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สรุปข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่องแรงงานหญิงนอกระบบกับการดูแลเด็กจาก

องค์กรฐานสมาชิกหกแห่ง	

บทนำา
ในสังคมหลายแห่ง ผู้หญิงมีหน้าที่รับผิดชอบงานดูแลส่วนใหญ่

ของครอบครัว ทั้งงานดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย องค์กร UN 

Women (2015) ระบุว่า ผู้หญิงทั่วโลกใช้เวลากับงานให้การดูแล

มากกว่าผู้ชาย 2.5 เท่า การดูแลเป็นงานที่มีความสำาคัญมาก

สำาหรับครอบครัวและสังคมโดยรวม อย่างไรก็ตาม งานให้การ

ดูแลมักไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการทำางานแบบหนึ่ง (Elson, 

2000) และผู้หญิงมักไม่ได้รับค่าตอบแทนสำาหรับการทำางานนี้ ซึ่ง

เป็นเหตุผลว่าทำาไมงานประเภทนี้จึงถูกเรียกว่า “งานให้การดูแล

ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน” ผู้หญิงจำานวนมากยังทำางานเพื่อหารายได้

ด้วย มิฉะนั้นแล้วครอบครัวจะมีเงินไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ผู้หญิง

ยังทำางานเพราะต้องการที่จะทำาด้วย ผู้หญิงรู้สึกมีพลังและอำานาจ

จากการได้ช่วยหารายได้ให้ครอบครัว และการหารายได้ยังทำาให้ผู้

หญิงเป็นอิสระมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาใคร อย่างไรก็ตาม การทำางาน

หารายได้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะรับผิดชอบงานให้การดูแล

น้อยลง ทว่าผู้หญิงถูกคาดหวังให้เป็นทั้งผู้ให้การดูแลและเป็นทั้ง

แรงงานหารายได้ สิ่งนี้นี่เองที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากมากมาย 

ตัวอย่างเช่น เราทราบว่าหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้การดูแลที่

ไม่ได้รับค่าตอบแทนมีส่วนทำาให้เกิดข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้หญิงมีแนว

โน้มมากกว่าผู้ชายที่จะทำางานในรูปแบบการจ้างงานที่ไม่มั่นคง

และมีรายได้ต่ำา ผู้หญิงมีแนวโน้มมากกว่าที่จะทำางานนอกเวลา 

หรือเลิกทำางานในขณะที่บุตรหลานยังเล็ก (Cook and Dong, 

2011; Razavi, 2011) การที่ผู้หญิงถูกมองว่าเป็นผู้ดูแลอาจส่งผล

ต่อรายได้ด้วย เนื่องจากผู้หญิงมีแนวโน้มมากกว่าที่จะประกอบ

อาชีพ “ให้การดูแล” ที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำา รวมถึงงานรับจ้าง

เลี้ยงเด็ก และรับจ้างทำางานบ้าน (Lund, 2010) ผลที่ตามมาก็

คือ รายได้ที่ต่ำาย่อมหมายถึงผู้หญิงจะไม่มีเวลาหรือไม่มีทรัพยากร

ที่จำาเป็นในการดูแลลูกหลาน สิ่งนี้ทำาให้ผู้หญิงเกิดความหดหู่และ

รู้สึกผิดที่ให้การดูแลลูกหลานและสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ใน

แบบที่ตนต้องการ

การจ้างงานที่ไม่มั่นคง รายได้ที่ต่ำา และการเป็นหนึ่งในกำาลัง

แรงงานนอกระบบนั้นหมายความว่าโดยทั่วไป ผู้หญิงมีความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจน้อยกว่าผู้ชายอย่างมาก ความไม่มั่นคงทาง

เศรษฐกิจอาจคงอยู่ตลอดชีวิต เนื่องจากการสูญเสียรายได ้
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อันเป็นผลมาจากการทำางานดูแลที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนส่งผลให้

ผู้หญิงอาจเก็บออมได้น้อยเพื่อใช้ในยามชรา ถึงแม้ว่านี่จะเป็น

ปัญหาที่แรงงานหญิงทุกคนต้องเผชิญ แต่ปัญหานี้พบรุนแรงที่สุด

ในแรงงานนอกระบบในซีกโลกใต้ เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ไม่

สามารถเข้าถึงการคุ้มครองแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมที่

ช่วยให้แรงงานหญิงในระบบสามารถจัดการงานดูแลลูกหลานและ

งานหารายได้ไปพร้อมๆ กัน หากมองในแง่นี้ หน้าที่รับผิดชอบ

งานให้การดูแลที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจึงเป็นการสร้างและส่งเสริม

ให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางสังคม 

รายงานฉบับน้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาวิจัยท่ีจัดทำาโดยวีโก้ 

