนกักฬีา) ผูค้้ากลบัไม่ได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานท้องถิน่เรือ่งความมัน่คงใน

พื้นท่ีตลาดของพวกเขา

 ผูท้�ำกำรผลติท่ีบ้ำนและลกูจ้ำงท�ำงำนบ้ำนถกูตดัขำดจำกสถำบนัภำยนอกมำกกว่ำ แม้ว่าจะมีการอบรมทีห่ลากหลาย

และการให้การสนับสนุนกลไกทางการเงินส�าหรับผู้ท�าการผลิตที่บ้านและลูกจ้างท�างานบ้าน แต่ทว่ามีคุณภาพของการบริการที่

ต่างกัน และการเข้ารับบริการนั้นเป็นความคิดริเริ่มส่วนบุคคล มีการอบรมหลากหลายส�าหรับผู้ท�าการผลิตที่บ้านที่จัดโดยภาค

รัฐ เช่น กองทุนรับงานไปท�าที่บ้าน, กรรมการชุมชนและส�านักงานเขต แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกยังคงมีความรู้สึกไม่พอใจ จาก

การถูกโดดเด่ียวจากบริการของหน่วยงานเหล่านี้ ลูกจ้างท�างานบ้านมีความกระตือรือร้นสูงในการเข้าถึงการอบรมส�าคัญๆจาก

องค์กรภาคประชาสังคม แต่ยังขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท้องถ่ิน เช่น ส�านักงานเขต

 ในบำงสำขำอำชพีมคีวำมแตกต่ำงอย่ำงมำกระหว่ำงแกนน�ำและสมำชกิในเรือ่งของกำรมปีฏิสมัพนัธ์ทำงสงัคมกบั

หน่วยงำนภำยนอก แกนน�าแรงงานแสดงให้เห็นถงึการมส่ีวนร่วมอย่างมากกบัหน่วยงานและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องจากหลายภาคส่วน 

เน้นถงึการมส่ีวนร่วมตามบรบิท โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณขีองแกนน�าจากผูผ้ลติเพือ่ขายและผูค้้าหาบเร่แผงลอย การมปีฏสิมัพันธ์

ที่มั่นคงโดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมวิจัยในระดับสมาชิกในอาชีพเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถที่จะระบุหรือยกถึงหน่วย

งานที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเท่าใดนัก
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กำรสร้ำงประโยชน์ต่อสังคมของแรงงำนนอกระบบ

 ถึงแม้จะเข้ำใจว่ำตนเองมีสถำนะท่ีด้อย แต่แรงงำนนอกระบบกลับมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงมำกต่อเมืองและชุมชน 

จากทุกสาชาอาชีพ แรงงานกล่าวถึงความรู้สึกถึงแผลเป็นท่ีติดอยู่กับอาชีพของพวกเขา (จักรยานยนต์รับจ้าง, หาบเร่แผงลอย 

และลูกจ้างท�างานบ้าน) หรือประสบปัญหาในการเรียบเรียงคุณค่าของงานของพวกเขา (ผู้รับท�าการผลิตที่บ้าน) อย่างไรก็ตาม

แรงงานนอกระบบได้จัดประเภทของประโยชน์ต่อสังคม ได้ดังนี้

 − ชุมชนของพวกเขำ โดยการสนับสนุนทางการเงินหรือทุนทรัพย์แก่กิจกรรมของชุมชนหรือเฉพาะบุคคลที่มีความ

ต้องการความช่วยเหลือ, ยกระดับความปลอดภัยของชุมชนโดยท�าหน้าท่ี “เป็นหูเป็นตา” เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมท่ีอาจเกิด

ขึ้น, ดูแลสมาชิกท่ีเป็นผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน, และสร้างงานและรายได้แก่สมาชิกอ่ืนๆของชุมชน

 − ลูกค้ำของพวกเขำ โดยการให้บริการอาหารที่ราคาไม่แพงและมีคุณค่าแก่แรงงานที่รีบเร่ง, จัดให้มีการคมนาคมที่

ไว้วางใจได้และปลอดภัย, ลดภาระเวลาของนายจ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้างผู้หญิงให้ยังคงสามารถท�างานของพวกเขา

ได้ หรือแนะน�าลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าและดีต่อสุขภาพมากกว่า

 − ระบบเศรษฐกิจ ผ่านทางการจับจ่ายใช้สอย และการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม, ช่วยเหลือในการหาโอกาสการท�างานแก ่

เพื่อนร่วมอาชีพ

 − ครอบครัวของเขำ โดยการมีส่วนช่วยให้ครอบครัวมีรายรับที่มั่นคงเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการรายวันและใน 

