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Gig Economy หรือ Gig Worker คืออะไร ?

งานรูปแบบเก่าในระบบท่ีไมไ่ด้รับผลกระทบ

งานรูปแบบเก่าในระบบ

งานรูปแบบเก่าในระบบท่ีได้รับผลกระทบ

งานรูปแบบเก่านอกระบบท่ีไมไ่ด้รับผลกระทบ

งานรูปแบบเก่านอกระบบ

งานรูปแบบเก่านอกระบบท่ีได้รับผลกระทบ

Cloud work

งานทีส่ามารถท าจากท่ีใดก็ได้

Crowd work

Cloud work

Crowd work

งานรูปแบบใหม่ งานรูปแบบใหมน่อกระบบ

งานรูปแบบใหมใ่นระบบ
Platform Work/ On-demand works

Gig Work

งานรูปแบบเก่า

Future of Work

งานทีก่ารท าชิ้นงานข้ึนกับ

สถานท่ีเชิงกายภาพ

งานรูปแบบใหมน่อกระบบ

ทีส่ามารถท าจากทีใ่ดก็ได้

งานรูปแบบใหมน่อกระบบ

ทีก่ารท างานข้ึนกับสถานท่ีเชิงกายภาพ

งานรูปแบบใหมน่อกระบบ

บนความสัมพันธ์

การจ้างงานแบบใหม่

งานรูปแบบเก่า

บนความสัมพันธ์

การจ้างงานแบบใหม่

ภาพที่ 1: รูปแบบของงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

ที่มา: คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ จากการสัมมนาระดมความเห็นทางระบบออนไลน์ ตลาดแรงงานไทยหลังยุค COVID-19: การปรบัตวัเพ่ือความอยู่รอดและยั่งยืน ผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงของการท างานแบบกิ๊กในยุคหลังโควิด 19 ณ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น.
ประมวลผลโดย: ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)

Gig เป็นค าแสลง หมายถึง นักดนตรีรับจ้างท่ีรับงานเป็นครั้งๆ ไป

Gig Economy คือคือระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากงานแบบ
ครั้งคราว หรืองานท่ีรับจ้างแล้วจบไป

Gig Workers คือ ลูกจ้างในรูปแบบชั่วคราว สัญญาจ้าง ฟรีแลนซ์
หรือแม้แต่คนที่ท าธุรกิจส่วนตัวแบบท่ีไม่มีลูกจ้าง

Platform Economy คือ เศรษฐกิจที่เกิดจากการจับคู่
ความต้องการผู้ เสนอขายสินค้าและบริการ ผ่านระบบ
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) โดยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) แพลตฟอร์ม (2) ผู้ขาย
สินค้าหรือบริการ และ (3) ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

รูปแบบงานในอนาคต (Future of Work) 3 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) งานรูปแบบเก่า คือ งานท่ีต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างไร แต่งานรูปแบบเดิมก็ยังคงอยู่

(2) งานรูปแบบเก่าบนความสัมพันธ์การจ้างงานแบบใหม่
คือ งานท่ีมีความสัมพันธ์การจ้างงานท่ีซับซ้อนมากย่ิงขึ้น

(3) งานรูปแบบใหม่ คือ งานท่ีมักจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ



ปัจจัยที่สนับสนุนให้ Gig Economy เติบโต

เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด 
โดยเฉพาะความนิยมท่ีเพ่ิมขึ้นของแพลตฟอร์มหางานต่าง ๆ
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย

ความยืดหยุ่นในการจ้างงานของผู้ประกอบการ
ในบางธุรกิจมีความจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมบางอย่างในช่วงเวลาสั้นๆ

วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม เช่น Gen Y และ Gen Z
ต้องการความอิสระในการท างาน การตัดสินใจ รวมไปถึงการบริหารเวลา

แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy)
เป็นการชวนให้เราน าของท่ีมีอยู่มาแบ่งให้คนอื่นใช้งานแนวคิดนี้
ท าให้เกิดงานและช่องทางหารายได้ใหม่ ๆ

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์
(Aged Society) ในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย

การแพร่ระบาดของโควิด 19
องค์กรธุรกิจต้องการลดต้นทุนด้านสวัสดิการบุคลากร
จึงลดจ านวนพนักงานประจ าและจ้างงานแบบชั่วคราวมากขึ้น



สถานการณ์ Gig Economy ทั่วโลกก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19
สถานการณ์การจ้างงานในระดับโลกก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไปทั่วโลก 
พบว่า “การจ้างงานแบบไม่ประจ า” มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ A: การจ้างงานที่ไม่ม่ันคง (หน่วย: ล้านคน)

ที่มา: รายงานของ World Employment  Social Outlook – Trends 2017 ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หมายเหตุ: ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นสูงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

Gig Economy สร้างรายได้รวม
2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี  2561
และเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยสะสม (CRGR) ในระหว่างปี 2561 – 2566
อยู่ท่ีร้อยละ 17.4

ภาพที่ 2: มูลค่าตลาดและอัตรา
การ เติ บ โต เฉลี่ ยส ะสมของ 
Gig Economy ปี 2561 - 2566

ที่มา: https://mariskarichters.com/ อ้างอิงจาก Mastercard

นอกจากนี้ รายงานจากเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ท่ีเผยแพร่เมื่อ
เดือนกันยายน 2561 ระบุว่า จากนี้ไปจะมีงานใหม่เกิดขึ้น 133 ล้านอัตรา 
หรือเทียบกับงานท่ีหายไปจะเท่ากับว่ามีต าแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้น 58 ล้านอัตราทั่วโลก
แต่รูปแบบของงานสัญญาจ้างระยะสั้นและฟรีแลนซ์ หรือ Gig Workers จะมากขึ้น

