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บทคัดยอ
นับแตอดีตจนถึงปจจุบันในประเทศไทยมีงานศึกษาหลายชิ้นในประเด็นเรื่อง
เศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึง่ บางชิน้ เชือ่ มโยงกับประเด็นเรือ่ งแรงงานนอกระบบ โดยที่
การศึกษาในชวงแรกคือในชวงกอนป พ.ศ. 2546 เปนการศึกษาที่ยังไมมีความชัดเจน
เกี่ยวกับกรอบแนวคิด การเกิดขึ้น กลไกการทำ�งาน และผลที่เกิดจากเศรษฐกิจนอก
ภาคทางการ แตการศึกษาจะมุงไปที่การศึกษาที่ตัวบุคคลที่ทำ�งานในเศรษฐกิจนอก
ภาคทางการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีที่ทำ�งานประเภทรับงานไปทำ�ที่บาน การศึกษา
ในยุคหลังโดยเฉพาะอยางยิ่งจากการสนับสนุนของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเริ่มที่จะมีการกำ�หนดกรอบแนวคิดและนิยามที่ชัดเจน
ของเศรษฐกิจนอกภาคทางการและพยายามเชื่อมโยงกรอบแนวคิดดังกลาวมาสูการ
เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลใหครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ ตาม
กรอบแนวคิดและนิยามนั้นๆ นอกนี้ยังพบวาการศึกษาในยุคหลังบางสวนไดเชื่อมโยง
เศรษฐกิจนอกภาคทางการเขากับประเด็นเรื่องการสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
พบวามีงานบางชิ้นพยายามสรางกรอบแนวคิดเรื่องการสรางความคุมครองทางสังคม
ใหกับผูที่ทำ�งานในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งในชวงหลังเรียกคนเหลานี้วาแรงงาน
นอกระบบ
คำ�สำ�คัญ: 1. เศรษฐกิจนอกภาคทางการ. 2. แรงงานนอกระบบ.
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Abstract
Informal economy has been a topic widely discussed in a number of
previous studies. In some of the studies, especially those conducted before
2003, informal economy was associated with informal labor. Moreover, the main
focus of the studies was individuals such as female home workers. What has not
been clearly discussed in these studies, however, includes emergence, process
and consequences of informal economy, in addition to the unclear framework of
the studies. The studies conducted later, however, were supported by Office of
National Economic and Social Development Board. In these studies, framework of
the studies and a clear definition of informal economy were provided. Methods of
data collection and data analysis were employed to include all kinds of economic
activities based on the framework and definition provided. Furthermore, it was
found that informal economy discussed in these studies was related to topics
like developing community security and social protection for those who worked
in informal economy, which was referred to as informal labor.
Keywords: 1. Informal economy. 2. Informal labour.
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1. บทนำ�
ในบริบทของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ ภาครัฐมีบทบาท
อยางสำ�คัญ และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ หนวยงานของรัฐบาลจึงไดจัด
เก็บขอมูลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ เพือ่ ประโยชนในการจัดเก็บภาษีและ
การจดบันทึกบัญชีรายไดประชาชาติ รวมถึงการควบคุมการดำ�เนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจบางประเภทเพื่อใหเกิดความเรียบรอยและเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งผลจากการจัดเก็บขอมูลและการควบคุม
ดังกลาวนี้ทำ�ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่มี
การควบคุมและจัดเก็บขอมูลซึง่ เรียกวาเศรษฐกิจภาคทีเ่ ปนทางการ (Formal economy)
และประเภททีม่ ไิ ดมกี ารควบคุมและจัดเก็บขอมูลซึง่ เรียกวาเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
หรือเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal economy)
ในชวงหลายปที่ผานมา มีความสนใจที่จะศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
นอกภาคทางการมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ ในแบบทีท่ �ำ การศึกษาตัวเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
โดยตรงในฐานะทีเ่ ปนภาคเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญแตยงั มีองคความรูใ นดานนีอ้ ยูไ มมาก
และการศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในแบบทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับประเด็นอืน่ ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในประเด็นเรือ่ งบุคคลทีท่ �ำ งานอยูใ นภาคเศรษฐกิจนอกภาคทางการหรือทีเ่ รียก
กันวาแรงงานนอกระบบ
บทความนี้จึงพยายามที่จะทำ�ความเขาใจกับการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจนอกภาคทางการที่มีอยูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทั้งในแงของแนวคิด ทฤษฎี
และการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม เพื่อประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา
เศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย ซึ่งเปนกาวสำ�คัญที่จะนำ�ไปสูการบริหาร
จัดการ การพัฒนา และการแกไขปญหาตางๆ ที่เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหา
ของผูคนจำ�นวนมากที่ทำ�งานอยูในภาคเศรษฐกิจดังกลาวนี้
อยางไรก็ตามเนื่องจากมีงานศึกษาในประเด็นดังกลาวอยูเปนจำ�นวนมากจึง
เปนขอจำ�กัดของการศึกษานี้ท่ีไมสามารถจะรวบรวมงานศึกษาที่ผานมาไดทั้งหมด
บทความนี้จึงเปนแตเพียงความพยายามที่จะประมวลภาพใหเห็นถึงพัฒนาการและ
การเปลี่ ย นแปลงของการศึก ษาในประเด็นเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จนอกภาคทางการใน
ภาพรวมเทานั้น
2. พัฒนาการและขอถกเถียงของแนวคิดเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
แมคำ�วาเศรษฐกิจนอกระบบหรือเศรษฐกิจนอกภาคทางการจะเปนคำ�ที่เพิ่ง
จะเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางเมื่อไมนานมานี้ แตก็มิไดหมายความวาความสนใจ
139

การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย

ตะวัน วรรณรัตน

เกีย่ วกับลักษณะของเศรษฐกิจนอกภาคทางการจะเพิง่ เกิดขึน้ ตรงกันขาม การกลาวถึง
ลักษณะของเศรษฐกิจที่มิไดวางอยูบนพื้นฐานของการทำ�งาน การจางงาน การจดนับ
และการคุมครองแบบสมัยใหมไดถูกกลาวถึงมาตั้งแตในยุคของกระบวนการทำ�ให
ทันสมัย (Modernization) ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
2.1) ลักษณะของเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
		
