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บทคัดยอ 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สวัสดิการมาตรฐานที่แรงงานนอกระบบพึงไดรับ 

:นโยบายและแนวทางการสงเสริมสวสัดิการใหแรงงานนอกระบบ 

 
แรงงานนอกระบบ ควรไดรับและสามารถเขาถึงสวัสดิการที่มีมาตรฐาน ตลอดจนการคุมครอง     

ในสิทธิตางๆ เทียบเทากับแรงงานในระบบ แตที่ผานมา การจัดระบบสวัสดิการใหแกแรงงานนอกระบบ    
ยังไมมีมาตรฐานที่ดีและเหมาะสม ประกอบกับแรงงานนอกระบบยังไมสามารถเขาถึงสวัสดิการตางๆ       
ไดอยางที่ควรจะเปน ดวยความตระหนักถึงปญหาดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงกําหนดใหมี
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง “สวัสดิการมาตรฐานที่แรงงานนอกระบบพึงไดรับ:นโยบายและแนวทางการ
สงเสริมสวัสดิการใหแรงงานนอกระบบ”  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาใหทราบขอมูลเกี่ยวกับ
สวัสดิการและรูปแบบสวัสดิการที่แรงงานนอกระบบไดรับในปจจุบัน และควรที่จะไดรับเพิ่มเติม  2) ศึกษา
ใหทราบขอมูลเกี่ยวกับความสามารถของแรงงานนอกระบบในการดําเนินการจัดสวัสดิการใหแกตนเองและ
กลุม  3)  เสนอแนะแนวนโยบาย แนวทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการมาตรฐานใหแกแรงงานนอกระบบ 
เพื่อเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการตอไป   

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดมีการดําเนินการเปน 2 สวน คือ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมี
กลุมเปาหมายของการศึกษาคือ กลุมแรงงานนอกระบบ ตามการจัดกลุมของกระทรวงแรงงาน การเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงคุณภาพดําเนินการโดยการจัดสัมมนาประชุมกลุมยอย (Focus Group) กลุมผูมีสวนเกี่ยวของทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผูแทนดานแรงงานนอกระบบ โดยเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จัดสัมมนาประชุมกลุมยอย (Focus Group)ในระดับ
ภูมิภาคไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต และในระดับประเทศ จาก
กลุมผูแทนของแรงงานนอกระบบประกอบดวย ผูแทนกลุมการคา ผูแทนกลุมการผลิต ผูแทนกลุมการ
บริการ และผูแทนกลุมการเกษตร ในสวนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล     
โดยการใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล ภาคเหนือ     
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวม 26 จังหวัด การศึกษาไดแบงประเภทอาชีพแรงงาน   
นอกระบบออกเปน 4 กลุมใหญ 11 กลุมยอย จํานวน 11,000 ตัวอยาง  

การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได ใชการวิเคราะหทางสถิติ ไดแก คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา 
สําหรับขอมูลที่ไดจากการจัดสัมมนาประชุมกลุมยอย (Focus Group) ทั้งหมด 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา  ลักษณะการประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ ไมมีอาชีพเสริม     
เปนงานที่มีลักษณะการทํางานแบบรายวัน ซ่ึงไมมีนายจาง ระยะเวลาในการทํางานตอวันไมแนนอน รายได
ไมเพียงพอตอการออม ในกลุมแรงงานนอกระบบที่มีความสามารถในการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการในปจจุบัน 
สวนมากเปนการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการกองทุนเงินกู  ซ่ึงมีความตองการใหกระทรวงแรงงานสนับสนุน       
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การรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล และมีความพรอมในการจายเงินสมทบการจัดสวัสดิการ     
ตอเดือน 101-200 บาท  จากผลการศึกษายังพบอีกวา ในดานรูปแบบสวัสดิการ จําแนกตามความจําเปน      
การไดรับ และระดับความตองการสวัสดิการสังคมของแรงงานนอกระบบ นั้น พบวา สวนมากเห็นวา
สวัสดิการที่มีความจําเปนมากที่สุด คือสวัสดิการการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยบุคคล/ครอบครัว และ    
เงินชดเชยการขาดรายไดกรณีเจ็บปวย เมื่อพิจารณาความตองการสวัสดิการที่มีความจําเปนเรงดวน พบวา
แรงงานนอกระบบมีความตองการสวัสดิการที่มีความจําเปนเรงดวน 5 อันดับแรก ไดแก  

1. การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยบุคคล/ครอบครัว และเงินชดเชยการขาดรายไดกรณีเจ็บปวย         
คิดเปนรอยละ 93.66    

2. การใหบริการเงินกูฉุกเฉินแกแรงงานนอกระบบ คิดเปนรอยละ 92.49  
3. การออมทรัพยกรณีบํานาญใหแกแรงงานนอกระบบ คิดเปนรอยละ 91.15  
4.ผลประโยชนคาตอบแทน/การประกันรายไดขั้นต่ําและผลประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ     

คิดเปนรอยละ 82.60 
5.การประกันอุบัติเหตุ/การประกันภัยแกแรงงานนอกระบบ คิดเปนรอยละ 81.23 
จากการประมวลผลการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนการศึกษาเอกสาร            

ที่เกี่ยวของมาพิจารณารวมกันสามารถเสนอนโยบายและแนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแรงงาน
นอกระบบ อยางมีมาตรฐานและเหมาะสมได ดังนี้  

1. ขอเสนอในการปรับเปลี่ยนคํา “แรงงานนอกระบบ” 
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 นโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
2.2 นโยบายการสงเสริมการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการ 
2.3  นโยบายการสงเสริมพระราชบัญญัตปิระกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 40  
2.4 นโยบายผลักดันแรงงานนอกระบบในกลุมอาชีพนํารองเขาสูพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533  
 3. แนวทางในการพัฒนามาตรฐานสวัสดิการ จําแนกเปน 3 มิติ คือ  
  3.1 มิติดานเศรษฐกิจ  
  3.2 มิติดานสังคม สาธารณสุขและการศึกษา 

3.3 มิติดานการเมือง และการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม 
 
   ******************************** 
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กระทรวงแรงงานไดมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรโดยมีเปาหมาย (สํานักนโยบายและ   

ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,2550) ใหผูที่อยูในวัยแรงงาน ตองไดรับการพัฒนา เพิ่มทักษะ 
เพื่อใหมีศักยภาพ สงเสริมใหมีงานทําที่เหมาะสม และมีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง    
ผูที่เปนแรงงานนอกระบบ ตองไดรับการจัดระบบสวัสดิการและการคุมครองตามสิทธิตางๆ ใหเทียบเทากับ
กับผูที่อยูในระบบ แตเทาที่ผานมา การจัดระบบสวัสดิการใหแกแรงงานนอกระบบยังไมมีมาตรฐานที่ดี   
และเหมาะสม ประกอบกับแรงงานนอกระบบยังไมสามารถเขาถึงสวัสดิการตางๆ ไดอยางที่ควรจะเปน  
ดวยความตระหนักถึงปญหาดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงกําหนดใหมีโครงการศึกษาวิจัย 
เร่ือง “สวัสดิการมาตรฐานที่แรงงานนอกระบบพึงไดรับ: นโยบายและแนวทางการสงเสริมสวัสดิการให
แรงงานนอกระบบ”  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 

 1.1 ศึกษาใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและรูปแบบสวัสดิการที่แรงงานนอกระบบไดรับ        
ในปจจุบัน และควรที่จะไดรับเพิ่มเติม    

1.2 ศึกษาใหทราบขอมูลเกี่ยวกับความสามารถของแรงงานนอกระบบในการดําเนินการ               
จัดสวัสดิการใหแกตนเองและกลุม  

1.3 เสนอแนะแนวนโยบาย แนวทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการมาตรฐานใหแกแรงงานนอก
ระบบ เพื่อเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการตอไป  

 
 

 
 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดมีการดําเนินการเปน 2 สวน คือ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมี

กลุมเปาหมายของการศึกษาคือ กลุมแรงงานนอกระบบ 4 กลุมใหญ 11 กลุมยอย ประกอบดวย 
  2.1 กลุมการผลิต ไดแก กลุมประกอบวิชาชีพเฉพาะที่มีฝมือทั่วไป  กลุมรับงานไปทําที่บาน และ
กลุมรับเหมา 

2.  วิธีการศึกษาวิจัย 

1. ความนํา 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
โครงการศกึษาวิจัย เร่ือง สวัสดิการมาตรฐานที่แรงงานนอกระบบพึงไดรับ 

:นโยบายและแนวทางการสงเสริมสวัสดิการใหแรงงานนอกระบบ 
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  2.2 กลุมการคาไดแก กลุมที่ประกอบอาชีพโดยไมมีนายจางและไมไดรับความคุมครอง  
  2.3 กลุมการเกษตรไดแก กลุมประมง และ กลุมเกษตรกร  
  2.4 กลุมบริการ  ไดแก กลุมประกอบอาชีพอิสระ กลุมรับจางทั่วไปนอกบาน  กลุมรับจางทํางาน  
ในครัวเรือนสวนบุคคล  กลุมขับรถรับจาง และกลุมขับรถตูรับจาง 
 การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล          
โดยการจัดสัมมนาประชุมกลุมยอย (Focus Group) กลุมผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ผูทรงคุณวุฒิ  ผู เชี่ยวชาญ  นักวิชาการ  และผูแทนดานแรงงานนอกระบบ  โดยเลือกกลุมตัวอยาง                 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปนตัวแบบของสวัสดิการ
มาตรฐานที่เหมาะสมของแตละกลุมอาชีพ และทําการทดสอบตัวแบบที่สรางขึ้น จัดสัมมนาประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) ในระดับภูมิภาคไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน      
4 คร้ัง และในระดับประเทศ จากกลุมผูแทนของแรงงานนอกระบบประกอบดวย ผูแทนกลุมการคา ผูแทน
กลุมการผลิต ผูแทนกลุมการบริการ และผูแทนกลุมการเกษตร เพื่อทําการศึกษาวิจัยในการพัฒนาตัวแบบ   
ของสวัสดิการที่เหมาะสมในแตละกลุมอาชีพของแรงงานนอกระบบ ในสวนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
ปริมณฑล  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  และภาคใต รวม 26 จังหวัด  การศึกษา                  
ไดแบงประเภทอาชีพแรงงานนอกระบบออกเปน 4 กลุมใหญ 11 กลุมยอย จํานวน 11,000 ตัวอยาง  

การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได ใชการวิเคราะหทางสถิติ ไดแก คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา 
สําหรับขอมูลที่ไดจากการจัดสัมมนาประชุมกลุมยอย (Focus Group) ทั้งหมด 

 
 

 
 
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากการจัดสัมมนาประชุมกลุมยอย (Focus Group) กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ

ทั้งในภาครัฐและเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผูแทนดานแรงงานนอกระบบ โดยเลือก
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) การจัดสัมมนาประชุมกลุมยอย (Focus Group)          
ในระดับภูมิภาคไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 4 คร้ัง และ          
ในระดับประเทศ จากกลุมผูแทนของแรงงานนอกระบบประกอบดวย ผูแทนกลุมการคา ผูแทนกลุมการผลิต 
ผูแทนกลุมการบริการ และผูแทนกลุมการเกษตร สามารถสรุปขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากการสัมมนา 
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบโดยสรุปสาระสําคัญ จากขอคนพบดานความตองการสวัสดิการ
ที่มีความจําเปนเรงดวน สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการจัดสวัสดิการมาตรฐานใหแกกลุมแรงงาน
นอกระบบในภาพรวม ตลอดจนวิธีการดําเนินการของกระทรวงแรงงานในการตอบสนองความตองการ   
ของแรงงานนอกระบบ ดังนี้ 

3.  สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 



3 

 

3.1 ความตองการสวัสดิการของแรงงานนอกระบบที่มีความจําเปนเรงดวน  
  จากการศึกษาวิจัยพบวา แรงงานนอกระบบมีความตองการสวัสดิการที่มีความจําเปน

เรงดวน 5 อันดับแรก ดังนี้ 
     1) สวัสดิการการรักษาพยาบาลกรณีตนเองและครอบครัว 
     2) สวัสดิการผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ 
     3) สวัสดิการกรณีทุพพลภาพ, กรณีเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ที่มีสาเหตุจากการทํางาน        

คลอดบุตรและตาย 
     4) สวัสดิการคุมครองการทํางานและหลังจากการทํางาน 
     5) สวัสดิการคุมครองกรณีวางงาน (กรณีไมมีงาน, คาแรงไมเปนธรรม, ทํางานไมตาม