ในด้านรายได้ของ Gig Workers บริษัท Payoneer ได้ท าการส ารวจ 2018 Payoneer 
Freelancer Income Survey ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2560

นอกจากนี้ยังพบว่าฟรีแลนซ์ที่มีอายุมากกว่าจะท าเงินได้มากกว่าฟรีแลนซ์ที่อายุน้อยกว่า
ส่วนสิ่งท่ีฟรีแลนซ์ต้องการปรับปรุงมากท่ีสุดคือ ต้องการค่าตอบแทนจากการท างานเพิ่มขึ้น

ประมาณคร่ึงหนึ่งของฟรีแลนซ์
ที่ตอบแบบสอบถามท างาน 
30-50 ช.ม./สัปดาห์

รายได้เฉลี่ย 19 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช.ม.
โดยมีอัตราต้ังแต่ 11-28 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม

ความพึงพอใจของรายได้โดยรวมเฉลี่ยแล้ว
อยู่ในระดับปานกลางที่คะแนน 5.03 
(จากคะแนนระดับความพึงพอใจ 1-10) 



สถานการณ์ Gig Economy ทั่วโลกหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19
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ที่มา: จากการส ารวจของบริษัท Payoneer ในปี 2563
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)

ภาพท่ี B: ประเทศที่มีการเติบโตของ Gig Workers 
มากที่สุดในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562
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ที่มา: จากการส ารวจของบริษัท Payoneer ในปี 2563
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)

ภาพที่ C: ประเทศที่มีการเติบโตของ Gig Workers 
มากที่สุดในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก โดยองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ว่า การคาดการณ์เรื่องตลาดแรงงาน
หลังยุคโควิด 19 "World Employment and Social Outlook: Trends 2021" 

ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงาน เกิดอาชีพและความต้องการแรงงานใหม่
องค์กรต้องปรับโครงสร้างบุคลากร ต้องหันมาจริงจังกับการพึ่งพาการท างานท่ีมีความยืดหยุ่น
จึงอาจกล่าวได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นตัวเร่งการเติบโตของ Gig Economy

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ Freelancer.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ประกาศหา
งานฟรีแลนซ์ที่มีผู้นิยมท่ัวโลก

คาดว่าตัวเลขคนตกงานทั่วโลกจะเพ่ิมขึน้เป็น 

205
ล้านคนภายในปี 2565

จากระดับก่อนยุคโควิด 19

187
ล้านคนเมื่อปี 2562

มีการประกาศหาคนท างานแบบฟรีแลนซ์กว่า

605,000
คร้ังในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ซ่ึงนับว่าเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ

41
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

โดยความต้องการจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ที่เพ่ิมขึ้นนี้ เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยตรง  
เพราะผู้จ้างงาน หรือเจ้าของธุรกิจต้องการคุมงบประมาณ และต้องการแรงงานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม 
ในด้านของแรงงานเองก็มีความสนใจงานที่มีความอิสระมากกว่างานประจ าแบบเดิม ๆ



หรือ

1    7
ของประชากรวัยท างาน

สถานการณ์ Gig Economy ในกลุ่มประเทศ OECD
สหรัฐอเมริกา
ปี 2553 ถึง ปี 2562 Gig Workers 
มีการเติบโตร้อยละ 15 หรือมี
จ านวนเพิ่มขึ้น 6 ล้านคน

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
Gig Workers ในสหราชอาณาจักร 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นเท่าตัวในระหว่าง
ปี 2559 ถึง ปี 2562

ญี่ปุ่น
บริษัทส่วนใหญ่ท าธุรกิจกับบริษัท
ด้วยกันเป็นหลัก และมักจะท าธุรกิจ
กับบุคคลให้น้อยท่ีสุด โดยเลือกท า
ในส่ิงท่ีจ าเป็นเท่านั้น

มี Gig Workers 
เพียงร้อยละ

7
ของจ านวน

แรงงานทั้งหมด

มีแพลตฟอร์มหางานส าหรับ 
Gig Workers มากกว่า

100
แพลตฟอร์ม

มากกว่า 1 ใน 3 ของ 
Gig Workers ในออสเตรเลีย
หางานจากหลายแพลตฟอร์ม

งาน Gig Workers ถ่ายภาพและ
วิดี โอในออสเตรเลีย โดยท่ัวไป
ลูกค้าไม่ ได้สนใจประสบการณ์
ของช่างภาพเสมอไป

ลู ก ค้ า มั ก จ ะ เ ลื อ ก
ช่างภาพที่ “กดราคา
ตนเองให้ต่ ากว่าคนอื่น”

เช่น การออกแบบกราฟิก
การพัฒนาซอฟต์แวร์

Gig Workers ในญี่ปุ่นมักจะได้รับ
ข้อเสนองานจากอดีตนายจ้างหรือ
สถาบันท่ีเคยได้ไปฝึกอบรมในอดีต

ก าหนดให้คนขับต้องได้รับใบอนุญาต
ขับแท็กซี่ก่อนจึงจะสามารถให้บริการ
ผู้โดยสารได้

เป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
แพลตฟอร์ม เช่น Uber 
และ Lyft

ในสหราชอาณาจักรมีถึง

4.4
ล้านคน

ใน

Gig Workers ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้
ประเทศ 2 หมื่นล้านปอนด์ฯ

