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Gig Economy 

Gig เป็นค ำแสลง หมำยถึง นักดนตรีรับจ้ำงทีร่ับงำนเป็นครั้งๆ ไป เริ่มใช้ครั้งแรกเม่ือทศวรรษ
ที่ 1920 (ประมำณปี พ.ศ. 2463) โดยภำยหลังได้หมำยควำมรวมไปถึง งำนที่เป็นงำนชั่วครำว งำนที่รับเป็น
ระยะเวลำสั้น ๆ และจบเป็นครั้งๆ ไป 

 Gig Economy คือ ระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจำกงำนแบบครั้งครำว หรืองำนที่รับจ้ำง 
แล้วจบไป ส่วนมำกมักใช้เรียกพนักงำนพำร์ทไทม์หรือฟรีแลนซ์  โดยเฉพำะช่วงปี 2009 (พ.ศ. 2552)  
ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจซับไพรม์ (Subprime Crisis) หรือที่ในประเทศไทยเรียกว่ำ “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์”  
ท ำให้ลูกจ้ำงหรือพนักงำนลำออกหรือถูกเลิกจ้ำงแล้วมำท ำงำนอิสระเป็นจ ำนวนมำก 

Gig Workers คือ ลูกจ้ำงในรูปแบบชั่วครำว สัญญำจ้ำง ฟรีแลนซ์ หรือแม้แต่คนที่ท ำธุรกิจ
ส่วนตัวแบบที่ไม่มีลูกจ้ำง เช่น คนขับจักรยำนยนต์รับจ้ำง พนักงำนขำย อำจำรย์ นักวิจัย นักแสดง นักวำด 
นักเขียน ล่ำม เทรนเนอร์ ช่ำงแต่งหน้ำ บริกำรขับรถรับส่งผู้โดยสำร ไปจนถึง แพทย์ พยำบำล นักกฎหมำย  
นักบัญชี และท่ีปรึกษำด้ำนกำรเงินกำรลงทุน เป็นต้น หรือแม้แต่คนท ำงำนเก่ียวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

Platform Economy คือ เศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรจับคู่ควำมต้องกำรผู้เสนอขำยสินค้ำ 
และบริกำร ผ่ำนระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) โดยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มมีองค์ประกอบ  
3 ประกำร คือ (1)  แพลตฟอร์ม (2)  ผู้ ขำยสินค้ำหรือบริกำร และ (3)  ผู้ ซื้ อสินค้ำหรือบริกำร  
โดย Platform Economy เป็นบริบทที่ศึกษำกันในระดับสำกล จะค่อนข้ำงเฉพำะเจำะจงลงไปถึงแรงงำน 
นอกระบบที่อยู่บนแพลตฟอร์มซะเป็นส่วนใหญ่ เป็นกำรจ้ำงงำนแบบที่จบเป็นครั้ง โดยมำกจะจับคู่ควำม
ต้องกำรกันผ่ำนแพลตฟอร์มเป็นหลัก 

นอกจำกนี้ คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ ได้ฉำยภำพของ Gig Workers ให้เห็นผ่ำนกำรแบ่ง
รูปแบบงำนในอนำคต (Future of Work) ซึ่งในควำมเป็นจริงก็เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน (Future is now) 
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

(1) งานรูปแบบเก่า คือ งำนที่ต่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงไร แต่งำน 
รูปแบบเดิมก็ยังคงอยู่ เช่น วินมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่ว่ำเทคโนโลยีจะเข้ำมำ จะมีแอปพลิเคชัน หรือธุรกิจแบบใหม่ 
ที่เป็น Platform Economy เช่น Grab, Gojek และ GET เป็นต้น ก็ยังม่ันใจว่ำงำนแบบเดิมก็ยังคงอยู่  

(2) งานรูปแบบเก่าบนความสัมพันธ์การจ้างงานแบบใหม่ คือ งำนที่มีควำมสัมพันธ์กำรจ้ำงงำน
ที่ซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น เช่น หำกผู้บริโภคสั่งซื้ออำหำรผ่ำนแพลตฟอร์ม สภำวะควำมสัมพันธ์กำรจ้ำงงำน  
ใครเป็นผู้จ้ำง ใครเป็นผู้รับจ้ำง 

(3) งานรูปแบบใหม่ คือ งำนที่มักจะมำพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ในอดีตก่อนที่จะมี
วิทยุ ก็ไม่มีอำชีพดีจี ในอดีตก่อนที่จะมี Youtube ก็ไม่มีอำชีพ Youtuber เป็นต้น ซึ่งในอนำคตก็เป็นที่
คำดกำรณ์ว่ำจะมีงำนรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมำกมำย 
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ภาพที่ 1: รูปแบบของงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 

ที่มา: คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ จำกกำรสัมมนำระดมควำมเห็นทำงระบบออนไลน์ ตลำดแรงงำนไทยหลังยุค COVID-19: กำรปรับตัวเพื่อควำมอยู่รอดและยั่งยนื 
ผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงของกำรท ำงำนแบบกิ๊กในยุคหลังโควิด 19 ณ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 14.30 – 16.00 น. 
ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

 

ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ Gig Economy เติบโต 

เทคโนโลยีท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพำะควำมนิยมที่เพ่ิมขึ้นของแพลตฟอร์มหำงำนต่ำง ๆ 
เช่น เว็บหำงำนอิสระรำยได้เสริมหรืองำนรับจ้ำงที่จบเป็นงำน ๆ ไป เช่น Upwork, Fiverr, Freelancer หรือ 
Fastwork ทั้งกำรเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียได้อย่ำงง่ำยดำย ช่วยทลำยก ำแพงกำรท ำงำน และ
ส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งยุคดิจิทัล 

ความยืดหยุ่นในการจ้างงานของผู้ประกอบการ ในบำงธุรกิจมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนิน
กิจกรรมบำงอย่ำงในช่วงเวลำสั้นๆ ซึ่งกำรจ้ำงงำนประจ ำเพ่ือมำด ำ เนินกิจกรรมดังกล่ำวจึงไม่คุ้มค่ำต่อ 
กำรด ำเนินกิจรรม ในบำงธุรกิจจึงเลือกจ้ำงงำน Gig Workers แทนกำรจ้ำงงำนประจ ำ อีกทั้งกำรจ้ำงงำน  
Gig Workers ผู้ประกอบกำรไม่จ ำเป็นต้องแบกรับภำระบำงอย่ำง เช่น สวัสดิกำรบุคลำกร 

วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม เช่น Gen Y และ Gen Z เนื่องจำกคนรุ่นใหม่เติบโต
มำพร้อมกับเทคโนโลยี ต้องกำรควำมอิสระในกำรท ำงำน กำรตัดสินใจ รวมไปถึงกำรบริหำรเวลำ สำมำรถเลือก
เวลำในกำรเริ่มงำนและเลิกงำนได้ ชอบแสวงหำควำมรู้และทักษะกำรท ำงำนใหม่ๆ อยู่เสมอ ชอบกำรท ำงำนที่
ยืดหยุ่นกับชีวิตส่วนตัว (Work life balance) 

งานรูปแบบเก่าในระบบทีไ่มไ่ด้รับผลกระทบ

งานรูปแบบเก่าในระบบ

งานรูปแบบเก่าในระบบทีไ่ด้รับผลกระทบ

งานรูปแบบเก่านอกระบบท่ีไมไ่ด้รับผลกระทบ

งานรูปแบบเก่านอกระบบ

งานรูปแบบเก่านอกระบบท่ีได้รับผลกระทบ

Cloud work

งานท่ีสามารถท าจากท่ีใดก็ได้

Crowd work

Cloud work

Crowd work

งานรูปแบบใหม่ งานรูปแบบใหมน่อกระบบ

งานรูปแบบใหมใ่นระบบ
Platform Work/ On-demand works

Gig Work

งานรูปแบบเก่า

Future of Work

งานท่ีการท าชิ้นงานข้ึนกับ

สถานท่ีเชิงกายภาพ

งานรูปแบบใหมน่อกระบบ

ท่ีสามารถท าจากท่ีใดก็ได้

งานรูปแบบใหมน่อกระบบ

ท่ีการท างานข้ึนกับสถานทีเ่ชิงกายภาพ

งานรูปแบบใหมน่อกระบบ

บนความสัมพันธ์

การจ้างงานแบบใหม่

งานรูปแบบเก่า

บนความสัมพันธ์

การจ้างงานแบบใหม่
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แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เป็นกำรชวนให้เรำน ำของที่มีอยู่มำแบ่งให้
คนอ่ืนใช้งำนแนวคิดนี้ท ำให้เกิดงำนและช่องทำงหำรำยได้ใหม่ ๆ 

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) กำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุหรือสังคมสูงอำยุโดยสมบูรณ์ 
(Aged Society) ในหลำย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ต้องกำรกลับมำท ำงำนใหม่ 
โดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่เคยประกอบอำชีพในวิชำชีพเฉพำะ หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำใดสำขำหนึ่ง และมี
ผู้สูงอำยุจ ำนวนไม่น้อยที่ต้องกำรมีงำนท ำเพ่ือลดกำรพ่ึงพิง ท ำให้จ ำนวน Gig Workers เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อ 
กำรว่ำงงำน กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงตลำดแรงงำน เกิดอำชีพและควำมต้องกำรแรงงำนใหม่ เนื่องจำกองค์กร
ธุรกิจต้องกำรลดต้นทุนด้ำนสวัสดิกำรบุคลำกร จึงลดจ ำนวนพนักงำนประจ ำและจ้ำงงำนแบบชั่วครำวมำกข้ึน 

 

สถานการณ์ Gig Economy ทั่วโลกก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 

สถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำนในระดับโลกก่อนกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ไปทั่วโลก พบว่ำ  
“กำรจ้ำงงำนแบบไม่ประจ ำ” มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จำกรำยงำนของ World Employment  Social Outlook – 
Trends 2017 (พ.ศ. 2560) ขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ( ILO) พบว่ำ กำรจ้ำงงำนที่ไม่มั่นคง 
(Vulnerable Employment) มีสัดส่วนอยู่ระหว่ำงร้อยละ 42.7 - 42.9 ซึ่งตัวเลขจ ำนวนคนที่ท ำงำน 
ที่ไม่ม่ันคงจะเพ่ิมข้ึนจำก 1,396.3 ล้ำนคน ในปี 2559 เป็น 1,407.9 ล้ำนคน ในปี 2560 และ 1,419.2 ล้ำนคน 
ในปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเพ่ิมข้ึนสูงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่1 

บริษัท Mastercard ร่วมกับ Kaiser Associates ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเติบโตอย่ำง
รวดเร็วของ Gig Economy ทั่วโลก โดยคำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมจะเติบโตเป็นเลขสองหลักต่อปีในช่วง 5 ปี
ข้ำงหน้ำ ในขณะที่กำรเกิดใหม่ของแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ ๆ และที่มีอยู่เดิมแข่งขันกันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่ง
ตลำดขนำดใหญ่นี้ ถึงแม้ว่ำแพลตฟอร์มเหล่ำนี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่ำง ๆ นำนำ ในกำรด ำเนินกำรขยำยธุรกิจ
ในแต่ละประเทศทั่วโลก ซึ่ง Gig Economy สร้ำงรำยได้รวม 2 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2561 และ
เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยสะสม (CRGR) ในระหว่ำงปี 2561 – 2566 อยู่ที่ร้อยละ 17.4 
โดยในปี 2561 บริกำรขนส่ง (เช่น Grab) มีสัดส่วนมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57.8 อันดับต่อมำ  คือ
กำรแบ่งปันสินทรัพย์ (เช่น Airbnb) คิดเป็นร้อยละ 30.3 ตำมมำด้วยกำรรับจ้ำงท ำของ (เช่นTaskRabbit) คิด
เป็นร้อยละ 8.2 และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงคิดเป็นร้อยละ 3.8

 

                                                           
1 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Market : EM) ระบบเศรษฐกิจของตลำดเกิดใหม่ เดิมเรียกว่ำตลำดก ำลังพัฒนำ 
แบ่งออกตำมภูมิภำค ได้เป็น 3 โซนด้วยกัน ได้แก่ (1) ประเทศแถบภูมิภำคเอเชีย (ไทย, เกำหลีใต้, จีน, อินเดีย, มำเลเซีย, 
ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย และปำกีสถำน) 



4 

 ภาพที่ 2: มูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของ Gig Economy ปี 2561 - 2566 

 

ภาพที่ 3: สัดส่วนมูลค่า Gig Economy จ าแนกตาม
ประเภท ปี 2561 

      ที่มา: https://mariskarichters.com/ อ้ำงอิงจำก Mastercard                  ที่มา: https://newsroom.mastercard.com/

นอกจำกนี้ รำยงำนจำกเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum – WEF) ที่เผยแพร่
เมื่อเดือนกันยำยน 2561 (โดยใช้ข้อมูลจำกผลส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้บริหำรจำกหลำยองค์กรใน 20 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีพนักงำนรวมกันเกิน 15 ล้ำนคน) ระบุว่ำ จำกนี้ไปจะมีงำนใหม่เกิดขึ้น 133 ล้ำนอัตรำ 
หรือเทียบกับงำนที่หำยไปจะเท่ำกับว่ำมีต ำแหน่งงำนใหม่เพ่ิมขึ้น 58 ล้ำนอัตรำทั่วโลก ซึ่งยังเป็นงำนที่ต้องใช้
ทักษะกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์อยู่ เช่น พนักงำนขำย กำรตลำด กำรบริกำรลูกค้ำ ธุรกิจออนไลน์  
และโซเชียลมีเดีย จะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มต้องกำรจ ำนวนแรงงำนมำกข้ึน นอกจำกนี้ งำนในอุตสำหกรรมกำรบิน 
กำรเดินทำง และท่องเที่ยว ยังจะเป็นกลุ่มที่จ ำเป็นต้องคงก ำลังแรงงำนมนุษย์ไว้อยู่ แต่รูปแบบของงำนใหม่  
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอำจไม่มั่นคงเหมือนกับงำนในปัจจุบัน เนื่องจำกภำคธุรกิจมีแนวโน้มจะหันไปจ้ำงงำนแบบ 
สัญญำจ้ำงระยะสั้นและฟรีแลนซ์ หรือ Gig Workers มำกขึ้น 

ในด้ำนรำยได้ของ Gig Workers บริษัท Payoneer ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริกำรกำรรับ-ช ำระ
เงินระหว่ำงประเทศ ได้ท ำกำรส ำรวจ 2018 Payoneer Freelancer Income Survey รำยงำนกำรส ำรวจนี้ 
ได้เผยแพร่เมื่อเดือนธันวำคม 2560 ซึ่งท ำกำรส ำรวจฟรีแลนซ์จ ำนวน 21,000 คน จำก 170 ประเทศ  
(ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป เอเชียร้อยละ และละตินอเมริกำ) มีข้อค้นพบที่น่ำสนใจคือ ประมำณครึ่งหนึ่งของ 
ฟรีแลนซ์ที่ตอบแบบสอบถำมท ำงำน 30-50 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ในด้ำนรำยได้ พบว่ำรำยได้เฉลี่ยรำยชั่วโมงของ 
ผู้ท ำงำนฟรีแลนซ์จำกกำรส ำรวจนี้อยู่ที่  19 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง (ประมำณ 600 บำท) เท่ำนั้น  
โดยมีอัตรำตั้งแต่ 11-28 ดอลลำร์สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับอุตสำหกรรม ในขณะที่ควำมพึงพอใจของรำยได้โดยรวม
ของผู้ท ำงำนฟรีแลนซ์เฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับปำนกลำงที่คะแนน 5.03 (จำกคะแนนระดับควำมพึงพอใจ 1-10) 
ทั้งนี้ พบว่ำรำยได้สูงไม่จ ำเป็นต้องแปลว่ำมีควำมพึงพอใจสูงตำมรำยได้เสมอไป ตัวอย่ำงเช่น ผู้เชี่ ยวชำญด้ำน
วิศวกรรมและกำรผลิต มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดกับรำยได้ของพวกเขำที่คะแนน 4.83 แม้ว่ำอัตรำเฉลี่ยรำย
ชั่วโมงของพวกเขำจะได้สูงถึง 21 ดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งมีอัตรำใกล้เคียงกับฟรีแลนซ์ด้ำนไอทีและโปรแกรมเมอร์ 
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นอกจำกนี้ จำกกำรส ำรวจของ Payoneer ยังพบว่ำฟรีแลนซ์ที่มีอำยุมำกกว่ำจะท ำเงิน 
ได้มำกกว่ำฟรีแลนซ์ที่อำยุน้อยกว่ำ โดยผู้ตอบแบบสอบถำมโดยเฉลี่ย หำกเป็นฟรีแลนซ์อำยุ 24 ปี และต่ ำกว่ำ 
มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 16 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง อำยุระหว่ำง 25 -29 ปี  มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ  
17 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมงอำยุระหว่ำง 30-39 ปี มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 20 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง 
อำยุระหว่ำง 40-49 ปี มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 23 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง อำยุระหว่ำง 50-59 มีรำยได้เฉลี่ย
ประมำณ 25 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง และอำยุ 60 ปี ขึ้นไป มีรำยได้เฉลี่ยประมำณ 27 ดอลลำร์สหรัฐฯ  
ต่อชั่วโมง ส่วนสิ่งที่ฟรีแลนซ์ต้องกำรปรับปรุงมำกที่สุดคือ ต้องกำรค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
68 ตำมมำด้วย ต้องกำรวิธีกำรเพ่ิมเติมในกำรค้นหำลูกค้ำและงำน ร้อยละ 52 ต้องกำรท ำงำนกับลูกค้ำ
ต่ำงประเทศมำกขึ้น ร้อยละ 34 ส่วนควำมต้องกำรอันดับอ่ืนๆ ฟรีแลนซ์ยังต้องกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
กำรท ำงำน ลดควำมซับซ้อนของกระบวนกำรช ำระเงินและกำรสื่อสำรอีกด้วย 