ฤดูกาล หรือ จัดตั้งกองทุนประกันการประกอบอาชีพ)  
  3.2 สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการจัดสวัสดิการมาตรฐานใหแกกลุมแรงงาน  

นอกระบบในภาพรวม 
     1) งานที่ทําไมมีความตอเนื่องสงผลใหมีรายไดไมแนนอน  ไมมีการรวมตัวเปนกลุม     

ที่ชัดเจน เนื่องจากแรงงานเหลานี้ตางทํางานอยูที่บาน  อยูในชุมชน หรือลักษณะงานที่ตองใชเวลาทํางาน   
ทั้งวันตั้งแตเชาจนถึงค่ํา เชน กลุมแท็กซี่  กลุมมอเตอรไซครับจาง  แมคาหาบเรแผงลอย  ทําใหคนเหลานี้
ขาดการรวมตัว รวมกลุม เมื่อขาดการรวมกลุมก็ทําใหเขาไมถึงทรัพยากรตางๆ ของรัฐ นอกจากนี้ แรงงาน
นอกระบบไมมีผูสนับสนุนการจายเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการ เนื่องจากไมมีนายจาง ถึงแมวาบางอาชีพ
จะมีนายจาง/ผูวาจาง แตไมสามารถระบุนายจาง/ผูวาจางที่แทจริงได  อาทิ กลุมที่รับงานไปทําที่บานโดยผาน
คนกลาง เปนตน 

     2) การไมมีวินัยทางการเงินและไมมีวินัยในการดําเนินชีวิต เปนปญหาที่สําคัญในการ
จัดตั้งระบบสวัสดิการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความไมสนใจในการออมเงินหรืออาจมีรายไดนอย ไดรับ
คาตอบแทนต่ํา  เชน กลุมผูรับงานไปทําที่บานไดรับคาตอบแทนเปนรายชิ้น/รายเหมา  อาทิ เย็บกระโปรง
นักเรียนตัวละ 17 บาท ซ่ึงเมื่อหักตนทุน (คาอุปกรณ  คาวัตถุดิบ  คาไฟ)  แลวเหลือเงินเพียงเล็กนอย หรือ    
ผูประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ เชน แมคาหาบเรแผงลอย  มอเตอรไซครับจาง  แท็กซี่  แมวาแรงงานกลุมนี้เปน
กลุมที่มีรายไดทุกเดือน  แตก็เปนพวกหาเชากินค่ํารายไดที่มีจึงใชหมดไปในแตละวัน เหลือเก็บออมจํานวน
นอย หรือไมมีเงินเหลือที่จะเก็บออม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน มีแนวโนมที่คนตกงาน
และมีการเคลื่อนยายแรงงานมาสูการประกอบอาชีพอิสระกันมากขึ้น  

     3) ปญหาสําคัญประการหนึ่งในการผลักดันใหแรงงานนอกระบบเขาสูพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 การเขาเปนผูประกันตนแบบอิสระหรือสมัครใจ ตามมาตรา 40 กรณีที่แรงงาน 
นอกระบบมีความประสงคจะขอรับความคุมครองจากการประกันสังคม จะตองจายเงินสมทบเปนรายป       
ปละ 3,360 บาท โดยไดรับความคุมครองเพียง 3 กรณี ไดแก กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีตาย 
ซ่ึงการที่รัฐขาดการประชาสัมพันธถึงสิทธิประโยชนตางๆ แกแรงงานนอกระบบ ตลอดจนประเภทของ
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สวัสดิการไมครบถวน จึงทําใหแรงงานนอกระบบไมทราบสิทธิประโยชนตางๆ จึงทําใหแรงงานนอกระบบ
ไมสนใจเขาสูพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 40 

  3.3 การดําเนินการของกระทรวงแรงงานในการตอบสนองความตองการของแรงงาน     

นอกระบบ ควรดําเนินการ ดังนี้ 
     1) การจัดสวัสดิการสําหรับแรงงานนอกระบบ ควรคํานึงถึงตัวช้ีวัดในเรื่องของความ

เสี่ยงที่แตกตางกันไปในแตละอาชีพ เชน กลุมการผลิต อาชีพรับเหมาชวงงาน (กอสราง) มีความเสี่ยงตอการ
ไดรับอุบัติเหตุ มลพิษ (ฝุน/ ควัน) กลุมการคา อาชีพที่ไมมีนายจาง ไดแก อาชีพเก็บขยะ มีความเสี่ยงตอ    
การไดรับมลพิษหรือสารเคมีตกคางจากขยะ กลุมการเกษตร อาชีพเกษตรกร มีความเสี่ยงตอการไดรับ
อุบัติเหตุจากสัตวมีพิษตาง ๆ และสารเคมี อาทิ ยาปราบศัตรูพืช ปุยเคมี เปนตน และกลุมบริการ อาชีพอิสระ 
ไดแก ชางเสริมสวย มีความเสี่ยงตอการไดรับสารเคมีจากผลิตภัณฑเสริมความงาม อาทิ น้ํายาโกรกผม 
สเปรยจัดแตงทรงผม เปนตน  ดังนั้น การจัดสวัสดิการจึงควรมีการจําแนกประเภทสวัสดิการตามตัวช้ีวัด   
ใหสอดคลองกับความเสี่ยงในแตละกลุมอาชีพ และพิจารณาจากความตองการจําเปนเรงดวนของแรงงาน
นอกระบบ 

     2) ควรสงเสริมใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ โดยใหแรงงาน
จังหวัดเปนผูประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ตลอดจนองคกรเอกชน
ในทองถ่ิน เพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเปนหนวยงานที่ใกลชิดในพื้นที่มากที่สุด การขึ้น
ทะเบียนแรงงานนอกระบบจะมีผลใหเกิดความสะดวกกับกระทรวงแรงงาน ในการสงเสริมใหแรงงานนอก
ระบบไดเกิดการรวมกลุมหรือการรวมตัวตอไป 
       3) ควรจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ โดยนําขอมูลการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ
จากสํานักงานแรงงานจังหวัด เพื่อใหฐานขอมูลมีความชัดเจนและความพรอมในการรองรับสถานการณ   
การเคลื่อนยายแรงงาน การปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือปริมาณการเขา/ออกของแรงงานในหรือนอกระบบ อันจะ
สงผลใหกระทรวงแรงงานสามารถนําฐานขอมูลดังกลาวมาจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
แรงงานใหทันตอสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

     4) ควรสงเสริมการรวมกลุมแรงงานนอกระบบ ดวยการจัดตั้งกลุมและขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานเปนตัวกลางจัดหางาน และประสานกับองคกรภาคเอกชน เพื่อให
เกิดการจางงานอันจะสงผลใหกลุมแรงงานนอกระบบมีงานทําอยางตอเนื่อง และไดรับความคุมครองคาจาง 
/คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด  ตลอดจนผูวาจางสามารถลดคาใชจายในการบริหารจัดการ               
ดานการจัดหาและไดงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตองการ 
       5) การกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายดานแรงงานนอกระบบ ควรดําเนินการสงเสริม
การมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา และเขามามีบทบาทในการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายรวมกัน           
จากทุกภาคสวน โดย คณะกรรมการแรงงานอิสระแหงชาติ (คร.อ.) ทุกระดับ ทําหนาที่เปนเจาภาพหลัก     
ในการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
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         6) ควรสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาเปนผูประกันตน ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 40  ที่กําหนดใหเปนผูประกันตนแบบอิสระหรือสมัครใจ โดยจายเงิน
สมทบเปนรายปๆ ละ 3,360 บาท และไดรับความคุมครองเพียง 3 กรณี ไดแก กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพล
ภาพและกรณีตาย ซ่ึงสิทธิประโยชนดานการคุมครองที่ไดรับกับเงินสมทบที่จายไมคุมคาและสิทธิ
ประโยชนไมตรงกับความตองการ จึงควรเพิ่มสิทธิประโยชนจากเดิมเปน 5 กรณี ไดแก การจายเงินทดแทน
การขาดรายไดกรณีเจ็บปวยและกรณีชราภาพ สวนวิธีการจายเงินสมทบรัฐตองเขามามีสวนรวมในการ
จายเงินสมทบในสวนตางที่เหลือและผูประกันตนสามารถจายเงินสมทบเปนรายเดือน (เฉลี่ยเดือนละ 280 
บาท เนื่องจากแรงงานนอกระบบมีรายไดนอย/ไมแนนอน เพื่อใหเกิดความมั่นคงในการจัดสวัสดิการ
มาตรฐานสําหรับแรงงานนอกระบบ)  
       7) ในกรณีผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 33 
ผูประกันตนที่ถูกเลิกจางงาน กลายเปนผูประกันตนตามมาตรา 39  ซ่ึงเปนแรงงานนอกระบบที่กระจาย      
อยูทั่วประเทศ ตามชุมชนและพื้นที่ชนบท การสงเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 39  ตองประสบความ
ลําบากในการจัดสงเงินสมทบ เนื่องจากไมสะดวกในการเดินทางจากบานไปธนาคาร ตองเสียคารถในการ
เดินทางเขาเมือง เพื่อจัดสงเงินสมทบ ทําใหภายหลังตองเลิกสงเงินสมทบ ดังนั้น ควรหาหนวยงานหลัก     
ในระดับพื้นที่ที่สามารถเขาถึงกลุมแรงงานนอกระบบที่อยูในชุมชน/พื้นที่ นั่นก็คือ แรงงานจังหวัดเปน             
ผูประสานความรวมมือกับประกันสังคมจังหวัดในการสงผูแทนเขาไปรับเงินสมทบจากผูประกันตน          
ในแตทองถ่ิน โดยประสานความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลในการใชสถานที่จัดเก็บเงินสมทบ 
 
 
  
 
 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต รวม 26 จังหวัด จากประเภทกลุมอาชีพแรงงานนอกระบบออก 4 กลุมใหญ 11 กลุมยอย จํานวน 
11,000 ตัวอยาง สามาถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 4.1  ลักษณะขอมูลท่ัวไปของแรงงงานนอกระบบ  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย          
อยูในชวงอายุ 40-49 ป  มีสถานภาพสมรส และมีสถานภาพครอบครัว(กรณีสมรส/หมาย/หยาราง) นั้นมีบุตร 
2 คนซึ่งมีภาระเลี้ยงดูบิดา/มารดา/ญาติพี่นอง/อ่ืนๆ จํานวน 3 คน  มีะดับการศึกษาประถมศึกษา  
 4.2 ลักษณะการประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอาชีพหลัก            
1 อาชีพที่เปนรายไดหลักของตนโดยไมมีอาชีพเสริม มีลักษณะการประกอบอาชีพเปนงานประจํา มีลักษณะ
การทํางานแบบรายวัน ซ่ึงไมมีนายจาง  เมื่อจําแนกตามลักษณะงาน (กรณีไมมีนายจาง) มีลักษณะงานแบบ

4.  สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
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อิสระ มีสถานภาพการทํางานเปนประเภทแรงงานรับจาง (กรณีสถานภาพเปนแรงงานรับจาง) นั้นสวนมาก 
มีนายจาง และลักษณะระยะเวลาในการทํางานตอวันไมแนนอน โดยสวนมากทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน  
  4.3 ลักษณะรายได/รายจาย/หนี้สิน/เงินออมรวมถัวเฉล่ีย  (ตอเดือน) ของแรงงานนอกระบบ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.19  เมื่อหลังหักคาใชจาย
ไมสามารถออมเงินได คิดเปนรอยละ 61.19 และมีภาระหนี้สินในปจจุบัน คิดเปนรอยละ 82.05 โดยมีภาระ
หนี้สินทางกองทุนหมูบาน/สหกรณ/กลุมออมทรัพย คิดเปนรอยละ 42.79 ซ่ึงตองชําระหนี้ตอเดือน          
501-1,000 บาท  
  4.4 ดานการตรวจสุขภาพประจําปของแรงงานนอกระบบ  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไมไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําป คิดเปนรอยละ 76.36 สวนการไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาล คิดเปนรอยละ 96.69
และสวัสดิการดานอื่นๆ จากภาครัฐนั่นไมเพียงพอตอความตองการคิดเปนรอยละ 100   
  4.5 ดานความสามารถ/ศักยภาพในการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการใหตนเองของแรงงานนอกระบบ 
พบวา แรงงานนอกระบบ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีระดับความสามารถในการรวมกลุมเพื่อ              
จัดสวัสดิการปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.35 ดานระดับความตองการใหกระทรวงแรงงานสนันสนุนการ
รวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.13 สวนดานระดับความพรอมการรวมจายเงินสมทบ
การจัดสวัสดิการปานกลาง คิดเปนรอยละ 37.08 และมีระดับความตองการธนาคารสําหรับแรงงานนอก
ระบบมาก คิดเปนรอยละ 32.69 
  ในกลุมแรงงงานนอกระบบผูตอบแบบสอบถามที่มีความสามารถในการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการใน
ปจจุบัน (กรณีที่มีช่ือกลุม) คิดเปนรอยละ 52.78 นั้น พบวา เปนการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการกองทุนเงินกู  ซ่ึงมี
ความตองการใหกระทรวงแรงงานสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล และมีความ
พรอมในการจายเงินสมทบการจัดสวัสดิการ ตอเดือน 101-200 บาท  