เทียบเท่ากับอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ

การเติบโตของ Gig Workers ถูก
ขับเคล่ือนโดยคนรุ่นใหม่

อายุ 16 - 24 ปี
คิดเป็นร้อยละ

31.5

อายุ 25 - 34 ปี
คิดเป็นร้อยละ

16.4

ในปี 2564 จ านวน Gig Workersสหรัฐอ เมริก ามีจ านวน 
Gig Workers ประมาณ

57
ล้านคน

คิดเป็นร้อยละ

35
ของจ านวนแรงงาน
ทั้งหมดของประเทศ

ในแ ต่ละปี  Gig Workers 
สร้างรายได้ให้ประเทศประมาณ

1
ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

คิดเป็นร้อยละ

5
ของ GDP

Gen Z ในสหรัฐอเมริกา เลือกท างาน
แบบ Gig Workers มากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ

53
ของประชากร Gen Z (อายุ 18 - 22) ทั้งหมด



สถานการณ์ Gig Economy ในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน
ฮ่องกง
คาดว่าการขาดแคลนแรงงานทักษะ
จะพุ่งสูงถึง 47 ล้านคนภายในปี 2573
Gig Workers เติบโตอย่างมาก
เนื่องจากคนฮ่องกง 9 ใน 10 คน
ต้องการท า งานที่ มี ความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น

ในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา มี Gig Workers
เพิ่มขึ้นร้อยละ

การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท าให้นายจ้างต้องปรับปรุงกลยุทธ์ด้านก าลังคน

การแพร่ ระบาดของโควิด 2019
ได้ท าลาย Gig Workers เพราะต้องถูก
ยกเลิกงานอันเนื่องจากมาตรการ
ยับยั้งการแพร่ระบาด
ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือคร้ังเดียว
จ านวน 7,500 ดอลลาร์ฮ่องกง
ต่อรายผ่านบัญชีกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ

สิงคโปร์
กระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ ได้
ส ารวจแรงงานประจ าปี 2563 พบว่า

228,200 ค น 
ท างานเป็น GigWorkers เป็นประจ าระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2562 ถึงมิถุนายน 2563

คิดเป็นร้อยละ

9.7
ของจ านวน
แรงงานทั้งหมด

ร้อยละ 74 ของ 
Gig Workers มีอายุ

40
ปีขึ้นไป

จากการแพร่ระบาดของโควิด 19
ในปี 2563 ร้อยละ 52 ประสบปัญหา
ในการท างานในปี 2563 ซึ่งปัญหาท่ี
ต้องเผชิญ เช่น

จ านวนงานไม่เพียงพอ 
ร้อยละ 52

ความไม่แน่นอนที่
จะหางานได้เพียงพอ 

ร้อยละ 26

40

ฟิลิปปินส์
Gig Economy หรือ Gig Workers 
เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานนอกระบบ

อินเดีย
อินเดียค่อย ๆ ยอมรับการท างาน
แบบ Gig Economy

รูปแบบทั่วไปของ Gig Workers ในฟิลิปปินส์
คือ ฟรีแลนซ์ หรือที่เรียกว่าการท างานออนไลน์

ฟิลิปปินส์มีการเติบโตของ 
Gig Workers อยู่ในอันดับที่

1 ของโลก

จากการส ารวจโดย Payoneer ในปี 2563
มีรายได้จากการท างาน
อิสระเพ่ิมขึ้นร้อยละ

35
กฎหมายแรงงานของฟิลิปปินส์
ไม่คุ้มครองแรงงานนอกระบบ

สิทธิ์ของ Gig Workers 
ขึ้นอยู่กับความเมตตา
ของลูกค้าและนายจ้าง

Gig Workers ชาวอินเดีย
มีสัดส่วนถึงร้อยละ

24
ของ Gig Workers 
ออนไลน์ทั่วโลก

Gig Economy ในอินเดีย
มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ถึง

2 - 3
หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

ภายในปี 2568

อินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
ส าหรับฟรีแลนซ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านรองจากสหรัฐอเมริกา

การพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
เ ป็ น อ า ชี พ อั น ดั บ ต้ น  ๆ  ข อ ง 
Gig Economy ในอินเดีย

จีน
ระบบการสื่ อ ส า ร โ ดย เ ฉพาะ
อินเทอร์เน็ตของจีนได้สร้างระบบ
นิเวศน์ส าหรับ Gig Economy ขึ้นมา

ในปี 2564 คาดว่า จีนมี 
Gig Worker ประมาณ

200
ล้านคนทั่วประเทศ

คิดเป็นเกือบ

1 ใน 4
ของแรงงานชาวจีน

ทั้งหมด
ซ่ึงย้อนกลับไปในปี  2559 จากรายงานของ 
LinkedIn ระบุว่า มีผู้ท างานอิสระเพียง 30 ล้านคน

รายงานปี 2563 โดย Zhaopin ผู้ให้บริการ
จัดหางานออนไลน์ของจีน กล่าวว่า 
นอกเหนือจากรายได้แล้ว คนจีนที่มี
อายุต่ ากว่า 30 ปี
กล่าวอีกว่า “เจ้าของร้าน
อิสระ” และ “ช่างภาพอิสระ” อยู่ในสองอันดับ
แรกของอาชีพที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากท ามากที่สุด