 

สถานการณ์ Gig Economy ทั่วโลกหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 

กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก โดยองค์กำร
แรงงำนระหว่ำงประเทศ หรือ ILO เปิดเผยรำยงำนฉบับใหม่ว่ำ กำรคำดกำรณ์เรื่องตลำดแรงงำนหลังยุคโควิด 
19 "World Employment and Social Outlook: Trends 2021" โดยคำดว่ำ ตัวเลขคนตกงำนทั่วโลก 
จะเพ่ิมขึ้นเป็น 205 ล้ำนคนภำยในปี 2565 จำกระดับ 187 ล้ำนคนเมื่อปี 2562 หรือก่อนยุคโควิด 19  
แพร่ระบำด วิกฤติกำรระบำดของโควิด 19 ไม่ใช่แค่วิกฤติด้ำนสำธำรณสุขเท่ำนั้น แต่ยังเป็นวิกฤติด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรจ้ำงงำนและทรัพยำกรมนุษย์ด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะยำว โดย ILO เชื่อว่ำ
ผลกระทบที่มีต่อตลำดแรงงำนโลกนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงปี 2566 เป็นอย่ำงนอ้ย 

กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 นอกจำกจะส่งผลต่อกำรว่ำงงำน ยังก่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงตลำดแรงงำน เกิดอำชีพและควำมต้องกำรแรงงำนใหม่ กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่โลกหลังโควิด 19  
จะก่อให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะพฤติกรรมกำรใช้งำนออนไลน์ (Online Platform) ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด  
ท ำให้ Gig Economy ในหลำย ๆ ประเทศเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ซึ่งควำมไม่แน่นอนของกำรฟ้ืนตัว
จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดได้ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อสถำนะควำมมั่นคงขององค์กรต่ำง ๆ ทั่วโลก  
ท ำให้องค์กรเหล่ำนั้นต้องปรับโครงสร้ำงบุคลำกร และต้องหันมำจริงจังกับกำรพึ่งพำกำรท ำงำนที่มีควำมยืดหยุ่น 
จึงอำจกล่ำวได้ว่ำกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 เป็นตัวเร่งกำรเติบโตของ Gig Economy 

จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ Freelancer.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประกำศหำงำน 
ฟรีแลนซ์ที่มีผู้นิยมทั่วโลก พบว่ำ มีกำรประกำศหำคนท ำงำนแบบฟรีแลนซ์กว่ำ 605,000 ครั้งในช่วงไตรมำสที่
2 ปี 2563 ซึ่งนับว่ำเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยควำมต้องกำร
จ้ำงงำนแบบฟรีแลนซ์ที่เพ่ิมขึ้นนี้ เกิดจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 โดยตรง เพรำะผู้จ้ำงงำน หรือเจ้ำของ
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ธุรกิจต่ำง ๆ ต้องกำรคุมงบประมำณ และต้องกำรแรงงำนที่มีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำเดิม ในด้ำนของแรงงำนเอง
ก็มีควำมสนใจงำนที่มีควำมอิสระมำกกว่ำงำนประจ ำแบบเดิม ๆ 

นอกจำกนี้ ในปี 2563 บริษัท Payoneer ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริกำรกำรรับ-ช ำระเงิน
ระหว่ำงประเทศ ได้ท ำกำรส ำรวจกำรเติบโตของจ ำนวนฟรีแลนซ์ หรือ Gig Workers ในประเทศต่ำง ๆ  
ทั่วโลกในช่วงระหว่ำงกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 และได้จัดอันดับ 10 ประเทศท่ีมีกำรเติบโตมำกที่สุด
ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 มีดังนี้ 
(1) ฟิลิปปินส์  เติบโตร้อยละ 208  
(2) อินเดีย  เติบโตร้อยละ 160  
(3) ญี่ปุ่น  เติบโตร้อยละ 87  
(4) ออสเตรเลีย  เติบโตร้อยละ 86  
(5) ฮ่องกง  เติบโตร้อยละ 79  
(6) เม็กซิโก  เติบโตร้อยละ 72  
(7) แคนำดำ  เติบโตร้อยละ 71  
(8) ปำกีสถำน  เติบโตร้อยละ 69  
(9) อำร์เจนตินำ  เติบโตร้อยละ 66  
(10) สเปน  เติบโตร้อยละ 66 

ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 มีดังนี้ 
(1) สหรัฐอเมริกำ  เติบโตร้อยละ 78  
(2) สหรำชอำณำจักร เติบโตร้อยละ 59  
(3) บรำซิล  เติบโตร้อยละ 48  
(4) ปำกีสถำน  เติบโตร้อยละ 47  
(5) ยูเครน  เติบโตร้อยละ 36  
(6) ฟิลิปปินส์  เติบโตร้อยละ 35  
(7) อินเดีย  เติบโตร้อยละ 29  
(8) บังกลำเทศ  เติบโตร้อยละ 27  
(9) รัสเซีย  เติบโตร้อยละ 20  
(10) เซอร์เบีย  เติบโตร้อยละ 19 

ในกำรส ำรวจล่ำสุดปี 2564 ของ Payoneer ยังพบอีกว่ำ ฟรีแลนซ์ หรือ Gig Workers  
ทั่วโลก ที่มีอำยุระหว่ำง 35 ถึง 44 ปี สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกงำนอิสระได้มำกที่สุด ซึ่งคนในช่วงวัยนี้คิดเป็น
ร้อยละ 23 ของจ ำนวนฟรีแลนซ์ หรือ Gig Workers ทั้งโลก คนเหล่ำนี้สำมำรถสร้ำงรำยได้ถึงร้อยละ 32  
ของรำยได้ที่เกิดจำกกำรท ำงำนอิสระทั้งหมด ในทำงตรงกันข้ำม ร้อยละ 64 ของจ ำนวนฟรีแลนซ์ หรือ  
Gig Economy ทั่วโลกมีอำยุระหว่ำง 18 ถึง 35 ปี ซึ่งมีจ ำนวนที่มำกที่สุด แต่กลับสร้ำงรำยได้ได้ไม่ดีเท่ำที่ควร 

 

สถานการณ์ Gig Economy ในกลุ่มประเทศ OECD 

สหรัฐอเมริกา 
o ตั้งแต่ปี 2553 จนถึง ปี 2562 Gig Workers มีกำรเติบโตร้อยละ 15 หรือมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น 6 ล้ำนคน 

ใน 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
o ในปี 2562 สหรัฐอเมริกำมีจ ำนวน Gig Workers ประมำณ 57 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 35 ของจ ำนวน

แรงงำนทั้งหมดของประเทศ 
o ในแต่ละปี Gig Workers สร้ำงรำยได้ให้ประเทศประมำณ 1 ล้ำนล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 5 ของ GDP 
o ภำคธุรกิจเอกชนร้อยละ 33 มีกำรจ้ำงงำน Gig Workers 
o Gig Workers มำกกว่ำครึ่งไม่ต้องกำรกลับไปท ำงำนประจ ำ ถึงแม้ว่ำจะได้รับค่ำตอบแทนที่น่ำดึงดูดใจก็ตำม 
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o ในปี 2563 ในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ประเทศสหรัฐอเมริกำนับว่ำเป็นประเทศที่ 
ได้รับผลกระทบด้ำนตลำดแรงงำนมำกที่สุด โดยมีผู้ท ำงำนประจ ำได้รับผลกระทบจำกโควิด 19  
กว่ำ 70 ล้ำนคนทั่วประเทศ หรือคิดเป็นชั่วโมงกำรท ำงำนที่สูญเสียไปกว่ำร้อยละ 18.3 

o จำกข้อมูลของ Upwork ในปี 2563 สหรัฐอเมริกำมีจ ำนวน Gig Workers ร้อยละ 36 ของแรงงำนในประเทศ 
o จำกข้อมูลของ Statista ปี 2564 สหรัฐอเมริกำมีจ ำนวน Gig Workers ถึง 68 ล้ำนคน และภำยในปี 

2571 สหรัฐอเมริกำจะมีจ ำนวน Gig Workers ถึง 90.1 ล้ำนคน 
o ปัจจุบัน Generation Z (อำยุ 18 - 22) ในสหรัฐอเมริกำ เลือกท ำงำนแบบ Gig Workers มำกที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ 53 ของประชำกร Gen Z ทั้งหมด ซึ่งมำกกว่ำทุกเจเนอเรชัน (Generation Y ร้อยละ 
40 ท ำงำนแบบ Gig Workers) แนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวน Gig Workers มำจำกควำมต้องกำรใช้
ชีวิตแบบอิสระของคนรุ่นใหม่มำกกว่ำเหตุผลทำงด้ำนกำรเงิน 

ออสเตรเลีย 
o ในออสเตรเลียมี Gig Workers เพียงร้อยละ 7 ของจ ำนวนแรงงำนทั้งหมด2 
o ในออสเตรเลีย มีแพลตฟอร์มหำงำนส ำหรับ Gig Workers มำกกว่ำ 100  แพลตฟอร์ม ซึ่งแพลตฟอร์ม

ที่ เป็นที่ นิ ยม อันดับต้น  ๆ ได้ แก่  Airtasker, Uber, Freelancers, Uber Eats และ Deliveroo  
และมำกกว่ำหนึ่งในสำมของ Gig Workers ในออสเตรเลียหำงำนจำกหลำยแพลตฟอร์ม 

o ส่วนงำน Gig Workers ถ่ำยภำพและวิดีโอในออสเตรเลีย พบว่ำ โดยทั่วไปลูกค้ำไม่ได้สนใจ
ประสบกำรณ์ของช่ำงภำพเสมอไป ลูกค้ำมักจะเลือกช่ำงภำพที่ “กดรำคำตนเองให้ต่ ำกว่ำคนอ่ืน” 
ดังนั้น ผู้มีประสบกำรณ์ถ่ำยภำพ 2-3 ปี จึงต้องแข่งขันกับผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์ที่เสนอรำคำที่ถูกกว่ำ 
ดังนั้น กำรเป็น Gig Workers เป็นเรื่องที่ดีเมื่อก ำลังศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัย แต่เมื่อเรียนจบออก
มำแล้วท ำงำนแบบ Gig Workers ด้ำนนี้ต่อแบบเต็มเวลำ จะเจอกำรแข่งขันสูงเหมือนตอนยังเรียนอยู่
มหำวิทยำลัย เพรำะทุกวันนี้ทุกคนสำมำรถซื้อกล้องถ่ำยภำพได้ในรำคำถูก Gig Workers รำยหนึ่ง 
ระบุว่ำเคยได้รับค่ำจ้ำงจำกกำรถ่ำยวิดีโอ 80 ชั่วโมง เพียงแค่ 300 ดอลลำร์ออสเตรเลีย (ประมำณ 
6,800 บำท) เท่ำนั้น 

สหราชอาณาจักร 
o Gig Workers ในสหรำชอำณำจักร มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น

เท่ำตัวในระหว่ำงปี 2559 ถึง ปี 2562 
o ในปี 2564 จ ำนวน Gig Workers ในสหรำชอำณำจักร 

มีถึง 4.4 ล้ำนคน หรือ 1 ใน 7 ของประชำกรวัยท ำงำน 
โดยเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 เท่ำ จำกปี 2559 

 

                                                           
2 จำกข้อมูลของ World Bank ณ วันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2564 พบว่ำ ในปี 2563 ออสเตรเลียมีก ำลังแรงงำน (Labour force) 
จ ำนวน 13,481,621 คน 

ที่มา : https://standout-cv.com 

ภาพที่ 4: การเติบโตของ Gig Economy  

ในสหราชอาณาจักร ปี 2559 – 2565 
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o ร้อยละ 15 ของ Gig Workers ท ำงำนผ่ำนแพลตฟอร์ม เช่น Deliveroo, Uber และ Amazon's 
Delivery Arm เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 6 เท่ำนั้น และเพียงร้อยละ 12 ในปี 2562  
ตำมรำยงำนกำรวิจัยของ Trades Union Congress ด ำเนินกำรโดย University of Hertfordshire 
และบริษัทที่ปรึกษำ British Thinks 

o ผลกำรวิจัยชี้ให้เห็นว่ำ กำรจ้ำงงำนดังกล่ำวเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำกในส่วนของงำนส่งสินค้ำ และผู้โดยสำร 
รวมถึงงำนรับจ้ำงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ พนักงำนเกือบ 1 ใน 4 ท ำงำนผ่ำน
แพลตฟอร์มในลักษณะงำนดังกล่ำว และมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90 เทียบกับปี 2559 

o Gig Workers ส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มท ำงำนเพ่ือหำรำยได้ โดย Gig Workers มีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้น 
ที่จะหำงำนจำกหลำย ๆ แหล่ง ท ำให้มีวันท ำงำนที่ยำวนำน ถึงแม้ว่ำ Gig Workers จะเป็นกำรท ำงำน 
ที่มคีวำมยืดหยุ่นสูง แต่คนงำนจ ำนวนมำกยังได้รับค่ำจ้ำงที่ต่ ำและสภำพกำรท ำงำนที่ไม่ดี 

o Gig Workers สร้ำงรำยได้ให้ประเทศ 2 หมื่นล้ำนปอนด์ฯ เทียบเท่ำกับอุตสำหกรรมกำรบินและอวกำศ 
o ผู้ชำยมีแนวโน้มที่จะท ำงำนแบบ Gig Workers มำกกว่ำผู้หญิง ประมำณร้อยละ 16.5 ของประชำกร

ชำยในสหรำชอำณำจักรท ำงำนแบบ Gig Workers ในขณะที่ประชำกรผู้หญิงท ำงำนแบบ  
Gig Workers ร้อยละ 14.1 ในบรรดำ Gig Workers ทั้งหมด มีผู้หญิงร้อยละ 46.5% 

o Gig Workers มีในทุกกลุ่มอำยุ แต่กำรเติบโต
ของ Gig Workers ถูกขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่
ที่มีอำยุระหว่ำง 16 - 24 ปี ซึ่งมีถึงร้อยละ 
31.5 รองลงมำคืออำยุ 25 - 34 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 16.4 

o สัดส่วนจ ำนวนของ Gig Workers ลดลงอย่ำง
เห็นได้ชัดตำมช่วงอำยุ ในกลุ่มอำยุ 45 - 54 ปี 
มีเพียงร้อยละ 13.4 เท่ำนั้น เนื่องจำกกำร
ท ำงำนต้องกำรผู้ที่มีสุขภำพดี บำงครั้งต้อง 
ขึ้นบันไดหลำยร้อยขั้นเ พ่ือส่งพัสดุ  หรือ 
กำรปั่นจักรยำนในระยะทำงไกลเพ่ือส่งอำหำร 

ญี่ปุ่น 
o ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธุรกิจกับธุรกิจเป็นธรรมเนียมของญี่ปุ่น จำกข้อมูลของสหพันธ์ธุรกิจแห่งประเทศ

ญี่ปุ่น) บริษัทส่วนใหญ่ท ำธุรกิจกับบริษัทด้วยกันเป็นหลัก และมักจะท ำธุรกิจกับบุคคลให้น้อยที่สุด 
โดยเลือกท ำในสิ่งที่จ ำเป็นเท่ำนั้น เช่น กำรออกแบบกรำฟิกและกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 

o กำรจัดหำคนงำนให้กับงำนอย่ำงเหมำะสมนั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อบริษัทที่เป็นนำยหน้ำหำงำนให้  
Gig Workers ในญี่ปุ่น เนื่องจำกบริษัทนำยจ้ำงไม่ต้องกำรท ำงำนกับปัจเจกบุคคลเพรำะกำรให้งำนที่มี
มูลค่ำสูง หรืองำนจ ำนวนมำกแก่บุคคลจะท ำให้อยู่ในควำมเสี่ยงต่อกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกกำร
รับประกันควำมเสียหำยของงำน 

 

ภาพที่ 5: ช่วงอายุของ Gig Economy  

ในสหราชอาณาจักร 

ที่มา : https://standout-cv.com 



9 

o Gig Workers ในญี่ปุ่นมักจะได้รับข้อเสนองำนจำกอดีตนำยจ้ำงหรือสถำบันที่เคยได้ไปฝึกอบรมในอดีต 
o ในขณะที่บริกำรแชร์รถเป็น Gig Workers ที่มีตลำดขนำดใหญ่ในฝั่งชำติตะวันตก แต่เนื่องจำกกำร

