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บทนา
ขนาดและความสาคัญของกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ ทั้งในด้านปริมาณของแรงงานที่เกี่ยวข้องและแนวโน้ม
การขยายตัวของเศรษฐกิจนอกระบบอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนปรากฏการณ์การถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ระบบการผลิตในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ เป็นปรากฏการณ์สากลที่เกิดขึ้นกับแรงงานนอกระบบในประเทศต่างๆ (Unni & Rani,
2002; International Labour Organization[ILO], 2002, pp. 1-4; Chen, Jhabvala, & Lund, 2001, p. 17) ทั้ง นี้เ ป็น
ผลจากธรรมชาติข องการทางานนอกระบบที่ต้อ งเอื้อ อานวยต่อ ความยืดหยุ่น คุณ ลัก ษณะของผู้ป ระกอบ อาชีพซึ่งส่วน
ใหญ่ขาดอานาจการต่อรอง ทาให้ประเด็นการคุ้มครองทางสังคมสาหรับแรงงานกลุ่มนี้ทวีความสาคัญมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา
สาหรับประเทศไทย ในปี 2546 สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้รัฐเข้ามาดูแลและ
บริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบอย่าง “จริงจัง” เนื่องจากเล็งเห็นความสาคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ
กิจกรรมในเศรษฐกิจภาคนี้ให้ “‘เข้มแข็ง’ เพื่อเป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาการผลิต การจ้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่
เศรษฐกิจของประเทศ” นอกเหนือไปจากความต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจภาคนี้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น และเพื่อ
สร้างความเป็นธรรม3 การบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ ยังเป็นหัวข้อสัมมนาประจาปีของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2547
หลังจากนั้นอีกสามปีคือในปี 2550
สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นาเสนอยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบต่อกระทรวงแรงงาน โดยการคุ้มครองทาง
สังคมเป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้น ความพยายามข้างต้นของรัฐบาลไทยสอดคล้องกับข้อเสนอเรื่อง
“งานที่มีคุณค่า” หรือ Decent Work ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งให้ความสาคัญต่อ หลักการสี่ข้อ ได้แก่การ
เคารพหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน การสร้างงานที่มีคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสในการทางาน
การสร้างการคุ้มครองทางสังคม และการสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์นาเสนอสถานการณ์แรงงานนอกระบบ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคม และนัย
ต่อการพัฒนา ประเด็นสาคัญที่ตอ้ งการนาเสนอก็คือ การคุ้มครองทางสังคมสาหรับแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบไม่ใช่เป็น
เรื่องของการกาหนดมาตรการการคุ้มครองทางสังคมเท่านั้น แต่ควรเป็น “กระบวนการ” ที่มุ่งสู่การ “ปรับเปลี่ยน
(Transformative)” เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน การพัฒนาแรงงาน เพื่อความมั่นคงในชีวิตของแรงงานนอก
ระบบ
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แรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบ : พัฒนาการ การเจริญเติบโต
ย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตนอกระบบทุนนิยมใน
ประเทศ “กาลังพัฒนา” โดยนักวิชาการตะวันตก ทาให้เกิดการจาแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในประเทศ “กาลังพัฒนา”
ออกเป็นคู่ตรงข้าม การศึกษาเหล่านี้สะท้อนความคิดในเชิงทวิลักษณ์ (Dualism) และนาไปสู่ข้อเสนอเรื่องทวิลักษณ์ของ
ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นต้นแบบการจาแนกเศรษฐกิจออกเป็นคู่ตรงข้ามโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศในปี ค.ศ.
1973 ( พ.ศ. 2516) เศรษฐกิจคู่ตรงข้ามนี้ก็คือ เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal sector) และเศรษฐกิจในระบบ (Formal
Sector) (McGee, 1996, pp. 1-15)
การแบ่งคู่ตรงข้ามดังกล่าวนอกจากจะสร้าง “ความเป็นชายขอบ” หรือ “นอกกระแสหลัก” ของการค้าขนาดเล็ก
แล้วยังตอกย้า “ความเหนือกว่า” ของระบบเศรษฐกิจที่มีความเป็นทางการของประเทศตะวันตกอันได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว โดยไม่ได้คานึงถึงบริบทที่แตกต่างกัน (Bangasser, 2000, p. 3) ในเวลานั้น ลักษณะสาคัญของการประกอบอาชีพ
ในเศรษฐกิจนอกระบบ (ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะตรงข้ามกับเศรษฐกิจในระบบ) ก็คือ เป็นหน่วยการประกอบการขนาดเล็ก
ใช้แรงงานในครอบครัว ใช้ทุนต่า ใช้เทคโนโลยีและทักษะในการผลิตต่า ใช้แรงงานเข้มข้น เปิดดาเนินการโดยง่าย การแข่งขัน
สูง ผลที่ตามมาก็คือ ผลิตภาพมักจะต่า ให้ผลตอบแทนต่าและไม่สม่าเสมอ (ILO, 1972, p. 6) เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน และการว่างงานในช่วงที่โอกาสจ้างงานในเศรษฐกิจในระบบมีจากัด อันแสดงถึงนัยแห่งการเป็นกิจกรรมชั่วคราว หรือ
เปลี่ยนผ่าน กิจกรรมในเศรษฐกิจนอกภาคนี้ จึงถูกเชื่อมโยงกับความด้อยพัฒนาด้วย เศรษฐกิจนอกระบบจึงเปรียบเสมือน
ฟองน้าที่รองรับแรงงานที่ถูกเบียดขับออกมาจากเศรษฐกิจในระบบ ความเชื่อในช่วงนั้นก์คือ เศรษฐกิจนอกระบบจะหมดไป
เมื่อการอุตสาหกรรมพัฒนาถึงขีดที่สามารถรองรับแรงงานได้หมด องค์การแรงงานระหว่างประเทศเอง กาหนดคาจากัดความ
สากลเพื่อการจัดเก็บสถิติของเศรษฐกิจภาคนี้ในการประชุมนักสถิติแรงงานระหว่างประเทศ(ICLS) ครั้งที่15 ในปี 1993