[Women in Informal Employment: Globalizing and 

Organizing (WIEGO)] และองค์กรพันธมิตรซ่ึงเป็นองค์กรฐาน

สมาชิก (member-based organisation, MBO) ของแรงงานนอก

ระบบท้ังหมด การศึกษาน้ีต้องการทำาความเข้าใจให้มากข้ึนในเร่ืองท่ี

ว่า หน้าท่ีความรับผิดชอบงานให้การดูแลท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การดูแลเด็กเล็กน้ันส่งผลต่อรายได้และผลิตภาพ 

ของแรงงานหญิงนอกระบบอย่างไร นอกจากน้ี การศึกษาน้ียัง

ต้องการทำาความเข้าใจว่า การท่ีผู้หญิงมีส่วนร่วมในการทำางานหา

รายได้ส่งผลต่อความสามารถในการทำางานให้การดูแลครอบครัวของ

ตนอย่างไร และเพ่ือค้นหาว่าผู้หญิงจัดสมดุลระหว่างการดูแลเด็ก

และการทำางานหารายได้อย่างไร การวิจัยยังมุ่งจะให้ข้อเสนอแนะใน

การพัฒนานโยบายและโครงการต่างๆ ท่ีจะช่วยให้แรงงานหญิงนอก

ระบบสามารถจัดสมดุลหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้การดูแลเด็ก 

และในขณะเดียวกันก็สามารถหารายได้ได้ดีย่ิงข้ึนอีกด้วย

องค์กรฐานสมาชิกท่ีเข้าร่วมในการวิจัยน้ี ได้แก่ สหกรณ์ 

ALtimorjam ใน Joao Monlevade ประเทศบราซิล (เป็นตัวแทน

ของภาคคนเก็บขยะ), สมาคมตลาดกานา [Ghana Association 

of Markets (GAMA)] และสมาคมผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนอกระบบ

แห่งกานา [Informal Hawkers and Vendors Association of 

Ghana (IHVAG)] ในอักกรา ประเทศกานา (เป็นตัวแทนของภาค

การค้าหาบเร่แผงลอยในตลาดและบนถนน), สมาคมผู้หญิงทำางาน

อิสระ [Self Employed Women’s Association (SEWA)] ใน

อาห์เมดาบัด ประเทศอินเดีย (เป็นตัวแทนของแรงงานท่ีรับงานไป

ทำาท่ีบ้าน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนถนนและแรงงานเกษตร), สมาคม

แรงงานนอกระบบแห่งแอฟริกาใต้ [South African Informal 

Workers Association (SAIWA)] ในเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ 

(เป็นตัวแทนของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในตลาดและริมถนน) และ

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ [HomeNet Thailand 

(HNT)] ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย (เป็นตัวแทนของแรงงานท่ีรับงาน

ไปทำาท่ีบ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในตลาดและบนถนน) แรงงาน

หญิงท้ังหมด 159 คนได้ให้สัมภาษณ์ต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงกันยายน 

2015 โดยใช้การสนทนากลุ่มร่วมกับการสัมภาษณ์รายบุคคล ผู้หญิง

ร้อยละเก้าสิบท่ีได้ให้สัมภาษณ์มีหน้าท่ีดูแลลูกหลานท่ีมีอายุต่ำากว่า 

6 ปี สำาหรับรายละเอียดของตัวอย่างท้ังหมด โปรดดูท่ีรายงานการ

ศึกษาฉบับเต็ม

ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลบุตร

หลานและรายได้ของแรงงานหญิงนอก

ระบบ
การศึกษาพบว่าการดูแลเด็กอาจส่งผลต่อรายได้ของแรงงานหญิง

นอกระบบในลักษณะต่างๆ ดังนี้:

i) ผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการทำางาน

เราได้ทราบจากงานวิจัยอื่นๆ ว่า เมื่อผู้หญิงมีเด็กเล็กที่ต้องดูแล 

พวกเขามีแนวโน้มที่จะเลือกงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แม้ชั่วโมง

การทำางานจะไม่ปกติและให้ค่าตอบแทนที่ต่ำากว่า (Cook and 

Dong, 2011) เช่นกันกับสิ่งที่พบในงานศึกษานี้ ในประเทศไทย 

แรงงานที่รับงานไปทำาที่บ้านกล่าวว่า พวกเขาทราบว่า “การ

ทำางานนอกบ้าน” หมายความถึงค่าตอบแทนที่ดีกว่าและมีลักษณะ

ปกติมากกว่า แต่พวกเขารู้สึกว่าการอยู่ที่บ้านมีความสมเหตุสม

ผลมากกว่า เพราะสามารถหารายได้ ดูแลเด็ก และทำางานบ้านไป

ด้วยได้ แรงงานเก็บขยะในประเทศแอฟริกาใต้กล่าวคล้ายๆ กันว่า 

เหตุผลที่พวกเขารับงานที่ให้ค่าตอบแทนต่ำามากเพราะมีเวลางานที่

ยืดหยุ่น ซึ่งทำาให้พวกเขามีเวลาดูแลบุตรหลานได้มากขึ้น

กลุ่มผู้หญิงที่ฟังการบรรยายในระหว่างการประชุมทางโภชนาการเกี่ยวกับอาหาร 

เพื่อสุขภาพที่ศูนย์ BalSEWA ในอาห์เมดาบัด ประเทศอินเดีย  
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ii) ผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ตารางการทำางาน 