นอกเหนือจากบริการเรียกรถรับส่ง บริการ Delivery ซ่ึง
เป็นหัวใจส าคัญของ Gig Economy ในประเทศจีน
ผู้บริโภคชาวจีนสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลาย
กว่าในประเทศอื่น เช่น บริการขับรถยนต์ส่วนตัว
บริการให้เช่าแฟนหนุ่ม บริการรับจ้างยืนต่อแถวมืออาชีพ



การสนับสนุนของภาครัฐต่อ Gig Economy ของในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สรรพากรสหรัฐเปิด “Gig Economy Tax Center” 
เพื่อจัดเก็บภาษีจากกิจกรรมออนไลน์ประเภท “Gig Work”

โดยให้ผู้เสียภาษีเก็บหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับเงินได้ และยื่น
เสียภาษีแบบเฉลี่ยเป็นรายไตรมาส

รัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และอิลลินอยส์ 
เปลี่ยนแปลง Gig Workers ให้เป็นพนักงานประจ า

รั ฐ แ คลิ ฟอ ร์ เ นี ย  ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว  Assembly Bill 5
ซึ่งปรับปรุงสัญญาการจ้างงาน Gig Workers เช่น 

คนขับ Uber สามารถก าหนดอัตรา
ค่าโดยสารเองได้ และสามารถปฏิเสธ
ค าขอของผู้โดยสารโดยไม่ต้องถูกลงโทษ

จีน
Ant Financial เปิดตัวโครงการสวัสดิการส าหรับ
ร้านค้าขนาดเล็กและแรงงานอิสระท่ีใช้ AliPay

สามารถรับสิทธิประกันสุขภาพฟรี
ความคุ้มครองสูงสุด 20,000หยวน

รายได้ ท่ีได้รับจากการท างานแบบ Gig Workers 
มักจะเลี่ยงการเสียภาษี จีนจึงก าลังน าร่องโครงการ
บล็อกเชนด้วย WeChat Pay

ข้อมูลการท าธุรกรรมจะถูกส่ง
ให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี

สหราชอาณาจักร
ศาลแรงงานของสหราชอาณาจักรท่ีตัดสินให้ Uber 
ต้องให้สิทธิ์ Gig Workers เช่นเดียวกับพนักงานประจ า

ศาลฎีกาของสหราชอาณาจักร
ตั ดสิ นให้พนั กงานขั บรถ
รับจ้างให้เป็นพนักงานประจ า

สหภาพยุโรป
ปรับปรุงมาตรฐานชั่วโมงการท างานขั้นต่ าส าหรับ 
Gig Workers ท้ังหมด ซึ่งรวมถึง

การเพ่ิมชั่วโมงการท างานได้ยาวนานขึ้น
สิทธิ์ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนส าหรับ
การยกเลิกงานที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว

สเปน
เปิดตัว “Rider Law” ซึ่งจัดหมวดหมู่พนักงานส่งอาหาร
แบบ Gig Workers ให้เป็นพนักงานประจ า

กฎหมายยังบังคับให้นายจ้างต้อง
เปิดเผยอัลกอริธึมในการจัดสรรงาน

ญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่นได้เร่ิมส่งเสริมให้ประชาชนท างานท่ีสอง

บริษัทบางแห่งอนุญาตให้
พนักงานท างานที่สองได้

เปิดทางให้ผู้ท่ีมีอายุ 60 ปี ได้ท างานต่อไปได้จนถึงอายุ 70 ปี
สนับสนุนแนวปฏิบัติ
ในการจ้างผู้สูงอายุ
ในการท างานชั่วคราว



สถานการณ์ Gig Economy ในประเทศไทย

ส าหรับประเทศไทย Gig Economy ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อาจเป็นเพียงค าท่ี
ไม่คุ้นหูคนไทยเท่านั้น โดยในบริบทของประเทศไทยอาจให้ความหมายของ
Gig Economy ท่ีรวมถึงการจ้างงานนอกระบบทั้งหมด ทุกประเภท

ตัวอย่างของ Gig Workers ในประเทศไทย ท่ีมีให้เห็นตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน เช่น แรงงานในภาคการเกษตรท่ีเดินทางเข้ามาหางานท า
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงนอกฤดูกาลท าการเกษตร

จากข้อมูลของกลุ่ม บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย
หลายองค์กรอาจลดหรือจ ากัดการจ้างพนักงานประจ าลงเรื่อย ๆ  แต่จะเพิ่มการจ้าง Gig Workers เข้ามาท างานมากขึ้น
โดยเฉพาะกับบางต าแหน่งท่ีต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยข้อมูลจากการส ารวจของอเด็คโก้ 
ประเทศไทย ซึ่งมีการเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2559-2560 พบว่า 

ผู้สมัครงานต่างให้ความสนใจงานรูปแบบ Gig Workers ระยะสั้นมากถึงร้อยละ 

53 และยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ก็มีการจัดหาบุคลากรในรูปแบบ Gig Workers
ในปี 2561 ปตท. จ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ในอนาคตของ ปตท.