(2536) คาจากัดความในครั้งนั้นให้ความสาคัญต่อหน่วยการผลิตนอกระบบมากกว่าแรงงาน (Hussmanns and Mehran,
2003, pp. 1-2)
ความเป็นชายขอบของกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ ในฐานะที่เป็นรองการผลิตในระบบดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง
จนถึงกลางทศวรรษที่ 1980 เมื่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศกาลัง
พัฒนา โดยเฉพาะในทวีปอัฟริกาทาให้การจ้างงานในเศรษฐกิจระบบลดลง เป็นผลให้กิจกรรมสร้างรายได้ในเศรษฐกิจนอก
ระบบมีความสาคัญมากขึ้น (Meagher and Yunusa, 1996, pp. 1-3; Mishra, 1999, pp. 23-27) เศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศในยุคกระแสโลกาภิวัตน์เปิดสู่โลกภายนอกมากขึ้นและเปราะบางต่อการแทรกแซงจากเศรษฐกิจภายนอก ทาให้
ความสามารถของแต่ละประเทศในการกากับดูแลควบคุมภาวะเศรษฐกิจลดลง ความไม่แน่นอนมีสูงขึ้น เป็นผลให้ความยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสาคั ญ กิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบจึงมีความสาคัญมากขึ้น ไม่เพียงแต่เพราะมีบทบาทใน
การ “ผลิตซ้า” ทุนนิยมในรูปของการผลิตที่ยืดหยุ่น ทาให้ต้นทุนต่าเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสาคัญในการสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการไม่มีงานทา อันเป็นผลจากวิกฤตการณ์การจ้างงาน ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนของ
การผลิตของเศรษฐกิจในระบบ (Meagher and Yunusa, 1996)
การคงอยู๋และเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกระบบ ส่งผลให้เกิดการทบทวนความหมายของ “เศรษฐกิจนอกระบบ”
ใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศที่พั ฒนาอุตสาหกรรมแล้ว และ ในประเทศที่กาลังพัฒนา (ซึ่ง
ภาคเกษตรกรรมยังมีบทบาทสาคัญ) รวมทั้งพลวัตของตลาดแรงงาน แรงงานใน “เศรษฐกิจนอกระบบ” ไม่ได้ประกอบด้วยผู้
ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงแรงงาน “รับจ้าง” ด้วย องค์การแรงงานระหว่างประเทศยังได้ปรับเปลี่ยน
คาศัพท์ที่ใช้เรียกเศรษฐกิจนอกระบบจาก Informal Sector เป็น Informal Economy (ILO, 2002, p. 11)
ภายใต้คาจากัดความใหม่นี้ ผู้ประกอบอาชีพในเศรษฐกิจนอกระบบประกอบด้วย
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1) ผู้ประกอบอาชีพอิสระในวิสาหกิจนอกระบบ คนกลุ่มนี้ป ระกอบด้วยนายจ้าง ผู้จ้างงานตนเอง (Ownaccount operator) สมาชิกในครอบครัวที่ทางานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน (Unpaid family worker)
ผู้รับเหมาช่วงการผลิต
2) แรงงานที่ทางานนอกระบบ แรงงานชั่วคราวในวิสาหกิจในระบบที่มีสัญญาแน่นอน ค่าจ้างและ สวัสดิการที่
แน่นอน4 แรงงานในวิสาหกิจนอกระบบ ที่ไม่มีสัญญา ค่าจ้างและสวัสดิการที่แน่นอน แรงงานในครอบครัวที่
ได้รับค่าจ้าง แรงงานที่ทางานไม่เต็มเวลา (Part-time Worker) แรงงานที่ไม่มีนายจ้างที่แน่นอน (หมาย
รวมถึงแรงงานรับจ้างรายวัน) แรงงานพันธะสัญญา เป็นต้น
ในประเทศไทยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2555) ให้ความหมายแรงงานแรงงานนอกระบบไว้ว่า หมายถึง ผู้มีงานทาที่
ไม่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมจากการทางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
คุณลักษณะสาคัญของแรงงานนอกระบบ
มีงานศึกษาจานวนมากที่อธิบายธรรมชาติของงานในเศรษฐกิจนอกระบบ และคุณลักษณะสาคัญของแรงงานใน
เศรษฐกิจภาคนี้ ในปี 1989 (2533) งานชิ้นสาคัญของ Castells and Portes (1989) เสนอว่า กิจกรรมและสถานการณ์
การท างานในเศรษฐกิจนอกระบบมีความหลากหลายจนอาจจะเรียกได้ว่าครอบจั กรวาล และ ไม่ส ามารถที่จะนามาจั ด
หมวดหมู่ ภายใต้กฎเกณฑ์ เดียวกันได้ และที่สาคัญก็คือทัศนะของภาครัฐที่ไม่ได้ให้ความสนใจต่อเศรษฐกิจภาคนี้เท่ากับ
เศรษฐกิจในภาคที่เป็นทางการ
ด้วยคุณลักษณะในภาพรวมของแรงงานกลุ่มนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะตกอยู่ในสภาพที่ “เสียเปรียบ” เนื่องจากการเป็น
แรงงานภายใต้ระบบการจ้างงาน “นอกระบบ” งานเขียนส่วนใหญ่จึงเน้นย้า “ความเป็นชายขอบ” ของแรงงานกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องค่าจ้าง สิทธิแรงงาน การคุ้มครองทางสังคม และโอกาสการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอานาจต่อรอง และหากเป็นสถาน
ประกอบการก็อาจเสียเปรียบในเชิงแข่งขัน เนื่องจากการประกอบการมีขนาดเล็ก ซึ่งแม้จะมีข้อได้เปรียบในด้านความยืดหยุ่น
แต่ก็อาจเสียเปรียบในด้านการประหยัดจากขนาด (Economy of scale) เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นหลักที่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศให้ความสนใจ5
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากคุณลักษณะข้างต้น ยังมีประเด็นสาคัญบางประการที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานนอกระบบ
ซึ่งมีความสาคัญต่อการตัดสินใจเรื่องการคุ้มครองทางสังคมสาหรับแรงงานกลุ่มนี้ กล่าวคือ
1) การขยายตัวของแรงงานนอกระบบเป็นผลจากการขยายตัวของการทางานในเศรษฐกิจนอกระบบ ที่สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมภายในประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิ ดกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และบูรณาการของเศรษฐกิจในระดับโลก (Global integration) (Unni & Rani, 2002, p. 4) กิจกรรมใน
เศรษฐกิจนอกระบบไม่ใช่ “กิจกรรมชั่วคราว” ดังที่เคยเป็นที่เข้าใจ แต่ได้กลายเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจหลักใน
ประเทศกาลังพัฒนา (McGee, 1996, p. 12) เนื่องจากเศรษฐกิจนอกระบบได้กลายเป็นภาคการจ้างงานที่มี

