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ค�ำน�ำ
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Executive Summary

 รายงานวิจยั “เศรษฐกิจแพลตฟอร์มและผลกระทบตอ่คนงานภาคบริการ 

กรณีศกึษาประเทศไทย” โดยนกัวิจยัของสถาบนัแรงงานและเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม 

(Just Economy and Labor Institute) ได้แก่ คณุอรรคณฐั วนัทนะสมบตัิ และ 

คณุเกรียงศกัดิ์ ธีระโกวิทขจร ฉบบันี ้ศกึษาวิจยัในด้านผลกระทบของเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์มต่อการจ้างงาน ท่าทีและการตอบสนองเชิงนโยบายของรัฐบาลใน

ต่างประเทศ รวมทัง้สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างของผู้ ให้บริการในสามธุรกิจท่ีก�าลงั

ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ขบัอเูบอร์ (Uber), เจ้าของห้องพกัแอร์-

บีเอ็นบี (AirBnB) และแมบ้่าน หรือคนท�าความสะอาดบ้านบนแพลตฟอร์มบีนีท 

(BeNeat) นอกจากต้องการประมวลถงึผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็วของภาคเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และทางเลอืกเชิงนโยบายท่ีหลากหลายของ

รัฐบาลในตา่งประเทศ ประการส�าคญัท่ีสดุ นกัวิจยัทัง้สองทา่นยงัต้องการชีใ้ห้เหน็

ถงึสถานะและสภาพการท�างาน รวมถงึประสบการณ์และทศันคตขิองคนงานดจิิทลั 

ท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ใหมร่ะหวา่งนายจ้าง-ลกูจ้าง และชอ่งวา่งของความสมัพนัธ์

รูปแบบใหมด่งักลา่วกบัการคุ้มครองของกฎหมาย

 รายงานวิจยันีแ้บง่ออกเป็นสองสว่น สว่นแรก ท�าการทบทวนวรรณกรรม 

ข้อถกเถียงเก่ียวกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และการตอบสนองเชิงนโยบายโดย

รัฐบาลตา่งประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยโุรป และในสว่นท่ีสอง เป็นการศกึษา
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ในเชิงคณุภาพโดยการสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วม การสมัภาษณ์ และการสมัภาษณ์

กลุ่มแบบเจาะลกึ (focus group interview) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัสามธุรกิจดงักล่าว 

ในสองจงัหวดัคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยผู้ วิจยัได้เน้นท่ีประสบการณ์และ

ความรู้สกึของคนท�างานเป็นศนูย์กลาง

 ผลการศึกษาท่ีส�าคญั คือ ในกรณีของอเูบอร์ นกัวิจยัพบว่าในจงัหวดั

เชียงใหม่ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส�าคญั ผู้ขบัรถมากกว่าคร่ึง หรือประมาณ 58% 

จากผู้ให้สมัภาษณ์ 48 ราย ท�างานขบัรถเป็นรายได้เสริม เพราะมีรายได้หลกัท่ีมาจาก

การท�างานอ่ืน และท่ีน่าสงัเกตก็คือ ผู้ ให้บริการจ�านวนไม่น้อยเป็นผู้ เกษียณหรือ

ใกล้เกษียณอายกุารท�างาน หรือผู้ ท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงานท่ีเป็นทางการ เช่น 

แมบ้่านท่ีมีภาระครอบครัว ต้องดแูลลกูท่ียงัเลก็ ผู้ ท่ีมีปัญหาสขุภาพและก�าลงัพกัฟืน้

เพ่ือกลบัเข้าสูต่ลาด คนกลุม่นีต้า่งรู้สกึวา่แพลตฟอร์มเชน่ อเูบอร์ สร้างความยืดหยุน่

ให้พวกเขาได้ท�างานเพ่ือหารายได้เสริม และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวลง

ได้สว่นหนึง่ ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกบังานวิจยัในตา่งประเทศท่ีพบวา่เศรษฐกิจแบบ

แพลตฟอร์มนัน้ เอือ้ให้ผู้ ท่ีโดยปกตถิกูกีดกนัหรือประสบกบัอปุสรรคในการเข้าสูง่าน 

เชน่ กลุม่แรงงานอพยพ ผู้ ท่ีไมมี่วฒิุการศกึษา หรือคนท่ีมีภาระในการดแูลเดก็หรือ

ผู้สงูอายใุนครอบครัว ได้มีโอกาสท�างานและมีรายได้เพ่ิมขึน้

 อยา่งไรก็ตาม ข้อพงึสงัเกตท่ีส�าคญัจากงานวิจยัในตา่งประเทศคือ งาน

ในโลกแพลตฟอร์มดจิิทลัมกัเป็นงานชัว่คราว รายได้ต�่า และในหลายกรณี เป็นงาน

ท่ีท�าครัง้เดียวจบหรือเป็นรายชิน้ ขาดความมัน่คงในการท�างาน จงึท�าให้เกิดความ

กงัวลจากองค์กรด้านแรงงานในต่างประเทศว่า คนท�างานบนระบบแพลตฟอร์ม

อยา่งเชน่ อเูบอร์ หรือแกร็บแทก็ซ่ี ต้องท�างานในสภาพท่ีต�่ากวา่มาตรฐานแรงงาน

สากล และอยู่นอกเหนือจากการคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน กลา่วอีกนยัหนึง่ 

ในภาพรวม ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มยงัมีแนวโน้มท่ีจะท�าให้เกิดเศรษฐกิจแบบ

ไมเ่ป็นทางการ (informal economy) ขยายตวัมากย่ิงขึน้

 ประเด็นท่ีผู้ วิจัยจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรมกังวล

เป็นพิเศษ คือ หนึง่ การตกต�่าลงของมาตรฐานแรงงานและสภาพการท�างานของ

กลุม่คนท�างานใหม ่ท่ีเรียกวา่ “แรงงานดจิิทลั” สอง ความคลมุเครือในสถานะของ

คนท�างาน ท่ีในทางปฏิบตัยิงัคงตกอยูภ่ายใต้สภาพบงัคบัของบริษัทเจ้าของแพลต-
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ฟอร์มอย่างเช่นอเูบอร์ แตน่โยบายของบริษัทเหลา่นีก้ลบันิยามให้คนท�างานเป็น 

“ผู้ รับจ้าง (contractor)” หรือ “ผู้ประกอบการอิสระ” ทัง้สองประเดน็นี ้เป็นเง่ือนไข

ส�าคญัในการท�าความเข้าใจประเดน็เร่ืองการละเมิดสทิธิแรงงานของแรงงานดจิิทลั

ในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือรูปแบบการท�างานก�าลงั

เปลี่ยนแปลงไปอย่างถึงรากในเชิงโครงสร้าง ในลกัษณะท่ีเวลาและค่าตอบแทน

การท�างานถกูก�าหนดจากความต้องการบริโภคในตลาดเป็นหลกั

 ผลการศกึษาท่ีนา่สนใจอีกประเดน็หนึง่ คือ ผู้ให้บริการขบัรถในแพลตฟอร์ม

อเูบอร์บางรายตอบว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้มากพอท่ีจะเปลี่ยนงานหรือ

ออกจากงานประจ�าท่ีท�าอยู ่และหนัมาขบัรถเป็นอาชีพหลกั เพราะพวกเขาสามารถ

เลือกเวลาท�างานได้เอง ในประเด็นนี ้นกัวิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่ารายได้ท่ีสงูของผู้ขบั

อูเบอร์ในระยะเร่ิมต้นนัน้ อาจมาจากการเติบโตของแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตผุลจ�าเพาะบางประการ เชน่ หนึง่ บรรษัทข้ามชาตขินาดใหญ่ อยา่งอเูบอร์ 

(และแอร์บีเอ็นบี) มีอ�านาจครอบง�าเหนือตลาดและ/หรือมีนโยบายการอดุหนนุ 

(subsidy) ตลาดเกิดใหม่ เน่ืองจากมีการด�าเนินการในอตัราระดบัโลก ท�าให้

สามารถโยกย้ายผลก�าไรจากธรุกิจในสถานท่ีหนึง่มาอดุหนนุธรุกิจในระยะเร่ิมต้น

ในอีกสถานท่ีหนึง่ ซึง่น�าไปสูค่�าถามเร่ืองการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม

 นอกจากนี ้ ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม อาจส่งผลให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างตลาดในระดบัท้องถ่ิน ในลกัษณะท่ีท�าให้เกิดความไมม่ัน่คง

ในอาชีพท่ีสงูขึน้ในระยะยาว ความซบัซ้อนของผลกระทบนีก็้คือ มีความเป็นไปได้ 

ท่ีแรงงานในตลาดแรงงานจะมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นในการตดัสนิใจเปลีย่นงาน 

เพราะความไมม่ัน่คงนีอ้าจยงัไมป่รากฏให้เหน็ในระยะสัน้

 ส�าหรับแพลตฟอร์มท่ีสองคือ แอร์บีเอน็บี ท่ีมีขอบเขตการด�าเนินงานใน

ระดบัข้ามชาติเช่นเดียวกับอูเบอร์ โดยให้บริการจับคู่ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าห้องพกั

ทัว่โลกนัน้ มีความเก่ียวพนักบัตลาดแรงงานในหลายระดบั กลา่วคือ ประการแรก 

การเตบิโตของธรุกรรมบนแพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บี สง่ผลกระทบด้านลบโดยตรงตอ่

อตุสาหกรรมโรงแรมและท่ีพกัแบบดัง้เดิม ซึง่ยงัสง่ผลกระทบแบบลกูโซต่่อไปยงั

การจ้างงานภายในอตุสาหกรรมดงักลา่วในระดบัท้องถ่ิน กลา่วคือ ท�าให้ธรุกิจโรงแรม

ท่ีได้รับผลกระทบจากการแขง่ขนัของแอร์บีเอน็บีตอบสนองด้วยการเลกิจ้างพนกังาน-
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ประจ�าลง และหนัไปจ้างพนกังานแบบชัว่คราวแทน เพ่ือลดต้นทนุการด�าเนินการ

ให้สามารถแขง่ขนัได้  ประการท่ีสอง  ในขณะเดียวกนั การเตบิโตภายในตลาดท่ีพกั

แบบแพลตฟอร์มท�าให้เกิดความต้องการบริการตอ่เน่ืองจ�านวนมาก ไมใ่ชเ่พียงใน

ด้านพนกังานท�าความสะอาด ซกัอบรีด แตร่วมถงึการบริหารห้องพกั เชน่ การสง่มอบ

และรับคืนกุญแจ การประสานกับผู้ เข้าพกัและอ่ืนๆ ท่ีกลายเป็นตลาดเกิดใหม ่

ท่ียงัคงต้องการองค์ความรู้และการฝึกอบรม เป็นต้น

 เชน่เดียวกบักรณีของแพลตฟอร์มอเูบอร์ นกัวิจยัตัง้ข้อสงัเกตในเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงสภาพการท�างานและสิทธิแรงงาน กล่าวคือ การขยายตวัของแอร์-

บีเอน็บี อาจท�าให้เกิดการขยายตวัของแรงงานอิสระ ท่ีรวมทัง้เจ้าของห้องพกัและ

ผู้ให้บริการตอ่เน่ืองตา่งๆ ท่ีความมัน่คงในการท�างานถกูน�าไปผกูอยูก่บัความผนัผวน

ของอปุสงค์และอปุทานของตลาดท่ีพกั ถงึแม้รายงานของสถาบนัฯ ยงัไมส่ามารถ

เข้าถึงข้อมลูสถิติในระดบัภาพรวมของตลาดภายในประเทศ แต่ข้อมลูจากการ

สมัภาษณ์ผู้น�าห้องพกัเข้าให้บริการบนแพลตฟอร์มของแอร์บีเอน็บี เผยให้เหน็ถงึ

ชอ่งวา่งท่ีเดน่ชดั ระหวา่งกฎหมายท้องถ่ินท่ีล้าสมยัในการก�ากบัดแูลธรุกิจโรงแรม

และท่ีพกักบัรูปแบบธุรกรรมใหม่ท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะในเร่ืองความสมัพนัธ์แบบ

สามเส้า ระหวา่งเจ้าของแพลตฟอร์มอยา่งเชน่แอร์บีเอน็บี ผู้ เข้าพกัและผู้น�าห้องพกั

ออกให้บริการ ท่ีดเูหมือนวา่แอร์บีเอน็บีจะเป็นฝ่ายกอบโกยผลก�าไรไปเตม็ท่ี แตก่ลบั

สามารถผลกัภาระรับผิดชอบตา่งๆ ไปให้กบัผู้น�าห้องพกัออกให้บริการ ไมว่า่ในเร่ือง

ความเสี่ยงทัง้ทางด้านธุรกิจและความปลอดภยัท่ีอาจเกิดขึน้ รวมไปถึงการต้อง

รับผิดชอบภาระในการจดัการความขดัแย้งกบัผู้ใช้บริการ

 ในประเด็นเร่ืองความเสี่ยงและความปลอดภยันัน้ รายงานนีไ้ด้หยิบยก

ประเดน็ใหมข่ึน้มาเป็นข้อสงัเกตจ�านวนมาก ไมว่า่จะเป็นเร่ืองความปลอดภยัของ

ชมุชนรอบข้าง เม่ือมีผู้ เข้าพกัแปลกหน้าจ�านวนมากผลดัเปลีย่นหมนุเวียนเข้าออก 

โดยท่ีชมุชนไมส่ามารถเข้าถงึฐานข้อมลูของผู้ เข้าพกั หรือความเสีย่งของคนท�างาน

บริการ เชน่ เร่ืองการถกูลว่งละเมิดทางเพศจากผู้ เข้าพกั หรือประเดน็ท่ียงัไมช่ดัเจน

เร่ืองการประกนัความเสี่ยงตอ่ทรัพย์สิน ในกรณีท่ีห้องพกันัน้อยู่ในอาคารชดุหรือ

คอนโด เป็นต้น

 แพลตฟอร์มสดุท้ายท่ีเป็นแพลตฟอร์มท้องถ่ินในประเทศไทย คือ บีนีท 
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ท่ีให้บริการจบัคู่ผู้ รับและผู้ ให้บริการท�าความสะอาดบ้านนัน้ ถกูเลือกขึน้มาเป็น

กรณีศกึษาควบคูก่บัแพลตฟอร์มการขนสง่และบริการท่ีพกั เพราะสถาบนัฯ เลง็เหน็วา่

ธรุกิจท�าความสะอาด มีความสมัพนัธ์กบัสามบริบทท่ีส�าคญั กลา่วคือ หนึง่ บริบท

เร่ืองธุรกิจทอ่งเท่ียวและการเติบโตของธุรกิจท่ีพกัอยา่งแอร์บีเอ็นบี ท่ีเพ่ิงได้กลา่ว

ไปแล้ว สอง บริบทของตลาดแรงงานท่ีแมบ้่านท�าความสะอาดจ�านวนมากเป็นผู้หญิง 

มาจากครอบครัวท่ีมีรายได้ต�่า และมีแนวโน้มท่ีจะเป็นแรงงานข้ามชาตท่ีิมีอ�านาจ

ตอ่รองต�า่และมกัมีความเสีย่งตอ่การถกูเอาเปรียบและละเมิดสทิธิ และสาม บริบท

ของสงัคมอตุสาหกรรมและสงัคมผู้สงูอายขุองประเทศไทยในปัจจบุนั ท่ีชนชัน้กลาง

ท�างานหนกัและผลกัภาระเร่ืองการท�างานบ้านไปยงักลุม่คนท�างานท่ีมาจากชนชัน้

แรงงาน การศกึษาแพลตฟอร์มบีนีท จงึถกูก�าหนดจากความหว่งใยท่ีจะศกึษาสอง

ประเดน็หลกัคือ หนึง่ การเข้าถงึโอกาสการท�างานของผู้หญิงท�างานชนชัน้แรงงาน 

และ/หรือจากสมาชิกกลุม่แรงงานข้ามชาต ิและสอง ประเดน็เร่ืองอ�านาจตอ่รองและ

การละเมิดสทิธิของคนท�างานท่ีถกูก�าหนดจากแพลตฟอร์ม

 ข้อค้นพบประการแรก คือ ขณะท่ีผู้ให้บริการท�าความสะอาดท่ีมีข้อจ�ากดั

ในการท�างานเตม็เวลา บีนีทเปิดโอกาสหรือทางเลือกในการท�างานให้กบัพวกเขา

มากขึน้ แตค่วามยืดหยุน่ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทนุบางประการ ไมว่า่จะเป็นการต้อง

เสียค่าธรรมเนียมให้กบัแพลตฟอร์มเพ่ือจบัคู่กบัผู้ รับบริการ แต่ผู้ ให้บริการยงัคง

แบกรับต้นทนุคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ด้วยตนเอง เชน่ อปุกรณ์และคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  

ประการท่ีสอง งานวิจยันีย้งัพบอีกวา่ แพลตฟอร์มบีนีทมีความโปร่งใสต�า่ เน่ืองจาก

กลไกในการให้/รับงานถกูก�าหนดจากเจ้าของแพลตฟอร์มเพียงฝ่ายเดียว โดยท่ี

ผู้ให้บริการก็ไมมี่สทิธิรับรู้ถงึเง่ือนไขและกระบวนการตดัสนิใจ นอกจากนี ้แพลต-

ฟอร์มได้ก�าหนดระบบคดักรองขัน้สงูเอาไว้ เพราะต้องผา่นขัน้ตอนการตรวจสอบ

ประวตัอิาชญากรรม และผู้สมคัรต้องมีบญัชีธนาคาร จงึเป็นอปุสรรคในการเข้าถงึ

งานของกลุม่แรงงานข้ามชาติ

 ขณะท่ีภาครัฐบาลไทยก�าลงัสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์ม อนัเป็นสว่นหนึง่ของเศรษฐกิจดจิิตอล ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” 

แตภ่าครัฐไทยยงัขาดความเข้าใจขัน้พืน้ฐานเก่ียวกบักลไกการท�างานของเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์ม ยงัไมต้่องพดูถงึผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากเศรษฐกิจรูปแบบใหมนี่ ้
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 นกัวิจยัทัง้สอง หวงัวา่รายงานฉบบันีจ้ะเป็นจดุเร่ิมต้นให้เกิดบทสนทนา

ในเชิงนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม และกระตุ้นให้ภาครัฐมีความต่ืนตวัมากย่ิงขึน้ สิ่งท่ี

ภาครัฐบาลต้องท�าเป็นอยา่งย่ิง คือ เพ่ิมบทบาทในเชิงรุกในการท�าหน้าท่ีเป็นผู้สง่เสริม

และพฒันาเทคโนโลยีดจิิทลัและแพลตฟอร์มท่ีมีแรงงานเป็นศนูย์กลาง บนฐานของ

เปา้หมายเร่ืองความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

 ข้อเสนอแนะของสถาบนัฯ เก่ียวกบัแนวทางท่ีภาครัฐควรด�าเนินการท่ีส�าคญั

ได้แก่ สนบัสนนุทัง้ในด้านเงินทนุและความรู้ให้กบัสถาบนัการศกึษาชัน้สงู เพ่ือพฒันา

แพลตฟอร์มท่ีเป็นมิตรกบัแรงงาน รวมทัง้สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการเอกชน โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและเลก็น�าเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัแรงงานดงักลา่วไปใช้

ในการด�าเนินธรุกิจ



1. ข้อสรุปจากงานวจัิยในปัจจุบัน: 

บทเรียนจากทั่วโลก
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บทน�ำ

 ภายในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ผู้ก�าหนดนโยบายในหลายประเทศทัว่โลก 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสหภาพยโุรป ได้ให้ความสนใจอยา่งย่ิงยวดกบัระบบเศรษฐกิจ

แบบแพลตฟอร์ม (platform economy) เน่ืองจากการรุกคืบอย่างรวดเร็วของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี ้สง่ผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาด

แรงงานของประเทศตา่งๆ ในสหภาพยโุรปอยา่งรวดเร็ว ทัง้นี ้คาดการณ์วา่ระบบ

เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มจะขยายตวัขึน้มากกวา่ย่ีสบิเทา่ภายในระยะเวลาไมถ่งึ

ย่ีสบิปีข้างหน้า1

 ความท้าทายประการส�าคญัในการท�าความเข้าใจและรับมือกบัระบบ

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มมีหลายประการ เชน่ ความซบัซ้อนของความสมัพนัธ์ในการ

จ้างงานแบบใหม่ ท่ีต่างไปจากรูปแบบการจ้างงานแบบทางการหรือแบบดัง้เดิม

ท่ีมีกฎระเบียบและกฎหมายรองรับชดัเจน รวมไปถงึความคลมุเครือของผลกระทบ

ท่ียงัไม่มีข้อสรุปแน่ชดัว่า ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มจะท�าให้เกิดผลสทุธิ

___________________________
1 ในสหรัฐฯ PriceWaterhouseCoopers (PwC) คาดว่ารายได้จะเพ่ิมขึน้จาก US$15bn 

ในปัจจบุนั เป็น US$335bn ในปี 2035 (Vaughan and Hawksworth 2014); ในยโุรป คาดวา่

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มสร้างรายได้กว่า US$17bn ประเมินโดย European Commission 

(Fabo et al. 2017) ส�าหรับจ�านวนคนท�างานบนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเฉพาะในภาคขนส่ง 

ท�างานบ้านและ crowdwork ด ูSmith and Leberstein (2015) ส�าหรับการประเมินในภาพรวม
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อยา่งไร

 แม้จะมีความคาดหวงัวา่ระบบเศรษฐกิจนีจ้ะก่อให้เกิดการสร้างงานใหม ่

และการจ้างงานท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่แรงงานท่ีเดมิมีข้อจ�ากดัในการเข้าถงึ

ตลาดงาน ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศองักฤษ มีการส�ารวจพบว่าอย่างน้อย 9% 

ของก�าลงัแรงงานผู้ใหญ่หางานผา่นระบบแพลตฟอร์ม นอกจากนี ้ยงัพบวา่เศรษฐกิจ

แบบแพลตฟอร์มมีผลเชิงบวกในการสร้างโอกาสการท�างานให้กบักลุม่ประชากร

ท่ีด้อยโอกาส และแรงงานวยัรุ่นในยโุรป (Joyce et al. 2016) รวมถึงเพ่ิมโอกาส

ในการท�างานของผู้หญิงท่ีท�างานจากท่ีบ้าน (Dettling 2016) เพ่ือหารายได้เสริม 

การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัคือ งานท่ีเกิดจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์มมักเป็นงาน

ระยะสัน้และรายได้ต�่า

 จากการศึกษาพบว่าการขยายตัวของการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล 

(digital platform) เพ่ิมขึน้ 25% ตอ่ปี ทัว่โลก (Kässi and Lehdonvirta 2016) 

อย่างไรก็ดี การคาดการณ์และศึกษาถึงผลกระทบในภาพรวมต่อตลาดแรงงาน

ทัว่โลกนัน้ แสดงให้เหน็วา่โอกาสและความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้จากกระบวนการท�าให้

เป็นดจิิทลั (digitalization) นัน้ ขึน้อยูก่บัประเภทของอตุสาหกรรมและประเภทของ

งานเป็นส�าคญั การศึกษาส่วนใหญ่ยงัชีใ้ห้เห็นแนวโน้มของความเสี่ยงของการ

สญูเสียงานประจ�าจ�านวนมาก และถกูแทนท่ีด้วยงานใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นงาน

ชัว่คราว ปราศจากสถานท่ีท�างานและสญัญาการจ้างงานแบบดัง้เดมิ (ด ูWobbe 

2016) และลกัษณะส�าคญัท่ีพบก็คือ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีกระทบกบั

ประเทศตา่งๆ ทัว่โลก เป็นปรากฏการณ์ข้ามพรมแดน

 ในด้านหนึง่ รัฐบาลในหลายประเทศจงึคาดหวงัวา่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่

ท่ีเกิดขึน้นี ้อาจเป็นค�าตอบส�าหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีก�าลงัชะลอตวัลง ด้วย

เง่ือนไขท่ีส�าคญัวา่ภาวะวา่งงาน หรือภาวะท่ีมีงานไมเ่พียงพอส�าหรับคนต้องการ

ท�างาน กลายเป็นสภาวะปกติมากขึน้ในหลายประเทศ (ILO 2015) ตวัอย่างท่ี

ชดัเจนคือ นโยบายดจิิทลัมาเลเซีย (digital Malaysia) ของประเทศมาเลเซีย และ

โครงการสร้างงานบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของรัฐบาลไนจีเรียท่ีได้รับการสนบัสนนุ

จากธนาคารโลก และองค์กรมลูนิธิร็อคกีเ้ฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) 

(ด ูGraham et al. 2017)
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 ขณะเดียวกนั การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้อยา่งฉบัพลนับนภาวะสญุญากาศ

ของการก�ากบัดแูล ก็ท�าให้เกิดความวิตกกงัวลในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ตลาด

แรงงานและคนงานอยา่งมาก ทัง้นี ้องค์กรแรงงานและขบวนการแรงงานในกลุม่

ประเทศยโุรปได้ให้ความสนใจกบัประเด็นนีม้าโดยตลอด มีการติดตามศกึษาถึง

ผลกระทบต่อรูปแบบการท�างานของระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และเร่งรัดให้

ผู้ก�าหนดนโยบายออกมาตรการดแูล ก�ากบั รวมไปถึงการตอบโต้ให้ทนัทว่งทีกบั

การเปลี่ยนแปลงท่ีก�าลงัเกิดขึน้

 อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ก�าหนดนโยบายเองก็ต้องเผชิญกับอุปสรรค

ส�าคญัสองประการ กลา่วคือ ประการแรก เน่ืองจากความซบัซ้อนของเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์มท่ีท�าให้เกิดความสมัพนัธ์ใหม ่พฒันาการท่ีรวดเร็วและความใหมข่อง

เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มนีท้�าให้ยงัขาดการนิยามและการท�าความเข้าใจอย่าง

เป็นระบบ รัฐบาลประเทศตา่งๆ จงึต้องใช้เวลาในการท�าความเข้าใจถงึธรรมชาติ

และรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ท่ีเกิดขึน้ (Lenaerts et al. 2017) 

ประการท่ีสอง รายงานตา่งๆ ท่ีผลติออกมาในชว่งหนึง่ปีท่ีผา่นมา ได้ชีช้ดัวา่รัฐบาล

ของประเทศตา่งๆ มีการตอบสนองท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัปัจจยั

ส�าคญัได้แก่ ประเภทของธุรกิจท่ีก�าลงัศกึษา กรอบของกฎเกณฑ์ก�ากบัดแูลท่ีมี

อยู่เดิม รวมถึงอ�านาจต่อรองของหุ้นส่วนทางสงัคมในแต่ละประเทศ นอกจากนี ้

ความท้าทายส�าคญัยงัมาจากลกัษณะข้ามชาตขิองแพลตฟอร์ม แตพ่ฒันาการของ

แพลตฟอร์มกลบัไม่ได้เสมอกันในทุกพืน้ท่ี ท�าให้รัฐบาลแต่ละระดบั เช่นระดบั

ท้องถ่ิน ระดบัภาคและระดบัชาต ิได้รับผลกระทบท่ีแตกตา่งกนัไป (Munkoe 2017)

1.1 เศรษฐกจิแพลตฟอร์ม 

ค�ำนิยำมและประเภทของงำนบนแพลตฟอร์ม

 เศรษฐกิจแบง่ปัน (Sharing economy), เศรษฐกิจท่ีประกอบด้วยงาน

ครัง้คราว หรืองานท่ีรับจ้างจบเป็นครัง้ (Gig economy) และเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก

การจบัคู่ความต้องการผู้ เสนอขายสินค้าและบริการกบัผู้ ต้องการเสนอซือ้สินค้า

และบริการ (Platform economy) เป็นค�าท่ีภาคธรุกิจและสือ่นิยมใช้อยา่งแพร่หลาย 
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นกัวิชาการด้านสื่อใหม่ เทรเบอร์ โชลซ์ (Trebor Schulz) จากสถาบนันิวสคลู 

(The New School) ในสหรัฐฯ วิจารณ์วา่ค�าเรียกเศรษฐกิจแบง่ปัน หรือ sharing 

economy ท่ีใช้กนัอยูใ่ห้ความหมายท่ีบิดเบือน2 เพราะในความเป็นจริง กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้คือ การซือ้ขายสนิค้าและบริการท่ีมกัปรากฏในรูปของกิจกรรม

การเช่าซือ้ (renting) ข้อวิจารณ์นีส้อดคล้องกับความเห็นของนักวิเคราะห์อ่ืน 

(Cagle 2014; Drahokoupil and Fabo 2016) ในกรณีของแพลตฟอร์มส�าหรับ

เรียกรถโดยสารสว่นตวัอย่างอเูบอร์ นกัวิจยัโดยเฉพาะท่ีศกึษาประสบการณ์ของ

คนงานมีความเห็นสอดคล้องวา่คนขบัรถกบัผู้ โดยสารนัน้ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัความ

สมัพนัธ์ในแง่การแบ่งปันในความหมายท่ีเราเข้าใจกนัแต่อย่างใด (McGregor 

2016; Rogers 2016) ทัง้นีโ้ชลซ์ (Schulz 2017) เสนอวา่ควรเรียกแพลตฟอร์ม

เหล่านีว้่าเป็นเศรษฐกิจท่ีขึน้กับความต้องการเสนอซือ้สินค้าหรือบริการ (On- 

demand economy) โดยเขาจ�าแนกประเภทของแรงงานดิจิทลัละเอียดมากขึน้

ไปอีก ตามลกัษณะหน้าท่ีของแพลตฟอร์มและประเภทของงาน ได้แก่

 • แรงงำนตำมควำมต้องกำรเฉพำะครำว (On demand labor) 

 เชน่ UberX, Lyft, TaskRabbit, SideCar, Homejoy, Handy

 • แรงงำนผ่ำนนำยหน้ำออนไลน์ (Online Labor Brokerages) 

 เชน่ Upwork, Topcoder, Peopleperhour

 • งำนคัดลอกเนือ้หำ (Content farming) 

 เชน่ Demand Media, Associated Media, Spun White

 ขณะท่ี เดอ สเตฟาโน (De Stefano) นกัวิชาการด้านกฎหมายแรงงาน

ในยโุรปและผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ยดึค�าวา่งานท่ีรับจ้างจบเป็นครัง้ 

หรือ gig economy เป็นหลกัในรายงานเพ่ือองค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ และ

จ�าแนกเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วยงานครัง้คราว หรืองานท่ีรับจ้างจบเป็นครัง้ (gig 

___________________________
2 ค�าวา่ Collaborative economy เป็นอีกค�าท่ีได้รับความนิยม โดยเฉพาะในยโุรป และในท�านอง

เดียวกัน ค�านีไ้ม่สะท้อนความหมายของกระบวนการซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

บนแพลตฟอร์ม
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___________________________
3 ตามนิยามของ Kilhoffer และคณะ (Kilhoffer et al. 2017) เศรษฐกิจแพลตฟอร์มท�าให้เกิด 

micro-transactions หรือธรุกิจท่ีแยกยอ่ยเลก็ลง

economy) วา่ประกอบด้วย งานท่ีเรียกวา่งานดจิิทลัชนิดท�าจากท่ีใดก็ได้ (crowd-

work) ท่ีมีแพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ เสนองานและผู้ รับท�างาน สามารถ

ท�างานให้เสร็จจากท่ีใดก็ได้ กบังานตามความต้องการเสนอซือ้สินค้าหรือบริการ

ท่ีท�าผา่นระบบปฏิบตัิการ (on-demand work via applications)

 ในรายงานฉบบันี ้ผู้ วิจยัของสถาบนัแรงงานและเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม 

(JELI) เหน็ด้วยกบัข้อวิจารณ์วา่เศรษฐกิจแพลตฟอร์มไมไ่ด้มีลกัษณะการแบง่ปัน 

และปฏิเสธท่ีจะใช้ค�าวา่เศรษฐกิจแบง่ปัน (sharing economy) ดงันัน้ ผู้ วิจยัจะยดึ

ค�าวา่ “เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (platform economy)” เม่ือกลา่วถงึกิจกรรมเศรษฐกิจ

ท่ีพึ่งพาดิจิทลัแพลตฟอร์มในการด�าเนินการ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ซือ้ขายสินค้าและบริการ (ในบางกรณี กิจกรรมนัน้ปรากฏในรูปของการยืม เช่า 

และเชา่ซือ้) บนสมมตุฐิานวา่เศรษฐกิจแพลตฟอร์มนัน้ ลดต้นทนุธรุกรรมของการ

แลกเปลีย่น3 และท�าให้เกิดลกัษณะงานและความสมัพนัธ์ใหมร่ะหวา่งนายจ้างและ

คนท�างาน

 ทัง้นี ้ค�านิยามดงักลา่วมีนยัท่ีส�าคญัสองประการ กลา่วคือ ประการแรก 

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มมีองค์ประกอบส�าคญัสามประการคือ (1) แพลตฟอร์มเช่น 

อเูบอร์หรือแอร์บีเอน็บี (2) ผู้ ให้บริการ เชน่คนขบัอเูบอร์ และ (3) ผู้ รับบริการหรือ 

ลกูค้า

 ประการท่ีสอง กิจกรรมและความสมัพนัธ์ใหมด่งักลา่วท�าให้เกิดชอ่งโหว่

และความขดัแย้งภายในกรอบของกฎหมายและนิยามในการศกึษาแรงงานแบบ

ดัง้เดมิ ทัง้นี ้ผู้วิจยัขอเรียกแรงงานทัง้หมดท่ีเข้ามาสมัพนัธ์กบัเศรษฐกิจแพลตฟอร์มวา่ 

“แรงงานดิจิทลั” และยดึเอาการนิยามและจ�าแนก “งานดิจิทลั” ตาม Florian A. 

Schmidt ในรายงานของมลูนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich Ebert Stiftung - FES) 

ท่ีแบ่งงานดิจิทลัออกเป็นงานดิจิทลัท่ีการท�างานขึน้อยู่กับสถานท่ีเชิงกายภาพ 

(gig work) และงานดิจิทลัชนิดท�าจากท่ีใดก็ได้ (crowd work) ความจริงแล้ว 

ค�าจ�ากดัความนี ้คล้ายคลงึกบัการจ�าแนกเศรษฐกิจท่ีประกอบด้วยงานครัง้คราว 

หรืองานท่ีรับจ้างจบเป็นครัง้ (gig economy) ของ เดอ สเตฟาโน (De Stefano) 



13

ท่ีแบง่แยกออกเป็นงานดจิิทลัตามความต้องการ ผา่นแอปพลเิคชนั (on-demand 

work via apps.) และงานดิจิทลัท่ีไมอิ่งกบัสถานท่ี กลา่วคือสามารถท�าจากท่ีใด

ก็ได้ (crowd work) ในแง่ท่ีงานประเภทแรกนัน้ ยงัคงปรากฏลกัษณะของการ

แลกเปลี่ยนสนิค้าและบริการแบบดัง้เดมิ คือ มีการพบกนัของผู้ให้และผู้ รับบริการ

ในสถานท่ีจริง เช่น ในกรณีของบริการขนส่ง (อเูบอร์) ท่ีพกั (แอร์บีเอ็นบี) และ

ท�าความสะอาด (บีนีท) ซึง่เป็นจดุสนใจหลกัของรายงานฉบบันี ้ขณะท่ีงานประเภทหลงั 

(crowd work) นัน้ ผู้ท�างานรับงานผา่นทางแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถท�างาน

โดยเอกเทศและสง่มอบผลผลติกลบัไปยงัแพลตฟอร์มออนไลน์

1.2 ควำมหมำยของงำนดจิทิลัที่กำรท�ำงำนขึน้อยู่กับ

สถำนที่เชงิกำยภำพ (Gig work) 

และงำนดจิทิลัชนิดท�ำจำกที่ใดกไ็ด้ (Crowd work)

 โดยทั่วไปงานดิจิทัลชนิดท�าจากท่ีใดก็ได้ (Crowd work) หรืองาน

ท่ีเป็นการถ่ายโอนงานจากบริษัทหรือผู้วา่จ้างรายหนึง่ไปยงัแรงงานบนโลกออนไลน์

จ�านวนมาก (Crowdsourcing) มีความเก่ียวข้องกบัการคาดการณ์วา่การถ่ายโอน

งานจากบริษัทหรือผู้ ว่าจ้างรายหนึ่งไปยังแรงงานบนโลกออนไลน์จ�านวนมาก 

อาจชว่ยบริษัทลดต้นทนุลงมากกวา่การวา่จ้างเหมาชว่ง (outsourcing) หนึง่เทา่ตวั4 

ทัง้นี ้งานท่ีบริษัทตา่งๆ เคยท�าภายในองค์กรโดยพนกังานประจ�า ถกูโอนไปให้กบั

แรงงานฝงูชน (crowd workers) งานประเภทนี ้มกัเป็นงานท่ีถกูแยกสว่นให้ยอ่ยลง 

(micro-task) เพ่ือให้ท�าได้โดยไมจ่�าเป็นต้องเข้าใจบริบทหรือภาพรวม โดยลกัษณะ

งานมีความหลากหลาย ตัง้แต่ถอดข้อความจากเทปบนัทกึเสียง สกรีนภาพและ

ข้อความท่ีไมเ่หมาะสมจากโซเชียลมีเดีย เขียนค�าอธิบายให้ตรงกบัเนือ้หาของภาพ 

(ดปูระกอบ Irani 2015; Leimeister and Durward 2015; World Bank 2015) 

เป็นต้น โดยตวัอยา่งของการจ้างเหมาชว่งบนแพลตฟอร์มประเภทนี ้ได้แก่ Amazon 

Mechanical Turk, Crowdflower, Universal Human Relevance System ของ 

___________________________
4 http://www.ipeirotis.com/wp-content/uploads/2012/01/Big-Firms-Try-Crowdsourcing-

%E2%80%94-online.wsj_.pdf 
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___________________________
5 ดตูวัอยา่งการวิจารณ์จากบทท่ี 1 หน้า 17-19, Scholz (2017)

Microsoft, ManPower, Zhubajie/Witsmart ของจีน ฯลฯ5

 ข้อพึงระลึกประการหนึ่งก็คือ มีการก�าหนดค�าศัพท์และการจ�าแนก

หมวดหมูง่านบนแพลตฟอร์มแตกตา่งหลากหลายกนัออกไปอยา่งมาก ทัง้นี ้ยงัไมมี่

หน่วยงานใดเสนอวิธีการนิยามและจ�าแนกงานแพลตฟอร์มท่ีสามารถอ้างอิงได้

อย่างเป็นระบบ สาเหตพืุน้ฐานก็คือ แพลตฟอร์มเหล่านีมี้ความหลากหลายและ

ไม่ได้มีลกัษณะการท�างานเป็นเอกภาพ เพราะในทางปฏิบตัิ มีความแตกตา่งกนั

ในรายละเอียดเร่ืองกฎเกณฑ์ของการแข่งขนัและวิธีการก�าหนดค่าแรง กลา่วคือ 

บางแพลตฟอร์มท�าหน้าท่ีเป็นเพียงพืน้ท่ีส�าหรับการแข่งขนักนัน�าเสนองานของ

คนงานจ�านวนมาก ผู้ จ้างงานอาจจ่ายค่าตอบแทนให้กบัผู้ ท่ีท�างานสมบรูณ์เป็น

รายแรก ขณะท่ีบางแพลตฟอร์ม ผู้ เสนอซือ้บริการมีการก�าหนดอตัราคา่แรงขัน้ต�่า

เอาไว้ (ด ูEurofound 2015; De Stefano 2016) ท�าให้เกิดค�าถามในเร่ืองอ�านาจ

ตอ่รองตามมา เพราะในบางแพลตฟอร์ม ผู้ จ้างหรือผู้เสนอซือ้บริการอาจเลอืกไมรั่บ

ผู้ท�างานจากบางประเทศ โดยระบอุยา่งตรงไปตรงมาในประกาศ หรือใช้วิธีบลอ็ก

ผู้ ท่ีเคยรับงานท่ีเคยประกาศ (Schulz 2017; Milland 2016)

1.3 เงื่อนไขทำงเศรษฐกจิ 

สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐศำสตร์กำรเมือง

 พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และการขยายความครอบคลมุ

ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยงัผู้ ใช้ทัว่โลกอยา่งรวดเร็วในทศวรรษท่ีผ่านมา เป็น

แรงขบัดนัส�าคญัท่ีท�าให้เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มทวีความส�าคญัขึน้ (ด ูITU 2016) 

แรงผลกัดนัทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนีไ้ด้ยกระดบัให้รูปแบบการจ้างงาน

แบบยืดหยุ่น หรือการจ้างงานแบบเหมาช่วงพฒันาขึน้อีกระดบั โดยผ่านการจดั

โครงสร้างของงานใหม ่(reorganization of work) ในรูปแบบของการจ้างเหมาชว่ง

แบบออนไลน์ (Graham et al. 2017) ยกตวัอย่างเช่น แอปพลิเคชนั Uber และ 

Airbnb มีสว่นช่วยลดต้นทนุธุรกรรมของการจบัคูอ่ปุสงค์และอปุทานของบริการ

และลดต้นทนุในการบริหารความเสีย่งของธรุกิจ ท�าให้เกิดการจ้างเหมาชว่งออนไลน์
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ส�าหรับงานบริการขนสง่และจดัการท่ีพกัอาศยั (Drahokoupil and Fabo 2016)

 นอกจากนี ้เง่ือนไขทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ก็มีสว่นผลกัดนัให้ระบบ

แพลตฟอร์มกลายเป็นส่วนประกอบส�าคญัในการท�างานหรือกระบวนการผลิต 

และเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ กลา่วคือ หน้าท่ีของเทคโนโลยี

การสื่อสาร ซึง่ท�าหน้าท่ีตอบสนองพฤตกิรรมใหมข่องผู้คนท่ีวิถีชีวิตเปลี่ยนไป เชน่ 

ผู้คนมีการเคลื่อนย้ายมากขึน้ และสมาชิกครอบครัวอยู่กระจดักระจายและ/หรือ

มีเวลาวา่งไมต่รงกนัมากขึน้ ดงันัน้ ระบบปฏิบตักิารเชน่ แอปพลเิคชนั และฮาร์ดแวร์

อยา่งโทรศพัท์มือถือสมาร์ตโฟนและแทบ็เลต็ จงึกลายเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการ

บริหารความสมัพนัธ์ระยะทางไกลและได้กลายเป็นปัจจยัในการผลติแรงงานในเชิง

อวตัถหุรือการผลติสิง่ท่ีจบัต้องไมไ่ด้ (immaterial labor) เชน่ ความรัก ความสมัพนัธ์ 

การดแูลเอาใจใส ่ซึง่ถือเป็นสว่นประกอบส�าคญั (แตม่กัถกูละเลยในการวิเคราะห์) 

ในกระบวนการผลติซ�า้ก�าลงัแรงงาน (reproduction of labor power) อาจกลา่วได้วา่ 

ความย้อนแย้งประการส�าคญัท่ีเกิดขึน้ก็คือ การพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และอปุกรณ์สือ่สารสว่นตวั กลบัท�าให้คนใช้เวลามากขึน้ในการสือ่สารระหวา่งกนั 

และท่ีส�าคญั ใช้เวลาส�าหรับการท�างานบนอปุกรณ์สือ่สารมากขึน้ (Fortunati 2011)  

ทัง้นีใ้นสหภาพยโุรปพยายามรับมือกบัการปรับโครงสร้างนีด้้วยการออกมาตรการ

ตลาดดจิิทลัเด่ียว หรือ Digital Single Market Agenda6 แตก็่ได้รับการวิจารณ์วา่

ชุดมาตรการดงักล่าวไม่ได้ค�านึงถึงผลกระทบทางด้านสงัคมและแรงงานอย่าง

รอบด้าน

1.4 ผลกระทบและกำรเปล่ียนแปลง

 1) ภูมิศาสตร์ของงานและก�าลงัแรงงานทีเ่ปลีย่นไปในเศรษฐกิจดิจิทลั

 กลุม่นกัวิจยัคณะหนึง่ท�าการศกึษาและพบวา่มีรูปแบบท่ีชดัเจนของการ 

กระจกุตวัของผู้ ซือ้บริการในกลุ่มประเทศรายได้สงู (ยกเว้นอินเดียและมาเลเซีย

___________________________
6 Digital Single Market Strategy ของ European Commission

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX 

:52015DC0192
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ซึง่ถือเป็นกรณีพิเศษ) ขณะท่ีประเทศผู้ เสนอขายแรงงานดิจิทลักลบักระจกุอยู่ใน

ประเทศรายได้ต�า่ (Graham et al. 2017) สิง่ท่ีนา่สนใจก็คือ ขณะท่ีมีการกระจกุตวั

ของอปุสงค์ในประเทศรายได้สงู กลบัมีการกระจายตวัของอปุทานในลกัษณะท่ี

กว้างขวาง ทัง้นี ้งานจ�านวนไมน้่อยยงัคงท�าในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เชน่ สหรัฐฯ 

แคนาดา และองักฤษ ท�าให้เกิดข้อสรุปวา่ มีการแขง่ขนักนัเสนอขายแรงงานของ

คนงานทัง้จากในประเทศรายได้ต�่าและรายได้สงู ขณะท่ีมีอปุสงค์น้อยกวา่อปุทาน

อยา่งมาก อนัเป็นเง่ือนไขส�าคญัท่ีท�าให้อ�านาจการตอ่รองของแรงงานดิจิทลัท่ีต�่า

มาก (ดปูระกอบ Chew Kuek et al. 2015)

 งานศึกษาและส�ารวจจากหลายทวีป ยืนยนัตรงกนัถึงลกัษณะส�าคญั

สองประการคือ หนึง่ ข้อมลูเชิงประชากรศาสตร์ของแรงงานแพลตฟอร์ม ท่ีพบวา่

มกัเป็นกลุม่ท่ีมีอายนุ้อย และอาจมีภมิูหลงัมาจากกลุม่ท่ีเป็นคนกลุม่น้อย (Bur-

son-Marsteller et al. 2015) และสอง มีการผสมผสานงานในโลกออฟไลน์กบั

ออนไลน์ เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอในการด�ารงชีวิต (Berg 2016; Joyce et al. 2016)

 อยา่งไรก็ตาม งานบนแพลตฟอร์มมีข้อดีในบางเร่ือง โดยเฉพาะการลด

การกีดกนัและเลอืกปฏิบตักิบัแรงงานบางกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติ

หรือแรงงานอพยพท่ีไม่ได้รับสญัชาติตามกฎหมาย หรือแรงงานท่ีไม่มีคุณวุฒิ

ทางการศกึษาตา่งเข้าแขง่ขนัในตลาดมากขึน้ นอกจากนี ้แรงงานท่ีถกูเลกิจ้างจาก

ตลาดแรงงานแบบดัง้เดมิ (Graham et al. 2017) คนพิการ และคนท่ีไมส่ามารถ

เข้าถงึตลาดแรงงาน รวมถงึกลุม่คนท่ีถกูเลือกปฏิบตัจิากตลาดแรงงาน เชน่ อดีต

ผู้ ต้องขงั คนผิวด�า คนท่ีต้องท�างานดแูลเดก็ ผู้สงูอายหุรือผู้ ป่วย โดยเฉพาะผู้หญิง

ท่ีเป็นแม่บ้าน มีโอกาสเข้าร่วมในตลาดแรงงานมากขึน้ (Milland 2016; Scholz 

2017)

 นอกจากนี ้แรงงานดจิิทลับางสว่นสามารถข้ามข้อจ�ากดัของตลาดแรงงาน

ในพืน้ท่ีท่ีอาศยั เม่ือสามารถเสนอขายแรงงานให้กบันายจ้างท่ีหลากหลายมากขึน้ 

เลือกท่ีจะท�างานตามความถนดัในระยะเวลาท่ีสัน้ มีรายได้มากกว่างานประจ�า

ท่ีเคยท�า แต่ข้อเสียของงานดิจิทลัคือ ลกัษณะของสญัญาจ้างท่ีไม่มัน่คง (pre-

cariousness) นายจ้างมีอ�านาจตอ่รองท่ีสามารถยกเลกิสญัญาหรือลดคา่แรงได้

โดยล�าพงั โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า ท�าให้แรงงานมีความรู้สกึไร้อ�านาจตอ่รอง และ
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การลดลงของคา่แรงในตลาด (downward spiral of wages) ซึง่ปัจจยัส�าคญัมาจาก

การแขง่ขนัจากแรงงานจ�านวนมากท่ีเสนอขายบริการในอตัราท่ีต�่ากวา่ (Graham 

et al.)