4.6 ดานรูปแบบสวัสดิการสังคม เมื่อพิจารณาจากกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย จากสวัสดิการที่
เหมาะสมประกอบดวยสวัสดิการ 23 ประเภท ทั้งนี้ ไดจัดกลุมประเภทสวัสดิการที่มีความคลายคลงึกนัใหอยู
ในประเภทเดียวกัน จึงเหลือสวัสดิการ 17 ประเภท ที่ใชในการศึกษาวิจัย โดยเรียงตามลําดับตามความ
ตองการสวัสดิการท่ีมีความจําเปนเรงดวน (จากมากไปหานอย)  ไดแก 1) การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวย
บุคคล/ครอบครัวและเงินชดเชยการขาดรายไดกรณีเจ็บปวยแกแรงงานนอกระบบ  2) การใหบริการเงินกูฉุกเฉิน
แกแรงงานนอกระบบ  3) การออมทรัพยกรณีบํานาญใหแกแรงงานนอกระบบ 4) ผลประโยชนคาตอบแทน/
ประกันรายไดขั้นต่ํา และผลประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ 5) การประกันอุบัติเหตุ/การประกันภัยแก
แรงงานนอกระบบ 6) การประกันชีวิตใหแกแรงงานนอกระบบ 7)การออมทรัพยแกแรงงานนอกระบบ                
8) การเสี่ยงภัยและสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสมของแรงงานนอกระบบ 9) การทําบําเหน็จใหแกแรงงานนอก
ระบบ 10)  ความตอเนื่องในการจางงานแกแรงงานนอกระบบ  11) การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกแรงงาน
นอกระบบ 12) การบริการอาหารกลางวันแกแรงงานนอกระบบ และเงินชดเชยการขาดรายไดกรณีเจ็บปวยแก
แรงงานนอกระบ 13) การพัฒนาทักษะฝมือและคาฝมือใหแกแรงงานนอกระบบ  14) การใหบริการและคาใชจาย
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ดานที่พัก/ที่อาศัย แกแรงงานนอกระบบ  15) การใหบริการรถรับ-สง และคาเดินทางแกแรงงานนอกระบบ                
16)  จัดนันทนาการ/กีฬา/บันเทิง/ทองเที่ยว ใหกับแรงงานนอกระบบ 17)รัฐควรสนับสนุนเรื่องเครื่องแตงกายใน
การทํางาน   

4.7 ดานรูปแบบสวัสดิการสังคมจําแนกตาม การไดรับสวัสดิการสังคมของแรงงานนอกระบบนั้น 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไดรับสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ/การประกันภัย มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 26.78 

เมื่อพิจารณาจากกลุมอาชีพ พบวา ในกลุมอาชีพรับงานไปทําที่บาน ไดแก รับจางทําของ รับจาง
ผลิต และรับจางแปรรูป ไดรับสวัสดิการการออมทรัพย มากที่สุด ในกลุมอาชีพประมงไดแก แรงงาน         
ในกิจการประมง เล้ียงสัตวน้ํา(ทะเล-น้ําจืด) ไดรับสวัสดิการการใหบริการเงินกูฉุกเฉิน มากที่สุด และใน
กลุมอาชีพอิสระ ไดแก มัคคุเทศก ตอนรับ ชางเสริมสวย สาธิตสินคา นักแสดง นักดนตรี นายแบบ-นางแบบ 
สอนพิเศษ-กวดวิชา นวด-สุขภาพ ไดรับสวัสดิการการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน และคาฝมือ มากที่สุด 
  4.8 ดานระดับความตองการตอสวัสดิการประเภทตางๆ ใน 17 ประเภทของแรงงานนอกระบบ โดยจําแนก
ตามระดับความตองการเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  จากผลการศึกษาพบวาไมมี
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความตองการสวัสดิการอยูในระดับมากที่สุดและนอยที่สุด สามารถสรุปไดดังนี้ 
   - สวัสดิการท่ีมีความตองการในระดับมาก ไดแก สวัสดิการการรักษาพบาบาล กรณี
เจ็บปวย บุคคล/ครอบครัว และเงินชดเชยการขาดรายได กรณีเจ็บปวย และสวัสดิการการออมทรัพยกรณี
บํานาญใหแกแรงงานนอกระบบ 
  - สวัสดิการที่มีความตองการในระดับปานกลาง ไดแก สวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ/การ
ประกันภัยสวัสดิการการประกันชีวิต สวัสดิการการทําบําเหน็จ สวัสดิการความตอเนื่องในการจางงาน 
สวัสดิการการพัฒนาทักษะฝมือและคาฝมือ สวัสดิการการเสี่ยงภัยและสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสม 
สวัสดิการการจัดนันทนาการ/กีฬา/บันเทิง/ทองเที่ยว สวัสดิการการใหบริการรถรับ-สง และคาเดินทาง สวัสดิการ
การใหบริการ และคาใชจายดานที่พักอาศัย สวัสดิการการบริการอาหารกลางวัน  สวัสดิการผลประโยชนคาตอบแทน  
การประกันรายไดขั้นต่ํา และผลประโยชนทดแทนกรณีทุพลภาพ สวัสดิการการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ
การออมทรัพย  และสวัสดิการการใหบริการเงินกูฉุกเฉินใหแกแรงงานนอกระบบ 
  - สวัสดิการท่ีมีความตองการในระดับนอย ไดแก สวัสดิการรัฐสนับสนุนเรื่องเครื่องแตงกาย  
ในการทํางานใหแกแรงงานนอกระบบ 

4.9 ดานความตองการสวัสดิการที่มีความจําเปนเรงดวน 
  แรงงานนอกระบบผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความตองการสวัสดิการที่มีความจําเปนเรงดวน  
5 อันดับ ดังนี้ 
  1. การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยบุคคล/ครอบครัว และเงินชดเชยการขาดรายไดกรณีเจ็บปวย      
คิดเปนรอยละ 93.66   
 2. การใหบริการเงินกูฉุกเฉินแกแรงงานนอก คิดเปนรอยละ 92.49  
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  3. การออมทรัพยกรณีบํานาญใหแกแรงงานนอกระบบ คิดเปนรอยละ 91.15 
  4. ผลประโยชนคาตอบแทน/การประกันรายไดขั้นต่ําและผลประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ        
คิดเปนรอยละ 82.60 
  5. การประกันอุบัติเหตุ/การประกันภัยแกแรงงานนอกระบบ คิดเปนรอยละ 81.23 
  

  

 
 

จากการประมวลผลการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของมาพิจารณารวมกันสามารถเสนอนโยบายและแนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแรงงาน
นอกระบบ อยางมีมาตรฐานและเหมาะสมได ดังนี้  

5.1 ขอเสนอในการปรับเปลี่ยนคํา “แรงงานนอกระบบ” 
5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.2.1 นโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
5.2.2 นโยบายการสงเสริมการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการ 
5.2.3  นโยบายการสงเสริมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 40  
5.2.4 นโยบายผลักดันแรงงานนอกระบบในกลุมอาชีพนํารองเขาสูพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533  
 5.3 แนวทางในการพัฒนามาตรฐานสวัสดิการ จําแนกเปน 3 มิติ คือ  
  5.3.1 มิติดานเศรษฐกิจ  
  5.3.2 มิติดานสังคม สาธารณสุขและการศึกษา 

5.3.3 มิติดานการเมือง และการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม 
 

  5.1 ขอเสนอในการปรับเปล่ียนคํา “แรงงานนอกระบบ” 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา แรงงาน หมายถึง 

คนงาน  ผูใชแรงในการทํางาน เชน การพัฒนาชนบทตองอาศัยแรงงานจากทองถ่ิน งานกอสรางตองการ
แรงงานเพิ่ม, ประชากรในวัยทํางาน ไมรวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แมบาน นักบวช 
ทหาร ผูตองขัง และผูประกอบกิจการเพื่อหากําไร เชน วันแรงงาน, แรงที่ใชในการทํางาน เชน ถนนนี้สราง
สําเร็จดวยแรงงานของชาวบาน; ความสามารถในการทํางานเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ, กิจการที่คนงาน
ทําในการผลิตเศรษฐทรัพย  

นอกจากนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายคําวา อิสระ หมายถึง 
เปนใหญ เปนไทแกตัว เชน อิสรชนที่ปกครองตนเอง เชน รัฐอิสระ ไมขึ้นแกใครไมสังกัดใคร เชน อาชีพอิสระ
นักเขียนอิสระ.น. ความเปนไทแกตัวเชน ไมมีอิสระ แยกตัวเปนอิสระ 

5. ขอเสนอแนะ 
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ดังนั้น แรงงานอิสระ จึงหมายถึง ผูใชแรงในการทํางานเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและทํางาน
โดยไมตองอยูภายใตสังกัดใคร ซ่ึงสอดคลองกับคําศัพทในภาษาอังกฤษวา “Freelance” (ฟร'ลานซฺ') 
vi.,adj. หมายถึง ผูใชแรงงานที่ทํางานอยางอิสระ (ไมใชลูกจาง)โดยอาจมีผูวาจางหรือไมมีผูวาจางและ       
ไมตองสังกัดภายใตองคกร  (http://www.siamdic.com/search.php?word=freelance&type=2) 

นอกจากนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดใหคําจํากัดความหมายของ “แรงงานนอกระบบ” (Informal 
Sector) หมายถึง แรงงานที่ทํางานอิสระ หรือเปนแรงงานที่ไมไดรับการคุมครองในระบบการประกันสังคม 
ไดแก คนงานที่ทํางานไมเต็มเวลา (Part-Time Worker)  คนงานที่รับงานไปทําที่บาน (Home-Base Worker) 
คนงานที่ทํางานแบบเหมาชวง (Sub-Contract Worker) และคนงานที่ทํางานระยะสั้น (Short-Time Worker)   

จากผลการจัดสัมมนาระดมควาคิดเห็นพบวา แรงงานนอกระบบยังไมไดรับความคุมครอง 
สวัสดิการตามกฎหมายเทาที่ควร ประกอบกับคําวา “แรงงานนอกระบบ” นั้น มักไมเปนที่ยอมรับในดาน
ความรูสึกที่คลายเปนแรงงานเถื่อน ผิดกฎหมาย ดานสิทธิ ความเสมอภาคทางสังคม ตลอดจนศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย  และมีความตองการไมแตกตางดานสวัสการสังคมที่มีคุณคาเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ  
ดังนั้น จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นดังกลาว จึงมีความตองการปรับเปลี่ยนคํา “แรงงานนอกระบบ” 
เปน “แรงงานอิสระ”  หมายถึง แรงงานที่ทํางานในภาคเศรษฐกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย (ไมรวมแรงงานที่
ทํางานอยูในระบบเศรษฐกิจใตดิน) แตยังไมไดรับการคุมครองสวัสดิการเกี่ยวกับการทํางานหรือยังไมไดรับ
การคุมครองสวัสดิการประกันสังคมเทาเทียมกับแรงงานในระบบ ตลอดจนไมมีกฎหมายดานแรงงาน
รองรับ ไมมีสถานที่ในการจางงานที่ชัดเจน ลักษณะงานไมมีความปลอดภัยหรือไมมีสุขอนามัย การจางงาน
ไมแนนอน ยากตอการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ เพื่อการประกอบอาชีพ และไมสามารถระบุผูวาจาง หรือ
นายจางไดอยางชัดเจน เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550         
ที่เกี่ยวของแกแรงงานนอกระบบ ไดแก 

 สวนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
    - มาตรา 43 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
อยางเปนธรรม การกําจัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม 
สวัสดิการของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความเปนธรรมในการแขงขัน  

- มาตรา 44 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางาน และเมื่อพนภาวะการณทํางาน  
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สวนที่ 9 สิทธิในการไดรับสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
 - มาตรา 55 บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพยอมมีสิทธิไดรับ

ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ   
  หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  สวนที่ 7 แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
   - มาตรา 84 (7) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา จัดระบบแรงงานสัมพันธและ
ระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมท้ังคุมครองใหผูทํางานที่มี
ไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ 