เพื่ อ ทำ � ความเข า ใจแบบกว า งๆ กั บ เศรษฐกิ จ นอกภาคทางการและ
ขอควรระวังในการศึกษา สามารถพิจารณาบางประเด็นที่สำ�คัญตามคำ�อธิบายของ
Jan L Losby (Losby … et.al, 2002 : 5-8) ดังตอไปนี้
		 1. การอยูภายใตกฎหมายและการละเมิดกฎหมาย
สินคาและบริการในเศรษฐกิจนอกภาคทางการนั้นสวนใหญหรือทั้งหมด
จะเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย หากแตกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการใน
เศรษฐกิจนอกภาคทางการมักจะไมเปนไปตามขอกำ�หนดของกฎหมาย เชน อาหาร
ที่ขายอยูบนบาทวิถีนั้นเปนสินคาที่ถูกกฎหมาย แตกระบวนการซื้อขายบนบาทวิถีนั้น
ไมเปนไปตามขอกำ�หนดของกฎหมาย อยางไรก็ตามลักษณะของการไมเปนไปตาม
กฎหมายนั้นไมไดเปนอาชญากรรมแตเปนเพียงการฝาฝนหรือละเมิดกฎหมาย
		 2. มีการใชเงินสด (Cash) เปนหลักหรือเปนสวนใหญในการทำ�ธุรกรรม
ธุ ร กรรมในเศรษฐกิ จ นอกภาคทางการทั้ ง ในส ว นที่ เ ป น การซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ ย นผลผลิ ต หรื อ เป น การจ า งงานมั ก จะใช เ งิ น สดมากกว า ที่ จ ะเป น การใช
บัตรเครดิต เช็ค หรือการโอนเงินเขาบัญชี นอกจากนี้ในบางกรณีธุรกรรมในเศรษฐกิจ
นอกภาคทางการยังมีการใชลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยตรง
(Barter) เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วกวา
		 3. ไมมีการรายงานคาจาง รายได และภาษี
		 รายไดของผูที่ทำ�งานในเศรษฐกิจนอกภาคทางการทั้งในฐานะที่เปนผูที่
จางงานตัวเองและผูที่เปนลูกจางจะไมถูกบันทึกในระบบตางๆ โดยเฉพาะในระบบของ
รัฐ เชน หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการเก็บภาษี หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการเก็บสถิติ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน แมกระทั่งในบริษัทที่อยูในภาคเศรษฐกิจ
ที่เปนทางการก็มักจะไมรายงานรายจายสำ�หรับการจางงานคนงานซึ่งจางอยางไมเปน
ทางการหรือจางแบบชั่วคราวหรือที่เรียกวาเปนแรงงานนอกระบบ
		 อยางไรก็ตามมีความแตกตางระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึง่ มิไดถกู นับ
อยูใ นผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึง่ มิไดเสียภาษี เนือ่ งจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทอาจไมไดถกู นับอยูใ นผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
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แตตอ งเสียภาษี ในขณะทีบ่ างกิจกรรมอาจถูกนับอยูแ ลวในผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
แตไมตองเสียภาษี
		 4. สภาพการทำ�งาน
		 โดยทัว่ ไปแลวสภาพการทำ�งาน คาตอบแทนและความมัน่ คงในการทำ�งาน
ของคนที่ทำ�งานในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการมักจะเลวรายกวาคนที่ทำ�งานในภาค
เศรษฐกิจทีเ่ ปนทางการ เพราะพวกเขาจะไมไดรบั การคุม ครองตามมาตรฐานขัน้ ต่�ำ ตาม
กฎหมาย ไมวา จะเปนกฎหมายคุม ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอืน่ ๆ
		 อยางไรก็ตามมิไดหมายความวาคนที่ถูกนับวาเปนแรงงานนอกระบบ
จะตองเผชิญกับสภาพการทำ�งานทีเ่ ลวรายเสมอไป จึงตองระมัดระวังวาการพิจารณาใน
ลักษณะดังกลาวทีเ่ กินกวาความเปนจริงจะสงผลใหเกิดความเขาใจผิดและการวิเคราะห
ที่คลาดเคลื่อน
2.2) แนวคิด ขอถกเถียงและปรากฏการณเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการ
		 ขอถกเถียงในอดีตเกี่ยวกับคำ�อธิบายถึงเศรษฐกิจนอกภาคทางการมีฐาน
ที่มาจาก 3 สำ�นักคิดที่แตกตางกันอยางเดนชัดอันไดแก สำ�นักคิด Dualist สำ�นักคิด
Legalist และสำ�นักคิด Structuralist
สำ�นักคิด Dualist อาจเรียกไดวาเปนแนวคิดกระแสหลักในชวงแรก ไดรับ
อิทธิพลมาจากแนวคิดการทำ�ใหทันสมัย แนวคิดนี้เริ่มเปนที่รูจักอยางแพรหลายเมื่อ
องคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ทำ�การศึกษาตลาดแรงงานในเขตเมืองของประเทศ
เคนยาในป 1973 และธนาคารโลกทำ�การศึกษาเรือ่ งความเปนเมืองและความยากจนของ
ประเทศโลกที่สามในป 1981 ในบริบทนี้ค�ำ วาเศรษฐกิจนอกภาคทางการถูกใชสำ�หรับ
อธิบายถึงลักษณะโครงสรางเศรษฐกิจแบบทวิลักษณซึ่งเปนรูปแบบเศรษฐกิจของ
ประเทศกำ�ลังพัฒนา โดยอธิบายวาเศรษฐกิจนอกภาคทางการเกิดขึ้นเนื่องจากภาค
เศรษฐกิจที่เปนทางการหรือเศรษฐกิจสมัยใหมยังไมเติบโตพอที่จะดูดซับกำ�ลังแรงงาน
ทั้งหมดของประเทศไวได จึงทำ�ใหมีกำ�ลังแรงงานสวนหนึ่งที่ไมสามารถหางานทำ�ใน
ภาคเศรษฐกิจที่เปนทางการยังคงตองทำ�งานอยูในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ดังนั้น
เศรษฐกิจนอกภาคทางการจึงถือเปนภาคเศรษฐกิจที่ลาหลัง ไมมีระเบียบแบบแผน
ดำ�รงอยูเพื่อความอยูรอดของผูคนที่ไมสามารถเขาสูตลาดแรงงานหลักและเปนภาค
เศรษฐกิจที่ไมมีความเกี่ยวของสัมพันธกับภาคเศรษฐกิจที่เปนทางการ ซึ่งการจะทำ�ให
เศรษฐกิจนอกภาคทางการหายไปก็จะตองสรางความเติบโตใหกับภาคเศรษฐกิจที่เปน
ทางการใหมากพอทีจ่ ะดูดซับกำ�ลังแรงงานจากภาคเศรษฐกิจทีไ่ มเปนทางการไดทงั้ หมด
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		 ถัดจากนัน้ มา ในชวงทศวรรษที่ 1980 อะเลจันโดร พอรตส (Alejandro Portes)
ไดเสนอแบบจำ�ลองของสำ�นักStructuralist เพือ่ แสดงใหเห็นถึงแนวคิดทีแ่ ตกตางและตรง
ขามกับแบบจำ�ลอง Dualist โดยพยายามจะอธิบายถึงความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ
นอกภาคทางการกับภาคเศรษฐกิจที่เปนทางการ โดยชี้ใหเห็นวาเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการนั้นถือเปนแหลงปอนวัตถุดิบและกำ�ลังแรงงานราคาถูกใหกับภาคเศรษฐกิจที่
เปนทางการโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปของการทำ�รับเหมาชวง (Sub-contracted) ดังนั้น
เศรษฐกิจนอกภาคทางการไมเพียงแตจะเกิดขึน้ อยูค กู บั เศรษฐกิจทีเ่ ปนทางการ แตเปน
สวนสำ�คัญที่ชวยใหเศรษฐกิจในภาคที่เปนทางการเติบโต
		 แนวความคิดที่สามคือแนวคิดของสำ�นัก Legalist ที่มุงเนนการอธิบาย
ถึงเหตุผลและการคงอยูของเศรษฐกิจนอกภาคทางการวาเปนผลมาจากตนทุนของ
การปฏิบัติตามกฎหมาย แนวคิดนี้ถูกทำ�ใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางโดย เฮอรนันโด
เดอ โซโต (Hernando der Soto) ดวยผลงานที่ชื่อ เปรู บนเสนทางเศรษฐกิจนอกระบบ
(The Other Path) ซึ่งผลงานชิ้นดังกลาวพยายามชี้ใหเห็นวาผูประกอบการรายยอย
เลือกที่จะดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพวกเขาอยูในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
เพราะตองการจะหลีกเลีย่ งภาระตนทุนอันเกิดจากกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ของรัฐ
ทีส่ งู เกินกวาทีพ่ วกเขาจะแบกรับได นอกจากนี้ เดอ โซโต ยังแสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจ
นอกภาคทางการมิใชเศรษฐกิจที่ลาหลัง ยุงเหยิงและไรระเบียบแบบแผนอยางที่เขาใจ
กันมากอน หากแตมีกฎเกณฑและกฎระเบียบของตัวเองที่อาจแตกตางออกไปจาก
กฎระเบียบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนทางการ
		 ทามกลางขอถกเถียงของแนวคิดตางๆ ระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกำ�ลังพัฒนาก็ไดเติบโตขึ้นพรอมกับความซับซอนที่เพิ่มขึ้น
และปรากฏการณที่เกิดขึ้นไปดวยกันอยางตอเนื่องคือ การขยายตัวของเศรษฐกิจ
นอกภาคทางการทั้งในประเทศกำ�ลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว
2.3) แนวคิดใหมเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
การที่เศรษฐกิจนอกภาคทางการไดขยายตัวออกอยางตอเนื่องและมีแนวโนม
ที่จะมีลักษณะถาวรมากกวาชั่วคราวดังเชนคำ�อธิบายในชวงแรก สงผลใหเกิดการ
หันมาพิจารณาเศรษฐกิจนอกภาคทางการจากมุมมองและประเด็นใหมๆ ที่หลากหลาย
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ สามารถสรุปขอแตกตางของมุมมองแบบเกาและแบบใหมทมี่ ตี อ เศรษฐกิจ
นอกภาคทางการไดดังตารางที่ 1

142

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557

ตารางที่ 1 เศรษฐกิจนอกภาคทางการตามมุมมองแบบเกาและแบบใหม
มุมมองแบบเกาที่มีตอ
เศรษฐกิจนอกภาคทางการ