 2) สญัญาจ้างแบบยืดหยุ่นและสถานะ “กรรมกรไซเบอร์”

 ข้อเสียของงานดิจิทลัท่ีส�าคญั คือ ลกัษณะของสญัญาจ้างท่ีไม่มัน่คง 

(precariousness) นายจ้างมีอ�านาจตอ่รองท่ีสามารถยกเลกิสญัญาหรือลดคา่แรง

ได้โดยล�าพงัและไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ท�าให้แรงงานมีความรู้สกึไร้อ�านาจต่อรอง 

และการลดลงของคา่แรงในตลาด (downward spiral of wages) ซึง่ปัจจยัส�าคญั

มาจาก การแข่งขนัจากแรงงานจ�านวนมาก ท่ีเสนอขายบริการในอตัราท่ีต�่ากว่า 

(Graham et al. 2017) ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว

 จากการทบทวนวรรณกรรม นกัวิชาการท่ีศกึษาเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

จากมมุมองของงานและสทิธิแรงงานยืนยนัตรงกนัวา่ เศรษฐกิจแพลตฟอร์มไมค่วร

ถกูพิจารณาแยกออกจากกระบวนการผลติสนิค้าและบริการโดยทัว่ไป อนัท่ีจริงแล้ว 

มีความตอ่เน่ืองของกระบวนการท่ีงานประจ�าถกูเปลีย่นเป็นงานชัว่คราว (casuali- 

zation) และไม่เป็นทางการ (informalization) จากภาคอตุสาหกรรม มายงัภาค

บริการและภาคเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในท่ีสดุ (ILO 2015a;  2015b) ทัง้นี ้รูปแบบ

การจ้างงานแบบ “just-in-time” ท่ีเป็นลกัษณะงานแบบหลงัฟอร์ด (post-fordism) 

และเคยจ�ากดัอยูใ่นภาคอตุสาหกรรม ก�าลงัแผข่ยายไปเป็นรูปแบบการจ้างงานท่ี 

“เป็นมาตรฐาน” ของงานบนแพลตฟอร์ม (De Stefano 2016) สิง่ท่ีก�าลงัเกิดขึน้คือ 

งานท่ีเคยท�าในส�านักงานและท�าโดยพนักงานประจ�าท่ีกฎหมายก�าหนดความ

รับผิดชอบของนายจ้างให้ปฏิบตัติามกฎหมายแรงงานนัน้ กลบัถกูถ่ายโอนไปเป็น

งาน “อิสระ” ท่ีผู้ท�างานไมไ่ด้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และได้รับเพียงคา่ตอบแทน

ในขณะท่ีก�าลงัปฏิบตังิานเทา่นัน้ สง่ผลให้คนงานดจิิทลัจ�านวนมาก ตกอยูใ่นสภาพ

เดียวกบัคนงานในภาคท่ีมกัเรียกกนัว่า “งานท่ีไม่เป็นทางการ” หรือย่ิงไปกว่านัน้ 

มีการเปรียบเทียบคนงานดิจิทลั โดยเฉพาะแรงงานฝงูชนกบัแรงงานท่ีท�าในบ้าน 

ซึง่เป็นกลุม่ท่ีสงัคมมองไมเ่หน็ (Risak and Warter 2015) ท่ีคนท�างานมกัถกูละเลย

จากทัง้ในเชิงนโยบายและเศรษฐกิจ และงานเหล่านีไ้ม่ถกูจดัให้เป็น “งาน” ใน
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ความหมายเดิมอีกต่อไป (De Stefano 2016) เง่ือนไขการท�างานใหม่นี ้ท�าให้

นกัวิชาการบางคนเรียกคนงานดิจิทลัเหลา่นีว้่า “กรรมกรไซเบอร์ (cybertariat)” 

(Huws 2014; Degryse 2016)

 3) สภาพการท�างานทีไ่ม่มัน่คง และการถ่ายโอนความเสีย่งและตน้ทนุ

ของการท�างานไปยงัคนงาน

 ผลท่ีเกิดขึน้ตามมาในแง่ของสภาพการท�างานก็คือ เง่ือนไขและสภาพ-

แวดล้อมการท�างานท่ีต�่ากว่ามาตรฐานแรงงานของศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะใน

แรงงานดจิิทลัประเภทแรงงานฝงูชน (crowd workers) (Fabo et al. 2017) กลา่วคือ 

คนงานดิจิทลัเหลา่นี ้ประสบกบัความเสี่ยงตา่งๆ เช่น มีชัว่โมงท�างานท่ียาวนาน

กวา่ปกต ิเน่ืองจากคา่ตอบแทน (ตอ่ชิน้งาน) ท่ีต�่ามาก (Aloisi 2015a; Shevchuk 

and Strebkov 2015), ต้องท�างานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความเครียดและแรงกดดนัสงู 

เน่ืองจากต้องแขง่ขนักบัก�าลงัแรงงานในตลาดแรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ และต้อง

ท�างานให้ได้จ�านวนมาก (Scholz 2017) ทัง้ท่ีรายได้จากการท�างานบนแพลตฟอร์ม

ได้กลายเป็นรายได้หลกัของคนจ�านวนมาก (Berg 2016) แรงงานดิจิทลัเหลา่นี ้

ต้องแบกรับต้นทนุและความเสีย่งจากการท�างานเหลา่นีด้้วยตนเอง และในระยะยาว 

ภาคธุรกิจมีแนวโน้มในการผลกัภาระของการฝึกอบรมและพฒันาฝีมือแรงงาน

ไปให้กบัคนงานเองมากย่ิงขึน้ (Huws 2016)

 ข้อสงัเกตประการส�าคญัคือ พบว่าสดัส่วนของแรงงานท่ีท�างานผ่าน

แพลตฟอร์มอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเพียงคนกลุม่เลก็ แรงงานจ�านวนมากสามารถหางาน

ผา่นแพลตฟอร์มได้เพียงเป็นครัง้คราว หรือเป็นงานชัว่คราวท่ีอาจท�าครัง้เดียวจบ 

ไมมี่ความตอ่เน่ือง (Eurostat 2015; De Groen et al. 2016; Lehdonvirta and 

Mezier 2013) นอกจากนี ้ยงัมีความเสีย่งในเร่ืองการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนหลงัจาก

ท�างาน ทัง้นี ้ มีการศกึษาพบว่ากว่า 70% ของแรงงานฝงูชนหรือฝงูชนออนไลน์ 

(crowd workers) ไมไ่ด้ท�างานเดมิอีกหลงัจากผา่นไป 6 เดือน (Ross et al. 2010) 

ทัง้ท่ีแรงงานเหลา่นีมี้ความสมคัรใจท่ีจะท�างานอยา่งตอ่เน่ือง แตไ่มมี่งานเพียงพอ

ส�าหรับทุกคน หรือในอีกกรณีหนึ่ง คือ คนงานไม่สามารถรับกับแรงกดดนัจาก

การท�างานท่ีได้รับคา่แรงต�่า ไมส่ม�่าเสมอและขาดหลกัประกนัในความมัน่คงได้
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 ค�ากลา่วของนายลคูสั บีวลัด์ (Lukas Biewald) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ของบริษัทคราวด์ฟลาวเวอร์ (Crowdflower) แพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรับงานแบบ

คราวด์ซอร์สซิง่ (crowdsourcing) ท่ีมกัถกูหยิบยกขึน้มาอ้างถงึในงานวิจยัหลาย

ฉบบันัน้ แสดงให้เหน็สถานะท่ีไมม่ัน่คงของคนงานได้เป็นอยา่งดี นายบีวลัด์ กลา่ววา่ 

“ก่อนหน้าอินเทอร์เน็ต เป็นเร่ืองยากท่ีจะหาใครสกัคน จบัให้เขานัง่ลงสกัสบินาที

และท�าให้เขาท�างานให้คณุ หลงัจากสิบนาทีนัน้ไลเ่ขาออกซะ แตด้่วยเทคโนโลยี 

คณุสามารถหาคนเหลา่นัน้ได้ จา่ยเขาด้วยเงินเลก็น้อยและก�าจดัพวกเขาหลงัจาก

คณุไมต้่องการพวกเขาอีกตอ่ไป” (อ้างใน Schloz 2017, หน้า 4)

 ในเชิงโครงสร้าง งานแพลตฟอร์มนัน้จงึเป็นงานท่ีไมม่ัน่คงโดยธรรมชาต ิ

เพราะรูปแบบการจ้างงานแบบรายชิน้ เป็นการเพ่ิมความยืดหยุน่ให้กบัผู้ประกอบการ 

เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาในการเลิกจ้าง และปลดเปลือ้งภาระของผู้ จ้างในการจ่าย

คา่ชดเชยตา่งๆ ตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือ กรณีของคนขบัอเูบอร์ ท่ีต้องพยายามขบัรถ

ให้ได้จ�านวนเท่ียวตามเปา้หมายท่ีบริษัทก�าหนด เพ่ือให้ได้รับคา่ตอบแทนประเภท

แรงจงูใจ ในขณะเดียวกนั บริษัทอยา่งอเูบอร์กลบัสามารถผลกัภาระในด้านความ

ปลอดภยั รวมถงึการรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าไปให้กบัคนขบัรถผา่นระบบการ

ให้คะแนน (rating and review) และเสยีงสะท้อน (feedback) (De Stefano 2016)

 4) งานทีร่ายไดไ้ม่เพียงพอต่อการยงัชีพ

 งานวิจยัในตา่งประเทศ ยงัพบอีกวา่ งานดจิิทลัเหลา่นีม้กัเป็นงานรายได้ต�า่ 

ไมเ่พียงพอส�าหรับการยงัชีพของคนท�างาน และยงัมีความมัน่คงต�า่ (Neff 2012) 

ในประเด็นของทกัษะในการท�างาน มีแนวโน้มสงูว่าเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม

ก�าลงัท�าให้เกิดการจดัโครงสร้างใหม่ของงานท่ีไม่มีความมัน่คงและใช้ทกัษะการ

ท�างานต�่าเข้าแทนท่ีงานท่ีมีความมัน่คง เน่ืองจากภาคธรุกิจพยายามตดัตอนการ

ท�างานและลดขัน้ตอนในการท�างานเพ่ือลดต้นทุนการด�าเนินงาน หน้าท่ีและ

ต�าแหน่งงานบางอย่างหายไปโดยใช้แพลตฟอร์มท�าหน้าท่ีแทนผู้ ท่ีเคยท�าหน้าท่ี 

“คนกลาง” ในการจดัสรรงานให้กบัคนงานท่ีไร้ฝีมือและมีรายได้ต�่า เช่น บริการ

คอลเซน็เตอร์ส�าหรับแทก็ซ่ี หรือบริการจดัหาคนท�าความสะอาดบ้านถกูท�าให้หายไป 

ทัง้นี ้ปัจจยัส�าคญัท่ีมีสว่นก�าหนดระดบัรายได้ ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานท่ี
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กายภาพกบังาน งานวิจยัหนึง่พบวา่สถานท่ีในเชิงกายภาพมีความส�าคญัตอ่รายได้ 

กลา่วคือ คนงานมกัได้รับผลตอบแทนจากการท�างานสงูขึน้ในกรณีท่ีท�างานออฟไลน์ 

(หรือการท�างานต้องอาศยัสถานท่ีทางกายภาพ) เม่ือเปรียบเทียบกบังานออนไลน์ 

(Fabo et al. 2017) อยา่งไรก็ตาม ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว งานบนโลกออนไลน์มีความ

ตา่งจากงานท่ียดึติดกบัสถานท่ี ตรงท่ีอาจเปิดโอกาสให้คนงานมีฝีมือในประเทศ

ก�าลงัพฒันาสามารถแขง่ขนักบัคนงานในประเทศพฒันาแล้วมากขึน้

 ผลกระทบท่ีเกิดขึน้คือ เกิดการขยายตวัของงานชัว่คราว งานท่ีไมไ่ด้รับ

คา่จ้างหรือได้รับคา่จ้างต�า่ งานท่ีจา่ยคา่จ้างเป็นรายชิน้ อนัเป็นผลจากการขยายตวั

ของคราวด์ซอร์สซิง่ (crowdsourcing) ซึง่ในระยะกลาง ถงึระยะยาว รัฐบาลประเทศ

ต่างๆ จ�าเป็นต้องออกมาตรการเพ่ือรับมือกบัการเลิกจ้างขนานใหญ่ในงานบาง

ประเภท การลดลงของคา่จ้าง รวมถงึสภาพการจ้างงานท่ีไมม่ัน่คง อนัเป็นผลมาจาก

การท่ีผู้ประกอบการพยายามแยกยอ่ยกระบวนการท�างานให้เลก็ลง และใช้แพลตฟอร์ม

เป็นชอ่งทางในการหาคนท�างานเหลา่นัน้ เพ่ือลดต้นทนุคา่จ้างและสวสัดกิาร และ

หลีกเลี่ยงข้อก�าหนดในการจ้างงานท่ีก�าหนดโดยรัฐ

1.5 ประเดน็ท้ำทำย

ต่อกำรก�ำกับดแูลเศรษฐกจิแพลตฟอร์ม

 1) รูปแบบของการจ้างงานขา้มพรมแดนและขอบเขตอ�านาจของกฎหมาย

 ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วนัน้ คราวด์ซอร์สซิ่ง (crowdsourcing) ซึง่เป็นการ

เช่ือมโยงระหว่างผู้ ว่าจ้างและแรงงานทัว่โลกได้เปลี่ยนแปลงความหมายในเชิง

เศรษฐศาสตร์ของสิ่งท่ีเรียกว่าตลาดแรงงานไปอย่างสดุโต่ง ผลท่ีเกิดตามมาคือ  

ก่อให้เกิดความท้าทายในการก�ากบัดแูล เพราะรูปแบบของแพลตฟอร์มและการ

สื่อสารผา่นสื่อ ท�าให้เกิดการซอ่นเร้นความสมัพนัธ์ในการจ้างงานและสภาพการ

ท�างาน ซึง่มีส่วนส�าคญัในการปกปิดข้อมลูเก่ียวกบัธรรมชาติท่ีแท้จริงของธุรกิจ

แพลตฟอร์ม หรือบดิเบือนความเข้าใจของสงัคมไปอยา่งมาก (De Stefano 2016) 

ทัง้นี ้จากการทบทวนวรรณกรรมในตา่งประเทศ พบวา่ในสถานการณ์ปัจจบุนั ยงัไม่

ปรากฏแนวคดิในการก�ากบัดแูลท่ีเป็นทางการ หรืออยา่งดีท่ีสดุ มีเพียงการตอบสนอง



21

เชิงปฏิกิริยาเฉพาะหน้า และมุง่เน้นแก้ไขผลกระทบข้างเคียงไมก่ี่เร่ือง (De Groen 

et al. 2017) สาเหตสุ�าคญัมาจากการท่ีแพลตฟอร์มดจิิทลัมีลกัษณะข้ามภมิูศาสตร์

ของรัฐหรือเขตการปกครอง ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว ในทางตรงกนัข้าม ผู้ก�าหนด

นโยบายหรือนกัการเมืองมีเขตอ�านาจยดึตดิอยูก่บัพืน้ท่ีหรือเขตการปกครองท่ีแนน่อน 

ในประเดน็นี ้Graham และคณะ (Graham et al. 2017) เสนอวา่ เน่ืองจากมีการ 

กระจกุตวัของอปุสงค์หรือความต้องการเสนอซือ้บริการในประเทศรายได้สงูเพียง

ไม่ก่ีประเทศ เพราะฉะนัน้การก�ากบัดแูลอาจเร่ิมต้นจากประเทศหรือรัฐท่ีมีการ 

กระจกุตวัซึง่ถือเป็นจดุยทุธศาสตร์ก่อน โดยครอบคลมุถงึอตัราคา่จ้าง (ตอ่ชัว่โมง) 

ตามอตัราคา่จ้างท่ีเพียงพอตอ่การใช้ชีวิต (living wage) ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ประเทศเหลา่นี ้รวมถึงค่าชดเชยและสวสัดิการอ่ืน เช่น เม่ือถกูเลิกจ้างก่อนครบ

สญัญา เป็นต้น

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ มีความเหน็แตกออกเป็นสองฝ่าย คือ 

ฝ่ายแรก ท่ีต้องการให้มีการก�ากบัดแูล กบัฝ่ายท่ีสอง ไมต้่องการให้มีการก�ากบัดแูล 

โดยกลุ่มท่ีไม่ต้องการให้มีการก�ากับดูแล มักจะกล่าวอ้างเหตุผลเร่ืองการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขง่ขนัในบางเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม อาทิ ภาคการขนสง่

ของบางประเทศมีการก�ากบัดแูลท่ีเข้มข้นอยูแ่ล้ว เน่ืองจากการขนสง่นัน้กระทบกบั

ความปลอดภยัของผู้ใช้บริการ จงึมีการก�ากบั โดยเฉพาะในเร่ืองการให้ใบอนญุาต

ประกอบอาชีพและข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัอ่ืนๆ การถือก�าเนิดและพฒันา

อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในภาคขนสง่ในประเทศเหลา่นีจ้งึท้าทาย

อ�านาจในการก�ากบัดแูลของรัฐโดยตรง ในภาคการขนสง่จงึมีแนวโน้มท่ีจะมีการ

ก�ากบัดแูลมากกวา่ภาคอ่ืนๆ เชน่ บริการท่ีพกัอาศยั ทัง้นี ้ประเดน็เร่ืองสภาพการ

ท�างานนัน้เป็นประเดน็ท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษโดยรัฐสภาของเยอรมนี เบลเยียม 

และสเปน

 2) ความสมัพนัธ์ของการจ้างงานและสถานะลูกจ้าง-นายจ้าง

 ประเด็นเร่ืองสถานะของแรงงานแพลตฟอร์มเป็นประเด็นส�าคญัท่ียงั

หาข้อสรุปไม่ได้ว่าคนงานแพลตฟอร์มเหลา่นีค้วรถกูพิจารณาว่าเป็นลกูจ้าง หรือ

ผู้ประกอบการอิสระ ซึง่อปุสรรคนีส้ง่ผลตอ่การก�ากบัดแูลโดยใช้กฎหมายแรงงาน
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ในทกุประเทศ

 Lenaerts และคณะ (Lenaerts et al. 2017) ศกึษาการตอบสนองในเชิง

นโยบายของรัฐบาลในประเทศสหภาพยโุรป 7 ประเทศ พบวา่ไมมี่ฉนัทามติและ

กรอบแนวคิดท่ีเป็นระบบในการตอบสนองของรัฐบาลในเร่ืองของการก�ากบัดแูล

และการก�าหนดสถานะของคนงานดิจิทลับนแพลตฟอร์ม ทัง้นี ้การตอบสนอง

ในแตล่ะประเทศมกัถกูก�าหนดจากรูปแบบของกฎหมายท่ีมีอยูแ่ล้ว ซึง่ไมค่รอบคลมุ

บริบทการจ้างงานท่ีเกิดขึน้ใหม ่อยา่งไรก็ดี ประเทศท่ีมีทา่ทีท่ีชดัเจนในเร่ืองสถานะ

ของคนงานคือ เดนมาร์กและสโลวาเกีย ซึง่มีการยอมรับสถานะผู้ประกอบการอิสระ

ของแรงงานแพลตฟอร์มบางประเภท ขณะท่ีในประเทศเบลเยียมและฝร่ังเศส 

มีการน�าหลกัการเร่ืองสภาพบงัคบับญัชา (subordination) มาใช้เพ่ือชีว้า่คนงาน

แพลตฟอร์มมีสถานะเป็นลกูจ้างของบริษัทแพลตฟอร์มหรือไม่ และยงัมีดีเบตท่ี

เกิดจากความพยายามเสนอความคดิท่ีจะก�าหนดสถานะใหมใ่ห้กบัคนงานแพลต-

ฟอร์ม นอกจากนี ้ในประเทศอ่ืนๆ ใช้วิธีการแบบผสมท่ีเน้นพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

กลา่วโดยสรุปแล้ว ความซบัซ้อนในประเด็นเร่ืองการก�าหนดสถานะของแรงงาน 

ยงัมาจากกฎระเบียบเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาหรือภาคอตุสาหกรรม เชน่ ประเทศ

ฮงัการี (ถงึแม้ในภาพรวม ฮงัการีจะมีนโยบายท่ีคอ่นข้างเป็นกลางในเร่ืองแพลต-

ฟอร์ม) สเปน เดนมาร์ก สโลวาเกีย มีกฎหมายท่ีก�าหนดสถานะของคนท�างาน

ในภาคการขนสง่เอาไว้อยา่งชดัเจนวา่เป็นผู้ประกอบการอิสระ เป็นต้น สว่นประเทศ

ท่ีสถานะแรงงานยงัคลมุเครือ เพราะกฎหมายนิยามสถานะไว้ว่าถกูก�าหนดจาก

รายได้ ได้แก่ เบลเยียม เยอรมนี

 ตวัอยา่งข้อเสนอการนิยามสถานะคนงานดจิิทลัในประเทศตา่งๆ

 เบลเยียม 

 ในปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) รัฐมนตรีกระทรวงการจ้างงานและเศรษฐกิจ 

เสนอให้มีการตัง้สถานะคนงานดจิิทลัใหม ่ท่ีได้รับการคุ้มครองต�า่กวา่แรงงานทัว่ไป 

แตส่งูกวา่ผู้ประกอบการอิสระ ขณะนีย้งัไมมี่แผนปฏิบตัท่ีิชดัเจน (Lenaerts et al. 

2016) นอกจากนี ้กฎหมายเดอ ครู (Loi-De Croo) ท่ีเสนอโดยรัฐมนตรีด้านการ

พฒันาการสื่อสารและดจิิทลั ยงัได้ให้สทิธิในการลดการจา่ยภาษีรายได้จาก 33% 
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เป็น 10% ในกรณีท่ีคนงานแพลตฟอร์มมีรายได้จากการท�างานแพลตฟอร์มเกินกวา่ 

5,000 ยโูรตอ่ปี (Kilhoffer and Lenaerts 2017)

 ฝร่ังเศส 

 มีแนวคิดคล้ายคลงึกนักบัเบลเยียม ผู้ตรวจแรงงานได้ท�าการศกึษาว่า

ควรเสนอสถานะใหมห่รือไม ่แตไ่ด้ข้อสรุปวา่กรอบของกฎหมายท่ีมีอยูเ่ดมิก็เพียงพอ 

ท่ีจะน�ามาปรับใช้ (Lenaert et al. 2017) แนวคดินี ้สอดคล้องกบัข้อเสนอในสหรัฐฯ 

(ด ูHarris and Kruger 2015; Surowiecki 2015)

 3) การนิยามแพลตฟอร์ม และการเปลีย่นความหมายของ “บริษัท”

 คล้ายคลงึกบัประเดน็ถกเถียงในเร่ืองสถานะความเป็นลกูจ้าง-นายจ้าง 

ในท�านองเดียวกนั มียงัการถกเถียงเชิงนโยบายในเร่ืองสถานะของแพลตฟอร์ม 

กลา่วคือ แพลตฟอร์มควรถกูนิยามวา่เป็นเพียงตวักลาง (intermediary) ในการจบัคู่

อปุสงค์และอปุทาน ตามท่ีผู้ประกอบการอย่างเช่นอเูบอร์กล่าวอ้าง หรือควรถกู

นิยามให้เป็นนายจ้างของคนท�างาน ทัง้นี ้มีกรณีพิเศษคือ คนงานสง่ของโดยจกัรยาน

ท่ีท�างานให้กบัแพลตฟอร์มเดริเวอรู (Deliveroo) ในเบลเยียม แสดงความต้องการ

ท่ีจะมีสถานะเป็นคนงานของบริษัท และท�าให้เกิดกระบวนการท่ีจะผลกัดนัให้บริษัท

ยอมรับสถานะนายจ้างตามมา

 ดเูหมือนวา่ในแตล่ะประเทศ หนว่ยงานของรัฐท่ีแสดงความต่ืนตวัในท่ีจะ

ก�าหนดสถานะของผู้ประกอบการให้ชดัเจนนัน้ล้วนเป็นหน่วยงานท่ีคาดว่าจะได้

ประโยชน์จากการก�าหนดสถานะดงักล่าว เช่น หน่วยงานด้านภาษีในเดนมาร์ก

และเบลเยียม (Lenaerts et al. 2017) เป็นต้น อย่างไรก็ดี Lenaerts และคณะ 

(Lenaerts et al. 2017) กลา่ววา่ประเดน็นีส้มัพนัธ์อยา่งแนน่แฟน้กบัค�าถามเร่ือง

สถานะของคนงานแพลตฟอร์มซึง่เป็นไปในท�านองเดียวกนั ผู้มีสว่นได้เสยีหลกัล้วนมี

แรงจงูใจท่ีจะปลอ่ยให้สถานะดงักลา่วมีความคลมุเครือ กลา่วคือ ผู้ประกอบการ

เจ้าของแพลตฟอร์มนัน้ได้ประโยชน์จากการไมย่อมรับสถานะลกูจ้างของคนท�างาน 

ขณะท่ีคนท�างานบางสว่นมีแรงจงูใจท่ีจะมีสถานะคลมุเครือเพ่ือประโยชน์ท่ีจะไมต้่อง

จา่ยภาษี สว่นรัฐบาลในหลายประเทศเอง เชน่ในกรณีของเดนมาร์ก ก็มีแรงจงูใจ
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ท่ีจะปล่อยให้เกิดความคลุมเครือ เพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อสิทธิและ

สวสัดกิารของคนงาน

 ประเดน็ของการนิยามความเป็นนายจ้าง-ลกูจ้าง รวมถงึการนิยามแพลต-

ฟอร์มและการเปลี่ยนความหมายของบริษัท น�าไปสูข้่อถกเถียงเร่ืองการเก็บภาษี

เงินได้ของผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและแรงงานดิจิทลัตามมาเป็น

ลกูโซ ่จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ ประเทศเบลเยียมเสนอให้มีระบบการเก็บ

ภาษีใหม่ท่ีแบ่งแยกรายได้จากแรงงานและรายได้จากบริษัทหรือผู้ประกอบการ

ท่ีเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มชดัเจน เชน่ ถ้ารายได้จากแรงงานไมถ่งึขัน้ต�า่ 5,100 euro 

ให้เสียภาษีรายได้นิติบุคคล 10% โดยไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและการหกัลดภาษี

สาธารณะอ่ืนๆ ในทางตรงกนัข้าม ในบางประเทศเชน่ เดนมาร์ก มีกฎหมายท่ีอาจ

ถกูใช้เพ่ือเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัทแพลตฟอร์ม เชน่กฎหมายท่ีวา่ บริษัทตา่งชาติ

ท่ีไมมี่ส�านกังานในประเทศไมจ่�าเป็นต้องรายงานข้อมลูเร่ืองรายได้ ในทางกลบักนั 

ผู้ประกอบการอิสระกลบัต้องรายงานข้อมลูรายได้และจา่ยภาษีมลูคา่เพ่ิม เป็นต้น 

ประเด็นเร่ืองการนิยามความสมัพนัธ์จึงยงัเก่ียวโยงไปถึงการทบทวนหรือท�าให้

กฎหมายเดมิท่ีมีอยูท่นัตอ่การเปลี่ยนแปลงด้วย

 

 4) สิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองแบบรวมหมู่ และการคุม้ครอง

ทางสงัคม

 รูปแบบการตอบสนองในเชิงนโยบายของแตล่ะประเทศนัน้ ยงัขึน้อยูก่บั

โครงสร้างเชิงสถาบนัในแตล่ะประเทศ เชน่ กฎหมายก�าหนดให้คา่แรงและสภาพ

การท�างานถกูก�าหนดโดยการเจรจาตอ่รองรวมหมูภ่ายในสถานประกอบการ หรือ

เป็นไปตามกฎหมายคา่แรง เชน่ คา่แรงขัน้ต�่า เป็นต้น

 กฎหมายการแขง่ขนัในปัจจบุนัของสหภาพยโุรปนัน้ไมอ่นญุาตให้มีการ

รวมกลุม่ของผู้ประกอบการอิสระ (self-employed) เพ่ือเจรจาตอ่รองแบบรวมหมู ่

เพราะถือวา่การรวมกลุม่ตอ่รองกนัของผู้ประกอบการเพ่ือให้ได้คา่ตอบแทนสงูขึน้

เป็นการบดิเบือนตลาด จงึท�าให้เกิดอปุสรรคในการรวมตวัของคนท�างานประเภท

คราวด์ซอร์สซิ่ง (crowdsourcing) นอกจากนี ้แพลตฟอร์มของคราวด์ซอร์สซิ่ง 

ยงัมีลกัษณะคล้ายการประมลูงานของบริษัทผู้รับเหมา ท่ีกฎหมายยกเว้นสทิธิในเร่ือง
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สญัญาจ้างมาตรฐานและสทิธิในเร่ืองข้อมลูขา่วสาร ซึง่เป็นสทิธิท่ีกฎหมายได้ก�าหนด

ให้พนกังานโดยทัว่ไปได้รับจากนายจ้าง ท�าให้คนงานดจิิทลัประเภคราวด์ซอร์สซิง่

หรือ crowdworkers เหลา่นีไ้มไ่ด้รับความคุ้มครองและสวสัดกิารอ่ืนๆ เชน่ วนัหยดุ

ท่ีได้รับคา่จ้าง เป็นต้น (Rothig 2017)

 ถงึแม้จะมีข้อจ�ากดัของกฎหมายแรงงานดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม คนงาน

ดิจิทลัหลายกลุม่มีความพยายามรวมตวักนัในแบบท่ีนกัวิชาการเรียกวา่การริเร่ิม

แบบออ่น (soft initiatives: Scheiber 2017) หรือ สหภาพแบบออ่น (soft union: 

Aloisi 2015b; Kilhoffer et al. 2017) หรือการรวมตวัแบบหลวมๆ เชน่ตวัอยา่งของ

คนงานดจิิทลัท่ีแลกเปลีย่นข้อมลูเก่ียวกบังานและประเมินผู้จ้างบนเวบ็ Turkopticon 

อยา่งไรก็ดี ตวัอยา่งท่ีเป็นข้อยกเว้น คือ การรวมกลุม่ของคนงานอเูบอร์ในประเทศ

ฝร่ังเศสในรูปแบบของสหภาพแรงงาน ภายใต้ช่ือสหพนัธ์ผู้ขบัข่ียานพาหนะสว่นตวั 

(Syndicat des chauffeurs privés VTC หรือ Union of Passenger Transport 

Operators) (ด ูKilhoffer et al. 2017 ส�าหรับรายละเอียด)

 นอกจากการผลกัดนัจากองค์กรแรงงานและในบางกรณีจากการรวมกลุม่

ของคนงานแพลตฟอร์มเอง ในฝ่ังของรัฐบาลและนกัการเมือง มีความพยายามท่ีจะ

ก�ากบัดแูลธุรกิจบนแพลตฟอร์มด้วยเช่นกนั ยกตวัอย่าง รัฐบาลฝร่ังเศสได้ผ่าน

กฎหมายใหม ่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ในการ

เก็บภาษีจากแพลตฟอร์มท่ีขายสินค้าและบริการ เพ่ือน�าภาษีไปชดเชยให้กับ

คนงานในกรณีท่ีเกิดอบุตัเิหตแุละส�าหรับฝึกอบรมคนงานแพลตฟอร์มในภาคขนสง่

ทัง้รถยนต์และจกัรยาน นอกจากนี ้ในสหรัฐฯ รัฐบาลท้องถ่ินในระดบัเมือง ยงัได้

ออกกฎเกณฑ์ตา่งๆ เชน่ ในหลายเมืองของรัฐเทก็ซสั มีแนวคดิควบคมุคนขบัรถใหม ่

โดยเพ่ิมมาตรการตรวจสอบลายนิว้มือและประวตัอิาชญากรรม ขณะท่ีในรัฐนิวยอร์ก 

เน่ืองจากบริการเรียกรถโดยสารผา่นระบบร่วมเดนิทาง (ride-hailing) ยงัผิดกฎหมาย 

อเูบอร์จงึให้บริการภายใต้กฎหมายควบคมุบริการขนสง่เอกชนหรือรถด�าท่ีควบคมุ

แทก็ซ่ีและบริการลมิซีูน ดงันัน้ คนขบัรถของอเูบอร์หรือแพลตฟอร์มอ่ืน จ�าเป็นต้อง

มีใบขบัข่ีส�าหรับบริการรถเอกชนท่ีเรียกวา่ TLC (Taxi and Limousine’s Commis-

sion license)

 ตวัอย่างหนึง่ท่ีน่าสนใจอย่างย่ิงยวด และมกัถกูหยิบยกขึน้มาเป็นกรณี
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ศกึษาของโมเดลความร่วมมือระหวา่งธรุกิจแพลตฟอร์มและการรวมกลุม่ของคนงาน

ท่ีสามารถจดัให้มีการคุ้มครองทางสงัคมกบัคนงานแพลตฟอร์ม คือ พนัธมิตรธรุกิจ

ระหวา่งเดลเิวอรู (Deliveroo) และเอสเอม็อาร์ท (SMart) แพลตฟอร์มสหกรณ์ใน

ประเทศเบลเยียม ท่ีเปิดโอกาสให้คนงานเดลเิวอรูมีทางเลอืกท่ีจะมีสถานะผู้ รับจ้าง

อิสระและได้รับคา่ตอบแทนสงูกวา่ หรือถ้าหากเลอืกมีสถานะเป็นลกูจ้างของเอส-

เอม็อาร์ทท่ีมีคา่ตอบแทนเป็นตวัเงินต�่ากวา่ แตไ่ด้รับสวสัดกิาร อาทิ การฝึกอบรม

เร่ืองความปลอดภยั ประกนัอบุตัิเหตแุละได้รับค่าชดเชยรายจ่ายอปุกรณ์ในการ

ท�างาน ฯลฯ เป็นท่ีนา่เสยีดายอยา่งย่ิงท่ีเดลเิวอรูยตุคิวามร่วมมือในปลายปี ค.ศ. 2016 

(พ.ศ. 2559) ทัง้นี ้มีการวิเคราะห์วา่ทา่ทีของรัฐบาล ในกรณีนีคื้อ รัฐบาลเบลเยียม 

ตอ่เร่ืองสถานะและสิทธิของคนงานแพลตฟอร์มนัน้ มีสว่นส�าคญัอย่างย่ิงในการ

ส่งเสริมหรือสร้างอปุสรรคต่อนวตักรรมในการรวมกลุ่มท่ีเป็นประโยชน์ของการ

คุ้มครองทางสงัคมของคนงาน

 

 5) สภาพการท�างานและการละเมิดสิทธิฯ

 เทรเบอร์ โชลซ์ (Trebor Scholz) เปิดเผยว่าคนงานแพลตฟอร์มของ

แอมะซอน (Amazon) และอเูบอร์ (Uber) นัน้ถกูละเมิดสทิธิตา่งๆ หลายประการ

ในการท�างาน อาทิ การถกูควบคมุในทางกายภาพ เช่นกรณีของคนงานในโกดงั

ของแอมะซอน ท่ีถกูตดิตามการเคลือ่นไหวด้วยระบบเซน็เซอร์ ทัง้นี ้มีกรณีท่ีแอมะซอน

เลิกจ้างคนงานในโกดงั โดยใช้หลกัฐานท่ีเป็นบนัทึกการท�างานซึ่งติดตามการ

เคลื่อนไหวทางกายภาพและเวลาหยดุพกัของคนงานละเอียดในระดบันาทีและ

วินาที ในท�านองเดียวกนั ก็มีหลกัฐานท่ีเปิดเผยวา่อเูบอร์ใช้ข้อมลูจากแอปพลเิคชนั

ท่ีบนัทกึข้อมลูการเดนิทางของผู้ขบัและผู้โดยสาร ซึง่เข้าขา่ยละเมิดความเป็นสว่นตวั

ของเจ้าของข้อมลู และถือเป็นการละเมิดสทิธิฯ ขัน้รุนแรง (2017)

 นอกจากนีมิ้ลแลนด์ (Milland 2016) ได้เปิดเผยถงึประสบการณ์สว่นตวั

จากการท�างานคราวด์ซอร์สซิ่ง (crowdsourcing) ของตนเองท่ีมีชัว่โมงยาวนาน

มากเน่ืองจากได้รับคา่ตอบแทนท่ีต�่ามาก รวมถงึปัญหาอ่ืน เชน่ การถกูโกงคา่จ้าง

และต้องท�างานท่ีไมพ่งึปรารถนา เชน่ จดัหมวดหมูห่รือเขียนค�าบรรยายให้ภาพถ่าย

อาชญากรรมหรือภาพโป๊เปลือย ซึง่ถือเป็นสภาพการท�างานท่ีต้องเผชิญกบัความ
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กลวัและความกดดนัในทางจิตวิทยา ยงัไมร่วมถงึความเครียดท่ีเกิดจากการแขง่ขนั

กบัคนงานอ่ืนบนแพลตฟอร์ม ทัง้นี ้มิลแลนด์ยงักลา่วเพ่ิมเตมิวา่งานบนแพลตฟอร์ม

ประเภทคราวด์ซอร์สซิง่ เป็นงานท่ีมีผลเสยีตอ่สขุภาพกายและจิตใจของคนท�างาน

อยา่งมาก จงึจ�าเป็นต้องถกูก�ากบัดแูลหรือตรวจสอบจากสงัคม เขายงัได้ยกประเดน็

เร่ืองแนวโน้มท่ีคนงานดิจิทลัจ�านวนมาก ถึงแม้จะท�างานเต็มเวลา แต่กลบัไม่มี

ความสามารถในการจา่ยเงินอดุหนนุระบบประกนัสงัคม เพราะมีรายได้ต�่าเกินไป 

ท�าให้ต้องพึง่พาระบบสวสัดกิารและความชว่ยเหลือจากรัฐมากย่ิงขึน้

 

1.6 กรณีตวัอย่ำง 

ข้อถกเถยีงในกรณีแพลตฟอร์มอูเบอร์

 1) ดาบสองคม: การแข่งขนัเสรีหรือการผูกขาด?

 บริชเชน โรเจอร์ส (Brishen Rogers) อาจารย์ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลยั

เทมเพิล (Temple University) เสนอวา่บริการของอเูบอร์มีสว่นดีในการลดต้นทนุ

ธุรกรรมในธุรกิจแท็กซ่ี และท�าให้เกิดการแข่งขนัท่ีเสรีมากขึน้ เน่ืองจากรากของ

ปัญหาแทก็ซ่ีในสหรัฐฯ นัน้มาจากต้นทนุธรุกรรม (transaction costs) ในการเรียกรถ 

ท่ีสงู ขณะท่ีแทก็ซ่ีมกักระจกุตวัในเขตท่ีมีผู้ใช้บริการหนาแนน่ ด้วยสาเหตดุงักลา่ว 

ผู้ ใช้บริการโดยทัว่ไปจงึไม่สามารถเรียกรถแท็กซ่ีเม่ือมีความต้องการใช้บริการได้ 

ในอดีต รัฐแก้ปัญหาดงักล่าวโดยลดการก�ากบัดแูล ซึง่กลบัท�าให้ปัญหานีแ้ย่ลง 

เพราะจ�านวนแท็กซ่ีท่ีให้บริการเพ่ิมจ�านวนมากขึน้ แต่การกระจุกตวัของแท็กซ่ี

ในบางพืน้ท่ียงัคงเกิดขึน้เชน่เดิม และสง่ผลกระทบข้างเคียงให้ผู้ ให้บริการต้องขึน้

ราคาคา่บริการเพ่ือให้สามารถอยูร่อดได้

 ดงันัน้ ความส�าเร็จของอเูบอร์จงึไมไ่ด้มาจากความสามารถในการหลกีเลีย่ง

และใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัมาจากการ

ชว่ยลดต้นทนุธรุกรรมในการเรียกหาบริการของผู้บริโภค ซึง่ท�าให้เกิดประโยชน์ตอ่

ผู้โดยสาร นอกจากนี ้ยงัชว่ยแก้ไขปัญหาของบริการเรียกรถจากบริษัท ท่ีผู้ให้บริการ

และผู้รับบริการมีแรงจงูใจท่ีจะไมต่ามนดั กลา่วโดยสรุปแล้ว ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

กระแสหลกั รูปแบบของบริการท่ีเสนอโดยอเูบอร์ท�าให้เกิดตลาดแขง่ขนัแบบสมบรูณ์
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มากขึน้ เพราะราคาและปริมาณของบริการถกูก�ากบัโดยกลไกอปุสงค์และอปุทาน

ท่ีมีต้นทนุธุรกรรมต�่าและมีการบงัคบัใช้สญัญาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี 

มีข้อกงัวลว่าการผกูขาดตลาดผ่านการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มของบริษัทอย่าง

อเูบอร์นัน้ อาจเปิดโอกาสให้อเูบอร์สามารถก�าหนดราคาเทียมในช่วงเร่ิมต้นของ

การให้บริการ เพ่ือให้เกิดอปุสงค์ของผู้ใช้บริการใหม ่ซึง่เป็นความเสีย่งในระยะยาว

ท่ียงัไมส่ามารถชีช้ดัลงไปได้

 ข้อโต้แย้งอีกประการเก่ียวกบัข้อดี ซึง่เป็นลกัษณะร่วมของระบบแพลต-

ฟอร์ม ของทัง้บริการเรียกรถอยา่งอเูบอร์ และเชา่ท่ีพกัอยา่งแอร์บีเอน็บี คือ ชว่ยให้

เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแง่เศรษฐกิจมากขึน้ ในกรณีของอูเบอร์ 

มีข้อโต้แย้งวา่บริการของอเูบอร์อาจชว่ยลดการเพ่ิมจ�านวนรถยนต์สว่นบคุคลในเมือง

และลดพืน้ท่ีส�าหรับจอดรถ รวมไปถึงการลดลงของอบุตัิเหตจุากการเมาแล้วขบั 

อยา่งไรก็ดี โรเจอร์ส (Rogers 2016) สรุปข้อวิจารณ์และข้อกงัวลเก่ียวกบัโมเดล

ธรุกิจของอเูบอร์เอาไว้ดงันี ้

 (1) เป็นการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรมกบัผู้ขบัเดมิท่ีท�าตามกฎระเบียบของ 

 การจราจรและการขนสง่ 

 (2) อาจก่อให้เกิดการผกูขาดในอนาคต

 (3) ก่อให้เกิดความเสี่ยงส�าหรับผู้ โดยสาร เพราะไม่ได้มีการก�าหนด 

 มาตรฐานประกนัภยัเอาไว้

 (4) เกิดการละเมิดความเป็นสว่นตวัของผู้ใช้บริการหรือผู้ โดยสาร เพราะ 

 มีการน�าข้อมลูของผู้ โดยสารไปใช้ประโยชน์โดยไมไ่ด้รับอนญุาต

 (5) เปิดโอกาสให้เกิดการเลือกปฏิบตัแิก่ผู้ขบัและผู้ โดยสาร 

 (6) ลดมาตรฐานของสภาพการท�างานและคา่ตอบแทนของคนขบัแทก็ซ่ี  

 ทัง้นี ้ถึงแม้ข้อวิจารณ์ในเร่ืองการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมและการครอบง�า

ตลาดจะมีน�า้หนกัค่อนข้างมาก แต่ก็เป็นไปได้ว่า อูเบอร์อาจพบกับการแข่งขนั

ท่ีรุนแรงจากธุรกิจคู่แข่งบนแพลตฟอร์มท่ีสามารถลอกเลียนเทคโนโลยี เพราะ

ต้นทนุการเปลี่ยนไปใช้บริการผู้ให้บริการอ่ืนคอ่นข้างต�่า
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 2) คนขบัรถอูเบอร์ ผูป้ระกอบการอิสระหรือคนงาน

 โรเซนบลาทและสตาร์ค (Rosenblat and Stark 2015) นิยามคนขบัอเูบอร์

วา่เป็น “แรงงานอลักอริทึม่ (algorithmic labor)” เพราะกระบวนการท�างานของ

คนขบัรถถกูควบคมุจากอลักอริทึม่ (algorithm) ในระบบปฏิบตักิาร ท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ส�าคญัในการก�าหนดความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจระหวา่งบริษัทและคนขบั อเูบอร์จงึ

มีอ�านาจเต็มท่ีในการควบคมุวิธีการท�างานของคนขบัโดยผ่านระบบปฏิบตัิการ

ดงักลา่ว นอกจากนัน้แล้ว อเูบอร์ยงัสามารถใช้กลยทุธ์อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมอ�านาจการ

ควบคมุต่อคนขบัรถ เช่น ใช้การตลาดและภาษาท่ีสื่อให้เข้าใจว่าคนท�างานเป็น

ผู้ประกอบการท่ีมีเสรีภาพในการท�างาน เช่นสามารถเลือกชัว่โมงการท�างานของ

ตนเอง เป็นต้น ในความเป็นจริง ในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์ม อูเบอร์สามารถ

ใช้อ�านาจตลาดในหลีกเลี่ยงและลดการก�ากบัดแูลลง (de Groen and Maselli 

2016) ดงัจะเหน็ได้จากการท่ีในปัจจบุนั คนท�างานเป็นฝ่ายเดียวท่ีแบกรับความเสีย่ง

จากการไมมี่งานบนแพลตฟอร์ม

 ข้อสงัเกตประการส�าคญั นายแมท็ธิว เทย์เลอร์ (Matthew Taylor) ผู้ได้รับ

มอบหมายจากนายกฯ องักฤษให้ท�ารายงานเก่ียวกบัข้อนโยบายในการก�ากบัดแูล

เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม กลา่วว่าแรงงานแพลตฟอร์มมีสิทธิแรงงานต่างๆ อยู่แล้ว 

ปัญหาจงึอยู่ท่ีวา่ในข้อถกเถียงเก่ียวกบัสิทธิแรงงาน มกัจะเร่ิมต้นจากสมมตุิฐาน

วา่แรงงานเหลา่นีไ้มมี่สทิธิใดๆ เลย

 อยา่งไรก็ดี การตีความสถานะของคนขบัรถอเูบอร์นัน้ แตกตา่งกนัไปตาม

บริบทของกฎหมายและความเข้มแขง็ของขบวนการแรงงานในแตล่ะประเทศ อาทิ 

ในสหรัฐฯ กรณีของคนขบัอเูบอร์เป็นเพียงหนึง่ในไม่ก่ีตวัอย่างท่ีเดน่ชดั ท่ีชีช้ดัวา่

คนงานแพลตฟอร์มมีสถานะผู้ประกอบการอิสระ (contractor)

 ขณะท่ีในสญัญาของอเูบอร์ในองักฤษ กลบัก�าหนดให้คนขบัอเูบอร์เป็น 

“ผู้บริโภค” หรือผู้ ใช้งานระบบปฏิบตัิการดงักล่าว เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าในยโุรปเอง 