อนึ่ง จากการศึกษาวิจัยพบขอสังเกตที่ควรนํามาพิจารณาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคําคือช่ือที่ใชเรียกมีความ
หลากหลาย แตมีนิยามที่ใกลเคียงกัน และมีความตองการสวัสดิการสังคมที่ไมแตกตางกัน 

 

  5.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  5.2.1 นโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  
จากผลการศึกษาการจัดกลุมอาชีพของแรงงานนอกระบบ 4 กลุมใหญ 11 กลุมยอยมี       

แนวทางการดําเนินการในภาพรวมดังนี้ 
   แนวทางการดําเนินการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการดานสวัสดิการที่มีอยูของ
ภาครัฐใหเพียงพอและมีคุณภาพไดมาตรฐานตามความจําเปนและตองการเรงดวนของแรงงานนอกระบบ 
คือ ดานการรักษาพยาบาล และ ดานการสรางรายได โดยดําเนินการตามมาตรการดังนี้ 
     - มาตรการที่ 1 ดานการรักษาพยาบาล โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล (ครุภัณฑ ยา และเครื่องมือตางๆ) แกปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยเฉพาะทาง และพยาบาลวิชาชีพในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวยจากระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา เพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการเรงดวนดานการรักษาพยาบาลแกแรงงานนอกระบบ
กรมอนามัยรวมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขลักษณะในการทํางานจําแนกตามอาชีพของแรงงาน
นอกระบบ โดยใหการตระหนักถึงความสําคัญดานชีวอนามัย และกรมสุขภาพจิตดูแลปญหาสุขภาพจิต 
     - มาตรการที่ 2 ดานการสรางรายได จากการจัดทําแผนงานดานการพัฒนาทักษะ
ยกระดับฝมือแรงงาน เพื่อสรางมูลคาใหกับแรงงานนอกระบบ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ดําเนินการประสานความรวมมือเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อใชประโยชนจากการมีโครงการตางๆ 
อยูแลวของหนวยงานภาครัฐ ที่มีจุดประสงคเดียวกันคือการพัฒนาคุณภาพคน เชน สํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี พัฒนาฝมือแรงงานใหแกผูวางงาน  ผูถูกเลิกจาง  และผูสําเร็จการศึกษาใหม (โครงการตน
กลาอาชีพ) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนวิทยาลัยชุมชนในการสงเสริมอาชีพและทุน 
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ศูนยกลางการเรียนรูวิชาชีพในพื้นที่ และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
พัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จึงควรดําเนินการรวมกันในการจัดทําแผนงานการพัฒนาทักษะ
ยกระดับฝมือแรงงานใหแกแรงงานนอกระบบ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง 
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  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาดานการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในแตละ
กลุมอาชีพพบวา ควรมีมาตรการที่มีความแตกตางกัน เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะทางสังคมวิทยา
ของแตละกลุมอาชีพ จําแนกได 11 อาชีพดังตอไปนี้  
  ตารางที่ 1 แสดงกลุมอาชีพแรงงานนอกระบบและมาตรการการยกระดับคุณภาพชีวิต   
ประเภท
กลุมอาชีพ 

กลุมอาชีพ มาตรการการยกระดับคุณภาพชีวิต 

1.กลุมประกอบอาชีพอิสระ
วิชาชีพเฉพาะที่มีฝมือทั่ วไป 
ไ ด แ ก  โ ป ร แ ก ร ม เ ม อ ร 
คอมพิวเตอร วิศวกร สถาปนิก 
แพทย เภสัชกร และทนายความ 

ควรสงเสริมทุนเพื่อการศึกษาวิจัยตอยอดองคความรูอันจะนําไปสู
การคิดคนนวัตกรรมใหมของแตละสาขาอาชีพเฉพาะ  

2.กลุมรับงานไปทําที่บาน ไดแก 
รับจางทําของ รับจางผลิต และ
รับจางแปรรูป 

ควรจัดหาแหลงเงินทุนกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อเปนทุนในการ
จัดหาเครื่องมือในการผลิต/แปรรูปที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 

1.กลุม 
การผลิต 
 

3. กลุ มรับ เหมา -รับช วงงาน 
ไดแก กอสราง 

ควรดําเนินการในเชิงรุกดานการดูแลตรวจสอบสัญญาการจางงาน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้ง 2 ฝาย รวมถึงอุปกรณในการประกอบ
อาชีพที่ทันสมัยและปลอดภัย  

2.กลุม 
การคา 
 

1. กลุมอื่น ๆ โดยประกอบอาชีพ
ที่ ไมมีนายจ างและไม ได รับ
ความคุมครอง ไดแก กลุมหาบ
เร-แผงลอย / จําหนายอาหารใน
ตลาด/เก็บขยะ 

ควรจัดหาแหลงเงินทุนกูยืมในอัตราดอกเบี้ย ตํ่า  เพื่อ เปนทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดระเบียบสถานที่
จําหนายใหถูกสุขลักษณะ 
 

1. กลุมประมง ไดแก แรงงานใน
กิจการประมง/เลี้ยงสัตว  
(น้ํา-ทะเล)  

- ควรสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสนับสนุน
เงินทุนในการจัดหาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
- ควรสนับสนุนองคความรูดานการรักษาและพัฒนาสภาพแวดลอม 
เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน  

3.กลุม 
การเกษตร 

2. กลุมเกษตรกร  ไดแก 
เกษตรกรรับจาง ทํานา-ทําไร –
ทําสวน/เลี้ยงสัตว น้ําจืด/เกษตร
พันธะสัญญา   

- ภาครัฐควรมีนโยบายในการจัดสรรที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรที่ไม
มีที่ดินทํากินเปนของตนเอง และเรื่องชลประทาน ฝนเทียม หรือการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
- ควรสนับสนุนการทําการเกษตรโดยยึดแนวพระราชดําริ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กรณีเกษตรพันธะสัญญา ควรเขาไปดูแลสัญญาการจางงานเพื่อให
เกิดความเปนธรรมทั้ง 2 ฝาย 
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  ตารางที่ 1 แสดงกลุมอาชีพแรงงานนอกระบบและมาตรการการยกระดับคุณภาพชีวิต (ตอ) 
ประเภท
กลุมอาชีพ 

กลุมอาชีพ มาตรการการยกระดับคุณภาพชีวิต 

1. กลุมประกอบอาชีพอิสระ 
ไดแก  มัคคุ เทศก  /  ตอนรับ /
นักรอง -นายแบบ -นางแบบ /
นักแสดง / สอนพิเศษ / นวด-
สุขภาพ 

- ควรกํากับดูแลและตรวจสอบสัญญาการจางใหเกิดความเปนธรรม
ทั้ง 2 ฝาย 
- ควรกําหนดหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ฝมือ ใหตรงกับความ
ตองการของตลาด 

2. กลุมรับจางทั่วไปนอกบาน 
ไดแก รับจางอิสระ  

ควรสงเสริมใหแรงงานรับจางอิสระ ขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับ
กรมการจัดหางาน  เพื่อใหมีงานทําอยางตอเนื่องตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน โดยไมตองเสียคาบริการกับบริษัทจัดหา
งาน 

3. กลุมรับจางทํางานใน
ครั ว เ รื อนส วนบุคคล  ได แก   
คนรับใชในบาน  

ควรรณรงคประชาสัมพันธองคกรภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐ
ที่ทําหนาที่ใหความชวยเหลือดานสิทธิมนุษยชนโดยผานสื่อที่
หลากหลาย เพื่อจะไดสามารถติดตอขอความชวยเหลือเมื่อมีประสบ
ปญหา 

4. กลุมขับรถรับจาง ไดแก  สาม
ลอเครื่อง / จักรยายนต / แท็กซี่ / 
สี่ลอเล็ก  

ควรจัดหาแหลงเงินทุนกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อเปนทุนในเชาซื้อ
รถเปนของตนเอง 

4.กลุม 
บริการ 

5. กลุมขับรถตูรับจาง   ควรจัดหาแหลงเงินทุนกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า เพื่อเปนทุนในเชาซื้อ
รถเปนของตนเอง  

 

  5.2.2 นโยบายการสงเสริมการรวมกลุมเพื่อจัดสวัสดิการ 

แนวทางในการดําเนินการ การเสริมสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเพื่อการพึ่งพาตนเองและ
พึ่งพากัน โดยดําเนินการตามมาตรการดังนี้ 

- มาตรการที่ 1  การสงเสริมทักษะอาชีพ สรางงาน  และสรางรายได  โดย            
การพัฒนาอาชีพและรายไดของแรงงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เปนระบบและยั่งยืน ดวยการสงเสริมใหชุมชนมีการรวมกลุมเปนกลไกการจัดสวัสดิการสังคมของแรงงาน
นอกระบบ โดยเปนสมาชิกที่อาศัยความสัมพันธของคนและภูมิลําเนาใหเกิดความเปนกลุมกอนสามารถ
สรางการรวมกลุมใหเข็มแข็งโดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนยประสานงาน (คร.อ.ระดับ
ทองถ่ิน) ดําเนินกิจกรรมการพัฒนารวมกับเครือขายชุมชนแรงงานนอกระบบ ควรมีโครงการนํารอง         
การรวมกลุมการจัดสวัสดิการมาตรฐานซึ่งพิจารณาจากความจําเปนและความตองการเรงดวนของแรงงาน
นอกระบบในทองถ่ิน 
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- มาตรการที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการแรงงานอิสระแหงชาติ (คร.อ.) ประกอบดวย
คณะกรรมการ 3 ระดับ ดังนี้   

 

    1. คณะกรรมการแรงงานอสิระระดับทองถ่ิน (คร.อ. ทองถ่ิน)  
2. คณะกรรมการแรงงานอิสระระดับจังหวัด (คร.อ. จังหวัด)  
3. คณะกรรมการอิสระระดบัประเทศ (คร.อ. ประเทศ)  

3.1 องคประกอบ (คร.อ. ประเทศชุดใหญ) 
3.2 องคประกอบ (คร.อ. ประเทศชุดเล็ก) 

   การจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานอิสระแหงชาติ (คร.อ.) จะนําไปสูการจัดทําแผนแมบท   
ในการพัฒนาสวัสดิการแรงงานอิสระ ทั้งในระดับทองถ่ิน จังหวัดและระดับประเทศตอไป ทั้งนี้ แผนแมบท
จะกําหนดแผนงานเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนามาตรฐานสวัสดิการแรงงานอิสระ อาทิ การสนับสนุน  
ใหเกิดการรวมตัวเปนเครือขายแรงงาน ทั้งในรูปแบบที่เปนงานประเภทเดียวกัน เชน งานในภาคการผลิต 
ภาคบริการ ภาคเกษตร และการบูรณาการงานทั้ง 3 ประเภทเขาดวยกันเปนเครือขายแรงงานอิสระ             
ในระดับชาติ  โดยมีการพัฒนาผูนําและเครือขายเหลานี้ใหมีศักยภาพและมีบทบาทในการขับเคลื่อนใหเกิด
นโยบายระดับทองถ่ิน  จนถึงระดับชาติ เพื่อตอบสนองความตองการและการพัฒนามาตรฐานสวัสดิการ      
ที่มีความจําเปนของแรงงานอิสระอยางแทจริง 

 

  5.2.3 นโยบายการสงเสริมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 40  

แนวทางในการดําเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อชวยเหลือและใหสิทธิ
ประโยชนจูงใจใหแรงงานนอกระบบเขาสูพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 40 เพิ่มขึ้น 
จากการศึกษาวิจัยพบวา  แรงงานนอกระบบ มีความตองการสวัสดิการที่ไมแตกตางกับแรงงานในระบบ    
ผลการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว สามารถวิเคราะหและสรุปเปนตัวแบบสวัสดิการสําหรับ
แรงงานนอกระบบดังนี้ 

 ตัวแบบที่ 1 การจายเงินชวยเหลือสมทบเขาประกันสังคมของผูประกันตนตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  มาตรา 40  
    พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 33 ที่แกไขเพิ่มเติม บัญญัติไววา บุคคลอื่น
ใดซึ่งมิใชลูกจางตามมาตรา 33 จะสมัครเขาเปนผูประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได โดยใหแสดงความ
จํานงตอสํานักงาน (ผูประกันตนตามมาตรา 39 ซ่ึงเคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ภายหลังออกจากงาน
และสมัครเขาตอ) การเปนผูประกันตนแบบบังคับ ตามมาตรา 33 กับการเขาเปนผูประกันตนแบบอิสระ  
ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 นั้นจะเห็นไดวา การเปนผูประกันตนตาม    
มาตรา 33 นั้น สามารถแยกการประกันตนได 2 ประเภท คือ การประกันตนแบบบังคับโดยอาศัยความตาม
มาตรา 33 และการสมัครเขาเปนผูประกันตนแบบอิสระหรือสมัครใจตามความในมาตรา 40                      
ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบในกรณีของตางประเทศไดมีการแยกประเภทของผูประกันตนดังกลาวเปนแบบบังคับ
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และอิสระเชนเดียวกัน สวนสิทธิของผูประกันตนแบบบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533           
มีขอบเขตที่ไดรับประโยชนทดแทนตามประเภทของการประกันสังคมไดถึง 7 ประเภท คือ ประโยชน
ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย, ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร, ประโยชนทดแทนกรณี
ทุพพลภาพ, ประโยชนทดแทนกรณีตาย, ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร, ประโยชนทดแทนกรณี
ชราภาพ และประโยชนทดแทนกรณีวางงาน สวนสิทธิของผูประกันตนแบบอิสระนั้น จะมีสิทธิเพียงที่      
จะไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพและประโยชนทดแทน
กรณีตายเทานั้น 