4

สถานภาพการทางานในประเทศพัฒนาแล้ว และ กาลังพัฒนาแตกต่างกัน แรงงานชั่วคราวในวิสาหกิจ ในระบบใน
ประเทศพัฒนา เช่น ประเทศในกลุ่ม OECD ไม่ได้รับสวัสดิการ เช่น วันลาป่วย สวัสดิการด้านสุขภาพ และ บาเหน็จบานาญ
(ILO 2002)
5
มิติทั้งสี่นี้เป็นองค์ประกอบของมติงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ที่เสนอโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศใน
เวลาต่อมา
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2)

3)

4)

5)

ความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับการขยายตัวหรือหดตัวของเศรษฐกิจในระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยความถี่ที่เพิ่ม
มากขึ้น
การขยายตัวของการประกอบการขนาดจิ๋ว หรือ Micro-enterprise ในเศรษฐกิจนอกระบบต่อการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม ทาให้การเสริมพลังทางเศรษฐกิจให้แก่ทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระและ
แรงงานรับจ้างมีความสาคัญ พร้อมๆกับความสาคัญของการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานในภาคนี้ (Losby et
al., 2002; Chen, 2005; The International Institute for Sustainable Development [IISD], 2006)
ความเชื่อมโยงทางตรงกับเศรษฐกิจในระบบ เดิมการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจทั้งสองภาคปรากฏในรูปการ ที่
เศรษฐกิจนอกระบบสนับสนุ นผู้ทางานในเศรษฐกิจในระบบ ในฐานะผู้เ สนอสิ นค้ าและบริก ารในราคาต่า
เพื่อให้แรงงานในระบบสามารถดารงชีพอยู่ได้ แต่ปัจจุบันเป็นความเชื่อมโยงทางตรงในกระบวนการผลิต เช่น
การรับเหมาช่วงการผลิตของโรงงานขนาดเล็ก การจ้างแรงงานในรูปแบบนอกระบบ เช่น งานรับจ้างบางเวลา
(Part-time) หรือ การจ้างทางานผ่านระบบการเหมาช่วง เช่น แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงาน
จ้างเหมาในระบบราชการ เป็นต้น ทาให้ความไม่เป็นธรรมในการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ความจาเป็นในการ
คุ้มครองแรงงานมีมากขึ้น
การไม่เป็นที่รับรู้ (Invisibility หรือ Non-observed) ซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่งานในเศรษฐกิจภาคนี้ ดาเนินไปใน
พื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่สาธารณะที่ไม่ใช่สถานประกอบการ หรือการที่ในหลายกรณีกิจกรรมในเศรษฐกิจภาคนี้มี
ลักษณะเป็นกิจกรรมในครัวเรือนของสตรีเท่านั้น แต่ยังเป็นผลจากระบบการผลิตและการจ้างงานแบบยืดหยุ่น
ระบบเศรษฐกิจบนฐานของสินทรัพย์ (Asset-based economy) (Perrons, 2004, pp. 15-16) ซึ่งมุ่งไปที่การ
ลงทุนในตลาดทุน ทาให้มองไม่เห็นตัวตนของแรงงาน เช่น เกษตรกรในระบบพันธะสัญญาซึ่งรับจ้างผลิตให้
บรรษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น เป็นต้น
ด้วยความหลากหลายของกิจกรรม สถานภาพการทางานและ แรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบ ทาให้การคุ้มครอง
ทางสังคมสาหรับแรงงานแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันไปด้วย (Amin, 2002) แม้ว่าในภาพรวมจะสามารถ
พิจารณาจากกรอบแนวคิดหลักร่วมกันได้