เม่ือมีการฟอ้งร้องจากฝ่ายของคนงาน มีแนวโน้มท่ีศาลจะตดัสนิชีไ้ปในทางสนบัสนนุ

ข้อโต้แย้งของฝ่ายคนขบัรถอเูบอร์ อาทิ

 • ในเดือนตลุาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ศาลแรงงานชัน้ต้นประจ�า

ลอนดอน (London Employment Tribunal) ในองักฤษ ชีใ้ห้คนขบัอเูบอร์มีสถานะ
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เป็นพนกังานของอเูบอร์ จงึมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนตามกฎหมายเชน่ คา่แรงขัน้ต�่า 

เงินบ�านาญและเงินชดเชยวนัหยดุประจ�าปี ตอ่มา ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017 

(พ.ศ. 2560) ปรากฏวา่ศาลในชัน้อทุธรณ์ ยงัคงยืนยนัให้คนขบัอเูบอร์มีสถานะเป็น

พนกังานของบริษัท

 • ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ศาลสหภาพยุโรป 

(European Court of Justice) วินิจฉัยให้อูเบอร์เป็นบริษัทผู้ด�าเนินการด้าน

การขนสง่ จ�าเป็นต้องท�าตามกฎระเบียบเก่ียวกบัการขออนญุาต (http://www.bbc.

com/news/technology-39882766)

 • ในสหรัฐฯ คณะกรรมาธิการด้านพาณิชย์ (Federal Trade Commission) 

สัง่ปรับอเูบอร์ในเร่ืองการโฆษณาเกินจริงในเร่ืองรายได้ของผู้ขบั ท่ีอเูบอร์โฆษณา

เกินจริงให้ผู้ขบัรถเชา่รถผา่นระบบ “ต้นทนุต�า่” ท่ีในความเป็นจริง ไมไ่ด้มีต้นทนุต�า่

ตามท่ีประกาศไว้

 3) การต่อสูข้องคนงานกลุ่มต่างๆ

 มีความพยายามจากฝ่ังของคนขบัรถอเูบอร์ทัง้ในยโุรปและสหรัฐฯ ในการใช้

กระบวนการศาลเพ่ือก�าหนดสถานะแรงงานให้กบัตนเอง อาทิ ในกรกฎาคม ค.ศ. 2017 

(พ.ศ. 2560) ศาลรัฐบาลกลางในรัฐนอร์ธ แคโรไลนา (North Carolina) ของสหรัฐฯ  

ได้ตดัสินเบือ้งต้นรับการฟ้องร้องคดีต่อบริษัทอูเบอร์ ในนามของกลุ่มคนขบัรถ

โดยผ่านตวัแทน (class action lawsuit) ซึ่งมีผลให้คนขบัรถอเูบอร์ทัว่ประเทศ

สามารถเข้าร่วมสนบัสนนุการด�าเนินคดีกบัอเูบอร์เพ่ือคดัค้านการก�าหนดสถานะ

ดงักลา่ว ภายใต้กฎหมาย Fair Labor Standards Act 

 อีกกรณี คือ การรวมตวัของคนขบัรถอเูบอร์ในเมืองนิวยอร์กผา่นตวัแทน

ของกลุ่มเครือข่ายคนงานแท็กซ่ีนิวยอร์ก (New York Taxi Workers Alliance) 

เพ่ือเรียกร้องให้อเูบอร์จ่ายค่าแรงขัน้ต�่า สวสัดิการและค่าชดเชยย้อนหลงัให้กบั

คนขบัรถของอเูบอร์ ทัง้นี ้มีกรณีของการฟอ้งร้องจากคนขบัรถอเูบอร์ท่ียงัค้างอยู่

ในศาลทัว่สหรัฐ อยา่งน้อย 8 กรณีใน 7 รัฐ ไมน่บัรวม 4 กรณีท่ีศาลไมรั่บฟอ้งคดี

ในนามของกลุม่ แตโ่อนไปเป็นการไกลเ่กลี่ยระหว่างคนขบัอเูบอร์เป็นรายบคุคล

กบับริษัท
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 4) การตีความสถานะ “แรงงาน” โดยใชก้ฎหมายทีมี่อยู่ 

 นกัวิชาการอเมริกนัท่ีสนบัสนนุการก�ากบัดแูลแพลตฟอร์มเพ่ือคุ้มครอง

สิทธิแรงงานได้สนบัสนุนการตีความกฎหมายท่ีมีอยู่ เพ่ือคุ้มครองสิทธิแรงงาน

บนแพลตฟอร์ม (ด ูScholz 2017 บทท่ี 5 และ Rogers 2015) วา่ มีกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัสทิธิแรงงานหลายฉบบั ได้แก่ 

 (1) กฎหมายมาตรฐานแรงงานท่ีเป็นธรรม (Fair Labor Standards Act,  

 FLSA) ก�าหนดให้นายจ้างต้องจา่ยคา่แรงขัน้ต�่าและคา่ตอบแทนส�าหรับ 

 การท�างานลว่งเวลาให้กบัลกูจ้าง ดงันัน้ ในกรณีของอเูบอร์ หากคนขบั 

 อเูบอร์มีสถานะลกูจ้าง บริษัทอเูบอร์มีภาระหน้าท่ีต้องจา่ยคา่แรงขัน้ต�่า 

 และคา่ตอบแทนลว่งเวลาให้กบัคนขบัรถทกุคน

 (2) กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์แหง่ชาต ิ(National Labor Relations Act)  

 ได้รับรองสทิธิในการรวมตวัตอ่รองของคนงานในรูปของสหภาพแรงงาน  

 นอกจากนี ้ลกูจ้างในสหรัฐฯ ยงัได้รับความคุ้มครองในเร่ืองของการเลอืก 

 ปฏิบตับินพืน้ฐานเร่ืองเพศ ผิวสี ความพิการ ฯลฯ และการคุ้มครองอ่ืนๆ  

 เช่น จากการล่วงละเมิดทางเพศ ภายใต้กฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil  

 Rights Act 1964) และกฎหมายเก่ียวกบัการเลอืกปฏิบตัใินการจ้างงาน  

 (Discrimination in Employment Act)

 ในบริบทของกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ โดยปกต ินายจ้างมีอ�านาจควบคมุ

กระบวนการท�างานของพนกังานหรือลกูจ้าง ขณะท่ีผู้ท�าสญัญาจ้างอิสระ (inde-

pendent contractor) จะไม่ถกูควบคมุกระบวนการท�างาน แต่ถกูควบคมุผ่าน

ผลลพัธ์ของงานท่ีต้องสง่มอบให้ครบถ้วน มีคณุสมบตัท่ีิตรงตามสญัญาจ้าง ดงันัน้ 

ศาลจงึใช้หลกัเกณฑ์เร่ือง “การควบคมุ” ในการตดัสนิวา่คนงานดจิิทลั เป็นลกูจ้าง

หรือพนกังานของบริษัทแพลตฟอร์มหรือไม ่กลา่วอีกนยัก็คือ สามารถชีไ้ด้วา่เกิด

ความสมัพนัธ์ของการจ้างงานขึน้ เม่ือความสมัพนัธ์ผ่านการทดสอบ 4 ประการ 

ดงันี ้
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 (1) การทดสอบอย่างง่าย ในกรณีท่ีนายจ้างมีการจดัหาเคร่ืองมือและ 

 อปุกรณ์ในการท�างานให้

 (2) นายจ้างมีความสามารถในการควบคมุกระบวนการของงาน

 (3) นายจ้างจดัหาสถานท่ีท�างานให้

 (4) คนงานท�างานให้กบันายจ้างเพียงรายเดียว จงึมีความสมัพนัธ์แบบ 

 พึง่พิงกบันายจ้างหรือบริษัทดงักลา่ว 

 บริชเชน โรเจอร์ส (Brishen Rogers) ยงัโต้แย้งอีกวา่ ความไมส่ามารถชีช้ดั

ไปได้วา่คนขบัรถอเูบอร์เป็นพนกังานของบริษัทหรือท�างานตามสญัญาจ้างอิสระนัน้ 

เกิดจากธรรมชาติของการท�างานท่ีเปลี่ยนไป กล่าวคือ ความไม่สมบูรณ์ของ

องค์ประกอบทัง้สี่เกิดจากขาดหลกัเกณฑ์ในการตดัสนิเร่ืองความสมัพนัธ์ของการ

จ้างงาน โดยเฉพาะบนหลกัของการควบคมุ (control) ของนายจ้างตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้เขาโต้แย้งวา่หลกัเกณฑ์เร่ืองการควบคมุและการพึง่พิงนัน้อาจไมไ่ด้มีความ

ส�าคญัในตวัของมนัเอง การยดึถือหลกัในการทดสอบ 4 ประการดงักลา่วท่ีผู้พิพากษา

ในคดีตา่งๆ มีการตีความท่ีแตกตา่งกนัออกไป ท�าให้เกิดปัญหาเร่ืองความไมค่งเส้น-

คงวาในการตดัสนิสภาพการจ้างงานและสถานะของคนงาน ดงันัน้เขาจงึเสนอวา่ 

ในท่ีสดุแล้ว ศาลควรกลบัไปยดึถือหลกัเกณฑ์พืน้ฐานท่ีสดุในเร่ืองของศกัดิศ์รีของ

คนท�างาน, การปอ้งกนัการกระจกุตวัของความมัง่คัง่และทรัพย์สนิ และการปอ้งกนั

การครอบง�า (domination) ทัง้นี ้โรเจอร์สมองวา่ชดุของหลกัการหรือคณุคา่เหลา่นี ้

ถือเป็นเหตผุลท่ีดีในการก�าหนดให้บริษัทอยา่งอเูบอร์ต้องรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีพืน้ฐาน

ของนายจ้าง นัน่คือ จ่ายค่าแรงขัน้ต�่าและค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยท่ีกฎหมาย

ก�าหนด (Rogers 2015)

 ข้อเสนอดงักลา่ว สอดคล้องกบัข้อเสนอของเทรเบอร์ โชลซ์ (Trebor Scholz) 

วา่ในระยะสัน้ รัฐควรจดัให้มีการคุ้มครองส�าหรับคนงานทกุประเภท โดยไมค่�านงึถงึ

เง่ือนไขเชิงสถาบนัในการท�างาน อยา่งไรก็ตาม เขาตัง้ข้อสงัเกตวา่คนงานคราวด์-

ซอร์สซิ่งบางสว่นเองอาจตอ่ต้านการก�ากบัดแูลแพลตฟอร์ม เพราะไม่ต้องการให้

พืน้ท่ีเหลา่นีถ้กูปิด (Scholz 2017)



2. กรอบแนวคดิและระเบยีบวธีิวจัิย
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2.1 กรอบแนวคดิในกำรศกึษำ

 ในรายงานฉบบันี ้นกัวิจยัของ JELI ได้ท�าการศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อ

ตลาดแรงงานของธรุกิจในภาคบริการท่ีใช้แพลตฟอร์มในการจบัคูร่ะหวา่งผู้ เสนอ

บริการและผู้ ต้องการใช้บริการในประเทศไทย 3 กลุม่ ได้แก่ การขนสง่ท�าการศกึษา

แพลตฟอร์มอเูบอร์ (UBER) การให้บริการท่ีพกัอาศยัท�าการศกึษาแพลตฟอร์ม

แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) และการให้บริการท�าความสะอาดศกึษาแพลตฟอร์มบีนีท 

(BeNeat)

 จากการศกึษาพบวา่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ มีชอ่งทางในการปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งกนับนแตล่ะแพลตฟอร์ม 2 ชอ่งทางด้วยกนัคือ แอปพลเิคชนัและเวบ็ไซต์ 

ค�าจ�ากดัความท่ีใช้ในรายงานฉบบันีจ้งึให้ค�าจ�ากดัความท่ีแตกตา่งกนั โดยค�าวา่ 

“บริษัท” เช่น บริษัทอเูบอร์ หรือ บริษัทแอร์บีเอ็นบี ใช้เพ่ือหมายถึงผู้ เป็นเจ้าของ

แพลตฟอร์ม และค�าวา่ “แพลตฟอร์ม” หมายรวมถงึชอ่งทางในการเช่ือมผู้ใช้บริการ

และผู้ให้บริการทัง้สองชอ่งทางอนัประกอบด้วยแอปพลเิคชนัและเวบ็ไซต์ กลา่วคือ 

บริษัทอเูบอร์ เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอเูบอร์ บนแพลตฟอร์มอเูบอร์ มีชอ่งทางใน

การเช่ือมตอ่ระหวา่งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการหรือผู้ขบัอเูบอร์ 2 ชอ่งทางคือผา่น

แอปพลเิคชนัอเูบอร์และเวบ็ไซต์อเูบอร์ เป็นต้น

 นอกจากนี ้รายงานฉบบันี ้ต้องการส�ารวจภาพรวมของการท�างานผา่น

แพลตฟอร์มในประเด็นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นแรงงานทัว่โลกต้องการจะ
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ผลกัดนั นัน่คือ งานท่ีมีคณุคา่ (Decent Work) วา่เทคโนโลยีแพลตฟอร์มถกูน�ามาใช้

เพ่ือเอือ้ให้การท�างานมีความเป็น งานท่ีมีคณุคา่ ตามค�าจ�ากดัความ งานท่ีมีคณุคา่ 

มากน้อยเพียงใด

 ส�าหรับ งานท่ีมีคณุค่า องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International 

Labor Organization – ILO) เป็นผู้ ริเร่ิมแนวความคดินีโ้ดยเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่

ของ ILO เม่ือปี พ.ศ. 2547 งานท่ีมีคณุคา่หมายถงึงานท่ีตอบสนองความต้องการ

เก่ียวกบัชีวิตมนษุย์ได้ ซึ่งจ�าแนกตวัชีว้ดัออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ 10 ประเด็น 

ได้แก่7

 • การมีโอกาสในการได้รับการจ้างงาน (employment opportunities)

 • การมีรายได้ท่ีเพียงพอและงานท่ีมีผลติผล (adequate earnings and  

 productive work)

 • การมีเวลาท�างานท่ีเหมาะสม (decent working time)

 • การมีความสามารถในจดัการผสมผสานระหวา่ง งาน ครอบครัว และ 

 ชีวิตสว่นตวัอยา่งพอเหมาะ (combining work, family and personal life)

 • งานท่ีสมควรถกูยกเลกิ (work that should be abolished)

 • การมีความมัน่คงในการท�างาน (stability and security of work)

 • การมีโอกาสท่ีเท่าเทียมและได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมในการ 

 จ้างงาน (equal opportunity and treatment in employment)

 • การท�างานในสภาวะแวดล้อมท่ีปลอดภยั (safe work environment)

 • การมีหลกัประกนัทางสงัคม (social security)

 • การมีความสามารถในการเจรจาต่อรองทางสงัคมโดยตวัแทนของ 

 คนท�างานและนายจ้าง (social dialogue, employers’ and workers’  

 representation)

 โดยในปี พ.ศ. 2555 ILO ได้เพ่ิมค�าจ�ากดัความของงานท่ีมีคณุคา่เพ่ิมเตมิ

จากเดมิอีก 1 ข้อ คือ

___________________________
7 ด ูhttp://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm
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 • บริบททางเศรษฐกิจและสงัคมของงานท่ีมีคณุคา่ (economic and social  

 context for decent work)

 ฮีคส์ (Heeks 2017) ได้ท�าการศกึษาค�าจ�าความของงานท่ีมีคณุค่าทัง้ 

11 ประเดน็ และพิจารณาความสมัพนัธ์ของบริบทการจ้างงาน การจ้างงาน และ

สภาพการท�างาน ผา่นกรอบค�าจ�ากดัความของงานท่ีมีคณุคา่ 11 ประเดน็ดงักลา่ว 

จากนัน้ได้ใช้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วมาเปรียบเทียบกบับริบทงานท่ีท�าผา่นแพลตฟอร์ม

ประเภทงานดิจิทลัท่ีสมัพนัธ์กับสถานท่ีเชิงกายภาพ (gig work) และได้เสนอ

แผนภมิูท่ีท�าให้งา่ยตอ่การท�าความเข้าใจ และเป็นกรอบในการพิจารณาความเป็น

งานท่ีมีคณุค่าของการท�างานผ่านแพลตฟอร์มประเภทงานดิจิทลัท่ีสมัพนัธ์กับ

สถานท่ีเชิงกายภาพ (gig work)ได้ดงันี ้

 • บริบทของกำรจ้ำงงำน

 - การปกปอ้งทางสงัคม  

 - เสรีภาพในการพบปะแลกเปลี่ยน

 - การมีความสามารถในการรวมกลุม่เจรจาตอ่รอง 

 - การจดัการแพลตฟอร์ม

 - ความโปร่งใสของแพลตฟอร์ม

 - กฎหมายและสทิธิตา่งๆ

 • กำรจ้ำงงำน

 - การมีโอกาสในการได้รับการจ้างงาน

 - การมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในสายงาน 

 - การมีความสามารถในจดัการผสมผสานระหวา่ง งาน ครอบครัว และ 

   ชีวิตสว่นตวัอยา่งพอเหมาะ 

 - การมีความมัน่คงในการท�างาน 

 - การมีโอกาสท่ีเท่าเทียมและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการ 

   จ้างงาน
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 - สถานการณ์จ้างงาน

 - การเลือกปฏิบตัิ

 - การได้รับการเคารพในความเป็นส่วนตวัและกลไกการจดัการความ 

   ขดัแย้ง 

 • สภำพกำรท�ำงำน

 - การมีรายได้ท่ีเพียงพอและงานท่ีมีผลติผล

 - การมีเวลาท�างานท่ีเหมาะสม 

 - ขัน้ตอนในการท�างาน

 - การท�างานในสภาวะแวดล้อมท่ีปลอดภยั
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ค�าจ�ากดัความ “งานท่ีมีคณุคา่” เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์

ของบริบทการจ้างงาน การจ้างงาน และสภาพการท�างาน (Heeks 2017)
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กรอบในการพิจารณางานท่ีมีคณุคา่ในกรณีท่ีเป็นการท�างานดจิิทลั

ท่ีการท�างานขึน้อยูก่บัสถานท่ีเชิงกายภาพ (Heeks 2017)

 ในการวิเคราะห์ในเร่ืองการเป็นงานท่ีมีคณุค่าของงานบนแพลตฟอร์ม

ท่ีเป็นกรณีศกึษาในรายงานฉบบันีจ้ะใช้กรอบการท�างานของฮีคส์เป็นกรอบในการ

วิเคราะห์

2.2 ระเบยีบวธีิวจิยั

 ในรายงานฉบบันีผู้้ วิจยัได้ท�าการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในภาคบริการ 3 กลุ่มธุรกิจ ดงัท่ีได้กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้า ส�าหรับการศึกษา

แพลตฟอร์มอเูบอร์ผู้ วิจยัเน้นสมัภาษณ์ผู้ขบัในจงัหวดัเชียงใหม่ จ�านวน 48 ราย 

เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหมมี่พืน้ท่ีให้บริการไมใ่หญ่เทา่กรุงเทพฯ และมีรูปแบบท่ีเอือ้

ตอ่การศกึษาในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด ทัง้ยงัมีความนา่สนใจในแงข่องการเป็น

เมืองทอ่งเท่ียว แตมี่ข้อจ�ากดัเร่ืองบริการขนสง่สาธารณะ นอกจากนี ้การศกึษาใน

พืน้ท่ีเชียงใหมเ่อือ้ให้ผู้ วิจยัเช่ือมโยงผลกระทบกบัอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองอ่ืนๆ ในภาค

บริการทอ่งเท่ียวเชน่ มคัคเุทศก์และธรุกิจน�าเท่ียว รวมถงึผลกระทบกบัอตุสาหกรรม
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การทอ่งเท่ียวโดยภาพรวมอนัเป็นรายได้ส�าคญัของจงัหวดั

 ส�าหรับการศกึษาแพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บี ผู้ วิจยัได้ท�าการเก็บข้อมลูโดย

การสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้เชา่ห้องพกัรายวนัผา่นแพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บีในกรุงเทพ-

มหานคร 21 ราย และจงัหวดัเชียงใหม ่20 ราย รวมทัง้สิน้ 41 ราย มีการจดักลุม่

สมัภาษณ์เชิงลกึ 2 ครัง้ คือ ในกรุงเทพฯ 1 ครัง้และจงัหวดัเชียงใหม่ อีก 1 ครัง้ 

และการประเมินความคิดเห็นจากชุมชนของผู้ ให้บริการแอร์บีเอ็นบี โดยผู้ วิจัย

ได้ตัง้ค�าถามในกลุ่มโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชนัไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มปิด

ท่ีเกิดจากการรวมกลุม่ของผู้ให้เชา่ห้องพกัผา่นแพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บี โดยผู้วิจยั

ได้รับอนญุาตจากผู้ ก่อตัง้กลุม่ให้เข้าเป็นสมาชิกเพ่ือสงัเกตการณ์

 การศึกษาแพลตฟอร์มบีนีท ผู้ วิจัยได้ท�าการสมัภาษณ์ผู้ เป็นเจ้าของ

แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการ 5 ราย และผู้ใช้บริการ 5 ราย โดยเปรียบเทียบกบังานศกึษา

แพลตฟอร์มลกัษณะเดียวกนัท่ีมีผู้ท�าการศกึษาในประเทศแอฟริกาใต้

 นอกจากนีย้งัได้สมัภาษณ์นกัวิจยั นกัวิชาการ เจ้าหน้าท่ีองค์กรพฒันา

เอกชน ภาคประชาสงัคม และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอ่ืน 5 รายประกอบการวิจยัอีกด้วย 

 เพ่ือเป็นการปกปอ้งความเป็นสว่นตวั ผู้ วิจยัจงึปกปิดตวัตนของผู้ให้ข้อมลู

ทัง้หมด รายช่ือของผู้ให้ข้อมลูท่ีปรากฏอยูใ่นงานศกึษาฉบบันีจ้งึเป็นรายช่ือสมมติ

 



3. กรณีศกึษาในประเทศไทย
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3.1 กรณีศกึษำที่ 1 กำรขนส่ง – แพลตฟอร์มอูเบอร์ (UBER)

 แพลตฟอร์มอูเบอร์เร่ิมให้บริการในประเทศไทยเม่ือเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2557 โดยให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนจะขยายตวัไปตามพืน้ท่ี

และจงัหวดัท่ีมีความต้องการบริการขนสง่สงู เชน่ เชียงใหม ่ชลบรีุในเขตพทัยา ฯลฯ 

อเูบอร์ได้รับความนิยมอยา่งสงู เน่ืองจากบริบทและภาพรวมของการขนสง่ในเขต

เมืองท่ีมีปัญหาเร่ืองการเข้าถงึบริการขนสง่และปัญหาด้านบริการของผู้ขบัแท็กซ่ี  

เชน่ ปฏิเสธท่ีจะไปสง่ผู้โดยสารยงัสถานท่ีท่ีผู้โดยสารต้องการจะเดนิทางไป มีพฤตกิรรม

ไม่สภุาพ ไม่ใช้มิเตอร์ในการคิดค่าโดยสาร เป็นต้น ซึง่สร้างความไม่พอใจให้แก่

ผู้ใช้บริการเป็นจ�านวนมาก ชอ่งวา่งท่ีผู้ขบัแทก็ซ่ีเดมิไมส่ามารถสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการได้ ก่อให้เกิดโอกาสทางธรุกิจแก่อเูบอร์

 ในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีอเูบอร์เปิดให้บริการ เชน่ พทัยา และจงัหวดัเชียงใหม ่เป็นพืน้ท่ี

ทอ่งเท่ียวท่ีมีปัญหาเชิงโครงสร้างของบริการขนสง่สาธารณะ เน่ืองจากท้องถ่ินไมมี่

การจดับริการขนส่งสาธารณะท่ีเพียงพอและเป็นระบบ ผู้ ใช้บริการขนส่งเอกชน

ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวจงึประสบกบัปัญหาทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพของบริการ 

เชน่ จ�านวนผู้ให้บริการไมเ่พียงพอตอ่ผู้ใช้บริการ คา่โดยสารท่ีสงู ตลอดจนพฤตกิรรม

ของผู้ขบัท่ีไมเ่รียบร้อย ขบัรถด้วยความเร็วและหวาดเสียว เป็นต้น

 ด้วยสาเหตดุงักลา่ว แพลตฟอร์มเพ่ือบริการขนสง่อย่างอเูบอร์จึงได้รับ

ความนิยมอย่างสงูตัง้แต่เปิดให้บริการ และมีอปุสงค์ต่อบริการมีปริมาณสงูกว่า
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อปุทานของผู้ ให้บริการ ขณะท่ีจ�านวนผู้ขบัก็เพ่ิมมากขึน้เร่ือยๆ เม่ือแรกเปิดให้

บริการในปี พ.ศ. 2557 เวลาเฉลี่ยในการรอรถของผู้ โดยสารท่ีใช้บริการอเูบอร์ 

นบัจากเวลาท่ีเรียกรถจนถึงการได้ขึน้รถอยู่ท่ี 10.69 นาที และเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ใน

การรอรถนีล้ดลง เหลอื 6.68 นาที และ 5.65 นาที ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 

ตามล�าดบั แสดงให้เห็นว่ามีอปุทานหรือผู้ เข้าร่วมขบัอเูบอร์เป็นจ�านวนมากขึน้

ตามล�าดบั8

 ตามการนิยามของ Florian A. Schmidt ในรายงานของมลูนิธิฟรีดริค 

เอแบร์ท (FES) แพลตฟอร์มอเูบอร์จดัเป็นงานดจิิทลัท่ีสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีเชิงกายภาพ 

(gig work) เน่ืองจากเป็นงานท่ีการท�างานขึน้อยูก่บัสถานท่ีเชิงกายภาพโดยอาศยั

แพลตฟอร์มเป็นตวักลางในการจบัคู่ความต้องการระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ ใช้

บริการ

3.1.1 ข้อถกเถยีงในกำรให้บริกำรของอูเบอร์ในประเทศไทย

 เชน่เดียวกบัในหลายประเทศท่ีอเูบอร์ให้บริการ การให้บริการของอเูบอร์

ในประเทศไทยได้ก่อให้เกิดการถกเถียงในวงกว้าง แตข่ณะท่ีข้อถกเถียงในสหรัฐ-

อเมริกาและยโุรปครอบคลมุหลากหลายมิติ ไม่วา่จะเป็นประสิทธิภาพการก�ากบั

ดแูลบริการขนสง่ในเมือง ผลกระทบทางสงัคมเชน่ความปลอดภยัของผู้ใช้บริการ 

มิตเิศรษฐกิจเชน่ การจ้างงานและสทิธิแรงงาน รวมทัง้ข้อกฎหมายในเร่ืองรูปแบบ

ของการจ้างงาน ของความสมัพนัธ์ของการจ้างงาน สถานะนายจ้าง/ลกูจ้าง สขุภาวะ

ในการท�างาน

 ในสหรัฐอเมริกา ความขดัแย้งในประเดน็สทิธิแรงงานระหวา่งคนขบัอเูบอร์

และบริษัทอเูบอร์น�าไปสูก่ารฟอ้งร้องในศาล จนถงึปี พ.ศ. 2559 บริษัทอเูบอร์ถกู

ฟอ้งร้องมากกวา่ 70 คดี ในระบบศาลรัฐบาลกลาง9 (Federal Court) ไมน่บัรวม

คดีในระดบัรัฐ (State Court) และคดีความสว่นมากเป็นกรณีการตีความเร่ืองความ

___________________________
8 ด ูhttps://www.blognone.com/node/81029
9 http://www.mercurynews.com/2016/07/04/uber-battling-more-than-70-lawsuits-in-

federal-courts/
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สมัพนัธ์ของการจ้างงานและสถานะนายจ้าง/ลกูจ้าง (Lowe 2017) ซึง่ประเด็น

ส�าคญัคือ การตีความว่าผู้ขบัอเูบอร์ถือเป็นลกูจ้างของอเูบอร์หรือไม่ หากว่าใช ่

จะมีผลผกูพนัให้บริษัทต้องปฏิบตัิตอ่คนขบัอยา่งลกูจ้าง และคนขบัอเูบอร์มีสิทธิ

ในสวสัดิการและสวสัดิภาพตามท่ีกฎหมายคุ้มครอง แตห่ากมีการตีความวา่ผู้ขบั

ถือเป็นผู้ รับเหมาอิสระ (independent contractor) บริษัทอเูบอร์ย่อมปราศจาก

ความรับผิดชอบตามกฎหมายในเร่ืองการเคารพกฎหมายแรงงานและรับรองสทิธิ

แรงงานของคนขบัรถ

 งานศกึษาจ�านวนมากในระยะหลงั โดยเฉพาะนกัวิชาการด้านกฎหมาย 

จึงมุ่งศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างอเูบอร์และผู้ขบัอเูบอร์เพ่ือท่ีจะตอบค�าถาม

ดงักลา่ว เชน่ งานของเอลเลียต (Elliott 2016) งานของ เบลส์และว ู(Bales & Woo 

2017) ซึง่ได้ข้อสรุปวา่ กรณีของสหรัฐอเมริกาไมส่ามารถสร้างกรอบท่ีครอบคลมุ

ทกุรัฐเพ่ือหาข้อสรุปท่ีแนน่อนได้ ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 ขณะท่ีข้อถกเถียงในประเทศไทยยงัคงจ�ากดัอยูใ่นวงแคบเฉพาะในเร่ือง

ของการตีความทางกฎหมายและการก�ากบัดแูลโดยรัฐ วา่การให้บริการของแพลต-

ฟอร์มอเูบอร์เป็นการท�าผิดกฎหมายขนส่งหรือไม่ ยงัไม่มีการถกเถียงในตวับท

กฎหมายในแงค่วามสมัพนัธ์ของการจ้างงาน สถานะนายจ้าง/ลกูจ้าง ซึง่อาจเป็นเพราะ

ในบริบทของประเทศไทย ในทางกฎหมาย อาชีพขบัรถแท็กซ่ีถือเป็นผู้ประกอบ

อาชีพอิสระ สว่นมากผู้ขบัจะเชา่รถขบั เชา่ซือ้ หรือเป็นเจ้าของรถ จะมีเพียงบางกรณี

ซึง่เป็นสว่นน้อยเท่านัน้ท่ีคนขบัถือเป็นลกูจ้างของบริษัทท่ีให้บริการแท็กซ่ี กรณีนี ้

บริษัทจะเป็นเจ้าของรถแทก็ซ่ีและจา่ยเงินเดือนให้กบัผู้ขบั

 งานศกึษาของไวแมน (Wyman 2017) เสนอวา่ ก่อนการมาของแพลต-

ฟอร์มอูเบอร์ กฎระเบียบต่างๆ ท่ีก�ากับดูแลบริการขนส่งสาธารณะ จะมุ่งเน้น

เร่ืองของความปลอดภยั สขุอนามยัและการก�าหนดค่าโดยสาร และมกัจะมีการ

จ�ากดัจ�านวนไมใ่ห้มีมากจนเกินไป กฎระเบียบตา่งๆ ถกูบงัคบัใช้มาเป็นเวลานาน

โดยไมมี่การปรับเปลี่ยน ขณะท่ีผู้ โดยสารเป็นฝ่ายท่ีต้องอดทนใช้บริการ ฝ่ายผู้ขบั 

ผู้ได้รับสทิธิในการขบั หรือผู้ ถือใบอนญุาตมกัจะเป็นผู้ได้เปรียบและได้ผลประโยชน์

มากกวา่ การมาถงึของแพลตฟอร์มอเูบอร์ได้ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในทิศทาง

ตรงข้าม คือฝ่ายผู้ โดยสารซึง่มีทางเลือกมากขึน้มีอ�านาจต่อรองสงูขึน้ ท�าให้เกิด
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การเคลื่อนไหวจากฝ่ายผู้ขบัท่ีจะเรียกร้องให้ผู้ รักษากฎบงัคบัใช้กฎหมายมากขึน้ 

ขณะเดียวกนั ฝ่ายเจ้าของแพลตฟอร์มและผู้ โดยสารซึง่มีอ�านาจต่อรองมากขึน้ 

จะเรียกร้องให้ภาครัฐท�าการปรับเปลีย่นกฎระเบียบเพ่ือท่ีจะท�าให้บริการขนสง่ของ

แพลตฟอร์มเชน่อเูบอร์ถกูต้องตามกฎหมาย โดยทัว่ไป ในมมุของผู้ มีหน้าท่ีก�ากบั

ดแูล จึงมีแนวทางปฏิบตัิ 2 แนวทาง คือ การไม่อนญุาตให้อเูบอร์ด�าเนินกิจการ 

หรือยินยอมให้อเูบอร์ด�าเนินการอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย ซึง่ในแนวทางหลงันัน้ 

สามารถท�าได้ 2 รูปแบบ คือ โดยการสร้างระเบียบข้อบงัคบัหรือกฎหมายขึน้ใหม ่

เพ่ือรวมเอาคนขบับนแพลตฟอร์มอูเบอร์รวมเข้าไว้ในกฎหมายด้วย เช่นในรัฐ-

แคลฟิอร์เนีย และรัฐอาร์คนัซอ (Sanders and Pattison 2016) หรืออีกรูปแบบคือ

การปรับปรุงกฎหมายเดิมท่ีมีอยูก่่อนแล้ว โดยลดข้อจ�ากดับางประการเพ่ือเอือ้ให้

แพลตฟอร์มอเูบอร์ถกูกฎหมาย เชน่ในรัฐนิวยอร์ก

 สอดคล้องกบัข้อค้นพบของไวแมน (Wyman) การให้บริการขนสง่สาธารณะ

ในประเทศไทยมีกฎหมายก�ากบัดแูล เพ่ือเหตผุลในเร่ืองความปลอดภยัและควบคมุ

คา่โดยสารเพ่ือคุ้มครองสทิธิของผู้โดยสารเป็นเหตผุลหลกั อยา่งไรก็ตาม ดเูหมือนวา่ 

ท่ีผ่านมาคนขบัแท็กซ่ีและผู้ ให้บริการจะมีอ�านาจต่อรองสงูกว่าผู้ โดยสาร ท่ีต้อง

อดทนใช้บริการโดยมีทางเลือกไมม่ากนกั

 ท่าทีของภาครฐัต่อการด�าเนินธรุกิจแพลตฟอร์มขนส่งของอูเบอร์

 ส�าหรับการเปิดให้บริการของแพลตฟอร์มอเูบอร์ ในมมุของภาครัฐ อธิบดี

กรมการขนส่งทางบก10 และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ได้ชีแ้จงในหลายวาระว่าการ

ให้บริการขนสง่ในลกัษณะแทก็ซ่ีโดยผา่นแอปพลเิคชนัไมถื่อเป็นการท�าผิดกฎหมาย  

อยา่งไรก็ตาม หากรถและผู้ขบัรถไมใ่ชค่นขบัแทก็ซ่ีท่ีจดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย 

ถือเป็นการท�าความผิด 

 ท่าทีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐดงักล่าวท่ีมุ่งเน้นตีความกฎหมายอย่างแคบ

กบัตวัผู้ให้บริการขนสง่หรือผู้ขบัรถของอเูบอร์ แทนท่ีจะปรับเปลีย่นกฎหมายให้ทนั

กบัการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการท�างานใหมน่ัน้ สะท้อนให้

___________________________
10 ดขูา่วกรมการขนสง่ทางบกขา่วท่ี 35 วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

และ ขา่วท่ี 129 วนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
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เห็นว่าภาคนโยบายและผู้บงัคบัใช้กฎหมายยงัคงไม่สามารถปรับตวัให้ทนักับ

การเปลี่ยนแปลง และไมเ่ข้าใจถงึนยัยะของการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว

 การตีความกฎหมายเอาผิดเฉพาะกบัผู้ขบัอเูบอร์ บนสมมตุฐิานของรูปแบบ

ธรุกิจบริการแทก็ซ่ีแบบดัง้เดมิ ยงัมีผลให้เกิดการเลอืกปฏิบตัใินการบงัคบัใช้กฎหมาย

กบัผู้ ท่ีเป็นแรงงาน แทนท่ีจะเป็นเจ้าของหรือผู้ด�าเนินกิจการ ซึง่ในกรณีนีเ้ป็นบรรษัท

ข้ามชาติ

 ตามการตีความดงักลา่ว ถือว่า ตวัผู้ขบัอเูบอร์ฝ่าฝืนกฎหมายในหลาย

มาตรา อาทิ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึง่ก�าหนดให้รถยนต์ขนาด

ไมเ่กิน 7 ท่ีนัง่ รับจ้างบรรทกุคนโดยสาร นอกจากรถยนต์โดยสารประจ�าทาง ถือเป็น

รถยนต์สาธารณะ ดงันัน้เม่ือผู้ขบัอเูบอร์น�ารถมารับจ้างบรรทกุคนโดยสารก็จะต้อง

ถือวา่เป็นรถยนต์สาธารณะตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และเม่ือถือเป็นรถยนต์

สาธารณะก็ต้องปฏิบตัิตามกฎกระทรวง วา่ด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทกุคนโดยสาร

ไมเ่กินเจ็ดคนท่ีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 (ในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีอเูบอร์

ให้บริการก็จะใช้กฎหมายฉบบัอ่ืน แตมี่ลกัษณะคล้ายคลงึกนั) ซึง่ได้ก�าหนดลกัษณะ

ขนาดของรถยนต์ท่ีจะจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ เคร่ืองอปุกรณ์ส�าหรับรถ เคร่ือง

สื่อสาร แผน่ปา้ยทะเบียนรถ เคร่ืองหมายประเภทรถ และเคร่ืองหมายอ่ืน รวมทัง้

วิธีแสดงแผ่นปา้ยและเคร่ืองหมายสี คนขบัจะต้องได้รับใบอนญุาตขบัข่ีประเภท

สาธารณะตามกฎกระทรวงวา่ด้วยการขออนญุาต การออกใบอนญุาตประกอบการ

รับจ้างบรรทกุคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพ-

มหานคร นอกจากนี ้ในขณะขบัรถรับจ้าง คนขบัรถยนต์สาธารณะต้องตดิเคร่ืองหมาย 

เช่น ช่ือตวัและสกลุของผู้ขบัรถยนต์เป็นภาษาไทย ขนาดตวัอกัษรสงูไม่น้อยกวา่ 

1.50 เซนตเิมตร ตวัอกัษรต้องเป็นแบบตวัพิมพ์ อา่นได้งา่ย โดยเยบ็ตดิหรือปักไว้

ท่ีอกเสือ้ด้านซ้าย สีของตวัอกัษรให้ตดักบัสีเสือ้ เป็นต้น

 ในสว่นของตวัเจ้าของแพลตฟอร์ม คือ บริษัทอเูบอร์ มีข้อถกเถียงท่ีต้อง

ตีความตามกฎหมาย วา่เป็นการให้ “บริการขนสง่ไมป่ระจ�าทาง” หรือไม ่โดยปกติ

แล้วผู้ให้บริการแทก็ซ่ี ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4(8) 

ถือเป็น “การรับจดัการขนสง่” ซึง่หมายถงึ การรับจ้างรวบรวมคน สตัว์หรือสิง่ของ 

และจดัให้บคุคลอ่ืนซึง่เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบการขนสง่ ท�าการขนสง่จาก
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ท่ีแหง่หนึง่ไปยงัท่ีอีกแหง่หนึง่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจดัการขนสง่ ผู้ให้บริการ

แทก็ซ่ี ถือเป็นผู้ให้ “บริการขนสง่ไมป่ระจ�าทาง” ชนิดหนึง่ และโดยความในมาตรา 

4(3) ระบวุา่เป็นธรุกิจท่ีควบคมุโดยกฎหมาย ผู้ ท่ีจะให้บริการต้องได้รับอนญุาตจาก

นายทะเบียนกลาง ตามมาตรา 65 วรรค 1 และต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ผู้ ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกิน 5 ปีหรือ

ปรับตัง้แต ่20,000 บาท ถงึ 100,000 บาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรับ ตามมาตรา 126

 ระยะเวลากวา่ 3 ปี ท่ีแอปพลเิคชนัอเูบอร์ได้เปิดให้บริการในประเทศไทย 

ยงัไมมี่การเอาผิดกบับริษัทอเูบอร์ซึง่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม แตมี่การเอาผิดผู้ขบั

อเูบอร์ไปแล้วเป็นจ�านวนมาก ซึง่ข้อกลา่วหาท่ีผู้ขบัอเูบอร์ถกูเจ้าหน้าท่ีรัฐจบักมุคือ 

ความผิดฐานใช้รถผิดประเภท โทษปรับสงูสดุ 2,000 บาท ไมใ่ช้มาตรคา่โดยสาร

ตามท่ีทางราชการก�าหนด โทษปรับสงูสดุ 1,000 บาท และไมมี่ใบขบัข่ีรถสาธารณะ 

โทษปรับสงูสดุ 1,000 บาท

 ส�าหรับคา่ปรับดงักลา่ว ผู้ วิจยัได้รับข้อมลูจากผู้ขบัอเูบอร์ท่ีเคยถกูปรับวา่ 

ทางผู้ให้บริการแอปพลเิคชนัอเูบอร์จะจา่ยคา่ปรับชดเชยกลบัคืนให้ หากผู้ขบัแสดง

หลกัฐานวา่ได้เสียคา่ปรับจริง

 ขณะท่ีฝ่ังผู้ เสียประโยชน์จากการด�าเนินกิจการของแพลตฟอร์มอเูบอร์ 

อนัได้แก่ผู้ มีอาชีพขบัรถแท็กซ่ี ก็ได้พยายามเคลื่อนไหว กดดนั ให้ผู้ มีอ�านาจและ

หน้าท่ีก�ากับดูแลได้ท�าการเข้มงวดและบงัคบัใช้กฎหมาย โดยมีการรวมตวัย่ืน

ข้อเรียกร้องในหลายวาระ11 ข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ขบัแท็กซ่ีทัง้กลุ่มท่ีเป็นผู้ขบัรถ

แท็กซ่ีมิเตอร์และกลุ่มผู้ขบัรถสาธารณะอ่ืน เช่น รถแดง ในจงัหวดัเชียงใหม่และ

ผู้ เสยีประโยชน์รายอ่ืน เชน่ รถสามล้อ จะอยูบ่นพืน้ฐานของการสญูเสยีความมัน่คง

ทางอาชีพและการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม เน่ืองจากผู้ขบัแทก็ซ่ีต้องปฏิบตัติามกฎหมาย

ซึง่ท�าให้มีต้นทนุท่ีสงูกวา่ เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ การต้องน�ารถเข้าตรวจสภาพ

บอ่ยครัง้กวา่ คา่โดยสารก็ถกูก�าหนดโดยกฎหมาย ขณะท่ีอเูบอร์มีการเก็บคา่โดยสาร

ในลกัษณะท่ีมีความยืดหยุน่ ในชัว่โมงเร่งดว่นหรือชว่งท่ีมีการจราจรหนาแนน่ อเูบอร์

จะค�านวณคา่โดยสารสงูกวา่ปกต ิขณะท่ีแทก็ซ่ีท�าเชน่นัน้ไมไ่ด้

___________________________
11 ด ูhttp://www.komchadluek.net/news/economic/266713
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 บริษัทอเูบอร์ โต้แย้งวา่ แอปพลเิคชนัอเูบอร์ไมถื่อเป็นการให้บริการขนสง่

ไมป่ระจ�าทาง เน่ืองจากไมไ่ด้เป็นการรับจ้างรวบรวมคน หากแตเ่ป็นตวักลางในการ

อ�านวยความสะดวกให้ผู้ ให้บริการและผู้ ใช้บริการได้พบกนัเท่านัน้ การให้บริการ

ของอูเบอร์ไม่ผิดกฎหมาย เพียงแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับระบบ

การร่วมเดนิทาง12 และบริษัทได้ตอ่สู้ด้วยการผลกัดนัให้มีการปรับปรุงเปลีย่นแปลง

ข้อกฎหมายด้วยการรวบรวมรายช่ือประชาชนท่ีเหน็ด้วยกบัการมีทางเลอืกในการ

เดนิทางท่ีเพ่ิมขึน้ และต้องการให้บริการของผู้ ท่ีไมมี่ใบอนญุาตขบัข่ีสาธารณะและ

รถสาธารณะเป็นเร่ืองถูกต้องตามกฎหมาย โดยอเูบอร์ได้ท�าการย่ืนหนงัสือต่อ

ประธานสภานิตบิญัญตั ิพร้อมรายช่ือประชาชนผู้ให้การสนบัสนนุ 51,000 รายช่ือ 

เพ่ือขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นตัวแทนประชาชนในการแก้ไข

พระราชบญัญตัริถยนต์ฉบบัปัจจบุนั (พ.ศ. 2522) ให้รองรับการร่วมเดนิทางผา่น

แอปพลิเคชนับนสมาร์ตโฟน เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 256013 โดยอเูบอร์ได้

เสนอให้แก้ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ใน 3 มาตราด้วยกนั14

 ส�าหรับบริษัทอเูบอร์ซึง่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอเูบอร์ ได้จดทะเบียนเป็น

นิตบิคุคลโดยมีข้อมลูท่ีให้ไว้กบักรมพฒันาธรุกิจการค้าเม่ือตอนจดทะเบียนจดัตัง้

บริษัท ในนาม บริษัท อเูบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั มีวตัถปุระสงค์ด�าเนินกิจกรรม

วิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ จดทะเบียนจดัตัง้ในหมวดธุรกิจ 

73200 เพ่ือการวิจยัตลาดและการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน (ประชามต)ิ 

มีทนุจดทะเบียนแรกตัง้ 3,000,000 บาท และมีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 2 ครัง้ 

ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 4,400,000 บาท และในปี พ.ศ. 2560 

ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีกครัง้เป็น 8,400,000 บาท ซึง่หากพิจารณารายละเอียด

จะพบว่าวตัถปุระสงค์ละประเภทธุรกิจท่ีบริษัทได้ท�าการจดเบียนต่อกรมพฒันา

ธรุกิจการค้ามีความคลาดเคลื่อนไมต่รงกบักิจกรรมท่ีแท้จริงของบริษัท

___________________________
12 ด ูhttp://www.bltbangkok.com/News/TAXIถกูกฎUBERถกูใจทางออกของปัญหานีจ้ะจบ

ลงเชน่ไร 
13 ด ูhttps://www.dailynews.co.th/it/586248 
14 ดรูายละเอียดการเสนอให้แก้ พ.ร.บ. รถยนต์ของอเูบอร์ได้ท่ี https://www.uber.com/th/blog/

bangkok/regth/
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 รายได้ของบริษัทตามท่ีแจ้งไว้ในงบดลุของบริษัท ในปี พ.ศ. 2557 มีรายได้

สทุธิ 7,450,152 บาท และมีรายเพ่ิมขึน้เป็น 43,275,901 บาท และ 90,596,895 บาท 

ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ตามล�าดบั ก�าไรสทุธิเพ่ิมขึน้ตามผลประกอบการ 

คือ 625,692 บาท ในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมเป็น 1,498,350 บาท ในปี พ.ศ. 2558 และ 

3,707,904 บาท ในปี พ.ศ. 2559

ท่ีมา: กรมพฒันาธรุกิจการค้า

3.1.2 ข้อถกเถยีงเร่ืองควำมยืดหยุ่น 

และโอกำสในกำรประกอบอำชีพ  

 

 แม้จะมีงานศึกษาและงานวิจยัจ�านวนเก่ียวกบัเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 

โดยเฉพาะแพลตฟอร์มอเูบอร์เป็นจ�านวนมากในต่างประเทศ แต่ผู้ วิจยัยงัไม่พบ

งานท่ีศึกษาเฉพาะถึงบริบทในเร่ืองการสร้างความยืดหยุ่นและโอกาสในการ

ประกอบอาชีพท่ีเพ่ิมขึน้จากการถือก�าเนิดของแพลตฟอร์มอเูบอร์โดยตรง งานศกึษา

ท่ีกลา่วถงึเร่ืองดงักลา่วจะเป็นงานท่ีศกึษาเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในภาพรวม ซึง่มี
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ข้อค้นพบท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานศึกษาจ�านวนหนึ่ง (Dettling, 2016; 