ระยะยาว

 − เมอืงและสิง่แวดล้อม โดยการลดความแออดัผ่านการคมนาคมทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพส�าหรบัผูโ้ดยสารในช่วง 

เวลาเร่งด่วน และผ่านการน�าขยะกลับมาใช้ใหม่

 − นโยบำยของชำต ิผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ซึ่งสนับสนุนสิทธิของแรงงาน

กรอบที่ 6: ปัญหำหลัก, จุดอ่อน, และโอกำส ตำมสำขำอำชีพ

 ผู้ท�ำกำรผลิตที่บ้ำน: ผู้ท�าการผลิตที่บ้านมีจุดอ่อนอันเนื่องมากจากการขาดการเข้าถึงตลาดและค่อนข้างที่จะโดด

เดีย่ว มกีารกล่าวถงึผลกระทบในทางลบทีเ่กดิจากระบบเศรษฐกจิมหภาค เช่น สนิค้าน�าเข้าราคาถูก, ผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รูป, และ

การชะลอตวัของเศรษฐกจิถดถอย เป็นปัจจัยทีท่�าให้ยอดการสัง่ซือ้และรายได้ลดลง ส่วนกลุม่ผูท้�าการผลติทีบ้่านทัง้หมดทีเ่ข้า

ร่วมการวิจัยได้ยกถึง ภาระการดูแลครอบครัว, ทักษะ และอุปกรณ์  เป็นอุปสรรคส�าคัญในการประกอบอาชีพ และเนื่องจาก

ผู้ท�าการผลิตที่บ้านส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองแล้ว แรงงานจัดล�าดับปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ส�าคัญกว่าเรื่อง

ที่พักอาศัย ระยะทางและขั้นตอนการจัดการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นอุปสรรคท่ีส�าคัญส�าหรับแรงงานท่ี

อยู่ในเขตชานเมือง เช่น เขตหนองจอกในการเข้าถึงการรับบริการ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นและการ

เสียเวลา ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตเพื่อขายนั้น มีช่องว่างทางศักยภาพทางการตลาดและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างอย่าง

ชัดเจนระหว่างสมาชิกและแกนน�าแรงงาน ขณะที่แกนน�ามีการริเริ่มที่ชัดเจนในการจัดการตลาด, ผลักดันนโยบายที่เป็นผล

ดีกับแรงงานนอกระบบ, หาลูกค้าใหม่ แต่สมาชิกที่ไม่ใช่แกนน�ายังคงมีปฏิสัมพันธ์เชิงรับมากกว่า ดังนั้นการปรับปรุงการ

สื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่ม, ส่งเสริมอัตลักษณ์แรงงานแก่แรงงานนอกระบบ และให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์การเข้า

ถึงงานอาจช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ตัวแทนองค์กรฐานสมาชิก

 ลูกจ้ำงท�ำงำนบ้ำน: ลูกจ้างท�างานบ้านที่เข้าร่วมการวิจัยนี้ได้รับการเสริมพลังและปรับเปลี่ยนได้ง่าย, มีการฝึก

ทักษะ และมีการติดต่อล่วงหน้าก่อน ซึ่งสามารถให้พวกเขาเข้าถึงตลาดที่ต้องการได้ เช่น ครอบครัวชาวต่างชาติ แต่หลาย

คนมคีวามกงัวลในการพัฒนาทกัษะของตนเองเพือ่ทีจ่ะสามารถเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ, หรอืในกรณทีีน่ายจ้างกลบัประเทศ หรอื
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ไม่ต้องการพวกเขาอกี, หรอืเมือ่เกษยีณตวัเอง ความชราภาพคอืความกงัวลอย่างมากส�าหรบัแรงงานกลุม่นี ้ซึง่มคีวามรูส้กึว่า

ความคล่องแคล่วได้ลดลงและรู้สึกเหนื่อยง่ายข้ึนการจากท�างานท่ีต้องใช้แรง และความกลัวถึงการเลือกปฏิบัติทางอายุเม่ือ

ต้องหางานท�าใหม่ในอนาคตเช่นกัน พวกเขาพึ่งพาการส่งต่องาน (การแนะน�างาน) จากนายจ้างคนเก่าสู่นายจ้างคนใหม่ แต่

ถ้าไม่มีระบบส่งต่องาน พวกเขาต้องกังวลกับการหานายจ้างใหม่ หรืออาจถูกเลิกจ้างโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า การอภิปราย

มกีารเน้นถงึปัญหาของลกูจ้างท�างานบ้านในการลงทะเบยีนและใช้สทิธิห์ลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในเขตกรงุเทพมหานคร 

และถึงแม้ว่าลูกจ้างท�างานบ้านจะมีความกระตือรือร้นสูงในการเข้าร่วมการอบรมฝึกทักษะอาชีพรวมทั้งเรื่องกฎหมายและ

สิทธิต่างๆ แต่แรงงานเหล่านี้กลับไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นมากนัก ประเด็นหนึ่งที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม คือ

ท�าอย่างไรเพื่อที่จะยกระดับความสามารถของส�านักงานเขตในการให้การสนับสนุนลูกจ้างท�างานบ้านเพื่อการเข้าถึงการ

บริการและตระหนักถึงสิทธิของพวกเขาภายใต้กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างท�างานบ้าน

 ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์รับจ้ำง: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ลักษณะงานโดดเด่นคือการตกเป็นเป้าหมายของผู้

บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ภายใต้ข้อกฎหมายทีท่�าให้พวกเขามจีดุอ่อนในการถกูแสวงหาผลประโยชน์ (ซึง่ผูข้บัขีม่ข้ีอโต้

แย้งอยู)่ ถงึแม้ว่าผูเ้ข้าร่วมการศกึษานีไ้ม่ได้กล่าวถงึประเดน็อาชวีอนามยัและความปลอดภัยในการท�างานอย่างชดัเจน บ่อย

ครั้งที่มีการกล่าวถึงอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพถึงข้ันเสียชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น เรื่องสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองได้ถูก

เน้นโดยแรงงานหญิงซึ่งอธิบายถึงการต้องกลับมาท�างานภายหลังการคลอดลูกเพียง 15 วัน อย่างไรก็ตามสมาชิกในกลุ่มนี้

หลายคนอธิบายถึงความกังวลในการรักษาในระบบหลักประสุขภาพถ้วนหน้า และกล่าวว่าพวกเขาเช่ือใจระบบของเอกชน

มากว่า และอันเนื่องมาจากที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้

ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างรูส้กึถงึภาระทางการเงนิอนัเนือ่งมาจากอาศยัการเช่าและการขาดการมีทะเบยีนบ้าน แต่กระนัน้

สิ่งจ�าเป็นต่อการขอสินเชื่อหรือภาระทางการเงินที่มีอยู่ท�าให้การมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ไกลเกินคว้า  ในส่วนของราย

ได้ที่ต้องพ่ึงพาความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารถูกจ�ากัดเพียงชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แม้ว่าการการส่งพัสดุและการใช้

แอพพลิเคชั่น GoBike สามารถช่วยเพิ่มรายได้นอกชั่วโมงเร่งด่วนได้ แต่สถานการณ์นี้อาจจะแตกต่างออกไปส�าหรับผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในย่านชานเมืองซึ่งแก้ปัญหาการด้วยการประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ

 

 ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย: นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของรัฐบาลที่ผ่านมาก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ค้าหาบเร่

แผงลอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนประดิษฐ์โทรการท่ี ได้รับประกาศให้ยกเลิกจุดผ่อนผันเม่ือเดือนตุลาคม 2559 ความ

รู้สึกหวั่นไหวอย่างท่วมท้นของพวกเขาอาจสรุปด้วยค�าพูดที่ดีที่สุดจากผู้ค้าอาวุโสหญิงคนหนึ่งที่กล่าวว่า “หลังจากที่รัฐบาล

ประกาศห้ามขาย มันเหมือนกับตกวูบลงไปเลย เหมือนรายได้มันหายไปเลย ใจมันสั่น ไม่รู้จะท�าอะไร ตรงไหนต่อไปดี” (ผู้

ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11) ในการศึกษานี้ไม่มีอุปสรรคอื่นใดในการประกอบอาชีพที่จะมาเทียบได้ ความรู้สึกถึงความ

โดดเดีย่วของผูค้้า สะท้อนการมไีม่มเีครอืข่ายผูค้้าในระดบัเมอืงหรอืแม้กระทัง่สมาคมผูค้้าในท้องถิน่ ผูค้้าในหมูบ้่านนกักฬีาผู้

มกีารรวมตวัเพือ่จดัตัง้ตลาดเพือ่ต่อสูก้บัการขบัไล่มาเป็นเวลากว่าทศวรรษ ได้ให้ตวัอย่างรปูแบบทีม่ศีกัยภาพส�าหรบัการจดั

ตั้งกลุ่มไม่ว่าในพื้นที่ใดก็ตาม ผู้ค้าจากทั้งสองพื้นที่กล่าวอย่างภาคภูมิใจและชัดเจนเกี่ยวกับการบริการของพวกเขาต่อระบบ

