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วิกฤตโควิด  - 19 และเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย  
 

ผลกระทบทีย่ืดเยือ้และวาระการฟ้ืนตัว 
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ข้อค้นพบทีส่ าคัญ  
 

วิกฤตโควิด 19 รอบสองและขอ้มลูเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นว่าช่วงกลางปี 2563 ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาของการเปิดประเทศรอบแรก (หลงัการระบาดของโควิด 19) จนถึงกลางปี 2564 บรรดาลกูจา้ง
ท างานบา้น  ผูท้  าการผลิตที่บา้น  ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้ง หมอนวด ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย และคนเก็บของ
เก่า  ต่างมีสภาพชีวิตที่ย ่าแย่ลง  เนื่องจากความรุนแรงของการระบาดรอบสามไดม้าพรอ้มกบักฎเกณฑ์
และขอ้จ ากดัต่างๆ เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรค โดยไดป้รากฏขอ้คน้พบดงันี:้  

• ทกุกลุม่อาชีพ (ยกเวน้ลกูจา้งท างานบา้น) มีรายไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของรายไดเ้ฉลี่ยที่เคยไดร้บั
ในช่วงก่อนเกิดโควิด 19  ผูท้  าการผลิตที่บา้นและหมอนวดซึ่งสว่นใหญ่เป็นผูห้ญิง คือกลุม่ที่ไดร้บั
ผลกระทบมากที่สดุ  ในช่วงกลางปี 2564  ทัง้สองกลุม่มีรายไดเ้ฉลี่ยอยู่ที่ศนูยบ์าท  แต่อย่างไรก็
ตามในการศึกษาวิจยัของวีโก (WIEGO) ก็พบอีกว่าสถานการณท์ี่เลวรา้ยลงในกรุงเทพฯ มีความ
แตกต่างอย่างสิน้เชิงกบัเมืองอ่ืน ๆ ซึ่งคนท างานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบไดม้ีการฟ้ืนฟูอยู่บา้ง  
เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงกลางปี 2563  

• ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ12 ไดก้ลา่วถึงสภาวะอดอยากของกลุม่ผูใ้หญ่ในครอบครวั  กล่าวคือ ในปี 2564 
ประมาณครึง่หนึ่งของคนที่ใหข้อ้มลูไดล้ดการบรโิภคอาหารลง โดยงดบางมือ้บา้ง  หรืออดทนกิน
อาหารที่ไม่มีความหลากหลายในแบบที่เคยชื่นชอบ  

• ผูใ้หข้อ้มลูใหข้อ้มลูว่าวิกฤตเศรษฐกิจและสขุภาพ เป็นสาเหตทุี่สง่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
สขุภาพจิต  ความเครียด  ความกระวนกระวายใจ  และภาวะซมึเศรา้  ของพวกเขา 

• ในขณะที่มีการใชอ้ปุกรณป์้องกนัสว่นบุคคลในอตัราสงู ทัง้ในช่วงปี 2563 และ 2564  แต่มีผูใ้ห้
ขอ้มลูเพียงรอ้ยละ 30 ไดร้บัการฉีดวคัซีนในช่วงที่ท าการศกึษา   

• ขอ้คน้พบในหลายประการยืนยนัว่า  ในปี 2563 และ 2564  โครงการช่วยเหลือทางการเงินของ
ประเทศไทยประสบความ ส าเรจ็ในการเขา้ถึงแรงงานนอกระบบ แมว้่าโครงการดงักล่าวมิไดใ้ห้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่แรงงานขา้มชาติ  ผูใ้หข้อ้มลูก็ยงักลา่วว่าการช่วยเหลือทางการเงิน
ครัง้นีม้ีประโยชนใ์นการใชซ้ือ้อาหารและของใชจ้ าเป็นพืน้ฐาน  แต่หลายคนก็กลา่วว่าเงินช่วยเหลือ
นีไ้ม่เพียงพอที่จะครอบคลมุค่าใชจ้่ายเรง่ด่วนอ่ืนๆ และไม่ไดจ้ดัใหเ้พื่อใชเ้ป็นทนุในการฟ้ืนฟอูาชีพ   

• ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ20 กลา่วว่าไดร้บัเงินกูจ้ากรฐั ถึงแมเ้งินทนุเพื่อประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่ตอ้งการยิ่ง  
แต่หลายคนก็กลา่วว่าพวกเขาเขา้ไม่ถึงเงื่อนไขการเป็นผูท้ี่สามารถกูเ้งินตามโครงการเงินกูข้องรฐัได ้

• ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 88 บอกว่าในช่วงกลางปี 2563 จนถึงกลางปี 2564 พวกเขาตอ้งรบัมือกบั
สถานการณว์ิกฤต โดยการลดมาตรฐานการด าเนินชีวิตและใชเ้งินออมที่มีอยู่จนหมด รวมถึงลด
การบริโภคในรายการที่ไม่ใช่อาหาร (53%) กูย้ืมเงิน (51%) ลดการบรโิภคอาหาร (47%) และใช้
เงินออม (44%)  ในช่วงปี 2563 และ 2564 การกูย้ืมเงินไดก้ลายเป็นเรื่องปกติมากกว่าการใชเ้งิน
ออม เพราะเงินออมทัง้หมดที่มีอยู่ไดถ้กูใชไ้ปจนหมดแลว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย  และ มลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ  เชิญชวนหน่วยงาน
รฐัเพื่อเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนการฟ้ืนฟแูละการพฒันาเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ ตามแนวทาง 4 
ประการดงันี:้  

1. ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูการจ้างงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบ   โดยการออกนโยบายและ
กฎหมายรบัรองคนงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ  จดัใหม้ีกองทนุคนงานภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบ  เคารพสิทธิการท างานในพืน้ที่สาธารณะ  จดัใหม้ีโควตา้สินคา้และบรกิารของแรงงาน
นอกระบบส าหรบัหน่วยงานรฐับาลในทุกระดบั  จดัใหม้ีการประกนัการมีงานท า ทัง้งานดา้น
การดแูล งานสรา้งสาธารณูปโภคของรฐัและชมุชน  งานที่เก่ียวกบัการฟ้ืนฟดูแูลสิ่งแวดลอ้ม  
และการใหก้ารสนบัสนนุธุรกิจออนไลนข์นาดเล็กของคนงาน 

2. พัฒนาความรู้และทักษะส าหรับเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโควิด  โดยการจดั
ฝึกอบรมเรื่องสขุภาพความปลอดภยัในการท างาน  เพิ่มทกัษะคนงานเพื่อใหส้ามารถให ้
บรกิารงานการดแูลที่มีมาตรฐานสงู  และฝึกอบรมคนงานเรื่องการตลาดดิจิทลั  

3. ส่งเสริมความเสมอภาคในด้านการคุ้มครองทางสังคม โดยการจดัใหม้ีการประกนัการ
ว่างงานส าหรบัคนงานทกุคนในประเทศไทยโดยทนัที และขยายประกนัสงัคมใหค้รอบคลมุ
คนงานทุกคน (แรงงานนอกระบบ แรงงานในระบบ และแรงงานขา้มชาต)ิ  

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในการก าหนดนโยบาย โดยรบัรองความ
สมดลุของตวัแทนแรงงานนอกระบบกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนๆ ในคณะกรรมการประกนัสงัคม
และคณะกรรมการบริหารจดัการแรงงานนอกระบบ  
 
 

ความเป็นมา 
 
วิกฤตโควิด 19 กับเศรษฐกิจนอกระบบ  เป็นการศึกษาวิจยัระยะยาว ที่ด  าเนินการโดยวีโก (WIEGO) 
เพื่อประเมินผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ต่อแรงงานนอกระบบกลุม่ต่างๆ และครอบครวัของแรงงาน1  
โดยการใชแ้บบสอบถามและการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  โดยในรอบที่ 1 ประเมินผลกระทบวิกฤตในเดือน

 
1 เมืองที่ด  าเนินการศกึษาคือ Accra (กาน่า), Ahmedabad (อินเดีย),  Bangkok (ไทย), Dakar (เซเนกลั), Dar es Salaam (แทนซาเนีย),  

Delhi (อินเดีย), Durban (แอฟริกาใต)้, Lima (เปรู), Mexico City (เม็กซิโก), New York City (สหรฐัอเมริกา),  Pleven (บลักาเรีย),  Tiruppur 
(อินเดีย)   
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เมษายนและกลางปี 2563 เปรียบเทียบกบัเดือนธันวาคม 2562 (ช่วงก่อนเกิดโควิด 19) ในกรุงเทพฯ2  สว่น
รอบที่ 2 ด าเนินการในช่วงกลางปี 2564 เพื่อประเมินว่าคนงานมีประสบการณใ์นเรื่องโควิดหลงัการแพร่
ระบาดอีกครัง้อย่างไร  รวมถึงความตงึเครียดทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ และการฟ้ืนฟ ู(หากมี) สถานการณดี์
ขึน้อย่างไร  

 

รายงานนีเ้ป็นการเสนอบทสรุปขอ้คน้พบของการศกึษาที่กรุงเทพฯในรอบที่ 2  .ในครัง้นีน้กัวิจยัในกรุงเทพฯ 
ไดท้ าการส ารวจผูใ้หข้อ้มลูในรอบแรกจ านวน 221 คน เพื่อประเมินว่าสถานการณข์องพวกเขามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงหนึ่งปีหลงัจากการส ารวจในรอบแรก  และไดม้ีการเพิ่มผูใ้หข้อ้มลูอีก 72 คน  
เพื่อแทนที่ผูใ้หข้อ้มลูรอบแรกที่ติดต่อไม่ได ้ กลุม่เปา้หมายของการส ารวจและการสมัภาษณเ์ชิงลกึไดแ้ก่  
ลกูจา้งท างานบา้น  ผูท้  าการผลิตที่บา้น  ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้ง  ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย  ซึ่งมีการรวมกลุม่
เป็นสมาชิกของสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย (FIT) 3 และหมอนวดจากสมาคมจารวีเพื่อการ
อนรุกัษก์ารนวดแผนไทย  และคนเก็บของเก่า จากชมุชนพนูทรพัย ์เขตสายไหม  และซอยเสือใหญ่อทุิศ 
เขตจตจุกัร 

 

ขอ้คน้พบทัง้หมดซึ่งเปรียบเทียบขอ้มลูรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประกอบดว้ยผลที่ไม่สอดคลอ้งกนั  หมาย 
ความว่า ผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมดในรอบ 1 และผูเ้ขา้รว่มทัง้หมดในรอบ 2 ไม่ตรงกนัทัง้หมด ดว้ยเหตนุี ้พวกเขา
ไม่ใช่ตวัแทนที่สมบรูณข์องผูม้ีประสบการณต่์อการเปลี่ยนแปลงของกลุม่ตวัอย่างรอบ 1  

 
 
 

ภาคเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพฯ  
 

มากกว่าครึง่ (รอ้ยละ 55.8)  ของก าลงัแรงงานในประเทศไทยเป็นผูถ้กูจา้งงานนอกระบบในเขตกรุงเทพฯ  
การจา้งงานนอกระบบคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28.4 ของการจา้งงานทัง้หมด เฉพาะผูท้  าการผลิตที่บา้นกลุม่
เดียวคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.7 ของการจา้งงานทัง้หมดในกรุงเทพฯ  ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยคิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 5.9  ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 และลกูจา้งท างานบา้นคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 1.9 ของการจา้งงานทัง้หมด4 