ก ำหนดให้คนขับต้องได้รับใบอนุญำตขับแท็กซี่ก่อนจึงจะสำมำรถให้บริกำรผู้โดยสำรได้ตำม
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงถนนของญี่ปุ่น จึงเป็นอุปสรรคส ำคัญต่อแพลตฟอร์มเหล่ำนี้ เช่น Uber 
และ Lyft ข้อจ ำกัดนี้ ท ำให้ Gig Workers ในธุรกิจนี้ไม่สำมำรถเติบโตได้ 

 

สถานการณ์ Gig Economy ในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน 

จีน 
o ย้อนกลับไปในอดีต คนที่ประกอบอำชีพอิสระส่วนใหญ่จะเป็นอำชีพที่ต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญ เช่น  

กำรเขียน กำรถ่ำยภำพ ศิลปะ และกำรบัญชี แต่กำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลในจีน 
ได้ก่อให้เกิดอำชีพใหม่ ๆ ขึ้นมำกมำยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ เช่น กำรแพร่ภำพสดเพ่ือโฆษณำ  
และจ ำหน่ำยสินค้ำ หรือคนขับรถส่งผู้โดยสำรหรือสินค้ำ เป็นต้น 

o ในปี 2564 ประเทศจีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่ำนสมำร์ตโฟน 986 ล้ำนคน และมีผู้ท ำธุรกรรมกำร 
ช ำระเงินผ่ำนสมำร์ตโฟน 853 ล้ำนคน ซึ่งถือได้ว่ำ ระบบกำรสื่อสำรโดยเฉพำะอินเทอร์เน็ตของจีน  
ได้สร้ำงระบบนิเวศน์ส ำหรับ Gig Economy ขึ้นมำ ในปี 2564 คำดว่ำ ประเทศจีนมี Gig Worker 
ประมำณ 200 ล้ำนคนทั่วประเทศ คิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของแรงงำนชำวจีนทั้งหมด ซึ่งย้อนกลับไปใน
ปี 2559 จำกรำยงำนของ LinkedIn ระบุว่ำ มีผู้ท ำงำนอิสระเพียง 30 ล้ำนคนในประเทศจีนเท่ำนั้น 

o รำยงำนปี 2563 โดย Zhaopin ผู้ให้บริกำรจัดหำงำนออนไลน์ของจีน กล่ำวว่ำ นอกเหนือจำกรำยได้
แล้ว คนจีนที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 30 ปี คิดว่ำงำนในอุดมคติของพวกเขำต้องให้อิสระแก่พวกเขำและปล่อยให้
พวกเขำได้ท ำตำมควำมฝัน ในรำยงำนฉบับเดียวกันยังกล่ำวอีกว่ำ “เจ้ำของร้ำนอิสระ” และ 
“ช่ำงภำพอิสระ” อยู่ในสองอันดับแรกของอำชีพที่เป็นคนรุ่นใหม่อยำกท ำมำกที่สุดส ำหรับคนหนุ่มสำว
ชำวจีน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ำ คนจีนรุ่นใหม่ชอบที่จะประกอบอำชีพอิสระในขณะและตำรำงเวลำกำร
ท ำงำนที่ยืดหยุ่นได ้

o คนจีนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Z ดูเหมือนจะเป็นวัยที่กล้ำก้ำวข้ำมธรรมเนียมที่อยู่มำเป็นพันปี พวกเขำ
เหล่ำนี้สนใจที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ และหำงำนที่เติมเต็มควำมต้องกำรของตนเองมำกข้ึน ซึ่งมักจะเป็นงำน
ที่ยืดหยุ่น มำกกว่ำที่จะอยู่ในบทบำทพนักงำนบริษัทที่ท ำงำนเต็มเวลำแบบเดิม ๆ 

o อย่ำงไรก็ตำม ควำมเฟ่ืองฟูของ Gig Economy ไม่ได้รำบรื่นเท่ำใดนักแต่กลับมีควำมท้ำทำย ประเทศ
ต้องมีหนี้สูงอันเนื่องมำจำกต้นทุนกำรขยำยตัวในทุกด้ำนรวมถึงแรงกดดันจำกนักลงทุน และแผนกำร
เปิดแพลตฟอร์มสำธำรณะเพ่ือให้ผู้ขับขี่ได้รับค่ำจ้ำงต่ ำ ตัวอย่ำงเช่น Didi Chuxing แพลตฟอร์มที่
คนขับรถต้องจ่ำยค่ำใช้จ่ำยมำกถึงร้อยละ 50 ของค่ำโดยสำร ในขณะที่แอปพลิเคชันส่งอำหำรอย่ำง 
Meituan มีกำรใช้อัลกอริธึมที่เข้มงวด เพ่ือลดโอกำสที่ไรเดอร์ (ผู้ขับข่ี) จะได้รับโบนัสพิเศษ 

o อีคอมเมิร์ซ บริกำรส่งอำหำร และบริกำรรถรับส่งเป็นตลำดที่มีกำรแข่งขันสูง เนื่องจำกผู้เล่นรำยใหญ่
มีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกกว่ำร้อยละ 80 ท ำให้หน่วยงำนต่อต้ำนกำรผูกขำดแห่งชำติต้องคอยจับตำมอง 
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นอกจำกนี้ Gig Worker ที่ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกแพลตฟอร์มเหล่ำนี้ ได้ผลักดันให้ทำงกำรขอร้องให้
แพลตฟอร์มออนไลน์เหล่ำนี้ปรับปรุงเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน อำทิ กำรขึ้นอัตรำค่ำแรงและกำรให้
สวัสดิกำรคุ้มครองควำมปลอดภัย 

o นอกเหนือจำกบริกำรเรียกรถรับส่ง บริกำรสั่งอำหำรกลับบ้ำน และจัดส่งสิ่งของแบบด่วน ซึ่งเป็นหัวใจ
ส ำคัญของ Gig Economy ในประเทศจีนแล้ว ผู้บริโภคชำวจีนสำมำรถเลือกใช้บริกำรที่หลำกหลำย
กว่ำในประเทศอ่ืน เช่น  

o บริการขับรถยนต์ส่วนตัว (Designated Drivers) เนื่องจำกกำรดื่มแอลกอฮอล์เป็น
รำกฐำนอย่ำงลึกซึ้งในวัฒนธรรมธุรกิจของจีน แตก่ฎหมำยของจีนไม่มีควำมยืดหยุ่นในกำรดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับรถ ซึ่งหมำยควำมว่ำหำกระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่ำ 0  
จะส่งผลให้มีควำมผิดทำงอำญำ ควำมตระหนักในเรื่องกำรเมำแล้วขับท ำให้เกิดแอปพลิเคชันต่ำง ๆ  
เช่น eDaijia, Didi Daijia และ Aidaijia ซึ่งช่วยให้คนเมำสุรำสำมำรถจ้ำงคนขับรถชั่วครำว  
ที่สำมำรถพำกลับบ้ำนได้อย่ำงปลอดภัย โดยในปี 2561 มีชำวจีนประมำณ 267 ล้ำนคน 
ใช้บริกำรคนขับรถชั่วครำว และจำกกำรศึกษำวิจัยที่ตีพิมพ์โดยมหำวิทยำลัย Tsinghua 
พบว่ำ คนขับรถชั่วครำวเหล่ำนี้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจรำจรได้ถึง 3.5 ล้ำนครั้งในปี 2559 
อย่ำงไรก็ตำม กำรระบำดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลกระทบด้ำนลบ 
ต่ออุตสำหกรรม ท ำให้กำรเติบโตของควำมต้องกำรใช้งำนลดลงร้อยละ 11 ในปี 2563  
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ 

o บริการให้เช่าแฟนหนุ่ม (Boyfriend Rental Service) หญิงสำวชำวจีนต้องเผชิญกับ 
แรงกดดันอย่ำงหนักที่ต้องแต่งงำนมีครอบครัวก่อนอำยุ 30  มิฉะนั้นจะถูกสังคมตรำหน้ำว่ำ
เป็น ”ผู้หญิงของเหลือ” สถำนกำรณ์ดังกล่ำวเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้บริกำรเช่ำแฟนหนุ่ม
ในประเทศจีนมีควำมต้องกำรเพ่ิมมำกขึ้น กำรพำแฟนชั่วครำวกลับบ้ำนในช่วงวันหยุดยำว 
ช่วยให้ผู้หญิงโสดหลีกเลี่ยงค ำถำมที่น่ำร ำคำญจำกญำติ ๆ ผู้หญิงจีนส่วนใหญ่ใช้บริกำรเช่ำ
แฟนเพียงเพ่ือให้มีคนคุยด้วยเท่ำนั้นเนื่องจำกไม่ต้องกำรถูกควบคุม ช่องทำงกำรเสนอบริกำร
ให้เช่ำแฟนมักอยู่ตำมร้ำนกำแฟ ห้ำงสรรพสินค้ำ และร้ำนอำหำรทั่วประเทศ โดยกำรสแกน 
QR Code และช ำระเงินค่ำเช่ำซึ่งรำคำจะแตกต่ำงกันไป ผู้หญิงสำมำรถจ้ำงหนุ่มหล่อไปดูหนัง 
ไปชอปปิง และคุยด้วยได้ ในผู้หญิงบำงรำยอำจถึงขั้นสมัครเป็นสมำชิกแพคเกจบริกำรเช่ำแฟน 

o บริการรับจ้างยืนต่อแถวมืออาชีพ (Professional Line Standers) กำรเข้ำคิวเป็น
วัฒนธรรมที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของชำวจีน เช่น คิวลงทะเบียนที่โรงพยำบำล คิวซื้อตั๋วรถไฟ 
หรือแม้แต่คิวซื้อเครื่องดื่มร้ำนชำนมยอดนิยม อย่ำงไรก็ตำม คนจีนที่พักอำศัยและท ำงำนใน
เมืองใหญ่ ไม่ต้องกำรเสียเวลำอันมีค่ำของพวกเขำในกำรต่อแถวเพ่ือซื้อสินค้ำและบริกำร  
นี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขำเหล่ำนี้ยินดีที่จะจ่ำยเงินเพ่ือจ้ำงคนที่สำมำรถท ำได้เป็นตัวแทนของ
พวกเขำ ในปี 2561 ชำวจีนประมำณ 5.13 ล้ำนคนใช้แอปพลิเคชันบริกำรรับจ้ำงยืนต่อแถว
เพ่ิมขึ้นสองเท่ำเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้ำ Shansong, UUpaotui และ Dada เป็นแอปพลิเคชัน
ที่ให้บริกำรที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2561 โดยมีผู้ใช้เฉลี่ยประมำณ 1.26 ล้ำนคน 1.33 ล้ำนคน 
และ 306,000 คนต่อเดือนในเดือนกรกฎำคม มำกกว่ำร้อยละ 55 ของผู้ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน
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ประเภทนี้บนสมำร์ตโฟนเป็นผู้บริโภคชำย อำยุระหว่ำง 25 ถึง 35 ปี อำศัยอยู่ในเขตเมือง
ชั้ น ใน  และ เมื อ ง เขต เมื อ งชั้ น ใน ใหม่  ด้ ว ยแรงหนุนจำก เศรษฐกิ จแบบขี้ เ กี ย จ  
(Lazy Economy)3 ของจีน ท ำให้แพลตฟอร์มกำรให้บริกำรรับจ้ำงยืนต่อแถวมืออำชีพเติบโต
ในอนำคตและแพร่หลำยในเมืองใหญ่ของจีน 

o นักศึกษำมหำวิทยำลัยในจีนจ ำนวนมำกหลังส ำเร็จกำรศึกษำแล้วจะท ำงำนในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและไม่
เป็นทำงกำรมำกขึ้น สะท้อนถึงควำมยำกล ำบำกในกำรหำงำนท ำในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว  
โดยอัตรำส่วนของบัณฑิตที่ถูกจ้ำงงำนโดยบริษัทต่ำง ๆ ลดลงร้อยละ 5.3 เป็นเป็นร้อยละ 32.1  
เมื่อเทียบกับปี 2562 จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นทุก 2 ปีของมหำวิทยำลัย 34 แห่งทั่วประเทศ  
ที่ด ำเนินกำรโดยมหำวิทยำลัยปักกิ่ง และรำยงำนผ่ำนสื่อของรัฐบำลชื่อ Guangming Daily ส่วนผู้ที่
ไม่ได้เข้ำท ำงำนกับบริษัทต่ำง ๆ เลือกท่ีจะศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ เริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ท ำงำน
อิสระ หรืออยู่แบบว่ำงงำน 

o ข้อมูลจำกศูนย์ข้อมูลและอำชีพนักศึกษำระดับอุดมศึกษำของจีนแสดงให้เห็นว่ำ 1 ใน 6 ของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในปี 2564 กลำยเป็นคนท ำงำนแบบยืดหยุ่นได้ ซึ่งหมำยถึงงำนที่ไม่ได้จ้ำงแบบเป็นทำงกำร
หลำกหลำยรูปแบบ รวมถึงงำนชั่วครำว งำนนอกเวลำ และกำรจ้ำงงำนตนเอง 

o หนังสือพิมพ์ China Youth Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของสมำพันธ์คอมมิวนิสต์เยำวชนแห่งประเทศ
จีนกล่ำวไว้ในรำยงำน ว่ำ มหำวิทยำลัยชั้นน ำของจีนบำงแห่งพบสถำนกำรณ์แบบเดียวกัน คือมี
อัตรำส่วนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ท ำงำนในแบบ Gig Economy อยู่รำวร้อยละ 10 ของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำปี 2564 (มหำวิทยำลัยหนำนจิงร้อยละ 7.01 มหำวิทยำลัย Shanghai Jiao Tong ร้อยละ 
7.57 และ มหำวิทยำลัย East China Normal ร้อยละ 11.9) 

ฮ่องกง 
o ฮ่องกงถูกยกให้เป็นเมืองที่หำแรงงำนที่มีทักษะยำกที่สุดเป็นอันดับสำมของโลก ในขณะที่เอเชีย

แปซิฟิกยังคงเผชิญกับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทักษะเป็นประวัติกำรณ์ ฮ่องกงคำดว่ำกำรขำด
แคลนแรงงำนทักษะจะพุ่งสูงถึง 47 ล้ำนคนภำยในปี 2573 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวท ำให้ Gig Workers 
เตบิโตอย่ำงมำกเนื่องจำกคนฮ่องกง 9 ใน 10 คน ต้องกำรท ำงำนที่มีควำมยืดหยุ่นมำกข้ึน 

o ในช่วง 6 ปีที่ผ่ำนมำ ฮ่องกงมี Gig Workers เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 กำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วเช่นนี้ท ำให้
นำยจ้ำงต่ำงต้องปรับปรุงกลยุทธ์ด้ำนก ำลังคน 

o กำรแพร่ระบำดของโควิด 2019 ได้ท ำลำย Gig Workers เพรำะต้องถูกยกเลิกงำนอันเนื่องจำก
มำตรกำรยับยั้งกำรแพร่ระบำด รัฐบำลพยำยำมเยียวยำแรงงำนเหล่ำนี้ให้ผ่ำนช่วงเวลำที่ยำกล ำบำก 
โดยจัดตั้งงบประมำณบรรเทำทุกข์ไว้ที่ 1.38 แสนล้ำนดอลลำร์ฮ่องกง ซึ่งผู้ประกอบอำชีพอิสระจะ

                                                           
3 Lazy Economy หรือเศรษฐกิจแบบข้ีเกียจ คือปรำกฏกำรณ์ทำงเศรษฐกิจท่ีเกิดจำกควำมนิยมควำมสะดวกสบำยในกำร
บริโภค ซึ่งมีปจัจัยจูงใจ 3 ประกำร ได้แก่ 1) ผู้คนยุ่งกับหน้ำท่ีกำรงำนมำกขึ้น 2) เทคโนโลยีที่ก้ำวหนำ้ขึ้นเรื่อย ๆ 3) กำรมี
รำยได้เพิ่มขึ้น กำรแสวงหำประสทิธิภำพ ควำมสะดวกสบำย และคณุภำพชีวิตที่ดี ได้น ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วของ
เศรษฐกิจแบบขี้เกียจ 
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ได้รับเงินช่วยเหลือครั้งเดียวจ ำนวน 7,500 ดอลลำร์ฮ่องกงต่อรำยผ่ำนบัญชีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ภำคบังคับ (MPF) เช่นเดียวกับแรงงำนในระบบทั่วไป 