เศรษฐกจิและลกูค้า ในฐานะทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารอาหารท่ีราคาถูกและปลอดภยั การวเิคราะห์เชิงปรมิาณในเชิงของเศรษฐศาสตร์

การเงินสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีต่อธุรกิจภาคต่างๆและผู้จัดท�านโยบายเมือง
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อภิปรำยผล 

แรงงานนอกระบบ: คนชายขอบที่จ�าเป็นของสังคม ผลการศึกษาจากโครงการ Informal Economic Monitoring Study 

(IEMS) ในปี 2556 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ เช่น แรงงานนอกระบบเป็นภาระของสังคม

และเมือง หรือ การที่ “เศรษฐกิจในระบบ” ด�าเนินไปอย่างอิสระและไม่พึ่งพาเศรษฐกิจนอกระบบ แต่ผลการศึกษาจากงานวิจัย

นี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม:

 

 แรงงำนนอกระบบมบีทบำทส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมเจรญิ นำ่อยู่ และควำมปลอดภยัแกก่รงุเทพมหำนคร แรงงาน

นอกระบบได้มีส่วนอย่างชัดเจนและหลากหลายในคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯและระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ท้ัง

จากในฐานะแรงงานและสมาชิกของชุมชน ประโยชน์ของแรงงานนอกระบบที่ถูกกล่าวถึงโดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยนั้น สอดคล้อง

และถกูยนืยนัโดยงานวจิยัในด้านการวางแผนเมอืงทัง้เก่าและใหม่ ยกตวัอย่างเช่น บทบาทของ “การเป็นหเูป็นตา” เพือ่ส่งเสรมิ

ความปลอดภยัในพืน้ทีส่าธารณะและความรูส้กึร่วมของชมุชน (Jacob, 2504) การพึง่พาผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างในฐานะผู้

ส่งต่อผู้โดยสารไปยังการคมนาคมที่เชื่อมต่ออย่างไม่มีระเบียบของกรุงเทพมหานคร (อภิวัฒน์และศักดิ์สิทธิ์ 2558) และบทบาท

ของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในการเป็นกลไกของการบริการอาหารในเขตเมือง (Roever and Skinner 2559, นฤมล 2549)

 แรงงำนนอกระบบและ “เศรษฐกิจในระบบ” มกีำรพึง่พำกนั: Chen (2553) อธบิายผ่านสีม่มุมองทางประวตัศิาสตร์ที่

เกีย่วข้องกบัเศรษฐกจินอกระบบ ในขณะทีก่ารศึกษาแบบทวินยิมอธบิายถึงการท่ีแรงงานและผู้ประกอบการนอกระบบว่าเป็นการ

ท�างานที่เฉพาะตัวและไม่ขึ้นอยู่กับ “เศรษฐกิจในระบบ” การศึกษากลุ่มโครงสร้างนิยมมีมุมมองต่อแรงงานและผู้ประกอบการ

นอกระบบในฐานะ “หน่วยเศรษฐกิจและแรงงานย่อยที่ซึ่งท�าหน้าที่ลดต้นทุนและค่าแรง (Chen 2555, 5) เพื่อผลประโยชน์ต่อ

สถานประกอบการทีใ่หญ่กว่าในระบบ บทบาทด้านโครงสร้างของผูร้บัท�างานทีบ้่านในห่วงโซ่อปุทานทัว่โลกมกีารบนัทกึไว้อย่าง

ดีแล้ว  

 ในทางกลบักนั วาทกรรมของนกัการเมอืงไทยสะท้อนเจตจ�านงการเข้าถงึโดยเฉพาะทีม่ต่ีอผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทีเ่ปราะ

บาง โดยอธิบายว่าเป็นธุรกิจโลภส่วนตัวที่ท�าลายพื้นที่สาธารณะ แต่นี่คือสิ่งที่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด: เป็นที่ชัดเจนว่าแรงงาน

นอกระบบท�าให้เกิดประโยชน์ต่อธรุกิจในระบบ หน่วยงาน และลกูจ้างมากมาย กลุม่ตวัอย่างได้แสดงให้เหน็ถงึระดบัการพึง่พาที่

ซ่ึงแรงงานในระบบใช้บรกิารรถจกัรยานยนต์รบัจ้างและผูค้้าหาบเร่แผงลอย ลกูจ้างท�างานบ้านเองได้เน้นให้เหน็ถงึการสนับสนนุ

เชงิโครงสร้างโดยการให้นายจ้าง เพ่ือให้นายจ้างหญิงได้สามารถอทิุศเวลาและพละก�าลงักบังาน ในระบบได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ 

