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การศึกษาเรือ่ งแรงงานนอกระบบในประเทศไทยในช่วงแรกยังไม่พบการใช้คำ�
ว่าแรงงานนอกระบบในการศึกษา ค�ำว่าแรงงานนอกระบบเพิง่ จะปรากฏขึน้ และถูกใช้
อย่างมีจดุ มุง่ หมายในช่วงต้นทศวรรษ 2540 โดยมีนยั ยะอยูท่ ก่ี ารสร้างความคุม้ ครองให้
กับผูท้ ท่ี ำ� งานในเศรษฐกิจนอกระบบ  อย่างไรก็ตามแม้คำ� ว่าแรงงานนอกระบบจะถูกใช้
อย่างแพร่หลาย  และค่อนข้างจะถูกใช้โดยมีนยั ยะไปในทางเดียวกันคือหมายถึงแรงงาน
ทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองและไม่มหี ลักประกันจากการท�ำงาน แต่หากพิจารณาอย่าง
ละเอียดแล้วจะพบว่าค�ำว่าแรงงานนอกระบบยังถูกให้คำ� นิยามทีแ่ ตกต่างกัน
ในอดีตงานศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบมุง่ ท�ำการศึกษาข้อมูลทัวไปของ
่
แรงงานนอกระบบ จุดสนใจและลักษณะของการศึกษาเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงอย่าง
เห็นได้ชดั ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา  มีงานศึกษาหลายชิน้ มีวธิ กี ารศึกษา
และมุง่ ศึกษาในประเด็นทีแ่ ตกต่างออกไปจากในช่วงก่อนหน้า  
ข้อสังเกตประการส�ำคัญจากการวิจยั นี้พบว่าการนิยามอย่างกว้าง ๆ ว่าแรงงาน
นอกระบบหมายถึงผูม้ งี านท�ำทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองและไม่มหี ลักประกัน ก่อให้เกิด
ความยากล�ำบากและความสับสนในการพิจารณาว่างานนอกระบบหมายถึงคนกลุม่ ใดบ้าง
ในปจั จุบนั คนท�ำงานส่วนหนึ่งทีเ่ รียกตนว่าเป็นแรงงานนอกระบบได้มกี ารรวมกลุม่
กันแสดงออกถึงตัวตนและข้อเรียกร้องของตนเอง โดยกลุ่มซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั กันในวงกว้าง
ได้แก่ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ/ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบและมูลนิธเิ พือ่
การพัฒนาแรงงานและอาชีพ (โฮมเนทไทยแลนด์)
ค�ำส�ำคัญ:  1.แรงงานนอกระบบ.  2.เศรษฐกิจนอกระบบ.
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Abstract
In the early part of the informal labor studies in Thailand, the term informal
labor was not used.  The term was purposively used around the late 1990s when
it was observed that the term implicitly referred to labor protection provided for
workers in the informal economy. The term has become more widely used to
consistently refer to labor with no social welfare protection. However, on a closer
look, the term was found to be defined differently.
Earlier studies on informal labor focused on providing general information
about the informal labor. However, the points of interest and the nature of study
shifted dramatically around the early 2000.  Since then, several studies adopted
a different approach and focused on topics different from previous studies.
An observation of the present study is that the broad definition of informal
labor which refers to workers with no social welfare and protection is problematic.
It causes difficulty and confusion when considering who should be regarded as
informal labor.
At present workers who claim to be informal labors try to form groups
to show their existence and to make certain demands. The widely-known informal
labor groups are Informal Labor / Center for informal labor and Foundation for
Labor and Employment Promotion (Homenet Thailand).
Keywords: 1.Informal Labour. 2.Informal Economy.
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1. บทน�ำ

แรงงานนอกระบบเพิง่ จะเป็นทีร่ จู้ กั ของผูค้ นเมือ่ ไม่นานมานี้  แต่การศึกษาเรือ่ ง
แรงงานนอกระบบก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ในปจั จุบนั ผูค้ นจ�ำนวนมากคงจะเคย
ได้ยนิ ค�ำว่าแรงงานนอกระบบจากแหล่งต่าง ๆ แต่หากถามต่อไปว่าค�ำ ๆ นี้หมายความว่า
อย่างไรและหมายถึงใครบ้าง ค�ำตอบทีไ่ ด้คงจะมีความแตกต่างหลากหลายตามแต่ความเข้าใจ
ของแต่ละบุคคล  หลายคนอาจคิดว่าแรงงานนอกระบบคือแรงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งที่
ผิดกฎหมาย เช่น แรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองและคนท�ำงานขายบริการทางเพศ  
หรือบางคนอาจคิดว่าแรงงานนอกระบบคือคนงานตามโรงงานขนาดเล็กทีม่ กี ารจ้างงาน
4-5 คนหรือทีเ่ รียกกันทัวไปว่
่ าโรงงานห้องแถว หรือบางคนอาจจะนึกถึงแม่บา้ นทีร่ วม
กลุม่ กันท�ำกล้วยฉาบขายในนามสินค้าโอท็อป และคงมีไม่น้อยทีค่ ดิ ถึงคนเก็บกระดาษ
ขวดน�้ำพลาสติกตามถังขยะเพือ่ น�ำไปขาย
ดังนัน้ เมือ่ ได้ยนิ การกล่าวถึงแรงงานนอกระบบ  จึงต้องท�ำความเข้าใจให้ชดั เจน
ว่าผูก้ ล่าวค�ำว่าแรงงานนอกระบบก�ำลังหมายถึงคนกลุม่ ใด และก�ำลังพูดถึงแรงงานนอกระบบ
โดยมีจดุ มุง่ หมายอย่างไร
ไม่น่าแปลกใจทีค่ นทัวไปจะมี
่
ความเข้าใจต่อแรงงานนอกระบบทีแ่ ตกต่างกัน
แม้แต่หน่วยงานภาครัฐหรือผูท้ ท่ี ำ� งานเกีย่ วข้องกับแรงงานนอกระบบเองก็ยงั มีความเข้าใจ
และให้คำ� นิยามต่อแรงงานนอกระบบทีแ่ ตกต่างกันไปตามบริบทและสภาพการท�ำงานที่
หน่วยงานนัน้ ๆ เข้าไปเกีย่ วข้อง นักเศรษฐศาสตร์และหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจมัก
จะมุง่ เน้นการศึกษาแรงงานนอกระบบในฐานะทีเ่ ป็ นก�ำลังแรงงาน (Labor Force) ทีจ่ ะ
สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กบั เศรษฐกิจ เอ็นจีโอและหน่ วยงานทางด้านการ
คุม้ ครองแรงงานก็มกั จะเน้นศึกษาแรงงานนอกระบบในฐานะทีเ่ ป็ นแรงงานทีข่ าดความ
คุม้ ครอง รวมถึงบางส่วนของผูท้ เ่ี รียกตัวเองว่าเป็ นแรงงานนอกระบบก็มกี ารรวมกลุ่ม
กันเพือ่ จัดเวทีสมั มนาและเสนอข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของตนเองต่อหน่วยงานราชการและ
สาธารณชน
ส�ำหรับการศึกษาเรื่องแรงงานนอกระบบที่พบเห็นได้ทวไปนั
ั่
น้ ส่วนหนึ่ง
เป็ นการศึกษาในลักษณะแบบให้ภาพรวมโดยไม่จำ� แนกความแตกต่างหลากหลายของ
แรงงานนอกระบบ ซึ่งจะน� ำไปสู่ความคลุมเครือ และเป็ นการพูดแบบเหมารวมทีไ่ ม่
สามารถน�ำไปสูข่ อ้ เสนอหรือทางออกของปญั หา ในทางตรงข้ามการศึกษาอีกส่วนหนึ่ง
ก็จะเป็ นการศึกษาแบบแยกส่วน ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาแรงงานนอกระบบเฉพาะอาชีพ  
หรือการศึกษาในภาพรวมทีพ่ ยายามจะจ�ำแนกแยกแยะแรงงานนอกระบบเป็ นประเภท
ต่าง ๆ เช่นแรงงานนอกระบบภาคเกษตร แรงงานนอกระบบภาคการผลิต แรงงานนอกระบบ
ภาคบริการ แล้วมุง่ ทีจ่ ะสร้างความคุม้ ครองให้กบั แรงงานแต่ละประเภทดังกล่าวนัน้
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แต่การศึกษาในลักษณะนี้กม็ กั จะเป็ นการกระท�ำแบบแยกส่วนจนละเลยความจริงทีว่ า่
แรงงานนอกระบบจ�ำนวนมากไม่ได้ทำ� งานอยูใ่ นสาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านัน้   
นอกจากนี้แรงงานนอกระบบไม่เพียงแต่เป็นก�ำลังแรงงานของประเทศ แต่กย็ งั
มีฐานะเป็นพลเมืองทีร่ ฐั จะต้องให้ความคุม้ ครองและสร้างความมันคงในชี
่
วติ ให้กบั พวกเขา
ไม่แตกต่างไปจากผูท้ เ่ี ป็นแรงงานในระบบหรือแม้กระทังผู
่ ท้ ไ่ี ม่ได้เป็นก�ำลังแรงงาน เช่น
เด็กนักเรียนและผูส้ ูงอายุ ดังนัน้ หากต้องการกล่าวถึงการสร้างความคุม้ ครองให้กบั
“แรงงาน” ไม่วา่ จะเป็น “ในระบบ” หรือ “นอกระบบ” จึงอาจต้องพิจารณาให้ประเด็นเหล่า
นี้ดว้ ย
จากความสับสน ความหลากหลายและความคลุมเครือดังกล่าว จึงมีความ
จ�ำเป็ นทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจกับพัฒนาการของการศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบ
ั บนั เพือ่ ทีจ่ ะเป็นจุดเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญในการก้าวไปสูก่ ารท�ำความเข้าใจ
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจจุ
กับแรงงานนอกระบบและจะเป็ นก้าวส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการและการแก้ไข
ั
ปญหาต่
างๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะในเรือ่ งของแรงงานนอกระบบ แต่ยงั อาจรวมไปถึงปญั หา
พืน้ ฐานของคนกลุม่ อื่น ๆ ในสังคมด้วย
อย่างไรก็ตามจากข้อเท็จจริงทีว่ า่ มีการศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบอยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมากไม่ว่าจะเป็ นการศึกษาจากหน่ วยงานราชการ จากการให้ทุนการวิจยั โดย
หน่ ว ยราชการโดยเฉพาะจากกระทรวงแรงงาน และการศึก ษาในลัก ษณะที่เ ป็ น
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระดับการศึกษาต่าง ๆ ทัง้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ซึง่ งานศึกษาต่าง ๆ เหล่านัน้ หากไม่ใช่เป็ นการศึกษาในลักษณะทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษา  ก็มกั
จะเป็ นการศึกษาในเชิงส�ำรวจข้อมูลทัวไป
่ สภาพปญั หาและความต้องการของแรงงาน
นอกระบบในแต่ละสาขาอาชีพ ซึง่ การศึกษาในลักษณะดังกล่าวนัน้ นอกจากจะไม่สามารถ
ท�ำให้เข้าใจถึงพัฒนาการและทิศทางของการเปลีย่ นแปลงของแรงงานนอกระบบ  ยังไม่
อาจท�ำให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงของมิตติ ่าง ๆ ทีห่ ลากหลายของแรงงานนอกระบบ
ั
ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งในสังคมทีซ่ บั ซ้อน บทความนี้จงึ มิได้มงุ่ ไปทีก่ ารสรุปข้อมูล ปญหา
และความต้องการของแรงงานนอกระบบกลุม่ ต่าง ๆ3 หากแต่ตอ้ งการทีจ่ ะศึกษา