 
2 ผลการศกึษาของรอบที่ 1 ไดแ้สดงใน  
https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/WIEGO_FactSheet_Bangkok_Final_web.pdf 
3  สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ  ประเทศไทย ประกอบดว้ย สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สมาคมผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตร์บัจา้งแห่ง
ประเทศไทย เครือข่ายลกูจา้งท างานบา้นในประเทศไทย สหกรณบ์ริการหมู่บา้นนกักีฬา และสหพนัธผ์ูค้า้หาบเรแ่ผงลอย กรุงเทพมหานคร 
4  Poonsab, Wissanee, Joann Vanek and Françoise Carré. 2019. Informal Workers in Urban Thailand: A Statistical Snapshot. 
WIEGO Statistical Brief No. 20. WIEGO.  https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/Informal%20 
Workers%20in%20Urban%20Thailand%20WIEGO%20SB%2020_1.pdf 

https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/WIEGO_FactSheet_Bangkok_Final_web.pdf
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โดยทั่วไป หมอนวดก็เป็นแรงงานนอกระบบเช่นกนั หลายคนท างานใหก้บัธุรกิจนอกระบบ โดยไดร้บัค่าจา้ง
ตามงาน หรือ ตามสว่นแบ่งที่ตกลงกนั แมแ้ต่ธุรกิจสปาขนาดใหญ่ พวกเขาก็มกัมิไดด้  าเนินการขึน้ทะเบียน
ใหล้กูจา้งเขา้สูร่ะบบประกนัสงัคม 

 
 

โควิด 19 ในกรุงเทพฯ   
 
ในตน้ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการระบาดของโควิด  รฐับาลไทยไดด้ าเนินมาตรการดา้นสาธารณสขุ
อย่างมีประสิทธิภาพ  ในช่วงปลายปีรายงานยอดผูเ้สียชีวิตจากโควิดสะสมจึงต ่ากว่า 100 คน  อย่างไรก็
ตาม เศรษฐกิจไทยไดห้ดตวัถึง 6.1 % ในปี 2563 เนื่องดว้ยผลกระทบจากการถดถอยของอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวและการสง่ออก 5  

 
ในเดือนมกราคม 2564 ประเทศไทยสามารถควบคมุการระบาดของโควิด 19 ในรอบสองไดเ้ป็นอย่างดี 
ทว่าการระบาดรอบสามของสายพนัธุเ์ดลตา้ไดส้ง่ผลเสียอย่างรุนแรง จ านวนผูติ้ดเชือ้รายวนัขึน้สงูสดุปลาย
เดือนสิงหาคม 2564 และยอดผูเ้สียชีวิตระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2564 มีจ านวนมากกว่า 20,000 
คน  กรณีแรกๆของผูติ้ดเชือ้ในรอบการระบาดล่าสดุ เชื่อมโยงกบันกัท่องเที่ยวจากชนชัน้สงู และแหลง่
ท่องเที่ยวยามราตรีที่พวกเขาไปเยี่ยมเยือน ซึ่งหลงัจากนัน้เชือ้ไดก้ระจายไปยงัประชากรสว่นอ่ืนๆ อย่าง
รวดเรว็  

 
 

คนงานและธุรกิจต่างๆ ตอ้งอดทนต่อกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่ออกมาควบคมุการระบาดของโรค 
รวมถึงการงดเวน้กิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนถึงปลายปี 2564  ซึ่งจากรายงานของธนาคารโลก
เดือนกรกฎาคม 2564 ไดช้ีใ้หเ้ห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงต่ออตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
ภาคบรกิารต่างๆ แมว้่าปี 2564 จะมีการฟ้ืนตวั โดยมีความตอ้งการสินคา้สง่ออกจากไทย (โดยเฉพาะการ
สง่ออกไปยงัประเทศร ่ารวย) แต่ความตอ้งการสินคา้และบรกิารในประเทศไทยเองยงัคงอยู่ในระดบัต ่า6  
 
สืบเนื่องจากปัญหาความลา่ชา้ในการจดัซือ้วคัซีน ท าใหป้ระเทศไทยมีการฉีดวคัซีนล่าชา้ โดยในเดือน
กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงของการศกึษาวิจยันี ้มีเพียงรอ้ยละ 5 ของประชากรไทยที่ไดร้บัการฉีดวคัซีน 7 

 
 

 
5 รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย กรกฎาคม 2564: เสน้ทางสู่การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ 
6  อา้งแลว้ 
7  ในช่วงปลายปี 2021 ประชากรไทยจ านวนรอ้ยละ 65 ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบถว้น 
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จากขอ้มลูที่จะกล่าวถึงต่อไปนัน้  กระทรวงแรงงานไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัใหม้ีการประชมุแลกเปลี่ยนระหว่าง
สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย กบั หน่วยงานรฐับาลต่างๆ ตัง้แต่ตน้ปี 2564 และไดม้ีการปรบั
นโยบายในหลายประการ ตามขอ้เสนอแนะของสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย (ดงัจะไดอ้ธิบาย
ต่อไป)  

 
วันส าคัญ  
มกราคม 2563  ประเทศไทยไดม้ีรายงานว่าพบผูติ้ดเชือ้โควิด 19 กรณีแรก นอกประเทศจีน 
21 มีนาคม – 4 เมษายน 2563 ประกาศภาวะฉกุเฉิน ปิดโรงเรียน มหาวิทยาลยั ตลาด รา้นอาหาร สปา 

รา้นนวด และสถานที่ต่างๆ และหา้มคนออกจากบา้นยามวิกาล แต่หาบเรแ่ผง
ลอยขายอาหารสด และผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้ง ยงัสามารถด าเนินการได ้
รฐับาลไดป้ระกาศใหเ้งินช่วยเหลือคนงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบที่มี
คณุสมบติัตามที่รฐัก าหนด เป็นเงิน 5000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน 

1 กรกฎาคม 2563 รฐัประกาศยกเลิกมาตรการควบคมุสว่นใหญ่  
มกราคม 2564  มีการระบาดรอบสองในจงัหวดัสมทุรสาคร  การติดเชือ้สามารถควบคมุการ 

ระบาดไดห้ลงัจากยอดผูติ้ดเชือ้รายวนัขึน้สงูสดุที่จ  านวนไม่ถึง 2,000 คนต่อวนั 
มกราคม 2564 กระทรวงแรงงานเป็นเจา้ภาพในการจดัประชมุแลกเปลี่ยนครัง้ที่ 1 โดยเชิญ

สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบแห่งประเทศไทยและหน่วยงานรฐัต่างๆ เขา้รว่ม 
เมษายน 2564 จากการที่มีจ านวนผูติ้ดเชือ้รายวนัเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ รฐับาลจึงประกาศให้

กรุงเทพฯ เป็นโซนสีแดง  มีผลให ้ โรงเรียน  บาร ์ รา้นนวด  ศนูยเ์ลีย้งเด็ก  และ
สถานที่อ่ืนๆ ตอ้งปิดชั่วคราว  

26 พฤษภาคม 2564 มีการพบการติดเชือ้สายพนัธุเ์ดลตา้ครัง้แรกในประเทศไทย  
29 กรกฎาคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุประกาศว่าโรงพยาบาลไม่มีเตียงพอในการรบัผูติ้ดเชือ้โควิด 
13 สิงหาคม 2564 ในประเทศไทยมีจ านวนผูติ้ดเชือ้รายวนัขึน้สงูมากกว่า 23,000 คนต่อวนั  
กันยายน-ตุลาคม 2564 รา้นนวดไดร้บัอนญุาตใหเ้ปิดท าการได ้ ส าหรบัลกูคา้ในประเทศ และในเวลา 

ต่อมาก็อนญุาตใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ  
1 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยวท่ีไดร้บัการฉีดวคัซีนครบแลว้ สามารถเดิน 

ทางเขา้ประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั และยกเลิกการหา้มเดินทางในยามวิกาล 
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ผูน้  าของสหกรณต์ดัเย็บเสือ้ผา้ซึง่เป็นผูท้ี่ท  าการผลิตที่บา้น เล่าถงึประสบการณ์จากผลกระทบจากโควิด 19 ที่มีต่อผูท้ี่
ท  าการผลิตที่บา้นและคนงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบอื่นๆ ในกรุงเทพฯ  

 

ในช่วงการระบาดรอบแรก พวกเรายงัพอมีเงินออม ซึง่สามารถใชใ้นการลงทนุ ในเวลาเดียวกนัพวกเราไดร้บัความ
ช่วยเหลือจากรฐั จงึยงัพอด าเนินงานต่อได ้ การระบาดรอบสอง สมาชกิกลุ่มของเราเผชิญกบัวิกฤตเพราะเงินออมที่มี
อยู่ถกูใชห้มดแลว้ สมาชิกบางคนถึงกบัตอ้งขายจกัรเย็บผา้ บางคนตอ้งเอาสรอ้ยทอง แหวนทองไปจ าน า  

 

พวกเราประเมินว่าสถานการณน์า่จะดขีึน้เพราะมีบางชว่งเวลาที่จ  านวนผูต้ิดเชือ้ลดลง  แต่ในการระบาดรอบสาม ถือ
เป็นช่วงเวลาที่แย่สดุ รฐับาลประกาศเคอรฟิ์วและล๊อคดาวน ์ตลาดประตนู า้ 8ตอ้งปิดตวัลง เราไม่มคี  าสั่งซือ้ ไม่มีงานท า 

 

วันเวลาในการศึกษาวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
 

วันเวลาของการศึกษาในกรุงเทพฯ  
รอบที ่1: มิถุนายน-กรกฎาคม 2563      * 
รอบที ่2: กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 
 

จ านวนตัวอย่าง: 293 
 

ตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มงาน9 และผู้ให้ข้อมูลรอบที ่1 

จ านวนผู้ตอบ 
ตามกลุ่มงาน 

จ านวนทัง้หมด 
(คน) 

จ านวนทัง้หมด 
(ร้อยละ) 

จ านวนผู้หญิง 
(ร้อยละ) 

จ านวนผู้ตอบ
ใหม่ (ร้อยละ) 

ลูกจ้างท างานบ้าน  54 18 96 4 

ผู้ท าการผลิตทีบ่้าน  35 12 83 17 

หาบเร่แผงลอย  50 17 67 22 

คนเก็บของเก่า 41 14 56 51 

ผู้ขับขี่จักรยานยนตรั์บจ้าง 43 15 26 21 

หมอนวด  39 13 100 59 

อื่นๆ  32 11 61 3 

ทัง้หมด 293 100 70 25 

 
8  ประตนู า้เป็นหนึ่งในตลาดขายส่งที่มีอยู่หลายแห่งในกรุงเทพฯ  
9  ในการศกึษารอบที่ 1  ผูใ้หข้อ้มลู ซึ่งเป็นผูเ้ปลี่ยนอาชีพเริ่มแรกถกูจดัอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “อ่ืนๆ” นอกจากเขาไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
งานหลกัที่ไดน้บัรวมเป็นสมาชิกของกลุ่มเหล่านี ้ (ลกูจา้งท างานบา้น ผูท้  าการผลิตที่บา้น หาบเรแ่ผงลอย คนเก็บของเก่า ผูข้บัขี่จกัรยานยนต์
รบัจา้ง หมอนวด) ผูใ้หข้อ้มลูในการศกึษารอบที่ 1 ที่หยดุการท างานหรือไม่ไดท้ างานในช่วงการเก็บขอ้มลูศกึษาจะไม่ถกูนบัจ านวนในตาราง 
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ช่วงอายุ (จ านวนผู้ให้ข้อมูล) 10 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
ผูศ้กึษาวิจยัไม่ไดต้ัง้ใจใหต้วัอย่างเหลา่นีเ้ป็นตวัแทนของคนท างานภาคเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพฯ 
หรือสมาชิกของแต่ละองคก์ร 
 