อย่างไรก็ตาม การจัดหาพนักงานท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน 3 ด้านดังกล่าวค่อนข้างหายาก
ปตท. ต้องปรับวิธีการสรรหาบุคลากร ด้วยการใช้วิธีว่าจ้างในรูปแบบ Gig Workers เป็นโปรเจกต์ หรือประมาณ 3 ปี
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เข้ามาท างาน โดยมีอัตราค่าตอบแทนเหมือนกับพนักงานประจ าทุกอย่างแต่ไม่ได้รับสวัสดิการใด ๆ

โรโบติกส์ (Robotics)ครอบคลุมทั้งหุ่นยนต์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)



จ านวนของ Gig Workers ในประเทศไทย
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ภาพที่ 8: จ านวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40) (หน่วย: ล้านคน)

ผู้ประกันตนมาตรา 40

ข้อมูลท่ีใกล้เคียงกันซึ่งอาจน ามาสะท้อนภาพของจ านวน Gig Worker ในประเทศไทยได้ คือ 
จ านวนผู้มีงานท าท่ีอยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ

ในปี 2564 มีแรงงานนอกระบบจ านวน 19.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 52 ของผู้มีงานท า
ท้ังนี้ เป็นแรงงานนอกระบบท่ีอยู่นอกภาคการเกษตร 8.23 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 42
ของแรงงานนอกระบบ

นอกจากนี้ ข้อมูลอีกชุดหนึ่งท่ีอาจน ามาสะท้อน Gig Worker ในประเทศไทย คือ 
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งสะท้องให้เห็นถึงจ านวนของ Gig Worker ท่ีอยู่ในระบบการ
คุ้มครองทางสังคม โดย พบว่า ณ เดือนธันวาคม ปี 2564 มีจ านวนผู้ประกันตนมาตรา 40
จ านวน 10.66 ล้านราย ขยายตัวร้อยละ 203.93 เมื่อเทียบกับ ณ เดือนธันวาคม ปี 2563



Generation ของ Gig Worker ในประเทศไทย
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ร้อยละของตัวอย่าง
จ าแนกตามช่วงอายุ

ภาพที่ 9: Gig Worker จ าแนกตามอายุ
อายุต่ ากว่า 20 ปี ช่วงอายุ 20 – 29 ปี ช่วงอายุ 30 – 39 ปี
ช่วงอายุ 40 – 49 ปี ช่วงอายุ 50 – 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

ที่มา: การส ารวจสถานการณ์เศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy) ของประเทศไทย ของ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2562) 
ซ่ึงส ารวจแรงงานที่ท างานโดยไม่มีสัญญาจ้างงานผูกพันในลักษณะของการจ้างงานประจ า ประกอบอาชีพไม่ผิดกฎหมาย 
และงานที่ท ามีความเกี่ยวข้องกับ Online platform ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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จ านวนประชากร
จากการทะเบียน 
จ าแนกตามอายุ

ภาพที่ 10: จ านวนประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามอายุ ปี 2563 (หน่วย: ล้านคน) 
Gen Alpha (อายุต่ ากว่า 10 ปี) Gen Z (อายุ 11 - 23 ปี) Gen Y (อายุ 24 - 40 ปี)
Gen X (อายุ 41 - 55 ปี) Baby boomer (อายุ 56 - 74 ปี) Post war (อายุ 75 ปีข้ึนไป)
อื่นๆ

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 10 ม.ค. 65
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หมายเหตุ: อื่น  ๆประกอบด้วย ไม่ทราบ/ระบุปีจันทรคติ ประชากรในทะเบยีนบา้นกลางประชากรที่มิใชส่ัญชาติไทยและประชากรอยู่ระหว่างการย้าย

Gig Worker ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคน Gen Y Gen X และ Gen Z เป็นหลัก

ท้ังนี้ ในปี 2563 กลุ่มคน Gen Y Gen X และ Gen Z คิดเป็นร้อยละ 63.71 
ของจ านวนประชากรไทย

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ท่ีกลุ่มคน Gen Y และ Gen X จะเข้ามาแทนท่ีกลุ่มคนอื่นๆ ก่อนหน้า
ในหลากหลายต าแหน่งงาน จะส่งผลให้ตลาดแรงงานไทยเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคน Gen Z ท่ีก าลังทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา
ซึ่งในอนาคต Gig Worker อาจกลายเป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประไทย



Gig Workers กับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย

หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ 
ประเทศไทยเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในปี 2548
ประเทศไทยเข้าสูส่ังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564
ประเทศไทยจะก้าวสูส่ังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society) ในปี 2575

ในปี 2563 ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุท้ังหมด 12.75 ล้านคน โดยเป็นผู้สูงอายุที่ท างาน 4.7 ล้านคน
หากจ าแนกผู้สูงอายุท่ีท างาน ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร พบว่า ท างานในภาคการเกษตร 2.86 ล้านคน
หากจ าแนกผู้สูงอายุท่ีท างาน ตามแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ พบว่า แรงงานนอกระบบ 4.1 ล้านคน
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ท่ีมา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 28 ม.ค. 65
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภาพที่ 11 จ านวนผู้สูงอายุที่ท างาน จ าแนกตามแรงงานในระบบ
และนอกระบบ (หน่วย: ล้านคน)

แรงงานในระบบ แรงงงานนอกระบบ

แม้ว่าผู้สูงอายุอาจจะไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงงานได้เหมือน
อย่างคนรุ่นหลัง แต่ก็สามารถท างานในรูปแบบ Gig Workers แบบดั้งเดิมได้

การเป็น Gig Workers ส าหรับผู้สูงอายุมีข้อดี
มีความเป็นอิสระในการท างาน ไม่ต้องมีสัญญาผูกมัดระยะยาว 
สามารถท างานได้ตามเวลาของตนเอง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ผู้สูงอายุบางรายสามารถพึ่งพาตนเองได้จากค่าตอบแทนในการท างาน
ผู้สูงอายุท่ีถูกจ้างงาน ก็จะเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ไม่รู้สึกเศร้าซึม