มุมมองแบบใหมที่มีตอเศรษฐกิจนอกภาคทางการ

ใชคำ�วาภาคนอกระบบ (Informal
ใชคำ�วาเศรษฐกิจนอกภาคทางการ (Informal Economy)
Sector) ซึ่งมีนัยยะถึงการแยกขาดและ ซึ่งมีนัยยะถึงความทับซอนและความเชื่อมโยง
ไมเกี่ยวของกับเศรษฐกิจที่เปนทางการ อยางใกลชิดกับเศรษฐกิจที่เปนทางการ
มีลักษณะการผลิตแบบยังชีพเพื่อความ แรงงานและผูประกอบการเลือกที่จะทำ�งานในเศรษฐกิจ
อยูรอดของแรงงานที่ไมสามารถหางาน นอกภาคทางการดวยเหตุผลบางประการ
ในภาคที่เปนทางการได
ภาคเศรษฐกิจดั้งเดิมที่ลาหลังจะคอยๆ ขยายตัวออกพรอมๆ กับการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ
สลายตัวไปเมื่อภาคอุตสาหกรรม
ที่ทันสมัย
สมัยใหมเจริญเติบโตขึ้น
เปนพื้นที่สำ�หรับกำ�ลังแรงงานสวนเกิน เปนพื้นที่ซึ่งเกิดจากการจางงานแบบยืดหยุนและ
(Surplus Labour)จากภาคเศรษฐกิจ กระบวนการทำ�ใหเปนนอกระบบ (Informalization)
ในระบบ
มักจะหมายถึงผูที่คาขายตามถนนและ รวมถึงอาชีพอื่นๆ ทั้งที่เปนอาชีพดั้งเดิม เชน เกษตรกร
ผูประกอบการขนาดเล็กมากๆ
และแรงานรับจางรายวันจนถึงการจางงานรูปแบบใหม
เชน การจางงานแบบระยะสั้นและการรับงานไปทำ�ที่บาน
ไมไดรับความสนใจจากรัฐและ
ไมมีนโยบายที่เกี่ยวของโดยตรง

เริ่มเปนที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะที่เปนสวนที่
จะชวยสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่เปนทางการและ
เริ่มมีนโยบายที่จะใหความคุมครอง

ที่มา: สรุปและเรียบเรียงจาก Chen, 2005 : 12
3. การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย
การศึกษาเรื่องเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทยเริ่มมีขึ้นตั้งแตในชวง
ทศวรรษ 2530 แตการศึกษาในชวงดังกลาวยังเปนการศึกษาแบบกระจัดกระจายและ
ไมเนนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกภาคทางการอยางจริงจัง ความพยายามใน
การสรางกรอบแนวคิดเศรษฐกิจนอกภาคทางการเริม่ ปรากฏขึน้ อยางชัดเจนในชวง พ.ศ.
2546-2547 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
ดังนั้นบทความนี้จึงแบงชวงเวลาของการศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศ
ไทยเปน 2 ชวง โดยใชงานสัมมนาเรือ่ งเศรษฐกิจนอกระบบของ สศช. ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2546 เปนเสนแบง
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3.1) การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทยในชวงแรก
		
งานศึกษาวิจยั เรือ่ งเศรษฐกิจนอกภาคทางการในชวงแรกคอนขางจะมีความ
สับสนอยูมากโดยเฉพาะในการใหความหมายของคำ�วาเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่ง
ประเด็นดังกลาวมีความสำ�คัญและมีสวนอยางมากในการกำ�หนดกลุมเปาหมายและ
ขอบเขตในการศึกษาของงานแตละชิน้ เอกสารทีอ่ าจถือไดวา พอจะเปนตัวแทนหรือเปน
ภาพรวมของการศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในยุคนี้ไดแก วารสารวิจัยสังคม ปที่
15 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ซึ่งใชชื่อฉบับวา “ธุรกิจภาคเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal
Sector)” โดยบรรณาธิการของนิตยสารฉบับดังกลาวไดแสดงความคิดเห็นในสวนคำ�นำ�
ไววา “การศึกษากลุม เปาหมายของภาคเศรษฐกิจนอกระบบมีความแตกตางกันออกไป
ในงานศึกษาแตละชิ้น และสวนใหญมักจะจำ�กัดอยูเฉพาะแตในกลุมยากจนบางกลุม
จึงเปนการยากทีจ่ ะนำ�ผลการศึกษาเหลานัน้ มาเชือ่ มโยงใหเขาใจถึงความหมายของคำ�วา
เศรษฐกิจนอกระบบไดอยางชัดเจนและตรงกัน” นอกจากนีย้ งั พบวามีความสับสนในการ
ใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกภาคทางการเพื่ออธิบายผลการศึกษา สามารถ
สรุปและตั้งขอสังเกตตองานศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในยุคแรกไดดังนี้
		
การใหความหมายของเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
		
การศึกษาเรื่องเศรษฐกิจนอกภาคทางการในชวงแรกมีทั้งที่ระบุไวในชื่อ
เรือ่ งวาเปนงานศึกษาในเรือ่ งเศรษฐกิจนอกภาคทางการ (หรือเศรษฐกิจนอกระบบ) และ
ทั้งที่ไมไดมีการะระบุไวในชื่อเรื่อง แตมีการกลาวถึงในเนื้อเรื่อง การศึกษาในชวงแรกนี้
มีขอสังเกตวางานสวนใหญจะใชคำ�วา “ภาคนอกระบบ” มากกวาคำ�วา “เศรษฐกิจนอก
ระบบ” หรือ “เศรษฐกิจนอกภาคทางการ” มีเพียงงานของ นิตยา อัศวพงศพลู กิจ (2541)
ที่ปรากฏคำ�วา “เศรษฐกิจภาคนอกระบบ” และงานของ วีระศักดิ์ ศรีรักษ (2541) ที่
ปรากฏคำ�วา “ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ” ทั้งในชื่อเรื่องและในเนื้อเรื่อง อยางไรก็ตาม
งานศึกษาทั้งหมดนี้ไมมีความชัดเจนวาใชคำ�วา “นอกระบบ” ในความหมายใดและ
หมายถึงอะไร
		 นอกจากนี้ยังพบวามีงานบางชิ้นทำ�การศึกษาอาชีพขับมอเตอรไซครับ
จาง เชน งานของ นุชจรินทร เกษมสุขวรรัตน (2534) และอาชีพหาบเรแผงลอย เชน
งานของ สุนันทธนา แสนประเสริฐ ... และคนอื่นๆ (2540) แตดูเหมือนวางานทั้งสอง
ชิ้นนี้จะไมไดศึกษาอาชีพทั้ง 2 ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
เพราะไมปรากฏวาคำ�วาเศรษฐกิจนอกภาคทางการและแรงงานนอกระบบทั้งในสวน
ชื่อเรื่องและในสวนเนื้อหา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของกรอบแนวคิดในการศึกษานั้น
ไมไดกลาวถึงแนวคิดเศรษฐกิจนอกระบบหรือแรงงานนอกระบบเลย โดยงานทัง้ 2 ชิน้ นี้
มุงเนนศึกษาถึงวิวัฒนาการ บทบาท ความสัมพันธและรายไดของผูประกอบอาชีพขับ
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มอเตอรไซครบั จางและหาบเรแผงลอย อยางไรก็ตามเปนทีน่ า สนใจวางานศึกษาทัง้ สอง
ชิน้ พยายามชีใ้ หเห็นวากิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ 2 ประเภทนีถ้ กู ควบคุมและจัดระเบียบ
โดยหนวยงานของรัฐอยูแ ลว ทัง้ ในแบบทีเ่ ปนทางการและมีกฎหมายรองรับเชนกรณีของ
หาบเรแผงลอยในเขตเทศบาล และในกรณีทไี่ มมกี ฎหมายรองรับเชนมอเตอรไซครบั จาง
		 นอกจากอาชีพขับรถรับจางและหาบเรแผงลอยจะไมไดถกู พิจารณาในฐานะ
ทีเ่ ปนเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ยังพบวาไมมงี านศึกษาชิน้ ใดเลยทีศ่ กึ ษาเศรษฐกิจภาค
เกษตรในฐานะทีเ่ ปนเศรษฐกิจนอกภาคทางการดังเชนในงานวิจยั ในยุคหลัง มีเพียงงาน
ของภาวดี ทองอุไทย (2546) เรื่องการคุมครองทางสังคมสำ�หรับผูทำ�งานในภาคนอก
ระบบและภาคเกษตรกรรมที่อธิบายถึงการคุมครองทางสังคมสำ�หรับผูทำ�งานในภาค
นอกระบบและภาคเกษตรควบคูกันไป แตก็ยิ่งเปนการตอกย้ำ�วางานศึกษาชิ้นนี้ไมได
ถือวาภาคเกษตรกรรมเปนเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
		