ผลกระทบและมาตรการรับมือกับภาวะวิกฤต 
งาน รายได้ และอาหาร  

 

งาน  
 

ผลจากปี 2564 แสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความไม่มั่นคงของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯ ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 7  
แจง้ว่าพวกเขาไม่มีอาชีพหลกัอีกต่อไปแลว้ ส าหรบัคนที่ยงัท างานต่อเนื่อง รอ้ยละ 30 แจง้ว่าจากเดือน
กรกฎาคม 2563 เป็นตน้มา มีอย่างนอ้ยที่สดุสองเดือนที่พวกเขาไม่ไดท้ างาน 10 วนัหรือมากกว่านัน้  
ส าหรบัหมอนวดและคนเก็บของเก่าถือว่าเป็นกลุม่ที่มีสภาพการท างานที่ไม่มั่นคงมากที่สดุ โดย 1 ใน 5 คน
ของแต่ละกลุม่ตอ้งหยดุงาน 10 วนัหรือมากกว่านัน้เป็นเวลาถึง 4 เดือนเป็นอย่างต ่า  

 
 
10  ผูใ้หข้อ้มลู 13 คน ไม่ไดร้ะบอุายขุองพวกเขา 
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ช่วงเวลาที่การศกึษาวิจยันีด้  าเนินอยู่ เป็นช่วงที่คนงานเผชิญกบัความไม่มั่นคงอย่างมาก มีแค่รอ้ยละ 70 
ของคนที่ตอบแบบสอบถามซึ่งไดส้มัภาษณใ์นปี 2564 มงีานท าในเดือนก่อน (มิถนุายน หรือ กรกฎาคม 
2564) เปรียบเทียบกบัรอ้ยละ 88 ในช่วงกลางปี 2563  ผูใ้หข้อ้มลูท างานโดยเฉลี่ย 3.3 วนัต่อสปัดาห ์
เปรียบเทียบกบั 5.5 วนัในเดือนธันวาคม 2562 และ 5.1 วนัในช่วงกลางปี 2563  หมอนวดและผูท้  าการ
ผลิตที่บา้นเป็นกลุม่ที่มีจ านวนวนัท างานต ่าที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกบัอาชีพอ่ืนๆ ในขณะที่ผูข้บัขี่จกัรยาน 
ยนตร์บัจา้งและลกูจา้งท างานบา้นเป็นกลุม่ที่มีงานท ามากที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงปลายปี 2562  

 

 
 

หมายเหตุ: ผูใ้หข้อ้มลูถกูขอใหแ้จง้วนัท างานเต็มเวลาและครึง่เวลาในช่วง 7 วนัที่ผ่านมา  

 
ในขณะที่ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่ระบวุ่าตลาดและห่วงโช่อปุทานเป็นอปุสรรคส าคญัที่ท าใหไ้ม่มีงาน (รอ้ยละ
78) หมอนวดเป็นกลุม่ที่ไดร้บัผลกระทบมากท่ีสดุเนื่องจากการที่สถานที่ท างานถูกปิดท าการในเดือน
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เมษายน 2564 (รอ้ยละ92) และ สว่นคนเก็บของเก่ารอ้ยละ81 บอกว่าตัง้แต่กลางปี 2563 พวกเขาเก็บของ
เก่าไดย้ากขึน้ เนื่องจากรา้นต่างๆ ตอ้งปิดบรกิาร  และมีการจบัจ่ายที่ลดลงจึงท าใหเ้ก็บขยะและของเก่าได้
นอ้ย  ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย  ผูท้ี่ท  าการผลิตที่บา้น  และผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้ง เดือดรอ้นเนื่องจากความ
ตอ้งการสินคา้และบริการลดลงอนัเป็นผลจากการหยดุชะงกัของตลาดและห่วงโซ่อปุทาน  ประมาณ 1 ใน 
3 (รอ้ยละ30) ของผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยรายงานว่าพวกเขาถกูขบัไลอ่อกจากสถานที่ท างานตัง้แต่กลางปี 
2564  นอกจากนีเ้กือบครึง่ของผูใ้หข้อ้มลูบอกว่ามคีวามกงัวลใจเรื่องสขุภาพ   (กลวัการติดเชือ้โรคโควิด
หรือปัญหาสขุภาพอื่นๆ) ท าใหพ้วกเขาตอ้งหยุดงานในบางช่วง 
 

 
 
หมายเหต ุ ผูต้อบสามารถเลือกตอบมากกวา่หน่ึงค าตอบ 
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เหตุผลทีไ่ม่ท างานและอุปสรรคต่อการมีรายได้ ในช่วง 12 เดือนทีผ่่านมา 
 

ลกูจา้งท างานบา้น 

 

“เมื่อเราตกงาน ยากมากที่จะไดง้านใหม่ ปีที่แลว้ยงัไม่ยากเท่าไหร ่ปีนีรู้ส้กึ
ว่ายากกว่าเดิมมาก” – ลกูจา้งท างานบา้นผูห้ญิง  
 

“คนที่ยงัมีงานอยู่ก็ตอ้งท าไป ตอ้งท าทกุอย่างที่นายจา้งบอกใหท้ าเพื่อรกัษา
งาน…ตอนนีพ้วกเราท างานวนัละ 10-15 ชั่วโมง พวกเราก็ตอ้งท า” – 
ลกูจา้งท างานบา้นผูห้ญิง 

ผูท้  าการผลิตที่บา้น 

 

“นโยบายล๊อคดาวน/์ไม่ใหอ้อกจากบา้นไม่กระทบกบัการเดินทางของพวก
เราเพราะเราไม่มีความจ าเป็นตอ้งออกขา้งนอก แต่กระทบกบักลุม่คนที่
รบัจา้งงานเหมาช่วง “หลงัจากประกาศล๊อคดาวน ์รา้นคา้ตอ้งปิด ไม่มี
ตลาด ไม่มีค าสั่งซือ้ พวกเราจึงไม่มีงานเหมาช่วง งานมีนอ้ยลงทกุที และใน
บางช่วง ไม่มีงานเลย” – ผูห้ญิงที่ท าการผลิตที่บา้น 

ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย 

 

“ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยสว่นใหญ่อายมุากกว่า 50 ปี ช่วงที่ขายของไม่ไดพ้วก
เขาเครียด บางคนหยุดขายรอเวลาที่จะกลบัมาขายที่เดิม ปีนีห้นกักว่าปีที่
แลว้ โรงงานหลายโรงปิดตวัลง และจะไม่เปิดอีก ลกูคา้จึงลดลงแต่แม่คา้/
พ่อคา้ใหม่มีจ  านวนมากขึน้เนื่องจากภาวะตกงาน” – พ่อคา้หาบเร ่ 

คนเก็บของเก่า 

 

“เมื่อรา้นคา้ปิดตวัลง ก็ไม่มีการทิง้ของเก่า ไม่มีผูบ้รโิภค ไม่มีคน ไม่มีของ
เก่าที่จะขายไดเ้ลย คณุรูไ้หมตอนนีร้าคาของเก่าสงูขึน้ แต่เราไม่มีของเก่า
จะขาย คนเก็บของเก่าไม่รูจ้ะไปหาของเก่าที่ไหน ไม่มีของเก่า ไม่มีกระดาษ 
ไม่มีอะไรเลย” – คนเก็บของเก่า ผูห้ญิง 

ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้ง 

 

“ถา้พวกเรายงัขี่รถอยู่ ตอนนีจ้  านวนผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถพวกเรามีนอ้ย
มาก ลดลงไปถึงรอ้ยละ 90 และก็มีผูข้ี่รถรบัจา้งที่ไม่ขึน้ทะเบียน การแข่งขนั
สงูมาก” – ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตร์บัจา้ง ผูห้ญิง  

หมอนวด 

 

“โควิด (19) ท าใหร้า้นตอ้งปิด ไม่มีรายไดเ้ลย รายไดเ้ป็นศนูย ์ก่อนนีเ้คยพึ่ง
ตวัเองได ้  แต่ตอนนีต้อ้งยา้ยไปอาศยัอยู่กบัลกู” – หมอนวดผูห้ญิง   
 

“โควิด 19   กระทบกบัหมอนวดแผนไทยเนื่องจากรา้นนวดปิด   หมอนวด
แผนไทยไม่มีงาน ไม่มีรายได ้ตอนนีห้ลงัจากเปิดอีกครัง้ พวกเราสามารถ
เปิดรา้นไดแ้ต่ลกูคา้หายหมด เพราะคนยงักลวัโควิด” หมอนวดผูห้ญิง  
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รายได้11 
 
เมื่อสอบถามถึงผลกระทบส าคญัที่สดุจากโควิด 19 ที่มีต่อชีวิตของพวกเขา ผูใ้หข้อ้มลูเกือบทัง้หมดไดเ้อ่ย
ถึงสถานการณก์ารลดลงของรายได ้หรือ ความยากล าบากทางเศรษฐกิจ  สภาพการณท์ี่รายไดล้ดลงไดเ้กิด
ขึน้กบัทุกสาขาอาชีพตัง้แต่การศกึษาส ารวจครัง้แรกในช่วงกลางปี 2563  และทกุภาคสว่นไดพ้ิจารณาว่ามี
รายไดท้ี่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดือนธันวาคม 2562  

 
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11  ขอ้มลูรายไดท้ัง้หมด รวมถึงขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูในการศกึษาวิจบัรอบที่ 2 ซึ่งไดห้ยดุการท างานอย่างสมบรูณ ์และ/หรือ ผูใ้หข้อ้มลูผูซ้ึ่งได้
หยดุการท างานมาตัง้แต่เดือนที่แลว้  วนัและรายไดจ้ากการท างานจะถกูระบเุป็น 0 รายไดท้ี่รายงานว่าเป็นรายไดส้ทุธิและไม่ไดร้ะบใุนบญัชีใน
รูปของตน้ทนุการซือ้หุน้หรือรายไดอ่ื้นที่เติมเขา้ไป 
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ทกุกลุม่อาชีพ ยกเวน้กลุม่ลกูจา้งท างานบา้น มีรายไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของรายไดเ้ฉลี่ยในช่วงก่อนเกิด
โควิด 19 และทกุกลุม่มีรายไดน้อ้ยกว่าช่วงกลางปี 2563 ซึ่งเนน้ย า้ว่าวิกฤตที่เกิดขึน้มีความรุนแรงที่เพิ่มขึน้
สภาพที่ย ่าแย่ในกรุงเทพฯนัน้อยู่ในสภาพที่ตรงกนัขา้มกบัเมืองอื่นๆสว่นใหญ่ที่วีโกท้ าการศกึษาเมืองเหลา่ 
นัน้คนงานในภาคเศรษฐกจินอกระบบยงัเห็นว่ามกีารฟ้ืนตวัเล็กนอ้ยเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงกลางปี 256312 
 