Case Study ของ Gig Workers ในประเทศไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
รายที่ 1: รับแต่งหน้า เกล้าผม ต่อขนตา นอกสถานที่ อายุ 47

ท ามาได้กว่า 3 ปีแล้ว ต้องไปเรียนแต่งหน้า/
ต่อขนตาก่อนเป็นเวลา 1 ปี

ในช่วงการระบาดของโควิด 19 มีงานจ้างน้อย
มากเพราะงานแต่งงานถูกยกเลิก กีฬาสีที่
โรงเรียนก็จัดไม่ได้ มีแต่งานเล็ก ๆ น้อย ๆ

รายที่ 2: ไรเดอร์แพลตฟอร์มส่งอาหาร และรับจ้างส่งสินค้า/
ซื้อสินค้า อายุ 32 ปี

เคยท า ง านขับรถ เซอร์ วิ ส ดัน เครื่ อ งบิ นที่
ท่าอากาศยานเป็นเวลา 7 ปี หลังจากการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทจ่ายค่าจ้างลดลง

เห็นอาชีพไรเดอร์ก าลังเป็นท่ีนิยมจึงมองเห็น
โอกาส เพราะพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปชอบ
ความสบายมากขึ้น และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใน
การติดเช้ือโควิด 19

การหารายได้จากอาชีพนี้หากขยันหางานจะมีรายได้มากกว่าเงินเดือน
ประจ า ไม่มีเพดานเงินเดือน ข้ึนกับความขยันของตนเอง

มีข้อเสียคือเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน ซื้อกรมธรรม์เองไม่เคยพึ่งอะไรจาก
ภาครัฐเคยใช้ประกันสังคมรับเงินคนว่างงาน

การหางานจะอาศัยลูกค้าประจ าบอกต่อกันไป มีการสร้างเพจใน 
Facebook ในการช่วยหางาน และแสดงผลงานให้ลูกค้าได้ดูก่อน

ในด้านความคุ้มครองมีการใช้ประกันสังคมมาตรา 39

รายที่ 3: นักร้อง/พิธีกรอิสระ อายุ 46 ปี

เป็นนักร้องพิธีกรอิสระท ามา 12 ปีแล้ว รับจ้าง
ร้องเพลงตามงานสังสรรค์และร้านอาหาร

ท าแต่อาชีพร้องเพลงมาตลอด เมื่อเจอกับการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ได้รับผลกระทบทุก
ด้านจากมาตรการควบคุมการระบาด ต้องยกเลิก
งานเลี้ยงไม่มีงานท า จึงยังปรับตัวไม่ได้

ยังมองไม่เห็นว่าอนาคตของนักร้องจะเป็นอย่างไร แต่ช่วงนี้เริ่มดีขึ้นกว่า
ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 รอบแรก เริ่มมีงานจ้างเข้ามาบ้างแต่ก็ยัง
ไม่ดีเหมือนเดิมอาจจะต้องหาอาชีพใหม่

ในด้านความคุ้มครองมีบัตรทอง 30 บาทในการรักษาพยาบาล

รายที่ 4: ทนายความอิสระ อายุ 41 ปี
การเป็นทนายอิสระคืออิสระ มีเวลาให้ตนเอง 
ท ามากได้มากท าน้อยได้น้อย ต่างกับการรับ
เงินเดือนซึ่งไม่มีอิสระ เติบโตในสายงานได้ยาก
และไม่สามารถเลือกท าคดีได้

ต้องท าให้คนรู้ จักให้ ได้ว่ า เก่งทางด้านไหน 
ทนายความแต่ละคนมีความเก่งกันคนละด้าน 
ส่วนตัวจะเช่ียวชาญทางด้านบังคับคดี การติดตาม
หนี้สิน หากเป็นการขายความรู้จะอยู่ได้นาน

วิธีการหาลูกค้าพยายามไปร่วมงานสังคม เช่น งานแข่งกีฬา งานของ อบต.

จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีผลกระทบพอสมควร ลูกความไม่มีเงินจ้าง

ในด้านความคุ้มครองมีประกันสุขภาพส่วนตัว

รายที่ 5: รับจ้างประกอบอาหารในงานจัดเลี้ยง 
(พ่อครัวรายวัน) อายุ 42 ปี
ตอนนี้ท างานเป็นพ่อครัวรับจ้าง ก่อนหน้านี้เป็น
เชฟที่โรงแรมในกรุงเทพฯ มากว่า 10 ปี แต่ถูก
เลิกจ้าง จึงกลับบ้านเพื่อมาท าร้านอาหารและ
เหมาท าอาหารตามงานจัดเลี้ยง

แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้การจัดเลี้ยงต้องถูกยกเลิกจึง
ไม่มีงานจ้าง จึงผันตัวมาเป็นพ่อครัวรับจ้างส่วนมากจะรับจ้างท างานที่ร้าน
ของเพื่อน ๆ และรับจ้างไปท าอาหารตามงานจัดเลี้ยงต่าง ๆ

ในด้านความคุ้มครองมีการใช้ประกันสังคมมาตรา 39

จาก Case Study ข้างต้น จะพบว่า มีทั้ง Gig Workers 
ที่เป็น Gig Workers อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 และ Gig Workers ที่ออกจากงานประจ า
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 จากการถูกเลิกจ้าง 
หรือลดเงินเดือนลง และผันตัว เป็น Gig Workers 
ซึ่งทุกรายต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด 19 ส่วนในด้านความคุ้มครองของ Gig Workers 
มีทั้งรายที่มีประกันสังคม และบัตรทอง 30 บาท นอกจากนี้
บางรายยังมีการซื้อความคุ้มครองส่วนบุคคลเพ่ิมเติม