นอกจากนีย้ งั มีงานศึกษาทีพ่ ยายามเชือ่ มโยงภาคนอกระบบเขากับปญหา
ความยากจนและความดอยโอกาส เชน งานของ Igel (1992) ที่ศึกษาการประกอบการ
ขนาดยอมทีอ่ าศัยแรงงานตนเองและคนในคนรอบครัวในชุมชนแออัด โดยเรียกกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดังกลาววาเปน “เศรษฐกิจเพื่อความอยูรอด (Economy of survival)”
		
จากที่กลาวมาอาจทำ�ใหพิจารณาไดวา ในชวงทศวรรษ 2530-2540
มีความเขาใจวาเศรษฐกิจนอกภาคทางการหมายถึงการทำ�งานเพื่อความอยูรอดของ
บุคคลที่มีขอจำ�กัดในการทำ�งาน เชน ขอจำ�กัดทางดานโอกาสในการหางาน ระดับการ
ศึกษาและเวลาในการทำ�งาน ดังนั้น เศรษฐกิจนอกภาคทางการจึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของ
กับสถานประกอบการขนาดเล็ก การรับงานตัดเย็บเสือ้ ผาไปทำ�ทีบ่ า น การคาขายเล็กๆ
นอยๆ ในชุมชนแออัดโดยไมรวมถึงอาชีพในภาคบริการและภาคเกษตรกรรม
		 ขอสรุปของการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกภาคทางการในชวงแรกของ
ไทยในประเด็นที่วาเศรษฐกิจนอกภาคทางการหมายถึงอะไรและมีขอบเขตแคไหนนั้น
จึงอาจสามารถสรุปไดจากงานของ Oudin (1992) ทีก่ ลาววา การใชค�ำ วานอกภาคทางการ
ในประเทศไทยดูจะสรางความสับสนมากกวาที่จะทำ�ใหเกิดความกระจาง
		
วิธีที่ใชในการศึกษา
		 งานศึกษาในประเด็นเรือ่ งเศรษฐกิจนอกภาคทางการในยุคแรกสวนใหญมี
ลักษณะรวมกันในแงของวิธีและขอบเขตในการศึกษาคือ เปนงานวิจัยในลักษณะที่ใช
แบบสอบถามกับกลุม เปาหมายทีผ่ วู จิ ยั ใหความสนใจซึง่ ในทีน่ หี้ นวยในการวิเคราะหหรือ
กลุมเปาหมายมักจะเปนสถานประกอบการขนาดเล็กและแรงงานที่รับงานไปทำ�ที่บาน
โดยมีพื้นที่เก็บขอมูลทั้งในลักษณะแบบหลายพื้นที่ เชน งานของ วิจิตรา พรหมพันธุม
และชัยวัธน เกิดผล (2535), ชัยวัธน เกิดผล และนิตยา เจียระนัยปรีดเปรม (2535) และ
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งานศึกษาเฉพาะในพืน้ ทีเ่ ชน ขวัญตา มังกรรัตน (2535) ทำ�การศึกษาธุรกิจไมมรี ะบบใน
กรุงเทพมหานคร เบ็ญจา จิรภัทรพิมล (2538) ทำ�การศึกษาสตรีที่ทำ�งานอุตสาหกรรม
อยูกับบานในจังหวัดเชียงใหมและลำ�พูน นิตยา อัศวพงศพูลกิจ (2541) ทำ�การศึกษา
สตรีที่ตัดเย็บเสื้อผาในเศรษฐกิจภาคนอกระบบเขตธนบุรี และวีรศักดิ์ ศรีรักษ (2541)
ทำ�การศึกษาแรงงานสตรีภาคเศรษฐกิจนอกระบบในชนบทจังหวัดชัยภูมิ มีงานเพียง
สวนนอยทีศ่ กึ ษาในลักษณะของการใชขอ มูลทุตยิ ภูมมิ าประมวลผลและสังเคราะหความรู
ในภาพรวม เชนงานของ ภาวดี ทองอุไทย (2546) ทีก่ ลาวถึงกรอบแนวคิดการคุม ครอง
ทางสังคมสำ�หรับผูทำ�งานในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
		
ลักษณะและมุมมองที่มีตอเศรษฐกิจนอกภาคทางการจากผลการ
ศึกษา
		 เนื่องจากงานศึกษาในชวงแรกนี้เนนใชหนวยในการวิเคราะหเปนสถาน
ประกอบการขนาดเล็กในภาคอุตสาหกรรมและคนงานที่รับงานไปทำ�ที่บาน ดังนั้น
ลักษณะของเศรษฐกิจนอกภาคทางการที่ไดจากการศึกษาจึงเปนขอมูลของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและผูทำ�งานในสวนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะดังกลาว
		 ในสวนของการศึกษาสถานประกอบการขนาดเล็ก การศึกษาของ วิจิตรา
พรหมพันธุม และชัยวัธน เกิดผล (2535), ชัยวัธน เกิดผล และนิตยา เจียระไนปรีดิ์
เปรม (2535) ไดผลการศึกษาที่ใกลเคียงกันโดยพบวา อุตสาหกรรมที่มีการจางคนงาน
หญิงทำ�งานตามผลงานและทำ�ที่บานมาก ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งถักสิ่งทอ การตัดเย็บ
เสื้อผาสำ�เร็จรูป การผลิตอาหารและผลิตภัณฑอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร และ
ผลิตผลิตภัณฑจากไม
		 ในสวนของการศึกษาในประเด็นแรงงาน การศึกษาของ วีระศักดิ์ ศรีรักษ
(2541) และนิตยา อัศวพงศพูลกิจ (2541) พบวาแรงงานในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
สวนใหญอายุ 20-30 ป และจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย
		
ในสวนของมุมมองที่มีตอเศรษฐกิจนอกภาคทางการสวนใหญคอนขาง
จะมองเศรษฐกิจนอกภาคทางการในดานบวก โดยเห็นวาเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
ชวยสรางประโยชนใหกบั ประเทศชาติ ซึง่ ชัยวัธน เกิดผล และนิตยา เจียระไนปรีดเิ์ ปรม
(2535) เห็นวาเศรษฐกิจนอกภาคทางการจะ ชวยลดปญหาการวางงานและการกระจาย
รายได กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคมเนื่องจากไมมีการพิพาทแรงงานหรือนัด
หยุดงาน ชวยทำ�ใหสนิ คาทีว่ างจำ�หนายมีราคาถูกเนือ่ งจากมีตน ทุนถูก ชวยลดปญหาการ
จราจรติดขัดเนือ่ งจากผูท �ำ งานไมตอ งเดินทาง ซึง่ ก็สอดคลองกับที่ นภัส สิรสิ มั พันธ (2537)
เห็นวาภาคเศรษฐกิจนอกระบบเปรียบเสมือนลิ้นนิรภัยที่จะชวยชะลอความกดดันตอ
รัฐบาลในการที่จะตองชวยสรางงานมารองรับ นอกจากนี้ยังเปนประโยชนกับนายจาง
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เพราะนายจางที่เปนสถานประกอบการขนาดเล็กเปนผูที่ไมมีความรูความสามารถใน
การบริหารงานแบบใหมที่เปนระบบและมีเงินทุนในการดำ�เนินงานจำ�กัด ตรงกับที่
วิจิตรา พรหมพันธุม และชัยวัธน เกิดผล (2535) เห็นวาการทำ�งานในลักษณะของ
เศรษฐกิจนอกภาคทางการชวยลดตนทุนการผลิตของนายจางคอนขางมากเพราะ
นายจางไมจำ�เปนตองจัดหาสถานที่ทำ�งาน ไมตองจัดอาหารและที่พักใหคนงานและ
ยังสามารถจายคาตอบแทนต่ำ�ได นอกจากนี้ นิตยา อัศวพงศพูลกิจ (2541) ยังเห็นวา
เศรษฐกิจนอกภาคทางการนี้ยังมีสวนชวยทำ�ใหคนระดับกลางหรือระดับลางของสังคม
ไดมีกิจการเปนของตัวเอง ในสวนที่เปนประโยชนกับตัวแรงงาน วิจิตรา พรมหพันธุม
และชัยวัธน เกิดผล (2535) เห็นวา เศรษฐกิจนอกภาคทางการเปนสิ่งที่ชวยสรางงาน
สรางรายไดใหกบั แรงงานสวนหนึง่ ทีไ่ มเหมาะทีจ่ ะทำ�งานในภาคเศรษฐกิจในระบบเพราะ
แรงงานบางกลุมเปนกำ�ลังแรงงานที่ไรฝมือหรือมีขอจำ�กัดที่จะตองดูแลครอบครัวและ
ดูแลบานจึงไมสามารถออกไปทำ�งานนอกบานเต็มเวลาไดนอกจากนี้ผลการศึกษาของ
ชัยวัธน เกิดผล และนิตยา เจียระไนปรีดิ์เปรม (2535) และผลการศึกษาของ วิจิตรา
พรหมพันธุม และชัยวัธน เกิดผล (2535) ยังพบวาคนงานหญิงที่ทำ�งานรับคาจางตาม
ผลงานในโรงงานและคนงานหญิงที่รับงานไปทำ�ที่บานสวนใหญมีความพอใจกับงาน
ที่ทำ�อยู
		 นอกจากมุมมองในดานบวกที่มีตอเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ยังพบวา
มีงานของ นฤมล บรรจงจิตร (2535) ที่ศึกษาสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีเจาของ
คนเดียวและจางคนงานไมเกิน 20 คน ซึ่งมีขอสรุปวาการที่กิจการขนาดเล็กไมสามารถ
พัฒนาขึ้นไดนั้นมิไดมาจากสาเหตุทางดานขอกฎหมาย แตเปนเพราะรัฐบาลมิไดให
ความสำ�คัญกับการพัฒนาสถานประกอบการขนาดเล็กเหลานั้น
		