การดูแลเด็กส่งผลต่อตารางการ

ทำางานของผู้หญิง ทำาให้รายได้

น้อยลง ในอักกรา เวลาที่ดีที่สุด

ในการค้าขายบนถนนคือตอนเช้า

ตรู่ในขณะที่ผู้คนกำาลังเดินทาง

ไปทำางาน และขณะเดินทางกลับ

บ้านในตอนเย็น อย่างไรก็ตาม 

แม่ค้าชาวกานาคนหนึ่งชี้ให้เห็น

ว่า “นี่ยังเป็นเวลาที่ลูกต้องการ

คุณมากที่สุด” ทั้งเรื่องอาหารเช้า

และการพาลูกไปโรงเรียน นั่น

หมายความว่าแม่ค้าที่มีลูกเล็กอาจไม่สามารถทำางานในช่วงเวลาที่

สร้างรายได้มากที่สุดของวันได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงตาราง

การทำางานยังอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อได้เช่นเดียวกับการขาย 

ในประเทศแอฟริกาใต้ แม่ค้าคนหนึ่งบ่นว่าต้องเลิกงานเร็วเพื่อรับ

ลูกจากสถานดูแลเด็ก ซึ่งหมายความว่าเธอต้องพลาดการซื้อสินค้า

ขายส่งที่ดีที่สุดซึ่งจะมาถึงตลาดในช่วงเย็น

iii) ผลต่อผลิตภาพที่ลดลงทั้งการทำางานภายในบ้านและการ

ทำางานนอกบ้าน 

เมื่อผู้หญิงให้เด็กเล็กอยู่ด้วยในขณะที่ทำางาน ผลิตภาพการทำางาน

อาจลดลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงรายได้ ในการศึกษานี้ ผู้หญิงส่วน

ใหญ่ที่ให้บุตรหลานอยู่ด้วยในขณะที่ทำางานคือผู้รับงานไปทำาที่

บ้าน แรงงานหญิงบ่นว่าการพยายามทำางานไปด้วยและดูแลเด็ก

ไปด้วยทำาให้พวกเขาเหนื่อยมากและยังทำาให้เสียสมาธิในการทำา

สินค้า พวกเขายังกล่าวว่าเด็กเล็กอาจทำาให้สินค้าที่พวกเขาทำาอยู่

เกิดความเสียหาย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติม

ในการซ่อมแซมสินค้าเหล่านี้ “หลานมายุ่ง มาเกี่ยว มาดึงอวนเรา 

บางครั้งอวนก็ขาด ก็ต้องซ่อม” ชาวไทยซึ่งเป็นผู้ทำาการผลิตแห

อวนที่บ้านกล่าว

ผู้หญิงบางคนที่ทำางานนอกบ้านให้บุตรหลานอยู่ด้วยในเวลางาน

เช่นกัน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากลำาบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้

หญิงที่ทำางานในพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีสิ่งอำานวยความสะดวกที่

เหมาะสมสำาหรับเด็กเล็ก มีกรณีหนึ่ง แม่ค้าชาวแอฟริกาใต้กล่าวว่า 

เธอไม่สามารถมาทำางานได้เมื่อสภาพอากาศไม่ดี เพราะไม่มีที่กำาบัง

ให้กับบุตรหลานของเธอ

การศึกษานี้ยังพบอีกว่า ความ

สัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ความรับ

ผิดชอบงานให้การดูแลของผู้

หญิงและรายได้เป็นไปในสอง

ทิศทาง กล่าวคือ หน้าที่ความรับ

ผิดชอบในงานให้การดูแลส่งผล

ต่อรายได้ที่ผู้หญิงหาได้้เนื่องจาก

เวลาทำางานถูกจำากัดและการ

ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพในการ

ทำางานก็ได้รับผลกระทบด้วย ใน

ขณะเดียวกัน การทำางานหาราย

ได้ยังส่งผลต่อการดูแลที่ผู้หญิง

สามารถให้กับบุตรหลานทั้งใน

เด็กน้อยอายุ 6 เดือนซึ่งเป็นลูกของแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านอนหลับขณะที่ผู้เป็นแม่กำาลังเย็บผ้าในโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