ปัญหาของแรงงานนอกระบบ
งานศึกษาเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบในประเทศต่างๆยืนยันว่าแรงงานนอกระบบเผชิญปัญหาคล้ายคลึงกัน ไม่ว่า
จะเป็นในด้าน “ไม่เป็นที่รับรู้” (Invisibility หรือ Non-observed) (Chen, Sebstad, & O’Connell, 1999) ค่าตอบแทนต่า
ไม่เป็นธรรม งานขาดความมั่นคง งานหนัก ระยะเวลาการทางานยาวนาน ขาดโอกาสในการพัฒนา และยังมีประเด็นบทบาท
หญิงชายด้วย (ILO, 2002) ด้วยเหตุนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กาหนดจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าโดย
เริ่มจากเศรษฐกิจนอกระบบก่อน เนื่องจากเป็นภาคที่การจ้างงานโดยไม่เป็นธรรมปรากฏเด่นชัดที่สุด (ILO, 2002)
ในกรณีของประเทศไทย ปัญหาของแรงงานนอกระบบที่ประมวลจากการศึกษาสอดคล้องกับปัญหาที่ แรงงานนอก
ระบบในต่างประเทศเผชิญ ปัญหาที่จะนาเสนอในส่วนนี้ประมวลจากงานของ ปาริชาต ศิวะรักษ์ และคณะ (2548) ที่นาเสนอ
ต่อ สานักงานแรงงานระหว่างประเทศในปี 2548 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ทั้งสามฉบับ (สถาบันวิจัย
และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550; กระทรวงแรงงาน 2554; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2554) การสารวจสถิติแรงงานนอกระบบ โดยสานักงานสถิติแห่งชาติตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2555 (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2555) ปัญหาที่สาคัญของแรงงานนอกระบบได้แก่

5

1. ปัญหาค่าตอบแทน : ค่าตอบแทนต่า ไม่เป็นธรรม ขาดความมั่นคงด้านค่าตอบแทน ในระยะหลังมีประเด็น
เรื่องปัญหาหนี้สินด้วย
2. งานไม่ต่อเนื่อง ขาดความมั่นคงในการทางาน อันเป็นผลทั้งจากลักษณะงานที่เน้นความยืดหยุ่น แรงงานมี
ความรู้ ทักษะที่ต่า
3. งานหนัก ชั่วโมงการทางานยาวนาน ไม่มีวันหยุด
4. ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและอาชีพ
5. ความสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบมีจากัด
6. ขาดความปลอดภัยในการทางาน มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและโรคจากการทางาน
7. ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการจ้างงาน ไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครอง
8. ไม่เป็นที่รับรู้ เพราะสังคมไม่ได้ตระหนักถึงความมีตัวตนและปัญหาของแรงงานกลุ่มนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็น
อาชีพเสริม หรือชั่วคราว รวมทั้งรูปแบบการผลิตดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ระบบข้อมูลที่ขาดความชัดเจนในระดับกลุ่ม ระดับ
พื้นที่ และ สภาพปัญหา ทาให้ขาดข้อมูลในการคุ้มครองและพัฒนา
9. ไม่มีการรวมกลุ่ม เนื่องจากขาดโอกาส และไม่เห็นความสาคัญ
ปัญหาเหล่านี้หากนามาจัดระบบ ก็จะพบว่าเกี่ยวข้องกับทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในเชิงสังคม
แรงงานแต่ละกลุ่มเผชิญปัญหาในระดับที่แตกต่างกัน ปัญหาเหล่านี้บางส่วนจัดการได้ด้วยมาตรการของรัฐที่มีอ ยู่แล้ว เช่น
การขยายขอบเขตประกันสังคม การจัดแหล่งทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ ในบางกรณีแม้จะมีมาตรการของรัฐคุ้มครอง
แล้ว แต่แรงงานอาจมีข้อจากัดในการเข้าถึงหรือมีความไม่พร้อมที่จะเข้าสู่การคุ้มครอง เช่น กรณีประกันสังคม มาตรา 40 ซึ่ง
เป็นการเข้าสู่การคุ้มครองโดยสมัครใจ จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายสาคัญเหล่านี้สามารถ
เข้าถึงการคุ้มครองได้ ความหลากหลายของกิจกรรรมทางเศรษฐกิจและแรงงานยังทาให้การคุ้มครองจาเป็นต้องพิจารณาใน
รายอาชีพ เช่น แรงงานในภาคเกษตร ผู้ประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กในภาคการผลิต และ ภาคบริการ เช่น ผู้ค้าหาบเร่แผง
ลอย ย่อมมีเงื่อนไขด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแตกต่างกัน เป็นต้น
สถิติสาคัญบางรายการซึ่งสะท้อนสถานการณ์และปัญหาของแรงงานนอกระบบปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถานการณ์แรงงานนอกระบบจากสถิติสาคัญบางรายการ
(หน่วย : ร้อยละ ยกเว้นระบุเป็นอื่น)
สถานการณ์ คุณลักษณะ ปัญหาของแรงงาน
การจ้างงาน
ผู้มีงานทา (หน่วยเป็นพันคน)
แรงงานนอกระบบ (หน่วยเป็นพันคน)
ร้อยละของแรงงานนอกระบบต่อจานวนผู้มีงานทา
คุณลักษณะ
เพศหญิง
อายุ 40 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป
มีการศึกษาสูงสุด 6 ปี
ทางานสัปดาห์ละ 50 ชั่วโมงขึ้นไป