กระบวนการทำ�ใหเปนนอกระบบ (Informalization)
		
มีง านศึก ษาหลายชิ้นพยายามศึกษาเรื่ อ งการรั บ งานไปทำ � ที่ บ  า นของ
แรงงานสตรี ซึ่งนาจะมีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับกระบวนการทำ�ใหเปนแรงงาน
นอกระบบแตงานศึกษาเหลานี้เกือบทุกชิ้นไมไดอธิบายถึงเหตุและผลของกระบวนการ
ทำ�ใหเปนนอกระบบในภาพรวมมากนัก มีเพียงการกลาวถึงความพยายามของนายจาง
ในการที่จะลดตนทุนการผลิตดวยการเปลี่ยนรูปแบบการจางงานจากการจางงาน
ในโรงงานแบบรายวั น และรายเดื อ นเป น การจ า งงานแบบตามผลงานและแบบให
รับงานไปทำ�ที่บานดังเชนงานของ นิตยา อัศวพงศพูลกิจ (2541) ที่กลาววา จากสภาพ
การแข ง ขั น ในตลาดโลกที่ รุ น แรงขึ้ น ในช ว งป 2537-2538 ทำ � ให ผู  ป ระกอบการ
ตองพยายามลดตนทุนในการผลิต จึงไดนำ�เอาระบบการผลิตแบบรับเหมาชวงมาใช
เนื่องจากระบบดังกลาวสามารถชวยลดภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครอง
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แรงงาน และยั ง ช ว ยลดความเข ม แข็ ง ในการรวมตั ว กั น ของลู ก จ า ง และงานของ
ชัยวัธน เกิดผล และนิตยา เจียระไนปรีดิ์เปรม (2535) ที่เห็นวาเนื่องจากสภาพ
การณทางดานเศรษฐกิจ สังคม และแรงงานที่ไดเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแตชวง
พ.ศ. 2516 ทำ � ให น ายจ า งหรื อ ผู  ป ระกอบการธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมหลายอย า งได
เปลี่ยนแปลงกรรมวิธีในการผลิตและการบริหารงานใหม โดยหันกลับไปใชระบบ
การผลิตแบบกระจายการผลิตไปตามบานเรือนสวนบุคคลแทนการผลิตในรูปของ
การจางคนมาทำ�งานในโรงงานหรือสถานประกอบการ
		 ในดานแรงงานมีงานของ วิจติ รา พรหมพันธุม และชัยวัธน เกิดผล (2535)
ทีพ่ ยายามอธิบายถึงความแตกตางของคนงานทีม่ หี รือทีส่ ามารถพิสจู นไดวา มีสถานภาพ
เปนลูกจางทีจ่ ะไดรบั ความคุม ครองตามกฎหมายคุม ครองแรงงานและกฎหมายแรงงาน
สัมพันธกับคนงานที่ไมสามารถพิสูจนไดวามีสถานภาพการทำ�งานเปนลูกจางหรือไม
สามารถระบุตวั นายจางไดอยางชัดเจนทีจ่ ะไมไดรบั การคุม ครองตามกฎหมายทัง้ 2 ฉบับ
ดังกลาว
		 ขอมูลจากการศึกษาเหลานี้แสดงใหเห็นวาปรากฏการณของกระบวนการ
ทำ�ใหเปนนอกระบบมิไดเริ่มเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยในชวงหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน
ปพ.ศ. 2540 แตไดเกิดขึ้นมาแลวตั้งแตชวงกอนหนานั้น
		
ขอแนะนำ�- ขอเสนอแนะจากงานศึกษา
		
งานศึกษาของ วิจิตรา พรหมพันธุม และชัยวัธน เกิดผล (2535), ชัยวัธน
เกิดผล และนิตยา เจียระไนปรีดเิ์ ปรม (2535), และนิตยา อัศวพงศพลู กิจ (2541) มีขอ เสนอ
ถึงภาครัฐและภาคเอกชนที่คลายกันดังนี้
		 1. องคกรนายจางควรวางมาตรฐานการใชแรงงานใหเปนธรรมและเทา
เทียมในทุกสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเปนการสรางความเปนธรรมระหวาง
นายจางในเรื่องตนทุนการผลิตและการแขงขันในตลาดสินคา
		 2. ควรวางมาตรฐานใหคา จางเปนแนวทางเดียวกันทัง้ คนงานหญิงทีท่ �ำ งาน
ในสถานประกอบการและคนงานหญิงที่รับงานไปทำ�ที่บาน
		 3. ทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนควรใหการฝกอบรมแกคนงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
		 อยางไรก็ตามเปนทีน่ า สังเกตวางานศึกษาสวนใหญมไิ ดมขี อ เสนอเกีย่ วกับ
การสรางความมั่นคงและหลักประกันทางสังคมดังเชนการศึกษาในยุคหลัง มีเพียง
วีระศักดิ์ ศรีรักษ (2541), และภาวดี ทองอุไทย (2546) ที่เสนอแนะประเด็นทางดาน
การขยายความคุมครองทางกฎหมายแรงงานและการสรางเครือขายของกลุมแรงงาน
นอกระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชชุมชนเปนฐานในการรวมกลุมสรางเครือขาย
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3.2) การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทยในชวงหลัง
		
งานศึกษาของภาวดี ทองอุไทย (2546) เรือ่ งการคุม ครองทางสังคมสำ�หรับ
ผูทำ�งานในภาคนอกระบบและภาคเกษตรกรรมอาจถือไดวาเปนงานในชวงรอยตอของ
การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในยุคแรกกับยุคหลังเนือ่ งจากมีลกั ษณะการศึกษา
และมีขอเสนอที่แตกตางออกไปจากงานในยุคแรกพอสมควร อยางไรก็ตามงานศึกษา
เรือ่ งดังกลาวยังคงมีลกั ษณะคลายงานในยุคแรกในแงของการมุง เนนกลุม เปาหมายไปที่
ผูรับงานไปทำ�ที่บานและสถานประกอบการขนาดเล็กมากกวาที่จะพยายามทำ�ความ
เขาใจกับบทบาทและความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจนอกระบบ
กับเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมีการใชคำ�วาภาคนอกระบบอยางสับสน
		 เอกสารที่นาจะถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการอยางเปนระบบในยุคหลังคือจดหมายขาวนอกระบบที่ออกโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในเดือนธันวาคม 2546
เนื่องจากจดหมายขาวดังกลาวออกอยางตอเนื่องกันหลายเดือนและพยายามที่จะให
คำ�นิยามพื้นฐานเพื่อทำ�ความเขาในกับเศรษฐกิจนอกภาคทางการจากแงมุมตางๆ
ซึ่ง อนุช อาภาภิรม (2546) ตั้งขอสังเกตวาการทื่ สศช. หันมาใหความสนใจกับการ
ศึกษาเศรษฐกิจนอกระบบเปนเพราะนโยบายของรัฐบาลในขณะนัน้ ทีใ่ หความสำ�คัญกับ
ผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงตองการนำ�เศรษฐกิจนอกระบบทั้งหมด
เขามาอยูในระบบ
		 การศึกษาในชวงหลังจากนีม้ ลี กั ษณะรวมกันคือพยายามทีจ่ ะทำ�ความเขาใจ
กับกลไกการทำ�งานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจนอกภาคทางการในรูปแบบ
ที่หลากหลายมากกวาการศึกษาที่ผานมา ซึ่งมุงเนนศึกษาเฉพาะกลุมและไมมีนิยาม
พื้นฐานที่ชัดเจน งานในยุคหลังมีขอสรุปและขอสังเกตดังนี้
		
นิยามและกรอบแนวคิดใหมเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
		
จุดเริ่มตนของการศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในยุคหลังอยูที่ความ
พยายามของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
ที่ตองการสรางนิยามและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบในบริบทของ
ประเทศไทยเพื่อจัดทำ�ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ โดย สศช.
ไดจัดการสัมมนาเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจนอกระบบกับการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ในเดือนธันวาคม 2546 และไดเริ่มออกจดหมายขาวเศรษฐกิจนอกระบบแบบรายเดือน
ในเดือนเดียวกันนี้ โดยจดหมายขาวเศรษฐกิจนอกระบบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นำ�
เสนอนิยามเศรษฐกิจนอกระบบขององคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และองคการ
เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
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ตะวัน วรรณรัตน

		 นอกจากนีจ้ ดหมายขาวดังกลาวยังไดท�ำ การสัมภาษณจกั รมณฑ ผาสุกวณิช
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และทนง พิทยะ
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในขณะนั้น โดยจักรมณฑ
ใหสัมภาษณวา ปจจุบันกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยูในระบบจะตองสามารถวัดขนาด
มูลคาจีดีพีได โดยคำ�นวณจากมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการบวกดวยฐานภาษี ถามี
สองสิง่ นีแ้ ลวจะเปนตัวกำ�หนดทีค่ อ นขางชัดเจนวาเปนเศรษฐกิจในระบบ ฉะนัน้ กิจกรรม
ที่ไมไดอยูในระบบจีดีพีและฐานภาษีจึงถือวาเปนเศรษฐกิจนอกระบบ ในขณะที่ทะนง
เห็นวาเศรษฐกิจนอกระบบมี 2 รูปแบบใหญๆ คือเศรษฐกิจนอกระบบที่ไมผิดกฎหมาย
เชนการกูเ งินนอกระบบและทีผ่ ดิ กฎหมาย เชน บอนการพนัน ซึง่ เศรษฐกิจนอกระบบทัง้
สองรูปแบบจะตองไดรบั การบริหารจัดการโดยภาครัฐเพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ เศรษฐกิจ
ในภาพรวม
		 นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาของ พรายพล คุมทรัพย และรัชดา คุมทรัพย
(2546) ซึง่ ไดรบั ทุนสนับสนุนจาก สศช. เรือ่ งแนวคิดวิธกี ารวัดขนาดเศรษฐกิจนอกระบบ
ของไทยทีส่ อดคลองกับระบบบัญชีประชาชาติสากลทีพ่ ยายามหาวิธปี ระมาณการขนาด
ของเศรษฐกิจนอกภาคทางการและจัดทำ�ฐานขอมูลเศรษฐกิจนอกภาคทางการของไทย
		 จากเอกสารเหลานี้แสดงใหถึงความพยายามที่จะสรางความชัดเจนเกี่ยว
กับเศรษฐกิจนอกภาคทางการเพือ่ เปนพืน้ ฐานในการสรางองคความรูเ กีย่ วกับเศรษฐกิจ
นอกภาคทางการในขัน้ ตอไป ซึง่ ในทีน่ จ้ี ดุ รวมกันของการใหนยิ ามอยูท วี่ า เศรษฐกิจนอก
ระบบ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและหนวยธุรกิจที่พยายามจะหลบเลี่ยงหรือไม
ถูกนับอยูในระบบการบริหารจัดการและควบคุมของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
จีดีพีและฐานภาษี
		 สำ�หรับเอกสารที่อาจถือวาเปนความพยายามในการสรางกรอบนิยามที่
ชัดเจนเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกภาคทางการคือเอกสารประกอบการประชุมประจำ�ป
พ.ศ. 2547 ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ ซึง่ เอกสารดังกลาวจัดทำ�ขึน้ จากการ
สังเคราะหขอสรุปจากงานสัมมนา เอกสารและงานวิจัยจำ�นวนหนึ่งที่ สศช. เปนผูผลิต
และใหทุนในชวงป พ.ศ. 2546-2547
		 เอกสารดังกลาวไดใหนิยามเศรษฐกิจนอกระบบในบริบทสังคมไทยไววา
เศรษฐกิจนอกระบบหมายความรวมถึงการประกอบอาชีพและธุรกิจในภาคการผลิต
สินคาและบริการที่สรางงาน สรางรายได ซึ่งไมไดอยูภายใตการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ เปนหนวยธุรกิจขนาดเล็กของชุมชน ธุรกิจทีผ่ ทู �ำ งานเปนเจาของทีอ่ าจมีลกู จาง
หรือใชแรงงานในครอบครัว โดยมีทั้งที่ดำ�เนินการอยางถูกกฎหมายและหลีกเลี่ยง
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กฎหมายหรือไมมีกฎหมายกำ�กับ ซึ่งประกอบดวย
		 1. การผลิตสินคาและบริการสาขาที่ไมเปนทางการ ซึ่งหมายถึงกิจกรรม
เศรษฐกิจที่ไมผิดกฎหมาย แตไมมีกฎหมายรองรับ ไมมีระบบภาษีหรือระบบเงินเดือน
คาจางและการทำ�งานที่แนนอน เปนกิจกรรมขนาดเล็ก เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความ
ไมแนนอนสูง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ไดแก กลุมการผลิต เชน เกษตรกรรายยอย
แรงงานรับจางทำ�เกษตร ผูรับงานไปทำ�ที่บาน ธุรกิจชุมชน กลุมการคาและบริการ เชน
หาบเรแผงลอย กลุมบริการขนสง เชน รถจักรยานยนตรับจาง รถตูโดยสาร และกลุม
กิจกรรมภาคครอบครัว เชน การผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัว
		 2. การผลิตและบริการทีผ่ ดิ กฎหมาย หมายถึงกิจกรรมทีก่ ระบวนการผลิต
และจัดจำ�หนายตลอดจนการใหบริการทีผ่ ดิ กฎหมาย เชน การพนันผิดกฎหมายและการ
คายาเสพติด
		 นอกจากงานศึกษาของ สศช. ที่เนนการใหนิยามของเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการดังทีก่ ลาวมาแลว ยังพบวางานศึกษาของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
(2551) ซึ่งไดใหนิยามของวิสาหกิจรายยอยซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการคือ วิสาหกิจขนาดเล็กที่ไมมีการจดทะเบียนการคาเปนบุคคลธรรมดาหรือ
นิตบิ คุ คลและมีการจางงานไมเกิน 5 คน ซึง่ รวมเจาของกิจการหรือแรงงานในครัวเรือน
การใชนิยามดังกลาวนี้สอดคลองกับ สศช. ที่มุงเนนวาเศรษฐกิจนอกภาคทางการคือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มิไดมีการจดทะเบียนหรือไมไดถูกกำ�กับควบคุมโดยภาครัฐ
ซึ่งเปนการใหนิยามที่ชัดเจนและครอบคลุมมากกวาการศึกษาในชวงแรก
		