Codagnone & Martens 2016) เสนอข้อค้นพบวา่เศรษฐกิจแพลตฟอร์มเพ่ิมโอกาส

ในการประกอบอาชีพให้กบัสตรีท่ีมีครอบครัวและมีบตุรแล้ว สามารถใช้เวลาวา่ง

ท่ีมีอยู่ในการหารายได้ รายงานของสถาบนั เจ. พี. มอร์แกน เชส (JP Morgan 

Chase & Co.) โดยฟาร์เรลและเกร็ก (Farrell and Greig 2016) กลา่วถงึการสร้าง

โอกาสในการท�างานท่ียืดหยุ่นของอูเบอร์ ช่วยให้คนงานท่ีมีรายได้ไม่แน่นอน

สามารถสร้างรายได้ท่ีสม�่าเสมอย่ิงขึน้ งานศกึษาของเบิร์ก (Berg 2016) พบว่า

แพลตฟอร์มได้เพ่ิมโอกาสในการท�างานให้กบัผู้ ท่ีแตเ่ดมิต้องดแูลเดก็ ผู้สงูวยั และ

ผู้ พิการ ในรายงานของสถาบนัสหภาพแรงงานแหง่ยโุรป European Trade Union 

Institute (Valenduc & Vendramin 2016) ได้กลา่วถึงงานเม่ือมีความต้องการ

เสนอซือ้สนิค้าหรือบริการ (on-demand หรือ on-call) ท่ีจบัคูผู่้ให้บริการและผู้ เสนอ

บริการผา่นแพลตฟอร์ม วา่แม้จะมีความยืดหยุน่สงูในเร่ืองของเวลาท�างาน แตร่ายได้

จะไมมี่ความแนน่อน สภาพการท�างานและสขุภาวะในการท�างานต�่า ความมัน่คง

ในอาชีพต�า่ โอกาสในการเพ่ิมสดัสว่นรายได้ให้มากขึน้มีน้อย ในการจ้างงานแบบปกต ิ

เม่ือแรงงานสะสมความช�านาญและความเช่ียวชาญจากการท�างานไปสกัระยะ

เวลาหนึง่ ยอ่มมีโอกาสในการเพ่ิมรายได้ให้ตนเองเพ่ิมมากขึน้แม้จะใช้เวลาในการ

ท�างานเท่าเดิม แต่การท�างานผ่านแพลตฟอร์มมีโอกาสน้อยท่ีผู้ เสนอบริการจะ

ใช้ความช�านาญจากการท�างานในการเพ่ิมรายได้เม่ือใช้เวลาในการท�างานเทา่เดมิ 

และผู้ ท่ีท�างานในรูปแบบนีม้กัถกูบีบบงัคบัให้ไม่สามารถคาดการณ์เวลาในการ

ท�างานลว่งหน้าได้

 ในส่วนของความยืดหยุ่นในการท�างาน ผู้ วิจยัพบว่ามีความสอดคล้อง

กบัข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัโดยการสมัภาษณ์ผู้ขบัอเูบอร์ในจงัหวดัเชียงใหม ่48 ราย 

พบวา่มีผู้ใช้แพลตฟอร์อเูบอร์ในการประกอบอาชีพในฐานะเป็นชอ่งทางหลกัในการ

สร้างรายได้ ประมาณ 42% และการสร้างรายได้เสริม 58% โดยรูปแบบของการ

ขบัอเูบอร์เป็นช่องทางในการหารายได้เสริมยงัแยกย่อยลงไปได้อีก 2 ลกัษณะ 

กลา่วคือเป็นรายได้เสริมท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัอาชีพหลกัเลย และอาชีพเสริมท่ีเก่ียวข้อง

หรือสง่เสริมอาชีพหลกั สิ่งท่ีน่าสนใจคือ ผู้ ท่ีท�างานแพลตฟอร์มอย่างเช่นแพลต-

ฟอร์มอเูบอร์บางราย สามารถสร้างรายได้มากพอท่ีจะเปลี่ยนงานหรือออกจาก
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งานประจ�าท่ีท�าอยู ่เชน่ ผู้ขบัอเูบอร์เป็นงานหลกัรายหนึง่ เร่ิมต้นด้วยการขบัอเูบอร์

เป็นรายได้เสริม ก่อนจะตดัสนิใจลาออกจากงานประจ�าในโรงแรมแหง่หนึง่เพ่ือมา

ขบัอเูบอร์อย่างเดียว โดยให้เหตผุลว่าสามารถเลือกเวลาท�างานได้ ต่างจากการ

ท�างานโรงแรมท่ีในบางครัง้จะต้องถูกก�าหนดให้ท�างานในผลดัดึก ท�าให้ผู้ วิจัย

ตัง้ข้อสงัเกตตอ่ไปวา่รายได้จ�านวนมากท่ีผู้ขบัอเูบอร์ได้รับนัน้มาจากการเตบิโตของ

แพลตฟอร์มอยา่งรวดเร็วในชว่งเร่ิมต้น ท่ียงัไมมี่คูแ่ขง่ทางธรุกิจ และ/หรือมาจาก

การสนบัสนนุ  (subsidy)  ของบริษัทเพ่ือการแขง่ขนัและการตลาด ท่ีอาจจะลดลง

ในระยะยาว ซึ่งถ้าเป็นเช่นนัน้ การเกิดขึน้ของแพลตฟอร์มท่ีส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนงานของคนงานแพลตฟอร์มในระดบัท้องถ่ิน อาจท�าให้เกิดความไมม่ัน่คง

ในอาชีพท่ีสงูขึน้ในระยะยาว ความซบัซ้อนของผลกระทบนีก็้คือ มีความเป็นไปได้ 

ท่ีแรงงานในตลาดแรงงานมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นในการตดัสนิใจเปลีย่นงาน 

เพราะความไมม่ัน่คงนีอ้าจยงัไมป่รากฏให้เหน็ในระยะสัน้



52

 จากการสมัภาษณ์ของผู้วิจยัพบวา่ 

 1. ผู้ เข้าร่วมขบัอเูบอร์สว่นใหญ่ หรือประมาณ 58% ท�างานขบัรถเป็น

อาชีพเสริม โดยจ�านวนนีย้งัแบง่ออกสองสว่น กลา่วคือ 

 • ประมาณ 34% มีรายได้จากการขบัอเูบอร์ในฐานะท่ีเป็นอาชีพเสริม

ท่ีมีสว่นสง่เสริมอาชีพหลกั เชน่ ผู้ขบัท่ีมีอาชีพหลกัเป็นมคัคเุทศก์ และหารายได้เสริม

จากการขบัอเูบอร์เพ่ือท่ีจะมีโอกาสในการท่ีจะแนะน�าตวัเองและน�าไปสูก่ารให้บริการ

น�าเท่ียวในภายหลงั หรือผู้ประกอบกิจการรถให้เชา่ ท่ีน�ารถออกมาว่ิงรับผู้ โดยสาร

ผา่นแอปพลเิคชนัอเูบอร์ในวนัท่ีไมมี่ลกูค้าเชา่รถ เพ่ือจะมีโอกาสได้พบกบันกัทอ่งเท่ียว
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ท่ีอาจจะสนใจเชา่รถขบัเองในวนัตอ่ๆ ไป 

 • 66% ขบัอเูบอร์เป็นอาชีพเสริมจากงานท่ีท�า โดยใช้เวลาหลงัเลกิจาก

งานประจ�า เชน่ งานในโรงแรม งานในส�านกังาน งานราชการ ฯลฯ หรือเวลาวา่ง

ในวนัหยดุเพ่ือหารายได้พิเศษ

 2. ขณะท่ี 42% ของผู้ขบัอเูบอร์ในจงัหวดัเชียงใหมท่ี่ผู้วิจยัท�าการส�ารวจ 

มีรายได้จากการขบัอเูบอร์เป็นรายได้หลกั ในจ�านวนนีมี้สว่นหนึง่ คือ 4 ราย ท่ีมี

ภูมิล�าเนาอยู่ท่ีอ่ืน และตัง้ใจมาจังหวดัเชียงใหม่เพ่ือท่ีจะขับอูเบอร์โดยเฉพาะ 

เน่ืองจากเหน็โอกาสในการประกอบอาชีพจากการท่ีเคยเดนิทางมาจงัหวดัเชียงใหม่

ในอดีตแล้วพบวา่จงัหวดัเชียงใหมมี่ปัญหาเร่ืองขนสง่สาธารณะ และคาดการณ์วา่ 

การเปิดให้บริการของแอปพลเิคชนัอเูบอร์ในจงัหวดัเชียงใหมไ่ด้รับความนิยมจาก

ทัง้ผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหมแ่ละนกัทอ่งเท่ียว ในจ�านวนนีมี้กลุม่ท่ีนา่สนใจคือ 

ขบัอเูบอร์เป็นอาชีพหลกั และก่อนหน้านีไ้มมี่อาชีพประจ�าเน่ืองจากเง่ือนไขสว่นตวั

บางประการท�าให้ไมส่ามารถประกอบอาชีพเป็นลกูจ้างได้ เชน่ ผู้ ท่ีเป็นแมบ้่าน และ

แมเ่ลีย้งเด่ียว ซึง่ผู้วิจยัได้รับการบอกเลา่จากผู้ขบัท่ีเป็นแมบ้่านวา่ใช้เวลาวา่งหลงัจาก

การท�างานบ้านและรับส่งลกูไปโรงเรียน หารายได้ด้วยการขบัอเูบอร์ ส่วนผู้ขบั

ท่ีเป็นแมเ่ลีย้งเด่ียวซึง่มีลกูอายนุ้อยและต้องใช้เวลาดแูลลกูมากในแตล่ะวนั สามารถ

ท่ีจะใช้เวลาวา่งขณะท่ีสง่ลกูเข้าโรงเรียนอนบุาล หารายได้ด้วยการขบัอเูบอร์

 

 

 

กรณีตวัอย่ำง 1 – 

กรณีศกึษำผู้ขับอูเบอร์เป็นอำชีพหลัก

กรณีที่ 1-1

 คณุวิชยั ผู้ขบัอเูบอร์รายหนึง่ให้ข้อมลูผู้ วิจยัวา่ ตวัเขา

นัน้มีภูมิล�าเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากจบการศึกษา

ในระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ได้ย้ายไป

ท�างานท่ีกรุงเทพฯ เป็นเวลาสิบสี่ปี ในแผนกซ่อมบ�ารุงของ

โรงงานแห่งหนึ่ง โดยท่ีภรรยาและลูกยังอาศัยอยู่ท่ีจังหวัด
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เชียงใหม ่โดยปกต ิเขาจะกลบัเชียงใหมใ่นชว่งวนัหยดุยาวตาม

เทศกาลเช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ ในแต่ละปี เขามีเวลาได้

อยูพ่ร้อมหน้า พอ่ แม ่ลกู ไมถ่งึย่ีสบิวนัตอ่ปี เขาตดัสนิใจลาออก

จากงานประจ�า เพ่ือกลบัจงัหวดัเชียงใหมม่าขบัอเูบอร์ เพราะ

ต้องการใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึน้ ตัง้แต่เร่ิมแรกท่ีเขา

ทราบว่าอเูบอร์จะเปิดให้บริการท่ีเชียงใหม่ ท่ีผ่านมารายได้

จากการขบัรถใกล้เคียงกบัเงินเดือนท่ีเคยได้รับ แต่ค่าใช้จ่าย

ในชีวิตประจ�าวนัน้อยลงเพราะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน และ

คา่ครองชีพท่ีเชียงใหมถ่กูกวา่ท่ีกรุงเทพฯ เขายงัไมแ่นใ่จวา่จะ

สามารถขับอูเบอร์เป็นอาชีพประจ�าได้หรือไม่ ระหว่างนีก็้

พยายามสมคัรงาน แต่ด้วยอายท่ีุมากขึน้และวฒิุการศึกษา

ชัน้ ปวส. ท่ีเขามี เขาไมแ่นใ่จวา่จะมีใครรับเขาเข้าท�างานหรือไม ่

เขาได้ย่ืนใบสมคัรงานยงัโรงงานอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาห-

กรรมภาคเหนือท่ีจังหวัดล�าพูนไว้หลายโรงงาน แต่ยังไม่มี

โรงงานใดเรียกเขาเข้าสมัภาษณ์

กรณีที่ 1-2

 คุณพิพัฒน์ มีภูมิล�าเนาอยู่จังหวดัพิษณุโลก เป็น

ตวัแทนบริษัทประกนัภยัแหง่หนึง่ เขาเลา่วา่ เม่ือทราบขา่ววา่อู

เบอร์ได้เปิดบริการในจงัหวดัเชียงใหม ่เขาก็ตดัสนิขบัรถมาจาก

จงัหวดัพิษณโุลกมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวบริเวณ ถ.สเุทพ 

หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “หลงัมอ” ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีอพาร์ตเมนต์

หลายแหง่ท่ีผู้ประกอบ-การลงทนุสร้างเพ่ือรองรับความต้องการ

ท่ีพกัอาศยัของนกัศกึษาท่ีศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

อพาร์ตเมนต์เหล่านีจ้ึงมีราคาไม่แพงมาก คุณพิพัฒน์คาด

การณ์ด้วยตนเองว่า อเูบอร์จะเป็นท่ีนิยมในจงัหวดัเชียงใหม ่

เน่ืองจากเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่แล้วพบ

วา่จงัหวดัเชียงใหมมี่นกัทอ่งเท่ียวจ�านวนมาก แตมี่ปัญหาระบบ
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3.1.3 โอกำสกำรท�ำงำนและรำยได้

ส�ำหรับแรงงำนผู้หญิงและสูงอำยุ

 ผู้ วิจยัยงัได้พบกบัผู้ขบัอเูบอร์จ�านวนหนึง่ซึง่แตเ่ดมิเป็นผู้วา่งงานมาก่อน 

เช่น เป็นเพศหญิงและผู้สูงวยั ในงานของ Hall & Krueger (2017) ได้อ้างถึง

ผลส�ารวจของ ในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ซึง่อเูบอร์ได้ว่าจ้างให้ Benenson 

Strategy Group (BSG) ท�าการส�ารวจผู้ขบัอเูบอร์ใน 20 เมืองในสหรัฐอเมริกา 

ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์พบวา่ ผู้ขบัอเูบอร์ 14% เป็นผู้หญิง เม่ือเทียบกบัผู้ขบั

แทก็ซ่ีรูปแบบเดมิในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีจ�านวนผู้ขบัท่ีเป็นผู้หญิงเพียง 8% สอดคล้อง

กบัสิง่ท่ีผู้ วิจยัพบระหวา่งท�าการศกึษาวา่ผู้ขบัอเูบอร์ในจงัหวดัเชียงใหมจ่�านวนหนึง่

เป็นเพศหญิง ซึง่โดยปกต ิอาชีพขบัรถรับจ้างสาธารณะในประเทศไทยไมใ่ชอ่าชีพ

ท่ีเป็นท่ีนิยมส�าหรับเพศหญิง โดยในจงัหวดัเชียงใหม่มีผู้ขบัรถแดงหรือรถแท็กซ่ี

ท่ีเป็นเพศหญิงน้อยมาก15

 ในจ�านวนผู้ขบัอเูบอร์ท่ีผู้ วิจยัได้ท�าการสมัภาษณ์ มีผู้สงูวยัท่ีเคยรับราชการ

และเกษียณอายรุาชการแล้ว รายหนึง่เป็นอดีตนายทหาร ให้ข้อมลูวา่มาขบัอเูบอร์

ในฐานะกิจกรรมท่ีจะได้พบปะผู้คน และมีความต้องการจะฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษ

ขนสง่สาธารณะท่ีไมเ่พียงพอ และประเมินวา่เม่ืออเูบอร์เปิดให้

บริการจะสามารถสร้างรายได้ท่ีดีแก่ผู้ขบั คณุพิพฒัน์ขบัอเูบอร์

เป็นอาชีพหลกั โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ประมาณตีสี่ ซึ่งจะเร่ิมมีผู้

โดยสารท่ีโดยสารรถประจ�าทางจากกรุงเทพฯ มาถงึสถานีรถ

โดยสารเชียงใหม ่(อาเขต) หลงัจากนัน้จะไปรอรับผู้โดยสารแถว

ทา่อากาศยานเชียงใหม ่เน่ืองจากมีเท่ียวบินขาเข้าในช่วงเช้า

หนาแนน่ ท�าให้มีความต้องการสงู เขาจะขบัจนถงึประมาณสอง

ทุม่ รวมเวลาประมาณ 15-16 ชัว่โมงตอ่วนั จงึกลบัเข้าท่ีพกัเพ่ือ

พกัผอ่นและออกรับผู้โดยสารอีกครัง้ประมาณตีสีข่องวนัถดัไป

___________________________
15 ด ูhttp://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9580000142676
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___________________________
16 ด ูhttp://www.uberthai.com/marketplace/
17 ด ูhttp://www.uberthai.com/type-of-car/

กบันกัทอ่งเท่ียว ผู้ขบัอีกทา่นหนึง่เป็นสภุาพสตรีมีอาย ุ64 ปี เกษียณจากการท�างาน

ประจ�า มีรายได้จากเงินบ�านาญชราภาพจากส�านักงานประกันสงัคมเดือนละ

ประมาณ 3,000 บาท ซึ่งไม่พอใช้ในชีวิตประจ�าวนั และไม่อยากเป็นภาระแก่

บตุรธิดา จงึตดัสนิใจหารายได้ด้วยการขบัอเูบอร์ และการสมคัรเข้าเป็นผู้ขบัอเูบอร์

ไมมี่การก�าหนดอายขุัน้ต�่าเอาไว้

 ผู้ขบัอเูบอร์เป็นรายได้หลกัรายหนึ่งอยู่ระหว่างการพกัฟืน้ร่างกายจาก

การเป็นอมัพฤกษ์คร่ึงซีก โดยร่างกายซีกท่ีเคยออ่นแรงมีอาการดีขึน้มากจากการท�า

กายภาพบ�าบดั แตย่งัไมห่ายดี จงึไมส่ามารถประกอบอาชีพได้ตามปกตแิตส่ามารถ

ขบัรถได้ จึงเข้าเป็นผู้ขบัอเูบอร์ โดยปกติขัน้ตอนในการสมคัรเข้าเป็นผู้ขบัอเูบอร์

ไมไ่ด้มีขัน้ตอนการคดักรองทางสขุภาพ

 จะเหน็ได้วา่แพลตฟอร์มอเูบอร์ได้สร้างโอกาสใหมใ่นการประกอบอาชีพจริง 

อยา่งไรก็ดี ไมใ่ชท่กุคนท่ีจะมีโอกาสท่ีเทา่เทียมกนั เพราะอยา่งน้อยท่ีสดุผู้ ท่ีจะเข้าถงึ

โอกาสนีจ้ะต้องมีทรัพยากรอยูก่่อนระดบัหนึง่แล้ว นัน่ก็คือ ต้องมีรถยนต์ หรือจะมี

โอกาสเข้าถึงรถยนต์ท่ีมีอายุไม่เกิน 10 ปี อูเบอร์เปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีสมคัรขับรถ 

สามารถน�ารถท่ีผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของรถมาลงทะเบียนกบัอเูบอร์ได้ จงึเปิดโอกาสให้มีการ

เชา่รถผู้ อ่ืนมาขบั นอกจากนีบ้นเวบ็ไซต์ของอเูบอร์ ยงัมีพืน้ท่ีประกาศจบัคูผู่้ ต้องการ

ให้เช่ารถกบัผู้ ท่ีต้องการขบัอเูบอร์อีกด้วย16 เง่ือนไขของการขบัรถมีเพียงแค่ผู้ขบั

จะต้องมีใบขบัข่ีและต้องเป็นผู้ ไมเ่คยมีประวตัอิาชญากรรมมาก่อน17

 แม้แพลตฟอร์มอเูบอร์เป็นช่องทางหนึง่การสร้างโอกาสในการประกอบ

อาชีพ ทัง้ในฐานะการสร้างงานใหมใ่ห้กบัผู้ ท่ีไมมี่อาชีพ เน่ืองจากข้อจ�ากดัในการ

เข้าสูต่ลาดแรงงานและ/หรือถกูกีดกนัออกจากความสมัพนัธ์ของสญัญาจ้างแบบ

เป็นทางการ เชน่ ผู้ มีปัญหาทางสขุภาพ ผู้สงูวยัและกลุม่ของผู้หญิงท่ีมีภาระในการ

ดแูลสมาชิกในครอบครัว ซึง่ถือเป็นกลุม่แรงงานท่ีส�าคญัในตลาดแรงงาน “นอก

ระบบ” ได้มีช่องทางการหารายได้เสริม หรือเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ

มากขึน้ แตด่งัท่ีได้กลา่วไปแล้ว ประเดน็ส�าคญัท่ีต้องพงึพิจารณาอยา่งระมดัระวงัก็คือ 

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติและความหมายของ “เศรษฐกิจ
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นอกระบบ” ไปอยา่งไร จะเหน็ได้วา่แรงงานบางสว่น เชน่ แมบ้่านซึง่เคยท�าหน้าท่ี

หลกัในการผลติซ�า้ก�าลงัแรงงาน (reprodution of labor power) ให้กบัสงัคม ในพืน้ท่ี

ชายขอบของเศรษฐกิจท่ีเป็นทางการนัน้ กลบัถกูดงึเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ

ท�างานภาคบริการท่ีเป็นภาคเศรษฐกิจหลกัของเชียงใหม ่อยา่งไรก็ตาม เง่ือนไขใหม่

ท่ีเกิดจากสภาพการท�างานแพลตฟอร์มนัน้ ยงัคงมีธรรมชาตขิองงานท่ีเป็นสว่นหนึง่

ของเศรษฐกิจ “นอกระบบ” และกีดกนัแรงงานออกจากการคุ้มครองสทิธิแรงงาน

และการคุ้มครองทางสงัคม ทัง้ท่ีก�าลงัแรงงานกลุม่นีเ้ข้ามามีสว่นในพืน้ท่ีใจกลางของ

กระบวนการผลติและแลกเปลีย่นสนิค้าบริการของเมืองอยา่งย่ิงยวด กลา่วโดยสรุป 

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มได้ท�าให้เส้นแบ่งของเศรษฐกิจในและนอกระบบมีความ

คลมุเครือและแยบยลขึน้ไปอีก เน่ืองจากกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเคยอยู่ภายใต้การ

ก�ากบัดแูลและความสมัพนัธ์ของการจ้างงานแบบเก่า ถกูเทคโนโลยีใหมเ่ปลีย่นให้

เป็นกิจกรรมแบบ “นอกระบบ” มากขึน้ ผู้ วิจยัเห็นว่าประเด็นนีอ้าจเป็นประเด็น

ท้าทายในเชิงนโยบายและวิชาการท่ีส�าคญัในระยะยาว

  

กรณีตวัอย่ำง 2 – 

กรณีศกึษำผู้ขับอูเบอร์เพศหญิงและผู้สูงวัย

 ระหวา่งการเก็บข้อมลู ผู้วิจยัได้พบกบัคณุวิภา ผู้ขบั

อเูบอร์ ซึง่คะเนด้วยสายตาน่าจะมีอายพุอสมควร และเรียก

แทนตวัเองว่า “ป้า” ตลอดการสนทนา คณุวิภาให้ข้อมลูว่า

มีอายุ 64 ปี เป็นอดีตลูกจ้างบริษัทเอกชน ซึ่งเกษียณอายุ

การท�างานได้ราว 4 ปี ก่อนหน้านีอ้ยู่บ้านโดยท่ีไม่ได้ท�าอะไร 

ชว่งเวลากลางวนัท่ีลกูๆ ออกไปท�างาน เธอจะอยูบ้่านคนเดียว 

และแม้จะมีสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีท�าให้ยงัพอติดต่อกบัเพ่ือนๆ 

ได้บ้าง แต่ก็ไม่เหมือนกับสมัยท่ียังท�างานอยู่ท่ีมีโอกาสได้

ปฏิสมัพนัธ์กนัแบบเหน็หน้าคา่ตากนั ลกูสาวแนะน�าให้เธอมา

ขบัอเูบอร์ เพ่ือท่ีจะได้ใช้เวลายามว่างหารายได้เสริมจากเงิน
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บ�านาญท่ีได้รับเป็นประจ�าทกุเดือนอยูแ่ล้ว เธอเลา่วา่ สาเหตุ

ท่ีมาขบัอเูบอรนัน้มีหลายเหตผุล ไมเ่ฉพาะเร่ืองรายได้เป็นหลกั

เท่านัน้ แต่เป็นเพราะเธอไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆ เธอขบัอเูบอร์

ในช่วงเวลากลางวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยเร่ิมประมาณ 

10 นาฬิกา จนถงึประมาณ 15-16 นาฬิกา เธอก็จะแวะตลาด

เพ่ือซือ้อาหารสดกลบับ้านเพ่ือประกอบอาหาร รายได้จากการ

ขบัไมแ่นน่อนในแตล่ะวนั แตเ่ธอก็ไมไ่ด้สนใจมาก หกัคา่ใช้จา่ย

แล้วมีเหลือเป็นรายได้สทุธิ ประมาณ 300-400 บาท เธอบอก

ว่า “ก็พอได้ค่ากบัข้าว” ท่ีส�าคญัคือไม่เหงา เม่ือถามถึงเร่ือง

ผลกระทบตอ่สขุภาพ เธอเลา่วา่ก็มีอาการปวดแขนปวดขาบ้าง 

บางวนัก็มีอาการปวดตา แตย่งัไมถ่งึกบัต้องไปพบแพทย์ เธอ

ใช้สทิธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในการรักษา

 คณุพิชิตเป็นอดีตทหารอากาศท่ีเกษียณอายรุาชการ

แล้ว ตดัสินใจขบัอเูบอร์ตามค�าแนะน�าของบุตรสาว เพ่ือหา

กิจกรรมท�าไมใ่ห้รู้สกึเหงา คณุพิชิตยงัได้เลา่ถงึอาการหลงลืม

และการเป็นอลัไซเมอร์ท่ีเขาเช่ือวา่มีความเช่ือมโยงกบัผู้สงูวยั

ท่ีเกษียณแล้วไมมี่กิจกรรมท�า อีกเหตผุลท่ีคณุพิชิตเลา่เม่ือถาม

ถึงเหตผุลในการขบัอเูบอร์ก็คือ ครอบครัวของคณุพิชิตจะไป

เท่ียวตา่งประเทศด้วยกนัทกุปี และเขาเช่ือวา่การขบัอเูบอร์ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ซึ่งเป็นจงัหวดัท่ีมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเป็น

จ�านวนมากนัน้จะท�าให้เขามีโอกาสได้รับผู้ โดยสารท่ีเป็นชาว

ต่างชาติ และเขาจะอาศัยโอกาสนีใ้นการฝึกการใช้ภาษา

อังกฤษ นอกจากนีเ้ขายังเล่าให้ฟังว่าเขาได้พัฒนาความ

สมัพนัธ์กบัผู้ โดยสารหลายคนโดยกลายมาเป็นเพ่ือน และได้

ตดิตอ่สือ่สารกนัทางอีเมลหรือเฟซบุ๊ก การรับผู้โดยสารท่ีหลาก

หลายท�าให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมและนิสยัของชาวต่างชาติ

แต่ละชาติมากขึน้ รวมทัง้ยังมีเร่ืองท่ีจะไปเล่าสู่กันฟังใน

ครอบครัวในแตล่ะวนัวา่เขาไปเจออะไรมาบ้าง
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3.1.4 กำรจดัสรรทรัพยำกรใหม่ในตลำดแรงงำน

และประเดน็เร่ืองกำรแข่งขันที่เป็นธรรม

 แพลตฟอร์มอเูบอร์ได้เพ่ิมระดบัการแขง่ขนัและน�าไปสูค่วามขดัแย้งของ

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจขนส่งมากย่ิงขึน้18 กล่าวคือ ในจังหวัดเชียงใหม่มี

ผู้ประกอบการแท็กซ่ีท่ีได้รับอนญุาตในรูปของสหกรณ์ 2 ราย คือ สหกรณ์นคร-

ลานนาเดินรถ ซึง่เป็นผู้ ได้รับสมัปทานหลกัในการด�าเนินกิจการรถสองแถวแบบ

ประจ�าทางและไมป่ระจ�าทางในเชียงใหม ่ท่ีรู้จกักนัในนาม “รถแดง” รวมถงึยงัได้รับ

สทิธ์ิในการด�าเนินการแท็กซ่ีในจงัหวดัเชียงใหม ่อีกสหกรณ์ท่ีได้รับสทิธ์ิให้บริการ

ในจงัหวดัเชียงใหม ่คือ สหกรณ์แทก็ซ่ีเวียงพิงค์

 ขณะท่ีการด�าเนินการของอเูบอร์ในเชียงใหม ่ท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้ขบัรถแดงภายใต้สหกรณ์นครลานนาเดินรถกบัผู้ ใช้

แพลตฟอร์มอูเบอร์และคนขับอูเบอร์ ท�าให้เกิดการกระทบกระทั่งจนเป็นข่าว

หลายตอ่หลายครัง้

 สหกรณ์แทก็ซ่ีเวียงพิงค์นัน้กลบัมองเหน็ประโยชน์จากการใช้แพลตฟอร์ม

ในการให้บริการ จงึร่วมมือกบัแพลตฟอร์มแกร็บ แกร็บ (Grab) เป็นแอปพลเิคชนั

ท่ีเร่ิมให้บริการครัง้แรกท่ีประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2555 ปัจจบุนัให้บริการใน

หลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แตเ่ดิม แกร็บเป็นแอปพลเิคชนัส�าหรับ

ใช้ในการวางแผนการเดนิทางส�าหรับผู้ใช้บริการเรียกแทก็ซ่ี ซึง่เป็นแทก็ซ่ีท่ีจดทะเบียน

รถแท็กซ่ีประจ�าท้องถ่ินนัน้ๆ เป็นเพียงแค่การอ�านวยความสะดวกให้ผู้ ใช้บริการ

และผู้ขบัแทก็ซ่ี ในชว่งเร่ิมต้น การด�าเนินการของแกร็บจงึยงัไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์

และกฎหมายของประเทศนัน้ๆ ปัจจบุนั แกร็บเปิดให้บริการ 30 เมืองใน 6 ประเทศ 

คือ มาเลเซีย สงิคโปร์ ไทย ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตอ่มา แกร็บได้

ขยายการให้บริการจากแทก็ซ่ี ไปสูผู่้ ท่ีมีรถยนต์เชน่เดียวกบัอเูบอร์ ในนาม ‘แกร็บคาร์’ 

และยงัมีบริการอ่ืน เช่น ‘แกร็บไบค์’ ส�าหรับผู้ ต้องการใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ 

‘แกร็บเอก็ซ์เพรส’ ส�าหรับการรับสง่เอกสาร (เมสเซนเจอร์) และสง่ของ ในแพลตฟอร์ม

___________________________
18 ส�าหรับปัญหาขนสง่สาธารณะในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละความขดัแย้ง อา่นเพ่ิมเตมิใน 

http://www.tcijthai.com/news/2017/15/scoop/6833
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ของแกร็บจึงมีทัง้ส่วนท่ีถกูต้องตามกฎหมาย คือ แกร็บแท็กซ่ี แกร็บเอ็กซ์เพรส 

สว่นท่ีถกูกฎหมายคร่ึงหนึง่ผิดคร่ึงหนึง่ คือ แกร็บไบค์ (ถกูกฎหมายส�าหรับมอเตอร์ไซค์

รับจ้างท่ีขึน้ทะเบียนมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แตผิ่ดกฎหมายส�าหรับมอเตอร์ไซค์ท่ีผู้ขบัข่ี

ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียน) และท่ีผิดกฎหมายคือ แกร็บคาร์

 สหกรณ์แทก็ซ่ีเวียงพิงค์ น�ารถแทก็ซ่ีในสงักดัเข้าร่วมกบัแพลตฟอร์มแกร็บ 

ทัง้หมด โดยเข้าร่วมในสว่นท่ีเป็นแกร็บแทก็ซ่ีของแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกนัแพลต-

ฟอร์มแกร็บก็เปิดให้ผู้ขบัทัว่ไปสมคัรเข้าขบัแกร็บคาร์ด้วย ดงันัน้บนแพลตฟอร์ม

แกร็บท่ีให้บริการในจงัหวดัเชียงใหมจ่งึมีทัง้สว่นท่ีถกูกฎหมายและผิดกฎหมาย

 แพลตฟอร์มอเูบอร์และแพลตฟอร์มแกร็บ (ในส่วนท่ีเป็น Grab Car) 

จึงเป็นคู่แข่งโดยตรงกบั “รถแดง” และผู้ขบัแท็กซ่ีในจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี

ผู้ขบัแท็กซ่ีของสหกรณ์แท็กซ่ีเวียงพิงค์รายหนึ่งท่ีผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ ซึง่โดยปกติ

ใช้ชอ่งทาง Grab Taxi ชว่ยในการหาลกูค้า มีการใช้แพลตฟอร์มอเูบอร์ในการสร้าง

โอกาสเข้าถงึลกูค้าด้วยโดยให้เหตผุลวา่เป็นชอ่งทางในการหารายได้เพ่ิม โดยปกติ

หากต้องขบัออกไปสง่ผู้โดยสารในพืน้ท่ีนอกตวัเมือง หลงัจากสง่ผู้โดยสารแล้วจะต้อง

ว่ิงกลบัเข้าเมืองโดยไมมี่ผู้โดยสาร ซึง่ผู้ขบัแทก็ซ่ีรายนีจ้ะเปิดใช้แอปพลเิคชนัอเูบอร์ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหาผู้ใช้บริการระหวา่งขบัรถกลบัเข้าเมือง และพบวา่สามารถ

หารายได้เพ่ิมได้ แม้จะเป็นการท�าผิดระเบียบของสหกรณ์ท่ีตนสงักดัอยูซ่ึง่ไมอ่นญุาต

ให้ใช้แพลตฟอร์มอ่ืนนอกเหนือจากแกร็บ (ในสว่นของ Grab Car) และผิดกฎของ

แพลตฟอร์มอเูบอร์ด้วย โดยผู้ขบัรายนีจ้ะต้องโทรแจ้งผู้เรียกใช้บริการก่อน เน่ืองจาก

ใช้รถอีกคนัในการลงทะเบียนกบัแพลตฟอร์มอเูบอร์ ผู้ขบัรายนีจ้ะขอความร่วมมือ

จากผู้ เรียกบริการในการท่ีจะไมร่ายงานไปยงัแพลตฟอร์มอเูบอร์วา่ลกัษณะของรถ

ไมต่รงกบัข้อมลูท่ีให้ไว้กบัอเูบอร์แตแ่รก กรณีนีแ้สดงให้เหน็วา่ตวัผู้ขบัเองก็ไมไ่ด้มี

ความภกัดี (Loyalty) ตอ่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึง่หากแตมี่พยายามในการ

ท่ีจะท�ารายได้และสร้างประโยชน์สงูสดุในภาวะแหง่การแขง่ขนั
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กรณีตวัอย่ำง 3 – 

กรณีศกึษำควำมขัดแย้งบริกำรขนส่งในจงัหวัดเชียงใหม่

 ในปี พ.ศ. 2560 มีรายงานขา่วเก่ียวกบัการให้บริการ

ขนสง่ผ่านแพลตฟอร์มเหตกุารณ์หนึง่ท่ีได้รับความสนใจและ

วิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนจ�านวนมาก คือ เจ้าหน้าท่ีขนสง่

ท�าการ “ลอ่ซือ้” ให้ผู้ขบัอเูบอร์เข้ามารับผู้โดยสารภายในขนสง่

จังหวดัเชียงใหม่แล้วท�าการจับปรับ ในเร่ืองนีน้ักวิจัยได้รับ

การชีแ้จงจากขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ นายชาญชยั กีฬาแปง 

ถึงเหตุการณ์ในวันนัน้ว่า ขนส่งจังหวัดไม่ได้ท�าการล่อซือ้

อยา่งท่ีเป็นขา่ว เหตกุารณ์เร่ิมจากกลุม่ผู้ขบัแทก็ซ่ีจากสหกรณ์

แทก็ซ่ีเวียงพิงค์ ได้รวมตวักนัเข้ามาย่ืนหนงัสอืตอ่ขนสง่จงัหวดั 

ให้ท�าหน้าท่ีกวดขันวินัยการจราจรและบังคับใช้กฎหมาย 

จากการท่ีมีการเปิดให้บริการขนสง่ผา่นแพลตฟอร์มในจงัหวดั

เชียงใหม่โดยอเูบอร์และแกร็บ กลุม่ผู้ ย่ืนหนงัสือได้มีการเชิญ

ผู้สื่อข่าวมาท�าข่าวด้วย หลงัจากย่ืนหนงัสือตอ่เจ้าหน้าท่ีแล้ว 

กลุม่ผู้ ย่ืนได้ท�าการหลอกเรียกผู้ขบัแกร็บคาร์ แสร้งท�าทีเป็นวา่

ให้เข้ามารับผู้ โดยสารในส�านกังานขนส่ง เม่ือผู้ขบัแกร็บคาร์

มาถึง กลุ่มผู้ ขับจากสหกรณ์แท็กซ่ีเวียงพิงค์ได้เข้าล้อมรถ 

และเรียกตวัผู้ขบัลงจากรถ ให้เจ้าหน้าท่ีมาท�าการเปรียบเทียบ

ปรับ กรณีนีถื้อเป็นการกระท�าความผิดซึง่หน้า หากเจ้าหน้าท่ี

ไม่ท�าอะไรก็จะถือเป็นการท�าผิดฐานละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี 

ตามกฎหมายอาญามาตรา 157 เจ้าหน้าท่ีก็ต้องเปรียบเทียบ

ปรับ แตข่า่วท่ีออกมามีความคลาดเคลือ่นวา่เป็นการลอ่ซือ้ของ

เจ้าหน้าท่ี นายชาญชยัชีแ้จงเพ่ิมเตมิวา่ ขนสง่จงัหวดัเชียงใหม่

ไมมี่นโยบายลอ่ซือ้ ท่ีผา่นมาเม่ือมีผู้ ร้องเรียนก็จะออกจดหมาย

เชิญผู้ขบัมาพบและขอให้ชีแ้จง หากมีความผิดจริงทางขนสง่
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ก็จะท�าการตกัเตือนและปรับตามท่ีกฎหมายก�าหนด หากสง่

จดหมายเชิญแล้วไมม่าพบ ก็จะขึน้เตือนในระบบเม่ือมาตดิตอ่

ส�านกังาน เชน่ มาเสยีภาษีหรือตอ่ใบขบัข่ี ตนในฐานะเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัติามกฎหมาย ยอมรับวา่กฎหมายท่ีมี

อาจจะไม่ทนัสมยั ไม่ตรงตามสภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ภาครัฐก็ต้องด�าเนินการแก้ไขกฎหมายตอ่ไป

 กรณีนีน้า่สนใจวา่รายงานขา่วของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้

ซึง่ได้แพร่กระจายออกไป กลบักลายเป็นวา่รถแดงร่วมมือกบั

เจ้าหน้าท่ีท�าการลอ่ซือ้ ท�าให้เกิดกระแสสงัคมต�าหนิเจ้าหน้าท่ี

และรถแดง ทัง้ท่ีวนันัน้เป็นกรณีของกลุม่สหกรณ์แทก็ซ่ีเวียงพิงค์

ท่ีให้บริการผา่นแอปพลเิคชนัแกร็บ และแท้จริงแล้วพวกเขาก็ได้

รับผลกระทบจากแอปพลิเคชนัแกร็บในส่วนของ ‘แกร็บคาร์’ 

เองด้วย ขณะท่ีกลุ่มผู้ ขบัรถแดงไม่เก่ียวข้องกับเหตกุารณ์นี ้

แตอ่ยา่งใด กลบัได้รับการต�าหนิ อาจจะเป็นเพราะสงัคมมีความ

ไมพ่อใจการให้บริการของรถแดงอยูเ่ป็นทนุเดมิ

 ทางฝ่ายรถแดง ซึง่ก็เป็นผู้ เสยีประโยชน์จากการเปิด

ให้บริการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้เรียก

ประชมุสมาชิกสหกรณ์นครลานนาเดินรถและออกมาตรการ

ตอบโต้ นายสงิห์ค�า นนัต ิประธานสหกรณ์นครลานนาเดนิรถ

ในขณะนัน้ให้ข้อมูลว่า มองในแง่ของความมั่นคงในอาชีพ 

จะเข้าใจได้วา่กลุม่ผู้ขบัรถแดงไมไ่ด้รับความเป็นธรรม เพราะ

ขณะท่ีผู้ขบัต้องปฏิบตัติามกฎหมายทกุอยา่ง แตก่ฎหมายกลบั

ไม่สามารถสร้างการแข่งขันท่ีมีความเป็นธรรมให้กับกลุ่ม

ผู้ขบัได้ เม่ือเจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถบงัคบัใช้กฎหมาย กลุม่ผู้ขบั

ก็ต้องหามาตรการเพ่ือคุ้มครองตวัเอง โดยขณะนัน้ได้มีการ

รวมกลุ่มกนัเพ่ือช่วยเจ้าหน้าท่ีท�างาน โดยการสอดส่องและ

ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ี หากพบตวัผู้กระท�าผิดจะกกัตวั 

และแจ้งเจ้าหน้าท่ีให้มารับตวัไปเปรียบเทียบปรับ ตนในฐานะ
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3.1.5 กำรสร้ำงสภำพควบคุมของแพลตฟอร์มอูเบอร์ 

และผลกระทบต่อสภำพกำรท�ำงำน

 ดงัท่ีได้อภิปรายถงึงานศกึษาของ Rosenblat and Stark (2015) ในตอนต้น

ของรายงานฉบบันี ้วา่ได้วิพากษ์คนขบัอเูบอร์วา่เป็นแรงงานอลักอริทึม่ (algorithmic 

labor) เพราะกระบวนการท�างานของคนขบัรถถกูควบคมุจาก อลักอริทึม่ (Algorithm) 

ในระบบปฏิบตัิการ ท่ีเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการก�าหนดความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจ

ระหว่างบริษัทและคนขบั ทัง้นี ้อเูบอร์มีอ�านาจในการควบคมุวิธีการท�างานของ

คนขับโดยผ่านแพลตฟอร์มในลักษณะท่ีมองไม่เห็นจากภายนอก นอกจากนี ้

Rosenblat and Stark ยงัวิพากษ์เพ่ิมเตมิวา่ นอกจากควบคมุด้วยอลักอริทึม่ของ

แพลตฟอร์มแล้ว อเูบอร์ยงัใช้กลยทุธ์อ่ืนๆ เชน่ ใช้การตลาดและการสร้างวาทกรรม

เก่ียวกบัผู้ประกอบการและเสรีภาพในการท�างานโดยเลือกชัว่โมงการท�างานของ

คนขบั จากการศกึษาของ JELI พบวา่ บริษัทอเูบอร์เป็นผู้ มีอ�านาจในการควบคมุ

ประธานสหกรณ์ฯ เม่ือสมาชิกเสียประโยชน์ ตนก็ต้องท�าอะไร

สกัอยา่ง แตยื่นยนัวา่ท�าในกรอบของกฎหมาย หากอเูบอร์และ

แกร็บอยากรับผู้โดยสารก็ไปท�าให้ถกูกฎหมาย ตนรู้ปัญหาของ

รถแดงทกุอย่าง ทัง้สิ่งท่ีประชาชนไม่พอใจ ทัง้พฤติกรรมของ

รถแดงท่ีไมเ่หมาะสม ทัง้โก่งราคา ท�าการจราจรตดิขดั หากมี

ผู้ ร้องเรียนมาตนก็เรียกคนขับท่ีเป็นสมาชิกเข้ามาตกัเตือน 

ยอมรับว่าเป็นปัญหาท่ีพยายามปรับปรุงตวัมาหลายปี หาก

ท�าใจให้เป็นกลาง แยกความรู้สกึความร�าคาญท่ีเคยได้รับจาก

ประสบการณ์การให้บริการของรถแดงท่ีแยอ่อกไป จะเข้าใจวา่

คนขบัรถแดงไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอ่ืนมากนกั 

ขณะท่ีคนขับอูเบอร์และแกร็บส่วนใหญ่ท�าเป็นอาชีพเสริม 

มีบ้างท่ีขบัเป็นอาชีพหลกัแตมี่ไมม่าก สิง่เหลา่นีท�าให้กลุม่คน

ขบัรถแดงรู้สกึวา่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมและถกูแยง่อาชีพ
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การท�างานของอลักอริทึม่ของแพลตฟอร์ม ซึง่ท�าให้บริษัทสามารถก�าหนดรูปแบบ

ของความสมัพนัธ์ท่ีมีระหวา่งแพลตฟอร์มอเูบอร์กบัคนขบัอเูบอร์เองทัง้หมด

 1) การสร้างสภาพบงัคบั การก�าหนดความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจ 

 และสภาพการท�างาน

 การก�าหนดความสมัพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์ม ผู้ ขับ และผู้ ใช้บริการ 

เป็นการก�าหนดโดยอเูบอร์เองทัง้หมด โดยผู้ขบัและผู้ใช้บริการ ไมมี่สว่นร่วมในการ

ควบคุมอลักอริทึ่ม จากการสมัภาษณ์ของผู้ วิจัยพบว่า ผู้ ขบัอูเบอร์จ�านวนหนึ่ง

ตัง้ข้อสงัเกตวา่ เม่ือเร่ิมสมคัรเข้าเป็นผู้ขบัใหม่ๆ  จะมีโอกาสในการได้รับการเรียก

ผู้ โดยสารสงู มีความเป็นไปได้ว่าแพลตฟอร์มได้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ ขบัรายใหม่

โดยการมอบโอกาสในการรับบริการมากกว่าผู้ขบัรายเก่า แอปพลิเคชนัก�าหนด

คา่ตอบแทนแบบแรงจงูใจ (Incentive) คอ่นข้างสงู เพ่ือจงูใจให้คนออกมาขบัใน

ห้วงเวลาท่ีมีความต้องการใช้บริการสงู ในบางพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการใช้บริการสงู 

แพลตฟอร์มก็จะก�าหนดพืน้ท่ีบริเวณนัน้ให้มีตวัคณูคา่โดยสารท่ีมากขึน้กวา่ปกต ิ

โดยจะปรากฏให้เหน็ในแพลตฟอร์มฝ่ังคนขบัเทา่นัน้ เพ่ือจงูใจให้ให้คนขบัไปรอรับ

ผู้ ต้องการใช้บริการในบริเวณนัน้ ในสว่นของผู้ ต้องการใช้บริการอเูบอร์จะไมท่ราบ

เลยว่าพืน้ท่ีท่ีตนเองต้องการเรียกใช้บริการเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการใช้บริการ

อูเบอร์สงูกว่าปกติ และจะต้องเสียค่าโดยสารมากกว่าปกติ นอกจากผู้ โดยสาร

ท่ีเดนิทางเป็นประจ�าในเส้นทางนัน้ๆ จงึจะสงัเกตได้วา่คา่โดยสารแพงมากขึน้กวา่

ปกติ (Price Surge) จะเห็นได้ว่าการสร้างแรงจงูใจให้คนขบัอเูบอร์ด้วยตวัคณู

คา่โดยสารท่ีเพ่ิมขึน้เป็นต้นทนุท่ีผู้ใช้บริการต้องจา่ย และบริษัทฯ ได้ประโยชน์จาก

การได้สว่นแบง่ตามร้อยละของคา่โดยสาร ซึง่ก็มากขึน้ไปด้วยเม่ือผู้ใช้บริการต้อง

จา่ยสงูขึน้ตามตวัคณูท่ีแอปพลเิคชนัเป็นผู้ก�าหนด
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จอแสดงผลของแพลตฟอร์มฝ่ังผู้ขบัท่ีสร้างแรงจงูใจให้คนขบัไปรับผู้ โดยสาร