ในแง่นีเ้ป็นทีช่ดัเจนว่าในระบบและนอกระบบไม่ใช่การท�างานขนานกนั แต่เศรษฐกจิในระบบพึง่พาการบรกิารทีจั่ดให้โดยแรงงาน

นอกระบบมากกว่า

 อย่ำงไรก็ตำมสถำนะนอกระบบของแรงงำนเหล่ำนี้ คือจุดอ่อนทำงสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมำยของพวกเขำ ตัว

แรงงานเองอธิบายถึงความด้อยค่าในอาชีพของพวกเขา และประสบกับรูปแบบของการถูกเพิกเฉยหรือความไม่ม่ันคงที่หลาก

หลาย เช่น ความด้อยค่าในสังคมและการไม่มีตัวตน, การถูกไล่ท่ี, การแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินจากเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น

หรือผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือการถูกปฏิเสธสินเชื่อ รัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้ตระหนักอย่างชัดเจนถึงบทบาทของผู้ขับขี่รถ

จกัรยานยนต์รบัจ้าง ยกตวัอย่างเช่นระเบยีบใหม่ทีอ่อกในปี 2557 อนญุาตการมผีูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์รบัจ้างได้ไม่จ�ากดั และให้

มกีารก�าหนดอตัราค่าโดยสารขึน้ ในขณะเดียวกนัสถานะแรงงานนอกระบบนีเ้องทีเ่ป็นอปุสรรคในการเข้าถึงสนิเช่ือเพือ่การมบ้ีาน

ของแรงงานนอกระบบ ท�าให้พวกเขาไม่สามารถใช้สทิธใินฐานะพลเมอืงของกรงุเทพมหานครได้อย่างเตม็ที ่ซึง่เห็นได้ชดัจากกรณี

ของลกูจ้างท�างานบ้านและผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้าง นโยบายเฉยีบพลนัในการจดัระเบยีบทางเท้าชีใ้ห้เหน็ถงึ“ความสมัพนัธ์

แบบการเปลี่ยนผัน จากสิ่งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย สิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย การได้รับอนุญาต
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และไม่ได้รับอนุญาต” (Roy 2552) ในแนวทางเหล่านี้บทบาทของแรงงานนอกระบบก�าหนดโดยลักษณะ “ความจ�าเป็นที่ขาด

ไม่ได้, เป็นคนชายขอบ และไม่มีตัวตน” (Sopranzetti 2556, 65 ตามที่ได้กล่าวในการศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างของ

เขา) ซึ่งเป็นจุดอ่อนในการเรียกร้องความสนใจและให้ความส�าคัญของรัฐ

การจัดตั้ง: ความส�าเร็จ, ความท้าทาย และอนาคต แรงงำนมองเห็นประโยชน์ของกำรจัดตั้ง: ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่

ได้ถูกถามแบบเจาะจงเกี่ยวกับองค์กรฐานสมาชิกหรือตัวแทน หลายคนได้มีการยกถึงความส�าคัญของการจัดตั้งหรือการท�างาน

ร่วมกัน ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้างกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าการจัดตั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างท�าให้การถูกคุกคามจากเจ้า

หน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมายลดลง แกนน�าจากหมูบ้่านนกักฬีาเล่าถงึทีม่าของพวกเขาในต่อสูเ้พือ่ให้ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นตลาด เพือ่

ต่อสู้การถกูขบัไล่ และสร้างความสามคัคเีชงิบวกกบัสมาชกิชมุชนซ่ึงลดความแคลงใจของสงัคมต่อสถานะนอกระบบของพวกเขา 

ส�าหรับผู้ท�าการผลิตที่บ้าน การรวมกลุ่มแบบมีโครงสร้าง เช่น สหกรณ์และเครือข่ายมีความส�าคัญต่อการได้รับค�าสั่งซื้อใหม่ๆ

 

 แต่อย่ำงไรก็ตำม พวกเขำเผชิญกับควำมท้ำทำยในกำรจดัตัง้ซึง่มลีกัษณะเฉพำะตวัของแรงงำนนอกระบบ: Bonner 

และ Spooner (2553) และ Kabeer และคณะ (2556) อธิบายถึงอุปสรรคมากมายที่ซึ่งขัดขวางการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานนอก

ระบบ อปุสรรคเหล่าน้ีประกอบด้วยกรอบกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ซึง่ท�าให้แรงงานนอกระบบไม่สามารถจัดตัง้สหภาพแรงงาน

เพื่อการเจรจาต่อรองร่วมได้ เช่น การที่ไม่มีสภาพการจ้างงานที่ชัดเจน, สถานที่ท�างานที่ซึ่งกระจัดกระจายและเคลื่อนที่ตลอด