ผูท้ ต่ี อ้ งการศึกษารายละเอียดของปญั หา ความต้องการและข้อเสนอแนะของแรงงาน
นอกระบบประเภทต่าง ๆ สามารถอ่านได้จากรายงานการวิจยั โครงการประมวลองค์ความรูแ้ ละข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับแรงงานนอกระบบ โดยสถาบันวิจยั และให้ค�ำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตุลาคม 2549
3
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กรอบแนวคิดทฤษฎีทใ่ี ช้ในการอธิบายแรงงานนอกระบบ และตัง้ ข้อสังเกตกับประเด็น
และทิศทางในการศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบในประเทศไทย เพือ่ ทีจ่ ะพยายาม
ท�ำความเข้าใจกับแรงงานนอกระบบอย่างรอบด้าน
2. ใครคือแรงงานนอกระบบ : ความพยายามในการสร้างค�ำนิ ยามและความเข้าใจร่วมกัน
มีคำ� อธิบายทีแ่ ตกต่างหลากหลายเมือ่ พูดถึงแรงงานอกระบบ เช่น บางคนให้
ความหมายของแรงงานนอกระบบโดยมุง่ พิจารณาถึงสถานทีท่ ำ� งานของแรงงานนอกระบบ
ด้วยการอธิบายว่าแรงงานนอกระบบคือแรงงานทีท่ ำ� งานในสถานประกอบการทีไ่ ม่ได้
จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือไม่กอ็ าจท�ำงานอยูท่ บ่ี า้ นหรือท�ำงานอยูต่ ามข้างถนน ใน
ขณะทีบ่ างคนมุง่ พิจารณาไปทีก่ ารได้รบั ความคุม้ ครองจากการท�ำงานโดยให้ความหมายว่า
แรงงานนอกระบบคือแรงงานทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน (Munro,
2011) การจะท�ำความเข้าใจกับการศึกษาเรื่องแรงงานนอกระบบจึงควรทีจ่ ะท�ำความ
รูจ้ กั ในเชิงทฤษฎีกบั แรงงานนอกระบบเป็ นเบือ้ งต้นเสียก่อน
2.1 ท�ำความรู้จกั กับความเป็ นนอกระบบ (informality) และแรงงาน
นอกระบบ (informal lanour)
ในขณะทีค่ ำ� ว่าแรงงานอกระบบและเศรษฐกิจนอกระบบยังไม่มกี ารให้คำ� นิยาม
ทีแ่ น่ชดั แต่การเปลีย่ นจากการใช้คำ� ว่าภาคนอกระบบ (informal sector) ซึง่ เป็ นค�ำทีใ่ ช้
กันมาอย่างยาวนานมาใช้คำ� ว่าเศรษฐกิจนอกระบบ (informal economy) ก็แสดงให้เห็นถึง
มุมมองซึง่ เป็ นทีย่ อมรับร่วมกันในระดับหนึ่งว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบรวมถึง
แรงงานนอกระบบนัน้ มิได้ด�ำรงอยูอ่ ย่างเป็ นเอกเทศในส่วนใดส่วนหนึ่ง (sector) ของ
ระบบเศรษฐกิจตามความเข้าใจแบบเดิมเท่านัน้ หากแต่มคี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับภาค
ส่วนในระบบอย่างใกล้ชดิ การใช้คำ� ว่าภาคนอกระบบจึงน�ำไปสูค่ วามเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น
ไปจากความเป็ นจริง เศรษฐกิจนอกระบบจึงเป็ นค�ำทีม่ คี วามเหมาะสมมากกว่าในการที่
จะแสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงระหว่างความเป็นในระบบและความเป็นนอกระบบ การ
ท�ำความเข้าใจกับการเปลีย่ นแปลงการใช้คำ� ดังกล่าว แม้อาจดูเหมือนเป็ นเรือ่ งเล็กน้อย  
แต่แท้ทจ่ี ริงแล้วเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับท�ำความเข้าใจกับการเปลีย่ นแปลงลักษณะของ
การศึกษาเรือ่ งแรงงานนอกระบบ
หากค�ำว่าเศรษฐกิจนอกระบบอาจสามารถนิยามแบบกว้าง ๆ ได้วา่ หมายถึง
“กิจกรรมทางเศรษฐกิจใด ๆ ที่ไม่ว่าจะในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบตั ไิ ม่ได้ถูก
ครอบคลุม (cover) หรือถูกครอบคลุมแต่ไม่เพียงพอจากการจัดการที่เป็ นทางการ
(Huitfeldt et al., 2009) ในท�ำนองเดียวกัน สามารถพิจารณานิยามของแรงงานนอกระบบ
ในลักษณะดังกล่าวได้วา่ หมายถึง แรงงานทีไ่ ม่วา่ จะในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบตั ิ
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ไม่ถกู ครอบคลุมหรือถูกครอบคลุมแต่ไม่เพียงพอจากการจัดการทีเ่ ป็นทางการ หรืออาจ
พิจารณาอีกอย่างหนึ่งได้วา่ การท�ำงานนอกระบบ (informal employment) คือ การท�ำงาน
ซึ่งไม่อยู่ภายใต้โครงสร้างทีเ่ ป็ นทางการของรัฐ เช่น การเก็บภาษีของรัฐ การก�ำกับ
ควบคุมในสถานทีท่ ำ� งานในเชิงกฎหมาย และการคุม้ ครองทางสังคม  ดังนัน้ การท�ำงาน
นอกระบบจึงหมายรวมถึงทัง้ การท�ำงานในสถานประกอบการทีเ่ ป็นทางการและทีไ่ ม่เป็น
ทางการรวมถึงการจ้างงานตนเอง (Huitfeldt et al., 2009)
ในอดีตแรงงานนอกระบบถูกมองว่าเป็นกลุม่ คนทีไ่ ม่สามารถเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
ในระบบหรือตลาดแรงงานหลักได้ ดังนัน้ แรงงานนอกระบบจึงมักถูกเชื่อมโยงเข้ากับ
ั
ั
ั
ปญหาผลิ
ตภาพแรงงานต�่ำ ปญหาความยากจนและป
ญหาการขาดความคุ
ม้ ครองในกรณี
ต่าง ๆ ทัง้ ในกลุม่ ของแรงงานนอกระบบทีเ่ ป็ นลูกจ้างและในส่วนทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระ อย่างไรก็ตามในปจั จุบนั พบว่าความเป็ นนอกระบบ (informality) มิได้หมายความ
ว่าจะต้องเป็ นเรื่องของความยากจน ผลิตภาพต�่ำ  และถูกกีดกันจากการคุม้ ครองทาง
สังคมเสมอไป เช่นในกรณีของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กต่าง ๆ รวมถึงผูร้ บั งานอิสระที่
หลีกเลีย่ งการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ซึง่ อาจเป็นเพราะพวกเขาเหล่านัน้ ไม่ตอ้ งการ
เผชิญกับความยุ่งยากทางข้อกฎหมายและการจ่ายภาษี รวมถึงอาจไม่ต้องการรับ
สวัสดิการจากรัฐเนื่องจากเห็นว่ามีคณ
ุ ภาพต�่ำเกินไป  ซึง่ Field (1990 cited in Raula
Munro, 9 : 2011) แบ่งแรงงานนอกระบบออกเป็ น 2 กลุม่   กลุม่ แรกเป็ นกลุม่ แรงงานที่
ไม่มที กั ษะ จึงท�ำให้มคี ่าจ้าง (รายได้) ต�่ำและมีความไม่มนคงในการท�
ั่
ำงาน ซึ่งเป็ น
ลักษณะทัวไปของแรงงานนอกระบบตามที
่
เ่ ข้าใจกัน ส่วนกลุม่ ทีส่ องเป็ นกลุม่ แรงงานที่
มีทกั ษะ จึงท�ำให้มคี า่ จ้าง (รายได้) สูงและมีความมันคงในการท�
่
ำงาน ซึง่ แรงงานนอกระบบ
กลุ่มนี้เลือกทีอ่ ยู่นอกระบบด้วยตนเอง จึงเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าสนใจว่าการท�ำงานนอกระบบ
(informal employment) ในกรณีต่าง ๆ นัน้ เป็ นสถานการณ์ทต่ี วั แรงงานเองสามารถที่
จะ “เลือก” ได้หรือไม่ และเงือ่ นไขของการเลือกนี้มคี วามแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
อย่างไรบ้าง
2.2 ความหลากหลายของแรงงานนอกระบบ
โดยทัวไปการศึ
่
กษาตลาดแรงงาน (labour market) มีการแบ่งตลาดแรงงาน
ออกเป็น 2 ระดับ หรือทีเ่ รียกกันว่าตลาดแรงงานทวิลกั ษณ์ ได้แก่ตลาดปฐมภูมแิ ละตลาด
ทุติยภูม ิ โดยที่ตลาดปฐมภูมหิ มายถึงตลาดแรงงานที่แรงงานมีผลิตภาพแรงงาน
(productivity) สูงและมีสภาพการจ้าง อันได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการทีด่ ี ส่วนตลาดทุตยิ ภูม ิ
หมายถึงตลาดแรงงานทีแ่ รงงานมีผลิตภาพแรงานต�่ำและมีสภาพการจ้างงานทีไ่ ม่ดี หรือ
อาจเรียกว่าเป็ นการจ้างงานนอกระบบ ซึง่ การศึกษาในอดีตมักจะมุง่ ให้ความสนใจกับ
กลไกการท�ำงานของตลาดปฐมภูมใิ นเรือ่ งการปรับตัวของการจ้างงานและค่าจ้างรวมถึง
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สวัสดิการ แต่ในปจั จุบนั มีการให้ความสนใจไปทีต่ ลาดแรงงานทุตยิ ภูมซิ ง่ึ มีพลวัตรสูง
และสามารถแบ่งแยกออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกันได้หลายแบบ (Huitfeldt et
al., 2009) ดังนัน้ ในเบื้องต้นการจะท�ำความเข้าใจกับการท�ำงานนอกระบบจึงต้อง
ตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายนี้
การท�ำงานนอกระบบสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบตามความสนใจและ
วัตถุประสงค์ของผูจ้ ดั แบ่ง เช่น การแบ่งเป็นการจ้างงานแบบลูกจ้าง (wage employment)
กับการจ้างงานตนเอง (self employment) หรือ การแบ่งเป็นการจ้างงานในเมือง (urban
employment) กับการจ้างงานในชนบท (rural employment) หรือ การแบ่งเป็นการจ้างงาน
ในสถานประกอบการทีเ่ ป็นทางการกับการจ้างงานในสถานประกอบการทีไ่ ม่เป็นทางการ  
ซึง่ ในแต่ละภูมภิ าคก็จะมีรปู แบบทีเ่ ป็ นลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป เช่น บางภูมภิ าค
จะมีการจ้างงานแบบลูกจ้างและการจ้างงานตนเองในระดับใกล้เคียงกัน ในขณะทีบ่ าง
พืน้ ทีก่ ารจ้างงานตนเองจะมีสดั ส่วนสูงกว่ามาก  
โดยทัวไปสามารถจั
่
ดประเภทแรงงานนอกระบบเป็ นแบบต่าง ๆ ตามรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของการจ้างงานได้ดงั นี้ (Huitfeldt et al., 2009)
1.นายจ้าง-เจ้าของสถานประกอบการทีไ่ ม่เป็ นทางการ
2.คน (ท�ำ) งานซึง่ จ้างงานตนเอง
3.ลูกจ้างนอกระบบ (ทัง้ ในสถานประกอบการทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
4.คน (ท�ำงาน) ซึง่ รับงานไปท�ำทีบ่ า้ น
5.คนงานรับจ้างรายวัน (ซึง่ เปลีย่ นนายจ้างหรือผูว้ า่ จ้างไปเรือ่ ยๆ)
6.สมาชิกช่วยงานในครอบครัวทีไ่ ม่มคี า่ จ้าง
เหล่านี้คอื คนท�ำงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกัน แต่กม็ จี ดุ ร่วมกันคือเป็ น
แรงงานนอกระบบตามนิยามข้างต้นทีว่ ่า หมายถึง แรงงานทีไ่ ม่ว่าจะในทางกฎหมาย
หรือในทางปฏิบตั ไิ ม่ถกู ครอบคลุมหรือถูกครอบคลุมแต่ไม่เพียงพอจากการจัดการที่
เป็ นทางการ ซึ่งหมายรวมทัง้ การท�ำงานในสถานประกอบการทีเ่ ป็ นทางการ สถาน
ประกอบการทีไ่ ม่เป็ นทางการและในครัวเรือน
3. ใครคือแรงานนอกระบบในการศึกษาของไทย
3.1 ก่อนจะมีคำ� ว่าแรงงานนอกระบบ
การศึกษาในประเด็นเรือ่ งการท�ำงานนอกระบบหรือการท�ำงานนอกภาคทางการ
ในประเทศไทยเริม่ มีขน้ึ ตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษ 2530 (ตะวัน วรรณรัตน์, 2557) เช่นเดียวกับ
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับ “แรงงานนอกระบบ” ในประเทศไทยก็มขี น้ึ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ตัวอย่างเช่น ในงานสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการท�ำงานนอกระบบในเมือง ในเดือน
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531  ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีการน�ำเสนองานศึกษาหลายชิน้ ในทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานนอกระบบ4 และใน
ปีก่อนหน้านัน้ ก็มงี านศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ น5
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ปรากฏค�ำว่า “แรงงานนอกระบบ” ใน
งานศึกษาเหล่านัน้ แต่งานศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบจะใช้คำ� อื่น ๆ แทนค�ำว่า
แรงงานนอกระบบ เช่นในปี พ.ศ. 2531 ประดิษฐ์ ชาสมบัตแิ ละผาสุก พงษ์ไพจิตรใช้คำ�
ว่า “การประกอบอาชีพส่วนตัว” ในงานศึก ษาเรื่องการประกอบอาชีพ ส่วนตัวใน
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2534 นุ ชจรินทร์ เกษมสุขวรรัตน์ ใช้คำ� ว่า “ตลาดอาชีพ
อิสระ” ในบทความเรือ่ ง “ตลาดอาชีพอิสระ : มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง” ในปีพ.ศ. 2534 เบญจา
จิรภัทรพิมลใช้คำ� ว่า “ตลาดแรงงานนอกระบบ” ในงานศึกษาเรือ่ งการท�ำงานของผูห้ ญิง
ในตลาดแรงงานนอกระบบในเมืองเชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2535 ชัยวัธน์ เกิดผลและนิตยา
เจียระไนปรีดิ ์เปรมใช้คำ� ว่า “ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น” ในงานศึกษาเรือ่ งสภาพการจ้างและ
การท�ำงานของผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นโดยและในปี พ.ศ. 2537 นภัส ศิรสิ มั พันธ์ใช้คำ� ว่า
“แรงงานทีถ่ กู บดบัง” ในงานศึกษาเรือ่ ง “แรงงานทีถ่ กู บดบัง” เป็ นต้น จากงานชิน้ ต่าง ๆ
ทีก่ ล่าวมานี้จะเห็นได้วา่ ไม่มงี านศึกษาชิน้ ใดเลยทีใ่ ช้คำ� ว่าแรงงานนอกระบบ  
ในส่วนของงานศึกษาบางชิน้ ทีม่ กี ารใช้คำ� ว่าแรงงานนอกระบบก็จะเป็ นการใช้
ในลักษณะของการใช้คำ� ทีไ่ ม่ได้ตอ้ งการสือ่ ความหมาย เช่นในเอกสารเรือ่ งบทบาทของ
สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงาน กรมแรงงาน กับสถานการณ์ การท�ำงานนอกระบบใน
ประเทศไทยโดยอัมพร จุณณานนท์ (2531) และงานวิจยั เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงงานนอกระบบในชุมชนแออัดกับเศรษฐกิจการเมืองโดย พรรณทิพย์ เพชรมาก และ
กัณณิกา อังศุธนสมบัติ (2533)
ทีก่ ล่าวว่าการใช้คำ� ว่าแรงงานนอกระบบในงานทัง้ 2 ชิน้ นี้เป็ นการใช้คำ� ทีไ่ ม่ได้
ต้องการสื่อความหมายก็เพราะในงานทัง้ 2 ชิน้ นี้มไิ ด้มกี ารกล่าวถึงแนวคิดเกีย่ วกับ
แรงงานนอกระบบและมิได้น�ำเอาแนวคิดเรือ่ งแรงงานนอกระบบมาเป็นกรอบในการศึกษา
แต่อย่างใด โดยในงานชิน้ แรกพบค�ำว่าแรงงานนอกระบบเพียง 1 ครัง้ ในส่วนเนื้อเรือ่ ง