ในพืน้ท่ีท่ีมีความต้องการใช้บริการสงู โดยเสนอคา่โดยสารท่ีสงูกวา่คา่โดยสารปกติ

 เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการปฏิเสธผู้โดยสาร เม่ือมีผู้เรียกใช้บริการ แพลตฟอร์ม

ในฝ่ังของคนขบัจะขึน้พิกดัของผู้เรียกเพ่ือให้ไปรับผู้โดยสาร โดยท่ีผู้ขบัจะไมท่ราบวา่

จดุหมายปลายทางอยู่ท่ีใดจนกว่าจะรับผู้ โดยสารขึน้รถแล้ว และจะไม่ทราบว่า

คา่โดยสารท่ีจะได้รับจะมีมลูคา่เป็นเทา่ใด โดยจะทราบคา่โดยสารท่ีจะได้รับก็ตอ่เม่ือ

ส่งผู้ โดยสารถึงท่ีหมายแล้ว ซึง่จากการสมัภาษณ์ผู้ขบัเกือบทกุรายไม่เห็นด้วยท่ี

ไมท่ราบจดุหมายและคา่โดยสารลว่งหน้า เพราะบอ่ยครัง้ท่ีผู้โดยสารมีความต้องการ

ท่ีจะเดนิทางไปในพืน้ท่ีท่ีหา่งไกลออกไป ซึง่ผู้ขบัไมป่ระสงค์จะขบัไปสง่ เชน่ นกัทอ่งเท่ียว

เรียกใช้บริการจากจงัหวดัเชียงใหมไ่ปจงัหวดัเชียงราย หรือ อ�าเภอปาย ในจงัหวดั

แมฮ่อ่งสอน เม่ือมารับผู้โดยสารแล้วผู้ขบัจงึทราบจดุหมาย และหากปฏิเสธก็มีโอกาส

ท่ีจะเกิดข้อขดัแย้งโต้เถียงกบันกัทอ่งเท่ียว นอกจากนีแ้พลตฟอร์มก็มีระบบเรตติง้

คะแนน ซึง่เป็นการให้คณุให้โทษแก่ผู้ขบัและมีผลตอ่การค�านวนคา่ตอบแทนแบบ

จงูใจและการเรียกใช้บริการครัง้ตอ่ๆ ไป ผู้ขบัรายหนึง่ให้ข้อมลูแก่ผู้วิจยัวา่ เคยทดลอง

ด้วยการอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนักบัผู้ขบัอีกรายท่ีมีคะแนนไม่เท่ากนั เม่ือมีผู้ ต้องการ

ใช้บริการเรียกใช้บริการ ระบบจะเรียกผู้ขบัท่ีมีคะแนนสงูกวา่ก่อน และแพลตฟอร์ม
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อาจจะยกเลกิสถานะผู้ขบัหากคะแนนท่ีได้รับต�่ากวา่มาตรฐาน19

 การควบคมุความสมัพนัธ์ผา่นอลักอริทึม่และการให้คณุให้โทษผา่นระบบ 

ยงัน�าไปสูค่วามขดัแย้งระหวา่งผู้ขบัและผู้ โดยสารในบางกรณีน�าไปสูก่ารทะเลาะ

วิวาทระหวา่งผู้ขบัและผู้ โดยสาร อาทิ การไมย่อมยกเลกิการเดนิทาง การถกเถียง

เร่ืองจดุหมายท่ีจะไปสง่20 จะเหน็ได้วา่ แม้แพลตฟอร์มจะชว่ยแก้ปัญหาผู้ขบัแทก็ซ่ี

แบบเดิมไมย่อมไปสง่ผู้ โดยสารยงัจดุหมายท่ีผู้ โดยสารต้องการ แตก็่อาจจะสร้าง

ปัญหาใหม่ซึง่อาจจะแก้ไขได้ยากย่ิงกว่า คือ ปัญหาการขาดตวักลางท่ีจะชีข้าด

เร่ืองความขดัแย้งระหวา่งผู้ขบักบัผู้ โดยสาร

 แอปพลเิคชนัอเูบอร์ในสว่นของคนขบัมีการรับการเรียกรถในขณะท่ีก�าลงั

เดินทางเพ่ือส่งผู้ โดยสารอ่ืนแม้การเดินทางยงัไม่สิน้สดุ คือยงัไม่ทนัท่ีผู้ขบัจะส่ง

ผู้ โดยสารถงึท่ีหมาย ในกรณีท่ีไมมี่ผู้ขบัรายอ่ืนอยูใ่นบริเวณท่ีมีผู้ ต้องการใช้บริการ 

แตมี่ผู้ขบัท่ีก�าลงัอยูร่ะหวา่งสง่ผู้โดยสารรายอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง โดยผู้ขบัสามารถ

เลือกท่ีจะรับหรือไม่รับผู้ โดยสารรายใหม่ได้แม้จะยงัอยู่ในระหว่างส่งผู้ โดยสาร

อีกราย ผู้ขบัรายหนึง่ให้ข้อมลูกบัผู้ วิจยัวา่ ในวนัท่ีมีความต้องการใช้บริการสงูจะมี

การแจ้งเตือนการเรียกซ้อนเข้ามาตลอด และแม้จะเลอืกได้ท่ีจะไมรั่บ แตผู่้ขบับางคน

ให้ข้อมลูแก่ผู้ วิจยัวา่ ผู้ขบัไมแ่นใ่จวา่หากไมรั่บจะมีผลตอ่การขบัหรือไม ่คือ ไมแ่นใ่จ

วา่หากปฏิเสธหรือไมก่ดรับผู้โดยสาร ระบบจะไมจ่บัคูใ่ห้ในอนาคต หรือในกรณีท่ีมี

ผู้ขบัรายอ่ืนอยู่ในบริเวณเดียวกนั ระบบจะเลือกให้ผู้ขบัรายอ่ืนให้ได้รับผู้ โดยสาร

ก่อนหรือไม ่ความไมแ่นน่อนและไมท่ราบวิธีการท�างานของอลักอริทึม่อยา่งแท้จริง

สง่ผลให้ผู้ขบักลวัท่ีจะเสียโอกาส และต้องกดรับผู้ โดยสารทกุครัง้ ท�าให้ต้องขบัรถ

หลายชัว่โมงตดิตอ่กนัโดยไมไ่ด้พกัรับประทานอาหาร หรือต้องเตรียมอาหารไว้ส�าหรับ

เผ่ือไว้รับประทานบนรถขณะท�างาน การท�างานติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานานโดย

ไมไ่ด้หยดุพกัสง่ผลให้เกิดผลกระทบทางร่างกาย นอกไปจากนี ้คนท�างานยงัต้อง

ประสบกับความวิตกกังวลอนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนของการท�างานของ 

___________________________
19 มีรายงานการถอดผู้ขบัออกจากระบบเม่ือได้คะแนนต�า่กวา่มาตรฐานของอเูบอร์โดย Business 

Insider เข้าถงึได้ท่ี http://uk.businessinsider.com/leaked-charts-show-how-ubers-driver-

rating-system-works-2015-2
20 ดกูรณีทะเลาะวิวาท https://www.beartai.com/news/it-thai-news/120926
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อลักอริทึม่เหลา่นี ้สง่ผลกระทบในแงจิ่ตวิทยาจากสภาพการท�างาน อาจสง่ผลเสยี

ตอ่สภาพจิตในระยะยาว และไมเ่ป็นไปตามกรอบการท�างานด้านสขุอนามยัในการ

ท�างานขององค์การอนามยัโลก21

 

 2) เสน้แบ่งระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตวัถูกท�าใหพ้ร่าเลือน

 ในงานศกึษาของ Degryse (2016) ได้กลา่วถงึสภาพในการท�างานของ

งานท่ีจบัคูค่วามต้องการผา่นแพลตฟอร์มไว้อยา่งนา่สนใจวา่ งานลกัษณะนีท้�าให้

เส้นแบ่งระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตสว่นตวัจะถกูท�าให้พร่าเลือน ผู้ วิจยัเคย

พบกับผู้ ขับอูเบอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นแม่เลีย้งเด่ียว น�าบุตรสาวอายุ 4 ขวบติดรถ

มาด้วย เน่ืองจากวนันัน้ไมมี่ผู้ดแูล ไมไ่ด้ไปโรงเรียนอนบุาลเพราะป่วย และคณุครู

ขอให้หยดุเรียนเน่ืองจากกงัวลวา่เพ่ือนๆ ในชัน้เรียนจะไมส่บายไปด้วย เน่ืองจาก

วนันัน้เป็นวนัสดุท้ายของการค�านวณคา่ตอบแทนแบบจงูใจ ผู้ขบัรายนัน้จงึต้องน�า

ลกูเดินทางไปด้วย เพราะหากท�าจ�านวนรอบไมถ่งึเปา้ท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนแบบ

จงูใจ ความพยายามตลอดสปัดาห์จะเป็นเร่ืองสญูเปลา่ โดยผู้ขบัรายนัน้ได้ร้องขอ

ผู้ วิจยัไมใ่ห้รายงานเร่ืองนีใ้ห้อเูบอร์ทราบ เน่ืองจากอเูบอร์ไมอ่นญุาตให้มีบคุคลอ่ืน

นอกจากผู้ขบัเดินทางไปด้วย กรณีนีเ้ป็นตวัอยา่งท่ีเผยให้เห็นวา่ เส้นแบง่ระหวา่ง

การท�างานในฐานะผู้ขบัและชีวิตสว่นตวัของผู้ขบัท่ีต้องดแูลลกูได้ถกูท�าให้พร่าเลอืน 

นอกจากนีก้รณีนีย้งัเผยให้เห็นการสร้างสภาพควบคุมท่ีท�าให้ผู้ ขบัต้องท�างาน

เน่ืองจากไม่อยากเสียประโยชน์จากผลตอบแทนแบบจูงใจท่ีแพลตฟอร์มเสนอ 

แม้วา่เง่ือนไขสว่นตวับางประการจะไมเ่อือ้ให้ท�างานแตผู่้ขบัก็ต้องท�างานเพ่ือไมใ่ห้ 

การท�างานท่ีผา่นมาท่ีได้สะสมจ�านวนรอบในการสง่ผู้ โดยสารไว้ต้องสญูเปลา่ไป

 3) กลยทุธ์การตลาดและการสร้างวาทกรรม

 เกีย่วกบัผูป้ระกอบการ และเสรีภาพในการท�างาน

 อูเบอร์เป็นผู้ก�าหนดรูปแบบและความหมายในเร่ืองความสมัพนัธ์กับ

ผู้ขบัโดยหลกีเลีย่งการใช้ค�าท่ีมีความหมายไปในแนวทางท่ีมีลกัษณะไมเ่ทา่เทียมกนั

___________________________
21 ส�าหรับการท�างานด้านสขุอนามยัในสถานท่ีท�างานขององค์การอนามยัโลกสามารถเข้าถงึได้ท่ี 

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf
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ทางความสมัพนัธ์ อเูบอร์เลือกใช้ค�าวา่ “พาร์ตเนอร์” ซึง่มีความหมายถงึการเป็น

หุ้นสว่นในทางธรุกิจ โดยปกตแิล้วความเป็นหุ้นสว่นในทางธรุกิจไมไ่ด้มีความหมาย

เพียงแค่การมีส่วนแบ่งในรายได้ แต่หมายถึงความสามารถในการท่ีจะก�าหนด

นโยบายและทิศทางของธรุกิจ มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจตา่งๆ ซึง่ในความเป็นจริงแล้ว

อเูบอร์ไมเ่คยเปิดโอกาสให้คนขบัอเูบอร์ หรือในภาษาของอเูบอร์คือ “พาร์ตเนอร์” 

มีสว่นร่วมเลยแม้แตน้่อย

 การมีจ�านวนผู้ขบัท่ีมากขึน้ยอ่มสง่ผลในเชิงบวกกบัอเูบอร์เพราะเป็นการ

เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้กบัอเูบอร์ ในทางตรงข้ามการมีจ�านวนผู้ขบัท่ีมาก

สง่ผลให้การแขง่ขนักนัเองระหวา่งผู้ขบัอเูบอร์มีสงูขึน้ อเูบอร์สร้างแรงจงูใจให้ผู้ขบั

บอกตอ่และชกัชวนคนรู้จกัให้สมคัรเข้ามาขบัอเูบอร์โดยการเสนอผลตอบแทนให้ 

2,500 บาท หากเพ่ือนสมคัรเป็นผู้ขบัอูเบอร์และว่ิงรับผู้ โดยสารครบ 25 เท่ียว 

การเสนอผลตอบแทนลกัษณะนีท้�าให้ผู้ ขับชักชวนเพ่ือนให้สมัครเข้าเป็นผู้ ขับ

จ�านวนมาก ซึง่ผู้ขบับางรายให้ข้อมลูวา่จ�านวนผู้ขบัท่ีมากขึน้เร่ือยๆ นี ้สง่ผลให้ผู้ขบั

แต่ละรายได้รับผู้ โดยสารโดยเฉลี่ยต่อวนัน้อยลงเพราะต้องแข่งขนักนัเอง ขณะท่ี

ผู้ขบัมองว่าอเูบอร์ได้ส่วนแบ่งคงท่ีเท่าเดิม แต่ลดความเสี่ยงกรณีผู้ขบัมีจ�านวน

ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการลง และท�าให้อเูบอร์ไมจ่�าเป็นต้องเสนอ

คา่ตอบแทนชนิดจงูใจมาก เพราะมีผู้ขบัในจ�านวนท่ีมากพอ ท�าให้คา่ตอบแทนท่ีผู้ขบั

ได้รับมีความไมแ่นน่อน ไมม่ัน่คง

 นอกจากนีใ้นการเชิญชวนให้คนเข้ามาร่วมเป็นผู้ขบัผ่านช่องทางต่างๆ 

ทัง้เวบ็ไซต์อยา่งเป็นทางการของอเูบอร์ (www.uber.com/th) และชอ่งทางโซเชียล- 

มีเดียอยา่งเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/uberthai) อเูบอร์ก็เลือกใช้ถ้อยค�าท่ีมี

ความหมายเชิงบวก เชน่ “เป็นเจ้านายตวัเอง” “Uber ให้อิสระคณุในการเลือกขบั

ได้เตม็ท่ี” หรือ “แอปพลเิคชนั Uber Driver ออกแบบมาเพ่ือคณุ” ขณะท่ีผู้ขบัอเูบอร์

จ�านวนมากวิพากษ์วิจารณ์แพลตฟอร์มอเูบอร์ว่าออกแบบมาเพ่ือประโยชน์ของ

บริษัทและผลกัภาระเสีย่งทัง้หมดให้กบัผู้ขบัท่ีอเูบอร์เรียกวา่ “พาร์ตเนอร์” ขดัแย้งกบั

ภาพท่ีพยายามสร้างและวาทกรรมท่ีอเูบอร์น�ามาใช้
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 4) การผลกัภาระและความเสีย่งใหผู้ข้บัและผูใ้ชบ้ริการ

 การสื่อสารระหวา่งผู้ขบัและบริษัทอเูบอร์ มีทางเลือกไมม่ากนกั ในสว่น

ภมิูภาค ไมมี่สถานท่ีตดิตอ่ท่ีสามารถชว่ยเหลอืหรือตอบค�าถามอยา่งถาวร มีเพียง

สถานท่ีอ�านวยความสะดวกในการรับสมคัรคนขบัท่ีจะย้ายสถานท่ีไปเร่ือยๆ ส�าหรับ

ในจงัหวดัเชียงใหม ่มกัจะใช้สถานท่ี เชน่ ร้านกาแฟ และจะมีเจ้าหน้าท่ีเพียง 1-2 คน 

คอยอ�านวยความสะดวกในการสมคัร และแนะน�าวิธีการใช้แอปพลเิคชนั โดยปกติ

เวลาท่ีมีปัญหาผู้ขบัมกัจะใช้วิธีสือ่สารโดยการโทรเข้าคอลเซน็เตอร์ หรือสง่ข้อความ

ผา่นแพลตฟอร์ม

 ดงัท่ีได้ยกตวัอย่างให้เห็นก่อนหน้านี ้อเูบอร์อาศยัช่องว่างในการสนอง

ตอบความต้องการของผู้ โดยสารของบริการรถแท็กซ่ีในประเทศไทย บริการขนสง่

สาธารณะท่ีมีไมเ่พียงพอ การขาดประสทิธิภาพในการก�ากบัดแูลของรัฐ เป็นโอกาส

ในการท�าธรุกิจ การให้บริการของอเูบอร์สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ทัง้เป็น

รายได้หลกั สร้างรายได้เสริม เพ่ิมโอกาสให้ผู้ ด้อยโอกาสในหลากหลายกรณี 

ขณะเดียวกัน ผู้ ขบัอูเบอร์และผู้ ใช้เองก็มีภาระและความเสี่ยงในหลายรูปแบบ

ท่ีเกิดจากการขบัและใช้บริการอเูบอร์ โดยท่ีดเูหมือนวา่ตวับริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม

นัน้ได้ผลกัภาระความรับผิดชอบออกไปยงัคนขบัและคนใช้บริการ

 ตามมมุมองของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ขบัอเูบอร์ท�าผิดกฎหมายหลายมาตรา 

ทัง้ พ.ร.บ. รถยนต์ และ พ.ร.บ. ขนสง่ทางบกตามท่ีได้อภิปรายไปแล้ว โดยท่ีกฎหมาย

ไมส่ามารถเอาผิดบริษัทฯ เจ้าของแพลตฟอร์มได้ แม้อเูบอร์จะมีการชดเชยคา่ปรับ

ท่ีผู้ขบัอเูบอร์ต้องเสยี แตป่ระวตักิารท�าผิดจะตดิตวัผู้ขบัไปตลอด ต้องถกูเรียกเข้ารับ

การอบรม และมีโอกาสท่ีจะถูกพักใบอนุญาตหากถูกจับในความผิดเดียวกัน

ซ�า้หลายครัง้22 ความเสี่ยงต่อการถกูจบักมุและความวิตกกงัวลจึงตกอยู่กบัผู้ขบั

อเูบอร์แตฝ่่ายเดียว

 การถือก�าเนิดของอเูบอร์ในประเทศไทย ท�าให้ผู้ขบัรถแทก็ซ่ีและรถรับจ้าง

สาธารณะทัง้หลายเสียประโยชน์ จึงเป็นเหตท่ีุสร้างความไม่พอใจ น�าไปสู่ความ

ขดัแย้งท่ีสุม่เสีย่งตอ่การท�าร้ายร่างกายและทรัพย์สนิ ดงัท่ีได้เกิดเหตกุารณ์ทะเลาะ

___________________________
22 ดขูา่วการจบักมุคนขบัอเูบอร์โดยกรมการขนสง่ทางบกและเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ-ทหารได้ท่ี 

https://www.matichon.co.th/news/486176



70

วิวาทชกตอ่ยระหวา่งคนขบัอเูบอร์และผู้ควบคมุควิรถแทก็ซ่ีท่ีพทัยา23 หรือเหตกุารณ์

การจดัชดุไลล่า่ กกัตวั เรียกเจ้าหน้าท่ีกรมการขนสง่มาเปรียบเทียบปรับโดยรถสองแถว

หรือ “รถแดง” ในจงัหวดัเชียงใหม่24 คนขบัอเูบอร์จงึต้องเผชิญความเสี่ยงตอ่การ

ถกูท�าร้ายร่างกายและทรัพย์สนิของตนเองโดยท่ีบริษัทฯ ไมมี่สว่นร่วมรับความเสีย่ง

นีด้้วย

 แม้อเูบอร์จะใช้กลยทุธ์การตลาดสร้างวาทกรรมเก่ียวกบัผู้ประกอบการ

เพ่ือเชิญชวนให้มีผู้สนใจมาร่วมเป็น “พาร์ตเนอร์” ด้วยถ้อยค�าท่ีสง่ผลทางความรู้สกึ

เชิงบวก อาทิ “แอปพลิเคชนั Uber Driver ออกแบบมาเพ่ือคณุ” แตผู่้ขบัอเูบอร์

จ�านวนมากไมไ่ด้รู้สกึวา่อเูบอร์ออกแบบมาเพ่ือคนขบัตามท่ีกลา่วอ้าง ผู้ขบัอเูบอร์

ท่ีผู้ วิจยัท�าการศกึษาทกุรายให้ความเหน็วา่ แอปพลเิคชนัยงัคงมีปัญหา โดยเฉพาะ

แผนท่ีซึง่มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และบางครัง้น�าไปสูก่ารถกเถียง

กบัผู้ โดยสาร ผู้ขบัจ�านวนมากเล่าถึงประสบการณ์ท่ีไม่มีความช�านาญเส้นทาง 

จึงต้องขบัตามแผนท่ีของอเูบอร์และพบว่าแผนท่ีมีความบกพร่อง ใช้เวลาในการ

ค้นหาผู้ใช้บริการมากจนบางครัง้ผู้ใช้บริการรอไมไ่หวจนต้องยกเลกิ หรือผู้ โดยสาร

ไมพ่อใจท่ีใช้เวลานานเกินไปจงึให้คะแนนต�่าซึง่มีผลตอ่การได้รับคา่ตอบแทนแบบ

จงูใจ และมีโอกาสท่ีจะได้ผู้ โดยสารน้อยลง ซึง่จะเห็นได้วา่ความบกพร่องจากตวั

แพลตฟอร์มของอเูบอร์ได้สร้างความล�าบากตอ่ผู้ขบัขบัอเูบอร์เอง

 การติดต่อสื่อสารระหว่างคนขบัอเูบอร์และผู้ เรียกใช้บริการผ่านแอป-

พลิเคชนัอเูบอร์ ท�าได้สองลกัษณะคือโดยการแชตและการโทร ส�าหรับการแชต

สามารถท�าผา่นแอปพลเิคชนัได้เลยโดยไมมี่คา่ใช้จา่ย แตใ่นทางปฏิบตัผิู้ขบัอเูบอร์

จะไมค่อ่ยใช้ชอ่งทางนี ้เพราะการพิมพ์ข้อความแชตผา่นแอปพลเิคชนัขณะขบัรถ

มีความอนัตราย และด้วยภาวะท่ีต้องเร่งรีบเพ่ือไปรับผู้ เรียกใช้บริการ จงึไมอ่าจจะ

หยดุรถเพ่ือท�าการแชต วิธีการตดิตอ่ท่ีใช้สว่นมากคือการโทรศพัท์ ซึง่การตดิตอ่กนั

โดยการโทรศพัท์นี ้คา่ใช้จา่ยจากการโทรศพัท์เป็นภาระของผู้ขบัและผู้เรียกใช้บริการ 

___________________________
23 ดขูา่วการทะเลาะชกตอ่ยระหวา่งคนขบัอเูบอร์และผู้ควบคมุควิรถแทก็ซ่ีท่ีพทัยา 

https://www.thairath.co.th/content/1079542
24 ดขูา่วการจดัชดุไลล่า่คนขบัอเูบอร์โดยรถสองแถวแดงจงัหวดัเชียงใหม ่

http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9600000023664
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ในหลายกรณีท่ีผู้ เรียกใช้บริการเป็นนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิการโทรศพัท์ตดิตอ่กนัมี

ต้นทุนสูงเน่ืองจากเป็นการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผู้ ขับอูเบอร์รายหนึ่งเล่า

ประสบการณ์ท่ีต้องเสียค่าโทรศพัท์ติดต่อกบัผู้ ใช้บริการและต้องเสียค่าโทรศพัท์

มากกวา่คา่โดยสารท่ีได้รับ คา่ใช้จา่ยในการติดตอ่กนัระหวา่งผู้ขบัอเูบอร์และผู้ใช้

บริการเป็นภาระท่ีบริษัทฯ ผู้ เป็นเจ้าของแอปผลกัให้เป็นภาระของผู้ขบัและผู้ใช้

 อเูบอร์หกัสว่นแบง่รายได้ 25% จากคา่โดยสาร โดยท่ีการก�าหนดคา่โดยสาร

และค่าธรรมเนียมต่างๆ นัน้เป็นสิทธ์ิของอเูบอร์แต่ฝ่ายเดียว ขณะท่ีต้นทนุต่างๆ 

เป็นภาระของผู้ขบั ทัง้คา่น�า้มนัเชือ้เพลิง คา่สกึหรอ คา่วสัดสุิน้เปลืองตา่งๆ อาทิ 

น�า้มนัเคร่ือง ท่ีส�าคญัคือ การประกันอุบตัิเหตุ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียง 

เน่ืองจากผู้ขบัอเูบอร์นัน้ ตามกฎหมายถือเป็นการใช้รถผิดประเภท เอารถยนต์

สว่นบคุคลมาให้บริการสาธารณะ ซึง่ผิดประเภทจากท่ีได้จดทะเบียนเอาไว้ ท�าให้

บริษัทประกนัภยัปฏิเสธท่ีจะให้ความคุ้มครองในกรณีท่ีเกิดอบุตัเิหตุ25 หากตรวจสอบ

ได้วา่เป็นการน�ารถยนต์สว่นบคุคลมาใช้เพ่ือรับจ้างขนสง่ ภาระและความเสี่ยงจงึ

ตกเป็นของผู้ขบัและผู้ใช้บริการ

 

3.1.6 ผลกระทบที่มีต่อตลำดแรงงำนภำคขนส่ง

 ดงัท่ีได้อภิปรายก่อนหน้า ผลกระทบของแพลตฟอร์มอเูบอร์ท่ีมีตอ่สงัคม

และตลาดแรงงานภาคขนสง่ มีทัง้ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวก

คือ แพลตฟอร์มอเูบอร์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ เพ่ิมความยืดหยุน่ในการประกอบอาชีพ ลดสิง่กีดขวางและต้นทนุ

ในการเข้าสูต่ลาด ท�าให้ผู้ ด้อยโอกาสสามารถเข้าสูต่ลาดได้ ลดการผกูขาด และ

ท�าให้ผู้ ท่ีอยูในตลาดก่อนหน้าได้หันกลับมาทบทวน แก้ไขและพัฒนาตนเอง

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั26

___________________________
25 ประเดน็การประกนัภยั และบริษัทประกนัภยัปฏิเสธการจา่ยคา่สนิไหม ดเูพ่ิมเติมท่ี 

https://www.posttoday.com/economy/insurance/486500 

และ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/748604
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 ผลกระทบเชิงลบคือเพ่ิมการแข่งขนัในตลาด เม่ือมีผู้ เลน่หน้าใหม่เข้าสู่

ตลาดแรงงานมากขึน้ทัง้ยงัท�าให้เกิดการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม ก่อให้เกิดความรู้สกึ

ไม่มัน่คงในอาชีพส�าหรับผู้ ท่ีประกอบอาชีพนีอ้ยู่แต่เดิม มีความเสี่ยงในการท่ีจะ

สญูเสยีรายได้และสญูเสยีอาชีพ ท�าให้เกิดการตอ่ต้าน น�าไปสูค่วามขดัแย้ง ภาครัฐ

ถกูท้าทายในการบงัคบัใช้กลไกควบคมุดแูล การอ�านวยความยตุธิรรมให้กบัผู้ ท่ีอยูใ่น

ตลาดอยูแ่ตเ่ดมิภายใต้ข้อก�าหนดและกฎหมาย และการบงัคบัใช้กฎหมายกบัผู้เข้าสู่

ตลาดรายใหมท่ี่พยายามหลีกเลี่ยงข้อบงัคบั 

 โรเจอร์ส (Rogers 2016a) พดูถงึผลได้ในเชิงสงัคมท่ีอเูบอร์ท�าให้เกิดการ

ใช้ทรัพยากรเช่น รถยนต์ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ้ยงัสร้างแรงจงูใจให้

ผู้ เดินทางลดการซือ้และใช้รถยนต์ส่วนตวั ท่ีจะท�าให้เกิดผลดีในแง่สิ่งแวดล้อม 

อยา่งไรก็ตาม เขาสรุปวา่มีการวิจารณ์อเูบอร์ใน 6 มิตหิลกัคือ

 1) การแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรมกบัคนขบัแท็กซ่ีเดิม 

 โดยการเขา้สู่ตลาดทีไ่ร้การก�ากบัดูแลและการก�าหนดค่าโดยสาร

 ประเดน็นีค้อ่นข้างชดัเจนในบริบทของประเทศไทย ทัง้ในกรุงเทพมหานคร 

และจงัหวดัเชียงใหม ่เน่ืองจากคนขบัแทก็ซ่ีเดมิต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย มีต้นทนุ

ในการประกอบอาชีพท่ีสงูกวา่ การเรียกเก็บคา่โดยสารถกูก�าหนดโดยรัฐ มาตรฐาน

ท่ีเก่ียวกบัตวัรถ ตามกฎหมายรถท่ีจะมาจดทะเบียนแทก็ซ่ีจะต้องมีขนาดเคร่ืองยนต์

ไมต่�า่กวา่ 1,500 ซีซี ขณะท่ีอเูบอร์ไมจ่�ากดัขนาดของเคร่ืองยนต์ท่ีจะน�ามาให้บริการ 

ต้นทนุคา่เชือ้เพลิงของรถแท็กซ่ีแบบเดิมจงึสงูกวา่ เม่ือเทียบกบัรถท่ีมีเคร่ืองยนต์

ขนาดเลก็ท่ีให้บริการผา่นแพลตฟอร์มอเูบอร์

 2) จากประเด็นแรก อาจน�าไปสู่การผูกขาด

 ประเดน็นีใ้นบริบทของพืน้ท่ีท่ีท�าการศกึษา พบวา่แม้ความนิยมในแพลต-

ฟอร์มอเูบอร์จะมีสงู แตก่ารผกูขาดคงจะเป็นไปได้คอ่นข้างยาก กรณีศกึษาในจงัหวดั

เชียงใหม่ พบว่า “รถแดง” ยงัคงได้รับความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ

___________________________
26 ดกูารปรับปรุงการให้บริการของรถแดง 

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496739539
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ชาวตา่งชาติ เน่ืองจากถือเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ของจงัหวดัเชียงใหม ่ทัง้ในแง่

รูปลกัษณ์ และรูปแบบการให้บริการ ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตริายหนึง่ 

ซึง่ได้ให้ความเหน็วา่ ส�าหรับเขาแล้ว รถแดง มีความเป็น “Share Riding” มากกวา่

ท่ีอเูบอร์นิยามตวัเอง เน่ืองจากรูปแบบการรับผู้ โดยสารท่ีมีจดุหมายท่ีแตกตา่งกนั

ขึน้บนรถและเดนิทางไปพร้อมกนั

 3) รถหรือคนขบัไม่ปลอดภยั

 ประเดน็นีค้อ่นข้างชดัเจน เน่ืองจากตามกฎหมาย ถือเป็นการใช้รถยนต์

ผิดประเภทดงัท่ีได้อภิปรายก่อนหน้านี ้บริษัทประกนัจึงปฏิเสธท่ีจะจ่ายสินไหม 

หากรถหรือผู้ขบัได้รับอบุตัเิหตขุณะให้บริการรับสง่ผู้ โดยสาร

 4) อาจน�าไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตวัของผูโ้ดยสาร

 เน่ืองจากแพลตฟอร์มอเูบอร์ไมมี่การตรวจสอบ บนัทกึข้อมลูสว่นตวัของ

ผู้ขบั แสดงข้อมลูของผู้ขบั ให้ผู้ใช้บริการสามารถเหน็ได้ดงัเชน่การให้บริการแทก็ซ่ี

แบบเก่า แม้อเูบอร์จะมีการเก็บข้อมลูผู้ขบัเม่ือลงทะเบียนเป็นผู้ขบั แตก็่ไมมี่ความ

ชดัเจนวา่ ผู้ ใช้บริการจะสามารถตรวจสอบหรือขอข้อมลูผู้ขบัได้อยา่งไรบ้าง จงึมี

โอกาสท่ีจะน�าไปสูก่ารละเมิดความเป็นสว่นตวั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือผู้ขบัสามารถ

ทราบหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ใช้บริการ รวมถงึอาจจะทราบท่ีพกัจากการสง่ผู้โดยสาร 

ในต่างประเทศเคยมีกรณีคนขับข่มขืนผู้ ใช้บริการ27 ขณะท่ีในประเทศไทยเอง

มีรายงานการละเมิดความเป็นสว่นตวัโดยผู้ขบัอเูบอร์28 และลวนลามผู้โดยสารจาก

ผู้ขบัแกร็บ29

 

 5) เปิดโอกาสใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัโดยคนขบัและผูโ้ดยสาร 

 ระบบเรตติง้และรีวิวอาจน�าไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัโิดยคนขบัและผู้โดยสาร 

___________________________
27 ด ูhttps://www.theguardian.com/technology/2017/jun/15/uber-india-woman-rape-

lawsuit 
28 ด ูhttps://pantip.com/topic/33972026 
29 ด ูhttps://www.dailynews.co.th/crime/576277 
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ผู้ โดยสารและผู้ขบัมีโอกาสท่ีจะเกิดความขดัแย้ง โต้เถียง หรือถงึขัน้ทะเลาะวิวาท 

ระบบการให้คะแนนของอเูบอร์ถกูตัง้ค�าถามอยา่งมาก เน่ืองจากมาตรฐานความ

พอใจของแตล่ะบคุคลไมเ่หมือนกนั การให้คะแนนท่ีต�่าแก่ผู้ขบัทัง้ท่ีผู้ โดยสารเป็น

ฝ่ายผิด เชน่การปักหมดุจดุนดัรับผิดโดยผู้โดยสาร ท�าให้ผู้ขบัต้องใช้เวลาในการหา

ผู้ โดยสาร สร้างความไมพ่อใจให้กบัผู้ โดยสารท่ีรอนานจงึให้คะแนนผู้ขบัต�่า มีผล

ท�าให้คะแนนเฉลี่ยของผู้ขบัต�่า ซึง่มีผลต่อการท่ีผู้ โดยสารจะไม่เรียกหรือปฏิเสธ

ผู้ขบัรายนัน้

 6) ลดทอนมาตรฐานแรงงานส�าหรบัคนขบัรถแท็กซ่ี 

 ส�าหรับคนขบัแทก็ซ่ีแบบเดมิ กฎหมายได้ก�าหนดให้ต้องมีใบอนญุาตขบัข่ี

สาธารณะ ซึง่มีข้อก�าหนดวา่จะต้องมีใบขบัข่ีรถยนต์สว่นบคุคลมาแล้วไมต่�า่กวา่ 1 ปี 

และต้องเข้ารับการอบรม ขณะท่ีอเูบอร์ไมไ่ด้ก�าหนดวา่ผู้ขบัต้องมีใบขบัข่ีสาธารณะ 

จงึถือเป็นการลดทอนมาตรฐานแรงงานส�าหรับคนขบัแทก็ซ่ี 

3.1.7 งำนบนแพลตฟอร์มขนส่งกับกำรเป็นงำนที่มีคุณค่ำ

 

 หากพิจารณาบริบททัง้หมดจากข้อมลูท่ีได้จากการวิจยั โดยอาศยักรอบ

ความคดิเร่ืองงานดจิิทลัท่ีมีคณุคา่ของ ฮีคส์ (Heeks 2017) จะพบข้อบง่ชีจ้�านวนมาก

ท่ีแสดงให้เหน็วา่งานบนแพลตฟอร์มขนสง่ในปัจจบุนัยงัไมใ่ชง่านท่ีมีคณุคา่ ในบริบท

ของการจ้างงาน ยงัคงขาดการปกปอ้งทางสงัคม  ไมมี่การกลไกในการปรึกษาหารือ

ระหวา่งผู้ท�างาน เจ้าของแพลตฟอร์ม และเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีเพียงการพดูคยุ ปรึกษา 

และปรับทกุข์กนั โดยการนดัพบหรือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้ขบัเท่านัน้ 

แตก็่ไมมี่ความสามารถในการรวมกลุม่เจรจาตอ่รอง การจดัการแพลตฟอร์มเป็นสทิธิ

ของเจ้าของแพลตฟอร์มเท่านัน้ ความโปร่งใสของแพลตฟอร์ม การท�างานของ 

อลักอริทึม่ต่างๆ ไม่มีการแจ้งให้ผู้ ใช้งานได้รับทราบ ในมมุมองของหน่วยงานรัฐ

มองผู้ขบัอเูบอร์วา่ละเมิดกฎหมาย ท�าให้ขาดการเข้าถงึสทิธิตา่งๆ ท่ีกฎหมายคุ้มครอง 

การมีโอกาสในการได้รับการจ้างงานท่ีไมเ่ทา่เทียมขึน้อยูก่บัการท�างานของอลักอริทึม่

ของแพลตฟอร์ม ไม่มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในสายงาน การท�างานอาจจะ
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ท�าให้เส้นแบง่ระหวา่ง งาน ครอบครัว และชีวิตสว่นตวัพร่าเลอืน ความมัน่คงในการ

ท�างานมีน้อย มีความเป็นไปได้ท่ีจะถกูเลอืกปฏิบตัจิากการรูปแบบของการรีวิวและ

การให้คะแนน ข้อมลูส่วนตวัถกูแพลตฟอร์มน�าไปใช้แสวงประโยชน์ ขาดกลไก

การจดัการความขดัแย้งท่ีเหมาะสม

 ในแงข่องสภาพการท�างานบนแพลตฟอร์มขนสง่พบวา่ ผู้ขบัยงัคงมีรายได้ 

ท่ีไม่แน่นอน เม่ือมีอปุสงค์เยอะขึน้ แพลตฟอร์มต้องการให้มีอปุทานซึง่ก็คือผู้ขบั

มากขึน้ จงึเสนอคา่ตอบแทนแบบจงูใจ เม่ือมีผู้ขบัมากขึน้เพียงพอตอ่อปุสงค์แพลต-

ฟอร์มก็จะลดค่าตอบแทนแบบจงูใจนัน้ ค่าโดยสารก็ถกูก�าหนดโดยแพลตฟอร์ม

ท�าให้ผู้ขบัไมส่ามารถคาดคะเนรายรับของตนเองได้ ซึง่ผู้ให้ข้อมลูให้ข้อมลูตรงกนัวา่

เม่ือหกัคา่ใช้จา่ย คา่สกึหรอ คา่ประกนัภยัตา่งๆ แล้วอาจจะไมเ่พียงพอตอ่การด�ารงชีพ  

นอกจากนีใ้นด้านสขุภาวะและสภาพแวดล้อมในการท�างานพบวา่ การท�างานเป็น

ระยะเวลานานในแตล่ะวนัอาจจะสง่ผลตอ่สขุภาพในระยะยาวได้

ผู้ขบัรายหนึง่ซึง่เป็นคณุแมเ่ลีย้งเด่ียว ต้องดแูลลกูท่ีป่วย 

โดยการน�าลกูเดนิทางไปด้วยขณะท�างานและต้องหยดุพกัชัว่ขณะเพ่ือท�าการปอ้นยา
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3.2 กรณีศกึษำที่ 2 - กำรให้บริกำรที่พกัอำศัย

– แพลตฟอร์มแอร์บเีอน็บ ี(Airbnb)

 แอร์บีเอ็นบีเป็นแพลตฟอร์มให้บริการท่ีพกัอาศยั โดยแพลตฟอร์มเป็น

ตวักลางในการจบัคูร่ะหวา่งผู้ ท่ีมีห้องพกัวา่งและผู้ ท่ีต้องการท่ีพกัได้พบกนั โดยมี

สว่นแบง่รายได้จากคา่บริการท่ีหกัจากเจ้าของห้องพกั 3% และจากผู้เข้าพกั 5-15%30

 ในปัจจบุนั แอร์บีเอน็บีให้บริการจบัคูท่ี่พกัใน 65,000 เมือง ใน 191 ประเทศ

ทัว่โลก มีผู้น�าท่ีพกัเสนอให้เช่าผา่นแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี มากกวา่ 3,000,000 

รายการ

 ส�าหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีผา่นมา มีจ�านวนท่ีพกัเสนอผา่น

แอปพลิเคชนัแอร์บีเอ็นบีทัง้สิน้ 43,223 รายการ มีอตัราเติบโตเฉลี่ยสงูถึง 93% 

ต่อปี31 และเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอูเบอร์ แอร์บีเอ็นบี จัดเป็นงานดิจิทัลท่ี

สมัพนัธ์กับพืน้ท่ีเชิงกายภาพ (gig work) ตามค�าจ�ากัดความของ Florian A. 