เวลา, แรงงานที่ประกอบหลายอาชีพ, ไม่มีเวลาส�าหรับงานจัดตั้ง หรือการคิดว่าเพื่อนร่วมอาชีพเป็นคู่แข่ง, การมีแหล่งทางการ

เงินที่ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าสมาชิก และขาดอัตลักษณ์ของแรงงานซึ่งเป็นพื้นฐานของ “การเรียกร้องสิทธิ” 

 แท้จรงิแล้วหลายประเดน็ได้ถกูสะท้อนในกลุม่ตวัอย่างในกรงุเทพมหานคร กลุม่ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์รบัจ้างเดยีวเน้น

ถงึความส�าคญัของการจดัตัง้ ยงัได้อธบิายถงึความขดัแย้งระหว่างสมาชกิซึง่ถอืเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการประกอบอาชพีของพวก

เขาทีส่�าคัญกว่าประเด็นเรือ่งของสขุภาพหรอืทีอ่ยูอ่าศยั  ผูท้�าการผลติทีบ้่านตดัพ้อถงึการทีแ่กนน�าชมุชนไม่มกีารกระจายข้อมลู

หรือให้ค�าปรึกษากับพวกเขา ขณะที่แกนน�าอธิบายความคับข้องใจว่าสมาชิกไม่มีความกระตือรือร้นและไม่มีความพยายามใน

การเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่  ขณะทีล่กูจ้างท�างานบ้านบอกกล่าวถงึความพอใจทีไ่ด้รบัจากการสนบัสนนุของเครอืข่ายแรงงานนอก

ระบบ พวกเขาไม่ได้เสนอการแก้ปัญหาใดๆต่ออุปสรรคทางการตลาดซึ่งสามารถด�าเนินการได้ในระดับกลุ่ม ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

ในชุมชนประดิษฐ์โทรการได้เข้าถึงส�านักงานเขตผ่านทางคณะกรรมการชุมชน แต่อย่างไรก็ตามความพยายามระดับท้องถิ่นไม่

สามารถต่อรองเหนือนโยบายของเมืองได้โดยปราศจากเครือขายผู้ค้าในระดับเมือง

 แกนน�ำแรงงำนมีอัตลักษณ์แรงงำนเข้มแข็งที่สุด แต่แนวคิดกำรเป็น ชุมชน อำจเข้มแข็งกว่ำในบำงสำขำอำชีพ: 

ตามที่ได้อธิบายโดย Kabeer และคณะ (2556) การแสดงอัตลักษณ์แรงงานของแรงงานนอกระบบมีความส�าคัญต่อการจัดตั้ง 

แต่ก็ยากที่จะสร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มแรงงานที่เป็นผู้หญิงและมีความโดดเดี่ยวในการติดต่อภายนอก เช่น ผู้ท�าการ

ผลิตที่บ้านและลูกจ้างท�างานบ้าน ซึ่งบ่อยครั้งที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่ไม่คุ้นเคยหรืออึดอัด เมื่อเทียบกับอัตลักษณ์ร่วมอื่นๆ

  

 ในกรุงเทพมหานคร ความรู้สึกทางอัตลักษณ์ของแรงงานเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มแกนน�าจากทุกสาขาอาชีพ ผู้ซึ่งกล่าวถึง

การเข้าร่วมการอบรมและการประชุม, การรณรงค์นโยบาย หรือคณะกรรมการแรงงาน ในขณะเดียวกัน ส�าหรับผู้ท�าการผลิต

ที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีอัตลักษณ์ของความเป็น “ชุมชน” เป็นอัตลักษณ์หลัก ผู้ท�าการผลิตที่บ้านมีการกล่าวบ่อยครั้ง

ถึงการให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนของพวกเขาและแนวทางที่มีชุมชนเป็นพื้นฐานในการก้าวข้ามอุปสรรคการตลาด ระหว่าง

การประชุมเพื่อน�าเสนอผลการศึกษา แกนน�าผู้ท�าการผลิตที่บ้านรายหนึ่ง อธิบายถึงการที่พวกเขาเข้าพบหน่วยงานภาครัฐส่วน 

ท้องถิ่นเป็นปกติในฐานะแกนน�าชุมชนมากกว่าแกนน�าแรงงาน แกนน�าจากหมู่บ้านนักกีฬากล่าวถึงการเน้นการสร้างการรับรู้

และอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นหลักในการจัดตั้ง
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 อัตลักษณ์เฉพาะในฐานะสมาชิกชุมชนท�าให้มีข้อได้เปรียบหลายอย่างในประเทศไทย ซึ่งมีโครงการเพื่อสังคมมากมาย