2548

2555

36,302.4
22,536.5
62.1

39,578.3
24,799.5
62.7

46.8
54.0
10.4
74.5
39.1

46.1
59.5
3.8
64.0
37.3
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สถานการณ์ คุณลักษณะ ปัญหาของแรงงาน
อุตสาหกรรม
เกษตร/ป่าไม้/ประมง
ค้าส่ง/ค้าปลีก
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การผลิต
อาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานมีฝมี ือด้านเกษตรและประมง
พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานฝีมือ
อาชีพพื้นฐานด้านการขายและบริการ
รายได้
สูงสุด (ญ/ช : 4 อุตสาหกรรม )
ต่าสุด (ญ/ช : 4 อุตสาหกรรม )
สูงสุด (ญ/ช : ทุกอุตสาหกรรม )
ต่าสุด (ญ/ช : ทุกอุตสาหกรรม )
สถานภาพการทางาน
จ้างงานตนเอง
ช่วยครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้าง
สมาชิกกลุ่มการผลิต
ปัญหา
ค่าตอบแทนต่า
งานหนัก
งานไม่ต่อเนื่อง
ไม่มสี วัสดิการ/การคุ้มครองทางสังคม
การบาดเจ็บจากการทางาน
ผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษา (หน่วยเป็นพันคน)
ผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษา (เฉลีย่ ต่อวัน)
ประเภทการบาดเจ็บ
จากของมีคม
พลัดตกหกล้ม
อุบัติเหตุยานพาหนะ
ถูกไฟ น้าร้อนลวก
ชน/กระแทก
ความไม่ปลอดภัยในงาน
สารเคมี

2548

2555

62.7
15.6
7.6
5.0

62.5
15.2
6.5
4.7

57.5
15.5
6.3
8.6

59.4
19.0
7.4
7.1

-

6,357/5,014 บาท
4111/6,357 บาท
14,045/11,896 บาท
4,040/3,203 บาท

-

50.1
37.7
7.5
0.2

50.4
21.4
15.3
7.1

44.0
24.8
19.2
5.9

2,860.6
7,837

3,988.2
10,927

62.9
14.7
6.9
3.2
3.1

67.9
14.6
2.8
4.0
8.0

53.4*

66.8
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สถานการณ์ คุณลักษณะ ปัญหาของแรงงาน
เครื่องจักรเครื่องมือที่เป็นอันตราย
อันตรายต่ออวัยวะหู/ตา
ทางานในที่สูง/ใต้ดิน
สภาพแวดล้อมในการทางาน
อิริยาบทการทางาน
อากาศไม่ถ่ายเท
สถานที่ทางานไม่สะอาด
ฝุ่น/ควัน/กลิ่น
แสงสว่างไม่พอ
* สถิติ ปี 2549

2548
24.0*
10.7*
6.3*

2555
20.0
4.1
4.6

N/A
N/A
6.9
24.8
8.1

48.2
1.5
12.3
17.6
16.4

ที่มา : Nirathron (2013)
การคุ้มครองทางสังคม
เมื่อข้อมูลเชิงประจักษ์จานวนมากยืนยันว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส มาตรการการคุ้มครอง
ทางสังคมจึงเป็นทางออกเพื่อสร้างความมั่นคงในการทางานและความมั่นคงในชีวิตให้แรงงานกลุ่มนี้ การคุ้มครองทางสังคม
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของวาระงานที่มีคุณค่า (Decent Work Agenda)6
ความพยายามในการสร้าง “การคุ้มครองทางสังคม” สาหรับแรงงานนอกระบบไม่ใช่เรื่องใหม่ กว่าสองทศวรรษ
มาแล้วที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ริเริ่มโครงการรณรงค์เพื่อการคุ้มครองทางสังคมสาหรับแรงงานนอกระบบกลุ่มรับ
งานไปทาที่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญ เนื่องจากเป็นแรงงานในกระบวนการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของสินค้า ในภาพรวม
องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ประเด็ น ความคุ้ ม ครองด้ า นเศรษฐกิ จ เช่ น รายได้ สุ ข ภาพ และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และการพัฒนาทักษะฝีมือ และแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะปิดตัวลงไปแล้ว แต่ความพยายามใน
การส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมสาหรับแรงงานกุล่มนี้ยังดารงอยู่อย่างต่อเนื่อง
ในระดับ รั ฐ ทิ ศ ทางในการสร้ างการคุ้ มครองส าหรั บ แรงงานนอกระบบมี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น เมื่ อ มี ก ารร่ า ง
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบฉบับแรกในปี 2550 และ อีกสองฉบับในปี 25547 กรอบแนวคิดการคุ้มครองทาง
สังคมที่ใช้ในยุทธศาสตร์ทั้งสองฉบับเน้นที่การคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนา
6