  กรณีที่แรงงานนอกระบบ มีความประสงคจะขอรับความคุมครองจากพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 40 โดยสมัครใจนั้น จะตองจายเงินสมทบปละ 3,360 บาท โดยจายเปน
รายป ทั้งนี้เนื่องจากรัฐไดจายเงินชวยเหลือคาครองชีพใหกับแรงงานในระบบเปนเงิน 2,000 บาท ดังนั้น    
รัฐจึงควรจายเงินชวยเหลือใหกับแรงงานนอกระบบดวยเชนกัน โดยรวมจายเงินดังกลาวสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ เพื่อเปนการนํารองและสรางแรงจูงใจใหกับแรงงานนอกระบบเขารวม
กองทุนประกันสังคม โดยรัฐบาลรวมจายเงินสมทบในชวง 3 ปแรกดังนี้  
    ปที่ 1 รัฐนําเงินชวยเหลือคาครองชีพคนละ 2,000 บาท สมทบใหแรงงานนอกระบบ โดย
สวนที่เหลืออีก 1,360 บาท นั้น ใหแรงงานนอกระบบเปนผูจายเงินสมทบเอง   
    ปที่ 2 รัฐจายเงินสมทบเขากองทุน ลดลง 500 บาท คงเหลือ 1,500 บาท และผูประกันตน
จายเงินสมทบ 1,860 บาท  
    ปที่ 3 รัฐจายเงินสมทบเขากองทุน 1,000 บาท ผูประกันตนจายเงินสมทบ 2,360 บาท   
    ปที่ 4 เปนตนไปใหผูประกันตนจายเงินสมทบเองทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อใหแรงงานนอกระบบ
อิสระสามารถปรับตัวในการจายเงินสมทบเองตั้งแตปที่ 4 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหกองทุนมีเงินเพียงพอ      
ในการบริหารจัดการกองทุน   

  นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมสิทธิประโยชนของผูประกันตนตามมาตรา  40 เพิ่มเปน 5 กรณี 
(เดิมที่มีการคุมครองเพียง 3 กรณี)  ประกอบดวย  

1. กรณีการจายเงินทดแทนการขาดรายไดจากการเจ็บปวย คร้ังละ 1,000 บาท ปละไมเกิน 2 คร้ัง  
2. กรณีทพุพลภาพ จายเงินทดแทนเดือนละ 1,000 บาทไมเกิน 15 ป   
3. กรณีเสียชีวิต ไดรับเงินชวยเหลือคาทําศพ  30,000 บาท  
4. กรณี คลอดบุตรรับเงินชวยเหลือ 3,000 บาทตอคร้ัง คนละ 1 คร้ัง  
5. กรณีชราภาพ ไดรับบําเหน็จชราภาพตามระยะเวลาที่จายเงินสมทบ  
ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการจัดตั้งเปนกองทุนประกันสังคมแรงงานนอกระบบในอนาคต 
 
 
 
 
 



15 

 

  ตัวแบบที่ 2 การจายเงินสมทบเปนรายเดือนและรัฐสนับสนุนเงินสมทบ 
    การจายเงินสมทบเปนรายเดือนโดยรัฐเปนผูสนับสนุนเงินสมทบในอัตราสวน เปนตนไป
ผูประกันตนจะเปนผูจายเงินสมทบเอง ทั้งนี้จากการผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณพบวา แรงงานนอกระบบ    
มีความพรอมในการชําระเงินสมทบไดสูงสุด 101- 200 บาท ตอเดือน ประกอบกับการจายเงินสมทบเปน  
รายปนั้นเปนเงินที่มีจํานวนสูงสําหรับแรงงานนอกระบบ จึงไมเปนการจูงใจใหแรงงานนอกระบบเขาสู   
การประกันสังคม นอกจากนี้ เมื่อเฉลี่ยเงินสมทบที่ตองจายตอป เปนรายเดือนแลว จะเปนเงินสมทบตอเดือน
จํานวน 280 บาท ดังนั้น รัฐจะตองสนับสนุนเงินสมทบสวนที่เหลือเพื่อใหเพียงพอในการบริหารจัดการ
กองทุนอยางมีประสิทธิภาพ  จึงสรุปไดวา ในแตละป ผูประกันตนจายเงินสมทบเปนรายเดือนเดือนละ 200 
บาท รัฐจายเงินสมทบเดือนละ 80 บาท ตั้งแตปแรกเปนตนไป จนกระทั่งสิ้นสภาพการเปนผูประกันตนตาม
มาตรา 40 ซ่ึงรวมแลวจะเปนเงินสมทบจํานวน 3,360 บาท ตอปเชนเดิม  
 

  5.2.4 นโยบายผลักดันแรงงานนอกระบบในกลุมอาชีพนํารองเขาสูพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533  

    กลุมแรงงานนอกระบบ  ท่ี มีผูว าจางที่ชัดเจนและสามารถเขาสูพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 33 ประกอบดวยกลุมการผลิตไดแกอาชีพอิสระ วิชาชีพเฉพาะที่มีฝมือ
ทั่วไปกลุมรับงานไปทําที่บาน และกลุมรับเหมารับชวงงานกลุมการเกษตรไดแก อาชีพประมงและกลุม
เกษตรกร (กรณีพันธะสัญญา) และกลุมบริการไดแก กลุมประกอบอาชีพอิสระและกลุมรับจางทํางาน        
ในครัวเรือนสวนบุคคลโดยพิจารณาจากเหตุผลและประเด็นขอกฎหมาย โดยการประกอบอาชีพดังกลาว     
มีการทํางานอยูในสถานประกอบการและตองมีผูวาจางเสมอแมบางครั้งจะไมมีสัญญาจางก็ตาม 

 แนวทางการดําเนินการ  รัฐเรงผลักดันแรงงานนอกระบบในกลุมอาชีพนํารองที่สามารถ
ระบุผูวาจางไดเขาสูระบบประกันสังคมโดยดําเนินการตามมาตรการดังนี้  
     - มาตรการที่ 1  การกําหนดมาตรการพิเศษเพื่อการจูงใจสงเสริมใหมีนายจาง       
ในกลุมแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอยูในกลุมอาชีพนํารองดังกลาวขางตน ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง
แรงงานอยางถูกตองตามกฏหมาย  โดยรัฐกําหนดมาตรการลดหยอนทางดานภาษีเงินได และคาธรรมเนียม
ตางๆในการประกอบกิจการ เพื่อเปนการชวยเหลือทางออมใหแรงงานนอกระบบมีนายจางสามารถเขา        
สูระบบประกันสังคมและยังไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  
      - มาตรการที่ 2 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พัฒนาโครงขายโดยประสาน
ความรวมมือกับสํานักงานประกันสังคม ใหบริการแกผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม         
พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจางงานกลายเปนผูประกันตนตามมาตรา 39  ซ่ึงเปนแรงงานนอกระบบ    
ที่กระจายอยูทั่วประเทศ  และอยูตามชุมชนในพื้นที่ชนบท การสงเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 39         
มีความยากลําบาก เนื่องจากไมสะดวกในการเดินทางจากบานไปธนาคาร ตองเสียคารถในการเดินทาง      
เขาเมือง ทําใหภายหลังตองเลิกสงเงินสมทบ  ดังนั้น ควรหาหนวยงานหลักในระดับพื้นที่ที่สามารถเขาถึง   
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กลุมแรงงานนอกระบบที่อยูในชุมชน/พื้นที่ นั่นก็คือแรงงานจังหวัดเปนผูประสานความรวมมือกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดในการจัดเก็บเงินสมทบ เนื่องจากเปนหนวยงานที่สามารถเขาถึงไดสะดวกที่สุด 

 
 

  5.3 แนวทางในการพัฒนามาตรฐานสวัสดิการ  
  การจัดสวัสดิการมาตรฐานแรงงานนอกระบบ มีความซับซอนทั้งในดานดานระบบเศรษฐกิจ      
ดานสังคม สาธารณสุข การศึกษา และดานการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม โดยเฉพาะ   
อยางยิ่งสถานการณการแขงขันของโลกในยุคโลกาภิวัตน  ดังนั้นจึงตองมีการจัดกลุม วางแนวคิดใหเปน
ระบบเพื่อกําหนดแนวทาง อันจะนําไปสูการจัดสวัสดิการแรงงานนอกระบบที่มีมาตรฐานตอไป 
  จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาในภาพรวมของประเทศ จึงไดกําหนดแนวทาง เพื่อใหการ
สวัสดิการแรงงานนอกระบบมีมาตรฐานและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสรางความสมดุลในทุกดาน 
โดยยึดตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  เปนเกณฑในการ
กําหนดการดําเนินการ โดยจําแนกออกเปน 3 มติิ ไดแก  
   5.3.1 มิติดานเศรษฐกิจ 
   5.3.2 มิติดานสังคม สาธารณสุขและการศึกษา 
   5.3.3 มิติการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม 
  ทั้งนี้ จากการที่ไดพิจารณาสภาวการณของประเทศในปจจุบัน  จึงเสนอแนวทางที่จะตองแกไขและ
พัฒนาในทุกดานไปพรอม ๆ กัน มิใชเปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนาและขาดการบูรณาการ ซ่ึงแนวทาง 
ที่ภาครัฐโดย กระทรวงแรงงาน ในฐานะหนวยงานหลักในการกํากับดูแลดานแรงงาน ควรมีมาตรการ        
ในการดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการสวัสดิการของแรงงานนอกระบบในมิติตาง ๆ ดังนี้ 
   5.3.1 มิติดานเศรษฐกิจ (ดานการมีงานทําและการมีรายได)   

    1) ควรเรงรัดการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน          
นอกระบบ โดยตองพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหตรงกับความตองการในแตละสาขาอาชีพ มิใชพัฒนาคน
ตามศักยภาพที่มีเทานั้น เพื่อใหแรงงานนอกระบบสามารถเพิ่มมูลคาของงานหรือการบริการในอันที่จะนํามา     
สูรายไดจากการประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้น  
    2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการประกอบอาชีพ และภาครัฐควรดําเนินการกระจาย
รายไดไปสูชนบทมากขึ้น โดยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ  แตตองพิจารณาตามเหมาะสม
ในดานตางๆ ทั้งลักษณะภูมิปญญาลักษณะเศรษฐกิจ สังคมของแตละทองถ่ิน เพื่อใหสอดคลองกับ         
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      3 )  ดํ า เนินการศึกษารูปแบบสวัสดิการชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ ดี               
ดานสวัสดิการเงินกูฉุกเฉินจากหลายแหง อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครศรีธรรมราช เปนตน        
เพื่อสังเคราะหเปนตัวแบบมาตรฐานสวัสดิการเงินกูฉุกเฉิน อันจะเปนแบบอยางแกชุมชนอื่นๆ  ตลอดจน
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นําเสนอตอรัฐบาลเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณเริ่มตนในการจัดตั้งกองทุนสําหรับชุมชนโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของแตละชุมชน 
 

   5.3.2 มิติดานสังคม สาธารณสุขและการศึกษา  (ความมั่นคงทางสังคม ดานที่อยูอาศัย   
ดานการศึกษา และดานสุขภาพอนามัย) 
      1)  สงเสริมใหแรงงานนอกระบบไดรับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยอยางมีมาตรฐาน ทั้งดานบุคลากรที่ใหบริการและคุณภาพของยา 