ที่ให้การสนับสนุนในระดับชุมชนและผ่านโครงสร้างชุมชน การจัดตั้งโดยมีชุมชนเป็นฐานถือเป็นอีกยุทธศาสตร์จากมุมมองของ

เมอืง ดงัตวัอย่างจากแกนน�าชมุชนคนหนึง่ทีต้่องใช้การขับเคล่ือนโดยชุมชนเพือ่บรกิารขนส่งสาธารณะทีด่ข้ึีน เพือ่ปรับปรงุระบบ

การเชือ่มต่อห่วงโซ่อปุทาน ส�าหรบัสมาพนัธ์แรงงานนอกระบบนัน้เป็นสิง่จ�าเป็นมากในการสร้างอ�านาจให้กบัอตัลกัษณ์นีแ้ละเพือ่

เปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการสร้างอัตลักษณ์แรงงาน ในการ

สื่อสารและความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรฐานสมาชิกและระหว่างสมาชิกแรงงานและแกนน�าให้เข้มแข็ง
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ภาคผนวก 1: ระเบยีบวธิวีจิัยแบบมสี่วนร่วม 

6 ธันวาคม 2559

ตัวแทนประชำกร

4 สาขาอาชีพ: 

• ลูกจ้างท�างานบ้าน

• ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน

• ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

• ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

การวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 6-8 คน

• ลูกจ้างท�างานบ้าน : กลุ่มแกนน�า 1 กลุ่ม และกลุ่มสมาชิก 1 กลุ่ม 

• ผู้ท�าการผลิตที่บ้าน : กลุ่มแกนน�าผู้ผลิตเพื่อขาย 1 กลุ่ม และกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเพื่อขาย 1 กลุ่ม, กลุ่มแกนน�าผู้รับงานไปท�าที่บ้าน 1 

กลุ่ม และกลุ่มสมาชิกผู้รับงานไปท�าที่บ้าน 1 กลุ่ม

• ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง : กลุ่มแกนน�า 1 กลุ่ม และกลุ่มสมาชิก 1 กลุ่ม

• ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย : กลุ่มแกนน�า 1 กลุ่ม และกลุ่มสมาชิก 1 กลุ่ม

เครื่องมือกำรวิจัย

THEME 1: SECTOR CHARACTERISTICS

General information on characteristics within the sector

Question 1.1. What type of work do you do as a (domestic worker/home-based worker/motorcycle taxi 

driver/street vendor)? 
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Question 1.2. Thinking of the activities you described in the cards, what do you think are the biggest barriers 

to increasing your earnings? 

THEME 2: ACCESS TO BASIC INFRASTRUCTURE AND SERVICES 

Barriers to accessing good quality health care and housing

Question 2.1. What are some of the barriers that prevent (domestic workers/home-based workers/motorcycle 

taxi drivers/street vendors) like you from accessing good quality health care?
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Question 2.2a. In what part of Bangkok do you live?

Question 2.2b. What is the single most important thing you could do to improve the quality of your housing 

(your housing situation)? [Facilitator – give examples]
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Question 2.2c. What is the single most significant barrier you face to make that improvement in the quality 

of your housing (your housing situation)? [Facilitator – give examples]
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Question 2.3. Of these two areas – barriers to good quality health care and housing – which has the biggest 

impact on your work?

Question 2.4. Now thinking about the most important area (health care or housing), what are the causes 

and impacts of insufficient access to (health care/housing/child care – whichever was ranked #1)
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Theme 3: Access to Markets 

Question 3.1. What are the most important markets/customers/clients for (domestic workers/home-based 

workers/motorcycle taxi drivers/street vendors) like you?

Question 3.2. What are the key barriers to accessing those markets/customers/clients, and what would you 

think is necessary for getting better access to those markets/customers/clients?
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Theme 4: Institutional Access & Exercising Rights

Question 4.1. Which institutions and stakeholders – local government, national government, academic and 

civil society – does your MBO engage with? Do you engage with these actors occasionally, regularly, or all 

the time?
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ภาคผนวก 2: รายละเอยีดกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ อำชีพ องค์กร/เครือข่ำย สถำนที่จัดกลุ่มย่อย วันที่