วิธีการศึกษาและกลุมเปาหมาย
		
อันเนือ่ งมาจากความสนใจของ สศช. ทีต่ อ งการสรางความชัดเจนเกีย่ วกับ
นิยามและกรอบแนวคิดเกีย่ วกับเศรษฐกิจนอกระบบเพือ่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก ารสรางยุทธศาสตร
การบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ ดังนัน้ งานศึกษาในชวงนีข้ อง สศช. จึงมุง เนนวิธี
การศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการทบทวนเอกสารและสรางกรอบแนวคิด มากกวาที่จะ
มุงเนนทำ�การสำ�รวจเพื่อหาขอมูลเชิงประจักษของกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมดังเชน
การศึกษาในชวงกอนหนา
		 ตัวอยางงานในลักษณะดังกลาวไดแกงานของ ภาวดี ทองอุไทย (2546),
ไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม … และคนอืน่ ๆ (2546), พรายพล คุม ทรัพย และรัชดา คุม ทรัพย
(2546), ผาสุก พงษไพจิตร และนวลนอย ตรีรตั น (2546), และนิพนธ พังพงศกร (2546)
		 อยางไรก็ตามการศึกษาในยุคหลังนีย้ งั มีงานบางสวนทีใ่ ชแบบสอบถามเพือ่
การสำ�รวจขอมูลจากกลุมเปาหมายที่ตองการเชนเดียวกับในการศึกษาในชวงแรกเชน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2551) สำ�รวจขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
151

การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย

ตะวัน วรรณรัตน

วิสาหกิจรายยอยทั่วประเทศจำ�นวน 820 ราย แตก็ทำ�ควบคูไปกับการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูประกอบการวิสาหกิจรายยอย 100 รายและการสัมภาษณบุคคลหรือหนวยงานให
สินเชือ่ 50 ราย จึงถือเปนการศึกษาทีม่ รี ายละเอียดคอนขางมากและยังใชกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบมากกวางานศึกษาในชวงแรก นอกจากนี้ยังมีงานของ
เพ็ญประภา สำ�เภาแกว (2551) ซึง่ ใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการศึกษาผูป ระกอบ
การแผงลอยขายอาหาร อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวางานศึกษานี้แมจะเปลี่ยน
กลุม เปาหมายจากแรงงานสตรีทรี่ บั งานไปทีบ่ า นเปนการศึกษากลุม คาขายแผงลอย และ
มีการอางอิงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบแตก็ไมไดมีการนำ�กรอบแนวคิด
ดังกลาวนี้มาใชในการศึกษาแตอยางใด
		 งานของ นฤมล นิราทร (2550) เปนตัวอยางที่ดีของการศึกษาดวยการใช
แบบสอบถามทีข่ ยายกลุม เปาหมายใหกวางออกไปอยางมากและพยายามใหครอบคลุม
กลุมเปาหมายที่เปนแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบที่หลากหลายเชน ใชแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยาง 7 กลุม ไดแก การผลิต การบริการ การคา การขนสง เก็บขยะ รับจาง
ทั่วไป โครงการหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังเพิ่มการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
และการสนทนากลุม เพิม่ เติมเพือ่ ใหไดรายละเอียดในเชิงคุณภาพเพิม่ ขึน้ จึงถือเปนงาน
ศึกษาที่ใหภาพรวมของเศรษฐกิจนอกภาคทางการไดเปนอยางดี
		
เศรษฐกิจนอภาคทางการกับการสรางเครือขายชุมชน
		
การศึ ก ษาเศรษฐกิ จ นอกภาคทางการกั บ การสร า งเครื อ ข า ยชุ ม ชน
สามารถแบงจุดเนนของพื้นที่ในการศึกษาออกไดกวางๆ เปน 2 ลักษณะคือ การศึกษา
ในชุมชนชนบท และการศึกษาในชุมชนเมือง
		 งานศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดยอมในชุมชนโดย
เฉพาะในชุมชนชนบทนั้นเกิดขึ้นมานานแลว แตการศึกษาในชวงแรกนั้นยังไมคอยมี
การกลาวถึงการใชกจิ กรรมทางเศรษฐกิจเปนฐานในการสรางเครือขายความสัมพันธใน
ชุมชนเพือ่ สรางความมัน่ คงหรือความเขมแข็งของชุมชน งานของ ไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม ...
และคนอืน่ ๆ (2546) ถือเปนงานศึกษาในยุคหลังทีม่ จี ดุ มุง หมายเดนชัดในเรือ่ งการมุง เนน
และพยายามจะอธิบายถึงการเชื่อมโยงเครือขายชุมชนที่จะชวยสรางความเขมแข็ง
ความมั่นคง และลดปญหาความยากจนทั้งในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง นอกจากนี้
ก็ยังมีงานของนิพนธ พัวพงศกร (2546) และงานของ ภาวดี ทองอุไทย (2546) ที่มี
เนื้อหาเนนไปที่ชุมชนชนบท ในขณะที่งานของ นฤมล นิราทร … และคนอื่นๆ (2550)
เปนความพยามที่จะศึกษาความเชื่อมโยงของการสรางเครือขายชุมชนเพื่อสรางความ
มั่นคงกับลดปญหาความยากจนในชุมชนเมือง
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		 ในสวนของเศรษฐกิจนอกระบบในภาคชนบทนัน้ พบวามีความพยายามของ
ชุมชนที่จะรวมกลุมและสรางเครือขายใน 2 ลักษณะดังนี้
		 1. องคกรการเงินและทุนของชุมชน ซึง่ ไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม ... และคนอืน่ ๆ
(2546) เห็นวามีรปู แบบทีแ่ ตกตางกันไปในแตละพืน้ ที่ แตกม็ ลี กั ษณะรวมกันทีส่ �ำ คัญคือ
ตองการอยูบนพื้นฐานการพึ่งตนเองของชุมชน ใชการออมทรัพยเปนเครื่องมือในการ
รวมคน รวมเงิน รวมความคิดไปสูการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง นอกจากนี้งานของนิพนธ
(2546) ยังแสดงใหเห็นวาเหตุทกี่ ลุม ออมทรัพยมอี ตั ราการชำ�ระหนีส้ งู เพราะกลุม เหลานี้
เปนกลุม เล็ก ๆ ทีก่ อ ตัง้ โดยสมาชิก มีกระบวนการคัดเลือกทีน่ า ไววางใจ ตนทุนการบังคับ
หนี้คอนขางต่ำ�
		 2. ธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชนซึ่ง ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ... และคนอื่นๆ (2546)
เห็นวา แมจะมีการเกิดขึ้นของธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชนจำ�นวนมากจากการสงเสริมของ
หนวยงานรัฐ แตธุรกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชนที่มีสวนชวยสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนจริงๆ นั้นยังมีนอย อยางไรก็ตาม ภาวดี ทองอุไทย (2546) ไดแสดงใหเห็นถึง
ตั ว อย า งของการรวมกลุ  ม ของเครื อ ข า ยกิ จ กรรมการผลิ ต สิ น ค า พื้ น เมื อ งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือทีส่ ามารถจัดสวัสดิการในดานตางๆ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่สมาชิกเกิดการเจ็บปวยโดยอาศัยการเก็บเงินสมทบจากสมาชิก
		 ในสวนของเศรษฐกิจนอกระบบในชุมชนเมืองพบวามีการรวมกลุมและ
สรางเครือขายดังนี้
		 1. กลุม ออมทรัพย/องคกรทางการเงิน ซึง่ ไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม ... และคนอืน่ ๆ
(2546) เห็นวาไดมีการจัดตั้งมานานแลว และขยายตัวออกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงหลังป 2538 เปนตนมาพบวามีการขยายกิจกรรมจากกลุมออมทรัพย
ไปสูการพัฒนาในดานอื่นๆ นอกจากนี้ นฤมล นิราทร ... และคนอื่นๆ (2550) ยังพบวา
การรวมกลุมภายในชุมชนจะสามารถขยายตัวไดเร็วเพราะจะเกิดการทำ�ตามกัน
		 2. ธุรกิจชุมชน ซึง่ ไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม ... และคนอืน่ ๆ (2546) เห็นวาแมจะมี
การรวมกลุมกันในหลายลักษณะ เชน รานคาชุมชน เครือขายตัดเย็บเสื้อผา เครือขาย
ผูร บั เหมางานซอม กลุม รับซือ้ ของเกา แตกลุม ตางๆ เหลานีก้ ย็ งั ไมคอ ยประสบความสำ�เร็จ
มากนัก เพราะคนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพทีห่ ลากหลาย การรวมกลุม จึง
เปนไปอยางหลวมๆ
		