สิงคโปร์ 
o กระทรวงแรงงำนของสิงคโปร์ได้ด ำเนินกำรส ำรวจแรงงำนแบบครอบคลุมประจ ำปี 2563 เพ่ือรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับตลำดแรงงำนของสิงคโปร์ ซึ่งรวมถึงจ ำนวนผู้ที่ด ำเนินธุรกิจของตัวเองโดยไม่ต้องมี
พนักงำน เช่น ฟรีแลนซ์ หรือ Gig Workers จำกกำรส ำรวจพบว่ำมีประชำกร 228,200 คน ท ำงำนเป็น 
Gig Workers เป็นประจ ำระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2562 ถึงมิถุนำยน 2563 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำก 211,000 คน 
ในกำรส ำรวจเดียวกันในปี 2562 หรือเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 8.8 เป็นร้อยละ 9.7 ของจ ำนวนแรงงำนทั้งหมด 

o จำกฟรีแลนซ์ 228,200 คนเหล่ำนี้ 190,900 คนหรือร้อยละ 84 เป็น Gig Workers เป็นงำนหลักแบบ
เต็มเวลำ ส่วน Gig Workers ที่เหลือ 37,300 คน หรือร้อยละ 16 เป็น Gig Workers เพ่ือหำรำยได้
เสริมควบคู่กับงำนประจ ำ 

o ในกำรส ำรวจนี้ยังครอบคลุมถึงผู้ประกอบอำชีพอิสระที่จ้ำงพนักงำนเพ่ือช่วยด ำเนินธุรกิจด้วย  
ซึ่งผลจำกกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้ประกอบอำชีพอิสระในสิงคโปร์เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 13.5 ไปเป็นร้อยละ 
14.7 ของจ ำนวนแรงงำนทั้งหมด 

o กำรส ำรวจครั้งนี้ยังเปิดเผยอีกว่ำ ผู้ประกอบอำชีพอิสระที่มีงำนมำกกว่ำหนึ่งงำนเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 
6.7 ในปี 2563 เปรียบเทียบกับร้อยละ 6 ในปี 2562 

o ข้อมูลจำกกำรส ำรวจพบว่ำ Gig Workers ทั้งหมดในสิงคโปร์ในปี 2563 นั้น ร้อยละ 74 มีอำยุตั้งแต่ 
40 ปีขึ้นไป นอกจำกนี้ เมื่อเทียบกับปี 2562 ยังพบว่ำ Gig Workers ที่มีอำยุ 60 ปี ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจำก
ร้อยละ 22 ไปเป็นร้อยละ 25 และ Gig Workers ที่มีอำยุน้อยกว่ำ 30 ปี เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 8 ไปเป็น
ร้อยละ 9 อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวน Gig Workers ที่มีอำยุระหว่ำง 30 ถึง 59 ปีมีจ ำนวนลดลง 

o ในปี 2563 ร้อยละ 57 ของ Gig Workers ในสิงคโปร์ มีคุณวุฒิที่ไม่ใช่ระดับอุดมศึกษำ (เช่น ระดับ

มัธยมศึกษำและสูงกว่ำมัธยมศึกษำแต่ไม่ใช่ระดับอุดมศึกษำ) ซึ่งมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจำกร้อยละ 

54 ในปี 2562 

o จำกกำรส ำรวจพบว่ำ ในปี 2563 อำชีพที่พบมำกที่สุดของ Gig Workers ในสิงคโปร์คือขับรถส่ง
ผู้โดยสำรและสินค้ำส่วนตัวบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

o ในกำรส ำรวจครั้งนี้ได้สอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำมท้ำทำยที่ต้องเผชิญเนื่องจำกกำรแพร่ระบำด
ของโควิด 19 ในสิงคโปร์ในปี 2563 ร้อยละ 52 หรือประมำณ 1 ใน 2 ประสบปัญหำในกำรท ำงำนในปี 2563 
เทียบกับปี 2562 ซึ่งประสบปัญหำในกำรท ำงำนเพียงร้อยละ 35 ในปี 2562 ร้อยละ90 ของผู้ที่ประสบ
ปัญหำเชื่อว่ำกำรระบำดของโควดิ 19 ท ำให้สถำนกำรณ์ของพวกเขำแย่ลง ซึ่งปัญหำที่ต้องเผชิญ มีดังต่อไปนี้ 
(1) จ ำนวนงำนไม่เพียงพอ ร้อยละ 52 
(2) ควำมไม่แน่นอนที่จะหำงำนได้เพียงพอ ร้อยละ 26 
(3) ควำมกังวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ ร้อยละ 17  
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(4) ควำมกังวลที่เกี่ยวกับกำรเกษียณอำยุ ร้อยละ 14 
(5) กำรได้รับเงินค่ำจ้ำงล่ำช้ำหรือไม่ได้รับเงินเต็มจ ำนวน ร้อยละ 6 
(6) ต้องจ่ำยเงินส ำหรับกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของตัวเอง ร้อยละ 5 
(7) ขำดรำยได้เมื่อต้องสละเวลำไปเข้ำรับกำรอบรม ร้อยละ 4.5 
(8) กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของรัฐบำล ร้อยละ 4.5 
(9) ขำดตัวแทนเข้ำช่วยเหลือหำกมีข้อพิพำท ร้อยละ 3.5 
(10) กำรก ำหนดเส้นตำยของงำนจำกนำยจ้ำง ร้อยละ 1.6 

ฟิลิปปินส์ 
o หน่วยงำนด้ำนสถิติของฟิลิปปินส์ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ Gig Economy หรือ Gig Workers เป็นส่วน

หนึ่งของแรงงำนนอกระบบ หรือบุคคลที่ต้องกำรท ำงำนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกงำนปัจจุบันของตน 
o รูปแบบทั่วไปของ Gig Workers ในฟิลิปปินส์คือ ฟรีแลนซ์ หรือที่เรียกว่ำกำรท ำงำนออนไลน์  

Gig Workers ยังรวมถึงกำรท ำงำนงำนผ่ำนบริษัทอ่ืน เช่น กำรเป็นคนขับรถของ Grab และ Angkas 
หรือเจ้ำของที่พักใน Airbnb หรือกำรท ำงำนผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่ำง ๆ 

o จำกกำรส ำรวจโดย Payoneer ในปี 2563 ฟิลิปปินส์มีกำรเติบโตของ Gig Workers อยู่ในอันดับที่ 1 
ของโลก และมีรำยได้จำกกำรท ำงำนอิสระเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 กำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วนี้ส่วนใหญ่เป็น
กำรท ำงำนผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ผู้ขับรถส่งของและอำหำรในแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Grab Food, 
Food Panda และ Honestbee เนื่องจำกผู้บริโภคต้องกักตัวเองที่บ้ำนในช่วงกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 

o กฎหมำยแรงงำนของฟิลิปปินส์ไม่คุ้มครองแรงงำนนอกระบบ เช่น ในกรณีของ Gig Workers ไม่มี
กฎหมำยใดในฟิลิปปินส์ที่คุ้มครอง Gig Workers ในกรณีที่มีกำรละเมิดสัญญำ กำรไม่ช ำระเงิน หรือ
เกิดข้อพิพำทกับผู้บริโภคหรือลูกค้ำ อีกทั้งยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรรักษำพยำบำล ค่ำจ้ำง
เดือนที่ 13 เงินเกษียณ เครดิตกำรลำหยุดงำน วันหยุดพักผ่อน และอ่ืน ๆ ของสิทธิแรงงำนขั้นพ้ืนฐำน
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแรงงำน ณ ตอนนี้ สิทธิ์ของ Gig Workers ขึ้นอยู่กับควำมเมตตำของ
ลูกค้ำและนำยจ้ำง 

อินเดีย 

o อินเดียค่อย ๆ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำงำนแบบเดิมเข้ำสู่ Gig Economy เพรำะทั้ง

นำยจ้ำงและฟรีแลนซ์ต่ำงเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรจ้ำงแรงงำนอิสระ จำกรำยงำนของ 

EY (ชื่อเดิม Ernst & Young) ที่ตีพิมพ์ร่วมกับ Nasscom และ Ficci ในหัวข้อ “อนำคตของงำนใน

อินเดีย : มุมมองในปี 2022” เปิดเผยว่ำ ปัจจุบัน Gig Workers ชำวอินเดียมีสัดส่วนถึงร้อยละ 24 

ของ Gig Workers ออนไลน์ทั่วโลก 

o ตำมรำยงำนกำรศึกษำของ PayPal ในเรื่อง “Insights into the Freelance ecosystem" หรือ

“ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบนิเวศของฟรีแลนซ์" ระบุว่ำ Gig Economy ในอินเดียมีศักยภำพที่จะ

เติบโตได้ถึง 2 – 3 หมื่นล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯ ภำยในปี 2568  
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o จำกรำยงำนของ ICRIER ในเรื่อง “Future of work in the Digital Era: Potential and Challenges 

for Online Freelancing and Microwork in India.” หรือ “อนำคตของกำรท ำงำนในยุคดิจิทัล: 

ศักยภำพและควำมท้ำทำยส ำหรับอำชีพอิสระออนไลน์และงำนย่อยในอินเดีย” ระบุว่ำ อินเดียเป็น

ตลำดที่ใหญ่เป็นอันดับสองส ำหรับฟรีแลนซ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนรองจำกสหรัฐอเมริกำ 

o กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุคดิจิทัลของอินเดีย ควำมคุ้นเคยในกำรใช้อินเทอร์เน็ต แรงงำนทักษะมีจ ำนวนมำกขึ้น 

เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมกำรเติบโตของ Gig Economy ในอินเดียเป็นสองเท่ำ Helma Kusuma 

ผู้จัดกำรประจ ำประเทศของ Freelancer.com ประจ ำอินโดนีเซีย มำเลเซีย อินเดีย ปำกีสถำน และ

บังคลำเทศ กล่ำวว่ำ "อินเดียที่มี Gig Economy ที่เติบโตเร็วและมีศักยภำพที่จะเป็นศูนย์รวมงำน 

ฟรีแลนซ์และ Crowdsourcing ชั้นน ำในภูมิภำคเอเชีย" 

o ดัชนีแรงงำนออนไลน์ (The Online Labour Index, OLI) พัฒนำขึ้นภำยใต้โครงกำร iLabour แห่ง

มหำวิทยำลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทำงเศรษฐกิจเกี่ยวกับ Gig Economy ตัวแรกท่ีให้ข้อมูลสถิติ

เทียบเท่ำตลำดแรงงำนทั่วไป โดยกำรติดตำมจ ำนวนโปรเจ็กต์ออนไลน์ที่ด ำเนินกำร ระบบจะวัดควำม

ต้องกำรและอุปทำนของฟรีแลนซ์ เช่น ในเดือนกรกฎำคม 2560 ดัชนีรำยงำนทักษะที่มำจำกประเทศ

ต่ำง ๆ บ่งชี้ว่ำ กำรเขียนและกำรแปลเป็นอำชีพอันดับต้น ๆ ของ Gig Economy ในสหรัฐอเมริกำ 

ในขณะที่กำรพัฒนำซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเป็นอำชีพอันดับต้น ๆ ของ Gig Economy ในอินเดีย 

 

การสนับสนุนของภาครัฐต่อ Gig Economy ของในต่างประเทศ 

สหรัฐอเมริกา 
รัฐบำลสหรัฐฯ มองว่ำ Gig Workers ที่เป็น แรงงำนดิจิทัล (Web-based Digital Labour)  

ที่สำมำรถท ำงำนได้ทุกที่ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น บริกำรท ำเว็บไซต์ บริกำรให้ค ำปรึกษำออนไลน์ หรือ  
ยังอำศัยช่องทำงกำยภำพ (Off-line) อยู่บ้ำงแต่ใช้ช่องทำงออนไลน์ในกำรรับค ำสั่งซื้อหรือจับคู่ควำมต้องกำร 
(Local-based Digital Labour) เช่น กำรขำยสินค้ำออนไลน์ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะใช้ช่องทำงออนไลน์ทั้งหมดหรือ  
มีกำรใช้ช่องทำง Off-line ผสม แต่กิจกรรมเหล่ำนี้ก่อให้เกิดเงินได้ และสมควรเสียภำษีไม่ต่ำงจำกแรงงำนปกติ
ดังนั้นสรรพำกรสหรัฐจึงได้เปิด “Gig Economy Tax Center” เพ่ือจัดเก็บภำษีจำกกิจกรรมออนไลน์ ประเภท 
“Gig Work” โดยรัฐบำลให้ผู้เสียภำษีเก็บหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเงินได้ และยื่นเสียภำษีแบบเฉลี่ยเป็นรำยไตรมำส 
(Estimated Tax) หรือ 4 ครั้งต่อปี ได้แก่ ในทุกวันที่ 15 ของเดือนมกรำคม เมษำยน มิถุนำยน และ กันยำยน 

ในสหรัฐอเมริกำ สถำนกำรณ์และกฎเกณฑ์จะแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละรัฐ จนถึงทุกวันนี้ 
รัฐบำลของรัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และอิลลินอยส์ ต่ำงเปลี่ยนแปลง Gig Workers ให้เป็น
พนักงำนประจ ำ แต่ Gig Workers จ ำนวนมำกยังไม่ได้รับกำรคุ้มครอง โดยยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 
ในอีก 46 รัฐ และกฎระเบียบของรัฐบำลกลำง แม้ว่ำฝ่ำยบริหำรของประธำนำธิบดี Biden ได้ระบุว่ำพวกเขำ
สนับสนุนควำมพยำยำมในกำรจัดประเภท Gig Workers ให้เป็นพนักงำนประจ ำ 
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นอกจำกนี้ ในเดือนมกรำคม 2563 รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ ได้เปิดตัว Assembly Bill 5 
ซึ่งปรับปรุงสัญญำกำรจ้ำงงำน Gig Workers เช่น คนขับ Uber โดยอนุญำตให้คนขับรถสำมำรถก ำหนดอัตรำ
ค่ำโดยสำรเองได้ และสำมำรถปฏิเสธค ำขอของผู้โดยสำรโดยไม่ต้องถูกลงโทษ 

จีน 

ประเทศจีนได้มีกำรใช้โซลูชันทำงกำรตลำดเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรควำมคุ้มครองของ  
Gig Workers โดย Ant Financial ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ได้เปิดตัวโครงกำรสวัสดิกำร
ส ำหรับร้ำนค้ำขนำดเล็กและแรงงำนอิสระในเดือนเมษำยน 2561 หำกร้ำนค้ำขนำดเล็กและแรงงำนอิสระ
เหล่ำนี้ใช้ AliPay ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กำรช ำระเงินของ Ant Financial ส ำหรับกำรท ำธุรกรรม สำมำรถรับสิทธิ
ประกันสุขภำพฟรี (โดยให้ควำมคุ้มครองสูงสุด 20,000 หยวน หรือ 3,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ) ตำมกำรรำยงำน
ของ Luohan Academy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกำรวิจัยใหม่ที่ริเริ่มโดย Alibaba Group ภำยใน 8 เดือนของ 
กำรเปิดตัว โครงกำรนี้ได้ให้ควำมคุ้มครองแก่คนงำนอิสระแล้ว 58 ล้ำนคน 

รำยได้ที่ได้รับจำกกำรท ำงำนแบบ Gig Workers มักจะเลี่ยงกำรเสียภำษี มำกกว่ำครึ่งหนึ่ง
ของแรงงำนบนแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ UpWork ยอมรับว่ำงำน Gig Workers มีข้อได้เปรียบทำงภำษี ด้วยเหตุนี้ 
หน่วยงำนด้ำนภำษีในเซินเจิ้น ประเทศจีนจึงก ำลังน ำร่องโครงกำรบล็อกเชนด้วย WeChat Pay ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำนมือถือที่  Gig Workers จ ำนวนมำกใช้รับช ำระเงินจำกลูกค้ำหรือนำยจ้ำง  
ซ่ึงข้อมูลกำรท ำธุรกรรมจะถูกส่งให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษี 

สหราชอาณาจักร 
ในเดือนตุลำคม 2559 ศำลแรงงำนของสหรำชอำณำจักรที่ตัดสินให้ Uber ต้องให้สิทธิ์ Gig Workers 

เช่นเดียวกับพนักงำนประจ ำ เนื่องจำกไม่สำมำรถชี้แจงว่ำพนักงำนขับรถของตนเองเป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระได้ 
ในเดือนมีนำคม 2564 ศำลฎีกำของสหรำชอำณำจักรตัดสินให้พนักงำนขับรถรับจ้ำงให้เป็น

พนักงำนประจ ำ โดยให้สิทธิได้รับค่ำแรงข้ันต่ ำ เงินบ ำนำญ และค่ำจ้ำงในวันหยุด 

สหภาพยุโรป 
ในเดือนเมษำยน 2562 สหภำพยุโรปปรับปรุงมำตรฐำนชั่วโมงกำรท ำงำนขั้นต่ ำส ำหรับ  

Gig Workers ทั้งหมด รวมถึงกำรเพ่ิมชั่วโมงกำรท ำงำนได้ยำวนำนขึ้น รวมถึงสิทธิ์ในกำรฝึกอบรม และ
ค่ำตอบแทนส ำหรับกำรยกเลิกงำนที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว 

สเปน 
ในเดือนพฤษภำคม 2564 สเปนเปิดตัว “Rider Law” ซึ่งจัดหมวดหมู่พนักงำนส่งอำหำรแบบ 

Gig Workers ให้เป็นพนักงำนประจ ำ กฎหมำยยังบังคับให้นำยจ้ำงต้องเปิดเผยอัลกอริธึมในกำรจัดสรรงำน 

ญี่ปุ่น 
กำรยกเลิกข้อห้ำมในกำรท ำงำนหลำยงำน ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบำลญี่ปุ่นได้เริ่มส่งเสริมให้

