รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing – WIEGO
ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)
คณะผู้จัดท�ำ: Ms. Sarah Orleans Reed, Ms. Ana Carolina Ogando,
นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์, นางสาวชิดชนก สมานตระกูล และ นางสาวพรรณี โทวกุลพานิชย์
แปลและเรียบเรียงโดย อัสมา แก้วประดับ และ ชิดชนก สมานตระกูล

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing – WIEGO
ร่วมกับ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

คณะผู้จัดท�ำ: Ms. Sarah Orleans Reed, Ms. Ana Carolina Ogando,
นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์, นางสาวชิดชนก สมานตระกูล
และ นางสาวพรรณี โทวกุลพานิชย์
แปลและเรียบเรียงโดย อัสมา แก้วประดับ และ ชิดชนก สมานตระกูล
รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพ : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ แปลและเรียบเรียงจาก Informal Workers in Bangkok,
Thailand : Scan of Four Occupational Sectors ของ Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)
พิมพ์ครั้งที่ 1:
คณะผู้จัดท�ำ:
		
แปลและเรียบเรียง:
ศิลปกรรม :
ลิขสิทธิ์ภาพ:
ISBN:

กันยายน 2560
Ms. Sarah Orleans Reed, Ms. Ana Carolina Ogando,
พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์, ชิดชนก สมานตระกูล, พรรณี โทวกุลพานิชย์
อัสมา แก้วประดับ และ ชิดชนก สมานตระกูล
Aashika Cunha และ ฟาติมะฮ์ วิริยาทร
Paula Bronstein / Getty Images Reportage
978-92-95106-61-1

จัดพิมพ์โดย:
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)
		
องค์กรการกุศลจดทะเบียนเลขที่ 6273538, เลขทะเบียนการกุศล 1143510
		
WIEGO Limited, 521 Royal Exchange, Manchester, M2 7EN, United Kingdom
		
www.wiego.org
ลิขสิทธิ์ของ WIEGO © อนุญาตให้ท�ำซ�้ำหรือเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยต้องระบุแหล่งที่มา

วิบูลย์ศรี วงศ์เสงี่ยม, สมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย (โฮมเน็ท) ก�ำลังเย็บเสื้อผ้ามุสลิมในบ้านของตนเองแถบชานเมือง
รูปโดย: Paula Bronstein / Getty Images Reportage

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ

6
10

บทที่ 1: บทน�ำ
ที่มาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
บริบทของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลประชากรตามสาขาอาชีพและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่างประชากรรายอาชีพ
ระเบียบวิธีวิจัยและผู้เข้าร่วมวิจัย

12
12
14
14
17
18

บทที่ 2: การประกอบอาชีพ
กิจกรรมอาชีพและการเข้าถึงลูกค้า
อุปสรรคในการประกอบอาชีพและอุปสรรคในการเข้าถึงลูกค้า
การรับมือกับอุปสรรคในการเข้าถึงลูกค้า

24
24
27
34

บทที่ 3: การเข้าถึงบริการสาธารณะ
บริการสาธารณสุข
อุปสรรคด้านที่อยู่อาศัย
อุปสรรคด้านอื่นๆ

39
39
44
47

บทที่ 4: หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
การขอใบอนุญาตและการลงทะเบียน
ผู้บังคับใช้กฎหมาย
การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
การมีส่วนร่วมในนโยบายและแผนงานของภาครัฐ

49
49
51
51
53
54

บทที่ 5: ประโยชน์ของแรงงานนอกระบบต่อสังคม

57

บทที่ 6: ผลการศึกษาที่ส�ำคัญและสรุป
การประกอบอาชีพและการเข้าถึงลูกค้า
การเข้าถึงบริการสาธารณะ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับหน่วยงานต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การสร้างประโยชน์ต่อสังคมของแรงงานนอกระบบ
อภิปรายผล
แรงงานนอกระบบ: คนชายขอบที่จ�ำเป็นของสังคม
การจัดตั้งแรงงานนอกระบบ: ความส�ำเร็จ, ความท้าทาย และอนาคต

63
63
65
66
67
69
69
70

บรรณานุกรม
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2

72
76
83

บทสรุปผู้บริหาร

แกนน�ำกลุ่มผู้ผลิตเพื่อขาย ก�ำลังอธิบายและวาดภาพภาพบ้านของตนเองในระหว่างการวิจัย รูปโดย : S. O. Reed

การศึกษานีไ้ ด้มงุ่ เน้นไปทีก่ ลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็นแรงงานนอกระบบและแกนน�ำแรงงานนอกระบบจ�ำนวน 66 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึง่ ประกอบไปด้วยสีส่ าขาอาชีพดังนี้ ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ น, ลูกจ้างท�ำงานบ้าน, ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
รับจ้าง และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การวิจัยครั้งนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:
− ศึกษาประเด็นส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการเข้าถึงการบริการสาธารณะของแรงงานนอกระบบ
− ศึกษากลยุทธ์ทแี่ รงงานนอกระบบและองค์กรฐานสมาชิก (membership-based organizations-MBOs) ใช้ในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
− ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานนอกระบบ, องค์กรของรัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
− ศึกษาคุณูปการของแรงงานนอกระบบที่มีต่อผู้คน ชุมชน และสังคมในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาจะน�ำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการ รวมถึงการก�ำหนดนโยบายต่างๆของสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ
กรุงเทพมหานคร และข้อเสนอแนะต่อ WIEGO, เครือข่ายแรงงานนอกระบบ, หน่วยงานรัฐระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ และ
องค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ
ผลการศึกษาโดยรวมสะท้อนให้เห็นว่า:
6

แรงงานนอกระบบมีส่วนท�ำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย มีความเจริญรุ่งเรือง และมี
บทบาทส�ำคัญเชิงโครงสร้างต่อเศรษฐกิจในระบบ แรงงานนอกระบบมีส่วนอย่างมากในฐานะสมาชิกชุมชน, ผู้ให้บริการ และ
ผูข้ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจ คุณปู การทีเ่ กิดขึน้ จากแรงงานเหล่านีไ้ ด้รบั การยืนยันจากงานวิชาการทัง้ เก่าและใหม่ทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับความ
เป็นเมือง ตัวอย่าง เช่น ค่านิยม “การเป็นหูเป็นตา” ในการเสริมสร้างความปลอดภัยและความรู้สึกร่วมของชุมชน, การพึ่งพาผู้
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างในฐานะผูเ้ ชือ่ มโยงส่งต่อผูโ้ ดยสารเข้าระบบขนส่งมวลชนทีม่ กี ารเชือ่ มต่อทีอ่ าจยังด้อยประสิทธิภาพ
ในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร และบทบาทของผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยในการขับเคลือ่ นระบบอาหารให้เขตเมือง นอกจากนี้ การ
วิจยั กลุม่ ย่อย (การสนทนากลุม่ -Focus group) ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางทีแ่ รงงานนอกระบบให้การสนับสนุนโดยตรงแก่ระบบ
เศรษฐกิจและแรงงานในระบบ ตัวอย่างเช่น บริการขนส่งและอาหารราคาไม่แพงแก่แรงงานในระบบและเจ้าหน้าทีร่ ฐั (ผูข้ บั ขีร่ ถ
จักรยานยนต์รบั จ้างและร้านค้าหาบเร่-แผงลอย), การลดภาระในการดูแลครอบครัวของบุคลากรระดับวิชาชีพและส่งเสริมผูห้ ญิง
ท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ท�ำงานอยู่ในระบบ (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน), และการผลิตสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังผู้ค้าปลีกในระบบ
(ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน) ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าแรงงานในระบบและนอกระบบไม่ได้เพียงท�ำงานขนานกันอย่างอิสระ แต่เศรษฐกิจใน
ระบบยังต้องอาศัยและพึ่งพาการบริการของแรงงานนอกระบบด้วยเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน สถานภาพทีไ่ ม่เป็นทางการของแรงงานก็ถอื เป็นสาเหตุของความเปราะบางทางเศรษฐกิจสังคมและ
ทางกฎหมายของแรงงานนอกระบบ ข้อมูลจากทุกสาขาอาชีพในการศึกษาครัง้ นี้ แรงงานแสดงความรูส้ กึ ถึงมลลักษณ์ทางสังคม
ทีม่ ตี อ่ อาชีพของพวกเขา ลูกจ้างท�ำงานบ้านและผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นประสบปัญหาหลายอย่างในการท�ำงาน ตัวอย่างเช่น ลูกจ้าง
ท�ำงานบ้านขาดการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยประสบปัญหาการถูก
ไล่ท,ี่ การคุกคามในรูปแบบต่างๆ และการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีบ่ งั คับกฎหมาย และคงเป็น
เรื่องยากหากจะไม่กล่าวถึงความเปราะบางและความไม่แน่นอนที่ผู้ค้าหาบเร่ประสบเมื่อไม่นานมานี้ จากการบังคับย้ายหาบเร่
แผงลอยซึ่งด�ำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย “คืนทางเท้าให้ประชาชน” ยิ่งไปกว่านั้น สถานะทางอาชีพที่ไม่เป็น
ทางการยังเป็นตัวขัดขวางแรงงานเหล่านีไ้ ม่ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชือ่ ทีจ่ ะช่วยให้พวกเขามีบา้ นเป็นของ
ตั ว เองได้ การไม่ มี ฐ านทะเบี ย นราษฎร์ ใ นกรุ ง เทพจึ ง กลายเป็ น อุ ป สรรคหลั ก ใหญ่ ใ นการใช้ สิ ท ธิ ใ นฐานะพลเมื อ งของ
กรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้บทบาทของแรงงานนอกระบบจึงถูกก�ำหนดโดย “ความจ�ำเป็น” “ความเป็นชายขอบ
ของสังคม” “และความไม่มตี วั ตน” (Sopranzetti, 2556) จึงไร้พลังในการดึงความสนใจและการให้ความส�ำคัญจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั
แรงงานนอกระบบรับรู้ถึงประโยชน์ของการรวมตัวจัดตั้ง แต่ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาหลายอย่างในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรฐานสมาชิก แรงงานจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แกนน�ำองค์กรฐานสมาชิก ได้ยกให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกัน หรือยกตัวอย่างให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มนั้นสามารถช่วยส่งเสริมการท�ำมาหากิน
ได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ดี แรงงานส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้วิธีการระดับบุคคลในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆในการประกอบอาชีพ
เช่น การพัฒนาตัวเองเพือ่ ให้เป็นแรงงานทีม่ ที กั ษะสูงและความน่าเชือ่ ถือ, พัฒนาสินค้าทีต่ อบสนองตลาดมากยิง่ ขึน้ , หรือปรับตัว
ให้เข้ากับรายได้ที่ลดลงโดยการประหยัดค่าครองชีพ ข้อท้าทายต่างๆในการจัดตั้งกลุ่มที่ถูกอธิบายโดยผู้เข้าร่วมการศึกษา
ครั้งนี้ สะท้อนถึงปัญหาที่องค์กรด้านแรงงานนอกระบบทั่วโลกเผชิญอยู่อย่างชัดเจน (Bonner and Spooner 2553) ตัวอย่าง
เช่น ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกกลุ่ม, ช่องว่างทางความสามารถและการมีส่วนร่วมทางสังคมระหว่างแรงงานในระดับแกนน�ำ
และแรงงานที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม ในส่วนของการไม่มีเครือข่ายผู้ค้าขายระดับเมือง ความพยายามของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ท้องถิน่ ในการต่อรองเพือ่ ใช้พนื้ ทีส่ าธารณะ กับนโยบายการกวาดล้างแบบปูพรมจึงไม่ประสบความส�ำเร็จ ด้วยการจัดตัง้ สมาพันธ์
แรงงานนอกระบบขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ แกนน�ำองค์กรฐานสมาชิกมีโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพในการวางแผนและการสื่อสารระหว่าง
กลุ่มสมาชิกและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มสมาชิกในฐานะ “แรงงาน” และในขณะเดียวกันยังคงอัตลักษณ์ตัวตนเดิมและ
สนับสนุนระบบในฐานะ “สมาชิกชุมชน”

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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ผลการศึกษาเฉพาะกรณีประกอบด้วย:

การประกอบอาชีพและบทบาทในระบบเศรษฐกิจ
บ่อยครัง้ ทีแ่ รงงานนอกระบบต้องหาช่องทางอืน่ ในการหารายได้ นอกเหนือจากอาชีพหลักของพวกเขาเพือ่ ให้เพียง
พอต่อการด�ำรงชีพ: โดยร้อยละ 50 ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และร้อยละ 33 ของผู้ทำ� การผลิตที่บา้ นที่เข้าร่วมการวิจัย
มีอาชีพเสริมนอกเหนืองานหลักของพวกเขา ในขณะทีส่ ว่ นใหญ่ลกู จ้างท�ำงานบ้านท�ำงานเต็มเวลากับนายจ้างคนเดียว แต่ใช้เวลา
ในวันหยุดในการไปท�ำงานบ้านอืน่ ด้วย และเนือ่ งด้วยการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในเขตเมืองท�ำให้ผคู้ า้ หาบเร่แผงลอยในพืน้ ที่
ที่ยกเลิกจุดผ่อนผันจึงเสมือนถูกบีบบังคับให้หาช่องทางท�ำมาหากินอื่น
แรงงานนอกระบบเป็นผู้ให้บริการทั้งแก่ลูกค้าทั้ง “ในระบบ” และ “นอกระบบ”: ในขณะที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่มีเป้าหมายการให้บริการแก่แรงงานในระบบในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกงาน
ในขณะทีผ่ ขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างในพืน้ ทีช่ านเมืองของกรุงเทพมหานครอาศัยแรงงานนอกระบบด้วยกันเป็นกลุม่ ลูกค้าหลัก
เช่นเดียวกับผู้รับงานไปท�ำที่บ้านที่ส่วนมากจะรับงานจากลูกค้าในระบบ เช่น บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ แต่ผู้ผลิตเพื่อ
ขายจะท�ำงานให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปในชุมชนและที่รู้จักต่อๆกันมา
ในส่วนของอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ท�ำการผลิตที่บ้านได้ยกถึงปัญหาที่
เกิดจากแรงกดดันทางด้านการตลาด (กลไกตลาด) ในขณะทีผ่ คู้ า้ หาบเร่แผงลอยเน้นถึงนโยบายและกฎระเบียบจากภาครัฐ
ส่วนลูกจ้างท�ำงานบ้านให้ความส�ำคัญกับทุนมนุษย์ อุปสรรคหลักในการประกอบอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อแรงงานนอกระบบประกอบ
ด้วย:
− แรงกดดันทางด้านการตลาด (กลไกตลาด): ผู้ผลิตเพื่อขายมีช่องทางขายหรือตลาดค่อนข้างจ�ำกัด ในขณะที่ผู้รับงานไปท�ำที่
บ้านประสบปัญหางานไม่ต่อเนือ่ ง รวมถึงงานเร่งด่วนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึง่ ส่งผลต่อการบริหารจัดการเวลาในช่วงงาน
เร่งด่วน ขณะทีผ่ ขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างประสบกับอุปสงค์ทคี่ อ่ นข้างแตกต่างกันระหว่างช่วงชัว่ โมงเร่งด่วนและช่วงเวลาอืน่ ๆ
− นโยบายรัฐและการปฏิบัติของภาครัฐ: การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่มีต่อหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานครเมื่อไม่นาน
มานี้มีผลกระทบโดยตรงและอย่างมากต่อผู้ค้าหนึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ในขณะที่อีกกลุ่มก็เผชิญกับแรงกดดันและ
ความกังวลอันเนื่องมาจากสถานะทางกฎหมายของตลาด รวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้อธิบายถึงกรอบกฎหมายซึ่ง
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถบังคับเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ส�ำหรับลูกจ้างท�ำงานบ้านก็ต้องเสียเวลาในท�ำงาน เนื่องจากการ
เดินทางที่ไม่สะดวก
− ทุนมนุษย์และทุนทรัพย์: ลูกจ้างท�ำงานบ้านรู้สึกว่าการขาดทักษะบางอย่าง (เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ, การท�ำอาหาร) เป็นข้อ
จ�ำกัดในการดึงดูดผู้ว่าจ้างที่ต้องการ และการหาอาชีพใหม่ภายหลังเกษียณอายุ ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านต้องการทักษะการท�ำงานที่
สูงขึน้ และอุปกรณ์การท�ำงานทีเ่ หมาะเพือ่ เข้าถึงฐานลูกค้าทีต่ อ้ งการเช่นเดียวกัน
− ภาระครอบครัวและปัญหาสุขภาพ: แรงงานหญิงมีภาระงานในการดูแลครอบครัวและการตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบ
ประสิทธิภาพการท�ำงานและโอกาสในการท�ำงาน อายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นข้อกังวลในทุกเพศและทุกสายอาชีพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลูกจ้างท�ำงานบ้านที่เกรงว่าจะเกิดการเลือกปฏิบัติของนายจ้างอันเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้น
− แรงขับของเศรษฐกิจมหภาค: ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยถูกมองว่าเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการสร้างรายได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับแรงงานที่พึ่งพาการตลาด “นอกระบบ” เป็นส่วนใหญ่ แรงงานนอกระบบยังได้สังเกตถึงการแข่งขันที่สูง
ขึ้นในตลาดแรงงานนอกระบบ ตัวอย่างเช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ได้จดทะเบียน, ลูกจ้างท�ำงานบ้านที่ค่าแรงถูกกว่า
และอายุน้อยกว่า, เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปน�ำเข้าราคาถูก และผู้ค้าหน้าใหม่ รวมถึงร้านสะดวกซื้อที่เพิ่มขึ้น
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การเข้าถึงการบริการทางสังคม
ปัญหาเชิงปฏิบตั กิ ารและทรรศนะคติเชิงลบต่อบริการสาธารณสุขเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขมี
คุณภาพส�ำหรับแรงงานนอกระบบ: แรงงานจ�ำนวนมากยังกังขากับคุณภาพการรักษาภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าของไทย แม้วา่ บางคนจะเล่าถึงประสบการณ์ทดี่ ใี นการรับบริการก็ตาม อุปสรรคของการเข้ารับบริการประกอบด้วย การรอ
คิวนาน, คุณภาพการรักษาและการบริการทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ, ขัน้ ตอนการส่งตัวทีย่ งุ่ ยาก, การต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ค่ายานอก
บัญชี ค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง ค่าผ่าตัด และค่ามัดจ�ำเพิ่มเติมจากสิทธิ์ รวมถึงชั่วโมงการเปิดให้บริการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาในกรณีฉุกเฉิน รวมถึง กรณีอุบัติเหตุทางถนน (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ปัญหาเหล่านี้ท�ำให้สถานะทางการ
เงินของแรงงานแย่ลง ด้วยเหตุที่พวกเขาต้องหยุดงานทั้งวันเพื่อไปโรงพยาบาลหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้คาดคิด ด้วยเหตุนี้ผู้
เข้าร่วมการศึกษานี้หลายคนยอมเสียค่าเงินให้กับคลินิกเอกชนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรายได้
ส�ำหรับแรงงานบางคนการไม่มฐี านทะเบียนราษฎร์ในกรุงเทพ เป็นข้อจ�ำกัดในการใช้สทิ ธิพลเมืองและเข้าถึงบริการ
ที่ควรได้รับ: ในจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและลูกจ้างท�ำงานบ้านเป็นกลุ่มที่มีบ้าน
เป็นของตนเองในกรุงเทพมหานครน้อยกว่ากลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การไม่มีฐานทะเบียนราษฎร์ใน
เขตนัน้ ๆท�ำให้แรงงานไม่สามารถเลือกผูแ้ ทนในท้องทีห่ รือเข้าถึงการสนับสนุนทางสังคมบางอย่างจากหน่วยงานรัฐท้องถิน่ ได้ เช่น
กองทุนหมู่บ้าน ที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานเขต ลูกจ้างท�ำงานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้าง อธิบายถึงความยากล�ำบากในการย้าย
สิทธิป์ ระกันสุขภาพถ้วนหน้าเพือ่ มารับบริการยังโรงพยาบาลในเขตทีพ่ กั อาศัย
การไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชือ่ อันเนือ่ งมาจากสถานะของแรงงานนอกระบบ เป็นอุปสรรคส�ำคัญ (ทีแ่ รงงานได้
กล่าวถึง) ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และบ้านพักอาศัยของพวกเขา นอกจากกลุ่มลูกจ้างท�ำงานบ้านที่ “อาศัยอยู่กับ
นายจ้าง” แล้วนัน้ แรงงานส่วนใหญ่ทไี่ ม่มบี า้ นของตนเองในกรุงเทพฯ ต้องการทีจ่ ะมีบา้ นเป็นของตนเอง ส�ำหรับผูท้ มี่ บี า้ นแล้วก็
อยากที่จะปรับปรุงบ้านพักเพื่อแก้ปัญหาในช่วงน�้ำท่วม ต้องการแยกพื้นที่ท�ำงานออกจากส่วนพักอาศัย (ส�ำหรับผู้ท�ำการผลิตที่
บ้าน), หรือเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตามแรงงานในทุกสายอาชีพเผชิญกับปัญหาการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจาก
การไม่มสี นิ ทรัพย์คำ�้ ประกัน, หลักฐานการรับเงินเดือน หรือผูค้ ำ�้ ประกัน ในขณะทีแ่ รงงานบางคนก็กล่าวตรงไปตรงมาว่าไม่อยาก
เป็นหนี้

ความสัมพันธ์กับองค์กรและหน่วยงานในเขตเมือง
หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมาย มีการควบคุมและออกกฏระเบียบอย่างเข้มงวดแต่ไม่ค่อย
ให้การสนับสนุนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เนื่องด้วยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้า
หาบเร่แผงลอยต้องใช้ที่สาธารณะ จึงเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายอย่างสม�่ำเสมอ แรงงานบางคนมีทัศนคติที่เป็น
กลางกับการปฎิสมั พันธ์นี้ แต่สว่ นใหญ่อธิบายถึงประสบการณ์ไม่ดที มี่ สี าเหตุมาจากนโยบายทีไ่ ม่เป็นธรรมหรือการทุจริตในระดับ
ล่าง นอกเหนือจากการบริการความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะที่พวกเขามีส่วนร่วมในฐานะ “เป็นหูเป็นตา” ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างและผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยไม่ได้ยกตัวอย่างกรณีอนื่ ใดทีเ่ จ้าหน้าทีม่ สี ว่ นสนับสนุนอาชีพของพวกเขา
ในทางกลับกันผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นและลูกจ้างท�ำงานบ้านสามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนต่างๆได้ ถึงแม้วา่ สภาพการ
ท�ำงานที่โดดเดี่ยวอาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงก็ตาม มีหน่วยงานและบริการเชิงส่งเสริมหลากหลายให้กับผู้ท�ำการผลิตที่
บ้าน เช่น กองทุนส�ำหรับผูท้ ำ� งานทีบ่ า้ น, กองทุนหมูบ่ า้ น, การอบรมจากส�ำนักงานเขต อย่างไรก็ตามการเข้าถึงการบริการเหล่านี้
ขึ้นอยู่กับความคิดริเริ่มที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ลูกจ้างท�ำงานบ้านมีความกระตือรือร้นในการเข้าอบรมที่ส่วนใหญ่
รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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จัดขึ้นโดยองค์กรภาคประชาสังคม แต่พวกเขาไม่ค่อยมีการติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น ส�ำนักงานเขต
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในพื้นที่เขตเมืองถูกจ�ำกัดและถูกก�ำหนดด้วยบริบททางการเมืองในปัจจุบัน: ถึงแม้
แรงงานจะมีส่วนร่วมในการเมืองระดับประเทศ (จากข้อมูลกลุ่มลูกจ้างท�ำงานบ้านและผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน) แรงงานได้มีการยก
ตัวอย่างถึงการพยายามมีส่วนร่วมในการวางแผนและก�ำหนดนโยบายระดับท้องถิ่นหรือระดับเขต แต่ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ
ยิ่งไปกว่านั้นการยกเลิกสภาเขตและความล่าช้าในการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศภายใต้รัฐบาลทหารไม่ได้ส่งผลดีต่อการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษาวิจยั นีด้ ำ� เนินการโดย พูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์, ชิดชนก สมานตระกูล, พรรณี โทวกุลพานิชย์ และ Sarah
Orleans Reed วิเคราะห์ข้อมูลโดย Ana Carolina Ogando คณะผู้จัดท�ำขอขอบคุณ ดร.บุญสม น�้ำสมบูรณ์, ดร.นฤมล นิราทร
และ Rhonda Douglas ส�ำหรับความคิดเห็นเชิงลึกและข้อเสนอแนะ และขอขอบคุณ Megan Macleod ส�ำหรับการจัดพิมพ์
รายงานฉบับนี้ แปลและเรียบเรียงภาษาไทยโดย อัสมา แก้วประดับ และ ชิดชนก สมานตระกูล คณะผู้จัดท�ำขอบคุณเป็นอย่าง
ยิง่ ส�ำหรับสมาชิกและแกนน�ำสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย, เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้านในประเทศไทย, สมาคม
ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างแห่งประเทศไทย และสหกรณ์บริการชุมชนหมูบ่ า้ นนักกีฬา ซึง่ เสียสละเวลา ให้ขอ้ มูลประสบการณ์
และมีสว่ นร่วมในการศึกษาครัง้ นี้
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เรณู เดวีเลาะ, แกนน�ำสหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาก�ำลังขายสินค้าเบ็ดเตล็ดอยู่ที่แผงค้าในตลาด
รูปโดย : Paula Bronstein / Getty Images Reportage

บทที่ 1: บทน�ำ

พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้อ�ำนวยการโฮมเน็ท ประเทศไทย ก�ำลังอ่านทวนข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
รูปโดย : พรรณี โทวกุลพานิชย์

ที่มาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
แรงงานนอกระบบถือเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทย และมีบทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (ปี 2559) ประเมินไว้ว่าร้อยละ 55.6 ของแรงงานในระบบเศรษฐกิจไทยเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ทางกฎหมายและประกันสังคม ในกลุม่ ประเทศซีกโลกใต้ แรงงานนอกระบบมีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะในระบบสังคมเมือง
ในฐานะผูใ้ ห้บริการอาหาร, การดูแล, การคมนาคม และผลิตในเขตเมือง (Chen และคณะ 2559) แม้กระนัน้ ก็ตามแรงงานเหล่านี้
กลับกลายเป็นชายขอบทางการเมืองและบ่อยครั้งที่ถูกลงโทษหรือปรับอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ และมีความอ่อนไหว
ต่อนโยบายของเมือง การตลาด และนายจ้าง
ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) และสหภาพยุโรป (European Union) การ
ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ระบุปัญหาส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการเข้าถึงบริการสาธารณะของแรงงาน
นอกระบบทีท่ ำ� งานในเขตกรุงเทพมหานคร ค้นหากลยุทธ์ตา่ งๆทีจ่ ะถูกน�ำมาใช้เพือ่ รับมืออุปสรรคเหล่านี้ และบทบาทและสถานะ
ของแรงงานนอกระบบต่อหน่วยงานและบุคคลากรภาครัฐในเขตเมือง ผลการศึกษานีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดแผนงานและนโยบาย
12

ส�ำหรับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย และรวมถึงข้อเสนอต่อ WIEGO, เครือข่ายแรงงานนอกระบบ, หน่วยงาน
รัฐระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และหน่วยงานภาคประชาสังคมอื่นๆ
ค�ำถามเพื่อการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ มีเค้าโครงมาจากแบบสอบงานวิจัยที่ผ่านมาและการประชุมเบื้องต้นกับ
โฮมเน็ท-ประเทศไทย ซึ่งเป็นค�ำถามที่สื่อถึงความกังวลและการให้ความส�ำคัญของแรงงานนอกระบบต่อการประกอบอาชีพ,
บริการสาธารณะ, สิทธิทางกฎหมาย และนโยบายของเมือง จากขอบเขตงานวิจัยเบื้องต้นเหล่านี้ รายงานฉบับนี้จึงศึกษาถึง:
− กิจกรรมทางอาชีพหลักและฐานลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหลักของแรงงานนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภท
ของอุปสรรคในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หรืออุปสรรคในการยกระดับรายได้ของพวกเขา
− อุปสรรคหลักส�ำหรับแรงงานนอกระบบในการเข้าถึงการบริการสาธารณะที่จ�ำเป็นในเขตเมือง เช่น ระบบสาธารณะ
สุข และการมีที่อยู่อาศัย
− อะไรคือกลยุทธ์ที่แรงงานนอกระบบและองค์กรฐานสมาชิกใช้เพื่อรับมือกับอุปสรรคในการประกอบอาชีพ, ลูกค้า
และผู้ใช้บริการ และบริการสาธารณะต่างๆ
− แรงงานนอกระบบมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆอย่างไร และลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์
เป็นอย่างไร
− แรงงานงานนอกระบบมองตัวเองอย่างไรในฐานะผู้สร้างประโยชน์แก่สังคมและเมือง(ในกรุงเทพมหานคร)
งานวิจยั นีต้ อ้ งการระบุปญ
ั หาและความต้องการทีเ่ ฉพาะเจาะจงในกลุม่ อาชีพต่างๆ ในขณะเดียวกันลงลึกถึงประเด็นทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อผู้ประกอบอาชีพทั้งสี่ที่เป็นตัวแทนของสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ

กรอบที่ 1: เกี่ยวกับผู้ร่วมการวิจัย
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (เครือข่ายจัดตั้งผู้หญิงในเศรษฐกิจ
นอกระบบ): เป็นเครือข่ายสากลด้านการวิจัย-นโยบายและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสถานะแรงงานยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานหญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ WIEGO สร้างพันธมิตรและประกอบด้วยสมาชิกจากสามภาคส่วน ได้แก่ องค์กรฐาน
สมาชิกของแรงงานนอกระบบ, นักวิจัยและนักสถิติด้านเศรษฐกิจนอกระบบ, และผู้เชี่ยวชาญองค์กรด้านการพัฒนาที่สนใจ
ในเศรษฐกิจนอกระบบ WIEGOด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ องค์กรโดยให้ความช่วยเหลือเพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ, ด�ำเนินการวิเคราะห์นโยบาย, ท�ำงานวิจัยเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
นอกระบบ, ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและจัดเวทีนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบ และจัดท�ำเอกสารและเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมแรงงานนอกระบบ
โฮมเน็ท ประเทศไทย (HomeNet Thailand) ถูกก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2542 ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนทีใ่ ห้ความช่วยเหลือกลุม่ ผู้
ท�ำการผลิตทีบ่ า้ นทัว่ ประเทศไทย ในปี 2551 ได้พฒ
ั นาเป็นองค์กรฐานสมาชิกของแรงงานนอกระบบ (MBO) และได้จดทะเบียน
เป็นสมาคมอย่างเป็นทางการในปี 2556 ปัจจุบนั มีสมาชิกมากกว่า 4,000 คน ประกอบด้วยกลุม่ ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นเป็นหลัก ผูค้ า้
หาบเร่แผงลอย, ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้าง, เกษตรกร และแรงงานรับจ้างรายวัน สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบได้รบั การ
สนับสนุนด้านเทคนิคและการจัดการองค์กรจากมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ (FLEP) ซึง่ มูลนิธยิ งั ได้ให้การสนับสนุน
เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้านในประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 อีกด้วย
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยโฮมเน็ทประเทศไทย (HomeNet), เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ในประเทศไทย, สหกรณ์บริการชุมชนหมูบ่ า้ นนักกีฬา และสมาคมผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างแห่งประเทศไทย ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ ในปี
2559 เพือ่ เป็นตัวแทนและเป็นกระบอกเสียงของผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ น, ลูกจ้างท�ำงานบ้าน, ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้าง และ
ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย ในกรุงเทพมหานคร ขณะทีร่ ายงานฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ สมาพันธ์อยูร่ ะหว่างกระบวนการร่างแผนยุทธศาสตร์
รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ

13

บริบทของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้นิยามแรงงานนอกระบบว่าคือแรงงาน “ผู้มีงานท�ำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลัก
ประกันทางสังคมจากการท�ำงาน” ผลการส�ำรวจจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2559 ประเมินว่ามีแรงงานนอกระบบ 1.48
ล้านคนท�ำงานในกรุงเทพมหานคร เทียบกับแรงงานในระบบ 3.73 ล้านคน (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ 2560) อย่างไรก็ตาม ค�ำ
นิยามของแรงงานนอกระบบนี้ไม่ได้รวมถึง แรงงานมีกฎหมายคุ้มครอง (แม้เพียงในนาม) เช่น ลูกจ้างท�ำงานบ้าน และผู้ท�ำการ
ผลิตที่บ้าน เช่นเดียวกันแรงงานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา 39 (ผู้ประกันตนโดยอิสระ) และมาตรา 40 (ผู้
ประกันตนโดยสมัครใจ) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ดังนั้น วิธีการประเมินจ�ำนวนแรงงานแรงงานนอกระบบอีกวิธีหนึ่ง
คือ ควรนับรวมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 เพิ่มไปจากจ�ำนวนแรงงานนอกระบบตามส�ำนักงานสถิติแห่งชาติด้วย จึง
เท่ากับว่ามีจ�ำนวนแรงงานนอกระบบในกรุงเทพ 2.1 ล้านคนในปี 2558 ด้วย (ส�ำนักประกันสังคม 2559)1
อย่างไรก็ตามตัวเลขนีย้ งั ไม่รวมถึงแรงงานทีเ่ ป็นกลุม่ เปราะบางทีส่ ดุ ซึง่ คือกลุม่ ผูร้ บั จ้างท�ำงานบ้าน และผูร้ บั ท�ำการผลิต
ในบ้านที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร
จากรายละเอียดทีไ่ ด้รบั จากมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ ภายในระยะเวลาไม่ถงึ สองทศวรรษ ประเทศไทยได้
จัดท�ำนโยบายหลักหลายประการเพือ่ ขยายการคุม้ ครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ ซึง่ ได้รวมถึงการริเริม่ โครงการหลักประกัน
สุขภาพทั่วหน้าในปี 2545, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�ำงานบ้าน (2553), กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างท�ำงานบ้าน
(2555) และผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40) ที่ขยายขอบเขตเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ อย่างไรก็ตาม การด�ำเนิน
งานเพื่อการคุ้มครองลูกจ้างท�ำงานบ้านและผู้ท�ำการผลิตที่บ้านยังคงมีจุดอ่อน ผู้ประกันตนนอกระบบยังไม่ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ในหลายด้านที่เทียบเท่ากับแรงงานในระบบ และจ�ำนวนเข้าร่วมประกันตนยังมีน้อย ซึ่งจะอธิบายในเนื้อหาส่วน
ถัดไป อุปสรรคหลายๆอย่างท�ำให้แรงงานนอกระบบไม่สามารถใช้สิทธิในการดูแลสุขภาพภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ, ชลธิชา และพูนทรัพย์ 2557)
ยิ่งไปกว่านั้น การที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในปี 2557 ตามด้วยการรัฐประหาร ซึ่งส่งผลให้
ตัวเลขจีดีพีในปีนั้นโตเพียงร้อยละ 0.8 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2558 และ 2559 ยังคงต�่ำกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค
เดียวกัน (IMF, 2559) รัฐบาลทหารภายใต้การบริหารงานโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังคงอยู่ในอ�ำนาจขณะที่
รายงานฉบับนี้เขียนขึ้น การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศยังไม่มีการก�ำหนด และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกมองว่าเป็นฉบับเผด็จการ
(Cambroux, 2559) ไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่เมื่อครบวาระ เพียงแต่มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมา
ด�ำรงต�ำแหน่ง และสภากรุงเทพมหานครได้ถูกยุบลง คณะคสช.ได้ยกเลิกการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครที่จะต้องมีขึ้นใน
ปี 2559 และแต่งตั้งพลต�ำรวจเอกท่านหนึ่งขึ้นมาแทน

ข้อมูลประชากรและนโยบายตามสาขาอาชีพ
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีย้ งั คงขาดข้อมูลทางวิชาการบางประการของทัง้ สีก่ ลุม่ สาขาอาชีพ (ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ น, ลูกจ้าง
ท�ำงานบ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง) ข้อมูลโดยรวมของแต่ละอาชีพมีดังนี้

จากข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ�ำนวน 317,884 คน และ และมาตรา 40 จ�ำนวน 335,602 คน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือผู้ที่เคยเป็นแรงงาน
ในระบบ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน และต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อหลังออกจากงาน ส่วนมาตรา 40 คือ ประกันสังคมส�ำหรับอาชีพอิสระที่เข้า
ประกันสังคมตามความสมัครใจ)
1

14

ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน:
ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นในการศึกษานีห้ มายถึง “แรงงานนอกระบบทีร่ บั ท�ำการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ภายในทีพ่ กั ตนเอง
หรือบริเวณโดยรอบ โดยได้รับค่าตอบแทนจากการท�ำงาน” ซึ่งผู้ท�ำการผลิตที่บ้านนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้รับงาน
ไปท�ำที่บ้าน และผู้ผลิตเพื่อขาย (อาชีพอิสระ)2 สถิติล่าสุดของผู้ท�ำการผลิตที่บ้านในประเทศไทย ได้จากข้อมูลการส�ำรวจผู้รับ
ท�ำงานบ้านในที่ 2550 ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้รับงานไปท�ำที่บ้านเท่านั้น จากข้อมูลพบว่ามีผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน จ�ำนวน 52,000 คน
ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60 เป็นผู้หญิง ซึ่งมีช่วงอายุ 39-30 ปี มากที่สุด
ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นได้รบั การคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น 2553 ซึง่ มีการประกันค่าแรง
ขัน้ ต�ำ่ และนายจ้างต้องรับรองความปลอดภัยและชีวอนามัยในการท�ำงานแต่ทว่าพระราชบัญญัตไิ ม่ได้ครอบคลุมถึงผูผ้ ลิตเพือ่ ขาย
จากการทบทวนข้อกฎหมายโดย WIEGO ในปี 2560 พบว่ายังคงมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องด้วยแรงงานไม่อยากใช้
กระบวนการร้องเรียน เพราะกลัวการถูกตอบโต้จากผู้ว่าจ้าง (von Broembsen, 2017) ผลการศึกษาในปี 2556 จากงานวิจัย
โครงการ IEMS ได้ชี้เพิ่มเติมว่าทั้งผู้รับงานไปท�ำที่บ้านและผู้ท�ำการผลิตที่บ้านที่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายได้น้อยกว่า
ค่าแรงขั้นต�่ำมาก (Horn และคณะ, 2556)
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน:
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2559) ระบุตวั เลขลูกจ้างท�ำงานบ้านสัญชาติไทยในกรุงเทพมหานครทีป่ ระมาณเกือบ 120,000
คน (ลูกจ้างในครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของนายจ้าง) ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้หญิงถึง 100,000 คน คาดกันว่าจ�ำนวนลูกจ้าง
ท�ำงานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติ (โดยส่วนมากมาจากเมียนมาร์, ลาว และกัมพูชา) ในเขตกรุงเทพมหานครมีตัวเลขใกล้เคียง
กับแรงงานไทยหรือมากกว่า อย่างไรก็ตามการประเมินตัวเลขของแรงงานข้ามชาติยังค่อนข้างกว้าง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลาย
ด้าน เช่น นายจ้างไม่ค่อยจดทะเบียนลูกจ้าง, การอพยพเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายจึงไม่สามารถแยกแรงงานตามสายอาชีพได้
และแรงงานหลายคนไม่มใี บอนุญาตท�ำงาน (ILO, 2559) เช่นเดียวกับลูกจ้างท�ำงานบ้านคนไทย ส่วนใหญ่แล้วลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ข้ามชาติเป็นผู้หญิง
ลูกจ้างท�ำงานบ้านได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎกระทรวงฉบับที่ 14 ว่าด้วยการคุ้มครองลูกจ้างท�ำงานบ้าน (2555)
อย่างไรตาม ก็ยังมีนายจ้างอีกจ�ำนวนมากที่ไม่ทราบถึงกฎกระทรวงนี้และไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง:
มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงคมนาคมจ�ำนวน 97,771 คน ในปี
2559 ที่จ�ำนวนวินให้บริการ 5,477 วินทั่วเมือง3 อย่างไรก็ตาม Sopranzetti (2556) ประเมินไว้ว่าอาจมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างถึง 200,000 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร หากรวมจ�ำนวนของผู้ขับขี่และวินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย ผู้ประกอบอาชีพนี้
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ซึ่งยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอน
อาชีพขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างถือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับอาชีพอื่นอีกสามอาชีพ เป็นที่คาดกันว่า
จักรยานยนต์รับจ้างเกิดขึ้นในช่วงที่เศรฐกิจเฟื่องฟูในช่วงปี 2533 ซึ่งมีคนหลั่งไหลอพยพจากภาคอีสานเข้าสู่กรุงเทพฯเป็น
จ�ำนวนมาก เพื่อหางานท�ำหลังหมดฤดูทำ� นา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการขนส่งที่คล่องตัวของเมืองหลวง ภายหลัง
วิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปี 2540 อาชีพขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างขยายจ�ำนวนมากขึ้นเนื่องจากแรงงานถูกเลิกจ้างจาก
ตามที่ได้อธิบายโดย Horn และคณะ (2556), “ผู้ผลิตเพื่อขายโดยทั่วไปแล้วมีการติดต่อโดยตรงกับตลาดและมีการซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเอง” ส่วน ผู้รับงานไปท�ำ
ที่บ้าน อาจมีการท�ำสัญญาผ่านบริษัท กิจการเอกชน ผู้รับเหมาช่วง หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต และโดย
ทั่วไปมีการจ่ายค่าแรงตามจ�ำนวนที่ระบุต่อชิ้นที่ผลิต ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านไม่มีการติดโดยโดยตรงกับลูกค้าหรือตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาผลิตขึ้น
3
หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร 2559
2
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โรงงานอุตสาหกรรม ทุกวันนีผ้ ขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างมีบทบาทส�ำคัญในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะโดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูร้ บั
ส่งผูโ้ ดยสารเพือ่ ต่อรถประจ�ำทางและรถไฟฟ้า (Sopranzetti 2556, ศักดิส์ ทิ ธิ์ และอภิวฒ
ั น์, 2558) รถจักรยานยนต์รบั จ้างถูกจัด
ให้อยูใ่ น “วิน” ซึง่ คือกลุม่ ผูข้ บั ขีร่ บั จ้างทีบ่ ริการผูโ้ ดยสารตามเส้นทางเฉพาะหรือตามทางแยกต่างๆ ในปี 2548 ไทยเป็นประเทศ
แรกทีจ่ ดั ให้มกี ารให้บริการจักรยานยนต์รบั จ้างอย่างเป็นทางการในระดับประเทศ และมีการออกพระราชกิจจานุเบกษา ประกาศ
อัตราค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างและมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2547 (Oshima และ
คณะ 2550) ภายใต้ระบบใหม่นรี้ ฐั บาลจัดให้มแี ผ่นป้ายทะเบียนสีเหลืองและเสือ้ วินซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ สมือนเป็นใบอนุญาตส่วนบุคคล
เสื้อวินได้ระบุพื้นที่วินของผู้ขับขี่และเส้นทางที่ผู้ขับขี่สามารถให้บริการได้
ในปี 2557 รัฐบาลทหารออกประกาศให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างขึ้นทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาตใบขับขี่ใหม่และ
เพือ่ ออกเสือ้ วินใหม่ ค�ำสัง่ นีท้ ำ� ให้จำ� นวนผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างทีข่ นึ้ ทะเบียนอย่างถูกต้องเพิม่ จ�ำนวนขึน้ เป็นสองเท่า (จาก
50,000 เป็นมากกว่า 100,000 คน โดยประมาณ) และจ�ำนวนวินที่ให้บริการ จาก 4,500 เป็น 5,800 วิน โดยรัฐบาลชี้แจงถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่เพื่อกวาดล้างผู้มีอิทธิพลที่เรียกรับผลประโยชน์จากจักรยานยนต์รับจ้าง โดยอนุญาตให้เฉพาะ
จักรยานยนต์รบั จ้างทีข่ นึ้ ทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้ สามารถให้บริการได้ และยังมีเป้าหมายเพือ่ ลดค่าโดยสารโดย
การแข่งขันตลาดและลดค่าใช้จ่ายของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ต้องจ่ายเพื่อการติดสินบนและการซื้อเสื้อวิน มาตรฐานค่า
โดยสารใหม่ทั่วประเทศใหม่นี้ นอกจากจะเป็นผลดีกว่าอัตราค่าโดยสารเก่าแล้วยังมีการก�ำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ส�ำหรับการ
โดยสารระยะไกลอีกด้วย4
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย:
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และมีที่มาอันยาวนาน (นฤมล, 2549) ตาม
สถิติกรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2559 มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย จ�ำนวน 10,676 คน ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ขาย
ในจุดผ่อนผันของกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, 2559) แต่จ�ำนวนที่กล่าวเป็นเพียงสัดส่วนเล็กๆของแผงลอยที่มีอยู่ใน
พื้นที่สาธารณะทั่วเมือง ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย หลายคนเป็นแผงแบบไม่อยู่ประจ�ำที่ หรืออีกหลาย
คนที่มีสถานะการลงทะเบียนชั่วคราว หรือ “รอการขึ้นทะเบียน” (Batreau และ Bonner 2559, ชลธิชา 2557) แม้ว่าผู้ค้า
หาบเร่แผงลอยจะกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ค้าเหล่านี้กลับต้องท�ำมาค้าขายภายใต้สภาวการณ์ทางกฎหมายที่ไม่
แน่นอนและไม่อาจคาดการณ์ได้ กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครนั้น อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เขต
ก�ำหนดพืน้ ทีแ่ ละชัว่ โมงการตัง้ ร้านและอนุญาตให้มกี ารขายในพืน้ ทีผ่ อ่ นผัน อย่างไรก็ตาม การอนุญาตนีส้ ามารถเพิกถอนได้งา่ ย
และท�ำให้ผขู้ ายเสีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงนโยบายและการขูดรีดจากโดยเจ้าหน้าทีเ่ ขตหรือผูม้ อี ทิ ธิพล จากการศึกษานโยบายผูว้ า่
ราชการกรุงเทพมหานครต่อการค้าข้างทางในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมาพบว่า มีหลายรูปแบบ ทัง้ การก�ำหนดกฎเกณฑ์ควบคุม
การเบียดขับ, การผ่อนผันโดยไม่มีเงื่อนไข, และการให้การสนับสนุนผู้ค้า (เช่น การให้สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก – ชลธิชา 2557,
Yasmeen และนฤมล 2557)
ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลทหารตั้งแต่ปี 2557 กรุงเทพมหานครได้พยายามลดจ�ำนวนผู้ค้าข้างทางในพื้นที่
สาธารณด้วยนโยบายแบบปูพรม ภายใต้สโลแกน “คืนทางเท้าให้ประชาชน” ท�ำให้จ�ำนวนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยลดลงเป็นอย่าง
มาก จ�ำนวนผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนให้ขายในจุดผ่อนผันในปี 2559 ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากปี 2557 สื่อหลายส�ำนักรายงานว่าผู้ค้า
จ�ำนวนมากถูกเบียดขับออกจากพื้นที่ค้าขาย รวมถึงตลาดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลายแห่ง5
เป็นทีเ่ ห็นได้ชดั จากกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีท้ จี่ ะอธิบายในเนือ้ หาด้านล่างว่าผูค้ า้ จ�ำนวนมากได้ถอนตัวออกจากการค้าขาย
แบบถูกต้องได้ไปตัง้ ร้านแบบผิดกฎหมายและมีความเสีย่ ง หรือไปเปิดร้านในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารควบคุมน้อย และ/หรือ มีคา่ เช่าทีส่ งู
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”
4
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กลุ่มตัวอย่างของแต่ละอาชีพ
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 อาชีพ ที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นสมาชิกขององค์กรฐานสมาชิก (MBOs) ได้แก่:
• ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน เป็นตัวแทนสมาคมเครือข่ายแรงงานงานนอกระบบ (HomeNet) ซึ่งมีสมาชิก 4,100 คน ทั่ว
ประเทศ มีสมาชิกหลักเป็นกลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ค้าขาย, ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และเกษตรกร มี
สมาชิกทีเ่ ป็นผูห้ ญิงถึงสามในสีส่ ว่ นของสมาชิกทัง้ หมดในประเทศไทย และสมาชิกกลุม่ ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นจ�ำนวน 127 คน อาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร
• เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้านในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 ด้วยการช่วยเหลือจากเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ในปี 2559 เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้านมีสมาชิกที่เป็นคนไทย 337 คน และเป็นแรงงานข้ามชาติ 114 คน ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศเมียนมาร์ สมาชิกเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิงและสมาชิกส่วนใหญ่ท�ำงานในกรุงเทพมหานคร
• สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 จากข้อมูลของแกนน�ำ ปัจจุบันสมาคมฯ
สมาชิกมากกว่า 5,500 คน มีทะเบียนสมาชิกในระบบฐานข้อมูลของสมาคม 3,300 คน มีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเพียง 130 คน
อัตราส่วนสมาชิกชายต่อหญิงนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตที่พบได้ทั่วไปในวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
• ถึงแม้ว่าผู้ค้าหาบเร่แผงลอยได้มีการจัดระเบียบตัวเองเป็นระยะๆในบางพื้นที่ ตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เผชิญกับการไล่ที่ การจัดระเบียบของผู้ค้าข้างทางของกรุงเทพมหานครก็ยังคงไม่เป็นเอกภาพ (ชลธิชา,
2557) สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา เขตสะพานสูงก่อตั้งในปี 2553 เพื่อสร้างอ�ำนาจการต่อรองของผู้ค้าที่มีแผงอยู่ใน
ตลาดของชุมชน ตลาดนีต้ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ าธารณะโดยมีการเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าของพืน้ ที่ ซึง่ การเคหะแห่งชาติได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาล
เพื่อขับไล่ผู้ค้า สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาประกอบได้ด้วยสมาชิกผู้หญิง 152 คน และผู้ชาย 52 คน และเป็นตัวแทน
เกือบทั้งหมดของผู้ค้าในตลาด มีผู้ค้าเขตอื่นในกรุงเทพมหานครกว่า 180 คน ได้เข้าร่วมกับสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ประกอบไปด้วยผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร, ผู้ค้าจากการเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ผู้ค้าจากเขตบางกะปิและ
เขตหนองจอก

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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ตารางที่ 1: องค์ประกอบและโครงสร้างขององค์กรฐานสมาชิก*
กลุ่มตัวแทน
สมาชิกในกรุงเทพมหานคร
สมาคมเครือข่าย ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน, ทั้งหมด 425 คน ประกอบ
แรงงานนอก
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย, ด้วย ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน127
ระบบ
เกษตรกร, ผู้ขับขี่รถ คน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
จักรยานยนต์รับจ้าง, 180 คน, อื่นๆ 307 คน
แรงงานรับจ้างราย (เกษตรกร, แรงงานรับจ้าง
วัน, และแรงงาน
รายวัน, แรงงานหลาย
6
				
หลายอาชีพ
อาชีพ)
สมาคมผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่รถ
สมาชิกในระบบฐานข้อมูล
รถจักรยานยนต์ จักรยานยนต์รับจ้าง 3,300 ถึง5,500 คน
รับจ้าง

เครือข่ายลูกจ้าง
ท�ำงานบ้าน

สหกรณ์บริการ
ชุมชนหมู่บ้าน
นักกีฬา

ลูกจ้างท�ำงานบ้าน

คนไทย 337 คน, แรงงาน
ข้ามชาติ 114 คน
สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร
ผู้ค้าในตลาดหมู่บ้าน สมาชิก 204 คน
นักกีฬาแหลมทอง

เพศและอายุ
โครงสร้างองค์กร
สมาชิกทั่วประเทศ ท�ำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อ
ร้อยละ 75 เป็นผู้ การพัฒนาแรงงานและ
หญิง
อาชีพ

ผู้ชาย 3,200 คน,
ผู้หญิง 130 คน
(จากฐานข้อมูล)
อายุเฉลี่ย: 44 ปี
ผู้หญิงทั้งหมด

ท�ำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาแรงงานและ
อาชีพ

ผู้หญิง 152 คน,
ผู้ชาย 52 คน

ที่มา: ข้อมูลมาจากองค์กรฐานสมาชิก (MBOs)
*ทุกองค์กรฐานสมาชิก (MBOs) ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสมาชิกสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ

ระเบียบวิธีวิจัยและผู้เข้าร่วมการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการผ่านการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 11 กลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยแกนน�ำและสมาชิกขององค์กรฐาน
สมาชิก (MBOs) ทั้งสี่สาขาอาชีพ ระหว่างเดือนธันวาคม ปี 2559 ถึง เดือนมกราคม ปี 2560 เครื่องมือในการวิจัยกลุ่มย่อยได้
รับการออกแบบและพัฒนาโดย Sally Roever ผูอ้ ำ� นวยการโครงการด้านนโยบายเมืองจาก WIEGO ร่วมกับทีมวิจยั และยึดหลัก
วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากโครงการ IEMS เมื่อปี 25557 วิธีการศึกษาประกอบด้วย ผู้ด�ำเนินการวิจัย (ผู้น�ำกิจกรรม) กล่าว
น�ำกระบวนการและด�ำเนินค�ำถามตามเครือ่ งมือวิจยั เป็นภาษาไทย นอกจากนีม้ ผี แู้ ปลคอยช่วยผูจ้ ดบันทึกข้อมูลเพือ่ น�ำข้อมูลมา
พัฒนาขึ้นเป็นรายงาน โดยปกติแล้วกระบวนการวิจัยกลุ่มย่อยจะใช้เวลาไม่เกินสามชั่วโมงด้วยความยินยอมของผู้เข้าร่วมก่อน
หน้า หลังจากเสร็จสิ้นจากการวิจัยกลุ่มย่อยและการวิเคราะห์เบื้องต้น นักวิจัยได้น�ำเสนอผลการศึกษาบางส่วนแก่ตัวแทนกลุ่ม
ผู้ขับขี่ในสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบจากชุมชนประดิษฐ์โทรการไม่ใด้สมาชิกของสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย
IEMS (The Informal Economy Monitoring Study) เป็นโครงการการวิจยั ทีใ่ ช้วธิ กี ารศึกษาทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครือ่ งมือวิจยั ได้รบั การออกแบบ
เพื่อประเมินสภาพชีวิตจริงของแรงงานนอกระบบ โครงการวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาการศึกษามากกว่า 3 ปี ใน 10 เมืองทั่วโลก โครงการ IEMS มีจุดประสงค์ที่จะ
สร้างหลักฐานภาคสนามทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและมีเหตุผลของแรงขับทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งส่งผลต่อสภาพการท�ำงานในระบบเศรษฐกิจนอกระบบ มุม
มองของผู้ใช้แรงงานต่อปัญหาและบทบาทพวกเขามีต่อเมือง ในเมืองต่างๆทั่วโลก เก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกพัฒนาร่วมกันโดย Caroline Moser,
Angélica Acosta, และ Irene Vance.
6
7
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อาชีพทั้งสี่ในสมาพันธ์แรงงานนอกระบบเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เป็นแรงงานนอกระบบทัง้ หญิงและชายรวม 66 คน ประกอบด้วยผูผ้ ลิตเองขายเอง11 คน, ผูร้ บั งานไป
ท�ำที่บ้าน 12 คน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 11 คน, ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 18 คน และลูกจ้างท�ำงานบ้าน 12 คน ผู้เข้าร่วม
ทุกคนจากทั้งสี่สาขาอาชีพมีอายุมากกว่า 36 ปี ซึ่งมีเพียงหนึ่งคนที่อายุ 36 ปี ที่เหลืออายุมากกว่า 40 ปี
ตารางที่ 2: ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
สาขาอาชีพ

เพศ
อายุ

แกนน�ำ

จ�ำนวน
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 18
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
11
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
12
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
25
ผู้ผลิตเพื่อขาย
12
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน 13
ผู้หญิง
52
ผู้ชาย
14
25-18
0
35-26
0
45-36
11
55-46
30
65-56
24
มากกว่า 65
1
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง 7
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
6
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
6
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
11

			ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)
ในจ�ำนวนทัง้ สีส่ าขาอาชีพ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างเท่านัน้ ทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมการวิจยั ส่วนใหญ่เป็นผูช้ าย ในขณะทีล่ กู จ้าง
ท�ำงานบ้านทัง้ หมดเป็นผูห้ ญิง (ร้อยละ 100) กลุม่ ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยเป็นกลุม่ ทีม่ อี ายุมากทีส่ ดุ ซึง่ โดยเฉลีย่ คือ 56 ปีสำ� หรับผูค้ า้
ผู้หญิง และ 63 ปีส�ำหรับผู้ค้าผู้ชาย กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีอายุน้อยที่สุดจากตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด (ผู้
หญิง 43.3 ปี ผู้ชาย 52 ปี) ข้อมูลจากทุกสาขาอาชีพพบว่า อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมงานวิจัยผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง ยกเว้นผู้ท�ำการ
ผลิตที่บ้าน โดยทั่วไปผู้ชาย (อายุเฉลี่ย 54 ปี) มีอายุโดยเฉลี่ยมากกว่าผู้เข้าร่วมผู้หญิง 4 ปี (อายุเฉลี่ย 50 ปี)

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ

19

ตารางที่ 3: ลักษณะกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามสาขาอาชีพ
สาขาอาชีพ
ผู้หญิง

ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์รับจ้าง
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
รวม

จ�ำนวน
7
10
12
23
52

อายุเฉลี่ย
43
56
51
52

ผู้ชาย

จ�ำนวน
11
1
0
2
14

จ�ำนวนผู้
เข้าร่วม

อายุเฉลี่ย
52
63
***
48

18
11
12
25
66

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงานวิจัยถูกคัดเลือกจากสถานภาพในองค์กรฐานสมาชิก (MBOs) จากนั้นจ�ำแนกกลุ่มตัวอย่าง
ตามสาขาอาชีพและตามสถานะแกนน�ำหรือสมาชิก (แกนน�ำ MBO และสมาชิก MBO) ตามที่ได้อธิบายในกรอบที่ 2 ลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 46.2 )30 คน) เป็นแกนน�ำจากแต่ละสาขาอาชีพ และมีกลุ่มเฉพาะแกนน�ำ 5 กลุ่มจากทั้ง 11 กลุ่ม การ
มีสว่ นร่วมของแกนน�ำแรงงานถือเป็นการเปิดกว้างทางมุมมองในการเข้าถึงนโยบายและบริการสาธารณะ โดยไม่จำ� เป็นต้องเป็น
ตัวแทนจากอาชีพนัน้ ๆ ในส่วนของผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นและผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย นอกเหนือจากบทบาทของพวกเขาในองค์กรฐาน
สมาชิก แต่ละคนยังมีบทบาทอื่นในฐานะแกนน�ำชุมชนของพวกเขาอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) หรือ
ต�ำรวจอาสา
แม้ว่าผลการศึกษาวิจัยนี้จะน�ำมาซึ่งข้อสรุปประเด็นส�ำคัญที่มีผลต่อแรงงานนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร แต่
เป็นการศึกษาทีม่ กี ลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ จึงมีขอ้ จ�ำกัดในการน�ำผลทีไ่ ด้อา้ งอิงไปยังประชากรได้ ข้อค้นพบนัน้ เป็นผลการ
ศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งตัวแทนของแกนน�ำและสมาชิกกลุ่มองค์กรฐานสมาชิก มากกว่าเป็นตัวแทนประชากรแรงงานนอกระบบ
โดยรวม ลูกจ้างท�ำงานบ้าน ในกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างท�ำงานบ้านเกือบทั้งหมด มีนายจ้างชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับค่าจ้างสูงกว่าและมี
สภาพการท�ำงานที่ดีกว่าลูกจ้างท�ำงานบ้านทั่วไป กลุ่มตัวอย่างจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงมากเกิน
จ�ำนวนประชากรเมื่อเทียบกับจ�ำนวนสมาชิกเพศหญิงในสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ถึงแม้ว่าข้อมูลนี้ให้มุมมองเฉพาะ
เกี่ยวกับความต้องการระหว่างเพศของอาชีพนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้ถือสัญชาติไทย ด้วยเหตุนี้กลุ่มตัวอย่าง
จึงสามารถน�ำเสนอความต้องการเฉพาะของประชากรที่เป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ที่มีมากโดยเฉพาะอาชีพลูกจ้างท�ำงานบ้าน8 โดยรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มแรงงานมีอายุ ที่มีส่วนร่วมและมี
อ�ำนาจในการขับเคลื่อนกลุ่ม ซึ่งตัวแทนเหล่านี้จึงมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งความรู้และกลไกการสนับสนุนมากกว่า
แรงงานนอกระบบโดยทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษาก่อนหน้านีท้ จี่ ดั ท�ำขึน้ โดย Anderson (2559), HomeNet (2560) และ HomeNet (2557) ได้แสดงตัวอย่างและจัดท�ำข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับข้อจ�ำกัด
ด้านการด�ำรงชีวติ , สภาพการจ้างงาน และการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขของลูกจ้างท�ำงานบ้านสัญชาติอนื่
8
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กรอบที่ 2: การศึกษาผู้เข้าร่วมงานวิจัยจ�ำแนกตามอาชีพและที่ตั้ง
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย: กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ค้า 11 คนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแกนน�ำผู้ค้า 6 คน
จากสหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา เขตสะพานสูง, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 5 คนจากชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจักร
ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีผู้ค้าเพศชายเพียง 1 คน ที่เข้า
ร่วมการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมาในฐานะตัวแทนภรรยาและลูกสาวที่เป็นผู้ดูแลหลักที่แผงค้าในชุมชนประดิษฐ์โทรการ
ถึงแม้ว่าจะถูกคุกคามจากการไล่ที่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ตลาดชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาก็ยังไม่ได้ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนถนนสายหลักของรัฐบาลทหาร ซึ่งตรงข้ามกับผู้ค้าในชุมชนประดิษฐ์โทรการ
ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการขอคืนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีค�ำสั่งไปยังส�ำนักเขตต่างๆ เมื่อเดือนตุลาคม 2559
โดยไม่ให้ขายสินค้าบนจุดผ่อนผันเดิมบนถนนพหลโยธิน
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง: กลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้ประกอบด้วยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 3 กลุ่ม โดยมี 1 กลุ่มที่
เป็นแกนน�ำสมาคมผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยจัดการวิจยั กลุม่ ย่อยทีส่ ำ� นักงานของสมาคม แกนน�ำส่วนใหญ่
ให้บริการอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง เช่น ถนนลาดพร้าวและถนนสุขุมวิท ในขณะที่อีกกลุ่มตัวอย่างขับรถจักรยานยนต์
รับจ้างในบริเวณถนนลาดพร้าวเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่ผู้ขับขี่ที่ให้บริการอยู่แถบชานเมือง เช่น เขตบางนา และ
บางพลี มีเพศหญิงถึง 7 คน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 17 คน
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน: การศึกษานี้มีการจัดวิจัยกลุ่มย่อยของผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน 4 กลุ่ม รวม 25 คน ประกอบไปด้วย:
− ผู้ผลิตเพื่อขาย: เป็นตัวแทนระดับสมาชิก จากสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพศหญิง 6 คน อาศัยอยู่ใน
การเคหะทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ หรือบริเวณใกล้เคียง
− ผู้ผลิตเพื่อขาย: เป็นตัวแทนระดับแกนน�ำจากสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพศหญิง 5 คน ผู้ชาย 1 คน
มาจากหลายพื้ น ที่ใ นทั้ง เขตบางบอน, หลัก สี่ มีนบุรีแ ละหนองจอก
− ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน: เป็นตัวแทนระดับสมาชิกจากสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพศหญิง 5 คน เพศชาย
1 คน อาศัยอยู่ที่การเคหะฉลองกรุง เขตหนองจอก
− ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน: ระดับแกนน�ำจากสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพศหญิง 7 คน มาจากเขตมีนบุรี,
หนองจอก และบางกะปิ
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน: ในการศึกษานี้ได้จัดการวิจัยกลุ่มย่อย 2 ครั้ง เป็นกลุ่มแกนน�ำจากเครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้าน 1 กลุ่ม
และเป็นกลุ่มสมาชิกอีก 1 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มเป็นเพศหญิง แบ่งเป็นกลุ่มละ 6 คน โดยเกือบทุกคนท�ำงานให้กับ
นายจ้างชาวต่างชาติ
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แม่ค้าขายผลไม้ที่ตลาดนัดชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา รูปโดย : S. O. Reed