รับรองโดยที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 87 ปี 2542 (1999) และ ในที่ประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 90 ปี 2545 (2002) มีการรับรองมติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจนอกระบบ
โดย ข้อเสนอการคุ้มครองทางสังคมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ ขยายความคุ้มครองประกันสังคม การคุ้มครอง
แรงงานในด้านสภาพการทางาน ค่าตอบแทน เวลาทางานและ ส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน
7
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบ” ปี 2250 โดยสถาบั น วิ จั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ 2554 โดยกระทรวงแรงงาน และ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2555-2559) โดยสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย
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ส่วนในทางปฏิบัติ การคุ้มครองแรงงานนอกระบบปรากฏในด้านการให้หลักประกันด้านสุขภาพตามโครงการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า การให้สินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สิ นเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร การพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และการดาเนินงานตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ
การขยายขอบเขตประกันสังคม มาตรา 40 (ซึ่งรวมบานาญชราภาพด้วย) เป็นต้น
เมื่อพิจารณาในเชิงแนวคิดที่ใช้ในการสร้างการคุ้มครองทางสังคม แนวคิดการคุ้มครองทางสังคมที่เสนอโดย
สถาบันสาคัญ เช่น ธนาคารโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ล้วนมีเป้าหมายเพื่อรักษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญต่อมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจ และบทบาทของภาคส่วนต่างๆต่อการ
คุ้มครองทางสังคม (Devereux, & Sebastes-Wheeler, 2004, pp. 3-5) ที่น่าสนใจคืองานของ Unni and Rani (2003)
และ Devereux and Sebastes-Wheeler (2004) โดย Unni and Rani เสนอว่ามาตรการคุ้มครอง (Protection) และ
การส่งเสริมสนับสนุน (Promotion) ควรเป็นมาตรการหลักในการคุ้มครองทางสังคม ส่วน Devereux และ SebastesWheeler เสนอแนวคิดการคุ้มครองทางสังคมแนวเปลี่ยนรูป (Transformative)
ข้อเสนอของ Unni and Rani ตั้งต้นจากเสาหลักทัง้ สามของความมั่นคง (Three Pillars of Security) ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ความมั่นคงพืน้ ฐาน หรือ Basic security ได้แก่ การมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิต อาหาร สุขภาพ
การศึกษา และที่อยู่อาศัย 2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ Economic security หมายถึง การเข้าถึงการทางานที่มีรายได้
เหมาะสม มีมาตรฐานการทางาน และ 3) ความมั่นคงทางสังคม Social security หมายถึง ความมั่นคงที่เกิดจากการมีปัจจัย
คุ้มครองจากความเสี่ยงทีเ่ กิดจากวิกฤตการณ์ในชีวิต เช่นความสูงอายุ การตาย การว่างงาน ความเจ็บป่วย ความพิการ และ
สูญเสียทรัพย์สิน
ในทัศนะของ Unni and Rani ปัจจัยหรือความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงมีสองประการคือ ปัจจัยเชิง
โครงสร้าง ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพของอาชีพ ระดับการศึกษา เป็นต้น และ ปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน ได้แก่ การตก
งาน หรือไม่มีงานทา การเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ ราคาสินค้า การเสียชีวิต อุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น กลไกการคุ้มครองทางสังคม
จึงควรให้ความสาคัญต่อ “ต้นเหตุ” และ “ลักษณะ” ของความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นกับแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบ โดย
ครอบคลุมทั้งประเด็นการคุ้มครอง (Protection) และ การส่งเสริม (Promotion) โดย “การคุ้มครอง” มีเป้าหมายเพื่อ
หลีกเลี่ยงการลดระดับของมาตรฐานการดารงชีวิตที่เป็นอยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ส่วน ”การส่งเสริม” นอกจาก
จะมีเป้าหมายเพื่อการยกระดับมาตรฐานการดารงชีวิตแล้วยังเกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนเพื่อให้สามารถจัดการกับไม่มั่นคงที่
เกิดขึ้นโดยโครงสร้างด้วย ในประเด็นนี้การพัฒนาและการเรียนรู้มีบทบาทสาคัญ
ส่วนนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งคือ Devereux and Sabates-Wheeler นาประเด็นการทางานที่มุ่งสู่ “การเปลี่ยนรูป”
หรือ Transformation เข้ามาเชื่อมโยงกับแนวคิดการคุ้มครองทางสังคม (Devereux, & Sabates-Wheeler, 2004) ความ
น่าสนใจของแนวคิดนี้อยู่ที่การให้ความสาคัญต่อ “กระบวนการ” หรือ “การเคลื่อนไหว” เพื่อสร้างการคุ้มครองทางสังคม