1 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้าง 

สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้างแห่งประเทศไทย

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ

สังคม เขตห้วยขวาง

9 ธันวาคม 2559

2 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้าง 

สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้างแห่งประเทศไทย

ซอยอ่อนนุช 35 เขต

สวนหลวง

14 ธันวาคม 2559

3 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้าง 

สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

รับจ้างแห่งประเทศไทย

ส�านักงาน สมาคมผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่ง

ประเทศไทย เขตลาดพร้าว

15 ธันวาคม 2559

4 ผู้ผลิตเพื่อขาย เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

ประเทศไทย

ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่

16 ธันวาคม 2559

5 ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

ประเทศไทย 

ชุมชนเคหะฉลองกรุง เขต

หนองจอก

11 มกราคม 2560

6 ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

ประเทศไทย

ชุมชนเคหะฉลองกรุง เขต

หนองจอก

12 มกราคม 2560

7 ผู้ผลิตเพื่อขาย เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

ประเทศไทย

ชุมชนประดิษฐ์โทรการ 

เขตจตุจักร

13 มกราคม 2560

8 ลูกจ้างท�างานบ้าน เครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้าน

ในประเทศไทย 

วัดขจรศิริ ซอยอ่อนนุช 45 

เขตสวนหลวง

14 มกราคม 2560

9 ลูกจ้างท�างานบ้าน เครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้าน

ในประเทศไทย

วัดขจรศิริ ซอยอ่อนนุช 45 

เขตสวนหลวง

15 มกราคม 2560

10 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้าน

นักกีฬา

สหกรณ์บริการชุมชน

หมู่บ้านนักกีฬา เขต

สะพานสูง

18 มกราคม 2560

11 ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

ประเทศไทย

ชุมชนประดิษฐ์โทรการ 

เขตจตุจักร

19 มกราคม 2560





Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (เครือข่ายจัดตั้งผู้หญิงใน

เศรษฐกิจนอกระบบ): เป็นเครือข่ายสากลด้านการวิจัย-นโยบายและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสถานะแรงงาน

ยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานหญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ WIEGO สร้างพันธมิตรและประกอบด้วย

สมาชกิจากสามภาคส่วน ได้แก่ องค์กรฐานสมาชิกของแรงงานนอกระบบ, นกัวจัิยและนกัสถิตด้ิานเศรษฐกจิ

นอกระบบ, และผู้เชี่ยวชาญองค์กรด้านการพัฒนาที่สนใจในเศรษฐกิจนอกระบบ WIEGO ด�าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์กรโดยให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายแรงงานนอก

ระบบ, ด�าเนินการวิเคราะห์นโยบาย, ท�างานวิจัยเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบ, 

ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและจัดเวทีนโยบายเก่ียวกับเศรษฐกิจนอกระบบ และจัดท�าเอกสารและเผย

แพร่แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมแรงงานนอกระบบ

โฮมเนท็ ประเทศไทย (HomeNet Thailand): ถกูก่อตัง้ขึน้ในปี 2542 ในฐานะองค์กรพฒันาเอกชนทีใ่ห้ความ

ช่วยเหลือกลุ่มผู้ท�าการผลิตที่บ้านทั่วประเทศไทย ในปี 2551 ได้พัฒนาเป็นองค์กรฐานสมาชิกของแรงงาน

นอกระบบ (MBO) และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการในปี 2556 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 

4,000 คน ประกอบด้วยกลุม่ผูท้�าการผลติทีบ้่านเป็นหลกั ผูค้้าหาบเร่แผงลอย, ผูขั้บข่ีรถจกัรยานยนต์รบัจ้าง, 

เกษตรกร และแรงงานรบัจ้างรายวนั สมาคมเครอืข่ายแรงงานนอกระบบได้รบัการสนบัสนนุด้านเทคนคิและ

การจัดการองค์กรจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (FLEP) ซึ่งมูลนิธิยังได้ให้การสนับสนุนเครือ

ข่ายลูกจ้างท�างานบ้านในประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 อีกด้วย

สมาพนัธ์แรงงานนอกระบบกรงุเทพมหานคร: ประกอบไปด้วยโฮมเนท็ประเทศไทย (HomeNet), เครอืข่าย

ลูกจ้างท�างานบ้านในประเทศไทย, สหกรณ์บรกิารชมุชนหมูบ้่านนกักฬีา และสมาคมผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์

รับจ้างแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อเป็นตัวแทนและเป็นกระบอกเสียงของผู้ท�าการผลิตที่

บ้าน, ลูกจ้างท�างานบ้าน, ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ในกรุงเทพมหานคร ขณะ

ที่รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้น สมาพันธ์อยู่ระหว่างกระบวนการร่างแผนยุทธศาสตร์

เกี่ยวกับ WIEGO

เกี่ยวกับ โฮมเน็ท ประเทศไทย

เกี่ยวกับ สมำพันธ์แรงงำนนอกระบบกรุงเทพมหำนคร