บทที่ 2: การประกอบอาชีพ
กิจกรรมอาชีพและการเข้าถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
แรงงานนอกระบบทั้งสี่อาชีพที่เข้าร่วมการวิจัยในโครงการ Bangkok Focal City นี้มีสองสาขาอาชีพคือ ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่สาธารณะในการขายสินค้าหรือการให้บริการ ในขณะ
ที่อีกสองสาขาอาชีพซึ่งคือลูกจ้างท�ำงานบ้านและผู้ท�ำการผลิตที่บ้านที่โดยส่วนใหญ่แล้วให้บริการในพื้นที่ส่วนบุคคล ตารางที่ 4
แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมอาชีพต่างๆของแรงงานนอกระบบ รวมถึงอาชีพเสริมที่อีกด้วย
ตารางที่ 4: กิจกรรมแบ่งตามสาขาอาชีพ
สาขาอาชีพ
กิจกรรม
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
กิจกรรมอาชีพหลัก
รับส่งผู้โดยสาร
กิจกรรมอาชีพรอง
ส่งพัสดุหรือเอกสาร
อาชีพเสริม
งานนอกระบบอื่นๆ/อาชีพอื่น
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
กิจกรรมอาชีพหลัก
ค้าขาย
กิจกรรมอาชีพรอง
สานตะกร้า, ขัดเครื่องทองลงหิน
อาชีพเสริม
เบี้ยเลี้ยงจากการเป็นกรรมการสหกรณ์
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
กิจกรรมหลัก
เย็บผ้า/รับตัดเสื้อ
กิจกรรมรอง
รับปักเลื่อม ปักลูกไม้/งานฝีมือ
อาชีพเสริม
งานนอกระบบอื่นๆ/อาชีพอื่น
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
กิจกรรมหลัก
ท�ำงานบ้าน
ท�ำเต็มเวลา (นายจ้างคนเดียว)
ท�ำงานเสริม (นายจ้างหลายคน)

จ�ำนวน
15
4
8
11
2
4
21
7
14
12
8
4

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง: ส่วนใหญ่แล้วให้บริการรับส่งผู้โดยสารและส่งพัสดุหรือเอกสาร ส่วนอาชีพเสริมอื่นๆ
ได้แก่ขายอาหาร และรับจ้างท�ำงานช่าง,รับขนย้ายของ หรือขับอูเบอร์ (Uber) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงคนหนึ่งกล่าว
ว่า การขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้เสริม เนื่องจากเงินเดือนจากการเป็นลูกจ้างท�ำงานบ้าน
นั้นไม่เพียงพอต่อรายจ่าย (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1) มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิง 2 คน จากเขตชานเมืองที่เข้า
ร่วมการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้อธิบายถึงการทีต่ อ้ งขายอาหารริมทางเป็นอาชีพเสริม คนแรกกล่าวถึงการขายอาหารอีสานในช่วงบ่ายว่ามี
รายได้ดีกว่าขับจักรยานยนต์รับจ้างในช่วงเช้า (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) อีกคนที่เพิ่งกลับมาขับจักรยานยนต์รับจ้างเต็ม
เวลา เธอต้องหยุดขับรถเพราะตัง้ ครรภ์ และเพิง่ กลับมาท�ำอาชีพนีห้ ลังจากคลอดลูกได้ไม่นาน ในช่วงระหว่างตัง้ ครรภ์เธอต้องท�ำ
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ขนมขายเพื่อหารายได้อีกทางหนึ่ง (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) โดยรวมแล้วผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงส่วนใหญ่มี
แหล่งรายได้เสริมและท�ำงานเป็นผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างเฉพาะช่วงเวลาเท่านัน้ ดูเหมือนว่าการขับจักรยานยนต์รบั จ้างเพือ่
เป็นอาชีพเสริมถือก็เป็นเรื่องปกติ ผู้ขับขี่ชายรายหนึ่งจากย่านชานเมืองกล่าวว่า ที่วินของเขามีผู้ขับขี่ประมาณ 105 คน “บาง
คนท�ำงานในโรงงานหรือบริษัท และขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแค่เช้าหรือเย็นเท่านั้น” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2)
แกนน�ำสมาคมกล่าวว่า ที่วินของเขาในเขตลาดพร้าว สมาชิกในวินแต่ละคนสามารถท�ำเงินได้ถึงคนละ 1000 บาท ต่อ
วัน (ประมาณ 28.5 เหรียญสหรัฐ) เพราะเป็นเขตเมืองที่มีคนพลุกพล่าน แต่ในทางตรงข้าม ผู้ขับขี่ในเขตชานเมือง เช่น บางพลี
และบางนา (จักรยานยนต์รบั จ้าง-กลุม่ ย่อย 2) มีรายได้ทตี่ ำ�่ กว่าและไม่แน่นอน ผูข้ บั ขีส่ งู อายุรายหนึง่ ทีท่ ำ� งานเฉพาะช่วงเช้ามีราย
ได้ประมาณ 250 บาท ต่อวัน (7.14 เหรียญสหรัฐฯ) และผู้ขับขี่หญิงรายหนึ่งบอกว่าเธอมีรายได้ 300 บาทต่อวัน (8.57 เหรียญ
สหรัฐฯ) จากการให้บริการในช่วงเวลา 05.30-10.00 น.9
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงหลายคนกล่าวถึงการเลือกปฏิบัติและเลือกใช้บริการในช่วงแรกของการท�ำอาชีพนี้
แต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและเลือกที่จะใช้บริการผู้ขับที่เป็นผู้หญิง บ่อยครั้งที่ผู้โดยสารหญิงที่สบายใจ
กับการใช้บริการผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างหญิงมากกว่า ผู้ขับขี่ชายรายหนึ่งได้น�ำเสนอความชอบส่วนตัวที่อยากให้มีผู้หญิงใน
วินของเขาเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่สบายใจกว่า “ผู้หญิงมีปัญหาน้อยกว่าผู้ชาย” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2)
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย: ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการศึกษานี้ขายอาหารเป็นหลัก ผู้ค้าบางคนในชุมชน
ประดิษฐ์โทรการยังคงรับจ้างขัดเครือ่ งทองลงหินซึง่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเก่าแก่ของชุมชนเป็นครัง้ คราว ในช่วงทีม่ รี ายได้
จากการค้าขายน้อย ผูค้ า้ จากหมูบ่ า้ นนักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมการสัมภาษณ์ในการศึกษานีเ้ ป็นแกนน�ำจากสหกรณ์บริการชุมชนหมูบ่ า้ น
นักกีฬาทั้งหมด มีสี่คนที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงจากการเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ (1500 บาทต่อเดือน หรือ 42.81 เหรียญสหรัฐ)
กลุ่มตัวอย่างนี้มีทั้งที่เพิ่งมาท�ำอาชีพค้าขายเพียง 2 ปี ไปจนถึง 28 ปี
เนื่องจากต้องท�ำงานบนพื้นที่สาธารณะและขึ้นอยู่กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาบนทางเท้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
และผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยจึงมีฐานลูกค้าใกล้ทเี่ คียงกัน สีใ่ นห้าของกลุม่ ตัวอย่างจากทัง้ สองอาชีพมีแรงงานในระบบเป็นลูกค้าหลัก
(ข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชนหรือโรงงาน) ทั้งสองอาชีพจะมีลูกค้ามากในช่วงเช้าระหว่างเดินทางไปท�ำงานและในช่วง
เย็นหลังเลิกงาน ด้วยเหตุนที้ งั้ สองอาชีพจึงจ�ำเป็นต้องบริหารจัดการเวลาให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในช่วงเวลาเร่งด่วน ผูค้ า้ ราย
หนึ่งจากตลาดชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาอธิบายว่า “คนท�ำงานเขาเวลาจ�ำกัด เพราะต้องรีบไปเข้างาน เราต้องเตรียมของให้พร้อม
ขาย คือเขามาซื้อก็ไปได้เลย” (กลุ่มย่อย10) ส่วนกลุ่มลูกค้ารอง ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชน อาชีพอิสระ, แม่บ้าน, และนักเรียน
นักศึกษา (กลุ่มย่อย 11)
แต่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตชานเมือง เช่น บางนา กลับมีฐานลูกค้าหลักที่ต่างออกไป โดยส่วนมาก
ลูกค้าหลักคือ “ประชาชนทั่วไป” ซึ่งรวมถึงอาชีพอิสระ, แม่บ้าน, และลูกค้าประเภทอื่นๆที่ไม่ยึดติดกับช่วงเวลาเร่งด่วน ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงรายหนึ่งกล่าวว่า “คนงานบริษัทหรือคนท�ำงานโรงงานส่วนใหญ่เขาไปรถรับส่ง เขาก็จะเดินออกไป
รอรถที่ตรงถนน นอกจากว่าวันไหนเขาไปสาย ไม่ทันรถเท่านั้นแหละ เขาถึงจะเรียกมอเตอร์ไซค์วิน” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่ม
ย่อย 2)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่อาชีพจักรยานยนต์รับจ้างที่แตกต่างกัน (ค่าเสื้อวิน ค่าวิน) สะท้อนถึงศักยภาพในการท�ำเงินของแต่พื้นที่ (ในเมืองหรือชานเมือง)
(อภิวัฒน์และศักดิ์สิทธิ์ 2558)
9

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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ตารางที่ 5: กลุ่มลูกค้าหลักที่ถูกกล่าวถึงแบ่งตามอาชีพ
สาขาอาชีพ
ลูกค้าหลัก
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
คนท�ำงาน (พนักงานเอกชน/ราชการ)
นักเรียน/นักศึกษา
อาชีพอิสระ/แม่บ้าน
คนทั่วไป
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
คนท�ำงาน (พนักงานเอกชน/ราชการ)
นักเรียน/นักศึกษา
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
คนทั่วไป/คนในชุมชน
บริษัทเอกชน
ผู้รับเหมาช่วง/คนกลาง
องค์กรภาคประชาสังคม
องค์กรภาครัฐ
ร้านค้าปลีก/กิจการขนาดเล็ก
ชุมชน/ชาวบ้าน
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
นายจ้างต่างชาติ

จ�ำนวนครั้งที่กล่าวถึง
3
3
2
2
2
2
3
2
2
1
1
2
1
2

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน: ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านส่วนใหญ่ (21 จาก 25 คน) ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตเสื้อผ้า และการผลิต
สินค้าอืน่ ๆอีกหลากหลาย เช่น การท�ำกระเป๋าหนังเทียม, แยกขยะพลาสติกรีไซเคิล, ปักเลือ่ มหรืองานฝีมอื อืน่ ๆ, ท�ำสบูแ่ ละน�ำ้ ยา
ล้างต่างๆ และปลูกผักและขายอาหาร แรงงาน 8 จาก 25 คน ท�ำการผลิตสินค้ามากกว่าสองผลิตภัณฑ์ และ 7 จาก 25 คน
กล่าวว่ามีการหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการผลิต เช่น ขับรถรับส่งนักเรียน, รับเลี้ยงเด็ก, ขายอาหาร หรือท�ำเกษตร
ตามฤดูกาล แรงงานคนหนึ่งกล่าวว่าเธอ “ท�ำทุกอย่างที่ได้เงิน” (แกนน�ำผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6( 5 ใน 6 ของแกนน�ำ
ผู้ผลิตเพื่อขายยังท�ำงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส) ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนซึ่งพวกเขาได้รับเบี้ยเลี้ยงราย
เดือน
ในส่วนของฐานตลาดหลักของผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน เน้นกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็นผู้บริโภครายย่อยและลูกค้าที่สั่งสินค้าเป็น
จ�ำนวนมาก เช่น บริษัทเอกชน, องค์กรภาครัฐ, องค์กรภาคประชาสังคม, ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือผู้รับเหมาช่วง เป็นที่น่า
สังเกตว่าผูผ้ ลิตเพือ่ ขายนัน้ พึง่ พาผูบ้ ริโภครายย่อยมากกว่า ซึง่ เห็นได้จากกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั จากเคหะทุง่ สองห้อง ซึง่ พวกเขา
ได้อธิบายถึงกลุม่ ลูกค้าของพวกเขาว่าเป็น “คนทัว่ ไป” หรือ “คนในชุมชน” ตรงกันข้ามกับกลุม่ แกนน�ำกลุม่ สหกรณ์ผทู้ ำ� การผลิต
ที่บ้านมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายจากลูกค้ารายบุคคลถึงเจ้าหน้าที่รัฐ, องค์กรอิสระ และธุรกิจต่างๆ
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ลูกจ้างท�ำงานบ้าน: จากทัง้ สีส่ าขาอาชีพ ลูกจ้างท�ำงานบ้านเป็นเพียงกลุม่ เดียวทีใ่ ช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานหรือกิจกรรม
ทางอาชีพแค่อย่างเดียว ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั หญิงส่วนใหญ่ทำ� อาชีพลูกจ้างท�ำงานบ้านมามากกว่า 20 ปี จากลูกจ้างท�ำงานบ้าน 12
คนในการวิจัยครั้งนี้ มีเพียง 4 คนเท่านั้นที่ท�ำงานแบบบางช่วงเวลาให้กับบ้านมากกว่าหนึ่งหลัง แต่ลูกจ้างเต็มเวลาส่วนใหญ่ก็มี
งานพิเศษในวันหยุด ลูกจ้างท�ำงานบ้าน 5 คนจากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดอาศัยอยู่กับนายจ้าง ขณะที่อีก 7 คนไม่ได้อาศัยในบ้าน
ของนายจ้าง 		
ตามทีไ่ ด้กล่าวน�ำไว้ในข้างต้นถึงกลุม่ ตัวอย่างลูกจ้างท�ำงานบ้านในงานวิจยั นีส้ ว่ นใหญ่ทำ� งานกับนายจ้างต่างชาติ ส่วนที่
ท�ำงานกับนายจ้างคนไทยจะท�ำงานแค่เฉพาะช่วงเวลาเท่านัน้ ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดจึงเห็นว่า “นายจ้างต่างชาติ” เป็นตลาด
หลักของพวกเขา ทั้งสองกลุ่มมองการท�ำงานกับนายจ้างต่างชาติว่าเสมือนเป็นการ “ได้เลื่อนต�ำแหน่ง” เพราะว่าได้ค่าแรงและ
สภาพการท�ำงานที่ดีกว่า รายได้ต่อเดือนที่ลูกจ้างท�ำงานบ้านกลุ่มนี้ได้รับอยู่ระหว่าง 17,000 ถึง 30,000 บาทต่อเดือน (493
ถึง 870 เหรียญสหรัฐฯ)

อุปสรรคในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงลูกค้า
ผู้เข้าร่วมการวิจัยถูกขอให้ระบุถึงอุปสรรคที่ส�ำคัญในการเพิ่มรายได้หรือการขยายฐานลูกค้าเป็นรายข้อ (ตารางที่ 5)
ซึ่ ง ถู ก จั ด กลุ ่ ม ดั ง ต่ อ ไปนี้ :
− แรงกดดันทางการตลาด: ได้แก่ การเข้าถึงตลาดหรือลูกค้า, ค่าวัตถุดิบ, ราคาค่าตอบแทน (ค่าแรง หรือ ค่าจ้างท�ำ
ของ), แรงกดดันด้านเวลา และงานไม่ต่อเนื่อง และ/หรือ ลูกค้าลดลง
− แรงขับเศรษฐกิจมหภาค: ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจถดถอย, ค่าครองชีพที่สูง และคู่แข่งทางการตลาด
− นโยบายรัฐและการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีก่ รุงเทพมหานคร: ได้แก่ สถานทีต่ งั้ ตลาดและการขับไล่, การคุกคามจากเจ้า
หน้าที่รัฐ เช่น การจ่ายค่าปรับและสินบน, การมีกฎหมายรองรับและการอนุญาตให้ท�ำงาน, การจราจร, และปัญหาระบบขนส่ง
มวลชนในเขตเมือง
− ข้อจ�ำกัดด้านทุนมนุษย์: ได้แก่ ขาดทักษะการท�ำงาน, ขาดเงินทุน, ความยากในการได้รับอนุมัติสินเชื่อ และราคา
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละการซ่ อ มแซม
− ภาระในการดูแลครอบครัวและปัญหาสุขภาพ: ได้แก่ สุขภาพไม่ดีและข้อกังวลเรื่องความชราภาพ, ภาระการดูแล
ครอบครั ว , ความรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งครอบครั ว หรื อ การมี บุ ต ร และงานสั ง คม
จากทัง้ สีส่ าขาอาชีพ ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ยกให้ความกดดันทางการตลาดเป็นอุปสรรคทีถ่ กู เน้นและพูดถึงมากทีส่ ดุ (กล่าว
ถึง 43 คน) ตามด้วยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ (กล่าวถึง 32 คน) ปัญหาสุขภาพและการดูแลบุคคล (กล่าวถึง 28 คน) ข้อจ�ำกัด
ด้านการลงทุน (กล่าวถึง 20 คน) และแรงขับเศรษฐกิจมหภาค (กล่าวถึง 20 คน) ตามที่แสดงให้เห็นในตารางที่ 5

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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ตารางที่ 6: การรับรู้แรงขับเชิงลบ แบ่งตามสาขาอาชีพ10

แรงขับ

แรงกดดันทาง
ตลาด
นโยบายรัฐ
และการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร
ปัญหาส่วนบุคคล
ข้อจ�ำกัดด้าน
การลงทุน
เศรษฐกิจมหภาค
รวม

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง

ผู้ค้าหาบเร่
แผงลอย

ผู้ท�ำการผลิตที่
บ้าน

ลูกจ้าง
ท�ำงานบ้าน

รวม

จ�ำนวนและร้อยละที่
ถูกกล่าวถึง

จ�ำนวนและร้อย จ�ำนวนและร้อยละ จ�ำนวนและ
ละที่ถูกกล่าวถึง ทีถ่ ูกกล่าวถึง
ร้อยละที่ถูก
กล่าวถึง

จ�ำนวนและร้อย
ละที่ถูกกล่าวถึง

11 [32%]

5 [16%]

26 [49%]

1 [4%]

43 [30%]

8 [23%]

17 [54%]

1 [2%]

6 [24%]

32 [22%]

10 [29%]
3 [9%]

1 [3%]
2 [6%]

10 [21%]
4 [8.5%]

7 [28%]
11 [44%]

28 [20%]
20 [14%]

4 [12%]
36 [100%]

6 [19%]
31 [100%]

10 [21%]
51 [100%]

0 [0%]
25 [100%]

20 [14%]
143 [100%]

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

จากตารางแสดงให้เห็นว่าการรับรู้เรื่องแรงเชิงลบตามที่กล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบต่อแต่ละอาชีพแตกต่างกัน ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รบั จ้างและผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นกล่าวถึงประเด็นทีม่ กี ารเชือ่ มโยงกับแรงกดดันทางตลาดบ่อยครัง้ กว่าอุปสรรคด้าน
อื่นๆ ประเด็นส่วนใหญ่ที่ถูกกล่าวถึงโดยผู้ค้าหาบเร่แผงลอย (มากกว่าร้อยละ 50) เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ขณะที่ลูกจ้างท�ำงานบ้านให้น�้ำหนักมากไปที่ข้อจ�ำกัดด้านการลงทุน ส่วนภาระการดูแลครอบครัวและปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล
เป็นประเด็นส�ำคัญล�ำดับสองส�ำหรับทุกสาขาอาชีพ ในขณะทีผ่ ทู้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นกล่าวถึงปัญหาส่วนบุคคลและขับจากเศรษฐกิจ
มหภาคเท่าๆกัน ยกเว้นแต่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่กล่าวถึงแรงขับเศรษฐกิจมหภาคบ่อยกว่า
ในค�ำถามต่อมา ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ถูกถามให้ระบุถงึ อุปสรรคในการเข้าถึงตลาดหรือกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ซึง่ มีรายละเอียด
ตามสาขาอาชีพดังนี้:
ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ น: ขณะทีแ่ รงกดดันทางการตลาดมีบทบาทส�ำคัญต่อทัง้ ผูผ้ ลิตเพือ่ ขายและผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น แต่ลกั ษณะความ
กังวลของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน ผู้ผลิตเพื่อขายกล่าวถึงการไม่สามารถเข้าถึงตลาดบ่อยที่สุด เนื่องจากพวกเขาไม่ทราบว่าขาย
สินค้าได้ทไี่ หน และถูกแรงถูกกดดันให้ขายในราคาถูก ตามทีห่ นึง่ ในผูผ้ ลิตเพือ่ ขายกล่าวว่า “เราไม่มที ขี่ ายและก็ไม่มลี กู ค้าประจ�ำ”
(ผูผ้ ลิตเพือ่ ขาย-กลุม่ ย่อย 4) อีกคนยกเรือ่ งการขาดความสามารถทางการตลาดของพวกเขา “สินค้าของฉันไม่เป็นทีร่ จู้ กั ในชุมชน
และคนทัว่ ไปก็ไม่รวู้ า่ ฉันท�ำสินค้านีไ้ ด้ เพราะว่าฉันไม่มกี ารโฆษณา” (ผูผ้ ลิตเพือ่ ขาย-กลุม่ ย่อย 4) ในขณะผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นกลับ
กังวลเกีย่ วกับงานไม่ตอ่ เนือ่ งและการบริหารเวลาเพือ่ ให้ได้งานตามสัง่ พวกเขาอธิบายว่าขณะทีด่ า้ นหนึง่ ก็กงั วลกับงานทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ ง
เพราะท�ำให้ขาดรายได้เป็นเวลานาน อีกด้านหนึง่ กลับต้องกดดันเพือ่ ท�ำงานให้เสร็จตามก�ำหนดเมือ่ ได้รบั งานมาในช่วงงานเร่งด่วน
10

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมการศึกษาถูกถามให้ระบุอุปสรรคส�ำคัญเป็นรายข้อ มากกว่าการเรียงล�ำดับความส�ำคัญ
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ผู้ผลิตเพื่อขายกล่าวถึงอุปสรรคจากแรงขับเศรษฐกิจมหภาคมากกว่า เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแข่งขันกับ
ผู้ผลิตที่มีต้นทุนต�่ำกว่า (กรอบที่ 3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเคหะทุ่งสองห้องผู้เข้าร่วมงานวิจัยกล่าวว่าการที่เศรษฐกิจชะลอ
ตัวท�ำให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าของพวกเขาลดลง ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีคุณภาพและราคาสูงกว่าสินค้าอื่นๆในท้องตลาด หนึ่งในกลุ่ม
ตัวอย่างเปิดเผยว่าสี่ปีก่อนหน้านี้เธอมีลูกจ้าง 10 คน “แต่ตอนนี้มีเธอคนเดียว” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4) กลุ่มผู้รับงานไป
ท�ำที่บ้านยืนยันว่าบริษัทเอกชนจ้างคนงานน้อยลง

กรอบที่ 3: ผลกระทบจากแรงขับเศรษฐกิจมหภาคต่อผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
“ตอนนีเ้ ศรษฐกิจไม่ดี และสินค้าแบบนีม้ นั ไม่ใช่ของจ�ำเป็นในบ้าน...จริงๆแล้วปัญหาเบือ้ งหลังของการตลาดคือเรือ่ ง
เศรษฐกิจ บางครั้งคนเลือกที่จะซื้อของมือสองและรู้สึกว่าสินค้าของเราเป็นสิ่งไม่จ�ำเป็น” (ผู้ผลิตเพื่อขาย, กลุ่มย่อย 4)
“การตลาดมีการแข่งขันสูง ตลาดเมืองไทยตอนนี้ก็ตัดราคากันเอง และของน�ำเข้าจากประเทศจีนก็ราคาถูกมาก”
(ผู้ผลิตเพื่อขาย, กลุ่มย่อย 4)
“เศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนี้ ก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยกู้เงินจากใครเลย แต่ทุกวันนี้ฉันต้องกู้เงินเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านและ
ผ่อนรถ” (ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน-กลุ่มย่อย 5)
ที่มา: ข้อมูลจากรายงานกลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน, กรุงเทพมหานคร (2560)

ในทางตรงกันข้ามข้อจ�ำกัดด้านต้นทุน เช่น การเข้าถึงเงินกู,้ ทักษะ, และอุปกรณ์การผลิต เป็นอุปสรรคด้านการประกอบ
อาชีพมากกว่าส�ำหรับผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน แกนน�ำกลุ่มผู้รับงานฯกล่าวว่า “ปกติแล้วฉันเย็บผ้าทั่วไปไม่ใช่ผ้ายืด แต่ตอนนี้ตลาด
ต้องการผ้ายืดเป็นอย่างมาก แต่ว่าฉันรับงานผ้ายืดไม่ได้เพราะว่าจักรของฉันเย็บผ้ายืดไม่ได้” (แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย
7) ผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้เล่าถึงประสบการณ์ตอนที่จักรเย็บผ้าที่มีปัญหา หรือความจ�ำเป็นที่ต้องเช่าหรือยืมเครื่องมือเฉพาะบาง
ประเภทเพื่อท�ำงานให้เสร็จ
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านกล่าวว่า ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นตอนที่ฝึกทักษะ เพื่อรับงานโดยตรงกับบริษัท “คนใหม่ที่ต้อง
เข้ามาท�ำงานกับบริษทั นีจ้ ะต้องมีฝมี อื ดี และต้องฝึกหนัก” (ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น-กลุม่ ย่อย 5) ค�ำถามต่อมาเกีย่ วกับอุปสรรคการ
ตลาด ผูผ้ ลิตเพือ่ ขายกล่าวคล้ายกันว่า “เราต้องพัฒนาฝีมอื การเย็บของเราเพราะว่าเนือ้ ผ้าทีต่ า่ งกันก็ตอ้ งการทักษะการตัดเย็บที่
ต่างกัน” (แกนน�ำผูผ้ ลิตเพือ่ ขาย-กลุม่ ย่อย 7) ในบางกรณีปญ
ั หาส่วนบุคคล เช่น ภาระการดูแลครอบครัว, ก็กลายเป็นตัวบัน่ ทอน
การพัฒนาความสามารถในการท�ำงานของแรงงาน ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นหลายคน ไม่ตอ้ งการเข้าฝึกงานเพือ่ รับงานเย็บจากบริษทั
แม้ว่าจะมีค่าแรงที่สูงกว่าและรายได้ที่มั่นคง หนึ่งในผู้เข้าร่วมการศึกษาอธิบายว่า “ถ้าให้เราออกไปหางานท�ำข้างนอก เราก็หา
งานได้ แต่เพราะภาระครอบครัว เราก็เลยออกไปหางานท�ำไม่ได้” (แกนน�ำผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6)
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง: กล่าวถึงแรงกดดันทางตลาดว่าเป็นอุปสรรคส�ำคัญสุดในการเพิ่มรายได้เช่นกัน ส่วนมากจะเป็น
เรื่องของปริมาณอุปสงค์ที่ไม่แน่นอน กล่าวคือช่วงเวลาที่สามารถท�ำเงินได้มากคือช่วงเช้า, ช่วงพักกลางวัน, และช่วงเย็นหลัง
บริษัทเลิกงาน ส่วนช่วงเวลาอื่นปริมาณลูกค้าก็จะน้อยลงมาก ถึงแม้ว่าการส่งพัสดุหรือเอกสารจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
เพิ่มรายได้ในเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนได้ แต่พวกเขาไม่ได้มีโอกาสมากพอที่จะหางานประเภทนี้ ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการศึกษา
หลายคนได้กล่าวไว้ ความล่าช้าจากลูกค้ายังเป็นสาเหตุในผู้ขับขี่สูญเสียรายได้เช่นกัน
รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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ในส่วนของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างยกประเด็นถึงกรอบกฎหมายที่ไม่เพียงพอที่จะ
ปกป้องอาชีพของพวกเขา และอาจน�ำไปสู่การคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หนึ่งในแกนน�ำผู้ขับรถจักรยานยนตร์รับจ้างอธิบายว่า
เนื่องจากการไม่มีข้อกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับจักรยานยนต์รับจ้าง ท�ำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย “เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้า
หน้าที่รัฐสามารถเอารัดเอาเปรียบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3) ถึงแม้ว่านโยบาย “คืน
ทางเท้าให้กับประชาชน” เมื่อไม่นานมานี้จะมีเป้าหมายที่กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย แต่นโยบายนี้ก็ได้สร้างแรงกดดันให้กับวิน
จักรยานยนต์ในการทีต่ อ้ งเสียค่าปรับส�ำหรับทีจ่ อดรถ (ข้อมูลตามทีแ่ กนน�ำได้กล่าวไว้) ผูข้ บั ขีย่ งั ได้บน่ ถึงสภาพการจราจรติดขัด ซึง่
ท�ำให้พวกเขาวิง่ รับลูกค้าได้ชา้ ลง แต่ในทางตรงกันข้าม สภาพการจราจรติดขัดนีเ้ องทีท่ ำ� ให้มลี กู ค้าเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากจักรยานยนต์
สามารถลัดเลาะตามถนนได้ดกี ว่ารถยนต์หรือรถประจ�ำทาง ในส่วนของปัญหาส่วนบุคคล ผูข้ บั ขีจ่ กั รยานยนต์รบั จ้างหญิงเน้นถึง
ภาระในการดูแลครอบครัว เช่น การดูแลลูกหรือคนชราในบ้าน หนึ่งในผู้ขับขี่จักรยานยนต์หญิงเล่าถึงการที่ต้องหยุดการท�ำงาน
ในช่วงตั้งครรภ์แต่ต้องกลับมาท�ำงานหลังจากคลอดลูกเพียง 15 วัน ผู้ขับขี่ผู้ชายก็มีการพูดถึงปัญหาส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน แต่
ปัญหาส่วนใหญ่ที่ถูกกล่าวถึงเป็นเรื่องของความชราภาพและปัญหาสุขภาพ (ดูที่ ตารางที่ 7) ผู้ขับขี่อายุ 66 ปี คนหนึ่งกล่าวว่า
เขาไม่สามารถขับรถเร็วเหมือนสมัยก่อนได้
อันเนื่องมาจากแรงขับจากเศรษฐกิจมหภาค ผู้เข้าร่วมการศึกษากล่าวว่า จ�ำนวนผู้ขับขี่ในวินก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการ
แข่งขัน (บางวินมีสมาชิกมากกว่า 100 คน) ซึ่งในการอภิปรายถึงอุปสรรคในการเข้าถึงลูกค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใน
เขตเมือง กล่าวถึงปัญหาวินเถือ่ น ทีว่ งิ่ รับส่งผูโ้ ดยสารโดยไม่มใี บอนุญาต ปัญหานีร้ นุ แรงขึน้ เนือ่ งด้วยการมีแอพลิเคชัน่ GrabBike
ระบบการจองรถจักรยานยนต์รบั จ้างออนไลน์แบบใหม่ซงึ่ ได้รบั อนุญาตให้สง่ พัสดุเท่านัน้ แต่วา่ ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาคาดว่ามีการใช้
ระบบนี้ในการขนส่งผู้โดยสารด้วยเช่นกัน ผู้ขับขี่คนหนึ่งกล่าวว่า “มันก็สะดวกกว่า เพราะว่าผู้โดยสารรอขึ้นรถที่บ้านได้เลย ไม่
ต้องออกไปรอทีถ่ นน” (จักรยานยนต์รบั จ้าง-กลุม่ ย่อย 1) ในทางตรงข้ามวินส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้สมาชิกในวินให้เบอร์โทรศัพท์
ส่วนตัวแก่ลูกค้า เพราะอาจท�ำให้เกิดความไม่ยุติธรรมของระบบคิวของวิน
มีเพียงผู้ขับขี่ในเขตชานเมืองเท่านั้นที่ยกผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
หญิงคนหนึ่งให้ข้อสังเกตว่า “เมื่อก่อนมีลูกค้าเยอะกว่านี้ แต่เดี๋ยวนี้คนมักจะเดินกันมากกว่า” สมาชิกในกลุ่มของเธอเสริมขึ้น
ว่า “เมื่อก่อนขับวินได้วันละประมาณ 600 บาท ชั่วโมงท�ำงานก็เท่ากับตอนนี้แหละ” ในขณะที่ปัจจุบันมีรายได้ประมาณ 300
บาท (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอธิบายว่า “ทุกวันนี้ คนต้องประหยัดเงิน เค้าก็เลือก
ที่จะขึ้นรถสองแถวมากกว่า ก็เหมือนเรานี่แหละ เราก็ต้องประหยัด ใช้เฉพาะที่จ�ำเป็น” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) ด้วย
เหตุนี้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจึงต้องท�ำอาชีพเสริมหรือเพิ่มชั่วโมงท�ำงานให้ยาวขึ้น
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน: ประเด็นทีถ่ กู กล่าวถึงมากทีส่ ดุ คือ เรือ่ งทุนทางสังคมทีเ่ ป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพโดยทัว่ ไป และเป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงลูกค้าทีพ่ วกเขาต้องการ การขาดทักษะโดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ท�ำให้เพือ่ นร่วมอาชีพของพวก
เขาบางคนไม่สามารถท�ำงานกับนายจ้างชาวต่างชาติ “แม่บา้ นบางคนท�ำงานบ้านเก่งมาก ท�ำกับข้าวเป็น ท�ำความสะอาดบ้านได้ เก่ง
ทุกอย่าง แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8)
แต่เนื่องด้วยชั่วโมงการท�ำงานที่ยาวนานและความเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน ท�ำให้ลูกจ้างท�ำงานบ้านขาดเวลาและ
โอกาสการพัฒนาทักษะของตัวเอง ลูกจ้างท�ำงานบ้านคนหนึ่งได้กล่าวว่า “เราก็อยากเรียนท�ำอาหารกับฝึกการดูแลผู้สูงอายุนะ
แต่เราไม่มีเวลาจะไปร่วมอบรมกับโฮมเน็ทหรือที่อื่น” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ผู้เข้าร่วมงานวิจัยบางคนมีความ
รู้สึกว่าการฝึกอบรมจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท�ำให้พวกเขามีรายได้ เช่น ท�ำร้านอาหาร หรือ แม้แต่ขายอาหารริมทาง ในยามที่
พวกเขามีอายุมากเกินกว่าจะท�ำงานเป็นลูกจ้างท�ำงานบ้านได้ ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ทีจ่ ดั ท�ำโดยสมาคมเครือข่าย
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แรงงานนอกระบบซึ่งพบว่าลูกจ้างท�ำงานบ้านหลายคนอยากมีทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพอื่นๆได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของลูกจ้างท�ำงานบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า:
“เราอยากจะท�ำธุรกิจ แต่เราก็ไม่มคี วามรู้ ถ้าเราจะท�ำธุรกิจ เราก็จะต้องไปเรียนการบริหารธุรกิจ เราไม่มปี ระสบการณ์
ตรงนีเ้ ลย เมือ่ ก่อนเราเคยมีรา้ นนะ แต่รา้ นมันก็ไม่ตอ้ งใช้การจัดการอะไรมาก เราอยากเรียนการบริหารธุรกิจ เราท�ำงานมาหลาย
ปีแล้วไง แต่นายก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ เราก็รู้สึกไม่มั่นคง เหมือนเราไม่ดีพอ” (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 9)
ปัญหาส่วนตัวจัดเป็นปัญหาล�ำดับสองที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
ปัญหาหลักและท�ำให้ลกู จ้างท�ำงานบ้านมีความกังวล เนือ่ งจากบ่อยครัง้ ทีน่ ายจ้างต่างชาติไม่เลือกลูกจ้างท�ำงานบ้านทีม่ อี ายุมาก
หนึ่งในผู้เข้าร่วมการศึกษากล่าวว่า “บางที นาย (จ้าง) ต่างชาติก็จะรับแม่บ้านที่อายุไม่เกิน 40 นี่เห็นระบุในประกาศรับสมัคร
งานเลย” อีกคนเสริมว่า “นายฝรั่งบางทีก็รับแม่บ้านที่มีอายุ แต่นายญี่ปุ่นนี่จะไม่รับเลย” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย
8)
ท้ายทีส่ ดุ ลูกจ้างท�ำงานบ้านยังคงยกประเด็นปัญหาการเดินทางในเมือง โดยลูกจ้างท�ำงานบ้านทีต่ อ้ งใช้เวลาในการเดิน
ทางไปท�ำงาน ซึ่งนอกจากจะต้องจ่ายค่าเดินทางเพิ่มขึ้นแล้ว ยังต้องเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกด้วย ระยะการเดิน
ทางที่ไกลและตัวเลือกในการเดินทางที่มีไม่มากนัก เป็นสิ่งกีดขวางให้ลูกจ้างท�ำงานบ้านเลือกที่จะไม่หานายจ้างเพิ่ม ผู้เข้าร่วม
งานวิจัยหนึ่งคนกล่าวว่า “คือถ้าบ้านนายอยู่ไกล ก็แปลว่าเราจะรับงานบ้านอื่นได้น้อยลง อย่างที่สอง ถ้าต้องใช้เวลาเดินทาง
นาน ปกติกใ็ ช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชัว่ โมง ซึง่ เวลา 1-2 ชัว่ โมงนี้ เราสามารถท�ำความสะอาดบ้านได้หลังหรือสองหลังแล้ว”
(แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ซึ่งการเลือกที่จะอยู่กับนายจ้างเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ “นายเค้าถามว่า
จะอยู่บ้านนายหรือจะอยู่ข้างนอก เราก็ตอบไปว่า เราไม่รู้จักแถวนี้ ไม่รู้ว่าจะเดินทางยังไงบ้าง ขออยู่บ้านนายดีกว่า” (แกนน�ำ
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8)
ส�ำหรับ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยคือ นโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานคร
และแนวทางการปฏิบัติ และเป็นประเด็นที่ถูกน�ำมาอภิปรายมากที่สุดระหว่างผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้เข้าร่วมการวิจัย 17 คน พูด
ถึงแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล และอีก 11 คนพูดถึงที่ขายประจ�ำและการถูกไล่ที่ ข้อกังวลนี้ถูกอธิบายได้ดี
ทีส่ ดุ จากค�ำบอกเล่าของผูค้ า้ หญิงคนหนึง่ “ปัญหาของเรามีปญ
ั หาเดียวคือ “ทีข่ าย” ตอนนีเ้ ราต้องเข้ามาขายในซอย จะเลิกขาย
ก็ไม่ได้ ไม่ขายของก็ไม่มีเงิน” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย11) ส�ำหรับผู้ค้าในชุมชนประดิษฐ์โทรการนี่คือเสียงสะท้อนถึงการ
ถูกยกเลิกที่ขายในจุดผ่อนผัน (ข้อมูลล่าสุดจากเดือนตุลาคม 2559) นโยบายนี้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้าเป็นอย่างมาก ผู้
ค้าหญิงรายหนึ่งถึงกับต้องหยุดขายในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้ไม่คุ้มต้นทุน เธอกลับมารับจ้างขัดเครื่องทองลงหิน
เพื่อเป็นรายได้หลัก ส่วนผู้ค้าคนอื่นๆก็ย้ายไปขายตามซอยเล็กๆที่ยังอนุญาตให้ค้าขายได้ นี่คือผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจการค้า
ของผู้ค้าข้างทาง ซึ่งจะอธิบายในกรอบที่ 4