ดังคาจากัดความที่ว่า Social Protection หมายถึงมาตรการที่ดาเนินการโดยรัฐ หรือ เอกชน ที่มุ่งถึงการถ่ายโอนรายได้ หรือ
การบริโภคให้แก่คนจน ปกป้องจากความเปราะบางในการดารงชีวิต รวมถึงการเพิ่มสถานะทางสังคมและสิทธิของบุคคลที่อยู่
ชายขอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเปราะบางในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ของคนยากจนเรื้อรัง กลุ่มที่มีความเปราะบางในเชิง
เศรษฐกิจ และ กลุ่มที่อยู่ชายขอบของสังคม
สาหรับนักวิจัยกลุ่มนี้ “การคุ้มครอง” กระทาโดยผ่านมาตรการ “ความช่วยเหลือทางสังคม (Social assistance)”
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความยากไร้หรือขาดแคลน ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ และ ยังหมายรวมถึง
บริการสังคมด้วย “การป้องกัน” กระทาโดยผ่านมาตรการประกันสังคม (Social insurance) สาหรับกลุ่มคนที่มีความ
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เปราะบาง ซึ่งหมายรวมถึงการประกันสังคม บานาญ กลุ่มออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ “การสนับสนุน” เป็นไปเพื่อเสริมเพิ่ม
รายได้ และ ความสามารถ เช่น สินเชื่อรายย่อย โครงการอาหารกลางวัน ส่วน “การเปลี่ยนรูป” ซึ่งเป็นประเด็นที่แตกต่าง
ออกไปจากแนวคิดอื่น คือการให้ความสาคัญต่อ การสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมและลดการเบียดขับทางสังคม อันหมาย
รวมถึงการกระทาในระดับกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิกลุ่มคนที่มีความเปราะบางต่อการเลือกปฏิบัติ และการละเมิดในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงการณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนทัศนะของสังคมและพฤติกรรมทางสังคม และ สนับสนุนความ
เป็นธรรมทางสังคม (Devereux, & Sabates-Wheeler, 2004, p. 10) การคุ้มครองทางสังคม จึงไม่จากัดเฉพาะการ
แทรกแซงเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนด้านรายได้ หรือ การบริโภค คุ้มครองผู้เปราะบางจากความเสี่ยง แต่ต้องสนับสนุนการ
ยกระดับสถานภาพทางสังคมและสิทธิของคนชายขอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่าง
ที่ชัดเจนในกรณีนี้ก็คือ การสนับสนุนให้กลุ่มชายขอบมีอานาจในการต่อรอง ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ และมีบทบาทต่อการ
สร้างความมั่นคงในชีวิต การสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนต่อความไม่เท่าเทียม หรือ ปัญหาที่เกิดกับแรงงานชาย
ขอบกลุ่มต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริง ข้อเสนอเหล่านี้ปรากฏอยู่ในงานศึกษาหลายชิ้นของไทย8
นอกเหนือจากข้อสนับสนุนซึ่งเสนอโดยเจ้าของแนวคิดแล้ว
แนวคิดนี้มีความสอดคล้องหลายประการกับการทางานเพื่อการคุ้มครองทางสังคมสาหรับแรงงานนอกระบบ และมี
นัยต่อการพัฒนาและการเรียนรู้
ประการแรก คือการให้ความสาคัญต่อความเสี่ยงที่มีรากเหง้ามาจากบริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะความ
เป็นชายขอบของแรงงานเกิดทั้งจากธรรมชาติของงานในเศรษฐกิจนอกระบบและจากการประกอบสร้างทางสังคมที่ส่งผลทั้ง
ต่อทัศนะของสังคมและแรงงานเอง ความเป็นชายขอบนี้เป็นที่มาของการละเมิดสิทธิ และยังเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ การเข้าถึงบริการต่างๆ
ประการที่สอง ข้อเสนอด้านความเท่าเทียมกันทางสังคมสอดคล้องกับข้อเสนอของอมาตยา เซน ที่ว่า ความเท่า
เทียมไม่ได้หมายถึง ความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจ (Sen, 1999, p. 75) การจัดการเกี่ยวกับความยากจนไม่ได้หมายความ
เพียงการมุ่งไปที่ประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจเท่านั้น เพราะความยากจนยังหมายถึงการถูกเบียดขับจากเครือข่าย
อานาจและเครือข่ายสังคมด้วย การทางานเพื่อขจัดความยากจนและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมคือการขยายโอกาส
ทางเลือกในปริมณฑลทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึง การดาเนินการเสริมพลังอานาจและ
ความสามารถในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีพื้นที่ทางสังคม (Migone, 2007, p. 194)
ประการที่สาม คือความสอดคล้องกับปัญหาสาคัญของแรงงานกลุ่มนี้ คือ “ความไม่มีตัวตน” หรือ Invisibility ดัง
ได้กล่าวข้างต้น การทางานในเชิงเปลี่ยนรูป หมายรวมถึงการทาให้ตัวตนของแรงงานให้เป็นที่รับรู้ เป็นปฏิบัติการที่ช่วยให้
แรงงานมีพื้นที่ทางสังคม ในการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ เพื่อแสดงสิทธิในการที่จะมีที่ยืนในสังคม ไม่ต้องตกเป็นคนชายขอบ
ปฏิบัติการนี้อาจจะเกิดในชีวิตประจาวัน หรือ เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อให้สร้างความเป็นตัวตนให้แรงงานแรงงาน
สามารถพึ่งตนเองในการแก้ไขปัญหาได้มากขึ้นในระยะยาว การทางานในลักษณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากงานศึกษาหลาย
ชิ้นของไทย (อานันท์ กาญจนพันธ์, 2549, น. 54; อภิญญา เวชยชัย และ กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล ย์, 2546, น. 285-286;
วิทยากร เชียงกูล, 2546, น. 163)
ประการที่ สี่ ทิ ศ ทางการทางานเพื่ อ การคุ้ มครองทางสั ง คม ให้ ค วามส าคั ญ ต่อ การการเพิ่ มบทบาทของภาค
ประชาชน (As-Saber, 2007) ซึ่งในกรณีของไทยสะท้อนจากข้อเสนอเรื่อง “สังคมสวัสดิการ” (ระพีพรรณ คาหอม, 2549)
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รายงานเรื่อง “แนวทางบูรณาการแผนชุมขนเพือ่ ความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน” ปี 2546 ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ” ปี
2550 ของสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ซึ่งภาคส่วนที่สี่หรือภาคประชาสังคมจะมีบทบาทมากขึ้น การทางานในทิศทางนี้นอกจากจะหมายถึงการเพิ่มบทบาทของภาค
ประชาชนแล้ว ยังหมายถึงการเคลื่อนไหวเพื่อนาไปสู่การสร้างการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งโดยพื้นฐานที่สุดย่อมหมายถึงการ
เคลื่อนไหวเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การทางานในเชิงเปลี่ยนรูป จึงหมายรวมถึงการ
เสริมพลังเพื่อให้แรงงานตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการสร้างการคุ้มครองทางสังคม ทั้งในระดับปัจเ จก
กลุ่ม และ ชุมชน นอกเหนือไปจากการจัดระบบประกันสังคมแบบพึ่งรัฐ
ประการที่ห้า การทางานในเชิงเปลี่ยนรูป ซึ่งต้องอาศัยการเคลื่อนไหวในลักษณะของกลุ่ม เป็นพื้นฐานสาคัญของ
การตอบโจทย์ในเรื่องความหลากหลายของกลุ่มแรงงาน ซึ่งมีเงื่อนไขข้อจากัด และความต้องการที่แตกต่างกัน
ประการที่หก หลักฐานเชิงประจักษ์ของการเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนรูป ปรากฏชัดเจนทั้งในกรณีของไทยและ
ต่างประเทศ ในกรณีของไทย การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่อกรณีการผลักดันนโยบายเพื่อการคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ (สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง, 2552, น. 52-59) เป็นกรณีตัวอย่างสาคัญที่สะท้อนถึงการทางานในเชิง “เปลี่ยนรูป” (นุศราพร
เกษสมบูรณ์, 2550) ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับความเห็นของ Appadurai (2002, p.36 ) ที่เสนอว่าคนรากหญ้านั้น
ประสบความสาเร็จอย่างน่าทึ่งในการผลักดันนโยบาย หากเขาได้รับโอกาสที่จะมีสิทธิมีเสียง ปัญหาของแรงงานนอกระบบจึง
ไม่ได้อยู่ที่การนาเสนอมาตรการการคุ้มครองเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่การหนุนเสริมให้แรงงานตระหนักรู้ ในสิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของตน
บทสรุป
ความสนใจของรัฐบาลไทยต่อการคุ้มครองทางสังคมแรงงานนอกระบบสะท้อนจากข้อเสนอที่ชัดเจนของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา แม้ว่าการเคลื่อนไหวของแรงงานนอกระบบ
เพื่อการคุ้มครองทางสังคมจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นกว่าทศวรรษ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่ผ่านมา ล้วน
สะท้อนถึงการให้ความสาคัญต่อการคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ ดังปรากฏชัดเจนในยุทธศาสตร์ปี 2550 ซึ่งเสนอโดยสถาบันวิจัย
และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย ในปี 2554
นับจากปี 2550 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษายุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ ความพยายามในการคุ้มครองแรงงาน
กลุ่มนี้มีความชัดเจนขึ้น ข้อเสนอการคุ้มครองทางสังคมแรงงานนอกระบบ สะท้อนกรอบแนวคิดด้านการให้ความคุ้มครองและ
ส่งเสริมเพื่อสร้างความมั่นคงในการทางาน โดยเน้นไปที่การได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย การสร้างความมั่นคงโดยผ่านการ
คุ้มครองกฎหมายประกันสังคม ในข้อเสนอเหล่านี้ แม้ว่าจะนาเสนอแนวทางมาตรการชัดเจน แต่ก็มิได้เน้นย้ากระบวนการใน
การปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นต้นเหตุแห่งความเปราะบาง และ นาไปสู่ความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคง
ข้ อ ควรพิ จ ารณาอย่ า งยิ่ ง ในกรณี นี้ คื อ การให้ ค วามส าคั ญ ต่อ การท างานในเชิ ง กระบวนการ เพื่ อ น าไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ดังได้กล่าวแล้ว ในกระบวนการทางานในลักษณะนี้นอกจากจะให้เกิดการสร้างความ
ตระหนั ก ในภาคส่ ว นต่างๆ แล้ ว แรงงานนอกระบบเองยั งมี โอกาสเป็ น กาลั งส าคั ญ ในการมี ส่ ว นร่ ว มเพื่อ สร้ า งการ
เปลี่ย นแปลง เป็ น กระบวนการที่ ทาให้ ตระหนักรู้ถึงทั้ง สิทธิ หน้า ที่ และ ความรับ ผิดชอบ ทั้ งในภาคส่ว นอื่นๆ และ
แรงงานนอกระบบเองต่อการสร้างความมั่นคงในชีวิต
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