Schmidt เน่ืองจากการให้บริการท่ีพกั เป็นงานท่ีสมัพนัธ์กบักบัสถานท่ีเชิงกายภาพ 

ไมส่ามารถท�าจากท่ีใดก็ได้เหมือนงานบนแพลตฟอร์มประเภทอ่ืน

 นอกเหนือไปจากผู้ เสนอท่ีพกั ซึง่อาจจะเป็นห้องท่ีไมไ่ด้ใช้ในบ้านตวัเอง 

หรืออาจจะเป็นห้องของตวัเองท่ีตวัเองพกัอยู่ให้เช่ารายวนัผ่านแพลตฟอร์มแอร์-

บีเอน็บี แล้ว ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเลก็ เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล จ�านวนมากก็ใช้

แพลตฟอร์มนีเ้ป็นช่องทางในการเข้าถึงลกูค้าด้วย เน่ืองจากช่องทางเดิมท่ีเคยใช้

ผา่นเวบ็ไซต์อยา่งเชน่ www.agoda.com, www.booking.com, www.expedia.com 

หกัคา่บริการจากเจ้าของท่ีพกัถงึ 15-20% ขณะท่ี แอร์บีเอน็บี หกัจากเจ้าของท่ีพกั

เพียง 3% เทา่นัน้

___________________________
30 ข้อมลูจากเวบ็ไซต์ของ แอร์บีเอน็บี 

https://th.แอร์บีเอน็บี.com/help/article/1857/what-are-แอร์บีเอน็บี-service-fees
31 ข้อมลูสถิตจิ�านวนห้องพกัท่ีเสนอผา่นแพลตฟอร์ม แอร์บีเอน็บี ในประเทศไทย 

http://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30309328
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ฃ

ท่ีมา: รวบรวมจากการให้สมัภาษณ์ของ Joe Gebbia ผู้ ร่วมก่อตัง้ แอร์บีเอน็บี 

และข้อมลูจากเวบ็ไซต์ airdna.com

 นอกจากนีย้งัพบว่านักลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีแต่เดิมซือ้บ้านและ

คอนโดมิเนียมเพ่ือเก็งก�าไร จากเดมิเคยปลอ่ยให้เชา่เป็นรายเดือน ก็หนัมาใช้ชอ่งทางนี ้

เพ่ือให้เชา่รายวนั ซึง่สามารถท�ารายได้และมีความยืดหยุน่มากกวา่การให้เชา่แบบ

รายเดือน งานศกึษาของ Guttentag (2016) ได้เผยให้เห็นว่าความนิยมต่อแอป-

พลเิคชนัแอร์บีเอน็บีท่ีมีมากขึน้มาจากหลายสาเหต ุได้แก่ ผู้ เข้าพกัท่ีต้องการท่ีพกั

ราคาประหยดั (Money savers) ผู้ เข้าพกัท่ีเช่ือและสนบัสนนุความคิดเศรษฐกิจ

แบง่ปัน (Collaborative consumers) ผู้ เข้าพกัท่ีมีรสนิยมช่ืนชอบความรู้สกึของ

การอยู่บ้านมากกว่าโรงแรม (Home seekers) ผู้ เข้าพกัท่ีมีรสนิยมต้องการพกั

ในสิง่แวดล้อมจริงของท้องถ่ิน (Pragmatic novelty seekers) เน่ืองจากการเข้าพกั
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โรงแรมมาตรฐานทัว่ไปท่ีมีสิง่อ�านวยความสะดวกครบครัน อาจท�าให้ผู้ เข้าพกัท่ีมี

รสนิยมลกัษณะนีรู้้สกึถกูท�าให้โดดเด่ียวจากบรรยากาศรวมทัง้สิ่งแวดล้อมตาม

ความเป็นจริงของท้องถ่ิน นอกจากนีผู้้ เข้าพกัส่วนหนึ่งก็มีรสนิยมช่ืนชอบ การ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัผู้คนในท้องถ่ิน (Interactive novelty seekers)

3.2.1 กำรตคีวำมทำงกฎหมำยและกำรก�ำกับดแูล

 ประเดน็ด้านกฎหมายและการก�ากบัดแูลการให้บริการท่ีพกัอาศยัรายวนั

ผา่นแพลตฟอร์ม ส�าหรับในประเทศไทยข้อถกเถียงส�าหรับการให้บริการท่ีพกัผา่น

แพลตฟอร์มยงัคงมีน้อยและได้รับความสนใจจากคนในสงัคมน้อยมากเม่ือเทียบกบั

การให้บริการขนสง่ผา่นแพลตฟอร์ม 

 ประเทศไทยมีกฎหมายก�ากบักิจการท่ีพกัและโรงแรมหลายฉบบั ท่ีอยูใ่น

ขา่ยท่ีเก่ียวข้องคือ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 กฎกระทรวง ก�าหนดประเภทและ

หลกัเกณฑ์การประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 

 ในกรณีของการน�าท่ีพกัมาเสนอให้เชา่รายวนับนแอปพลเิคชนั แอร์บีเอน็บี 

นัน้ มีข้อถกเถียงวา่เป็นการท�าผิด พ.ร.บ. ฉบบัดงักลา่วหรือไม ่และหากท่ีพกัท่ีน�ามา

เสนอให้เชา่ผา่นแอปพลเิคชนั แอร์บีเอน็บี เป็นคอนโดมิเนียม หรือ อาคารชดุ ก็เป็น 

การท�าผิดกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2558) อีกด้วย

 ส�าหรับ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 “โรงแรม” หมายถงึ สถานท่ีพกัท่ีจดัตัง้

ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ในทางธรุกิจเพ่ือให้บริการท่ีพกัชัว่คราวส�าหรับคนเดนิทางหรือ

บคุคลอ่ืนใดโดยมีคา่ตอบแทน ซึง่ไมไ่ด้เก็บคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน

 ในมาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธรุกิจโรงแรม เว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาต

จากนายทะเบียน ในขณะท่ีกฎกระทรวงวา่ด้วย ก�าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การ

ประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ในหมวดท่ี 1 ข้อท่ี 1 ระบวุา่ “ให้สถานท่ีพกัท่ีมี

จ�านวนห้องพกัในอาคารเดียวกนัหรือหลายอาคารรวมกนัไมเ่กินสีห้่องและมีจ�านวน

ผู้พกัรวมกนัทัง้หมดไมเ่กินย่ีสบิคน ซึง่จดัตัง้ขึน้เพ่ือให้บริการท่ีพกัชัว่คราวส�าหรับ

คนเดนิทางหรือบคุคลอ่ืนใดโดยมีคา่ตอบแทน อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบกิจการ

เพ่ือหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบท่ีรัฐมนตรีก�าหนด 
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ไมเ่ป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามค�าวา่ “โรงแรม” ในมาตรา 4” หากพิจารณา

ตามการก�าหนดประเภทดงัท่ีได้ประกาศในกฎกระทรวง หากผู้ เสนอให้เชา่ห้องพกั

รายวนัผา่นแอปพลเิคชนัแอร์บีเอน็บี มีห้องพกัเสนอให้เชา่ไมเ่กิน 4 ห้อง ก็ไมถื่อวา่

เป็นโรงแรม และไมต้่องขออนญุาตจดทะเบียนโรงแรม เพียงแตมี่หน้าท่ีต้องแจ้งตอ่

นายทะเบียน ซึง่จากการสมัภาษณ์ผู้น�าห้องพกั (ห้องพกัท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบ้าน) 

เสนอให้เชา่จ�านวน 12 ราย พบวา่ทัง้หมดไมท่ราบเร่ืองกฎหมายดงักลา่ว และไมไ่ด้

ตอ่แจ้งนายทะเบียน

 แตห่ากห้องพกัท่ีเสนอให้เชา่เป็นอาคารชดุ จะผิด พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร 

พ.ศ. 2522 ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2558) ซึง่ระบใุนมาตราท่ี 32 ก�าหนดให้ อาคารชดุ จดัเป็น

อาคารประเภทควบคมุการใช้ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร (กฎหมาย

ก�าหนดให้ผู้จดัการนิตบิคุคลถือเป็นผู้ครอบครองอาคารด้วย) ประเภทควบคมุการใช้ 

ยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้ เพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในใบอนญุาต 

ซึง่กฎหมายก�าหนดโทษผู้ ฝ่าฝืนมีโทษจ�าคกุไมเ่กิน 3 เดือน หรือปรับไมเ่กินหกหม่ืน

บาท หรือทัง้จ�าทัง้ปรับ และหากต้องโทษแล้วยงัฝ่าฝืน ไมป่ฏิบตัติาม ยงัต้องระวาง

โทษปรับอีกไมเ่กินวนัละหนึง่หม่ืนบาทจนกวา่จะได้ปฏิบตัใิห้ถกูต้อง

 ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีน�าท่ีพกัเสนอให้เช่ารายวนัผ่านแอป-

พลเิคชนั แอร์บีเอน็บี พบวา่ ทัง้หมดทกุราย จะมีการท�าผิดกฎหมาย แยกเป็นกรณี

ตา่งๆ ดงันี ้

 1) กรณีท่ีพกัมีลกัษณะเป็นบ้าน มีห้องพกัไม่เกิน 4 ห้อง ผู้ เข้าพกัรวม 

 พร้อมกนัไมเ่กิน 20 คน แม้กฎหมายไมไ่ด้ให้ค�าจ�ากดัความวา่เป็นโรงแรม  

 จงึไมต้่องจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. โรงแรม แตร่ะบใุห้แจ้งตอ่นายทะเบียน

 2) กรณีมีท่ีพกัลกัษณะเป็นบ้าน มีห้องพกัเกิน 4 ห้อง หรือ น้อยกวา่ 4 ห้อง  

 แตมี่จ�านวนผู้ เข้าพกัพร้อมกนัในเวลาเดียวเกิน 20 คนขึน้ไป ซึง่กฎหมาย 

 ก�าหนดวา่เป็นโรงแรม แตไ่มไ่ด้จดทะเบียนโรงแรม

 3) กรณีท่ีพกัมีลกัษณะเป็นห้องชดุ ผิด พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร

 4) กรณีท่ีพกัมีลกัษณะเป็นอสงัหาริมทรัพย์ให้เชา่ระยะยาว ท่ีคดิคา่เชา่ 

 รายเดือน เชน่ อพาร์ตเมนต์ แตน่�ามาเสนอให้เชา่รายวนัผา่นแอปพลเิคชนั  
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 เป็นจ�านวนห้องเกิน 4 ห้อง

 จะเห็นได้ว่า ในแง่ของกฎหมาย ผู้น�าห้องพกัเสนอให้เช่ารายวนัผ่าน

แพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีทัง้หมดท่ีผู้ วิจยัได้ท�าการสมัภาษณ์ ทัง้ท่ีมีลกัษณะเป็น

ห้องพกัในบ้าน ห้องพกัในอาคารชดุ หรืออสงัหาริมทรัพย์ให้เชา่ระยะยาวท่ีคดิคา่เชา่

รายเดือนแตเ่สนอท่ีพกัให้เชา่รายวนัผา่นแพลตฟอร์ม ล้วนท�าผิดกฎหมายไมข้่อใด

ก็ข้อหนึ่ง ซึง่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายและการก�ากบัดแูลท่ีรัฐใช้อยู่ไม่ครอบคลมุ

รูปแบบและบริบทการประกอบธุรกิจจริงในปัจจบุนั และหากไม่เร่งศกึษาและแก้

ปัญหาจะน�าไปสูก่ารปฏิบตัแิละการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ประกอบการอ่ืน อาทิ 

ผู้ประกอบการโรงแรมท่ีต้องปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ซึง่จะสง่ผลกระทบ

ทางอ้อมตอ่แรงงานท่ีท�างานในโรงแรม รวมทัง้ อาจน�าไปสูค่วามขดัแย้ง เชน่เดียวกบั

ท่ีเกิดขึน้กบักรณีของบริการในภาคขนสง่

 

3.2.2 แพลตฟอร์มแอร์บเีอน็บ ีกับกำรเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ

 จากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีน�าท่ีพกัเสนอให้เช่าผ่านแอร์บีเอ็นบี ผู้ วิจยัพบว่า

แอปพลเิคชนัแอร์บีเอน็บีสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในหลายลกัษณะด้วยกนั 

ท่ีชดัเจนท่ีสดุคือ การสร้างประโยชน์ด้วยการหารายได้จากทรัพยากรท่ีไม่ได้ใช้

ประโยชน์ของผู้ เสนอท่ีพกัให้เชา่ และการสร้างโอกาสใหมใ่นการจ้างงาน เชน่ งาน

ท�าความสะอาด งานซกัรีด งานรับจ้างดแูลประสานงานกบัผู้ เข้าพกัแทนเจ้าของ

ท่ีพกัของผู้ ท่ีเหน็ชอ่งวา่งจากความต้องการของผู้ เสนอให้เชา่ท่ีพกัรายวนัท่ีต้องการ

ตอบสนองการบริการท่ีรวดเร็วแตไ่มส่ามารถท�าได้ด้วยตวัเอง

 ประมาณ 17% ของผู้ ให้ข้อมลู แบ่งเป็นผู้ เสนอให้เช่าท่ีพกัในกรุงเทพ-

มหานคร 5 ราย และจงัหวดัเชียงใหม ่2 ราย ให้ข้อมลูกบัผู้วิจยัวา่มีรายได้จากการ

ให้เช่าท่ีพักเป็นรายได้หลกั ผู้ เสนอให้เช่าท่ีพักเหล่านีม้ักมีจ�านวนท่ีพักท่ีเสนอ

หลายแหง่ และอยูใ่นท�าเลท่ีดี งา่ยตอ่การเดนิทางและอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีใกล้กบัสถานท่ี

ท่องเท่ียว ซึง่เม่ือเทียบกบัโรงแรมท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกนั ท่ีพกัท่ีเสนอผ่านแอป-

พลิเคชันแอร์บีเอ็นบีเหล่านีจ้ะเสนอในราคาท่ีต�่ากว่า ซึ่งผู้ วิจัยพบว่า ก่อนการ
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ถือก�าเนิดของแอร์บีเอ็นบี ผู้ เสนอให้เช่าท่ีปัจจุบนัมีรายได้จากแอร์บีเอ็นบีเป็น

รายได้หลกั ก็มีรายได้หลกัจากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะยาวเป็นรายเดือน

อยูก่่อนแล้ว การเปลีย่นมาให้เชา่ท่ีพกัรายวนัผา่นแอปพลเิคชนัแอร์บีเอน็บี เพ่ิมโอกาส

ในการท�ารายได้ท่ีสงูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัในต่างประเทศ ในมมุมองของ

ผู้เสนอท่ีพกัให้เชา่ท่ีเปลีย่นจาการให้เชา่ระยะยาวมาเป็นให้เชา่ระยะสัน้ผา่นแพลต-

ฟอร์ม คือ การให้เช่าระยะยาวมีข้อดีคือมีหลกัประกนัเร่ืองรายได้ท่ีแน่นอนกว่า 

แตก็่มีข้อจ�ากดัคือ หากเจ้าของท่ีพกัอยากจะขายทรัพย์สนินัน้ต้องรอจนสญัญาเชา่

สิน้สดุลง การหาผู้ เชา่รายเดือนท�าได้ยากกวา่ ต้องเสยีภาษีโรงเรือนและภาษีเงินได้

ซึง่การตรวจสอบรายได้จากหนว่ยงานรัฐท�าได้งา่ยกวา่กรณีการมีรายได้จากแอร์- 

บีเอน็บี และการเปิดให้ผู้ เข้าพกัเชา่ในระยะสัน้เป็นรายวนั สามารถท�าให้ตรวจสอบ

ดแูลทรัพย์สนิได้งา่ยขึน้

 ผู้ ให้ข้อมลูท่ีเสนอให้เช่าท่ีพกัผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีโดยสว่นใหญ่ 

คือ 83% มีรายได้จากแอร์บีเอ็นบีในลกัษณะรายได้เสริม ทัง้ผู้ ท่ีมีอาชีพอ่ืนเป็น

ลกูจ้างบริษัท ผู้มีอาชีพอิสระ ผู้สงูวยัท่ีเกษียณอาย ุและผู้วา่งงาน แม้จะต้องแลกกบั

การสญูเสียความเป็นสว่นตวัในกรณีท่ีเปิดให้เข้าพกัในบ้านหลงัเดียวกนั ในต่าง

ประเทศมีรายงานถงึการเอาท่ีพกัซึง่ผู้ เสนอให้เชา่ผา่นแอร์บีเอน็บีเชา่เป็นรายเดือน

จากผู้ อ่ืน แล้วน�าออกให้เชา่รายวนัอีกตอ่หนึง่ หากมีผู้ ต้องการเชา่รายวนัผา่นแอร์-

บีเอน็บี ผู้ให้เชา่จะไปหาโรงแรมราคาถกู ไปขอพกักบัเพ่ือนหรือครอบครัว มีรายงานวา่

นกัศกึษาในสหรัฐอเมริกาเสนอห้องพกัในหอพกัของมหาวิทยาลยัท่ีเขาศกึษาอยู่

ออกให้เช่ารายวนัผ่านแอร์บีเอ็นบี32 ซึ่งในปัจจุบนัก็มีเว็บไซต์ให้บริการหาท่ีพกั

ส�าหรับผู้ ท่ีเอาท่ีพกัของตวัเองออกให้เช่าผ่านแอร์บีเอ็นบีด้วย33 แตย่งัไม่พบกรณี

เหลา่นีใ้นประเทศไทย

 นอกเหนือไปจากผู้ให้เช่าท่ีมีรายได้เพ่ิมจากการเสนอท่ีพกัให้เช่ารายวนั 

ผู้วิจยัยงัพบวา่ ผู้ให้เชา่สว่นหนึง่ซึง่มีอาชีพประจ�า เง่ือนไขด้านเวลาไมเ่อือ้อ�านวย

ให้สามารถบริหารท่ีพกัได้สะดวก หรือผู้ ท่ีมีท่ีพกัแต่อยู่ในพืน้ท่ีท่ีไกลจากบริเวณ

___________________________
32 ด ูhttps://www.theguardian.com/technology/2016/feb/02/college-student-faces-ex-

pulsion-for-trying-to-rent-out-dorm-on-airbnb
33 ด ูhttp://canistaywithyouwhileirentmyplaceonairbnb.com/
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___________________________
34 ด ูhttps://gnom.guru/roomgroom

ท่ีตนเองอาศยัอยู ่เชน่ มีท่ีพกัเสนอให้เชา่ผา่นแอปพลเิคชนัแอร์บีเอน็บีอยูท่ี่จงัหวดั

เชียงใหมแ่ตท่�างานอยูก่รุงเทพฯ ก็มีการวา่จ้างให้ผู้ อ่ืนด�าเนินการแทน หรือใช้ระบบ

แบง่รายได้ผา่นชอ่งทางท่ีแอปพลเิคชนัแอร์บีเอน็บีสร้างเอาไว้ให้ คือระบบการร่วม

ดแูลห้องพกั (co-hosting) สามารถแบ่งรายได้ตามอตัราท่ีต้องการผ่านระบบได้ 

ผู้ วิจยัพบวา่ ปัจจบุนัมีผู้ เสนอตวัในการบริหารท่ีพกัแทนผู้ให้เชา่แบบเบด็เสร็จ โดยท่ี

ผู้ให้เชา่ไมต้่องท�าอะไรเลย คดิสว่นแบง่จากรายได้ 20-40%

 ผู้ วิจยัยงัพบวา่ มีผู้ เสนอให้บริการเฉพาะการสง่มอบกญุแจท่ีพกัในราคา 

250-300 บาท ตอ่ครัง้ การท�าความสะอาดห้องห้องพกั ซกั เปลี่ยนผ้าปท่ีูนอนและ

ปลอกหมอนคิดคา่บริการครัง้ละ 300-750 บาท ตามขนาดและจ�านวนห้องพกั34  

นอกจากนีย้งัมีผู้ให้บริการเฉพาะการถ่ายภาพห้องพกั เพ่ือใช้ประกอบในการเสนอ

ท่ีพกัให้เชา่การลงแพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บี ในราคา 2,000-5,000 บาท ขึน้กบัขนาด

ของท่ีพกั

 ผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์ผู้ จัดการนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบน

ถนนนิมมานเหมินทร์ ในจงัหวดัเชียงใหม ่ซึง่เป็นท�าเลท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวนิยมเดนิทาง

มาท่องเท่ียวและพกั พบว่าห้องชุดในคอนโดมิเนียมจ�านวนมากมีเจ้าของเป็น

ชาวตา่งชาต ิโดยเฉพาะชาวจีน ซึง่จะเดนิทางมาพกัปีละครัง้ ครัง้ละ 1-2 เดือนโดย

ประมาณ ในอดีตหากน�าห้องให้เช่ารายเดือนจะประสบปัญหาหาผู้ เช่ายาก และ

หากมีผู้ เชา่ก็จะไมส่ามารถพกัในห้องชดุของตนเองได้ หากมีก�าหนดมาประเทศไทย

ในช่วงระยะเวลาท่ีมีผู้ เช่าอยู่ การน�าห้องชดุเสนอให้เช่ารายวนัจึงสามารถแก้ไข

ปัญหานีไ้ด้ เน่ืองจากสามารถก�าหนดห้วงเวลาท่ีต้องการให้เชา่รายวนัได้ และสามารถ

ก�าหนดราคาได้ เช่น ในช่วงฤดกูาลท่องเท่ียวซึง่มีความต้องการห้องพกัสงู ก็จะ

สามารถเพ่ิมราคามากกวา่ชว่งเวลาท่ีมีการทอ่งเท่ียวซบเซาได้ และเน่ืองจากเจ้าของ

ห้องชดุอยู่ต่างประเทศ จึงต้องการผู้ช่วยบริหารท่ีพกัให้ ซึง่โดยมากจะมีการจ้าง

ชาวไทยดแูลให้ นอกจากนีพ้นกังานท่ีท�างานในนิติบคุคลจ�านวนหนึ่ง ก็มีรายได้

พิเศษจากการรับบริหารท่ีพกัให้เจ้าของห้องชดุ มีการแบง่รายได้กนัระหวา่งเจ้าของ

ห้องชดุและผู้ดแูล การท�าความสะอาดก็ใช้แมบ้่านท่ีท�าความสะอาดพืน้ท่ีสว่นกลาง

ของคอนโดมิเนียม ท�าความสะอาดและเตรียมห้องให้พร้อม โดยแม่บ้านเหล่านี ้
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จะท�าเป็นรายได้เสริมในชว่งพกัรับประทานอาหารกลางวนั หรือตอนเยน็หลงัเลกิงาน 

ซึง่พนกังานท�าความสะอาดแต่ละคนจะได้ค่าจ้างในการท�าความสะอาดครัง้ละ 

300 บาท โดยท่ีทางนิติบคุคลไมไ่ด้หกัสว่นแบง่ ถือเป็นการเปิดให้มีการหารายได้

พิเศษ ทัง้นีท้างนิตบิคุคลจะอนญุาตให้แมบ้่านท�าความสะอาดท่ีพกัให้ได้นอกเวลา

งานเท่านัน้ ผู้ วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์พนักงานท�าความสะอาดท่ีท�างานใน

นิติบคุคลแห่งนัน้พบวา่ มีรายได้พิเศษเฉลี่ยเดือนละ 3,000-5,000 บาท คิดเป็น

ประมาณ 30-50% ของรายได้ประจ�า และบางวนัสามารถท�าได้สองห้อง คือช่วง

กลางวนัหนึง่ห้อง หลงัเลกิงานอีกหนึง่ห้อง ใช้เวลาในการท�าความสะอาด เตรียมห้อง

ให้มีความพร้อม ประมาณ 1 ชัว่โมง ตอ่ห้อง

 นอกเหนือจากการรับบริหารท่ีพกัและการรับท�าความสะอาดท่ีพกัแล้ว 

ยงัมีอาชีพอ่ืน เชน่ ร้านรับซกัรีด ท่ีมีรายได้เพ่ิมมากขึน้ มีผู้ เสนอบริการรับผู้ เข้าพกั

จากสนามบินมายงัท่ีพกัพร้อมทัง้มอบกญุแจท่ีพกัให้ และพาไปสง่สนามบินหรือ

จดุหมายอ่ืนพร้อมรับกญุแจท่ีพกัคืน ในราคาครัง้ละ 750 บาท และหากใช้บริการ

ประจ�าเกินสบิครัง้ จะลดคา่บริการเหลอื 550 บาทตอ่เท่ียว เพ่ือสร้างความประทบัใจ

ให้กบัผู้ เข้าพกั

 เม่ือการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีได้รับความสนใจและ

เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในวงกว้าง ผู้ เสนอท่ีพกัให้เชา่บางรายท่ีมีประสบการณ์มากได้หา

ชอ่งทางสร้างรายได้ด้วยการเปิดอบรมวิธีการในการน�าห้องพกัเสนอให้เชา่ผา่นแอร์-

บีเอ็นบี ซึง่ได้รับความสนใจจากผู้ ท่ีต้องการน�าท่ีพกัเสนอให้เช่าผ่านแอร์บีเอ็นบี

เป็นจ�านวนมาก บางรายก็เขียนหนงัสอื เขียนคูมื่อลกัษณะเป็น e-book ให้ดาวน์โหลด35 

นอกจากนีย้งัมีผู้ ให้บริการข้อมลูเชิงลึกของผู้ เสนอให้เช่าท่ีพกัผ่านแพลตฟอร์ม

แอร์บีเอ็นบี36 โดยการเข้าถึงข้อมลูดงักล่าวจะต้องเสียค่าบริการเพ่ือแลกกบัการ

เข้าถงึข้อมลูวา่ในพืน้ท่ีนัน้ เชน่ ในกรุงเทพมหานครในแตล่ะเขต มีผู้ เสนอท่ีพกัก่ีราย 

ราคาเฉลีย่ในการเสนอท่ีพกัอยูท่ี่ราคาเทา่ไหร่ มีอตัราการจองก่ีเปอร์เซน็ต์ ระยะเวลา

___________________________
35 ด ูhttp://startitup.in.th/ebook-airbnb-entrepreneur-for-beginner/
36 ผู้ เสนอบริการให้ข้อมลูของผู้เข้าพกัและผู้เสนอท่ีพกัผา่นแพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บีคือ แอร์ดีเอน็เอ 

www.airdna.com
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เข้าพกัเฉลี่ยก่ีคืนต่อการเข้าพกัหนึ่งครัง้ ซึง่ข้อมลูเหล่านีจ้ะช่วยให้ผู้ เสนอให้เช่า

ท่ีพกัได้ตดัสนิใจก�าหนดราคาท่ีพกัและเง่ือนไขการเข้าพกัตา่งๆ ของตวัเอง

 ส�าหรับพืน้ท่ีท่ีการทอ่งเท่ียวได้รับการพฒันาจนกลา่วได้วา่เป็น “อตุสา-

หกรรมการทอ่งเท่ียว” ท่ีให้ค�าจ�ากดัความไว้ในพระราชบญัญตัิการทอ่งเท่ียวแหง่

ประเทศไทย พ .ศ. 2522 ในมาตรา 4 ซึง่ให้ความหมาย “อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว” 

ว่าเป็น อตุสาหกรรมท่ีจดัให้มีหรือให้บริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทัง้ภายในและ

ภายนอกราชอาณาจกัร โดยมีคา่ตอบแทน ซึง่หมายถงึการให้คา่นายหน้า ในการน�าพา

นกัทอ่งเท่ียวมาทอ่งเท่ียว ซือ้สนิค้า หรือใช้บริการ ตามค�าจ�ากดัความนี ้ในบางพืน้ท่ี

ท่ีมีการให้คา่ตอบแทนในการน�าพานกัทอ่งเท่ียวอยา่งเป็นระบบ หรือท่ีรู้จกักนัอยา่ง

ไม่เป็นทางการว่า “ค่าน�า้” เช่น ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภเูก็ต ฯลฯ 

เป็นพืน้ท่ีท่ีการทอ่งเท่ียวพฒันาเป็นอตุสาหกรรม ผู้เสนอท่ีพกัให้เชา่ผา่นแพลตฟอร์ม

แอร์บีเอน็บียงัมีชอ่งทางในการหารายได้เพ่ิมเตมิ จากการตดิตอ่จองทวัร์ มคัคเุทศก์ 

การขนสง่ ร้านค้า ร้านนวด สวนสตัว์ และอ่ืนๆ ซึง่ธรุกิจเหลา่นีก็้จะจา่ยคา่ตอบแทน

ให้กบัผู้ ท่ีน�าพาหรือแนะน�าผู้ ท่ีมาพกัหรือนกัทอ่งเท่ียว ซึง่มีวิธีการจดัการท่ีเป็นระบบ

โดยท่ีผู้ ท่ีมาพกัหรือนกัท่องเท่ียวไม่ทราบวา่เจ้าของท่ีพกัได้คา่นายหน้า และยงัมี

กรณีท่ีเจ้าของท่ีพกัเสนอบริการน�าเท่ียวให้กบัผู้ ท่ีมาพกัด้วยตนเองในราคาวนัละ 

2,500-3,000 บาท

  

กรณีตวัอย่ำงที่ 4 – 

กรณีศกึษำโอกำสและกำรสร้ำงงำนใหม่ 

ที่เกดิจำกแพลตฟอร์มแอร์บเีอน็บี

 คณุสดุา ผู้บริหารระดบักลางบริษัทเอกชนแหง่หนึง่ 

มีคอนโดมิเนียมท่ีซือ้ไว้ในลกัษณะการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

3 แหง่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่แตเ่ดิมคณุสดุาให้เช่าระยะยาว 

ท�าสญัญาขัน้ต�า่กบัผู้ เชา่หนึง่ปีขึน้ไป คณุสดุารู้จกัแพลตฟอร์ม

แอร์บีเอ็นบีจากการแนะน�าของเพ่ือนเม่ือครัง้เดินทางไป
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ต่างประเทศ จึงมีความสนใจและทดลองน�าคอนโดมิเนียม

หนึง่แหง่ท่ียงัไมมี่ผู้ เชา่ออกเสนอให้เชา่รายวนัผา่นแพลตฟอร์ม

แอร์บีเอ็นบี ต่อมาได้รับการตอบรับท่ีดีจึงได้น�าคอนโดอีก

สองแห่งเสนอให้เช่ารายวนัด้วยภายหลงัจากหมดสญัญาเช่า

กบัผู้ เช่า เม่ือมีท่ีพกัสามแห่ง คณุสดุาไม่สามารถเตรียมห้อง 

ท�าความสะอาด มอบกญุแจให้กบัผู้เข้าพกัได้ด้วยตวัเองเน่ืองจาก

มีงานประจ�าท่ีต้องท�า คณุสดุาจงึต้องหาคนท่ีจะชว่ยรับผิดชอบ

ในส่วนนี ้ในตอนแรกคณุสดุาจ้างแม่บ้านท่ีท�าความสะอาด

คอนโดซึ่งท�างานเป็นลกูจ้างบริษัทท�าความสะอาดแห่งหนึ่ง 

ท่ีได้รับสญัญาจ้างให้ท�าความสะอาดคอนโดมิเนียมแห่งนัน้ 

แตเ่น่ืองจากแมบ้่านมีงานประจ�าท่ีจะต้องท�าจงึท�าให้ไมส่ะดวก

ท�าในเวลาท�างาน ประกอบกบัคณุสดุามีท่ีพกั 3 แหง่ ซึง่ตัง้อยู่

หา่งกนั จงึประสบปัญหาในการจดัการพอสมควร คณุสดุาจงึ

ปรึกษาเร่ืองนีก้ับเพ่ือน เพ่ือนของคุณสุดามีน้องสาวท่ีเพ่ิง

เรียนจบและอยู่ระหว่างหางานท�า จึงได้แนะน�าน้องสาวคือ

คณุส้มให้ชว่ยจดัการท่ีพกัของคณุสดุา

 คณุส้มรับจดัการท่ีพกัทัง้สามแหง่ให้คณุสดุา ตัง้แต่

การติดต่อกบัผู้ ท่ีประสงค์จะมาพกั เน่ืองจากคณุสดุาท�างาน

ประจ�าจงึไมมี่เวลาตอบค�าถามจากผู้ประสงค์เข้าพกัได้รวดเร็ว 

บางครัง้จึงเสียโอกาสในการได้รับการจอง คณุส้มมีสว่นแบ่ง

รายได้ 30% ของรายได้จากการให้เช่า คณุส้มท�าหน้าท่ีตอบ

ค�าถาม ท�าความสะอาด เตรียมท่ีพกั มอบกุญแจ และคอย

ประสานงาน เม่ือหกัคา่ใช้จ่ายต่างๆ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการ

เดินทางแล้วมีรายได้ตอ่เดือนประมาณหม่ืนกว่าบาท คณุส้ม

เห็นเป็นโอกาสทางธุรกิจ จึงรับเป็นผู้จดัการห้องพกัให้ผู้ อ่ืน 

โดยสร้างเวบ็ไซต์และโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย ปัจจบุนัคณุส้ม

รับดแูลท่ีพกัให้เจ้าของห้องประมาณ 20 แหง่ คณุส้มจ้างลกูจ้าง

มาชว่ยอีกสามคน คนหนึง่ท�าหน้าท่ีซกัชดุเคร่ืองนอน อีกสองคน
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3.2.3 ควำมสัมพนัธ์เชงิอ�ำนำจระหว่ำงแพลตฟอร์มแอร์บเีอน็บ ี

เจ้ำของที่พกั และผู้เช่ำ

 ในเว็บไซต์ของแอร์บีเอ็นบี แอร์บีเอ็นบีเรียกตวัเองว่าเป็น “ตลาดชมุชน

ท่ีเช่ือถือได้” (A trusted community marketplace) ในความเป็นจริงอาจมิได้

เป็นอย่างท่ีแอร์บีเอ็นบีกล่าวอ้างทัง้หมด ผู้ วิจยัพบว่าแอร์บีเอ็นบีมีอ�านาจเหนือ

ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า และพยายามควบคมุความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจการใช้งานแอป-

พลเิคชนัและอลักอริทึม่ของแพลตฟอร์ม ในหลากหลายรูปแบบ

การรวมกลุม่ของผู้ เสนอห้องพกัให้เชา่รายวนัผา่นแพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บี

เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสาร ให้ค�าแนะน�าซึง่กนัและกนั แตย่งัไมน่�าไปสูก่ารตอ่รองหมู่

 1) การสร้างสภาพควบคมุผ่านอลักอริท่ึม - ระบบการให้คะแนนและ

การใหค้วามคิดเห็น (Rating and Review)

 แอปพลิเคชันแอร์บีเอ็นบีจะมีระบบการให้คะแนนและความคิดเห็น 

รวมทัง้ตวัเธอเองท�าความสะอาดและมอบกญุแจให้ผู้มาพกั 

ปัจจบุนัหลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยตา่งๆ แล้วคณุส้มมีรายได้ 30,000-

50,000 บาทตอ่เดือน ขึน้อยูก่บัแตล่ะชว่งเวลาในหนึง่ปี
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การให้คะแนนทัง้สองฝ่ายสามารถให้ดาวกบัอีกฝ่ายในแตล่ะหมวด ซึง่ประกอบด้วย 

ความถกูต้อง การสื่อสาร ความสะอาด ต�าแหนง่ท่ีตัง้ การเช็กอิน และความคุ้มคา่ 

ซึง่เป็นระบบการให้คะแนนสองฝ่ัง (2-sided reviewing) กลา่วคือ ภายหลงัการพกั

สิน้สุดลง ทัง้ผู้ ให้เช่าและผู้ เช่าสามารถท่ีจะให้คะแนนและให้ความคิดเห็นท่ีมี

ตอ่กนัได้ ภายในก�าหนดระยะเวลา 14 วนั หลงัจากการเข้าพกัสิน้สดุลง เม่ือทัง้สองฝ่าย

ให้คะแนนและความคดิเหน็แล้ว คะแนนและความคดิเหน็จะปรากฏหน้าบนโปรไฟล์

ของทัง้สองฝ่าย และปรากฏบนหน้าของท่ีพกัด้วย นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้มีการ

เขียนข้อความโต้ตอบได้ ภายหลงัจากความคิดเห็นปรากฏบนหน้าโปรไฟล์ของ

ทัง้สองฝ่ายแล้ว

 มีผู้ท�าการศกึษาเร่ืองการให้คะแนนและความคิดเห็นของเจ้าของท่ีพกั

และผู้ เข้าพกัผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Zervas et al. 2015) แล้วพบว่าผู้ ให้

คะแนนทัง้สองฝ่ายมีแนวโน้มท่ีจะให้คะแนนท่ีดีเกินกวา่ความเป็นจริงด้วยเหตผุล

ตา่งๆ สว่นหนึง่เน่ืองจากระบบการให้คะแนนและความเห็นแบบสองฝ่ายได้สร้าง

ความกลวัให้กบัทัง้สองฝ่ายด้วยเช่นกนั หากท�าการประเมินอีกฝ่ายต�่า ก็จะได้รับ

การประเมินกลบัท่ีต�่าด้วย ในข้อนีน้กัวิจยัของ JELI ได้ท�าการสมัภาษณ์เจ้าของ

ท่ีพักและผู้ เข้าพักในประเด็นนี ้ทัง้สองฝ่ายเห็นด้วย โดยฝ่ายเจ้าของท่ีพักนัน้

ให้ข้อมลูวา่หากคะแนนเฉลีย่น้อยจะมีผลตอ่อตัราการเข้ามาดท่ีูพกัของผู้ เชา่ เพราะ 

อลักอริทึ่มของแอปพลิเคชนัจะแสดงท่ีพกัในหน้าการค้นหาท่ีพกัไว้ล�าดบัต�่ากวา่

ผู้ ท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสงู และหากคะแนนเฉลี่ยสงูก็สามารถตัง้ราคาท่ีพกัให้สงูได้ 

ซึง่สอดคล้องกบังานศกึษาของ เทิบเนอร์ (Teubner et al. 2016) ท่ีวา่คะแนนเฉลีย่

และความเหน็มีผลตอ่ความนา่เช่ือถือและเช่ือมโยงกบัการก�าหนดราคาท่ีพกัท่ีสงูขึน้

 คะแนนเฉลี่ยท่ีสูงและความคิดเห็นท่ีดีส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ และ

ต�าแหนง่การแสดงผลในหน้าการค้นหา ท�าให้มีโอกาสท่ีจะได้รับการจองท่ีมากขึน้ 

จากการส�ารวจพบวา่ผู้บริโภคทัว่โลก 70% ให้ความเช่ือถือคะแนนและความคดิเหน็

ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชนัท่ีมีการเปิดช่องทางให้มีการให้คะแนนและความ

คดิเหน็37 การตอบกลบัท่ีรวดเร็วสง่ผลตอ่โอกาสในการปิดการขายท่ีรวดเร็ว คะแนน

___________________________
37 ดกูารส�ารวจของ Nielson ได้ท่ี http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen- 

global-consumers-trust-in-earned-advertising-grows.html
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___________________________
38 รายงานของกเูกิล้เข้าถงึได้ท่ี https://think.storage.googleapis.com/images/micromoments-

guide-to-winning-shift-to-mobile-download.pdf

เฉลี่ยท่ีสงูขึน้ และความคิดเห็นจากผู้ เข้าพกัท่ีดี แอร์บีเอ็นบีจงึควบคมุให้เจ้าของ

ท่ีพกัตอบกลบัค�าถามและค�าขอจองอย่างรวดเร็วโดยระบบมีการให้คณุให้โทษ

ผา่นอลักอริทึม่ของแอปพลเิคชนั

 การตอบกลับท่ีรวดเร็วของผู้ เสนอท่ีพักผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี

เม่ือผู้สนใจเข้าพกัมีข้อซกัถาม จะถกูอลักอริทึม่น�ามาใช้ในการค�านวณเพ่ือจดัล�าดบั

การแสดงผลด้วย เน่ืองจากการตอบกลบัท่ีรวดเร็วสง่ผลตอ่โอกาสท่ีมากขึน้ในการ

ได้รับการจอง ตามการศึกษาของกูเกิล้ซึ่งได้ท�าการศึกษาโอกาสทางธุรกิจจาก

การสนองตอบความต้องการของลกูค้าในชว่งเวลาอนัสัน้ (micro moment) พบวา่

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนท�าให้มีความสะดวกในการ

หาข้อมลูของสินค้าและบริการได้ทกุเวลาและสถานท่ี การสนองตอบลกูค้า เช่น

การตอบค�าถามอยา่งทนัทีทนัใด เพ่ิมโอกาสในการขายมากถงึ 58%38 ดงันัน้การ

ตอบข้อสงสยัของเจ้าของท่ีพักจึงเพ่ิมโอกาสในการขายให้กับแอร์บีเอ็นบีด้วย 

แพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีจงึแสดงผลท่ีพกัซึง่เจ้าของท่ีพกัตอบค�าถามอยา่งรวดเร็ว

ในอนัดบัต้นๆ เน่ืองจากเจ้าของท่ีพกัมีแนวโน้มท่ีจะตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ซึง่เพ่ิม

โอกาสในการได้รับการจอง ผู้ ท่ีตอบค�าถามหรือตอบรับการจองช้า หรือไม่ตอบ

ภายในเวลาท่ีก�าหนด นอกจากจะแสดงผลในล�าดบัหลงั ยงัมีโอกาสท่ีจะถกูระงบั

บญัชีอีกด้วย จงึมีแนวโน้มวา่ผู้ให้เชา่ท่ีท�าเป็นอาชีพหลกัซึง่มีเวลามากกวา่ผู้ให้เชา่

ท่ีต้องท�าอาชีพอ่ืน จะสามารถตอบสนองได้รวดเร็วกว่า และมีโอกาสท่ีจะได้รับ

การจองมากกวา่จากการจดัล�าดบัการแสดงผลของแอร์บีเอน็บี การจดัอนัดบัการ

แสดงผลนบัเป็นการสร้างสภาพควบคมุเหนือผู้ให้เชา่ของแพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บี

รูปแบบหนึง่

 นอกจากนีแ้พลตฟอร์มแอร์บีเอน็บียงัมีรูปแบบการให้รางวลัเจ้าของท่ีพกั

ท่ีได้คะแนนเฉลีย่สงู และมีอตัราการตอบกลบัท่ีรวดเร็ว โดยมีการมอบตรา “เจ้าของ

ท่ีพกัดีเดน่” (Superhost) ให้กบัเจ้าของท่ีพกัท่ีมีผลงานตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดภายใน

ระยะเวลา 1 ปี เจ้าของท่ีพกัดีเดน่จะได้รับคปูองเพ่ือใช้ในการเข้าพกัท่ีพกัในแอร์- 

บีเอน็บี มลูคา่ 100 เหรียญสหรัฐ และการมีตราเจ้าของท่ีพกัดีเดน่ยงัสง่ผลตอ่ความ
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นา่เช่ือถือและเช่ือมโยงกบัราคาท่ีพกัท่ีสงูขึน้ (Zervas et al. 2015b) การประเมิน

การเป็นเจ้าของท่ีพกัดีเด่นของแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีจะกระท�าทุกสามเดือน 

เจ้าของท่ีพกัจงึต้องพยายามท่ีจะรักษาตราเจ้าของท่ีพกัดีเดน่ ด้วยการท�าคะแนน

ให้สงูกวา่เกณฑ์และต้องตอบสนองตอ่ค�าถามอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากแอร์บีเอ็นบี

ท�าการประเมินจากคะแนน ความเร็วและอตัราการตอบกลบั โดยท่ีเกณฑ์ดงักลา่ว

บริษัทแอร์บีเอ็นบีจะเป็นผู้ก�าหนดเง่ือนไขการประเมินเอง ซึง่เป็นการสร้างสภาพ

ควบคมุเหนือผู้ให้เชา่ห้องพกัรูปแบบหนึง่

 

 2) การสร้างสภาพบงัคบัและการท�าโทษ 

 – กรณีการยกเลิกการจองและการตอบสนองต�่ากว่ามาตรฐาน

 การยกเลกิการจองมี 2 ลกัษณะ คือการยกเลกิการจองโดยผู้ เข้าพกัและ

การยกเลิกการจองโดยเจ้าของท่ีพกั การยกเลิกการจองโดยผู้ เข้าพกันัน้จะถกูหกั

คา่บริการและคา่ท่ีพกัหรือไม ่ขึน้อยูก่บัการก�าหนดของเจ้าของท่ีพกั ซึง่ก�าหนดได้ 

3 รูปแบบ คือ

 • แบบยืดหยุน่ (Flexible) การยกเลกิก่อนหน้าการเข้าพกั 1 วนั ผู้ เข้าพกั

จะได้เงินคืนเต็มจ�านวน หากยกเลิกก่อนเข้าพกัไม่ถึงหนึ่งวนั จะถูกหกัค่าท่ีพกั

ส�าหรับคืนแรกรวมทัง้คา่บริการท่ีต้องจา่ยให้แอร์บีเอน็บี และหากยกเลกิหลงัจาก

เข้าพกัแล้วก็จะถกูหกัเฉพาะจ�านวนคืนท่ีเข้าพกัจริงและค่าบริการท่ีต้องจ่ายให้

แอร์บีเอน็บี

 • แบบปานกลาง (Moderate) การยกเลกิก่อนหน้าเข้าพกัมากกวา่ 5 วนั

จะไม่ถกูหกัคา่ท่ีพกั หากยกเลิกการจองก่อนหน้าวนัเข้าพกัไม่ถึง 5 วนั จะถกูหกั

คา่ท่ีพกัคืนแรกเตม็จ�านวนรวมทัง้คา่บริการท่ีต้องจา่ยให้แอร์บีเอน็บี และคืนท่ีเหลอื

คร่ึงจ�านวน และหากยกเลกิหลงัจากท่ีเข้าพกัไปแล้ว จะถกูหกัจ�านวนคร่ึงหนึง่ของ

จ�านวนคืนท่ีไมไ่ด้เข้าพกัรวมทัง้คา่บริการท่ีต้องจา่ยให้แอร์บีเอน็บี

 • แบบเข้มงวด (Strict) การยกเลกิก่อนหน้าเข้าพกัมากกวา่ 7 วนัจะถกู

หกัคา่ท่ีพกัคร่ึงหนึง่ หากยกเลิกการจองก่อนหน้าวนัเข้าพกัไม่ถึง 7 วนั จะถกูหกั

คา่ท่ีพกัทัง้หมดรวมทัง้คา่บริการท่ีต้องจา่ยให้แอร์บีเอน็บี
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 นโยบายการยกเลิกท่ีตัง้โดยผู้ ให้เช่า มีผลต่อการตดัสินใจของผู้ เข้าพกั 

การก�าหนดนโยบายการยกเลกิแบบยืดหยุน่ มีผลให้ผู้ เข้าพกัตดัสนิใจเลอืกมากกวา่ 

เน่ืองจากหากเกิดเหตกุารณ์เฉพาะหน้าท่ีไม่สามารถเข้าพกัตามท่ีได้วางแผนไว้

แตแ่รกก็จะได้เงินคืนทัง้หมด แตก่ารก�าหนดเง่ือนไขแบบนีก็้เพ่ิมความเสี่ยงให้กบั

ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของห้องพกัเพราะหากเกิดการยกเลกิในชว่งเวลาก่อนเข้าพกัเพียงหนึง่วนั 

นอกจากจะไม่ได้คา่ท่ีพกัแล้วยงัเสียโอกาสในการให้ผู้ เข้าพกัรายอ่ืนเช่าโดยไม่ได้

คา่ตอบแทนหรือชดเชยใดๆ

 การยกเลกิการจองโดยเจ้าของท่ีพกันัน้ สามารถท�าได้แตจ่ะถกูอลักอริทึม่

ของแอร์บีเอน็ท�าโทษ และต้องเสยีคา่ปรับให้กบัแอร์บีเอน็บี โดยท่ีคา่ปรับจ�านวนนี ้

แอร์บีเอ็นบีไม่ได้น�าไปชดเชยให้กบัผู้จองแตอ่ย่างใด การยกเลิกโดยเจ้าของท่ีพกั 

สามารถท�าได้หนึง่ครัง้ภายใน 6 เดือน หากยกเลกิครัง้ท่ี 2 ภายในหกเดือน เจ้าของ

ท่ีพกัจะต้องเสียคา่ปรับจ�านวน 50 เหรียญสหรัฐ และหากยกเลกิครัง้ท่ี 3 ภายใน

หกเดือน จะต้องเสียคา่ปรับ 100 เหรียญสหรัฐ และจะถกูปิดบญัชี

 การขอยกเลิกการจองโดยเจ้าของท่ีพกันัน้นอกจากจะเสียค่าปรับให้

แอร์บีเอ็นบีแล้ว ยงัมีผลท�าให้สถานะเจ้าของท่ีพกัดีเด่นสิน้สดุลงเม่ือถึงรอบการ

ประเมิน นอกจากนีอ้าจจะมีข้อความอตัโนมตัขิึน้ในสว่นท่ีเป็นการแสดงความคดิเหน็

ในหน้าโปรไฟล์ของเจ้าของท่ีพกั วา่ได้ท�าการยกเลกิการจอง และมีผลตอ่ล�าดบัการ

แสดงผลในหน้าการค้นหาท่ีพกั

 แตห่ากเจ้าของท่ีพกัหรือผู้เข้าพกัมีเหตจุ�าเป็น อนัเป็นเหตผุลท่ีแอร์บีเอน็บี

เห็นว่าเหมาะสม ตามท่ีระบไุว้ในเว็บไซต์ของแอร์บีเอ็นบี เช่น เจ้าของท่ีพกัหรือ

บคุคลในครอบครัวเสียชีวิต ป่วยหนกั จนไม่สามารถท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้

ผู้ ท่ีเข้าพกัได้ หรือมีเหตกุารณ์ ภาวะฉกุเฉินท่ีอาจสง่ผลตอ่ความปลอดภยั โรคระบาด 

ท่ีพักได้รับความเสียหายจนอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ศาลมีค�าสัง่สั่งห้าม 

หากแสดงหลกัฐานให้แอร์บีเอน็บีเช่ือได้เป็นท่ีนา่พอใจ แอร์บีเอน็บีก็อาจจะยกเลกิ

คา่ปรับและมาตรการให้โทษตา่งๆ39 ผู้ให้เชา่รายหนึง่ให้ข้อมลูกบัผู้ วิจยัวา่ ได้ท�าการ

ยกเลิกการจองเน่ืองจากไม่สะดวกให้ผู้ เข้าพกัเช่าในวนัและเวลาท่ีมีการจอง โดย

___________________________
39 https://www.airbnb.com/help/article/1320/what-is-airbnb-s-extenuating-circumstances- 

policy
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ผู้ ให้เช่าไม่ได้ท�าการปิดการจองในระบบไว้ก่อน และเม่ือไม่ต้องการเสียสถานะ

และคา่ปรับจงึต้องไปคลนิิกเพ่ือขอใบรับรองแพทย์มาแสดงตอ่แอร์บีเอน็บี เพ่ือให้

ยกเว้นคา่ปรับและมาตรการท�าโทษทัง้หลาย

 นอกจากนี ้แอร์บีเอ็นบียงัสามารถท�าการยกเลิกบญัชีของเจ้าของท่ีพกั 

หากไมส่ามารถตอบสนองนโยบายของแอร์บีเอน็บีในกรณีดงันี ้40

 • เจ้าของท่ีพักปล่อยให้ค�าขอจองหรือข้อซักถามเก่ียวกับการจอง 

 หมดอายตุดิตอ่กนั 4 ครัง้

 • เจ้าของท่ีพกัปฏิเสธค�าขอจองหรือข้อซกัถามเก่ียวกบัการจองตดิตอ่กนั 

 หลายครัง้

 • เจ้าของท่ีพกัท่ีมกัใช้เวลามากกวา่ 7 วนัในการเสนอการจอง

 

กรณีตวัอย่ำงที่ 5 – 

กรณีศกึษำสภำพบงัคับ กำรท�ำโทษ 

และควำมเป็นส่วนตวั

 คณุภมิู ผู้ เสนอท่ีพกัให้เช่ารายวนัผ่านแพลตฟอร์ม

แอร์บีเอ็นบีในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพกัท่ีเขาเสนอให้เช่ารายวนั

คือห้องว่างท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายในบ้านท่ีเขาอาศยัอยู่กบั

มารดาเพียงสองคน คณุภมิูให้ข้อมลูกบัผู้ วิจยัว่าเขาถกูแอร์-

บีเอ็นบีหกัเงิน 50 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจากเขายกเลิกการจอง

ของผู้ท่ีต้องการเข้าพกั 2 ครัง้ในหกเดือน ครัง้แรกตวัเขามีธรุะดว่น

ต้องเดินทางไปตา่งประเทศกะทนัหนั เน่ืองจากอาชีพหลกัคือ

การเป็นชา่งภาพขา่วเชิงสารคดีอิสระท่ีในบางครัง้ผู้วา่จ้างตดิตอ่

วา่จ้างและก�าหนดให้เขาต้องเดนิทางไปท�างานในชว่งระยะเวลา

ท่ีกระชัน้ชิด จึงท�าให้ไม่สะดวกท่ีจะให้แขกเข้าพกั เน่ืองจาก

ช่วงเวลาดงักล่าวท่ีบ้านเขาจะมีมารดาสงูวยัอาศยัอยู่เพียง

___________________________
40 https://www.airbnb.com/help/article/489/why-was-my-listing-deactivated 
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ล�าพงั

 ครัง้ท่ีสองท่ีเขาปฏิเสธการเข้าพกัหลงัจากท่ีผู้ เข้าพกั

จองเข้ามาแล้ว เน่ืองจากมารดาของเขาประสบอบุตัเิหตลุืน่ล้ม

ในห้องน�า้ ท�าให้ต้องเข้าโรงพยาบาลและตวัเขาต้องคอยดแูล

มารดา สภาพจิตใจและเวลาท่ีเขาต้องใช้ไปในการดแูลมารดา

ท�าให้เขาเลอืกท่ีจะปฏิเสธการเข้าพกัท่ีจองท่ีพกัเขาไว้ลว่งหน้า

แม้เขาจะได้ตอบรับไปแล้ว การบอกยกเลกินีก็้ท�าลว่งหน้าก่อน

ถงึก�าหนดเข้าพกัประมาณหนึง่สปัดาห์ แม้แอร์บีเอน็บีจะเปิด

โอกาสให้เขาชีแ้จงได้ โดยการส่งหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือว่าเขา

มีเหตจุ�าเป็นท่ีไมส่ามารถหลกีเลีย่งได้จากการเจ็บป่วยกะทนัหนั

ของคนในครอบครัว แตค่ณุภมิูเหน็วา่เป็นเร่ืองเกินความจ�าเป็น

ท่ีเขาจะต้องท�าแบบนัน้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองสว่นตวั คณุภมิูไมเ่หน็