รายงานผลการสัมมนาระดับชาติเรือ่ งการส่งเสริมการท�ำงานนอกระบบในเมือง จัดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5
เช่นงานศึกษาของ ชัยวัชน์ เกิดผลและคณะ เรือ่ ง ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น ซึง่ ท�ำการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2529
4
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นอกจากนี้พบว่าในช่วงแรกการศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบมีความแตกต่าง
ของกลุม่ เป้าหมายค่อนข้างมาก งานศึกษาบางชิน้ มุง่ ศึกษาเฉพาะกลุม่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น
งานศึกษาบางชิน้ มุง่ เน้นทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจส่วนตัวหรือผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก ในขณะที่
งานศึกษาบางชิน้ เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างหลากหลายอาชีพ  
ในส่วนของการศึกษาทีเ่ น้นผูป้ ระกอบธุรกิจส่วนตัวมีตวั อย่าง เช่นในปี พ.ศ.
2531 มีการจัดสัมมนาเรือ่ งการส่งเสริมการท�ำงานอกระบบในเมือง จัดโดยคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง่ ในงานสัมมนาดังกล่าวนายธรรมรักษ์ การพิศษิ ย์
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเอาไว้ในการ
ปิดงานสัมมนาดังนี้...  
“...ในขณะเดียวกันเมือ่ เราพูดถึงการส่งเสริมการมีงานท�ำนอกระบบซึง่ มีความ
ส�ำคัญต่อการส่งเสริมการจ้างงานมากแม้วา่ จะอยูน่ อกระบบ  ก็หนีไม่พน้ ทีจ่ ะต้องพูดให้
ชัดเจนว่า เราส่งเสริมใคร ซึง่ ผลสรุปของการสัมมนาพอจะกล่าวได้วา่   เราก�ำลังจะส่ง
เสริมสิง่ ทีเ่ รียกว่า  ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก (Micro Entrepreneur)”6
รวมถึงในงานสัมมนาดังกล่าวมีการน�ำเสนอผลงานศึกษาวิจยั จ�ำนวนหนึ่งทีเ่ น้น
ศึกษาเรือ่ งการประกอบอาชีพส่วนตัวหรือผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก เช่นงานศึกษาเรือ่ ง
การประกอบอาชีพส่วนตัวในกรุงเทพมหานคร ของประดิษฐ์ ชาสมบัตแิ ละผาสุก พงษ์ไพจิตร
เป็ นการศึกษากลุ่มอาชีพในสาขาเศรษฐกิจทีไ่ ม่เป็ นระบบ ได้แก่ หาบเร่แผงลอย ขาย
อาหาร บริการขับรถ บริการซ่อมแซม หัตถกรรมและจักรสาน รวมถึงเกษตรกรรมใน
ครัวเรือน (ประดิษฐ์ ชาสมบัตแิ ละผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2531) และเยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม
ให้ความหมายของการท�ำงานนอกระบบในการศึกษาเรือ่ งการท�ำงานนอกระบบ: สถานการณ์
และแนวทางการส่งเสริมแบบครบวงจรเอาไว้วา่ ...
“...รายงานนี้พจิ ารณาลักษณะของการท�ำงานนอกระบบทีค่ อ่ นข้างคล้ายคลึงกันกับ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ แต่มบี างลักษณะเพิม่ ขึน้ และพิจารณาในเขตเมือง คือ
การประกอบอาชีพส่วนตัวในเมือง หรือการรับช่วงงาน หรือการช่วยธุรกิจครอบครัวใน
เมือง ซึง่ อาจเป็ นการท�ำงานในธุรกิจขนาดย่อมทีม่ คี นท�ำงาน 10 คนหรือน้อยกว่า...”
(เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม, 2531)
รวมถึงในเอกสารเรือ่ ง “บทบาทสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน กรมแรงงาน กับ
สถานการณ์การท�ำงานนอกระบบในประเทศไทย” อธิบายเรือ่ งการท�ำงานนอกระบบไว้

รายงานผลการสัมมนาระดับชาติ เรือ่ ง การส่งเสริมการท�ำงานนอกระบบในเมือง จัดโดย
สศช. วันที่ 18-20 พ.ย. 30
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ตะวัน วรรณรัตน์