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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กรอบที่ 4: ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ค้าในชุมชนประดิษฐ์โทรการอันเนื่องมาจากนโยบายใหม่ของ
กรุงเทพมหานคร
“พอมาขายในซอย ก็ขายของได้น้อยลง ครึ่งต่อครึ่งเลย นี่ขนาดลดของลงครึ่งหนึ่ง บางทีก็ยังขายไม่หมด”
“เราตั้งโต๊ะไง พอเทศกิจมา บางทีเราหนีไม่ทัน ไม่เหมือนพวกรถเข็นที่เขาเข็นหนีได้ บางทีเทศกิจก็ยึดของไป เรา
ก็ต้องไปจ่ายค่าปรับ นี่ขนาดย้ายมาขายในซอย แต่ยังไม่ลึกพอ บางทีก็โดนไล่”
“แต่ก่อนขายได้วันละประมาณ 4000 บาท เดี๋ยวนี้ลดลงเหลือประมาณ 1500 บาท บางทียังไม่ได้ทุนเลย”
“ตั้งแต่หลังนโยบายรัฐบาลทหารนี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย เหมือนรายได้เราหายไปเลย คือเรารู้สึกไม่
มั่นคง เราไม่รู้ว่าจะท�ำอะไรต่อไป”
ที่มา: นโยบายใหม่ของกรุงเทพมหานครที่กระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ค้า
ในชุมชนประดิษฐ์โทรการ (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11), กรุงเทพมหานคร (2560)

ผู้ค้าในการเคหะชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาฯ ที่เผชิญปัญหาการถูกไล่ที่มากว่าสิบปียังได้กล่าวถึงประเด็นความไม่มั่นคงใน
การประกอบอาชีพของพวกเขาที่เกิดจากนโยบายของเมือง พวกเขากังวลว่าการที่ตลาดของพวกเขาที่ไม่ได้เป็นตลาดที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จะท�ำให้เกิดภาพลบต่อลูกค้าในชุมชน ตามทีผ่ คู้ า้ รายหนึง่ อ้างว่า “เราไม่สามารถย้ายไปขายทีต่ ลาดทีเ่ ค้ารับรองได้
ชาวชุมชนบางคนเขาก็มองว่าเราเป็นตลาดเถื่อน เขาก็มีภาพลบกับเรา บางคนเขาไม่อยากจะมาซือ้ ของที่ตลาดเราก็มี” (แกนน�ำ
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10) ผู้ค้าในตลาดยังต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากเจ้าของอาคารพานิชที่อยู่รอบๆ
ตลาด ซึง่ มักจะร้องเรียนไปยังส�ำนักงานเขตและสร้างปัญหาให้กบั ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย ตามทีส่ มาชิกคนหนึง่ ได้อธิบายว่า “เราจะ
ปรับปรุงพัฒนาอะไรแผงเราไม่ได้เลย พวกเจ้าของร้านในตึกเขาคอยจับตาดูอยู”่ (แกนน�ำผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย-กลุม่ ย่อย 10) กลุม่
ผูค้ า้ ยังกล่าวถึงโครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ ฐานของเมืองทีไ่ ม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมและการละเลยจากเจ้าหน้าทีว่ า่ “เราเรียก
ร้องกับการเคหะมาหลายปีแล้วว่า ให้จัดสรรแผงค้าในตลาด(ที่ได้รับการรับรอง)ให้กับเรา แต่เขาก็ไม่ด�ำเนินการ เปรียบเหมือน
เราอยู่บ้านเช่า ถ้าบ้านมันพัง ต้องซ่อม เราก็ซ่อมเองไม่ได้ เราต้องแจ้งเจ้าของบ้าน ถ้าเจ้าของบ้านเค้าไม่ท�ำ เอาก็ท�ำอะไรไม่ได้”
(แกนน�ำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10) ผู้ค้าจากหมู่บ้านนักกีฬายังได้พูดถึงปัญหาน�้ำท่วมที่เกิดจาการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานโดยรอบที่สูงกว่าพื้นที่ตลาด
ปัญหาเรือ่ งเศรษฐกิจมหภาค ก็ยงั เป็นประเด็นแวดล้อมในการอภิปรายของผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย เนือ่ งด้วยการตระหนัก
ถึงการเพิม่ ขึน้ ของคูแ่ ข่งการค้า ผูค้ า้ รายหนึง่ อธิบายถึงการเพิม่ จ�ำนวนของผูค้ า้ รายใหม่อนั เป็นผลมาจากเศรษฐกิจทีถ่ ดถอย “ตอน
นี้คนตกงานเยอะ คนก็หันมาขายของ” ร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น -7Eleven, ห้างบิ๊กซีและเทสโก้โลตัสได้มีผลต่อส่วนแบ่งทางการ
ตลาดเช่นกัน ข้อมูลจากผู้ค้า ผู้ค้ายืนยันว่า “เราสู้กับพวกนายทุนเขาไม่ได้หรอก” (แกนน�ำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)
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พัชรียา ค�ำยอด, สมาชิกเครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้านในประเทศไทย ก�ำลังสาธิตวิธกี ารใช้แอพพลิเคชัน่ “สมาร์ทโดเมสติก เวิรค์ เกอร์” ซึง่ เป็น
แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการข้อมูลด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน และสิทธิตามกฎหมายของลูกจ้างท�ำงานบ้าน
รูปโดย : M. Singsutham

กรอบที่ 5: ความกังวลเรื่องสุขภาพ/ความชราภาพ และผลกระทบที่มีต่อการประกอบอาชีพของแรงงาน
เมื่อมีการพูดถึงปัญหาส่วนตัว ส่วนมากแรงงานในทุกอาชีพที่ท�ำการศึกษาพูดถึงความกังวลด้านสุขภาพ และ
ความชราภาพของพวกเขา (กล่าวถึง 18 คน), ภาระการดูแลครอบครัว (กล่าวถึง 7 คน) และเวลาทีใ่ ช้ในงานชุมชนและ/หรือ
กิจกรรมทางสังคม (กล่าวถึง 2 คน) ค�ำอธิบายภาพประกอบด้านล่างเน้นถึงความกังวลทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพซึง่ เกีย่ วข้องกับผล
กระทบต่อรายได้ประสิทธิภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
“ถ้าอายุมากขึ้น ก็คงท�ำงานแบบนี้ไม่ไหวแล้ว นายเค้าคงจะเชิญออก เมื่อก่อน ก็คิดแต่จะหางานเป็นแม่บ้าน”
(ลูกจ้างท�ำงานบ้าน, กลุ่มย่อย 9)
“เราจะไปขับรถเร็วๆ เหมือนคนหนุ่มๆเค้าไม่ได้หรอก เราก็ต้องรักษาสุขภาพของเรา” (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2)
“อายุมันก็มีผลกับงานเราด้วยนะ พอเราอายุมากขึ้น เราก็จะเย็บผ้าไม่ค่อยไหวแล้ว ยกตัวอย่างสมาชิกในกลุ่มคน
หนึ่ง อายุ 55 ปี เขาจะนั่งเย็บผ้านานๆไม่ได้ ก็ต้องให้เลิกงานเร็วกว่าคนอื่น” (แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7)
“ถ้าเหนื่อยมากๆ บางทีถ้าเย็บผ้าเสร็จ ฉันก็ลงไปนอนกับพื้นเลย หลังกินข้าวเที่ยงก็ต้องนอนสักตื่น แล้วค่อยกลับ
มาท�ำงานต่อ” (แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7)
“บางทีเวลานายใช้ให้ท�ำอะไร เราก็แบบว่า เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว อยู่นั่นแหละ ขออีกซักนาที เริ่มเหนื่อยแล้ว” (ลูกจ้าง
ท�ำงานบ้าน, กลุ่มย่อย 9)
“เราต้องท�ำงานทั้งวัน จะเอาเวลาที่ไหนไปออกก�ำลังกาย ส่วนใหญ่ไม่ได้กินข้าวเช้าหรอก มื้อแรกของเราก็ข้าว
กลางวัน” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8)
ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)
รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ

33

การรับมือกับอุปสรรคในการเข้าถึงลูกค้า
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ถูกสัมภาษณ์ถงึ การรับมือกับอุปสรรคในการเข้าถึงลูกค้า ตารางที่ 8 แสดงล�ำดับประเภทการแก้ปญ
ั หา
ในรูปแบบของแนวทางอย่างเป็นทางการจากน้อยที่สุดสู่เป็นทางการมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย:
− ระดับบุคคล: สะท้อนให้เห็นถึงยุทธ์ศาสตร์ของผู้เข้าร่วมในการจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง
− ยุทธศาสตร์ระหว่างบุคคล: สะท้อนให้เห็นถึงยุทธ์ศาสตร์ของผู้เข้าร่วมการศึกษากับผู้ร่วมงาน, นายจ้าง หรือ เพื่อน/
ครอบครัวเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงตลาด
− ยุทธศาสตร์ระดับชุมชน: ได้แก่ กิจกรรมที่ร่วมกันเพื่อนร่วมงานหลายคนหรือกลุ่มที่มีการจัดตั้ง
กลไกทางการ หมายถึงการเชือ่ มโยงกับภาคธุรกิจในระบบหรือภาครัฐบาล ตารางที่ 9 ได้รวมถึงตัวอย่างของยุทธศาสตร์
เฉพาะและข้อเสนอแนะแต่ละประเภท

ตารางที่ 7: ระดับของกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงลูกค้า แบ่งตามสาขาอาชีพ
ส่วนบุคคล
ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์
รับจ้าง
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
รวม

กลไกไม่เป็นทางการ
ระหว่าง ชุมชน/กลุ่ม
บุคคล

รวม

กลไกทางการ
ธุรกิจในระบบ
รัฐบาล

รวม

6

1

3

7

1

1

2

10
5
14
35

2
4
7

10
13

10

7
4
5

-

0

3
4

7
9

28
52

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

ในการศึกษาครั้งนี้ มีหมายเหตุส�ำคัญที่ต้องเน้นถึงคือ จ�ำนวนผู้ท�ำการผลิตที่บ้านมีสัดส่วนที่กล่าวถึงมากกว่ากลุ่มอื่น
อันเนื่องมาจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมท�ำการศึกษามากกว่า อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้มีระดับยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย
และข้อเสนอแนะที่มากกว่า
โดยภาพรวมและตามสาขาอาชีพ แรงงานนอกระบบใช้ยทุ ธศาสตร์กลไกนอกระบบในการเข้าถึงตลาดมากกว่ากลไกใน
ระบบเกือบหกเท่าตัว ซึ่งทุกอาชีพจะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือและความน่าเชื่อถือมากขึ้น, ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย น่าสนใจ หรือราคาถูกลง, หรือหาอาชีพเสริม จ�ำนวนผู้ท�ำการผลิตที่บ้านยังกล่าวถึงการประหยัดรายจ่ายในช่วงที่
ขาดรายได้
กลุ่มลูกจ้างท�ำงานบ้านและผู้ท�ำการผลิตที่บ้านมีการใช้ยุทธศาสตร์ระหว่างบุคคลในการแก้ปัญหา ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
อธิบายว่าพวกเขาต้องพึง่ พาระบบการแนะน�ำส่งต่องานระหว่างนายจ้างเก่าและนายจ้างใหม่อย่างมาก “ถ้านายต่องานให้ (นายจ้าง
แนะน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้านให้กับนายจ้างอื่น) สัญญาจ้างและสภาพการท�ำงานก็จะดีกว่า ถ้าไม่ใช่การต่องาน นายจ้างใหม่เค้าจะ
ไล่เราออกเมื่อไหร่ก็ได้ แต่นายต่องานให้ นายจ้างคนใหม่เขาก็จะเกรงใจ รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเจ้านายเก่า” (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน34

กลุ่มย่อย 9) ผู้ผลิตเพื่อขายในการเคหะทุ่งสองห้องมีการดึงเครือข่ายครอบครัวในการขายผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตเพื่อขายรายหนึ่งเล่า
ว่าสามีของเธอเคยช่วยน�ำสินค้าของเธอไปขายทีท่ ที่ ำ� งาน แต่ตอนนีไ้ ด้หยุดไปแล้ว “แม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่เห็นว่าเป็นธุรกิจ
จริงจัง ไม่ช่วยหาลูกค้า” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4)
ยุทธศาสตร์ระดับชุมชนถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดโดยผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน โดยเฉพาะผู้ผลิตเพื่อขายในการเคหะทุ่งสองห้อง
ซึ่งตลาดหลักของพวกเขาเป็นผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มนี้เสนอแนะให้มีการจัดตั้งร้านค้าชุมชนและตลาดท้องถิ่น, จัดให้มีวิทยุชุมชน
เพื่อการโฆษณา และเสนอให้มีโครงงานของชุมชนต่อการเคหะแห่งชาติ ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านในการเคหะฉลองกรุง เน้นถึงความ
ส�ำคัญในกรรวมกลุ่ม เพื่อให้สามารถรับงานได้โดยตรงและท�ำให้แรงงานไม่ขึ้นอยู่กับผู้จ้างเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม แนวทาง
นีไ้ ม่ได้ประสบความส�ำเร็จเสมอไป การร่วมหรือการสร้างกลุม่ ไม่ได้เป็นตัวยืนยันถึงการจ้างงาน ตามทีแ่ รงงานคนอืน่ ในการเคหะ
ฉลองกรุงกล่าวไว้ และผู้เข้าร่วมการศึกษามีความคลางแคลงใจในประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน (ตามที่อธิบายเพิ่มเติม
ในบทที่ 4)
ส�ำหรับผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้าง แม้วา่ จะไม่มกี ารเอ่ยถึงความส�ำคัญของระบบวินโดยตรงแต่กม็ กี ารแสดงนัยยะว่า
ระบบการจัดล�ำดับคิวมีส่วนช่วยจัดการการท�ำงานและชีวิตประจ�ำวันของพวกเขา และในแต่ละวินก็ยังมีข้อก�ำหนดร่วมกัน เช่น
ห้ามมิให้ให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวแก่ลูกค้า หรือห้ามไม่ให้ลดค่าโดยสาร ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ถึงแม้วา่ กลุม่ ผูค้ า้ ในเคหะหมูบ่ า้ นนักกีฬาฯ จะไม่ได้ยกประเด็นอุปสรรคทีเ่ จาะจงในการเข้าถึงตลาด แต่จากการอภิปราย
ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการใช้ยุทธศาสตร์ระดับชุมชนในการแก้ปัญหา เห็นได้จากประวัติความเป็นมาของตลาดที่ผู้ค้าร่วมกัน
ก่อตั้งสหกรณ์ชุมชนเพื่อต่อต้านการไล่ที่ของการเคหะแห่งชาติ นอกจากนี้แกนน�ำกลุ่มได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาร่วมกันที่นอก
เหนือจากการแก้ปัญหาในระดับกลุ่มผู้ค้าด้วยกันเอง ตามที่แกนน�ำได้อธิบายว่า “เราเน้นไปที่งานชุมชน พอเราช่วยชุมชน เขา
ก็จะได้มีทัศนคติที่ดีกับแม่ค้าในตลาดของเรา” (แกนน�ำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10) ผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการต้อง
พึง่ พาแกนน�ำชุมชนของเขาเช่นกัน ในการเข้าเจรจากับส�ำนักงานเขตภายหลังนโยบายยกเลิกจุดผ่อนผัน ในขณะทีก่ ารแก้ปญ
ั หา
อื่นๆเป็นเรื่องระดับบุคคล
กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ท�ำการผลิตที่บ้านเป็นเพียงสองกลุ่มที่พัฒนายุทธศาสตร์การแก้ปัญหาโดย
พิจารณาจากข้อมูลทางการตลาดและภาครัฐบาล ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มาจากแกนน�ำกลุ่มมากกว่าสมาชิก โดยเฉพาะแกนน�ำ
กลุม่ ผูผ้ ลิตเพือ่ ขาย มีการเสนอให้ภาครัฐมีการจัดซือ้ จัดจ้างโดยตรงกับแรงงานนอกระบบ และให้แรงงานนอกระบบมีสว่ นในคณะ
กรรมการต่างๆของภาครัฐ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างอธิบายถึงความต้องการของพวกเขาเพือ่ ให้ตำ� รวจเอาด�ำเนินการกับวิน
ที่ไม่ถูกกฎหมาย เพื่อขจัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะนั้น ไม่ได้เสียภาษีรถรับจ้างสาธารณะ ในการอภิปรายกลุ่มขอผู้ค้าหาบเร่แผงลอย (ดูที่บทที่ 4) กลุ่มผู้ค้าจากหมู่บ้าน
นักกีฬาและชุมชนประดิษฐ์โทรการอธิบายถึงความพยายามของพวกเขาในการเจรจาต่อรองกับการเคหะแห่งชาติหรือส�ำนักงาน
เขตเพื่อก่อตั้งตลาดใหม่หรือการขอคืนพื้นที่ค้าขายเดิม แต่ทั้งสองกรณีจบลงด้วยความขุ่นหมอง
ในส่วนของยุทธศาสตร์ทางการตลาดในระบบ แกนน�ำกลุม่ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างอธิบายถึงการสร้างแอพพลิเคชัน่
“โกไบค์ (GoBike)” ของสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นส�ำหรับการเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูก
ต้องตามกฎหมาย เป็นอีกทางเลือกนอกเหนือจาก GrabBike แต่ตัวแอพพลิเคชั่นยังไม่สามารถใช้งานได้ และข้อมูลจากแกน
น�ำกลุ่มแสดงให้เห็นว่าตัวโครงการนี้ประสบกับความล้าช้าเนื่องจากระบบราชการของกรมการขนส่งทางบก (ข้อมูลเมื่อเดือน
ธันวาคม 2559)
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แกนน�ำกลุม่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นรายหนึง่ เล่าถึงประสบการณ์ของเธอกับบริษทั เอกชนในระบบซึง่ ได้เสนองานให้เธอกับ
กลุ่มเพื่อนรับงานมาท�ำที่บ้าน แต่เธอต้องเดินทางไปฝึกงานที่โรงงานทุกวันเป็นเวลา 4 เดือน หลังจากการฝึกอบรม งานตัดเย็บ
ชิน้ แรกๆของเธอทีร่ บั มาท�ำทีบ่ า้ นยังไม่ผา่ นการควบคุมคุณภาพของบริษทั แต่เธอก็ยงั คงอดทนฝึกฝนพัฒนาฝีมอื และจนผ่านการ
อนุมัติจากบริษัท ได้รับค่าแรงที่ดีและมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง เธอมีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน แต่ก็มีสมาชิกกลุ่ม
คนอื่นๆ ที่มีไม่ประสงค์ที่จะเข้าฝึกงานเพื่อรับงานโดยตรงกับบริษัทหรือหาโอกาสที่คล้ายๆกัน ด้วยเหตุผลส่วนตัวและเป็นงาน
ละเอียด ผู้รับงานฯหญิงอีกคนที่มีรายได้ประมาณ 2,000 บาทต่อสองสัปดาห์จากงานเย็บผ้าอ้อมซึ่งเป็นงานในปัจจุบันของเธอ
ก็ไม่ประสงค์ที่จะรับงานโดยตรงกับบริษัท เพราะบริษัทจะจ่ายค่าแรงเพียงเดือนละครั้ง เธอไม่สามารถในการจัดสรรค่าใช้จ่ายที่
ต้องรอทั้งเดือนเนื่องมาจากค่าเช่าและภาระหนี้สิน (แกนน�ำผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6)
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ตารางที่ 8: ยุทธศาสตร์ของแรงงานนอกระบบในการขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดและลูกค้า
ไม่เป็นทางการ

ระดับ
บุคคล

ยุทธศาสตร์และข้อเสนอ
- สมัครเข้ารับการอบรมหรือศึกษาจากวิดีโอเพื่อพัฒนาทักษะ (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน)
- ท�ำงานกับครอบครัวที่ไม่มีเด็ก (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน)
- ท�ำงานหนักเพื่อให้ได้รับความเชื่อใจ (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน)
- รักษามาตรฐานและคุณภาพ (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- หางานเสริม, รับแก้ไขเสื้อผ้า (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- ออกแบบรูปแบบใหม่ ตามสมัยนิยม (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- ประหยัดเงิน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- ลดราคา หรือ “แถม” (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย)
- ลดปริมาณการผลิต และไม่ขึ้นราคาราคา (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย)
- ปรับปรุงรายการอาหาร และรักษาความหลากหลายของสินค้า (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย)
- เริ่มขายในช่วงเช้าตรู่ (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย)
- บริการดี (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)
- แจกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวแก่ลูกค้า (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)
- ซ่อมรถจักรยานยนต์ (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)
- เรียนรู้ทักษะใหม่จากนายจ้าง (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน)

ระหว่างบุคคล - หาลูกค้า หรืองานผ่านทางเพื่อน, เพื่อนบ้าน, ปากต่อปาก (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน, ผู้
ท�ำการผลิตที่บ้าน)
กลุ่ม หรือ - จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
ชุมชน
- จัดตั้งร้านค้าชุมชน, จัดตลาด (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- โฆษณาผ่านวิทยุชุมชน (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- หางานในชุมชน (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- หาอาสาสมัครเพื่อประสานงานติดต่อกับลูกค้าต่างชาติ (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- ไม่ลดราคา ไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวแก่ลูกค้า (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)
- เข้าร่วมการอบรมที่จ�ำเป็นจากบริษัท (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
เป็นทางการ

ตลาด

- หางานจากผู้รับเหมา/คนกลาง (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- ขอเลื่อนก�ำหนดส่งงานเมื่อจ�ำเป็น (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- เลือกลูกค้าที่ไว้ใจได้ (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- สร้างแอพพลิเคชั่น GoBike (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)
การตอบสนอง - เสนอโครงการชุมชนต่อการเคหะแห่งชาติ (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
สาธารณะและ - สนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงของรัฐบาลต่อแรงงานนอกระบบ (ผู้ท�ำการ
รัฐบาล
ผลิตที่บ้าน)
- มีตัวแทนแรงงานนอกระบบในคณะกรรมการต่างๆของภาครัฐ (ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน)
- ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายกับวินที่ไม่ถูกกฎหมาย (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง)

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)
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ณีรมล สุทธิพรรณพงศ์ ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านและแกนน�ำเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย
ณีรมลตัดเย็บกระเป๋าและเสื้อผ้าเพื่อหารายได้เข้าครอบครัว
รูปโดย : Paula Bronstein / Getty Images Reportage
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บทที่ 3: การเข้าถึงการบริการสาธารณะ
เพื่อเข้าใจถึงอุปสรรคที่แรงงานนอกระบบเผชิญในการเข้าถึงบริการสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร, ผู้ด�ำเนินการ
ได้ถามผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสี่กลุ่มถึงบริการสาธารณะที่ส�ำคัญสองอย่าง คือบริการด้านสาธารณสุข และการมีที่อยู่อาศัย ผู้เข้า
ร่วมการศึกษาได้หารือและจัดล�ำดับระหว่างสองประเด็น-สุขภาพและทีอ่ ยูอ่ าศัย-ว่าสิง่ ไหนมีผลกระทบต่ออาชีพและความเป็นอยู่
ของพวกเขามากกว่ากัน

ตารางที่ 9: การบริการที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของแรงงานมากที่สุด
จ�ำนวนกลุ่มย่อย
สาขาอาชีพ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
รวม

สุขภาพ
1
1
2
3
7

ที่อยู่อาศัย
2
1
0
1
4

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มากกว่าครึง่ หนึง่ จัดอันดับให้ การเข้าถึง “บริการสาธารณสุข” มีผลกระทบต่อชีวติ ของพวกเขามาก
ทีส่ ดุ การเลือกการบริการสุขภาพเหนือการมีทอี่ ยูอ่ าศัยแสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงโดยตรงกับสามารถในการหารายได้เพือ่ การ
ด�ำรงชีพ จากที่ลูกจ้างท�ำงานบ้านผู้หนึ่งได้ชี้แจงว่า “ถ้าเราสุขภาพดี อะไรก็ง่ายไปหมด แต่ถ้าเราไม่สบาย นายเค้าก็ไม่อยากให้
เรามาท�ำงาน เพราะเค้ากลัวเราจะไปท�ำเค้าป่วย” (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุม่ ย่อย 9) ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างรายหนึง่ ได้ถาม
เช่นกันว่า “ถ้าเราไม่สบาย เราจะหาเงินได้ยังไง” (แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7) ในทางตรงข้ามผู้เข้าร่วมการศึกษาที่เลือก
การมีที่อยู่อาศัยเหนือสุขภาพคือแรงงานที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในเขตกรุงเทพมหานคร ดังที่จะได้อธิบายเพิ่มเติมต่อ
ไป

การบริการสาธารณสุข
ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการด้านสาธารณะสุขหลายประเภท ประชาชนส่วนใหญ่ได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้โครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมาคือ ระบบประกันสังคม โดยนายจ้างและลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบ, มีระบบ
สวัสดิการข้าราชการ และประกันสุขภาพเอกชน11 ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าก�ำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องเลือกสถานพยาบาล
ปฐมภุมแิ ละสถานพยาบาลหลักเพือ่ รับสิทธิ์ เช่น โรงพยาบาล, คลีนคิ , หรือสถานีอนามัย ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของหน่วยงานท้อง
ถิน่ และความต้องการของผูป้ ว่ ย หน่วยบริการปฐมภูมเิ ป็นเหมือนผูด้ แู ลเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ว่ ยเพือ่ รับและส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทางที่สถานพยาบาลอื่นๆหากมีความจ�ำเป็น