ขอ้มลูนีต้อกย า้ว่าหมอนวดและผูท้  าการผลิตที่บา้นเป็นกลุม่ที่เดือดรอ้นมากที่สดุ ทัง้สองกลุม่มีรายไดเ้ฉลี่ย
อยู่ที่ศนูยบ์าท   ในปี 2564 ในช่วงเวลาของการศึกษาวิจยั ทัง้สองกลุม่ไม่มีการฟ้ืนตวัตัง้แต่ช่วงกลางปี 
2563 ซ า้รา้ยการปิดรา้นนวดและการไม่มีความตอ้งการใชบ้รกิารส าหรบัผูท้  าการผลิตที่บา้น ยิ่งท าให้
สถานการณข์องพวกเขารุนแรงขึน้เป็นอย่างมาก 
 
ผลการศึกษาชีใ้หเ้ห็นว่าผูท้  าการผลิตที่บา้นไม่ไดร้บัประโยชนจ์ากสถานการณท์ี่การส่งออกเริ่มดีขึน้ตาม
รายงานของธนาคารโลก ผูใ้หข้อ้มลูเนน้ย า้ว่าในช่วงการระบาดรอบสาม การปิดตลาดขายสง่ เช่น ประตนู า้
น าไปสูก่ารลดลงของความตอ้งการซือ้ผลิตภณัฑเ์สือ้ผา้  
 
ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยเผชิญกบัการปิดตลาดเป็นระยะๆ เมื่อมีการรายงานการติดเชือ้โควิด 19 สถานการณน์ี ้
ท าใหผู้ค้า้หาบเรแ่ผงลอยไม่ไดข้ายของ หรือไม่มีของจะขาย ผูค้า้หาบเร่บอกว่าการประกาศเคอรฟิ์วและ
การไม่มีคนเดินถนนท าใหธุ้รกิจของพวกเขาไดร้บัผลกระทบ และราคาวตัถุดิบที่เพิ่มสงูขึน้ก็กระทบกบั
ยอดขายและก าไร  
 

ในบรรดาผูค้า้หาบเรท่ี่ขายของอย่างต่อเนื่อง คนที่ขายอาหารมีรายไดเ้ฉลี่ยรายวนัสงูกว่าคนที่ขายสินคา้อ่ืน 
(521 บาท ส าหรบัคนขายอาหาร และ 450 บาทส าหรบัคนขายสินคา้อ่ืน) ผูน้  าของกลุ่มผูค้า้หาบเรย่ า้ว่าใน
ขณะที่ผูค้า้หาบเรท่ัง้หมดทกุประเภทตอ้งดิน้รนอย่างหนกั คนที่ขายอาหารไดร้บัประโยชนจ์ากการอนญุาต
ใหข้ายสินคา้ในเงื่อนไขที่เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิต  เพราะผูค้นจะมีความตอ้งการซือ้อาหารอย่าง
ต่อเนื่อง  ในทางตรงกนัขา้ม “ผูข้ายเสือ้ผา้มีการประกอบการท่ีไม่ดี  และบางคนขายไม่ไดเ้ลยดว้ยซ า้”  ผูน้  า
กลุม่หาบเรแ่ผงลอยอธิบาย 
 
 

ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งยงัสามารถท างานไดต้ลอดช่วงเวลาของการระบาดเมื่อเปรียบเทียบกบักลุม่อื่น 
อย่างไรก็ตามรายไดข้องพวกเขาก็ลดลงอย่างมาก หลายคนบอกว่าแรงงานขนสง่ในรูปแบบออนไลนไ์ด้
กลายมาเป็นกลุม่คู่แข่งหลกั โดยเฉพาะเมื่อพวกเขามารบังานรบัสง่ผูโ้ดยสารดว้ย (ถึงแมจ้ะมีกฎหา้มการ
กระท าลกัษณะนี)้ 

 
12  ขอ้มลูการศึกษาวิจยัรอบท่ี 2 ดจูากเอกสารท่ี  https://www.wiego.org/covid-19-crisis-and-informal-economy-study-city-fact-sheets. 

https://www.wiego.org/covid-19-crisis-and-informal-economy-study-city-fact-sheets
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คนเก็บของเก่ามีรายไดล้ดลงเนื่องจากอปุสรรคในการเขา้ถึงของเก่าและขอ้เสียเปรียบเชิงโครงสรา้งของ
พวกเขาในตลาด พ่อคา้คนกลางที่มารบัซือ้จากพวกเขาอีกต่อหนึ่งสามารถน าไปขายต่อไดใ้นราคาที่สงู
เพราะช่วงโควิดมีการขาดแคลนของที่จะขาย แต่พ่อคา้คนกลางกลบัจ่ายใหก้บัคนเก็บของเก่าในราคาที่ต  ่า
กว่ามาก 
 
แมว้่าลกูจา้งท างานบา้นมีความสามารถที่จะไดท้ างานไดม้าก และมีรายไดเ้ฉลี่ยสงูสดุมากกว่ากลุม่อื่นๆ 
ทว่านี่ไม่ไดห้มายความว่าทกุคนไดดี้เหมือนกนั  กลา่วคือ 1 ใน 3 ของลกูจา้งท างานบา้นมีรายไดน้อ้ยกว่า 
5,100 บาทต่อเดือน ผูน้  าของกลุม่ลกูจา้งท างานบา้นบอกเลา่ถึงความยากล าบากในการหางาน แมแ้ต่กบั
คนที่มีประสบการณส์งูและพดูไดห้ลายภาษา รวมถึงประเด็นอ านาจการต่อรองที่หดหายในเรื่องค่าจา้งและ
สภาพการจา้ง อย่างที่ผูน้  าคนหนึ่งไดอ้ธิบาย “ถา้พวกเราตอ้งการงาน เราตอ้งยอมรบัเงินเดือนที่ลดลง และ
อาจตอ้งท างานมากขึน้”  
 
รายไดเ้ฉลี่ยของลกูจา้งท างานบา้นที่พกัอยู่กบันายจา้งนัน้สงูกว่า (17,000 บาท) กลุม่ที่พกัอยู่นอกบา้น
นายจา้ง ซึ่งมีรายไดเ้ฉลี่ยที่นอ้ยกว่า 8,000 บาท   และมีเพียงรอ้ยละ 19 ของผูท้ี่หยดุท างานในช่วงใดก็ตาม
เมื่อปีที่แลว้ ที่ไดร้บัค่าชดเชยจากนายจา้ง  
 
 
ความมั่นคงทางอาหาร 
 
ช่วงกลางปี 2564 ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 12 รายงานถึงปัญหาความอดอยากในกลุม่ผูใ้หญ่ในครอบครวั 
ในขณะที่ในปี 2563 13 มีการรายงานที่ประมาณรอ้ยละ 13   และในปี 2563  ผูใ้หข้อ้มลูแจง้ถึงปัญหาความ
อดอยากในกลุม่เด็กรอ้ยละ 9 ที่มีเด็กๆ อยู่ในครอบครวั  สว่นคนเก็บของเก่าเป็นกลุม่ที่รายงานเรื่องความ
อดอยากในกลุม่ผูใ้หญ่มากท่ีสดุ (รอ้ยละ29) และความอดอยากในกลุม่เด็ก (รอ้ยละ25)  ตามมาดว้ยผูข้บัขี่
จกัรยานยนตร์บัจา้ง (รอ้ยละ16)   และผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย (รอ้ยละ14)   ในสว่นผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้ง
อธิบายว่าการไม่มีรายไดบ้งัคบัใหเ้ขาตอ้งลดค่าอาหารต่อวนัของลกูชายเหลือวนัละ 60 บาทจากวนัละ 100 
บาท และพดูต่อว่า “ผมไม่รูว้่าลกูท าอย่างไรใหพ้อกินแต่ผมไม่มีใหม้ากกว่านัน้”  
 
 
 

 
13  ผูใ้หข้อ้มลู จะถกูถามว่าในเดือนสดุทา้ยของปีปฏิทินปี 2564 ผูใ้หญ่และเด็กๆในครอบครวั “อยู่ในสภาพของผูห้วิโหยเพราะไม่มีอาหาร
เพียงพอในการบริโภคหรือไม่ ?”  
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 เมื่อพิจารณารว่มกบัตวัชีว้ดัอ่ืนๆ ความไม่มั่นคงทางอาหารเป็นปัญหาที่ถกูกลา่วถึงโดยทั่วไป ผูใ้หข้อ้มลู
รอ้ยละ 47 แจง้ว่าพวกเขาลดการบริโภคอาหารลงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เพื่อรบัมือกบัสถานการณท์ี่
เกิดขึน้ ขณะที่ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 50 บอกว่าตวัเขาหรือสมาชิกครอบครวัคนอ่ืนๆ งดอาหารลง 1 มือ้ในเดือน
ก่อนหรือกินอาหารแบบเดิมๆ ผูผ้ลิตงานที่บา้นและหมอนวดเป็นกลุม่ที่ใชว้ิธีลดค่าใชจ้่ายแบบนีม้ากที่สดุ 

 
ความไม่มั่นคงทางอาหารสะทอ้นถึงแรงกดดนัเรื่องรายไดแ้ละราคาค่าครองชีพที่สงูขึน้  ในเรื่องนี ้ผูน้  าของ
กลุม่ลกูจา้งท างานบา้นอธิบายว่า “ในอดีต ผกัก าละ 10-20 บาท แต่ตอนนีก้  าละ 20 บาทไม่มีแลว้ พวกเรา
ตอ้งซือ้ผกัในราคา 40-60 บาท ทกุอย่างแพงไปหมด”  
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สุขภาพความปลอดภัย  
 
บ่อยครัง้ที่ผูใ้หข้อ้มลูบอกเลา่ถึงความกงัวลใจอย่างสงูเก่ียวกบัการติดเชือ้โควิด 19  โดยเฉพาะในช่วงการ
ระบาดรอบสาม หลายคนบอกว่าพวกเขากลวัที่จะเดินทาง เป็นห่วงลกู และกลวัที่จะท างาน  ลกูจา้งท างาน
บา้นพดูว่า “ไม่รูว้่าจะรอดถึงวนัไหน เพราะตอ้งเดินทางดว้ยรถไฟฟ้า กลวัว่าจะติดเชือ้” คนอ่ืนๆบอกเลา่ถึง
ความตายของคนในครอบครวัหรือในชมุชนจากการติดเชือ้โควิด  ผูใ้หข้อ้มลูบางคนบอกว่าตวัเขาหรือ
สมาชิกในครอบครวัตอ้งหยดุท างานอีกครัง้ในช่วงการระบาดรอบสาม เพื่อเลี่ยงการติดเชือ้ หรือไม่ก็ลกูคา้
และนายจา้งหยุดใชบ้ริการของคนงาน 
 
ปัญหาโควิดท าใหค้นงานมีภาระดา้นสขุภาพจิตอย่างเห็นไดช้ดั ผูใ้หข้อ้มลูบ่อยครัง้พดูถึงความเครียด 
ความกงัวลใจและรูส้กึซมึเศรา้ ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งบอกว่า “ผูค้นเครียดซมึเศรา้ขาดก าลงัใจ ไม่มี
ความสขุ” คนงานผูผ้ลิตงานที่บา้นบอกว่าผลกระทบส าคญัมากท่ีสดุส าหรบัเธอคือ “ความเครียดจากความ
หวาดกลวัการติดเชือ้โควิด ฉันอดึอดัมากกบัชีวิตนี”้  
 
เช่นเดียวกบัปี 2563 อตัราการใชอ้ปุกรณป์้องกนัส่วนบุคคลสงูมากในปี 2564   ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 96 แจง้
ว่าใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัส่วนบุคคล  รอ้ยละ 75 ซือ้อปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคลเอง และรอ้ยละ 25 (สว่นใหญ่
ลกูจา้งท างานบา้นและหมอนวด) ไดร้บัอปุกรณป์้องกนัจากนายจา้งหรือผูเ้หมาช่วงงานของเขา  กรณีที่
คนงานซือ้อปุกรณป์อ้งกนัส่วนบคุคลเอง ค่าใชจ้่ายนีเ้ป็นภาระที่เพิ่มขึน้แก่คนงาน 
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จากการสมัภาษณเ์ห็นว่าการระบาดรอบสามในปี 2564 น ามาซึ่งความสบัสนและอปุสรรคในการเขา้ถึงการ
รกัษา เนื่องจากโรงพยาบาลเต็มไปดว้ยเคสติดเชือ้ใหม่ ผูใ้หข้อ้มลูอธิบายถึงปัญหาในการเขา้ถึงการตรวจ
โควิด การไดร้บัผลตรวจที่ยืนยนัการติดเชือ้และการเขา้ถึงการรกัษาหรือสถานที่กกัตวั การฉีดวคัซีน เกิด
ความลา่ชา้เนื่องจากการสั่งซือ้ที่ลา่ชา้ ระบบการลงทะเบียนออนไลนท์ี่ยุ่งยาก และกระบวนการที่เปิด
โอกาสใหค้นงานที่ท างานในระบบเขา้ถึงวคัซีนก่อน  
 
“หากมีคนติดเชือ้โควิด 19 เกือบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะหาโรงพยาบาลเพื่อเขา้รบัการรกัษา บางคน
พยายามที่จะหาทางเอง รฐับาลเปิดใหค้นแจง้ทางสายด่วน 1669  1668  1330 หากพบการติดเชือ้ แต่
คนที่พยายามติดต่อทางสายด่วนบอกว่าติดต่อไม่ไดเ้ลย  พวกเราก็เหมือนกนัติดต่อทางสายด่วนไม่ได…้
ถา้ไม่มีเครือข่ายหรือคนช่วยก็ตอ้งนอนรอความตาย” 
                   ผูห้ญิงที่เป็นผูผ้ลิตงานที่บา้น 
  
ความพยายามที่จะเขา้ถึงระบบน ามาซึ่งความเครียดและค่าใชจ้่าย  ผูน้  าของกลุม่คนเก็บของเก่าบอกว่า
สมาชิกในชมุชนถกูบงัคบัใหซ้ือ้อปุกรณก์ารตรวจเชือ้โควิดในราคา 300 บาทต่อคน คนงานผูผ้ลิตงานที่บา้น
แจง้ว่าเธอตอ้งจ่ายมากกว่า 1,500 บาทเพื่อการฉีดวคัซีน เพราะเธอกลวัการติดเชือ้หากตอ้งคอยคิวนดัจาก
รฐัเพื่อการฉีดฟรี เธอบอกว่าค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัเรื่องโควิดเป็นอปุสรรคของคนงานที่พยายามจะเก็บออม  
 
แมว้่าผูใ้หข้อ้มลูจะใหค้วามส าคญักบัวคัซีนเป็นอนัดบัตน้ๆเพื่อการฟ้ืนตวั  แต่มีเพียงรอ้ยละ 30 ที่ไดร้บัการ
ฉีดวคัซีนในช่วงที่ท าการศกึษาวิจยั หลายคนแสดงความไม่พอใจกบัระบบการลงทะเบียนเพื่อการฉีดวคัซีน 
โดยบอกว่าไดล้งทะเบียนแลว้แต่ไม่รูว้่าจะไดฉี้ดเมื่อไหร่ และบางคนบอกว่าไดร้บัแจง้เลื่อนวนัฉีดวคัซีน ดว้ย
อปุสรรคดงักลา่ว มลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพจึงช่วยด าเนินการเพื่อใหส้มาชิกสมาพนัธแ์รงงาน
นอกระบบไดร้บัการฉีดวคัซีนเป็นกลุม่ในวนัที่ 5 สิงหาคม 2564  โดยประสานงานผ่านกระทรวงแรงงาน 14 
สมาคมผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตร์บัจา้งแห่งประเทศไทยและเจา้ของรา้นนวดก็ไดด้  าเนินการใหม้ีการฉีดวคัซีน
ค่อนขา้งเรว็ส าหรบัสมาชิกกลุม่ ซึ่งมีอตัราการฉีดวคัซีนสงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่มอื่นๆ  
 
ผลการศึกษายงัเปิดเผยถึงความไม่มั่นใจในวคัซีนในกลุม่แรงงานนอกระบบ  คนงานรอ้ยละ 46 ซึ่งไม่ท า
การนดัวนัฉีดวคัซีน แสดงความกงัวลเก่ียวกบัผลขา้งเคียงของวคัซีน คณุภาพของวคัซีน รวมถึงความสงสยั
ว่าจ าเป็นตอ้งฉีดวคัซีนจรงิหรือไม่  

 
14  มลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ (โฮมเน็ตประเทศไทย) ไดป้ระสานใหมี้การจดัการฉีดวคัซีนใหแ้กล่กูจา้งท างานที่บา้น ในวนัที่ 26 
สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์(โดยลกูจา้งผูน้ัน้เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายเอง)  และในวนัที่ 28 ตลุาคม 2564 ที่กระทรวงแรงงาน 
โดยสมาชิกของ สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ  ไดเ้ขา้รบับริการดว้ย 
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หมายเหตุ  ผูใ้หข้อ้มลูสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตผุล 

 
 
ความเครียดในบ้าน 
 
การดูแลและความรับผิดชอบอื่นๆ ในครัวเรือน 
 
ผูใ้หข้อ้มลูที่เป็นผูห้ญิงสว่นใหญ่รายงานเรื่องความรบัผิดชอบในครอบครวัที่เพิ่มมากขึน้ตัง้แต่มีการระบาด
ของโควิด 19 โดยเฉพาะดา้นการดแูลเด็ก (รอ้ยละ 63 ของคนที่มีเด็กๆ ในครอบครวั) ซึ่งสภาพนีส้ะทอ้นถึง
ช่วงเวลาที่โรงเรียนตอ้งปิดอีกครัง้ในเดือนเมษายน 2564 
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หมายเหต ุ  ตวัอย่างรวมแค่เพียงผูใ้หข้อ้มลูที่รายงานว่ามีเด็กๆ และ/หรือ ผูใ้หญ่อยู่ในครวัเรือน  ตวัอย่างนีไ้ม่รวมลกูจา้งท างานใน
บา้น ผูซ้ึ่งอาศยัอยู่รว่มในบา้นผูว้่าจา้ง 
 
 

นอกเหนือจากความรบัผิดชอบที่เพิ่มมากขึน้  บ่อยครัง้ที่ผูใ้หข้อ้มลูพดูถึงความกงัวลเรี่องค่าใชจ้่ายของ
ครอบครวั โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกในครอบครวัเผชิญกบัการตกงาน  ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งบอกว่าใน
ครอบครวัของเขามีถึง 3 คนที่ตกงานพรอ้มกนั เหลือเพียงคนเดียวที่ยงัมีรายได ้ไม่ว่าพวกเราจะประหยดั
อย่างไรก็ตาม ก็ไม่พอกิน  หมอนวดคนหนึ่งเลา่ถึงสถานการณข์องเพื่อนหมอนวดในกลุม่ว่า “พวกเราสว่น
ใหญ่เป็นแม่เลีย้งเดี่ยว” ตอ้งซือ้ทกุอย่าง  เงิน 100 บาทไม่เพียงพอส าหรบัค่าอาหารประจ าวนั เพื่อนบางคน
กลายเป็นโรคซมึเศรา้”  
 
ผูใ้หข้อ้มลูผูห้ญิงหลายคนบอกถึงความกงัวลเรื่องการจ่ายค่าเลา่เรียนของลกูๆ  ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้ง
หญิงคนหนึ่งเลา่ว่าเด็กๆ 3 คนในบา้นตอ้งใชโ้ทรศพัทม์ือถือซึ่งมีอยู่เครื่องเดียวเพื่อการเรียน  เธอกงัวลว่า 
เด็กๆอาจจะสอบไม่ผ่านเช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ เธอพยายามหาเงินมาจ่ายค่าเลา่เรียนของเด็กๆ  
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มาตรการต่างๆเพือ่ช่วยเหลือและฟ้ืนตัว 
 

ในปี 2563 รฐับาลไทยออกมาตรการฟ้ืนฟูในวงเงิน 1 ลา้นลา้นบาท (6% ของ GDP)15 ซึ่งสนบัสนนุ
โครงการต่างๆ ที่แรงงานนอกระบบสามารถเขา้ถึงได ้อาทิ: 

• ความช่วยเหลือทางการเงิน    แรงงานนอกระบบสามารถลงทะเบียนเพื่อรบัเงินช่วยเหลือแบบ
ไม่มีเงื่อนไข  3 ครัง้ๆ ละ 5000 บาท ในช่วงโควิดระบาดรอบแรกในปี 2563  แต่ในช่วงที่ท าการ 
ศกึษาวิจยันี ้รฐับาลไม่ไดใ้หเ้งินเพิ่มอีก  แต่ไม่นานหลงัจากนัน้กระทรวงแรงงานก็ประกาศว่าจะให้
เงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปลา่สองครัง้ๆ ละ 5000 บาทแก่คนที่สมคัรเป็นสมาชิกประกนัสงัคมภาค
สมคัรใจหรือที่รูจ้กักนัในนามมาตรา 40 ส าหรบัแรงงานนอกระบบ มาตรการนีท้  าใหม้ีการสมคัร
สมาชิกมาตรา 40 เพิ่มขึน้จากเดิม 3 ลา้นคนเป็น 10 ลา้นคน   

• เงนิอุดหนุน     โครงการคนละครึง่ เริ่มช่วงกลางปี 2563 และมีการประกาศใชอี้กหลายครัง้ต่อมา 
หลงัจากนัน้  ผูบ้รโิภคสามารถไดร้บัเงินค่าใชจ้่ายสมทบ 150 บาทต่อวนั (สามารถซือ้ของไดท้ัง้จาก
รา้นขนาดเล็ก และ/หรือ หาบเรแ่ผงลอย) ส าหรบัผูซ้ือ้และผูข้ายท่ีสมคัรเขา้โครงการนี ้ ในปี 2564 
รฐับาลออกมาตรการชื่อ “เราชนะ” ซึ่งใหเ้งินอดุหนนุต่อคน 3,500 บาท สามารถใชเ้พื่อการซือ้ของ
จ าเป็นที่รา้นขายปลีกท่ีร่วมโครงการ  คนงานรายไดน้อ้ยเขา้รว่มโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรฐัจะ
ไดร้บัเงินเขา้ในบตัรเพื่อการซือ้สินคา้ตามรายการที่อนญุาตที่รา้นคา้ร่วมโครงการ 

• เงนิกู้ปลอดดอกเบีย้     ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการกองทุนเพื่อใหเ้งินกูก้บัธุรกิจ
ขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง16  

• โครงการข้าวกล่องกระทรวงแรงงาน   แมว้่าการแจกอาหารไม่ใช่มาตรการหลกัของรฐับาลเมื่อ
เปรียบเทียบกบัโครงการใหเ้งินช่วยเหลือ แต่กระทรวงแรงงานเปิดตวัสองโครงการเพื่อช่วยเหลือ
แรงงานนอกระบบในกรุงเทพในช่วงการระบาดของโควิดรอบสาม: โครงการ “ขา้วลา้นกลอ่ง” โดย
ใหผู้ค้า้หาบเรแ่ผงลอยจดัขา้วกลอ่งเพื่อช่วยเหลือคนงานแคมป์ก่อสรา้งที่ตอ้งกกัตวั และโครงการ
ขา้วกล่องเพื่อช่วยคนขบัรถแท็กซี่และผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้ง  

• โครงการลดค่าน ้าค่าไฟ   ในปี 2564 ทางรฐัไดใ้หเ้งินอดุหนนุในการจ่ายค่าน า้ค่าไฟฟ้าหลาย
เดือนแก่ประชาชน โดยอตัราการสนบัสนนุขึน้อยู่กบัจ านวนหน่วยที่ใช ้ 

 

 
15   ธนาคารโลก 2021 

16  ถึงแมเ้กณฑก์ารช่วยเหลือจะมีความเขม้งวด (เช่น ขอ้เรียกรอ้งว่าธุรกิจตอ้งมีวงเงินสินเชื่อกบัธนาคารพาณิชย)์ การเขา้ถึงมีความ
เขม้งวด (มลูนิธิอาเซีย 2021) ในเดือนมีนาคม 2564  งบประมาณจ านวนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ไดถ้กูเบิกจ่าย  ในขณะเดียวกนั ธนาคาร
พาณิชยก์ม็ีเงื่อนไขการใหกู้ท้ี่เขม้งวดส าหรบัธุรกิจขนาดเล็กและครวัเรือน  .ในขณะเดียวกนัก็มขีอ้เรียกรอ้งที่ผ่อนปรนส าหรบัธุรกิจขนาด
ใหญ่ (ธนาคารโลก, 2564) 
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ในช่วงกลางปี 2564  ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 90 ไดร้บัเงินช่วยเหลือจากรฐัในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
จ านวนผูไ้ดร้บัที่สงูสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัเมืองอื่นๆ ที่วีโกท้ าการศกึษาทัง้หมด 12 เมือง และเมื่อเปรียบ 
เทียบในช่วงก่อนหนา้นีร้ะหว่างเดือนเมษายน-และกลางปี 2563 ที่ระบวุ่ามีคนที่ไดร้บัเงินช่วยเหลือรอ้ยละ
78 การด าเนินการนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าระบบไดม้ีการปรบัปรุงนบัจากการโอนเงินครัง้แรกในปี 2563  กลุม่
แรงงานที่ดเูหมือนว่าไดร้บัการช่วยเหลือนอ้ยที่สดุ คือ ลกูจา้งท างานบา้น  เนื่องจากส่วนใหญ่กลุม่นีเ้ป็น
แรงงานขา้มชาติ ในทางตรงกนัขา้ม ผูใ้หข้อ้มลูเพียงรอ้ยละ 21 แจง้ว่าพวกเขาไดร้บัความช่วยเหลือดา้น
อาหารจากรฐัในเดือนก่อน  

 
คนที่ใหข้อ้มลูสว่นใหญ่บอกว่าเงินโอนช่วยเหลือจากรฐัไดช้่วยเขาส าหรบัค่าใชจ้่ายประจ าวนับางสว่นแต่
พวกเขายงัมีภาระหนกั “เงินช่วยเหลือนอ้ยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกบัรายไดท้ี่หายไป” แม่คา้คนหนึ่งบอก  
บางคนแสดงความยินดีที่ไดร้บัเงินโอนแบบไม่มีเงื่อนไขในปี 2563 เนื่องจากสามารถน าไปใชจ้่ายอะไรก็ได ้
ลกูจา้งท างานบา้นบอกว่า “เงินโอนที่รฐัโอนผ่านบญัชีธนาคารครัง้แรกเป็นสิ่งที่ช่วย เพราะเราสามารถใช้
เงินนัน้จ่ายค่าเช่าบา้นและค่าใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ” คนใหข้อ้มลูรอ้ยละ 17 ใชเ้งินโอนดงักลา่วท าทนุเพื่อเริ่ม
งานอีกครัง้ เงินดงักล่าวแมจ้ะเป็นจ านวนนอ้ยแต่เมื่อเปรียบเทียบกบัเมืองอื่นๆ ที่วีโกท้ าการศกึษากลบัเป็น
อตัราการจ่ายที่สงูสดุ  คนเก็บของเก่าคนหนึ่งไดบ้อกว่าพวกเขาใชเ้งินโอนช่วยเหลือดงักลา่วเป็นทนุในการ
ซือ้ของเก่าหรือซือ้เครื่องมือส าหรบัใชใ้นการเก็บของเก่า  ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งและคนเก็บของเก่าใช้
เงินนีเ้พื่อการลงทนุในการท าธุรกิจขายอาหารขนาดเล็ก 
 
คนใหข้อ้มลูหลายคนแสดงความไม่มั่นใจในโครงการ  คนละครึง่  เราชนะ และ  บตัรสวสัดิการแห่งรฐั  
แม่คา้หาบเรค่นหนึ่งที่รว่มโครงการคนละครึง่ ในฐานะผูข้ายปลีกไดก้ลา่วว่าเธอหวงัว่าโครงการนีจ้ะด าเนิน
ต่อไป  แต่เนื่องจากตอ้งใชอ้ปุกรณม์ือถือสมารท์โฟนในการด าเนินการซือ้-ขาย ผูค้า้หาบเรส่งูอายทุี่ใชร้ะบบ
นีไ้ม่เป็นก็ไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากโครงการนีไ้ด ้ บางคนบอกว่าโครงการนีไ้ม่เหมาะกบัคนจน  ลกูจา้ง
ท างานบา้นคนหนึ่งบอกว่าส าหรบัเธอแลว้ วงเงินสมทบของโครงการ 150 บาทไม่เพียงพอส าหรบัค่าใชจ้่าย
ประจ าวนัของเธอ 
 
สว่นโครงการ เราชนะ และบตัรสวสัดิการแห่งรฐั ผูใ้หข้อ้มลูหลายคนพดูอย่างไม่พอใจว่าโครงการดงักลา่วมี
ขอ้ก าหนดใหใ้ชจ้่ายโดยตอ้งซือ้ของจากรา้นคา้ใหญ่ ที่อยู่ในเครือข่ายที่เป็นทางการ  ซึ่งลกัษณะนีเ้ป็นการ
สง่เสรมิความไม่เท่าเทียมที่มีมากอยู่แลว้ในประเทศไทย  “ดงันัน้ ถึงแมว้่าโครงการจะเป็นการช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจ แต่ทา้ยท่ีสดุคนที่ไดร้บัผลประโยชนม์ากที่สดุจากโครงการนีคื้อนายทนุ”  
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ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 28 แจง้ว่าพวกเขาไดม้ีการพกัการช าระค่าเช่า ค่าสาธารณปูโภค ค่าเลา่เรียนเด็ก และ
เงินกู ้แต่การพกัช าระเหล่านีห้มายถึงคนสว่นใหญ่จะตอ้งเผชิญกบัภาระการจ่ายสะสม คนใหข้อ้มลูหลาย
คนกลา่วแบบไม่พอใจว่าการที่รฐัมีนโยบายใหพ้กัช าระหนีค้รอบคลมุเพียงเงินตน้  ผูข้บัขี่จกัรยานยนต์
รบัจา้งคนหนึ่งไดบ้อกว่า   “มนัดเูหมือนว่าไม่ไดช้่วยเท่าไรนกั เพราะเราตอ้งจ่ายมากกว่าเดิมตอนหลงั”    
คนใหข้อ้มลูหลายคนยงับอกอีกว่า  การหนนุช่วยเพื่อลดค่าน า้ค่าไฟนัน้ไม่เพียงพอเมื่อค านึงถึงบิลค่าน า้ค่า
ไฟที่เพิ่มมากขึน้เพราะเด็กและผูใ้หญ่ทกุคนตอ้งอยู่บา้น  
 

 

 
ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 20 เป็นผูไ้ดร้บัเงินกูจ้ากรฐั  ถึงแมว้่าผูต้อบรอ้ยละ 55 ของคนที่กลบัมาท ามาหากิน
เหลา่นีไ้ดก้ลา่วว่าตนเองตอ้งการเงินทนุเพื่อเริ่มงานใหม่อีกครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูช้าย (รอ้ยละ 26) ซึ่ง
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มากกว่าผูห้ญิง (รอ้ยละ18)  โดยหมอนวดเป็นกลุม่ที่ตอ้งการเงินทนุมากที่สดุ (รอ้ยละ31)  ผูข้บัขี่
จกัรยานยนตร์บัจา้ง (รอ้ยละ 28)  และผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย (รอ้ยละ24)  ผูใ้หข้อ้มลูจ านวนหนึ่งยืนยนัว่า
เกณฑแ์ละการตรวจสอบประวติัส าหรบัเงินกูเ้ป็นอปุสรรคส าคญัในการเขา้ถึงของแรงงานนอกระบบที่ดิน้รน
เอาตวัรอดในช่วงโควิด 
 
ผูใ้หข้อ้มลูจ านวนหนึ่งสะทอ้นว่า การสนบัสนนุจากประชาชนทั่วไปและประชาสงัคมถดถอยลงเมื่อเปรียบ 
เทียบกบัช่วงแรกๆของการเกิดโรคระบาด  ซึ่งบคุคลทั่วไป ภาคธุรกิจ วดั และองคก์รชมุชน ไดม้ีการบรจิาค
และช่วยเหลืออย่างแข็งขนั และเขา้ถึงชมุชนแรงงานนอกระบบ   การสนบัสนนุเช่นนีไ้ดเ้หือดหายไปในรอบ
การระบาดลา่สดุ ผูน้  าของกลุม่คนเก็บของเก่าอธิบายว่า  “ตอนที่ภาคประชาสงัคมมาแจกจ่ายอาหาร เขา
จะระบคุนรบัว่า  คนไขโ้ควิด 19 เป็นกลุม่เปา้หมายแรก   ท าใหค้นเก็บของเก่า และคนทั่วไปไม่ไดร้บัอะไร
เลย” 
 
ในทางตรงกนัขา้ม ผูใ้หข้อ้มลูบางคนไดเ้นน้ย า้ถึงการสนบัสนนุและการตระหนกัถึงการด ารงอยู่ของพวกเขา
ที่ไดร้บัจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งไดม้ีการสื่อสารกบัสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย มาตัง้แต่เดือน
มกราคม 2564  ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งเลา่ว่าเธอและเพื่อนรว่มงานไดร้บัถงุยงัชีพจากกระทรวงฯ และดี
ใจที่ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากประกนัสงัคมมาตรา 40  ผูท้  าการผลิตที่บา้นคนหนึ่งบอกว่า  “พวกเราประสบ
ความส าเรจ็ในแง่ของการท าใหร้ฐับาลยอมรบั หน่วยงานรฐัรูจ้กัและพดูถึงประเด็นของแรงงานนอกระบบ”  
 

การสนับสนุนจากองคก์รแรงงานนอกระบบ 
ตัง้แต่เริ่มเกิดโรคระบาด สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและ
อาชีพไดใ้หก้ารสนบัสนนุสมาชิกโดยตรงดงันี:้  
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• สง่ถงุยงัชีพจ านวน 4,200 (ประกอบดว้ย อาหารแหง้ หนา้กากผา้ และน า้ยาฆ่าเชือ้) ใหก้บั
สมาชิกในกรุงเทพฯและภาคอื่นๆ ในประเทศไทยในช่วงการระบาดสามรอบ ดว้ยกองทนุที่ระดม
จากการรณรงคผ์่านสื่อออนไลน ์17 

• ประสานสมาชิกกบัภาคธุรกิจและ NGOs เพื่อการบรจิาคอาหารปรุงสกุอีก 2,000 กลอ่ง 
• อ านวยความสะดวกเพื่อใหส้มาชิกสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ 300 คน รวมทัง้ลกูจา้งท างาน

บา้น ที่เป็นแรงงานขา้มชาติ ซึ่งคนกลุม่นีไ้ม่ไดร้บัการฉีดวคัซีนจากรฐั ใหไ้ดร้บัการฉีดวคัซีนดว้ย 
• เปิด  “สายด่วน”  เพื่อช่วยสมาชิกในการเขา้ถึงการตรวจโควิด เขา้ถึงบรกิารดแูลสขุภาพของรฐั 

ผูใ้หบ้รกิารต่างๆ ยาสมนุไพรและวคัซีน โดยใหบ้รกิารแก่สมาชิกและครอบครวัมากกว่า 300 คน 
• อ านวยความสะดวกใหม้ีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั โดยการรณรงคเ์งินบรจิาคจากประชาชน 

และการบรจิาคของใหก้บัสมาชิกที่เผชิญกบัความยากล าบาก 
• เปิดตวัโฮมแคร ์ไทยแลนด ์ซึ่งเป็นแพลทฟอรม์ที่บรหิารจดัการโดยคนงานเพื่อช่วยประสาน

เชื่อมโยงลกูจา้งท างานบา้นกบัผูว้่าจา้ง  
• ใหก้ารสนบัสนนุเพื่อใหเ้ขา้ถึงโครงการเงินช่วยเหลือของภาครฐัและโครงการช่วยเหลืออ่ืนๆ ท า

ใหแ้รงงานนอกระบบจ านวนมากสามารถเขา้ถึงโครงการเหลา่นีไ้ดส้  าเรจ็  
• อ านวยความสะดวกดา้นเงินกูป้ลอดดอกเบีย้แก่สมาชิกเพื่อใหส้ามารถเริ่มธุรกิจไดอี้กครัง้ โดย

ใหก้ารสนบัสนนุผูท้  าการผลิตที่บา้น  และแรงงานนอกระบบอ่ืนๆ มากกว่า 1,000 คน เป็น
จ านวนเงินทัง้หมด 1.5 ลา้นบาท 

• ฝึกอบรมคนงานในดา้นทกัษะการด ารงชีวิต  เช่น  การผลิตงานฝีมือ และการขายออนไลน ์ 
 
 
กลยุทธก์ารรับมือและการปรับตัว  
 
จนถึงปี 2564 ผูใ้หข้อ้มลูรอบแรกรอ้ยละ 11 มีการเปลี่ยนอาชีพไปท าอย่างอื่น และรอ้ยละ 30 แจง้ว่าตนเอง
มีรายไดจ้ากอาชีพที่สอง  งานใหม่หรืองานทางเลือกเป็นงานที่สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบรวมกลุม่อยู่แลว้ 
(ลกูจา้งท างานบา้น, ผูท้  าการผลิตที่บา้น, ผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย) หรืออาชีพอ่ืนๆ ที่เป็นแรงงานนอกระบบ: 
เช่น  ช่างเสรมิสวย, ขายตรงเครื่องส าอาง, สง่ของหรือขนสง่, เกษตร, ช่างซ่อมต่อเติมบา้น, หรือแรงงาน
รบัจา้งรายวนั  
 

 
17 ผูใ้หก้ารสนบัสนนุสามารถช่วยเหลือสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย และโฮมเนต ประเทศไทย โดยการบริจาคใหแ้ก่การ
รณรงคก์ารบริจาคเงินช่วยเหลือจากประชาชน ดรูายละเอียดไดจ้าก   https://www.weeboon.com/en/campaign/help-the-

thai-federation-of-informal-workers-help-its-members 
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แต่คนที่เขา้มาท างานใหม่ก็ตอ้งเผชิญกบัเรื่องทา้ทายเช่นเดียวกบัคนที่ท ามาอยู่ก่อนแลว้:  เช่น ไม่มีลกูคา้, 
ราคาของที่เพิ่มสงูขึน้  และการแข่งขนักบัคนที่เขา้มาท าใหม่  ผูผ้ลิตงานที่บา้นคนหนึ่งแจง้ว่า  “คนรบังาน
ไปท าที่บา้นหลายคนตอ้งเปลี่ยนอาชีพไปท าขนมอบเพื่อขายในชมุชน แต่เนื่องจากพวกเราหลายคนท า
อย่างเดียวกนั เราไม่มีลกูคา้” ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งคนหนึ่งพดูอย่างรวบรดัว่า  “ท างานเพิ่มขึน้แต่ไม่มี
ลกูคา้ งานจึงไม่น ามาซึ่งรายได ้ งานนีจ้ึงไม่มีประโยชน”์  
 
ผูใ้หข้อ้มลูรอ้ยละ 88  กลา่วว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมานี ้ตนเองตอ้งใชว้ิธีการมากกว่าหน่ึงวิธีเพื่อท าให้
ครอบครวัอยู่รอดใหไ้ด ้แมว้่าตอ้งลดคณุภาพชีวิตลง หรือขายทรพัยส์ินที่มีอยู่จนหมด วิธีการรบัมือที่ใชก้นั
มากที่สดุ คือ การลดการใชจ้่ายในรายการที่ไม่ใช่อาหาร (รอ้ยละ 53) ตามมาดว้ยการกูย้ืมเงิน (รอ้ยละ 51) 
ลดการบรโิภคอาหาร (รอ้ยละ47) และเอาเงินออมมาใช ้(รอ้ยละ44)  คนงานบางสว่นขายเครื่องมือที่ใชท้ า
กิน หรือไม่ก็เอาไปจ าน า อาทิ รถจกัรยานยนต ์หรือ เสือ้วินจกัรยานยนตร์บัจา้ง และเครื่องเย็บผา้ของผูร้บั
ท างานที่บา้น 
 

 
ส าหรบัผูท้ี่ใชว้ิธีถอนเงินออมตัง้แต่โควิดเริ่มระบาด รอ้ยละ 88 บอกว่าพวกเขาไม่สามารถหารายไดไ้ปแทน
เงินออมที่น าออกมาใช ้  มเีพียงรอ้ยละ 4 ที่น ารายไดก้ลบัเขา้มาเป็นเงินออมมากกว่าครึง่  จากสถานการณ์
นีท้  าใหจ้ านวนการกูย้ืมในปี 2564  สงูกว่าในปี 2563 (รอ้ยละ 51 ในปี 2564 และรอ้ยละ 34 ในปี 2563)   
ผูน้  าของกลุม่คนเก็บของเก่าบอกว่า “เมื่อเราขายทกุอย่าง ก็ไม่มีอะไรเหลือ ฉนัคิดว่าเราคงไม่มีโอกาสสกั
เท่าใด ที่จะมีทรพัยส์ินเหมือนกบัที่เราเคยหาไดอี้กแลว้ ฉันพดูไดเ้ลยว่าตอ้งใชเ้วลาอีก 6-7 ปี พวกเราจึงจะ
กลบัมาฟ้ืนตวัได”้  
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หนีส้ินเป็นเรื่องที่เป็นความกงัวลส าหรบัแรงงานนอกระบบ นี่เป็นกลุม่แรงงานที่เป็นหนีอ้ยู่แลว้ช่วงก่อนเกิด
โควิด และเวลานีม้ีหนีใ้หม่เพิ่มขึน้มาอีก18 ผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้ง  หมอนวด  และคนเก็บของเก่า เป็น
กลุม่ที่ดเูหมือนว่ากูย้ืมเงินมากกว่ากลุม่อื่น  ในบรรดาคนที่กูย้ืมรอ้ยละ 42 แจง้ว่าพวกเขากูย้ืมจากผูใ้หกู้ใ้น
ระบบ รอ้ยละ 39 กูย้ืมจากคนในครอบครวั รอ้ยละ 34 กูย้ืมจากผูใ้หกู้ห้รือเจา้หนีน้อกระบบ และรอ้ยละ23 
กูย้ืมจากเพื่อนหรือเพื่อนบา้น  อตัราการกูย้ืมจากเจา้หนีน้อกระบบเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะการกูม้ี
ดอกเบีย้สงูมากและสะทอ้นถึงสภาวะสิน้หวงัของคนงาน  ในการสมัภาษณ ์คนงานบอกว่าตวัเขาหรือเพื่อน
รว่มงานบางคนมีความจ าเป็นตอ้งหนีจากเจา้หนีน้อกระบบ  เมื่อเขาไม่มีเงินไปจ่าย  โดยการหลบซ่อนอยู่ที่
อ่ืน หรือแมแ้ต่ยา้ยบา้นหนี  

 

 
การฟ้ืนตัวและก้าวต่อไป  
 

 
18  Komin, W., R. Thepparp, B. Subsing and D. Engstrom (2021), ‘Covid-19 and its impact on informal sector 
workers: a case study of Thailand’, Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 31 (1–2), 80–8 
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ปลายเดือนธันวาคม 2563 สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและ
อาชีพ ไดเ้สนอขอ้เรียกรอ้งในเรื่องการฟ้ืนฟตู่อกระทรวงแรงงาน 19 ในเรื่องนี ้กระทรวงแรงงานไดต้อบสนอง
โดยการจดัใหม้ีการประชมุหลายครัง้ระหว่างสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทยและหน่วยงานรฐั
หลายองคก์ร อาทิ กระทรวงการคลงั กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงอตุสาหกรรม กรุงเทพมหานคร และธนาคารแห่งประเทศไทย  และต่อมาไดม้ีการด าเนินงานดงันี:้  

• การลดอตัราการสง่เงินสมทบประกนัสงัคมของแรงงานนอกระบบ (มาตรา 40) ลงรอ้ยละ 40 จาก
เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565  

• อนญุาตใหแ้รงงานนอกระบบสามารถใชศ้นูยฟ้ื์นฟขูองภาครฐักรณีบาดเจ็บจากการท างาน  
• ลดดอกเบีย้กองทนุผูร้บังานไปท าที่บา้นเหลือ 0 % เป็นเวลา 3 เดือนส าหรบัเงินที่กูก้่อนเดือน

ตลุาคม 2563 และระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - สิงหาคม 2565 
• ใหผู้ป้ระกนัตนมาตรา 40 ไดร้บัการชดเชยการสญูเสียรายไดใ้นกรณีที่ตอ้งกกัตวัที่บา้น 20  
• เปิดศนูยต์รวจโควิดส าหรบัแรงงานในระบบและนอกระบบ  
• ช่วยใหส้มาชิกสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบไดร้บัการฉีดวคัซีน (อย่างที่อธิบายขา้งตน้)  

 
ในทางกลบักนั หน่วยงานกรุงเทพมหานครไม่ไดท้ าตามที่สญัญาไวเ้รื่องที่จะช่วยผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยรวมถึง
ในพืน้ที่น าร่องที่หน่วยงานไดอ้นมุติัแลว้ กรุงเทพมหานครไดย้กเลิกการประชมุที่นดัหมายแลว้และไม่ยอม
ใหผู้ค้า้หาบเรแ่ผงลอย เขา้พบ ทัง้ที่หน่วยงานรฐัต่างๆ อาทิ กระทรวงแรงงาน ส านกังานหลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาติ และวฒุิสมาชิกใหก้ารสนบัสนุนขอ้เสนอของผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย  
 
 

แผนการฟ้ืนตัวของสมาพันธแ์รงงานนอกระบบส าหรับกรุงเทพ: ปี 2565 
 
สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ เชิญชวนหน่วยงาน
รฐับาลสนบัสนนุการฟ้ืนตวัและการพฒันาเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ โดยผ่านแนวทาง 4 เรื่องดงันี:้  
 

1. การฟ้ืนฟูการจ้างงาน 
1) ช่วยใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่ากฎหมายและนโยบายต่างๆ ตระหนกัถึงแรงงานนอกระบบ 

รวมถึงสง่เสรมิ ปกปอ้ง และก ากบังานของพวกเขา มากกว่าการละเลยหรือลงโทษ 

 
 
19  See www.wiego.org/publications/covid-19-crisis-and-informal-economy-informal-workers-bangkok-thailand 
20  โดยปกติบุคคลที่ลงทะเบียนภายใตโ้ครงการประกนัสงัคมโดยสมคัรใจของประเทศไทย (มาตรา 40) มีสิทธ์ิไดร้บัการชดเชยรายได ้
300 บาท/วนั เป็นเวลา 40 วนัเมื่อเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่กล่าวขา้งตน้  แรงงานนอกระบบ
เหล่านีจ้ะสามารถเขา้ถึงสิทธิประโยชนน์ีเ้มื่อกกัตวัอยู่บา้นเมื่อป่วยดว้ยโควิด  
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2) จดัใหม้ีกองทนุแรงงานนอกระบบเพื่อใหเ้งินกูป้ลอดดอกเบีย้ส าหรบัแรงงานนอกระบบทกุ
สาขาอาชีพ 

3) เคารพสิทธิในการท างานในพืน้ที่สาธารณะโดยการคืนบาทวิถีใหก้บัผูค้า้หาบเรแ่ผงลอย 
และท างานรว่มกบัองคก์รของผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยเพื่อการจดัถนนคนเดิน  ตลาดนดั และ
งานกิจกรรมต่างๆ  

4) จดัใหม้ีโควตาสินคา้และบรกิารของแรงงานนอกระบบส าหรบัหน่วยงานรฐัทุกระดบัในการ
จดัซือ้จดัจา้งอย่างนอ้ยที่สดุรอ้ยละ 30 ของสินคา้และบรกิารจากแรงงานนอกระบบที่
ไดร้บัผลกระทบจากโควิด 19  

5) รบัประกนัวนัท างาน 10 วนัต่อเดือนโดยไดร้บัค่าจา้งไม่ต ่ากว่าค่าจา้งขัน้ต ่าส าหรบัคนงาน
ทกุคน โดยการจดัใหม้ีบรกิารที่มีความจ าเป็นอย่างเรง่ด่วน อาทิ บริการช่วยดแูลเด็ก 
ผูส้งูอาย ุ ผูพ้ิการ  งานสาธารณปูโภค  งานดา้นการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม  

6) สนบัสนนุแรงงานนอกระบบหรือสหกรณใ์นการพฒันาและสง่เสรมิธุรกิจออนไลน ์
 

2. พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับเศรษฐกิจหลังโควิด  
1) จดัฝึกอบรมเรื่องโควิด 19  ที่เก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
2) ฝึกอบรมและเพิ่มทกัษะลกูจา้งท างานบา้นและแรงงานนอกระบบอ่ืนๆ ในเรื่องการท างาน

ดแูลเด็ก  ผูส้งูอาย ุ และผูพ้ิการ อย่างมีคณุภาพ 
3) ฝึกอบรมแรงงานนอกระบบเรื่องเทคโนโลยีดิจิทลัและทกัษะดา้นการตลาดส าหรบัธุรกิจ

ต่างๆของเขา 
 

3. สวัสดิการประกันสังคมส าหรับทุกคน: ส่งเสริมความเสมอภาคในด้านความคุ้มครองทาง
สังคม 

1) ขยายการประกนัสงัคมใหค้รอบคลมุและจดัใหม้ีสิทธิประโยชนท์ี่เท่าเทียมกนัส าหรบั
แรงงานนอกระบบทุกกลุม่  แรงงานในระบบ  และแรงงานขา้มชาติ 

• ในระยะเวลาอนัใกลน้ี ้ควรมีการปรบัปรุงสิทธิประโยชนก์ารประกนั ตามมาตรา 40 (ซึ่ง
ครอบคลมุแรงงานนอกระกลุ่มต่างๆ)  รวมถึงการใหเ้งินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่คนงาน
ในช่วงการระบาดของโควิดและนโยบายท่ีต่อเนื่องในการชดเชยการสญูเสียรายไดข้อง
คนงานที่ตอ้งกกัตวัที่บา้น  

• ในระยะกลาง  จดัใหม้ีการประกนัการว่างงานส าหรบัคนงานทกุคนในประเทศไทย 
(แรงงานนอกระบบ  แรงงานในระบบ  และแรงงานขา้มชาติ) จดัใหม้ีการคุม้ครองความ
เป็นมารดาในดา้นการประกนัรายไดอ้ย่างนอ้ย 90 วนั  โดยการประกนัรายไดอ้ย่างนอ้ย
ในอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า  
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2) จดัใหม้ีศนูยเ์ลีย้งเด็กที่เปิดด าเนินการในเวลาท างานของแรงงานนอกระบบ 
3) ขยายความคุม้ครองเงินสงเคราะหบ์ุตรใหค้รอบคลมุทุกครวัเรือนในประเทศไทยแบบถว้นหนา้  

 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในกลไกการก าหนดนโยบาย 

1) สรา้งความมั่นใจการมีตวัแทนของแรงงานนอกระบบในคณะกรรมการประกนัสงัคมเพื่อให้
แรงงานนอกระบบสามารถไดร้บัสิทธิอย่างเท่าเทียมกบัแรงงานในระบบและผูแ้ทนจากภาครฐั  

2) เพิ่มจ านวนของตวัแทนแรงงานนอกระบบในคณะกรรมการบรหิารแรงงานนอกระบบ เพื่อให้
สมดลุกบัผูแ้ทนจากภาครฐั 

 
การศึกษาเร่ืองวิกฤตโควิด 19 และเศรษฐกิจนอกระบบ เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างเครือข่าย
ผูห้ญิงระดบัสากล Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)  และ
องคก์รภาคีตวัแทนแรงงานนอกระบบใน 12 เมือง  กลา่วคือ   อกักรา ประเทศกานา   อาหเ์มดาบดั 
ประเทศอินเดีย   กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย   ดาการ ์ประเทศเซเนกลั   ดารเ์อสซาลาม ประเทศ
แทนซาเนีย   เดลี ประเทศอินเดีย  เดอรบ์นั ประเทศแอฟรกิาใต ้  ลิมา ประเทศเปรู   เม็กซิโกซิตี ้ประเทศ
เม็กซิโก   เพลเวน ประเทศบลัแกเรีย   นิวยอรค์ซิตี ้ประเทศสหรฐัอเมริกา   และทีรูปปรู ์ประเทศอินเดีย  
โดยการสนบัสนนุจาก  ศนูยว์ิจยัเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ  (International Development Research 
Center -IDRC /CRDI) ประเทศแคนาดา  วิธีการศกึษาใชแ้บบผสมผสาน อนัประกอบดว้ยการส ารวจ โดย
ใช ้แบบสอบถามต่อแรงงานนอกระบบ  และการสมัภาษณโ์ดยใชแ้บบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งต่อผูน้  า
แรงงานนอกระบบ  และผูใ้หข้อ้มลูหลกั โดยเป็นการสมัภาษณท์างโทรศพัท ์ หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่ม
สามารถอ่านไดจ้ากลิงค ์ wiego.org/COVID-19-Global-Impact-Study  
 
เครือข่ายผูห้ญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing 
(WIEGO) เป็นเครือข่ายระดบัสากลที่มุ่งเนน้การเสรมิสรา้งอ านาจใหแ้ก่แรงงานยากจน โดยเฉพาะผูห้ญิง
ใหม้ีความเป็นอยู่ที่มั่นคง โดยเฉพาะแรงงานหญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ  WIEGO เชื่อว่าแรงงานทุกคน
ควรไดร้บัโอกาสที่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ  สิทธิ  ความคุม้ครอง  และการแสดงความคิดเห็น WIEGO 
สง่เสรมิใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงโดยการพฒันาขอ้มลูสถิติและการขยายองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัเศรษฐกิจนอก
ระบบ  การสรา้งเครือข่าย  และพฒันาขีดความสามารถในกลุม่องคก์รแรงงานนอกระบบ รวมทัง้ การ
รว่มมือกบัเครือข่ายและองคก์รต่างๆ ในการผลกัดนันโยบายระดบัทอ้งถิ่น ระดบัประเทศ และระดบัสากล  
หากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มสามารถเยี่ยมชมในเว็บไซด ์www.wiego.org  
 

http://www.wiego.org/
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สมาพนัธแ์รงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย (The Federation of Informal Workers of Thailand - FIT) 
เป็นตวัแทนของแรงงานนอกระบบทั่วประเทศไทยกว่า 23,000 คน สมาชิกของสมาพนัธฯ์ คือ 

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย  
สมาคมผูข้บัขี่จกัรยานยนตร์บัจา้งประเทศไทย  
เครือข่ายลกูจา้งท างานบา้นในประเทศไทย  
สหกรณบ์ริการหมู่บา้นนกักีฬา  
และสหพนัธผ์ูค้า้หาบเรแ่ผงลอย กรุงเทพมหานคร  

 
สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทยและมลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ เป็นองคก์รที่
ใหก้ารสนบัสนนุทางวิชาการกบัสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทยและองคก์รสมาชิกอ่ืนๆ  
 
การศึกษานีไ้ดร้บัการสนบัสนนุจาก ศนูยว์ิจยัเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ – IDRC เมืองออตตาวา 
ประเทศแคนาดา ความคิดเห็นในรายงานฉบบันีไ้ม่เก่ียวขอ้งแต่ประการใดกบัองคก์รและคณะกรรมการ
บรหิารของ IDRC 
 
 
 
 
 

 