ประชำชนท ำงำนที่สอง องค์กรจ ำนวนมำกต้องแก้ไขข้อห้ำมกำรท ำงำนหลำยที่ออกจำกข้อบังคับขององค์กร 
บริษัทบำงแห่งอนุญำตให้พนักงำนท ำงำนที่สองได้หำกตรงตำมเงื่อนไขบำงประกำร เช่น งำนที่ท ำเพ่ือ  
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กำรฝึกอบรมที่อยู่ในอุตสำหกรรมอ่ืน และไม่กระทบต่อหน้ำที่ของพนักงำนในงำนหลัก บำงบริษัทก ำหนดว่ำ
พนักงำนต้องท ำงำนหลักตำมเวลำขั้นต่ ำที่ก ำหนด องค์กรชั้นน ำหลำยแห่งได้แก้ไขกฎดั งกล่ำวแล้ว เช่น Asahi 
Breweries, Kagome, Konica, SoftBank, Yahoo และ Rohto Pharmaceutical 

กำรท ำงำนโดยผู้สูงอำยุ เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 คณะรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีชินโซ 
อำเบะ ได้มีมติเห็นชอบแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยกำรรักษำเสถียรภำพกำรจ้ำงงำนของผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นกำรเปิดทำง
ให้ผู้ที่มีอำยุ 60 ปี ได้ท ำงำนต่อไปได้จนถึงอำยุ 70 ปี อีกทั้งยังสนับสนุนแนวปฏิบัติในกำรจ้ำงผู้สูงอำยุในกำร
ท ำงำนชั่วครำว กำรแก้ไขกฎหมำยในครั้งนี้ยังช่วยให้ฟรีแลนซ์และผู้ประกอบกำรได้รับกำรชดเชยตำมกฎหมำย
แรงงำนอีกด้วย 

 

สถานการณ์ Gig Economy ในประเทศไทย 

ส ำหรับประเทศไทย Gig Economy ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อำจเป็นเพียงค ำที่ไม่คุ้นหูคนไทยเท่ำนั้น 
โดยในบริบทของประเทศไทยอำจให้ควำมหมำยของ Gig Economy ที่รวมถึงกำรจ้ำงงำนนอกระบบทั้งหมด 
ทุกประเภท ตัวอย่ำงของ Gig Workers ในประเทศไทยที่มีให้เห็นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น แรงงำนใน
ภำคกำรเกษตรที่เดินทำงเข้ำมำหำงำนท ำในกรุงเทพมหำนครและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงนอกฤดูกำลท ำกำรเกษตร 

จำกข้อมูลของกลุ่ม บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ระบุว่ำรูปแบบกำรท ำงำนในลักษณะเป็น
ครั้งครำวภำยใต้ Gig Economy ก ำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ หลำยองค์กรเริ่มให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
สูงสุดในกำรท ำงำนของพนักงำน โดยอำจลดหรือจ ำกัดกำรจ้ำงพนักงำนประจ ำลงเรื่อย ๆ แต่ จะเพ่ิมกำรจ้ำง 
Gig Workers เข้ำมำท ำงำนมำกขึ้น โดยเฉพำะกับบำงต ำแหน่งที่ต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง ทั้งนี้  ข้อมูล
จำกกำรส ำรวจของอเด็คโก้ ประเทศไทย ซึ่งมีกำรเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2559-2560 พบว่ำ ผู้สมัครงำนต่ำงให้
ควำมสนใจงำนรูปแบบ Gig Workers ระยะสั้นมำกถึงร้อยละ 53 และยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) บริษัทพลังงำนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็มีกำรจัดหำบุคลำกร
ในรูปแบบ Gig Workers โดยในปี 2561 ทีมผู้บริหำร ปตท. ได้น ำเสนอแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรต่อคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งภำพรวมจ ำเป็นต้องสรรหำบุคลำกร เข้ำมำ
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจใหม่ในอนำคตของ ปตท. หรือ New S-curve ทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน คือโร
โบติกส์ (Robotics) ครอบคลุมทั้งหุ่นยนต์, ระบบปัญญำประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) และกำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดหำพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญใน 3 ด้ำน
ดังกล่ำวค่อนข้ำงหำยำก เนื่องจำกบุคลำกรเหล่ำนี้ต่ำงเป็นที่ต้องกำรของตลำดทั่วโลก ที่ส ำคัญส่วนใหญ่เป็นคน
รุ่นใหม่ที่ไม่ต้องกำรเป็นพนักงำนประจ ำ ขอเพียงแค่มำหำประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย จึงท ำให้ ปตท. ต้องปรับ
วิธีกำรสรรหำบุคลำกร ด้วยกำรใช้วิธีว่ำจ้ำงในรูปแบบ Gig Workers ในระยะเวลำสั้น ๆ เป็นโปรเจกต์ หรือ
ประมำณ 3 ปี ขึ้นอยู่กับกำรเจรจำเป็นรำยกรณีไป เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้เข้ำมำท ำงำน โดยมีอัตรำค่ำตอบแทน
เหมือนกับพนักงำนประจ ำทุกอย่ำงแต่ไม่ได้รับสวัสดิกำรใด ๆ 
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จ านวนของ Gig Workers ในประเทศไทย 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกำรเก็บสถิติข้อมูลของ Gig Workers อย่ำงเป็นทำงกำร  
แต่ก็มีข้อมูลที่ใกล้เคียงกันซึ่งอำจน ำมำสะท้อนภำพของจ ำนวน Gig Workers ในประเทศไทยได้ คือ จ ำนวน 
ผู้มีงำนท ำที่อยู่ในแรงงำนในระบบและนอกระบบ ของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  โดย แรงงำนในระบบ หมำยถึง 
ผู้มีงำนท ำที่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือประกันสังคมจำกกำรท ำงำน และแรงงำนนอกระบบ หมำยถึง ผู้มีงำนที่
ไม่ได้รับควำมคุ้มครอง หรือหลักประกันทำงสังคม 

จำกข้อมูลดังกล่ำว พบว่ำ ในปี 2564 ประเทศไทยมีแรงงำนนอกระบบ 19.6 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 
52 ของผู้มีงำนท ำ และแรงงำนในระบบ 18.1 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 48 ของผู้มีงำนท ำ และหำกจ ำแนกแรงงำน
นอกระบบออกเป็นแรงงำนนอกระบบในภำคกำรเกษตร (เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง) และแรงงำน
นอกระบบนอกภำคกำรเกษตร พบว่ำ ในปี 2564 แรงงำนนอกระบบในภำคกำรเกษตร มีจ ำนวน 11.37 ล้ำนคน 
คิดเป็นร้อยละ 58 ของแรงงำนนอกระบบ ส่วนแรงงำนนอกระบบนอกภำคกำรเกษตร มีจ ำนวน 8.23 ล้ำนคน 
คิดเป็นร้อยละ 42 แรงงำนนอกระบบ 

และเม่ือจ ำแนกแรงงำนนอกระบบนอกภำคกำรเกษตร ตำมอุตสำหกรรม พบว่ำ 
กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมยำยนต์ มีจ ำนวนแรงงำนนอกระบบ 3.25 ล้ำนรำย  

คิดเป็นร้อยละ 39.52 ของแรงงำนนอกระบบนอกภำคกำรเกษตร 
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ที่มา: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ณ วันที่ 14 ม.ค. 65  ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)

ภาพที่ 6: จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ (หน่วย: ล้านคน)

แรงงำนในระบบ แรงงำนนอกระบบ (ภำคกำรเกษตร) แรงงำนนอกระบบ (นอกภำคกำรเกษตร)
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ที่มา: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ณ วันที่ 14 ม.ค. 65  ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)

ภาพที่ 7:จ านวนแรงงานนอกระบบนอกภาคการเกษตร จ าแนกตามอุตสาหกรรม (หน่วย: ล้านคน)
กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร
กำรผลิต กำรก่อสร้ำง
อื่นๆ
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ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร มีจ ำนวนแรงงำนนอกระบบ 1.63 ล้ำนรำย คิดเป็นร้อยละ 
19.76 ของแรงงำนนอกระบบนอกภำคกำรเกษตร 

กำรผลิต มีจ ำนวนแรงงำนนอกระบบ 1.08 ล้ำนรำย คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของแรงงำนนอก
ระบบนอกภำคกำรเกษตร 

กำรก่อสร้ำง มีจ ำนวนแรงงำนนอกระบบ 0.8 ล้ำนรำย คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของแรงงำนนอก
ระบบนอกภำคกำรเกษตร 

และอ่ืน ๆ มีจ ำนวนแรงงำนนอกระบบ 1.47 ล้ำนรำย คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของแรงงำนนอก
ระบบนอกภำคกำรเกษตร 

นอกจำกนี้ ข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่อำจน ำมำสะท้อน Gig Workers ในประเทศไทย คือ จ ำนวน
ผู้ประกันตนมำตรำ 40 ของส ำนักงำนประกันสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจ ำนวนของ Gig Workers ที่อยู่ใน
ระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม โดย พบว่ำ ณ เดือนธันวำคม ปี 2564 มีจ ำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 40 จ ำนวน 
10.66 ล้ำนรำย ขยำยตัวร้อยละ 203.934 เมื่อเทียบกับ ณ เดือนธันวำคม ปี 2563  

 

 Generation ของ Gig Workers ในประเทศไทย  

จำกกำรส ำรวจสถำนกำรณ์เศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy) ของประเทศไทย ของ  
ธำนี ชัยวัฒน์ และคณะ (2562) พบว่ำ 

                                                           
4 สำเหตุที่จ ำนวนผู้ประกันตนมำตรำ 40 เพิ่มขึ้นสูง เนื่องจำกภำครัฐแจกเงินเยียวยำผู้ประกันมำตรำ 40 ในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของโรคระบำดโควิด-19 ในปี 2564 
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ที่มา: ส ำนักงำนประกันสังคม ณ วันที่ 28 ม.ค. 65  ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)

ภาพที่ 8: จ านวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40) (หน่วย: ล้านคน)

ผู้ประกันตนมำตรำ 40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ร้อยละของตัวอย่ำง
จ ำแนกตำมช่วงอำยุ

ภาพที่ 9: Gig Workers จ าแนกตามอายุ
อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ช่วงอำยุ 20 – 29 ปี ช่วงอำยุ 30 – 39 ปี
ช่วงอำยุ 40 – 49 ปี ช่วงอำยุ 50 – 59 ปี อำยุ 60 ปีขึ้นไป

ที่มา: กำรส ำรวจสถำนกำรณ์เศรษฐกิจแบบก๊ิก (Gig Economy) ของประเทศไทย ของ ธำนี ชัยวัฒน์ และคณะ (2562) 
ซ่ึงส ำรวจแรงงำนที่ท ำงำนโดยไม่มีสัญญำจ้ำงงำนผูกพันในลักษณะของกำรจ้ำงงำนประจ ำ ประกอบอำชีพไม่ผิดกฎหมำย 
และงำนที่ท ำมีควำมเก่ียวข้องกับ Online platform ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง
ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
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ร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมช่วงอำยุ ช่วงอำยุ 30 – 39 ปี มีมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.7 
รองลงมำ คือ ช่วงอำยุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 32.1 ช่วงอำยุ 40 -49 ปี ร้อยละ 20.8 ช่วงอำยุ 50 – 59 ปี  
ร้อยละ 4.9 อำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ร้อยละ 2 และอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.5 ตำมล ำดับ  จำกข้อมูลดังกล่ำว  
จะพบว่ำ Gig Workers ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคน Gen Y Gen X และ Gen Z เป็นหลัก 

และจำกข้อมูลจ ำนวนประชำกร จำกกำรทะเบียน จ ำแนกตำมอำยุ ปี 2563 พบว่ำ กลุ่มคน 
Gen Y Gen X และ Gen Z คิดเป็นร้อยละ 63.71 ของประชำกรไทย ดังนั้น ในอนำคตอันใกล้ที่กลุ่มคน  
Gen Y และ Gen X จะเข้ำมำแทนที่กลุ่มคนอ่ืน ๆ ก่อนหน้ำในหลำกหลำยต ำแหน่งงำน จะส่งผลให้
ตลำดแรงงำนไทยเปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มคน Gen Z ที่ก ำลังทยอยเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผ่ำนมำ ซ่ึงในอนำคต Gig Workers อำจกลำยเป็นแรงผลักดันทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประไทย 

 

Gig Workers กับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 

แม้ว่ำจำกกำรส ำรวจสถำนกำรณ์เศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy) ของประเทศไทย ของ  
ธำนี ชัยวัฒน์ และคณะ (2562) พบว่ำ Gig Workers ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคน Gen Y Gen X และ Gen Z  
เป็นหลัก แต่ Gig Workers ในกลุ่มผู้สูงสูงอำยุเองก็เป็นบริบทที่ส ำคัญในประเทศไทยเช่นกัน 

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ขององค์กำรสหประชำชำติ ประเทศไทยเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ “Aging Society” ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งมีจ ำนวนผู้สูงอำยุร้อยละ 10.4 ของประชำกรทั้งประเทศ และใน
ปี 2564 ประเทศไทยได้เข้ำสู่ “สังคมสูงอำยุโดยสมบูรณ์” หรือ “Aged Society” โดยมีผู้ที่อำยุ 60 ปีขึ้นไป 
มำกกว่ำร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งประเทศ และจะก้ำวสู่ "สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มที่ ” หรือ “Super-aged 
Society" ในปี 2575 ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอำยุ 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด (กรมสุขภำพจิต 
กระทรวงสำธำรณสุข, 2563) 
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ภาพที่ 10: จ านวนประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามอายุ ปี 2563 (หน่วย: ล้านคน) 
Gen Alpha (อำยุต่ ำกว่ำ 10 ปี) Gen Z (อำยุ 11 - 23 ปี) Gen Y (อำยุ 24 - 40 ปี)
Gen X (อำยุ 41 - 55 ปี) Baby boomer (อำยุ 56 - 74 ปี) Post war (อำยุ 75 ปีขึ้นไป)
อื่นๆ

ที่มา: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ณ วันที่ 10 ม.ค. 65
ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
หมายเหตุ: อ่ืน ๆ  ประกอบด้วย ไม่ทรำบ/ระบุปีจันทรคติ ประชำกรในทะเบียนบ้ำนกลำง ประชำกรที่มิใช่สัญชำติไทย และประชำกรอยู่ระหว่ำงกำรย้ำย
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เศรษฐกิจผู้สูงวัย หรือ Silver Economy คือหนึ่งในทำงออกของปัญหำอัตรำส่วนพึ่งพิงของ 
ผู้สูงวัยต่อวัยแรงงำนที่สูงขึ้น ส่งเสริมศักยภำพในกำรพ่ึงพำตนเองของผู้สูงวัย และเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้สูงวัย
สำมำรถมีคุณภำพชีวิตที่ดีในบั้นปลำยชีวิต  

จำกกำรส ำรวจกำรท ำงำน
ของผู้สู งอำยุในประเทศไทย ปี  2563  
(ผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป) ของส ำนักงำนสถิติ-
แห่งชำติ พบว่ำ ในปี พ.ศ 2563 ประเทศไทย
มีจ ำนวนผู้สูงอำยุทั้งหมด 12.75 ล้ำนคน 
โดยเป็นผู้สูงอำยุที่ท ำงำน 4.7 ล้ำนคน  
คิดเป็นร้อยละ 36.91 ของผู้สูงอำยุทั้งหมด  
โดยท ำงำนในภำคกำรเกษตร 2.86 ล้ำนคน 
และนอกภำคกำรเกษตร 1.85 ล้ำนคน หำกจ ำแนกผู้สูงอำยุที่ท ำงำน ตำมแรงงำนในระบบและแรงงำนนอกระบบ 
พบว่ำ เป็นแรงงำนในระบบ 0.61 ล้ำนคน และแรงงำนนอกระบบ 4.1 ล้ำนคน 

ดังนั้น จะพบว่ำ ผู้สูงอำยุที่ท ำงำนส่วนใหญ่เป็นแรงงำนนอกระบบ และส่วนใหญ่ท ำงำนอยู่ใน
ภำคกำรเกษตร และแม้ว่ำผู้สูงอำยุอำจจะไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเข้ำถึงงำนได้เหมือนอย่ำงคนรุ่นหลัง  
แต่ก็สำมำรถท ำงำนในรูปแบบ Gig Workers แบบดั้งเดิมได้ ซึ่งกำรเป็น Gig Workers ส ำหรับผู้สูงอำยุมีข้อดี  
คือ มีควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำน ไม่ต้องมีสัญญำผูกมัดระยะยำว สำมำรถท ำงำนได้ตำมเวลำของตนเอง 
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของผู้สูงอำยุแต่ละคน ผู้สูงอำยุบำงรำยสำมำรถพ่ึงพำตนเอง
ได้จำกค่ำตอบแทนในกำรท ำงำน นอกจำกนี้ ผู้สูงอำยุที่ถูกจ้ำงงำน ก็จะเกิดควำมรู้สึกว่ำตนเองยังมีคุณค่ำ  
ไม่รู้สึกเศร้ำซึม ซึ่งเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงวัยอีกทำงหนึ่ง 

นอกจำกนี้  ภำครัฐได้พยำยำมส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีงำนท ำมำกขึ้นเพ่ือลดกำรพ่ึงพิง  
โดยได้มีกำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงรำยชั่วโมง ส ำหรับลูกจ้ำงผู้สูงอำยุ ในสรุปมติกำรประชุมคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง
ชุดที่ 2 ครั้งที่ 7/2561 พร้อมกับค ำแนะน ำถึงวิชำชีพที่ผู้สูงอำยุควรท ำและไม่ควรท ำ เป็นกำรเปิดช่องและจูงใจ
ให้ภำคเอกชนสำมำรถจ้ำงงำนผู้สูงอำยุเป็นรำยชั่วโมงได้ (ฟรีแลนซ์) หรือ Gig Workers โดยอำจจะใช้มำตรกำร
จูงใจด้ำนภำษีกระตุ้นภำคเอกชน 

 

Case Study ของ Gig Workers ในประเทศไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 

จำกกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็น (Focus Group) ในกิจกรรมกำรจัดท ำข้อมูล 
เพ่ือกำรให้บริกำร MSME และประชำชน (รำยงำนสถำนภำพวิสำหกิจขนำดย่อยประเทศไทย) ภำยใต้งำน 
Data Exchange/Open Data ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรศึกษำ) ซึ่งได้ข้อมูลเบื้องต้น
จำกกำรสนทนำกับ Gig Workers สรุปได้ ดังนี้ 
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ท่ีมา: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ณ วันที่ 28 ม.ค. 65
ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)

ภาพที่ 11: จ านวนผู้สูงอายุที่ท างาน จ าแนกตาม
แรงงานในระบบและนอกระบบ (หน่วย: ล้านคน)

แรงงำนในระบบ แรงงงำนนอกระบบ
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รายที่ 1: รับแต่งหน้า เกล้าผม ต่อขนตา นอกสถานที่  อายุ 47 ท ำมำได้กว่ำ 3 ปีแล้ว  
ต้องไปเรียนแต่งหน้ำ/ต่อขนตำก่อนเป็นเวลำ 1 ปี  หำกฝีมือไม่ดีจริง ก็ไม่กล้ำรับงำน ต้องท ำตำมโจทย์ของ
ลูกค้ำให้ได้ ดังนั้น ถ้ำจะท ำอำชีพนี้ต้องมีใจรัก ในช่วงกำรระบำดของโควิด 19 มีงำนจ้ำงน้อยมำกเพรำะงำน
แต่งงำนถูกยกเลิก กีฬำสีที่โรงเรียนก็จัดไม่ได้ มีแต่งำนเล็ก ๆ น้อย ๆ กำรหำงำนจะอำศัยลูกค้ำประจ ำบอกต่อ
กันไป มีกำรสร้ำงเพจใน Facebook ในกำรช่วยหำงำน และแสดงผลงำนให้ลูกค้ำได้ดูก่อน ในด้ำนควำม
คุ้มครองมีกำรใช้ประกันสังคมมำตรำ 39 

รายที่ 2: ไรเดอร์แพลตฟอร์มส่งอาหาร และรับจ้างส่งสินค้า/ซื้อสินค้า  อายุ 32 ปี  
เคยท ำงำนขับรถเซอร์วิสดันเครื่องบินที่ท่ำอำกำศยำนเป็นเวลำ 7 ปี หลังจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 รอบแรก 
บริษัทจ่ำยค่ำจ้ำงแค่ครึ่งเดียวจึงต้องหำอำชีพเสริม และเมื่อเกิดกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 รอบ 2  
บริษัทจ่ำยเงินเดือนเหลือเพียงร้อยละ 25 จำกที่เคยได้ 30,000 บำทต่อเดือน และเห็นอำชีพไรเดอร์ก ำลัง 
เป็นที่นิยมจึงมองเห็นโอกำส เพรำะพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปชอบควำมสบำยมำกขึ้น และหลีกเลี่ยง 
ควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อโควิด 19 อีกทั้งแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่มีหลำกหลำยมำกขึ้น กำรท ำงำนกับแพลตฟอร์ม
ส่งอำหำรมีควำมยืดหยุ่นต่อเวลำ กำรหำรำยได้จำกอำชีพนี้หำกขยันหำงำนจะมีรำยได้มำกกว่ำเงินเดือนประจ ำ 
อำชีพนี้ไม่มีเพดำนเงินเดือน ขึ้นกับควำมขยันของตนเองท ำมำกได้มำกท ำน้อยได้น้อย เมื่อท ำไปเรื่อย ๆ  
จะรู้ว่ำลูกค้ำต้องกำรอะไร เช่น อำหำรหรือผลไม้ชนิดไหน ในอนำคตอำจขำยส่งผลไม้ตำมฤดูกำล ตอนนี้ก ำลัง
สะสมทุนจำกกำรท ำงำน แต่มีข้อเสียคือเสี่ยงอันตรำยบนท้องถนน ต้องอดทนและมีสติ  จำกกำรที่อำชีพนี้ 
มีควำมเสี่ยงสูงต้องซื้อกรมธรรม์เองไม่เคยพ่ึงอะไรจำกภำครัฐเคยใช้ประกันสังคมรับเงินคนว่ำงงำน 

รายที่ 3: นักร้อง/พิธีกรอิสระ อายุ 46 ปี เป็นนักร้องพิธีกรอิสระท ำมำ 12 ปีแล้ว รับจ้ำง 
ร้องเพลงตำมงำนสังสรรค์และร้ำนอำหำร กำรร้องเพลงเป็นควำมชอบส่วนตัว  ท ำแต่อำชีพร้องเพลงมำตลอด 
เมื่อเจอกับกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ได้รับผลกระทบทุกด้ำนจำกมำตรกำรควบคุมกำรระบำด ต้องยกเลิก
งำนเลี้ยงไม่มีงำนท ำ จึงยังปรับตัวไม่ได้ ตอนนี้ท ำอะไรได้ก็ต้องท ำเพ่ือปำกท้องของตนเอง วิธีกำรหำงำน 
คือเพ่ือน ๆ แนะน ำบอกต่อ ยังมองไม่เห็นว่ำอนำคตของนักร้องจะเป็นอย่ำงไร แต่ช่วงนี้เริ่มดีขึ้นกว่ำช่วง 
กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 รอบแรก เริ่มมีงำนจ้ำงเข้ำมำบ้ำงแต่ก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมอำจจะต้องหำอำชีพใหม่ 
ก่อนที่จะมำร้องเพลงเคยท ำตุ๊กตำส่งประเทศสิงคโปร์แต่ตอนนี้ก็ส่งออกไม่ได้ แต่คำดว่ำจะส่งได้อีกในอนำคต  
ในด้ำนควำมคุ้มครองมีบัตรทอง 30 บำทในกำรรักษำพยำบำล 

รายที่ 4: ทนายความอิสระ อายุ 41 ปี ท ำมำตั้งแต่ปี 2548 จบนิติศำสตร์บัณฑิต และ 
นิติศำสตรมหำบัณฑิตทำงด้ำนกฎหมำยธุรกิจ ข้อดีกำรเป็นทนำยอิสระคืออิสระ มีเวลำให้ตนเอง ท ำมำกได้มำก
ท ำน้อยได้น้อย ต่ำงกับกำรรับเงินเดือนซึ่งไม่มีอิสระ เติบโตในสำยงำนได้ยำกและไม่สำมำรถเลือกท ำคดีได้   
เป็นทนำยควำมอิสระต้องท ำให้คนรู้จักให้ได้ว่ำเก่งทำงด้ำนไหน ทนำยควำมแต่ละคนมีควำมเก่งกันคนละด้ำน 
ส่วนตัวจะเชี่ยวชำญทำงด้ำนบังคับคดี กำรติดตำมหนี้สิน หำกเป็นกำรขำยควำมรู้จะอยู่ได้นำน วิธีกำรหำลูกค้ำ
พยำยำมไปร่วมงำนสังคม เช่น งำนแข่งกีฬำ งำนของ อบต. จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 มีผลกระทบ
พอสมควร ลูกควำมไม่มีเงินจ้ำง ในด้ำนควำมคุ้มครองมีประกันสุขภำพส่วนตัว 
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รายท่ี 5: รับจ้างประกอบอาหารในงานจัดเลี้ยง (พ่อครัวรายวัน) อายุ 42 ป ีตอนนี้ท ำงำน
เป็นพ่อครัวรับจ้ำง ก่อนหน้ำนี้เป็นเชฟที่โรงแรมในกรุงเทพฯ มำกว่ำ 10 ปี แต่ถูกเลิกจ้ำง จึงกลับบ้ำนเพื่อมำท ำ
ร้ำนอำหำรและเหมำท ำอำหำรตำมงำนจัดเลี้ยง แต่เมื่อเกิดกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ท ำให้กำรจัดเลี้ยงต้อง
ถูกยกเลิกจึงไม่มีงำนจ้ำง จึงผันตัวมำเป็นพ่อครัวรับจ้ำง ส่วนมำกจะรับจ้ำงท ำงำนที่ร้ำนของเพ่ือน ๆ และ
รับจ้ำงไปท ำอำหำรตำมงำนจัดเลี้ยงต่ำง ๆ มีรับออเดอร์ท ำอำหำรส่งตำมบ้ำนบ้ำงเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือหำรำยได้
เพ่ิม กำรหำงำนจะโพสหำงำนตำม Facebook, LINE หรือ Social Network อ่ืนๆ และมีคนรู้จักแนะน ำให้ ใน
ด้ำนควำมคุ้มครองมีประกันสังคมมำตรำ 39 

รายที่ 6: ไรเดอร์แพลตฟอร์มส่งอาหาร อายุ 27 ปี มีอำชีพเป็นไรเดอร์แพลตฟอร์ม 
ส่งอำหำร ท ำมำ 2 ปีแล้ว ก่อนหน้ำนี้เป็นศิลปิน แต่งเพลงส่งให้ค่ำยเพลงและร้องเอง  ระบบกำรจ่ำยงำน
แพลตฟอร์มส่งอำหำรต้องใช้ระยะเวลำในกำรวิ่งงำน ค่อย ๆ ให้ระบบจับสัญญำณเรำได้จะใช้เวลำประมำณ  
1 เดือน กำรหำงำนต้องใช้แอปพลิเคชันในกำรท ำงำน หำกวันไหนต้องกำรท ำงำนก็เปิดระบบแพลตฟอร์ม  
จะมี AI ที่จะสุ่มแจกงำนให้กับไรเดอร์ เคล็ดลับคือท ำมำกได้มำก ได้รับผลกระทบในช่วงเคอร์ฟิว จำกที่เคยวิ่ง
ส่งอำหำรได้ทั้งวันทั้งคืนก็ถูกจ ำกัดให้วิ่งได้ถึงแค่ 22:00 น. จำกที่เคยหำได้วันละพันกว่ำบำทก็ลดลง แต่ตอนนี้ 
ก็ยังท ำเพลงอยู่ด้วย แต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ำยเพลง รวมถึงร้องเพลงเองด้วย มีช่องใน YouTube, 
Joox, Trueid, Apple Music เป็นเพลงแนว r&b ผสมไทยเดิมประยุกต์ ท ำเพลงมำนำนกว่ำ 5 ปี ในด้ำนควำม
คุ้มครองมีบัตรทอง 30 บำทในกำรรักษำพยำบำล 

รายที่ 7: ครูสอนดนตรีอิสระ (กีต้าร์) อายุ 30 ปี เป็นครูสอนดนตรีให้เด็ก ๆ หลัก ๆ 
คือกีต้ำร์ทุกชนิดทั้งคลำสสิคและไฟฟ้ำ ท ำตั้งแต่ตอนเรียนมหำวิทยำลัยปี 4 ท ำมำได้ประมำณ 5-6 ปีแล้ว 
จบทำงด้ำนดนตรีมำโดยตรง หำกไม่มีกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 ก็จะมีงำนจ้ำงเรื่อย ๆ คนสนใจเรียนดนตรีเยอะ 
และโรงเรียนส่วนมำกต้องกำรเด็กที่มีพ้ืนฐำนทำงด้ำนดนตรี ช่วงโควิดที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอนจะไปเป็น  
ไรเดอร์ส่งอำหำรเพ่ือหำรำยได้พิเศษ ตอนนี้ไม่ได้เช่ำพ้ืนที่สอนในเมืองแล้ว ต้องกลับมำอยู่ที่บ้ำนเพ่ือลด
ค่ำใช้จ่ำย มีกำรหำงำนโดยกำรท ำพอร์ตและเผลแพร่บนสื่ออนไลน์ มีเพจเป็นของตนเองในเพจจะแสดงคลิป
กำรเล่นดนตรี และกำรแนะน ำปำกต่อปำกโดยลูกค้ำที่เคยมำเรียน 

จำก Case Study ข้ำงต้น จะพบว่ำ มีทั้ง Gig Workers ที่เป็น Gig Workers อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนกำรแพร่ระบำด
ของโควิด 19 และ Gig Workers ที่ออกจำกงำนประจ ำในช่วงกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 จำกกำรถูกเลิกจ้ำง 
หรือลดเงินเดือนลง และผันตัวเป็น Gig Workers ซึ่งทุกรำยต่ำงได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 
19 ส่วนในด้ำนควำมคุ้มครองของ Gig Workers มีทั้งรำยที่มีประกันสังคม และบัตรทอง 30 บำท นอกจำกนี้ 
บำงรำยยังมีกำรซื้อควำมคุ้มครองส่วนบุคคลเพ่ิมเติม 
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แนวโน้มการท างานหลังการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 19 ของประเทศไทย 

การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นตัวเร่งให้รูปแบบกำรท ำงำนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำก
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจไม่สำมำรถด ำเนินได้ปกติ เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงจำกกำรติดเชื้อโรคระบำดของโควิด 19 
องค์กำรหลำยแห่งทั้งภำคเอกชนและภำครัฐมีกำรด ำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work from home) 
ส่งผลให้พฤติกรรมกำรท ำงำนของแรงงำนเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะแรงงำนที่สำมำรถปรับตัวและท ำงำน  
ที่บ้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ย่อมไม่อยำกที่จะกลับไปท ำงำน ณ สถำนที่ท ำงำน เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนที่
บ้ำนนั้น ก็ได้ผลส ำเร็จของงำนเหมือนกัน แรงงำนมีควำมยืดหยุ่นในเรื่องเวลำกำรท ำงำนมำกขึ้น มีเวลำใช้ชีวิต
กับครองครัวมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งไม่ต้องฝ่ำกำรจรำจรที่หนำแน่นเพ่ือไปสถำนที่ท ำงำน  ดังนั้น หลังจำกกำรแพร่
ระบำดของโควิด 19 จบลง และกำรท ำงำนต้องกลับไป ณ สถำนที่ท ำงำนตำมปกติ แรงงำนบำงส่วนที่ไม่อยำก
กลับไปสถำนที่ท ำงำน อำจเลือกท่ีจะลำออกจำกงำนประจ ำ และหันมำเป็น Gig Workers มำกยิ่งขึ้น 

นอกจำกนี้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 องค์กรภำคเอกชนหลำยแห่งต้อง
ปรับตัวลดขนำดของธุรกิจให้เล็กลง ลดจ ำนวนพนักงำนลง และไม่รับพนักงำนใหม่ หรือในบำงแห่งต้องปิด
กิจกำรไป ส่งผลให้แรงงำนที่ถูกปลดออกจำกงำนก็อำจผันตัวมำเป็น Gig Workers และหลังกำรแพร่ระบำด
ของโควิด 19 คำดว่ำองค์กรต่ำงๆ จะยังไม่สำมำรถจ้ำงแรงงำนได้อย่ำงเต็มที่เหมือนช่วงก่อนเกิดกำรแพร่
ระบำดของโควิด 19 เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรฟ้ืนตัว หรือในบำงองค์กำรก็อำจมีกำรปรับเปลี่ยนไปใช้
เครื่องจักรและหุ่นยนต์เพ่ือทดแทนกำรใช้แรงงำน ดังนั้นกลุ่มคนที่ก ำลังจะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในช่วงเวลำ
ดังกล่ำวก็อำจผันตัวไปเป็น Gig Workers ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
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ที่มา: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ณ วันที่ 1 เม.ย. 65  ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)

ภาพที่ 12: อัตราการว่างงาน จ าแนกตามกลุ่มอายุ (หน่วย: ร้อยละ)

อัตรำกำรว่ำงงำนรวม กลุ่มอำยุ 15 -19 ปี กลุ่มอำยุ 20 -24 ปี

กลุ่มอำยุ 25 -29 ปี กลุ่มอำยุ 30 -34 ปี กลุ่มอำยุ 35 -39 ปี

กลุ่มอำยุ 40 -49 ปี กลุ่มอำยุ 50 -59 ปี กลุ่มอำยุ 60 ปีขึ้นไป
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ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  พบว่ำ ในไตรมำสที่  3 ปี 2564  
ประเทศไทยมีอัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 2.25 เมื่อจ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ พบว่ำ กลุ่มอำยุ 15 – 19 ปี  
มีอัตรำกำรว่ำงงำนมำกที่สุด ที่ร้อยละ 9.74 รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 20 – 24 ปี มีอัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 
8.35 และกลุ่มอำยุ 25 – 29 ปี มีอัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 3.97 เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอำยุดังกล่ำว เป็นกลุ่มอำยุที่
อยู่ในช่วงเริ่มแรกในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