ภาพถ่าย: Paula Bronstein/Getty Images Reportage

“  ก่อนหน้าที่ยังไม่มีลูก

เล็ก ฉันเคยทำางาน

จนเย็นถึงประมาณ 

16:00 น. หรือ 17:00 

น. รถบรรทุกจะเอา

วัตถุดิบดีๆ มาส่งใน

ช่วงเย็น ฉันรู้สึกว่า

ฉันพลาดของพวกนี้

ทั้งหมด ”
แม่ค้าในตลาดชาว

แอฟริกาใต้

“  เมื่อลูกๆ ไม่อยู่ด้วย เราก็

ทำางานได้เร็วขึ้น [ลูกของ

ฉัน] รบกวนการทำางาน 

ฉันทำาโรตีขาย ฉันกลัว

อยู่ตลอดว่าลูกจะจับ

กระทะร้อนๆ ลวกตัวเอง 

บางครั้งลูกวิ่งออกจาก

บ้าน ฉันต้องวิ่งตามไป

เอาลูกกลับมา”
แรงงานที่รับงานไปทำาที่บ้าน

ชาวอินเดีย
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เชิงปริมาณและคุณภาพ แรงงานหญิงนอกระบบจำานวนมากกล่าว

ถึงความภาคภูมิใจที่สามารถหารายได้ให้กับครอบครัว อย่างไร

ก็ตาม พวกเขารู้สึกกังวลถึงผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวที่เกิดจาก

การทำางานเป็นเวลานาน ในประเทศอินเดีย มีผู้หญิงคนหนึ่งรำาพัน

ว่าครอบครัวของเธอไม่สามารถรับประทานอาหารอย่างพร้อมหน้า

พร้อมตาได้เลยเพราะตารางการทำางานที่แตกต่างกัน ผู้หญิงหลาย

คนยังกล่าวว่ารู้สึกเหมือนตนเองกำาลังละเลยบุตรหลานเมื่อต้อง

ออกไปทำางาน พวกเขากังวลถึงผลในแง่ลบต่อการศึกษา สุขภาพ 

และพัฒนาการโดยทั่วไปของบุตรหลาน พวกเขากล่าวว่าสิ่งนี้ทำาให้

ระดับความเครียดสูงขึ้น และทำาให้ทำางานได้ไม่ค่อยดี 

บทสัมภาษณ์ให้ความรู้สึกที่ชัดเจนว่าหน้าที่ความรับผิดชอบงาน

ให้การดูแลเด็กควรถูกมองว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม

มากกว่านี้ เพราะว่าผู้หญิงไม่มี

เวลาที่จะทั้งหารายได้และให้การ

ดูแลบุตรหลานของตนอย่าง

เหมาะสม ในประเทศบราซิล ผู้

เข้าร่วมการวิจัยกล่าวว่าพวกเขา

รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะ

ให้การสนับสนุนผู้หญิงทำางานผ่าน

นโยบายต่างๆ เช่น ศูนย์ดูแลเด็กที่

สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงโครงการ

สุขภาพและการศึกษา เพื่อชดเชย

เวลาที่บรรดาแม่ๆ ไม่สามารถใช้

ร่วมกับบุตรหลานได้ เนื่องจาก

ต้องทำางาน 

ทางเลือกในการดูแลบุตรหลานของ

แรงงานหญิงนอกระบบ
รูปที่ 1 แสดงให้เห็นทางเลือกรูป

แบบต่างๆ ที่แรงงานหญิงนอก

ระบบที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษา

นี้ใช้ในการดูแลเด็ก ผู้เข้าร่วมส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 52) ใช้บริการศูนย์

ดูแลเด็กเป็นหลักในการดูแลบุตร

หลานขณะที่พวกเขาทำางาน รูป

แบบการดูแลเด็กที่พบรองลง

มา (ร้อยละ 27) คือการดูแลโดย

สมาชิกในครอบครัว มักจะเป็น

ย่า ยาย ป้า น้า หรือลูกสาวที่โต 

กว่า ตามด้วยทางเลือกการพา

บุตรหลานไปทำางานด้วย หรือ

การดูแลบุตรหลานที่บ้านในขณะที่ทำางาน (ร้อยละ 20)

งานสำารวจชิ้นหนึ่งซึ่งเก็บข้อมูลประเทศกำาลังพัฒนา 31 ประเทศ

แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงที่ทำางานเพียงร้อยละ 4 ที่สามารถเข้าถึง

ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (UN Women, 2015) ในการศึกษานี้ ผู้หญิง 

ที่สามารถเข้าถึงบริการการดูแลเด็กได้มีจำานวนสูงกว่า ทั้งนี้ 

เนื่องจากสถานการณ์เฉพาะของประเทศที่ทำาการศึกษา และ

เนื่องจากผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์เป็นสมาชิกขององค์กรที่พยายาม

ให้ความรู้กับสมาชิกเกี่ยวกับบริการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ในกรณีของ 

SEWA ยังมีการจัดบริการศูนย์รับเลี้ยงเด็กให้กับสมาชิกอีกด้วย 

นอกเหนือจากศูนย์เด็กของ SEWA แล้ว ผู้หญิงในประเทศอินเดีย

Kasha Solanki ครูที่ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน BalSEWA ในอาห์เมดาบัด  

ประเทศอินเดียนั่งอยู่กับเด็กสามขวบซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กที่เธอให้การดูแล  