แนวโน้มการท างานหลังการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 19
ภาพที่ 13: แนวโน้มการท างานในอนาคต

ที่มา: บทความ ตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 (ตอน 5): แรงงานกิ๊กนอกระบบจะปรับตัวอย่างไร

หากสรุป แนวโน้มการท างานในอนาคตส าหรับ Gig Workers 
มี 3 ประเด็นท่ีร้อยเรียงกันอยู่ 
(1) ตลาดแรงงาน งานบางรูปแบบไม่มีอุปสงค์ของแรงงาน 
มีแต่อุปทานของแรงงาน หรืองานบางรูปแบบอาจถูกแทนท่ีด้วย
หุ่นยนต์มากขึ้น
(2) คุณภาพชีวิต เกิดการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา หรือการจ้างงาน
ในระยะสั้น โดยแรงงานบางส่วนอาจใช้แพลตฟอร์มในการเข้าถึงงาน 
(3) พื้นที่ท างาน บางคนท างานจากท่ีบ้าน เกิดการท างานไร้พรมแดน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งมารองรับให้ชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้นท้ังในระยะเวลา
ท างานและนอกระยะเวลาท างาน

ภาพที่ 14: บทบาทของ Gig Worker กับการท างานในอนาคต

ที่มา: บทความ ตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 (ตอน 5): แรงงานกิ๊กนอกระบบจะปรับตัวอย่างไร

นอกจากนี้ ยังมีบทบาทของเทคโนโลยีท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต อีกท้ังในอนาคตโลกอาจเผชิญกับความไม่แน่นอน 
และเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้บ่อยครั้งขึ้นจนถูก
เรียกว่าเป็นยุค VUCA World

งาน ท่ี เคยถู กมองว่ ามั่ นคง  อาจจะ ไม่มั่ นคงอี กต่ อ ไป 
Gig Workers ท่ีพึ่ งพารายได้หลายช่องทางอาจจะเป็น
ทางเลือกท่ีมั่นคงมากกว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน 

การท างานแบบ Gig Workers อาจจะกลายเป็นตัวเลือกใหม่
หรือ New Normal ของการท างานในอนาคตหลังยุคโควิด 19

การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นตัวเร่งให้รูปแบบ
การท างานเปลี่ยนแปลงไป

องค์กรภาคเอกชนหลายแห่งต้องปรับตัวลดขนาด
ของธุรกิจให้เล็กลง ลดจ านวนพนักงานลง และไม่
รับพนักงานใหม่ หรือในบางแห่งต้องปิดกิจการไป 
แรงงานท่ีถูกปลดออกจากงาน

กลุ่มคนท่ีก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงเวลา
ดังกล่าวก็อาจผันตัวไปเป็น Gig Workers ตั้งแต่
ช่วงเริ่มแรกในการเข้าสูต่ลาดแรงงาน

พบว่า ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ประเทศไทยมี
อัตราการว่างงานจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่ม
อายุ 15 – 19 ปี มีอัตราการว่างงานมากท่ีสุด 
ท่ีร้อยละ 9.74 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 20 – 24 ปี 
มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 8.35 และกลุ่มอายุ 
25 – 29 ปี มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 3.97



Gig Workers เป็น SME หรือไม่

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

ร้อยละของตัวอย่าง 
ที่ระบุรายจากการ

ท างานอิสระต่อเดือน

ภาพที่ 15: รายได้ต่อเดือนของ Gig Worker
ไม่เกิน 10,000 10,001 - 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท 30,001 - 40,000 บาท

40,001 - 50,000 บาท มากกว่า 50,000 บาท ไม่ระบุ

ที่มา: การส ารวจสถานการณ์เศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy) ของประเทศไทย ของ ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ (2562) 
ซ่ึงส ารวจแรงงานที่ท างานโดยไม่มีสัญญาจ้างงานผูกพันในลักษณะของการจ้างงานประจ า ประกอบอาชีพไม่ผิดกฎหมาย 
และงานที่ท ามีความเกี่ยวข้องกับ Online platform ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ตารางท่ี 1 นิยาม SMEs

ประเภทกิจการ

วิสาหกิจขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดกลาง

วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม
รายได้ต่อปี
(ลา้นบาท)

การจ้างงาน
(คน)

รายได้ต่อปี
(ลา้นบาท)

การจ้างงาน
(คน)

รายได้ต่อปี
(ลา้นบาท)

การจ้างงาน
(คน)

การผลิต ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 50 เกิน 100–500 เกิน 50-200
บริการ/ค้าส่ง/หรือค้าปลีก ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 30 เกิน 50-300 เกิน 30-100

ที่มา: ส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)

หากน ารายได้ข้างต้นมาเปรียบเทียบกับนิยาม SMEs ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม จะสามารถอนุมานได้ว่า Gig Workers ในประเทศไทยส่วนใหญ่
(ประมาณร้อยละ 91.7) เป็นวิสาหกิจขนาดย่อย (Micro)