ภาพที่ 13: แนวโน้มการท างานในอนาคต 

ที่มา: บทควำม ตลำดแรงงำนไทยหลังยุคโควิด-19 (ตอน 5): แรงงำนกิก๊นอกระบบจะปรับตวัอยำ่งไร 

หำกสรุป แนวโน้มกำรท ำงำนในอนำคตส ำหรับ Gig Workers มี 3 ประเด็นที่ร้อยเรียงกันอยู่ ได้แก ่ 
(1) ตลาดแรงงาน จำกกำรแพร่ระบำดของโรคระบำดโควิด  19 ตลำดแรงงำนย่อม

เปลี่ยนแปลงไป งำนบำงรูปแบบไม่มีอุปสงค์ของแรงงำน มีแต่อุปทำนของแรงงำน หรืองำนบำงรูปแบบอำจถูก
แทนที่ด้วยหุ่นยนต์มำกขึ้น นอกจำกนี้ตลำดแรงงำนอำจเชื่อมโยงกันรอบโลก ทักษะของแรงงำนแต่ละคน  
อำจไม่เท่ำกัน ส่งผลให้ตลำดแรงกลำยเป็นตลำดกึ่งแข่งงขันกึ่งผูกขำด  

(2) คุณภาพชีวิต เมื่อตลำดแรงงำนเปลี่ยนแปลง คุณภำพชีวิตของแรงงำนย่อมเปลี่ยนแปลง
ตำมไปด้วย อีกทั้งเกิดกำรจ้ำงงำนแบบไม่เต็มเวลำ หรือกำรจ้ำงงำนในระยะสั้น โดยแรงงำนบำงส่วนอำจใช้
แพลตฟอร์มในกำรเข้ำถึงงำน  

(3) พื้นที่ท างาน บำงคนท ำงำนจำกที่บ้ำน เกิดกำรท ำงำนไร้พรมแดนมำกยิ่งขึ้น ซึ่งมำรองรับ
ให้ชีวิตของแรงงำนให้ดีข้ึนทั้งในระยะเวลำท ำงำนและนอกระยะเวลำท ำงำน 
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ภาพที่ 14: บทบาทของ Gig Worker กับการท างานในอนาคต 

ที่มา: บทควำม ตลำดแรงงำนไทยหลังยุคโควิด-19 (ตอน 5): แรงงำนกิก๊นอกระบบจะปรับตวัอยำ่งไร 

นอกจำกนี้  ยังมีบทบำทของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนำคต จะเห็นได้ว่ำ  
กำรเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นั้นค่อนข้ำงคงที่ โดยมนุษย์เริ่มที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองได้เรื่อยๆ  
แต่เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดมำก อีกทั้งในอนำคตโลกอำจเผชิญกับควำมไม่แน่นอน 
และเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้บ่อยครั้งขึ้นจนถูกเรียกว่ำเป็นยุค VUCA World (โลกแห่งควำม
ผันผวน) ตัวอย่ำงของ VUCA ที่พบเห็นในวิกฤตกำรณ์ทำงสังคมเศรษฐกิจของโลกในปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน 
คือ กำรแพร่ระบำดของโรคระบำดโควิด 19 ในปัจจุบันนั่นเอง  ซึ่งได้สร้ำงกระแสหลำยอย่ำงต่อธุรกิจ  
และหลำยธุรกิจสำมำรถใช้เป็นโอกำสได้ แต่บำงธุรกิจก็ล้มหำยตำยจำกไปเช่นกัน 

ดังนั้น มุมมองของคนไทยเกี่ยวกับกำรท ำงำนในอนำคตก ำลังจะเปลี่ยนแปลงไป งำนที่เคยถูก
มองว่ำมั่นคง เช่น งำนออฟฟิศหรืองำนประจ ำอำจจะไม่มั่นคงอีกต่อไป และงำนฟรีแลนซ์ หรืองำนอิสระอ่ืน ๆ 
อย่ำง Gig Workers ที่พ่ึงพำรำยได้หลำยช่องทำงอำจจะเป็นทำงเลือกที่มั่นคงมำกกว่ำในสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน กำรท ำงำนแบบ Gig Workers อำจจะกลำยเป็นตัวเลือกใหม่หรือ New Normal ของกำรท ำงำน 
ในอนำคตหลังยุคโควิด 19 

 

Gig Workers เป็น SME หรือไม่ 

จำกกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ เศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy) ของประเทศไทย ของ 
ธำนี ชัยวัฒน์ และคณะ (2562) พบว่ำ ร้อยละ 51 ของตัวอย่ำงที่ระบุรำยจำกกำรท ำงำนอิสระต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บำท รองลงมำร้อยละ 20.9 มีรำยได้จำกกำรท ำงำนอิสระต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท 
ร้อยละ 8.8 มีรำยได้จำกกำรท ำงำนอิสระต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 6.7 มีรำยได้จำกกำรท ำงำนอิสระ
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ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 6.5 มีรำยได้จำกกำรท ำงำนอิสระต่อเดือนมำกกว่ำ 50,000 บำท  
ร้อยละ 6.7 มีรำยได้จำกกำรท ำงำนอิสระต่อเดือน 40,001 – 50,000 บำท และไม่ระบุ ร้อยละ 1.8 

 

ตารางท่ี 1 นิยาม SMEs 

ประเภทกิจการ 

วิสาหกิจขนาดย่อม 
วิสาหกิจขนาดกลาง 

วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม 

รำยได้ต่อปี 

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน 

(คน) 

รำยได้ต่อปี 

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน 

(คน) 

รำยได้ต่อปี 

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน 

(คน) 

กำรผลิต ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 50 เกิน 100–500 เกิน 50-200 

บริกำร/ค้ำส่ง/หรือค้ำปลีก ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 30 เกิน 50-300 เกิน 30-100 

ที่มำ: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 

หำกน ำรำยได้ข้ำงต้นมำเปรียบเทียบกับนิยำม SMEs ของส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม จะสำมำรถอนุมำนได้ว่ำ Gig Workers ในประเทศไทยส่วนใหญ่ (ประมำณร้อยละ 91.7) 
เป็นวิสำหกิจขนำดย่อย (Micro) จำกกำรที่มีรำยได้ต่อปีไม่เกิน 1.8 ล้ำนบำท และจำกกำรที่ Gig Workers  
เป็นอำชีพอิสระ ในแง่กำรจ้ำงงำน Gig Workers นั้น จึงไม่มีกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวนกำรจ้ำงงำนเอง
ก็อยู่ในนิยำมของวิสำหกจิขนำดย่อย (Micro) 

แต่ทั้งนี้อำจต้องมีกำรจ ำแนกเพ่ิมเติมว่ำ Gig Workers ที่ท ำงำนในรูปแบบงำนใดบ้ำงที่จะ 
เข้ำข่ำยเป็นผู้ประกอบผู้ประกอบกำร SME ซึ่งอำจเจำะจงไปที่ Gig Workers ท ำธุรกิจส่วนตัวแบบที่ไม่มีลูกจ้ำง 
หรือ Gig Workers ที่มีทุน (Capital) ในกำรประกอบอำชีพเป็นของตนเอง จึงอำจพิจำรณำได้ว่ำไม่ใช่แรงงำน 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ร้อยละของตัวอย่ำง 
ที่ระบุรำยจำกกำร

ท ำงำนอิสระต่อเดือน

ภาพที่ 15: รายได้ต่อเดือนของ Gig Workers
ไม่เกิน 10,000 10,001 - 20,000 บำท 20,001 - 30,000 บำท 30,001 - 40,000 บำท

40,001 - 50,000 บำท มำกกว่ำ 50,000 บำท ไม่ระบุ

ที่มา: กำรส ำรวจสถำนกำรณ์เศรษฐกิจแบบก๊ิก (Gig Economy) ของประเทศไทย ของ ธำนี ชัยวัฒน์ และคณะ (2562) ซ่ึง
ส ำรวจแรงงำนที่ท ำงำนโดยไม่มีสัญญำจ้ำงงำนผูกพันในลักษณะของกำรจ้ำงงำนประจ ำ ประกอบอำชีพไม่ผิดกฎหมำย และ
งำนที่ท ำมีควำมเก่ียวข้องกับ Online platform ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง
ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)
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แต่เป็นผู้ประกอบกำร ส่วน Gig Workers ในรูปแบบงำนที่ไม่มีทุนเป็นของตนเอง เช่น คนขับรถแท็กซี่  
ที่เช่ำรถมำขับรำยวัน อำจมองได้ว่ำเป็นเพียงแรงงำนเท่ำนั้น ไม่ใช่ผู้ประกอบกำร 

 

ผลกระทบของ Gig Economy ที่มีต่อ SME 

SME มีบทบำทส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลำย ๆ ด้ำน และคนไทยจ ำนวนมำกเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ SME ทั้งในฐำนะเจ้ำของกิจกำรและลูกจ้ำง อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงที่ผ่ำนมำ SME ต้องเผชิญควำมท้ำทำย
จำกเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วต่อกระบวนกำรผลิต กำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึ ง 
สภำพกำรแข่งขันจำกโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

พ้ืนฐำนกำรเงินส ำหรับ SME คือกำรใช้จ่ำยอย่ำงรู้คุณค่ำ ต้องใช้เงินทุกบำททุกสตำงค์ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสภำพคล่อง เป็นเรื่องที่ส ำคัญที่สุด เงินทุกบำททุกสตำงค์มีผลต่อควำมอยู่รอดของธุรกิจ 
เพรำะต้นทุนค่ำจ้ำงพนักงำนประจ ำ เป็นต้นทุนที่สูงมำกกว่ำร้อยละ 50 ของหลำย ๆ ธุรกิจ โดยเฉพำะ  
ภำคบริกำร และนี่คือเหตุผลที่ควรพิจำรณำจ้ำงงำนคนท ำงำนอิสระ หรือ Gig Workers ซึ่งแรงงำนอิสระเหล่ำนี้
จะส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจ SME ดังนี้ 

(1) ผลกระทบด้านต้นทุนของ SME 
กำรจ้ำงงำน Gig Workers นั้นมีควำมยืดหยุ่น และสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้มำกกว่ำ 

กำรจ้ำงพนักงำนประจ ำ เพรำะกำรจ้ำงงำน Gig Workers นั้นใช้สัญญำจ้ำงท ำของ (เนื่องจำกมุ่งหวังส ำเร็จของงำน
เป็นส ำคัญ กำรจ่ำยค่ำจ้ำงจึงขึ้นอยู่กับงบประมำณของผู้ว่ำจ้ำงและควำมพอใจของ Gig Workers และจ่ำยเป็นครั้ง  ๆไป 

ทุกวันนี้ กำรท ำธุรกิจส่วนใหญ่ มักจะมีลูกจ้ำง หรือพนักงำนประจ ำไม่มำก เน้นใช้คนจ ำนวนน้อย
แต่มำกควำมสำมำรถ เพ่ือเป็นกำรลดต้นทุนในกำรจ้ำงในกำรดูแลพนักงำน ไม่ว่ำจะเป็นสวัสดิกำร ประกัน
สุขภำพ ค่ำประกันสังคม โบนัส รวมถึงมีกำรดูแล ต้อนรับต่ำง ๆ ทั้งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในส ำนักงำน  
ไปจนถึงอุปกรณ์ท ำงำน ซึ่งต้องลงทุนจัดหำให้ตำมจ ำนวนพนักงำนอย่ำงเพียบพร้อม ด้วยเหตุนี้เองท ำให้ ธุรกิจ
ยุคใหม่ ธุรกิจสมัยใหม่ทั้งหลำยต่ำงมีแนวโน้มที่จะจ้ำงงำนโดยใช้ Gig Workers กันมำกยิ่งข้ึน 

ลดกำรมีสินทรัพย์และค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำสินทรัพย์ของกิจกำร รวมถึงค่ำเสื่อมรำคำ
ในทำงบัญชี เพรำะ Gig Workers จะใช้สินทรัพย์ของตนเองในกำรท ำงำน เช่น ผู้รับจ้ำงส่งสินค้ำจะใช้
รถบรรทุกของตนเอง ผู้รับจ้ำงส่งเอกสำรจะใช้รถจักรยำนยนต์ของตนเอง เป็นต้น 

(2) ผลกระทบด้านระบบบริหารจัดการบุคคลากรของ SME 
ในองค์กำร หำกยิ่งมีคนเยอะ ยิ่งมีปัญหำมำกในด้ำนกำรประสำนงำนคนในองค์กร  

และกำรเมืองภำยในองค์กำร 
ได้คนเก่งมำท ำงำนให้ เนื่องจำกกำรจะจ้ำงพนักงำนสักคนต้องมีกำรนัดสัมภำษณ์ และต้อง

ผ่ำนกำรเสียเวลำกับคนที่ไม่ใช่มำแล้วมำกมำยกว่ำจะเจอคนที่เก่งหรือท ำงำนที่ต้องกำรได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท ำให้
เสียเวลำมำก และมักส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เพ่ิงก่อตั้ง หรือมีทุนน้อย ไม่มีเงินเพียงพอต่อกำรจ้ำงงำนคนเก่ง 
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ให้มำอยู่ใต้บังคับบัญชำ ดังนั้นกำรจ้ำงงำน Gig Workers ที่มีควำมสำมำรถและมีชื่อเสียงตั้งแต่แรก จะท ำให้ได้
งำนคุณภำพมำแบบไม่ต้องเสี่ยงดวง ไม่ต้องเสียเวลำเสำะหำคนที่จะท ำงำนให้ได้จริงหรือไม่ 

กำรจ้ำงงำน Gig Worker หรือคนท ำงำนโปรเจ็คท์ระยะสั้นในบำงต ำแหน่งที่มีค่ำจ้ำงสูง เช่น 
ต ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ ก็จะช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ได้งำนจำกคนที่มี
ควำมถนัดสูงและมีประสบกำรณ์โดยมีต้นทุนต่ ำ 

สำมำรถรับงำนได้เยอะมำกขึ้นจำกกำรจ้ำง Gig Workers เนื่องจำกต้องถูกจ ำกัดด้วยจ ำนวน
พนักงำนในสังกัด ซึ่งถ้ำจ้ำงพนักงำนประจ ำจะมีพนักงำนได้แค่ไม่กี่คน ซึ่งส่งผลให้ท ำงำนได้ไม่ทัน แต่ถ้ำจ้ำง  
Gig Workers จะส่งงำนให้พวกเขำมำกมำยแค่ไหนก็ได้ ส่งผลให้รับงำนจำกลูกค้ำได้เพ่ิมขึ้น มีเวลำในกำรไป
ติดต่อลูกค้ำ หรือบริหำรธุรกิจในส่วนอื่นได้อย่ำงเต็มที่ยิ่งกว่ำเดิม 

ถึงแม้ว่ำพนักงำนประจ ำมำเข้ำส ำนักงำนทุกวัน อำจท ำให้รู้สึกว่ำงำนเดินและมีประสิทธิภำพ 
แต่พนักงำนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ท ำงำนตลอดเวลำ 8 ชั่วโมงต่อวันถึงจะเข้ำส ำนักงำนตรงเวลำ เลิกงำนตรงเวลำ 
แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะท ำงำนคุ้มเวลำ เพรำะมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่พนักงำนมำนั่งเล่น เข้ำเฟซบุ๊ก ดูยูทูป  
ในเวลำงำน หรือแอบอู้สูบบุหรี่ เข้ำห้องน้ ำนำน และอ่ืน ๆ มำกมำย ซึ่งนี่เป็นธรรมชำติของมนุษย์เงินเดือน 
ที่อำจท ำให้ผู้ประกอบกำรขัดใจ และรู้สึกไม่คุ้มกับเงินที่จ้ำงมำ คล้ำยโดนเอำเปรียบ และแน่นอนว่ำกำรจ้ำง   
Gig Workers จะช่วยให้ปัญหำนี้หมดไปในทันที 

SME มักจะมีจ ำนวนพนักงำนไม่เยอะ บำงครั้งพนักงำนหนึ่งคนต้องท ำงำนหลำยหน้ำที่  
ทั้งงำนที่ต้องใช้ทักษะและแรงงำน กำรให้พนักงำนท ำงำนที่อยู่นอกเหนือขอบเขตงำนหรือควำมเชี่ยวชำญ  
มักน ำไปสู่ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนที่ไม่ดี ธุรกิจสำมำรถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้โดยกำรจ้ำงงำน  Gig Workers  
ให้พนักงำนมีสมำธิกับงำนที่มีมูลค่ำสูงกว่ำ 