ภาพถ่าย: Paula Bronstein/Getty Images Reportage

“  ฉันพาลูกไปทำางาน

ด้วย แต่เมื่ออากาศไม่

ดี อย่างฝนตก หรือลม

แรง และ/หรือเวลา

ที่ร้อนจัด ตรงที่ฉัน

ทำางานไม่มีที่กำาบังเลย 

ฉันจะพาลูกไปทำางาน

ด้วยไม่ได้ ฉันก็จะอยู่

บ้าน ”
แม่ค้าชาวแอฟริกาใต้

“  บางครั้งคุณนึกถึงลูกๆ 

เวลาที่พวกเขาไม่ได้อยู่

ด้วย คุณเห็นเด็กคน

อื่นมีคนดูแล คุณรู้ว่า

ตัวเองไม่ได้ทำาอะไรให้

กับลูกๆ มากนัก สิ่งนี้

อาจทำาให้คุณเสียสมาธิ

ในตลาดจนทำาให้ของ

ขายไม่ดี ”
แม่ค้าในตลาดชาวกานา

รูปที่	1:	ทางเลือกการดูแลเด็กที่แรงงานหญิงนอกระบบใช้บริการเป็นหลัก	รวมหลายประเทศ

79

ศูนย์ดูแลเด็ก 

(ของรัฐ/เอกชน/NGO)

สมาชิกในครอบครัว

พาบุตรหลานไปทำางาน/ดูแล 

เด็กที่ี่บ้านในขณะที่ทำางาน

เพื่อนบ้าน
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แผนงานการริเริ่มเรื่องงานให้การดูแลเด็กของ WIEGO  5

ยังสามารถเข้าถึงศูนย์แผนงานการพัฒนาเด็กแบบบูรณาการ 

(Integrated Child Development Scheme, ICDS) ซึ่งจัดให้

โดยรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในประเทศบราซิล รัฐให้การดูแลเด็กโดย

ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ช่วงยุคปี 1960 (Ogando and Brito, 2016) 

และในประเทศกานามีรายงานว่าผู้หญิงสามารถส่งบุตรหลานของ

ตนเข้าสถานศึกษาก่อนวัยเรียนได้ตั้งแต่อายุเพียงหนึ่งปี  

ศูนย์ดูแลเด็กที่แรงงานหญิงในการศึกษานี้ใช้บริการนั้นมีลักษณะไม่

เหมือนกัน โดยสามารถสรุปเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้:

• ศูนย์ดูแลเด็กของรัฐซึ่งให้บริการโดยรัฐ (เช่น ในประเทศ

บราซิล ในประเทศอินเดียที่ผู้หญิงบางคนใช้บริการ ICDS 

และในประเทศไทยที่ทางกรุงเทพมหานครก็ให้บริการดูแล

เด็กบางแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

• ศูนย์ดูแลเด็กแบบไม่แสวงหากำาไรซึ่งให้บริการโดยองค์กร

ฐานสมาชิก หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) อยู่ภายใต้

การกำากับดูแลโดยรัฐ (เช่น ศูนย์ที่ให้บริการโดย SEWA ใน

ประเทศอินเดีย)

• ศูนย์ดูแลเด็กอย่างไม่เป็นทางการของเอกชน ซึ่งดำาเนินการ

โดยสมาชิกในชุมชนและไม่มีการกำากับดูแลโดยรัฐ (ผู้หญิง

ในประเทศแอฟริกาใต้ใช้บริการศูนย์ดูแลประเภทนี้มากที่สุด)

• ศูนย์ให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งอยู่พ่วงกับโรงเรียน 

(ประเทศกานา)

ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนในการศึกษานี้ต้องการส่งบุตรหลานของ

พวกเขาไปที่ศูนย์ดูแลเด็ก มีกลุ่มแรงงานที่รับงานไปทำาที่บ้านใน

ประเทศไทยกล่าวว่า “การดูแลและเลี้ยงดูลูกหลานของเราเองเป็น

ความสุข” ถึงแม้ว่ามันจะ “เหนื่อย” ที่จะทำางานและดูแลเด็กไป

พร้อมๆ กันและทำาให้มีรายได้ต่ำาก็ตาม อย่างไรก็ดี ผู้หญิงหลายคน

ยังกล่าวว่าพวกเขาหวังว่าจะไม่ต้องให้บุตรหลานอยู่ด้วยในขณะ

ทำางาน ไม่เพียงด้วยเหตุผลว่าทำาให้พวกเขาเสียสมาธิในการทำางาน 

แต่สถานที่ทำางานอาจเป็นสถานที่อันตรายสำาหรับเด็กเล็กด้วย ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้หญิงที่ทำางานใน

พื้นที่สาธารณะในเขตเมือง เช่น ตลาด และผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตาม

ถนนและแรงงานเก็บขยะซึ่งกล่าวว่า พวกเขากังวลว่าบุตรหลาน

จะหายตัวไปหรือจะวิ่งเข้าไปที่ถนนที่การจราจรขวักไขว่ แรงงาน

ที่รับงานไปทำาที่บ้านยังเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กเล็ก

กลืนวัสดุอันตรายที่พวกเขาใช้ในการทำางาน เรื่องเด็กมีปัญหาเกี่ยว

กับการหายใจเนื่องจากสูดดมฝุ่นและไอระเหยต่างๆ และเรื่องเด็ก

หายตัวไปในละแวกบ้านในขณะที่ผู้ดูแลกำาลังจดจ่อกับการทำางาน

แรงงานหญิงคนอื่นๆ กล่าวว่าพวกเขาต้องการให้สมาชิกใน

ครอบครัวที่เชื่อใจได้ดูแลบุตรหลานมากกว่า อย่างไรก็ตาม มี

การหยิบยกปัญหาของการดูแลในรูปแบบนั้นเช่นกัน ในประเทศ

แอฟริกาใต้ ผู้หญิงหลายคนกล่าวบ่นว่า จะต้องจ่ายค่าตอบแทน

ให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านสำาหรับการดูแล ดังนั้น การ

ดูแลในรูปแบบนี้จึงไม่ฟรี ในประเทศกานา ผู้หญิงหลายคนกล่าวว่า 

พวกเขาไม่ได้ไว้ใจสมาชิกในครอบครัวว่าจะให้การดูแลที่ดีได้ตลอด

เวลา ในประเทศอินเดีย ลูกสาวที่โตกว่ามักต้องดูแลน้องๆ ที่เด็ก

กว่า ซึ่งทำาให้ไปโรงเรียนไม่ได้ (ASK, 2011) ในประเทศไทย ผู้หญิง

จำานวนมากที่ให้สัมภาษณ์เป็นย่าหรือยายที่ช่วยดูแลหลานที่ยังเล็ก 

เพื่อให้ลูกๆ สามารถไปทำางานได้ ในหลายกรณี ลูกๆ เหล่านี ้

แรงงานที่รับงานไปทำาที่บ้านกำาลังเย็บผ้าในขณะที่หลานของเธอเล่นอยู่ในบ้านในกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

ภาพถ่าย: Paula Bronstein/Getty Images Reportage
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ไม่สามารถส่งเสียเงินให้เนื่องจากมีรายได้ที่ต่ำา ซึ่งหมายความว่าย่า

หรือยายต้องมีกิจการหรือทำางานเพื่อหาเงินในการดูแลหลาน

ถึงแม้ว่าแรงงานหญิงที่ใช้บริการศูนย์ดูแลเด็กจะมีข้อร้องเรียนเช่น

กัน แต่ข้อดีจริงๆ สำาหรับผู้หญิงที่สามารถเข้าถึงศูนย์ดูแลเด็กได้ก็

ปรากฎอยู่ ผู้รับงานไปทำาที่บ้านพูดถึงว่าศูนย์ดูแลเด็กช่วยให้เครียด

น้อยลงและทำาให้มีสมาธิกับการหารายได้ได้มากขึ้น ในประเทศ

บราซิล ผู้เก็บขยะที่เพิ่งย้ายไปอยู่ในเมืองและไม่มีครอบครัวให้

พึ่งพากล่าวว่า ศูนย์ดูแลเด็กมีความสำาคัญกับความสามารถในการ

ทำางานของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสภาพการทำางานของ

เธอเป็นอันตรายและไม่เหมาะสำาหรับเด็ก “หากไม่มีสถานดูแล

เด็ก ฉันก็ทำางานไม่ได้ วันไหนที่ี่สถานดูแลเด็กไม่เปิด ฉันก็ไม่ไป

ทำางาน” เธอกล่าว ในประเทศอินเดีย ศูนย์ดูแลเด็กของ SEWA 

แสดงให้เห็นว่าได้ช่วยให้ผู้หญิงเพิ่มวันทำางานมากขึ้นได้ ซึ่งเพิ่มราย

ได้ให้พวกเขาตั้งแต่ 500 ถึง 1,000 รูปีอินเดีย (8 ถึง 16 ดอลลาร์

สหรัฐฯ) ต่อเดือน (ASK, 2011)  นอกจากนี้ ยังเป็นที่ยอมรับว่า

ศูนย์ดูแลเด็กสามารถทำาให้เด็กมีการเริ่มต้นที่ดีในชีวิต ด้วยการให้

โอกาสทางการศึกษาที่มารดาไม่สามารถให้ได้เสมอไป “ฉันพาลูก

ไปโรงเรียนเพื่อให้เขามีอนาคตที่สดใส ฉันไม่อยากให้เขาเป็นเหมือน

ฉัน” แม่ค้าในตลาดชาวกานาคนหนึ่งกล่าว

เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ การศึกษานี้จึงพยายามค้นหา

เพิ่มเติมว่า เหตุใดผู้หญิงร้อยละ 48 ที่ให้สัมภาษณ์จึงไม่ใช้บริการ

ศูนย์ดูแลเด็ก เหตุผลสำาคัญที่มีการกล่าวถึงได้แก่:

ค่าใช้จ่าย:	ค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคที่สำาคัญต่อการเข้าถึงบริการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับแรงงานหญิงที่มีฐานะยากจน ในการ

ศึกษานี้ ค่าใช้จ่ายของศูนย์ดูแลเด็กเป็นปัญหาหลักสำาหรับผู้หญิง

ในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งไม่มีการให้บริการจากภาครัฐสำาหรับเด็ก

อายุต่ำากว่า 3 ปี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดูแลเด็กไม่ใช่เรื่องของ

ค่าธรรมเนียมของศูนย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับเวลาเปิด

ทำาการและระยะทางที่ตั้งของศูนย์ ซึ่งสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่าง

มากหากเวลาทำาการและระยะทางไม่เหมาะสม 

เวลาเปิดทำาการ: เวลาเปิดทำาการของศูนย์ดูแลเด็กมักไม่ตรงกับ

เวลาทำางานของแรงงานหญิงนอกระบบ ศูนย์มักเปิดทำาการหลัง

จากที่งานเริ่มและปิดทำาการก่อนที่งานจะเสร็จ ในกรณีนี้ ผู้หญิง

ต้องจัดเตรียมทางเลือกไว้โดยการอาศัยครอบครัวหรือเพื่อนบ้านให้

ดูแลเด็กในช่วงเวลาที่เป็นช่องว่างเหล่านั้น (ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนโดย

รวมในการใช้บริการดูแลเด็ก) หรือโดยการลด/เปลี่ยนแปลงเวลา

ทำางานของพวกเขาเอง

ระยะทาง: หากศูนย์อยู่ไกลจากจุดที่ผู้หญิงทำางานและ/หรืออาศัย

อยู่ พวกเขามีแนวโน้มที่จะ

ต้องการใช้บริการศูนย์ดูแลเด็ก

น้อยลง เพราะความไม่สะดวก

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็น

ระยะทางไกล

คุณภาพการดูแล: เหตุผลนี้

เป็นความกังวลที่สำาคัญสำาหรับ

แรงงานหญิงทุกคน ประโยชน์

ของศูนย์ดูแลเด็กสำาหรับแรงงาน

หญิงนั้นน้อยลงมากเมื่อผู้หญิงไม่

ไว้วางใจคุณภาพของการดูแลที่

ให้กับบุตรหลานของพวกเขา การ

ไม่ไว้วางใจในคุณภาพของศูนย์

ดูแลนั้นยังหมายความว่าผู้หญิงมี

แนวโน้มที่จะจัดเตรียมการดูแล

เด็กในรูปแบบอื่นมากกว่า

รัตนา เฉลิมชัย ผู้รับงานตัดเย็บอยู่ที่บ้านกำาลังดูแลหลานสาวในกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

ภาพถ่าย: Paula Bronstein/Getty Images Reportage

“  ฉันเคยพาลูกของฉันไป

ศูนย์ดูแลเด็ก... มีค่าใช้

จ่ายมากมาย ก่อนไป

ทำางาน ฉันต้องจ่ายเงิน

ให้คนดูแลลูกในขณะที่

รอรถมารับไปสถานดูแล 

คนดูแลยังต้องดูแลลูก

หลังจากที่สถานดูแลปิด

แล้ว... ฉันก็เลยต้องจ่าย

เงินให้กับคนดูแลคนนี้ 

ค่าเดินทาง และค่าศูนย์

ดูแลเด็ก ”
แม่ค้าชาวแอฟริกาใต้
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นโยบายที่ช่วยแรงงานหญิงนอกระบบ

ในการจัดสมดุลระหว่างงานดูแลเด็ก

และการทำางานสร้างรายได้
ลักษณะของการจ้างงานนอกระบบ ซึ่งมีรายได้ที่ต่ำา ชั่วโมงการ

ทำางานยาวนาน และไม่มีการคุ้มครองแรงงานและการคุ้มครองทาง

สังคม ทำาให้ผู้หญิงและผู้ชายดูแลบุตรหลานในลักษณะที่พวกเขา

ต้องการได้ยาก การปรับปรุงสภาพการจ้างงานในเศรษฐกิจนอก

ระบบเป็นสิ่งสำาคัญ และจำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง (Chen, Jhabvala and 

Lund, 2011) ในขณะเดียวกัน การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ายังคง

มีความจำาเป็นที่จะต้องมีนโยบายทางสังคมโดยเฉพาะที่ให้การ

สนับสนุนกับผู้หญิงในการจัดสมดุลระหว่างความรับผิดชอบในงาน

ให้การดูแลและการทำางานหารายได้ ทำาให้แรงงานหญิงนอกระบบ

สามารถมีรายได้มากขึ้น ความเครียดและความกังวลบรรเทาลง ลด

ภาระต่อสมาชิกคนอื่นในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปู่ย่าตายาย