    2)  สงเสริมการรวมตัวของกลุมสวัสดิการชุมชนตาง ๆ  เพื่อใหสามารถชวยเหลือ
ตนเองภายในกลุมและลดภาระของรัฐ เชน กลุมสัจจะออมทรัพย เปนตน กับกลุมสวัสดิการชุมชนอื่นๆ  เขาเปน
เครือขายองคกรสวัสดิการชุมชน เชน เครือขายออมทรัพยบางซื่อพัฒนา ซ่ึงเริ่มแรกมีกลุมเขารวมทั้งหมด 6 กลุม 
ไดแก กลุมเขมาเนรมิตร กลุมวัดเซิงหวาย กลุมสะพานไม กลุมสวัสดิการรักษา กลุมสวนรื่น กลุมสุขสันต 1        
ซ่ึงในปจจุบันมีกลุมที่เขารวมเพิ่มขึ้นเปน 22 กลุม เพื่อรวมมือประสานงานและเชื่อมโยงในการจัดสวัสดิการสังคม
ขององคกรสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ ซ่ึงจะนําไปสูการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน ซ่ึงสามารถ
บริหารและดูแลสมาชิกไดอยางใกลชิดและทั่วถึง เชน กองทุนสวัสดิการภาคประชาชน วันละ 1 บาท  เขตบางซื่อ 
เปนตน 

   5.3.3 มิติการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม (ดานบริการสังคม และ          
ดานนันทนาการ) 

1) สงเสริมระบบการออมในชวงวัยทํางานที่เพียงพอ เพื่อสรางหลักประกัน      
ดานรายไดและเตรียมความพรอมใหกับแรงงานนอกระบบในการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยนําเสนอตอรัฐ   
เพื่อเรงผลักดันกองทุนบําเหน็จบํานาญชาติ ใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม  

       2)  กระทรวงแรงงานตองมีนโยบายเชิงรุกในการดําเนินการสอดสองดูแลแรงงาน
นอกระบบใหไดรับความเปนธรรมจากผูวาจาง โดยตองเขาถึงปญหากอนโดยมุงผลในเชิงปองกันหรือ     
การแกไขปญหาตั้งแตเร่ิมตน เพื่อปองกันมิใหปญหาลุกลามและขยายตัวจนยากตอการแกไข นอกจากนี้   
ตองใหความรูและความชวยเหลือทางกฎหมายแกแรงงานนอกระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของแรงงานนอกระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 

 
 
 

 กระทรวงแรงงานควรมีประเด็นการศึกษาเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
 6.1. ศึกษาสถานการณ ปญหาและผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษ ปญหา อาชีวอนามัยของ
แรงงานนอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพในกลุมตางๆ  อาทิ กลุมเกษตรกร หรือผูรับเหมา รวมทั้ง

6. ขอเสนอแนะในโอกาสตอไป 
้
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ปญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางานของแรงงานนอกระบบในสาขาอาชีพอ่ืนๆ เพื่อกําหนดมาตรการ 
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ทั้งมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน     
อาชีวอนามัย มาตรฐานเครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนสภาพการจางงานในแตละสาขาอาชีพใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล  

6.2  ศึกษาการปจจัยและสภาพปญหาการเขาถึงทรัพยากรของแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากเปน
แรงงานนอกระบบที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานและ
สงเสริมการทําการเกษตรอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินคาและสภาพแวดลอม สอดคลองกับความ
ตองการสินคาเกษตรของตลาดโลกในยุคโลกาภิวัตน ภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรูปแบบตางๆ ใหแกแรงงานนอกระบบ รวมถึง
การคํานวนอัตราการจายเงินสมทบ จุดคุมทุน ความเสี่ยงและการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการประเภทตางๆ 
ดวยการคํานวนโดยใชหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

  
******************************** 
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Executive Summary 
Research Project in the subject of Standard Welfare that informal 

sectors deserve to benefit: Policies and approaches to reinforce 
welfare to informal sectors 

 

1.  Introduction 

 Ministry of Labour and Social Welfare has set policies and strategies (Office of 
Policy and Planning, Office of the Permanent Secretary Ministry of Labour and Social 
Welfare, 2007) for work-force age to improve/enrich working skills in order to have 
potential to get a suitable post and to have sufficient income to earn a living.  
Especially, informal sectors should have social welfare and protection at the same 
standard as the formal ones do.  So far, the procurement of social welfare system for 
informal sectors have not been of good standard and appropriateness, accompany with 
the informal sectors have been unable to access to such welfares as deserved.  With the 
realization of the problem, Office of the Permanent Secretary Ministry of Labour and 
Social Welfare has determined to establish the research project in the subject of 
Standard Welfare that informal sectors deserve to benefit: Policies and approaches to 
reinforce welfare to informal sectors aimed to: 
 1.1 Study to recognize and understand benefit and welfare formats that 
informal sectors receive and would have received; 
 1.2 Study to recognize and understand the abilities of informal sectors in 
obtaining benefit and welfare for themselves and their groups; 
 1.3 Recommend and suggest guidelines, principles, and formats of social 
welfare procurement for informal sectors to related government parties for further 
consideration. 
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2.  Methodology 

 This study has operated into two parts: qualitative study and quantitative study, 
participated by 4 groups of informal sectors then divided into 11 subgroups as follow: 
  2.1 Production Group consisting of professional general skilled labour, 
home-based labour, and subcontract; 
 2.2 Trading Group consisting of self-employed vendors without any welfare 
protection; 
 2.3 Agricultural Group consisting of piscatorial labour and agriculturists; 
 2.4 Service Group consisting of freelance, outdoor handyman, personal 
housemaid, taxi drivers, and van drivers. 
 For the qualitative part, the focus group technique is used to collect data.  
Participants are the related individuals in private and public sectors, savants, experts, 
academicians, and representatives of informal sectors.  A purposive sampling is used 
in order to synthesize data into a model for each occupation group and then validate 
the model.  The focus groups are set both locally and nationally.  Each of four regions; 
namely Northern part, Northeastern part, Central part, and Sothern part, are chosen for 
one focus group.  The national focus group consists of representatives of informal 
sectors for all four groups of production group, trading group, agricultural group, and 
service group.  For the quantitative part, structured questionnaire with interview is 
used to collect data in Bangkok, peripheral provinces, and other provincial areas in 
northern, northeastern, central and southern part totaling 26 provinces from 4 groups, 
11 subgroups and 11,000 participants. 
 

3.  Summary of Qualitative Finding 

 4-time focus group technique with purposive sampling of related individuals in 
both private and public sectors, savants, experts, academicians, and representatives of 
informal sectors from northern, northeastern, central and southern part and one 
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national group of representatives of informal sectors from production group, trading 
group, agricultural group, and service group have concluded the opinions and 
recommendation from the seminar about the procurement of social welfare for 
informal sector.  The urgent requirement of social welfare for informal sectors, 
conditions and obstacles of the procurement of standard social welfare for informal 
sectors, and the approaches of Ministry of Labour and Social Welfare to handle such 
problem are presented below: 

3.1 Urgent Requirement of Social Welfare for informal sectors 
 The top five of urgent requirements of social welfare for informal sector 
are presented below: 
 1) Medicare for themselves and their families; 
 2) Benefit and welfare for vulnerable and senior citizens; 
 3) Welfare in case of disabilities, illnesses from working, childbirth 
and death; 
 4) Welfare protection during and after working; 
 5) Welfare against unemployment (including out of work, unfair 
wages, unsuitable season working and raising compensation fund). 
 
 3.2 Overall Conditions and Obstacles of the Procurement of Standard 
Social Welfare for Informal sectors 
  1) The work is so discontinuous that the informal sector has unstable 
and unpredictable income.  In addition, there is no concrete cohesive group since such 
informal sectors have to work at their home/community, or work all day long.  The 
examples of such workers are taxi drivers, motorcycle taxi drivers, peddlers and stall 
vendors.  Due to such in-coordination, the informal sectors are unfortunately unable to 
reach essential resources provided by the government.   Moreover, such workers are 
mostly self-employed thus there is no one pay to welfare fund for them.  Although 



4 

 

some works, such as home-based subcontract through agency, might have employer, 
they cannot identify who are their real employers or bosses.   
  2) The lack of financial and life discipline is the important problem for 
setting social welfare system for such workers.  This might occurs either from the 
detachment in saving or insufficiency money from low income, or the combination of 
them.  For example, piece worker who subcontracts to sew skirt for 17 baht each after 
replenishing for his/her costs (equipment cost, material, utilities, etc.) might have too 
few money to save.  Or some other freelances, such as peddlers and stall vendors, 
motorcycle taxi drivers, and taxi drivers, might earn money in every month but they 
are hand-to-mouth and income might totally vanish for their daily expenditures.  So 
they have few or even no money to save, especially in the economic recession as 
present time, there is increasing unemployment and these unemployment have chose to 
become freelances progressively. 
  3) One of the problems to force informal sectors into Social Security 
Act 1990.  The registration into independent insured person or voluntary person under 
Section 40, this is the case at which informal sectors are willing to receive social 
welfare protection.  They have to pay 3,360 baht annually to Social Security Fund and 
they would receive only three protections, that is Childbirth case, Disable case and 
Death case.  Due to the inadequacy or lacking of distributing the benefits and types of 
social security to informal sectors, the government unsuccessfully motivates the 
informal sectors to become independent insured persons of Social Security Act 1990 
under Section 40. 
 
 3.3 The Approaches of Ministry of Labour and Social Welfare to 
respond to informal sectors’ need are as follow: 
  1) Providing welfare for informal sector, taking into consideration of 
the different risks of each occupation.  For example, in Production group, construction 
subcontractor has risks to be in danger from accident and pollution (dust/smoke), while 
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dustman in Trading group has risks from contaminated leavings, or agriculturist in 
Agricultural group has risks to be in danger from venomous animals or hazardous 
chemicals, or beautician in Service group has risks to be in danger from beauty 
chemicals (tint or hair spray).  As a result, the setting of social welfare has to classify 
by their indicators to be in line with the different risks of each occupation and the 
urgency demand of informal sectors. 
  2) Reinforcing the registration of informal sector all nationwide.  For 
the reason of familiarity, each provincial Labour Office have to coordinate with related 
Sub-district Administrative Organization, district chief, village headman, and local 
NGOs to register informal sectors .  Such registration might do well to Ministry of 
Labour and Social Welfare for coordinating each informal sectors to be in concrete 
cohesive group in the future. 
  3) Preparing systematic database by the registration of informal sector 
from each provincial Labour Office.  To be apparent, flexible and versatile, database 
might include labour migration, career adaptation, or the turnover for both formal and 
informal sector.  Consequently, the Ministry of Labour and Social Welfare would 
bring such useful database to set suitable strategic policies for labour management in 
an ever-changing environment.  
  4) Reinforcing the unification of informal sectors by establishing 
individual group and register to Ministry of Labour and Social Welfare.  The Ministry 
might be the coordinator between workers and private employers in order to improve 
the employment: workers would have permanent/continuous income and receive 
welfare protection/remuneration as required by law, while employers can reduce their 
employment cost in procurement process and have employees of good quality. 
  5) Empowering informal sectors for setting strategies and policies for 
themselves together with all related authorized officers/sectors.  The Board of 
Independent Labor for all level has to be the host in coordinating among all related 
parties. 
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  6) Motivating the informal sectors to become independent insured 
persons of Social Security Act 1990 under Section 40.  They have to pay 3,360 baht 
annually to Social Security Fund and they would receive only three protections, that is 
Childbirth case, Disable case and Death case.  The informal sectors want to receive 
more protection so the protection should increase by 2 types of protection; that is the 
compensation for income loss and compensation for senescence.  The government has 
to support the incremental payment to the fund and independent insured persons can 
pay to the fund monthly (280 baht per month by average because informal sector has 
few/unstable income, this method will provide the stability to standard social welfare 
setting for informal sectors). 
  7) In case of insured persons of Social Security Act 1990 under 
Section 40 has been unemployed and become insured persons under Section 39; that is 
the informal sectors scattering around all regions of the country.  The payment to 
social security fund might be in difficulty because of the inconvenience from traveling 
from their places to banks and the burden of traveling expense.  As a result, most of 
insured persons might give up the payment to social security fund.  To solve such 
problem, each provincial Labour Office should coordinate with provincial Social 
Security Office to send the representatives to receive the payment from such insured 
persons and may coordinate with Sub-district Administrative Organization to be the 
pay-point. 
 