ว่า... “...องค์การแรงงานระหว่างระหว่างประเทศได้เคยศึกษาและก�ำหนดลักษณะงาน
ของการท�ำงานนอกระบบเอาไว้วา่   จะต้องมีลกั ษณะประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็ นสถานประกอบการทีม่ กี ารจ้างงานน้อยกว่า 10 คน
ไม่มกี ารก�ำหนด เวลา หรือวันท�ำงานทีแ่ น่นอน
ไม่มกี ารก�ำหนดสถานทีแ่ น่นอน
ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ผลผลิตทีผ่ ลิตได้  ผูผ้ ลิตเป็ นผูจ้ ำ� หน่ายโดยตรงไม่ผา่ นคนกลาง
ผูด้ ำ� เนินธุรกิจมีระยะเวลาอยูใ่ นโรงเรียนร้อยกว่า 6 ปี
จากค�ำจ�ำกัดความดังกล่าวขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศดังกล่าว แรงงาน
นอกระบบของไทยก็อาจจะหมายถึง พ่อค้า แม่คา้ รายย่อย หรือแผงลอย การวางของ
ขายริมทางเดินเท้า ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมในบ้าน...” (อัมพร จุณณานนท์, 2530)
ในส่วนของงานศึกษาทีม่ ุ่งเน้นไปทีก่ ลุ่มผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น มีตวั อย่างเช่น
งานศึกษาเรื่อง “สถานภาพในการประกอบอาชีพของแรงงานสตรีทต่ี ดั เย็บเสือ้ ผ้าใน
เศรษฐกิจนอกระบบเขตธนบุร”ี ของนิตยา อัศวพงศ์พลู กิจ ให้คำ� จ�ำกัดความของสตรีเย็บผ้า
ในเศรษฐกิจนอกระบบไว้วา่ หมายถึง สตรีทท่ี ำ� งานรับจ้างเย็บผ้าในสถานประกอบการ
ขนาดเล็กและรวมถึงผูร้ บั เหมางานเย็บผ้าไปท�ำทีบ่ า้ น (นิตยา อัศวพงศ์พลู กิจ, 2541)  
รวมถึงชัยวัธน์ เกิดผลและนิตยา เจียระไนปรีดิ ์เปรมท�ำการศึกษาสภาพการจ้างและการ
ท�ำงานของผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น ซึง่ เป็ นรูปแบบหนึ่งของการท�ำงานแบบไม่เป็ นระบบ  
โดยทีง่ านทีร่ บั มาท�ำทีบ่ ้านมักจะเป็ นงานประเภทตัดเย็บเสือ้ ผ้า ทอผ้า และจักสาน  
อย่างไรก็ตามลักษณะของงานทีท่ ำ� จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิน่ หรือแต่ละภาค
เช่น ในกรุงเทพมหานครจะพบงานตัดเย็บเสือ้ ผ้าโหลมากทีส่ ดุ ในภาคกลางจะเป็ นงาน
เจียระไนและขัดเพชรพลอยมากทีส่ ดุ ในภาคเหนือจะเป็นงานจักสานและตัดเย็บเสือ้ ผ้าโหล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็ นงานทอผ้ามากทีส่ ดุ ในขณะทีภ่ าคใต้จะเป็ นงานแกะ
เนื้อปูปลาและหอยรวมถึงงานขูดเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (ชัยวัธน์ เกิดผลและนิตยา
เจียระไนปรีดิ ์เปรม, 2535)
ในส่วนของงานศึกษาทีเ่ ก็บข้อมูลจากกลุม่ แรงงานทีห่ ลากหลาย มีตวั อย่างเช่น
งานศึกษาเรือ่ ง “การท�ำงานของผูห้ ญิงในตลาดแรงงานนอกระบบในเมืองเชียงใหม่” ของ
เบ็ญจา  จิรภัทรพิมล  โดยงานศึกษาชิน้ นี้ให้นยิ ามของการท�ำงานนอกระบบว่าหมายถึง
การท�ำงานเชิงเศรษฐกิจในกิจการขนาดเล็กทีเ่ ป็นลักษณะการผลิตแบบครอบครัว  โดยที่
จะมีการจ้างแรงงานนอกครัวเรือนหรือจะไม่จา้ งก็ได้ โดยเบ็ญจาท�ำการเก็บข้อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่าง 3 กลุม่ คือ กลุม่ บริการประกอบด้วย พนักงานเสิรฟ์ พนักงานท�ำความสะอาด
ั ๊ ้ำมัน หมอนวดและคนงานก่อสร้าง กลุม่ ขายของ
คนท�ำงานบ้าน พีเ่ ลีย้ งเด็ก คนงานปมน�
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ข้างถนนหรือหาบเร่แผงลอย และกลุม่ รับเหมาช่วง (เบ็ญจา  จิรภัทรพิมล, 2534)
งานศึกษาของนภัส ศิรสิ มั พันธ์ เรือ่ ง “แรงงานทีถ่ กู บดบัง” มิได้ให้นิยามของ
แรงงานนอกระบบหรือเศรษฐกิจนอกระบบ แต่มกี ารกล่าวว่า ลักษณะเด่นของสตรีใน
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบคือ “การไม่ปรากฏให้เห็น” ซึ่งหมายถึงการสร้างสรรค์ทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มนี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถบันทึกได้ (นภัส ศิรสิ มั พันธ์, 2537) โดยงาน
ศึกษาชิน้ นี้ทำ� การศึกษากรณีศกึ ษาของแรงงานนอกระบบ 10 กรณี ประกอบด้วย
ผูป้ ระกอบอาชีพบริกรในผับ 1 คน ช่างเย็บผ้า 1 คน แม่คา้ หาบเร่ 3 คน หญิงรับซ่อม
เสือ้ ผ้าและรับจ้างซักผ้า 1 คน ช่างท�ำผม 1 คน หมอดู 1 คน และเจ้าของร้านอาหาร
ขนาดเล็ก 2 คน
จึงอาจกล่าวได้วา่ ในภาพรวมแล้วการศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบของไทย
ในช่วงแรกยังมิได้มกี ารให้นยิ ามของแรงงานนอกระบบทีช่ ดั เจนและเป็นทีย่ อมรับร่วมกัน
โดยทัวไปว่
่ าแรงงานนอกระบบหมายถึงคนกลุม่ ใดรวมถึงยังไม่มกี ารใช้คำ� ว่าแรงงานนอก
ระบบในงานศึกษาวิจยั หากแต่งานศึกษาต่าง ๆ เรียกผูท้ เ่ี ป็ นแรงงานนอกระบบด้วยค�ำ
ทีส่ ะท้อนถึงกิจกรรรมทางเศรษฐกิจทีแ่ รงงานเหล่านัน้ กระท�ำอยู่ เช่น การประกอบอาชีพ
ส่วนตัว (ประดิษฐ์ ชาสมบัตแิ ละผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2531) ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น (ชัยวัธน์
เกิดผลและนิตยา เจียระไนปรีดเปรม,
ิ์
2535) หรือใช้คำ� ในลักษณะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ
เช่น แรงงานทีถ่ กู บดบัง (นภัส ศิรสิ มั พันธ์, 2531)
ด้วยเหตุดงั กล่าวงานศึกษาแต่ละชิน้ จึงมีจดุ มุง่ เน้นและมีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างตามความเข้าใจและความสนใจของผูศ้ กึ ษา กลุ่มตัวอย่างทีถ่ ูกจัดให้เป็ น
แรงงานนอกระบบจึงมีทงั ้ ผูท้ เ่ี ป็ นนายจ้างหรือเป็ นเจ้าของกิจการ ผูท้ เ่ี ป็ นลูกจ้าง และผู้
ทีม่ ลี กั ษณะกึง่ ลูกจ้าง (ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น) อย่างไรก็ตามมีขอ้ สังเกตว่า อาชีพเกษตรกร  
และอาชีพขับรถรับจ้าง ไม่วา่ จะเป็นมอเตอร์ไซค์รบั จ้างหรือแท็กซีม่ กั จะไม่ได้ถกู พิจารณา
ว่าเป็ น “แรงงานนอกระบบ” เนื่องจากไม่พบว่ามีงานทีก่ ล่าวถึงเศรษฐกิจนอกระบบหรือ
การท�ำงานนอกระบบทีม่ งุ่ เก็บข้อมูลของผูท้ ำ� อาชีพเกีย่ วกับเกษตรกรรม ตัวอย่างเช่น
บทความเรือ่ ง “ตลาดอาชีพอิสระ : มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง” ของ นุชจรินทร์ เกษมสุขวรรัตน์
ในปี พ.ศ. 2534 ไม่ได้มกี ารใช้แนวคิดหรือการกล่าวถึงค�ำว่า “นอกระบบ” อยูใ่ นการ
ศึกษาเลย  
3.2 การเกิ ดขึน้ ของค�ำว่าแรงงานนอกระบบ
ค�ำว่า “แรงงานนอกระบบ” ปรากฏขึน้ และถูกใช้อย่างมีจดุ มุง่ หมายในช่วงต้น
ทศวรรษ 2540 ซึง่ มีขอ้ สังเกตว่าจุดมุง่ หมายทีว่ า่ นัน้ มีนยั ยะอยูท่ ก่ี ารสร้างความคุม้ ครอง
ให้ก ับ ผู้ท่ีท� ำ งานในเศรษฐกิจ นอกระบบ เช่ น ในเอกสารสรุ ป งานสัม มนาเรื่อ ง
“ประสบการณ์การจัดองค์กรและการพัฒนาแรงงานนอกระบบในต่างประเทศ : ศึกษา
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กรณีตวั อย่างจากอินเดียและเกาหลี” (เครือข่ายพัฒนาสตรีแรงงานนอกระบบ, 2540)  
และในงานของจรัญญา  วงศ์พรหม (2541)  เรือ่ ง “แรงงานสตรีอสี าน การรับช่วงการ
ผลิตของอุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์” ซึง่ ในเอกสารทัง้ สองชิน้ ดังกล่าวมีการให้นิยาม
ของค�ำว่า “แรงงานนอกระบบ” ไว้ในการศึกษา อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีงานศึกษาบางส่วน
ทีไ่ ม่ได้ใช้คำ� ว่า “แรงงานนอกระบบ” อยูด่ ว้ ย  เช่น งานศึกษาของวีระศักดิ ์ ศรีรกั ษ์ (2541)  
เรือ่ ง “การศึกษาการใช้แรงงานสตรีภาคเศรษฐกิจนอกระบบในชนบทจังหวัดชัยภูม”ิ ไม่
ใช้คำ� ว่าแรงงานนอกระบบ แต่ใช้คำ� ว่าแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
ค�ำว่า “แรงงานนอกระบบ” เริม่ ถูกใช้กนั อย่างแพร่หลายมากขึน้ ในช่วงครึง่ หลัง
ของทศวรรษ 2540 ในช่วงเวลานี้ปรากฏงานหลายชิน้ ทีใ่ ช้คำ� ว่าแรงงานนอกระบบ  และ
งานส่วนใหญ่กใ็ ห้คำ� อธิบายต่อลักษณะของแรงงานนอกระบบสอดคล้องกัน กล่าวคือ
หมายถึงคนท�ำงานทีป่ ราศจากความคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงานเช่น งานวิจยั ของภาวดี
ทองอุไทย (2546) เรือ่ งการคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับผูท้ ำ� งานในภาคนอกระบบและ
ภาคเกษตร หลังจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2548 ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติกเ็ ริม่ ท�ำการเก็บข้อมูล
สถิตขิ องแรงงานนอกระบบเป็นครัง้ แรก (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2549) รวมถึงในปีพ.ศ.
2548  - 2549 ก็ได้เกิดมีงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนจากหน่วยงานราชการในเรือ่ งของการสร้าง
ความคุม้ ครองให้กบั คนท�ำงาน โดยเฉพาะความคุม้ ครองจากระบบประกันสังคม ซึง่ ทุก
งานจะใช้ชอ่ื เรือ่ งทีม่ คี ำ� ว่า “แรงงานนอกระบบ” เช่น ในปี พ.ศ. 2548 มีรายงานการศึกษาวิจยั
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการขยายความคุม้ ครองประกันสังคมสูแ่ รงงาน
นอกระบบ เสนอต่อ ส�ำนักงานประกันสังคม โดย โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และโครงการศึกษาความเสีย่ งและความ
คุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับแรงงานนอกระบบในประเทศไทย เสนอต่อ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง โดย สมชัย ฤชุพนั ธุแ์ ละสุรสั วดี หุน่ พยนต์ ส่วนในปี พ.ศ. 2549 มีรายงาน
ทางวิชาการเรื่อง “แรงงานนอกระบบ: การคุ้มครองประกันสังคม” โดยส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภา ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองทีค่ ำ� ว่าแรงงานนอกระบบถูกใช้อย่างแพร่
หลายและเข้ามาแทนทีค่ ำ� อืน่ ๆ ทีเ่ คยใช้มาก่อนหน้านี้  
จากทีก่ ล่าวมาจึงอาจตัง้ ข้อสังเกตได้วา่ ค�ำว่า “แรงงานนอกระบบ” เริม่ เกิดขึน้
และถูกใช้อย่างแพร่หลายมาตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษ 2540  โดยเกิดขึน้ จากงานศึกษาทีม่ งุ่ เน้น
เรือ่ งการสร้างสวัสดิการและความคุม้ ครองให้กบั ผูท้ ท่ี ำ� งานอยูใ่ นเศรษฐกิจนอกระบบ  ใน
ช่วงดังกล่าวนี้  ค�ำว่าแรงงานนอกระบบจึงถูกใช้ในทางทีห่ มายถึงแรงงานทีไ่ ม่มสี วัสดิการ
และไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน
3.3 การให้หมายความของแรงงานนอกระบบในระยะต่อมา
ดังได้กล่าวในหัวข้อทีผ่ า่ นมาว่าในช่วงครึง่ หลังของทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา  
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ค�ำว่าแรงงานนอกระบบถูกใช้อย่างแพร่หลาย และค่อนข้างจะถูกใช้โดยมีนยั ยะไป
ในทางเดียวกันคือหมายถึงแรงงานทีไ่ ม่ได้รบั สวัสดิการและความคุม้ ครอง  
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าตัง้ แต่ชว่ งปลายทศวรรษ
2540 ต่อเนื่องถึงต้นทศวรรษ 2550 ค�ำว่าแรงงานนอกระบบยังถูกให้คำ� นิยามทีแ่ ตกต่างกัน
อยูใ่ นรายละเอียดด้วย แม้แต่หน่วยงานราชการเองก็ยงั มีการให้คำ� นิยามทีแ่ ตกต่างกัน
ซึง่ กุศล สุนทรธาดา ให้เหตุผลของการทีย่ งั ไม่มหี น่วยงานใดเป็ นเจ้าภาพในการก�ำหนด
ค�ำจ�ำกัดความของแรงงานนอกระบบที่สามารถอ้างอิงเป็ นนิยามกลาง (common
definition) ได้ เนื่องจากแรงงานนอกระบบเกีย่ วข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนัน้ จึงยังไม่ม ี
ความหมายของแรงงานนอกระบบทีช่ ดั เจน (กุศล สุนทรธาดา, 2550)
ตัวอย่างของการให้คำ� นิยามแรงงานนอกระบบทีแ่ ตกต่างกันมีดงั นี้
มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพให้นยิ ามของแรงงานนอกระบบว่าหมาย
ถึง ผูใ้ ช้แรงงานทีท่ ำ� งานโดยไม่มสี ญ
ั ญาการจ้างงานทีเ่ ป็ นทางการ หรือไม่มนี ายจ้างตาม
ความหมายของกฎหมายแรงงาน ไม่ได้ทำ� งานอยูใ่ นสถานประกอบการของนายจ้าง ไม่ม ี
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนทีแ่ น่ นอน หรือเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ หรือเป็ นผูท้ ท่ี �ำงาน
ชัวคราว
่
แรงงานอกระบบจึงเป็ นแรงงานทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกรอบความคุม้ ครองของกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม (มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ, มปป.)
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานให้นยิ ามของแรงงานนอกระบบว่าหมายถึง
แรงงานทีไ่ ม่ได้รบั การคุม้ ครองในระบบการประกันสังคมเป็ นก�ำลังแรงงานทีค่ รอบคลุม
ประชากรไทยเกือบกึง่ หนึ่งของประเทศ (แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานนอกระบบ,
มปป.)
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติให้นยิ ามของแรงงานนอกระบบแตกต่างกันไปเล็กน้อย
ในแต่ละปี เช่น ในปี พ.ศ. 2551 ให้นิยามของแรงงานนอกระบบว่าหมายถึงผูท้ ท่ี ำ� งาน
ตัง้ แต่อายุ 15 ปีขน้ึ ไปแต่การท�ำงานไม่ได้รบั การคุม้ ครองและไม่มหี ลักประกันทางสังคม
จากการท�ำงาน (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2551) และในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2555 ให้
นิยามของแรงงานนอกระบบว่าหมายถึง  ผูม้ งี านท�ำทีไ่ ม่ได้รบั การคุม้ ครองและไม่มหี ลัก
ประกันทางสังคมจากการท�ำงานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ,
2552 - 2555)
ส�ำนักงานประกันสังคม (2548) ให้ความหมายแรงงานนอกระบบว่าหมายถึง
ผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รบั ความคุ้มครองจากกฎหมายประกันสังคม เป็ นบุคคลที่ไม่ใช่
ข้าราชการ และมีเงินเดือนประจ�ำ ได้แก่ ลูกจ้างในกิจการภาคเกษตร และประมง ลูกจ้าง
ทีจ่ า้ งในลักษณะเป็ นครัง้ คราว หรือตามฤดูกาล ลูกจ้างทีท่ ำ� งานบ้าน ผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระทัง้ ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นและผูร้ บั จ้างท�ำของ (อ้างถึง
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ใน กุศล สุนทรธาดา, 2550)
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ให้ความหมายของแรงงานนอกระบบว่า
เป็ นผูท้ ท่ี �ำงานในภาคเศรษฐกิจทีไ่ ม่เป็ นทางการหรือในสาขานอกระบบ ซึ่งเป็ นการ
ท�ำงานทีไ่ ม่มรี ะเบียบแบบแผน และไม่มกี ารรวมตัวจัดตัง้ เป็นองค์กรแรงงงานนอกระบบ
(อ้างถึงใน กุศล สุนทรธาดา, 2550)
เช่นเดียวกับการให้นยิ ามทีแ่ ตกต่างหลากหลายไปตามวัตถุประสงค์ของผูศ้ กึ ษา  
การจ�ำแนกแรงงานนอกระบบออกเป็ นกลุม่ หรือประเภทต่าง ๆ ก็มคี วามแตกต่างหลาก
หลายด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพแบ่งแรงงานนอกระบบสามารถแบ่งออก
เป็ น 3 กลุม่ ดังนี้7
1.แรงงานนอกระบบภาคการผลิตซึง่ แบ่งเป็นผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น (Subcontracted
Workers) และผูผ้ ลิตเพือ่ ขาย (Self Employed)
2.แรงงานนอกระบบภาคบริการ
3.แรงงานนอกระบบภาคเกษตร
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติรายงานผลการส�ำรวจแรงงานอกระบบในปี พ.ศ. 2551
โดยแบ่งประเภทของแรงงานนอกระบบแบ่งออกเป็ น6 ประเภทคือ
1.แรงงานอกระบบภาคการเกษตร
2.แรงงานนอกระบบสาขาขายส่งและขายปลีก
3.แรงงานนอกระบบสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
4.แรงงานนอกระบบสาขาการผลิต
5.แรงงานนอกระบบสาขาก่อสร้าง
6.แรงงานนอกระบบอืน่ ๆ เช่น ขนส่ง การศึกษา บริการชุมชน ฯลฯ
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานอกระบบจ�ำแนกประเภทของแรงงาน
นอกระบบทีย่ งั ไม่ได้รบั การคุม้ ครองได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีห่ นึ่งเป็นกลุม่ ทีท่ ำ� งานรับจ้าง
และมีเงินเดือนประจ�ำ เช่น แรงงานทีร่ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น แรงงานรับจ้างท�ำของ แรงงาน
รับจ้างท�ำการเกษตรตามฤดูกาล แรงงานประมง คนรับใช้ตามบ้าน กลุม่ ทีส่ องคือกลุม่ ที่
ท�ำอาชีพอิสระทัวไป
่ เช่น เกษตรกร แม่คา้ หาบเร่แผงลอย ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม คน
ขับรถรับจ้าง

มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ เข้าถึงจากเว็บไซต์ http://homenetthailand.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=23&lang=th
7
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จากตัวอย่างทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ ในช่วงต้นทศวรรษ 2550 มีองค์กรเอกชน
และหน่วยงานราชการหลายแห่งให้ความสนใจทีจ่ ะศึกษาและเก็บข้อมูลเกีย่ วกับแรงงาน
นอกระบบ ดังนัน้ หน่วยงานเหล่านัน้ จึงได้ให้คำ� นิยามและท�ำการแบ่งประเภทของแรงงาน
นอกระบบเพือ่ เป็นกรอบในการพิจารณาศึกษาและเก็บข้อมูลตามจุดเน้นและภารกิจของ
หน่วยงานของตนเอง  ท�ำให้การให้คำ� นิยามและการแบ่งประเภทของแรงงานนอกระบบ
ในช่วงเวลาดังกล่าวแม้จะมีนยั ยะหรือทิศทางไปในทางเดียวกัน แต่กย็ งั ไม่เป็ นเอกภาพ
และไม่ได้มคี วามหมายแบบเดียวกันทัง้ หมด ซึง่ ความแตกต่างของการให้นิยามและ
การแบ่งประเภททีแ่ ตกต่างกันดังกล่าว น�ำไปสูค่ วามเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นและไม่ตรงกัน
ของผูเ้ กีย่ วข้อง ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็จะส่งผลอย่างส�ำคัญต่อการก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการ
4. เรื่องราวของแรงงานนอกระบบไทยจากการศึกษาในอดีต
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั มีงานศึกษาจ�ำนวนมากท�ำการศึกษาข้อมูลทัวไปของ
่
แรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้  ชัวโมง
่
การท�ำงาน และสุขภาพ โดยมีทงั ้ แบบทีท่ ำ� การศึกษาเฉพาะกลุม่ เช่น กลุม่ ผูร้ บั งานไป
ท�ำทีบ่ า้ น กลุ่มอาชีพบริการ และแบบทีศ่ กึ ษาในภาพรวมหลายอาชีพ ผลการศึกษาที่
งานศึกษาส่วนใหญ่พบตรงกันคือแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นผูท้ ม่ี กี ารศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีชวโมงท�
ั่
ำงานมากกว่าวันละ 8 ชัวโมง
่
และได้รบั รายได้จากการท�ำงาน
ไม่แตกต่างจากระดับค่าจ้างขัน้ ต�่ำมากนัก
เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มโยงข้อค้นพบจากการศึกษาเข้ากับทฤษฎีเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
นอกระบบและการท�ำงานนอกระบบในภายหลัง ในทีน่ ้ีจงึ น�ำเสนอผลการศึกษาเกีย่ วกับ
แรงงานนอกระบบบางส่วน
4.1 การท�ำเป็ นอาชีพเสริ ม
งานศึกษาหลายชิน้ พบว่าแรงงานนอกระบบประเภทรับงานมาท�ำทีบ่ า้ นมักจะ
เป็ นอาชีพเสริมจากอาชีพหลักทางการเกษตรหรือการเป็ นแม่บา้ น ตัวอย่างเช่น
ชัยวัธน์ เกิดผลและนิตยา เจียระไนปรีดิ ์เปรม (2535) พบว่าสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและแรงงานทีไ่ ด้เกิดขึน้ ในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2516-2527 ท�ำให้
นายจ้างหลายรายได้เปลีย่ นแปลงกรรมวิธใี นการผลิตและการบริหารงานใหม่ โดย
หันไปใช้ระบบการผลิตแบบกระจายการผลิตไปตามบ้านเรือนส่วนบุคคลแทนการผลิตใน
รูปแบบการจ้างคนมาท�ำงานในโรงงานและพบว่า ผูร้ บั งานมาท�ำทีบ่ า้ นเป็ นผูม้ อี าชีพ
ทางการเกษตรมากทีส่ ดุ   รองลงไปเป็ นพวกแม่บา้ นและผูท้ ว่ี า่ งงาน
เบ็ญจา จิรภัทรพิมล (2542) ท�ำการศึกษาแรงงานสตรีกบั การรับงานมาท�ำที่
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บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานประเภททอผ้าและเย็บผ้า  ผลการศึกษาพบว่าคนชนบทใน
หมู่บา้ นทางภาคเหนือมิได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก แต่ได้หนั ไปประกอบ
อาชีพนอกภาคเกษตรเป็ นหลัก โดยผูช้ ายจะท�ำงานประเภทก่อสร้าง แกะสลักไม้ และ
รับจ้างทัวไป
่ ส่วนผูห้ ญิงจะท�ำงานทอผ้าและเย็บผ้า โดยเวลาในการท�ำงานเย็บผ้าและ
ทอผ้าของแรงงานสตรีมกั จะถูกผนวกเข้ากับชีวติ ประจ�ำวัน คือจะเป็ นเวลาหลังจากที่
เสร็จจากงานบ้าน และท�ำไปเรือ่ ย ๆ ตลอดทัง้ วันโดยไม่ได้เร่งรีบหรือเคร่งเครียด  
วิจติ รา พรหมพันธุมและชัยวัธน์ เกิดผล (2535) พบว่าคนงานหญิงทีไ่ ด้รบั ค่าจ้าง
ตามผลงานหรือค่าจ้างรายชิน้ ซึง่ ท�ำงานอยู่ทบ่ี า้ นส่วนใหญ่มงี านอื่นท�ำไปด้วย และใช้
เวลาท�ำงานตามสะดวก  คือจะใช้เวลาว่างจากงานบ้านและงานอืน่ ๆ มาท�ำงานนี้  
จรัญญา วงษ์พรหม (2541) พบว่า  อาชีพหลักในชุมชนคือเกษตรกรรมท�ำนา
ปลูกอ้อยและมันส�ำปะหลัง อาชีพเสริมในชุมชนมีหลายอย่าง แต่ทท่ี �ำกันมากคือการ
ประกอบดอกไม้ประดิษฐ์  นอกจากนัน้ จะมีการรับจ้างท�ำริบบิน้ เพือ่ ร้อยพวงมาลัย  เย็บ
เสือ้ ส�ำเร็จรูปและทอผ้าไหม  
จากตัวอย่างงานศึกษาทีก่ ล่าวมาชีใ้ ห้เห็นตรงกันว่า ผูท้ ร่ี บั งานมาท�ำทีบ่ า้ นนัน้
มิได้ทำ� งานประเภทนี้แต่เพียงประเภทเดียว แต่มกั จะท�ำงานประเภทอืน่ ควบคูก่ นั ไปด้วย  
โดยเฉพาะงานในภาคเกษตรกรรม  การท�ำงานนอกระบบจึงเป็นแค่เพียงอาชีพเสริมเพือ่
เพิม่ รายได้ มิใช่อาชีพหลัก
4.2 ผลิ ตภาพต�ำ่ และความยากจน (ไม่มที างเลือกในการประกอบอาชีพอื่น)
งานศึกษาเรือ่ งแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มกั จะมีขอ้ สรุปตรงกันว่าแรงงาน
นอกระบบเป็ นผูท้ ม่ี กี ารศึกษาน้อย จึงมีผลิตภาพแรงงานต�่ำ  ดังนัน้ จึงไม่มที างเลือกใน
การประกอบอาชีพมากนัก ตัวอย่างเช่นวิจติ รา พรหมพันธุมและชัยวัธน์  เกิดผล (2535)
พบว่าคนงานหญิงส่วนใหญ่มคี วามพอใจกับงานทีท่ ำ� อยู่ เนื่องจากคิดว่าตนเองไม่มคี วามรู้
ทีจ่ ะไปท�ำงานแบบอืน่ ได้ ในส่วนของนายจ้างพบว่านายจ้างส่วนมากมีความเห็นว่าการ
จ้างคนงานหญิงท�ำงานตามผลงานได้ผลงานทีด่ กี ว่าการจ้างแบบอืน่ และช่วยประหยัด
ต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตามนายจ้างหลายรายได้รบั ความกระทบกระเทือนจากการ
ขาดงานบ่อยและจากการท�ำตามความพอใจเป็ นอย่างมากด้วย
เบ็ญจา จิรภัทรพิมล (2534) พบว่าแรงงานหญิงซึง่ ท�ำงานในเศรษฐกิจ
นอกระบบส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับประถมศึกษา มาจากครัวเรือนเกษตรรายย่อยที่
ไม่มที ด่ี นิ ท�ำกิน การทีผ่ หู้ ญิงเหล่านี้ตอ้ งท�ำงานวนเวียนอยูใ่ นเศรษฐกิจนอกระบบส่วนหนึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทีผ่ หู้ ญิงมีความรูน้ ้อยและขาดทักษะในการท�ำงานประเภทอืน่
ชัยวัธน์ เกิดผลและนิตยา เจียระไนปรีดิ ์เปรม (2535) พบว่าผูร้ บั งานไปท�ำที่
บ้านส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สมรสแล้ว อายุระหว่าง 21-40 ปี ฐานะครอบครัวยากจน  มี
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การศึกษาน้อยคือจบเพียงชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 อย่างไรก็ตามผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นส่วนใหญ่
ไม่ได้มภี าระเลีย้ งดูบตุ รหลาน ดังนัน้ ภาระการเลีย้ งดูบตุ รหลานจึงไม่ใช่เหตุผลส�ำคัญของ
การทีต่ อ้ งรับงานมาท�ำทีบ่ า้ นแทนการไปท�ำงานในโรงงาน  
จรัญญา วงศ์พรหม (2541) พบว่าลักษณะงานจะเป็ นการประกอบช่อดอกไม้/
ผลไม้ วัสดุทงั ้ หมดไม่วา่ จะเป็ นก้าน ใบ ดอก/ผลไม้ กาว เทปพันก้าน ฯลฯ โรงงานเป็ น
ผูจ้ ดั ส่งมาให้ ผูร้ บั งานไม่ตอ้ งลงทุนอะไร เพียงแต่ใช้แรงงานเท่านัน้   และหากมีงานแบบ
ใหม่ ๆ เข้ามา ก็จะมีพนักงานจากโรงงานมาสาธิตวิธปี ระกอบ ซึง่ ก็มกั จะไม่มปี ญั หา  
เพราะไม่ใช่งานทีย่ าก
จากตัวอย่างงานศึกษาทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ งานศึกษาเหล่านี้มขี อ้ สรุปทีต่ รงกัน
ว่าแรงงานสตรีทท่ี ำ� งานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบไม่ได้เป็นเพราะต้องเลีย้ งดูบตุ รหลาน
หรือต้องเป็ นแม่บา้ น  แต่เป็ นเพราะมีการศึกษาน้อย  สามารถท�ำงานได้เฉพาะงานทีไ่ ม่
ซับซ้อนและไม่ตอ้ งใช้ฝีมอื จึงไม่มที างเลือกในการประกอบอาชีพมากนัก
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่   การศึกษาเรือ่ งแรงงานนอกระบบของไทยในอดีต
มีแนวโน้มทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นว่าแรงงานนอกระบบเป็ นแรงงานในตลาดทุตยิ ภูม  ิ เป็ นแรงงาน
ทีม่ ที กั ษะและความสามารถไม่สงู   ดังนัน้ จึงได้รบั ค่าจ้างและสวัสดิการไม่สงู ตามไปด้วย  
และสาเหตุทแ่ี รงงานเหล่านี้ไม่ได้เรียกร้องต่อรองกับผูว้ า่ จ้างมากนัก  อาจเป็นเพราะการ
ท�ำงานเช่นนี้เป็ นการท�ำเป็ นอาชีพเสริมจากงานหลักเท่านัน้
5. ความหลากหลายและจุดสนใจของการศึกษาแรงงานนอกระบบในปัจจุบนั
ดังได้กล่าวไปแล้วว่าในอดีต การศึกษาเรื่องแรงงานนอกระบบมักจะมุ่งเน้น
ศึกษากลุม่ คนท�ำงานเฉพาะกลุม่ อาชีพโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น จุดมุง่ หมาย
ของการศึกษาจะเน้นไปทีข่ อ้ มูลทัวไปของแรงงาน  ลั
่
กษณะการท�ำงานและค่าตอบแทน
ทีไ่ ด้รบั   
วัตถุประสงค์และจุดสนใจของการศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบเริม่ มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา มีงานศึกษาหลายชิน้
เกีย่ วกับแรงงานนอกระบบทีม่ งุ่ ศึกษาในประเด็นทีแ่ ตกต่างออกไปจากในช่วงก่อนหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นเรือ่ งการสร้างความคุม้ ครองให้กบั แรงงานนอกระบบ  ตัวอย่าง
เช่น ในปี พ.ศ. 2548 โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท�ำการศึกษาเรือ่ งความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการขยายความคุม้ ครอง
ประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ในปี เดียวกันสมชัย ฤชุพนั ธุแ์ ละสุรสั วดี หุ่นพยนต์
ท�ำการศึกษาเรือ่ งทางเลือกส�ำหรับรูปแบบการออมและการออมเพือ่ การเกษียณอายุ
(การศึกษาชิน้ นี้แม้ไม่มคี ำ� ว่าแรงงานนอกระบบในชือ่ เรือ่ ง  แต่กเ็ ป็ นการศึกษาเรือ่ งการ
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ออมเพือ่ การเกษียณอายุของแรงงานนอกระบบ) ในปีต่อมาคือปี พ.ศ. 2549 ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒสิ ภาท�ำการศึกษาเรือ่ ง “แรงงานนอกระบบ : การคุม้ ครองประกันสังคม”
และถัดมาในปี พ.ศ. 2550 ฐนันดร์ศกั ดิ ์  บวรนันทกุล ท�ำการศึกษาเรือ่ ง “แนวทางการ
ขยายความคุม้ ครองประกันสังคมแก่ผปู้ ระกันตนซึง่ มิใช่ลกู จ้าง” ซึง่ งานศึกษาเหล่านี้ม ี
จุดร่วมกันทีน่ ่าสังเกตคือเป็ นงานศึกษาทีม่ ผี ศู้ กึ ษาเป็ นหน่วยงานราชการหรือไม่เช่นนัน้
ก็ได้รบั ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องและงานศึกษาเหล่านี้มวี ตั ถุประสงค์
อยูท่ ก่ี ารศึกษาเรือ่ งการสร้างเสริมสวัสดิการสังคมและความมันคงในการท�
่
ำงานให้กบั
แรงงานนอกระบบ
นอกจากงานศึกษาทีท่ ำ� โดยหน่วยราชการหรือได้ทนุ จากหน่วยงานราชการแล้ว
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานนอกระบบ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ก็เป็ นแหล่งทุนส�ำคัญอีกแหล่งทีใ่ ห้ทุนสนับสนุ นการศึกษาแรงงาน
นอกระบบ โดยในปี พ.ศ. 2550 มีงานศึกษาหลายชิน้ ภายใต้การให้ทนุ ของหน่วยงาน
ดังกล่าวท�ำการศึกษาแรงงานนอกระบบในประเด็นทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
งานศึกษาเหล่านี้มคี วามแตกต่างหลากหลายในประเด็นและกลุม่ ตัวอย่างที่
ท�ำการศึกษาไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการขยายความคุม้ ครองประกันสังคม การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ การพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท. และการสร้างความเข้มแข็งในการ
รวมกลุม่   
ความหลากหลายของกลุม่ เป้าหมายและจุดมุง่ หมายในการศึกษาเรือ่ งแรงงาน
นอกระบบยังอาจพิจารณาได้จากการเผยแพร่วารสารแรงงานนอกระบบ (วารสาร
ออนไลน์) ในปี พ.ศ. 2551 โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ซึง่ ในบทบรรณาธิการของวารสารฉบับปฐมฤกษ์กล่าวว่า แนวคิดส�ำคัญของวารสารคือ
การน�ำเสนอบทความวิชาการในประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อแรงงานนอกระบบและเป็ น
ประเด็นทีอ่ ยู่ในความสนใจของสังคม โดยในวารสารฉบับดังกล่าวมีบทความทัง้ สิน้ 4
เรือ่ ง คือ 1. เศรษฐกิจพอเพียงในวิถคี นเมือง : ศักยภาพของแรงงานนอกภาคทางการ
โดย อรศรี งามพิทยาพงศ์ 2. ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีต่อแรงงานนอกระบบ
ภาคเกษตร โดย นฤมล นิราทร 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ โดย
สถาบันวิจยั และให้คำ� ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 4.สิทธิทางสังคมใน
ภาษาของแรงงานต่างด้าว โดย สุรพล ปธานวนิช
บทความทัง้ 4  ชิน้ (ซึง่ เรียบเรียงขึน้ จากรายงานการวิจยั ) ในวารสารแรงงาน
นอกระบบฉบับปฐมฤกษ์น้มี กี ารให้ความหมายและมีการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายของแรงงาน
นอกระบบทีท่ ำ� การศึกษาแตกต่างกันไป ในส่วนของการให้ความหมายและจุดเน้นของ
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็ นแรงงานนอกระบบ บทความที่ 1 บทความที่ 2 และบทความที่ 4 มุง่
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ศึกษาแรงงานนอกระบบในเมือง เกษตรกรและแรงงานข้ามชาติตามล�ำดับ ในขณะที่
บทความที่ 3 ท�ำการศึกษาแรงงานนอกระบบในภาพรวมหลายอาชีพ นอกจากกลุม่ เป้าหมาย
ของการศึกษาจะมีความแตกต่างกันแล้ว วัตถุประสงค์หรือจุดมุง่ หมายในการศึกษาก็ม ี
ความแตกต่างกันมาก กล่าวคือ ในบทความแรกมีจดุ ประสงค์เพือ่ การน�ำแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้   บทความทีส่ องมีจุดมุง่ หมายทีจ่ ะน�ำเสนอมาตรฐานบรรเทา
ผลกระทบและสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกกระเทียม บทความทีส่ ามมุง่ น�ำ
เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในภาพรวม และบทความทีส่ ่ี
ต้องการหาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมกับแรงงานข้ามชาติ
เช่นเดียวกับในวารสารแรงงานนอกระบบฉบับต่อ ๆ มาก็มบี ทความเกีย่ วกับ
แรงงานนอกระบบในประเด็นทีห่ ลากหลายทัง้ ในส่วนของกลุม่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการศึกษา ตัวอย่างเช่น  บทความเรือ่ ง “สวัสดิการพืน้ ฐานส�ำหรับผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น”
โดยนภาพร  อติวานิชยพงศ์ บทความเรือ่ ง “เกษตรพันธะสัญญา : ความหวังของแรงงาน
นอกระบบ” โดยพอพันธุ  ์ อุยยานนท์ บทความเรือ่ ง “18 ปีประกันสังคมไทย การร่วมกัน
สร้างสรรค์เนรมิตองค์กรใหม่” โดยรักษ์ศกั ดิ ์ โชติชยั สถิต บทความเรือ่ ง “ผลกระทบของ
ภาคเกษตรกรรมจากข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย” โดยจิรพรรณ นฤภัทร  
บทความเรือ่ ง “แนวคิดการคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับแรงงานนอกระบบ : ข้อเสนอเพือ่
พิจารณา” และบทความเรือ่ ง “การปรับตัวของเกษตรกรจากผลกระทบของการค้าเสรี :
ความท้าทายต่อแนวคิดการพึง่ ตนเอง” โดย นฤมล นิราทร ทัง้ สองบทความ
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ บทความต่าง ๆ ทีป่ รากฏในวารสารแรงงานนอกระบบ
ดังกล่าวนี้สว่ นใหญ่แล้วมิได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ลุ่มผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น และมิได้มงุ่ เน้นไปที่
การศึกษาข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่างเช่นการศึกษาในอดีต
จึงอาจกล่าวได้ว่าในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ต่อเนื่องต้นทศวรรษ 2550
กระแสความตืน่ ตัวและความสนใจทีส่ งั คมมีตอ่ เรือ่ งแรงงานนอกระบบเป็ นแรงผลักดัน
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้หน่วยงานต่าง ๆ ท�ำการจัดสรรทุนให้กบั ประเด็นดังกล่าว  และเมือ่ มีการ
จัดสรรทุนก็จะมีผทู้ พ่ี ร้อมจะรับทุนดังกล่าวไปท�ำการศึกษาหรือท�ำการรณรงค์เผยแพร่
ความรู  ้ อย่างไรก็ตามด้วยเหตุดงั กล่าวนี้เองจึงท�ำให้เกิดการใช้คำ� ว่าแรงงานนอกระบบ
อย่างแพร่หลายในงานศึกษาต่างๆเป็ นจ�ำนวนมากตามกระแสความสนใจของแหล่งทุน
และสังคม  ทัง้ ๆทีใ่ นความเป็ นจริงแล้ว  งานศึกษาเหล่านัน้ อาจไม่ได้มจี ดุ ประสงค์เพือ่
มุง่ เน้นท�ำการศึกษาในเรือ่ ง “ความเป็ นนอกระบบ” และ “แรงงานนอกระบบ” โดยตรง  
ซึง่ เหตุน้ีเองทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ำ� ให้เกิดความสับสนว่าแรงงานนอกระบบนัน้ แท้จริงแล้ว
หมายถึงใครและเมือ่ กล่าวถึงการศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบ  นันหมายถึ
่
งว่าก�ำลัง
ศึกษาในประเด็นใด
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6. ข้อสังเกตต่อการศึกษาแรงงานนอกระบบในประเทศไทย
6.1 การศึกษาแรงานนอกระบบที่เชื่อมโยงกับทฤษฎี
ในอดีตการศึกษาเรือ่ งแรงงานนอกระบบมักจะเน้นไปทีก่ ารศึกษาในเชิงส�ำรวจ
ั
สภาพทัวไปของคนท�
่
ำงาน สภาพการท�ำงานและปญหาต่
าง ๆ จากการท�ำงาน การศึกษา
ในลักษณะนี้จงึ ไม่มกี ารกล่าวถึงหรือมิได้มแี นวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับการท�ำงานนอกระบบ
มาเป็ นกรอบในการศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่ามีงานศึกษาจ�ำนวนหนึ่งมีขอ้ สรุปที่
สอดคล้องกับค�ำอธิบายของแนวคิดตลาดแรงงานทวิลกั ษณ์และแนวคิดเศรษฐกิจ
นอกภาคทางการแบบส�ำนัก Dualist ทีม่ องว่า ตลาดแรงงานปฐมภูมเิ ป็ นตลาดแรงงาน
ทีแ่ รงงานมีผลิตภาพแรงงานสูงและมีสภาพการจ้างทีด่ ี ส่วนตลาดแรงงานทุตยิ ภูมหิ มายถึง
ตลาดแรงงานทีแ่ รงงานมีผลิตภาพแรงานต�่ำและมีสภาพการจ้างงานทีไ่ ม่ด  ี ก�ำลังแรงงาน
ส่วนทีไ่ ม่สามารถหางานท�ำในภาคเศรษฐกิจทีเ่ ป็นทางการหรือตลาดปฐมภูมกิ จ็ ะต้องท�ำงาน
อยูใ่ นตลาดแรงงานทุตยิ ภูมหิ รือเศรษฐกิจนอกภาคทางการเพือ่ ความอยูร่ อดของตนเอง
และครอบครัว
ตัวอย่างงานศึกษาของไทยทีม่ ขี อ้ สรุปในลักษณะดังกล่าวมักจะเป็ นงานศึกษา
เกีย่ วกับผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นโดยเฉพาะสตรีทร่ี บั งานประเภทสิง่ ทอไปท�ำทีบ่ า้ น ซึง่ งานศึกษา
เหล่านี้จะมีขอ้ สรุปว่าผูห้ ญิงทีร่ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นมีผลิตภาพต�่ำและไม่มที างเลือกในการ
ประกอบอาชีพอืน่ เช่น เบ็ญจา จิรภัทรพิมล (2534) พบว่าการทีแ่ รงงานผูห้ ญิงทีร่ บั งาน
ไปท�ำทีบ่ า้ นต้องท�ำงานวนเวียนอยูใ่ นเศรษฐกิจนอกระบบเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการที่
แรงงานหญิงเหล่านี้มคี วามรูน้ ้อยและขาดทักษะในการท�ำงานประเภทอืน่ เช่นเดียวกับ
ทีช่ ยั วัธน์ เกิดผลและนิตยา เจียระไนปรีดเปรม
ิ ์ (2535) พบว่าผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงทีม่ กี ารศึกษาน้อย งานทีร่ บั มาท�ำทีบ่ า้ นมักจะเป็ นงานประเภทตัดเย็บ
เสือ้ ผ้า ทอผ้า และจักสาน  ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะเป็นงานง่าย ๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้ฝีมอื มากนักและ
ภาระการเลีย้ งดูบตุ รหลานไม่ใช่เหตุผลส�ำคัญของการทีต่ อ้ งรับงานมาท�ำทีบ่ า้ นแทนการ
ไปท�ำงานในโรงงาน ในขณะทีว่ จิ ติ รา พรหมพันธุมและชัยวัธน์ เกิดผล (2535) ก็มขี อ้
สรุปในลักษณะเดียวกันว่าคนงานหญิงท�ำงานตามผลงานส่วนใหญ่มคี วามพอใจกับงาน
ทีท่ ำ� อยู่ เนื่องจากคิดว่าตนเองไม่มคี วามรูท้ จ่ี ะไปท�ำงานแบบอืน่ ได้   
6.2 ปัญหาในก�ำหนดนิ ยามของแรงงานนอกระบบ
ั บนั เป็นการยากทีจ่ ะอธิบายว่าแรงงานนอกระบบหมายถึงคนกลุม่ ใดบ้าง  
ในปจจุ
และยิง่ เป็ นการยากยิง่ ขึน้ ทีจ่ ะตีกรอบว่าการศึกษาในลักษณะใดบ้างทีเ่ ป็ นการศึกษาใน
เรือ่ งเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบ  เหตุผลส�ำคัญอาจเป็นเพราะความไม่ชดั เจนของการให้
ค�ำนิยามของค�ำว่า “แรงงานนอกระบบ” ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั
ดังได้กล่าวแล้วว่าระยะหลังการใช้คำ� ว่าแรงงานนอกระบบในงานศึกษาและจาก
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นิยามของหน่วยงานต่าง ๆ มีจดุ ร่วมกันในเรือ่ งของนิยามกว้างๆ  ทีว่ า่ แรงงานนอกระบบ
คือผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั ความคุม้ ครองหรือไม่มหี ลักประกันทางสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการคุม้ ครอง
จากกฎหมายคุม้ ครองแรงงานหรือกฎหมายประกันสังคมก็ตาม  
การให้นยิ ามกว้าง ๆ ในลักษณะเช่นนี้กอ่ ให้เกิดความยากล�ำบากในการพิจารณา
ว่าแท้ทจ่ี ริงแล้วแรงงานนอกระบบครอบคลุมคนกลุม่ ใดหรือหมายถึงคนกลุม่ ใดบ้างเพราะ
ั บนั พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมมาตรา 40 ก็เปิดโอกาสให้บคุ คลทีม่ ไิ ด้เป็นลูกจ้าง
ในปจจุ
สามารถสมัครเป็นผูป้ ระกันตนโดยอิสระได้ เช่นเดียวกับในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความ
ในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน  ก็ได้ให้ความคุม้ ครองกับคนท�ำงานในอาชีพทีเ่ รียก
ว่ารับงานไปท�ำทีบ่ า้ นและลูกจ้างในภาคเกษตร ดังนัน้ หากถือเอานิยามข้างต้นเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา ก็จะท�ำให้ไม่สามารถก�ำหนดเป็ นการทัวไปว่
่ าผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นหรือ
ผูค้ า้ ขายหาบเร่แผงลอยรวมถึงคนขับรถมอเตอร์ไซค์รบั จ้างเป็นแรงงานนอกระบบได้โดยทันที
เนื่องจากคนเหล่านี้ได้รบั ความคุม้ ครองจากกฎหมายประกันสังคม (หากสมัครใจสมัคร
เข้าเป็ นผูป้ ระกันตน) และกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน  
เช่นนี้แล้ว การพิจารณาว่าใครคือผูท้ เ่ี ป็นแรงงานนอกระบบจึงอาจมิได้หมายถึง
การพิจารณาทีว่ า่ เขาเหล่านัน้ ท�ำงานอาชีพอะไร แต่อาจต้องพิจารณาว่าพวกเขาเหล่านัน้
ถูกครอบคลุมโดยกฎหมายแล้วแต่ยงั ไม่เพียงพอหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งพวกเขาเหล่า
นัน้ ยังไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามสิทธิทพ่ี วกเขาควรได้รบั หรือไม่
ยังมีขอ้ สังเกตทีน่ ่ าสนใจอีกประการหนึ่งคือ หากพิจารณาตามนิยามของ
งานศึกษาทีผ่ า่ นมาว่า  แรงงานนอกระบบหมายถึงแรงงานทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคมก็จะพบว่ามีคนท�ำงานบางประเภท
ทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองและไม่มหี ลักประกันทางสังคมดังกล่าวแต่คนเหล่านัน้ กลับไม่ใช่
กลุม่ เป้าหมายของการศึกษา สังเกตได้จากการทีไ่ ม่มงี านศึกษาชิน้ ใดเลยทีศ่ กึ ษาคนกลุม่ นี้
ในแง่ของการไม่ได้รบั ความคุม้ ครองและไม่มหี ลักประกันตามนิยามของแรงงานนอกระบบ
คนกลุ่มดังกล่าวได้แก่ เจ้าของร้านขายทอง นักเล่นหุน้ (ทีม่ รี ายได้จากการซือ้ ขายหุน้
อย่างเดียว) ดารานักร้อง/นักแสดง ฯลฯ หรืออาจกล่าวโดยรวมได้วา่ เป็ นคนกลุม่ ทีฐ่ านะดี
มีรายได้สงู ดังนัน้ จึงเป็ นทีน่ ่าสงสัยว่าจากนิยามของการศึกษาเรือ่ งแรงงานนอกระบบที่
ผ่านมานัน้ จะสามารถเรียกคนกลุม่ นี้วา่ เป็นแรงงานนอกระบบได้ดว้ ยหรือไม่ เพราะแม้วา่
คนกลุม่ นี้จะมีฐานะดีและรายได้สงู แต่กไ็ ม่ได้ถกู คุม้ ครองจากกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
และกฎหมายประกันสังคม มาตรา 33 เช่นเดียวกับผูค้ า้ หาบเร่แผงลอย
7. ท�ำความรู้จกั กับผูท้ ี่เรียกตัวเองว่าเป็ นแรงงานนอกระบบ
ในช่วงระยะหลังมานี้ แรงงานนอกระบบไม่เพียงแค่เป็ นประเด็นให้นกั วิชาการ
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หรือหน่วยงานราชการท�ำการศึกษา แต่คนท�ำงานส่วนหนึ่งทีเ่ รียกตัวเองว่าเป็ นแรงงาน
นอกระบบก็มกี ารรวมกลุม่ กันแสดงออกถึงตัวตนและข้อเรียกร้องของตนเองในโอกาสต่างๆ
เช่นเดียวกับทีแ่ รงงานในระบบมีการรวมกลุม่ กันเป็ นสหภาพแรงงาน ซึง่ กลุม่ ทีม่ กี ารจัด
กิจกรรมด้วยตนเองและเข้าร่วมงานเวทีสาธารณะต่าง ๆ ทีป่ รากฏเป็ นข่าวอยูเ่ สมอ ๆ
จึงเป็ นทีร่ จู้ กั กันในวงกว้างได้แก่ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ/ศูนย์ประสานงานแรงงาน
นอกระบบและมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ (โฮมเนทไทยแลนด์)   
7.1 มูลนิ ธิ เพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Foundation for Labour
and Employment Promotion)8
มูลนิธฯิ ถือก�ำเนิดมาจาก เครือข่ายผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น ซึง่ เกิดจากการรวม
ตัวของผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นและองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 ภายใต้โครงการส่งเสริมการคุม้ ครองทาง
สัง คม ผู้ร บั งานไปท�ำ ที่บ้า น ซึ่ง ด�ำ เนิ น การโดยองค์ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ
(International Labour Organizations) ต่อมาเครือข่ายเริม่ ทีจ่ ะเป็ นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างใน
นามเครือข่ายแรงงานนอกระบบ หรือ โฮมเนทไทยแลนด์
ในปี พ.ศ. 2540 องค์กรพัฒนาเอกชนทีด่ ำ� เนินงานร่วมกับเครือข่ายได้รว่ มกัน
ก่อตัง้ เป็ นศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
เครือข่ายฯ และศึกษาวิจยั ประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานนอกระบบ รวมทัง้
รณรงค์ให้เกิดการผลักดันกฎหมายและนโยบายคุม้ ครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ศูนย์ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นมูลนิธติ ามกฎหมายภายใต้ชอ่ื มูลนิธิ
เพือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Foundation for Labor and Employment Promotion)
เว็บไซต์ของมูลนิธริ ะบุวา่ มูลนิธมิ วี ตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้
1. พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของแรงงาน
นอกระบบ
2. พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
3. เผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งสิทธิ และมาตรฐานแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารจัดสวัสดิการและการคุม้ ครองทางสังคมแก่
แรงงานนอกระบบ