Gig Workers นั้นจะมีควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนมำกกว่ำพนักงำนประจ ำเพรำะรับงำน 
เป็นจ็อบ และท ำงำนตำมบรีฟเท่ำนั้น ไม่จ ำเป็นต้องกังวลว่ำนี่คือเสำร์ อำทิตย์ หรือวันหยุด เพรำะ Gig Workers 
จะด ำเนินกำรตำมควำมสะดวกของเขำและท ำงำนส่งมอบให้ตำมบรีฟแน่นอน สำมำรถเรียกใช้งำนได้ทันที  
ในยำมจ ำเป็นเร่งด่วน โดยไม่คิดเงินเพ่ิม ซึ่งถ้ำจ้ำงพนักงำนประจ ำ สิ่งที่ต้องตำมมำคือค่ำโอที และส ำหรับ
ประเทศท่ีมีวันหยุดรำชกำรเยอะอย่ำงประเทศไทย (ปีละ 19 วัน) กำรจ้ำง Gig Workers ยิ่งมีควำมจ ำเป็น 

(3) ด้านความสามารถในการแข่งขันของ SME 
ธุรกิจบำงอย่ำงที่ขำยไอเดียควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนในสภำพแวดล้อมเดิม ๆ คนเดิม ๆ 

กฎระเบียบในองค์กรแบบเดิม อำจส่งผลให้กำรท ำงำนมีควำมซ้ ำซำก จ ำเจ และส่งผลให้อยู่แต่ในกรอบ  
ไม่มีอะไรสดใหม่ กำรจ้ำง Gig Workers ให้เข้ำมำช่วยเติมเต็มสีสันตรงนี้จึงจะช่วยเพ่ิมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ให้หลุดออกจำกรูปแบบแพทเทิร์นเหล่ำนั้นได้ และช่วยให้ลูกค้ำถูกใจในควำมสดใหม่ไม่จ ำเจ 

Gig Workers คือกำรท ำธุรกิจส่วนตัวอย่ำงหนึ่ง แต่เป็นธุรกิจที่คน ๆ เดียวสำมำรถจัดกำรทุกอย่ำง
ได้ด้วยตัวเอง Gig Workers มักจะมีลักษณะร่วม หรือมีมุมมอง ควำมคิดที่เหมือน ๆ กับเจ้ำของธุรกิจ มีแรงบันดำลใจ
และควำมหลงใหลในงำนที่ท ำสูง ท ำให้มั่นใจได้ว่ำ Gig Workers จะสำมำรถท ำงำนส ำเร็จได้อย่ำงแน่นอน 

สำมำรถเลือก Gig Workers ได้ตำมควำมสำมำรถ และมีหลำกหลำยรำคำ ควำมถนัดของ
คนเรำไม่เหมือนกัน Gig Workers ก็เช่นกัน ถ้ำธุรกิจมีจุดอ่อนตรงไหน ก็สำมำรถเลือก  Gig Workers  
ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของคุณได้ ถ้ำจุดอ่อนของธุรกิจคือกำรท ำ Artwork ก็จ้ำงคนที่ท ำกรำฟิกได้  
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หรือต้องกำรยิงแอดโฆษณำในแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ก็หำ Gig Workers ที่รับท ำด้ำนนี้โดยเฉพำะ หรือถ้ำต้องกำร
วำงแผน หำที่ปรึกษำก็ย่อมได้ ซึ่ง Gig Workers เหล่ำนี้ก็มักจะผ่ำนงำนประจ ำด้ำนนี้มำโดยตรง หลำยคน 
ผ่ำนงำนบริษัท หรือเอเจนซีชื่อดังมำด้วย 

Gig Workers มักจะท ำงำนกับธุรกิจที่หลำกหลำยกว่ำพนักงำนในธุรกิจ สำมำรถข้อมูลเชิงลึก
ของอุตสำหกรรมและเกี่ยวกับแนวโน้มทำงกำรตลำดได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่มีประสบกำรณ์หลำยปีและ  
ไดท้ ำงำนร่วมกับลูกค้ำหลำยรำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน Gig Workers ส่วนใหญ่ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
เหล่ำนี้ ข้อมูลนี้สำมำรถช่วยให้ SME เข้ำใจถึงกระแสที่ไม่อยู่ในกระแสในอุตสำหกรรมของตน และแนวโน้มที่
ก ำลังจะมำหรือก ำลังจะตำยลง สิ่งนี้แตกต่ำงอย่ำงมำกจำกกำรถำมพนักงำนของตนเอง Gig Workers  
เคยร่วมงำนกับธุรกิจต่ำง ๆ รู้กระบวนกำรและกลยุทธ์ของบริษัทต่ำง ๆ มำกกว่ำพนักงำนทั่วไป 
 

ปัญหาของ / ผลกระทบ Gig Workers ในประเทศไทย                                                                
และข้อเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐต่อ Gig Economy ของไทย 

(1) ฐานข้อมูลของภาครัฐ เนื่องจำกภำครัฐยังไม่มีกำรก ำหนดนิยำมของ Gig Workers  
และไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติของ Gig Workers ส่งผลให้ Gig Workers เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนและ
ควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ รวมถึงกำรเข้ำร่วมโครงกำรต่ำง ๆ ที่ภำครัฐจัดขึ้น 

ข้อเสนอแนะ: ปรับปรุงกำรจัดเก็บ Database ของภำครัฐ เพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูลที่มีไปใช้
ประโยชน์ได้เท่ำที่ควร น ำเทคโนโลยี เช่น Big Data หรือ Blockchain เข้ำมำช่วยท ำให้กำรจัดเก็บข้อมูลของ
ประชำชนเป็นระบบ และง่ำยต่อกำรน ำไปใช้งำนมำกขึ้น อีกทั้ง ควรเก็บข้อมูลตลำดแรงงำนในระดับพ้ืนที่  
โดยเก็บข้อมูลจำกกำรลงพ้ืนที่พูดคุยกับสถำนประกอบกำร องค์กรนำยจ้ำง องค์กรลูกจ้ำง ผู้น ำแรงงำน  
และกลุ่มวิชำชีพต่ำง ๆ เพื่อประเมินแนวโน้มกำรจ้ำงงำนได้อย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ 

 (2) การประกันสังคม Gig Workers ไม่สำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรเหมือนกับแรงงำนในภำค
ทำงกำรตำมซึ่งเป็นผู้ประกันตรมำตรำ 33 เนื่องจำก Gig Workers ไม่มีนำยจ้ำง หำกเกิดกำรเจ็บป่วยสำมำรถ
ใช้ได้เพียงสิทธิบัตรทอง ซึ่งเป็นสวัสดิกำรรักษำพยำบำลจำกภำครัฐได้ครอบคลุมคนไทยทุกเพศทุกวัย ซ่ึงในกำร
ไปรักษำโดยใช้สิทธิบัตรทองย่อมมีอุปสงค์ที่มำกว่ำอุปทำนเสมอ ซึ่งในบำงครั้ง Gig Workers ก็ไม่มีเวลำมำก
พอในกำรรอคิวเพ่ือใช้สิทธิได้ เนื่องจำกลักษณะของงำนที่ท ำ ส่งผลให้ในบำงครั้ง Gig Workers ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยที่สูง เพ่ือเข้ำรับบริกำรจำกโรงพยำบำลเอกชน 

นอกจำกสิทธิบัตรทองแล้ว อีกสิทธิหนึ่งคือ ผู้ประกันตนมำตรำ 40 ส ำหรับ Gig Workers  
ที่ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมำก่อน หรือเคยอยู่แต่ออกมำแล้วเกิน 6 เดือน สำมำรถสมัครเป็น
ผู้ประกันตนมำตรำ 40 เพ่ิมได้ โดยสิทธิรักษำพยำบำลยังคงรับจำกสิทธิบัตรทอง แต่จะได้รับ 5 สิทธิอ่ืนเพิ่มเติม 
เมื่อนอนโรงพยำบำล มีบุตร ชรำภำพ ทุพพลภำพ และเสียชีวิต รวมถึงจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บำท/คน 
ในกำรเยียวยำควำมเดือดร้อนจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด 19 แต่หำกเป็น Gig Workers ที่ออกจำก 
ผู้ประกันตนมำตรำ 33 (ออกจำกงำนประจ ำ) มำไม่เกิน 6 เดือน สำมำรถสมัครเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 39  
ซึ่งเป็นภำคสมัครใจ ส ำหรับคนที่สมัครใจเข้ำประกันสั งคมอีกครั้ง โดยจ่ำยเงินสมทบเดือนละ 432 บำท  
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และได้รับสิทธิรักษำพยำบำลจำกประกันสังคม ซึ่งหำกเปรียบเทียบกรณีกำรคุ้มครองของผู้ประกันตนมำตรำ 
33 39 และ 40 พบว่ำ ผู้ประกันตนมำตรำ 40 นั้น ส่งเงินสมทบน้อยที่สุด อีกทั้งไม่มีนำยจ้ำงช่วยส่งเงินสมทบ 
ดังนั้น กำรคุ้มครองของผู้ประกันตนมำตรำ 40 จึงครอบคลุมน้อยกว่ำของผู้ประกันตนมำตรำ 33 และ 39 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบกรณีการคุ้มครองของผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และ 40 
ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 

ส่งเงินสมทบ 
ร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำจ้ำง  
ขั้นต่ ำ 83 บำท/เดือน และ
สูงสุดไม่เกิน 750 บำท/เดือน 

432 บำท/เดือน กรณีที่ 1 จ่ำย 
70 บำท/เดือน 

กรณีที่ 2 จ่ำย 
100 บำท/เดือน 

กรณีที่ 3 จ่ำย 
300 บำท/เดือน 

ก ร ณี เ จ็ บป่ ว ย /
ประสบอันตราย      

กรณีคลอดบุตร      
กรณีทุพพลภาพ      
กรณีเสียชีวิต      
กรณีสงเคราะห์บุตร      
กรณีชราภาพ      
กรณีว่างงาน      

                                                       ที่มา: ส ำนกังำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน ณ ปี 2564                                                                                                                                                                                                    
ประมวลผลโดย: ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (สสว.) 

 
“นอกจากนี้ การคุ้มครองของผู้ประกันตนมาตรา 40 นั้น ไม่ได้มีการจ าแนกความคุ้มครอง 

ตามบริบทความหลากหลายในอาชีพของ Gig Workers ผู้ประกันตนได้รับสิทธิการคุ้มครองที่เหมือน ๆ 
กันทั้งหมด” 

ข้อเสนอแนะ: ภำครัฐควรออกแบบควำมคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับ Gig Worker ให้มีควำม
หลำกหลำยและเหมำะสมส ำหรับงำนแต่ละรูปแบบ โดยอำจจัดท ำเป็นแพ็คเกจที่มีควำมหลำกหลำย  
ให้ Gig Workers สามารถเลือกแพ็คเกจที่เหมาสมกับตนเอง เช่น คนขับจักรยำนยนต์รับจ้ำง บริกำรขับรถ
รับส่งผู้โดยสำร ไรเดอร์ส่งอำหำร อำจเลือกแพ็คเกจเน้นในเรื่องควำมคุ้มครองจำกอุบัติเหตุทำงถนน ส่วนงำนที่
มีควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุต่ ำ อำจเลือกแพ็คเกจด้ำนกำรออมเงิน หรือกำรสงเครำะห์บุตร เป็นต้น 

(3) การพัฒนาทักษะ Gig Workers อย่ำงรูปแบบงำนที่อำศัยพ้ืนที่ทำงกำยภำพ มีทักษะกำร
ท ำงำนไม่ซับซ้อน กำรพัฒนำทักษะ Gig Workers กลุ่มนี้ หำกเน้นสร้ำงให้เป็นผู้ประกอบกำรอำจไม่เหมำะสม 
อีกทั้งจำกเดิมที่รูปแบบกำรจัดกำรระบบสวัสดิกำรของรัฐจะอ้ำงอิงจำกตัวอำชีพและสังกัดเป็นหลัก  
แต่รูปแบบกำรท ำงำนที่เปลี่ยนไปมำกขึ้นโดยเฉพำะรูปแบบกำรท ำงำนของ Gig Workers รัฐบำลอำจจะต้อง
ปรับโครงสร้ำงสวัสดิกำรแรงงำนให้มีเหมำะสมและยืดหยุ่นส ำหรับแต่ละกลุ่มแรงงำนมำกขึ้น 

ข้อเสนอแนะ: หนึ่งในแนวคิดโครงสร้ำงสวัสดิกำรที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตส ำหรับ  
Gig Workers คือแนวคิดเรื่องสวัสดิกำรหรือ Welfare Package แบบ Tailor Made ที่ท ำให้แรงงำนสำมำรถ
เลือกรับสวัสดิกำรตำมกลุ่มได้อย่ำงเหมำะสม เช่น 
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- กลุ่ม Digital Natives5 ที่อำจจะต้องกำรสวัสดิกำรแบบที่ Personalized มำกขึ้น      
- กลุ่ม Physical Natives6 ที่ต้องกำรกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลที่ดีจำกภำครัฐและกำร

ควบคุมดูแลในส่วนของสัญญำกำรจ้ำงงำนที่มีควำมเป็นธรรม 
- กลุ่ม Migrant7 ที่อำจต้องกำรระบบกำร Up-skill และ Re-skill ที่มีประสิทธิภำพ กำร Up-skill 

และ Re-skill มีหลำยวิธีที่สำมำรถใช้พัฒนำคนให้พร้อมเป็น Gig Workers และมีคุณสมบัติพร้อมส ำหรับ
ท ำงำนใน Gig Economy ได้ โดยควรเริ่มต้นจำกกำรพัฒนำทักษะของตนเองด้วยกำร Up-skill และ Re-skill 
ให้ทันกับควำมต้องกำรของตลำด 

ภำครัฐควรท ำหลักสูตรที่มีกำรประเมินคุณภำพ มำรองรับควำมต้องกำรของประชำชน 
รวมถึงใช้โปรแกรมประเมินข้อมูลรำยบุคคล และวิเครำะห์ศักยภำพว่ำแต่ละคนเหมำะกับงำนแบบไหน เพ่ือให้
แต่ละคนได้ท ำงำนที่เหมำะสมกับทักษะของตนเอง ทั้งนี้ ภำครัฐควรสร้ำงตลำดแรงงำนที่รองรับคนกลุ่มใหญ่ใน
สังคมท่ีมีทักษะไม่สูงมำก และผู้สูงอำยุ รวมถึงเปิดตลำดเพื่อฝึก และพัฒนำคนไปสู่ระดับที่ต้องกำรด้วยเช่นกัน 

(4) ความสัมพันธ์การจ้างงาน Gig Workers บนแพลตฟอร์ม มักถูกแพลตฟอร์มก ำหนดให้
เป็นหุ้นส่วน (Partner) แต่กลับไม่มีอ ำนำจร่วมก ำหนดและตัดสินใจทำงนโยบำยและแนวปฏิบัติร่วมกัน  
จึงเป็นกำรท ำงำนที่มีอ ำนำจบังคับบัญชำและสภำพกำรท ำงำนที่ไม่เป็นอิสระและมีสถำนะกำรจ้ำงงำน 
เหมือนเป็นลูกจ้ำง อัตรำค่ำตอบแทน หรือปริมำณงำน ถูกจัดสรรค์โดยแพลตฟอร์ม อีกทั้ง กำรที่ถูกแพลตฟอร์ม
ก ำหนดให้เป็นหุ้นส่วน ส่งผลให้ Gig Workers ไม่ได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคมและกฎหมำยแรงงำน 

ข้อเสนอแนะ: ภำครัฐควรเข้ำมำดูแลและออกมำตรกำรบังคับแพลตฟอร์มให้ปฏิบัติต่อ 
 Gig Workers เหล่ำนี้อย่ำงเป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ Gig Workers อำทิ กำรบังคับให้ซื้อเสื้อแจ๊กเก็ต 
กระเป๋ำจัดเก็บพัสดุ ไม่สำมำรถเลือกรับงำนหรือยกเลิกงำนได้ รวมถึงไม่มีประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิต
คุ้มครองให้ในกรณีที่คนขับประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 

นอกจำกนี้ ควรท ำหน้ำที่รวบรวมแพลตฟอร์มหำงำนออนไลน์ของเอกชนเข้ำไว้ในที่แห่งเดียว
ในลักษณะรวมศูนย์ รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์ของ Gig Workers ไว้ด้วย เช่น ข้อมูลประกันสังคม 
สิทธิบัตรทอง วิธีกำรสมัครหรือลงทะเบียนในกำรรับสิทธิต่ำง ๆ เป็นต้น 

 
โดย ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ 

 ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

                                                           
5 Digital Natives หรือกลุ่มที่มีควำมพร้อมในกำรท ำงำนแบบ Digital บนแพลตฟอร์มออนไลน์ สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ต 
ได้คล่อง และไม่มีปัญหำกับกำร Work from Home 
6 Physical Natives หรือกลุ่มที่เน้นใช้เทคโนโลยีในกำรติดต่อสื่อสำรหรือรับค ำสั่งจำก Outsource เพื่อท ำงำนเท่ำนั้น เช่น 
กำรขนของ หรือกำรติดต่อท ำควำมสะอำด 
7 Migrants เป็นกลุ่มที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยไปมำได้ระหว่ำงสองกลุ่มแรกขึ้นอยู่กับทักษะของบุคคลและอำจต้องกำรกำรพัฒนำ
(Re-Skill/Up-Skill) เพื่อย้ำยกลุ่ม 
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