11

ดูที่ ชลธิชาและ พูลทรัพย์ (2557), การวิเคราะห์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเข้าถึงของผู้รับท�ำการผลิตที่บ้านและลูกจ้างท�ำงานบ้าน
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พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐานสากล มีโรงพยาบาล
ถึง 140 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 30,000 เตียง แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงหนึ่งในสามของโรงพยาบาลเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งที่ในความจริงแล้วกรุงเทพมหานครต้องรองรับผู้ป่วยจากทุกภูมิภาคของประเทศ สถานพยาบาล
หลักไม่ได้มกี ารกระจายตัวอย่างเท่าเทียม และมากกว่าสามสิบเขตของกรุงเทพมหานครไม่มโี รงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมโครงการหลัก
ประกันเพื่อสุขภาพถ้วนหน้า นโยบายของภาครัฐที่พยายามจะให้กรุงเทพมหานครเป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์” ระดับโลก
เพื่อดึงดูดผู้คนที่เข้ามาในประเทศเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ กลับกลายเป็นการท�ำลายระบบการบริการสุขภาพส�ำหรับคนใน
ประเทศ เนื่องด้วยโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งดึงตัวแพทย์ด้วยค่าจ้างที่สูงและมีสภาพการท�ำงานที่ดีกว่า จากผลส�ำรวจในปี
2556 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับคะแนนการรับรู้จากคนกรุงเทพมหานครน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ถึง
แม้ว่าคะแนนยังสูงอยู่ที่ 7.92/10 (ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 จากที่อ้างถึงโดย ชลธิชาและ
พูลทรัพย์ 2557)
มีเพียงผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาครัง้ นีบ้ างคนทีใ่ ช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษา ในกลุม่ ย่อย 4 ซึง่ เป็นกลุม่ ย่อยของ
ผู้ผลิตเพื่อขาย มีเพียงสมาชิก 4 คน จากทั้งหมด 6 คน ในกลุ่มที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนอื่นๆไว้วางใจระบบประกัน
สุขภาพเอกชน, ประกันสังคม (ประกันสังคมมาตรา 39), หรือสวัสดิการข้าราชการจากลูกๆของพวกเขา ส่วนลูกจ้างท�ำงาน
บ้าน มีเพียงคนเดียวเท่านัน้ ทีใ่ ช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร คนอืน่ ๆแม้จะมีสทิ ธิใ์ นหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า แต่น้อยครั้งหรือไม่เคยได้ใช้สิทธิเลย เพราะโดยทั่วไปพวกเขาเลือกที่จะจ่ายเพื่อการบริการที่เร็วกว่า หรือในบางกรณี
พวกเขาไม่เชื่อมั่นในการบริการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แรงงานหลายคนที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นประจ�ำมีความประทับใจกับระบบในภาพรวม ยกตัวอย่างเช่น
ผู้ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า “ก็ตั้งแต่ใช้บัตรทองมา ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะ” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11) แรงงานบางคนเล่า
ถึงประสบการณ์ทดี่ ขี องตนเองและสมาชิกครอบครัวในการเข้ารับการรักษาการดูแลของหลักประกันเพือ่ สุขภาพถ้วนหน้า ผูข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์รบั จ้างชายรายหนึง่ เล่าถึงการรับการตรวจเช็คโรคความดันสูงเป็นประจ�ำภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า
“เขาก็บริการดี เราต้องไปตามขัน้ ตอน” (จักรยานยนต์รบั จ้าง-กลุม่ ย่อย 2) ผูค้ า้ หญิงคนหนึง่ เล่าเรือ่ งราวเล็กน้อยของตัวเธอเกีย่ ว
กับการใช้บริการตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ว่า:
“ฉันเป็นซีสต์ทรี่ งั ไข่ ตอนแรกก็กงั วลทีจ่ ะไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลตามสิทธิบ์ ตั รทอง ฉันเลยไปโรงพยาบาลจุฬาฯแทน พอ
หมอวินิจฉัยว่าเป็นซีสต์ที่รังไข่ ต้องผ่าตัด ต้องเข้าอุโมงค์ (MRI) ซึ่งมันแพงถ้าจะจ่ายเอง หมอก็เลยท�ำเรื่องส่งตัวไปโรงพยาบาล
ตามสิทธิ์บัตรทอง ฉันก็ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ หมอเค้าก็บริการดีมากๆ” (แกนน�ำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)
ถึงแม้ว่ามีเรื่องราวในแง่ดีจากผู้ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหลายคน แรงงานหลายคนมีทัศนคติว่าหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ามีคณ
ุ ภาพทีด่ อ้ ยกว่าสิทธิก์ ารรักษาในรูปแบบอืน่ ๆ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างชายรายหนึง่ กล่าวว่า “บัตรทอง
นี่ชนชั้นล่างสุด สูงขึ้นมาหน่อยก็ประกันสังคม ส่วนใครที่มีความสามารถก็ไปใช้ประกันสุขภาพเอกชน อันนี้ชั้นสูงสุด” (ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์รับจ้าง จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอีกคนยืนยันความเห็นนี้ ได้อธิบายถึงการ
ดูแลที่แตกต่างที่พวกเขาได้รับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมื่อพวกเขาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “น�้ำเสียงมันต่างกัน”
(ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มย่อย 1)
จากการจัดล�ำดับความส�ำคัญของอุปสรรคได้ถกู น�ำมาศึกษาในแต่ละกลุม่ จากทัง้ สีอ่ าชีพ พบว่า การรอนาน และ คุณภาพ
ของการบริการและการรักษา เป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดในการเข้าถึงบริการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพ ตามมาด้วย ขั้นตอนการ
ส่งตัว, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายนอก, การเดินทางไปยังโรงพยาบาล และประเด็นอื่นๆ เช่น ปัญหาในการย้ายสิทธิ์
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การรอรับการบริการที่ยาวนานเป็นประเด็นที่พูดถึงของแรงงานอย่างมาก บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยต้องโรงพยาบาลแต่เช้าตรู่
เพื่อรับคิว แต่ต้องรอหลายชั่วโมงกว่าจะได้พบแพทย์ ผู้เข้าร่วมบางคนสามารถที่จะวางแผนการไปพบแพทย์ได้ก่อน ตามที่ผู้ค้า
รายหนึ่งกล่าวว่า “ส�ำหรับฉัน รอนานไม่ใช่ปัญหา ฉันรู้อยู่แล้วว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็ต้องเสียเวลาทั้งวัน” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกลุ่มย่อย 11) แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับคนอื่นๆการรอคิวนานไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายนักของพวกเขา และบางคนพิจารณาถึงข้อดี
ข้อเสียต่างๆในการเข้ารับการรักษากับคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนแทนที่จะใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แกนน�ำ
คนหนึ่งจากกลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้านอธิบายว่า “ถ้าต้องไปโรงพยาบาล เราต้องเสียรายได้ วันละ 1000 บาท บวกค่ารถค่ากินอีก
300 แปลว่า วันนั้นต้องเสียเงิน 1300 บาท แต่ถ้าไป หาหมอที่คลินิก ให้หมอฉีดยา เสียเงินแค่ 500 บาท กลับมาท�ำงานได้ต่อ”
(แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7)
แรงงานยังมีข้อกังวลอื่นๆที่เชื่อมโยงกับคุณภาพของการดูแลรักษาที่พวกเขาได้รับจากการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ข้อกังวลได้ถูกสรุปไว้ในกรอบที่ 3 ได้แก่ การรักษาในกรณีฉุกเฉิน, การไม่ได้รับการดูแลที่ดีและบริการไม่สุภาพจาก
เจ้าหน้าที่, การจ่ายยาคุณภาพต�่ำและข้อจ�ำกัดของสถานพยาบาลในการวินิจฉัยและรักษาโรคร้ายแรง
อนึง่ ต้องหมายเหตุไว้วา่ อุปสรรคหรือข้อกังวลต่างทีถ่ กู ยกประเด็นมานัน้ มาจากทัง้ ประสบการณ์ตรงของผูเ้ ข้ารับบริการ
และในหลายกรณีผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิโดยตรง แต่อ้างถึงประสบการณ์ของเพื่อน, คนในครอบครัว หรือคนรู้จัก
ที่ได้รับการดูแลที่ไม่เพียงพอ

กรอบที่ 5: การรับรู้ของแรงงานเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและการรักษา
หมอใช้เวลาการตรวจสั้น
“บางทีเวลาไปหาหมอที่คลินิกศูนย์ (หน่วยพยาบาลปฐมภูมิ) เจอหมอแค่นาทีเดียว หมอไม่ได้ถามอาการอะไรเลย
ให้แต่ยามากิน” (แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7).
การบริการที่ไม่ดีจากเจ้าหน้าที่ และ/หรือ แพทย์
“โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพ หมอไม่ค่อยสนใจคนไข้หรอก” (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน 8)
คุณภาพยาที่ด้อยกว่า
“ฉันรูส้ กึ ว่าบัตรทองจะให้ยาไม่คอ่ ยมีคณ
ุ ภาพ หาซือ้ ได้ตามร้านขายยาทัว่ ไป ส่วนมากจะให้ยาพาราหรือยาแก้ปวด
ทั่วไป” (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน 8)
มีข้อจ�ำกัดในการบริการ
“ส่วนใหญ่คลินิกศูนย์ (หน่วยพยาบาลปฐมภูมิ) ก็จะแค่วินิจฉัยโรคทั่วๆไปได้เท่านั้น ยากกว่าจะเจอโรคจริงๆ”
(แกนน�ำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)
ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)
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นอกเหนือการรอนานและคุณภาพของการบริการ ปัญหาที่ใหญ่ถัดมาส�ำหรับผู้เข้าร่วมงานวิจัยคือปัญหาเกี่ยวกับการ
ส่งตัวผู้ป่วย ซึ่งในบางครั้งต้องใช้ขั้นตอนที่ยุ่งยากและรอนานเพื่อที่จะได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แรงงานงานบางคน
เล่าถึงประสบการณ์ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ช่วงที่มีอาการเบื้องต้นกลายเป็นโรคที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจาก
การที่ต้องรอการรักษาและขั้นตอนการส่งตัวที่ยุ่งยาก อย่างในกรณีของผู้ท�ำการผลิตที่บ้านรายหนึ่ง เธอมีอาการปวดท้องบ่อย
ครั้ง หมอที่ศูนย์ปฐมภูมิวินิจฉัยและบอกว่าเป็นการปวดท้องโรคกระเพราะธรรมดา ต่อมาเมื่ออาการของเธอหนักขึ้น เธอไปพบ
แพทย์ทโี่ รงพยาบาลเอกชน ซึง่ เธอพบว่าเธอป่วยด้วยเนือ้ งอกในมดลูก โรงพยาบาลเอกชนได้สง่ ตัวเธอกลับไปทีโ่ รงพยาบาลภาย
ใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเธอที่ลาดกระบัง ซึ่งต่อมาได้ส่งตัวเธอต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ซึ่งเธอต้องไป “เริ่ม
ต้นจากศูนย์” ด้วยการต้องเข้ารับการตรวจใหม่และวินจิ ฉัยใหม่ทงั้ หมด (ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น-กลุม่ ย่อย 5) ผูค้ า้ รายหนึง่ ป่วยด้วย
โรคซีสต์ในรังไข่ (ทีก่ ล่าวก่อนหน้า) ก็ตอ้ งเทียวไปเทียวมาจากโรงพยาบาลหนึง่ สูอ่ กี โรงพยาบาลหนึง่ เป็นเวลานานก่อนทีจ่ ะได้รบั
การวินิจฉัยที่ถูกต้อง
ยิง่ ไปกว่านัน้ ขัน้ ตอนการส่งตัวอาจน�ำไปสูก่ ารต้องเดินทางไปโรงพยาบาลทีไ่ กลจากทีพ่ กั มาก ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นคนหนึง่
ซึ่งอาศัยอยู่เขตหนองจอกซึ่งเป็นเขตชานเมืองเล่าว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสองและออกจากบ้านตีสามเพื่อไปโรงพยาบาลที่ถูกส่งตัวไป
อุปสรรคล�ำดับที่สี่ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการรักษาคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งแรงงานหลายคนอ้างถึงว่าในบาง
ครั้งพวกเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับการผ่าตัด, ค่ายา, เงินมัดจ�ำส�ำหรับการรักษา หรือแม้กระทั่ง “การใส่ซอง” ให้หมอ ตาม
ที่หนึ่งในแรงงานกล่าวว่า “บัตรทองไม่ครอบคลุมยาทุกอย่าง มันมียานอกบัญชีที่คนไข้ต้องจ่ายเงินเอง ฉันเคยต้องจ่ายเงิน 500
บาท เพราะตอนนัน้ เข้าห้องฉุกเฉิน” (ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น-กลุม่ ย่อย 5) ผูค้ า้ รายหนึง่ เล่าประสบการณ์ความเจ็บปวดอันยาวนาน
ของเธอในการขอผ่อนผันค่ารักษาที่ไม่ครอบคลุมเนื่องจากเธอไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้ว่า:
“สามีของฉันต้องผ่าตัดตา แล้วทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องจ่ายเพิ่ม 60,000 บาท ตอนนั้นฉันไม่ได้ท�ำงาน ไม่มีเงิน ก็
บอกโรงพยาบาลไปว่าไม่มีเงิน เขาก็บอกว่า งั้นจ่ายเฉพาะค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 16,000 บาท เราก็ยังไม่มีจะจ่าย โรงพยาบาล
ก็เลยส่งไปหาฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แต่เขาก็ชว่ ยไม่ได้ หลานฉันก็เลยช่วยเขียนจดหมายไปหาทาง สปสช สุดท้ายทางโรงพยาบาล
ก็อนุโลมให้ผ่อนจ่าย เดือนละ 1,000 บาท แต่ฉันก็ยังไม่มีเงินจะจ่าย เพราะตอนนั้นตกงาน ก็เลยให้หลานเขียนจดหมายให้อีก
ครั้ง สุดท้ายโรงพยาบาลก็ยกเลิกการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย, กลุ่มย่อย 11)
ผูค้ า้ คนอืน่ ๆจากชุมชนประดิษฐ์โทรการได้ยกปัญหาเกีย่ วกับนโยบายใหม่ทโี่ รงพยาบาลตามสิทธิห์ ลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ก�ำหนดให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดหรือเป็นผู้ป่วยในต้องวางเงินมัดจ�ำ 5,000 บาท ก่อนเข้ารับการรักษา “ก็ต้องมี
เงินมัดจ�ำ ต้องไปหามาให้ได้ ถ้าไม่มีเงิน ก็ต้องไปกู้ไปยืมเขามา” อธิบายโดยหนึ่งในผู้ค้า (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11) หรือ
อาจกูเ้ งินจากสหกรณ์ชมุ ชนเพือ่ วางมัดจ�ำ
หนึ่งในประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาจากหลายๆกลุ่มคือ การต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินเมื่อเข้ารับบริการที่โรง
พยาบาลนอกเวลาท�ำการ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผู้ป่วยสามารถใช้บริการโรงพยาบาลนอกสิทธิ์ได้ในกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งหมายถึงอาการที่คุกคามถึงชีวิตและโรคที่ร้ายแรงซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้การด�ำเนินการในทันทีหรือการผ่าตัดฉุกเฉิน หรืออาการ
ของโรคที่มีความเสี่ยงสูง แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิ์กรณีฉุกเฉินนั้นขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหรือไม่
มีหลายกรณีที่แรงงานนอกระบบต้องจ่ายค่ารักษาในการเข้ารับการรักษาฉุกเฉินไม่ว่าจะเกิดกับกับตัวเองหรือลูกหลาน ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รบั จ้างรายหนึง่ เล่าว่าถึงขนาดต้องต่อรองกับพยาบาลว่า “ช่วยรักษาลูกฉันก่อน เดีย๋ วเรือ่ งเงินค่อยว่ากันทีหลัง”
(จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าพวกเขาต้องวางมัดจ�ำก่อนที่จะพบแพทย์
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เหตุสลดอีกเรือ่ งถูกเล่าโดยผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้าง ซึง่ เป็นทีอ่ บุ ตั เิ หตุนนั้ หมายถึงความเป็นความตาย แสดงความ
ไม่มั่นใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรณีฉุกเฉินว่า
“5 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกในวินของผมเสียชีวิตไป 2 คน คนหนึ่งประสบอุบัติเหตุแล้วกู้ภัยเอาไปส่งโรงพยาบาลตาม
สิทธิ์บัตรทอง ซึ่งมันไกลจากที่เกิดเหตุมาก พอถึงโรงพยาบาล เขาก็ไม่ได้ท�ำอะไร ได้แต่ให้เรายืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุ เขาจะได้
เบิกเงินจาก พรบ. พอได้เงินก็ไม่ได้ท�ำอะไร ปล่อยให้เพื่อนผมตาย” (ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง, กลุ่มย่อย 3)
ผูข้ บั ขีจ่ กั รยานยนต์รบั จ้างอีกรายหนึง่ ทีไ่ ด้เล่าประสบการณ์ของตนเองหลังเกิดอุบตั เิ หตุและได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะอย่าง
รุนแรง และเชือ่ จากทีค่ รอบครัวตัดสินใจให้นำ� เขาส่งโรงพยาบาลเอกชนจึงท�ำให้เขารอดชีวติ “ผมเชือ่ ว่านัน่ เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ผม
รอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างยังแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับเงื่อนไข
ในการใช้สทิ ธิต์ าม พรบ.รถยนต์และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุซงึ่ ทางโรงพยาบาลก�ำหนดให้ผปู้ ว่ ยจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเองโดยตรงและเบิกเงินคืนจากประกันภัยเองทีหลัง
ปัญหาอืน่ ๆทีถ่ กู ยกขึน้ มาในการอภิปรายได้แก่ ชัว่ โมงการท�ำงานของสถานพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น แรงงานนอกระบบ
ในเขตหนองจอกเล่าถึงการที่สถานพยาบาลปฐมภูมิเปิดท�ำการช้าและปิดท�ำการเร็วกว่าเวลาที่ก�ำหนด และลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ต้องลางานเพื่อเข้ารับบริการในช่วงเวลาราชการ รวมถึงปัญหาระบบในการย้ายสิทธิ์บัตรทอง ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านหลายคน (ผู้
ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4 และกลุ่มย่อย 7) ประสบปัญหาการเปลี่ยนสถานพยาบาลหลักจากที่ลงทะเบียนไปเป็นที่อื่นโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า ขณะเดียวกันลูกจ้างท�ำงานบ้านบางคนประสบกับปัญหาการย้ายสิทธิบ์ ตั รทองเพือ่ รับบริการในเขตกรุงเทพฯเนือ่ งจาก
ไม่มีฐานทะเบียนราษฎร์ในกรุงเทพฯและนายจ้างไม่ยินยอมให้มีการโอนชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหล่านีส้ ง่ ผลกระทบต่อชีวติ ประจ�ำวันของแรงงาน ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา
ระบุว่า การจ�ำเป็นต้องหยุดงานเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ส่งผลถึงชั่วโมงการท�ำงานและรายได้ที่น้อยลง ลูกจ้างท�ำงาน
บ้านมีความกังวลต่อปฏิกริ ยิ าของนายจ้างเมือ่ ต้องลางาน “ฉันคิดว่า ถ้าฉันต้องไปโรงพยาบาลติดๆกันหลายวัน นายคงไม่พอใจ”
ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั อีกคนอธิบายว่า “ฉันโชคดีทนี่ ายจ้างไม่หกั เงินตอนลาป่วย แต่มเี พือ่ นบางคนทีโ่ ดนหักเงินตอนลาป่วยนะ” (แกน
น�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) แรงงานจากหลายสาขาอาชีพแสดงให้เห็นถึงความเครียดและความกังวลที่มีส่วนมาจากการ
ไปรับการรักษาพยาบาล
โดยทั่วไป แรงงานรับมือกับปัญหาต่างๆโดยมากในลักษณะส่วนบุคคล มีหลายคนที่อธิบายถึงการสร้างเสริมสุขภาพ
ตัวเองโดยการทานอาหารเสริมหรือออกก�ำลังกาย แต่จากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหญิงรายหนึ่ง การออกก�ำลังกายเป็น
ประจ�ำไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นจริงได้ส�ำหรับเธอ เมื่อผู้ด�ำเนินการอ้างอิงถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจากกลุ่มตัวอย่างก่อนหน้า
เธอโต้แย้งว่า “วินที่ลาดพร้าวเขามีเวลามากกว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้ชาย เราผู้หญิงจะไปเอาเวลาที่ไหน ไหนจะงานบ้าน ไหนจะ
เลี้ยงลูก ต้องซักผ้ากวาดบ้าน ไหนจะเตรียมกับข้าวให้สามีอีก”
หลายครัง้ ทีแ่ รงงานนอกระบบเลือกทีจ่ ะเข้ารับการรักษาจากคลินกิ เอกชนและจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง เพือ่ หลีกเลีย่ ง
กระบวนการทีใ่ ช้เวลานานในการใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทีโ่ รงพยาบาลตามสิทธิ์ ตามทีล่ กู จ้างท�ำงานบ้านรายหนึง่
ได้กล่าวว่า “ส่วนมากก็ไปโรงพยาบาลจ่ายเงินเอง เพราะเราไม่มีเวลาไปรอตามสิทธิ์บัตรทอง” (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 9)
ในบางกรณีแรงงานถูกบีบบังคับทางอ้อมให้ตอ้ งกูย้ มื เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเงินกูน้ อกระบบเพือ่ ให้จา่ ยค่ารักษาพยาบาล

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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แม้ว่าค�ำถามในการวิจัยไม่ได้กล่าวถึงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างชัดเจน แต่ประเด็นนี้ได้
เกิดขึน้ เองระหว่างการท�ำการศึกษา แรงงานบางคนกล่าวว่าปัญหาสุขภาพของเขามาจากการท�ำงานโดยตรง เช่น ผูท้ ำ� การผลิตที่
บ้านทีต่ อ้ งนัง่ ท�ำงานทัง้ วันกับจักรเย็บผ้า (ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น-กลุม่ ย่อย 5) อีกคนอธิบายว่าเนือ่ งจากการท�ำงานหนัก จึงต้องการ
หลับพักผ่อนช่วงกลางวันเพื่อให้มีแรง ท�ำงานให้เสร็จ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเล่าถึงเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งตัวเองที่
ประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต

อุปสรรคด้านที่อยู่อาศัย
จาก 11 กลุ่มตัวอย่าง มี 4 กลุ่มจัดอันดับปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเป็นข้อกังวลหลักของพวกเขา แต่อาชีพผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์รับจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องที่อยู่อาศัยมากกว่าสุขภาพ จากที่ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างรายหนึ่งแย้งขึ้นว่า “บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง” เพื่อนร่วมงานของเขาเสริมว่า “ตอนเราเข้ามา
กรุงเทพฯครั้งแรก อันดับแรกเราก็ต้องหาที่อยู่ แม้ว่าเราจะสุขภาพดี แต่เราก็ไม่อยากเป็นคนจรจัด” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่ม
ย่อย 3) ความรู้สึกเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการศึกษาบางท่านจากสาขาอาชีพอื่นๆที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
เช่น ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านคนหนึ่ง บรรยายถึงความรู้สึกกังวลและเครียดจากภาระค่าเช่าและค่างวดรถแท็กซี่ของสามีเธอ

ตารางที่ 10: สภาพที่อยู่อาศัยแบ่งตามสาขาอาชีพ 12
					
ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์รับจ้าง
มีบ้านเป็นของตัวเองใน
5
กรุงเทพมหานคร
			
มีบ้านเป็นของตัวเองในต่างจังหวัด 13 3
14
				
อาศัยกับนายจ้างในกรุงเทพ
2
เช่าห้องหรืออาคารชุด
11
มีห้องอาคารชุดหรือบ้านให้เช่า
2

ผู้ค้าหาบเร่ ลูกจ้างท�ำงาน ผู้ท�ำการผลิต
รวม
แผงลอย
บ้าน
ที่บ้าน
9
2
23
39
1
2
2

6
5
5
-

2
-

10
7
20
4

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2017)

จากผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด 66 คน มีจ�ำนวน 20 คน ที่อาศัยอยู่ในเช่าบ้าน และ 39 คนมีบ้านเป็นของตัวเองในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 7 คน อาศัยอยูก่ บั นายจ้าง ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างคือคนส่วนใหญ่ทเี่ ช่าบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร
(11 คน จากผูเ้ ข้าร่วม 18 คน) ตามด้วยลูกจ้างท�ำงานบ้าน (5 คน จากผูเ้ ข้าร่วม 12 คน) ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นและผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย
ที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่มีบ้านเป็นของตัวเองในเขตกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าหลายคนยังคงผ่อนค่างวดอยู่ แม้ว่าตัวเลข
เหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมการศึกษา แต่ยังเป็นเพียงตัวชี้วัดภูมิศาสตร์
เฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง และอาจไม่สะท้อนถึงสภาพที่อยู่อาศัยของแต่ละสาขาอาชีพในกรุงเทพฯ

ตารางนีแ้ สดงความต้องการจ�ำนวนทีพ่ กั อาศัยมากกว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุม อันเนือ่ งมาจากความจริงทีว่ า่ จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมมีการเลือกตอบมากกว่าหนึง่ ข้อ ตัวอย่าง
เช่น มีทพี่ กั อาศัยเป็นของตัวเองนอกเขตกรุงเทพแต่เช่าบ้านในเขตกรุงเทพ, หรือมีบา้ นแต่เช่าบ้านในเขตอืน่ ๆ
13
ค�ำถามที่ถามว่าผู้เข้าร่วมการศึกษามีบ้านนอกเขตกรุงเทพมหานครไม่ได้ถูกถามโดยตรงในทุกๆกลุ่ม ถึงแม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมการศึกษาหลายคนอาสาที่จะตอบ
ดังนั้นตัวเลขนี้อาจจะมีมากว่าที่แสดงในตาราง
14
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างสองคนในรูปที่ 1 เป็นสามีภรรยากัน, ซึ่งคนหนึ่งท�ำงานเสริมเป็นลูกจ้างท�ำงานบ้านแต่ทั้งคู่อาศัยอยู่กับนายจ้าง
12
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ตารางที่ 11: จ�ำนวนที่มีการพูดถึงความต้องการในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย
ซ่อมแซมบ้าน
มีบ้านเป็นของตัวเอง
สร้างบ้านใหม่

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ค้าหาบเร่
รับจ้าง
แผงลอย
2
8
11
1
1
2

ลูกจ้างท�ำงาน
บ้าน
2
2

ผู้ท�ำการผลิต
รวม
ที่บ้าน
17
29
2
16
1
4

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2017)

เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ถูกถามถึงสิง่ พวกเขาทีอ่ ยากจะท�ำเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยูแ่ ละสภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยของพวกเขา
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจมากที่สุดต่อการมีบ้านเป็นของตัวเอง เนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่เช่าบ้าน
อย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งอธิบายถึงความคับแค้นใจว่า “ถ้าเอาค่าเช่าบ้าน 38 ปี
ตั้งแต่เข้ากรุงเทพฯ มาผ่อนบ้าน ป่านนี้ก็คงมีบ้านของตัวเองไปแล้ว” แกนน�ำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ก็ได้ชี้ประเด็นถึงช่อง
ว่างทางกฎหมายในฐานทะเบียนราษฎร์ ท�ำให้เขาไม่สามารถมีฐานทะเบียนราษฎร์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ แรงงานต้องการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของกรุงเทพมหานครในฐานะประชาชนกรุงเทพฯและใช้สิทธิ์การเลือกตั้งผู้แทนในเขตที่พักอาศัย ผู้เข้าร่วม
การศึกษารายหนึ่งกล่าวว่า “เพราะผมเป็นคนต่างจังหวัด ไม่มีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ ท�ำให้เข้าไม่ถึงสวัสดิการเฉพาะของคน
กรุงเทพฯ ยกตัวอย่างเช่น กองทุนหมู่บ้าน... ถ้าเราอยากจะเข้าถึงสวัสดิการของทางการ เจ้าหน้าที่รัฐก็จะบอกว่าไม่มีทะเบียน
บ้านก็ไม่มีสิทธิ์” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3)
ภายในกลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ของพวกเขา โดยมีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ ปรับปรุงเพื่อบรรเทาปัญหาน�้ำท่วม, ปรับปรุงเพื่อแยกส่วนที่อยู่อาศัยออกจาก
ส่วนที่ท�ำงาน, และปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพที่อยู่อาศัยทั่วไปหรือสภาพความเป็นอยู่
ปัจจัยหลักที่ชัดเจนคือการป้องกันน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นประจ�ำ ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านในชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง กล่าวว่า “พอ
ฝนตกหนักๆ น�ำ้ ก็จะท่วมเข้าบ้าน ก็เลยอยากจะท�ำบ้านให้สงู ขึน้ ” ผูค้ า้ ในชุมชนประดิษฐ์โทรการกล่าวว่า “ถ้ามีเงินก็อยากจะถม
ทีใ่ ห้มนั สูงกว่าถนน” (ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย-กลุม่ ย่อย 11) ส่วนผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั จากการชุมชนเคหะฉลองกรุงและผูค้ า้ จากหมูบ่ า้ น
นักกีฬาก็มคี วามเห็นคล้ายๆกัน คนอืน่ ๆอยากจะปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ แยกพืน้ ทีท่ ำ� งานออกจากส่วนพักอาศัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ท�ำการผลิตที่บ้านซึ่งเผชิญกับปัญหาพื้นที่ที่เหมาะสมในบ้านเพื่อท�ำการผลิต ผู้เข้าร่วมการวิจัยกล่าวถึงความความต้องการ
เพิม่ พืน้ ทีเ่ พือ่ จัดเก็บวัสดุอปุ กรณ์ “บ้านฉันมีแต่ผา้ กับอุปกรณ์เย็บผ้าเต็มไปหมด” (แกนน�ำผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น-กลุม่ ย่อย 6) หรือ
เพือ่ เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับสมาชิกกลุม่ คนอืน่ ๆหากต้องมีการผลิตและใช้อปุ กรณ์รว่ มกัน (แกนน�ำผูผ้ ลิตเพือ่ ขาย-กลุม่ ย่อย 7) ผูท้ ำ� การ
ผลิตที่บา้ นอีกคนอยากจะต่อเติมบ้านเพือ่ ให้สามารถท�ำงานตัดเย็บได้ในช่วงเวลากลางคืนโดยไม่รบกวนสมาชิกครอบครัวคนอืน่
ที่เข้านอนแล้ว (แกนน�ำผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6)
ผู้เข้าร่วมการศึกษาถูกถามต่อถึงอุปสรรคส�ำคัญในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามที่พวกเขาต้องการ ตามที่แสดงในตาราง
ที่ 15 อุปสรรคส�ำคัญของแรงงานนอกระบบคือ การไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ ความกลัวที่จะเป็นหนี้เพิ่ม และไม่ต้องการเป็น
หนี้เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถใช้คืนได้

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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ตารางที่ 12: จ�ำนวนการกล่าวถึงอุปสรรคในการเข้าถึงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
การไม่สามารถเข้าถึง
ระบบสินเชื่อ
รายได้ต�่ำ/ไม่มีเงิน
ไม่มีใบรับรายได้
ปัญหาการกู้ยืม
ไม่มีผู้ค�้ำประกัน
ไม่มีเอกสาร
การก�ำหนดอายุผู้กู้
กลัวรับภาระหนี้สิน
มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่น
รวม

ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์รับจ้าง
17

ผู้ค้าหาบเร่
แผงลอย
7

ลูกจ้าง
ท�ำงานบ้าน
16

ผู้ท�ำการผลิต
ที่บ้าน
13

รวม

7
4
1
3
2
0
0
1
18

2
0
2
3
0
1
2
2
11

7
3
6
0
0
0
2
1
19

5
4
0
4
0
0
3
1
17

21
11
9
8
2
1
5
5
62
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ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