4.  Summary of Quantitative Finding 

 Structured questionnaire with interview is used to collect data in Bangkok, 
peripheral provinces, and other provincial areas in northern, northeastern, central and 
southern part totaling 26 provinces from 4 groups, 11 subgroups and 11,000 
participants in the quantitative study and the findings are as follow: 
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 4.1 General information of informal sectors.  Most of the participants are 
male, married, aged between 40 – 49 years old, graduated from primary school and 
have 2 children on average with other 3 dependants. 
 4.2 Characteristics of the occupation of informal sectors.  Most of the 
participants have only one main occupation with no other supplement job.  Their 
works are self-employed with daily wage.  For general employees (in case of  
employed workers), most of them have employers with unfixed time for each day, at 
most 8 hours a day on average. 
 4.3  Characteristics of Income / Expenditure / Average Total Saving (per 
month) of informal sectors.  Most of participants have income between 5,001 – 
10,000 baht on average constituting 40.19 per cent.  After subtracting their 
expenditures, 61.19 per cent of participants cannot afford to save money, and 80.25 per 
cent of participants have liability, of which 42.79 per cent have owned from Village 
and Urban Community Fund / Cooperative / Saving Group and have to repay debt 
between 501 – 1,000 baht per month.    
 4.4 Annual Health Checking of Informal sector.  76.36 per cent of   
participants do not take an annual health check-over.  96.69 per cent would like to 
have Medicare welfare and a total 100 per cent think other welfare services from the 
government is insufficient to their needs. 
 4.5 Ability/Potential for Unification to provide self-welfare of informal 
sector.  Most of participants (35.35 per cent) have the ability for unification to provide 
self-welfare in Fair level and 33.13 per cent in Fair level want the Ministry of Labour 
and Welfare to provide them social welfare system.  37.08 per cent have willingness to 
pay in the Social fund in Fair level, while 32.69 per cent want to have special bank for 
informal sector at Much level. 
 The participants who have ability to set their groups for providing self-welfare 
(in fact, they have the name of the groups) constitute 52.78 per cent, aiming to provide 
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loan fund welfare and needing support from the Ministry to provide Medicare for them 
with willingness to pay 101 – 200 baht per month for social security fund. 
 4.6 Characteristics of Social Welfare. From the research framework, there 
are total 23 types of suitable welfare.  By grouping with the similarity, the types are 
sieved to be 17 and presented below by descending order:   
  1) Medical Welfare in case of illness of themselves and their families, 
and compensation from income loss from the illness to informal sectors; 
  2) Emergency Loan Service to informal sectors; 
  3) Pension Saving for informal sectors; 
  4) Severance/Minimum Income Guarantee and Compensation in case 
of Disable; 
  5) Accident insurance/Hazard insurance for informal sectors; 
  6) Life Assurance for informal sectors; 
  7) Saving for informal sectors; 
  8) Enhancing risks and unacceptable working conditions of informal 
sectors; 
  9) Pension setting for informal sectors; 
  10) Continuity of employment of informal sectors; 
   11) Establish the provident fund for informal sectors; 
  12) Free Lunch Service for informal sectors and compensation for 
income loss in case of illness; 
  13) Development and Improvement of skills to informal sectors; 
  14) Free sheltering / or sheltering support for informal sectors; 
  15) Transportation Service and/or Transportation Expense 
Replenishment for informal sectors; 
  16) Provide recreation/sports/entertainment/touring for informal 
sectors; 
  17) Government should support about uniform or working array. 
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 4.7 Formats of Social Welfare.  Most of participants want to receive welfare 
in term of Accident insurance/Hazard insurance, constituting 26.78 per cent. 
 The format of social welfare requested by each occupation group of 
participants: most of home-based workers (subcontractors for doing, producing and 
transforming) want the welfare in form of saving welfare, while most of piscatorial 
workers (marine fishery and inland fishery) need the welfare in form of emergency 
loan and most of freelances (guides, receptionists, beauticians, merchandise 
demonstrators, actors/actresses, musicians, models, extra instructors/tutors, massagers) 
need the welfare in form of development and improvement of skills. 
 4.8 Level of Appetency to the 17 types of Welfare. The level of appetency 
is classified into 5 levels: strongly important, important, fair, less important, strongly 
less important.  All participants choose level of appetency neither at strongly important 
nor strongly unimportant.  The level of appetency can be summarized as follow: 
  – Welfares at important level of appetency are Medical Care in case 
of illness of themselves/families and compensation for income loss from illness and 
pension saving for informal sectors. 
  – Welfares at fair level of appetency are accident insurance/hazard 
insurance, pension setting, continuity of employment, development and improvement 
of skills, enhancing risks and unacceptable working conditions, provide 
recreation/sports/entertainment/touring, transportation service and/or transportation 
expense replenishment, free sheltering / or sheltering support, free lunch service, 
severance /minimum income guarantee and compensation in case of disable, establish 
provident fund, saving program, and emergency loan service to informal sectors. 
  – Welfare at less important level of appetency is government should 
support about uniform or working array. 
 4.9 Welfare Requirement in urgency 
 Top 5 Welfares that participants require in the most urgency are presented 
below: 
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 1. Medical Welfare in case of illness of themselves and their families, and 
compensation from income loss from the illness to informal sectors are required by 
93.66 per cent; 
 2. Emergency Loan Service is required by 92.49 per cent; 
 3. Pension Saving is required by 91.15 per cent; 
 4. Severance/Minimum Income Guarantee and Compensation in case of 
Disable is required by 82.60 per cent; and 
 5. Accident insurance/Hazard insurance for informal sectors is required by 
81.23 per cent. 
 

5.  Recommendation 

 From the processing of both qualitative and quantitative findings, accompany 
with literature review, the recommended policies and approaches to reinforce social 
welfare system should be: 

5.1 Proposal to change rhetoric word of “informal sector” 
5.2 Policy-oriented recommendation 

5.2.1 Policy to upgrade the quality of life of informal sector 
5.2.2 Policy to reinforce the unification of informal sector 
5.2.3 Policy to support the Social Security Act B.E. 2533 (A.D. 1990) 

under Section 40 
5.2.4 Policy to drive piloted group of informal sector to Social 

Security Act B.E. 2533 (A.D. 1990) 
5.3 Approaches to develop welfare base, classify into 3 dimensions: 

5.3.1 Economic Dimension 
5.3.2 Social, Public Health, and Education Dimension 
5.3.3 Politics and Modern World Changing Dimension 
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5.1 Proposal to change rhetoric word of “informal sector” 
  Dictionary of the Royal Institute of Thailand B.E. 2542 gives the 
meaning of “Labour” as workers; those who do manual labor or work for wages such 
as ‘Rural development needs local labour’, ‘Construction needs additional labour’; 
people in work-force age excluding disables, insane persons, pupils, students, 
housewives, religious priests, soldiers, prisoners, and for-profit entrepreneurs such as 
Labour Day; a product of labour such as ‘This road is built by the labor of villagers; 
working ability for economic benefits; human activity that provides economic assets. 
  In addition, Dictionary of the Royal Institute of Thailand B.E. 2542 gives 
the meaning of “Independent” as prominent; not subject to control by others such as 
independent state; not requiring or relying by others such as freelance or independent 
author; a state of being independent. 

 Thus, independent labor might be those who do manual labor or work for 
economic benefit and work freely, not subject to control by others.  This might be in 
line with the word “Freelance” which means a person who acts independently without 
being affiliated with or authorized by an organization.  

(http://www.siamdic.com/search.php?word=freelance&type=2) 

 Moreover, Kasikorn Research Center gives the meaning of “Informal 
Sector” as independent labour or labour without welfare protection in social security 
system such as part-time worker, home-base worker, subcontract worker, and short-
time worker. 

 The result of brainstorming seminar shows that informal sector has not 
received any protection of social welfare as required by law.  Besides, the word 
“informal sector” is not acceptable in psychological conscious, just like it is an 
illicit/illegal labour.  Actually, social right, social equality, and honor as human being 
of informal sector as well as the requirement of valuable social welfare is indifferent to 
formal sector.  Therefore, the word “informal sector” should change to “independent 
labor “ or “freelance”, which means labor activity in legal economic sector (not 
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including worker in the underground economy) but should have received welfare 
protection for their working, social security as equal as for formal sector,  protective 
legislation, hygiene and safety workplaces, useful sources of funding and also finite 
employers in line with the provision of Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 
2550 relating informal sector as follows: 

 Article 6: Rights and Freedom in choosing occupation 
 – Section 43: Person would have freedom to do business or choose career 

and compete fairly.  The limitation of freedom under paragraph 1 will not be allowed, 
except by virtue of the provision by law for benefit in preserving the security of the 
state or the economic of the country, protecting citizens in infrastructure, keeping 
peace or fine morality of the citizens, organizing occupation, consumer protection, 
town and country planning, natural resource or environmental conservation, citizen 
security, or protecting monopoly or eliminating injustice in competition. 

 – Section 44:  Person would have rights to receive security and safety 
guarantee in working, including living security for both during and after state of 
working. 

  Article 9: Rights to receive public health and social welfare from the 

state. 
  – Section 55: Person with no sheltering and insufficient income to earn a 
living has right to receive proper assistance from the state. 
 
  Category 5: Fundamental policy of the state, Article 7: Economic 

Policy 
  –  Section 84(7): work-age person is reinforced to have a work, provided 
with working relationship system and tripartite system that worker has right to choose 
his/her representative, set social security system, protecting worker who does not 
receive any justice compensation, benefit and social security without discrimination. 



13 

 

  By the way, from the study, one noticeable remark is even there are many 
words used, but they are in similar meaning and the labor require indifferent social 
security.  
  
 5.2 Policy-oriented recommendation 
  The overall approaches for setting social security policy from 4-group 
and 11-subgroup participants are presented below: 
  5.2.1 Policy to upgrade the quality of life of informal sector 

  Guidelines for action: Improving quality of existing social welfare 
standard of the state to be good enough and in line with the urgent requirement of 
independent workers such as medical care and income building following the below 
measures: 
  – Measure 1: Medical Care.  Office of the Permanent Secretary Ministry 
of Labour and Social Welfare has to improve the potential of hospitals (durable goods, 
medicine and tools), and solve the problem of lack of medical specialties and 
professional nurses of universal health care coverage system in Thailand in order to 
respond to the urgent requirement of independent workers.   Department of Health 
should give the knowledge and make understanding of hygiene factor to each 
occupation group, focusing on the realization of the importance of occupational health.  
Finally, Department of Mental Health has to handle all mental health problems. 
  – Measure 2: Income Building.  Office of the Permanent Secretary 
Ministry of Labour and Social Welfare might coordinate among state agencies to 
utilize existing projects of all units aiming improving skills and quality of labor such as 
Office of Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office has the project to improve 
skill to unemployed labor, dismissed labor and new graduate (Occupation Seedling 
Project); Office of the Higher Education Commission has supported Community 
College encouraging career improvement and funding for them; Vocational Education 
Commission, Local Vocational Learning Center, and Department of Skill 
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Development have supported freelance occupation.  These kinds of coordination might 
improve and upgrade working skills for informal sector in order to be genuinely 
practical in the working arena. 
  However, the upgrade of quality of life of informal sector should be 
different for each occupation group in order to be well suitable to sociology factors of 
each of 11 occupation groups. 
 

Table 1: Occupation Group and Strategy for improving the quality of life 

Occupation 
Group 

Subgroup Strategy for Improving The Quality of Life 

1.Professional general 
skilled labor such as 
Computer 
Programmer, 
Engineer, Architect, 
Physician, 
Pharmacist, and 
Lawyer 

Encourage the research scholarship to top up the 
new knowledge for innovation of each 
professional area. 
 

2.Home-based labor 
such as outsourcer for 
doing, producing and 
transforming stuffs 

Supply low-interest loan to informal sector for 
procuring modern production/transforming 
equipment to add value to their products. 

1.  Production 
Group 
 

3. Subcontractor such 
as constructors 

Seriously administer and audit contracting / 
subcontracting contracts to be fair for both parties 
and also supply fund to achieve modern and 
safety equipment.  
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Occupation 

Group 
Subgroup Strategy for Improving The Quality of Life 

2.  Trading 
Group 
 

1. of self-employed 
vendors without any 
welfare protection 
such as peddler and 
stall vendor / food 
vendor / dustman 
 

– Supply low-interest loan to informal sector for 
their working capital and organize workplaces 
to be healthy. 
 

1. Piscatorial labour 
such as labor in 
fishery / livestock  

– Support the cohesion of occupation by funding 
for procuring working equipment. 
– Support knowledge about maintaining and 
improving environment to sustain their career.  

3. Agricultural 
Group  

2. Agriculturists such 
as hired farmer, rice 
farming and 
gardening / livestock 
/contract farming   

– Government sector has to set the farmland 
allocation policy to agriculturists who have no 
land property and also supply irrigation, 
artificial rain and utilize the resources worthily. 
– Government sector has to support agriculturist 
to understand the principles and apply the 
preliminary steps of New Theory by the Royal 
Idea to improve their living status by becoming 
self-sufficient with abundant harvests. 
– In case of contract farming, the government 
has to monitor contracting / subcontracting 
contracts to be justice for both parties. 
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Occupation 
Group 

Subgroup Strategy for Improving The Quality of Life 

1. Freelance such as 
guides, receptionists, 
beauticians, 
merchandise 
demonstrators, 
actors/actresses, 
musicians, models, 
extra 
instructors/tutors, 
massagers  

– The government should monitor and audit  
working contract to be justice for both parties. 
– The government should set curriculum for 
improving skills and virtuosity fitting market 
requirement. 