ข้อมูลเรียบเรียงจากเว็ปไซต์ของมูลนิธิ http://homenetthailand.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=3&Itemid=23&lang=th
8
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5. รณรงค์ให้เกิดการคุม้ ครองทางกฎหมายและนโยบายแก่แรงงานนอกระบบ
ในด้านของการท�ำงาน มูลนิธมิ แี ผนงานและโครงการทีห่ ลากหลาย เช่น โครงการเสริม
สร้างการจ้างงานทีด่ แี ละเป็นธรรม : กรณีผทู้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ น โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายลูกจ้างท�ำงานบ้านในประเทศไทย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
กฎหมายแก่แรงงานนอกระบบในประเทศไทย โครงการ MDG3 โครงการพัฒนาเมือง
เพือ่ คนทุกกลุม่ แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานส�ำหรับแรงงานนอกระบบ : ภาค
การผลิต รวมถึงมีรายงานการวิจยั เรือ่ งสถานการณ์ความไม่เป็ นธรรมของแรงงานนอก
ระบบ : กรณีผทู้ ำ� การผลิตทีบ่ า้ น
มูลนิธใิ ห้ความหมายของแรงงานนอกระบบว่าแรงงานนอกระบบคือผูใ้ ช้แรงงาน
ทีท่ ำ� งานโดยไม่มสี ญ
ั ญาการจ้างงานทีเ่ ป็นทางการ หรือไม่มนี ายจ้างตามความหมายของ
กฎหมายแรงงาน ไม่ได้ทำ� งานอยูใ่ นสถานประกอบการของนายจ้าง ไม่มคี า่ จ้างหรือค่า
ตอบแทนทีแ่ น่นอน หรือเป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ หรือเป็ นผูท้ ท่ี ำ� งานชัวคราว
่
แรงงาน
นอกระบบจึงเป็นแรงงานทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกรอบความคุม้ ครองของกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม ท�ำให้ไม่มหี ลักประกันความมันคงใด
่
ๆ ในการท�ำงาน ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่องงานทีม่ นคง
ั ่ ค่าตอบแทนแรงงานทีเ่ ป็ นธรรม สุขภาพความปลอดภัยในการ
ท�ำงานและความมันคงในการด�
่
ำรงชีวติ เมือ่ เข้าสูว่ ยั ชรา
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ามูลนิธฯิ ถือก�ำเนิดมาจากเครือข่ายผูร้ บั งานไป
ท�ำที่บ้าน ดังนัน้ ถึงแม้ว่าในปจั จุบนั เครือข่ายจะมีการพัฒนามาเป็ นมูลนิธแิ ละมีการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานนอกระบบ  รวม
ถึงมีการก�ำหนดนิยามแรงงานนอกระบบในขอบเขตทีก่ ว้างกว่าการหมายถึงเฉพาะแค่
ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น  แต่กพ็ บว่างานส่วนใหญ่ของมูลนิธยิ งั คงเน้นไปทีก่ ลุม่ ผูท้ ำ� การผลิต
ขนาดเล็กและผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นดังพิจารณาได้จากแผนงานและโครงการทีผ่ า่ นมาของ
มูลนิธฯิ
7.2 เครือข่ายแรงงานนอกระบบ/ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ
เครือข่ายฯ มีจดุ ก�ำเนิดมาจากการรวมกลุม่ กันของกลุม่ ผูท้ ำ� การผลิตขนาดเล็ก
ทีบ่ า้ นและผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น ในช่วงเริม่ ต้นก่อตัง้ เครือข่ายมีนายสมคิด ด้วงเงิน9 เป็ น
ประธานเครือข่าย ซึง่ นายสมคิดเองนอกจากการเป็นประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
แล้ว ยังเป็นประธานกลุม่ หัตถกรรมเครือ่ งทองลงหินอีกด้วย ในส่วนของกรรมการเครือข่าย