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องน�าหลกัฐานทางการแพทย์ของมารดาเพ่ือ

ชีแ้จงกบัแอร์บีเอ็นบี และการแจ้งยกเลกิลว่งหน้าหนึง่อาทิตย์

ก็เป็นเวลาท่ีมากพอท่ีผู้ เข้าพกัจะได้หาท่ีพกัอ่ืน หากเงินจ�านวน

ท่ีหกัจากคุณภูมิไปถูกน�าไปใช้ชดเชยให้กับผู้ เข้าพกัท่ีได้รับ

ความเสยีหายจากการไมไ่ด้เข้าพกั คณุภมิูคดิวา่เป็นเร่ืองท่ีอาจจะ

พอยอมรับได้ เงินจ�านวนนีไ้มไ่ด้ถกูหกัเพ่ือน�าไปใช้ในวตัถปุระสงค์

ดงักลา่ว แตเ่ป็นการหกัเพ่ือท�าโทษและเพ่ือสร้างสภาพบงัคบั

เหนือเขา เขาจงึรู้สกึไมพ่อใจท่ีแพลตฟอร์มจะมีอ�านาจท่ีจะสัง่ให้

เขาต้องปฏิบตัิตามลกัษณะนี ้

 เหตกุารณ์นีย้งัมีผลท�าให้เขาเสยีเคร่ืองหมายซปุเปอร์-

โฮสต์ และบนหน้าแสดงความคดิเหน็ ระบบได้ขึน้ข้อความวา่

เขาได้ท�าการยกเลิกการเข้าพกัของผู้ ท่ีจะเข้าพกั เขารู้สึกว่า

หลงัจากนัน้อตัราการเข้าดท่ีูพกัของเขาลดลง ได้รับการจอง

น้อยลง การแสดงผลถกูลดล�าดบัลงไปอยู่รายการล�าดบัหลงั 

จนเขาตดัสนิใจเลกิให้เชา่ท่ีพกัของตวัเองในท่ีสดุ
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 3) การผลกัภาระและความเสีย่งใหเ้จ้าของทีพ่กัและผูเ้ขา้พกั

 ผู้ใช้บริการแอปพลเิคชนัแอร์บีเอน็บีทัง้ผู้ ท่ีเสนอท่ีพกัให้เชา่รายวนั และผู้ ท่ี

ต้องการเชา่ จะมีขัน้ตอนการยืนยนัตวัตนขณะท�าการสร้างบญัชี การยืนยนัตวัตน

ในการเปิดบญัชีนัน้นอกเหนือจากบญัชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และ

หมายเลขโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่เป็นสองสิง่ท่ีต้องมีเพ่ือท�าการเปิดบญัชี แอร์บีเอน็บี

ยงัสง่เสริมให้ผู้ใช้บริการแสดงตวัตนด้วยวิธีการอยา่งอ่ืนเพ่ิมเตมิ เชน่ บตัรประจ�าตวั

ประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบขบัข่ีท่ีหน่วยงานราชการออกให้ บญัชีบตัรเครดิต 

โปรไฟล์โซเชียลมีเดียอ่ืนๆ อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) บญัชีของกเูกิล้ (Google 

account) และ ลิงก์อิน (LinkedIn) การท่ีผู้ ใช้ยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบต่างๆ 

มากเท่าไหร่ย่ิงเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตนเอง โดยเฉพาะเอกสารท่ี

ออกให้โดยราชการ อยา่งไรก็ดี การตรวจสอบเอกสารท่ีออกให้โดยราชการ น�ามาซึง่

ความเคลือบแคลงถงึสทิธิของแอร์บีเอน็บีท่ีมีเหนือผู้ใช้บริการ และความสามารถ

ในการตรวจสอบของแอร์บีเอน็บีซึง่ให้บริการใน 191 ประเทศทัว่โลก วา่มีประสทิธิภาพ

มากเพียงใด เน่ืองจากแอร์บีเอ็นบีจะต้องส่งต่อให้บุคคลท่ีสามซึ่งเป็นผู้ ท่ีอาศยั

อยูใ่นประเทศนัน้ๆ ท�าการตรวจสอบอีกทอดหนึง่ จงึมีการตัง้ค�าถามถงึการรักษา

ข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้บริการ ประสทิธิภาพในการตรวจสอบตวัตนของผู้ใช้บริการ

ส่งผลถึงความเสี่ยงในการติดตามตวัและความรับผิดชอบกรณีเกิดสิ่งผิดปกติ

โดยผู้ ให้เช่าหรือผู้ เช่าตกเป็นของผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า นอกจากนีส้�าหรับรูปภาพของ

ท่ีพกัซึ่งเจ้าของท่ีพกัถ่ายเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศหาผู้ เช่า แอร์บีเอ็นบี

ยงัไมมี่ขัน้ตอนการตรวจสอบ วา่เป็นรูปท่ีถ่ายมาจากสถานท่ีจริงหรือไม ่ความเสีย่ง

ดงักลา่วตกเป็นของผู้ เชา่

 มาตรฐานความปลอดภยัตา่งๆ เชน่ ระบบแจ้งเตือนอคัคีภยั ระบบตรวจจบั

ควนั ซึง่เป็นมาตรฐานส�าหรับโรงแรมทัว่ไป ไมไ่ด้เป็นข้อก�าหนดพืน้ฐานส�าหรับท่ีพกั 

มีความคลมุเครือในเร่ืองของความรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิ โดยเฉพาะกรณีท่ีต้องใช้

โครงสร้างพืน้ฐานสว่นกลางร่วมกนั เชน่ กรณีห้องพกัในอาคารชดุ ซึง่งบประมาณ

ในการดแูลรักษา เป็นภาระของผู้ เป็นเจ้าของห้องชดุทกุคนในอาคาร หากผู้ เข้าพกั

ท�าความเสียหายแก่ทรัพย์สินสว่นกลาง เท่ากบัภาระความรับผิดชอบถกูผลกัให้

เจ้าของห้องชดุอ่ืนๆ ในอาคารด้วย หรือหากผู้เข้าพกัเป็นสาเหตใุห้เกิดอคัคีภยั ความ
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เสียหายจะตกอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ใด 

 ในหลายพืน้ท่ี รวมทัง้ในประเทศไทย การเปิดท่ีพกัให้เชา่รายวนัในบางกรณี

เป็นการท�าผิดกฎหมาย ตวับริษัทซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี ไม่ได้

จดทะเบียนนิตบิคุคลในประเทศนัน้ๆ การรับผิดตอ่กฎหมายตา่งๆ จงึเป็นความเสีย่ง

ท่ีผู้ เสนอให้เชา่ท่ีพกัผา่นแอร์บีเอน็บีต้องแบกรับแตเ่พียงฝ่ายเดียว 

 ความเสีย่งท่ีจะเกิดความขดัแย้งระหวา่งเจ้าของท่ีพกัและเพ่ือนบ้านของ

เจ้าของท่ีพกั เน่ืองจากผู้เข้าพกัถือเป็นบคุคลแปลกหน้าท่ีเพ่ือนบ้านของเจ้าของท่ีพกั

ไม่รู้จกัมกัคุ้น ไม่เข้าใจวฒันธรรมและกฎระเบียบของชมุชน ท�าให้เกิดความรู้สกึ

ไมส่บายใจ เกิดความวิตกตอ่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ สญูเสยีความเป็น

สว่นตวั

 แม้แอร์บีเอน็บีจะจงูใจเจ้าของห้องพกัโดยการประกาศการรับประกนัด้วย

วงเงินสงูถงึ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 30 ล้านบาท แตเ่ง่ือนไขการรับประกนัมีความ

ซบัซ้อนและไมค่รอบคลมุความเสยีหายหลายประการตามท่ีระบไุว้ในเวบ็ไซต์ของ

แอร์บีเอน็บี เชน่ เงินสดและหลกัทรัพย์ สตัว์เลีย้ง การรับผิดสว่นบคุคล อาทิ การ

ท�าร้ายร่างกาย การลวนลาม การขม่ขืน41 บริเวณแบง่ปันหรือใช้ร่วมกนั อยา่งไรก็ดี 

เม่ือตรวจสอบในเวบ็ไซต์ของแอร์บีเอน็บีพบวา่ประเทศไทยไมอ่ยูใ่นรายช่ือประเทศ

ท่ีการประกนัครอบคลมุถงึ42

 นอกจากนีข้้อมลูในเวบ็ไซต์ของแอร์บีเอน็บี ผู้ วิจยัยงัพบวา่ในข้อก�าหนด 

การประกนัความเสียหายระบไุว้อย่างชดัเจนว่าไม่ครอบคลมุบริเวณแบ่งปันหรือ

ใช้ร่วมกนั43 ดงันัน้กรณีของท่ีพกัท่ีมีพืน้ท่ีใช้ร่วมกนั เช่น ห้องชุดท่ีมีการใช้พืน้ท่ี

สว่นกลางร่วมกนั เชน่โถงทางเดนิ พืน้ท่ีต้อนรับ สระวา่ยน�า้ ฯลฯ หากมีความเสยีหาย

เกิดขึน้ จะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ รวมไปถึงท่ีพกัท่ีมีการแบ่งห้องพกัภายในบ้าน
___________________________
41 การประกนัคุ้มครองเจ้าของท่ีพกัไม่บงัคบัใช้กบัการรับผิดท่ีเกิดขึน้จาก (1) การกระท�าโดย

เจตนา เชน่ (ก) การประทษุร้ายหรือการท�าร้ายร่างกาย และ (ข) การถกูลว่งละเมิดทางเพศหรือ

การลวนลาม (โดยเจ้าของท่ีพกัหรือผู้ รับประกนัอ่ืน) (2) การสญูเสียรายได้ (3) การบาดเจ็บ

ส่วนบคุคลและการโฆษณา (4) เชือ้ราหรือแบคทีเรีย (5) แผ่นฝา้บผุนงัมีมอด (6) โรคติดเชือ้ 

(7) การกระท�าก่อการร้าย (8) การรับผิดตอ่ผลติภณัฑ์ (9) มลพิษ และ (10) ใยหินหรือซลิกิา
42 ดรูายช่ือประเทศได้ท่ี https://th.airbnb.com/host-protection-insurance
43 https://th.airbnb.com/guarantee
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ให้เชา่ การรับผิดจะไมค่รอบคลมุสว่นอ่ืนๆ ของบ้าน เชน่ ห้องครัว ห้องรับแขก

 ในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาท แอร์บีเอน็บีแนะน�าให้พยายามตกลงกนัเองก่อน 

หากตกลงกนัไมไ่ด้จงึแจ้งต�ารวจ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมก่อน จงึคอ่ยตดิตอ่ฝ่าย

บริการลกูค้า แม้วา่แอร์บีเอน็บีจะเปิดโอกาสให้เจ้าของท่ีพกัสามารถเรียกเก็บเงิน

ประกนัความเสยีหายจากผู้ เข้าพกั แตก่ารเรียกเก็บเงินประกนัความเสยีหายสง่ผล

ตอ่การตดัสนิใจในการเข้าพกั และในเวบ็ไซต์ยงัระบอีุกวา่ เงินประกนัการเสยีหาย

ไม่ครอบคลมุความเสียหายจากการใช้งานปกติ เช่น หากโซฟาเสียหายจากการ

ท่ีลกูค้านัง่ ไม่สามารถหกัค่าเสียหายจากเงินประกนัความเสียหายได้ ผู้ วิจยัได้

ข้อมลูจากเจ้าของท่ีพกัรายหนึง่ ซึง่ผู้ เข้าพกัท�าโต๊ะรับประทานอาหารเสียหายโดย

การน�ากระเป๋าเดนิทางไปวางซึง่เป็นการใช้งานท่ีไมเ่ป็นปกต ิแตเ่ม่ือท�าการสอบถาม

ไปยงัฝ่ายบริการลกูค้า พบวา่ แอร์บีเอน็บีปฏิเสธท่ีจะท�าการชดเชยคา่เสียหายให้ 

หรืออีกกรณีผู้ เข้าพกัท�าขวดยาทาเลบ็ตกแตก ท�าให้พืน้ซึง่เป็นไม้ลามิเนตเปือ้นสี

ยาทาเล็บ เม่ือเจ้าของท่ีพกัแจ้งเรียกเก็บค่าเสียหาย แอร์บีเอ็นบีแจ้งกลบัมาเป็น

ความเสยีหายเลก็น้อย ให้เอาแอลกอฮอล์เช็ดท�าความสะอาด ซึง่เจ้าของท่ีพกัเกรงวา่ 

การใช้แอลกอฮอล์จะย่ิงท�าความเสียหายให้กบัพืน้ไม้ลามิเนตมากกวา่เดมิ

 ขัน้ตอนในการเรียกร้องคา่เสยีหาย แอร์บีเอน็บีก�าหนดให้ต้องสง่หลกัฐาน

ประกอบ คือ รูปของเสียหายท่ีก�าลงัเรียกร้อง ใบแจ้งความต�ารวจท่ีแสดงความ

เสียหายใดก็ตามท่ีเกิน 300 เหรียญสหรัฐ ใบเสร็จหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงมลูคา่

ตลาดหรือต้นทนุท่ีเป็นธรรม หลกัฐานแสดงการเป็นเจ้าของ เอกสารอ่ืนใดก็ตาม

ท่ีเจ้าของท่ีพกัรู้สกึวา่มีประโยชน์ในการด�าเนินการค�าขอ จะพบวา่ในความเป็นจริง

เป็นเร่ืองล�าบากไม่น้อยท่ีเจ้าของท่ีพกัจะมีเอกสารต่างๆ ครบถ้วน อาทิ ใบเสร็จ 

หรือหลกัฐานแสดงการเป็นเจ้าของ และในกรณีท่ีคา่เสยีหายเกิน 300 เหรียญสหรัฐ 

ต้องมีการแจ้งความ ซึ่งเป็นเร่ืองยากส�าหรับเจ้าของท่ีพกั เน่ืองจากการเอาห้อง

ออกให้เช่าลกัษณะนีเ้ป็นการท�าผิดกฎหมายท่ีมีโทษทัง้จ�าคุกและปรับ การไป

แจ้งความกรณีทรัพย์สนิเสยีหายนีก็้เป็นการเสีย่งตอ่การถกูเจ้าหน้าท่ีด�าเนินคดีกบั

ผู้ให้เชา่เองอีกด้วย ผู้ให้เชา่จงึเป็นผู้ ต้องแบกรับความเสี่ยงหลายประการ

 นอกเหนือจากภาวะเสีย่งท่ีแอร์บีเอน็บีผลกัให้เป็นภาระของเจ้าของท่ีพกั

และผู้ เช่า จะเห็นได้ว่าภาระเสี่ยงยังตกถึงผู้ อ่ืนและสงัคมอีกด้วย มีงานศึกษา
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จ�านวนหนึง่ชีใ้ห้เหน็วา่ แอปพลเิคชนัแอร์บีเอน็บีสง่ผลให้เกิดวิกฤตอสงัหาริมทรัพย์

ในเมืองใหญ่ เจ้าของท่ีพกัหนัมาใช้แอร์บีเอ็นบีเป็นช่องทางในการให้เช่ารายวนั 

จนท�าให้จ�านวนอสงัหาริมทรัพย์ให้เชา่ระยะยาวลดลง และราคาของการเชา่ระยะยาว

สงูขึน้ (Lee 2016)

3.2.4 ผลกระทบที่มีต่อตลำดแรงงำนภำคบริกำรที่พกัอำศัย

 การถือก�าเนิดของแพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บีสง่ผลกระทบกบัตลาดแรงงาน 

แม้จะไมส่ง่ผลกระทบทางตรงเทา่ใดนกั ซึง่ตา่งจากแพลตฟอร์มบริการขนสง่ท่ีสง่ผล 

กระทบโดยตรงตอ่ตลาดแรงงาน แตแ่พลตฟอร์มแอร์บีเอน็บีก็สง่ผลกระทบทางอ้อม

ตอ่ธรุกิจโรงแรมซึง่เป็นธรุกิจท่ีมีการจ้างงานในภาคบริการซึง่มีการจ้างงานจ�านวนมาก 

แม้ในประเทศไทยจะยงัไม่มีการศึกษาผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรม แต่มีงานศึกษา

จ�านวนมากเผยให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อธุรกิจในหลายมิติ เช่นงานศึกษา

ความสามารถในการท�าก�าไรของธุรกิจโรงแรมท่ีได้รับผลกระทบจากแอร์บีเอ็นบี

ในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ซึง่พบว่า จ�านวนท่ีพกัท่ีเสนอผ่านแอร์บีเอ็นบี

ในบริเวณท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมากขึน้ สง่ผลให้ความสามารถในการท�าก�าไรของ

โรงแรมน้อยลง (Aznar et al. 2017) หรืองานศกึษาของ Zervas และคณะ (Zervas 

et al. 2015b) ท่ีหาความสมัพนัธ์ของจ�านวนห้องพกัท่ีเสนอผ่านแอปพลิเคชัน

ในเมืองออสติน มลรัฐเท็กซสั พบว่าจ�านวนห้องพกัในแอปพลิเคชนัแอร์บีเอ็นบี

ท่ีเพ่ิมขึน้ 10% จะท�าให้ธรุกิจโรงแรมมีรายได้ตอ่ห้องน้อยลง 0.37% ซึง่แม้จะเป็น

ตวัเลขท่ีไม่ดเูหมือนไม่มาก แต่หากใช้ตวัเลขนีเ้ป็นตวัอย่างในการดผูลกระทบท่ี

เกิดขึน้ตอ่ธรุกิจโรงแรมอยา่งคร่าวๆ โดยพิจารณาอตัราการเตบิโตของจ�านวนห้องพกั

บนแอปพลเิคชนัแอร์บีเอน็บีในประเทศไทยซึง่มีอตัราเพ่ิมตอ่ปี 93% จะพบวา่ธรุกิจ

โรงแรมจะมีรายได้ลดลงตอ่ห้องปีละประมาณ 3.5%

 ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการโรงแรม แม้ไมมี่ตวัเลขท่ีมาจาก

การศกึษาวิจยั แตผู่้ประกอบการตา่งก็เช่ือวา่ ธรุกิจของตนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ

โรงแรมขนาดเลก็ซึง่ไมมี่สาธารณปูโภคอ่ืน เชน่ ห้องอาหาร ห้องประชมุ ห้องจดัเลีย้ง 

และสมัมนา อนัเป็นชอ่งทางในการหารายได้นอกเหนือจากการให้เชา่ท่ีพกั ผู้ประกอบ-
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การโรงแรมขนาดเลก็ซึง่มีราคาท่ีพกัไมส่งูมากเหลา่นี ้ได้รับผลกระทบมากกวา่โรงแรม

ขนาดใหญ่ และมองวา่การมาของแอร์บีเอน็บี เป็นการท�าให้ตลาดเกิดภาวการณ์

แขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม เน่ืองจากโรงแรมเหลา่นีต้้องปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบั

ต่างๆ ซึ่งท�าให้มีต้นทุนประกอบการท่ีสูงกว่า แม้ขณะนีจ้ะยงัไม่เห็นผลกระทบ

ท่ีชดัเจนมากนกั เน่ืองจากจ�านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมายงัประเทศไทยมีจ�านวน

มากขึน้ด้วย จงึเป็นเร่ืองยากท่ีจะชีว้ดัจากผลโดยใช้ผลประกอบการแตเ่พียงอยา่งเดียว 

ดงันัน้หากพิจารณาผลกระทบโดยดจูากตวัเลขการจ้างงานในภาคบริการท่ีพกัอาศยั

จงึอาจจะยงัคงไมเ่หน็การเปลีย่นแปลงท่ีมีนยัส�าคญัจากผลกระทบของแอร์บีเอน็บี

เทา่ใดนกั

 ข้อเทจ็จริงเร่ืองการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม ถือเป็นข้อค้นพบท่ีผู้วิจยัพบวา่

เกิดขึน้จริง ผู้ ท่ีน�าห้องพกัท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ หรือซือ้ในลกัษณะเป็นการลงทนุไว้เพ่ือ

สร้างรายได้โดยการให้เช่า มาเสนอให้เช่าบนแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีล้วนท�าผิด

กฎหมายข้อใดข้อหนึง่ดงัท่ีได้กลา่วถงึในสว่นก่อนหน้า ขณะท่ีผู้ประกอบการโรงแรม

ท่ีมีข้อผกูพนัทางกฎหมายท่ีต้องปฏิบตัติามทัง้ในสว่นของกฎหมายเก่ียวกบัอาคาร 

กฎหมายเก่ียวกบัโรงแรม ทัง้ยงัมีเร่ืองของกฎหมายแรงงานท่ีต้องปฏิบตัติอ่ลกูจ้าง

ท่ีท�างานในโรงแรม ขณะท่ีแม้แพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บีจะเอือ้ให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆ  

จริง เชน่ การจ้างท�าความสะอาดท่ีพกั การรับสง่ผู้มาพกั ฯลฯ แตแ่รงงานท่ีท�างาน

เก่ียวเน่ืองกบัการจ้างงานใหมน่ัน้ ไมมี่หลกัประกนัจากผู้วา่จ้าง ไมมี่ข้อผกูพนัทาง

กฎหมาย รวมทัง้เร่ืองคา่จ้างท่ีเป็นธรรม เน่ืองจากถกูมองเป็นแรงงานอิสระ ในตา่ง

ประเทศจึงมีการพยายามสร้างความกดดนัจากสหภาพแรงงาน ให้แอร์บีเอ็นบี

ต้องมีมาตรการท่ีจะท�าให้การจ้างงานใหมท่ี่เกิดจากความเก่ียวเน่ืองนี ้ได้รับคา่แรง

ท่ีเป็นธรรมและได้รับสทิธ์ิตา่งๆ ตามกฎหมาย44

 ในขณะเดียวกนัแอปพลเิคชนัแอร์บีเอน็บีเองก็ได้สร้างผลกระทบเชิงบวก

ต่อตลาดแรงงาน ด้วยการเพ่ิมโอกาสในการหารายได้จากทรัพยากรท่ีไม่ได้ใช้

ประโยชน์ ลดก�าแพงกีดขวางการเข้าสูต่ลาด เพ่ิมชอ่งทาง ชว่ยลดต้นทนุด�าเนินการ

___________________________
44 มีรายงานขา่วถงึความพยายามในการเจรจาระหวา่งแอร์บีเอน็บีกบัสหภาพแรงงาน อา่นเพ่ิมเตมิ

ได้ท่ี https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/18/airbnb-seiu-backlash-labor-

union-deal-new-york-california
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ของเจ้าของท่ีพกั ก่อให้เกิดการแขง่ขนั ชว่ยลดคา่ใช้จา่ยของนกัทอ่งเท่ียว ซึง่ท�าให้

การทอ่งเท่ียวท�าได้อยา่งสะดวกและนกัทอ่งเท่ียวอาจจะน�าเงินสว่นนีไ้ปใช้จา่ยเป็น 

การกระจายรายได้ไปสูธ่รุกิจอ่ืน และก่อให้เกิดการจ้างงาน เอือ้ให้มีอาชีพเกิดใหม่

3.2.5 งำนบนแพลตฟอร์มบริกำรที่พกัอำศัยกับกำรเป็นงำนที่มีคุณค่ำ

 ในกรณีของงานบนแพลตฟอร์มบริการท่ีพกัอาศยั โดยอาศยักรอบความคดิ

เร่ืองงานท่ีมีคณุคา่ จะพบความนา่สนใจและความท้าทายในการพิจารณาอีกประการ

ก็คือ ผู้น�าท่ีพกัออกให้เช่ารายวนั ไม่ได้พิจารณาตวัเองเป็นการท�างานหรือเป็น

คนท�างาน หากแตพิ่จารณาตวัเองในฐานะผู้ประกอบการ จงึไมไ่ด้สนใจและตัง้ค�าถาม

ถงึลกัษณะของงานท่ีมีคณุคา่และสภาวะในการท�างานเทา่ใดนกั ทัง้ท่ีสมควรท่ีจะ

พิจารณาเชน่เดียวกบังานทัว่ไป ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัพบวา่ งานบนแพลตฟอร์ม

บริการท่ีพกัอาศยั ในบริบทของการจ้างงาน ยงัคงขาดการปกปอ้งทางสงัคม แม้จะมี

เสรีภาพในการพบปะแลกเปลี่ยนโดยมีการปรึกษาหารือ แบ่งปันประสบการณ์ 

ชว่ยเหลอืแนะน�ากนัระหวา่งผู้เสนอท่ีพกัให้เชา่รายวนัผา่นแพลตฟอร์ม มีการนดัพบกนั 

หรือรวมกลุ่มผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แต่ก็ไม่มีความสามารถในการรวมกลุ่ม

เจรจาต่อรอง การจดัการแพลตฟอร์มเป็นสิทธ์ิของเจ้าของแพลตฟอร์มแต่เพียง

ฝ่ายเดียว แพลตฟอร์มยงัคงขาดความโปร่งใส การท�างานของอลักอริทึม่ตา่งๆ ของ

แพลตฟอร์มเป็นไปโดยไมมี่การแจ้งให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ แพลตฟอร์มสร้างสภาพ

ควบคมุเหนือผู้ใช้ ผา่นล�าดบัการแสดงผลขึน้กบัความเร็วและความสามารถในการ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สนใจจอง แม้ตวัแพลตฟอร์มไม่ถือเป็นสิ่งผิด

กฎหมาย แตก่ารน�าห้องให้เชา่รายวนัโดยไมป่ฏิบตัติามข้อก�าหนดตา่งๆ รวมทัง้ด้าน

ความปลอดภยัถือเป็นการท�าผิดกฎหมาย การมีโอกาสในการได้รับการจองท่ีพกั

ยงัคงท่ีไม่เท่าเทียมขึน้อยู่กบัการท�างานของอลักอริทึ่มของแพลตฟอร์ม มีความ

เป็นไปได้ท่ีจะถกูเลือกปฏิบตัิจากการรูปแบบของการรีวิวและการให้คะแนน แม้

แพลตฟอร์มจะมีกลไกการจดัการความขดัแย้งอยูบ้่างแตย่งัไมเ่พียงพอ เหน็ได้จาก

การท่ีแพลตฟอร์มแนะน�าให้คูข่ดัแย้งแจ้งต�ารวจท้องท่ีและพยายามแก้ไขข้อขดัแย้ง

กนัเองก่อน
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3.3 กำรให้บริกำรท�ำควำมสะอำด – แพลตฟอร์มบนีีท (BeNeat)

3.3.1 สถำนกำรณ์ลูกจ้ำงท�ำงำนบ้ำนในภำพรวม

 ผู้ประกอบอาชีพท�าความสะอาดในบ้าน ได้รับการจดัหมวดหมู่อยู่ใน

ประเภทงาน ลกูจ้างท�างานในบ้าน (Domestic Work) ตามค�าจ�ากดัความของ ILO 

ปัจจบุนัเช่ือว่ามีผู้ประกอบอาชีพลกูจ้างท�างานในบ้านทัว่โลกกว่า 52.5 ล้านคน 

ในจ�านวนนีเ้ป็นเพศหญิงประมาณ 83% (Luebker et al. 2013)

 ILO คาดการณ์วา่ ในปัจจบุนัมีแรงงานบงัคบัหรือแรงงานท่ีถกูให้บงัคบั

ให้ท�างานโดยไมส่มคัรใจ (Forced Labor) ทัว่โลก ประมาณ 20.9 ล้านคน และ

แรงงานท�างานบ้านเป็นหนึ่งในกรณีท่ีได้รับการรายงานว่าเป็นแรงงานบังคับ

อยูบ่อ่ยครัง้ (ILO 2012) ในปี พ.ศ. 2554 ILO จงึได้ท�าการประกาศอนสุญัญาองค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 189 (Domestic Workers Convention No. 189) 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัติอ่ลกูจ้างท�างานบ้าน45

 ส�าหรับประเทศไทย แตเ่ดมิไมไ่ด้มีการนบัรวมลกูจ้างท�างานบ้านภายใต้

การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2555 จึงได้มีการออกกฎ

กระทรวงให้ได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ด้วย 

กระทรวงแรงงานจดัประเภทลกูจ้างท�างานบ้านอยู่ในจ�าพวกแรงงานนอกระบบ 

แม้จะได้รับการคุ้มครองมากขึน้ แตย่งัไมส่ามารถเทียบเคียงกบัมาตรฐานของ ILO 

และประเทศไทยยงัคงไมไ่ด้ให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาฉบบัท่ี 189 ของ ILO ดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตามการออกกฎกระทรวงให้มีการคุ้มครองลกูจ้างท�างานบ้าน ตาม พ.ร.บ. 

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในปี พ.ศ. 2555 ด้วยนัน้ ถือเป็นความก้าวหน้าส�าคญั

ท่ีท�าให้ลกูจ้างท�างานบ้านได้รับการคุ้มครองมากขึน้ เชน่

 1) มาตรา 28 ให้นายจ้างจดัให้ลกูจ้างมีวนัหยดุประจ�าสปัดาห์ สปัดาห์หนึง่ 

 ไมน้่อยกวา่ 1 วนั

___________________________
45 ดอูนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 189 ได้ท่ี http://www.ilo.org/dyn/

normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
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 2) มาตรา 29 ให้นายจ้างก�าหนดวนัหยดุตามประเพณีให้ลกูจ้างปีหนึง่ 

 ไมน้่อยกวา่ 13 วนั

 3) มาตรา 32 ให้ลกูจ้างมีสทิธิลาป่วยได้เทา่ท่ีป่วยจริง

 4) มาตรา 56 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างใน 

 วนัท�างานส�าหรับวนัหยดุ

  (1) วนัหยดุประจ�าสปัดาห์ 

  (2) วนัหยดุตามประเพณี 

  (3) วนัหยดุพกัผอ่นประจ�าปี

 5) มาตรา 57 (เฉพาะวรรค 1) ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลกูจ้างใน 

 วนัลาป่วย ตาม มาตรา 32 เทา่กบัอตัราคา่จ้างในวนัท�างานตลอดระยะ 

 เวลาท่ีลา แตปี่หนึง่ต้องไมเ่กิน 30 วนัท�างาน

 6) มาตรา 62 ในกรณีท่ีนายจ้างให้ลกูจ้างท�างานในวนัหยดุประจ�าสปัดาห์  

 วนัหยดุประเพณี วนัหยดุพกัผอ่นประจ�าปี ให้นายจ้างจา่ยคา่ท�างานใน 

 วนัหยดุให้แก่ลกูจ้าง

 แตเ่ม่ือเทียบกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

แล้ว พบวา่มีหลายมาตราท่ีกฎกระทรวงไมไ่ด้ให้การคุ้มครองลกูจ้างท�างานบ้าน เชน่

 1) มาตรา 23 การก�าหนดเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิน้สดุของการท�างาน 

 แตล่ะวนั วนัหนึง่ต้องไมเ่กินแปดชัว่โมง และเม่ือรวมเวลาท�างานทัง้สิน้แล้ว 

 สปัดาห์หนึง่ต้องไมเ่กิน 48 ชัว่โมง

 2) มาตรา 33 การลาเพ่ือท�าหมนัได้ และลาเน่ืองจากการท�าหมนัตาม 

 ระยะเวลาท่ีแพทย์แผนปัจจบุนัก�าหนด

 3) มาตรา 36 การลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ

 4) มาตรา 39 การให้ลกูจ้างซึง่เป็นหญิงมีครรภ์ท�างานในระหว่างเวลา  

 22.00 นาฬิกา ถงึเวลา 06.00 นาฬิกา ท�างานลว่งเวลา ท�างานในวนัหยดุ

 5) มาตรา 41 การให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอด  

 บตุรครรภ์หนึง่ไมเ่กิน 90 วนั
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 6) มาตรา 42 การให้ลกูจ้างซึง่เป็นหญิงมีครรภ์ ซึง่มีใบรับรองมาแสดง  

 ขอให้นายจ้างพิจารณาเปลีย่นงานท่ีเหมาะสมให้แก่ลกูจ้างเป็นการชัว่คราว

 7) มาตรา 43 การห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลกูจ้างซึง่เป็นหญิงเพราะ 

 เหตมีุครรภ์

 8) มาตรา 59 การให้นายจ้างจา่ยคา่จ้างให้แก่ลกูจ้างซึง่เป็นหญิงในวนัลา 

 เพ่ือคลอดบตุรเทา่กบัคา่จ้างในวนัท�างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไ่มเ่กิน  

 45 วนั

 9) มาตรา 61 ให้นายจ้างจา่ยคา่ลว่งเวลาให้แก่ลกูจ้างอตัราไมน้่อยกวา่ 

 หนึง่เทา่คร่ึงของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมงในวนัท�างานในกรณีท่ีลกูจ้างท�างาน 

 ลว่งเวลา

 อีกทัง้การเข้าสูป่ระกนัสงัคม ตาม พ.ร.บ. ประกนัสงัคม ก็เข้าได้เฉพาะ

มาตรา 40 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่แรงงานนอกระบบคือการประกนัตนเอง แตม่าตรา 33 

ยงัไมส่ามารถท�าได้

 สถานการณ์ลกูจ้างท�างานในบ้านของประเทศไทย ข้อมลูจากส�านกังาน

สถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557 มีชาวไทยประกอบอาชีพดงักล่าว 254,200 คน 

ชาวตา่งด้าวทัง้เข้าเมืองอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายอีก 14,737 คน46

 จากผลการส�ารวจของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเดก็ (มพด.) ในปี พ.ศ. 2551 

พบวา่เดก็ผู้หญิงอายตุ�่ากวา่ 18 ปี คือกลุม่แรงงานท�างานบ้านท่ีมีจ�านวนมากท่ีสดุ 

สว่นมากมาจากครอบครัวท่ียากจนในชนบท มีรายได้เดือนละ 3,000-5,000 บาท 

พกัอยูก่บันายจ้าง มีอาหาร 3 มือ้และท่ีพกั ชัว่โมงการท�างานไมแ่นน่อนขึน้กบัค�าสัง่

ของนายจ้าง งานศึกษาของสถาบนัวิจยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปี 

พ.ศ. 2551 ท�าการศกึษาลกูจ้างท�างานบ้าน โดยสมัภาษณ์ผู้ มีอาชีพท�างานในบ้าน

หรือแม่บ้านในประเทศไทย กลุม่ตวัอย่างท่ีท�าการศกึษาทัง้หมดมีอายเุกิน 20 ปี 

พบวา่ 84% ของผู้ท�าอาชีพนีเ้ป็นผู้หญิง ซึง่ในจ�านวนนีเ้ป็นผู้หญิงซึง่มีครอบครัวแล้ว 

___________________________
46 ดจูากรายงาน http://www.tcijthai.com/news/2014/04/scoop/4090 หลงัจากปี พ.ศ. 2557 

เป็นต้นมา ส�านกังานสถิตแิหง่ชาตเิก็บข้อมลูสถิตโิดยไมไ่ด้จ�าแนกแรงงานนอกระบบเป็นประเภท

ตา่งๆ



102

67.1 % หยา่ร้าง 14.2% ข้อมลูด้านระดบัการศกึษาประถมศกึษา 56.8% มธัยมศกึษา

ตอนต้น 25.2% และมธัยมศกึษาตอนปลาย 9.7% (อ้างถงึใน Boontinand 2010) 

พอจะท�าให้เหน็ภาพรวมได้วา่ ผู้ ท่ีเข้าสูต่ลาดอาชีพลกูจ้างท�างานบ้าน หรือ แมบ้่าน 

สว่นมากเป็นเพศหญิงท่ีมีโอกาสทางการศกึษาไมม่ากนกั ขณะท่ีแนวโน้มในปัจจบุนั

พบวา่การหาลกูจ้างท�างานบ้านท�าได้ยากมากขึน้ ภายหลงัประเทศไทยมีกฎหมาย

การศกึษาภาคบงัคบัให้เดก็ทกุคนต้องเรียนจบมธัยมศกึษาตอนต้น ท�าให้มีโอกาส

ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอ่ืนมากกว่าเดิม มีผู้ เข้าสู่ตลาดแรงงานลูกจ้าง

ท�างานบ้านน้อยลง ท�าให้คา่จ้างในปัจจบุนัสงูมากขึน้ และมีคนงานตา่งด้าวจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านซึง่มีคา่จ้างท่ีต�า่กวา่เข้ามาทดแทน47 แตก่ารจ้างแรงงานตา่งด้าว

ท�างานบ้านซึง่มีกฎระเบียบท่ีต้องปฏิบตั ิและมีต้นทนุด้านอ่ืนด้วยเชน่กนั

 เม่ือความต้องการลกูจ้างท�างานบ้านมีสงูมากขึน้ ขณะท่ีจ�านวนแรงงาน

เข้าสู่ตลาดมีน้อยลง ความสามารถในการต่อรองของผู้ประกอบอาชีพลูกจ้าง

ท�างานบ้านจงึสงูขึน้ ในปัจจบุนัแทบไมมี่การจ้างงานในอตัราคา่จ้าง 3,000-5,000 บาท  

เชน่งานศกึษาในปี พ.ศ. 2551 อีกแล้ว รูปแบบการท�างานของลกูจ้างท�างานบ้าน

ชาวไทย เปลีย่นไปจากการพกัอาศยัอยูใ่นบ้านของนายจ้าง ไปเป็นการท�างานบ้าน

แบบไม่ประจ�ามากขึน้ ได้ค่าจ้างเป็นรายวนั และรับท�างานหลายบ้านในเวลา

เดียวกนั ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ส�าหรับผู้ ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการ

ให้บริการในการจบัคูค่วามต้องการและการให้บริการลกูจ้างท�างานบ้าน และรูปแบบ

การเป็นตวักลางได้พฒันาให้อยูใ่นรูปของแพลตฟอร์มในปัจจบุนั

 ในงานศกึษาของ Hunt and Machingura (2016) พบวา่ในประเทศตา่งๆ 

ทัว่โลก มีการเติบโตของธุรกิจท่ีใช้แพลตฟอร์มเป็นตวักลางในการจบัคู่ระหว่าง

ผู้เสนอบริการท�างานบ้านและผู้ต้องการใช้บริการเป็นอยา่งมาก เชน่ในประเทศอินเดีย

มีอตัราการเติบโตสงูถึง 60% ตอ่เดือน แตค่�าถามส�าคญัของงานศกึษานีก็้คือวา่ 

แพลตฟอร์มจะสามารถช่วยให้สภาพการท�างานของลกูจ้างท�างานบ้านดีขึน้ได้

หรือไม ่ทา่มกลางข้อวิพากษ์วิจารณ์จ�านวนมากท่ีวา่เศรษฐกิจแพลตฟอร์มน�ามาซึง่

รายได้ท่ีต�า่และไมม่ัน่คง การถกูละเมิดสทิธิ ความเสีย่งตอ่การถกูเลอืกปฏิบตั ิความ

___________________________
47 ด ูhttp://www.bangkokbiznews.com/news/detail/771941 

และ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000139372
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สมัพนัธ์ของการจ้างงาน และการถกูควบคมุด้วยอลักอริทึม่ของแพลตฟอร์ม

 ข้อค้นพบของงานศกึษาชิน้นี ้ไมต่า่งจากงานศกึษาธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีย้ายตวัเอง

มาอยูบ่นแพลตฟอร์ม กลา่วคือ แม้ความยืดหยุน่ในการท�างาน เชน่ สามารถเลือก

เวลาท�างานได้ด้วยตวัเอง จะถกูเจ้าของแพลตฟอร์มน�ามาใช้เป็นหนึ่งในกลยทุธ์

เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ เสนอบริการเข้าสูแ่พลตฟอร์ม แตใ่นความเป็นจริงความยืดหยุน่

ดังกล่าวไม่ได้เอือ้ประโยชน์สักเท่าใด หากเวลาท่ีผู้ เสนอให้บริการไม่ตรงกับ

ความต้องการของผู้ ต้องการใช้บริการก็ไมส่ามารถรับงาน ไมส่ามารถสร้างรายได้ 

ขณะเดียวกนัระบบการให้คะแนนและความคดิเหน็มีสว่นอยา่งมากตอ่การตดัสนิใจ

ของผู้ ใช้บริการในการเลือกลกูจ้างท�างานบ้าน ในประเด็นท่ีว่ารายได้สงูกว่าเดิม 

ข้อค้นพบของงานวิจยันีชี้ช้ดัวา่ไมส่ามารถหาข้อสรุปท่ีแนน่อนได้ เน่ืองจากผู้ เสนอ

ให้บริการมีคา่ใช้จา่ยอ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้ เชน่ ต้นทนุในการเดนิทาง ต้นทนุท่ีเกิดจากการ

รับสง่ data ท่ีต้องเสียให้ผู้บริการโทรศพัท์มือถือ เน่ืองจากต้องติดตอ่สื่อสารผา่น

แอปพลเิคชนั ปริมาณงานและรายได้ไมแ่นน่อน เน่ืองจากมีคูแ่ขง่ท่ีเสนอบริการบน

แพลตฟอร์มเดียวกนัคอ่นข้างมาก

3.3.2 แพลตฟอร์มบนีีท (BeNeat) ค้นหำแม่บ้ำนคุณภำพใกล้บ้ำนคุณ

 บีนีท เป็นแพลตฟอร์มจบัคูผู่้ต้องการผู้ท�าความสะอาดบ้านและผู้ให้บริการ

ท�าความสะอาดบ้านท่ีพฒันาโดยคนไทย เร่ิมเปิดให้บริการครัง้แรก เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2559 มีผู้ ร่วมก่อตัง้ 3 คน ซึง่มีประสบการณ์เป็นเจ้าของท่ีพกัท่ีเสนอท่ีพกั

ให้เชา่รายวนัผา่นแอร์บีเอน็บี และมีความต้องการคนท�าความสะอาดห้องพกัเป็น

ครัง้คราว ประสบปัญหาวา่ผู้ รับจ้างท�าความสะอาดในชว่งเวลาท่ีต้องการมีไมม่าก 

และคณุภาพการความสะอาดไมเ่ป็นท่ีพอใจ ขณะเดียวกนัก็เหน็รูปแบบทางธรุกิจ

ของแอร์บีเอ็นบีท่ีจบัคูร่ะหวา่งผู้ ต้องการท่ีพกัและผู้ เสนอห้องพกัให้เช่า เน่ืองจาก

เป็นผู้ เสนอห้องพกัให้เชา่ผา่นแอร์บีเอน็บีเองและรู้วา่มีเจ้าของท่ีพกัท่ีเสนอห้องพกั

ให้เช่าผ่านแอร์บีเอ็นบีจ�านวนมากท่ีมีความต้องการในลกัษณะนี ้จึงเห็นโอกาส

ทางธรุกิจ และร่วมกนัก่อตัง้แพลตฟอร์มบีนีทขึน้มา เร่ิมให้บริการครัง้แรกในจงัหวดั

เชียงใหม ่โดยมีกลุม่เปา้หมายกลุม่แรกคือเจ้าของท่ีพกัท่ีให้เชา่ท่ีพกัของตนเองผา่น
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แอร์บีเอ็นบี จากนัน้ขยายพืน้ท่ีให้บริการไปยงักรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จงัหวดัภเูก็ต จงัหวดัชลบรีุ และจงัหวดัระยอง นอกจากนีใ้นปัจจบุนัยงัขยายฐาน

ผู้ใช้บริการจากการท�าความสะอาดบ้านไปสูก่ารท�าความสะอาดส�านกังาน

 แพลตฟอร์มบีนีทคดิคา่บริการจากผู้ใช้บริการเป็นรายชัว่โมง แตล่ะพืน้ท่ี

มีคา่บริการรายชัว่โมงท่ีไมเ่ทา่กนั ส�าหรับจงัหวดัเชียงใหมค่า่บริการท่ีเรียกเก็บจาก

ผู้ใช้บริการอยูท่ี่ 190 บาทตอ่ชัว่โมง ขณะท่ีพืน้ท่ีอ่ืนคดิคา่บริการ 250 บาทตอ่ชัว่โมง 

โดยแพลตฟอร์มจะคิดค่าบริการเร่ิมต้นท่ี 2 ชัว่โมง และจ�านวนชัว่โมงท่ีเพ่ิมขึน้

แปรผนัตามขนาดพืน้ท่ี ซึง่จะค�านวณออกมาเป็นเวลาท่ีใช้ในการท�าความสะอาด

ของผู้ เสนอบริการ แพลตฟอร์มบีนีทเสนอค่าตอบแทนให้แม่บ้านในพืน้ท่ีจงัหวดั

เชียงใหม ่ชัว่โมงละ 140 บาท ซึง่คดิเป็นสว่นแบง่รายได้ท่ีหกัเข้าแพลตฟอร์มบีนีท

ประมาณ 26% ของค่าบริการท่ีเก็บจากผู้ ใช้บริการ ขณะท่ีข้อมลูท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์ผู้ ก่อตัง้ คือ บีนีทหกัสว่นแบง่รายได้จากผู้ใช้บริการโดยเฉลีย่ 10%-20% 

แล้วแตพื่น้ท่ี

 แพลตฟอร์มบีนีทมีลกัษณะคล้ายแพลตฟอร์มทัว่ไป คือ มี 2 ฝ่ัง ฝ่ังผู้ต้องการ

ใช้บริการและฝ่ังผู้ให้บริการ ทางฝ่ังผู้ให้บริการหรือ แมบ้่าน สามารถเข้าสูแ่พลตฟอร์ม 

โดยเร่ิมต้นจากการกรอกข้อมลูเบือ้งต้น จากนัน้จะมีเจ้าหน้าท่ีโทรกลบัมาสมัภาษณ์ 

คณุสมบตัเิบือ้งต้นของการคดักรองก็คือต้องมีอายเุกิน 18 ปี มีสญัชาตไิทย แพลต-

ฟอร์มจะน�าข้อมลูสว่นตวัไปตรวจประวตัิอาชญากรกบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ

เม่ือผ่านขัน้ตอนการสมัภาษณ์ จะมีการฝึกอบรมให้ ทัง้ทกัษะในการท�างาน การ

ใช้งานแพลตฟอร์มและแนวทางปฏิบตัท่ีิแนะน�าให้ใช้ในการปฏิสมัพนัธ์ การตอ่รอง

กบัลกูค้า เม่ือผา่นขัน้ตอนแล้ว จะยงัไมส่ามารถเข้าสูแ่พลตฟอร์มได้ทนัที เน่ืองจาก

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมอุปทาน เพ่ือไม่ให้ฝ่ังอุปทานมีมากกว่าอุปสงค์

จนท�าให้ฝ่ายอปุสงค์มีตวัเลอืกมากเกินไป บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

ว่าเม่ือใดจึงจะมีความจ�าเป็นท่ีจะเพ่ิมจ�านวนผู้ ให้บริการให้มีความเหมาะสมกบั

ความต้องการในการใช้บริการ บริษัทบีนีทให้ข้อมลูว่า ในปัจจบุนัมีผู้สมคัรเข้าสู่

แพลตฟอร์มหลายพนัคน และอยูร่ะหวา่งการรอการพิจารณาของบริษัทเพ่ือเข้าสู่

แพลตฟอร์ม
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 การเชิญชวนเข้าสูแ่พลตฟอร์ม บริษัทมีการโฆษณาเชิญชวนผา่โซเชียล-

มีเดีย โดยหวงัผลเป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ผู้ใช้บริการ หรือ “คณุลกูค้า” ส�าหรับกลุม่ผู้เสนอตวั