เศรษฐกิจนอกภาคทางการกับแรงงานนอกระบบและการสรางความ
คุมครองทางสังคม
		
การนำ�เสนอเรื่องการใหความชวยเหลือและใหความคุมครองกับผูทำ�งาน
ในเศรษฐกิจนอกภาคทางการปรากฏขึ้นตั้งแตในชวงของการศึกษาวิจัยในชวงแรก
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ดังไดกลาวไปแลว แตการใหความชวยเหลือและใหความคุมครองดังกลาวมักจะเปนไป
แบบไมมหี ลักการหรือกรอบแนวคิดใดๆ รองรับ ความพยายามในการอธิบายเรือ่ งกรอบ
แนวคิดการสรางความคุมครองทางสังคมใหกับผูที่อยูในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
เพิง่ จะปรากฏในการศึกษายุคหลังในงานของ ภาวดี ทองอุไทย เรือ่ งกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
นอกระบบกับการคุมครองทางสังคม (2546ก) และเรื่องการคุมครองทางสังคมสำ�หรับ
ผูทำ�งานในภาคนอกระบบและภาคเกษตร (2546ข)
		 ในงานทัง้ 2 ชิน้ ดังกลาว ภาวดีน�ำ เสนอกรอบแนวคิดการคุม ครองทางสังคม
ขององคกรแรงงานระหวางประเทศและธนาคารโลก ซึง่ มีจดุ มุง หมายอยูท กี่ ารพยายาม
จะชวยใหบคุ คล ครัวเรือน และชุมชนสามารถจัดการกับความเสีย่ งทีจ่ ะสรางปญหาใหกบั
การดำ�เนินชีวิตในกรณีที่ทำ�ใหตองมีรายจายเพิ่มสูงขึ้น เชน การคลอดบุตรหรือกรณีที่
จะทำ�ใหเกิดการขาดรายได เชน การเจ็บปวย เพื่อใหบุคคลสามารถดำ�รงชีวิตทำ�มาหา
เลี้ยงชีพอยูไดตามปกติตามศักยภาพของตนเอง โดยที่ภาวดีเลือกใชคำ�วาการคุมครอง
ทางสังคมเปนหลักในการศึกษา เนื่องจากตองการเนนถึงความตองการที่จะสรางระบบ
ที่ทำ�ใหแรงงานนอกระบบดำ�รงชีพอยูไดตามศักยภาพของตนเองเมื่อเกิดเหตุการณที่
จะสงผลกระทบตอการทำ�งานและการหารายได เชน การคลอดบุตรและการเจ็บปวย
และการทีต่ อ งมุง เนนการสรางความคุม ครองใหกบั แรงงานนอกระบบก็เปนเพราะแรงงาน
กลุมนี้สวนใหญมีฐานะยากจนจึงมีแนวโนมทีจ่ ะไมสามารถจัดการกับปญหาที่จะเกิดขึ้น
จากสถานการณดังกลาวได
		 แมวากรอบแนวคิดดังกลาวจะมีความชัดเจน และไดรับการยอมรับจาก
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับเอาแนวคิดดังกลาวไปใช
ในการรางยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในงานประชุมประจำ�ป
พ.ศ. 2547 แตเปนที่นาเสียดายวากรอบแนวคิดดังกลาวไมไดถูกนำ�มาใชงานตอในการ
ศึกษาชิ้นหลังๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวง
แรงงานในชวงป พ.ศ. 2551-2552 จำ�นวน 3 เรื่องไดแก “โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง
ระบบคุมครองและสรางความมั่นคงสำ�หรับแรงงานนอกระบบ” โดยสถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป 2551 “โครงการวิจยั เพือ่ ขยายการคุม ครองใหแกแรงงาน
นอกระบบ” โดยบริษัทเอกเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จำ�กัด ในปเดียวกัน และ
“สวัสดิการมาตรฐานที่แรงงานนอกระบบพึงไดรับ : นโยบายและแนวทางการสงเสริม
สวัสดิการใหแรงงานนอกระบบ” โดยสาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในป พ.ศ. 2552
		 งานศึกษาทั้ง 3 เรื่องดังกลาว มีความใกลเคียงกันทั้งในประเด็นที่ทำ�
การศึกษาคือเรื่องของการสรางความคุมครองและสวัสดิการใหกับแรงงานนอกระบบ
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และใชวธิ กี ารศึกษาแบบเดียวกันดวยแบบสอบถามกับกลุม ตัวอยาง การจัดกลุม สนทนา
และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ซึ่งงานทั้ง 3 เรื่องมีขอเสนอที่มีลักษณะคลายกันดังนี้
		 1. ใหภาครัฐมีนโยบายใหความชวยเหลือและสนับสนุนในดานการประกอบ
อาชีพใหกับแรงงานนอกระบบกลุมตางๆ เชน นโยบายจัดสรรที่ดินทำ�กินสำ�หรับกลุม
เกษตรกร นโยบายจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ำ�ใหกับกลุมผูรับงานไปทำ�ที่บานและ
คนขับรถรับจางเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ
		 2. เสนอใหมีการแกไขกฎหมายประกันสังคม ใหครอบคลุมกลุมแรงงาน
นอกระบบ
		 3. สงเสริมใหมกี ารรวมกลุม กันของผูป ระกอบอาชีพลักษณะเดียวกันเพือ่ ให
สามารถปกปองสิทธิประโยชนและควบคุมดูแลกันเอง
		 แมวา งานทัง้ สามชิน้ ดังกลาวจะมีขอ เสนอทีแ่ ตกตางกันอีกบางเล็กนอย แต
ขอเสนอเหลานั้นก็มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับกรอบแนวคิดการสรางความคุมครอง
ทางสังคมทีภ่ าวดี และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดน�ำ เสนอ
ไวในชวงป พ.ศ. 2546-2547
4. สรุป

นับแตอดีตจนถึงปจจุบันในประเทศไทยมีงานศึกษาในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ
นอกภาคทางการอยูไมนอย การศึกษาในชวงแรกคือในชวงกอนป พ.ศ. 2546 เปน
การศึกษาทีย่ งั ไมมคี วามชัดเจนเกีย่ วกับกรอบแนวคิด การเกิดขึน้ กลไกการทำ�งานและ
ผลทีเ่ กิดจากเศรษฐกิจนอกภาคทางการ แตมงุ ศึกษาทีส่ ถานประกอบการขนาดเล็กและ
ตัวคนทำ�งานโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีที่ทำ�งานประเภทรับงานไปที่บาน แสดงใหเห็นวา
ในชวงแรกมีความเขาใจวาเศรษฐกิจนอกภาคทางการหมายถึงกิจการขนาดเล็กและ
แรงงานรับงานไปทำ�ที่บาน ในสวนของคนทำ�งานกลุมอื่นๆ เชน มอเตอรไซครับจาง
หาบเรแผงลอย เกษตรกร ไมไดถูกพิจารณาวาเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบ
การศึ ก ษาในยุ ค หลั ง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จากการสนั บ สนุ น ของสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงครึ่งหลังของทศวรรษ
2540 เริ่มที่จะมีการกำ�หนดกรอบแนวคิดและนิยามที่ชัดเจนของเศรษฐกิจนอกภาค
ทางการ และพยายามเชื่อมโยงกรอบแนวคิดดังกลาวมาสูการเก็บขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลใหครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทตางๆ ตามกรอบแนวคิดและนิยาม
นั้นๆ ซึ่ง สศช. ไดใหนิยามเศรษฐกิจนอกระบบในบริบทสังคมไทยไทยไววา เศรษฐกิจ
นอกระบบหมายถึงการประกอบอาชีพและธุรกิจในภาคการผลิตสินคาและบริการที่
สรางงาน สรางรายได ซึ่งไมไดอยูภายใตการบริหารจัดการของภาครัฐ เปนหนวยธุรกิจ
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ขนาดเล็กของชุมชน ธุรกิจที่ผูทำ�งานเปนเจาของที่อาจมีลูกจางหรืออาจใชแรงงานใน
ครอบครัว โดยมีทั้งที่ดำ�เนินการอยางถูกกฎหมายและหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือไมมี
กฎหมายกำ�กับ
นอกจากนี้ยังพบวาการศึกษาในยุคหลังบางสวนไดเชื่อมโยงเศรษฐกิจนอก
ภาคทางการเขากับประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การสรางความเขมแข็งของชุมชน
และมีความพยายามที่จะสรางกรอบแนวคิดเรื่องการสรางความคุมครองทางสังคม
ใหกับผูที่ทำ�งานในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งในชวงหลังนี้นิยมเรียกคนเหลานี้วา
แรงงานนอกระบบ
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