2. Outdoor handyman 
such as independent 
worker  

– The government should motivate such 
independent workers to legally register to 
Department of Employment in order that 
independent worker might have continuous  
employment and be fitted with market 
requirement without pay any service charge to 
headhunter companies. 

3. Personal 
housemaid such as 
housekeeper  

– The government should publicize about NGOs 
and government agencies who are responsible to 
assist human being rights through various media 
in order that the independent workers might ask 
for help as required. 

4. Service 
Group 
 
 

4. Taxi driver such as 
motor tricycle driver, 
motorbike driver, and 
taxi cap driver  

– Supply low-interest loan to informal sector for 
their working capital to own his/her own 
vehicle. 
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Occupation 

Group 
Subgroup Strategy for Improving The Quality of Life 

 
 

5. Van driver  – Supply low-interest loan to informal sector for 
their working capital to own his/her own 
vehicle. 

 
  5.2.2 Policy to reinforce the unification of informal sector 

  Guidelines for action: Creation of strong community network for 
independency and interdependency as follows: 
  – Measure 1: Improving working skills, work creation and income 
building by developing career and increasing income in line with New Theory from 
the H.M. the King Royal Thought.  And also systematic and sustainable managing 
natural resources by let the communities be the mechanics of handling social welfare 
for independent workers with key local accustomed members strengthening cohesion 
to the network.  Office of the Permanent Secretary Ministry of Labour and Social 
Welfare has to set coordination center (locally) to co-operate with the network.  This 
might have pilot project to testify and validate related approaches.  The cohesion of 
setting standard for social welfare should consider from the necessity and urgency of 
the requirement. 
  – Measure 2: Setting The Board of Independent Labor consisting of 3 
levels: 
  1. The Board of Local Independent Labor 
  2. The Board of Provincial Independent Labor 
  3. The Board of National Independent Labor 
   3.1 Essential Element (Full Set of the board) 
   3.2 Essential Element (Subset of the board) 
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  Setting the Board of Independent Labor might initially bring to model 
scheme building for independent labors’ social welfare development locally, 
provincially and nationally.  In the model scheme might include supplement plans such 
as supporting to build cohesion of the same occupation type in production group, 
service group, agricultural group and integrating all 3 groups into the national network 
of independent labor. By doing this, leadership building and network development 
should play an important role in driving to bear local to national policies that respond 
the labours’ needs and essential social welfare development. 
 
  5.2.3 Policy to support the Social Security Act B.E. 2533 (A.D. 1990) 

under Section 40 

  Guidelines for action: Increase efficiency of the management for 
assisting and granting benefit to motivate independent labour to progressively join 
Social Security Act B.E.2533 under Section 40.  From the study finding, the 
independent labor has indifferent requirement to formal sector.  Thus, the data analysis 
might make model for independent labour as follows: 
  Model 1 Payment to Social Security Fund of independent insured person 
under Social Security Act B.E.2533 (A.D.1990) under Section 40 
  Social Security Act B.E.2533 (A.D. 1990) Section 33 (amendment) 
legislates that persons other than employees under Section 33 might be able to apply 
for insured person under this Act by illustrate the willingness to Office of Social 
Security (Insured person under Section 39 that used to be insured person under Section 
33 after resigning from working and then subsequently reapply for the work).  The 
difference right between mandatory insured person under Section 33 and voluntary 
insured person under Section 40 of Social Security Act B.E.2533 (A.D.1990) is that 
the insured person under Section 33 can divide the security into 2 parts: mandatory 
insure under Section 33 and independent or voluntary insure under Section 40, which 
is in line with the international law dividing into 2 parts of mandatory and voluntary as 
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well.  The right of insured person under Social Security Act B.E.2533 (A.D. 1990) has 
contained 7 types of welfare: Compensation in case of accident facing and illness, 
Compensation in case of childbirth, Compensation in case of Disable, Compensation 
in case of Death, Compensation for children aliment, Compensation for senescence 
and Compensation for unemployment; while the right of independent insured person 
has contained only 3 types: Compensation in case of childbirth, Compensation in case 
of Disable, and Compensation in case of Death. 
  In case that independent lobours want to receive the protection from 
Social Security Act B.E.2533 under Section 40, the labours have to pay to social 
security fund of 3,360 baht annually.  Since has paid 2,000 baht stipendiary to formal 
sector, the government has to pay the same amount to independent labours to pilot and 
motivate them to join Social Security plan.  The 3-year plan for the payment of 
government is set below: 
  Year 1 The government pays 2,000 baht stipendiary to Social Security 
Fund for independent labours and the remainder 1,360 baht will be paid by 
independent labours. 
  Year 2 The government pays 1,500 baht stipendiary, reduced from Year 1 
by 500 baht, to Social Security Fund for independent labours and the remainder 1,860 
baht will be paid by independent labours. 
  Year 3 The government pays 1,000 baht stipendiary to Social Security 
Fund for independent labours and the remainder 2,360 baht will be paid by 
independent labours.  
  Year 4 and further the independent labour has to pay all 3,360 baht to 
Social Security Fund by themselves. 
  By doing this, the independent labour can gradually adjust themselved to 
accustom with the saving through social welfare provided by the government. 
  In addition, the types of welfare received by independent insured persons 
have to increase to 5 types (from original 3 types) as follows: 
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  1. Compensation for income loss from illness, 1,000 baht per time 
maximum twice a year. 
  2. Compensation in case of Disable, 1,000 baht per month maximum 
15 consecutive years. 
  3. Compensation in case of Death, support the funeral expense at 
30,000 baht. 
  4. Compensation  in case of Childbirth, 3,000 baht per time maximum 
one for a lifetime. 
  5. Compensation for senescence, receiving pension depend on the time 
paid to Social Security Fund. 
  This approach can be used to be the guideline for Social Security Fund 
for independent labours in the future. 
 
  Model 2 Pay to Social Security Fund monthly and government subsidy 
partly 
  From the quantitative finding, the participants have willingness to pay to 
Social Security Fund of 101 – 200 baht per month and 3,360 baht annual payment, one 
lump-sum amount, might be the great amount for independent labours, so this might 
not motivate the independent labours to join the Social Security Act.  Besides, the 
average 3,360 baht per month would be 280 baht per month which is higher than the 
amount independent labours willing to pay.  As a result, the government has to subsidy 
some part of them to make the fund efficiently sufficient.  On the conclusion, 
independent labours should pay to Social Security Fund 200 baht per month and 
government pay the remainder of 80 baht from the first year until the termination of 
insured person under Section 40, constituting 3,360 baht per year as required. 
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  5.2.4 Policy to drive piloted group of informal sector to Social Security 

Act B.E. 2533 (A.D. 1990) 
  Independent Labours who have precise employers and can join Social 
Security Act B.E. 2533 (A.D. 1990) under Section 33 are in production group such as 
general skilled workers, home-based workers, and subcontractors; in agricultural group 
such as fishery and contract farming; in service group such as housemaid and hired 
handyman.  These groups of labours has permanent workplace and employers, even 
though sometimes there is not working contract. 

  Guidelines for Action: The government has to motivate independent 
labours in the piloted group as follows: 
  Measure 1: Setting special strategy to motivate employers of such 
piloted independent labours to legally register with the Ministry of Labour and Social 
Welfare.  The advantage from the registration might include loosen tax burden and 
other fees in order to indirectly help piloted independent labours to join social welfare 
system and received protection as required. 
  Measure 2: Office of Permanent Secretary Ministry of Labour and 
Social Welfare coordinating with Social Security Office gives service to independent 
insured persons under Social Security Act B.E.2533 (A.D.1990) under Section 33, who 
are dismissed and became the insured persons under Section 39 scattering nationwide 
and in the upcountry.  The payment of such insured persons is quite difficult in term of 
inconvenient travelling and high cost of travelling; subsequently make the insured 
person to give up paying.  As a result, the government has to set local easy-to-access 
agencies to be responsible for the receipt of such payment.  Provincial Labor Office 
coordinating with Sub-district Administrative Organization might be the most 
promising candidate. 
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 5.3 Approaches to develop welfare standard 
  The management of standard of social welfare for independent labours 
has complication in term of economic; social, public health, and education; and politics 
and modern world changing dimension, especially in severe global competition in the 
age of globalization.  Therefore, the government has to classify and set the concept for 
guideline in order to make social welfare system for independent labours are of 
quality.   
  From the study and analysis of the whole country, the guideline for 
continuously improving the standard of social welfare system for independent labours 
and balancing all related dimensions in line with fundamental policies of the state 
under Constitution of Thailand B.E.2550 (A.D.1997), classifying into three 
dimensions: 
  5.3.1 Economic Dimension 
  5.3.2 Social, Public Health, and Education Dimension 
  5.3.3 Politics and Modern World Changing Dimension 
  From the analysis of current situation in the country, all the guidelines 
should be implemented simultaneously and The Ministry of Labour and Social 
Welfare as the main government agency who monitors all labour-oriented issues 
should have the approaches to respond the demand of independent labour for each 
dimension as follows: 
 
  5.3.1 Economic Dimension (Being employed and having income) 
   1) Accelerating the improvement of working skills to upgrade the 
standard of virtuosity of independent labors by creating the training curricula to fit the 
requirement of each occupation and also add value to the products produced by such 
labors becoming an additional income in return. 
   2) Adjusting the occupational attitude about urbanization and 
public sector has to more distribute income to upcountry by setting career fund taking 
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into consideration of folk wisdom, economic and social condition to align the 
sufficiency economic philosophy. 
   3) Studying pattern of good management for community welfare, 
especially from various sources of emergency loan such as Fund for Community 
Welfare for Nakhon Sri Thammarat Municipal to synthesize into standard model of 
emergency loan that might be used to be the guidelines for other communities and also 
be used to present to the authorized government agency to ask for initial supporting 
budget to establish the fund suitable for each community condition. 
   
  5.3.2 Social, Public Health, and Education Dimension (Stability in 

Social Status, sheltering, education and public health)i 
   1) Encouraging independent labour to receive, of quality for both 
professional and medicine, medical care in case of injury and illness. 
   2) Encouraging the cohesion of community welfare groups in 
order to be self-reliance and also reduce the burden to the state.  For example, Sajja 
Saving Group has clustered together with other groups to make a community welfare 
network, or Bangsue Pattana saving network initially comprised of 6 groups; namely 
Khema Neramit, Wat Cheng Wai, Sapanmai, Sawasdikarn Raksa, Suan Ruen and 
Susan 1, but nowadays comprise of 22 groups to coordinate and link for managing 
community welfare in every level.  This can bring about the management community 
welfare fund from local people who can manage and take good care of all members 
closely and thoroughly.  The example of such community is One-baht-a-day welfare 
fund by local people of Bangsue. 
 

  5.3.3 Politics and Modern World Changing Dimension (Social Service 

and Recreation) 
   1) Encouraging sufficient saving system at the work-age to create 
guarantee of income and prepare the readiness to independent labours to cope with the 
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living in senior age, and present the system to the government to establish the National 
Pension Fund to operate concretely. 
   2) The Ministry of Labour and Social Welfare has to set aggressive 
policies to monitor the independent labour to receive fair treatment from employers.  
The focus of the problem is on preventive maintenance.  Early problem-solving at the 
very beginning might prevent the insurrection of damages and becoming catastrophe.  
Moreover, the government has to educate and assist independent labours about the 
legislation information and also improve right protection system and freedom of 
independent labours to be more efficient. 
 

6.  Further Recommendation 

 The Ministry of Labour and Social Welfare should take an additional study in 
the issues of: 
 6.1 Situation, problem and impact to health occurring arise from pollution.  
The occupational health of independent labour arises from working in each occupation 
group. For example, agriculturists might have health problem from the working factors 
different to subcontractors do.  By this consideration, the government might set the 
appropriate policies for upgrading the quality of life of independent labours; safety 
working standard, occupational health standard, equipment and tooling standard, and 
employment condition for each occupation group might be set aligning with acceptable 
international standard. 
 6.2 Factors and problem of accessing to resources of agricultural labours.  
Since independent labours in agricultural sector play an important role to the economic 
system of the country, the government should determine guideline for setting standard 
and sustain the marketing of agricultural products taking into consideration of the 
quality of the products, the global demand of agricultural products in the age of 
globalization and other related conditions together with the philosophy of sufficiency 
economic. 
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 6.3 Feasibility study in setting various formats of social welfare fund for 
independent labours.  The study might include the setting of payment rate, 
computation of break-even point, risks awareness, managing various types of social 
welfare funds by using method of insurance mathematics. 
 

******************************** 
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