แต่ท้ังนี้อาจต้องมีการจ าแนกเพิ่มเติมว่า Gig Workers ที่ท างานในรูปแบบงานใดบ้างที่จะเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบผู้ประกอบการ 
SME ซึ่งอาจเจาะจงไปท่ี Gig Workers ท่ีท าธุรกิจส่วนตัวแบบท่ีไม่มีลูกจ้าง หรือ Gig Workers ท่ีมีทุน (Capital) ในการ
ประกอบอาชีพเป็นของตนเอง จึงอาจพิจารณาได้ว่าไม่ใช่แรงงาน แต่เป็นผู้ประกอบการ ส่วน Gig Workers ในรูปแบบงานท่ี
ไม่มีทุนเป็นของตนเอง เช่น คนขับรถแท็กซี่ ท่ีเช่ารถมาขับรายวัน อาจมองได้ว่าเป็นเพียงแรงงานเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ประกอบการ



ผลกระทบของ Gig Economy ที่มีต่อ SME

(1) ผลกระทบด้านต้นทุนของ SME

ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการจ้าง
พนักงานประจ า

ลดต้นทุนในการจ้างในการดูแลพนักงาน 
ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ ประกันสุขภาพ 
ค่าประกันสังคม โบนัส รวมถึงมีการดูแล 
ต้อนรับต่าง ๆ

ลดการมีสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาสินทรัพย์ของกิจการ 

(2) ผลกระทบด้านระบบบริหารจัดการ
บุคคลากรของ SME

ไดค้นเก่งมาท างานให้ 

ช่วยให้ได้งานจากคนท่ีมีความถนัดสูงและ
มีประสบการณ์โดยมีต้นทุนต่ า

สามารถรับงานได้เยอะมากขึ้นจากการจ้าง 
Gig Workers

SME มักจะมีจ านวนพนักงานไม่ เยอะ 
บางครั้งพนักงานหนึ่งคนต้องท างานหลาย
หน้าท่ี ท้ังงานท่ีต้องใช้ทักษะและแรงงาน

Gig Workers จะด า เนินการตามความ
สะดวกของเขาและท างานส่งมอบให้ตามบ
รีฟแน่นอน

(3) ด้านความสามารถในการแข่งขัน
ของ SME

การจ้าง Gig Workers ให้เข้ามาช่วยเติม
เต็มสีสัน ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ให้
หลุดออกจากรูปแบบแพทเทิร์นเดิม ๆ

Gig Workers มั ก จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ ร่ ว ม 
หรือมีมุมมอง ความคิดท่ีเหมือน ๆ กับ
เจ้าของธุรกิจ

ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก  Gig Workers ไ ด้ ต า ม
ความสามารถ และมีหลากหลายราคา

Gig Workers มักจะท า ง านกั บธุ รกิ จ ท่ี
หลากหลายกว่าพนักงานในธุรกิจ สามารถ
ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมและเกี่ยวกับ
แนวโน้มทางการตลาดได้



ปัญหาของ / ผลกระทบ Gig Workers ในประเทศไทย 
และข้อเสนอะแนะแนวทางการสนับสนุน

(1) ฐานข้อมูลของภาครัฐ

ไม่มีการก าหนดนิยามของ Gig Workers 
และไม่มีการจัด เก็บข้อมูลสถิติของ 
Gig Workers 

Gig Workers ไม่ได้รับการสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงการจัดเก็บ Database ของภาครัฐ

ควรเก็บข้อมูลตลาดแรงงานในระดับพื้นท่ี

(2) การประกันสังคม

หาก Gig Workers เกิดการเจ็บป่วย
สามารถใช้ได้ เพียงสิทธิบัตรทองและ 
ผู้ประกันตนมาตรา 40

การคุ้มครองของผู้ประกันตนมาตรา 40 
ไม่ได้มีการจ าแนกความคุ้มครองตาม
บริบทความหลากหลายในอาชีพของ 
Gig Workers ผู้ประกันตนได้รับสิทธิการ
คุ้มครองท่ีเหมือน ๆ กันท้ังหมด

ข้อเสนอแนะ

จัดท าเป็นแพ็คเกจท่ีมีความหลากหลาย 
ให้ Gig Workers สามารถเลือกแพ็คเกจ
ท่ีเหมาสมกับตนเอง

(3) การพัฒนาทักษะ

การพัฒนาทักษะ  Gig Workers ท่ี มี
ทักษะการท างานไม่ซับซ้อน หากเน้น
สร้างให้เป็นผู้ประกอบการอาจไม่เหมาะสม 

อีกท้ังจากเดิมท่ีรูปแบบการจัดการระบบ
สวัสดิการของรัฐจะอ้างอิงจากตัวอาชีพ
และสังกัดเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ

ใช้แนวคิดเรื่องสวัสดิการหรือ Welfare 
Package แบบ Tailor Made ท่ี ท า ให้
แรงงานสามารถเลือกรับสวัสดิการตามกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม 

(4) ความสัมพันธ์การจ้างงาน

Gig Workers บนแพลตฟอร์ม มักถูก
แพลตฟอร์มก าหนดให้ เป็นหุ้นส่วน 
(Partner)

แต่สภาพการท างานท่ีไม่เป็นอิสระและมี
สถานะการจ้างงานเหมือนเป็นลูกจ้าง

ข้อเสนอแนะ

ภาครัฐควรเข้ามาดูแลและออกมาตรการ
บั งคับแพลตฟอร์มให้ปฏิบั ติ ต่ อ Gig 
Workers เหล่านี้อย่างเป็นธรรม

ควรท าหน้าท่ีรวบรวมแพลตฟอร์มหางาน
ออนไลน์ของเอกชนเข้าไว้ในท่ีแห่งเดียวใน
ลักษณะรวมศูนย์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล
สิทธิประโยชน์ของ Gig Workers ไว้ด้วย