อุปสรรคหลักจากแต่ละกลุ่มคือการไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ หนึ่งในลูกจ้างท�ำงานบ้านได้กล่าวว่า “ส�ำหรับคนรายได้
น้อย เค้าไม่มีทางอนุมัติหรอก” (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 9) ผู้เข้าร่วมวิจัยตัดพ้อว่าพวกเขาถูกพิจารณาว่าไม่มีคุณสมบัติ
ที่จะกู้เงิน ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง โดยเหตุผลส่วนมากเชื่อมโยงกับสถานะภาพการจ้างงานนอกระบบของพวกเขา โดยรวม
ไปถึงการไม่มีสินทรัพย์ค�้ำประกัน, การไม่มีใบรับรองรายได้, การไม่มีผู้ค�้ำประกันหรือเอกสารอื่นๆ และรวมถึงการเลือกปฏิบัติ
ทางอายุ ผู้เข้าร่วมการศึกษาหลายคนมีความรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าจะมีรายได้เพียงพอต่อการส่งค่างวดบ้าน แต่เอกสารที่เป็นทางการ
ส�ำหรับการขอกู้เงินเป็นปัญหาของพวกเขาในการได้รับโอกาสนี้ ลูกจ้างท�ำงานบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า “จริงๆแล้วฉันอยากจะซื้อ
คอนโดในกรุงเทพฯนะ แต่งานอย่างเรามันขอสินเชือ่ ไม่ได้ เราไม่มใี บเงินเดือน สมัครบัตรเครดิตก็ยงั ไม่ได้” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงาน
บ้าน-กลุ่มย่อย 8) ซึ่งได้ถูกย�้ำอีกครั้งโดยสมาชิกกลุ่มคนอื่น “บางทีมีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาขายสินเชื่อหรือบัตรเครดิต แต่พอ
บอกว่าท�ำอาชีพแม่บา้ น ก็โดนปฏิเสธทันที” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุม่ ย่อย 8) ผูค้ า้ จากหมูบ่ า้ นนักกีฬากล่าวถึงประสบการณ์
ของเธอกับการเคหะแห่งชาติซึ่งยืนยันว่าเธอต้องหาผู้คำ�้ ประกัน “ฉันเคยจะซื้อบ้านในการเคหะ แต่เขาไม่อนุมัติ เพราะเขาไม่
เชื่อถือเรา แล้วคนอื่นล่ะ อย่างข้าราชการ ใครเขาจะกล้ามาค�้ำประกันให้เรา เขาไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรจากเรา เขาก็กลัว ถ้าเรา
ไม่จา่ ยค่างวด เขาก็จะมีปญ
ั หา” (แกนน�ำผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย-กลุม่ ย่อย 10) หนึง่ ในแกนน�ำกลุม่ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างเล่า
ถึงความคับข้องใจว่าพวกเขาไม่สามารถใช้เสือ้ วิน ซึง่ เป็นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าสูงของพวกเขาเป็นหลักประกันในการกูเ้ งินได้ “อาชีพ
เราได้รับการรับรองจากรัฐบาล เสื้อวินก็มีค่าเหมือนโฉนดที่ดิน แต่เหมือนเป็นที่ดิน สปก” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3)
เพื่อนร่วมงานของเขาเสริมว่า “เราไม่มีคุณสมบัติจะกู้ ถึงเราจะมีเงินผ่อนก็ตาม” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3)
แต่ในขณะทีห่ ลายคนพูดถึงข้อกังวลเกีย่ วกับการเข้าถึงบริการทางการเงิน อีกหลายคนเล่าถึงความไม่สมัครใจทีจ่ ะเป็น
หนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งตัดพ้อถึงการที่เขาต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่เมื่อพูดถึงการที่ต้องไปท�ำเรื่อง
กู้ เขากลับกังวลที่จะเพิ่มภาระ เพราะมีภาระเรื่องการศึกษาของลูกๆ (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1) ผู้ผลิตเพื่อขายคนหนึ่ง
กล่าวว่า “เงินไม่พอและก็ไม่อยากเป็นหนี้แล้ว” (แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7) ความกังวลเรื่องภาระหนี้สินยังขัดขวาง
สมาชิกจากการท�ำธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มในบางกรณี แกนน�ำกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้านในเขตหนองจอกได้ปรึกษาสมาชิก
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กลุ่มเพื่อสมัครกู้เงินจากกองทุนผู้รับงานไปท�ำที่บ้านของกรมจัดหางาน เพื่อสร้างสถานที่ผลิตร่วมกัน “ถ้าเรายื่นกู้กองทุนผู้รับ
งาน เราก็จะกู้ได้ 100,000 บาท แต่สมาชิกกลุ่มเค้าไม่เห็นด้วย” (แกนน�ำผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6) แกนน�ำอีกคนจาก
กลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้านอธิบายถึงปัญหาที่ตั้งของโรงงานปัจจุบันเนื่องจากเจ้าของไม่เต็มใจที่จะให้เช่าอีกต่อไป “เราเคยคิดที่จะ
กู้ธนาคารมาซื้อตึก แต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ สมาชิกกลุ่มคนอื่นเขากลัว ไม่อยากเป็นหนี้” (แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7)
จากการแบ่งลักษณะโดยแกนน�ำกลุม่ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างในกลุม่ ย่อย 3 แรงงานบางคนใช้ “กลวิธ”ี เพือ่ เข้าถึง
บริการด้านการเงินที่พวกเขาต้องการ ซึ่งอาจท�ำโดยการให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ค�้ำประกัน ผู้ขับขี่คนหนึ่งในกลุ่มใช้เอกสาร
ของภรรยาเพื่อเข้าถึงการกู้เงินจากธนาคาร เช่นเดียวกับลูกจ้างท�ำงานบ้านคนหนึ่งที่อธิบายว่า “บ้านฉันที่ต่างจังหวัด ต้องใช้ชื่อ
3 คนกู้ร่วม มีพี่ชาย พี่เขย และฉัน เขาก็อนุมัติ เราก็เลยได้ซื้อบ้าน” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) แรงงานอีกคนเล่า
ถึงประสบการณ์ของตนว่า “ตอนที่ขอกู้ที่กรุงเทพฯ ใช้หลักฐานเป็นบัญชีธนาคาร เขาก็ไม่อนุมัติ แต่พอกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัด
ใช้โฉนดที่ดินค�้ำประกัน ก็กู้ผ่าน” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8)

อุปสรรคด้านอื่นๆ
ถึงแม้ว่าแรงงานจะแสดงให้เห็นชัดเจนถึงข้อกังวลในการเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยและบริการสุขภาพ และการอภิปราย
ต่างๆท�ำให้เราเข้าใจถึงการเข้าถึงบริการส�ำคัญๆของเมืองมากขึ้น แต่ปัญหาเหล่านี้ไม่อาจไม่ใช่ปัญหาที่สำ� คัญที่สุดของแรงงาน
นอกระบบ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในจักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าส�ำหรับพวกเขาแล้ว
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานในวินและค่าครองชีพทีส่ งู เป็นประเด็นทีม่ คี วามท้าทายมากกว่าปัญหาทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือสุขภาพ
พวกเขากล่าวว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มจะเผชิญกับการคุกคามจากต�ำรวจหรือเทศกิจมากกว่า
ขณะที่แรงงานหลายคนจากหลายสาขาอาชีพกล่าวถึงปัญหาทางการกู้เงิน ผู้ค้าในหมู่บ้านนักกีฬาฯกลับต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่ตั้งของตลาดและความไม่มั่นคง เช่นเดียวกับเรื่องของอายุและเรี่ยวแรงถดถอย และผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการแม้
จะเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพหรือที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน แต่พวกเขาก็ให้ความส�ำคัญกับพื้นที่ค้าขายเช่นกัน

บรรยากาศการวิจัยกลุ่มย่อย ของกลุ่มแกนน�ำผู้ค้าสหกรณ์บริการหมู่บ้านนักกีฬา รูปโดย : พรรณี โทวกุลพานิชย์
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ธิภาพร ทองค�ำ, แม่ค้าอาหารราคาถูกริมทาง กลายเป็นบุคคลส�ำคัญของหลายชีวิตในเมืองหลวง
รูปโดย : Paula Bronstein / Getty Images Reportage

บทที่ 4: หน่วยงานและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
เช่นเดียวกับโครงการศึกษา Informal Economic Monitoring Study ในปี 2556 การศึกษานีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ระบุตำ� แหน่ง
ของแรงงานนอกระบบในการปฏิสมั พันธ์กบั คน องค์กร หรือกลุม่ อืน่ ๆในเขตเมืองและสถาบันหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะรูปแบบของกฎกติกา, การเกี่ยวข้อง, การเข้าร่วม และการสนับสนุนหรือการขาดสิ่งเหล่านี้

ระดับของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประเภทของสถาบันที่แรงงานนอกระบบเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและระดับของปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมแปรผันตามแต่ละสาขาอาชีพและความเป็นผู้น�ำของแรงงาน ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านระดับสมาชิกมีข้อจ�ำกัดสูงสุดในการ
ติดต่อกับสถาบันภายนอกเมื่อพิจารณาจากทุกสาขาอาชีพ (ยกเว้นผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซึ่งมีการอธิบายเพิ่มเติมด้าน
ล่าง) ผู้เข้าร่วมจากกลุ่มเหล่านี้พูดถึงเพียงส�ำนักงานเขต กรรมการชุมชนและเครือข่ายแรงงานนอกระบบเท่านั้น (กลุ่มผู้รับงาน
ไปท�ำที่บ้าน)15 ผู้ผลิตเพื่อขายมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานเหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้หญิงคนหนึ่งอธิบายว่าเธอเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพียงไม่กี่ครั้ง เฉพาะ “บางทีที่มีของมาแจก” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4) ผู้เข้าร่วมอีกคนกล่าวว่า
“กรรมการชุมชนไม่เคยมาบอกข่าวอะไรเกีย่ วกับโครงการของทางเขตเลย พวกเขารูข้ า่ วตลอด แต่พวกเรามันต๊อกต๋อย ไม่เคยรับ
รู้อะไรเลย” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4) ในทางตรงข้าม จากทั้งสองกรณีสมาชิกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการชุมชนแสดง
ความไม่พอใจกับมุมมองของพวกเขาในฐานะสมาชิกชุมชนที่ไม่ได้ท�ำอะไร

แผนภูมิที่ 1: จ�ำนวนของหน่วยงาน/องค์กรที่ซึ่งแรงงานมีปฏิสัมพันธ์ด้วย แยกตามแต่ละสาขาอาชีพ
และสถานะแกนน�ำ/สมาชิก

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)
เวลาที่ผู้ใช้แรงงานกล่าวถึงเครือข่ายแรงงานนอกระบบ พวกเขาหมายรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากทั้งสมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบและมูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
15
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ในทางตรงข้าม แกนน�ำจากทั้งกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้านและผู้ผลิตเพื่อขายอธิบายถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วย
งานทีห่ ลากหลายนอกเหนือจากทีส่ มาชิกได้กล่าวมา ยกตัวอย่างเช่น แกนน�ำติดต่อกับกรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเพื่อจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานฯ, จัดการเรื่องขอกู้เงินจากกองทุนผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน (ภายใต้พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น) และส�ำนักงานประกันสังคม พวกเขาเข้ารับการอบรมเรือ่ งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดขึน้
โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน แกนน�ำกลุม่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น กล่าวว่าได้เคยไปร่วมการรณรงค์คา่ จ้างขัน้ ต�ำ่ ของผูร้ บั
งานไปท�ำที่บ้านที่กระทรวงแรงงาน หนึ่งในแกนน�ำกลุ่มผู้รับงานกล่าวว่ากรมจัดหางานเข้าเยี่ยมกลุ่มของเขาทุกเดือน เมื่อเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการตรวจเยี่ยมถึง 3 ครั้ง แกนน�ำกลุ่มผู้ผลิตเพื่อขายมีการติดต่อบ่อยครั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เกีย่ วกับการจัดงานแสดงสินค้า หน่วยงานทีต่ ดิ ต่อมีตงั้ แต่การเคหะแห่งชาติ, สภาแห่งชาติ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, ส�ำนักงานเขต, ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ, สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, ธนาคารออมสิน และกลุ่ม
สหกรณ์อื่นๆ
ผู้เข้าร่วมการศึกษากล่าวว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่บ่อยครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการรวมกลุ่ม ด้วยแนวทางนี้แกนน�ำมีภาระ
หน้าทีใ่ นการจัดการการลงทะเบียนและเสาะหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆแก่สมาชิก ขณะทีส่ มาชิกในสายตาของแกนน�ำโดย
ทั่วไปยังคงไม่มีส่วนร่วมมากนัก
ช่องว่างระหว่างการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างแกนน�ำและสมาชิกนัน้ สามารถเห็นได้ชดั เจนจากกลุม่ ผูค้ า้ ทัง้ สองกลุม่
คือ16 แกนน�ำจากสหกรณ์ชมุ ชนหมูบ่ า้ นนักกีฬาอธิบายถึงเก้าหน่วยงาน ซึง่ มากทีส่ ดุ จากอาชีพอืน่ ๆ มีตงั้ แต่คณะกรรมการชุมชน
ถึงอาคารพาณิชย์และเจ้าของร้านโดยรอบตลาด, สถานีอนามัย, เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และส�ำนักงานเขตและเจ้าของที่
การเคหะ ความสัมพันธ์เหล่านีไ้ ม่คอ่ ยจะเป็นไปในทางบวกนัก เจ้าของร้านค้าในอาคารพานิชย์กค็ อยจับผิดผูค้ า้ ในตลาดและร้อง
เรียนถึงการเคหะ ส่วนทางการเคหะและเจ้าหน้าที่เขตมักจะปรากฏตัวที่ตลาดเมื่อมีการร้องเรียนเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแกนน�ำ
กลุ่มได้มีการพูดถึงความร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชน, สถานีอนามัย โรงพยาบาลเอกชนและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้มีการจัดการอบรมเรื่องความปลอดภัย (สมาชิกหลายคนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยด้วย)
การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและการประสานงานบ่อยครั้งกับกลุ่มที่หลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของแกนน�ำ
เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและผลประโยชน์ร่วมกับผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่รัฐบาลในเขตนั้นๆถ้าเป็นไปได้ ในทางตรงกันข้าม
กับผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการกล่าวถึงเพียงสององค์กรคือ เทศกิจ17 และส�ำนักงานเขต
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การพูดถึงมากทีส่ ดุ คือ เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย (เทศกิจ และต�ำรวจ) และส�ำนักงานเขต ส�ำนักงาน
เขตภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครคือหน่วยงานหลักของรัฐบาลท้องถิ่นในการติดต่อประสานงานของแรงงานในเกือบทุก
สาขาอาชีพ ยกเว้นเพียงลูกจ้างท�ำงานบ้านที่ไม่ได้พูดถึงตัวอย่างการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้ารัฐท้องถิ่น ข้อส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่
ต้องเข้าใจคือผู้ท�ำการผลิตที่บ้านในชุมชนเคหะฉลองกรุงและเคหะทุ่งสองห้องตก และผู้ค้าในเคหะชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา อาศัย
และประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่การดูแลของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งการเคหะแห่งชาติเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนกลางและให้
บริการแยกจากกรุงเทพมหานคร ถึงแม้ว่าจะไม่มีการอภิปรายถึงประเด็นการบริหารงานของการเคหะแห่งชาติในการวิจัย แต่มี
การพูดถึงการซ้อนทับเชิงบริหารของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการไม่ดำ� เนินการเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการตามทีไ่ ด้สญ
ั ญา
ใว้ ในการเคหะฉลองกรุง
การปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับหน่วยงานท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถอธิบายได้ในรูปแบบของ การขึน้ ทะเบียน การบังคับ
ใช้กฎหมาย การส่งเสริมอาชีพ และการมีส่วนร่วม
16
17

ผู้ค้าทั้งสองกลุ่มมาจากคนละองค์กรฐานสมาชิก ไม่เหมือนกับผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
เจ้าหน้าที่รักษาและบังคับใช้กฎหมายระดับเขต
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ใบอนุญาตที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพและการขึ้นทะเบียน
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง, ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย มีโอกาสในการจดทะเบียนในการประกอบ
อาชีพกับส�ำนักงานเขต ยกเว้นแต่ผคู้ า้ จากหมูบ่ า้ นนักกีฬาซึง่ ไม่ได้เป็นตลาดทีม่ กี ารรับรองทางกฎหมาย จึงท�ำให้สมาชิกของกลุม่
นีไ้ ม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ส�ำหรับผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้าง ส�ำนักงานเขตคือหน้าด่านแรกในการได้มาซึง่ ใบอนุญาต
อนุญาตและเสือ้ วินส�ำหรับ “การขับขีจ่ กั รยานยนต์สาธารณะ” กระบวนการลงทะเบียนนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูห่ ลายครัง้ ภายใต้
การบริหารงานของแต่ละรัฐบาล จากผู้ร่วมการศึกษาคนหนึ่งกล่าว “พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ทุกครั้ง จักรยานยนต์รับจ้างก็ต้องไป
ขึ้นทะเบียนใหม่ที่เขต” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) ผู้ขับขี่จักรจานยนต์รับจ้างยังต้องเข้าไปที่กรมขนส่งทางบกทุกปีเพื่อ
ต่ออายุป้ายทะเบียน, ใบอนุญาตขับขี่, พรบ. และตรวจสภาพรถ
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ชุมชนประดิษฐ์โทรการต้องมีการลงทะเบียนผู้ค้าเช่นเดียวกัน เพื่อตั้งร้านในจุดผ่อนผันตามช่วง
เวลา ก่อนหน้านี้ผู้ที่มีความต้องการจะตั้งร้านในช่วงนอกเวลาฝนจุดผ่อนผันนั้นจะต้องจ่ายเงินให้กับเทศกิจ ประมาณ 550 บาท
ต่อเดือน ส่วนการตัง้ ร้านในจุดผ่อนในเวลาผ่อนผันต้องมีการลงทะเบียนทีส่ ำ� นักงานเขต รวมถึงการได้รบั ใบรับรองด้านสาธารณสุข
เพือ่ ยืนยันว่าปลอดโรคติดต่อ ผูค้ า้ จ่ายเงิน 200 บาทต่อปีเพือ่ ให้ได้จดหมายรับรองจากทางส�ำนักงานเขต หลังจากนโยบายยกเลิก
หาบเร่แผงลอยบนทางเท้า ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการศึกษาผู้ค้าบางคนยังคงตั้งร้านในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต, เสี่ยงต่อการถูกปรับ
หรือยึดทรัพย์ บางคนเช่าแผงบริเวณทางเข้าอาคารพาณิชย์ บางคนได้รับอนุญาตให้ตั้งแผงได้บริเวณที่จอดรถที่ท�ำการไปรษณีย์
หลังเวลาราชการ และคนอื่นๆพยายามหาช่องทางตามตรอกหรือซอยเล็กๆ
ผู้ค้าที่ได้ลงทะเบียนสามารถรับการอบรมเรื่องอาชีวอนามัย การแต่งกาย และอาหารปลอดภัย กับทางส�ำนักงานเขต
ได้ ผู้ค้าคนหนึ่งจากชุมชนประดิษฐ์โทรการกล่าวว่า “บางครั้งเขตก็เข้ามาแนะน�ำเรื่องความสะอาดกับสิ่งแวดล้อม และบางทีก็
มาอบรมเรื่องอาหารปลอดภัย สอนการล้างมือ” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11) ผู้ค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนได้รับอนุญาตให้เข้า
ร่วมการอบรมเช่นเดียวกันถ้ามีทนี่ งั่ ว่าง ตามทีผ่ คู้ า้ จากตลาดหมูบ่ า้ นนักกีฬาได้อธิบาย “ปกติแล้วเขตก็จะจัดอบรมให้แม่คา้ ทีอ่ ยู่
ในตลาดที่ได้รับการรับรองจาก กทม. แต่เรามันผู้บุกรุก เป็นตลาดเถื่อน ถ้าเขามีคนเต็มแล้วเขาก็จะไม่เชิญ ถ้ามีที่เหลือหรือขาด
คนเขาถึงจะเชิญ” (แกนน�ำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)
ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นสามารถทีจ่ ะขึน้ ทะเบียนกลุม่ กับทางส�ำนักงานเขตได้ ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้กอ่ นหน้านี้ กลุม่ ผูท้ ำ� การผลิตที่
บ้านสามารถเขียนโครงการเพือ่ ขอเข้ารับการสนับสนุนจากเขต หรือกลุม่ ผูร้ บั งานทีผ่ า่ นการขึน้ ทะเบียนแล้วสามารถสมัครกองทุน
ส�ำหรับผู้ท�ำงานที่บ้านได้เช่นกัน

ผู้บังคับใช้กฎหมาย
เนื่องจากบทบาทการให้บริการในเขตเมือง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมักมีการติดต่อกับ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น ต�ำรวจ, เทศกิจ, กรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่ทหารบ้างไม่มากก็น้อย ทุกคนมีบทบาท
ในการควบคุมและตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจออกใบสั่งส�ำหรับการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น การขับรถด้วยความเร็ว
เกินก�ำหนด และเจ้าหน้าที่เทศกิจควบคุมการใช้ทางเท้าส�ำหรับจอดรถจักรยานยนต์ การจ่ายค่าจัดการที่จอดรถเป็นหน้าที่
รับผิดชอบของหัวหน้าวิน จากข้อมูลของแกนน�ำกลุ่ม เจ้าหน้าที่เทศกิจมาเรียกเก็บค่าจอดรถบนทางเท้าทุกสัปดาห์ และหัวหน้า
วินช�ำระค่าใช้จา่ ยแก่สำ� นักงานเขตในแต่ละเดือน ยิง่ ไปกว่านัน้ กรมการขนส่งได้เริม่ เรียกเก็บค่าตรวจสอบทุกเดือนโดยทหาร หลัง
จากมีรฐั บาลใหม่

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีการรับรู้ต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐได้เป็น 4 กลุ่ม
กว้างๆ คือ
1. ความรู้สึกเป็นกลาง: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในกลุ่มย่อยที่ 1 อธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ�ำวันกับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พวกเขาไม่ค่อยมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เป็นผลมาจากการที่พวกเขาปฏิบัติตามกฎจราจร
2. ความรู้สึกไปในทางลบ เข้าใจถึงสาเหตุว่ามาจากระบบ: ผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการอธิบายถึงการ “ถูกไล่ที่”
โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเมื่อมีการตั้งแผงนอกจุดผ่อนผัน แต่พวกเขาก็เข้าใจถึงการที่เจ้าหน้าที่เขตในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อ
นโยบายเอง ตามที่ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอธิบายว่า “เราจะไปโทษเทศกิจเขาไม่ได้ เขาก็ต้องท�ำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจาก
ทางเขต ถ้าเขาไม่ท�ำตามค�ำสั่ง เขาก็จะถูกต�ำหนิ” ผู้เข้าร่วมการศึกษาอีกคนเล่าอย่างละเอียดว่า “นโยบายนี้เขาประกาศใช้ทั่ว
กรุงเทพฯ เขาจะมายกเว้นแค่จุดผ่อนผันของเราจุดเดียวไม่ได้ ไม่อย่างนั้นที่อื่นเขาก็จะขายบ้าง” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย
11) ในทางตรงข้าม ผู้ค้าจากหมู่บ้านนักกีฬามีปฏิสัมพันธ์น้อยกับส�ำนักงานเขต ซึ่งพวกเขาเล่าว่า “เขตจะมาก็ต่อเมื่อมีปัญหา
เท่านั้น” ส่งคนตรวจสอบมาเฉพาะช่วงที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความสะอาดหรือโรคระบาดในตลาด (แกนน�ำผู้ค้าหาบเร่
แผงลอย-กลุ่มย่อย 10)
3. ความรู้สึกไปในทางลบ ด้วยความเข้าใจถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคล: แกนน�ำสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
กล่าวถึงการถูกขูดรีดและเรียกรับประโยชน์โดยต�ำรวจและทหารอยู่บ่อยครั้ง หนึ่งในแกนน�ำกล่าวว่า “มันมีกฎหมายจราจรทาง
บกข้อเดียวเท่านัน้ ทีเ่ กีย่ วกับจักรยานยนต์รบั จ้าง มันกว้างมาก มีชอ่ งโหว่เยอะ ท�ำให้ตำ� รวจกับเทศกิจมาเอาเปรียบจักรยานยนต์
รับจ้างได้” ในระหว่างทีอ่ ภิปรายถึงประโยชน์ของแรงงานนอกระบบต่อสังคม เขากล่าวติดตลกว่า “อย่างหนึง่ ทีไ่ ม่มใี ครพูดถึงคือ
เราช่วยเพิ่มรายได้ให้กับต�ำรวจและเทศกิจ” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 3) ถึงแม้ว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจะตัดพ้อ
ถึงผู้ที่มาเอารัดเอาเปรียบพวกเขา แต่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนถึงเรื่องค่าธรรมเนียมที่จ่าย
ให้ใครและจ่ายเมื่อไร ค่าธรรมเนียมอะไรที่พวกเขาถือว่าถูกกฎหมาย และอะไรที่พวกเขาพิจารณาว่าคือการติดสินบน แกนน�ำ
ในกลุ่มย่อย 3 ยังกล่าวถึง (รัฐบาล) ทหารว่าไม่เคยมีการใช้อ�ำนาจทางทหารมาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ประการใด
4. ให้ความร่วมมือ: สิ่งหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้คือ ทั้งผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างตระหนักถึง
บทบาทของพวกเขาในการดูแลความปลอดภัยของสังคมใน “การเป็นหูเป็นตา” หรือ “ผู้รักษาความปลอดภัย” เช่น การแจ้ง
เหตุอาชญากรรมแก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือแม้กระทั่งในบางกรณีมีการจับโจรผู้ร้ายอีกด้วย แกนน�ำจากสหกรณ์บริการชุมชน
หมู่บ้านนักกีฬามีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เพราะสมาชิกหลายคนเป็น “ต�ำรวจอาสา” ดูแลรายงานอาชญากรรม
และจัดอบรมความปลอดภัยแก่สมาชิกชุมชน สมาชิกสหกรณ์บริการชุมชนไม่มีข้อร้องเรียนเป็นพิเศษเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
และไม่มีการพูดถึงเจ้าหน้าเทศกิจ
ทัง้ ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยและผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างไม่ได้ยกตัวอย่างถึงการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและเทศกิจ
ต่อพวกเขาในทางให้การสนับสนุน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในจักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 1 แนะน�ำว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
สามารถทีจ่ ะมีบทบาทในการสนับสนุนมากกว่านีโ้ ดยการจัดการกับวินทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนและผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างทีเ่ ป็น
คู่แข่งกับวินของพวกเขาให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามสมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกว่า “ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างไม่มีอิทธิพลกับเจ้า
หน้าที่ และไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้ เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ เขาอาจจะเอาคืนหรือลงโทษเราได้” (กลุ่มย่อยที่ 1)
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การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ตารางที่ 13: แหล่งสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ที่มีการกล่าวถึงโดยผู้เข้าร่วมการวิจัย
การอบรม : กฎหมาย, สิทธิ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
แหล่งส่งเสริมอาชีพ
อาชีพที่กล่าวถึง
โฮมเน็ท (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมูลนิธิ ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน, ลูกจ้างท�ำงานบ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
เพือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ)
กระทรวงแรงงาน
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
การอบรม : ทักษะอาชีพหรือทักษะส่วนบุคคล
โฮมเน็ท (เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประเทศไทย และมูลนิธิ ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
เพือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ)
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี, ส�ำนักงานการศึกษานอกระบบ
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
Japan International Labour Foundation (JILAF)
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ส�ำนักงานเขต
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
สินเชื่อและการออมทรัพย์
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
กองทุนออมทรัพย์ชุมชน
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
สหกรณ์ออมทรัพย์สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
กองทุนออมทรัพย์เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

ตารางที่ 13 แสดงให้เห็นถึงประเภทของแหล่งหรือองค์กรทีใ่ ห้การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพทีก่ ลุม่ ผูเ้ ข้าร่วม
การวิจัยได้อภิปรายไว้ โดยเฉพาะผู้ท�ำการผลิตที่บ้านและลูกจ้างท�ำงานบ้านที่อธิบายถึงการสนับสนุนที่หลากหลายทั้งทางด้าน
การเงิน, การฝึกอบรม, แหล่งข้อมูลความรู้ แต่กระนั้น การเข้าถึงและการตระหนักรู้ถึงแหล่งส่งเสริมการประกอบอาชีพเหล่านี้
ยังมีหลายระดับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
การให้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น แกนน�ำกลุ่มรับงานไปท�ำที่
บ้านหลายคนกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ของส�ำนักจัดหางานพื้นที่ 10 ที่แนะน�ำให้แกนน�ำกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้านรายหนึ่งไม่ต้องสมัคร
เงินกู้จากกองทุนผู้รับงานฯ เนื่องจากขัดกับหลักศาสนาอิสลามในเรื่องดอกเบี้ย ในทางตรงข้าม สมาชิกกลุ่มอื่นๆมีความรู้สึกว่า
เจ้าหน้าที่ส�ำนักจัดหางานพื้นที่ 9 ให้ความช่วยเหลือและท�ำงานเชิงรุกอย่างมาก มีการเยี่ยมบ้านของเธอเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
กองทุนผูร้ บั งานฯ ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นหลายคนรูส้ กึ ผิดหวังกับการสนับสนุนทีพ่ วกเขาได้รบั จากส�ำนักงานเขต พวกเขาเล่าว่าการ
อบรมจากส�ำนักงานเขตมีไม่มากนัก (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4, ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน-กลุ่มย่อย 5) ถึงแม้ว่าเป็นหน้าที่ของเขต
ที่จัดให้มีบริการเหล่านี้ก็ตาม

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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ลูกจ้างท�ำงานบ้านไม่ได้มกี ารกล่าวถึงองค์กรภาครัฐท้องถิน่ ใดๆเลย นอกจากส�ำนักงานการศึกษานอกระบบ ซึง่ บางคน
ได้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและการท�ำอาหาร สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรมจากองค์กร
ที่ไม่ใช่ของรัฐ เช่น Japanese International Labour Foundation (JILAF), มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และเครือข่ายแรงงานนอก
ระบบ
ลูกจ้างท�ำงานบ้านและผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นกล่าวถึงการสนับสนุนทีไ่ ด้รบั จากเครือข่ายแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เรือ่ งการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายและสิทธิ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นกล่าวถึงโฮมเน็ทในแง่ดแี บบติดตลกเนือ่ งจากต้องติดต่อกัน
บ่อยครั้ง ซึ่งเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้การสนับสนุนพวกเขาในการอบรมฝึกทักษะ การหางาน การอบรมข้อกฎหมายและ
คุ้มครองสิทธิ, สวัสดิการทางสังคม, และระบบประกันสังคม ตามที่หนึ่งในผู้รับงานไปท�ำที่บ้านอธิบายไว้ว่า “เมื่อก่อนไม่รู้ด้วย
ซ�้ำว่าแรงงานนอกระบบคืออะไร ไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือนโยบาย หรือกลุ่มอะไรเลย” (กลุ่มย่อยที่ 5) หนึ่งในแกนน�ำลูกจ้าง
ท�ำงานบ้านกล่าวว่า “ตอนที่ยังไม่รู้จักโฮมเน็ท ฉันไม่รู้เลยว่ามีองค์กรที่ท�ำงานเกี่ยวกับลูกจ้างท�ำงานบ้าน แต่หลังจากที่เข้าร่วม
ก็ได้เรียนรู้มากขึ้น เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิต่างๆ” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านหลายคนกล่าว
ว่าการสนับสนุนที่ได้รับจากเครือข่ายแรงงานนอกระบบช่วยในการจ้างงานหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์
สมาคมผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างเป็นเพียงองค์กรให้การสนับสนุนองค์กรเดียวทีผ่ ขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างมีการ
พูดถึง สมาชิกอธิบายถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาคมทุกเดือนหรือ “บ่อยครัง้ ” เนือ่ งด้วยการมีกลุม่ สหกรณ์ออมทรัพย์และรวมกลุม่
เพือ่ กิจกรรมทางสังคม (จักรยานยนต์รบั จ้าง-กลุม่ ย่อย 1) หรือกรณีทปี่ ระสบปัญหากับ “ผูม้ อี ทิ ธิพล” (จักรยานยนต์รบั จ้าง-กลุม่
ย่อย 2) ผู้ค้าจากชุมชนประดิษฐ์โทรการไม่ได้มีการกล่าวถึงเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นองค์กรฐานสมาชิกของพวกเขา
แต่กล่าวถึงถึงประธานชุมชน ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายแรงงานนอกระบบและยังคงด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
สมาพันธ์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ

การมีส่วนร่วมในนโยบายและแผนงานของภาครัฐ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ค่อยกล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายขององค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่นหรือการมีส่วน
ร่วมเพื่อปรับปรุงสภาพการท�ำงาน หนึ่งในผู้ท�ำการผลิตที่บ้านกล่าวในที่ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นผลการศึกษาว่า โดยปกติ
แล้วการเข้าติดต่อกับทางส�ำนักงานเขตมักไปในนามผู้น�ำชุมชนมากกว่าแกนน�ำแรงงาน
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยได้พยายามหารือต่อรองกับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจในเขตถึงสถานที่ตั้งแผง หลังจากการมีประกาศ
ยกเลิกจุดผ่อนผันในเดือนตุลาคม 2559 แกนน�ำชุมชนประดิษฐ์โทรการและแรงงานอีกหลายคนเข้าไปที่ส�ำนักงานเขตเพื่อ
ต่อรองเรื่องขอให้คืนพื้นที่ค้าขายเดิม, ให้จัดหาตลาดรองรับที่มีท�ำเลดี หรือในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาตลาดได้ก็ควรมีการชดเชย
การเสียรายได้ ข้อเรียกร้องทัง้ หมดนัน้ ถูกปฏิเสธ ทางส�ำนักงานเขตเสนอสถานทีใ่ หม่ แต่ตอ้ งเสียค่าเช่าทีว่ นั ละ 100 บาท และอยู่
ห่างจากสถานที่ก่อนหน้า 2 กิโลเมตร ทั้งยังมีผู้คนสัญจรน้อยกว่าที่เดิม ผู้ค้าจากการเคหะหมู่บ้านนักกีฬาเล่าถึงความพยายาม
กว่าทศวรรษในการต่อรองกันการเคหะแห่งชาติเพือ่ จะรักษาสถานทีท่ ำ� มาหากิน แต่ผลลัพธ์ทไี่ ด้กไ็ ม่เป็นทีพ่ งึ พอใจ
การมีสว่ นร่วมของผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นส่วนใหญ่จะเน้นทีก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ หนึง่ ในผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นในเขตฉลอง
กรุง (ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุมชนด้วย) กล่าวถึงการการจัดเวทีนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่องในปี 2555 และ 2556 กับหน่วย
งานทางด้านการขนส่งมวลชน ถึงการคมนาคมเชื่อมต่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่มีการปรับปรุงบริการขนส่งสาธารณะที่ดี
ขึ้นมากนัก แต่เขาก็ยังกระตุ้นสมาชิกให้ยังคงกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้
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ผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกอาชีพไม่มีการพูดถึงสมาชิกสภาเขตที่ถูกยุบไปภายใต้รัฐบาลทหาร ตรงข้ามกับผลการศึกษาจาก
โครงการ IEMS ในปี 2556 ซึ่งกลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้านซึ่งได้พูดถึงการท�ำงานของสมาชิกสภาเขตในฐานะตัวแทนประชาชนได้
เป็นอย่างดี เช่น การซ่อมแซมถนน (Horn และคณะ, 2556) จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แกนน�ำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เน้น
ย�้ำว่าพวกเขาไม่มีสิทธิในการลงออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนในเขตกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากการไม่มีฐานทะเบียนราษฎร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนแกนน�ำกลุม่ ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นและลูกจ้างท�ำงานบ้านกล่าวถึงการมีสว่ นร่วมระดับชาติในบทบาทแรงงาน ลูกจ้าง
ท�ำงานบ้านได้รบั ข้อมูลและการอบรมจากกระทรวงแรงงานและเข้าร่วมการรณรงค์ผลักดันกฎหมายในหลายๆกิจกรรม ซึง่ ส่งผล
ให้กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างท�ำงานบ้านผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ แกนน�ำหลายคนจากกลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้านท�ำ
หน้าที่เป็นตัวแทนภายใต้คณะกรรมการการคุ้มครองผู้รับงานไปท�ำที่บ้านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน

แกนน�ำองค์กรฐานสมาชิก ได้แก่ เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้าน, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย, สมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
และผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นในการน�ำเสนอผลการวิจัยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
รูปโดย : S. O. Reed
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อรพิน ศักดิ์วิชิต ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านในกรุงเทพมหานครและเป็นสมาชิกเครือข่ายแรงงานอกระบบประเทศไทย
รูปโดย : Paula Bronstein / Getty Images Reportage

บทที่ 5: ประโยชน์ของแรงงานนอกระบบต่อ
สังคม

บรรยากาศกิจกรรมวันลูกจ้างท�ำงานบ้านสากล ของเครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้านในประเทศไทย
รูปโดย : S. O. Reed

ในช่วงท้ายของกระบวนการวิจัยกลุ่มย่อย ผู้ด�ำเนินการวิจัยขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยเขียนถึงประโยชน์ของแรงงานนอก
ระบบที่ได้สร้างให้แก่สังคม บางกลุ่มมีปัญหากับการท�ำกิจกรรมนี้ และมีการขอเวลาเพิ่มเติมและกระตุ้นการระดมความคิด ผู้
ท�ำการผลิตที่บ้านคนหนึ่งในกลุ่มย่อยที่ 6 กล่าวว่า “เราแค่ขายเสื้อผ้า เราไม่ได้ท�ำประโยชน์อะไรให้สังคมเลย” ซึ่งใกล้เคียงกับ
ผู้ผลิตเพื่อขายคนหนึ่งที่อ้างว่า “เราก็อยากจะสร้างประโยชน์ให้สังคมถ้าเราท�ำได้ แต่เราไม่ค่อยมีโอกาส” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่ม
ย่อย 4) ผู้ผลิตเพื่อขายรายหนึ่งถึงกับต้องช�ำเลืองดูแผ่นกระดาษของผู้เข้าร่วมการศึกษาคนอื่นๆเพื่อกระตุ้นความคิด ในกลุ่มผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างชายรายหนึ่งให้ความเห็นว่า “เราไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อน เราไม่เคย
คิดว่าเรามีส่วนดีต่อสังคม” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2)
แรงงานยังได้อธิบายความรูส้ กึ ถึงความด้อยค่าในอาชีพของพวกเขา ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างหญิงกล่าวว่า “สังคม
มองเราต�่ำต้อย มองเราเป็นชนชั้นล่างของสังคม ทั้งที่เขาไม่รู้หรอกว่าเสื้อวินตัวละเท่าไหร่” (จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2)
ลูกจ้างท�ำงานบ้านคนหนึ่งตัดพ้อว่า “สังคมมองเราเล็กนิดเดียว” (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 9)
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ตารางที่ 14: ประโยชน์ของแรงงานนอกระบบต่อสังคมเมือง
ประเภท
ชุมชน

ลูกค้า/นายจ้าง

กรุงเทพมหานคร

เศรษฐกิจ

จ�ำนวนที่ สาขาอาชีพ
กล่าวถึง
ความปลอดภัยของชุมชน
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
17
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
การดูแลสุขภาพของชุมชน/ให้ความช่วยเหลือเมื่อมี
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
5
อุบัติเหตุ
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
5
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
เข้าร่วมและให้การสนับสนุนกิจการของชุมชน
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
26
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ดูแลเยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชน
6
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
สร้างงานและสร้างรายได้แก่ชุมขน
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
13
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ท�ำงานอาสาสมัครและช่วยเหลือชุมชนทั่วไป
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
14
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ร่วมมือด้านบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
6
ของชุมชน
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
สร้างชื่อเสียงแก่ชุมขน
2
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
ท�ำประโยชน์ต่อลูกค้า/นายจ้าง
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
24
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
การจราจรสะดวก
3
MTD
จ่ายภาษี
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
2
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองและคนต่างจังหวัด
1 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
กระตุ้นเศรษฐกิจ
2
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาอาชีพ
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
13
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
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สร้างรายได้ส่วน
มีส่วนในการสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว
บุคคลและครอบครัว
การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการคุ้มครองสิทธิ์
การคุ้มครองสิทธิ์
สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

4
4
5

ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

โดยส่วนมากกลุ่มแกนน�ำแรงงานจะท�ำกิจกรรมนี้ได้ดี แต่ด้วยการกระตุ้นจากผู้ด�ำเนินการวิจัยสามารถท�ำให้ทุกกลุ่ม
สามารถอภิปรายถึงประโยชน์ต่อสังคมของพวกเขา ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้ตามตารางที่ 15 โดยมีค�ำตอบมากที่สุดคือ “การ
มีส่วนร่วมในชุมชน (ที่อยู่อาศัย) ท้องถิ่น” เป็นที่น่าสังเกตว่าแรงงานดูเหมือนให้คุณค่ามากที่สุดกับการมีส่วนช่วยเหลือของ
พวกเขาในฐานะสมาชิกชุมชน สิ่งนี้อาจเกิดจากการที่ผู้ด�ำเนินการวิจัยใช้ค�ำว่า “ท้องถิ่น” ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายในเชิง
พืน้ ทีถ่ งึ ชุมชนหรือหมูบ่ า้ น โดยเน้นไปที่ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชน (26 คน) และ งานอาสาสมัครและงานช่วยเหลือ
ทั่วไป (16 คน) หนึ่งในผู้รับงานไปท�ำที่บ้านกล่าวว่า“ฉันช่วยชุมชนหลายอย่าง เวลาเขามาขอให้ช่วย อย่างเช่น บริจาคเงินเวลา
มีงาน หรือออกร้านในงานการกุศล” (แกนน�ำผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน-กลุ่มย่อย 6)
ทุกกลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงการบริจาคเงินหรือสิ่งของ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของแรงงานนอกระบบและความ
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน แกนน�ำกลุ่มผู้ผลิตเพื่อขายกล่าวถึงการช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าว่า “ฉันบริจาคเงิน บางทีก็ขนม ถ้าช่วง
เทศกาลวันหยุด ก็จะเอาของขวัญไปแจก ทุกอย่างมาจากเงินส่วนตัวของฉัน” (แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7) แรงงานเห็น
ว่าเนือ่ งจากการมีงานท�ำหรือมีรายได้ทำ� ให้สามารถบริจาคเงินเพือ่ การกุศลได้ โดยลูกจ้างท�ำงานบ้านรายหนึง่ กล่าวว่า “ฉันมีงาน
ท�ำ ฉันก็เอาเงินไปใช้ ไปบริจาคให้ชุมชน สร้างวัด หรืองานการกุศลอื่นๆ” (FG 8)
แม้วา่ จะย้ายภูมลิ ำ� เนาเข้ามาท�ำงานในกรุงเทพฯ ลูกจ้างท�ำงานบ้านและผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างยังคงแสดงให้เห็น
ถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชนบ้านเกิด ลูกจ้างท�ำงานบ้านคนหนึ่งกล่าวถึงการบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆในโรงเรียน
บ้านเกิดและช่วยเหลือเด็กๆในเรือ่ งการศึกษาว่า “เพราะฉันท�ำงานกับนายต่างชาติ ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ ฉันช่วยสอนการบ้าน
เด็กๆในหมู่บ้าน ให้ใช้ค�ำที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ” (แกนน�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) อีกคนอธิบายว่า “เพราะฉันมาอยู่
กรุงเทพฯ ฉันมีมมุ มองทีก่ ว้างขึน้ พอกลับไปบ้านทีต่ า่ งจังหวัด คนอืน่ ๆในครอบครัวก็จะรับฟังค�ำแนะน�ำของฉัน” (แกนน�ำลูกจ้าง
ท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็เช่นเดียวกัน กล่าวถึงบทบาทในฐานะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกรุงเทพมหานครและคนต่างจังหวัด
กลุ่มผู้ค้าในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาก็เลือกใช้ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือชุมชนในการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่
ดีของตลาดต่อชาวชุมชน “คนในชุมชนก็จะมาบอกเชิญเวลามีงาน แม่ค้าในตลาดจะได้ช่วยกัน เช่น ลอกท่อ หรือลอกคลอง”
(แกนน�ำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 10) ผู้ค้ามีความภาคภูมิใจกับความสัมพันธ์นี้ “พอพวกเราไปช่วยงานชุมชน คนในชุมชน
ก็จะเห็นว่ากลุม่ แม่คา้ มาช่วยงาน ก็จะค่อยๆสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั ตลาดของเรา” (แกนน�ำผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย-กลุม่ ย่อย 10)
แรงงานยังให้ความส�ำคัญกับบทบาทของพวกเขาในการส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชน (17 คน) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้ยกระดับ “การเป็นหูเป็นตา” ขึ้นมาอีกขั้น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างคนหนึ่งได้อธิบายว่า “เราเป็นหูเป็นตาของชุมชน เราช่วยภาครัฐ ถ้าเราเห็นเหตุไม่เหมาะไม่ควร เราก็แจ้งเจ้าหน้าที่”
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(จักรยานยนต์รับจ้าง-กลุ่มย่อย 2) ผู้ขับขี่อีกคนกล่าวถึงผลประโยชน์ร่วมกันที่วินและชุมชนได้รับว่า:
“เมื่อก่อน ชุมชนไว้ใจมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะช่วยชุมชนหลายอย่าง เช่น ดูแลความปลอดภัยในชุมชน พอเวลาผู้น�ำ
ชุมชนเขามาแรงอะไร ก็ช่วยตลอด มันก็เหมือนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะคนในชุมชนขึ้นรถเรา เราก็ช่วยเขา ถ้าวินกับ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การแก้ปัญหาอะไรมันก็ง่าย” (แกนน�ำกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง, กลุ่มย่อย 3)
ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างยังเล่าถึงเรือ่ งทีพ่ วกเขาได้เข้ามีสว่ นในการช่วยจับขโมยทีพ่ ยายามจะเข้าไปขโมยของใน
บ้านของผูโ้ ดยสารหญิงคนหนึง่ แกนน�ำผูค้ า้ จากหมูบ่ า้ นนักกีฬาซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นต�ำรวจอาสาด้วย บอกเล่าถึงเรือ่ งราวคล้ายกันใน
การจับโจรผู้ร้าย ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านหลายคนกล่าวถึงการช่วยเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหรือช่วยดูแลสมาชิกคนอื่นๆในชุมชน
เนือ่ งจากพวกเขาอยูบ่ า้ นระหว่างช่วงกลางวัน ผูผ้ ลิตเพือ่ ขายคนหนึง่ ได้กล่าวไว้วา่ “มีเพือ่ นบ้าน 4 หลัง ทีฝ่ ากบ้านไว้กบั ฉัน บางที
ก็ตอ้ งช่วยดูเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนด้วย ถ้าพ่อแม่เขายังไม่กลับ” (ผูผ้ ลิตเพือ่ ขาย-กลุม่ ย่อย 4)
นอกจากการสร้างประโยชน์แก่ชมุ ชนแล้วนัน้ แรงงานนอกระบบยังตระหนักถึงประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการของ
พวกเขา (24 ครั้ง) ลูกจ้างท�ำงานบ้านกล่าวด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยให้นายจ้างสามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่และรักษาความ
สัมพันธ์ในครอบครัว ลูกจ้างท�ำงานบ้านคนหนึ่งกล่าวว่า “เราช่วยนายให้เขาท�ำงานได้เต็มที่ เราก็ช่วยเศรษฐกิจชาติด้วย” (แกน
น�ำลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 8) ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอธิบายถึงการบริการที่สะดวกสบาย
ปลอดภัยและคุ้มค่า ตามที่ผู้ค้าคนหนึ่งกล่าวว่า “เราอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพราะว่าเราขายอาหารพร้อมทาน ช่วย
เขาประหยัดเวลา ถ้าต้องท�ำกับข้าวเอง แกงหม้อหนึ่งต้องจ่ายไม่ต�่ำกว่าร้อยบาท” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11) ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์รับจ้างกล่าวถึงการส่งผู้โดยสารถึงที่ท�ำงานตรงเวลา, ส่งนักเรียนไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย และช่วยเหลือคนที่เข้า
มากรุงเทพฯใหม่ๆในการบอกเส้นทางในเมือง ผูผ้ ลิตเพือ่ ขายรายหนึง่ พูดด้วยความภาคภูมใิ จเกีย่ วกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
เขาว่า “สินค้าเราเป็นสินค้าปลอดสาร คนซื้อไปใช้ก็สุขภาพดี” (ผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 4)
แรงงานนอกระบบที่เข้าร่วมการวิจัยมีการกล่าวถึงบทบาทของพวกเขาต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ (15 ครั้ง), ทั้งในฐานะ
ผู้บริโภคและผู้ขาย หนึ่งในผู้ทำ� การผลิตที่บ้านกล่าวว่า “เรามีรายได้ เราก็เอาไปซื้อของในชุมชน เราก็ช่วยเศรษฐกิจชุมชนอีก
ทางหนึ่งด้วย” (แกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย-กลุ่มย่อย 7) โดยเฉพาะผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน เน้นถึงการให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมอาชีพ
ว่า “ตอนที่มีงานเยอะๆ ก็แบ่งๆให้เพื่อนบ้านท�ำด้วย” (กลุ่มย่อยที่ 4) แกนน�ำผู้ท�ำการผลิตที่บ้านคนหนึ่งอธิบายว่า “พอเราสอน
สมาชิกกลุม่ จนมีฝมี อื ดีขนึ้ เขาก็ได้คา่ แรงเพิม่ ขึน้ ” (แกนน�ำผูผ้ ลิตเพือ่ ขาย-กลุม่ ย่อย 7) แกนน�ำอีกคนในกลุม่ ได้รบั จักรเย็บผ้าใหม่
2 เครื่องจากส�ำนักงานเขตเพื่อใช้ในการท�ำงานของกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ยังกล่าวถึงการแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยในครอบครัวและการสร้างรายได้สคู่ รอบครัว ดังตัวอย่างจาก
ลูกจ้างท�ำงานบ้านคนหนึ่งระบุว่า “เมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องดูดฝุ่น แต่เดี๋ยวนี้เรามี เมื่อก่อนเราไม่มีโทรทัศน์ เดี๋ยวนี้เรามี เมื่อก่อน
บ้านเราไม่มีหน้าต่าง แต่เดี๋ยวนี้เรามี” (ลูกจ้างท�ำงานบ้าน-กลุ่มย่อย 9)
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นกลุ่มเดียวที่มองอาชีพของตัวเองเป็นเสมือนฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบ
ของเมือง มีการพูดถึงบทบาทของตัวเองในการบรรเทาสภาพการจราจรที่ติดขัดและลดจ�ำนวนรถยนต์บนท้องถนน ทั้งผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ท�ำการผลิตที่บ้านกล่าวถึงการจ่ายภาษี, และผู้ท�ำการผลิตที่บ้านจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ท�ำการผลิต
ทีบ่ า้ นหลายคนซึง่ ท�ำอาชีพแยกขยะพลาสติกกล่าวถึงการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม ในบางครัง้ แรงงานนอกระบบก็มกี ารมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง หรือความเป็นแกนน�ำองค์กรที่มีฐานสมาชิก เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานและประกันสังคม (ผู้ท�ำการ
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ผลิตทีบ่ า้ น), การเสนอแก้กฎหมายต่อรัฐบาลและการรณรงค์ผลักดันกฎหมาย18, และรวมถึงการขยายเครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้าน

แผนภูมิที่ 2: การสร้างประโยชน์ต่อสังคมของแรงงานนอกระบบแบ่งตามประเภท

ที่มา: ข้อมูลรายงานวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม, กรุงเทพมหานคร (2560)

18

หมายถึงการที่เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้านมีส่วนในการรณรงค์ผลักดันร่างกฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างท�ำงานบ้าน

รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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แกนน�ำสมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย (จากซ้าย) จักรกฤต สุขส�ำราญ,
มะริวรรณ ชังเจริญ, วัฒนันท์ พิมพ์วรรณ, และไชยา อินทรศร
รูปโดย : S. O. Reed

บทที่ 6: ผลการศึกษาที่ส�ำคัญและสรุป
ในส่วนนี้ เป็นการสรุปผลการศึกษาส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบและตลาดหรือกลุ่ม
ลูกค้าหลัก, อุปสรรคที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้และการเข้าถึงตลาดและบริการสาธารณะที่คาดหวัง, บทบาทของแรงงานนอก
ระบบกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคุณูปการของแรงงานนอกระบบต่อเมืองและสังคม ข้อสรุปด้านล่าง ผู้จัด
ท�ำได้พิจารณาความสัมพันธ์ของผลการศึกษาเหล่านี้ส�ำหรับงานวิจัยด้านการจ้างงานนอกระบบในเขตเมืองทั่วโลก และมีนัยยะ
ส�ำคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ

แกนน�ำแรงงานนอกระบบก�ำลังอภิปรายข้อเสนอทางนโยบาย กับตัวแทนจากส�ำนักงานเขตหลักสี่ รูปโดย : S. O. Reed

การประกอบอาชีพ การตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ผลการศึกษายืนยันว่าแรงงานนอกระบบหลายคนไม่ได้พึ่งพารายได้จากอาชีพเพียงอาชีพเดียว แต่มีการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์หลากหลายเพือ่ ความอยูร่ อด จากทุกอาชีพทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั แรงงานหลายคนต้องพึง่ พารายได้เสริมอืน่ ๆ เกือบครึง่
หนึ่งของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและหนึ่งในสามของผู้ท�ำการผลิตที่บ้านมีอาชีพเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากอาชีพหลักของ
พวกเขา เช่น การรับจ้างท�ำงานบ้าน, ซ่อมบ้าน, เลี้ยงเด็ก, ขนย้ายของ, ท�ำการเกษตรตามฤดูกาล, ขายอาหาร และขับ Uber
หนึ่งในสามของผู้ท�ำการผลิตที่บ้านผลิตสินค้ามากกว่า 2 ประเภท ในกลุ่มลูกจ้างท�ำงานบ้าน ผู้เข้าร่วมการศึกษาเกือบทุกคน
รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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ท�ำงานเต็มเวลาส�ำหรับนายจ้างคนเดียว แต่ใช้เวลาในวันหยุดท�ำงานกับนายจ้างคนอืน่ ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยหลายคนมีแหล่งทีม่ า
ของรายได้อื่นๆด้วยเช่นกัน และจากนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า ผู้ค้าในชุมชนประดิษฐ์โทรการต้องเผชิญกับความกดดันใน
การหาแหล่งรายได้อื่น
แรงงานมีการพึง่ พา “ตลาดในระบบ” (ลูกจ้างในระบบ, ธุรกิจ, ข้าราชการ อืน่ ฯ) และ “ตลาดนอกระบบ” ในระดับ
ที่แตกต่างกัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกัน โดยพึ่งพาลูกจ้างในระบบที่ใช้การ
บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน ในช่วงเช้า, ช่วงพักกลางวัน และช่วงเย็น ข้อยกเว้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเขตชานเมือง
ซึ่งมีฐานลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่วนผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ได้รับค�ำสั่งซื้อจ�ำนวนมากจากลูกค้าในระบบเช่น ธุรกิจ
เอกชน หรือหน่วยของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ในทางตรงข้ามผู้ผลิตเพื่อขายในการเคหะทุ่งสองห้อง มีตลาด
หลักเป็นผู้บริโภครายย่อยในเครือข่ายหรือในชุมชนซึ่งก็เป็นแรงงานนอกระบบเช่นกัน
ในส่วนของอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ท�ำการผลิตที่บ้านได้เน้นถึงความ
กดดันทางการตลาด, ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเน้นถึงนโยบายและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่รัฐ, และลูกจ้าง
ท�ำงานบ้านเน้นถึงระบบทุนมนุษย์ อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบประกอบไปด้วย:
− แรงกดดันทางตลาด: ผูผ้ ลิตเพือ่ ขายตัดพ้อถึงช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทคี่ อ่ นข้างจ�ำกัด ในขณะทีผ่ รู้ บั งานไป
ท�ำทีบ่ ้านกลับกังวลถึงงานทีไ่ ม่ต่อเนื่องและปัญหาในการจัดการเวลามากกว่า ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รับจ้างตัง้ ข้อสังเกตถึงความ
ต้องการใช้บริการที่ไม่คงที่ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน และมีงานส่งพัสดุไม่มากพอนอกช่วงเวลาเร่งด่วน
− นโยบายและการปฏิบัติของเขต/รัฐบาล: ส�ำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นโยบาย “คืนทางเท้าให้ประชาชน” ของทาง
กรุงเทพมหานครเมือ่ ไม่นานมานีไ้ ด้สง่ ผลต่อรายได้ของผูค้ า้ ในชุมชนประดิษฐ์โทรการโดยตรงและลดลงเป็นอย่างมาก ผูค้ า้ ทีก่ าร
เคหะหมู่บ้านนักกีฬาได้มีความพยายามที่จะรักษาพื้นที่ตลาดของพวกเขาไว้ ถึงแม้จะมีการข่มขู่เพื่อขับไล่ที่มาเป็นเวลาหลาย
ปี แต่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงยังคงสร้างความเครียดให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นอุปสรรคขัดขวางผู้ค้าในการพัฒนาสภาพ
ภายในตลาด ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็เช่นเดียวกัน ได้มีการอธิบายถึงกรอบการท�ำงานของกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่อื่นๆ “เอาเปรียบ” พวกเขา ผ่านการออกใบสั่งในรูปแบบต่างๆ นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของ
กรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเช่นเดียวกัน พวกเขาต้องต่อรองเพื่อการมีที่จอดรถของวินและ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับลูกจ้างท�ำงานบ้าน ตัวเลือกในการเดินทางทีจ่ ำ� กัดและไม่มปี ระสิทธิภาพ, การจราจรติดขัด
และการเดินทางที่ยาวนานส่งผลต่อชั่วโมงท�ำงานที่ลดลงและสร้างความเหนื่อยล้า
− ทุนมนุษย์และทุนทรัพย์: ประเด็นเรือ่ งทักษะอาชีพเกือบทัง้ หมดถูกกล่าวโดยลูกจ้างท�ำงานบ้าน ซึง่ ต้องการใช้ความ
สามารถด้านภาษาต่างประเทศและการท�ำอาหาร เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการใน (วัตถุประสงค์ระยะสัน้ ) ทักษะใน
การประกอบอาชีพอื่นที่จะช่วยในการเปลี่ยนอาชีพหลังเกษียณจากการเป็นลูกจ้างท�ำงานบ้าน (วัตถุประสงค์ระยะยาว) ส�ำหรับ
ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ น ทักษะขัน้ สูงและอุปกรณ์ทเี่ หมาะสมมีความจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูร้ บั งานไป
ท�ำที่บ้านเพื่อให้ได้มาซึ่งการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่องจากโรงงาน
− ปัญหาส่วนบุคคล: ผู้เข้าร่วมวิจัยจากทุกสาขาอาชีพกล่าวถึง การที่ความชราภาพชะลออายุที่มากขึ้น ท�ำให้ท�ำงาน
ช้าลง แรงงานหลายคนกล่าวถึงวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดแก่สุขภาพเนื่องจากการท�ำงาน (ขับขี่อย่างช้าๆ, มีการหยุดพัก
จากการเย็บผ้า) ลูกจ้างท�ำงานบ้านกังวลเกี่ยวกับอายุที่มากขึ้น เพราะเกรงว่านายจ้างใหม่จะเลือกจ้างงานคนที่มีอายุน้อยกว่า
เสียงจากแรงงานหญิงทุกคนกล่าวถึงภาระการดูแลครอบครัว เช่น ดูแลผู้สูงอายุ, เด็กๆ, สามี หรือสมาชิกอื่นๆในครอบครัว ซึ่ง
ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นหลายคนรูส้ กึ ว่าไม่สามารถท�ำงานทีม่ คี า่ จ้างสูงขึน้ หรือเข้ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะ หรือแม้กระทัง่ การ
ดูแลสุขภาพของตนเอง เพียงเพราะภาระในการดูแลครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพในการท�ำงานบางอย่างยังมีสาเหตุมาจากเพศ
สภาพ เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผู้หญิงจ�ำเป็นต้องหาอาชีพอื่นระหว่างช่วงตั้งครรภ์ และความไม่สะดวกหลายอย่าง ที่
ต้องกลับมาท�ำงานโดยไม่มีการหยุดพักหลังคลอดตามสมควร
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− แรงขับจากระบบเศรษฐกิจมหภาค: ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศไทยถูกมองว่าเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อ
การสร้างรายได้ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดในแรงงานที่ขึ้นพึ่งพาอยู่กับ “ตลาดนอกระบบ” มากกว่า เช่นผู้ขับขี่จักรานยนต์รับจ้างใน
เขตชานเมืองและผู้ผลิตเพื่อขาย แรงงานนอกระบบยังเผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดที่มาจากหลากหลายแหล่ง เช่น ผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รบั จ้างทีไ่ ม่ได้ขนึ้ ทะเบียนตามกฎหมาย, ลูกจ้างท�ำงานบ้านทีม่ คี า่ แรงต�ำ่ กว่าและอายุนอ้ ยกว่า, เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูปและ
น�ำเข้าจากจีนซึ่งมาแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน และเรื่องของตลาดใหม่ๆ, ผู้ค้าหน้าใหม่ และร้านค้า “ระบบ
ทุนนิยมขนาดใหญ่” เช่น 7-11 และเทสโก้โลตัส ส�ำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
แรงงานมักจะกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้แบบไม่เป็นทางการในระดับส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าจะมีการแก้
ปัญหาระดับกลุ่มด้วยเช่นกัน เมื่อถูกถามถึงแนวทางการรับมือกับอุปสรรคเหล่านี้ ยุทธศาสตร์ที่ถูกยกขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหา
มากที่สุดคือยุทธศาสตร์ระดับส่วนบุคคล เช่น การพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สูงขึ้นและได้รับการไว้วางใจมากขึ้น, พัฒนาสินค้า
ให้ตอบสนองและดึงดูดลูกค้ามากขึ้น, หรือการปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้กับสภาวะที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป
ตามระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ แรงงานยังได้มีการยกถึงยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแบบกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ผู้ทำ� การผลิตที่บ้าน
เสนอแนวทางที่หลากยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาฐานชุมชน เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนหรือการช่วยเหลือจากรัฐบาล ค�ำตอบ
ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแสดงให้เห็นถึงการใช้ยุทธศาสตร์ฐานกลุ่มในการรักษาประโยชน์ส่วนรวมของวิน มีเพียง
แกนน�ำจากองค์กรฐานสมาชิกเท่านัน้ ใช้ยทุ ธศาสตร์ในการมีสว่ นร่วมของรัฐบาล (ตัวอย่างเช่น การต่อรองกับเจ้าหน้าทีเ่ ทศกิจใน
การขายสินค้าบนทางเท้า, รณรงค์ให้รัฐบาลจัดซื้อจัดจ้างจากแรงงานนอกระบบ) หรือการท�ำงานร่วมกันกับธุรกิจในระบบ (เช่น
การสร้างแอพพลิเคชั่น GoBike หรือฝึกทักษะในโรงงาน)

การเข้าถึงบริการสาธารณะ
ปัญหาเชิงปฏิบัติการและทัศนคติเชิงลบต่อบริการสาธารณสุข เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพของแรงงานนอกระบบ แรงงานหลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพการรักษาตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ถึงแม้ว่าผู้ใช้สิทธิ์นี้อีกหลายคนมีประสบการณ์ที่ดีจากการเข้ารับบริการ ข้อบกพร่องของบริการประกอบไปด้วยการรอรับ
การบริการที่ยาวนาน, คุณภาพของบริการและคุณภาพการรักษา, กระบวนการส่งตัวที่ยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่ายา,
ค่าผ่าตัด, เงินมัดจ�ำก่อนการรักษา หรือเงินพิเศษส�ำหรับแพทย์ผู้รักษา (การใส่ซอง/ฝากพิเศษ) เวลาท�ำการ เงื่อนไขกรณีฉุกเฉิน
และประกันภัยอุบตั เิ หตุ อุปสรรคเหล่านีส้ ว่ นใหญ่ทำ� ให้เกิดความไม่มนั่ คงทางการเงินของแรงงาน โดยเป็นสาเหตุของการมีชวั่ โมง
การท�ำงานที่หายไปหรือเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ กอปรกับกระบวนการเข้ารับบริการที่ใช้เวลานาน ผู้เข้าร่วมการวิจัย
หลายคนเลือกที่จะใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนแทนที่จะใช้สิทธิ์บัตรทอง แม้ว่าจะต้องจ่ายค่าบริการเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เสียรายได้และความกังวลเนื่องมาจากการรอรับการบริการและขั้นตอนการจัดการ
ส�ำหรับแรงงานบางคน การไม่มที ะเบียนบ้านท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการมีสว่ นร่วมของประชาชนและการเข้าถึงการ
บริการ ภายในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างและลูกจ้างท�ำงานบ้านเป็นกลุม่ ทีม่ บี า้ นเป็นของตัวเองในเขต
กรุงเทพมหานครน้อยกว่ากลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การไม่มีฐานทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯท�ำให้พวกเขา
ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในกรุงเทพฯและไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมในหลายด้านจากหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร เช่น
กองทุนหมู่บ้าน ลูกจ้างท�ำงานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้างอธิบายถึงความยุ่งยากในการย้ายสิทธิ์โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แรงงานหลายคนปรารถนาที่จะปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย แต่เผชิญกับอุปสรรคด้านสินเชื่ออันเนื่องมาจากสถานะ
แรงงานนอกระบบ แรงงานเกือบทุกคนทีไ่ ม่มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตัวเองในเขตกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความต้องการทีอ่ ยากจะ
รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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มีบ้าน ยกเว้นลูกจ้างท�ำงานบ้านที่ “อาศัยอยู่กับนายจ้าง” ในส่วนของแรงงานที่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองแล้ว กล่าวถึงความ
ต้องการที่จะปรับปรุงบ้านพักเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน�้ำท่วม, แยกส่วนที่ท�ำงานออกจากส่วนที่พักอาศัย หรือปรับปรุงคุณภาพ
ชีวติ ทัว่ ๆไป ไม่มแี รงงานกล่าวถึงการย้ายทีพ่ กั อาศัยจากเขตหนึง่ ไปอีกเขตหนึง่ อย่างไรก็ตามแรงงานทีม่ คี วามต้องการมีบา้ นและ
ต้องการปรับปรุงบ้านพักประสบกับปัญหาการเข้าถึงเงินกู้เนื่องจากขาดสินทรัพย์ค�้ำประกัน, ใบรับรองเงินได้, ผู้ค�้ำประกัน หรือ
เอกสารอืน่ ๆ และอีกหลายคนกล่าวถึงการไม่มคี วามต้องการทีจ่ ะมีหนีส้ นิ เพิม่ เติม