9

ซึง่ นายสมคิดก็เป็ นกรรมการมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพด้วย
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ส่วนใหญ่กเ็ ป็ นตัวแทนจากกลุม่ ผูท้ ำ� การผลิตขนาดเล็ก เช่น กลุม่ ตัดเย็บเสือ้ ผ้าเคหะร่ม
เกล้า กลุม่ ประกอบอวนบ้านเหล่าเกวียนหัก กลุม่ ตัดเย็บเสือ้ ผ้าบ้านปา่ เปา เป็ นต้น
ข้อเรียกร้องของเครือข่ายในช่วงแรกนี้ ๆ มักจะเน้นไปทีเ่ รื่องของการขยาย
ความคุม้ ครองพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมให้กบั กลุม่ แรงงานนอกระบบดังกรณีเช่นที่
นายสมคิด ด้วงเงิน ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวในเวทีเสวนาผลักดัน
นโยบาย ‘ร่วมคิด เร่งสร้าง ... การคุม้ ครองแรงงานนอกระบบ : ชีวติ และงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า’
เมือ่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550
“รัฐบาลในอดีตมองเรือ่ งความมันคงของกองทุ
่
นมากกว่าการพัฒนาระบบสวัสดิการ
เพื่อ คนท� ำ งานที่ด้อ ยโอกาส แต่ ภ ายใต้ร ฐั บาลคุ ณ ธรรมเราเชื่อ มันว่
่ า จะเกิด การ
เปลีย่ นแปลง โดยสนับสนุ นให้เกิดสวัสดิการในรูปแบบของประกันสังคมแรงงานนอก
ระบบขึน้ โดยมีหลักการเฉลีย่ ทุกข์เฉลีย่ สุข ให้แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพเข้าสู่
กองทุน จ่ายเงินสมทบตามฐานของรายได้และได้รบั การดูแลเมือ่ ประสบความยากล�ำบาก
ในการด�ำเนินชีวติ โดยเบือ้ งต้นควรจัดสวัสดิการทีจ่ ำ� เป็ นได้แก่ 1) เงินชดเชย การขาด
รายได้เนื่องจากการเจ็บป่วย ประสบอุบตั ิเหตุและไม่สามารถท�ำงานได้ 2) กรณี
ทุพพลภาพ 3) กรณีเสียชีวติ ได้คา่ ท�ำศพและเงินสงเคราะห์บุตรของผูเ้ สียชีวติ และ 4)
กรณีชราภาพ และส�ำนักงานประกันสังคมต้องออกแบบการบริหารกองทุนทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ นี้
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของแรงงานนอกระบบในฐานะเจ้าของกองทุนทีแ่ ท้จริง”10
ในอีกสองปีตอ่ มานายสมคิดก็ได้กล่าวรายงานในเวทีเสวนาสมัชชาแรงงาน
นอกระบบในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร
“แรงงานนอกระบบซึง่ มีจำ� นวน 24.1 ล้านคนเป็ นแรงงานทีส่ ำ� คัญในการสร้าง
ความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จระดับฐานราก คาดหวังว่ารัฐบาลจะมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการเร่งรัด
พัฒนาประกันสังคมมาตรา 40 ในประเด็นต่อไปนี้  1. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูป้ ระกันตน 2. ให้รฐั บาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้กบั แรงงาน
นอกระบบ 3. ให้รฐั บาลจ่ายเบีย้ ประกันสังคม จ�ำนวน 2,000 บาท ให้แก่แรงงานนอกระบบ
ผูท้ ส่ี มัครเข้าประกันตนในมาตรา 40 ภายในปี 2552 นี้ ส่วนในปีต่อไปเป็ นการร่วมจ่าย
ระหว่างรัฐบาลและผูป้ ระกันตน”11