และลูกสาวที่มีอายุมากกว่า ซึ่งมักจะต้องแบ่งเบาภาระการดูแล

เมื่อพ่อแม่ไม่สามารถทำาได้

การจัดหาศูนย์ดูแลเด็กของภาครัฐให้มีคุณภาพดีและราคาไม่แพง

เป็นวิธีการที่สำาคัญวิธีหนึ่งที่รัฐสามารถให้การสนับสนุนกับแรงงาน

หญิงนอกระบบได้ ในเรื่องนี้ SEWA ได้แสดงให้เห็นว่าศูนย์ดูแลเด็ก

ของตนสามารถปรับปรุงรายได้ของผู้หญิง และทำาให้บุตรหลาน

ของแรงงานนอกระบบได้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง (ASK, 2011) UN 

Women (2015) ให้การสนับสนุนเรื่องนี้เช่นกัน โดยได้แสดงความ

คิดเห็นในรายงานความก้าวหน้า

ของผู้หญิงทั่วโลก ปี 2015 ว่า 

นอกเหนือจากการสร้างประโยชน์ 

ให้กับแรงงานหญิงและบุตรหลาน

แล้ว การจัดหาศูนย์ดูแลเด็กของ

ภาครัฐสามารถสร้างงานมากขึ้น

และเป็นงานที่ดีขึ้นให้กับผู้หญิง

ที่ทำางานเป็นผู้ดูแล หากเป็นเช่น

นี้ ศูนย์ดูแลเด็กประเภทใดที่จะ

ให้การสนับสนุนแรงงานหญิง

นอกระบบได้ดีที่สุด การวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าศูนย์ดูแล

เด็กทุกแห่งจะถูกมองว่ามีประโยชน์เท่าๆ กัน ศูนย์หลายแห่งมีการ

จัดในลักษณะที่แรงงานนอกระบบเข้าถึงไม่ได้ กล่องข้อความที่ 1 

ด้านล่างสรุปคุณสมบัติของศูนย์ดูแลเด็กที่แรงงานหญิงนอกระบบ

ในการศึกษานี้กล่าวว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากที่สุด

มยุรี สืบวงศ์ เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำางานตัดเย็บอยู่ที่่บ้านในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ลูกสาวของเธอมักช่วยงานหลังจากกลับจากโรงเรียน  

 ภาพถ่าย: Paula Bronstein/Getty Images Reportage

“  อย่างช่วงหนึ่งเราต้อง

ดูแลลูกเล็ก ทำาอย่าง

อื่นไม่ได้เลย เสียรายได้

ไปเลย เวลาเราทำางาน

อะไร เราก็อยากให้มี

คนช่วยดูแลเด็ก เราจะ

ได้ทำางานได้เต็มที่ ”
ผู้รับงานไปทำาที่บ้านชาวไทย
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สรุป
ลักษณะโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทำาให้ความสามารถของ

ครอบครัวในการให้การดูแลบุตรหลานยุ่งยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

สำาหรับแรงงานหญิงนอกระบบ สถานการณ์ดังกล่าวยากลำาบาก

เป็นพิเศษ พวกเขามีรายได้ต่ำาและต้องต่อสู้เพื่อให้สามารถตอบ

สนองความต้องการพื้นฐานของตนได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องให้การ

ดูแลครอบครัวไปด้วย ในบริบทนี้ การให้บริการการดูแลเด็กที่มี

คุณภาพและราคาไม่แพงเป็นวิธีการที่สำาคัญวิธีการหนึ่งในการเพิ่ม

รายได้ให้กับผู้หญิง ตลอดจนเพิ่มอำานาจทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองให้กับผู้หญิงด้วย การเข้าถึงการดูแลเด็กควรได้รับการมอง

ว่าเป็นสิทธิของแรงงานสำาหรับแรงงานหญิงนอกระบบทุกคน ไม่ว่า

พวกเขาจะเป็นพนักงานที่ได้รับค่าจ้าง หรือเป็นแรงงานที่ประกอบ

อาชีพอิสระซึ่งทำางานอยู่ภายในหรือภายนอกบ้านของตนก็ตาม  
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รวมถึงแรงงานนอกระบบ และควรมีการจัดทำาช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างพ่อแม่และผู้ดูแล SEWA ได้แสดงให้เห็น

ว่าหากผู้ดูแลจากชุมชนท้องถิ่นได้รับการจ้างงานในศูนย์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

• ตั้งอยู่ในทำาเลที่มีความสะดวก: ศูนย์ดูแลเด็กที่ตั้งอยู่ในทำาเลที่มีความสะดวกควรตั้งอยู่ใกล้กับบ้านหรือที่ทำางานของแรงงาน

นอกระบบ เพื่อให้การเดินทางไม่เพิ่มต้นทุนการดูแล