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับหน่วยงานต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายมีการควบคุมและเข้มงวด แต่ไม่มกี ารสนับสนุน
การประกอบอาชีพแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เนื่องด้วยการท�ำงานและการใช้พื้นที่สาธารณะ
ทั้งสองอาชีพมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกวันหรือทุกสัปดาห์จากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ, เจ้าหน้าที่เขต, เจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานครและแม้กระทัง่ เจ้าหน้าทีท่ หาร แรงงานบางคนมีทศั นคติทเี่ ป็นกลางกับการมีปฏิสมั พันธ์เหล่านี้ แต่เกือบทัง้ หมด
มีประสบการณ์ไม่ดี ซึง่ มีสาเหตุมาจากนโยบายทีไ่ ม่เป็นธรรมหรือการคอรัปชัน่ ในระดับล่าง และอาจถือได้วา่ ความสัมพันธ์ของผู้
ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปในเชิงส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพราะทั้งสองอาชีพช่วยเสริมความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ แต่ทว่าเป็นส่งเสริมด้านเดียว เนื่องจากทั้งผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ได้มีการยกตัวอย่างกรณีที่เจ้าหน้าที่ให้การส่งเสริมประกอบอาชีพของพวกเขา โดยเฉพาะผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมวินที่ไม่ถูกกฎหมายได้มากกว่านี้ แม้จะมีการเข้าถึงส�ำนักงาน
เขตและการเคหะแห่งชาติ (ในกรณีของหมูบ่ า้ นนักกีฬา) ผูค้ า้ กลับไม่ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิน่ เรือ่ งความมัน่ คงใน
พื้นที่ตลาดของพวกเขา
ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นและลูกจ้างท�ำงานบ้านถูกตัดขาดจากสถาบันภายนอกมากกว่า แม้วา่ จะมีการอบรมทีห่ ลากหลาย
และการให้การสนับสนุนกลไกทางการเงินส�ำหรับผู้ท�ำการผลิตที่บ้านและลูกจ้างท�ำงานบ้าน แต่ทว่ามีคุณภาพของการบริการที่
ต่างกัน และการเข้ารับบริการนั้นเป็นความคิดริเริ่มส่วนบุคคล มีการอบรมหลากหลายส�ำหรับผู้ท�ำการผลิตที่บ้านที่จัดโดยภาค
รัฐ เช่น กองทุนรับงานไปท�ำที่บ้าน, กรรมการชุมชนและส�ำนักงานเขต แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกยังคงมีความรู้สึกไม่พอใจ จาก
การถูกโดดเดี่ยวจากบริการของหน่วยงานเหล่านี้ ลูกจ้างท�ำงานบ้านมีความกระตือรือร้นสูงในการเข้าถึงการอบรมส�ำคัญๆจาก
องค์กรภาคประชาสังคม แต่ยังขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น เช่น ส�ำนักงานเขต
ในบางสาขาอาชีพมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างแกนน�ำและสมาชิกในเรือ่ งของการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับ
หน่วยงานภายนอก แกนน�ำแรงงานแสดงให้เห็นถึงการมีสว่ นร่วมอย่างมากกับหน่วยงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากหลายภาคส่วน
เน้นถึงการมีสว่ นร่วมตามบริบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีของแกนน�ำจากผูผ้ ลิตเพือ่ ขายและผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย การมีปฏิสมั พันธ์
ที่มั่นคงโดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมวิจัยในระดับสมาชิกในอาชีพเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถที่จะระบุหรือยกถึงหน่วย
งานที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเท่าใดนัก
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การสร้างประโยชน์ต่อสังคมของแรงงานนอกระบบ
ถึงแม้จะเข้าใจว่าตนเองมีสถานะที่ด้อย แต่แรงงานนอกระบบกลับมีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อเมืองและชุมชน
จากทุกสาชาอาชีพ แรงงานกล่าวถึงความรู้สึกถึงแผลเป็นที่ติดอยู่กับอาชีพของพวกเขา (จักรยานยนต์รับจ้าง, หาบเร่แผงลอย
และลูกจ้างท�ำงานบ้าน) หรือประสบปัญหาในการเรียบเรียงคุณค่าของงานของพวกเขา (ผู้รับท�ำการผลิตที่บ้าน) อย่างไรก็ตาม
แรงงานนอกระบบได้จัดประเภทของประโยชน์ต่อสังคม ได้ดังนี้
− ชุมชนของพวกเขา โดยการสนับสนุนทางการเงินหรือทุนทรัพย์แก่กิจกรรมของชุมชนหรือเฉพาะบุคคลที่มีความ
ต้องการความช่วยเหลือ, ยกระดับความปลอดภัยของชุมชนโดยท�ำหน้าที่ “เป็นหูเป็นตา” เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่อาจเกิด
ขึ้น, ดูแลสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน, และสร้างงานและรายได้แก่สมาชิกอื่นๆของชุมชน
− ลูกค้าของพวกเขา โดยการให้บริการอาหารที่ราคาไม่แพงและมีคุณค่าแก่แรงงานที่รีบเร่ง, จัดให้มีการคมนาคมที่
ไว้วางใจได้และปลอดภัย, ลดภาระเวลาของนายจ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้างผู้หญิงให้ยังคงสามารถท�ำงานของพวกเขา
ได้ หรือแนะน�ำลูกค้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าและดีต่อสุขภาพมากกว่า
− ระบบเศรษฐกิจ ผ่านทางการจับจ่ายใช้สอย และการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม, ช่วยเหลือในการหาโอกาสการท�ำงานแก่
เพื่อนร่วมอาชีพ
− ครอบครัวของเขา โดยการมีส่วนช่วยให้ครอบครัวมีรายรับที่มั่นคงเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการรายวันและใน
ระยะยาว
− เมืองและสิง่ แวดล้อม โดยการลดความแออัดผ่านการคมนาคมทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพส�ำหรับผูโ้ ดยสารในช่วง
เวลาเร่งด่วน และผ่านการน�ำขยะกลับมาใช้ใหม่
− นโยบายของชาติ ผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ซึ่งสนับสนุนสิทธิของแรงงาน

กรอบที่ 6: ปัญหาหลัก, จุดอ่อน, และโอกาส ตามสาขาอาชีพ
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน: ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านมีจุดอ่อนอันเนื่องมากจากการขาดการเข้าถึงตลาดและค่อนข้างที่จะโดด
เดีย่ ว มีการกล่าวถึงผลกระทบในทางลบทีเ่ กิดจากระบบเศรษฐกิจมหภาค เช่น สินค้าน�ำเข้าราคาถูก, ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูป, และ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจถดถอย เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ยอดการสัง่ ซือ้ และรายได้ลดลง ส่วนกลุม่ ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นทัง้ หมดทีเ่ ข้า
ร่วมการวิจัยได้ยกถึง ภาระการดูแลครอบครัว, ทักษะ และอุปกรณ์ เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการประกอบอาชีพ และเนื่องจาก
ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองแล้ว แรงงานจัดล�ำดับปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ส�ำคัญกว่าเรื่อง
ที่พักอาศัย ระยะทางและขั้นตอนการจัดการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญส�ำหรับแรงงานที่
อยู่ในเขตชานเมือง เช่น เขตหนองจอกในการเข้าถึงการรับบริการ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นและการ
เสียเวลา ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตเพื่อขายนั้น มีช่องว่างทางศักยภาพทางการตลาดและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างสมาชิกและแกนน�ำแรงงาน ขณะที่แกนน�ำมีการริเริ่มที่ชัดเจนในการจัดการตลาด, ผลักดันนโยบายที่เป็นผล
ดีกับแรงงานนอกระบบ, หาลูกค้าใหม่ แต่สมาชิกที่ไม่ใช่แกนน�ำยังคงมีปฏิสัมพันธ์เชิงรับมากกว่า ดังนั้นการปรับปรุงการ
สื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่ม, ส่งเสริมอัตลักษณ์แรงงานแก่แรงงานนอกระบบ และให้ความส�ำคัญกับยุทธศาสตร์การเข้า
ถึงงานอาจช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ตัวแทนองค์กรฐานสมาชิก
ลูกจ้างท�ำงานบ้าน: ลูกจ้างท�ำงานบ้านที่เข้าร่วมการวิจัยนี้ได้รับการเสริมพลังและปรับเปลี่ยนได้ง่าย, มีการฝึก
ทักษะ และมีการติดต่อล่วงหน้าก่อน ซึ่งสามารถให้พวกเขาเข้าถึงตลาดที่ต้องการได้ เช่น ครอบครัวชาวต่างชาติ แต่หลาย
คนมีความกังวลในการพัฒนาทักษะของตนเองเพือ่ ทีจ่ ะสามารถเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ, หรือในกรณีทนี่ ายจ้างกลับประเทศ หรือ
รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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ไม่ตอ้ งการพวกเขาอีก, หรือเมือ่ เกษียณตัวเอง ความชราภาพคือความกังวลอย่างมากส�ำหรับแรงงานกลุม่ นี้ ซึง่ มีความรูส้ กึ ว่า
ความคล่องแคล่วได้ลดลงและรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นการจากท�ำงานที่ต้องใช้แรง และความกลัวถึงการเลือกปฏิบัติทางอายุเมื่อ
ต้องหางานท�ำใหม่ในอนาคตเช่นกัน พวกเขาพึ่งพาการส่งต่องาน (การแนะน�ำงาน) จากนายจ้างคนเก่าสู่นายจ้างคนใหม่ แต่
ถ้าไม่มีระบบส่งต่องาน พวกเขาต้องกังวลกับการหานายจ้างใหม่ หรืออาจถูกเลิกจ้างโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า การอภิปราย
มีการเน้นถึงปัญหาของลูกจ้างท�ำงานบ้านในการลงทะเบียนและใช้สทิ ธิห์ ลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และถึงแม้ว่าลูกจ้างท�ำงานบ้านจะมีความกระตือรือร้นสูงในการเข้าร่วมการอบรมฝึกทักษะอาชีพรวมทั้งเรื่องกฎหมายและ
สิทธิต่างๆ แต่แรงงานเหล่านี้กลับไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นมากนัก ประเด็นหนึ่งที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม คือ
ท�ำอย่างไรเพื่อที่จะยกระดับความสามารถของส�ำนักงานเขตในการให้การสนับสนุนลูกจ้างท�ำงานบ้านเพื่อการเข้าถึงการ
บริการและตระหนักถึงสิทธิของพวกเขาภายใต้กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างท�ำงานบ้าน
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ลักษณะงานโดดเด่นคือการตกเป็นเป้าหมายของผู้
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ภายใต้ขอ้ กฎหมายทีท่ ำ� ให้พวกเขามีจดุ อ่อนในการถูกแสวงหาผลประโยชน์ (ซึง่ ผูข้ บั ขีม่ ขี อ้ โต้
แย้งอยู)่ ถึงแม้วา่ ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษานีไ้ ม่ได้กล่าวถึงประเด็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างชัดเจน บ่อย
ครั้งที่มีการกล่าวถึงอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพถึงขั้นเสียชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น เรื่องสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองได้ถูก
เน้นโดยแรงงานหญิงซึ่งอธิบายถึงการต้องกลับมาท�ำงานภายหลังการคลอดลูกเพียง 15 วัน อย่างไรก็ตามสมาชิกในกลุ่มนี้
หลายคนอธิบายถึงความกังวลในการรักษาในระบบหลักประสุขภาพถ้วนหน้า และกล่าวว่าพวกเขาเชื่อใจระบบของเอกชน
มากว่า และอันเนื่องมาจากที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้
ขับขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างรูส้ กึ ถึงภาระทางการเงินอันเนือ่ งมาจากอาศัยการเช่าและการขาดการมีทะเบียนบ้าน แต่กระนัน้
สิ่งจ�ำเป็นต่อการขอสินเชื่อหรือภาระทางการเงินที่มีอยู่ท�ำให้การมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ไกลเกินคว้า ในส่วนของราย
ได้ที่ต้องพึ่งพาความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารถูกจ�ำกัดเพียงชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แม้ว่าการการส่งพัสดุและการใช้
แอพพลิเคชั่น GoBike สามารถช่วยเพิ่มรายได้นอกชั่วโมงเร่งด่วนได้ แต่สถานการณ์นี้อาจจะแตกต่างออกไปส�ำหรับผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในย่านชานเมืองซึ่งแก้ปัญหาการด้วยการประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ
ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย: นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของรัฐบาลที่ผ่านมาก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ค้าหาบเร่
แผงลอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนประดิษฐ์โทรการที่ ได้รับประกาศให้ยกเลิกจุดผ่อนผันเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ความ
รู้สึกหวั่นไหวอย่างท่วมท้นของพวกเขาอาจสรุปด้วยค�ำพูดที่ดีที่สุดจากผู้ค้าอาวุโสหญิงคนหนึ่งที่กล่าวว่า “หลังจากที่รัฐบาล
ประกาศห้ามขาย มันเหมือนกับตกวูบลงไปเลย เหมือนรายได้มันหายไปเลย ใจมันสั่น ไม่รู้จะท�ำอะไร ตรงไหนต่อไปดี” (ผู้
ค้าหาบเร่แผงลอย-กลุ่มย่อย 11) ในการศึกษานี้ไม่มีอุปสรรคอื่นใดในการประกอบอาชีพที่จะมาเทียบได้ ความรู้สึกถึงความ
โดดเดีย่ วของผูค้ า้ สะท้อนการมีไม่มเี ครือข่ายผูค้ า้ ในระดับเมืองหรือแม้กระทัง่ สมาคมผูค้ า้ ในท้องถิน่ ผูค้ า้ ในหมูบ่ า้ นนักกีฬาผู้
มีการรวมตัวเพือ่ จัดตัง้ ตลาดเพือ่ ต่อสูก้ บั การขับไล่มาเป็นเวลากว่าทศวรรษ ได้ให้ตวั อย่างรูปแบบทีม่ ศี กั ยภาพส�ำหรับการจัด
ตั้งกลุ่มไม่ว่าในพื้นที่ใดก็ตาม ผู้ค้าจากทั้งสองพื้นที่กล่าวอย่างภาคภูมิใจและชัดเจนเกี่ยวกับการบริการของพวกเขาต่อระบบ
เศรษฐกิจและลูกค้า ในฐานะทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการอาหารทีร่ าคาถูกและปลอดภัย การวิเคราะห์เชิงปริมาณในเชิงของเศรษฐศาสตร์
การเงินสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีต่อธุรกิจภาคต่างๆและผู้จัดท�ำนโยบายเมือง
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อภิปรายผล
แรงงานนอกระบบ: คนชายขอบที่จ�ำเป็นของสังคม ผลการศึกษาจากโครงการ Informal Economic Monitoring Study
(IEMS) ในปี 2556 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ เช่น แรงงานนอกระบบเป็นภาระของสังคม
และเมือง หรือ การที่ “เศรษฐกิจในระบบ” ด�ำเนินไปอย่างอิสระและไม่พึ่งพาเศรษฐกิจนอกระบบ แต่ผลการศึกษาจากงานวิจัย
นี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ตรงกันข้าม:
แรงงานนอกระบบมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความเจริญ น่าอยู่ และความปลอดภัยแก่กรุงเทพมหานคร แรงงาน
นอกระบบได้มีส่วนอย่างชัดเจนและหลากหลายในคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯและระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ทั้ง
จากในฐานะแรงงานและสมาชิกของชุมชน ประโยชน์ของแรงงานนอกระบบที่ถูกกล่าวถึงโดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยนั้น สอดคล้อง
และถูกยืนยันโดยงานวิจยั ในด้านการวางแผนเมืองทัง้ เก่าและใหม่ ยกตัวอย่างเช่น บทบาทของ “การเป็นหูเป็นตา” เพือ่ ส่งเสริม
ความปลอดภัยในพืน้ ทีส่ าธารณะและความรูส้ กึ ร่วมของชุมชน (Jacob, 2504) การพึง่ พาผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างในฐานะผู้
ส่งต่อผู้โดยสารไปยังการคมนาคมที่เชื่อมต่ออย่างไม่มีระเบียบของกรุงเทพมหานคร (อภิวัฒน์และศักดิ์สิทธิ์ 2558) และบทบาท
ของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในการเป็นกลไกของการบริการอาหารในเขตเมือง (Roever and Skinner 2559, นฤมล 2549)
แรงงานนอกระบบและ “เศรษฐกิจในระบบ” มีการพึง่ พากัน: Chen (2553) อธิบายผ่านสีม่ มุ มองทางประวัตศิ าสตร์ที่
เกีย่ วข้องกับเศรษฐกิจนอกระบบ ในขณะทีก่ ารศึกษาแบบทวินยิ มอธิบายถึงการทีแ่ รงงานและผูป้ ระกอบการนอกระบบว่าเป็นการ
ท�ำงานที่เฉพาะตัวและไม่ขึ้นอยู่กับ “เศรษฐกิจในระบบ” การศึกษากลุ่มโครงสร้างนิยมมีมุมมองต่อแรงงานและผู้ประกอบการ
นอกระบบในฐานะ “หน่วยเศรษฐกิจและแรงงานย่อยที่ซึ่งท�ำหน้าที่ลดต้นทุนและค่าแรง (Chen 2555, 5) เพื่อผลประโยชน์ต่อ
สถานประกอบการทีใ่ หญ่กว่าในระบบ บทบาทด้านโครงสร้างของผูร้ บั ท�ำงานทีบ่ า้ นในห่วงโซ่อปุ ทานทัว่ โลกมีการบันทึกไว้อย่าง
ดีแล้ว
ในทางกลับกัน วาทกรรมของนักการเมืองไทยสะท้อนเจตจ�ำนงการเข้าถึงโดยเฉพาะทีม่ ตี อ่ ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยทีเ่ ปราะ
บาง โดยอธิบายว่าเป็นธุรกิจโลภส่วนตัวที่ท�ำลายพื้นที่สาธารณะ แต่นี่คือสิ่งที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด: เป็นที่ชัดเจนว่าแรงงาน
นอกระบบท�ำให้เกิดประโยชน์ตอ่ ธุรกิจในระบบ หน่วยงาน และลูกจ้างมากมาย กลุม่ ตัวอย่างได้แสดงให้เห็นถึงระดับการพึง่ พาที่
ซึง่ แรงงานในระบบใช้บริการรถจักรยานยนต์รบั จ้างและผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย ลูกจ้างท�ำงานบ้านเองได้เน้นให้เห็นถึงการสนับสนุน
เชิงโครงสร้างโดยการให้นายจ้าง เพือ่ ให้นายจ้างหญิงได้สามารถอุทศิ เวลาและพละก�ำลังกับงาน ในระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในแง่นเี้ ป็นทีช่ ดั เจนว่าในระบบและนอกระบบไม่ใช่การท�ำงานขนานกัน แต่เศรษฐกิจในระบบพึง่ พาการบริการทีจ่ ดั ให้โดยแรงงาน
นอกระบบมากกว่า
อย่างไรก็ตามสถานะนอกระบบของแรงงานเหล่านี้ คือจุดอ่อนทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายของพวกเขา ตัว
แรงงานเองอธิบายถึงความด้อยค่าในอาชีพของพวกเขา และประสบกับรูปแบบของการถูกเพิกเฉยหรือความไม่มั่นคงที่หลาก
หลาย เช่น ความด้อยค่าในสังคมและการไม่มีตัวตน, การถูกไล่ที่, การแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
หรือผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือการถูกปฏิเสธสินเชื่อ รัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้ตระหนักอย่างชัดเจนถึงบทบาทของผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์รบั จ้าง ยกตัวอย่างเช่นระเบียบใหม่ทอี่ อกในปี 2557 อนุญาตการมีผขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างได้ไม่จำ� กัด และให้
มีการก�ำหนดอัตราค่าโดยสารขึน้ ในขณะเดียวกันสถานะแรงงานนอกระบบนีเ้ องทีเ่ ป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชือ่ เพือ่ การมีบา้ น
ของแรงงานนอกระบบ ท�ำให้พวกเขาไม่สามารถใช้สทิ ธิในฐานะพลเมืองของกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มที่ ซึง่ เห็นได้ชดั จากกรณี
ของลูกจ้างท�ำงานบ้านและผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้าง นโยบายเฉียบพลันในการจัดระเบียบทางเท้าชีใ้ ห้เห็นถึง“ความสัมพันธ์
แบบการเปลี่ยนผัน จากสิ่งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย สิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย การได้รับอนุญาต
รายงานการศึกษาแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา 4 สาขาอาชีพ
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และไม่ได้รับอนุญาต” (Roy 2552) ในแนวทางเหล่านี้บทบาทของแรงงานนอกระบบก�ำหนดโดยลักษณะ “ความจ�ำเป็นที่ขาด
ไม่ได้, เป็นคนชายขอบ และไม่มีตัวตน” (Sopranzetti 2556, 65 ตามที่ได้กล่าวในการศึกษาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างของ
เขา) ซึ่งเป็นจุดอ่อนในการเรียกร้องความสนใจและให้ความส�ำคัญของรัฐ
การจัดตั้ง: ความส�ำเร็จ, ความท้าทาย และอนาคต แรงงานมองเห็นประโยชน์ของการจัดตั้ง: ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่
ได้ถูกถามแบบเจาะจงเกี่ยวกับองค์กรฐานสมาชิกหรือตัวแทน หลายคนได้มีการยกถึงความส�ำคัญของการจัดตั้งหรือการท�ำงาน
ร่วมกัน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าการจัดตั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างท�ำให้การถูกคุกคามจากเจ้า
หน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายลดลง แกนน�ำจากหมูบ่ า้ นนักกีฬาเล่าถึงทีม่ าของพวกเขาในต่อสูเ้ พือ่ ให้ได้รบั การยอมรับว่าเป็นตลาด เพือ่
ต่อสูก้ ารถูกขับไล่ และสร้างความสามัคคีเชิงบวกกับสมาชิกชุมชนซึง่ ลดความแคลงใจของสังคมต่อสถานะนอกระบบของพวกเขา
ส�ำหรับผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน การรวมกลุ่มแบบมีโครงสร้าง เช่น สหกรณ์และเครือข่ายมีความส�ำคัญต่อการได้รับค�ำสั่งซื้อใหม่ๆ
แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาเผชิญกับความท้าทายในการจัดตัง้ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะตัวของแรงงานนอกระบบ: Bonner
และ Spooner (2553) และ Kabeer และคณะ (2556) อธิบายถึงอุปสรรคมากมายที่ซึ่งขัดขวางการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานนอก
ระบบ อุปสรรคเหล่านีป้ ระกอบด้วยกรอบกฎหมายและระเบียบต่างๆ ซึง่ ท�ำให้แรงงานนอกระบบไม่สามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงาน
เพื่อการเจรจาต่อรองร่วมได้ เช่น การที่ไม่มีสภาพการจ้างงานที่ชัดเจน, สถานที่ท�ำงานที่ซึ่งกระจัดกระจายและเคลื่อนที่ตลอด
เวลา, แรงงานที่ประกอบหลายอาชีพ, ไม่มีเวลาส�ำหรับงานจัดตั้ง หรือการคิดว่าเพื่อนร่วมอาชีพเป็นคู่แข่ง, การมีแหล่งทางการ
เงินที่ไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าสมาชิก และขาดอัตลักษณ์ของแรงงานซึ่งเป็นพื้นฐานของ “การเรียกร้องสิทธิ”
แท้จริงแล้วหลายประเด็นได้ถกู สะท้อนในกลุม่ ตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร กลุม่ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้างเดียวเน้น
ถึงความส�ำคัญของการจัดตัง้ ยังได้อธิบายถึงความขัดแย้งระหว่างสมาชิกซึง่ ถือเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการประกอบอาชีพของพวก
เขาทีส่ ำ� คัญกว่าประเด็นเรือ่ งของสุขภาพหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นตัดพ้อถึงการทีแ่ กนน�ำชุมชนไม่มกี ารกระจายข้อมูล
หรือให้ค�ำปรึกษากับพวกเขา ขณะที่แกนน�ำอธิบายความคับข้องใจว่าสมาชิกไม่มีความกระตือรือร้นและไม่มีความพยายามใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ ขณะทีล่ กู จ้างท�ำงานบ้านบอกกล่าวถึงความพอใจทีไ่ ด้รบั จากการสนับสนุนของเครือข่ายแรงงานนอก
ระบบ พวกเขาไม่ได้เสนอการแก้ปัญหาใดๆต่ออุปสรรคทางการตลาดซึ่งสามารถด�ำเนินการได้ในระดับกลุ่ม ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
ในชุมชนประดิษฐ์โทรการได้เข้าถึงส�ำนักงานเขตผ่านทางคณะกรรมการชุมชน แต่อย่างไรก็ตามความพยายามระดับท้องถิ่นไม่
สามารถต่อรองเหนือนโยบายของเมืองได้โดยปราศจากเครือขายผู้ค้าในระดับเมือง
แกนน�ำแรงงานมีอัตลักษณ์แรงงานเข้มแข็งที่สุด แต่แนวคิดการเป็น ชุมชน อาจเข้มแข็งกว่าในบางสาขาอาชีพ:
ตามที่ได้อธิบายโดย Kabeer และคณะ (2556) การแสดงอัตลักษณ์แรงงานของแรงงานนอกระบบมีความส�ำคัญต่อการจัดตั้ง
แต่ก็ยากที่จะสร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มแรงงานที่เป็นผู้หญิงและมีความโดดเดี่ยวในการติดต่อภายนอก เช่น ผู้ท�ำการ
ผลิตที่บ้านและลูกจ้างท�ำงานบ้าน ซึ่งบ่อยครั้งที่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่ไม่คุ้นเคยหรืออึดอัด เมื่อเทียบกับอัตลักษณ์ร่วมอื่นๆ
ในกรุงเทพมหานคร ความรู้สึกทางอัตลักษณ์ของแรงงานเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มแกนน�ำจากทุกสาขาอาชีพ ผู้ซึ่งกล่าวถึง
การเข้าร่วมการอบรมและการประชุม, การรณรงค์นโยบาย หรือคณะกรรมการแรงงาน ในขณะเดียวกัน ส�ำหรับผู้ท�ำการผลิต
ที่บ้านและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีอัตลักษณ์ของความเป็น “ชุมชน” เป็นอัตลักษณ์หลัก ผู้ท�ำการผลิตที่บ้านมีการกล่าวบ่อยครั้ง
ถึงการให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนของพวกเขาและแนวทางที่มีชุมชนเป็นพื้นฐานในการก้าวข้ามอุปสรรคการตลาด ระหว่าง
การประชุมเพื่อน�ำเสนอผลการศึกษา แกนน�ำผู้ท�ำการผลิตที่บ้านรายหนึ่ง อธิบายถึงการที่พวกเขาเข้าพบหน่วยงานภาครัฐส่วน
ท้องถิ่นเป็นปกติในฐานะแกนน�ำชุมชนมากกว่าแกนน�ำแรงงาน แกนน�ำจากหมู่บ้านนักกีฬากล่าวถึงการเน้นการสร้างการรับรู้
และอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นหลักในการจัดตั้ง
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อัตลักษณ์เฉพาะในฐานะสมาชิกชุมชนท�ำให้มีข้อได้เปรียบหลายอย่างในประเทศไทย ซึ่งมีโครงการเพื่อสังคมมากมาย
ที่ให้การสนับสนุนในระดับชุมชนและผ่านโครงสร้างชุมชน การจัดตั้งโดยมีชุมชนเป็นฐานถือเป็นอีกยุทธศาสตร์จากมุมมองของ
เมือง ดังตัวอย่างจากแกนน�ำชุมชนคนหนึง่ ทีต่ อ้ งใช้การขับเคลือ่ นโดยชุมชนเพือ่ บริการขนส่งสาธารณะทีด่ ขี นึ้ เพือ่ ปรับปรุงระบบ
การเชือ่ มต่อห่วงโซ่อปุ ทาน ส�ำหรับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบนัน้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นมากในการสร้างอ�ำนาจให้กบั อัตลักษณ์นแี้ ละเพือ่
เปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการสร้างอัตลักษณ์แรงงาน ในการ
สื่อสารและความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรฐานสมาชิกและระหว่างสมาชิกแรงงานและแกนน�ำให้เข้มแข็ง
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ภาคผนวก 1: ระเบียบวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม
6 ธันวาคม 2559

ตัวแทนประชากร
4 สาขาอาชีพ:
• ลูกจ้างท�ำงานบ้าน
• ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน
• ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
• ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
การวิจัยกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 6-8 คน
• ลูกจ้างท�ำงานบ้าน : กลุ่มแกนน�ำ 1 กลุ่ม และกลุ่มสมาชิก 1 กลุ่ม
• ผู้ท�ำการผลิตที่บ้าน : กลุ่มแกนน�ำผู้ผลิตเพื่อขาย 1 กลุ่ม และกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเพื่อขาย 1 กลุ่ม, กลุ่มแกนน�ำผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน 1
กลุ่ม และกลุ่มสมาชิกผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน 1 กลุ่ม
• ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง : กลุ่มแกนน�ำ 1 กลุ่ม และกลุ่มสมาชิก 1 กลุ่ม
• ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย : กลุ่มแกนน�ำ 1 กลุ่ม และกลุ่มสมาชิก 1 กลุ่ม

เครื่องมือการวิจัย
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]

78

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: รายละเอียดกลุ่มย่อย
กลุ่มที่
1
2
3

อาชีพ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง

4

ผู้ผลิตเพื่อขาย

5

ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน

6

ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน

7

ผู้ผลิตเพื่อขาย

8

ลูกจ้างท�ำงานบ้าน

9

ลูกจ้างท�ำงานบ้าน

10

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

11

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

องค์กร/เครือข่าย
สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างแห่งประเทศไทย

สถานที่จัดกลุ่มย่อย

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม เขตห้วยขวาง
ซอยอ่อนนุช 35 เขต
สวนหลวง
ส�ำนักงาน สมาคมผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่ง
ประเทศไทย เขตลาดพร้าว
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง
ประเทศไทย
เขตหลักสี่
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ชุมชนเคหะฉลองกรุง เขต
ประเทศไทย
หนองจอก
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ชุมชนเคหะฉลองกรุง เขต
ประเทศไทย
หนองจอก
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ชุมชนประดิษฐ์โทรการ
ประเทศไทย
เขตจตุจักร
เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้าน วัดขจรศิริ ซอยอ่อนนุช 45
ในประเทศไทย
เขตสวนหลวง
เครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้าน วัดขจรศิริ ซอยอ่อนนุช 45
ในประเทศไทย
เขตสวนหลวง
สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้าน สหกรณ์บริการชุมชน
นักกีฬา
หมู่บ้านนักกีฬา เขต
สะพานสูง
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ชุมชนประดิษฐ์โทรการ
ประเทศไทย
เขตจตุจักร
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วันที่
9 ธันวาคม 2559
14 ธันวาคม 2559
15 ธันวาคม 2559

16 ธันวาคม 2559
11 มกราคม 2560
12 มกราคม 2560
13 มกราคม 2560
14 มกราคม 2560
15 มกราคม 2560
18 มกราคม 2560

19 มกราคม 2560
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เกี่ยวกับ WIEGO
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) (เครือข่ายจัดตั้งผู้หญิงใน
เศรษฐกิจนอกระบบ): เป็นเครือข่ายสากลด้านการวิจัย-นโยบายและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสถานะแรงงาน
ยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานหญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ WIEGO สร้างพันธมิตรและประกอบด้วย
สมาชิกจากสามภาคส่วน ได้แก่ องค์กรฐานสมาชิกของแรงงานนอกระบบ, นักวิจยั และนักสถิตดิ า้ นเศรษฐกิจ
นอกระบบ, และผู้เชี่ยวชาญองค์กรด้านการพัฒนาที่สนใจในเศรษฐกิจนอกระบบ WIEGO ด�ำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์กรโดยให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายแรงงานนอก
ระบบ, ด�ำเนินการวิเคราะห์นโยบาย, ท�ำงานวิจัยเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบ,
ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและจัดเวทีนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบ และจัดท�ำเอกสารและเผย
แพร่แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมแรงงานนอกระบบ

เกี่ยวกับ โฮมเน็ท ประเทศไทย
โฮมเน็ท ประเทศไทย (HomeNet Thailand): ถูกก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2542 ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนทีใ่ ห้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ท�ำการผลิตที่บ้านทั่วประเทศไทย ในปี 2551 ได้พัฒนาเป็นองค์กรฐานสมาชิกของแรงงาน
นอกระบบ (MBO) และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการในปี 2556 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า
4,000 คน ประกอบด้วยกลุม่ ผูท้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ นเป็นหลัก ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย, ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้าง,
เกษตรกร และแรงงานรับจ้างรายวัน สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบได้รบั การสนับสนุนด้านเทคนิคและ
การจัดการองค์กรจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (FLEP) ซึ่งมูลนิธิยังได้ให้การสนับสนุนเครือ
ข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้านในประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 อีกด้วย

เกี่ยวกับ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร
สมาพันธ์แรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร: ประกอบไปด้วยโฮมเน็ทประเทศไทย (HomeNet), เครือข่าย
ลูกจ้างท�ำงานบ้านในประเทศไทย, สหกรณ์บริการชุมชนหมูบ่ า้ นนักกีฬา และสมาคมผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
รับจ้างแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อเป็นตัวแทนและเป็นกระบอกเสียงของผู้ท�ำการผลิตที่
บ้าน, ลูกจ้างท�ำงานบ้าน, ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ในกรุงเทพมหานคร ขณะ
ที่รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้น สมาพันธ์อยู่ระหว่างกระบวนการร่างแผนยุทธศาสตร์