ส�ำนักข่าวประชาไทhttp://prachatai.com/node/12556
ค�ำกล่าวรายงานของนายสมคิด ด้วงเงิน  เวทีเสวนาสมัชชาแรงงานนอกระบบ วันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
10
11
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จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ นายสมคิด ด้วงเงินในฐานะประธานเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบให้ความส�ำคัญกับประเด็นการพัฒนาการขยายความคุม้ ครองพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมส�ำหรับกลุม่ แรงงานนอกระบบด้วยการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในเวทีสาธารณะ
ทัง้ ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 แต่นายสมคิดเองก็ไม่ได้เน้นว่าแรงงานนอกระบบ
หมายถึงแรงงานทีป่ ระกอบอาชีพใด มีลกั ษณะอย่างใด ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ ส�ำหรับนาย
สมคิดในฐานะทีเ่ ป็นประธานเครือข่ายฯ มีความเห็นว่าแรงงานนอกระบบหมายถึงผูท้ ไ่ี ม่
อยูใ่ นระบบประกันสังคม
ในปจั จุบนั เครือข่ายแรงงานนอกระบบได้มกี ารขยายเครือข่ายครอบคลุมถึง
แรงงานนอกระบบในภาคเกษตรและภาคบริการนอกจากนี้ยงั มีเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ในระดับภูมภิ าค ซึง่ ได้มกี ารบริหารจัดการและการด�ำเนินงานทีอ่ สิ ระแตกต่างกันตาม
ความต้องการของสมาชิกภายในภาค โดยอยูภ่ ายใต้ทศิ ทางและนโยบายของเครือข่าย
แรงงานนอกระบบระดับชาติ บริหารงานโดยคณะกรรมการเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ในระดับชาติ ซึง่ ได้รบั เลือกมาจากตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบในระดับภาค ภาคละ
4 คน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
ด้วยเหตุดงั กล่าว แม้วา่ ว่าเครือข่ายฯจะยังคงเน้นทีป่ ระเด็นการพัฒนาการขยาย
ความคุม้ ครองประกันสังคมของกลุม่ แรงงานนอกระบบอยูเ่ ช่นเดิม แต่กม็ กี ารเน้นให้เห็น
ว่าแรงงานนอกระบบหมายความรวมถึงแรงงานกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือไปจากแรงงาน
กลุ่มผูก้ ารผลิตขนาดเล็กและแรงงานทีร่ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นด้วย ดังทีน่ างสุจนิ รุ่งสว่าง
สมาชิกเครือข่ายแรงงานนอกระบบ แสดงความเห็นในงานเสวนาเรือ่ ง ทิศทางการปฏิรปู
ประกันสังคมกับการคุม้ ครองคุณภาพชีวติ คนท�ำงานทุกภาคส่วน  ซึง่ จัดขึน้ ในงานสมัชชา
แรงงาน ปฏิรปู ประกันสังคมกับคุณภาพชีวติ แรงงาน “ประกันสังคมถ้วนหน้า อิสระ และ
โปร่งใส” ณ ห้องคอนเวนชัน่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2554
“กฎหมายประกันสังคมต้องครอบคลุมไปยังแรงงานทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม
เช่น ลูกจ้างในภาคเกษตร ลูกจ้างในครัวเรือน เช่น คนขับรถ คนสวน คนรับใช้ในบ้าน
และแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ เช่น ผูร้ บั งานท�ำทีบ่ า้ น กลุม่ อาชีพอิสระ ค้าขาย
หาบเร่ ขับแท็กซี่ ขีม่ อเตอร์ไซค์รบั จ้าง งานบริการต่าง ๆ เป็นต้น โดยรัฐบาลต้องมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบจ่ายเงินสมทบในอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและสอดคล้องกับบริบทการจ้างงานของ
แรงงานนอกระบบ”12

12

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ http://isw-thai.blogspot.com/?view=classic
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ตะวัน วรรณรัตน์

นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังขยายขอบเขตของข้อเรียกร้องต่อรัฐให้กว้างไปกว่า
ประเด็นเรือ่ งการประกันสังคม โดยครอบคลุมไปถึงเรือ่ งสุขภาพและการฝึ กอบรมเพือ่
พัฒนาทักษะอาชีพดังทีน่ างสุจนิ รุ่งสว่าง ซึ่งในปจั จุบนั (พ.ศ.2556) ด�ำรงต�ำแหน่ ง
ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ กล่าวในงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
รูปแบบการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพือ่ ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559 เมือ่ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556
“ปจั จุบนั มีแรงงานนอกระบบอยู่ใน กรุงเทพมหานครเป็ นจ�ำนวนมากโดย
ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกร ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์รบั จ้าง แม่คา้ พ่อค้า ผูร้ บั งาน
ไปท�ำทีบ่ า้ น ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ซึง่ โดยภาพรวมเรื่องหลักทีแ่ รงงานนอกระบบใน
กทม. ต้องการให้ดแู ลก็คอื การดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การคุม้ ครองและสวัสดิการในการท�ำงาน การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทัง้
แหล่งทุนประกอบอาชีพอิสระ”13
8. สรุป

ในแวดวงของการศึกษาเรือ่ ง “นอกระบบ” (informal) ในต่างประเทศพบว่ามี
การเปลีย่ นจากการใช้คำ� ว่าภาคนอกระบบ (informal sector) ซึง่ เป็ นค�ำทีใ่ ช้กนั มาอย่าง
ยาวนานมาใช้คำ� ว่าเศรษฐกิจนอกระบบ (informal economy) อันเป็ นการแสดงให้เห็น
ถึงมุมมองซึง่ เป็ นทีย่ อมรับร่วมกันว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบรวมถึงแรงงาน
นอกระบบนัน้ มิได้ด�ำรงอยู่อย่างเป็ นเอกเทศในส่วนใดส่วนหนึ่ง (sector) ของระบบ
เศรษฐกิจตามความเข้าใจแบบเดิมเท่านัน้   หากแต่มคี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับภาคส่วน
ในระบบอย่างใกล้ชดิ การเปลีย่ นแปลงการใช้คำ� เช่นนี้แม้อาจดูเหมือนเป็ นเรือ่ งเล็กน้อย  
แต่แท้ทจ่ี ริงแล้วเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับท�ำความเข้าใจกับการเปลีย่ นแปลงลักษณะของ
การศึกษาเรื่องแรงงานนอกระบบ ตัวอย่างเช่นในปจั จุบนั พบว่าความเป็ นนอกระบบ
(informality) มิได้หมายความว่าจะต้องเป็ นเรือ่ งของความยากจน ผลิตภาพต�่ำ และถูก
กีดกันจากการคุม้ ครองทางสังคมเหมือนในอดีตแต่เพียงเท่านัน้
ในส่วนของการศึกษาเรือ่ งแรงงานนอกระบบในประเทศไทยพบว่าในช่วงแรก
ยังไม่พบการใช้ค�ำว่าแรงงานนอกระบบในการศึกษา ค�ำว่าแรงงานนอกระบบเพิง่ จะ
ปรากฏขึน้ และถูกใช้อย่างมีจดุ มุง่ หมายในช่วงต้นทศวรรษ 2540 โดยมีนยั ยะอยูท่ ่ี

13

ผูจ้ ดั การออนไลน์ http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000117792
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การสร้างความคุม้ ครองให้กบั ผูท้ ท่ี ำ� งานในเศรษฐกิจนอกระบบ  และค�ำว่าแรงงานนอก
ระบบเริม่ ถูกใช้กนั อย่างแพร่หลายมากขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของทศวรรษ 2540 ซึง่ ในช่วง
เวลานี้ปรากฏงานหลายชิน้ ทีใ่ ช้คำ� ว่าแรงงานนอกระบบ  และงานส่วนใหญ่กใ็ ห้คำ� อธิบาย
ต่อลักษณะของแรงงานนอกระบบสอดคล้องกันคือหมายถึงคนท�ำงานทีป่ ราศจากความ
คุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน
อย่างไรก็ตามแม้ในช่วงครึง่ หลังของทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา ค�ำว่าแรงงาน
นอกระบบจะถูกใช้อย่างแพร่หลาย และค่อนข้างจะถูกใช้โดยมีนยั ยะไปในทางเดียวกัน
คือหมายถึงแรงงานทีไ่ ม่ได้รบั สวัสดิการและความคุม้ ครอง แต่หากพิจารณาอย่างละเอียด
แล้วจะพบว่าค�ำว่าแรงงานนอกระบบยังถูกให้คำ� นิยามทีแ่ ตกต่างกันอยู่ แม้แต่ในส่วนที่
เป็ นหน่วยงานราชการ  ก็ยงั ให้ความหมายทีแ่ ตกต่างกัน  
ส�ำหรับผลการศึกษาเกีย่ วกับแรงงานนอกระบบในอดีตพบว่างานศึกษาจ�ำนวน
มากมุง่ ท�ำการศึกษาข้อมูลทัวไปของแรงงานนอกระบบ
่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ชัวโมงการท�
่
ำงาน และสุขภาพ โดยมีทงั ้ แบบทีท่ ำ� การศึกษา
เฉพาะกลุม่ เช่น กลุม่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น  กลุม่ อาชีพบริการ  และแบบทีศ่ กึ ษาในภาพรวม
หลายอาชีพ ผลการศึกษาทีง่ านศึกษาส่วนใหญ่พบตรงกันคือแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่
เป็ นผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีชวโมงท�
ั่
ำงานมากกว่าวันละ 8 ชัวโมง
่
และได้รบั รายได้จากการท�ำงานไม่แตกต่างจากระดับค่าจ้างขัน้ ต�่ำมากนัก
จุดสนใจและลักษณะของการศึกษาเรือ่ งแรงงานนอกระบบเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างเห็นได้ชดั ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็ นต้นมา ในแง่ของจุดสนใจมีงานศึกษา
หลายชิน้ เกีย่ วกับแรงงานนอกระบบทีม่ วี ธิ กี ารศึกษาและมุง่ ศึกษาในประเด็นทีแ่ ตกต่าง
ออกไปจากในช่วงก่อนหน้า  กล่าวคืองานศึกษาในช่วงนี้มจี ดุ ร่วมกันทีน่ ่าสังเกตคือเป็ น
งานศึกษาทีม่ ผี ศู้ กึ ษาเป็นหน่วยงานราชการหรือไม่เช่นนัน้ ก็ได้รบั ทุนสนับสนุนจากหน่วย
งานราชการและงานศึกษาเหล่านี้มเี ป้าหมายอยูท่ ก่ี ารศึกษาเรือ่ งการสร้างเสริมสวัสดิการ
สังคมและความมันคงในการท�
่
ำงานให้กบั แรงงานนอกระบบ โดยมีวธิ กี ารศึกษาทีม่ งุ่ เก็บ
ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนมากทีม่ คี วามหลากหลายทางด้านอาชีพ
นอกจากงานศึกษาทีท่ ำ� โดยหน่วยราชการหรือได้ทนุ จากหน่วยงานราชการแล้ว
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานนอกระบบ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพก็เป็ นแหล่งทุนส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่
ความรูเ้ กีย่ วกับแรงงานนอกระบบ ซึง่ การศึกษาและการเผยแพร่ผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนนี้พบว่ามีความแตกต่างหลากหลายในด้านวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาและกลุม่ เป้าหมาย (เฉพาะกลุม่ ) ในการศึกษาเป็ นอย่างมาก
ั บนั ค�ำว่าแรงงานนอกระบบ
ข้อสังเกตประการส�ำคัญจากการวิจยั นี้พบว่า ในปจจุ
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ถูกให้ความหมายไปในแนวทางเดียวกันว่าเป็ นแรงงานหรือผูม้ งี านท�ำทีไ่ ม่ได้รบั ความ
คุม้ ครองและไม่มหี ลักประกัน ไม่วา่ จะจากกฎหมายคุม้ ครองแรงงานหรือกฎหมายประกัน
สังคมก็ตาม ซึง่ การให้นิยามกว้างๆ ในลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิดความยากล�ำบากใน
การพิจารณาว่าแท้ทจ่ี ริงแล้วแรงงานนอกระบบหมายถึงคนกลุม่ ใดบ้างเพราะในปจั จุบนั
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมและพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานได้ให้ความคุม้ ครองกับ
คนท�ำงานในอาชีพทีเ่ รียกว่ารับงานไปท�ำทีบ่ า้ นและลูกจ้างในภาคเกษตร รวมถึงคน
ท�ำงานในอาชีพอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ กว่าในอดีต
ในทางตรงข้ามหากพิจารณาตามนิยามกว้าง ๆ ดังกล่าวทีว่ า่ แรงงานนอกระบบ
หมายถึงแรงงานทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคมก็จะพบว่ามีคนท�ำงานบางประเภททีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองและไม่มหี ลัก
ประกันทางสังคมดังกล่าวแต่คนเหล่านัน้ กลับไม่ใช่กลุม่ เป้าหมายของการศึกษาเรือ่ ง
แรงงานนอกระบบ  สังเกตได้จากการทีไ่ ม่มงี านศึกษาชิน้ ใดเลยทีศ่ กึ ษาคนกลุม่ นี้ในแง่
ของการไม่ได้รบั ความคุม้ ครองและไม่มหี ลักประกันตามนิยามของแรงงานนอกระบบ  ซึง่
คนกลุม่ ดังกล่าวได้แก่ เจ้าของร้านขายทอง นักเล่นหุน้ นักร้อง นักแสดง ฯลฯ หรืออาจ
กล่าวได้วา่ เป็ นคนกลุม่ ทีฐ่ านะดีมรี ายได้สงู   
ในส่วนของผูท้ เ่ี รียกตนเองว่าเป็ นแรงงานนอกระบบ พบว่าบางส่วนมีการรวม
กลุม่ กันแสดงออกถึงตัวตนและข้อเรียกร้องของตนเองในโอกาสต่าง ๆ โดยมีกลุม่ ซึง่ มี
การจัดกิจกรรมด้วยตนเองรวมถึงเข้าร่วมงานเวทีสาธารณะต่างๆทีป่ รากฏเป็ นข่าวอยู่
เสมอ ๆ จึงเป็ นทีร่ จู้ กั กันในวงกว้างได้แก่ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ/ศูนย์ประสานงาน
แรงงานนอกระบบและมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ (โฮมเนทไทยแลนด์) ซึง่
กลุ่มเหล่านี้มจี ุดเริม่ ต้นจากการรวมตัวของผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น กลุ่มผูผ้ ลิตขนาดเล็ก
และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยข้อเรียกร้องในช่วงแรก ๆ มักจะเน้นไปทีเ่ รือ่ งของการขยาย
ความคุม้ ครองพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมให้กบั แรงงานนอกระบบ
ในปจั จุบนั เครือข่ายแรงงานนอกระบบได้มกี ารขยายเครือข่ายครอบคลุมถึง
แรงงานนอกระบบในภาคเกษตรและ ภาคบริการ  ด้วยเหตุดงั กล่าวแม้วา่ ว่าเครือข่ายฯ
จะยังคงเน้นทีป่ ระเด็นการพัฒนาการขยายความคุม้ ครองประกันสังคมของกลุม่ แรงงาน
นอกระบบอยู่เช่นเดิม แต่กม็ กี ารเน้นให้เห็นว่าแรงงานนอกระบบหมายความรวมถึง
แรงงานกลุม่ อื่น ๆ นอกเหนือไปจากแรงงานกลุม่ ผูก้ ารผลิตขนาดเล็กและแรงงานทีร่ บั
งานไปท�ำทีบ่ า้ นด้วย   
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