ให้บริการ หรือท่ีแพลตฟอร์มเรียกว่า “คณุแม่บ้าน” โดยมากจะรู้จกัแพลตฟอร์ม

จากการน�าเสนอของสือ่มวลชนตา่งๆ ทัง้รายการขา่ว รายการโทรทศัน์ และหนงัสอืพิมพ์ 

บริษัทบีนีทให้ค�าจ�ากดัความ “คณุแมบ้่าน” วา่เป็น “พาร์ตเนอร์” และคณุแมบ้่าน

ทกุคนมีสถานะเป็นเจ้าของธรุกิจท่ีเป็นหุ้นสว่นทางธรุกิจกบัแพลตฟอร์ม

 ผู้ใช้งานจะต้องใสข้่อมลูเก่ียวกบัตวัเอง ในสว่นของโปรไฟล์ คือ ช่ือ นามสกลุ 

ช่ือเลน่ ประวตัสิว่นตวัอยา่งยอ่ หลงัจากนัน้ระบ ุวนั และ เวลาท่ีสะดวกตอ่การท�างาน 

โดยแมบ้่านจะต้องเตรียมอปุกรณ์ท่ีใช้ในการท�าความสะอาด เชน่ เคร่ืองมือ น�า้ยา

ท�าความสะอาด เคร่ืองดดูฝุ่ น ด้วยตนเอง

 ในฝ่ังของผู้ ต้องการเรียกใช้บริการ จะต้องท�าก่อนหน้าวนัท่ีต้องการใช้

บริการอย่างน้อย 1 วนั ผู้ เรียกใช้บริการจะท�าการกรอกข้อมลูเบือ้งต้นลงไปบน

แพลตฟอร์ม เชน่

 • เมืองท่ีต้องการใช้บริการ

 • สถานท่ีท่ีต้องการใช้บริการ

 • ขนาดและประเภทของพืน้ท่ีท่ีต้องการท�าความสะอาด เพ่ือให้แพลตฟอร์ม 

 ท�าการค�านวณว่าจะต้องใช้เวลาในการท�าความสะอาดขัน้ต�่าเท่าใด  

 เพ่ือท่ีผู้ ต้องการใช้บริการจะได้ทราบคา่ใช้จา่ยเบือ้งต้น วนั เวลา

 • จ�านวนชัว่โมงท่ีต้องการใช้บริการ แพลตฟอร์มตัง้คา่ให้เร่ิมต้นท่ี 2 ชัว่โมง  

 ส�าหรับพืน้ท่ีขนาดเลก็ท่ีสดุ ซึง่หลงัจากผู้ ต้องการใช้บริการได้กรอกข้อมลู 

 และแพลตฟอร์มได้ค�านวณเวลาท่ีใช้ ผู้ใช้บริการสามารถเพ่ิมเวลาได้เป็นขัน้  

 ขัน้ละ 30 นาที แตไ่มส่ามารถลดลงจากเวลาท่ีแพลตฟอร์มค�านวนให้ได้

 • วนั และ เวลา ท่ีต้องการใช้บริการ

 หลงัจากกรอกข้อมลูครบแล้ว แพลตฟอร์มจะท�าการจบัคูค่วามต้องการ

ของผู้ใช้บริการ กบัความต้องการของแมบ้่านท่ีได้ตัง้วนัและเวลาท่ีต้องการท�างาน

ไว้ในแพลตฟอร์มทางฝ่ังของแม่บ้าน เม่ือแพลตฟอร์มจบัคู่ได้แม่บ้านท่ีพร้อมจะ



106

ท�างานในวนัและเวลาดงักลา่ว แพลตฟอร์มจะแสดงผลโปรไฟล์ของแมบ้่านท่ีพร้อม

ท�างาน ในโปรไฟล์ของแมบ้่าน นอกเหนือจากข้อมลูสว่นตวัเบือ้งต้น ระบบจะแสดง

จ�านวนครัง้ท่ีท�างานผา่นแพลตฟอร์ม อปุกรณ์ท�าความสะอาดท่ีแมบ้่านจะน�ามาเอง 

จ�านวนความคิดเห็นท่ีได้ คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ และความคิดเห็นท่ีได้จากการท�างาน

ในครัง้ก่อนหน้า เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเลอืกแมบ้่านท่ีผู้ใช้บริการต้องการได้ ล�าดบัในการ

แสดงผลจะขึน้อยูก่บัคะแนนเฉลีย่ท่ีแมบ้่านได้รับจากการบริการก่อนหน้านี ้บริษัท

จงูใจให้มีการให้คะแนนและความคดิเหน็ โดยมอบสว่นลดในการใช้บริการ หากมีการ

ให้คะแนนและให้ความคดิเหน็ห้าครัง้ จะได้สว่นลด 10% ในการใช้บริการครัง้ตอ่ไป 

 ระบบการให้คะแนนและความคดิเหน็นีจ้ะเป็นแบบฝ่ังเดียว คือผู้ใช้บริการ

จะสามารถให้คะแนนและความคิดเหน็ได้แตเ่พียงฝ่ายเดียว คะแนนจะมีลกัษณะ

คล้ายกบัแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีและอเูบอร์ คือคะแนนเต็มห้า หากคะแนนท่ีได้

ต�่ากว่า สาม สองครัง้ ระบบจะล็อกบญัชีท�าให้การให้บริการของแม่บ้านรายนัน้

ถกูระงบั นอกจากนีห้ากแมบ้่านท�าการการรับนดัแล้วไมม่าตามท่ีนดักบัผู้ใช้บริการ

โดยไมแ่จ้ง จะถกูระบบลอ็กบญัชีการใช้งาน และหากปฏิเสธการรับงานบอ่ยๆ ก็จะ

มีผลตอ่ล�าดบัในการแสดงผลและอาจถกูระงบัการให้บริการด้วยเชน่กนั

 ข้อสรุปประโยชน์และข้อกงัวลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงาน

ของลกูจ้างท�างานบ้านโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นตวักลาง ท่ีได้จากการส�ารวจโดย

นกัวิจยั ก็คือ

 ประโยชน์

 

 1) ลกูจ้างท�างานบ้านสามารถตรวจสอบเวลาท�างานและรายได้ของตนเอง 

 บนแพลตฟอร์ม

 2) ลกูจ้างท�างานบ้านบนแพลตฟอร์มมีความสามารถในการก�าหนดเวลา 

 ท�างานด้วยตนเอง ขณะท่ีการจ้างงานแบบเดมิต้องท�างานเตม็เวลา และ 

 ไมส่ามารถก�าหนดเวลาท�างานเองได้

 3) เจ้าของแพลตฟอร์มบีนีทเป็นผู้ลงทนุในระบบท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี 

 และธรุกรรมการเงิน อ�านวยความสะดวกให้ลกูจ้างท�างานบ้านบนแพลต- 
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 ฟอร์มได้ มีสว่นร่วมกบัการใช้เทคโนโลยี ลกูจ้างท�างานบ้านจะต้องมีบญัชี 

 เงินฝากกบัธนาคาร เม่ือระบบท�าการจบัคูผู่้ ต้องการท�าความสะอาดท่ีพกั 

 กบัแมบ้่าน และผู้ต้องการท�าความสะอาดท่ีพกัได้ท�าการเลอืกแมบ้่านแล้ว  

 ระบบจะตดัค่าบริการจากบญัชีบตัรเครดิตทันทีและจะโอนเข้าบญัชี 

 ของแมบ้่านในวนัถดัไปหลงัจากท�างานเรียบร้อย โดยระบบจะหกัสว่นตา่ง 

 ท่ีเป็นของแพลตฟอร์มออก แพลตฟอร์มมีการรับประกนัความเสียหาย 

 ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการในวงเงิน 10,000 บาท โดยเป็น 

 ความรับผิดชอบของบริษัทเอง ไมไ่ด้เก็บเบีย้ประกนัจากผู้ให้บริการและ 

 ผู้ใช้บริการ

 4) มีระบบการให้คะแนนและความคดิเหน็ ลกูจ้างท�างานบ้านบนแพลต- 

 ฟอร์มมีโอกาสในการได้รับการจ้างงานมากขึน้หากได้รับการประเมินท่ีดี 

 5) เจ้าของแพลตฟอร์มมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการท�างานให้กบั 

 ลกูจ้างท�างานบ้าน

 ข้อกังวล

 

 1) แพลตฟอร์มน�าไปสูก่ารจ้างงานท่ีไมเ่ป็นมาตรฐาน ไมมี่การท�าสญัญาจ้าง 

 ท่ีเป็นมาตรฐานระหวา่งลกูจ้างและนายจ้าง 

 2) ไมมี่การก�าหนดความรับผิดชอบของผู้วา่จ้างและลกูจ้างอยา่งชดัเจน 

 ซึง่อาจน�าไปสูข้่อพิพาท  

 3) แพลตฟอร์มเอือ้ให้เกิดการหลบเลีย่งข้อรับผิดชอบของนายจ้างท่ีมีตอ่ 

 ลกูจ้างท�างานบ้านตามกฎหมาย เน่ืองจากถ้อยค�าท่ีแพลตฟอร์มใช้ เอือ้ให้ 

 เกิดการตีความสถานะลกูจ้างท�างานบ้านไปเป็นผู้ประกอบการอิสระ  

 นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ระหว่างแพลตฟอร์มและลกูจ้างท�างานบ้าน 

 ท่ีเสนอให้บริการผ่านแพลตฟอร์มก็มีความคลมุเครือ ท�าให้ไม่สามารถ 

 ตีความสถานะลูกจ้าง/นายจ้าง ซึ่งมีผลต่อการคุ้มครองแรงงานตาม 

 กฎหมายแรงงาน แพลตฟอร์มบีนีทได้รับอิทธิพลจากรูปแบบกลยุทธ์ 

 การตลาดของแพลตฟอร์มอ่ืนๆ โดยเรียกผู้ ท่ีเสนอและประสงค์จะเสนอ 
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 บริการท�าความสะอาดบนแพลตฟอร์มของตนเองวา่ “พาร์ตเนอร์” เอือ้ให้ 

 เกิดการตีความสถานะลกูจ้างท�างานบ้านไปเป็นแรงงานอิสระหรือผู้รับเหมา 

 ชว่งอิสระ ซึง่ในบริบทของกฎหมายแรงงานประเทศไทย การมีสถานะเป็น 

 ลกูจ้างท�างานบ้านนัน้มีข้อคุ้มครองทางกฎหมาย และความรับผิดชอบ 

 ตอ่ลกูจ้างโดยนายจ้างท่ีแตกตา่งจากการเป็นผู้ รับเหมาชว่งอิสระ (Inde- 

 pendent contractor) หรือ แรงงานนอกระบบประเภทอ่ืน

 4) โดยรวมแล้วยงัคงมีรายได้และความมัน่คงท่ีต�า่ แม้วา่คา่แรงรายชัว่โมง 

 เม่ือค�านวณแล้วจะสงูกวา่คา่แรงขัน้ต�า่ แตมี่ต้นทนุอ่ืนในการเข้าสูแ่พลต- 

 ฟอร์ม และยงัท�าให้ลกูจ้างท�างานบ้านท่ีเสนอบริการผ่านแพลตฟอร์ม 

 เหลา่นีย้งัคงมีความสุม่เสี่ยงตอ่การมีปัญหาทางการเงิน

 5) ระบบการให้คะแนนและการให้ความคิดเห็นท่ีมีเพียงฝ่ายเดียว คือ 

 เปิดโอกาสให้ผู้วา่จ้างเทา่นัน้ท่ีสามารถประเมินได้ ขณะท่ีผู้ เสนอบริการ 

 ท�างานบ้านไมมี่โอกาสในการประเมินผู้วา่จ้าง ดงันัน้จงึมีอ�านาจและการ 

 ตอ่รองไมเ่ทา่เทียมกนัระหวา่งผู้ใช้บริการกบัลกูจ้างท�างานบ้านบนแพลต- 

 ฟอร์มซึง่น�าไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัไิด้ นอกจากนีแ้พลตฟอร์มยงัมีข้อแนะน�า 

 เบือ้งต้นถงึวิธีการ และการใช้ค�าพดูท่ีผู้ให้บริการควรจะใช้ในกรณีท่ีอาจเกิด 

 ข้อพิพาท เชน่ การตอ่รองเวลาท�างาน การปฏิเสธค�าขอจอง ซึง่ประเดน็นี ้

 อาจพิจารณาได้หลายมิต ิทางแพลตฟอร์มมองวา่เป็นการลดโอกาสในการ 

 เกิดข้อขดัแย้ง และเพ่ิมโอกาสในการบริหารเวลาท�างานและรายได้ท่ี 

 เหมาะสม ขณะเดียวกนัวิธีการและถ้อยค�าท่ีแพลตฟอร์มแนะน�าให้แมบ้่าน 

 ใช้ในการตอ่รอง อาจจะเป็นการสร้างความไมเ่ทา่เทียมในความอ�านาจ 

 ตอ่รอง48

 6) มีสว่นสง่เสริมความแตกตา่งทางเพศ เน่ืองจากภาษาและรูปภาพตา่งๆ  

 ท่ีแพลตฟอร์มเลอืกน�ามาใช้ในแพลตฟอร์มมีสว่นเสริมความคดิท่ีวา่อาชีพ 

 ลกูจ้างท�างานในบ้านเป็นอาชีพของเพศหญิง สง่ผลให้เกิดความไมเ่ทา่เทียม 

 ในการเข้าถึง เข้าสู่แพลตฟอร์ม (Digital divide) แม้แพลตฟอร์มบีนีท 

 จะไมจ่�ากดัเพศของผู้ ท่ีจะเสนอการให้บริการท�าความสะอาดบนแพลต- 

___________________________
48 ดกูารแนะน�าดงักลา่วได้ท่ี https://www.beneat.co/declining-booking
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 ฟอร์ม แตก่ารเลอืกใช้ค�า อาทิ “คณุแมบ้่าน” และรูปภาพตา่งๆ ท่ีปรากฏบน 

 แพลตฟอร์ม มีแนวโน้มชดัเจนในการท่ีจะตีความได้วา่ อาชีพลกูจ้างท�างาน 

 ในบ้านเป็นอาชีพของเพศหญิงเทา่นัน้ 

 7) โอกาสในการเข้าสูแ่พลตฟอร์มท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั ยงัคงมีอปุสรรคกีดขวาง 

 ในการเข้าสูแ่พลตฟอร์ม ลกูจ้างท�างานบ้านบนแพลตฟอร์มถกูบงัคบัให้ 

 ต้องใช้จา่ยรายได้ท่ีหาจากการท�างานไปเป็นต้นทนุเพ่ือเข้าถงึแพลตฟอร์ม  

 จงึท�าให้ผู้ประกอบอาชีพนีไ้มส่ามารถเข้าถงึแพลตฟอร์มได้อยา่งเทา่เทียม 

 กนั แพลตฟอร์มมีระบบการคดักรองก่อนอนญุาตให้เข้าสู่แพลตฟอร์ม  

 เชน่ ต้องไมเ่คยมีประวตัอิาชญากร และกลไกการควบคมุ ดีมานด์/ซพัพลาย  

 โดยเจ้าของแพลตฟอร์ม ท�าให้ต้องรอคอยจนกวา่ความต้องการใช้บริการ 

 จะมีสงูขึน้จงึจะได้เข้าสูแ่พลตฟอร์ม ซึง่ความต้องการใช้บริการจะมีสงูขึน้ 

 หรือน้อยลงผู้ ให้บริการก็ไม่มีสิทธิรับรู้ จึงเป็นปัญหาในเร่ืองของความ 

 โปร่งใส นอกจากนีผู้้ ท่ีเข้าสูแ่พลตฟอร์มก่อน มีคะแนนและความคดิเหน็ 

 จากการประเมินมากกวา่ ก็จะมีโอกาสได้รับงานมากกวา่ผู้ เข้าสูแ่พลต- 

 ฟอร์มทีหลงั โอกาสในการเข้าถงึงานผา่นแพลตฟอร์มจงึยงัไมเ่ทา่เทียมกนั

 8) ลกูจ้างท�างานบ้านบนแพลตฟอร์มบีนีทเองไม่มีโอกาสได้ท�ารู้จกักนั  

 แพลตฟอร์มไมมี่ชอ่งทางการรวมกลุม่เพ่ือตดิตอ่สือ่สารกนั จงึไมมี่โอกาส 

 ในการตอ่รองแบบรวมหมู่

 
กรณีตวัอย่ำงที่ 6 – 

กรณีศกึษำลูกจ้ำงท�ำงำนบ้ำนบนแพลตฟอร์ม

 คณุส�าล ีลกูจ้างท�างานบ้านบนแพลตฟอร์มทา่นหนึง่ 

เป็นลกูจ้างท�างานบ้านในบ้านแห่งหนึ่งแถวสขุมุวิทเป็นเวลา

เกือบย่ีสบิปี สามีคณุส�าลมีีอาชีพเป็นพนกังานขบัรถให้ผู้บริหาร

บริษัทของชาวญ่ีปุ่ น ต่อมามารดาของคุณส�าลีล้มป่วยลง 

ไม่สามารถดแูลตวัเองได้ คณุส�าลีจึงพามารดามาอยู่ด้วยกนั

ท่ีกรุงเทพฯ ลกูสาวของคณุส�าลกี�าลงัเรียนในระดบัอดุมศกึษา 



110

ณ มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง เธอเป็นคนแนะน�าคณุส�าลีให้รู้จกั

แพลตฟอร์มท่ีชว่ยในการหางานแมบ้่าน คณุส�าลจีงึลาออกจาก

งานแม่บ้านประจ�า และท�างานบนแพลตฟอร์ม เน่ืองจากมี

ความสะดวกมากกวา่ในเร่ืองของเวลาท�างาน

 คณุส�าลีจะเลือกเวลาท�างานตรงกับ วนัหยุด และ

วนัท่ีลกูสาวไม่ต้องไปเรียน ซึง่ท�าให้คณุส�าลีสามารถท�างาน

เฉลีย่ 4-5 วนัตอ่สปัดาห์ ลกูสาวเป็นผู้สอนให้คณุส�าลใีช้โทรศพัท์

สมาร์ตโฟน ในการดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัและสมคัรท�างาน

บนแพลตฟอร์ม คณุส�าลีเล่าว่า จ�านวนครัง้สงูสดุท่ีท�าได้คือ 

การรับ 3 งาน ในหนึง่วนั ซึง่ตัง้แตเ่ร่ิมท�างานบนแพลตฟอร์ม

มาประมาณ 3 เดือนเพ่ิงมีเพียงครัง้เดียวเทา่นัน้  โดยมากจะ

รับท�าได้แค ่2 งาน ขัน้ต�า่ของการท�างานแตล่ะครัง้อยูท่ี่ 2 ชัว่โมง 

แตก็่มีหลายครัง้ท่ีคณุส�าลไีด้ท�า 3-4 ชัว่โมงตอ่ครัง้ ขึน้กบัพืน้ท่ี

บ้านของผู้ ท่ีต้องการใช้บริการ รายได้ของเธอจึงไม่แน่นอน 

ค่าใช้จ่ายท่ีเธอต้องรับผิดชอบก็จะเป็นค่าเดินทางเป็นหลกั 

นอกเหนือจากค่าเคร่ืองมือในการท�าความสะอาดและน�า้ยา

ท�าความสะอาดประเภทตา่งๆ บอ่ยครัง้ท่ีรับ 2 งานในหนึง่วนั

แตก่ารจราจรติดขดัก็ต้องเดินทางโดยรถแท็กซ่ี รถไฟฟา้ หรือ

มอเตอร์ไซค์รับจ้างเพ่ือให้ไปทนัเวลานดัหมาย การไปตามเวลา

นดัหมายมีความส�าคญัมาก เพราะบางครัง้คนท่ีจ้างคณุส�าลี

มีเวลาว่างเพียงแค่ช่วงเวลานัน้ และการไปตรงต่อเวลาและ

สร้างความประทบัใจให้ลกูค้าจะมีผลตอ่คะแนนท่ีคณุส�าลีจะ

ได้รับจากลกูค้ารายนัน้ ๆ

 คณุส�าลีเล่าว่า หากหกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว การ

รับงานสองวนัตอ่งาน เวลาในการท�าความสะอาด สองชัว่โมง

ตอ่ครัง้ คณุส�าลจีะเหลอืเงินตอ่วนั 400-500 บาทตอ่วนั ซึง่แม้จะ

สงูกวา่คา่แรงขัน้ต�า่ แตต่อนท่ีเธอท�างานบ้านแบบประจ�าเธอมี

รายได้ตอ่เดือนสงูกวา่นี ้แตเ่ธอก็รู้สกึพอใจท่ีสามารถจดัสรรเวลา
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3.3.3 ผลกระทบต่อตลำดแรงงำนภำคบริกำรท�ำควำมสะอำด

 จากการศกึษาพบวา่ แพลตฟอร์มบีนีทสง่ผลผลกระทบตอ่ตลาดแรงงาน

ภาคบริการท�าความสะอาด หรือ ลกูจ้างท�างานในบ้าน แพลตฟอร์มอ�านวยความ

สะดวกให้ผู้ใช้บริการท่ีต้องการใช้บริการท�าความสะอาด แตไ่มมี่ความจ�าเป็นต้อง

จ้างลกูจ้างท�างานบ้านแบบประจ�า เพ่ิมความยืดหยุ่นในการจ้าง ขณะเดียวกนั

แพลตฟอร์มก็เพ่ิมความยืดหยุน่ให้กบัผู้ เสนอให้บริการท�างานบ้านในหลายประการ 

เชน่ ความสามารถในการก�าหนดเวลาท�างานเองได้ ข้อสรุปท่ีเหน็ได้ชดัก็คือ ผู้ ท่ีจะ

เข้าสูแ่พลตฟอร์มในฝ่ังผู้เสนอบริการได้ต้องมีสญัชาตไิทย ตามท่ีเจ้าของแพลตฟอร์ม

เป็นผู้ก�าหนด และต้องมีการศกึษาพอสมควร มีโทรศพัท์สมาร์ตโฟน มีเคร่ืองมือ

ในการท�าความสะอาดเป็นของตนเอง ขณะท่ีแรงงานตา่งด้าวซึง่มีอาชีพเป็นลกูจ้าง

ท�างานบ้านไมส่ามารถเข้าสูแ่พลตฟอร์มได้ 

 แพลตฟอร์มมีศกัยภาพในการท่ีจะยกระดบัสภาวะการท�างานของผู้ เสนอ

ให้บริการผา่นแพลตฟอร์มได้หลายประการ เช่น การมีโอกาสในการก�าหนดเวลา

ท�างานเอง ท�าให้การจดัสรรเวลาส่วนตวัและเวลาท�างานท�าได้ง่ายขึน้กว่าการ

จ้างงานแบบเดมิ แตข่ณะเดียวกนัก็ไมไ่ด้ใช้ศกัยภาพในการสร้างโอกาสท่ีเทา่เทียม

ในการเข้าถงึงาน ทัง้ท่ีเทคโนโลยีเอือ้ให้ท�าได้อยา่งงา่ยดาย เชน่เดียวกบัแพลตฟอร์ม

ในการท�างานได้เอง มีลกูค้าหลายคนท่ีให้เงินพิเศษ และเม่ือ

ท�างานไปได้ระยะหนึง่ ก็อาจจะตดิตอ่กนัเองโดยไมผ่า่นแพลต-

ฟอร์ม คณุส�าลีไม่รู้จกัคนอ่ืนท่ีท�างานบนแพลตฟอร์มมากนกั 

มีเพียงเพ่ือนคนหนึ่งท่ีคุณส�าลีเป็นคนชักชวนให้มาสมัคร

เท่านัน้เอง จึงไม่มีโอกาสได้พูดคุยเก่ียวกับแพลตฟอร์มกับ

คนงานอ่ืน มีบางครัง้ท่ีเธอรู้สึกว่าคนท่ีจ้างเธอไปท�างานมี

ทศันคตท่ีิไมดี่ แตเ่ธอก็ต้องอดทนท�างานให้ดีด้วยความอ้อนน้อม 

เพราะต้องการท่ีจะได้คะแนนจากการประเมินท่ีดี ซึง่เธอเช่ือวา่

จะมีผลตอ่การได้งานในครัง้ตอ่ๆ ไป
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อ่ืนๆ ท่ีผู้ เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอยูใ่นสถานะท่ีมีความได้เปรียบ และมีการสร้าง

สภาพควบคมุตา่งๆ ผา่นอลักอริทึม่ของระบบ ระบบให้คณุให้โทษแบบฝ่ายเดียว 

ยงัท�าให้ผู้ เสนอให้บริการท�างานบ้านผา่นแพลตฟอร์มตกอยูใ่นสถานะเสียเปรียบ

ผู้ใช้บริการ มีอ�านาจตอ่รองท่ีไมเ่ทา่เทียม

 ส�าหรับรายได้ ไมแ่นช่ดัวา่จะสงูกวา่การจ้างงานแบบเก่า เน่ืองจากไมมี่

หลกัประกนัวา่การก�าหนดเวลาท�างานเองจะเป็นเวลาท่ีตรงกบัความต้องการของ

ผู้ใช้บริการหรือไม ่ซ�า้ยงัมีต้นทนุแฝงอยา่งอ่ืน เชน่ อปุกรณ์ท่ีใช้ คา่เดนิทาง

 การเข้าสูต่ลาดถกูควบคมุด้วยกลไกของเจ้าของแพลตฟอร์มท่ีพยายาม

ควบคมุ ดีมานด์/ซพัพลายให้มีความสมดลุกนั

 การเสนอการรับจ้างท�างานบ้านผา่นแพลตฟอร์มอาจจะเหมาะกบัผู้ ท่ีมี

ข้อจ�ากดัเร่ืองเวลา แตจ่ะเสียสทิธิคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

ไปทัง้หมด แม้การคุ้มครองตามกฎหมายส�าหรับผู้ มีอาชีพรับจ้างท�างานในบ้าน

จะน้อยกวา่เม่ือเทียบกบัแรงงานในภาคอ่ืน แตก่ารท�างานบนแพลตฟอร์มจะต้อง

ยอมเสียสทิธิไปเลย เน่ืองจากแพลตฟอร์มไมถื่อวา่ผู้ เสนอบริการผา่นแพลตฟอร์ม

เป็นลกูจ้างของแพลตฟอร์ม จงึท�าให้ผู้ ต้องการเข้าสูแ่พลตฟอร์มเกิดความลงัเล



4. สรุปและข้อเสนอแนะ
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4.1 งำนบนแพลตฟอร์มในฐำนะโอกำสสู่งำนที่มีคุณค่ำ

 จะเหน็ได้วา่ แม้ตวัแพลตฟอร์มจะมีคณุสมบตัท่ีิจะสามารถพฒันาความ

สามารถในการตอ่รอง เพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถงึงาน สร้างความยืดหยุน่

ในการท�างาน และมีแนวโน้มท่ีจะท�าให้ลกูจ้างท�างานในบ้านสามารถท่ีจะเข้าถึง

สภาพการท�างานท่ีเป็นงานท่ีมีคณุค่าได้มากขึน้ แต่แพลตฟอร์มไม่ใช้เทคโนโลยี

ไปในวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว และกลบักลายเป็นวา่ แพลตฟอร์มเป็นอปุสรรคในการ

เข้าถงึงานท่ีมีคณุคา่ เพราะขดักบัหลกัเร่ืองงานท่ีมัน่คง ไมมี่หลกัประกนัทางสงัคม 

การตอ่รองกบันายจ้าง และโดยเฉพาะท�าให้เกิดค�าถามในความหมายของ “การ

จ้างงาน” เพราะท�าให้คนท�างานเช่ือวา่ตวัเองเป็นผู้ รับจ้างอิสระ ซึง่เหตผุลในการท่ี

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มตา่งๆ ไมไ่ด้ถกูใช้ในการท�าให้สภาวะการท�างาน และคณุภาพ

ชีวิตของงานบนแพลตฟอร์มเหลา่นีดี้ขึน้ อาจมีหลายเหตผุลด้วยกนัดงันี ้

 1) ผู้ พัฒนาแพลตฟอร์มมีจุดประสงค์มุ่งแสวงหาก�าไรสูงสุดเท่านัน้  

 โดยเฉพาะอย่างย่ิงรูปแบบของกิจการประเภท สตาร์ตอปั (Startup)  

 ท่ีมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพ่ือสร้างมลูค่าให้กบั 

 ตวักิจการในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ในแงนี่ผู้้พฒันาและเป็นเจ้าของแพลต- 

 ฟอร์ม จึงมีพฤติกรรมแทบไม่ต่างจากเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมใน 

 ยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรมแตอ่ยา่งใด (Kenny and Zysman 2016; Fabo  
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 et al. 2017) ท่ีมุง่ท�าก�าไรสงูสดุ เพียงแตก่ารสร้างสภาวะควบคมุตา่งๆ  

 ท�าผ่านเทคโนโลยีและอลักอริทึ่มของแพลตฟอร์ม (Rogers 2016b)  

 ดงัท่ี O’Regan and Choe (2017) ได้วิพากษ์วา่แพลตฟอร์มเป็นเพียง 

 รูปแบบในการแสวงประโยชน์ใหม่ๆ โดยการพยายามดงึเอาทรัพยากร 

 สว่นตวัของผู้ อ่ืน ซึง่แตเ่ดมิท�าประโยชน์ให้ผู้ เป็นเจ้าของทรัพยากรเทา่นัน้  

 มาสู่พืน้ท่ีซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มสามารถแสวงประโยชน์และยงัสร้าง 

 สภาพบงัคบัเจ้าของทรัพยากรเหลา่นัน้ได้อีกด้วย

 2) ผู้พฒันาแพลตฟอร์มไม่ได้ตระหนกัถึงสภาพการท�างานของคนงาน 

 บนแพลตฟอร์ม เพราะการท�างานเหลา่นัน้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ีห่างออกไป  

 เชน่ บริษัทแอร์บีเอน็บี หรือ อเูบอร์ อาจจะให้ความส�าคญักบัสภาพการ 

 ท�างานของลกูจ้างของบริษัทท่ีท�างานอยู่ในส�านกังานของตวัเอง เช่น  

 ผู้บริการ ฝ่ายการตลาด โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ เทา่นัน้ เน่ืองจากกฎหมาย 

 คุ้มครอง ทัง้แพลตฟอร์มบางแหง่ เชน่ อเูบอร์สนบัสนนุนโยบายไมเ่ลือก 

 ปฏิบตัใินการคดัเลอืกพนกังานเข้ามาเป็นลกูจ้างของตนเอง49 แอร์บีเอน็บี  

 สง่เสริมสภาวะการท�างานท่ีดี ดงัท่ีได้ระบไุว้ในหน้าเพจรับสมคัรงานของ 

 ตนเอง50 แต่ส�าหรับแรงงานบนแพลตฟอร์ม เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้ 

 พิจารณาแรงงานบนแพลตฟอร์มว่าเป็นลกูจ้างของบริษัทตัง้แต่ต้น จึง 

 ไมมี่มาตรการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และละเลยสภาวะการท�างาน 

 ของแรงงานบนแพลตฟอร์มเหลา่นัน้

 3) ความไม่ชดัเจนและล้าสมยัของกฎหมาย ท�าให้ขาดการก�ากบัดแูล  

 เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็วได้ท�าให้เกิดรูปแบบของการ 

 จ้างงานแบบใหมท่ี่ไมเ่คยมีมาก่อน ความสมัพนัธ์ทางการจ้างเปลี่ยนไป  

 สถานะนายจ้าง ลกูจ้าง ไม่สามารถจ�าแนกได้จากค�าจ�ากดัความทาง 

 กฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในปัจจบุนั จึงท�าให้เกิดสภาพสญุญากาศของการ 

 ก�ากบัดแูล และความสบัสนในการบงัคบัใช้กฎหมาย

___________________________
49 ด ูhttps://www.uber.com/diversity/
50 ด ูhttps://www.airbnb.com/careers



116

 4) คนงานบนแพลตฟอร์มเองไมต่ระหนกัรู้ถงึสทิธิและสภาพการท�างานท่ีดี 

 และมีคณุค่า เน่ืองจากสภาพสงัคมและวฒันธรรมการท�างานและตวั 

 แพลตฟอร์มไมเ่อือ้ให้มีการตอ่รองแบบรวมกลุม่ จงึขาดแรงกระตุ้นในการ 

 รวมกลุม่เพ่ือตอ่รองและอ�านาจการตอ่รองระหวา่งแรงงานบนแพลตฟอร์ม 

 กบัผู้วา่จ้างและเจ้าของผู้พฒันาแพลตฟอร์มมีความไมเ่ทา่เทียมกนั

4.2 ข้อสรุป เศรษฐกจิแพลตฟอร์มและผลกระทบต่อตลำดแรงงำน

 การถือก�าเนิดของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มได้ท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลง

ในหลายลกัษณะ ทัง้รูปแบบความสมัพนัธ์ของการจ้างงาน ความสมัพนัธ์ของการ

จ้างงาน ในลกัษณะท่ีเปลีย่นจากการจ้างงานท่ีมีสญัญาจ้างแบบเตม็เวลาและผู้จ้าง

มีสถานะนายจ้าง เป็นการจ้างแบบเหมาช่วง ท่ีผู้ท�างานมีสถานะผู้ รับงานอิสระ 

ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นความสมัพนัธ์รูปแบบ “ปกต”ิ ในการท�างานมากย่ิงขึน้

ในอนาคต แพลตฟอร์มถกูน�ามาใช้ในฐานะเป็นตวักลางท่ีเช่ือมโยงความต้องการ

สนิค้าและบริการ จบัคูก่บัการเสนอสนิค้าและบริการ แพลตฟอร์มมีอลักอริทึม่ท่ีมี

ประสทิธิภาพสงู ยน่ระยะเวลา สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เทคโนโลยีได้ท�าให้

ต้นทนุในการจบัคูค่วามต้องการลดลง ซึง่เป็นการลดสิง่กีดขวางในการเข้าสูต่ลาด

แลกเปลีย่นสนิค้าและบริการได้ ขณะเดียวกนัผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นผู้ควบคมุ 

อลักอริทึม่ ท�าให้สามารถสร้างสภาพบงัคบัเหนือผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการได้ผา่น 

อลักอริทึ่มของแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มยงัสามารถช่วยลดอตัราเสี่ยงจากการ

แลกเปลีย่นในตลาดแรงงานแบบเดมิ อนัมาจากการให้ข้อมลูท่ีไมค่รบถ้วนหรือการ

หลอกลวง แพลตฟอร์มอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากร หรือการน�า

ทรัพยากรท่ีมีมาใช้ในเกิดประโยชน์ได้ทัง้ในรูปของสนิค้า บริการ และแรงงานอิสระ 

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ตลาดแรงงานทัง้ทางตรงและทางอ้อม

 ด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท�าให้เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มก้าวข้ามพืน้ท่ี

เชิงกายภาพ รวมทัง้ก้าวข้ามจากการให้สินค้าและบริการจากพืน้ท่ีในโลกเสมือน

ไปสูพื่น้ท่ีเชิงกายภาพจริง เชน่ บริษัทสามารถเป็นตวักลางในการแลกเปลีย่นสนิค้า

และบริการข้ามประเทศผา่นแพลตฟอร์ม หรือท�างานในท้องถ่ินโดยใช้แรงงานหรือ
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ทรัพยากรจากทัว่โลกได้ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้คือการเปลีย่นโครงสร้างความสมัพนัธ์

ของการจ้างงาน การจ�าแนกขัน้ตอนของการท�างานให้ยอ่ยลงจนเป็นงานขนาดเลก็

ท่ีไม่ต้องการทกัษะมาก ท�าให้งานบางประเภทจะค่อยๆ หายไป โครงสร้างการ

จ้างงานถกูเปลี่ยนไปสู่การจ้างงานแรงงานอิสระท่ีมีราคาถกูลง เกิดการแข่งขนั

กนัเองระหว่างแรงงาน และส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการท�างานในสภาพการ

ท�างานท่ีย�่าแย่ลง เส้นแบง่ระหวา่งชีวิตสว่นตวัและการท�างานถกูท�าให้พร่าเลือน 

เสียสมดลุระหวา่ง การท�างาน ชีวิตสว่นตวั และครอบครัว

 ในกรณีศกึษาภาคขนสง่ พบวา่แม้แพลตฟอร์มอเูบอร์จะชว่ยให้เกิดโอกาส

ในการท�างานในหลายรูปแบบ แตก็่ผลกัภาระ ความเสีย่ง และต้นทนุท่ีนายจ้างหรือ

เจ้าของธุรกิจเคยเป็นผู้ รับผิดชอบให้กบัผู้ท�างานบนแพลตฟอร์มด้วยเช่นเดียวกนั 

เกิดข้อพิพาทในเร่ืองข้อกฎหมายกบัผู้ มีหน้าท่ีก�ากบัดแูล เกิดความขดัแย้งกบัผู้ ท่ี

ท�างานอยูก่่อนหน้าอยา่งรุนแรง เกิดการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม มาตรฐานในวิชาชีพ

ถกูลดทอน ผู้ท�างานรายใหมถ่กูควบคมุโดยอลักอริทึม่ของแพลตฟอร์ม 

 กรณีศกึษาภาคท่ีพกัอาศยั แพลตฟอร์มแอร์บีเอน็บีจะชว่ยให้ผู้มีทรัพยากร

เหลือใช้สามารถน�ามาหารายได้ หรือมีการจดัสรรทรัพยากรใหม ่เช่นท่ีเคยให้เช่า

รายเดือน เปลีย่นไปเป็นให้เชา่รายวนั และท่ีเคยเชา่เพ่ืออยูอ่าศยัเอง เปลีย่นไปเป็น

ให้เชา่ตอ่ เพ่ือแสวงหารายได้และก�าไรเพ่ิม ในแงข่องวฒันธรรม แอร์บีเอน็บี ท�าให้

วฒันธรรมผู้ประกอบการหรือวิธีคิดแบบทนุนิยมเข้มข้นมากขึน้ แม้จะก่อให้เกิด

อาชีพเก่ียวเน่ืองมากมาย ชว่ยลดต้นทนุในการทอ่งเท่ียว สง่เสริมให้เกิดการทอ่งเท่ียว

และการใช้จา่ย แตก็่ต้องแลกกบัความเสี่ยงนานปัการ รวมไปถงึความเป็นสว่นตวั 

ไมเ่ฉพาะผู้เสนอให้เชา่ท่ีพกัผา่นแพลตฟอร์ม แตเ่พ่ือนบ้านยงัต้องแบกรับความเสีย่ง

นีโ้ดยไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทน ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ

ทอ่งเท่ียวและแรงงานท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมการโรงแรม

 เชน่เดียวกบักรณีศกึษาภาคการให้บริการท�าความสะอาด แพลตฟอร์ม

อ�านวยความสะดวกและสร้างความยืดหยุ่นต่อการจ้างงาน แต่ก็ต้องแลกมากบั

การเสียสิทธิบางประการท่ีได้จากการจ้างงานแบบเดิม แม้รายได้เฉลี่ยตอ่ชัว่โมง

ท�างานจะสงูขึน้มาก แตก็่มีต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้และความมัน่คงท่ีสญูเสียไป จงึไมอ่าจ

สรุปได้วา่มีรายได้เพ่ิมมากขึน้จริงหรือไม่
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 ทัง้สามกรณี จะเหน็ได้วา่ แม้แพลตฟอร์มจะใช้ตวัเองเป็นเคร่ืองมือในการ

ท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัตวัเองในฐานะท่ีเป็นผู้สร้างประโยชน์ในเร่ืองการสร้าง

โอกาสการจ้างงาน (Fabo et al. 2017) แพลตฟอร์มได้สร้างสภาวะควบคมุเหนือ

ผู้ ใช้บริการและผู้ เสนอสินค้าและบริการผ่านอลักอริทึม่ของแพลตฟอร์ม กลยทุธ์

ทางการตลาดท่ีน�ามาใช้ การสร้างวาทกรรมเชิญชวนให้ใช้บริการและเสนอให้บริการ

ผ่านแพลตฟอร์ม เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเชิงบวก ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มก็ได้

ประโยชน์จากการไม่ต้องมีสว่นรับผิดชอบ เน่ืองจากไม่ได้มีสถานะเป็นนายจ้าง/

ลกูจ้าง แตเ่ป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจ เป็น “พาร์ตเนอร์” เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง 

ขาดอ�านาจในการเจรจาตอ่รองทัง้ในฐานะสว่นตวัและแบบรวมหมู่ ระบบการให้

คะแนนและความคิดเห็นของแพลตฟอร์มเอือ้ให้เกิดการเลือกปฏิบตัิ เกิดโอกาส

ท่ีไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการจ้างงานและการใช้บริการ รูปแบบความสมัพนัธ์

เชิงอ�านาจท่ีไมเ่ทา่เทียม

 ขณะท่ีภาครัฐเองได้มีพยายามส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันา

เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม อันเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้นโยบาย 

“ประเทศไทย 4.0” แตภ่าครัฐก็ยงัไมไ่ด้ตระหนกัถงึผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์ม ยงัไมมี่การวางแผนท่ีรอบด้าน การก�ากบัดแูลท่ีล้าสมยัไมค่รอบคลมุ

บริบทปัจจุบันก่อให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม การเก็บรายได้จากเจ้าของ

แพลตฟอร์มท่ีบริหารแพลตฟอร์มจากต่างประเทศไม่สามารถท�าได้ การปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของแรงงานบนแพลตฟอร์ม การปกปอ้งคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 

ภาระอ่ืนท่ีรัฐต้องแบกรับ อาทิ ภาระทางสาธารณสขุท่ีเกิดจากความคลมุเครือ

ในความสมัพนัธ์ทางการจ้างงาน ท�าให้ไมส่ามารถน�าแรงงานอิสระเหลา่นีเ้ข้าระบบ

ประกนัสงัคมท่ีมีนายจ้างร่วมจา่ยสมทบได้

4.3 ข้อเสนอเชงินโยบำยต่อภำครัฐ

 ในตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยโุรปและอเมริกา ได้มีการ

ตระหนกัถงึผลกระทบจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม มีการศกึษาวิจยัมากมายทัง้ในแง่

ของกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิของแรงงาน การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และ
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ประชาชนทัว่ไป การก�ากบัดแูลเพ่ือท�าให้เกิดการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม มีการปรับปรุง

กฎหมายเดิมให้ครอบคลมุ หรือออกกฎหมายใหม่ ประเทศไทยก็มีความจ�าเป็น

ท่ีจะต้องมีการศึกษาผลกระทบจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์มให้รอบด้าน และหา

มาตรการก�ากบัดแูลท่ีเหมาะสม ผู้ วิจยัขอเสนอให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องภาครัฐพิจารณา

ด�าเนินการประเดน็ตอ่ไปนี ้

 1) สง่เสริมสนบัสนนุให้มีการศกึษาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากเศรษฐกิจ 

 แพลตฟอร์มในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม  

 โครงสร้างความสมัพนัธ์การจ้างงาน สถานะการจ้างงาน กฎหมายแรงงาน  

 การคุ้มครองแรงงาน สวสัดภิาพ สวสัดกิาร สขุภาวะ และสภาพการท�างาน  

 ความสามารถจดัการผสมผสานระหวา่ง งาน ครอบครัว และชีวิตสว่นตวั 

 อยา่งพอเหมาะ

 2) รัฐควรท�าหน้าท่ีเป็นผู้พฒันาเทคโนโลยีดจิิทลัและแพลตฟอร์มท่ีมุง่เน้น 

 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและมีแรงงานเป็นศนูย์กลาง และสนบัสนนุ 

 ให้ผู้ประกอบการเอกชนหรือชมุชนน�าเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัแรงงาน 

 ดงักลา่วไปใช้ในการด�าเนินธรุกิจ

 3) สง่เสริมและสนบัสนนุทัง้ในด้านเงินทนุและความรู้ให้สถาบนัการศกึษา 

 ชัน้สูงในแต่ละพืน้ท่ี ร่วมมือกับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กใน 

 ท้องถ่ิน เพ่ือพฒันาแพลตฟอร์มท่ีเป็นมิตรกบัแรงงาน

 4) ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายให้มีการก�ากบัดแูลท่ีเอือ้ให้เกิดการแขง่ขนั 

 ท่ีเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถงึแพลตฟอร์มโดยเทา่เทียม  

 ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ได้ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ได้รับการคุ้มครอง  

 แรงงาน สวสัดภิาพ สวสัดกิาร สขุภาวะ สาธารณสขุ ตลอดจนสภาพการ 

 ท�างานให้ครอบคลมุบริบทของการท�างานผา่นแพลตฟอร์ม 

 5) พิจารณาคุ้มครองสทิธิของผู้บริโภค ความสมัพนัธ์ของผู้ใช้แพลตฟอร์ม 

 และเจ้าของแพลตฟอร์มให้มีความเทา่เทียม ไมเ่อือ้ให้เกิดการเลอืกปฏิบตัิ

 6) สง่เสริมให้เกิดความเข้มแขง็ในการเจรจาตอ่รองของแรงงานบนแพลต- 

 ฟอร์ม
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 7) พิจารณาความปลอดภยัจากการน�าข้อมลูสว่นตวัของผู้ใช้บริการไปใช้ 

 ประโยชน์โดยแพลตฟอร์ม

 8) สง่เสริมให้มีการพฒันาทกัษะในวิชาชีพของแรงงานบนแพลตฟอร์ม

 9) ศกึษามาตรการทางภาษีท่ีเหมาะสม ส�าหรับแรงงานบนแพลตฟอร์ม 

 และเจ้าของแพลตฟอร์ม
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มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)

 เป็นมลูนิธิด้านการเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในประเทศเยอรมนี มลูนิธิตัง้ช่ือตาม 

ฟรีดริค เอแบร์ท ซึง่เป็นประธานาธิบดีแหง่ประเทศเยอรมนีคนแรกท่ีได้รับเลือกตัง้

ตามระบอบประชาธิปไตย

 แผนงานระดบัภมิูภาคในเอเชีย เป็นสว่นหนึง่ของแผนงานและโครงการ

ของ FES ในระดบัประเทศและระดบัโลก แนวทางการด�าเนินการและหวัข้อท่ีเป็น

สาระส�าคญัของแผนงานเป็นการยกระดบัจากประเด็นระดบัประเทศ ทัง้นีเ้พ่ือ

ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวตัน์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบรูณาการภมิูภาค 

และการเช่ือมโยงในด้านอ่ืนๆ ของชีวิต โครงการต่างๆ ท่ีจดัท�าขึน้ภายใต้กรอบ

การท�างานนี ้มุง่ท่ีการสร้างเครือขา่ยและพนัธมิตรระหวา่งบคุคล และองค์กรตา่งๆ 

ในระดบัข้ามประเทศและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมความเป็นธรรมทาง

สงัคม สนัตภิาพท่ียัง่ยืน และการพฒันาเศรษฐกิจในภมิูภาค
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มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (FES) 

เปนมูลนิธิดานการเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดในประเทศเยอรมนี มูลนิธิต้ังช่ือตาม ฟรีดริค เอแบรท 
ซ่ึงเปนประธานาธิบดีแหงประเทศเยอรมนีคนแรกท่ีไดรับเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย
แผนงานระดับภูมิภาคในเอเชีย เปนสวนหน่ึงของแผนงานและโครงการของ FES ในระดับ
ประเทศและระดับโลก แนวทางการดำเนินการและหัวขอท่ีเปนสาระสำคัญของแผนงานเปน
การยกระดับจากประเด็นระดับประเทศ ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตนการเคล่ือน
ยายแรงงาน การบูรณาการภูมิภาคและการเชื่อมโยงในดานอื่นๆ ของชีวิต โครงการตางๆ 
ที่จัดทำขึ้นภายใตกรอบการทำงานนี้ มุงที่การสรางเครือขายและพันธมิตรระหวางบุคคล 
และองคกรตางๆ ในระดับขามประเทศและสงเสริมการเปล่ียนแปลงเพ่ือเพ่ิมความเปนธรรม
ทางสังคม สันติภาพที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค


