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Executive Summary
รายงานวิจยั “เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มและผลกระทบต่อคนงานภาคบริการ
กรณีศกึ ษาประเทศไทย” โดยนักวิจยั ของสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็ นธรรม
(Just Economy and Labor Institute) ได้ แก่ คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และ
คุณเกรี ยงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร ฉบับนี ้ ศึกษาวิจยั ในด้ านผลกระทบของเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ มต่อการจ้ างงาน ท่าทีและการตอบสนองเชิงนโยบายของรัฐบาลใน
ต่างประเทศ รวมทังสั
้ มภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของผู้ให้ บริ การในสามธุรกิจที่ก�ำลัง
ได้ รับความนิยมในประเทศไทย ได้ แก่ ผู้ขบั อูเบอร์ (Uber), เจ้ าของห้ องพักแอร์ บีเอ็นบี (AirBnB) และแม่บ้าน หรื อคนท�ำความสะอาดบ้ านบนแพลตฟอร์ มบีนีท
(BeNeat) นอกจากต้ องการประมวลถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็วของภาคเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม และทางเลือกเชิงนโยบายทีห่ ลากหลายของ
รัฐบาลในต่างประเทศ ประการส�ำคัญที่สดุ นักวิจยั ทังสองท่
้
านยังต้ องการชี ้ให้ เห็น
ถึงสถานะและสภาพการท�ำงาน รวมถึงประสบการณ์และทัศนคติของคนงานดิจทิ ลั
ทีเ่ กิดจากความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างนายจ้ าง-ลูกจ้ าง และช่องว่างของความสัมพันธ์
รูปแบบใหม่ดงั กล่าวกับการคุ้มครองของกฎหมาย
รายงานวิจยั นี ้แบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรก ท�ำการทบทวนวรรณกรรม
ข้ อถกเถียงเกี่ยวกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม และการตอบสนองเชิงนโยบายโดย
รัฐบาลต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป และในส่วนทีส่ อง เป็ นการศึกษา
1

ในเชิงคุณภาพโดยการสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
กลุ่มแบบเจาะลึก (focus group interview) ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับสามธุรกิจดังกล่าว
ในสองจังหวัดคือ กรุ งเทพฯ และเชียงใหม่ โดยผู้วิจยั ได้ เน้ นที่ประสบการณ์และ
ความรู้สกึ ของคนท�ำงานเป็ นศูนย์กลาง
ผลการศึกษาที่ส�ำคัญ คือ ในกรณีของอูเบอร์ นักวิจยั พบว่าในจังหวัด
เชียงใหม่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ ผู้ขบั รถมากกว่าครึ่ ง หรื อประมาณ 58%
จากผู้ให้ สมั ภาษณ์ 48 ราย ท�ำงานขับรถเป็ นรายได้ เสริม เพราะมีรายได้ หลักทีม่ าจาก
การท�ำงานอื่น และที่น่าสังเกตก็คือ ผู้ให้ บริ การจ�ำนวนไม่น้อยเป็ นผู้เกษี ยณหรื อ
ใกล้ เกษี ยณอายุการท�ำงาน หรื อผู้ที่ไม่ได้ อยู่ในตลาดแรงงานที่เป็ นทางการ เช่น
แม่บ้านทีม่ ภี าระครอบครัว ต้ องดูแลลูกทีย่ งั เล็ก ผู้ทมี่ ปี ัญหาสุขภาพและก�ำลังพักฟื น้
เพือ่ กลับเข้ าสูต่ ลาด คนกลุม่ นี ้ต่างรู้สกึ ว่าแพลตฟอร์มเช่น อูเบอร์ สร้ างความยืดหยุน่
ให้ พวกเขาได้ ท�ำงานเพื่อหารายได้ เสริ ม และลดภาระค่าใช้ จ่ายของครอบครัวลง
ได้ สว่ นหนึง่ ข้ อค้ นพบนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ในต่างประเทศทีพ่ บว่าเศรษฐกิจแบบ
แพลตฟอร์มนัน้ เอื ้อให้ ผ้ ทู โี่ ดยปกติถกู กีดกันหรือประสบกับอุปสรรคในการเข้ าสูง่ าน
เช่น กลุม่ แรงงานอพยพ ผู้ที่ไม่มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา หรื อคนที่มีภาระในการดูแลเด็กหรื อ
ผู้สงู อายุในครอบครัว ได้ มีโอกาสท�ำงานและมีรายได้ เพิ่มขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ข้ อพึงสังเกตที่ส�ำคัญจากงานวิจยั ในต่างประเทศคือ งาน
ในโลกแพลตฟอร์ มดิจทิ ลั มักเป็ นงานชัว่ คราว รายได้ ต�่ำ และในหลายกรณี เป็ นงาน
ที่ท�ำครัง้ เดียวจบหรื อเป็ นรายชิ ้น ขาดความมัน่ คงในการท�ำงาน จึงท�ำให้ เกิดความ
กังวลจากองค์กรด้ านแรงงานในต่างประเทศว่า คนท�ำงานบนระบบแพลตฟอร์ ม
อย่างเช่น อูเบอร์ หรื อแกร็ บแท็กซี่ ต้ องท�ำงานในสภาพที่ต�่ำกว่ามาตรฐานแรงงาน
สากล และอยู่นอกเหนือจากการคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน กล่าวอีกนัยหนึง่
ในภาพรวม ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ มยังมีแนวโน้ มที่จะท�ำให้ เกิดเศรษฐกิจแบบ
ไม่เป็ นทางการ (informal economy) ขยายตัวมากยิ่งขึ ้น
ประเด็นที่ ผ้ ูวิจัยจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิ จที่ เป็ นธรรมกังวล
เป็ นพิเศษ คือ หนึง่ การตกต�่ำลงของมาตรฐานแรงงานและสภาพการท�ำงานของ
กลุม่ คนท�ำงานใหม่ ที่เรี ยกว่า “แรงงานดิจิทลั ” สอง ความคลุมเครื อในสถานะของ
คนท�ำงาน ทีใ่ นทางปฏิบตั ยิ งั คงตกอยูภ่ ายใต้ สภาพบังคับของบริษทั เจ้ าของแพลต2

ฟอร์ มอย่างเช่นอูเบอร์ แต่นโยบายของบริ ษัทเหล่านี ้กลับนิยามให้ คนท�ำงานเป็ น
“ผู้รับจ้ าง (contractor)” หรื อ “ผู้ประกอบการอิสระ” ทังสองประเด็
้
นนี ้ เป็ นเงื่อนไข
ส�ำคัญในการท�ำความเข้ าใจประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานของแรงงานดิจทิ ลั
ในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรู ปแบบการท�ำงานก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างถึงรากในเชิงโครงสร้ าง ในลักษณะที่เวลาและค่าตอบแทน
การท�ำงานถูกก�ำหนดจากความต้ องการบริ โภคในตลาดเป็ นหลัก
ผลการศึกษาทีน่ า่ สนใจอีกประเด็นหนึง่ คือ ผู้ให้ บริการขับรถในแพลตฟอร์ม
อูเบอร์ บางรายตอบว่าพวกเขาสามารถสร้ างรายได้ มากพอที่จะเปลี่ยนงานหรื อ
ออกจากงานประจ�ำทีท่ ำ� อยู่ และหันมาขับรถเป็ นอาชีพหลัก เพราะพวกเขาสามารถ
เลือกเวลาท�ำงานได้ เอง ในประเด็นนี ้ นักวิจยั ตังข้
้ อสังเกตว่ารายได้ ที่สงู ของผู้ขบั
อูเบอร์ ในระยะเริ่ มต้ นนัน้ อาจมาจากการเติบโตของแพลตฟอร์ มอย่างรวดเร็ ว
ด้ วยเหตุผลจ�ำเพาะบางประการ เช่น หนึง่ บรรษัทข้ ามชาติขนาดใหญ่ อย่างอูเบอร์
(และแอร์ บีเอ็นบี) มีอ�ำนาจครอบง�ำเหนือตลาดและ/หรื อมีนโยบายการอุดหนุน
(subsidy) ตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากมีการด�ำเนินการในอัตราระดับโลก ท�ำให้
สามารถโยกย้ ายผลก�ำไรจากธุรกิจในสถานที่หนึง่ มาอุดหนุนธุรกิจในระยะเริ่ มต้ น
ในอีกสถานที่หนึง่ ซึง่ น�ำไปสูค่ �ำถามเรื่ องการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
นอกจากนี ้ ระบบเศรษฐกิ จ แบบแพลตฟอร์ ม อาจส่ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างตลาดในระดับท้ องถิน่ ในลักษณะทีท่ �ำให้ เกิดความไม่มนั่ คง
ในอาชีพที่สงู ขึ ้นในระยะยาว ความซับซ้ อนของผลกระทบนี ้ก็คือ มีความเป็ นไปได้
ทีแ่ รงงานในตลาดแรงงานจะมีความเข้ าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นในการตัดสินใจเปลีย่ นงาน
เพราะความไม่มนั่ คงนี ้อาจยังไม่ปรากฏให้ เห็นในระยะสัน้
ส�ำหรับแพลตฟอร์ มที่สองคือ แอร์ บีเอ็นบี ที่มีขอบเขตการด�ำเนินงานใน
ระดับข้ ามชาติเช่นเดียวกับอูเบอร์ โดยให้ บริ การจับคู่ผ้ ูให้ เช่าและผู้เช่าห้ องพัก
ทัว่ โลกนัน้ มีความเกี่ยวพันกับตลาดแรงงานในหลายระดับ กล่าวคือ ประการแรก
การเติบโตของธุรกรรมบนแพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบี ส่งผลกระทบด้ านลบโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พกั แบบดังเดิ
้ ม ซึง่ ยังส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ต่อไปยัง
การจ้ างงานภายในอุตสาหกรรมดังกล่าวในระดับท้ องถิน่ กล่าวคือ ท�ำให้ ธรุ กิจโรงแรม
ทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบจากการแข่งขันของแอร์บเี อ็นบีตอบสนองด้ วยการเลิกจ้ างพนักงาน3

ประจ�ำลง และหันไปจ้ างพนักงานแบบชัว่ คราวแทน เพื่อลดต้ นทุนการด�ำเนินการ
ให้ สามารถแข่งขันได้ ประการทีส่ อง ในขณะเดียวกัน การเติบโตภายในตลาดทีพ่ กั
แบบแพลตฟอร์ มท�ำให้ เกิดความต้ องการบริ การต่อเนื่องจ�ำนวนมาก ไม่ใช่เพียงใน
ด้ านพนักงานท�ำความสะอาด ซักอบรีด แต่รวมถึงการบริหารห้ องพัก เช่น การส่งมอบ
และรับคืนกุญแจ การประสานกับผู้เข้ าพักและอื่นๆ ที่กลายเป็ นตลาดเกิดใหม่
ที่ยงั คงต้ องการองค์ความรู้และการฝึ กอบรม เป็ นต้ น
เช่นเดียวกับกรณีของแพลตฟอร์ มอูเบอร์ นักวิจยั ตังข้
้ อสังเกตในเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการท�ำงานและสิทธิแรงงาน กล่าวคือ การขยายตัวของแอร์ บีเอ็นบี อาจท�ำให้ เกิดการขยายตัวของแรงงานอิสระ ที่รวมทังเจ้
้ าของห้ องพักและ
ผู้ให้ บริการต่อเนือ่ งต่างๆ ทีค่ วามมัน่ คงในการท�ำงานถูกน�ำไปผูกอยูก่ บั ความผันผวน
ของอุปสงค์และอุปทานของตลาดที่พกั ถึงแม้ รายงานของสถาบันฯ ยังไม่สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลสถิติในระดับภาพรวมของตลาดภายในประเทศ แต่ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผ้ นู �ำห้ องพักเข้ าให้ บริ การบนแพลตฟอร์ มของแอร์ บีเอ็นบี เผยให้ เห็นถึง
ช่องว่างที่เด่นชัด ระหว่างกฎหมายท้ องถิ่นที่ล้าสมัยในการก�ำกับดูแลธุรกิจโรงแรม
และที่พกั กับรู ปแบบธุรกรรมใหม่ที่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะในเรื่ องความสัมพันธ์ แบบ
สามเส้ า ระหว่างเจ้ าของแพลตฟอร์ มอย่างเช่นแอร์ บเี อ็นบี ผู้เข้ าพักและผู้นำ� ห้ องพัก
ออกให้ บริการ ทีด่ เู หมือนว่าแอร์บเี อ็นบีจะเป็ นฝ่ ายกอบโกยผลก�ำไรไปเต็มที่ แต่กลับ
สามารถผลักภาระรับผิดชอบต่างๆ ไปให้ กบั ผู้นำ� ห้ องพักออกให้ บริการ ไม่วา่ ในเรื่อง
ความเสี่ยงทังทางด้
้
านธุรกิจและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ ้น รวมไปถึงการต้ อง
รับผิดชอบภาระในการจัดการความขัดแย้ งกับผู้ใช้ บริ การ
ในประเด็นเรื่ องความเสี่ยงและความปลอดภัยนัน้ รายงานนี ้ได้ หยิบยก
ประเด็นใหม่ขึ ้นมาเป็ นข้ อสังเกตจ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความปลอดภัยของ
ชุมชนรอบข้ าง เมื่อมีผ้ เู ข้ าพักแปลกหน้ าจ�ำนวนมากผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนเข้ าออก
โดยทีช่ มุ ชนไม่สามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูลของผู้เข้ าพัก หรือความเสีย่ งของคนท�ำงาน
บริการ เช่น เรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้เข้ าพัก หรือประเด็นทีย่ งั ไม่ชดั เจน
เรื่ องการประกันความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน ในกรณีที่ห้องพักนันอยู
้ ่ในอาคารชุดหรื อ
คอนโด เป็ นต้ น
แพลตฟอร์ มสุดท้ ายที่เป็ นแพลตฟอร์ มท้ องถิ่นในประเทศไทย คือ บีนีท
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ที่ให้ บริ การจับคู่ผ้ รู ับและผู้ให้ บริ การท�ำความสะอาดบ้ านนัน้ ถูกเลือกขึ ้นมาเป็ น
กรณีศกึ ษาควบคูก่ บั แพลตฟอร์ มการขนส่งและบริการทีพ่ กั เพราะสถาบันฯ เล็งเห็นว่า
ธุรกิจท�ำความสะอาด มีความสัมพันธ์กบั สามบริ บทที่ส�ำคัญ กล่าวคือ หนึง่ บริ บท
เรื่ องธุรกิจท่องเที่ยวและการเติบโตของธุรกิจที่พกั อย่างแอร์ บีเอ็นบี ที่เพิ่งได้ กล่าว
ไปแล้ ว สอง บริบทของตลาดแรงงานทีแ่ ม่บ้านท�ำความสะอาดจ�ำนวนมากเป็ นผู้หญิง
มาจากครอบครัวที่มีรายได้ ต�่ำ และมีแนวโน้ มที่จะเป็ นแรงงานข้ ามชาติที่มีอ�ำนาจ
ต่อรองต�ำ่ และมักมีความเสีย่ งต่อการถูกเอาเปรียบและละเมิดสิทธิ และสาม บริบท
ของสังคมอุตสาหกรรมและสังคมผู้สงู อายุของประเทศไทยในปัจจุบนั ทีช่ นชันกลาง
้
ท�ำงานหนักและผลักภาระเรื่องการท�ำงานบ้ านไปยังกลุม่ คนท�ำงานทีม่ าจากชนชัน้
แรงงาน การศึกษาแพลตฟอร์ มบีนีท จึงถูกก�ำหนดจากความห่วงใยที่จะศึกษาสอง
ประเด็นหลักคือ หนึง่ การเข้ าถึงโอกาสการท�ำงานของผู้หญิงท�ำงานชนชันแรงงาน
้
และ/หรือจากสมาชิกกลุม่ แรงงานข้ ามชาติ และสอง ประเด็นเรื่องอ�ำนาจต่อรองและ
การละเมิดสิทธิของคนท�ำงานที่ถกู ก�ำหนดจากแพลตฟอร์ ม
ข้ อค้ นพบประการแรก คือ ขณะทีผ่ ้ ใู ห้ บริการท�ำความสะอาดทีม่ ขี ้ อจ�ำกัด
ในการท�ำงานเต็มเวลา บีนีทเปิ ดโอกาสหรื อทางเลือกในการท�ำงานให้ กบั พวกเขา
มากขึ ้น แต่ความยืดหยุน่ ก็ต้องแลกมาด้ วยต้ นทุนบางประการ ไม่วา่ จะเป็ นการต้ อง
เสียค่าธรรมเนียมให้ กบั แพลตฟอร์ มเพื่อจับคู่กบั ผู้รับบริ การ แต่ผ้ ใู ห้ บริ การยังคง
แบกรับต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ด้ วยตนเอง เช่น อุปกรณ์และค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง
ประการทีส่ อง งานวิจยั นี ้ยังพบอีกว่า แพลตฟอร์ มบีนีทมีความโปร่งใสต�ำ่ เนื่องจาก
กลไกในการให้ /รับงานถูกก�ำหนดจากเจ้ าของแพลตฟอร์ มเพียงฝ่ ายเดียว โดยที่
ผู้ให้ บริ การก็ไม่มีสทิ ธิรับรู้ถงึ เงื่อนไขและกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี ้ แพลตฟอร์ มได้ ก�ำหนดระบบคัดกรองขันสู
้ งเอาไว้ เพราะต้ องผ่านขันตอนการตรวจสอบ
้
ประวัตอิ าชญากรรม และผู้สมัครต้ องมีบญ
ั ชีธนาคาร จึงเป็ นอุปสรรคในการเข้ าถึง
งานของกลุม่ แรงงานข้ ามชาติ
ขณะทีภ่ าครัฐบาลไทยก�ำลังส่งเสริมและสนับสนุนให้ มกี ารพัฒนาเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม อันเป็ นส่วนหนึง่ ของเศรษฐกิจดิจติ อล ภายใต้ นโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
แต่ภาครัฐไทยยังขาดความเข้ าใจขันพื
้ ้นฐานเกีย่ วกับกลไกการท�ำงานของเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ ม ยังไม่ต้องพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี ้
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นักวิจยั ทังสอง
้ หวังว่ารายงานฉบับนี ้จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นให้ เกิดบทสนทนา
ในเชิงนโยบายที่เป็ นรูปธรรม และกระตุ้นให้ ภาครัฐมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ ้น สิ่งที่
ภาครัฐบาลต้ องท�ำเป็นอย่างยิง่ คือ เพิม่ บทบาทในเชิงรุกในการท�ำหน้ าทีเ่ ป็นผู้สง่ เสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และแพลตฟอร์ มทีม่ แี รงงานเป็ นศูนย์กลาง บนฐานของ
เป้าหมายเรื่ องความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ
ข้ อเสนอแนะของสถาบันฯ เกีย่ วกับแนวทางทีภ่ าครัฐควรด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ
ได้ แก่ สนับสนุนทังในด้
้ านเงินทุนและความรู้ให้ กบั สถาบันการศึกษาชันสู
้ ง เพือ่ พัฒนา
แพลตฟอร์มทีเ่ ป็นมิตรกับแรงงาน รวมทังสนั
้ บสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการเอกชน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กน�ำเทคโนโลยีทเี่ ป็ นมิตรกับแรงงานดังกล่าวไปใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจ
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1. ข้ อสรุ ปจากงานวิจัยในปั จจุบัน:
บทเรี ยนจากทั่วโลก

บทน�ำ
ภายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ก�ำหนดนโยบายในหลายประเทศทัว่ โลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสหภาพยุโรป ได้ ให้ ความสนใจอย่างยิง่ ยวดกับระบบเศรษฐกิจ
แบบแพลตฟอร์ ม (platform economy) เนื่องจากการรุ กคืบอย่างรวดเร็ วของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี ้ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ างเศรษฐกิจและตลาด
แรงงานของประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปอย่างรวดเร็ ว ทังนี
้ ้ คาดการณ์วา่ ระบบ
เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ มจะขยายตัวขึ ้นมากกว่ายี่สบิ เท่าภายในระยะเวลาไม่ถงึ
ยี่สบิ ปี ข้างหน้ า1
ความท้ าทายประการส�ำคัญในการท�ำความเข้ าใจและรับมือกับระบบ
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มมีหลายประการ เช่น ความซับซ้ อนของความสัมพันธ์ในการ
จ้ างงานแบบใหม่ ที่ต่างไปจากรู ปแบบการจ้ างงานแบบทางการหรื อแบบดังเดิ
้ ม
ทีม่ กี ฎระเบียบและกฎหมายรองรับชัดเจน รวมไปถึงความคลุมเครือของผลกระทบ
ที่ยงั ไม่มีข้อสรุ ปแน่ชดั ว่า ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ มจะท�ำให้ เกิดผลสุทธิ
___________________________

ในสหรั ฐฯ PriceWaterhouseCoopers (PwC) คาดว่ารายได้ จะเพิ่มขึน้ จาก US$15bn
ในปั จจุบนั เป็ น US$335bn ในปี 2035 (Vaughan and Hawksworth 2014); ในยุโรป คาดว่า
เศรษฐกิ จแพลตฟอร์ มสร้ างรายได้ กว่า US$17bn ประเมินโดย European Commission
(Fabo et al. 2017) ส�ำหรับจ�ำนวนคนท�ำงานบนแพลตฟอร์ มต่างๆ โดยเฉพาะในภาคขนส่ง
ท�ำงานบ้ านและ crowdwork ดู Smith and Leberstein (2015) ส�ำหรับการประเมินในภาพรวม
1
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อย่างไร

แม้ จะมีความคาดหวังว่าระบบเศรษฐกิจนี ้จะก่อให้ เกิดการสร้ างงานใหม่
และการจ้ างงานที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในกลุม่ แรงงานที่เดิมมีข้อจ�ำกัดในการเข้ าถึง
ตลาดงาน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษ มีการส�ำรวจพบว่าอย่างน้ อย 9%
ของก�ำลังแรงงานผู้ใหญ่หางานผ่านระบบแพลตฟอร์ม นอกจากนี ยั้ งพบว่าเศรษฐกิจ
แบบแพลตฟอร์ มมีผลเชิงบวกในการสร้ างโอกาสการท�ำงานให้ กบั กลุม่ ประชากร
ที่ด้อยโอกาส และแรงงานวัยรุ่ นในยุโรป (Joyce et al. 2016) รวมถึงเพิ่มโอกาส
ในการท�ำงานของผู้หญิงที่ท�ำงานจากที่บ้าน (Dettling 2016) เพื่อหารายได้ เสริ ม
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ งานที่เกิดจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ มมักเป็ นงาน
ระยะสันและรายได้
้
ต�่ำ
จากการศึกษาพบว่าการขยายตัวของการใช้ งานแพลตฟอร์ มดิจิทัล
(digital platform) เพิ่มขึ ้น 25% ต่อปี ทัว่ โลก (Kässi and Lehdonvirta 2016)
อย่างไรก็ดี การคาดการณ์และศึกษาถึงผลกระทบในภาพรวมต่อตลาดแรงงาน
ทัว่ โลกนัน้ แสดงให้ เห็นว่าโอกาสและความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึ ้นจากกระบวนการท�ำให้
เป็ นดิจทิ ลั (digitalization) นัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของอุตสาหกรรมและประเภทของ
งานเป็ นส�ำคัญ การศึกษาส่วนใหญ่ยงั ชี ้ให้ เห็นแนวโน้ มของความเสี่ยงของการ
สูญเสียงานประจ�ำจ�ำนวนมาก และถูกแทนที่ด้วยงานใหม่ที่มีลกั ษณะเป็ นงาน
ชัว่ คราว ปราศจากสถานที่ท�ำงานและสัญญาการจ้ างงานแบบดังเดิ
้ ม (ดู Wobbe
2016) และลักษณะส�ำคัญที่พบก็คือ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจที่กระทบกับ
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เป็ นปรากฏการณ์ข้ามพรมแดน
ในด้ านหนึง่ รัฐบาลในหลายประเทศจึงคาดหวังว่าระบบเศรษฐกิจแบบใหม่
ที่เกิดขึ ้นนี ้ อาจเป็ นค�ำตอบส�ำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ก�ำลังชะลอตัวลง ด้ วย
เงื่อนไขที่ส�ำคัญว่าภาวะว่างงาน หรื อภาวะที่มีงานไม่เพียงพอส�ำหรับคนต้ องการ
ท�ำงาน กลายเป็ นสภาวะปกติมากขึ ้นในหลายประเทศ (ILO 2015) ตัวอย่างที่
ชัดเจนคือ นโยบายดิจิทลั มาเลเซีย (digital Malaysia) ของประเทศมาเลเซีย และ
โครงการสร้ างงานบนแพลตฟอร์ มดิจิทลั ของรัฐบาลไนจีเรี ยที่ได้ รับการสนับสนุน
จากธนาคารโลก และองค์กรมูลนิธิร็อคกี ้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation)
(ดู Graham et al. 2017)
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ขณะเดียวกัน การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้นอย่างฉับพลันบนภาวะสุญญากาศ
ของการก�ำกับดูแล ก็ทำ� ให้ เกิดความวิตกกังวลในเรื่ องผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อตลาด
แรงงานและคนงานอย่างมาก ทังนี
้ ้ องค์กรแรงงานและขบวนการแรงงานในกลุม่
ประเทศยุโรปได้ ให้ ความสนใจกับประเด็นนี ้มาโดยตลอด มีการติดตามศึกษาถึง
ผลกระทบต่อรู ปแบบการท�ำงานของระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม และเร่ งรัดให้
ผู้ก�ำหนดนโยบายออกมาตรการดูแล ก�ำกับ รวมไปถึงการตอบโต้ ให้ ทนั ท่วงทีกบั
การเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ ้น
อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ก�ำหนดนโยบายเองก็ต้องเผชิญกับอุปสรรค
ส�ำคัญสองประการ กล่าวคือ ประการแรก เนื่องจากความซับซ้ อนของเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ มที่ท�ำให้ เกิดความสัมพันธ์ใหม่ พัฒนาการที่รวดเร็ วและความใหม่ของ
เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ มนี ้ท�ำให้ ยงั ขาดการนิยามและการท�ำความเข้ าใจอย่าง
เป็ นระบบ รัฐบาลประเทศต่างๆ จึงต้ องใช้ เวลาในการท�ำความเข้ าใจถึงธรรมชาติ
และรู ปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึน้ (Lenaerts et al. 2017)
ประการทีส่ อง รายงานต่างๆ ทีผ่ ลิตออกมาในช่วงหนึง่ ปี ทผี่ า่ นมา ได้ ชี ้ชัดว่ารัฐบาล
ของประเทศต่างๆ มีการตอบสนองทีห่ ลากหลายแตกต่างกันออกไป ขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัย
ส�ำคัญได้ แก่ ประเภทของธุรกิจที่ก�ำลังศึกษา กรอบของกฎเกณฑ์ก�ำกับดูแลที่มี
อยู่เดิม รวมถึงอ�ำนาจต่อรองของหุ้นส่วนทางสังคมในแต่ละประเทศ นอกจากนี ้
ความท้ าทายส�ำคัญยังมาจากลักษณะข้ ามชาติของแพลตฟอร์ ม แต่พฒ
ั นาการของ
แพลตฟอร์ มกลับไม่ได้ เสมอกันในทุกพื ้นที่ ท�ำให้ รัฐบาลแต่ละระดับ เช่นระดับ
ท้ องถิน่ ระดับภาคและระดับชาติ ได้ รับผลกระทบทีแ่ ตกต่างกันไป (Munkoe 2017)
1.1 เศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม
ค�ำนิยามและประเภทของงานบนแพลตฟอร์ ม
เศรษฐกิจแบ่งปั น (Sharing economy), เศรษฐกิจที่ประกอบด้ วยงาน
ครัง้ คราว หรื องานที่รับจ้ างจบเป็ นครัง้ (Gig economy) และเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การจับคู่ความต้ องการผู้เสนอขายสินค้ าและบริ การกับผู้ต้องการเสนอซื ้อสินค้ า
และบริการ (Platform economy) เป็ นค�ำทีภ่ าคธุรกิจและสือ่ นิยมใช้ อย่างแพร่หลาย
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นักวิชาการด้ านสื่อใหม่ เทรเบอร์ โชลซ์ (Trebor Schulz) จากสถาบันนิวสคูล
(The New School) ในสหรัฐฯ วิจารณ์วา่ ค�ำเรี ยกเศรษฐกิจแบ่งปั น หรื อ sharing
economy ที่ใช้ กนั อยูใ่ ห้ ความหมายที่บิดเบือน2 เพราะในความเป็ นจริ ง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ ้นคือ การซื ้อขายสินค้ าและบริการทีม่ กั ปรากฏในรูปของกิจกรรม
การเช่าซื ้อ (renting) ข้ อวิจารณ์ นีส้ อดคล้ องกับความเห็นของนักวิเคราะห์อื่น
(Cagle 2014; Drahokoupil and Fabo 2016) ในกรณีของแพลตฟอร์ มส�ำหรับ
เรี ยกรถโดยสารส่วนตัวอย่างอูเบอร์ นักวิจยั โดยเฉพาะที่ศกึ ษาประสบการณ์ของ
คนงานมีความเห็นสอดคล้ องว่าคนขับรถกับผู้โดยสารนันไม่
้ ได้ เกี่ยวข้ องกับความ
สัมพันธ์ ในแง่การแบ่งปั นในความหมายที่เราเข้ าใจกันแต่อย่างใด (McGregor
2016; Rogers 2016) ทังนี
้ ้โชลซ์ (Schulz 2017) เสนอว่าควรเรี ยกแพลตฟอร์ ม
เหล่านีว้ ่าเป็ นเศรษฐกิจที่ขึน้ กับความต้ องการเสนอซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ (Ondemand economy) โดยเขาจ�ำแนกประเภทของแรงงานดิจิทลั ละเอียดมากขึ ้น
ไปอีก ตามลักษณะหน้ าที่ของแพลตฟอร์ มและประเภทของงาน ได้ แก่
• แรงงานตามความต้ องการเฉพาะคราว (On demand labor)
เช่น UberX, Lyft, TaskRabbit, SideCar, Homejoy, Handy
• แรงงานผ่ านนายหน้ าออนไลน์ (Online Labor Brokerages)
เช่น Upwork, Topcoder, Peopleperhour
• งานคัดลอกเนือ้ หา (Content farming)
เช่น Demand Media, Associated Media, Spun White
ขณะที่ เดอ สเตฟาโน (De Stefano) นักวิชาการด้ านกฎหมายแรงงาน
ในยุโรปและผู้เชีย่ วชาญด้ านเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ยึดค�ำว่างานทีร่ บั จ้ างจบเป็ นครัง้
หรื อ gig economy เป็ นหลักในรายงานเพื่อองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และ
จ�ำแนกเศรษฐกิจที่ประกอบด้ วยงานครัง้ คราว หรื องานที่รับจ้ างจบเป็ นครัง้ (gig
___________________________

ค�ำว่า Collaborative economy เป็ นอีกค�ำที่ได้ รับความนิยม โดยเฉพาะในยุโรป และในท�ำนอง
เดียวกัน ค�ำนีไ้ ม่สะท้ อนความหมายของกระบวนการซือ้ ขายแลกเปลี่ยนสินค้ าและบริ การ
บนแพลตฟอร์ ม
2
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economy) ว่าประกอบด้ วย งานที่เรี ยกว่างานดิจิทลั ชนิดท�ำจากที่ใดก็ได้ (crowdwork) ที่มีแพลตฟอร์ มเป็ นสื่อกลางระหว่างผู้เสนองานและผู้รับท�ำงาน สามารถ
ท�ำงานให้ เสร็ จจากที่ใดก็ได้ กับงานตามความต้ องการเสนอซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ
ที่ท�ำผ่านระบบปฏิบตั ิการ (on-demand work via applications)
ในรายงานฉบับนี ้ ผู้วิจยั ของสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็ นธรรม
(JELI) เห็นด้ วยกับข้ อวิจารณ์วา่ เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มไม่ได้ มีลกั ษณะการแบ่งปั น
และปฏิเสธที่จะใช้ คำ� ว่าเศรษฐกิจแบ่งปั น (sharing economy) ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จะยึด
ค�ำว่า “เศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม (platform economy)” เมือ่ กล่าวถึงกิจกรรมเศรษฐกิจ
ที่พึ่งพาดิจิทลั แพลตฟอร์ มในการด�ำเนินการ เปิ ดโอกาสให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
ซื ้อขายสินค้ าและบริ การ (ในบางกรณี กิจกรรมนันปรากฏในรู
้
ปของการยืม เช่า
และเช่าซื ้อ) บนสมมุตฐิ านว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์ มนัน้ ลดต้ นทุนธุรกรรมของการ
แลกเปลีย่ น3 และท�ำให้ เกิดลักษณะงานและความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างนายจ้ างและ
คนท�ำงาน
ทังนี
้ ้ ค�ำนิยามดังกล่าวมีนยั ที่ส�ำคัญสองประการ กล่าวคือ ประการแรก
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มมีองค์ประกอบส�ำคัญสามประการคือ (1) แพลตฟอร์ มเช่น
อูเบอร์ หรื อแอร์ บีเอ็นบี (2) ผู้ให้ บริ การ เช่นคนขับอูเบอร์ และ (3) ผู้รับบริ การหรื อ
ลูกค้ า
ประการที่สอง กิจกรรมและความสัมพันธ์ใหม่ดงั กล่าวท�ำให้ เกิดช่องโหว่
และความขัดแย้ งภายในกรอบของกฎหมายและนิยามในการศึกษาแรงงานแบบ
ดังเดิ
้ ม ทังนี
้ ผู้ ้ วจิ ยั ขอเรียกแรงงานทังหมดที
้
เ่ ข้ ามาสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจแพลตฟอร์มว่า
“แรงงานดิจิทลั ” และยึดเอาการนิยามและจ�ำแนก “งานดิจิทลั ” ตาม Florian A.
Schmidt ในรายงานของมูลนิธิ ฟรี ดริ ค เอแบร์ ท (Friedrich Ebert Stiftung - FES)
ที่แบ่งงานดิจิทลั ออกเป็ นงานดิจิทลั ที่การท�ำงานขึน้ อยู่กับสถานที่เชิงกายภาพ
(gig work) และงานดิจิทลั ชนิดท�ำจากที่ใดก็ได้ (crowd work) ความจริ งแล้ ว
ค�ำจ�ำกัดความนี ้ คล้ ายคลึงกับการจ�ำแนกเศรษฐกิจที่ประกอบด้ วยงานครัง้ คราว
หรื องานที่รับจ้ างจบเป็ นครัง้ (gig economy) ของ เดอ สเตฟาโน (De Stefano)
___________________________
ตามนิยามของ Kilhoffer และคณะ (Kilhoffer et al. 2017) เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มท�ำให้ เกิด
micro-transactions หรื อธุรกิจที่แยกย่อยเล็กลง
3
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ที่แบ่งแยกออกเป็ นงานดิจิทลั ตามความต้ องการ ผ่านแอปพลิเคชัน (on-demand
work via apps.) และงานดิจิทลั ที่ไม่อิงกับสถานที่ กล่าวคือสามารถท�ำจากที่ใด
ก็ได้ (crowd work) ในแง่ที่งานประเภทแรกนัน้ ยังคงปรากฏลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนสินค้ าและบริ การแบบดังเดิ
้ ม คือ มีการพบกันของผู้ให้ และผู้รับบริ การ
ในสถานที่จริ ง เช่น ในกรณีของบริ การขนส่ง (อูเบอร์ ) ที่พกั (แอร์ บีเอ็นบี) และ
ท�ำความสะอาด (บีนที ) ซึง่ เป็นจุดสนใจหลักของรายงานฉบับนี ขณะที
้
ง่ านประเภทหลัง
(crowd work) นัน้ ผู้ท�ำงานรับงานผ่านทางแพลตฟอร์ มออนไลน์สามารถท�ำงาน
โดยเอกเทศและส่งมอบผลผลิตกลับไปยังแพลตฟอร์ มออนไลน์
1.2 ความหมายของงานดิจทิ ลั ที่การท�ำงานขึน้ อยู่กับ
สถานที่เชิงกายภาพ (Gig work)
และงานดิจทิ ลั ชนิดท�ำจากที่ใดก็ได้ (Crowd work)
โดยทั่ว ไปงานดิ จิ ทัล ชนิ ด ท� ำ จากที่ ใ ดก็ ไ ด้ (Crowd work) หรื อ งาน
ทีเ่ ป็ นการถ่ายโอนงานจากบริษทั หรือผู้วา่ จ้ างรายหนึง่ ไปยังแรงงานบนโลกออนไลน์
จ�ำนวนมาก (Crowdsourcing) มีความเกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์วา่ การถ่ายโอน
งานจากบริ ษัทหรื อผู้ว่าจ้ างรายหนึ่งไปยังแรงงานบนโลกออนไลน์ จ�ำนวนมาก
อาจช่วยบริษทั ลดต้ นทุนลงมากกว่าการว่าจ้ างเหมาช่วง (outsourcing) หนึง่ เท่าตัว4
ทังนี
้ ้ งานที่บริ ษัทต่างๆ เคยท�ำภายในองค์กรโดยพนักงานประจ�ำ ถูกโอนไปให้ กบั
แรงงานฝูงชน (crowd workers) งานประเภทนี ้ มักเป็ นงานทีถ่ กู แยกส่วนให้ ยอ่ ยลง
(micro-task) เพือ่ ให้ ทำ� ได้ โดยไม่จำ� เป็ นต้ องเข้ าใจบริบทหรือภาพรวม โดยลักษณะ
งานมีความหลากหลาย ตังแต่
้ ถอดข้ อความจากเทปบันทึกเสียง สกรี นภาพและ
ข้ อความทีไ่ ม่เหมาะสมจากโซเชียลมีเดีย เขียนค�ำอธิบายให้ ตรงกับเนื ้อหาของภาพ
(ดูประกอบ Irani 2015; Leimeister and Durward 2015; World Bank 2015)
เป็ นต้ น โดยตัวอย่างของการจ้ างเหมาช่วงบนแพลตฟอร์ มประเภทนี ้ได้ แก่ Amazon
Mechanical Turk, Crowdflower, Universal Human Relevance System ของ
___________________________
http://www.ipeirotis.com/wp-content/uploads/2012/01/Big-Firms-Try-Crowdsourcing%E2%80%94-online.wsj_.pdf
4
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Microsoft, ManPower, Zhubajie/Witsmart ของจีน ฯลฯ5
ข้ อพึงระลึกประการหนึ่งก็ คือ มี การก� ำหนดค�ำศัพท์ และการจ� ำแนก
หมวดหมูง่ านบนแพลตฟอร์ มแตกต่างหลากหลายกันออกไปอย่างมาก ทังนี
้ ้ยังไม่มี
หน่วยงานใดเสนอวิธีการนิยามและจ�ำแนกงานแพลตฟอร์ มที่สามารถอ้ างอิงได้
อย่างเป็ นระบบ สาเหตุพื ้นฐานก็คือ แพลตฟอร์ มเหล่านี ้มีความหลากหลายและ
ไม่ได้ มีลกั ษณะการท�ำงานเป็ นเอกภาพ เพราะในทางปฏิบตั ิ มีความแตกต่างกัน
ในรายละเอียดเรื่ องกฎเกณฑ์ของการแข่งขันและวิธีการก�ำหนดค่าแรง กล่าวคือ
บางแพลตฟอร์ มท�ำหน้ าที่เป็ นเพียงพื ้นที่ส�ำหรับการแข่งขันกันน�ำเสนองานของ
คนงานจ�ำนวนมาก ผู้จ้างงานอาจจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั ผู้ที่ท�ำงานสมบูรณ์เป็ น
รายแรก ขณะที่บางแพลตฟอร์ ม ผู้เสนอซื ้อบริ การมีการก�ำหนดอัตราค่าแรงขันต�
้ ่ำ
เอาไว้ (ดู Eurofound 2015; De Stefano 2016) ท�ำให้ เกิดค�ำถามในเรื่ องอ�ำนาจ
ต่อรองตามมา เพราะในบางแพลตฟอร์ ม ผู้จ้างหรือผู้เสนอซื ้อบริการอาจเลือกไม่รับ
ผู้ท�ำงานจากบางประเทศ โดยระบุอย่างตรงไปตรงมาในประกาศ หรื อใช้ วิธีบล็อก
ผู้ที่เคยรับงานที่เคยประกาศ (Schulz 2017; Milland 2016)
1.3 เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐศาสตร์ การเมือง
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และการขยายความครอบคลุม
ของเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตไปยังผู้ใช้ ทวั่ โลกอย่างรวดเร็ วในทศวรรษที่ผ่านมา เป็ น
แรงขับดันส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มทวีความส�ำคัญขึ ้น (ดู ITU 2016)
แรงผลักดันทางด้ านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนี ้ได้ ยกระดับให้ รูปแบบการจ้ างงาน
แบบยืดหยุ่น หรื อการจ้ างงานแบบเหมาช่วงพัฒนาขึ ้นอีกระดับ โดยผ่านการจัด
โครงสร้ างของงานใหม่ (reorganization of work) ในรูปแบบของการจ้ างเหมาช่วง
แบบออนไลน์ (Graham et al. 2017) ยกตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน Uber และ
Airbnb มีสว่ นช่วยลดต้ นทุนธุรกรรมของการจับคูอ่ ปุ สงค์และอุปทานของบริ การ
และลดต้ นทุนในการบริหารความเสีย่ งของธุรกิจ ท�ำให้ เกิดการจ้ างเหมาช่วงออนไลน์
___________________________
5

ดูตวั อย่างการวิจารณ์จากบทที่ 1 หน้ า 17-19, Scholz (2017)
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ส�ำหรับงานบริ การขนส่งและจัดการที่พกั อาศัย (Drahokoupil and Fabo 2016)
นอกจากนี ้เงือ่ นไขทางด้ านสังคมและวัฒนธรรม ก็มสี ว่ นผลักดันให้ ระบบ
แพลตฟอร์ มกลายเป็ นส่วนประกอบส�ำคัญในการท�ำงานหรื อกระบวนการผลิต
และเป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ หน้ าที่ของเทคโนโลยี
การสื่อสาร ซึง่ ท�ำหน้ าที่ตอบสนองพฤติกรรมใหม่ของผู้คนที่วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เช่น
ผู้คนมีการเคลื่อนย้ ายมากขึ ้น และสมาชิกครอบครัวอยู่กระจัดกระจายและ/หรื อ
มีเวลาว่างไม่ตรงกันมากขึ ้น ดังนัน้ ระบบปฏิบตั กิ ารเช่น แอปพลิเคชัน และฮาร์ ดแวร์
อย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ ตโฟนและแท็บเล็ต จึงกลายเป็ นเครื่ องมือส�ำคัญในการ
บริหารความสัมพันธ์ระยะทางไกลและได้ กลายเป็ นปัจจัยในการผลิตแรงงานในเชิง
อวัตถุหรือการผลิตสิง่ ทีจ่ บั ต้ องไม่ได้ (immaterial labor) เช่น ความรัก ความสัมพันธ์
การดูแลเอาใจใส่ ซึง่ ถือเป็ นส่วนประกอบส�ำคัญ (แต่มกั ถูกละเลยในการวิเคราะห์)
ในกระบวนการผลิตซ� ้ำก�ำลังแรงงาน (reproduction of labor power) อาจกล่าวได้ วา่
ความย้ อนแย้ งประการส�ำคัญที่เกิดขึ ้นก็คือ การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุปกรณ์สอื่ สารส่วนตัว กลับท�ำให้ คนใช้ เวลามากขึ ้นในการสือ่ สารระหว่างกัน
และทีส่ ำ� คัญ ใช้ เวลาส�ำหรับการท�ำงานบนอุปกรณ์สอื่ สารมากขึ ้น (Fortunati 2011)
ทังนี
้ ้ในสหภาพยุโรปพยายามรับมือกับการปรับโครงสร้ างนี ้ด้ วยการออกมาตรการ
ตลาดดิจิทลั เดี่ยว หรื อ Digital Single Market Agenda6 แต่ก็ได้ รับการวิจารณ์วา่
ชุดมาตรการดังกล่าวไม่ได้ ค�ำนึงถึงผลกระทบทางด้ านสังคมและแรงงานอย่าง
รอบด้ าน
1.4 ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
1) ภูมิศาสตร์ ของงานและก�ำลังแรงงานทีเ่ ปลีย่ นไปในเศรษฐกิ จดิ จิทลั
กลุม่ นักวิจยั คณะหนึง่ ท�ำการศึกษาและพบว่ามีรูปแบบที่ชดั เจนของการ
กระจุกตัวของผู้ซื ้อบริ การในกลุ่มประเทศรายได้ สงู (ยกเว้ นอินเดียและมาเลเซีย
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ซึง่ ถือเป็ นกรณีพิเศษ) ขณะที่ประเทศผู้เสนอขายแรงงานดิจิทลั กลับกระจุกอยู่ใน
ประเทศรายได้ ตำ�่ (Graham et al. 2017) สิง่ ทีน่ า่ สนใจก็คอื ขณะทีม่ กี ารกระจุกตัว
ของอุปสงค์ในประเทศรายได้ สงู กลับมีการกระจายตัวของอุปทานในลักษณะที่
กว้ างขวาง ทังนี
้ ้ งานจ�ำนวนไม่น้อยยังคงท�ำในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว เช่น สหรัฐฯ
แคนาดา และอังกฤษ ท�ำให้ เกิดข้ อสรุปว่า มีการแข่งขันกันเสนอขายแรงงานของ
คนงานทังจากในประเทศรายได้
้
ต�่ำและรายได้ สงู ขณะที่มีอปุ สงค์น้อยกว่าอุปทาน
อย่างมาก อันเป็ นเงื่อนไขส�ำคัญที่ท�ำให้ อ�ำนาจการต่อรองของแรงงานดิจิทลั ที่ต�่ำ
มาก (ดูประกอบ Chew Kuek et al. 2015)
งานศึกษาและส�ำรวจจากหลายทวีป ยืนยันตรงกันถึงลักษณะส�ำคัญ
สองประการคือ หนึง่ ข้ อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ของแรงงานแพลตฟอร์ ม ที่พบว่า
มักเป็ นกลุม่ ที่มีอายุน้อย และอาจมีภมู ิหลังมาจากกลุม่ ที่เป็ นคนกลุม่ น้ อย (Burson-Marsteller et al. 2015) และสอง มีการผสมผสานงานในโลกออฟไลน์กบั
ออนไลน์ เพือ่ ให้ มรี ายได้ เพียงพอในการด�ำรงชีวติ (Berg 2016; Joyce et al. 2016)
อย่างไรก็ตาม งานบนแพลตฟอร์ มมีข้อดีในบางเรื่ อง โดยเฉพาะการลด
การกีดกันและเลือกปฏิบตั กิ บั แรงงานบางกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ ทีเ่ ป็ นแรงงานข้ ามชาติ
หรื อแรงงานอพยพที่ไม่ได้ รับสัญชาติตามกฎหมาย หรื อแรงงานที่ไม่มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาต่างเข้ าแข่งขันในตลาดมากขึ ้น นอกจากนี ้แรงงานที่ถกู เลิกจ้ างจาก
ตลาดแรงงานแบบดังเดิ
้ ม (Graham et al. 2017) คนพิการ และคนที่ไม่สามารถ
เข้ าถึงตลาดแรงงาน รวมถึงกลุม่ คนที่ถกู เลือกปฏิบตั จิ ากตลาดแรงงาน เช่น อดีต
ผู้ต้องขัง คนผิวด�ำ คนที่ต้องท�ำงานดูแลเด็ก ผู้สงู อายุหรื อผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้หญิง
ที่เป็ นแม่บ้าน มีโอกาสเข้ าร่ วมในตลาดแรงงานมากขึ ้น (Milland 2016; Scholz
2017)
นอกจากนี แรงงานดิ
้
จทิ ลั บางส่วนสามารถข้ ามข้ อจ�ำกัดของตลาดแรงงาน
ในพื ้นที่ที่อาศัย เมื่อสามารถเสนอขายแรงงานให้ กบั นายจ้ างที่หลากหลายมากขึ ้น
เลือกที่จะท�ำงานตามความถนัดในระยะเวลาที่สนั ้ มีรายได้ มากกว่างานประจ�ำ
ที่เคยท�ำ แต่ข้อเสียของงานดิจิทลั คือ ลักษณะของสัญญาจ้ างที่ไม่มนั่ คง (precariousness) นายจ้ างมีอ�ำนาจต่อรองที่สามารถยกเลิกสัญญาหรื อลดค่าแรงได้
โดยล�ำพัง โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า ท�ำให้ แรงงานมีความรู้สกึ ไร้ อำ� นาจต่อรอง และ
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การลดลงของค่าแรงในตลาด (downward spiral of wages) ซึง่ ปัจจัยส�ำคัญมาจาก
การแข่งขันจากแรงงานจ�ำนวนมากที่เสนอขายบริ การในอัตราที่ต�่ำกว่า (Graham
et al.)
2) สัญญาจ้างแบบยืดหยุ่นและสถานะ “กรรมกรไซเบอร์ ”
ข้ อเสียของงานดิจิทลั ที่ส�ำคัญ คือ ลักษณะของสัญญาจ้ างที่ไม่มนั่ คง
(precariousness) นายจ้ างมีอำ� นาจต่อรองทีส่ ามารถยกเลิกสัญญาหรือลดค่าแรง
ได้ โดยล�ำพังและไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า ท�ำให้ แรงงานมีความรู้ สกึ ไร้ อ�ำนาจต่อรอง
และการลดลงของค่าแรงในตลาด (downward spiral of wages) ซึง่ ปั จจัยส�ำคัญ
มาจาก การแข่งขันจากแรงงานจ�ำนวนมาก ที่เสนอขายบริ การในอัตราที่ต�่ำกว่า
(Graham et al. 2017) ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
จากการทบทวนวรรณกรรม นักวิชาการที่ศกึ ษาเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม
จากมุมมองของงานและสิทธิแรงงานยืนยันตรงกันว่า เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มไม่ควร
ถูกพิจารณาแยกออกจากกระบวนการผลิตสินค้ าและบริการโดยทัว่ ไป อันทีจ่ ริงแล้ ว
มีความต่อเนื่องของกระบวนการทีง่ านประจ�ำถูกเปลีย่ นเป็ นงานชัว่ คราว (casualization) และไม่เป็ นทางการ (informalization) จากภาคอุตสาหกรรม มายังภาค
บริ การและภาคเศรษฐกิจแพลตฟอร์ มในที่สดุ (ILO 2015a; 2015b) ทังนี
้ ้รูปแบบ
การจ้ างงานแบบ “just-in-time” ที่เป็ นลักษณะงานแบบหลังฟอร์ ด (post-fordism)
และเคยจ�ำกัดอยูใ่ นภาคอุตสาหกรรม ก�ำลังแผ่ขยายไปเป็ นรูปแบบการจ้ างงานที่
“เป็ นมาตรฐาน” ของงานบนแพลตฟอร์ ม (De Stefano 2016) สิง่ ที่ก�ำลังเกิดขึ ้นคือ
งานที่เคยท�ำในส�ำนักงานและท�ำโดยพนักงานประจ�ำที่กฎหมายก�ำหนดความ
รับผิดชอบของนายจ้ างให้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานนัน้ กลับถูกถ่ายโอนไปเป็ น
งาน “อิสระ” ทีผ่ ้ ทู ำ� งานไม่ได้ รบั การคุ้มครองจากกฎหมาย และได้ รบั เพียงค่าตอบแทน
ในขณะทีก่ ำ� ลังปฏิบตั งิ านเท่านัน้ ส่งผลให้ คนงานดิจทิ ลั จ�ำนวนมาก ตกอยูใ่ นสภาพ
เดียวกับคนงานในภาคที่มกั เรี ยกกันว่า “งานที่ไม่เป็ นทางการ” หรื อยิ่งไปกว่านัน้
มีการเปรี ยบเทียบคนงานดิจิทลั โดยเฉพาะแรงงานฝูงชนกับแรงงานที่ทำ� ในบ้ าน
ซึง่ เป็ นกลุม่ ทีส่ งั คมมองไม่เห็น (Risak and Warter 2015) ทีค่ นท�ำงานมักถูกละเลย
จากทังในเชิ
้
งนโยบายและเศรษฐกิจ และงานเหล่านี ้ไม่ถกู จัดให้ เป็ น “งาน” ใน
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ความหมายเดิมอีกต่อไป (De Stefano 2016) เงื่อนไขการท�ำงานใหม่นี ้ ท�ำให้
นักวิชาการบางคนเรี ยกคนงานดิจิทลั เหล่านี ้ว่า “กรรมกรไซเบอร์ (cybertariat)”
(Huws 2014; Degryse 2016)
3) สภาพการท�ำงานทีไ่ ม่มนั่ คง และการถ่ายโอนความเสีย่ งและต้นทุน
ของการท�ำงานไปยังคนงาน
ผลที่เกิดขึ ้นตามมาในแง่ของสภาพการท�ำงานก็คือ เงื่อนไขและสภาพแวดล้ อมการท�ำงานที่ต�่ำกว่ามาตรฐานแรงงานของศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะใน
แรงงานดิจทิ ลั ประเภทแรงงานฝูงชน (crowd workers) (Fabo et al. 2017) กล่าวคือ
คนงานดิจิทลั เหล่านี ้ ประสบกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น มีชวั่ โมงท�ำงานที่ยาวนาน
กว่าปกติ เนื่องจากค่าตอบแทน (ต่อชิ ้นงาน) ที่ต�่ำมาก (Aloisi 2015a; Shevchuk
and Strebkov 2015), ต้ องท�ำงานในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเครียดและแรงกดดันสูง
เนื่องจากต้ องแข่งขันกับก�ำลังแรงงานในตลาดแรงงานที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น และต้ อง
ท�ำงานให้ ได้ จำ� นวนมาก (Scholz 2017) ทังที
้ ร่ ายได้ จากการท�ำงานบนแพลตฟอร์ ม
ได้ กลายเป็ นรายได้ หลักของคนจ�ำนวนมาก (Berg 2016) แรงงานดิจิทลั เหล่านี ้
ต้ องแบกรับต้ นทุนและความเสีย่ งจากการท�ำงานเหล่านี ้ด้ วยตนเอง และในระยะยาว
ภาคธุรกิจมีแนวโน้ มในการผลักภาระของการฝึ กอบรมและพัฒนาฝี มือแรงงาน
ไปให้ กบั คนงานเองมากยิ่งขึ ้น (Huws 2016)
ข้ อสังเกตประการส�ำคัญคือ พบว่าสัดส่วนของแรงงานที่ท�ำงานผ่าน
แพลตฟอร์ มอย่างต่อเนือ่ งเป็ นเพียงคนกลุม่ เล็ก แรงงานจ�ำนวนมากสามารถหางาน
ผ่านแพลตฟอร์ มได้ เพียงเป็ นครัง้ คราว หรื อเป็ นงานชัว่ คราวที่อาจท�ำครัง้ เดียวจบ
ไม่มีความต่อเนื่อง (Eurostat 2015; De Groen et al. 2016; Lehdonvirta and
Mezier 2013) นอกจากนี ้ยังมีความเสีย่ งในเรื่ องการไม่ได้ รับค่าตอบแทนหลังจาก
ท�ำงาน ทังนี
้ ้ มีการศึกษาพบว่ากว่า 70% ของแรงงานฝูงชนหรื อฝูงชนออนไลน์
(crowd workers) ไม่ได้ ท�ำงานเดิมอีกหลังจากผ่านไป 6 เดือน (Ross et al. 2010)
ทังที
้ ่แรงงานเหล่านี ้มีความสมัครใจที่จะท�ำงานอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีงานเพียงพอ
ส�ำหรับทุกคน หรื อในอีกกรณีหนึ่ง คือ คนงานไม่สามารถรับกับแรงกดดันจาก
การท�ำงานที่ได้ รับค่าแรงต�่ำ ไม่สม�่ำเสมอและขาดหลักประกันในความมัน่ คงได้
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ค�ำกล่าวของนายลูคสั บีวลั ด์ (Lukas Biewald) ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ของบริษัทคราวด์ฟลาวเวอร์ (Crowdflower) แพลตฟอร์ มออนไลน์สำ� หรับงานแบบ
คราวด์ซอร์ สซิง่ (crowdsourcing) ที่มกั ถูกหยิบยกขึ ้นมาอ้ างถึงในงานวิจยั หลาย
ฉบับนัน้ แสดงให้ เห็นสถานะทีไ่ ม่มนั่ คงของคนงานได้ เป็ นอย่างดี นายบีวลั ด์ กล่าวว่า
“ก่อนหน้ าอินเทอร์ เน็ต เป็ นเรื่ องยากที่จะหาใครสักคน จับให้ เขานัง่ ลงสักสิบนาที
และท�ำให้ เขาท�ำงานให้ คณ
ุ หลังจากสิบนาทีนนไล่
ั ้ เขาออกซะ แต่ด้วยเทคโนโลยี
คุณสามารถหาคนเหล่านันได้
้ จ่ายเขาด้ วยเงินเล็กน้ อยและก�ำจัดพวกเขาหลังจาก
คุณไม่ต้องการพวกเขาอีกต่อไป” (อ้ างใน Schloz 2017, หน้ า 4)
ในเชิงโครงสร้ าง งานแพลตฟอร์ มนันจึ
้ งเป็ นงานที่ไม่มนั่ คงโดยธรรมชาติ
เพราะรูปแบบการจ้ างงานแบบรายชิ ้น เป็ นการเพิม่ ความยืดหยุน่ ให้ กบั ผู้ประกอบการ
เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาในการเลิกจ้ าง และปลดเปลื ้องภาระของผู้จ้างในการจ่าย
ค่าชดเชยต่างๆ ตัวอย่างที่ชดั เจนคือ กรณีของคนขับอูเบอร์ ที่ต้องพยายามขับรถ
ให้ ได้ จ�ำนวนเที่ยวตามเป้าหมายที่บริ ษัทก�ำหนด เพื่อให้ ได้ รับค่าตอบแทนประเภท
แรงจูงใจ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทอย่างอูเบอร์ กลับสามารถผลักภาระในด้ านความ
ปลอดภัย รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าไปให้ กบั คนขับรถผ่านระบบการ
ให้ คะแนน (rating and review) และเสียงสะท้ อน (feedback) (De Stefano 2016)
4) งานทีร่ ายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชี พ
งานวิจยั ในต่างประเทศ ยังพบอีกว่า งานดิจทิ ลั เหล่านี ้มักเป็ นงานรายได้ ตำ�่
ไม่เพียงพอส�ำหรับการยังชีพของคนท�ำงาน และยังมีความมัน่ คงต�ำ่ (Neff 2012)
ในประเด็นของทักษะในการท�ำงาน มีแนวโน้ มสูงว่าเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ ม
ก�ำลังท�ำให้ เกิดการจัดโครงสร้ างใหม่ของงานที่ไม่มีความมัน่ คงและใช้ ทกั ษะการ
ท�ำงานต�่ำเข้ าแทนที่งานที่มีความมัน่ คง เนื่องจากภาคธุรกิจพยายามตัดตอนการ
ท�ำงานและลดขัน้ ตอนในการท�ำงานเพื่อลดต้ นทุนการด�ำเนินงาน หน้ าที่และ
ต�ำแหน่งงานบางอย่างหายไปโดยใช้ แพลตฟอร์ มท�ำหน้ าที่แทนผู้ที่เคยท�ำหน้ าที่
“คนกลาง” ในการจัดสรรงานให้ กบั คนงานที่ไร้ ฝีมือและมีรายได้ ต�่ำ เช่น บริ การ
คอลเซ็นเตอร์สำ� หรับแท็กซี่ หรือบริการจัดหาคนท�ำความสะอาดบ้ านถูกท�ำให้ หายไป
ทังนี
้ ้ ปัจจัยส�ำคัญทีม่ สี ว่ นก�ำหนดระดับรายได้ ได้ แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่
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กายภาพกับงาน งานวิจยั หนึง่ พบว่าสถานทีใ่ นเชิงกายภาพมีความส�ำคัญต่อรายได้
กล่าวคือ คนงานมักได้ รบั ผลตอบแทนจากการท�ำงานสูงขึ ้นในกรณีทที่ ำ� งานออฟไลน์
(หรื อการท�ำงานต้ องอาศัยสถานที่ทางกายภาพ) เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานออนไลน์
(Fabo et al. 2017) อย่างไรก็ตาม ดังทีไ่ ด้ กล่าวไปแล้ ว งานบนโลกออนไลน์มีความ
ต่างจากงานที่ยดึ ติดกับสถานที่ ตรงที่อาจเปิ ดโอกาสให้ คนงานมีฝีมือในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาสามารถแข่งขันกับคนงานในประเทศพัฒนาแล้ วมากขึ ้น
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นคือ เกิดการขยายตัวของงานชัว่ คราว งานที่ไม่ได้ รับ
ค่าจ้ างหรือได้ รับค่าจ้ างต�ำ่ งานทีจ่ า่ ยค่าจ้ างเป็ นรายชิ ้น อันเป็ นผลจากการขยายตัว
ของคราวด์ซอร์สซิง่ (crowdsourcing) ซึง่ ในระยะกลาง ถึงระยะยาว รัฐบาลประเทศ
ต่างๆ จ�ำเป็ นต้ องออกมาตรการเพื่อรับมือกับการเลิกจ้ างขนานใหญ่ในงานบาง
ประเภท การลดลงของค่าจ้ าง รวมถึงสภาพการจ้ างงานทีไ่ ม่มนั่ คง อันเป็ นผลมาจาก
การทีผ่ ้ปู ระกอบการพยายามแยกย่อยกระบวนการท�ำงานให้เล็กลง และใช้แพลตฟอร์ม
เป็ นช่องทางในการหาคนท�ำงานเหล่านัน้ เพื่อลดต้ นทุนค่าจ้ างและสวัสดิการ และ
หลีกเลี่ยงข้ อก�ำหนดในการจ้ างงานที่ก�ำหนดโดยรัฐ
1.5 ประเด็นท้ าทาย
ต่ อการก�ำกับดูแลเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม
1) รูปแบบของการจ้างงานข้ามพรมแดนและขอบเขตอ�ำนาจของกฎหมาย
ดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วนัน้ คราวด์ซอร์ สซิ่ง (crowdsourcing) ซึง่ เป็ นการ
เชื่อมโยงระหว่างผู้ว่าจ้ างและแรงงานทัว่ โลกได้ เปลี่ยนแปลงความหมายในเชิง
เศรษฐศาสตร์ ของสิ่งที่เรี ยกว่าตลาดแรงงานไปอย่างสุดโต่ง ผลที่เกิดตามมาคือ
ก่อให้ เกิดความท้ าทายในการก�ำกับดูแล เพราะรู ปแบบของแพลตฟอร์ มและการ
สื่อสารผ่านสื่อ ท�ำให้ เกิดการซ่อนเร้ นความสัมพันธ์ในการจ้ างงานและสภาพการ
ท�ำงาน ซึง่ มีส่วนส�ำคัญในการปกปิ ดข้ อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้ จริ งของธุรกิจ
แพลตฟอร์ ม หรื อบิดเบือนความเข้ าใจของสังคมไปอย่างมาก (De Stefano 2016)
ทังนี
้ ้จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ พบว่าในสถานการณ์ปัจจุบนั ยังไม่
ปรากฏแนวคิดในการก�ำกับดูแลทีเ่ ป็ นทางการ หรืออย่างดีทสี่ ดุ มีเพียงการตอบสนอง
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เชิงปฏิกิริยาเฉพาะหน้ า และมุง่ เน้ นแก้ ไขผลกระทบข้ างเคียงไม่กี่เรื่ อง (De Groen
et al. 2017) สาเหตุสำ� คัญมาจากการทีแ่ พลตฟอร์ มดิจทิ ลั มีลกั ษณะข้ ามภูมศิ าสตร์
ของรัฐหรื อเขตการปกครอง ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ในทางตรงกันข้ าม ผู้ก�ำหนด
นโยบายหรือนักการเมืองมีเขตอ�ำนาจยึดติดอยูก่ บั พื ้นทีห่ รือเขตการปกครองทีแ่ น่นอน
ในประเด็นนี ้ Graham และคณะ (Graham et al. 2017) เสนอว่า เนื่องจากมีการ
กระจุกตัวของอุปสงค์หรื อความต้ องการเสนอซื ้อบริ การในประเทศรายได้ สงู เพียง
ไม่กี่ประเทศ เพราะฉะนันการก�
้
ำกับดูแลอาจเริ่ มต้ นจากประเทศหรื อรัฐที่มีการ
กระจุกตัวซึง่ ถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์ กอ่ น โดยครอบคลุมถึงอัตราค่าจ้ าง (ต่อชัว่ โมง)
ตามอัตราค่าจ้ างที่เพียงพอต่อการใช้ ชีวิต (living wage) ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประเทศเหล่านี ้ รวมถึงค่าชดเชยและสวัสดิการอื่น เช่น เมื่อถูกเลิกจ้ างก่อนครบ
สัญญา เป็ นต้ น
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีความเห็นแตกออกเป็ นสองฝ่ าย คือ
ฝ่ ายแรก ทีต่ ้ องการให้ มกี ารก�ำกับดูแล กับฝ่ ายทีส่ อง ไม่ต้องการให้ มกี ารก�ำกับดูแล
โดยกลุ่มที่ไม่ต้องการให้ มีการก�ำกับดูแล มักจะกล่าวอ้ างเหตุผลเรื่ องการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในบางเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม อาทิ ภาคการขนส่ง
ของบางประเทศมีการก�ำกับดูแลทีเ่ ข้ มข้ นอยูแ่ ล้ ว เนื่องจากการขนส่งนันกระทบกั
้
บ
ความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการ จึงมีการก�ำกับ โดยเฉพาะในเรื่ องการให้ ใบอนุญาต
ประกอบอาชีพและข้ อก�ำหนดด้ านความปลอดภัยอื่นๆ การถือก�ำเนิดและพัฒนา
อย่างรวดเร็ วของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ มในภาคขนส่งในประเทศเหล่านี ้จึงท้ าทาย
อ�ำนาจในการก�ำกับดูแลของรัฐโดยตรง ในภาคการขนส่งจึงมีแนวโน้ มที่จะมีการ
ก�ำกับดูแลมากกว่าภาคอื่นๆ เช่น บริ การที่พกั อาศัย ทังนี
้ ้ ประเด็นเรื่ องสภาพการ
ท�ำงานนันเป็
้ นประเด็นทีไ่ ด้ รบั ความสนใจเป็ นพิเศษโดยรัฐสภาของเยอรมนี เบลเยียม
และสเปน
2) ความสัมพันธ์ ของการจ้างงานและสถานะลูกจ้าง-นายจ้าง
ประเด็นเรื่ องสถานะของแรงงานแพลตฟอร์ มเป็ นประเด็นส�ำคัญที่ยงั
หาข้ อสรุ ปไม่ได้ ว่าคนงานแพลตฟอร์ มเหล่านี ้ควรถูกพิจารณาว่าเป็ นลูกจ้ าง หรื อ
ผู้ประกอบการอิสระ ซึง่ อุปสรรคนี ้ส่งผลต่อการก�ำกับดูแลโดยใช้ กฎหมายแรงงาน
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ในทุกประเทศ
Lenaerts และคณะ (Lenaerts et al. 2017) ศึกษาการตอบสนองในเชิง
นโยบายของรัฐบาลในประเทศสหภาพยุโรป 7 ประเทศ พบว่าไม่มีฉนั ทามติและ
กรอบแนวคิดที่เป็ นระบบในการตอบสนองของรัฐบาลในเรื่ องของการก�ำกับดูแล
และการก�ำหนดสถานะของคนงานดิจิทลั บนแพลตฟอร์ ม ทัง้ นี ้ การตอบสนอง
ในแต่ละประเทศมักถูกก�ำหนดจากรูปแบบของกฎหมายทีม่ อี ยูแ่ ล้ ว ซึง่ ไม่ครอบคลุม
บริบทการจ้ างงานทีเ่ กิดขึ ้นใหม่ อย่างไรก็ดี ประเทศทีม่ ที า่ ทีทชี่ ดั เจนในเรื่องสถานะ
ของคนงานคือ เดนมาร์ กและสโลวาเกีย ซึง่ มีการยอมรับสถานะผู้ประกอบการอิสระ
ของแรงงานแพลตฟอร์ มบางประเภท ขณะที่ในประเทศเบลเยียมและฝรั่ งเศส
มีการน�ำหลักการเรื่ องสภาพบังคับบัญชา (subordination) มาใช้ เพื่อชี ้ว่าคนงาน
แพลตฟอร์ มมีสถานะเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทแพลตฟอร์ มหรื อไม่ และยังมีดีเบตที่
เกิดจากความพยายามเสนอความคิดทีจ่ ะก�ำหนดสถานะใหม่ให้ กบั คนงานแพลตฟอร์ ม นอกจากนี ้ในประเทศอื่นๆ ใช้ วธิ ีการแบบผสมที่เน้ นพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
กล่าวโดยสรุ ปแล้ ว ความซับซ้ อนในประเด็นเรื่ องการก�ำหนดสถานะของแรงงาน
ยังมาจากกฎระเบียบเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้ องกับสาขาหรือภาคอุตสาหกรรม เช่น ประเทศ
ฮังการี (ถึงแม้ ในภาพรวม ฮังการี จะมีนโยบายที่คอ่ นข้ างเป็ นกลางในเรื่ องแพลตฟอร์ ม) สเปน เดนมาร์ ก สโลวาเกีย มีกฎหมายที่ก�ำหนดสถานะของคนท�ำงาน
ในภาคการขนส่งเอาไว้ อย่างชัดเจนว่าเป็ นผู้ประกอบการอิสระ เป็ นต้ น ส่วนประเทศ
ที่สถานะแรงงานยังคลุมเครื อ เพราะกฎหมายนิยามสถานะไว้ ว่าถูกก�ำหนดจาก
รายได้ ได้ แก่ เบลเยียม เยอรมนี
ตัวอย่างข้ อเสนอการนิยามสถานะคนงานดิจิทลั ในประเทศต่างๆ
เบลเยียม
ในปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) รัฐมนตรีกระทรวงการจ้ างงานและเศรษฐกิจ
เสนอให้ มกี ารตังสถานะคนงานดิ
้
จทิ ลั ใหม่ ทีไ่ ด้ รับการคุ้มครองต�ำ่ กว่าแรงงานทัว่ ไป
แต่สงู กว่าผู้ประกอบการอิสระ ขณะนี ้ยังไม่มีแผนปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจน (Lenaerts et al.
2016) นอกจากนี ้ กฎหมายเดอ ครู (Loi-De Croo) ที่เสนอโดยรัฐมนตรี ด้านการ
พัฒนาการสื่อสารและดิจิทลั ยังได้ ให้ สทิ ธิในการลดการจ่ายภาษี รายได้ จาก 33%
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เป็ น 10% ในกรณีทคี่ นงานแพลตฟอร์ มมีรายได้ จากการท�ำงานแพลตฟอร์ มเกินกว่า
5,000 ยูโรต่อปี (Kilhoffer and Lenaerts 2017)
ฝรั่ งเศส
มีแนวคิดคล้ ายคลึงกันกับเบลเยียม ผู้ตรวจแรงงานได้ ท�ำการศึกษาว่า
ควรเสนอสถานะใหม่หรือไม่ แต่ได้ ข้อสรุปว่ากรอบของกฎหมายทีม่ อี ยูเ่ ดิมก็เพียงพอ
ทีจ่ ะน�ำมาปรับใช้ (Lenaert et al. 2017) แนวคิดนี ้สอดคล้ องกับข้ อเสนอในสหรัฐฯ
(ดู Harris and Kruger 2015; Surowiecki 2015)
3) การนิ ยามแพลตฟอร์ ม และการเปลีย่ นความหมายของ “บริ ษัท”
คล้ ายคลึงกับประเด็นถกเถียงในเรื่ องสถานะความเป็ นลูกจ้ าง-นายจ้ าง
ในท�ำนองเดียวกัน มียงั การถกเถียงเชิงนโยบายในเรื่ องสถานะของแพลตฟอร์ ม
กล่าวคือ แพลตฟอร์ มควรถูกนิยามว่าเป็ นเพียงตัวกลาง (intermediary) ในการจับคู่
อุปสงค์และอุปทาน ตามที่ผ้ ปู ระกอบการอย่างเช่นอูเบอร์ กล่าวอ้ าง หรื อควรถูก
นิยามให้ เป็ นนายจ้ างของคนท�ำงาน ทังนี
้ มี้ กรณีพเิ ศษคือ คนงานส่งของโดยจักรยาน
ที่ท�ำงานให้ กบั แพลตฟอร์ มเดริ เวอรู (Deliveroo) ในเบลเยียม แสดงความต้ องการ
ทีจ่ ะมีสถานะเป็ นคนงานของบริษทั และท�ำให้ เกิดกระบวนการทีจ่ ะผลักดันให้ บริษทั
ยอมรับสถานะนายจ้ างตามมา
ดูเหมือนว่าในแต่ละประเทศ หน่วยงานของรัฐทีแ่ สดงความตืน่ ตัวในทีจ่ ะ
ก�ำหนดสถานะของผู้ประกอบการให้ ชดั เจนนันล้
้ วนเป็ นหน่วยงานที่คาดว่าจะได้
ประโยชน์จากการก�ำหนดสถานะดังกล่าว เช่น หน่วยงานด้ านภาษี ในเดนมาร์ ก
และเบลเยียม (Lenaerts et al. 2017) เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี Lenaerts และคณะ
(Lenaerts et al. 2017) กล่าวว่าประเด็นนี ้สัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับค�ำถามเรื่ อง
สถานะของคนงานแพลตฟอร์มซึง่ เป็ นไปในท�ำนองเดียวกัน ผู้มสี ว่ นได้ เสียหลักล้ วนมี
แรงจูงใจที่จะปล่อยให้ สถานะดังกล่าวมีความคลุมเครื อ กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
เจ้ าของแพลตฟอร์ มนันได้
้ ประโยชน์จากการไม่ยอมรับสถานะลูกจ้ างของคนท�ำงาน
ขณะทีค่ นท�ำงานบางส่วนมีแรงจูงใจทีจ่ ะมีสถานะคลุมเครือเพือ่ ประโยชน์ทจี่ ะไม่ต้อง
จ่ายภาษี ส่วนรัฐบาลในหลายประเทศเอง เช่นในกรณีของเดนมาร์ ก ก็มีแรงจูงใจ
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ที่จะปล่อยให้ เกิ ดความคลุมเครื อ เพื่อหลีกเลี่ยงความรั บผิดชอบต่อสิทธิ และ
สวัสดิการของคนงาน
ประเด็นของการนิยามความเป็ นนายจ้ าง-ลูกจ้ าง รวมถึงการนิยามแพลตฟอร์ มและการเปลี่ยนความหมายของบริ ษัท น�ำไปสูข่ ้ อถกเถียงเรื่ องการเก็บภาษี
เงินได้ ของผู้ประกอบการที่เป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์ มและแรงงานดิจิทลั ตามมาเป็ น
ลูกโซ่ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ประเทศเบลเยียมเสนอให้ มีระบบการเก็บ
ภาษี ใหม่ที่แบ่งแยกรายได้ จากแรงงานและรายได้ จากบริ ษัทหรื อผู้ประกอบการ
ทีเ่ ป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์ มชัดเจน เช่น ถ้ ารายได้ จากแรงงานไม่ถงึ ขันต�
้ ำ่ 5,100 euro
ให้ เสียภาษี รายได้ นิติบุคคล 10% โดยไม่มีภาษี มูลค่าเพิ่มและการหักลดภาษี
สาธารณะอื่นๆ ในทางตรงกันข้ าม ในบางประเทศเช่น เดนมาร์ ก มีกฎหมายที่อาจ
ถูกใช้ เพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทแพลตฟอร์ ม เช่นกฎหมายที่วา่ บริ ษัทต่างชาติ
ที่ไม่มีสำ� นักงานในประเทศไม่จ�ำเป็ นต้ องรายงานข้ อมูลเรื่ องรายได้ ในทางกลับกัน
ผู้ประกอบการอิสระกลับต้ องรายงานข้ อมูลรายได้ และจ่ายภาษีมลู ค่าเพิม่ เป็ นต้ น
ประเด็นเรื่ องการนิยามความสัมพันธ์ จึงยังเกี่ยวโยงไปถึงการทบทวนหรื อท� ำให้
กฎหมายเดิมที่มีอยูท่ นั ต่อการเปลี่ยนแปลงด้ วย
4) สิ ทธิ ในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองแบบรวมหมู่ และการคุม้ ครอง
ทางสังคม
รูปแบบการตอบสนองในเชิงนโยบายของแต่ละประเทศนัน้ ยังขึ ้นอยูก่ บั
โครงสร้ างเชิงสถาบันในแต่ละประเทศ เช่น กฎหมายก�ำหนดให้ คา่ แรงและสภาพ
การท�ำงานถูกก�ำหนดโดยการเจรจาต่อรองรวมหมูภ่ ายในสถานประกอบการ หรื อ
เป็ นไปตามกฎหมายค่าแรง เช่น ค่าแรงขันต�
้ ่ำ เป็ นต้ น
กฎหมายการแข่งขันในปั จจุบนั ของสหภาพยุโรปนันไม่
้ อนุญาตให้ มีการ
รวมกลุม่ ของผู้ประกอบการอิสระ (self-employed) เพื่อเจรจาต่อรองแบบรวมหมู่
เพราะถือว่าการรวมกลุม่ ต่อรองกันของผู้ประกอบการเพื่อให้ ได้ คา่ ตอบแทนสูงขึ ้น
เป็ นการบิดเบือนตลาด จึงท�ำให้ เกิดอุปสรรคในการรวมตัวของคนท�ำงานประเภท
คราวด์ซอร์ สซิ่ง (crowdsourcing) นอกจากนี ้ แพลตฟอร์ มของคราวด์ซอร์ สซิ่ง
ยังมีลกั ษณะคล้ ายการประมูลงานของบริษทั ผู้รบั เหมา ทีก่ ฎหมายยกเว้ นสิทธิในเรื่อง
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สัญญาจ้ างมาตรฐานและสิทธิในเรื่องข้ อมูลข่าวสาร ซึง่ เป็ นสิทธิทกี่ ฎหมายได้ กำ� หนด
ให้ พนักงานโดยทัว่ ไปได้ รับจากนายจ้ าง ท�ำให้ คนงานดิจิทลั ประเภคราวด์ซอร์ สซิง่
หรื อ crowdworkers เหล่านี ้ไม่ได้ รับความคุ้มครองและสวัสดิการอืน่ ๆ เช่น วันหยุด
ที่ได้ รับค่าจ้ าง เป็ นต้ น (Rothig 2017)
ถึงแม้ จะมีข้อจ�ำกัดของกฎหมายแรงงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คนงาน
ดิจิทลั หลายกลุม่ มีความพยายามรวมตัวกันในแบบที่นกั วิชาการเรี ยกว่าการริ เริ่ ม
แบบอ่อน (soft initiatives: Scheiber 2017) หรื อ สหภาพแบบอ่อน (soft union:
Aloisi 2015b; Kilhoffer et al. 2017) หรื อการรวมตัวแบบหลวมๆ เช่นตัวอย่างของ
คนงานดิจทิ ลั ทีแ่ ลกเปลีย่ นข้ อมูลเกีย่ วกับงานและประเมินผู้จ้างบนเว็บ Turkopticon
อย่างไรก็ดี ตัวอย่างที่เป็ นข้ อยกเว้ น คือ การรวมกลุม่ ของคนงานอูเบอร์ ในประเทศ
ฝรั่งเศสในรูปแบบของสหภาพแรงงาน ภายใต้ ชอื่ สหพันธ์ผ้ ขู บั ขีย่ านพาหนะส่วนตัว
(Syndicat des chauffeurs privés VTC หรื อ Union of Passenger Transport
Operators) (ดู Kilhoffer et al. 2017 ส�ำหรับรายละเอียด)
นอกจากการผลักดันจากองค์กรแรงงานและในบางกรณีจากการรวมกลุม่
ของคนงานแพลตฟอร์ มเอง ในฝั่งของรัฐบาลและนักการเมือง มีความพยายามทีจ่ ะ
ก�ำกับดูแลธุรกิจบนแพลตฟอร์ มด้ วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง รัฐบาลฝรั่งเศสได้ ผ่าน
กฎหมายใหม่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ในการ
เก็บภาษี จากแพลตฟอร์ มที่ขายสินค้ าและบริ การ เพื่อน�ำภาษี ไปชดเชยให้ กับ
คนงานในกรณีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุและส�ำหรับฝึ กอบรมคนงานแพลตฟอร์ มในภาคขนส่ง
ทังรถยนต์
้
และจักรยาน นอกจากนี ้ ในสหรัฐฯ รัฐบาลท้ องถิ่นในระดับเมือง ยังได้
ออกกฎเกณฑ์ตา่ งๆ เช่น ในหลายเมืองของรัฐเท็กซัส มีแนวคิดควบคุมคนขับรถใหม่
โดยเพิม่ มาตรการตรวจสอบลายนิ ้วมือและประวัตอิ าชญากรรม ขณะทีใ่ นรัฐนิวยอร์ก
เนือ่ งจากบริการเรียกรถโดยสารผ่านระบบร่วมเดินทาง (ride-hailing) ยังผิดกฎหมาย
อูเบอร์ จงึ ให้ บริการภายใต้ กฎหมายควบคุมบริการขนส่งเอกชนหรื อรถด�ำทีค่ วบคุม
แท็กซีแ่ ละบริการลิมซู นี ดังนัน้ คนขับรถของอูเบอร์ หรื อแพลตฟอร์ มอืน่ จ�ำเป็ นต้ อง
มีใบขับขี่สำ� หรับบริการรถเอกชนทีเ่ รี ยกว่า TLC (Taxi and Limousine’s Commission license)
ตัวอย่างหนึง่ ที่น่าสนใจอย่างยิ่งยวด และมักถูกหยิบยกขึ ้นมาเป็ นกรณี
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ศึกษาของโมเดลความร่วมมือระหว่างธุรกิจแพลตฟอร์มและการรวมกลุม่ ของคนงาน
ทีส่ ามารถจัดให้ มกี ารคุ้มครองทางสังคมกับคนงานแพลตฟอร์ ม คือ พันธมิตรธุรกิจ
ระหว่างเดลิเวอรู (Deliveroo) และเอสเอ็มอาร์ ท (SMart) แพลตฟอร์ มสหกรณ์ใน
ประเทศเบลเยียม ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ คนงานเดลิเวอรูมที างเลือกทีจ่ ะมีสถานะผู้รับจ้ าง
อิสระและได้ รับค่าตอบแทนสูงกว่า หรื อถ้ าหากเลือกมีสถานะเป็ นลูกจ้ างของเอสเอ็มอาร์ ทที่มีคา่ ตอบแทนเป็ นตัวเงินต�่ำกว่า แต่ได้ รับสวัสดิการ อาทิ การฝึ กอบรม
เรื่ องความปลอดภัย ประกันอุบตั ิเหตุและได้ รับค่าชดเชยรายจ่ายอุปกรณ์ในการ
ท�ำงาน ฯลฯ เป็ นทีน่ า่ เสียดายอย่างยิง่ ทีเ่ ดลิเวอรูยตุ คิ วามร่วมมือในปลายปี ค.ศ. 2016
(พ.ศ. 2559) ทังนี
้ ้มีการวิเคราะห์วา่ ท่าทีของรัฐบาล ในกรณีนี ้คือ รัฐบาลเบลเยียม
ต่อเรื่ องสถานะและสิทธิของคนงานแพลตฟอร์ มนัน้ มีสว่ นส�ำคัญอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริ มหรื อสร้ างอุปสรรคต่อนวัตกรรมในการรวมกลุ่มที่เป็ นประโยชน์ของการ
คุ้มครองทางสังคมของคนงาน
5) สภาพการท�ำงานและการละเมิ ดสิ ทธิ ฯ
เทรเบอร์ โชลซ์ (Trebor Scholz) เปิ ดเผยว่าคนงานแพลตฟอร์ มของ
แอมะซอน (Amazon) และอูเบอร์ (Uber) นันถู
้ กละเมิดสิทธิตา่ งๆ หลายประการ
ในการท�ำงาน อาทิ การถูกควบคุมในทางกายภาพ เช่นกรณีของคนงานในโกดัง
ของแอมะซอน ทีถ่ กู ติดตามการเคลือ่ นไหวด้วยระบบเซ็นเซอร์ ทังนี
้ มี้ กรณีทแี่ อมะซอน
เลิกจ้ างคนงานในโกดัง โดยใช้ หลักฐานที่เป็ นบันทึกการท�ำงานซึ่งติดตามการ
เคลื่อนไหวทางกายภาพและเวลาหยุดพักของคนงานละเอียดในระดับนาทีและ
วินาที ในท�ำนองเดียวกัน ก็มหี ลักฐานทีเ่ ปิ ดเผยว่าอูเบอร์ ใช้ ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน
ทีบ่ นั ทึกข้ อมูลการเดินทางของผู้ขบั และผู้โดยสาร ซึง่ เข้ าข่ายละเมิดความเป็ นส่วนตัว
ของเจ้ าของข้ อมูล และถือเป็ นการละเมิดสิทธิฯ ขันรุ
้ นแรง (2017)
นอกจากนี ้มิลแลนด์ (Milland 2016) ได้ เปิ ดเผยถึงประสบการณ์สว่ นตัว
จากการท�ำงานคราวด์ซอร์ สซิ่ง (crowdsourcing) ของตนเองที่มีชวั่ โมงยาวนาน
มากเนื่องจากได้ รับค่าตอบแทนที่ต�่ำมาก รวมถึงปั ญหาอื่น เช่น การถูกโกงค่าจ้ าง
และต้ องท�ำงานทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา เช่น จัดหมวดหมูห่ รือเขียนค�ำบรรยายให้ ภาพถ่าย
อาชญากรรมหรื อภาพโป๊ เปลือย ซึง่ ถือเป็ นสภาพการท�ำงานที่ต้องเผชิญกับความ
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กลัวและความกดดันในทางจิตวิทยา ยังไม่รวมถึงความเครียดทีเ่ กิดจากการแข่งขัน
กับคนงานอืน่ บนแพลตฟอร์ม ทังนี
้ มิ้ ลแลนด์ยงั กล่าวเพิม่ เติมว่างานบนแพลตฟอร์ ม
ประเภทคราวด์ซอร์ สซิง่ เป็ นงานทีม่ ผี ลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจของคนท�ำงาน
อย่างมาก จึงจ�ำเป็ นต้ องถูกก�ำกับดูแลหรือตรวจสอบจากสังคม เขายังได้ ยกประเด็น
เรื่ องแนวโน้ มที่คนงานดิจิทลั จ�ำนวนมาก ถึงแม้ จะท�ำงานเต็มเวลา แต่กลับไม่มี
ความสามารถในการจ่ายเงินอุดหนุนระบบประกันสังคม เพราะมีรายได้ ต�่ำเกินไป
ท�ำให้ ต้องพึง่ พาระบบสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐมากยิ่งขึ ้น
1.6 กรณีตวั อย่ าง
ข้ อถกเถียงในกรณีแพลตฟอร์ มอูเบอร์
1) ดาบสองคม: การแข่งขันเสรี หรื อการผูกขาด?
บริชเชน โรเจอร์ ส (Brishen Rogers) อาจารย์ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัย
เทมเพิล (Temple University) เสนอว่าบริ การของอูเบอร์ มีสว่ นดีในการลดต้ นทุน
ธุรกรรมในธุรกิจแท็กซี่ และท�ำให้ เกิดการแข่งขันที่เสรี มากขึ ้น เนื่องจากรากของ
ปัญหาแท็กซีใ่ นสหรัฐฯ นันมาจากต้
้
นทุนธุรกรรม (transaction costs) ในการเรียกรถ
ที่สงู ขณะที่แท็กซี่มกั กระจุกตัวในเขตที่มีผ้ ใู ช้ บริ การหนาแน่น ด้ วยสาเหตุดงั กล่าว
ผู้ใช้ บริ การโดยทัว่ ไปจึงไม่สามารถเรี ยกรถแท็กซี่เมื่อมีความต้ องการใช้ บริ การได้
ในอดีต รัฐแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยลดการก�ำกับดูแล ซึง่ กลับท�ำให้ ปัญหานี ้แย่ลง
เพราะจ�ำนวนแท็กซี่ที่ให้ บริ การเพิ่มจ�ำนวนมากขึ ้น แต่การกระจุกตัวของแท็กซี่
ในบางพื ้นที่ยงั คงเกิดขึ ้นเช่นเดิม และส่งผลกระทบข้ างเคียงให้ ผ้ ใู ห้ บริ การต้ องขึ ้น
ราคาค่าบริ การเพื่อให้ สามารถอยูร่ อดได้
ดังนัน้ ความส�ำเร็จของอูเบอร์จงึ ไม่ได้ มาจากความสามารถในการหลีกเลีย่ ง
และใช้ ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มาจากการ
ช่วยลดต้ นทุนธุรกรรมในการเรี ยกหาบริการของผู้บริโภค ซึง่ ท�ำให้ เกิดประโยชน์ตอ่
ผู้โดยสาร นอกจากนี ้ยังช่วยแก้ ไขปัญหาของบริการเรียกรถจากบริษทั ทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ
และผู้รบั บริการมีแรงจูงใจทีจ่ ะไม่ตามนัด กล่าวโดยสรุปแล้ว ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก รูปแบบของบริการทีเ่ สนอโดยอูเบอร์ทำ� ให้ เกิดตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์
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มากขึ ้น เพราะราคาและปริมาณของบริการถูกก�ำกับโดยกลไกอุปสงค์และอุปทาน
ที่มีต้นทุนธุรกรรมต�่ำและมีการบังคับใช้ สญ
ั ญาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี
มีข้อกังวลว่าการผูกขาดตลาดผ่านการเป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์ มของบริ ษัทอย่าง
อูเบอร์ นนั ้ อาจเปิ ดโอกาสให้ อเู บอร์ สามารถก�ำหนดราคาเทียมในช่วงเริ่ มต้ นของ
การให้ บริการ เพือ่ ให้ เกิดอุปสงค์ของผู้ใช้ บริการใหม่ ซึง่ เป็ นความเสีย่ งในระยะยาว
ที่ยงั ไม่สามารถชี ้ชัดลงไปได้
ข้ อโต้ แย้ งอีกประการเกี่ยวกับข้ อดี ซึง่ เป็ นลักษณะร่วมของระบบแพลตฟอร์ ม ของทังบริ
้ การเรี ยกรถอย่างอูเบอร์ และเช่าที่พกั อย่างแอร์ บเี อ็นบี คือ ช่วยให้
เกิดการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรในแง่เศรษฐกิจมากขึน้ ในกรณี ของอูเบอร์
มีข้อโต้ แย้ งว่าบริการของอูเบอร์อาจช่วยลดการเพิม่ จ�ำนวนรถยนต์สว่ นบุคคลในเมือง
และลดพื ้นที่ส�ำหรับจอดรถ รวมไปถึงการลดลงของอุบตั ิเหตุจากการเมาแล้ วขับ
อย่างไรก็ดี โรเจอร์ ส (Rogers 2016) สรุปข้ อวิจารณ์และข้ อกังวลเกี่ยวกับโมเดล
ธุรกิจของอูเบอร์ เอาไว้ ดงั นี ้
(1) เป็ นการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรมกับผู้ขบั เดิมทีท่ ำ� ตามกฎระเบียบของ
การจราจรและการขนส่ง
(2) อาจก่อให้ เกิดการผูกขาดในอนาคต
(3) ก่อให้ เกิดความเสี่ยงส�ำหรั บผู้โดยสาร เพราะไม่ได้ มีการก�ำหนด
มาตรฐานประกันภัยเอาไว้
(4) เกิดการละเมิดความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การหรื อผู้โดยสาร เพราะ
มีการน�ำข้ อมูลของผู้โดยสารไปใช้ ประโยชน์โดยไม่ได้ รับอนุญาต
(5) เปิ ดโอกาสให้ เกิดการเลือกปฏิบตั แิ ก่ผ้ ขู บั และผู้โดยสาร
(6) ลดมาตรฐานของสภาพการท�ำงานและค่าตอบแทนของคนขับแท็กซี่
ทังนี
้ ้ ถึงแม้ ข้อวิจารณ์ในเรื่ องการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมและการครอบง�ำ
ตลาดจะมีน� ้ำหนักค่อนข้ างมาก แต่ก็เป็ นไปได้ ว่า อูเบอร์ อาจพบกับการแข่งขัน
ที่รุนแรงจากธุรกิจคู่แข่งบนแพลตฟอร์ มที่สามารถลอกเลียนเทคโนโลยี เพราะ
ต้ นทุนการเปลี่ยนไปใช้ บริ การผู้ให้ บริ การอื่นค่อนข้ างต�่ำ
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2) คนขับรถอูเบอร์ ผูป้ ระกอบการอิ สระหรื อคนงาน
โรเซนบลาทและสตาร์ค (Rosenblat and Stark 2015) นิยามคนขับอูเบอร์
ว่าเป็ น “แรงงานอัลกอริ ทมึ่ (algorithmic labor)” เพราะกระบวนการท�ำงานของ
คนขับรถถูกควบคุมจากอัลกอริทมึ่ (algorithm) ในระบบปฏิบตั กิ าร ทีเ่ ป็ นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการก�ำหนดความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างบริ ษัทและคนขับ อูเบอร์ จงึ
มีอ�ำนาจเต็มที่ในการควบคุมวิธีการท�ำงานของคนขับโดยผ่านระบบปฏิบตั ิการ
ดังกล่าว นอกจากนันแล้
้ ว อูเบอร์ ยงั สามารถใช้ กลยุทธ์ อื่นๆ เพื่อเพิ่มอ�ำนาจการ
ควบคุมต่อคนขับรถ เช่น ใช้ การตลาดและภาษาที่สื่อให้ เข้ าใจว่าคนท�ำงานเป็ น
ผู้ประกอบการที่มีเสรี ภาพในการท�ำงาน เช่นสามารถเลือกชัว่ โมงการท�ำงานของ
ตนเอง เป็ นต้ น ในความเป็ นจริ ง ในฐานะเจ้ าของแพลตฟอร์ ม อูเบอร์ สามารถ
ใช้ อ�ำนาจตลาดในหลีกเลี่ยงและลดการก�ำกับดูแลลง (de Groen and Maselli
2016) ดังจะเห็นได้ จากการทีใ่ นปัจจุบนั คนท�ำงานเป็ นฝ่ ายเดียวทีแ่ บกรับความเสีย่ ง
จากการไม่มีงานบนแพลตฟอร์ ม
ข้ อสังเกตประการส�ำคัญ นายแม็ทธิว เทย์เลอร์ (Matthew Taylor) ผู้ได้ รับ
มอบหมายจากนายกฯ อังกฤษให้ ท�ำรายงานเกี่ยวกับข้ อนโยบายในการก�ำกับดูแล
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม กล่าวว่าแรงงานแพลตฟอร์ มมีสิทธิแรงงานต่างๆ อยู่แล้ ว
ปั ญหาจึงอยู่ที่วา่ ในข้ อถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน มักจะเริ่ มต้ นจากสมมุติฐาน
ว่าแรงงานเหล่านี ้ไม่มีสทิ ธิใดๆ เลย
อย่างไรก็ดี การตีความสถานะของคนขับรถอูเบอร์ นนั ้ แตกต่างกันไปตาม
บริบทของกฎหมายและความเข้ มแข็งของขบวนการแรงงานในแต่ละประเทศ อาทิ
ในสหรัฐฯ กรณีของคนขับอูเบอร์ เป็ นเพียงหนึง่ ในไม่กี่ตวั อย่างที่เด่นชัด ที่ชี ้ชัดว่า
คนงานแพลตฟอร์ มมีสถานะผู้ประกอบการอิสระ (contractor)
ขณะที่ในสัญญาของอูเบอร์ ในอังกฤษ กลับก�ำหนดให้ คนขับอูเบอร์ เป็ น
“ผู้บริ โภค” หรื อผู้ใช้ งานระบบปฏิบตั ิการดังกล่าว เป็ นที่น่าสังเกตว่าในยุโรปเอง
เมือ่ มีการฟ้องร้ องจากฝ่ ายของคนงาน มีแนวโน้ มทีศ่ าลจะตัดสินชี ้ไปในทางสนับสนุน
ข้ อโต้ แย้ งของฝ่ ายคนขับรถอูเบอร์ อาทิ
• ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ศาลแรงงานชันต้
้ นประจ�ำ
ลอนดอน (London Employment Tribunal) ในอังกฤษ ชี ้ให้ คนขับอูเบอร์ มีสถานะ
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เป็ นพนักงานของอูเบอร์ จึงมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนตามกฎหมายเช่น ค่าแรงขันต�
้ ่ำ
เงินบ�ำนาญและเงินชดเชยวันหยุดประจ�ำปี ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017
(พ.ศ. 2560) ปรากฏว่าศาลในชันอุ
้ ทธรณ์ ยังคงยืนยันให้ คนขับอูเบอร์ มสี ถานะเป็ น
พนักงานของบริ ษัท
• ในเดื อนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ศาลสหภาพยุโรป
(European Court of Justice) วินิจฉัยให้ อูเบอร์ เป็ นบริ ษัทผู้ด�ำเนินการด้ าน
การขนส่ง จ�ำเป็ นต้ องท�ำตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาต (http://www.bbc.
com/news/technology-39882766)
• ในสหรัฐฯ คณะกรรมาธิการด้ านพาณิชย์ (Federal Trade Commission)
สัง่ ปรับอูเบอร์ ในเรื่ องการโฆษณาเกินจริ งในเรื่ องรายได้ ของผู้ขบั ที่อเู บอร์ โฆษณา
เกินจริงให้ ผ้ ขู บั รถเช่ารถผ่านระบบ “ต้ นทุนต�ำ่ ” ที่ในความเป็ นจริง ไม่ได้ มีต้นทุนต�ำ่
ตามที่ประกาศไว้
3) การต่อสูข้ องคนงานกลุ่มต่างๆ
มีความพยายามจากฝั่งของคนขับรถอูเบอร์ทงในยุ
ั ้ โรปและสหรัฐฯ ในการใช้
กระบวนการศาลเพือ่ ก�ำหนดสถานะแรงงานให้กบั ตนเอง อาทิ ในกรกฎาคม ค.ศ. 2017
(พ.ศ. 2560) ศาลรัฐบาลกลางในรัฐนอร์ ธ แคโรไลนา (North Carolina) ของสหรัฐฯ
ได้ ตดั สินเบื ้องต้ นรับการฟ้องร้ องคดีต่อบริ ษัทอูเบอร์ ในนามของกลุ่มคนขับรถ
โดยผ่านตัวแทน (class action lawsuit) ซึ่งมีผลให้ คนขับรถอูเบอร์ ทวั่ ประเทศ
สามารถเข้ าร่วมสนับสนุนการด�ำเนินคดีกบั อูเบอร์ เพื่อคัดค้ านการก�ำหนดสถานะ
ดังกล่าว ภายใต้ กฎหมาย Fair Labor Standards Act
อีกกรณี คือ การรวมตัวของคนขับรถอูเบอร์ ในเมืองนิวยอร์ กผ่านตัวแทน
ของกลุ่มเครื อข่ายคนงานแท็กซี่นิวยอร์ ก (New York Taxi Workers Alliance)
เพื่อเรี ยกร้ องให้ อเู บอร์ จ่ายค่าแรงขันต�
้ ่ำ สวัสดิการและค่าชดเชยย้ อนหลังให้ กบั
คนขับรถของอูเบอร์ ทังนี
้ ้ มีกรณีของการฟ้องร้ องจากคนขับรถอูเบอร์ ที่ยงั ค้ างอยู่
ในศาลทัว่ สหรัฐ อย่างน้ อย 8 กรณีใน 7 รัฐ ไม่นบั รวม 4 กรณีที่ศาลไม่รับฟ้องคดี
ในนามของกลุม่ แต่โอนไปเป็ นการไกล่เกลี่ยระหว่างคนขับอูเบอร์ เป็ นรายบุคคล
กับบริ ษัท
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4) การตีความสถานะ “แรงงาน” โดยใช้กฎหมายทีม่ ี อยู่
นักวิชาการอเมริ กนั ที่สนับสนุนการก�ำกับดูแลแพลตฟอร์ มเพื่อคุ้มครอง
สิทธิแรงงานได้ สนับสนุนการตีความกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน
บนแพลตฟอร์ ม (ดู Scholz 2017 บทที่ 5 และ Rogers 2015) ว่า มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับสิทธิแรงงานหลายฉบับ ได้ แก่
(1) กฎหมายมาตรฐานแรงงานที่เป็ นธรรม (Fair Labor Standards Act,
FLSA) ก�ำหนดให้ นายจ้ างต้ องจ่ายค่าแรงขันต�
้ ่ำและค่าตอบแทนส�ำหรับ
การท�ำงานล่วงเวลาให้ กบั ลูกจ้ าง ดังนัน้ ในกรณีของอูเบอร์ หากคนขับ
อูเบอร์ มีสถานะลูกจ้ าง บริ ษัทอูเบอร์ มีภาระหน้ าที่ต้องจ่ายค่าแรงขันต�
้ ่ำ
และค่าตอบแทนล่วงเวลาให้ กบั คนขับรถทุกคน
(2) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ (National Labor Relations Act)
ได้ รับรองสิทธิในการรวมตัวต่อรองของคนงานในรูปของสหภาพแรงงาน
นอกจากนี ้ลูกจ้ างในสหรัฐฯ ยังได้ รับความคุ้มครองในเรื่ องของการเลือก
ปฏิบตั บิ นพื ้นฐานเรื่ องเพศ ผิวสี ความพิการ ฯลฯ และการคุ้มครองอื่นๆ
เช่น จากการล่วงละเมิดทางเพศ ภายใต้ กฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil
Rights Act 1964) และกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้ างงาน
(Discrimination in Employment Act)
ในบริบทของกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ โดยปกติ นายจ้ างมีอ�ำนาจควบคุม
กระบวนการท�ำงานของพนักงานหรื อลูกจ้ าง ขณะที่ผ้ ทู ำ� สัญญาจ้ างอิสระ (independent contractor) จะไม่ถกู ควบคุมกระบวนการท�ำงาน แต่ถกู ควบคุมผ่าน
ผลลัพธ์ของงานทีต่ ้ องส่งมอบให้ ครบถ้ วน มีคณ
ุ สมบัตทิ ตี่ รงตามสัญญาจ้ าง ดังนัน้
ศาลจึงใช้ หลักเกณฑ์เรื่ อง “การควบคุม” ในการตัดสินว่าคนงานดิจิทลั เป็ นลูกจ้ าง
หรื อพนักงานของบริ ษัทแพลตฟอร์ มหรื อไม่ กล่าวอีกนัยก็คือ สามารถชี ้ได้ วา่ เกิด
ความสัมพันธ์ ของการจ้ างงานขึ ้น เมื่อความสัมพันธ์ ผ่านการทดสอบ 4 ประการ
ดังนี ้
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(1) การทดสอบอย่างง่าย ในกรณีที่นายจ้ างมีการจัดหาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ในการท�ำงานให้
(2) นายจ้ างมีความสามารถในการควบคุมกระบวนการของงาน
(3) นายจ้ างจัดหาสถานที่ท�ำงานให้
(4) คนงานท�ำงานให้ กบั นายจ้ างเพียงรายเดียว จึงมีความสัมพันธ์แบบ
พึง่ พิงกับนายจ้ างหรื อบริ ษัทดังกล่าว
บริชเชน โรเจอร์ส (Brishen Rogers) ยังโต้ แย้ งอีกว่า ความไม่สามารถชี ้ชัด
ไปได้ วา่ คนขับรถอูเบอร์ เป็ นพนักงานของบริษทั หรือท�ำงานตามสัญญาจ้ างอิสระนัน้
เกิ ดจากธรรมชาติของการท�ำงานที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ความไม่สมบูรณ์ ของ
องค์ประกอบทังสี
้ ่เกิดจากขาดหลักเกณฑ์ในการตัดสินเรื่ องความสัมพันธ์ของการ
จ้ างงาน โดยเฉพาะบนหลักของการควบคุม (control) ของนายจ้ างตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ เขาโต้ แย้ งว่าหลักเกณฑ์เรื่ องการควบคุมและการพึง่ พิงนันอาจไม่
้
ได้ มีความ
ส�ำคัญในตัวของมันเอง การยึดถือหลักในการทดสอบ 4 ประการดังกล่าวทีผ่ ้ พู พิ ากษา
ในคดีตา่ งๆ มีการตีความทีแ่ ตกต่างกันออกไป ท�ำให้ เกิดปัญหาเรื่องความไม่คงเส้ นคงวาในการตัดสินสภาพการจ้ างงานและสถานะของคนงาน ดังนันเขาจึ
้
งเสนอว่า
ในที่สดุ แล้ ว ศาลควรกลับไปยึดถือหลักเกณฑ์พื ้นฐานที่สดุ ในเรื่ องของศักดิศ์ รี ของ
คนท�ำงาน, การป้องกันการกระจุกตัวของความมัง่ คัง่ และทรัพย์สนิ และการป้องกัน
การครอบง�ำ (domination) ทังนี
้ ้ โรเจอร์ สมองว่าชุดของหลักการหรือคุณค่าเหล่านี ้
ถือเป็ นเหตุผลทีด่ ใี นการก�ำหนดให้ บริษทั อย่างอูเบอร์ต้องรับผิดชอบต่อหน้ าทีพ่ ื ้นฐาน
ของนายจ้ าง นัน่ คือ จ่ายค่าแรงขันต�
้ ่ำและค่าตอบแทนหรื อค่าชดเชยที่กฎหมาย
ก�ำหนด (Rogers 2015)
ข้ อเสนอดังกล่าว สอดคล้องกับข้ อเสนอของเทรเบอร์ โชลซ์ (Trebor Scholz)
ว่าในระยะสัน้ รัฐควรจัดให้ มกี ารคุ้มครองส�ำหรับคนงานทุกประเภท โดยไม่คำ� นึงถึง
เงื่อนไขเชิงสถาบันในการท�ำงาน อย่างไรก็ตาม เขาตังข้
้ อสังเกตว่าคนงานคราวด์ซอร์ สซิ่งบางส่วนเองอาจต่อต้ านการก�ำกับดูแลแพลตฟอร์ ม เพราะไม่ต้องการให้
พื ้นที่เหล่านี ้ถูกปิ ด (Scholz 2017)
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2. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวจิ ัย

2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในรายงานฉบับนี ้ นักวิจยั ของ JELI ได้ ท�ำการศึกษาผลกระทบที่มีต่อ
ตลาดแรงงานของธุรกิจในภาคบริ การที่ใช้ แพลตฟอร์ มในการจับคูร่ ะหว่างผู้เสนอ
บริการและผู้ต้องการใช้ บริการในประเทศไทย 3 กลุม่ ได้ แก่ การขนส่งท�ำการศึกษา
แพลตฟอร์ มอูเบอร์ (UBER) การให้ บริ การที่พกั อาศัยท�ำการศึกษาแพลตฟอร์ ม
แอร์ บีเอ็นบี (Airbnb) และการให้ บริ การท�ำความสะอาดศึกษาแพลตฟอร์ มบีนีท
(BeNeat)
จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ บริการและผู้ใช้ บริการ มีชอ่ งทางในการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันบนแต่ละแพลตฟอร์ ม 2 ช่องทางด้ วยกันคือ แอปพลิเคชันและเว็บไซต์
ค�ำจ�ำกัดความที่ใช้ ในรายงานฉบับนี ้จึงให้ ค�ำจ�ำกัดความที่แตกต่างกัน โดยค�ำว่า
“บริ ษัท” เช่น บริ ษัทอูเบอร์ หรื อ บริ ษัทแอร์ บีเอ็นบี ใช้ เพื่อหมายถึงผู้เป็ นเจ้ าของ
แพลตฟอร์ ม และค�ำว่า “แพลตฟอร์ ม” หมายรวมถึงช่องทางในการเชือ่ มผู้ใช้ บริการ
และผู้ให้ บริการทังสองช่
้
องทางอันประกอบด้ วยแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ กล่าวคือ
บริ ษัทอูเบอร์ เป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์ มอูเบอร์ บนแพลตฟอร์ มอูเบอร์ มีชอ่ งทางใน
การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ บริ การและผู้ให้ บริ การหรื อผู้ขบั อูเบอร์ 2 ช่องทางคือผ่าน
แอปพลิเคชันอูเบอร์ และเว็บไซต์อเู บอร์ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ รายงานฉบับนี ้ ต้ องการส�ำรวจภาพรวมของการท�ำงานผ่าน
แพลตฟอร์ มในประเด็นที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในประเด็นแรงงานทัว่ โลกต้ องการจะ
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ผลักดัน นัน่ คือ งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า (Decent Work) ว่าเทคโนโลยีแพลตฟอร์ มถูกน�ำมาใช้
เพือ่ เอื ้อให้ การท�ำงานมีความเป็ น งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า ตามค�ำจ�ำกัดความ งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
มากน้ อยเพียงใด
ส�ำหรับ งานที่มีคณ
ุ ค่า องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labor Organization – ILO) เป็ นผู้ริเริ่ มแนวความคิดนี ้โดยเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ของ ILO เมื่อปี พ.ศ. 2547 งานที่มีคณ
ุ ค่าหมายถึงงานที่ตอบสนองความต้ องการ
เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ได้ ซึ่งจ�ำแนกตัวชี ้วัดออกเป็ นประเด็นต่างๆ ได้ 10 ประเด็น
ได้ แก่7
• การมีโอกาสในการได้ รับการจ้ างงาน (employment opportunities)
• การมีรายได้ ที่เพียงพอและงานที่มีผลิตผล (adequate earnings and
productive work)
• การมีเวลาท�ำงานที่เหมาะสม (decent working time)
• การมีความสามารถในจัดการผสมผสานระหว่าง งาน ครอบครัว และ
ชีวติ ส่วนตัวอย่างพอเหมาะ (combining work, family and personal life)
• งานที่สมควรถูกยกเลิก (work that should be abolished)
• การมีความมัน่ คงในการท�ำงาน (stability and security of work)
• การมีโอกาสที่เท่าเทียมและได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมในการ
จ้ างงาน (equal opportunity and treatment in employment)
• การท�ำงานในสภาวะแวดล้ อมที่ปลอดภัย (safe work environment)
• การมีหลักประกันทางสังคม (social security)
• การมีความสามารถในการเจรจาต่อรองทางสังคมโดยตัวแทนของ
คนท�ำงานและนายจ้ าง (social dialogue, employers’ and workers’
representation)
โดยในปี พ.ศ. 2555 ILO ได้ เพิม่ ค�ำจ�ำกัดความของงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเพิม่ เติม
จากเดิมอีก 1 ข้ อ คือ
___________________________
7

ดู http://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm
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• บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า (economic and social
context for decent work)
ฮีคส์ (Heeks 2017) ได้ ท�ำการศึกษาค�ำจ�ำความของงานที่มีคณ
ุ ค่าทัง้
11 ประเด็น และพิจารณาความสัมพันธ์ของบริ บทการจ้ างงาน การจ้ างงาน และ
สภาพการท�ำงาน ผ่านกรอบค�ำจ�ำกัดความของงานที่มีคณ
ุ ค่า 11 ประเด็นดังกล่าว
จากนันได้
้ ใช้ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวมาเปรียบเทียบกับบริบทงานทีท่ ำ� ผ่านแพลตฟอร์ม
ประเภทงานดิจิทลั ที่สมั พันธ์ กับสถานที่เชิงกายภาพ (gig work) และได้ เสนอ
แผนภูมทิ ที่ ำ� ให้ งา่ ยต่อการท�ำความเข้ าใจ และเป็ นกรอบในการพิจารณาความเป็ น
งานที่มีคณ
ุ ค่าของการท�ำงานผ่านแพลตฟอร์ มประเภทงานดิจิทลั ที่สมั พันธ์ กับ
สถานที่เชิงกายภาพ (gig work)ได้ ดงั นี ้
• บริบทของการจ้ างงาน
- การปกป้องทางสังคม
- เสรี ภาพในการพบปะแลกเปลี่ยน
- การมีความสามารถในการรวมกลุม่ เจรจาต่อรอง
- การจัดการแพลตฟอร์ ม
- ความโปร่งใสของแพลตฟอร์ ม
- กฎหมายและสิทธิตา่ งๆ
• การจ้ างงาน
- การมีโอกาสในการได้ รับการจ้ างงาน
- การมีโอกาสได้ รับความก้ าวหน้ าในสายงาน
- การมีความสามารถในจัดการผสมผสานระหว่าง งาน ครอบครัว และ
ชีวิตส่วนตัวอย่างพอเหมาะ
- การมีความมัน่ คงในการท�ำงาน
- การมีโอกาสที่เท่าเทียมและได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการ
จ้ างงาน
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- สถานการณ์จ้างงาน
- การเลือกปฏิบตั ิ
- การได้ รับการเคารพในความเป็ นส่วนตัวและกลไกการจัดการความ
ขัดแย้ ง
• สภาพการท�ำงาน
- การมีรายได้ ที่เพียงพอและงานที่มีผลิตผล
- การมีเวลาท�ำงานที่เหมาะสม
- ขันตอนในการท�
้
ำงาน
- การท�ำงานในสภาวะแวดล้ อมที่ปลอดภัย
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ค�ำจ�ำกัดความ “งานที่มีคณ
ุ ค่า” เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ของบริ บทการจ้ างงาน การจ้ างงาน และสภาพการท�ำงาน (Heeks 2017)
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กรอบในการพิจารณางานที่มีคณ
ุ ค่าในกรณีที่เป็ นการท�ำงานดิจิทลั
ที่การท�ำงานขึ ้นอยูก่ บั สถานที่เชิงกายภาพ (Heeks 2017)

ในการวิเคราะห์ในเรื่ องการเป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่าของงานบนแพลตฟอร์ ม
ทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษาในรายงานฉบับนี ้จะใช้ กรอบการท�ำงานของฮีคส์เป็ นกรอบในการ
วิเคราะห์
2.2 ระเบียบวิธีวจิ ยั
ในรายงานฉบับนีผ้ ้ ูวิจยั ได้ ท�ำการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในภาคบริ การ 3 กลุ่มธุรกิจ ดังที่ได้ กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้ า ส�ำหรับการศึกษา
แพลตฟอร์ มอูเบอร์ ผ้ วู ิจยั เน้ นสัมภาษณ์ผ้ ขู บั ในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 48 ราย
เนือ่ งจากจังหวัดเชียงใหม่มพี ื ้นทีใ่ ห้ บริการไม่ใหญ่เท่ากรุงเทพฯ และมีรูปแบบทีเ่ อื ้อ
ต่อการศึกษาในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด ทังยั
้ งมีความน่าสนใจในแง่ของการเป็ น
เมืองท่องเที่ยว แต่มีข้อจ�ำกัดเรื่ องบริ การขนส่งสาธารณะ นอกจากนี ้การศึกษาใน
พื ้นทีเ่ ชียงใหม่เอื ้อให้ ผ้ วู จิ ยั เชือ่ มโยงผลกระทบกับอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งอืน่ ๆ ในภาค
บริการท่องเทีย่ วเช่น มัคคุเทศก์และธุรกิจน�ำเทีย่ ว รวมถึงผลกระทบกับอุตสาหกรรม
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การท่องเที่ยวโดยภาพรวมอันเป็ นรายได้ ส�ำคัญของจังหวัด
ส�ำหรับการศึกษาแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบี ผู้วจิ ยั ได้ ทำ� การเก็บข้ อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ เช่าห้ องพักรายวันผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบีในกรุงเทพมหานคร 21 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ 20 ราย รวมทังสิ
้ ้น 41 ราย มีการจัดกลุม่
สัมภาษณ์เชิงลึก 2 ครัง้ คือ ในกรุ งเทพฯ 1 ครัง้ และจังหวัดเชียงใหม่ อีก 1 ครัง้
และการประเมินความคิดเห็นจากชุมชนของผู้ให้ บริ การแอร์ บีเอ็นบี โดยผู้วิจัย
ได้ ตงค�
ั ้ ำถามในกลุ่มโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเป็ นกลุ่มปิ ด
ที่เกิดจากการรวมกลุม่ ของผู้ให้ เช่าห้ องพักผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบี โดยผู้วิจยั
ได้ รับอนุญาตจากผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ ให้ เข้ าเป็ นสมาชิกเพื่อสังเกตการณ์
การศึกษาแพลตฟอร์ มบีนีท ผู้วิจัยได้ ท�ำการสัมภาษณ์ ผ้ ูเป็ นเจ้ าของ
แพลตฟอร์ ม ผู้ให้ บริการ 5 ราย และผู้ใช้ บริการ 5 ราย โดยเปรียบเทียบกับงานศึกษา
แพลตฟอร์ มลักษณะเดียวกันที่มีผ้ ทู �ำการศึกษาในประเทศแอฟริ กาใต้
นอกจากนี ้ยังได้ สมั ภาษณ์นกั วิจยั นักวิชาการ เจ้ าหน้ าที่องค์กรพัฒนา
เอกชน ภาคประชาสังคม และผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียอืน่ 5 รายประกอบการวิจยั อีกด้ วย
เพือ่ เป็ นการปกป้องความเป็ นส่วนตัว ผู้วจิ ยั จึงปกปิ ดตัวตนของผู้ให้ ข้อมูล
ทังหมด
้
รายชื่อของผู้ให้ ข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นงานศึกษาฉบับนี ้จึงเป็ นรายชื่อสมมติ
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3. กรณีศกึ ษาในประเทศไทย

3.1 กรณีศกึ ษาที่ 1 การขนส่ ง – แพลตฟอร์ มอูเบอร์ (UBER)
แพลตฟอร์ ม อูเ บอร์ เ ริ่ ม ให้ บ ริ ก ารในประเทศไทยเมื่ อ เดื อ นเมษายน
พ.ศ. 2557 โดยให้ บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนจะขยายตัวไปตามพื ้นที่
และจังหวัดทีม่ คี วามต้ องการบริการขนส่งสูง เช่น เชียงใหม่ ชลบุรีในเขตพัทยา ฯลฯ
อูเบอร์ ได้ รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากบริ บทและภาพรวมของการขนส่งในเขต
เมืองที่มีปัญหาเรื่ องการเข้ าถึงบริ การขนส่งและปั ญหาด้ านบริ การของผู้ขบั แท็กซี่
เช่น ปฏิเสธทีจ่ ะไปส่งผู้โดยสารยังสถานทีท่ ผี่ ้โู ดยสารต้องการจะเดินทางไป มีพฤติกรรม
ไม่สภุ าพ ไม่ใช้ มิเตอร์ ในการคิดค่าโดยสาร เป็ นต้ น ซึง่ สร้ างความไม่พอใจให้ แก่
ผู้ใช้ บริการเป็ นจ�ำนวนมาก ช่องว่างทีผ่ ้ ขู บั แท็กซีเ่ ดิมไม่สามารถสนองความต้ องการ
ของผู้ใช้ บริ การได้ ก่อให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่อเู บอร์
ในพื ้นทีอ่ นื่ ทีอ่ เู บอร์เปิ ดให้ บริการ เช่น พัทยา และจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นพื ้นที่
ท่องเทีย่ วทีม่ ปี ั ญหาเชิงโครงสร้ างของบริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากท้ องถิ่นไม่มี
การจัดบริ การขนส่งสาธารณะที่เพียงพอและเป็ นระบบ ผู้ใช้ บริ การขนส่งเอกชน
ที่เป็ นนักท่องเที่ยวจึงประสบกับปั ญหาทังในเชิ
้
งปริ มาณและคุณภาพของบริ การ
เช่น จ�ำนวนผู้ให้ บริการไม่เพียงพอต่อผู้ใช้ บริการ ค่าโดยสารทีส่ งู ตลอดจนพฤติกรรม
ของผู้ขบั ที่ไม่เรี ยบร้ อย ขับรถด้ วยความเร็วและหวาดเสียว เป็ นต้ น
ด้ วยสาเหตุดงั กล่าว แพลตฟอร์ มเพื่อบริ การขนส่งอย่างอูเบอร์ จึงได้ รับ
ความนิยมอย่างสูงตังแต่
้ เปิ ดให้ บริ การ และมีอปุ สงค์ต่อบริ การมีปริ มาณสูงกว่า
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อุปทานของผู้ให้ บริ การ ขณะที่จ�ำนวนผู้ขบั ก็เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อแรกเปิ ดให้
บริ การในปี พ.ศ. 2557 เวลาเฉลี่ยในการรอรถของผู้โดยสารที่ใช้ บริ การอูเบอร์
นับจากเวลาที่เรี ยกรถจนถึงการได้ ขึ ้นรถอยู่ที่ 10.69 นาที และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ใน
การรอรถนี ้ลดลง เหลือ 6.68 นาที และ 5.65 นาที ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559
ตามล�ำดับ แสดงให้ เห็นว่ามีอปุ ทานหรื อผู้เข้ าร่ วมขับอูเบอร์ เป็ นจ�ำนวนมากขึ ้น
ตามล�ำดับ8
ตามการนิยามของ Florian A. Schmidt ในรายงานของมูลนิธิฟรี ดริ ค
เอแบร์ ท (FES) แพลตฟอร์ มอูเบอร์ จดั เป็ นงานดิจทิ ลั ทีส่ มั พันธ์กบั พื ้นทีเ่ ชิงกายภาพ
(gig work) เนื่องจากเป็ นงานที่การท�ำงานขึ ้นอยูก่ บั สถานที่เชิงกายภาพโดยอาศัย
แพลตฟอร์ มเป็ นตัวกลางในการจับคู่ความต้ องการระหว่างผู้ให้ บริ การและผู้ใช้
บริ การ
3.1.1 ข้ อถกเถียงในการให้ บริการของอูเบอร์ ในประเทศไทย
เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่อเู บอร์ ให้ บริการ การให้ บริการของอูเบอร์
ในประเทศไทยได้ ก่อให้ เกิดการถกเถียงในวงกว้ าง แต่ขณะที่ข้อถกเถียงในสหรัฐอเมริ กาและยุโรปครอบคลุมหลากหลายมิติ ไม่วา่ จะเป็ นประสิทธิภาพการก�ำกับ
ดูแลบริ การขนส่งในเมือง ผลกระทบทางสังคมเช่นความปลอดภัยของผู้ใช้ บริ การ
มิตเิ ศรษฐกิจเช่น การจ้ างงานและสิทธิแรงงาน รวมทังข้
้ อกฎหมายในเรื่ องรูปแบบ
ของการจ้ างงาน ของความสัมพันธ์ของการจ้ างงาน สถานะนายจ้ าง/ลูกจ้ าง สุขภาวะ
ในการท�ำงาน
ในสหรัฐอเมริกา ความขัดแย้ งในประเด็นสิทธิแรงงานระหว่างคนขับอูเบอร์
และบริ ษัทอูเบอร์ น�ำไปสูก่ ารฟ้องร้ องในศาล จนถึงปี พ.ศ. 2559 บริ ษัทอูเบอร์ ถกู
ฟ้องร้ องมากกว่า 70 คดี ในระบบศาลรัฐบาลกลาง9 (Federal Court) ไม่นบั รวม
คดีในระดับรัฐ (State Court) และคดีความส่วนมากเป็ นกรณีการตีความเรื่องความ
___________________________
ดู https://www.blognone.com/node/81029
http://www.mercurynews.com/2016/07/04/uber-battling-more-than-70-lawsuits-infederal-courts/
8
9
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สัมพันธ์ ของการจ้ างงานและสถานะนายจ้ าง/ลูกจ้ าง (Lowe 2017) ซึง่ ประเด็น
ส�ำคัญคือ การตีความว่าผู้ขบั อูเบอร์ ถือเป็ นลูกจ้ างของอูเบอร์ หรื อไม่ หากว่าใช่
จะมีผลผูกพันให้ บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตอ่ คนขับอย่างลูกจ้ าง และคนขับอูเบอร์ มีสิทธิ
ในสวัสดิการและสวัสดิภาพตามที่กฎหมายคุ้มครอง แต่หากมีการตีความว่าผู้ขบั
ถือเป็ นผู้รับเหมาอิสระ (independent contractor) บริ ษัทอูเบอร์ ย่อมปราศจาก
ความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่ องการเคารพกฎหมายแรงงานและรับรองสิทธิ
แรงงานของคนขับรถ
งานศึกษาจ�ำนวนมากในระยะหลัง โดยเฉพาะนักวิชาการด้ านกฎหมาย
จึงมุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างอูเบอร์ และผู้ขบั อูเบอร์ เพื่อที่จะตอบค�ำถาม
ดังกล่าว เช่น งานของเอลเลียต (Elliott 2016) งานของ เบลส์และวู (Bales & Woo
2017) ซึง่ ได้ ข้อสรุปว่า กรณีของสหรัฐอเมริ กาไม่สามารถสร้ างกรอบที่ครอบคลุม
ทุกรัฐเพื่อหาข้ อสรุปที่แน่นอนได้ ต้ องพิจารณาเป็ นรายกรณีไป
ขณะที่ข้อถกเถียงในประเทศไทยยังคงจ�ำกัดอยูใ่ นวงแคบเฉพาะในเรื่ อง
ของการตีความทางกฎหมายและการก�ำกับดูแลโดยรัฐ ว่าการให้ บริการของแพลตฟอร์ มอูเบอร์ เป็ นการท�ำผิดกฎหมายขนส่งหรื อไม่ ยังไม่มีการถกเถียงในตัวบท
กฎหมายในแง่ความสัมพันธ์ของการจ้ างงาน สถานะนายจ้ าง/ลูกจ้ าง ซึง่ อาจเป็นเพราะ
ในบริ บทของประเทศไทย ในทางกฎหมาย อาชีพขับรถแท็กซี่ถือเป็ นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ ส่วนมากผู้ขบั จะเช่ารถขับ เช่าซื ้อ หรือเป็ นเจ้ าของรถ จะมีเพียงบางกรณี
ซึง่ เป็ นส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่คนขับถือเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทที่ให้ บริ การแท็กซี่ กรณีนี ้
บริ ษัทจะเป็ นเจ้ าของรถแท็กซี่และจ่ายเงินเดือนให้ กบั ผู้ขบั
งานศึกษาของไวแมน (Wyman 2017) เสนอว่า ก่อนการมาของแพลตฟอร์ มอูเบอร์ กฎระเบียบต่างๆ ที่ก�ำกับดูแลบริ การขนส่งสาธารณะ จะมุ่งเน้ น
เรื่ องของความปลอดภัย สุขอนามัยและการก�ำหนดค่าโดยสาร และมักจะมีการ
จ�ำกัดจ�ำนวนไม่ให้ มีมากจนเกินไป กฎระเบียบต่างๆ ถูกบังคับใช้ มาเป็ นเวลานาน
โดยไม่มีการปรับเปลี่ยน ขณะที่ผ้ โู ดยสารเป็ นฝ่ ายที่ต้องอดทนใช้ บริ การ ฝ่ ายผู้ขบั
ผู้ได้ รับสิทธิในการขับ หรือผู้ถือใบอนุญาตมักจะเป็ นผู้ได้ เปรียบและได้ ผลประโยชน์
มากกว่า การมาถึงของแพลตฟอร์ มอูเบอร์ ได้ ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในทิศทาง
ตรงข้ าม คือฝ่ ายผู้โดยสารซึง่ มีทางเลือกมากขึ ้นมีอ�ำนาจต่อรองสูงขึ ้น ท�ำให้ เกิด
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การเคลื่อนไหวจากฝ่ ายผู้ขบั ที่จะเรี ยกร้ องให้ ผ้ รู ักษากฎบังคับใช้ กฎหมายมากขึ ้น
ขณะเดียวกัน ฝ่ ายเจ้ าของแพลตฟอร์ มและผู้โดยสารซึง่ มีอ�ำนาจต่อรองมากขึ ้น
จะเรียกร้ องให้ ภาครัฐท�ำการปรับเปลีย่ นกฎระเบียบเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ บริการขนส่งของ
แพลตฟอร์ มเช่นอูเบอร์ ถกู ต้ องตามกฎหมาย โดยทัว่ ไป ในมุมของผู้มีหน้ าที่ก�ำกับ
ดูแล จึงมีแนวทางปฏิบตั ิ 2 แนวทาง คือ การไม่อนุญาตให้ อเู บอร์ ด�ำเนินกิจการ
หรื อยินยอมให้ อเู บอร์ ด�ำเนินการอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ซึง่ ในแนวทางหลังนัน้
สามารถท�ำได้ 2 รูปแบบ คือ โดยการสร้ างระเบียบข้ อบังคับหรื อกฎหมายขึ ้นใหม่
เพื่อรวมเอาคนขับบนแพลตฟอร์ มอูเบอร์ รวมเข้ าไว้ ในกฎหมายด้ วย เช่นในรัฐแคลิฟอร์ เนีย และรัฐอาร์ คนั ซอ (Sanders and Pattison 2016) หรื ออีกรูปแบบคือ
การปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยูก่ ่อนแล้ ว โดยลดข้ อจ�ำกัดบางประการเพื่อเอื ้อให้
แพลตฟอร์ มอูเบอร์ ถกู กฎหมาย เช่นในรัฐนิวยอร์ ก
สอดคล้องกับข้ อค้ นพบของไวแมน (Wyman) การให้ บริการขนส่งสาธารณะ
ในประเทศไทยมีกฎหมายก�ำกับดูแล เพือ่ เหตุผลในเรื่องความปลอดภัยและควบคุม
ค่าโดยสารเพือ่ คุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารเป็ นเหตุผลหลัก อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า
ที่ผ่านมาคนขับแท็กซี่และผู้ให้ บริ การจะมีอ�ำนาจต่อรองสูงกว่าผู้โดยสาร ที่ต้อง
อดทนใช้ บริ การโดยมีทางเลือกไม่มากนัก
ท่าทีของภาครัฐต่อการด�ำเนิ นธุรกิ จแพลตฟอร์ มขนส่งของอูเบอร์
ส�ำหรับการเปิ ดให้ บริการของแพลตฟอร์ มอูเบอร์ ในมุมของภาครัฐ อธิบดี
กรมการขนส่งทางบก10 และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง ได้ ชี ้แจงในหลายวาระว่าการ
ให้ บริการขนส่งในลักษณะแท็กซีโ่ ดยผ่านแอปพลิเคชันไม่ถอื เป็ นการท�ำผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม หากรถและผู้ขบั รถไม่ใช่คนขับแท็กซีท่ จี่ ดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย
ถือเป็ นการท�ำความผิด
ท่าทีของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐดังกล่าวที่ม่งุ เน้ นตีความกฎหมายอย่างแคบ
กับตัวผู้ให้ บริการขนส่งหรือผู้ขบั รถของอูเบอร์ แทนทีจ่ ะปรับเปลีย่ นกฎหมายให้ ทนั
กับการเปลีย่ นแปลงทางด้ านเทคโนโลยีและรูปแบบการท�ำงานใหม่นนั ้ สะท้ อนให้
___________________________
ดูขา่ วกรมการขนส่งทางบกข่าวที่ 35 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
และ ข่าวที่ 129 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
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เห็นว่าภาคนโยบายและผู้บงั คับใช้ กฎหมายยังคงไม่สามารถปรั บตัวให้ ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลง และไม่เข้ าใจถึงนัยยะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การตีความกฎหมายเอาผิดเฉพาะกับผู้ขบั อูเบอร์ บนสมมุตฐิ านของรูปแบบ
ธุรกิจบริการแท็กซีแ่ บบดังเดิ
้ ม ยังมีผลให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ใิ นการบังคับใช้ กฎหมาย
กับผู้ทเี่ ป็ นแรงงาน แทนทีจ่ ะเป็ นเจ้ าของหรือผู้ดำ� เนินกิจการ ซึง่ ในกรณีนี ้เป็ นบรรษัท
ข้ ามชาติ
ตามการตีความดังกล่าว ถือว่า ตัวผู้ขบั อูเบอร์ ฝ่าฝื นกฎหมายในหลาย
มาตรา อาทิ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึง่ ก�ำหนดให้ รถยนต์ขนาด
ไม่เกิน 7 ทีน่ งั่ รับจ้ างบรรทุกคนโดยสาร นอกจากรถยนต์โดยสารประจ�ำทาง ถือเป็ น
รถยนต์สาธารณะ ดังนันเมื
้ อ่ ผู้ขบั อูเบอร์ น�ำรถมารับจ้ างบรรทุกคนโดยสารก็จะต้ อง
ถือว่าเป็ นรถยนต์สาธารณะตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และเมื่อถือเป็ นรถยนต์
สาธารณะก็ต้องปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง ว่าด้ วยรถยนต์รับจ้ างบรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกินเจ็ดคนทีจ่ ดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 (ในพื ้นทีอ่ นื่ ทีอ่ เู บอร์
ให้ บริการก็จะใช้ กฎหมายฉบับอืน่ แต่มลี กั ษณะคล้ ายคลึงกัน) ซึง่ ได้ กำ� หนดลักษณะ
ขนาดของรถยนต์ทจี่ ะจดทะเบียนเป็ นรถสาธารณะ เครื่องอุปกรณ์สำ� หรับรถ เครื่อง
สื่อสาร แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่ องหมายประเภทรถ และเครื่ องหมายอื่น รวมทัง้
วิธีแสดงแผ่นป้ายและเครื่ องหมายสี คนขับจะต้ องได้ รับใบอนุญาตขับขี่ประเภท
สาธารณะตามกฎกระทรวงว่าด้ วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาตประกอบการ
รับจ้ างบรรทุกคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้ างในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี ในขณะขั
้
บรถรับจ้ าง คนขับรถยนต์สาธารณะต้ องติดเครื่องหมาย
เช่น ชื่อตัวและสกุลของผู้ขบั รถยนต์เป็ นภาษาไทย ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า
1.50 เซนติเมตร ตัวอักษรต้ องเป็ นแบบตัวพิมพ์ อ่านได้ งา่ ย โดยเย็บติดหรื อปั กไว้
ที่อกเสื ้อด้ านซ้ าย สีของตัวอักษรให้ ตดั กับสีเสื ้อ เป็ นต้ น
ในส่วนของตัวเจ้ าของแพลตฟอร์ ม คือ บริ ษัทอูเบอร์ มีข้อถกเถียงที่ต้อง
ตีความตามกฎหมาย ว่าเป็ นการให้ “บริ การขนส่งไม่ประจ�ำทาง” หรื อไม่ โดยปกติ
แล้ วผู้ให้ บริ การแท็กซี่ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4(8)
ถือเป็ น “การรับจัดการขนส่ง” ซึง่ หมายถึง การรับจ้ างรวบรวมคน สัตว์หรื อสิง่ ของ
และจัดให้ บคุ คลอื่นซึง่ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ท�ำการขนส่งจาก
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ที่แห่งหนึง่ ไปยังที่อีกแห่งหนึง่ ในความรับผิดชอบของผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ให้ บริ การ
แท็กซี่ ถือเป็ นผู้ให้ “บริ การขนส่งไม่ประจ�ำทาง” ชนิดหนึง่ และโดยความในมาตรา
4(3) ระบุวา่ เป็ นธุรกิจทีค่ วบคุมโดยกฎหมาย ผู้ทจี่ ะให้ บริการต้ องได้ รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนกลาง ตามมาตรา 65 วรรค 1 และต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ผู้ใดฝ่ าฝื นต้ องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อ
ปรับตังแต่
้ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท หรื อทังจ�
้ ำทังปรั
้ บ ตามมาตรา 126
ระยะเวลากว่า 3 ปี ที่แอปพลิเคชันอูเบอร์ ได้ เปิ ดให้ บริการในประเทศไทย
ยังไม่มีการเอาผิดกับบริ ษัทอูเบอร์ ซงึ่ เป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์ ม แต่มีการเอาผิดผู้ขบั
อูเบอร์ ไปแล้ วเป็ นจ�ำนวนมาก ซึง่ ข้ อกล่าวหาทีผ่ ้ ขู บั อูเบอร์ ถกู เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐจับกุมคือ
ความผิดฐานใช้ รถผิดประเภท โทษปรับสูงสุด 2,000 บาท ไม่ใช้ มาตรค่าโดยสาร
ตามทีท่ างราชการก�ำหนด โทษปรับสูงสุด 1,000 บาท และไม่มใี บขับขีร่ ถสาธารณะ
โทษปรับสูงสุด 1,000 บาท
ส�ำหรับค่าปรับดังกล่าว ผู้วจิ ยั ได้ รับข้ อมูลจากผู้ขบั อูเบอร์ ทเี่ คยถูกปรับว่า
ทางผู้ให้ บริการแอปพลิเคชันอูเบอร์ จะจ่ายค่าปรับชดเชยกลับคืนให้ หากผู้ขบั แสดง
หลักฐานว่าได้ เสียค่าปรับจริ ง
ขณะที่ฝั่งผู้เสียประโยชน์จากการด�ำเนินกิจการของแพลตฟอร์ มอูเบอร์
อันได้ แก่ผ้ มู ีอาชีพขับรถแท็กซี่ ก็ได้ พยายามเคลื่อนไหว กดดัน ให้ ผ้ มู ีอ�ำนาจและ
หน้ าที่ก�ำกับดูแลได้ ท�ำการเข้ มงวดและบังคับใช้ กฎหมาย โดยมีการรวมตัวยื่น
ข้ อเรี ยกร้ องในหลายวาระ11 ข้ อโต้ แย้ งของกลุ่มผู้ขบั แท็กซี่ทงกลุ
ั ้ ่มที่เป็ นผู้ขบั รถ
แท็กซี่มิเตอร์ และกลุ่มผู้ขบั รถสาธารณะอื่น เช่น รถแดง ในจังหวัดเชียงใหม่และ
ผู้เสียประโยชน์รายอืน่ เช่น รถสามล้ อ จะอยูบ่ นพื ้นฐานของการสูญเสียความมัน่ คง
ทางอาชีพและการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม เนือ่ งจากผู้ขบั แท็กซีต่ ้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ซึง่ ท�ำให้ มีต้นทุนที่สงู กว่า เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ การต้ องน�ำรถเข้ าตรวจสภาพ
บ่อยครังกว่
้ า ค่าโดยสารก็ถกู ก�ำหนดโดยกฎหมาย ขณะทีอ่ เู บอร์มกี ารเก็บค่าโดยสาร
ในลักษณะทีม่ คี วามยืดหยุน่ ในชัว่ โมงเร่งด่วนหรือช่วงทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น อูเบอร์
จะค�ำนวณค่าโดยสารสูงกว่าปกติ ขณะที่แท็กซี่ท�ำเช่นนันไม่
้ ได้
___________________________
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ดู http://www.komchadluek.net/news/economic/266713
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บริษัทอูเบอร์ โต้ แย้ งว่า แอปพลิเคชันอูเบอร์ ไม่ถือเป็ นการให้ บริการขนส่ง
ไม่ประจ�ำทาง เนือ่ งจากไม่ได้ เป็ นการรับจ้ างรวบรวมคน หากแต่เป็ นตัวกลางในการ
อ�ำนวยความสะดวกให้ ผ้ ใู ห้ บริ การและผู้ใช้ บริ การได้ พบกันเท่านัน้ การให้ บริ การ
ของอูเบอร์ ไม่ผิดกฎหมาย เพียงแต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรั บระบบ
การร่วมเดินทาง12 และบริษทั ได้ ตอ่ สู้ด้วยการผลักดันให้ มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ข้ อกฎหมายด้ วยการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่เห็นด้ วยกับการมีทางเลือกในการ
เดินทางที่เพิม่ ขึ ้น และต้ องการให้ บริการของผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะและ
รถสาธารณะเป็ นเรื่ องถูกต้ องตามกฎหมาย โดยอูเบอร์ ได้ ท�ำการยื่นหนังสือต่อ
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ พร้ อมรายชื่อประชาชนผู้ให้ การสนับสนุน 51,000 รายชื่อ
เพื่ อ ขอให้ ส มาชิ ก สภานิ ติบัญญัติแห่งชาติเป็ นตัวแทนประชาชนในการแก้ ไ ข
พระราชบัญญัตริ ถยนต์ฉบับปั จจุบนั (พ.ศ. 2522) ให้ รองรับการร่วมเดินทางผ่าน
แอปพลิเคชันบนสมาร์ ตโฟน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 256013 โดยอูเบอร์ ได้
เสนอให้ แก้ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ใน 3 มาตราด้ วยกัน14
ส�ำหรับบริษทั อูเบอร์ ซงึ่ เป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์ มอูเบอร์ ได้ จดทะเบียนเป็ น
นิตบิ คุ คลโดยมีข้อมูลที่ให้ ไว้ กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเมื่อตอนจดทะเบียนจัดตัง้
บริ ษัท ในนาม บริ ษัท อูเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีวตั ถุประสงค์ด�ำเนินกิจกรรม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ จดทะเบียนจัดตังในหมวดธุ
้
รกิจ
73200 เพื่อการวิจยั ตลาดและการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)
มีทนุ จดทะเบียนแรกตัง้ 3,000,000 บาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 2 ครัง้
ในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 4,400,000 บาท และในปี พ.ศ. 2560
ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครัง้ เป็ น 8,400,000 บาท ซึง่ หากพิจารณารายละเอียด
จะพบว่าวัตถุประสงค์ละประเภทธุรกิจที่บริ ษัทได้ ท�ำการจดเบียนต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ ามีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับกิจกรรมที่แท้ จริ งของบริ ษัท
___________________________

ดู http://www.bltbangkok.com/News/TAXIถูกกฎUBERถูกใจทางออกของปั ญหานี ้จะจบ
ลงเช่นไร
13
ดู https://www.dailynews.co.th/it/586248
14
ดูรายละเอียดการเสนอให้ แก้ พ.ร.บ. รถยนต์ของอูเบอร์ ได้ ที่ https://www.uber.com/th/blog/
bangkok/regth/
12
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รายได้ ของบริษทั ตามทีแ่ จ้ งไว้ ในงบดุลของบริษทั ในปี พ.ศ. 2557 มีรายได้
สุทธิ 7,450,152 บาท และมีรายเพิม่ ขึ ้นเป็ น 43,275,901 บาท และ 90,596,895 บาท
ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ตามล�ำดับ ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ ้นตามผลประกอบการ
คือ 625,692 บาท ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเป็ น 1,498,350 บาท ในปี พ.ศ. 2558 และ
3,707,904 บาท ในปี พ.ศ. 2559

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

3.1.2 ข้ อถกเถียงเรื่ องความยืดหยุ่น
และโอกาสในการประกอบอาชีพ
แม้ จะมีงานศึกษาและงานวิจยั จ�ำนวนเกี่ยวกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม
โดยเฉพาะแพลตฟอร์ มอูเบอร์ เป็ นจ�ำนวนมากในต่างประเทศ แต่ผ้ วู ิจยั ยังไม่พบ
งานที่ศึกษาเฉพาะถึงบริ บทในเรื่ องการสร้ างความยืดหยุ่นและโอกาสในการ
ประกอบอาชีพทีเ่ พิม่ ขึ ้นจากการถือก�ำเนิดของแพลตฟอร์มอูเบอร์โดยตรง งานศึกษา
ที่กล่าวถึงเรื่ องดังกล่าวจะเป็ นงานที่ศกึ ษาเศรษฐกิจแพลตฟอร์ มในภาพรวม ซึง่ มี
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ข้ อค้ นพบที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน งานศึกษาจ�ำนวนหนึ่ง (Dettling, 2016;
Codagnone & Martens 2016) เสนอข้ อค้ นพบว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์ มเพิม่ โอกาส
ในการประกอบอาชีพให้ กบั สตรี ที่มีครอบครัวและมีบตุ รแล้ ว สามารถใช้ เวลาว่าง
ที่มีอยู่ในการหารายได้ รายงานของสถาบัน เจ. พี. มอร์ แกน เชส (JP Morgan
Chase & Co.) โดยฟาร์ เรลและเกร็ก (Farrell and Greig 2016) กล่าวถึงการสร้ าง
โอกาสในการท�ำงานที่ยืดหยุ่นของอูเบอร์ ช่วยให้ คนงานที่มีรายได้ ไม่แน่นอน
สามารถสร้ างรายได้ ที่สม�่ำเสมอยิ่งขึ ้น งานศึกษาของเบิร์ก (Berg 2016) พบว่า
แพลตฟอร์ มได้ เพิ่มโอกาสในการท�ำงานให้ กบั ผู้ที่แต่เดิมต้ องดูแลเด็ก ผู้สงู วัย และ
ผู้พกิ าร ในรายงานของสถาบันสหภาพแรงงานแห่งยุโรป European Trade Union
Institute (Valenduc & Vendramin 2016) ได้ กล่าวถึงงานเมื่อมีความต้ องการ
เสนอซื ้อสินค้ าหรือบริการ (on-demand หรือ on-call) ทีจ่ บั คูผ่ ้ ใู ห้ บริการและผู้เสนอ
บริการผ่านแพลตฟอร์ม ว่าแม้ จะมีความยืดหยุน่ สูงในเรื่องของเวลาท�ำงาน แต่รายได้
จะไม่มีความแน่นอน สภาพการท�ำงานและสุขภาวะในการท�ำงานต�่ำ ความมัน่ คง
ในอาชีพต�ำ่ โอกาสในการเพิม่ สัดส่วนรายได้ ให้ มากขึ ้นมีน้อย ในการจ้ างงานแบบปกติ
เมื่อแรงงานสะสมความช�ำนาญและความเชี่ยวชาญจากการท�ำงานไปสักระยะ
เวลาหนึง่ ย่อมมีโอกาสในการเพิม่ รายได้ ให้ ตนเองเพิม่ มากขึ ้นแม้ จะใช้ เวลาในการ
ท�ำงานเท่าเดิม แต่การท�ำงานผ่านแพลตฟอร์ มมีโอกาสน้ อยที่ผ้ เู สนอบริ การจะ
ใช้ ความช�ำนาญจากการท�ำงานในการเพิม่ รายได้ เมือ่ ใช้ เวลาในการท�ำงานเท่าเดิม
และผู้ที่ท�ำงานในรู ปแบบนี ้มักถูกบีบบังคับให้ ไม่สามารถคาดการณ์เวลาในการ
ท�ำงานล่วงหน้ าได้
ในส่วนของความยืดหยุ่นในการท�ำงาน ผู้วิจยั พบว่ามีความสอดคล้ อง
กับข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการวิจยั โดยการสัมภาษณ์ผ้ ขู บั อูเบอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ 48 ราย
พบว่ามีผ้ ใู ช้ แพลตฟอร์ อเู บอร์ ในการประกอบอาชีพในฐานะเป็ นช่องทางหลักในการ
สร้ างรายได้ ประมาณ 42% และการสร้ างรายได้ เสริ ม 58% โดยรูปแบบของการ
ขับอูเบอร์ เป็ นช่องทางในการหารายได้ เสริ มยังแยกย่อยลงไปได้ อีก 2 ลักษณะ
กล่าวคือเป็ นรายได้ เสริมทีไ่ ม่เกี่ยวข้ องกับอาชีพหลักเลย และอาชีพเสริมทีเ่ กี่ยวข้ อง
หรื อส่งเสริ มอาชีพหลัก สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ท�ำงานแพลตฟอร์ มอย่างเช่นแพลตฟอร์ มอูเบอร์ บางราย สามารถสร้ างรายได้ มากพอที่จะเปลี่ยนงานหรื อออกจาก
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งานประจ�ำที่ท�ำอยู่ เช่น ผู้ขบั อูเบอร์ เป็ นงานหลักรายหนึง่ เริ่มต้ นด้ วยการขับอูเบอร์
เป็ นรายได้ เสริ ม ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากงานประจ�ำในโรงแรมแห่งหนึง่ เพื่อมา
ขับอูเบอร์ อย่างเดียว โดยให้ เหตุผลว่าสามารถเลือกเวลาท�ำงานได้ ต่างจากการ
ท�ำงานโรงแรมที่ในบางครัง้ จะต้ องถูกก� ำหนดให้ ท�ำงานในผลัดดึก ท�ำให้ ผ้ ูวิจัย
ตังข้้ อสังเกตต่อไปว่ารายได้ จำ� นวนมากทีผ่ ้ ขู บั อูเบอร์ ได้ รับนันมาจากการเติ
้
บโตของ
แพลตฟอร์ มอย่างรวดเร็ วในช่วงเริ่ มต้ น ที่ยงั ไม่มีคแู่ ข่งทางธุรกิจ และ/หรื อมาจาก
การสนับสนุน (subsidy) ของบริ ษัทเพื่อการแข่งขันและการตลาด ที่อาจจะลดลง
ในระยะยาว ซึ่งถ้ าเป็ นเช่นนัน้ การเกิ ดขึน้ ของแพลตฟอร์ มที่ส่งผลให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนงานของคนงานแพลตฟอร์ มในระดับท้ องถิ่น อาจท�ำให้ เกิดความไม่มนั่ คง
ในอาชีพที่สงู ขึ ้นในระยะยาว ความซับซ้ อนของผลกระทบนี ้ก็คือ มีความเป็ นไปได้
ที่แรงงานในตลาดแรงงานมีความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นในการตัดสินใจเปลีย่ นงาน
เพราะความไม่มนั่ คงนี ้อาจยังไม่ปรากฏให้ เห็นในระยะสัน้
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จากการสัมภาษณ์ของผู้วิจยั พบว่า
1. ผู้เข้ าร่ วมขับอูเบอร์ สว่ นใหญ่ หรื อประมาณ 58% ท�ำงานขับรถเป็ น
อาชีพเสริ ม โดยจ�ำนวนนี ้ยังแบ่งออกสองส่วน กล่าวคือ
• ประมาณ 34% มีรายได้ จากการขับอูเบอร์ ในฐานะที่เป็ นอาชีพเสริ ม
ทีม่ สี ว่ นส่งเสริมอาชีพหลัก เช่น ผู้ขบั ทีม่ อี าชีพหลักเป็ นมัคคุเทศก์ และหารายได้ เสริม
จากการขับอูเบอร์เพือ่ ทีจ่ ะมีโอกาสในการทีจ่ ะแนะน�ำตัวเองและน�ำไปสูก่ ารให้ บริการ
น�ำเที่ยวในภายหลัง หรื อผู้ประกอบกิจการรถให้ เช่า ที่น�ำรถออกมาวิง่ รับผู้โดยสาร
ผ่านแอปพลิเคชันอูเบอร์ในวันทีไ่ ม่มลี กู ค้าเช่ารถ เพือ่ จะมีโอกาสได้พบกับนักท่องเทีย่ ว
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ที่อาจจะสนใจเช่ารถขับเองในวันต่อๆ ไป
• 66% ขับอูเบอร์ เป็ นอาชีพเสริ มจากงานที่ท�ำ โดยใช้ เวลาหลังเลิกจาก
งานประจ�ำ เช่น งานในโรงแรม งานในส�ำนักงาน งานราชการ ฯลฯ หรื อเวลาว่าง
ในวันหยุดเพื่อหารายได้ พิเศษ
2. ขณะที่ 42% ของผู้ขบั อูเบอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ้ วู ิจยั ท�ำการส�ำรวจ
มีรายได้ จากการขับอูเบอร์ เป็ นรายได้ หลัก ในจ�ำนวนนี ้มีสว่ นหนึง่ คือ 4 ราย ที่มี
ภูมิล�ำเนาอยู่ที่อื่น และตัง้ ใจมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะขับอูเบอร์ โดยเฉพาะ
เนือ่ งจากเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพจากการทีเ่ คยเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่
ในอดีตแล้ วพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มปี ั ญหาเรื่ องขนส่งสาธารณะ และคาดการณ์วา่
การเปิ ดให้ บริ การของแอปพลิเคชันอูเบอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ รับความนิยมจาก
ทังผู
้ ้ ทอี่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเทีย่ ว ในจ�ำนวนนี ้มีกลุม่ ทีน่ า่ สนใจคือ
ขับอูเบอร์ เป็ นอาชีพหลัก และก่อนหน้ านี ้ไม่มอี าชีพประจ�ำเนื่องจากเงื่อนไขส่วนตัว
บางประการท�ำให้ ไม่สามารถประกอบอาชีพเป็ นลูกจ้ างได้ เช่น ผู้ทเี่ ป็ นแม่บ้าน และ
แม่เลี ้ยงเดีย่ ว ซึง่ ผู้วจิ ยั ได้ รบั การบอกเล่าจากผู้ขบั ทีเ่ ป็ นแม่บ้านว่าใช้ เวลาว่างหลังจาก
การท�ำงานบ้ านและรับส่งลูกไปโรงเรี ยน หารายได้ ด้วยการขับอูเบอร์ ส่วนผู้ขบั
ทีเ่ ป็ นแม่เลี ้ยงเดีย่ วซึง่ มีลกู อายุน้อยและต้ องใช้ เวลาดูแลลูกมากในแต่ละวัน สามารถ
ที่จะใช้ เวลาว่างขณะที่สง่ ลูกเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล หารายได้ ด้วยการขับอูเบอร์
กรณีตวั อย่ าง 1 –
กรณีศกึ ษาผู้ขับอูเบอร์ เป็ นอาชีพหลัก
กรณีท่ ี 1-1
คุณวิชยั ผู้ขบั อูเบอร์ รายหนึง่ ให้ ข้อมูลผู้วจิ ยั ว่า ตัวเขา
นัน้ มี ภูมิล�ำเนาอยู่จังหวัดเชี ยงใหม่ หลังจากจบการศึกษา
ในระดับชันประกาศนี
้
ยบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) ได้ ย้ายไป
ท�ำงานที่กรุ งเทพฯ เป็ นเวลาสิบสี่ปี ในแผนกซ่อมบ�ำรุ งของ
โรงงานแห่งหนึ่ง โดยที่ภรรยาและลูกยังอาศัยอยู่ที่จังหวัด
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เชียงใหม่ โดยปกติ เขาจะกลับเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาวตาม
เทศกาลเช่น ปี ใหม่ และสงกรานต์ ในแต่ละปี เขามีเวลาได้
อยูพ่ ร้ อมหน้ า พ่อ แม่ ลูก ไม่ถงึ ยีส่ บิ วันต่อปี เขาตัดสินใจลาออก
จากงานประจ�ำ เพื่อกลับจังหวัดเชียงใหม่มาขับอูเบอร์ เพราะ
ต้ องการใช้ เวลากับครอบครัวให้ มากขึ ้น ตังแต่
้ เริ่ มแรกที่เขา
ทราบว่าอูเบอร์ จะเปิ ดให้ บริ การที่เชียงใหม่ ที่ผ่านมารายได้
จากการขับรถใกล้ เคียงกับเงินเดือนที่เคยได้ รับ แต่ค่าใช้ จ่าย
ในชีวิตประจ�ำวันน้ อยลงเพราะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้ าน และ
ค่าครองชีพที่เชียงใหม่ถกู กว่าที่กรุงเทพฯ เขายังไม่แน่ใจว่าจะ
สามารถขับอูเบอร์ เป็ นอาชี พประจ� ำได้ หรื อไม่ ระหว่างนี ก้ ็
พยายามสมัครงาน แต่ด้วยอายุที่มากขึ ้นและวุฒิการศึกษา
ชัน้ ปวส. ทีเ่ ขามี เขาไม่แน่ใจว่าจะมีใครรับเขาเข้ าท�ำงานหรือไม่
เขาได้ ยื่นใบสมัครงานยังโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนื อที่ จังหวัดล�ำพูนไว้ หลายโรงงาน แต่ยังไม่มี
โรงงานใดเรี ยกเขาเข้ าสัมภาษณ์
กรณีท่ ี 1-2
คุณพิพัฒน์ มีภูมิล�ำเนาอยู่จังหวัดพิษณุโลก เป็ น
ตัวแทนบริษทั ประกันภัยแห่งหนึง่ เขาเล่าว่า เมื่อทราบข่าวว่าอู
เบอร์ ได้ เปิ ดบริการในจังหวัดเชียงใหม่ เขาก็ตดั สินขับรถมาจาก
จังหวัดพิษณุโลกมาเช่าอพาร์ ตเมนต์อยู่แถวบริ เวณ ถ.สุเทพ
หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในนาม “หลังมอ” ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีอพาร์ ตเมนต์
หลายแห่งทีผ่ ้ ปู ระกอบ-การลงทุนสร้ างเพือ่ รองรับความต้ องการ
ทีพ่ กั อาศัยของนักศึกษาทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อพาร์ ตเมนต์ เหล่านี จ้ ึงมีราคาไม่แพงมาก คุณพิพัฒน์ คาด
การณ์ด้วยตนเองว่า อูเบอร์ จะเป็ นที่นิยมในจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่จงั หวัดเชียงใหม่แล้ วพบ
ว่าจังหวัดเชียงใหม่มนี กั ท่องเทีย่ วจ�ำนวนมาก แต่มปี ัญหาระบบ
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ขนส่งสาธารณะทีไ่ ม่เพียงพอ และประเมินว่าเมือ่ อูเบอร์ เปิ ดให้
บริการจะสามารถสร้ างรายได้ ทดี่ แี ก่ผ้ ขู บั คุณพิพฒ
ั น์ขบั อูเบอร์
เป็ นอาชีพหลัก โดยเริ่ มต้ นตัง้ แต่ประมาณตีสี่ ซึ่งจะเริ่ มมีผ้ ู
โดยสารที่โดยสารรถประจ�ำทางจากกรุงเทพฯ มาถึงสถานีรถ
โดยสารเชียงใหม่ (อาเขต) หลังจากนันจะไปรอรั
้
บผู้โดยสารแถว
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เนื่องจากมีเที่ยวบินขาเข้ าในช่วงเช้ า
หนาแน่น ท�ำให้ มคี วามต้ องการสูง เขาจะขับจนถึงประมาณสอง
ทุม่ รวมเวลาประมาณ 15-16 ชัว่ โมงต่อวัน จึงกลับเข้ าที่พกั เพื่อ
พักผ่อนและออกรับผู้โดยสารอีกครัง้ ประมาณตีสขี่ องวันถัดไป
3.1.3 โอกาสการท�ำงานและรายได้
ส�ำหรั บแรงงานผู้หญิงและสูงอายุ
ผู้วจิ ยั ยังได้ พบกับผู้ขบั อูเบอร์ จ�ำนวนหนึง่ ซึง่ แต่เดิมเป็ นผู้วา่ งงานมาก่อน
เช่น เป็ นเพศหญิ งและผู้สูงวัย ในงานของ Hall & Krueger (2017) ได้ อ้างถึง
ผลส�ำรวจของ ในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ซึง่ อูเบอร์ ได้ ว่าจ้ างให้ Benenson
Strategy Group (BSG) ท�ำการส�ำรวจผู้ขบั อูเบอร์ ใน 20 เมืองในสหรัฐอเมริ กา
ข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ขบั อูเบอร์ 14% เป็ นผู้หญิง เมื่อเทียบกับผู้ขบั
แท็กซีร่ ูปแบบเดิมในสหรัฐอเมริกา ทีม่ จี ำ� นวนผู้ขบั ทีเ่ ป็ นผู้หญิงเพียง 8% สอดคล้ อง
กับสิง่ ทีผ่ ้ วู จิ ยั พบระหว่างท�ำการศึกษาว่าผู้ขบั อูเบอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่จำ� นวนหนึง่
เป็ นเพศหญิง ซึง่ โดยปกติ อาชีพขับรถรับจ้ างสาธารณะในประเทศไทยไม่ใช่อาชีพ
ที่เป็ นที่นิยมส�ำหรับเพศหญิง โดยในจังหวัดเชียงใหม่มีผ้ ขู บั รถแดงหรื อรถแท็กซี่
ที่เป็ นเพศหญิงน้ อยมาก15
ในจ�ำนวนผู้ขบั อูเบอร์ทผี่ ้ วู จิ ยั ได้ ทำ� การสัมภาษณ์ มีผ้ สู งู วัยทีเ่ คยรับราชการ
และเกษียณอายุราชการแล้ ว รายหนึง่ เป็ นอดีตนายทหาร ให้ ข้อมูลว่ามาขับอูเบอร์
ในฐานะกิจกรรมทีจ่ ะได้ พบปะผู้คน และมีความต้ องการจะฝึกฝนการใช้ ภาษาอังกฤษ
___________________________
15

ดู http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9580000142676
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กับนักท่องเทีย่ ว ผู้ขบั อีกท่านหนึง่ เป็ นสุภาพสตรีมอี ายุ 64 ปี เกษียณจากการท�ำงาน
ประจ�ำ มีรายได้ จากเงินบ�ำนาญชราภาพจากส�ำนักงานประกันสังคมเดือนละ
ประมาณ 3,000 บาท ซึ่งไม่พอใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน และไม่อยากเป็ นภาระแก่
บุตรธิดา จึงตัดสินใจหารายได้ ด้วยการขับอูเบอร์ และการสมัครเข้ าเป็ นผู้ขบั อูเบอร์
ไม่มีการก�ำหนดอายุขนต�
ั ้ ่ำเอาไว้
ผู้ขบั อูเบอร์ เป็ นรายได้ หลักรายหนึ่งอยู่ระหว่างการพักฟื น้ ร่ างกายจาก
การเป็ นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก โดยร่างกายซีกทีเ่ คยอ่อนแรงมีอาการดีขึ ้นมากจากการท�ำ
กายภาพบ�ำบัด แต่ยงั ไม่หายดี จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ตามปกติแต่สามารถ
ขับรถได้ จึงเข้ าเป็ นผู้ขบั อูเบอร์ โดยปกติขนตอนในการสมั
ั้
ครเข้ าเป็ นผู้ขบั อูเบอร์
ไม่ได้ มีขนตอนการคั
ั้
ดกรองทางสุขภาพ
จะเห็นได้วา่ แพลตฟอร์มอูเบอร์ได้สร้ างโอกาสใหม่ในการประกอบอาชีพจริง
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทกุ คนทีจ่ ะมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกัน เพราะอย่างน้ อยทีส่ ดุ ผู้ทจี่ ะเข้ าถึง
โอกาสนี ้จะต้ องมีทรัพยากรอยูก่ ่อนระดับหนึง่ แล้ ว นัน่ ก็คือ ต้ องมีรถยนต์ หรื อจะมี
โอกาสเข้ าถึงรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี อูเบอร์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูที่สมัครขับรถ
สามารถน�ำรถทีผ่ ้ อู นื่ เป็ นเจ้ าของรถมาลงทะเบียนกับอูเบอร์ได้ จึงเปิ ดโอกาสให้ มกี าร
เช่ารถผู้อนื่ มาขับ นอกจากนี ้บนเว็บไซต์ของอูเบอร์ ยังมีพื ้นทีป่ ระกาศจับคูผ่ ้ ตู ้ องการ
ให้ เช่ารถกับผู้ที่ต้องการขับอูเบอร์ อีกด้ วย16 เงื่อนไขของการขับรถมีเพียงแค่ผ้ ขู บั
จะต้ องมีใบขับขี่และต้ องเป็ นผู้ไม่เคยมีประวัตอิ าชญากรรมมาก่อน17
แม้ แพลตฟอร์ มอูเบอร์ เป็ นช่องทางหนึง่ การสร้ างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ ทังในฐานะการสร้
้
างงานใหม่ให้ กบั ผู้ที่ไม่มีอาชีพ เนื่องจากข้ อจ�ำกัดในการ
เข้ าสูต่ ลาดแรงงานและ/หรื อถูกกีดกันออกจากความสัมพันธ์ของสัญญาจ้ างแบบ
เป็ นทางการ เช่น ผู้มปี ั ญหาทางสุขภาพ ผู้สงู วัยและกลุม่ ของผู้หญิงทีม่ ภี าระในการ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว ซึง่ ถือเป็ นกลุม่ แรงงานที่สำ� คัญในตลาดแรงงาน “นอก
ระบบ” ได้ มีช่องทางการหารายได้ เสริ ม หรื อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
มากขึ ้น แต่ดงั ทีไ่ ด้ กล่าวไปแล้ว ประเด็นส�ำคัญทีต่ ้ องพึงพิจารณาอย่างระมัดระวังก็คอื
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มได้ เปลี่ยนแปลงธรรมชาติและความหมายของ “เศรษฐกิจ
___________________________
16
17

ดู http://www.uberthai.com/marketplace/
ดู http://www.uberthai.com/type-of-car/

56

นอกระบบ” ไปอย่างไร จะเห็นได้ วา่ แรงงานบางส่วน เช่น แม่บ้านซึง่ เคยท�ำหน้ าที่
หลักในการผลิตซ� ้ำก�ำลังแรงงาน (reprodution of labor power) ให้ กบั สังคม ในพื ้นที่
ชายขอบของเศรษฐกิจที่เป็ นทางการนัน้ กลับถูกดึงเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ท�ำงานภาคบริการทีเ่ ป็ นภาคเศรษฐกิจหลักของเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม เงือ่ นไขใหม่
ทีเ่ กิดจากสภาพการท�ำงานแพลตฟอร์ มนัน้ ยังคงมีธรรมชาติของงานทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่
ของเศรษฐกิจ “นอกระบบ” และกีดกันแรงงานออกจากการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
และการคุ้มครองทางสังคม ทังที
้ ก่ ำ� ลังแรงงานกลุม่ นี ้เข้ ามามีสว่ นในพื ้นทีใ่ จกลางของ
กระบวนการผลิตและแลกเปลีย่ นสินค้ าบริการของเมืองอย่างยิง่ ยวด กล่าวโดยสรุป
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มได้ ท�ำให้ เส้ นแบ่งของเศรษฐกิจในและนอกระบบมีความ
คลุมเครื อและแยบยลขึ ้นไปอีก เนื่องจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่เคยอยู่ภายใต้ การ
ก�ำกับดูแลและความสัมพันธ์ของการจ้ างงานแบบเก่า ถูกเทคโนโลยีใหม่เปลีย่ นให้
เป็ นกิจกรรมแบบ “นอกระบบ” มากขึ ้น ผู้วิจยั เห็นว่าประเด็นนี ้อาจเป็ นประเด็น
ท้ าทายในเชิงนโยบายและวิชาการที่ส�ำคัญในระยะยาว
กรณีตวั อย่ าง 2 –
กรณีศกึ ษาผู้ขับอูเบอร์ เพศหญิงและผู้สูงวัย
ระหว่างการเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ พบกับคุณวิภา ผู้ขบั
อูเบอร์ ซึง่ คะเนด้ วยสายตาน่าจะมีอายุพอสมควร และเรี ยก
แทนตัวเองว่า “ป้า” ตลอดการสนทนา คุณวิภาให้ ข้อมูลว่า
มีอายุ 64 ปี เป็ นอดีตลูกจ้ างบริ ษัทเอกชน ซึ่งเกษี ยณอายุ
การท�ำงานได้ ราว 4 ปี ก่อนหน้ านี ้อยู่บ้านโดยที่ไม่ได้ ท�ำอะไร
ช่วงเวลากลางวันที่ลกู ๆ ออกไปท�ำงาน เธอจะอยูบ่ ้ านคนเดียว
และแม้ จะมีสื่อสังคมออนไลน์ที่ท�ำให้ ยงั พอติดต่อกับเพื่อนๆ
ได้ บ้าง แต่ก็ไม่เหมื อนกับสมัยที่ ยังท�ำงานอยู่ที่มีโอกาสได้
ปฏิสมั พันธ์กนั แบบเห็นหน้ าค่าตากัน ลูกสาวแนะน�ำให้ เธอมา
ขับอูเบอร์ เพื่อที่จะได้ ใช้ เวลายามว่างหารายได้ เสริ มจากเงิน
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บ�ำนาญที่ได้ รับเป็ นประจ�ำทุกเดือนอยูแ่ ล้ ว เธอเล่าว่า สาเหตุ
ทีม่ าขับอูเบอรนันมี
้ หลายเหตุผล ไม่เฉพาะเรื่องรายได้ เป็ นหลัก
เท่านัน้ แต่เป็ นเพราะเธอไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆ เธอขับอูเบอร์
ในช่วงเวลากลางวัน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ โดยเริ่ มประมาณ
10 นาฬิกา จนถึงประมาณ 15-16 นาฬิกา เธอก็จะแวะตลาด
เพื่อซื ้ออาหารสดกลับบ้ านเพื่อประกอบอาหาร รายได้ จากการ
ขับไม่แน่นอนในแต่ละวัน แต่เธอก็ไม่ได้ สนใจมาก หักค่าใช้ จา่ ย
แล้ วมีเหลือเป็ นรายได้ สทุ ธิ ประมาณ 300-400 บาท เธอบอก
ว่า “ก็พอได้ ค่ากับข้ าว” ที่ส�ำคัญคือไม่เหงา เมื่อถามถึงเรื่ อง
ผลกระทบต่อสุขภาพ เธอเล่าว่าก็มอี าการปวดแขนปวดขาบ้ าง
บางวันก็มีอาการปวดตา แต่ยงั ไม่ถงึ กับต้ องไปพบแพทย์ เธอ
ใช้ สทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าในการรักษา
คุณพิชติ เป็ นอดีตทหารอากาศทีเ่ กษียณอายุราชการ
แล้ ว ตัดสินใจขับอูเบอร์ ตามค�ำแนะน�ำของบุตรสาว เพื่อหา
กิจกรรมท�ำไม่ให้ ร้ ูสกึ เหงา คุณพิชิตยังได้ เล่าถึงอาการหลงลืม
และการเป็ นอัลไซเมอร์ ที่เขาเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้สงู วัย
ทีเ่ กษียณแล้ วไม่มกี จิ กรรมท�ำ อีกเหตุผลทีค่ ณ
ุ พิชติ เล่าเมือ่ ถาม
ถึงเหตุผลในการขับอูเบอร์ ก็คือ ครอบครัวของคุณพิชิตจะไป
เที่ยวต่างประเทศด้ วยกันทุกปี และเขาเชื่อว่าการขับอูเบอร์ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติเป็ น
จ�ำนวนมากนันจะท�
้
ำให้ เขามีโอกาสได้ รับผู้โดยสารที่เป็ นชาว
ต่างชาติ และเขาจะอาศัยโอกาสนี ใ้ นการฝึ กการใช้ ภาษา
อัง กฤษ นอกจากนี เ้ ขายัง เล่า ให้ ฟั ง ว่า เขาได้ พัฒ นาความ
สัมพันธ์กบั ผู้โดยสารหลายคนโดยกลายมาเป็ นเพื่อน และได้
ติดต่อสือ่ สารกันทางอีเมลหรือเฟซบุ๊ก การรับผู้โดยสารทีห่ ลาก
หลายท�ำให้ เขาเข้ าใจวัฒนธรรมและนิสยั ของชาวต่างชาติ
แต่ ล ะชาติ ม ากขึน้ รวมทัง้ ยัง มี เ รื่ อ งที่ จ ะไปเล่า สู่กัน ฟั ง ใน
ครอบครัวในแต่ละวันว่าเขาไปเจออะไรมาบ้ าง
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3.1.4 การจัดสรรทรั พยากรใหม่ ในตลาดแรงงาน
และประเด็นเรื่ องการแข่ งขันที่เป็ นธรรม
แพลตฟอร์ มอูเบอร์ ได้ เพิ่มระดับการแข่งขันและน�ำไปสูค่ วามขัดแย้ งของ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในธุรกิ จขนส่งมากยิ่ งขึน้ 18 กล่าวคื อ ในจังหวัดเชี ยงใหม่มี
ผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ได้ รับอนุญาตในรู ปของสหกรณ์ 2 ราย คือ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ ซึง่ เป็ นผู้ได้ รับสัมปทานหลักในการด�ำเนินกิจการรถสองแถวแบบ
ประจ�ำทางและไม่ประจ�ำทางในเชียงใหม่ ทีร่ ้ ูจกั กันในนาม “รถแดง” รวมถึงยังได้ รับ
สิทธิ์ในการด�ำเนินการแท็กซี่ในจังหวัดเชียงใหม่ อีกสหกรณ์ที่ได้ รับสิทธิ์ให้ บริ การ
ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ สหกรณ์แท็กซี่เวียงพิงค์
ขณะที่การด�ำเนินการของอูเบอร์ ในเชียงใหม่ ท�ำให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้ขบั รถแดงภายใต้ สหกรณ์ นครลานนาเดินรถกับผู้ใช้
แพลตฟอร์ มอูเบอร์ และคนขับอูเบอร์ ท�ำให้ เกิ ดการกระทบกระทั่งจนเป็ นข่าว
หลายต่อหลายครัง้
สหกรณ์แท็กซีเ่ วียงพิงค์นนกลั
ั ้ บมองเห็นประโยชน์จากการใช้ แพลตฟอร์ ม
ในการให้ บริ การ จึงร่วมมือกับแพลตฟอร์ มแกร็บ แกร็บ (Grab) เป็ นแอปพลิเคชัน
ที่เริ่ มให้ บริ การครัง้ แรกที่ประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2555 ปั จจุบนั ให้ บริ การใน
หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เดิม แกร็ บเป็ นแอปพลิเคชันส�ำหรับ
ใช้ ในการวางแผนการเดินทางส�ำหรับผู้ใช้ บริการเรียกแท็กซี่ ซึง่ เป็ นแท็กซีท่ จี่ ดทะเบียน
รถแท็กซี่ประจ�ำท้ องถิ่นนันๆ
้ เป็ นเพียงแค่การอ�ำนวยความสะดวกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ
และผู้ขบั แท็กซี่ ในช่วงเริ่ มต้ น การด�ำเนินการของแกร็บจึงยังไม่ขดั ต่อผลประโยชน์
และกฎหมายของประเทศนันๆ
้ ปั จจุบนั แกร็บเปิ ดให้ บริ การ 30 เมืองใน 6 ประเทศ
คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ต่อมา แกร็ บได้
ขยายการให้ บริการจากแท็กซี่ ไปสูผ่ ้ ทู มี่ รี ถยนต์เช่นเดียวกับอูเบอร์ ในนาม ‘แกร็บคาร์’
และยังมีบริ การอื่น เช่น ‘แกร็ บไบค์’ ส�ำหรับผู้ต้องการใช้ มอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง และ
‘แกร็บเอ็กซ์เพรส’ ส�ำหรับการรับส่งเอกสาร (เมสเซนเจอร์) และส่งของ ในแพลตฟอร์ม
___________________________
ส�ำหรับปั ญหาขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่และความขัดแย้ ง อ่านเพิ่มเติมใน
http://www.tcijthai.com/news/2017/15/scoop/6833
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ของแกร็ บจึงมีทงส่
ั ้ วนที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย คือ แกร็ บแท็กซี่ แกร็ บเอ็กซ์เพรส
ส่วนทีถ่ กู กฎหมายครึ่งหนึง่ ผิดครึ่งหนึง่ คือ แกร็บไบค์ (ถูกกฎหมายส�ำหรับมอเตอร์ไซค์
รับจ้ างทีข่ ึ ้นทะเบียนมอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง แต่ผดิ กฎหมายส�ำหรับมอเตอร์ ไซค์ทผี่ ้ ขู บั ขี่
ไม่ได้ ขึ ้นทะเบียน) และที่ผิดกฎหมายคือ แกร็บคาร์
สหกรณ์แท็กซีเ่ วียงพิงค์ น�ำรถแท็กซีใ่ นสังกัดเข้ าร่วมกับแพลตฟอร์ มแกร็บ
ทังหมด
้
โดยเข้ าร่วมในส่วนทีเ่ ป็ นแกร็บแท็กซีข่ องแพลตฟอร์ ม ขณะเดียวกันแพลตฟอร์ มแกร็ บก็เปิ ดให้ ผ้ ขู บั ทัว่ ไปสมัครเข้ าขับแกร็ บคาร์ ด้วย ดังนันบนแพลตฟอร์
้
ม
แกร็ บที่ให้ บริ การในจังหวัดเชียงใหม่จงึ มีทงส่
ั ้ วนที่ถกู กฎหมายและผิดกฎหมาย
แพลตฟอร์ มอูเบอร์ และแพลตฟอร์ มแกร็ บ (ในส่วนที่เป็ น Grab Car)
จึงเป็ นคู่แข่งโดยตรงกับ “รถแดง” และผู้ขบั แท็กซี่ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี
ผู้ขบั แท็กซี่ของสหกรณ์แท็กซี่เวียงพิงค์รายหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั ได้ สมั ภาษณ์ ซึง่ โดยปกติ
ใช้ ชอ่ งทาง Grab Taxi ช่วยในการหาลูกค้ า มีการใช้ แพลตฟอร์ มอูเบอร์ ในการสร้ าง
โอกาสเข้ าถึงลูกค้ าด้ วยโดยให้ เหตุผลว่าเป็ นช่องทางในการหารายได้ เพิม่ โดยปกติ
หากต้ องขับออกไปส่งผู้โดยสารในพื ้นทีน่ อกตัวเมือง หลังจากส่งผู้โดยสารแล้ วจะต้ อง
วิง่ กลับเข้ าเมืองโดยไม่มผี ้ โู ดยสาร ซึง่ ผู้ขบั แท็กซีร่ ายนี ้จะเปิ ดใช้ แอปพลิเคชันอูเบอร์
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการหาผู้ใช้ บริการระหว่างขับรถกลับเข้ าเมือง และพบว่าสามารถ
หารายได้ เพิม่ ได้ แม้ จะเป็ นการท�ำผิดระเบียบของสหกรณ์ทตี่ นสังกัดอยูซ่ งึ่ ไม่อนุญาต
ให้ ใช้ แพลตฟอร์ มอื่นนอกเหนือจากแกร็บ (ในส่วนของ Grab Car) และผิดกฎของ
แพลตฟอร์มอูเบอร์ด้วย โดยผู้ขบั รายนี ้จะต้ องโทรแจ้ งผู้เรียกใช้ บริการก่อน เนือ่ งจาก
ใช้ รถอีกคันในการลงทะเบียนกับแพลตฟอร์ มอูเบอร์ ผู้ขบั รายนี ้จะขอความร่วมมือ
จากผู้เรี ยกบริการในการทีจ่ ะไม่รายงานไปยังแพลตฟอร์ มอูเบอร์ วา่ ลักษณะของรถ
ไม่ตรงกับข้ อมูลที่ให้ ไว้ กบั อูเบอร์ แต่แรก กรณีนี ้แสดงให้ เห็นว่าตัวผู้ขบั เองก็ไม่ได้ มี
ความภักดี (Loyalty) ต่อแพลตฟอร์ มใดแพลตฟอร์ มหนึง่ หากแต่มีพยายามในการ
ที่จะท�ำรายได้ และสร้ างประโยชน์สงู สุดในภาวะแห่งการแข่งขัน
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กรณีตวั อย่ าง 3 –
กรณีศกึ ษาความขัดแย้ งบริการขนส่ งในจังหวัดเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2560 มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการให้ บริการ
ขนส่งผ่านแพลตฟอร์ มเหตุการณ์หนึง่ ที่ได้ รับความสนใจและ
วิพากษ์วจิ ารณ์จากสาธารณชนจ�ำนวนมาก คือ เจ้ าหน้ าทีข่ นส่ง
ท�ำการ “ล่อซื ้อ” ให้ ผ้ ขู บั อูเบอร์ เข้ ามารับผู้โดยสารภายในขนส่ง
จังหวัดเชียงใหม่แล้ วท�ำการจับปรั บ ในเรื่ องนีน้ ักวิจัยได้ รับ
การชี ้แจงจากขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง
ถึง เหตุก ารณ์ ใ นวัน นัน้ ว่า ขนส่ง จัง หวัด ไม่ไ ด้ ท� ำ การล่อ ซื อ้
อย่างทีเ่ ป็ นข่าว เหตุการณ์เริ่มจากกลุม่ ผู้ขบั แท็กซีจ่ ากสหกรณ์
แท็กซีเ่ วียงพิงค์ ได้ รวมตัวกันเข้ ามายื่นหนังสือต่อขนส่งจังหวัด
ให้ ท� ำ หน้ า ที่ ก วดขัน วิ นัย การจราจรและบัง คับ ใช้ ก ฎหมาย
จากการที่มีการเปิ ดให้ บริการขนส่งผ่านแพลตฟอร์ มในจังหวัด
เชียงใหม่โดยอูเบอร์ และแกร็ บ กลุม่ ผู้ยื่นหนังสือได้ มีการเชิญ
ผู้สื่อข่าวมาท�ำข่าวด้ วย หลังจากยื่นหนังสือต่อเจ้ าหน้ าที่แล้ ว
กลุม่ ผู้ยื่นได้ ทำ� การหลอกเรี ยกผู้ขบั แกร็บคาร์ แสร้ งท�ำทีเป็ นว่า
ให้ เข้ ามารับผู้โดยสารในส�ำนักงานขนส่ง เมื่อผู้ขบั แกร็ บคาร์
มาถึง กลุ่มผู้ขับจากสหกรณ์ แท็กซี่เวียงพิงค์ ได้ เข้ าล้ อมรถ
และเรี ยกตัวผู้ขบั ลงจากรถ ให้ เจ้ าหน้ าทีม่ าท�ำการเปรี ยบเทียบ
ปรับ กรณีนี ้ถือเป็ นการกระท�ำความผิดซึง่ หน้ า หากเจ้ าหน้ าที่
ไม่ท�ำอะไรก็จะถือเป็ นการท�ำผิดฐานละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามกฎหมายอาญามาตรา 157 เจ้ าหน้ าที่ก็ต้องเปรี ยบเทียบ
ปรับ แต่ขา่ วทีอ่ อกมามีความคลาดเคลือ่ นว่าเป็ นการล่อซื ้อของ
เจ้ าหน้ าที่ นายชาญชัยชี ้แจงเพิม่ เติมว่า ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ไม่มนี โยบายล่อซื ้อ ทีผ่ า่ นมาเมือ่ มีผ้ รู ้ องเรียนก็จะออกจดหมาย
เชิญผู้ขบั มาพบและขอให้ ชี ้แจง หากมีความผิดจริ งทางขนส่ง
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ก็จะท�ำการตักเตือนและปรับตามที่กฎหมายก�ำหนด หากส่ง
จดหมายเชิญแล้ วไม่มาพบ ก็จะขึ ้นเตือนในระบบเมือ่ มาติดต่อ
ส�ำนักงาน เช่น มาเสียภาษีหรือต่อใบขับขี่ ตนในฐานะเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐมีหน้ าทีต่ ้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ยอมรับว่ากฎหมายทีม่ ี
อาจจะไม่ทนั สมัย ไม่ตรงตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ภาครัฐก็ต้องด�ำเนินการแก้ ไขกฎหมายต่อไป
กรณีนี ้น่าสนใจว่ารายงานข่าวของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้น
ซึง่ ได้ แพร่กระจายออกไป กลับกลายเป็ นว่ารถแดงร่วมมือกับ
เจ้ าหน้ าที่ท�ำการล่อซื ้อ ท�ำให้ เกิดกระแสสังคมต�ำหนิเจ้ าหน้ าที่
และรถแดง ทังที
้ ว่ นั นันเป็
้ นกรณีของกลุม่ สหกรณ์แท็กซีเ่ วียงพิงค์
ทีใ่ ห้ บริการผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ และแท้ จริงแล้ วพวกเขาก็ได้
รับผลกระทบจากแอปพลิเคชันแกร็ บในส่วนของ ‘แกร็ บคาร์ ’
เองด้ วย ขณะที่กลุ่มผู้ขบั รถแดงไม่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ นี ้
แต่อย่างใด กลับได้ รบั การต�ำหนิ อาจจะเป็ นเพราะสังคมมีความ
ไม่พอใจการให้ บริ การของรถแดงอยูเ่ ป็ นทุนเดิม
ทางฝ่ ายรถแดง ซึง่ ก็เป็ นผู้เสียประโยชน์จากการเปิ ด
ให้ บริ การขนส่งผ่านแพลตฟอร์ มในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ เรี ยก
ประชุมสมาชิกสหกรณ์นครลานนาเดินรถและออกมาตรการ
ตอบโต้ นายสิงห์ค�ำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ
ในขณะนัน้ ให้ ข้อมูลว่า มองในแง่ของความมั่นคงในอาชีพ
จะเข้ าใจได้ วา่ กลุม่ ผู้ขบั รถแดงไม่ได้ รับความเป็ นธรรม เพราะ
ขณะทีผ่ ้ ขู บั ต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทุกอย่าง แต่กฎหมายกลับ
ไม่ส ามารถสร้ างการแข่ง ขัน ที่ มี ค วามเป็ น ธรรมให้ กับ กลุ่ม
ผู้ขบั ได้ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ไม่สามารถบังคับใช้ กฎหมาย กลุม่ ผู้ขบั
ก็ต้องหามาตรการเพื่อคุ้มครองตัวเอง โดยขณะนันได้
้ มีการ
รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเจ้ าหน้ าที่ท�ำงาน โดยการสอดส่องและ
ขอความร่วมมือจากเจ้ าหน้ าที่ หากพบตัวผู้กระท�ำผิดจะกักตัว
และแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ มารับตัวไปเปรี ยบเทียบปรับ ตนในฐานะ
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ประธานสหกรณ์ฯ เมื่อสมาชิกเสียประโยชน์ ตนก็ต้องท�ำอะไร
สักอย่าง แต่ยนื ยันว่าท�ำในกรอบของกฎหมาย หากอูเบอร์ และ
แกร็บอยากรับผู้โดยสารก็ไปท�ำให้ ถกู กฎหมาย ตนรู้ปัญหาของ
รถแดงทุกอย่าง ทังสิ
้ ่งที่ประชาชนไม่พอใจ ทังพฤติ
้
กรรมของ
รถแดงที่ไม่เหมาะสม ทังโก่
้ งราคา ท�ำการจราจรติดขัด หากมี
ผู้ร้องเรี ยนมาตนก็เรี ยกคนขับที่เป็ นสมาชิกเข้ ามาตักเตือน
ยอมรับว่าเป็ นปั ญหาที่พยายามปรับปรุ งตัวมาหลายปี หาก
ท�ำใจให้ เป็ นกลาง แยกความรู้สกึ ความร�ำคาญที่เคยได้ รับจาก
ประสบการณ์การให้ บริการของรถแดงทีแ่ ย่ออกไป จะเข้ าใจว่า
คนขับรถแดงไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่นมากนัก
ขณะที่คนขับอูเบอร์ และแกร็ บส่วนใหญ่ ท� ำเป็ นอาชี พเสริ ม
มีบ้างที่ขบั เป็ นอาชีพหลักแต่มีไม่มาก สิง่ เหล่านีท�ำให้ กลุม่ คน
ขับรถแดงรู้สกึ ว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรมและถูกแย่งอาชีพ
3.1.5 การสร้ างสภาพควบคุมของแพลตฟอร์ มอูเบอร์
และผลกระทบต่ อสภาพการท�ำงาน
ดังทีไ่ ด้ อภิปรายถึงงานศึกษาของ Rosenblat and Stark (2015) ในตอนต้ น
ของรายงานฉบับนี ว่้ าได้ วพิ ากษ์คนขับอูเบอร์วา่ เป็ นแรงงานอัลกอริทมึ่ (algorithmic
labor) เพราะกระบวนการท�ำงานของคนขับรถถูกควบคุมจาก อัลกอริทมึ่ (Algorithm)
ในระบบปฏิบตั ิการ ที่เป็ นเครื่ องมือส�ำคัญในการก�ำหนดความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ระหว่างบริ ษัทและคนขับ ทังนี
้ ้ อูเบอร์ มีอ�ำนาจในการควบคุมวิธีการท�ำงานของ
คนขับโดยผ่านแพลตฟอร์ มในลักษณะที่มองไม่เห็นจากภายนอก นอกจากนี ้
Rosenblat and Stark ยังวิพากษ์ เพิ่มเติมว่า นอกจากควบคุมด้ วยอัลกอริ ทมึ่ ของ
แพลตฟอร์ มแล้ ว อูเบอร์ ยงั ใช้ กลยุทธ์อนื่ ๆ เช่น ใช้ การตลาดและการสร้ างวาทกรรม
เกี่ยวกับผู้ประกอบการและเสรี ภาพในการท�ำงานโดยเลือกชัว่ โมงการท�ำงานของ
คนขับ จากการศึกษาของ JELI พบว่า บริ ษัทอูเบอร์ เป็ นผู้มีอ�ำนาจในการควบคุม
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การท�ำงานของอัลกอริ ทมึ่ ของแพลตฟอร์ ม ซึง่ ท�ำให้ บริ ษัทสามารถก�ำหนดรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ที่มีระหว่างแพลตฟอร์ มอูเบอร์ กบั คนขับอูเบอร์ เองทังหมด
้
1) การสร้างสภาพบังคับ การก�ำหนดความสัมพันธ์ เชิ งอ�ำนาจ
และสภาพการท�ำงาน
การก�ำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างแพลตฟอร์ ม ผู้ขับ และผู้ใช้ บริ การ
เป็ นการก�ำหนดโดยอูเบอร์ เองทังหมด
้
โดยผู้ขบั และผู้ใช้ บริการ ไม่มสี ว่ นร่วมในการ
ควบคุมอัลกอริ ทึ่ม จากการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยพบว่า ผู้ขบั อูเบอร์ จ�ำนวนหนึ่ง
ตังข้
้ อสังเกตว่า เมื่อเริ่ มสมัครเข้ าเป็ นผู้ขบั ใหม่ๆ จะมีโอกาสในการได้ รับการเรี ยก
ผู้โดยสารสูง มีความเป็ นไปได้ ว่าแพลตฟอร์ มได้ สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูขบั รายใหม่
โดยการมอบโอกาสในการรับบริ การมากกว่าผู้ขบั รายเก่า แอปพลิเคชันก�ำหนด
ค่าตอบแทนแบบแรงจูงใจ (Incentive) ค่อนข้ างสูง เพื่อจูงใจให้ คนออกมาขับใน
ห้ วงเวลาที่มีความต้ องการใช้ บริ การสูง ในบางพื ้นที่ที่มีความต้ องการใช้ บริ การสูง
แพลตฟอร์ มก็จะก�ำหนดพื ้นที่บริ เวณนันให้
้ มีตวั คูณค่าโดยสารที่มากขึ ้นกว่าปกติ
โดยจะปรากฏให้ เห็นในแพลตฟอร์ มฝั่งคนขับเท่านัน้ เพื่อจูงใจให้ ให้ คนขับไปรอรับ
ผู้ต้องการใช้ บริ การในบริ เวณนัน้ ในส่วนของผู้ต้องการใช้ บริ การอูเบอร์ จะไม่ทราบ
เลยว่าพื ้นที่ที่ตนเองต้ องการเรี ยกใช้ บริ การเป็ นพื ้นที่ที่มีความต้ องการใช้ บริ การ
อูเบอร์ สงู กว่าปกติ และจะต้ องเสียค่าโดยสารมากกว่าปกติ นอกจากผู้โดยสาร
ที่เดินทางเป็ นประจ�ำในเส้ นทางนันๆ
้ จึงจะสังเกตได้ วา่ ค่าโดยสารแพงมากขึ ้นกว่า
ปกติ (Price Surge) จะเห็นได้ ว่าการสร้ างแรงจูงใจให้ คนขับอูเบอร์ ด้วยตัวคูณ
ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ ้นเป็ นต้ นทุนที่ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องจ่าย และบริ ษัทฯ ได้ ประโยชน์จาก
การได้ สว่ นแบ่งตามร้ อยละของค่าโดยสาร ซึง่ ก็มากขึ ้นไปด้ วยเมื่อผู้ใช้ บริ การต้ อง
จ่ายสูงขึ ้นตามตัวคูณที่แอปพลิเคชันเป็ นผู้ก�ำหนด
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จอแสดงผลของแพลตฟอร์ มฝั่งผู้ขบั ที่สร้ างแรงจูงใจให้ คนขับไปรับผู้โดยสาร
ในพื ้นที่ที่มีความต้ องการใช้ บริ การสูง โดยเสนอค่าโดยสารที่สงู กว่าค่าโดยสารปกติ

เพือ่ เป็ นการป้องกันการปฏิเสธผู้โดยสาร เมือ่ มีผ้ เู รียกใช้ บริการ แพลตฟอร์ม
ในฝั่งของคนขับจะขึ ้นพิกดั ของผู้เรียกเพือ่ ให้ ไปรับผู้โดยสาร โดยทีผ่ ้ ขู บั จะไม่ทราบว่า
จุดหมายปลายทางอยู่ที่ใดจนกว่าจะรับผู้โดยสารขึ ้นรถแล้ ว และจะไม่ทราบว่า
ค่าโดยสารทีจ่ ะได้ รบั จะมีมลู ค่าเป็ นเท่าใด โดยจะทราบค่าโดยสารทีจ่ ะได้ รบั ก็ตอ่ เมือ่
ส่งผู้โดยสารถึงที่หมายแล้ ว ซึง่ จากการสัมภาษณ์ผ้ ขู บั เกือบทุกรายไม่เห็นด้ วยที่
ไม่ทราบจุดหมายและค่าโดยสารล่วงหน้ า เพราะบ่อยครังที
้ ผ่ ้ โู ดยสารมีความต้ องการ
ทีจ่ ะเดินทางไปในพื ้นทีท่ หี่ า่ งไกลออกไป ซึง่ ผู้ขบั ไม่ประสงค์จะขับไปส่ง เช่น นักท่องเทีย่ ว
เรี ยกใช้ บริ การจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดเชียงราย หรื อ อ�ำเภอปาย ในจังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน เมือ่ มารับผู้โดยสารแล้ วผู้ขบั จึงทราบจุดหมาย และหากปฏิเสธก็มโี อกาส
ที่จะเกิดข้ อขัดแย้ งโต้ เถียงกับนักท่องเที่ยว นอกจากนี ้แพลตฟอร์ มก็มีระบบเรตติ ้ง
คะแนน ซึง่ เป็ นการให้ คณ
ุ ให้ โทษแก่ผ้ ขู บั และมีผลต่อการค�ำนวนค่าตอบแทนแบบ
จูงใจและการเรียกใช้ บริการครังต่
้ อๆ ไป ผู้ขบั รายหนึง่ ให้ ข้อมูลแก่ผ้ วู จิ ยั ว่า เคยทดลอง
ด้ วยการอยู่ในพื ้นที่เดียวกันกับผู้ขบั อีกรายที่มีคะแนนไม่เท่ากัน เมื่อมีผ้ ตู ้ องการ
ใช้ บริการเรียกใช้ บริการ ระบบจะเรียกผู้ขบั ทีม่ คี ะแนนสูงกว่าก่อน และแพลตฟอร์ ม
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อาจจะยกเลิกสถานะผู้ขบั หากคะแนนที่ได้ รับต�่ำกว่ามาตรฐาน19
การควบคุมความสัมพันธ์ผา่ นอัลกอริทมึ่ และการให้ คณ
ุ ให้ โทษผ่านระบบ
ยังน�ำไปสูค่ วามขัดแย้ งระหว่างผู้ขบั และผู้โดยสารในบางกรณีนำ� ไปสูก่ ารทะเลาะ
วิวาทระหว่างผู้ขบั และผู้โดยสาร อาทิ การไม่ยอมยกเลิกการเดินทาง การถกเถียง
เรื่ องจุดหมายที่จะไปส่ง20 จะเห็นได้ วา่ แม้ แพลตฟอร์ มจะช่วยแก้ ปัญหาผู้ขบั แท็กซี่
แบบเดิมไม่ยอมไปส่งผู้โดยสารยังจุดหมายที่ผ้ โู ดยสารต้ องการ แต่ก็อาจจะสร้ าง
ปั ญหาใหม่ซงึ่ อาจจะแก้ ไขได้ ยากยิ่งกว่า คือ ปั ญหาการขาดตัวกลางที่จะชี ้ขาด
เรื่ องความขัดแย้ งระหว่างผู้ขบั กับผู้โดยสาร
แอปพลิเคชันอูเบอร์ ในส่วนของคนขับมีการรับการเรียกรถในขณะทีก่ ำ� ลัง
เดินทางเพื่อส่งผู้โดยสารอื่นแม้ การเดินทางยังไม่สิ ้นสุด คือยังไม่ทนั ที่ผ้ ขู บั จะส่ง
ผู้โดยสารถึงที่หมาย ในกรณีที่ไม่มีผ้ ขู บั รายอื่นอยูใ่ นบริ เวณที่มีผ้ ตู ้ องการใช้ บริ การ
แต่มผี ้ ขู บั ทีก่ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างส่งผู้โดยสารรายอืน่ ในบริเวณใกล้ เคียง โดยผู้ขบั สามารถ
เลือกที่จะรับหรื อไม่รับผู้โดยสารรายใหม่ได้ แม้ จะยังอยู่ในระหว่างส่งผู้โดยสาร
อีกราย ผู้ขบั รายหนึง่ ให้ ข้อมูลกับผู้วจิ ยั ว่า ในวันที่มีความต้ องการใช้ บริ การสูงจะมี
การแจ้ งเตือนการเรียกซ้ อนเข้ ามาตลอด และแม้ จะเลือกได้ ทจี่ ะไม่รบั แต่ผ้ ขู บั บางคน
ให้ ข้อมูลแก่ผ้ วู จิ ยั ว่า ผู้ขบั ไม่แน่ใจว่าหากไม่รบั จะมีผลต่อการขับหรือไม่ คือ ไม่แน่ใจ
ว่าหากปฏิเสธหรือไม่กดรับผู้โดยสาร ระบบจะไม่จบั คูใ่ ห้ ในอนาคต หรือในกรณีทมี่ ี
ผู้ขบั รายอื่นอยู่ในบริ เวณเดียวกัน ระบบจะเลือกให้ ผ้ ขู บั รายอื่นให้ ได้ รับผู้โดยสาร
ก่อนหรือไม่ ความไม่แน่นอนและไม่ทราบวิธีการท�ำงานของอัลกอริทมึ่ อย่างแท้ จริง
ส่งผลให้ ผ้ ขู บั กลัวที่จะเสียโอกาส และต้ องกดรับผู้โดยสารทุกครัง้ ท�ำให้ ต้องขับรถ
หลายชัว่ โมงติดต่อกันโดยไม่ได้ พกั รับประทานอาหาร หรือต้ องเตรียมอาหารไว้ สำ� หรับ
เผื่อไว้ รับประทานบนรถขณะท�ำงาน การท�ำงานติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานโดย
ไม่ได้ หยุดพักส่งผลให้ เกิดผลกระทบทางร่างกาย นอกไปจากนี ้ คนท�ำงานยังต้ อง
ประสบกับความวิตกกังวลอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของการท�ำงานของ
___________________________

มีรายงานการถอดผู้ขบั ออกจากระบบเมือ่ ได้ คะแนนต�ำ่ กว่ามาตรฐานของอูเบอร์ โดย Business
Insider เข้ าถึงได้ ที่ http://uk.businessinsider.com/leaked-charts-show-how-ubers-driverrating-system-works-2015-2
20
ดูกรณีทะเลาะวิวาท https://www.beartai.com/news/it-thai-news/120926
19
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อัลกอริ ทมึ่ เหล่านี ้ส่งผลกระทบในแง่จิตวิทยาจากสภาพการท�ำงาน อาจส่งผลเสีย
ต่อสภาพจิตในระยะยาว และไม่เป็ นไปตามกรอบการท�ำงานด้ านสุขอนามัยในการ
ท�ำงานขององค์การอนามัยโลก21
2) เส้นแบ่งระหว่างชี วิตการท�ำงานและชี วิตส่วนตัวถูกท�ำให้พร่ าเลือน
ในงานศึกษาของ Degryse (2016) ได้ กล่าวถึงสภาพในการท�ำงานของ
งานที่จบั คูค่ วามต้ องการผ่านแพลตฟอร์ มไว้ อย่างน่าสนใจว่า งานลักษณะนี ้ท�ำให้
เส้ นแบ่งระหว่างชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัวจะถูกท�ำให้ พร่ าเลือน ผู้วิจยั เคย
พบกับผู้ขับอูเบอร์ รายหนึ่งซึ่งเป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว น�ำบุตรสาวอายุ 4 ขวบติดรถ
มาด้ วย เนื่องจากวันนันไม่
้ มีผ้ ดู แู ล ไม่ได้ ไปโรงเรี ยนอนุบาลเพราะป่ วย และคุณครู
ขอให้ หยุดเรี ยนเนื่องจากกังวลว่าเพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยนจะไม่สบายไปด้ วย เนื่องจาก
วันนันเป็
้ นวันสุดท้ ายของการค�ำนวณค่าตอบแทนแบบจูงใจ ผู้ขบั รายนันจึ
้ งต้ องน�ำ
ลูกเดินทางไปด้ วย เพราะหากท�ำจ�ำนวนรอบไม่ถงึ เป้าที่จะได้ รับค่าตอบแทนแบบ
จูงใจ ความพยายามตลอดสัปดาห์จะเป็ นเรื่ องสูญเปล่า โดยผู้ขบั รายนันได้
้ ร้องขอ
ผู้วจิ ยั ไม่ให้ รายงานเรื่องนี ้ให้ อเู บอร์ ทราบ เนื่องจากอูเบอร์ ไม่อนุญาตให้ มบี คุ คลอืน่
นอกจากผู้ขบั เดินทางไปด้ วย กรณีนี ้เป็ นตัวอย่างที่เผยให้ เห็นว่า เส้ นแบ่งระหว่าง
การท�ำงานในฐานะผู้ขบั และชีวติ ส่วนตัวของผู้ขบั ทีต่ ้ องดูแลลูกได้ ถกู ท�ำให้ พร่าเลือน
นอกจากนีก้ รณี นีย้ งั เผยให้ เห็นการสร้ างสภาพควบคุมที่ท�ำให้ ผ้ ูขบั ต้ องท�ำงาน
เนื่องจากไม่อยากเสียประโยชน์จากผลตอบแทนแบบจูงใจที่แพลตฟอร์ มเสนอ
แม้ วา่ เงื่อนไขส่วนตัวบางประการจะไม่เอื ้อให้ ทำ� งานแต่ผ้ ขู บั ก็ต้องท�ำงานเพือ่ ไม่ให้
การท�ำงานที่ผา่ นมาที่ได้ สะสมจ�ำนวนรอบในการส่งผู้โดยสารไว้ ต้องสูญเปล่าไป
3) กลยุทธ์ การตลาดและการสร้างวาทกรรม
เกี ย่ วกับผูป้ ระกอบการ และเสรี ภาพในการท�ำงาน
อูเบอร์ เป็ นผู้ก�ำหนดรู ปแบบและความหมายในเรื่ องความสัมพันธ์ กับ
ผู้ขบั โดยหลีกเลีย่ งการใช้ คำ� ทีม่ คี วามหมายไปในแนวทางทีม่ ลี กั ษณะไม่เท่าเทียมกัน
___________________________
ส�ำหรับการท�ำงานด้ านสุขอนามัยในสถานทีท่ �ำงานขององค์การอนามัยโลกสามารถเข้ าถึงได้ ที่
http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf
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ทางความสัมพันธ์ อูเบอร์ เลือกใช้ ค�ำว่า “พาร์ ตเนอร์ ” ซึง่ มีความหมายถึงการเป็ น
หุ้นส่วนในทางธุรกิจ โดยปกติแล้ วความเป็ นหุ้นส่วนในทางธุรกิจไม่ได้ มคี วามหมาย
เพียงแค่การมีส่วนแบ่งในรายได้ แต่หมายถึงความสามารถในการที่จะก�ำหนด
นโยบายและทิศทางของธุรกิจ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ซึง่ ในความเป็นจริงแล้ว
อูเบอร์ ไม่เคยเปิ ดโอกาสให้ คนขับอูเบอร์ หรื อในภาษาของอูเบอร์ คือ “พาร์ ตเนอร์ ”
มีสว่ นร่วมเลยแม้ แต่น้อย
การมีจำ� นวนผู้ขบั ทีม่ ากขึ ้นย่อมส่งผลในเชิงบวกกับอูเบอร์ เพราะเป็ นการ
เพิม่ โอกาสในการสร้ างรายได้ ให้ กบั อูเบอร์ ในทางตรงข้ ามการมีจำ� นวนผู้ขบั ที่มาก
ส่งผลให้ การแข่งขันกันเองระหว่างผู้ขบั อูเบอร์ มีสงู ขึ ้น อูเบอร์ สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ขู บั
บอกต่อและชักชวนคนรู้จกั ให้ สมัครเข้ ามาขับอูเบอร์ โดยการเสนอผลตอบแทนให้
2,500 บาท หากเพื่อนสมัครเป็ นผู้ขบั อูเบอร์ และวิ่งรับผู้โดยสารครบ 25 เที่ยว
การเสนอผลตอบแทนลักษณะนีท้ �ำให้ ผ้ ูขับชักชวนเพื่อนให้ สมัครเข้ าเป็ นผู้ขับ
จ�ำนวนมาก ซึง่ ผู้ขบั บางรายให้ ข้อมูลว่าจ�ำนวนผู้ขบั ทีม่ ากขึ ้นเรื่อยๆ นี ้ ส่งผลให้ ผ้ ขู บั
แต่ละรายได้ รับผู้โดยสารโดยเฉลี่ยต่อวันน้ อยลงเพราะต้ องแข่งขันกันเอง ขณะที่
ผู้ขบั มองว่าอูเบอร์ ได้ ส่วนแบ่งคงที่เท่าเดิม แต่ลดความเสี่ยงกรณีผ้ ขู บั มีจ�ำนวน
ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้ใช้ บริการลง และท�ำให้ อเู บอร์ ไม่จำ� เป็ นต้ องเสนอ
ค่าตอบแทนชนิดจูงใจมาก เพราะมีผ้ ขู บั ในจ�ำนวนทีม่ ากพอ ท�ำให้ คา่ ตอบแทนทีผ่ ้ ขู บั
ได้ รับมีความไม่แน่นอน ไม่มนั่ คง
นอกจากนี ้ในการเชิญชวนให้ คนเข้ ามาร่ วมเป็ นผู้ขบั ผ่านช่องทางต่างๆ
ทังเว็
้ บไซต์อย่างเป็ นทางการของอูเบอร์ (www.uber.com/th) และช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/uberthai) อูเบอร์ ก็เลือกใช้ ถ้อยค�ำที่มี
ความหมายเชิงบวก เช่น “เป็ นเจ้ านายตัวเอง” “Uber ให้ อิสระคุณในการเลือกขับ
ได้ เต็มที”่ หรือ “แอปพลิเคชัน Uber Driver ออกแบบมาเพือ่ คุณ” ขณะทีผ่ ้ ขู บั อูเบอร์
จ�ำนวนมากวิพากษ์ วิจารณ์แพลตฟอร์ มอูเบอร์ ว่าออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั และผลักภาระเสีย่ งทังหมดให้
้
กบั ผู้ขบั ทีอ่ เู บอร์เรียกว่า “พาร์ตเนอร์” ขัดแย้ งกับ
ภาพที่พยายามสร้ างและวาทกรรมที่อเู บอร์ น�ำมาใช้
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4) การผลักภาระและความเสีย่ งให้ผูข้ บั และผูใ้ ช้บริ การ
การสื่อสารระหว่างผู้ขบั และบริ ษัทอูเบอร์ มีทางเลือกไม่มากนัก ในส่วน
ภูมิภาค ไม่มีสถานที่ตดิ ต่อที่สามารถช่วยเหลือหรื อตอบค�ำถามอย่างถาวร มีเพียง
สถานทีอ่ ำ� นวยความสะดวกในการรับสมัครคนขับทีจ่ ะย้ ายสถานทีไ่ ปเรื่อยๆ ส�ำหรับ
ในจังหวัดเชียงใหม่ มักจะใช้ สถานที่ เช่น ร้ านกาแฟ และจะมีเจ้ าหน้ าทีเ่ พียง 1-2 คน
คอยอ�ำนวยความสะดวกในการสมัคร และแนะน�ำวิธีการใช้ แอปพลิเคชัน โดยปกติ
เวลาทีม่ ปี ัญหาผู้ขบั มักจะใช้ วธิ ีสอื่ สารโดยการโทรเข้ าคอลเซ็นเตอร์ หรือส่งข้ อความ
ผ่านแพลตฟอร์ ม
ดังที่ได้ ยกตัวอย่างให้ เห็นก่อนหน้ านี ้ อูเบอร์ อาศัยช่องว่างในการสนอง
ตอบความต้ องการของผู้โดยสารของบริ การรถแท็กซี่ในประเทศไทย บริ การขนส่ง
สาธารณะทีม่ ไี ม่เพียงพอ การขาดประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลของรัฐ เป็ นโอกาส
ในการท�ำธุรกิจ การให้ บริ การของอูเบอร์ สร้ างโอกาสในการประกอบอาชีพ ทังเป็
้ น
รายได้ หลัก สร้ างรายได้ เสริ ม เพิ่มโอกาสให้ ผ้ ูด้อยโอกาสในหลากหลายกรณี
ขณะเดียวกัน ผู้ขบั อูเบอร์ และผู้ใช้ เองก็มีภาระและความเสี่ยงในหลายรู ปแบบ
ทีเ่ กิดจากการขับและใช้ บริการอูเบอร์ โดยทีด่ เู หมือนว่าตัวบริษทั เจ้ าของแพลตฟอร์ม
นันได้
้ ผลักภาระความรับผิดชอบออกไปยังคนขับและคนใช้ บริ การ
ตามมุมมองของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ผู้ขบั อูเบอร์ ท�ำผิดกฎหมายหลายมาตรา
ทัง้ พ.ร.บ. รถยนต์ และ พ.ร.บ. ขนส่งทางบกตามทีไ่ ด้ อภิปรายไปแล้ ว โดยทีก่ ฎหมาย
ไม่สามารถเอาผิดบริษัทฯ เจ้ าของแพลตฟอร์ มได้ แม้ อเู บอร์ จะมีการชดเชยค่าปรับ
ทีผ่ ้ ขู บั อูเบอร์ ต้องเสีย แต่ประวัตกิ ารท�ำผิดจะติดตัวผู้ขบั ไปตลอด ต้ องถูกเรียกเข้ ารับ
การอบรม และมีโอกาสที่จะถูกพักใบอนุญาตหากถูกจับในความผิดเดียวกัน
ซ� ้ำหลายครัง้ 22 ความเสี่ยงต่อการถูกจับกุมและความวิตกกังวลจึงตกอยู่กบั ผู้ขบั
อูเบอร์ แต่ฝ่ายเดียว
การถือก�ำเนิดของอูเบอร์ ในประเทศไทย ท�ำให้ ผ้ ขู บั รถแท็กซีแ่ ละรถรับจ้ าง
สาธารณะทังหลายเสี
้
ยประโยชน์ จึงเป็ นเหตุที่สร้ างความไม่พอใจ น�ำไปสู่ความ
ขัดแย้ งทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการท�ำร้ ายร่างกายและทรัพย์สนิ ดังทีไ่ ด้ เกิดเหตุการณ์ทะเลาะ
___________________________
ดูขา่ วการจับกุมคนขับอูเบอร์ โดยกรมการขนส่งทางบกและเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจ-ทหารได้ ที่
https://www.matichon.co.th/news/486176
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วิวาทชกต่อยระหว่างคนขับอูเบอร์และผู้ควบคุมคิวรถแท็กซีท่ พ่ี ทั ยา23 หรือเหตุการณ์
การจัดชุดไล่ลา่ กักตัว เรียกเจ้ าหน้ าทีก่ รมการขนส่งมาเปรียบเทียบปรับโดยรถสองแถว
หรื อ “รถแดง” ในจังหวัดเชียงใหม่24 คนขับอูเบอร์ จงึ ต้ องเผชิญความเสี่ยงต่อการ
ถูกท�ำร้ ายร่างกายและทรัพย์สนิ ของตนเองโดยทีบ่ ริษทั ฯ ไม่มสี ว่ นร่วมรับความเสีย่ ง
นี ้ด้ วย
แม้ อเู บอร์ จะใช้ กลยุทธ์การตลาดสร้ างวาทกรรมเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
เพือ่ เชิญชวนให้ มผี ้ สู นใจมาร่วมเป็ น “พาร์ ตเนอร์ ” ด้ วยถ้ อยค�ำทีส่ ง่ ผลทางความรู้สกึ
เชิงบวก อาทิ “แอปพลิเคชัน Uber Driver ออกแบบมาเพื่อคุณ” แต่ผ้ ขู บั อูเบอร์
จ�ำนวนมากไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่าอูเบอร์ ออกแบบมาเพื่อคนขับตามที่กล่าวอ้ าง ผู้ขบั อูเบอร์
ทีผ่ ้ วู จิ ยั ท�ำการศึกษาทุกรายให้ ความเห็นว่า แอปพลิเคชันยังคงมีปัญหา โดยเฉพาะ
แผนที่ซงึ่ มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง และบางครัง้ น�ำไปสูก่ ารถกเถียง
กับผู้โดยสาร ผู้ขบั จ�ำนวนมากเล่าถึงประสบการณ์ ที่ไม่มีความช�ำนาญเส้ นทาง
จึงต้ องขับตามแผนที่ของอูเบอร์ และพบว่าแผนที่มีความบกพร่ อง ใช้ เวลาในการ
ค้ นหาผู้ใช้ บริการมากจนบางครัง้ ผู้ใช้ บริการรอไม่ไหวจนต้ องยกเลิก หรื อผู้โดยสาร
ไม่พอใจที่ใช้ เวลานานเกินไปจึงให้ คะแนนต�่ำซึง่ มีผลต่อการได้ รับค่าตอบแทนแบบ
จูงใจ และมีโอกาสที่จะได้ ผ้ โู ดยสารน้ อยลง ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ความบกพร่องจากตัว
แพลตฟอร์ มของอูเบอร์ ได้ สร้ างความล�ำบากต่อผู้ขบั ขับอูเบอร์ เอง
การติดต่อสื่อสารระหว่างคนขับอูเบอร์ และผู้เรี ยกใช้ บริ การผ่านแอปพลิเคชันอูเบอร์ ท�ำได้ สองลักษณะคือโดยการแชตและการโทร ส�ำหรับการแชต
สามารถท�ำผ่านแอปพลิเคชันได้ เลยโดยไม่มคี า่ ใช้ จา่ ย แต่ในทางปฏิบตั ผิ ้ ขู บั อูเบอร์
จะไม่คอ่ ยใช้ ชอ่ งทางนี ้ เพราะการพิมพ์ข้อความแชตผ่านแอปพลิเคชันขณะขับรถ
มีความอันตราย และด้ วยภาวะที่ต้องเร่งรี บเพื่อไปรับผู้เรี ยกใช้ บริ การ จึงไม่อาจจะ
หยุดรถเพือ่ ท�ำการแชต วิธีการติดต่อที่ใช้ สว่ นมากคือการโทรศัพท์ ซึง่ การติดต่อกัน
โดยการโทรศัพท์นี ค่้ าใช้ จา่ ยจากการโทรศัพท์เป็ นภาระของผู้ขบั และผู้เรียกใช้ บริการ
___________________________

ดูขา่ วการทะเลาะชกต่อยระหว่างคนขับอูเบอร์ และผู้ควบคุมคิวรถแท็กซี่ที่พทั ยา
https://www.thairath.co.th/content/1079542
24
ดูขา่ วการจัดชุดไล่ลา่ คนขับอูเบอร์ โดยรถสองแถวแดงจังหวัดเชียงใหม่
http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9600000023664
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ในหลายกรณีที่ผ้ เู รี ยกใช้ บริ การเป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติ การโทรศัพท์ตดิ ต่อกันมี
ต้ นทุนสูงเนื่ องจากเป็ นการโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ ผู้ขับอูเบอร์ รายหนึ่งเล่า
ประสบการณ์ที่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ใช้ บริ การและต้ องเสียค่าโทรศัพท์
มากกว่าค่าโดยสารที่ได้ รับ ค่าใช้ จา่ ยในการติดต่อกันระหว่างผู้ขบั อูเบอร์ และผู้ใช้
บริ การเป็ นภาระที่บริ ษัทฯ ผู้เป็ นเจ้ าของแอปผลักให้ เป็ นภาระของผู้ขบั และผู้ใช้
อูเบอร์หกั ส่วนแบ่งรายได้ 25% จากค่าโดยสาร โดยทีก่ ารก�ำหนดค่าโดยสาร
และค่าธรรมเนียมต่างๆ นันเป็
้ นสิทธิ์ของอูเบอร์ แต่ฝ่ายเดียว ขณะที่ต้นทุนต่างๆ
เป็ นภาระของผู้ขบั ทังค่
้ าน� ้ำมันเชื ้อเพลิง ค่าสึกหรอ ค่าวัสดุสิ ้นเปลืองต่างๆ อาทิ
น�ำ้ มันเครื่ อง ที่ส�ำคัญคือ การประกันอุบตั ิเหตุ ซึ่งเป็ นประเด็นที่มีการถกเถียง
เนื่องจากผู้ขบั อูเบอร์ นนั ้ ตามกฎหมายถือเป็ นการใช้ รถผิดประเภท เอารถยนต์
ส่วนบุคคลมาให้ บริ การสาธารณะ ซึง่ ผิดประเภทจากที่ได้ จดทะเบียนเอาไว้ ท�ำให้
บริษทั ประกันภัยปฏิเสธทีจ่ ะให้ ความคุ้มครองในกรณีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุ25 หากตรวจสอบ
ได้ วา่ เป็ นการน�ำรถยนต์สว่ นบุคคลมาใช้ เพื่อรับจ้ างขนส่ง ภาระและความเสี่ยงจึง
ตกเป็ นของผู้ขบั และผู้ใช้ บริ การ
3.1.6 ผลกระทบที่มีต่อตลาดแรงงานภาคขนส่ ง
ดังที่ได้ อภิปรายก่อนหน้ า ผลกระทบของแพลตฟอร์ มอูเบอร์ ที่มีตอ่ สังคม
และตลาดแรงงานภาคขนส่ง มีทงผลกระทบเชิ
ั้
งบวกและเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวก
คือ แพลตฟอร์ มอูเบอร์ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค สร้ างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ เพิ่มความยืดหยุน่ ในการประกอบอาชีพ ลดสิง่ กีดขวางและต้ นทุน
ในการเข้ าสูต่ ลาด ท�ำให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาสสามารถเข้ าสูต่ ลาดได้ ลดการผูกขาด และ
ท� ำให้ ผ้ ูท่ี อยูในตลาดก่อนหน้ าได้ หันกลับมาทบทวน แก้ ไขและพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน26
___________________________

ประเด็นการประกันภัย และบริ ษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม ดูเพิ่มเติมที่
https://www.posttoday.com/economy/insurance/486500
และ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/748604
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ผลกระทบเชิงลบคือเพิ่มการแข่งขันในตลาด เมื่อมีผ้ เู ล่นหน้ าใหม่เข้ าสู่
ตลาดแรงงานมากขึ ้นทังยั
้ งท�ำให้ เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม ก่อให้ เกิดความรู้สกึ
ไม่มนั่ คงในอาชีพส�ำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี ้อยู่แต่เดิม มีความเสี่ยงในการที่จะ
สูญเสียรายได้ และสูญเสียอาชีพ ท�ำให้ เกิดการต่อต้ าน น�ำไปสูค่ วามขัดแย้ ง ภาครัฐ
ถูกท้ าทายในการบังคับใช้ กลไกควบคุมดูแล การอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้ กบั ผู้ทอี่ ยูใ่ น
ตลาดอยูแ่ ต่เดิมภายใต้ ข้อก�ำหนดและกฎหมาย และการบังคับใช้ กฎหมายกับผู้เข้ าสู่
ตลาดรายใหม่ที่พยายามหลีกเลี่ยงข้ อบังคับ
โรเจอร์ ส (Rogers 2016a) พูดถึงผลได้ ในเชิงสังคมทีอ่ เู บอร์ ทำ� ให้ เกิดการ
ใช้ ทรัพยากรเช่น รถยนต์ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี ้ ยังสร้ างแรงจูงใจให้
ผู้เดินทางลดการซื ้อและใช้ รถยนต์ส่วนตัว ที่จะท�ำให้ เกิดผลดีในแง่สิ่งแวดล้ อม
อย่างไรก็ตาม เขาสรุปว่ามีการวิจารณ์อเู บอร์ ใน 6 มิตหิ ลักคือ
1) การแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรมกับคนขับแท็กซี ่เดิ ม
โดยการเข้าสู่ตลาดทีไ่ ร้การก�ำกับดูแลและการก�ำหนดค่าโดยสาร
ประเด็นนี ้ค่อนข้ างชัดเจนในบริบทของประเทศไทย ทังในกรุ
้
งเทพมหานคร
และจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากคนขับแท็กซี่เดิมต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย มีต้นทุน
ในการประกอบอาชีพทีส่ งู กว่า การเรียกเก็บค่าโดยสารถูกก�ำหนดโดยรัฐ มาตรฐาน
ทีเ่ กีย่ วกับตัวรถ ตามกฎหมายรถทีจ่ ะมาจดทะเบียนแท็กซีจ่ ะต้ องมีขนาดเครื่องยนต์
ไม่ตำ�่ กว่า 1,500 ซีซี ขณะทีอ่ เู บอร์ ไม่จำ� กัดขนาดของเครื่องยนต์ทจี่ ะน�ำมาให้ บริการ
ต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงของรถแท็กซี่แบบเดิมจึงสูงกว่า เมื่อเทียบกับรถที่มีเครื่ องยนต์
ขนาดเล็กที่ให้ บริ การผ่านแพลตฟอร์ มอูเบอร์
2) จากประเด็นแรก อาจน�ำไปสู่การผูกขาด
ประเด็นนี ้ในบริบทของพื ้นทีท่ ที่ ำ� การศึกษา พบว่าแม้ ความนิยมในแพลตฟอร์มอูเบอร์จะมีสงู แต่การผูกขาดคงจะเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างยาก กรณีศกึ ษาในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า “รถแดง” ยังคงได้ รับความนิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
___________________________
ดูการปรับปรุงการให้ บริ การของรถแดง
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496739539
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ชาวต่างชาติ เนื่องจากถือเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ทังในแง่
้
รูปลักษณ์ และรูปแบบการให้ บริการ ผู้วจิ ยั ได้ สมั ภาษณ์นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติรายหนึง่
ซึง่ ได้ ให้ ความเห็นว่า ส�ำหรับเขาแล้ ว รถแดง มีความเป็ น “Share Riding” มากกว่า
ที่อเู บอร์ นิยามตัวเอง เนื่องจากรูปแบบการรับผู้โดยสารที่มีจดุ หมายที่แตกต่างกัน
ขึ ้นบนรถและเดินทางไปพร้ อมกัน
3) รถหรื อคนขับไม่ปลอดภัย
ประเด็นนี ้ค่อนข้ างชัดเจน เนื่องจากตามกฎหมาย ถือเป็ นการใช้ รถยนต์
ผิดประเภทดังที่ได้ อภิปรายก่อนหน้ านี ้ บริ ษัทประกันจึงปฏิเสธที่จะจ่ายสินไหม
หากรถหรื อผู้ขบั ได้ รับอุบตั เิ หตุขณะให้ บริ การรับส่งผู้โดยสาร
4) อาจน�ำไปสู่การละเมิ ดความเป็ นส่วนตัวของผูโ้ ดยสาร
เนื่องจากแพลตฟอร์ มอูเบอร์ ไม่มีการตรวจสอบ บันทึกข้ อมูลส่วนตัวของ
ผู้ขบั แสดงข้ อมูลของผู้ขบั ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถเห็นได้ ดงั เช่นการให้ บริ การแท็กซี่
แบบเก่า แม้ อเู บอร์ จะมีการเก็บข้ อมูลผู้ขบั เมื่อลงทะเบียนเป็ นผู้ขบั แต่ก็ไม่มีความ
ชัดเจนว่า ผู้ใช้ บริ การจะสามารถตรวจสอบหรื อขอข้ อมูลผู้ขบั ได้ อย่างไรบ้ าง จึงมี
โอกาสทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารละเมิดความเป็ นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ผู้ขบั สามารถ
ทราบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ บริการ รวมถึงอาจจะทราบทีพ่ กั จากการส่งผู้โดยสาร
ในต่างประเทศเคยมีกรณี คนขับข่มขืนผู้ใช้ บริ การ27 ขณะที่ในประเทศไทยเอง
มีรายงานการละเมิดความเป็ นส่วนตัวโดยผู้ขบั อูเบอร์28 และลวนลามผู้โดยสารจาก
ผู้ขบั แกร็ บ29
5) เปิ ดโอกาสให้เกิ ดการเลือกปฏิ บตั ิ โดยคนขับและผูโ้ ดยสาร
ระบบเรตติ ้งและรี ววิ อาจน�ำไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั โิ ดยคนขับและผู้โดยสาร
___________________________

ดู https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/15/uber-india-woman-rapelawsuit
28
ดู https://pantip.com/topic/33972026
29
ดู https://www.dailynews.co.th/crime/576277
27
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ผู้โดยสารและผู้ขบั มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ ง โต้ เถียง หรื อถึงขันทะเลาะวิ
้
วาท
ระบบการให้ คะแนนของอูเบอร์ ถกู ตังค�
้ ำถามอย่างมาก เนื่องจากมาตรฐานความ
พอใจของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน การให้ คะแนนที่ต�่ำแก่ผ้ ขู บั ทังที
้ ่ผ้ โู ดยสารเป็ น
ฝ่ ายผิด เช่นการปั กหมุดจุดนัดรับผิดโดยผู้โดยสาร ท�ำให้ ผ้ ขู บั ต้ องใช้ เวลาในการหา
ผู้โดยสาร สร้ างความไม่พอใจให้ กบั ผู้โดยสารที่รอนานจึงให้ คะแนนผู้ขบั ต�่ำ มีผล
ท�ำให้ คะแนนเฉลี่ยของผู้ขบั ต�่ำ ซึง่ มีผลต่อการที่ผ้ โู ดยสารจะไม่เรี ยกหรื อปฏิเสธ
ผู้ขบั รายนัน้
6) ลดทอนมาตรฐานแรงงานส�ำหรับคนขับรถแท็กซี ่
ส�ำหรับคนขับแท็กซีแ่ บบเดิม กฎหมายได้ กำ� หนดให้ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่
สาธารณะ ซึง่ มีข้อก�ำหนดว่าจะต้ องมีใบขับขีร่ ถยนต์สว่ นบุคคลมาแล้ วไม่ตำ�่ กว่า 1 ปี
และต้ องเข้ ารับการอบรม ขณะทีอ่ เู บอร์ ไม่ได้ กำ� หนดว่าผู้ขบั ต้ องมีใบขับขีส่ าธารณะ
จึงถือเป็ นการลดทอนมาตรฐานแรงงานส�ำหรับคนขับแท็กซี่
3.1.7 งานบนแพลตฟอร์ มขนส่ งกับการเป็ นงานที่มีคุณค่ า
หากพิจารณาบริ บททังหมดจากข้
้
อมูลที่ได้ จากการวิจยั โดยอาศัยกรอบ
ความคิดเรื่องงานดิจทิ ลั ทีม่ คี ณ
ุ ค่าของ ฮีคส์ (Heeks 2017) จะพบข้ อบ่งชี ้จ�ำนวนมาก
ทีแ่ สดงให้ เห็นว่างานบนแพลตฟอร์มขนส่งในปัจจุบนั ยังไม่ใช่งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า ในบริบท
ของการจ้ างงาน ยังคงขาดการปกป้องทางสังคม ไม่มกี ารกลไกในการปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้ท�ำงาน เจ้ าของแพลตฟอร์ ม และเจ้ าหน้ าที่รัฐ มีเพียงการพูดคุย ปรึกษา
และปรับทุกข์กนั โดยการนัดพบหรื อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้ขบั เท่านัน้
แต่กไ็ ม่มคี วามสามารถในการรวมกลุม่ เจรจาต่อรอง การจัดการแพลตฟอร์มเป็ นสิทธิ
ของเจ้ าของแพลตฟอร์ มเท่านัน้ ความโปร่ งใสของแพลตฟอร์ ม การท�ำงานของ
อัลกอริ ทมึ่ ต่างๆ ไม่มีการแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ รับทราบ ในมุมมองของหน่วยงานรัฐ
มองผู้ขบั อูเบอร์วา่ ละเมิดกฎหมาย ท�ำให้ ขาดการเข้ าถึงสิทธิตา่ งๆ ทีก่ ฎหมายคุ้มครอง
การมีโอกาสในการได้ รบั การจ้ างงานทีไ่ ม่เท่าเทียมขึ ้นอยูก่ บั การท�ำงานของอัลกอริทมึ่
ของแพลตฟอร์ ม ไม่มีโอกาสได้ รับความก้ าวหน้ าในสายงาน การท�ำงานอาจจะ
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ท�ำให้ เส้ นแบ่งระหว่าง งาน ครอบครัว และชีวติ ส่วนตัวพร่าเลือน ความมัน่ คงในการ
ท�ำงานมีน้อย มีความเป็ นไปได้ ทจี่ ะถูกเลือกปฏิบตั จิ ากการรูปแบบของการรีววิ และ
การให้ คะแนน ข้ อมูลส่วนตัวถูกแพลตฟอร์ มน�ำไปใช้ แสวงประโยชน์ ขาดกลไก
การจัดการความขัดแย้ งที่เหมาะสม
ในแง่ของสภาพการท�ำงานบนแพลตฟอร์มขนส่งพบว่า ผู้ขบั ยังคงมีรายได้
ที่ไม่แน่นอน เมื่อมีอปุ สงค์เยอะขึ ้น แพลตฟอร์ มต้ องการให้ มีอปุ ทานซึง่ ก็คือผู้ขบั
มากขึ ้น จึงเสนอค่าตอบแทนแบบจูงใจ เมือ่ มีผ้ ขู บั มากขึ ้นเพียงพอต่ออุปสงค์แพลตฟอร์ มก็จะลดค่าตอบแทนแบบจูงใจนัน้ ค่าโดยสารก็ถกู ก�ำหนดโดยแพลตฟอร์ ม
ท�ำให้ ผ้ ขู บั ไม่สามารถคาดคะเนรายรับของตนเองได้ ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลให้ ข้อมูลตรงกันว่า
เมือ่ หักค่าใช้ จา่ ย ค่าสึกหรอ ค่าประกันภัยต่างๆ แล้วอาจจะไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
นอกจากนี ้ในด้ านสุขภาวะและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานพบว่า การท�ำงานเป็ น
ระยะเวลานานในแต่ละวันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ผู้ขบั รายหนึง่ ซึง่ เป็ นคุณแม่เลี ้ยงเดี่ยว ต้ องดูแลลูกที่ป่วย
โดยการน�ำลูกเดินทางไปด้ วยขณะท�ำงานและต้ องหยุดพักชัว่ ขณะเพื่อท�ำการป้อนยา
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3.2 กรณีศกึ ษาที่ 2 - การให้ บริการที่พกั อาศัย
– แพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบี (Airbnb)
แอร์ บีเอ็นบีเป็ นแพลตฟอร์ มให้ บริ การที่พกั อาศัย โดยแพลตฟอร์ มเป็ น
ตัวกลางในการจับคูร่ ะหว่างผู้ที่มีห้องพักว่างและผู้ที่ต้องการที่พกั ได้ พบกัน โดยมี
ส่วนแบ่งรายได้ จากค่าบริการทีห่ กั จากเจ้ าของห้ องพัก 3% และจากผู้เข้ าพัก 5-15%30
ในปัจจุบนั แอร์บเี อ็นบีให้ บริการจับคูท่ พี่ กั ใน 65,000 เมือง ใน 191 ประเทศ
ทัว่ โลก มีผ้ นู �ำที่พกั เสนอให้ เช่าผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบี มากกว่า 3,000,000
รายการ
ส�ำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมา มีจ�ำนวนที่พกั เสนอผ่าน
แอปพลิเคชันแอร์ บีเอ็นบีทงสิ
ั ้ ้น 43,223 รายการ มีอตั ราเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 93%
31
ต่อปี และเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันอูเบอร์ แอร์ บีเอ็นบี จัดเป็ นงานดิจิทัลที่
สัมพันธ์ กับพืน้ ที่เชิงกายภาพ (gig work) ตามค�ำจ�ำกัดความของ Florian A.
Schmidt เนือ่ งจากการให้ บริการทีพ่ กั เป็ นงานทีส่ มั พันธ์กบั กับสถานทีเ่ ชิงกายภาพ
ไม่สามารถท�ำจากที่ใดก็ได้ เหมือนงานบนแพลตฟอร์ มประเภทอื่น
นอกเหนือไปจากผู้เสนอที่พกั ซึง่ อาจจะเป็ นห้ องที่ไม่ได้ ใช้ ในบ้ านตัวเอง
หรื ออาจจะเป็ นห้ องของตัวเองที่ตวั เองพักอยู่ให้ เช่ารายวันผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบี แล้ ว ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก เกสต์เฮ้ าส์ โฮสเทล จ�ำนวนมากก็ใช้
แพลตฟอร์ มนี ้เป็ นช่องทางในการเข้ าถึงลูกค้ าด้ วย เนื่องจากช่องทางเดิมที่เคยใช้
ผ่านเว็บไซต์อย่างเช่น www.agoda.com, www.booking.com, www.expedia.com
หักค่าบริ การจากเจ้ าของที่พกั ถึง 15-20% ขณะที่ แอร์ บเี อ็นบี หักจากเจ้ าของที่พกั
เพียง 3% เท่านัน้

___________________________

ข้ อมูลจากเว็บไซต์ของ แอร์ บีเอ็นบี
https://th.แอร์ บีเอ็นบี.com/help/article/1857/what-are-แอร์ บีเอ็นบี-service-fees
31
ข้ อมูลสถิตจิ �ำนวนห้ องพักที่เสนอผ่านแพลตฟอร์ ม แอร์ บีเอ็นบี ในประเทศไทย
http://www.nationmultimedia.com/detail/Corporate/30309328
30
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ที่มา: รวบรวมจากการให้ สมั ภาษณ์ของ Joe Gebbia ผู้ร่วมก่อตัง้ แอร์ บีเอ็นบี
และข้ อมูลจากเว็บไซต์ airdna.com

นอกจากนีย้ งั พบว่านักลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่แต่เดิมซื ้อบ้ านและ
คอนโดมิเนียมเพือ่ เก็งก�ำไร จากเดิมเคยปล่อยให้เช่าเป็นรายเดือน ก็หนั มาใช้ชอ่ งทางนี ้
เพือ่ ให้ เช่ารายวัน ซึง่ สามารถท�ำรายได้ และมีความยืดหยุน่ มากกว่าการให้ เช่าแบบ
รายเดือน งานศึกษาของ Guttentag (2016) ได้ เผยให้ เห็นว่าความนิยมต่อแอปพลิเคชันแอร์ บีเอ็นบีที่มีมากขึ ้นมาจากหลายสาเหตุ ได้ แก่ ผู้เข้ าพักที่ต้องการที่พกั
ราคาประหยัด (Money savers) ผู้เข้ าพักที่เชื่อและสนับสนุนความคิดเศรษฐกิจ
แบ่งปั น (Collaborative consumers) ผู้เข้ าพักที่มีรสนิยมชื่นชอบความรู้สกึ ของ
การอยู่บ้านมากกว่าโรงแรม (Home seekers) ผู้เข้ าพักที่มีรสนิยมต้ องการพัก
ในสิง่ แวดล้ อมจริงของท้ องถิ่น (Pragmatic novelty seekers) เนื่องจากการเข้ าพัก
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โรงแรมมาตรฐานทัว่ ไปที่มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน อาจท�ำให้ ผ้ เู ข้ าพักที่มี
รสนิยมลักษณะนี ้รู้ สกึ ถูกท�ำให้ โดดเดี่ยวจากบรรยากาศรวมทังสิ
้ ่งแวดล้ อมตาม
ความเป็ นจริ งของท้ องถิ่น นอกจากนีผ้ ้ ูเข้ าพักส่วนหนึ่งก็มีรสนิยมชื่นชอบ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผู้คนในท้ องถิ่น (Interactive novelty seekers)
3.2.1 การตีความทางกฎหมายและการก�ำกับดูแล
ประเด็นด้ านกฎหมายและการก�ำกับดูแลการให้ บริการทีพ่ กั อาศัยรายวัน
ผ่านแพลตฟอร์ ม ส�ำหรับในประเทศไทยข้ อถกเถียงส�ำหรับการให้ บริ การที่พกั ผ่าน
แพลตฟอร์มยังคงมีน้อยและได้ รบั ความสนใจจากคนในสังคมน้ อยมากเมือ่ เทียบกับ
การให้ บริ การขนส่งผ่านแพลตฟอร์ ม
ประเทศไทยมีกฎหมายก�ำกับกิจการที่พกั และโรงแรมหลายฉบับ ที่อยูใ่ น
ข่ายที่เกี่ยวข้ องคือ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 กฎกระทรวง ก�ำหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551
ในกรณีของการน�ำทีพ่ กั มาเสนอให้ เช่ารายวันบนแอปพลิเคชัน แอร์บเี อ็นบี
นัน้ มีข้อถกเถียงว่าเป็ นการท�ำผิด พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวหรือไม่ และหากทีพ่ กั ทีน่ ำ� มา
เสนอให้ เช่าผ่านแอปพลิเคชัน แอร์ บเี อ็นบี เป็ นคอนโดมิเนียม หรื อ อาคารชุด ก็เป็ น
การท�ำผิดกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) อีกด้ วย
ส�ำหรับ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 “โรงแรม” หมายถึง สถานทีพ่ กั ทีจ่ ดั ตัง้
ขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในทางธุรกิจเพือ่ ให้ บริการทีพ่ กั ชัว่ คราวส�ำหรับคนเดินทางหรื อ
บุคคลอื่นใดโดยมีคา่ ตอบแทน ซึง่ ไม่ได้ เก็บค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
ในมาตรา 15 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้ นแต่จะได้ รบั ใบอนุญาต
จากนายทะเบียน ในขณะทีก่ ฎกระทรวงว่าด้ วย ก�ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ในหมวดที่ 1 ข้ อที่ 1 ระบุวา่ “ให้ สถานที่พกั ที่มี
จ�ำนวนห้ องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสีห่ ้ องและมีจำ� นวน
ผู้พกั รวมกันทังหมดไม่
้
เกินยี่สบิ คน ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อให้ บริ การที่พกั ชัว่ คราวส�ำหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลอืน่ ใดโดยมีคา่ ตอบแทน อันมีลกั ษณะเป็ นการประกอบกิจการ
เพื่อหารายได้ เสริ มและได้ แจ้ งให้ นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรี ก�ำหนด
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ไม่เป็ นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามค�ำว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4” หากพิจารณา
ตามการก�ำหนดประเภทดังที่ได้ ประกาศในกฎกระทรวง หากผู้เสนอให้ เช่าห้ องพัก
รายวันผ่านแอปพลิเคชันแอร์ บีเอ็นบี มีห้องพักเสนอให้ เช่าไม่เกิน 4 ห้ อง ก็ไม่ถือว่า
เป็ นโรงแรม และไม่ต้องขออนุญาตจดทะเบียนโรงแรม เพียงแต่มีหน้ าทีต่ ้ องแจ้ งต่อ
นายทะเบียน ซึง่ จากการสัมภาษณ์ผ้ นู �ำห้ องพัก (ห้ องพักที่เป็ นส่วนหนึง่ ของบ้ าน)
เสนอให้ เช่าจ�ำนวน 12 ราย พบว่าทังหมดไม่
้
ทราบเรื่องกฎหมายดังกล่าว และไม่ได้
ต่อแจ้ งนายทะเบียน
แต่หากห้ องพักที่เสนอให้ เช่าเป็ นอาคารชุด จะผิด พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) ซึง่ ระบุในมาตราที่ 32 ก�ำหนดให้ อาคารชุด จัดเป็ น
อาคารประเภทควบคุมการใช้ ห้ ามมิให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคาร (กฎหมาย
ก�ำหนดให้ ผ้ จู ดั การนิตบิ คุ คลถือเป็ นผู้ครอบครองอาคารด้ วย) ประเภทควบคุมการใช้
ยินยอมให้ บุคคลใดใช้ อาคารนัน้ เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต
ซึง่ กฎหมายก�ำหนดโทษผู้ฝ่าฝื นมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่เกินหกหมืน่
บาท หรื อทังจ�
้ ำทังปรั
้ บ และหากต้ องโทษแล้ วยังฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ติ าม ยังต้ องระวาง
โทษปรับอีกไม่เกินวันละหนึง่ หมื่นบาทจนกว่าจะได้ ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูที่น�ำที่พกั เสนอให้ เช่ารายวันผ่านแอปพลิเคชัน แอร์ บีเอ็นบี พบว่า ทังหมดทุ
้
กราย จะมีการท�ำผิดกฎหมาย แยกเป็ นกรณี
ต่างๆ ดังนี ้
1) กรณีที่พกั มีลกั ษณะเป็ นบ้ าน มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้ อง ผู้เข้ าพักรวม
พร้ อมกันไม่เกิน 20 คน แม้ กฎหมายไม่ได้ ให้ คำ� จ�ำกัดความว่าเป็ นโรงแรม
จึงไม่ต้องจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. โรงแรม แต่ระบุให้ แจ้ งต่อนายทะเบียน
2) กรณีมที พี่ กั ลักษณะเป็ นบ้ าน มีห้องพักเกิน 4 ห้ อง หรือ น้ อยกว่า 4 ห้ อง
แต่มีจ�ำนวนผู้เข้ าพักพร้ อมกันในเวลาเดียวเกิน 20 คนขึ ้นไป ซึง่ กฎหมาย
ก�ำหนดว่าเป็ นโรงแรม แต่ไม่ได้ จดทะเบียนโรงแรม
3) กรณีที่พกั มีลกั ษณะเป็ นห้ องชุด ผิด พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
4) กรณีที่พกั มีลกั ษณะเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่าระยะยาว ที่คดิ ค่าเช่า
รายเดือน เช่น อพาร์ ตเมนต์ แต่น�ำมาเสนอให้ เช่ารายวันผ่านแอปพลิเคชัน
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เป็ นจ�ำนวนห้ องเกิน 4 ห้ อง
จะเห็นได้ ว่า ในแง่ของกฎหมาย ผู้น�ำห้ องพักเสนอให้ เช่ารายวันผ่าน
แพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบีทงหมดที
ั้
่ผ้ วู ิจยั ได้ ท�ำการสัมภาษณ์ ทังที
้ ่มีลกั ษณะเป็ น
ห้ องพักในบ้ าน ห้ องพักในอาคารชุด หรืออสังหาริมทรัพย์ให้ เช่าระยะยาวทีค่ ดิ ค่าเช่า
รายเดือนแต่เสนอที่พกั ให้ เช่ารายวันผ่านแพลตฟอร์ ม ล้ วนท�ำผิดกฎหมายไม่ข้อใด
ก็ข้อหนึ่ง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ากฎหมายและการก�ำกับดูแลที่รัฐใช้ อยู่ไม่ครอบคลุม
รู ปแบบและบริ บทการประกอบธุรกิจจริ งในปั จจุบนั และหากไม่เร่ งศึกษาและแก้
ปัญหาจะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อผู้ประกอบการอืน่ อาทิ
ผู้ประกอบการโรงแรมทีต่ ้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ทางอ้ อมต่อแรงงานทีท่ ำ� งานในโรงแรม รวมทัง้ อาจน�ำไปสูค่ วามขัดแย้ ง เช่นเดียวกับ
ที่เกิดขึ ้นกับกรณีของบริ การในภาคขนส่ง
3.2.2 แพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบี กับการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
จากการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่น�ำที่พกั เสนอให้ เช่าผ่านแอร์ บีเอ็นบี ผู้วิจยั พบว่า
แอปพลิเคชันแอร์ บเี อ็นบีสร้ างโอกาสในการประกอบอาชีพในหลายลักษณะด้ วยกัน
ที่ชดั เจนที่สดุ คือ การสร้ างประโยชน์ด้วยการหารายได้ จากทรัพยากรที่ไม่ได้ ใช้
ประโยชน์ของผู้เสนอที่พกั ให้ เช่า และการสร้ างโอกาสใหม่ในการจ้ างงาน เช่น งาน
ท�ำความสะอาด งานซักรี ด งานรับจ้ างดูแลประสานงานกับผู้เข้ าพักแทนเจ้ าของ
ที่พกั ของผู้ที่เห็นช่องว่างจากความต้ องการของผู้เสนอให้ เช่าที่พกั รายวันที่ต้องการ
ตอบสนองการบริ การที่รวดเร็วแต่ไม่สามารถท�ำได้ ด้วยตัวเอง
ประมาณ 17% ของผู้ให้ ข้อมูล แบ่งเป็ นผู้เสนอให้ เช่าที่พกั ในกรุ งเทพมหานคร 5 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย ให้ ข้อมูลกับผู้วิจยั ว่ามีรายได้ จากการ
ให้ เช่าที่พักเป็ นรายได้ หลัก ผู้เสนอให้ เช่าที่พักเหล่านีม้ ักมีจ�ำนวนที่พักที่เสนอ
หลายแห่ง และอยูใ่ นท�ำเลที่ดี ง่ายต่อการเดินทางและอยูใ่ นพื ้นที่ที่ใกล้ กบั สถานที่
ท่องเที่ยว ซึง่ เมื่อเทียบกับโรงแรมที่อยู่ในบริ เวณเดียวกัน ที่พกั ที่เสนอผ่านแอปพลิเคชันแอร์ บีเอ็นบีเหล่านีจ้ ะเสนอในราคาที่ต�่ำกว่า ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ก่อนการ
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ถือก�ำเนิดของแอร์ บีเอ็นบี ผู้เสนอให้ เช่าที่ปัจจุบนั มีรายได้ จากแอร์ บีเอ็นบีเป็ น
รายได้ หลัก ก็มีรายได้ หลักจากการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเป็ นรายเดือน
อยูก่ อ่ นแล้ว การเปลีย่ นมาให้ เช่าทีพ่ กั รายวันผ่านแอปพลิเคชันแอร์บเี อ็นบี เพิม่ โอกาส
ในการท�ำรายได้ ที่สงู ขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ในต่างประเทศ ในมุมมองของ
ผู้เสนอทีพ่ กั ให้ เช่าทีเ่ ปลีย่ นจาการให้ เช่าระยะยาวมาเป็ นให้ เช่าระยะสันผ่
้ านแพลตฟอร์ ม คือ การให้ เช่าระยะยาวมีข้อดีคือมีหลักประกันเรื่ องรายได้ ที่แน่นอนกว่า
แต่กม็ ขี ้ อจ�ำกัดคือ หากเจ้ าของทีพ่ กั อยากจะขายทรัพย์สนิ นันต้
้ องรอจนสัญญาเช่า
สิ ้นสุดลง การหาผู้เช่ารายเดือนท�ำได้ ยากกว่า ต้ องเสียภาษีโรงเรือนและภาษีเงินได้
ซึง่ การตรวจสอบรายได้ จากหน่วยงานรัฐท�ำได้ งา่ ยกว่ากรณีการมีรายได้ จากแอร์ บีเอ็นบี และการเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าพักเช่าในระยะสันเป็
้ นรายวัน สามารถท�ำให้ ตรวจสอบ
ดูแลทรัพย์สนิ ได้ งา่ ยขึ ้น
ผู้ให้ ข้อมูลที่เสนอให้ เช่าที่พกั ผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบีโดยส่วนใหญ่
คือ 83% มีรายได้ จากแอร์ บีเอ็นบีในลักษณะรายได้ เสริ ม ทังผู
้ ้ ที่มีอาชีพอื่นเป็ น
ลูกจ้ างบริษทั ผู้มอี าชีพอิสระ ผู้สงู วัยทีเ่ กษียณอายุ และผู้วา่ งงาน แม้ จะต้ องแลกกับ
การสูญเสียความเป็ นส่วนตัวในกรณีที่เปิ ดให้ เข้ าพักในบ้ านหลังเดียวกัน ในต่าง
ประเทศมีรายงานถึงการเอาทีพ่ กั ซึง่ ผู้เสนอให้ เช่าผ่านแอร์ บเี อ็นบีเช่าเป็ นรายเดือน
จากผู้อื่น แล้ วน�ำออกให้ เช่ารายวันอีกต่อหนึง่ หากมีผ้ ตู ้ องการเช่ารายวันผ่านแอร์ บีเอ็นบี ผู้ให้ เช่าจะไปหาโรงแรมราคาถูก ไปขอพักกับเพือ่ นหรือครอบครัว มีรายงานว่า
นักศึกษาในสหรัฐอเมริ กาเสนอห้ องพักในหอพักของมหาวิทยาลัยที่เขาศึกษาอยู่
ออกให้ เช่ารายวันผ่านแอร์ บีเอ็นบี32 ซึ่งในปั จจุบนั ก็มีเว็บไซต์ให้ บริ การหาที่พกั
ส�ำหรับผู้ที่เอาที่พกั ของตัวเองออกให้ เช่าผ่านแอร์ บีเอ็นบีด้วย33 แต่ยงั ไม่พบกรณี
เหล่านี ้ในประเทศไทย
นอกเหนือไปจากผู้ให้ เช่าที่มีรายได้ เพิ่มจากการเสนอที่พกั ให้ เช่ารายวัน
ผู้วิจยั ยังพบว่า ผู้ให้ เช่าส่วนหนึง่ ซึง่ มีอาชีพประจ�ำ เงื่อนไขด้ านเวลาไม่เอื ้ออ�ำนวย
ให้ สามารถบริ หารที่พกั ได้ สะดวก หรื อผู้ที่มีที่พกั แต่อยู่ในพื ้นที่ที่ไกลจากบริ เวณ
___________________________

ดู https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/02/college-student-faces-expulsion-for-trying-to-rent-out-dorm-on-airbnb
33
ดู http://canistaywithyouwhileirentmyplaceonairbnb.com/
32
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ที่ตนเองอาศัยอยู่ เช่น มีที่พกั เสนอให้ เช่าผ่านแอปพลิเคชันแอร์ บเี อ็นบีอยูท่ ี่จงั หวัด
เชียงใหม่แต่ทำ� งานอยูก่ รุงเทพฯ ก็มกี ารว่าจ้ างให้ ผ้ อู นื่ ด�ำเนินการแทน หรือใช้ ระบบ
แบ่งรายได้ ผา่ นช่องทางที่แอปพลิเคชันแอร์ บเี อ็นบีสร้ างเอาไว้ ให้ คือระบบการร่วม
ดูแลห้ องพัก (co-hosting) สามารถแบ่งรายได้ ตามอัตราที่ต้องการผ่านระบบได้
ผู้วจิ ยั พบว่า ปัจจุบนั มีผ้ เู สนอตัวในการบริหารทีพ่ กั แทนผู้ให้ เช่าแบบเบ็ดเสร็จ โดยที่
ผู้ให้ เช่าไม่ต้องท�ำอะไรเลย คิดส่วนแบ่งจากรายได้ 20-40%
ผู้วจิ ยั ยังพบว่า มีผ้ เู สนอให้ บริ การเฉพาะการส่งมอบกุญแจที่พกั ในราคา
250-300 บาท ต่อครัง้ การท�ำความสะอาดห้ องห้ องพัก ซัก เปลี่ยนผ้ าปูที่นอนและ
ปลอกหมอนคิดค่าบริ การครัง้ ละ 300-750 บาท ตามขนาดและจ�ำนวนห้ องพัก34
นอกจากนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ บริการเฉพาะการถ่ายภาพห้ องพัก เพื่อใช้ ประกอบในการเสนอ
ทีพ่ กั ให้ เช่าการลงแพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบี ในราคา 2,000-5,000 บาท ขึ ้นกับขนาด
ของที่พกั
ผู้วิจัยได้ สมั ภาษณ์ ผ้ ูจัดการนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบน
ถนนนิมมานเหมินทร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นท�ำเลทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วนิยมเดินทาง
มาท่องเที่ยวและพัก พบว่าห้ องชุดในคอนโดมิเนียมจ�ำนวนมากมีเจ้ าของเป็ น
ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ซึง่ จะเดินทางมาพักปี ละครัง้ ครัง้ ละ 1-2 เดือนโดย
ประมาณ ในอดีตหากน�ำห้ องให้ เช่ารายเดือนจะประสบปั ญหาหาผู้เช่ายาก และ
หากมีผ้ เู ช่าก็จะไม่สามารถพักในห้ องชุดของตนเองได้ หากมีก�ำหนดมาประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลาที่มีผ้ เู ช่าอยู่ การน�ำห้ องชุดเสนอให้ เช่ารายวันจึงสามารถแก้ ไข
ปัญหานี ้ได้ เนือ่ งจากสามารถก�ำหนดห้ วงเวลาทีต่ ้ องการให้ เช่ารายวันได้ และสามารถ
ก�ำหนดราคาได้ เช่น ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวซึง่ มีความต้ องการห้ องพักสูง ก็จะ
สามารถเพิม่ ราคามากกว่าช่วงเวลาทีม่ กี ารท่องเทีย่ วซบเซาได้ และเนือ่ งจากเจ้ าของ
ห้ องชุดอยู่ต่างประเทศ จึงต้ องการผู้ช่วยบริ หารที่พกั ให้ ซึง่ โดยมากจะมีการจ้ าง
ชาวไทยดูแลให้ นอกจากนี ้พนักงานที่ท�ำงานในนิติบคุ คลจ�ำนวนหนึ่ง ก็มีรายได้
พิเศษจากการรับบริหารทีพ่ กั ให้ เจ้ าของห้ องชุด มีการแบ่งรายได้ กนั ระหว่างเจ้ าของ
ห้ องชุดและผู้ดแู ล การท�ำความสะอาดก็ใช้ แม่บ้านทีท่ ำ� ความสะอาดพื ้นทีส่ ว่ นกลาง
ของคอนโดมิเนียม ท�ำความสะอาดและเตรี ยมห้ องให้ พร้ อม โดยแม่บ้านเหล่านี ้
___________________________
34

ดู https://gnom.guru/roomgroom
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จะท�ำเป็ นรายได้ เสริมในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน หรือตอนเย็นหลังเลิกงาน
ซึง่ พนักงานท�ำความสะอาดแต่ละคนจะได้ ค่าจ้ างในการท�ำความสะอาดครัง้ ละ
300 บาท โดยที่ทางนิติบคุ คลไม่ได้ หกั ส่วนแบ่ง ถือเป็ นการเปิ ดให้ มีการหารายได้
พิเศษ ทังนี
้ ้ทางนิตบิ คุ คลจะอนุญาตให้ แม่บ้านท�ำความสะอาดทีพ่ กั ให้ ได้ นอกเวลา
งานเท่ า นัน้ ผู้วิ จัย ได้ ท� ำ การสัม ภาษณ์ พ นัก งานท� ำ ความสะอาดที่ ท� ำ งานใน
นิติบคุ คลแห่งนันพบว่
้
า มีรายได้ พิเศษเฉลี่ยเดือนละ 3,000-5,000 บาท คิดเป็ น
ประมาณ 30-50% ของรายได้ ประจ�ำ และบางวันสามารถท�ำได้ สองห้ อง คือช่วง
กลางวันหนึง่ ห้ อง หลังเลิกงานอีกหนึง่ ห้ อง ใช้ เวลาในการท�ำความสะอาด เตรียมห้ อง
ให้ มีความพร้ อม ประมาณ 1 ชัว่ โมง ต่อห้ อง
นอกเหนือจากการรับบริ หารที่พกั และการรับท�ำความสะอาดที่พกั แล้ ว
ยังมีอาชีพอื่น เช่น ร้ านรับซักรี ด ที่มีรายได้ เพิ่มมากขึ ้น มีผ้ เู สนอบริ การรับผู้เข้ าพัก
จากสนามบินมายังที่พกั พร้ อมทังมอบกุ
้
ญแจที่พกั ให้ และพาไปส่งสนามบินหรื อ
จุดหมายอื่นพร้ อมรับกุญแจที่พกั คืน ในราคาครัง้ ละ 750 บาท และหากใช้ บริ การ
ประจ�ำเกินสิบครัง้ จะลดค่าบริการเหลือ 550 บาทต่อเทีย่ ว เพือ่ สร้ างความประทับใจ
ให้ กบั ผู้เข้ าพัก
เมื่อการสร้ างรายได้ ผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบีได้ รับความสนใจและ
เป็ นทีร่ ้ ูจกั มากขึ ้นในวงกว้ าง ผู้เสนอทีพ่ กั ให้ เช่าบางรายทีม่ ีประสบการณ์มากได้ หา
ช่องทางสร้ างรายได้ ด้วยการเปิ ดอบรมวิธีการในการน�ำห้ องพักเสนอให้ เช่าผ่านแอร์บีเอ็นบี ซึง่ ได้ รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการน�ำที่พกั เสนอให้ เช่าผ่านแอร์ บีเอ็นบี
เป็นจ�ำนวนมาก บางรายก็เขียนหนังสือ เขียนคูม่ อื ลักษณะเป็น e-book ให้ดาวน์โหลด35
นอกจากนีย้ งั มีผ้ ูให้ บริ การข้ อมูลเชิงลึกของผู้เสนอให้ เช่าที่พกั ผ่านแพลตฟอร์ ม
แอร์ บีเอ็นบี36 โดยการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องเสียค่าบริ การเพื่อแลกกับการ
เข้ าถึงข้ อมูลว่าในพื ้นทีน่ นั ้ เช่น ในกรุงเทพมหานครในแต่ละเขต มีผ้ เู สนอทีพ่ กั กีร่ าย
ราคาเฉลีย่ ในการเสนอทีพ่ กั อยูท่ รี่ าคาเท่าไหร่ มีอตั ราการจองกีเ่ ปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา
___________________________

ดู http://startitup.in.th/ebook-airbnb-entrepreneur-for-beginner/
ผู้เสนอบริการให้ ข้อมูลของผู้เข้ าพักและผู้เสนอทีพ่ กั ผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบีคอื แอร์ ดเี อ็นเอ
www.airdna.com
35
36
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เข้ าพักเฉลี่ยกี่คืนต่อการเข้ าพักหนึ่งครัง้ ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้จะช่วยให้ ผ้ เู สนอให้ เช่า
ที่พกั ได้ ตดั สินใจก�ำหนดราคาที่พกั และเงื่อนไขการเข้ าพักต่างๆ ของตัวเอง
ส�ำหรับพื ้นที่ที่การท่องเที่ยวได้ รับการพัฒนาจนกล่าวได้ วา่ เป็ น “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ที่ให้ ค�ำจ�ำกัดความไว้ ในพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พ .ศ. 2522 ในมาตรา 4 ซึง่ ให้ ความหมาย “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”
ว่าเป็ น อุตสาหกรรมที่จดั ให้ มีหรื อให้ บริ การเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทังภายในและ
้
ภายนอกราชอาณาจักร โดยมีคา่ ตอบแทน ซึง่ หมายถึงการให้ คา่ นายหน้ า ในการน�ำพา
นักท่องเทีย่ วมาท่องเทีย่ ว ซื ้อสินค้ า หรือใช้ บริการ ตามค�ำจ�ำกัดความนี ้ในบางพื ้นที่
ทีม่ กี ารให้ คา่ ตอบแทนในการน�ำพานักท่องเทีย่ วอย่างเป็ นระบบ หรือทีร่ ้ ูจกั กันอย่าง
ไม่เป็ นทางการว่า “ค่าน�ำ้ ” เช่น ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ
เป็ นพื ้นทีท่ กี่ ารท่องเทีย่ วพัฒนาเป็ นอุตสาหกรรม ผู้เสนอทีพ่ กั ให้ เช่าผ่านแพลตฟอร์ม
แอร์ บเี อ็นบียงั มีชอ่ งทางในการหารายได้ เพิม่ เติม จากการติดต่อจองทัวร์ มัคคุเทศก์
การขนส่ง ร้ านค้ า ร้ านนวด สวนสัตว์ และอืน่ ๆ ซึง่ ธุรกิจเหล่านี ้ก็จะจ่ายค่าตอบแทน
ให้ กบั ผู้ทนี่ ำ� พาหรือแนะน�ำผู้ทมี่ าพักหรือนักท่องเทีย่ ว ซึง่ มีวธิ ีการจัดการทีเ่ ป็ นระบบ
โดยที่ผ้ ทู ี่มาพักหรื อนักท่องเที่ยวไม่ทราบว่าเจ้ าของที่พกั ได้ คา่ นายหน้ า และยังมี
กรณีที่เจ้ าของที่พกั เสนอบริ การน�ำเที่ยวให้ กบั ผู้ท่ีมาพักด้ วยตนเองในราคาวันละ
2,500-3,000 บาท
กรณีตวั อย่ างที่ 4 –
กรณีศกึ ษาโอกาสและการสร้ างงานใหม่
ที่เกิดจากแพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบี
คุณสุดา ผู้บริ หารระดับกลางบริ ษัทเอกชนแห่งหนึง่
มีคอนโดมิเนียมทีซ่ ื ้อไว้ ในลักษณะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ซึง่ แต่เดิมคุณสุดาให้ เช่าระยะยาว
ท�ำสัญญาขันต�
้ ำ่ กับผู้เช่าหนึง่ ปี ขึ ้นไป คุณสุดารู้จกั แพลตฟอร์ ม
แอร์ บี เ อ็ น บี จ ากการแนะน� ำ ของเพื่ อ นเมื่ อ ครั ง้ เดิ น ทางไป
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ต่างประเทศ จึงมีความสนใจและทดลองน� ำคอนโดมิเนียม
หนึง่ แห่งทีย่ งั ไม่มผี ้ เู ช่าออกเสนอให้ เช่ารายวันผ่านแพลตฟอร์ ม
แอร์ บีเอ็นบี ต่อมาได้ รับการตอบรั บที่ ดีจึงได้ น� ำคอนโดอี ก
สองแห่งเสนอให้ เช่ารายวันด้ วยภายหลังจากหมดสัญญาเช่า
กับผู้เช่า เมื่อมีที่พกั สามแห่ง คุณสุดาไม่สามารถเตรี ยมห้ อง
ท�ำความสะอาด มอบกุญแจให้กบั ผู้เข้าพักได้ด้วยตัวเองเนือ่ งจาก
มีงานประจ�ำทีต่ ้ องท�ำ คุณสุดาจึงต้ องหาคนทีจ่ ะช่วยรับผิดชอบ
ในส่วนนี ้ ในตอนแรกคุณสุดาจ้ างแม่บ้านที่ท�ำความสะอาด
คอนโดซึ่งท�ำงานเป็ นลูกจ้ างบริ ษัทท�ำความสะอาดแห่งหนึ่ง
ที่ได้ รับสัญญาจ้ างให้ ท�ำความสะอาดคอนโดมิเนียมแห่งนัน้
แต่เนือ่ งจากแม่บ้านมีงานประจ�ำทีจ่ ะต้ องท�ำจึงท�ำให้ ไม่สะดวก
ท�ำในเวลาท�ำงาน ประกอบกับคุณสุดามีที่พกั 3 แห่ง ซึง่ ตังอยู
้ ่
ห่างกัน จึงประสบปั ญหาในการจัดการพอสมควร คุณสุดาจึง
ปรึ กษาเรื่ องนี ก้ ับเพื่ อน เพื่ อนของคุณสุดามี น้องสาวที่ เพิ่ง
เรี ยนจบและอยู่ระหว่างหางานท�ำ จึงได้ แนะน�ำน้ องสาวคือ
คุณส้ มให้ ชว่ ยจัดการที่พกั ของคุณสุดา
คุณส้ มรับจัดการที่พกั ทังสามแห่
้
งให้ คณ
ุ สุดา ตังแต่
้
การติดต่อกับผู้ที่ประสงค์จะมาพัก เนื่องจากคุณสุดาท�ำงาน
ประจ�ำจึงไม่มเี วลาตอบค�ำถามจากผู้ประสงค์เข้ าพักได้ รวดเร็ว
บางครัง้ จึงเสียโอกาสในการได้ รับการจอง คุณส้ มมีสว่ นแบ่ง
รายได้ 30% ของรายได้ จากการให้ เช่า คุณส้ มท�ำหน้ าที่ตอบ
ค�ำถาม ท�ำความสะอาด เตรี ยมที่พกั มอบกุญแจ และคอย
ประสานงาน เมื่อหักค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการ
เดินทางแล้ วมีรายได้ ตอ่ เดือนประมาณหมื่นกว่าบาท คุณส้ ม
เห็นเป็ นโอกาสทางธุรกิจ จึงรับเป็ นผู้จดั การห้ องพักให้ ผ้ ูอื่น
โดยสร้ างเว็บไซต์และโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย ปัจจุบนั คุณส้ ม
รับดูแลทีพ่ กั ให้ เจ้ าของห้ องประมาณ 20 แห่ง คุณส้ มจ้ างลูกจ้ าง
มาช่วยอีกสามคน คนหนึง่ ท�ำหน้ าทีซ่ กั ชุดเครื่องนอน อีกสองคน
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รวมทังตั
้ วเธอเองท�ำความสะอาดและมอบกุญแจให้ ผ้ มู าพัก
ปัจจุบนั หลังจากหักค่าใช้ จา่ ยต่างๆ แล้ วคุณส้ มมีรายได้ 30,00050,000 บาทต่อเดือน ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละช่วงเวลาในหนึง่ ปี
3.2.3 ความสัมพันธ์ เชิงอ�ำนาจระหว่ างแพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบี
เจ้ าของที่พกั และผู้เช่ า
ในเว็บไซต์ของแอร์ บีเอ็นบี แอร์ บีเอ็นบีเรี ยกตัวเองว่าเป็ น “ตลาดชุมชน
ที่เชื่อถือได้ ” (A trusted community marketplace) ในความเป็ นจริ งอาจมิได้
เป็ นอย่างที่แอร์ บีเอ็นบีกล่าวอ้ างทังหมด
้
ผู้วิจยั พบว่าแอร์ บีเอ็นบีมีอ�ำนาจเหนือ
ผู้ให้ เช่าและผู้เช่า และพยายามควบคุมความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจการใช้ งานแอปพลิเคชันและอัลกอริ ทมึ่ ของแพลตฟอร์ ม ในหลากหลายรูปแบบ

การรวมกลุม่ ของผู้เสนอห้ องพักให้ เช่ารายวันผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบี
เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ให้ ค�ำแนะน�ำซึง่ กันและกัน แต่ยงั ไม่น�ำไปสูก่ ารต่อรองหมู่

1) การสร้ างสภาพควบคุมผ่านอัลกอริ ทึ่ม - ระบบการให้คะแนนและ
การให้ความคิ ดเห็น (Rating and Review)
แอปพลิเคชันแอร์ บีเอ็นบีจะมีระบบการให้ คะแนนและความคิดเห็น
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การให้ คะแนนทังสองฝ่
้
ายสามารถให้ ดาวกับอีกฝ่ ายในแต่ละหมวด ซึง่ ประกอบด้ วย
ความถูกต้ อง การสื่อสาร ความสะอาด ต�ำแหน่งที่ตงั ้ การเช็กอิน และความคุ้มค่า
ซึง่ เป็ นระบบการให้ คะแนนสองฝั่ง (2-sided reviewing) กล่าวคือ ภายหลังการพัก
สิ ้นสุดลง ทัง้ ผู้ให้ เช่าและผู้เช่าสามารถที่จะให้ คะแนนและให้ ความคิดเห็นที่มี
ต่อกันได้ ภายในก�ำหนดระยะเวลา 14 วัน หลังจากการเข้ าพักสิ ้นสุดลง เมือ่ ทังสองฝ่
้
าย
ให้ คะแนนและความคิดเห็นแล้ ว คะแนนและความคิดเห็นจะปรากฏหน้ าบนโปรไฟล์
ของทังสองฝ่
้
าย และปรากฏบนหน้ าของทีพ่ กั ด้ วย นอกจากนี ้ยังเปิ ดโอกาสให้ มกี าร
เขียนข้ อความโต้ ตอบได้ ภายหลังจากความคิดเห็นปรากฏบนหน้ าโปรไฟล์ของ
ทังสองฝ่
้
ายแล้ ว
มีผ้ ทู �ำการศึกษาเรื่ องการให้ คะแนนและความคิดเห็นของเจ้ าของที่พกั
และผู้เข้ าพักผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบี (Zervas et al. 2015) แล้ วพบว่าผู้ให้
คะแนนทังสองฝ่
้
ายมีแนวโน้ มที่จะให้ คะแนนที่ดีเกินกว่าความเป็ นจริ งด้ วยเหตุผล
ต่างๆ ส่วนหนึง่ เนื่องจากระบบการให้ คะแนนและความเห็นแบบสองฝ่ ายได้ สร้ าง
ความกลัวให้ กบั ทังสองฝ่
้
ายด้ วยเช่นกัน หากท�ำการประเมินอีกฝ่ ายต�่ำ ก็จะได้ รับ
การประเมินกลับที่ต�่ำด้ วย ในข้ อนี ้นักวิจยั ของ JELI ได้ ท�ำการสัมภาษณ์เจ้ าของ
ที่พักและผู้เข้ าพักในประเด็นนี ้ ทัง้ สองฝ่ ายเห็นด้ วย โดยฝ่ ายเจ้ าของที่พักนัน้
ให้ ข้อมูลว่าหากคะแนนเฉลีย่ น้ อยจะมีผลต่ออัตราการเข้ ามาดูทพี่ กั ของผู้เช่า เพราะ
อัลกอริ ทึ่มของแอปพลิเคชันจะแสดงที่พกั ในหน้ าการค้ นหาที่พกั ไว้ ล�ำดับต�ำ่ กว่า
ผู้ที่ได้ คะแนนเฉลี่ยสูง และหากคะแนนเฉลี่ยสูงก็สามารถตังราคาที
้
่พกั ให้ สงู ได้
ซึง่ สอดคล้ องกับงานศึกษาของ เทิบเนอร์ (Teubner et al. 2016) ที่วา่ คะแนนเฉลีย่
และความเห็นมีผลต่อความน่าเชือ่ ถือและเชือ่ มโยงกับการก�ำหนดราคาทีพ่ กั ทีส่ งู ขึ ้น
คะแนนเฉลี่ยที่สูงและความคิดเห็นที่ดีส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และ
ต�ำแหน่งการแสดงผลในหน้ าการค้ นหา ท�ำให้ มีโอกาสที่จะได้ รับการจองที่มากขึ ้น
จากการส�ำรวจพบว่าผู้บริโภคทัว่ โลก 70% ให้ ความเชือ่ ถือคะแนนและความคิดเห็น
ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีการเปิ ดช่องทางให้ มีการให้ คะแนนและความ
คิดเห็น37 การตอบกลับทีร่ วดเร็วส่งผลต่อโอกาสในการปิ ดการขายทีร่ วดเร็ว คะแนน
___________________________
ดูการส�ำรวจของ Nielson ได้ ที่ http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsenglobal-consumers-trust-in-earned-advertising-grows.html
37
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เฉลี่ยที่สงู ขึ ้น และความคิดเห็นจากผู้เข้ าพักที่ดี แอร์ บีเอ็นบีจงึ ควบคุมให้ เจ้ าของ
ที่พกั ตอบกลับค�ำถามและค�ำขอจองอย่างรวดเร็ วโดยระบบมีการให้ คณ
ุ ให้ โทษ
ผ่านอัลกอริ ทมึ่ ของแอปพลิเคชัน
การตอบกลับที่รวดเร็ วของผู้เสนอที่พักผ่านแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบี
เมือ่ ผู้สนใจเข้ าพักมีข้อซักถาม จะถูกอัลกอริทมึ่ น�ำมาใช้ ในการค�ำนวณเพือ่ จัดล�ำดับ
การแสดงผลด้ วย เนื่องจากการตอบกลับที่รวดเร็วส่งผลต่อโอกาสที่มากขึ ้นในการ
ได้ รับการจอง ตามการศึกษาของกูเกิล้ ซึ่งได้ ท�ำการศึกษาโอกาสทางธุรกิจจาก
การสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าในช่วงเวลาอันสัน้ (micro moment) พบว่า
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและสมาร์ ตโฟนท� ำให้ มีความสะดวกในการ
หาข้ อมูลของสินค้ าและบริ การได้ ทกุ เวลาและสถานที่ การสนองตอบลูกค้ า เช่น
การตอบค�ำถามอย่างทันทีทนั ใด เพิ่มโอกาสในการขายมากถึง 58%38 ดังนันการ
้
ตอบข้ อสงสัยของเจ้ าของที่พักจึงเพิ่มโอกาสในการขายให้ กับแอร์ บีเอ็นบีด้วย
แพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบีจงึ แสดงผลที่พกั ซึง่ เจ้ าของที่พกั ตอบค�ำถามอย่างรวดเร็ ว
ในอันดับต้ นๆ เนื่องจากเจ้ าของที่พกั มีแนวโน้ มที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึง่ เพิม่
โอกาสในการได้ รับการจอง ผู้ที่ตอบค�ำถามหรื อตอบรับการจองช้ า หรื อไม่ตอบ
ภายในเวลาที่ก�ำหนด นอกจากจะแสดงผลในล�ำดับหลัง ยังมีโอกาสที่จะถูกระงับ
บัญชีอกี ด้ วย จึงมีแนวโน้ มว่าผู้ให้ เช่าทีท่ ำ� เป็ นอาชีพหลักซึง่ มีเวลามากกว่าผู้ให้ เช่า
ที่ต้องท�ำอาชีพอื่น จะสามารถตอบสนองได้ รวดเร็ วกว่า และมีโอกาสที่จะได้ รับ
การจองมากกว่าจากการจัดล�ำดับการแสดงผลของแอร์ บีเอ็นบี การจัดอันดับการ
แสดงผลนับเป็ นการสร้ างสภาพควบคุมเหนือผู้ให้ เช่าของแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบี
รูปแบบหนึง่
นอกจากนี ้แพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบียงั มีรูปแบบการให้ รางวัลเจ้ าของทีพ่ กั
ทีไ่ ด้ คะแนนเฉลีย่ สูง และมีอตั ราการตอบกลับทีร่ วดเร็ว โดยมีการมอบตรา “เจ้ าของ
ทีพ่ กั ดีเด่น” (Superhost) ให้ กบั เจ้ าของทีพ่ กั ทีม่ ผี ลงานตามเกณฑ์ทกี่ �ำหนดภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เจ้ าของที่พกั ดีเด่นจะได้ รับคูปองเพื่อใช้ ในการเข้ าพักที่พกั ในแอร์ บีเอ็นบี มูลค่า 100 เหรียญสหรัฐ และการมีตราเจ้ าของทีพ่ กั ดีเด่นยังส่งผลต่อความ
___________________________
รายงานของกูเกิ ้ลเข้ าถึงได้ ที่ https://think.storage.googleapis.com/images/micromomentsguide-to-winning-shift-to-mobile-download.pdf
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น่าเชื่อถือและเชื่อมโยงกับราคาที่พกั ที่สงู ขึ ้น (Zervas et al. 2015b) การประเมิน
การเป็ นเจ้ าของที่พกั ดีเด่นของแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบีจะกระท�ำทุกสามเดือน
เจ้ าของที่พกั จึงต้ องพยายามที่จะรักษาตราเจ้ าของที่พกั ดีเด่น ด้ วยการท�ำคะแนน
ให้ สงู กว่าเกณฑ์และต้ องตอบสนองต่อค�ำถามอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากแอร์ บีเอ็นบี
ท�ำการประเมินจากคะแนน ความเร็วและอัตราการตอบกลับ โดยที่เกณฑ์ดงั กล่าว
บริ ษัทแอร์ บีเอ็นบีจะเป็ นผู้ก�ำหนดเงื่อนไขการประเมินเอง ซึง่ เป็ นการสร้ างสภาพ
ควบคุมเหนือผู้ให้ เช่าห้ องพักรูปแบบหนึง่
2) การสร้างสภาพบังคับและการท�ำโทษ
– กรณี การยกเลิ กการจองและการตอบสนองต�่ำกว่ามาตรฐาน
การยกเลิกการจองมี 2 ลักษณะ คือการยกเลิกการจองโดยผู้เข้ าพักและ
การยกเลิกการจองโดยเจ้ าของที่พกั การยกเลิกการจองโดยผู้เข้ าพักนันจะถู
้ กหัก
ค่าบริ การและค่าที่พกั หรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั การก�ำหนดของเจ้ าของที่พกั ซึง่ ก�ำหนดได้
3 รูปแบบ คือ
• แบบยืดหยุน่ (Flexible) การยกเลิกก่อนหน้ าการเข้ าพัก 1 วัน ผู้เข้ าพัก
จะได้ เงินคืนเต็มจ�ำนวน หากยกเลิกก่อนเข้ าพักไม่ถึงหนึ่งวัน จะถูกหักค่าที่พกั
ส�ำหรับคืนแรกรวมทังค่
้ าบริ การที่ต้องจ่ายให้ แอร์ บีเอ็นบี และหากยกเลิกหลังจาก
เข้ าพักแล้ วก็จะถูกหักเฉพาะจ�ำนวนคืนที่เข้ าพักจริ งและค่าบริ การที่ต้องจ่ายให้
แอร์ บีเอ็นบี
• แบบปานกลาง (Moderate) การยกเลิกก่อนหน้ าเข้ าพักมากกว่า 5 วัน
จะไม่ถกู หักค่าที่พกั หากยกเลิกการจองก่อนหน้ าวันเข้ าพักไม่ถึง 5 วัน จะถูกหัก
ค่าทีพ่ กั คืนแรกเต็มจ�ำนวนรวมทังค่
้ าบริการทีต่ ้ องจ่ายให้ แอร์ บเี อ็นบี และคืนทีเ่ หลือ
ครึ่งจ�ำนวน และหากยกเลิกหลังจากที่เข้ าพักไปแล้ ว จะถูกหักจ�ำนวนครึ่งหนึง่ ของ
จ�ำนวนคืนที่ไม่ได้ เข้ าพักรวมทังค่
้ าบริ การที่ต้องจ่ายให้ แอร์ บีเอ็นบี
• แบบเข้ มงวด (Strict) การยกเลิกก่อนหน้ าเข้ าพักมากกว่า 7 วันจะถูก
หักค่าที่พกั ครึ่งหนึง่ หากยกเลิกการจองก่อนหน้ าวันเข้ าพักไม่ถึง 7 วัน จะถูกหัก
ค่าที่พกั ทังหมดรวมทั
้
งค่
้ าบริ การที่ต้องจ่ายให้ แอร์ บีเอ็นบี
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นโยบายการยกเลิกที่ตงโดยผู
ั้
้ ให้ เช่า มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้ าพัก
การก�ำหนดนโยบายการยกเลิกแบบยืดหยุน่ มีผลให้ ผ้ เู ข้ าพักตัดสินใจเลือกมากกว่า
เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์ เฉพาะหน้ าที่ไม่สามารถเข้ าพักตามที่ได้ วางแผนไว้
แต่แรกก็จะได้ เงินคืนทังหมด
้
แต่การก�ำหนดเงื่อนไขแบบนี ้ก็เพิ่มความเสี่ยงให้ กบั
ผู้ทเี่ ป็ นเจ้ าของห้ องพักเพราะหากเกิดการยกเลิกในช่วงเวลาก่อนเข้ าพักเพียงหนึง่ วัน
นอกจากจะไม่ได้ คา่ ที่พกั แล้ วยังเสียโอกาสในการให้ ผ้ เู ข้ าพักรายอื่นเช่าโดยไม่ได้
ค่าตอบแทนหรื อชดเชยใดๆ
การยกเลิกการจองโดยเจ้ าของทีพ่ กั นัน้ สามารถท�ำได้ แต่จะถูกอัลกอริทมึ่
ของแอร์ บเี อ็นท�ำโทษ และต้ องเสียค่าปรับให้ กบั แอร์ บเี อ็นบี โดยทีค่ า่ ปรับจ�ำนวนนี ้
แอร์ บีเอ็นบีไม่ได้ น�ำไปชดเชยให้ กบั ผู้จองแต่อย่างใด การยกเลิกโดยเจ้ าของที่พกั
สามารถท�ำได้ หนึง่ ครัง้ ภายใน 6 เดือน หากยกเลิกครัง้ ที่ 2 ภายในหกเดือน เจ้ าของ
ที่พกั จะต้ องเสียค่าปรับจ�ำนวน 50 เหรี ยญสหรัฐ และหากยกเลิกครัง้ ที่ 3 ภายใน
หกเดือน จะต้ องเสียค่าปรับ 100 เหรี ยญสหรัฐ และจะถูกปิ ดบัญชี
การขอยกเลิกการจองโดยเจ้ าของที่พกั นัน้ นอกจากจะเสียค่าปรั บให้
แอร์ บีเอ็นบีแล้ ว ยังมีผลท�ำให้ สถานะเจ้ าของที่พกั ดีเด่นสิ ้นสุดลงเมื่อถึงรอบการ
ประเมิน นอกจากนี ้อาจจะมีข้อความอัตโนมัตขิ ึ ้นในส่วนทีเ่ ป็ นการแสดงความคิดเห็น
ในหน้ าโปรไฟล์ของเจ้ าของทีพ่ กั ว่าได้ ทำ� การยกเลิกการจอง และมีผลต่อล�ำดับการ
แสดงผลในหน้ าการค้ นหาที่พกั
แต่หากเจ้ าของทีพ่ กั หรือผู้เข้ าพักมีเหตุจำ� เป็ น อันเป็ นเหตุผลทีแ่ อร์ บเี อ็นบี
เห็นว่าเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ ในเว็บไซต์ของแอร์ บีเอ็นบี เช่น เจ้ าของที่พกั หรื อ
บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ป่ วยหนัก จนไม่สามารถที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ทเี่ ข้ าพักได้ หรือมีเหตุการณ์ ภาวะฉุกเฉินทีอ่ าจส่งผลต่อความปลอดภัย โรคระบาด
ที่พักได้ รับความเสียหายจนอาจส่งผลต่อความปลอดภัย ศาลมีค�ำสัง่ สั่งห้ าม
หากแสดงหลักฐานให้ แอร์ บเี อ็นบีเชื่อได้ เป็ นที่นา่ พอใจ แอร์ บเี อ็นบีก็อาจจะยกเลิก
ค่าปรับและมาตรการให้ โทษต่างๆ39 ผู้ให้ เช่ารายหนึง่ ให้ ข้อมูลกับผู้วจิ ยั ว่า ได้ ทำ� การ
ยกเลิกการจองเนื่องจากไม่สะดวกให้ ผ้ เู ข้ าพักเช่าในวันและเวลาที่มีการจอง โดย
___________________________
https://www.airbnb.com/help/article/1320/what-is-airbnb-s-extenuating-circumstancespolicy
39

90

ผู้ให้ เช่าไม่ได้ ท�ำการปิ ดการจองในระบบไว้ ก่อน และเมื่อไม่ต้องการเสียสถานะ
และค่าปรับจึงต้ องไปคลินิกเพื่อขอใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อแอร์ บีเอ็นบี เพื่อให้
ยกเว้ นค่าปรับและมาตรการท�ำโทษทังหลาย
้
นอกจากนี ้ แอร์ บีเอ็นบียงั สามารถท�ำการยกเลิกบัญชีของเจ้ าของที่พกั
หากไม่สามารถตอบสนองนโยบายของแอร์ บีเอ็นบีในกรณีดงั นี40้
• เจ้ า ของที่ พัก ปล่อ ยให้ ค� ำ ขอจองหรื อ ข้ อ ซัก ถามเกี่ ย วกับ การจอง
หมดอายุตดิ ต่อกัน 4 ครัง้
• เจ้ าของทีพ่ กั ปฏิเสธค�ำขอจองหรื อข้ อซักถามเกี่ยวกับการจองติดต่อกัน
หลายครัง้
• เจ้ าของที่พกั ที่มกั ใช้ เวลามากกว่า 7 วันในการเสนอการจอง
กรณีตวั อย่ างที่ 5 –
กรณีศกึ ษาสภาพบังคับ การท�ำโทษ
และความเป็ นส่ วนตัว
คุณภูมิ ผู้เสนอที่พกั ให้ เช่ารายวันผ่านแพลตฟอร์ ม
แอร์ บีเอ็นบีในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พกั ที่เขาเสนอให้ เช่ารายวัน
คือห้ องว่างที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ภายในบ้ านที่เขาอาศัยอยู่กบั
มารดาเพียงสองคน คุณภูมิให้ ข้อมูลกับผู้วิจยั ว่าเขาถูกแอร์ บีเอ็นบีหกั เงิน 50 เหรี ยญสหรัฐ เนื่องจากเขายกเลิกการจอง
ของผู้ทตี่ ้องการเข้ าพัก 2 ครังในหกเดื
้
อน ครังแรกตั
้
วเขามีธรุ ะด่วน
ต้ องเดินทางไปต่างประเทศกะทันหัน เนื่องจากอาชีพหลักคือ
การเป็ นช่างภาพข่าวเชิงสารคดีอสิ ระทีใ่ นบางครังผู
้ ้ วา่ จ้ างติดต่อ
ว่าจ้ างและก�ำหนดให้ เขาต้ องเดินทางไปท�ำงานในช่วงระยะเวลา
ที่กระชันชิ
้ ด จึงท�ำให้ ไม่สะดวกที่จะให้ แขกเข้ าพัก เนื่องจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวที่บ้านเขาจะมีมารดาสูงวัยอาศัยอยู่เพียง
___________________________
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ล�ำพัง

ครัง้ ที่สองที่เขาปฏิเสธการเข้ าพักหลังจากที่ผ้ เู ข้ าพัก
จองเข้ ามาแล้ ว เนื่องจากมารดาของเขาประสบอุบตั เิ หตุลนื่ ล้ ม
ในห้ องน� ้ำ ท�ำให้ ต้องเข้ าโรงพยาบาลและตัวเขาต้ องคอยดูแล
มารดา สภาพจิตใจและเวลาที่เขาต้ องใช้ ไปในการดูแลมารดา
ท�ำให้ เขาเลือกทีจ่ ะปฏิเสธการเข้ าพักทีจ่ องทีพ่ กั เขาไว้ ลว่ งหน้ า
แม้ เขาจะได้ ตอบรับไปแล้ ว การบอกยกเลิกนี ้ก็ท�ำล่วงหน้ าก่อน
ถึงก�ำหนดเข้ าพักประมาณหนึง่ สัปดาห์ แม้ แอร์ บีเอ็นบีจะเปิ ด
โอกาสให้ เขาชี ้แจงได้ โดยการส่งหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าเขา
มีเหตุจำ� เป็ นทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ จากการเจ็บป่ วยกะทันหัน
ของคนในครอบครัว แต่คณ
ุ ภูมเิ ห็นว่าเป็ นเรื่องเกินความจ�ำเป็ น
ทีเ่ ขาจะต้ องท�ำแบบนัน้ เนือ่ งจากเป็ นเรื่องส่วนตัว คุณภูมไิ ม่เห็น
ความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้ องน�ำหลักฐานทางการแพทย์ของมารดาเพือ่
ชี ้แจงกับแอร์ บีเอ็นบี และการแจ้ งยกเลิกล่วงหน้ าหนึง่ อาทิตย์
ก็เป็ นเวลาทีม่ ากพอทีผ่ ้ เู ข้ าพักจะได้ หาทีพ่ กั อืน่ หากเงินจ�ำนวน
ที่หกั จากคุณภูมิไปถูกน�ำไปใช้ ชดเชยให้ กับผู้เข้ าพักที่ได้ รับ
ความเสียหายจากการไม่ได้เข้าพัก คุณภูมคิ ดิ ว่าเป็นเรื่องทีอ่ าจจะ
พอยอมรับได้ เงินจ�ำนวนนี ้ไม่ได้ถกู หักเพือ่ น�ำไปใช้ในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว แต่เป็ นการหักเพื่อท�ำโทษและเพื่อสร้ างสภาพบังคับ
เหนือเขา เขาจึงรู้สกึ ไม่พอใจทีแ่ พลตฟอร์มจะมีอำ� นาจทีจ่ ะสัง่ ให้
เขาต้ องปฏิบตั ิตามลักษณะนี ้
เหตุการณ์นี ้ยังมีผลท�ำให้ เขาเสียเครื่องหมายซุปเปอร์โฮสต์ และบนหน้ าแสดงความคิดเห็น ระบบได้ ขึ ้นข้ อความว่า
เขาได้ ท�ำการยกเลิกการเข้ าพักของผู้ที่จะเข้ าพัก เขารู้ สึกว่า
หลังจากนันอั
้ ตราการเข้ าดูที่พกั ของเขาลดลง ได้ รับการจอง
น้ อยลง การแสดงผลถูกลดล�ำดับลงไปอยู่รายการล�ำดับหลัง
จนเขาตัดสินใจเลิกให้ เช่าที่พกั ของตัวเองในที่สดุ

92

3) การผลักภาระและความเสีย่ งให้เจ้าของทีพ่ กั และผูเ้ ข้าพัก
ผู้ใช้ บริการแอปพลิเคชันแอร์ บเี อ็นบีทงผู
ั ้ ้ ทเี่ สนอทีพ่ กั ให้ เช่ารายวัน และผู้ที่
ต้ องการเช่า จะมีขนตอนการยื
ั้
นยันตัวตนขณะท�ำการสร้ างบัญชี การยืนยันตัวตน
ในการเปิ ดบัญชีนัน้ นอกเหนือจากบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และ
หมายเลขโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่ เป็ นสองสิง่ ที่ต้องมีเพื่อท�ำการเปิ ดบัญชี แอร์ บเี อ็นบี
ยังส่งเสริมให้ ผ้ ใู ช้ บริการแสดงตัวตนด้ วยวิธีการอย่างอืน่ เพิม่ เติม เช่น บัตรประจ�ำตัว
ประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ที่หน่วยงานราชการออกให้ บัญชีบตั รเครดิต
โปรไฟล์โซเชียลมีเดียอื่นๆ อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook) บัญชีของกูเกิ ้ล (Google
account) และ ลิงก์ อิน (LinkedIn) การที่ผ้ ูใช้ ยืนยันตัวตนด้ วยรู ปแบบต่างๆ
มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็ นการสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กับตนเอง โดยเฉพาะเอกสารที่
ออกให้ โดยราชการ อย่างไรก็ดี การตรวจสอบเอกสารทีอ่ อกให้ โดยราชการ น�ำมาซึง่
ความเคลือบแคลงถึงสิทธิของแอร์ บีเอ็นบีที่มีเหนือผู้ใช้ บริ การ และความสามารถ
ในการตรวจสอบของแอร์บเี อ็นบีซงึ่ ให้ บริการใน 191 ประเทศทัว่ โลก ว่ามีประสิทธิภาพ
มากเพียงใด เนื่องจากแอร์ บีเอ็นบีจะต้ องส่งต่อให้ บุคคลที่สามซึ่งเป็ นผู้ที่อาศัย
อยูใ่ นประเทศนันๆ
้ ท�ำการตรวจสอบอีกทอดหนึง่ จึงมีการตังค�
้ ำถามถึงการรักษา
ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ บริ การ
ส่งผลถึงความเสี่ยงในการติดตามตัวและความรับผิดชอบกรณี เกิดสิ่งผิดปกติ
โดยผู้ให้ เช่าหรื อผู้เช่าตกเป็ นของผู้ให้ เช่าและผู้เช่า นอกจากนี ้ส�ำหรับรูปภาพของ
ที่พกั ซึ่งเจ้ าของที่พกั ถ่ายเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการประกาศหาผู้เช่า แอร์ บีเอ็นบี
ยังไม่มขี นตอนการตรวจสอบ
ั้
ว่าเป็ นรูปทีถ่ า่ ยมาจากสถานทีจ่ ริงหรือไม่ ความเสีย่ ง
ดังกล่าวตกเป็ นของผู้เช่า
มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระบบแจ้ งเตือนอัคคีภยั ระบบตรวจจับ
ควัน ซึง่ เป็ นมาตรฐานส�ำหรับโรงแรมทัว่ ไป ไม่ได้ เป็ นข้ อก�ำหนดพื ้นฐานส�ำหรับทีพ่ กั
มีความคลุมเครือในเรื่องของความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ โดยเฉพาะกรณีทตี่ ้ องใช้
โครงสร้ างพื ้นฐานส่วนกลางร่วมกัน เช่น กรณีห้องพักในอาคารชุด ซึง่ งบประมาณ
ในการดูแลรักษา เป็ นภาระของผู้เป็ นเจ้ าของห้ องชุดทุกคนในอาคาร หากผู้เข้ าพัก
ท�ำความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง เท่ากับภาระความรับผิดชอบถูกผลักให้
เจ้ าของห้ องชุดอืน่ ๆ ในอาคารด้ วย หรือหากผู้เข้ าพักเป็ นสาเหตุให้ เกิดอัคคีภยั ความ
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เสียหายจะตกอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้ใด
ในหลายพื ้นที่ รวมทังในประเทศไทย
้
การเปิ ดทีพ่ กั ให้ เช่ารายวันในบางกรณี
เป็ นการท�ำผิดกฎหมาย ตัวบริ ษัทซึ่งเป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบี ไม่ได้
จดทะเบียนนิตบิ คุ คลในประเทศนันๆ
้ การรับผิดต่อกฎหมายต่างๆ จึงเป็ นความเสีย่ ง
ที่ผ้ เู สนอให้ เช่าที่พกั ผ่านแอร์ บีเอ็นบีต้องแบกรับแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ความเสีย่ งที่จะเกิดความขัดแย้ งระหว่างเจ้ าของที่พกั และเพื่อนบ้ านของ
เจ้ าของทีพ่ กั เนือ่ งจากผู้เข้ าพักถือเป็ นบุคคลแปลกหน้ าทีเ่ พือ่ นบ้ านของเจ้ าของทีพ่ กั
ไม่ร้ ู จกั มักคุ้น ไม่เข้ าใจวัฒนธรรมและกฎระเบียบของชุมชน ท�ำให้ เกิดความรู้ สกึ
ไม่สบายใจ เกิดความวิตกต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ สูญเสียความเป็ น
ส่วนตัว
แม้ แอร์ บเี อ็นบีจะจูงใจเจ้ าของห้ องพักโดยการประกาศการรับประกันด้ วย
วงเงินสูงถึง 1 ล้ านเหรียญสหรัฐ หรือ 30 ล้ านบาท แต่เงื่อนไขการรับประกันมีความ
ซับซ้ อนและไม่ครอบคลุมความเสียหายหลายประการตามที่ระบุไว้ ในเว็บไซต์ของ
แอร์ บีเอ็นบี เช่น เงินสดและหลักทรัพย์ สัตว์เลี ้ยง การรับผิดส่วนบุคคล อาทิ การ
ท�ำร้ ายร่างกาย การลวนลาม การข่มขืน41 บริเวณแบ่งปันหรือใช้ ร่วมกัน อย่างไรก็ดี
เมือ่ ตรวจสอบในเว็บไซต์ของแอร์ บเี อ็นบีพบว่าประเทศไทยไม่อยูใ่ นรายชื่อประเทศ
ที่การประกันครอบคลุมถึง42
นอกจากนี ้ข้ อมูลในเว็บไซต์ของแอร์ บเี อ็นบี ผู้วจิ ยั ยังพบว่าในข้ อก�ำหนด
การประกันความเสียหายระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าไม่ครอบคลุมบริ เวณแบ่งปั นหรื อ
ใช้ ร่วมกัน43 ดังนันกรณี
้
ของที่พกั ที่มีพื ้นที่ใช้ ร่วมกัน เช่น ห้ องชุดที่มีการใช้ พื ้นที่
ส่วนกลางร่วมกัน เช่นโถงทางเดิน พื ้นทีต่ ้ อนรับ สระว่ายน� ้ำ ฯลฯ หากมีความเสียหาย
เกิดขึ ้น จะไม่ได้ รับการชดเชยใดๆ รวมไปถึงที่พกั ที่มีการแบ่งห้ องพักภายในบ้ าน
___________________________
การประกันคุ้มครองเจ้ าของที่พกั ไม่บงั คับใช้ กบั การรับผิดที่เกิดขึ ้นจาก (1) การกระท�ำโดย
เจตนา เช่น (ก) การประทุษร้ ายหรื อการท�ำร้ ายร่างกาย และ (ข) การถูกล่วงละเมิดทางเพศหรื อ
การลวนลาม (โดยเจ้ าของที่พกั หรื อผู้รับประกันอื่น) (2) การสูญเสียรายได้ (3) การบาดเจ็บ
ส่วนบุคคลและการโฆษณา (4) เชื ้อราหรื อแบคทีเรี ย (5) แผ่นฝ้าบุผนังมีมอด (6) โรคติดเชื ้อ
(7) การกระท�ำก่อการร้ าย (8) การรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (9) มลพิษ และ (10) ใยหินหรื อซิลกิ า
42
ดูรายชื่อประเทศได้ ที่ https://th.airbnb.com/host-protection-insurance
43
https://th.airbnb.com/guarantee
41
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ให้ เช่า การรับผิดจะไม่ครอบคลุมส่วนอื่นๆ ของบ้ าน เช่น ห้ องครัว ห้ องรับแขก
ในกรณีที่เกิดข้ อพิพาท แอร์ บีเอ็นบีแนะน�ำให้ พยายามตกลงกันเองก่อน
หากตกลงกันไม่ได้ จงึ แจ้ งต�ำรวจ หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เหมาะสมก่อน จึงค่อยติดต่อฝ่ าย
บริ การลูกค้ า แม้ วา่ แอร์ บีเอ็นบีจะเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าของที่พกั สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ประกันความเสียหายจากผู้เข้ าพัก แต่การเรี ยกเก็บเงินประกันความเสียหายส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการเข้ าพัก และในเว็บไซต์ยงั ระบุอีกว่า เงินประกันการเสียหาย
ไม่ครอบคลุมความเสียหายจากการใช้ งานปกติ เช่น หากโซฟาเสียหายจากการ
ที่ลกู ค้ านัง่ ไม่สามารถหักค่าเสียหายจากเงินประกันความเสียหายได้ ผู้วิจยั ได้
ข้ อมูลจากเจ้ าของที่พกั รายหนึง่ ซึง่ ผู้เข้ าพักท�ำโต๊ ะรับประทานอาหารเสียหายโดย
การน�ำกระเป๋ าเดินทางไปวางซึง่ เป็ นการใช้ งานทีไ่ ม่เป็ นปกติ แต่เมือ่ ท�ำการสอบถาม
ไปยังฝ่ ายบริ การลูกค้ า พบว่า แอร์ บีเอ็นบีปฏิเสธที่จะท�ำการชดเชยค่าเสียหายให้
หรื ออีกกรณีผ้ เู ข้ าพักท�ำขวดยาทาเล็บตกแตก ท�ำให้ พื ้นซึง่ เป็ นไม้ ลามิเนตเปื อ้ นสี
ยาทาเล็บ เมื่อเจ้ าของที่พกั แจ้ งเรี ยกเก็บค่าเสียหาย แอร์ บีเอ็นบีแจ้ งกลับมาเป็ น
ความเสียหายเล็กน้ อย ให้ เอาแอลกอฮอล์เช็ดท�ำความสะอาด ซึง่ เจ้ าของทีพ่ กั เกรงว่า
การใช้ แอลกอฮอล์จะยิ่งท�ำความเสียหายให้ กบั พื ้นไม้ ลามิเนตมากกว่าเดิม
ขันตอนในการเรี
้
ยกร้ องค่าเสียหาย แอร์ บเี อ็นบีก�ำหนดให้ ต้องส่งหลักฐาน
ประกอบ คือ รู ปของเสียหายที่ก�ำลังเรี ยกร้ อง ใบแจ้ งความต�ำรวจที่แสดงความ
เสียหายใดก็ตามที่เกิน 300 เหรี ยญสหรัฐ ใบเสร็ จหรื อหลักฐานอื่นที่แสดงมูลค่า
ตลาดหรื อต้ นทุนที่เป็ นธรรม หลักฐานแสดงการเป็ นเจ้ าของ เอกสารอื่นใดก็ตาม
ที่เจ้ าของที่พกั รู้สกึ ว่ามีประโยชน์ในการด�ำเนินการค�ำขอ จะพบว่าในความเป็ นจริง
เป็ นเรื่ องล�ำบากไม่น้อยที่เจ้ าของที่พกั จะมีเอกสารต่างๆ ครบถ้ วน อาทิ ใบเสร็ จ
หรือหลักฐานแสดงการเป็ นเจ้ าของ และในกรณีทคี่ า่ เสียหายเกิน 300 เหรียญสหรัฐ
ต้ องมีการแจ้ งความ ซึ่งเป็ นเรื่ องยากส�ำหรับเจ้ าของที่พกั เนื่องจากการเอาห้ อง
ออกให้ เช่าลักษณะนีเ้ ป็ นการท�ำผิดกฎหมายที่มีโทษทัง้ จ�ำคุกและปรับ การไป
แจ้ งความกรณีทรัพย์สนิ เสียหายนี ้ก็เป็ นการเสีย่ งต่อการถูกเจ้ าหน้ าทีด่ ำ� เนินคดีกบั
ผู้ให้ เช่าเองอีกด้ วย ผู้ให้ เช่าจึงเป็ นผู้ต้องแบกรับความเสี่ยงหลายประการ
นอกเหนือจากภาวะเสีย่ งที่แอร์ บเี อ็นบีผลักให้ เป็ นภาระของเจ้ าของที่พกั
และผู้เช่า จะเห็นได้ ว่าภาระเสี่ยงยังตกถึงผู้อื่นและสังคมอีกด้ วย มีงานศึกษา
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จ�ำนวนหนึง่ ชี ้ให้ เห็นว่า แอปพลิเคชันแอร์ บเี อ็นบีสง่ ผลให้ เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์
ในเมืองใหญ่ เจ้ าของที่พกั หันมาใช้ แอร์ บีเอ็นบีเป็ นช่องทางในการให้ เช่ารายวัน
จนท�ำให้ จำ� นวนอสังหาริมทรัพย์ให้ เช่าระยะยาวลดลง และราคาของการเช่าระยะยาว
สูงขึ ้น (Lee 2016)
3.2.4 ผลกระทบที่มีต่อตลาดแรงงานภาคบริการที่พกั อาศัย
การถือก�ำเนิดของแพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบีสง่ ผลกระทบกับตลาดแรงงาน
แม้ จะไม่สง่ ผลกระทบทางตรงเท่าใดนัก ซึง่ ต่างจากแพลตฟอร์ มบริการขนส่งทีส่ ง่ ผล
กระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงาน แต่แพลตฟอร์ มแอร์ บเี อ็นบีกส็ ง่ ผลกระทบทางอ้ อม
ต่อธุรกิจโรงแรมซึง่ เป็นธุรกิจทีม่ กี ารจ้ างงานในภาคบริการซึง่ มีการจ้ างงานจ�ำนวนมาก
แม้ ในประเทศไทยจะยังไม่มีการศึกษาผลกระทบที่เป็ นรู ปธรรม แต่มีงานศึกษา
จ�ำนวนมากเผยให้ เห็นผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อธุรกิจในหลายมิติ เช่นงานศึกษา
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของธุรกิจโรงแรมที่ได้ รับผลกระทบจากแอร์ บีเอ็นบี
ในเมืองบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน ซึง่ พบว่า จ�ำนวนที่พกั ที่เสนอผ่านแอร์ บีเอ็นบี
ในบริเวณทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ากขึ ้น ส่งผลให้ ความสามารถในการท�ำก�ำไรของ
โรงแรมน้ อยลง (Aznar et al. 2017) หรื องานศึกษาของ Zervas และคณะ (Zervas
et al. 2015b) ที่หาความสัมพันธ์ ของจ�ำนวนห้ องพักที่เสนอผ่านแอปพลิเคชัน
ในเมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส พบว่าจ�ำนวนห้ องพักในแอปพลิเคชันแอร์ บีเอ็นบี
ที่เพิ่มขึ ้น 10% จะท�ำให้ ธรุ กิจโรงแรมมีรายได้ ตอ่ ห้ องน้ อยลง 0.37% ซึง่ แม้ จะเป็ น
ตัวเลขที่ไม่ดเู หมือนไม่มาก แต่หากใช้ ตวั เลขนี ้เป็ นตัวอย่างในการดูผลกระทบที่
เกิดขึ ้นต่อธุรกิจโรงแรมอย่างคร่าวๆ โดยพิจารณาอัตราการเติบโตของจ�ำนวนห้ องพัก
บนแอปพลิเคชันแอร์ บเี อ็นบีในประเทศไทยซึง่ มีอตั ราเพิม่ ต่อปี 93% จะพบว่าธุรกิจ
โรงแรมจะมีรายได้ ลดลงต่อห้ องปี ละประมาณ 3.5%
ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการโรงแรม แม้ ไม่มตี วั เลขทีม่ าจาก
การศึกษาวิจยั แต่ผ้ ปู ระกอบการต่างก็เชือ่ ว่า ธุรกิจของตนได้ รบั ผลกระทบ โดยเฉพาะ
โรงแรมขนาดเล็กซึง่ ไม่มสี าธารณูปโภคอืน่ เช่น ห้ องอาหาร ห้ องประชุม ห้ องจัดเลี ้ยง
และสัมมนา อันเป็นช่องทางในการหารายได้นอกเหนือจากการให้ เช่าทีพ่ กั ผู้ประกอบ96

การโรงแรมขนาดเล็กซึง่ มีราคาทีพ่ กั ไม่สงู มากเหล่านี ได้
้ รบั ผลกระทบมากกว่าโรงแรม
ขนาดใหญ่ และมองว่าการมาของแอร์ บีเอ็นบี เป็ นการท�ำให้ ตลาดเกิดภาวการณ์
แข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม เนือ่ งจากโรงแรมเหล่านี ้ต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับ
ต่างๆ ซึ่งท�ำให้ มีต้นทุนประกอบการที่สูงกว่า แม้ ขณะนีจ้ ะยังไม่เห็นผลกระทบ
ทีช่ ดั เจนมากนัก เนือ่ งจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมายังประเทศไทยมีจำ� นวน
มากขึ ้นด้วย จึงเป็นเรื่องยากทีจ่ ะชี ้วัดจากผลโดยใช้ ผลประกอบการแต่เพียงอย่างเดียว
ดังนันหากพิ
้
จารณาผลกระทบโดยดูจากตัวเลขการจ้ างงานในภาคบริการทีพ่ กั อาศัย
จึงอาจจะยังคงไม่เห็นการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญจากผลกระทบของแอร์ บเี อ็นบี
เท่าใดนัก
ข้ อเท็จจริ งเรื่ องการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม ถือเป็ นข้ อค้ นพบที่ผ้ วู ิจยั พบว่า
เกิดขึ ้นจริง ผู้ทนี่ ำ� ห้ องพักทีไ่ ม่ได้ ใช้ ประโยชน์ หรือซื ้อในลักษณะเป็ นการลงทุนไว้ เพือ่
สร้ างรายได้ โดยการให้ เช่า มาเสนอให้ เช่าบนแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบีล้วนท�ำผิด
กฎหมายข้ อใดข้ อหนึง่ ดังทีไ่ ด้ กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้ า ขณะทีผ่ ้ ปู ระกอบการโรงแรม
ทีม่ ขี ้ อผูกพันทางกฎหมายทีต่ ้ องปฏิบตั ติ ามทังในส่
้ วนของกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร
กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรม ทังยั
้ งมีเรื่ องของกฎหมายแรงงานที่ต้องปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้ าง
ทีท่ ำ� งานในโรงแรม ขณะทีแ่ ม้ แพลตฟอร์มแอร์บเี อ็นบีจะเอื ้อให้ เกิดการจ้ างงานใหม่ๆ
จริ ง เช่น การจ้ างท�ำความสะอาดที่พกั การรับส่งผู้มาพัก ฯลฯ แต่แรงงานที่ท�ำงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจ้ างงานใหม่นนั ้ ไม่มีหลักประกันจากผู้วา่ จ้ าง ไม่มีข้อผูกพันทาง
กฎหมาย รวมทังเรื
้ ่ องค่าจ้ างที่เป็ นธรรม เนื่องจากถูกมองเป็ นแรงงานอิสระ ในต่าง
ประเทศจึงมีการพยายามสร้ างความกดดันจากสหภาพแรงงาน ให้ แอร์ บีเอ็นบี
ต้ องมีมาตรการทีจ่ ะท�ำให้ การจ้ างงานใหม่ทเี่ กิดจากความเกี่ยวเนื่องนี ้ได้ รับค่าแรง
ที่เป็ นธรรมและได้ รับสิทธิ์ตา่ งๆ ตามกฎหมาย44
ในขณะเดียวกันแอปพลิเคชันแอร์ บเี อ็นบีเองก็ได้ สร้ างผลกระทบเชิงบวก
ต่อตลาดแรงงาน ด้ วยการเพิ่มโอกาสในการหารายได้ จากทรัพยากรที่ไม่ได้ ใช้
ประโยชน์ ลดก�ำแพงกีดขวางการเข้ าสูต่ ลาด เพิม่ ช่องทาง ช่วยลดต้ นทุนด�ำเนินการ
___________________________

มีรายงานข่าวถึงความพยายามในการเจรจาระหว่างแอร์บเี อ็นบีกบั สหภาพแรงงาน อ่านเพิม่ เติม
ได้ ที่ https://www.theguardian.com/technology/2016/apr/18/airbnb-seiu-backlash-laborunion-deal-new-york-california
44
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ของเจ้ าของที่พกั ก่อให้ เกิดการแข่งขัน ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยของนักท่องเที่ยว ซึง่ ท�ำให้
การท่องเทีย่ วท�ำได้ อย่างสะดวกและนักท่องเทีย่ วอาจจะน�ำเงินส่วนนี ้ไปใช้ จา่ ยเป็ น
การกระจายรายได้ ไปสูธ่ รุ กิจอื่น และก่อให้ เกิดการจ้ างงาน เอื ้อให้ มีอาชีพเกิดใหม่
3.2.5 งานบนแพลตฟอร์ มบริการที่พกั อาศัยกับการเป็ นงานที่มีคุณค่ า
ในกรณีของงานบนแพลตฟอร์มบริการทีพ่ กั อาศัย โดยอาศัยกรอบความคิด
เรื่องงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า จะพบความน่าสนใจและความท้ าทายในการพิจารณาอีกประการ
ก็คือ ผู้น�ำที่พกั ออกให้ เช่ารายวัน ไม่ได้ พิจารณาตัวเองเป็ นการท�ำงานหรื อเป็ น
คนท�ำงาน หากแต่พจิ ารณาตัวเองในฐานะผู้ประกอบการ จึงไม่ได้ สนใจและตังค�
้ ำถาม
ถึงลักษณะของงานที่มีคณ
ุ ค่าและสภาวะในการท�ำงานเท่าใดนัก ทังที
้ ่สมควรที่จะ
พิจารณาเช่นเดียวกับงานทัว่ ไป ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั พบว่า งานบนแพลตฟอร์ ม
บริการทีพ่ กั อาศัย ในบริบทของการจ้ างงาน ยังคงขาดการปกป้องทางสังคม แม้ จะมี
เสรี ภาพในการพบปะแลกเปลี่ยนโดยมีการปรึ กษาหารื อ แบ่งปั นประสบการณ์
ช่วยเหลือแนะน�ำกันระหว่างผู้เสนอทีพ่ กั ให้เช่ารายวันผ่านแพลตฟอร์ม มีการนัดพบกัน
หรื อรวมกลุ่มผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แต่ก็ไม่มีความสามารถในการรวมกลุ่ม
เจรจาต่อรอง การจัดการแพลตฟอร์ มเป็ นสิทธิ์ของเจ้ าของแพลตฟอร์ มแต่เพียง
ฝ่ ายเดียว แพลตฟอร์ มยังคงขาดความโปร่งใส การท�ำงานของอัลกอริทมึ่ ต่างๆ ของ
แพลตฟอร์ มเป็ นไปโดยไม่มกี ารแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ รับทราบ แพลตฟอร์ มสร้ างสภาพ
ควบคุมเหนือผู้ใช้ ผ่านล�ำดับการแสดงผลขึ ้นกับความเร็วและความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้สนใจจอง แม้ ตวั แพลตฟอร์ มไม่ถือเป็ นสิ่งผิด
กฎหมาย แต่การน�ำห้ องให้ เช่ารายวันโดยไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดต่างๆ รวมทังด้
้ าน
ความปลอดภัยถือเป็ นการท�ำผิดกฎหมาย การมีโอกาสในการได้ รับการจองที่พกั
ยังคงที่ไม่เท่าเทียมขึ ้นอยู่กบั การท�ำงานของอัลกอริ ทึ่มของแพลตฟอร์ ม มีความ
เป็ นไปได้ ที่จะถูกเลือกปฏิบตั ิจากการรู ปแบบของการรี วิวและการให้ คะแนน แม้
แพลตฟอร์ มจะมีกลไกการจัดการความขัดแย้ งอยูบ่ ้ างแต่ยงั ไม่เพียงพอ เห็นได้ จาก
การทีแ่ พลตฟอร์ มแนะน�ำให้ คขู่ ดั แย้ งแจ้ งต�ำรวจท้ องทีแ่ ละพยายามแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
กันเองก่อน
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3.3 การให้ บริการท�ำความสะอาด – แพลตฟอร์ มบีนีท (BeNeat)
3.3.1 สถานการณ์ ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านในภาพรวม
ผู้ประกอบอาชีพท�ำความสะอาดในบ้ าน ได้ รับการจัดหมวดหมู่อยู่ใน
ประเภทงาน ลูกจ้ างท�ำงานในบ้ าน (Domestic Work) ตามค�ำจ�ำกัดความของ ILO
ปั จจุบนั เชื่อว่ามีผ้ ปู ระกอบอาชีพลูกจ้ างท�ำงานในบ้ านทัว่ โลกกว่า 52.5 ล้ านคน
ในจ�ำนวนนี ้เป็ นเพศหญิงประมาณ 83% (Luebker et al. 2013)
ILO คาดการณ์วา่ ในปั จจุบนั มีแรงงานบังคับหรื อแรงงานที่ถกู ให้ บงั คับ
ให้ ท�ำงานโดยไม่สมัครใจ (Forced Labor) ทัว่ โลก ประมาณ 20.9 ล้ านคน และ
แรงงานท�ำงานบ้ านเป็ นหนึ่งในกรณี ที่ได้ รับการรายงานว่าเป็ นแรงงานบังคับ
อยูบ่ อ่ ยครัง้ (ILO 2012) ในปี พ.ศ. 2554 ILO จึงได้ ทำ� การประกาศอนุสญ
ั ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 (Domestic Workers Convention No. 189)
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน45
ส�ำหรับประเทศไทย แต่เดิมไม่ได้ มีการนับรวมลูกจ้ างท�ำงานบ้ านภายใต้
การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2555 จึงได้ มีการออกกฎ
กระทรวงให้ ได้ รบั การคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ด้ วย
กระทรวงแรงงานจัดประเภทลูกจ้ างท�ำงานบ้ านอยู่ในจ�ำพวกแรงงานนอกระบบ
แม้ จะได้ รับการคุ้มครองมากขึ ้น แต่ยงั ไม่สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานของ ILO
และประเทศไทยยังคงไม่ได้ ให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาฉบับที่ 189 ของ ILO ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามการออกกฎกระทรวงให้ มกี ารคุ้มครองลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในปี พ.ศ. 2555 ด้ วยนัน้ ถือเป็ นความก้ าวหน้ าส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ ลกู จ้ างท�ำงานบ้ านได้ รับการคุ้มครองมากขึ ้น เช่น
1) มาตรา 28 ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างมีวนั หยุดประจ�ำสัปดาห์ สัปดาห์หนึง่
ไม่น้อยกว่า 1 วัน
___________________________
ดูอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ได้ ที่ http://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
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2) มาตรา 29 ให้ นายจ้ างก�ำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ ลกู จ้ างปี หนึง่
ไม่น้อยกว่า 13 วัน
3) มาตรา 32 ให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิลาป่ วยได้ เท่าที่ป่วยจริ ง
4) มาตรา 56 ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ ลูกจ้ า งเท่า กับค่า จ้ า งใน
วันท�ำงานส�ำหรับวันหยุด
		
(1) วันหยุดประจ�ำสัปดาห์
		
(2) วันหยุดตามประเพณี
		
(3) วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี
5) มาตรา 57 (เฉพาะวรรค 1) ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างใน
วันลาป่ วย ตาม มาตรา 32 เท่ากับอัตราค่าจ้ างในวันท�ำงานตลอดระยะ
เวลาที่ลา แต่ปีหนึง่ ต้ องไม่เกิน 30 วันท�ำงาน
6) มาตรา 62 ในกรณีทนี่ ายจ้ างให้ ลกู จ้ างท�ำงานในวันหยุดประจ�ำสัปดาห์
วันหยุดประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี ให้ นายจ้ างจ่ายค่าท�ำงานใน
วันหยุดให้ แก่ลกู จ้ าง
แต่เมือ่ เทียบกับอาชีพอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ รบั การคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
แล้ ว พบว่ามีหลายมาตราทีก่ ฎกระทรวงไม่ได้ ให้ การคุ้มครองลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน เช่น
1) มาตรา 23 การก�ำหนดเวลาเริ่ มต้ นและเวลาสิ ้นสุดของการท�ำงาน
แต่ละวัน วันหนึง่ ต้ องไม่เกินแปดชัว่ โมง และเมือ่ รวมเวลาท�ำงานทังสิ
้ ้นแล้ ว
สัปดาห์หนึง่ ต้ องไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
2) มาตรา 33 การลาเพื่อท�ำหมันได้ และลาเนื่องจากการท�ำหมันตาม
ระยะเวลาที่แพทย์แผนปั จจุบนั ก�ำหนด
3) มาตรา 36 การลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ความสามารถ
4) มาตรา 39 การให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิงมีครรภ์ท�ำงานในระหว่างเวลา
22.00 นาฬกิ า ถึงเวลา 06.00 นาฬกิ า ท�ำงานล่วงเวลา ท�ำงานในวันหยุด
5) มาตรา 41 การให้ ลูกจ้ างซึ่งเป็ นหญิ งมีครรภ์ มีสิทธิ ลาเพื่อคลอด
บุตรครรภ์หนึง่ ไม่เกิน 90 วัน
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6) มาตรา 42 การให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิงมีครรภ์ ซึง่ มีใบรับรองมาแสดง
ขอให้ นายจ้ างพิจารณาเปลีย่ นงานทีเ่ หมาะสมให้ แก่ลกู จ้ างเป็ นการชัว่ คราว
7) มาตรา 43 การห้ ามมิให้ นายจ้ างเลิกจ้ างลูกจ้ างซึง่ เป็ นหญิงเพราะ
เหตุมีครรภ์
8) มาตรา 59 การให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิงในวันลา
เพือ่ คลอดบุตรเท่ากับค่าจ้ างในวันท�ำงานตลอดระยะเวลาทีล่ า แต่ไม่เกิน
45 วัน
9) มาตรา 61 ให้ นายจ้ างจ่ายค่าล่วงเวลาให้ แก่ลกู จ้ างอัตราไม่น้อยกว่า
หนึง่ เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมงในวันท�ำงานในกรณีทลี่ กู จ้ างท�ำงาน
ล่วงเวลา
อีกทังการเข้
้
าสูป่ ระกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ก็เข้ าได้ เฉพาะ
มาตรา 40 ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกลุม่ แรงงานนอกระบบคือการประกันตนเอง แต่มาตรา 33
ยังไม่สามารถท�ำได้
สถานการณ์ลกู จ้ างท�ำงานในบ้ านของประเทศไทย ข้ อมูลจากส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557 มีชาวไทยประกอบอาชีพดังกล่าว 254,200 คน
ชาวต่างด้ าวทังเข้
้ าเมืองอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและผิดกฎหมายอีก 14,737 คน46
จากผลการส�ำรวจของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ในปี พ.ศ. 2551
พบว่าเด็กผู้หญิงอายุต�่ำกว่า 18 ปี คือกลุม่ แรงงานท�ำงานบ้ านที่มีจ�ำนวนมากที่สดุ
ส่วนมากมาจากครอบครัวที่ยากจนในชนบท มีรายได้ เดือนละ 3,000-5,000 บาท
พักอยูก่ บั นายจ้ าง มีอาหาร 3 มื ้อและทีพ่ กั ชัว่ โมงการท�ำงานไม่แน่นอนขึ ้นกับค�ำสัง่
ของนายจ้ าง งานศึกษาของสถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในปี
พ.ศ. 2551 ท�ำการศึกษาลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน โดยสัมภาษณ์ผ้ มู ีอาชีพท�ำงานในบ้ าน
หรื อแม่บ้านในประเทศไทย กลุม่ ตัวอย่างที่ท�ำการศึกษาทังหมดมี
้
อายุเกิน 20 ปี
พบว่า 84% ของผู้ทำ� อาชีพนี ้เป็ นผู้หญิง ซึง่ ในจ�ำนวนนี ้เป็ นผู้หญิงซึง่ มีครอบครัวแล้ ว
___________________________

ดูจากรายงาน http://www.tcijthai.com/news/2014/04/scoop/4090 หลังจากปี พ.ศ. 2557
เป็ นต้ นมา ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเก็บข้ อมูลสถิตโิ ดยไม่ได้ จำ� แนกแรงงานนอกระบบเป็ นประเภท
ต่างๆ
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67.1 % หย่าร้ าง 14.2% ข้ อมูลด้ านระดับการศึกษาประถมศึกษา 56.8% มัธยมศึกษา
ตอนต้ น 25.2% และมัธยมศึกษาตอนปลาย 9.7% (อ้ างถึงใน Boontinand 2010)
พอจะท�ำให้ เห็นภาพรวมได้ วา่ ผู้ทเี่ ข้ าสูต่ ลาดอาชีพลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน หรือ แม่บ้าน
ส่วนมากเป็ นเพศหญิงทีม่ โี อกาสทางการศึกษาไม่มากนัก ขณะทีแ่ นวโน้ มในปัจจุบนั
พบว่าการหาลูกจ้ างท�ำงานบ้ านท�ำได้ ยากมากขึ ้น ภายหลังประเทศไทยมีกฎหมาย
การศึกษาภาคบังคับให้ เด็กทุกคนต้ องเรี ยนจบมัธยมศึกษาตอนต้ น ท�ำให้ มีโอกาส
ในการเข้ าสู่ตลาดแรงงานภาคอื่นมากกว่าเดิม มีผ้ ูเข้ าสู่ตลาดแรงงานลูกจ้ าง
ท�ำงานบ้ านน้ อยลง ท�ำให้ คา่ จ้ างในปั จจุบนั สูงมากขึ ้น และมีคนงานต่างด้ าวจาก
ประเทศเพือ่ นบ้ านซึง่ มีคา่ จ้ างทีต่ ำ�่ กว่าเข้ ามาทดแทน47 แต่การจ้ างแรงงานต่างด้ าว
ท�ำงานบ้ านซึง่ มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบตั ิ และมีต้นทุนด้ านอื่นด้ วยเช่นกัน
เมื่อความต้ องการลูกจ้ างท�ำงานบ้ านมีสงู มากขึ ้น ขณะที่จ�ำนวนแรงงาน
เข้ าสู่ตลาดมีน้อยลง ความสามารถในการต่อรองของผู้ประกอบอาชีพลูกจ้ าง
ท�ำงานบ้านจึงสูงขึ ้น ในปัจจุบนั แทบไม่มกี ารจ้ างงานในอัตราค่าจ้ าง 3,000-5,000 บาท
เช่นงานศึกษาในปี พ.ศ. 2551 อีกแล้ ว รูปแบบการท�ำงานของลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน
ชาวไทย เปลีย่ นไปจากการพักอาศัยอยูใ่ นบ้ านของนายจ้ าง ไปเป็ นการท�ำงานบ้ าน
แบบไม่ประจ�ำมากขึน้ ได้ ค่าจ้ างเป็ นรายวัน และรั บท�ำงานหลายบ้ านในเวลา
เดียวกัน ก่อให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ส�ำหรับผู้ที่ท�ำหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการ
ให้ บริการในการจับคูค่ วามต้ องการและการให้ บริการลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน และรูปแบบ
การเป็ นตัวกลางได้ พฒ
ั นาให้ อยูใ่ นรูปของแพลตฟอร์ มในปั จจุบนั
ในงานศึกษาของ Hunt and Machingura (2016) พบว่าในประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก มีการเติบโตของธุรกิจที่ใช้ แพลตฟอร์ มเป็ นตัวกลางในการจับคู่ระหว่าง
ผู้เสนอบริการท�ำงานบ้ านและผู้ต้องการใช้ บริการเป็ นอย่างมาก เช่นในประเทศอินเดีย
มีอตั ราการเติบโตสูงถึง 60% ต่อเดือน แต่ค�ำถามส�ำคัญของงานศึกษานี ้ก็คือว่า
แพลตฟอร์ มจะสามารถช่วยให้ สภาพการท�ำงานของลูกจ้ างท�ำงานบ้ านดีขึ ้นได้
หรือไม่ ท่ามกลางข้ อวิพากษ์วจิ ารณ์จำ� นวนมากทีว่ า่ เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มน�ำมาซึง่
รายได้ ทตี่ ำ�่ และไม่มนั่ คง การถูกละเมิดสิทธิ ความเสีย่ งต่อการถูกเลือกปฏิบตั ิ ความ
___________________________
ดู http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/771941
และ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000139372
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สัมพันธ์ของการจ้ างงาน และการถูกควบคุมด้ วยอัลกอริ ทมึ่ ของแพลตฟอร์ ม
ข้ อค้ นพบของงานศึกษาชิ ้นนี ไม่
้ ตา่ งจากงานศึกษาธุรกิจอืน่ ๆ ทีย่ ้ ายตัวเอง
มาอยูบ่ นแพลตฟอร์ ม กล่าวคือ แม้ ความยืดหยุน่ ในการท�ำงาน เช่น สามารถเลือก
เวลาท�ำงานได้ ด้วยตัวเอง จะถูกเจ้ าของแพลตฟอร์ มน�ำมาใช้ เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์
เพื่อเชิญชวนให้ ผ้ เู สนอบริ การเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ ม แต่ในความเป็ นจริ งความยืดหยุน่
ดังกล่าวไม่ได้ เอื อ้ ประโยชน์ สักเท่าใด หากเวลาที่ ผ้ ูเสนอให้ บริ การไม่ตรงกับ
ความต้ องการของผู้ต้องการใช้ บริ การก็ไม่สามารถรับงาน ไม่สามารถสร้ างรายได้
ขณะเดียวกันระบบการให้ คะแนนและความคิดเห็นมีสว่ นอย่างมากต่อการตัดสินใจ
ของผู้ใช้ บริ การในการเลือกลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน ในประเด็นที่ว่ารายได้ สงู กว่าเดิม
ข้ อค้ นพบของงานวิจยั นี ้ชี ้ชัดว่าไม่สามารถหาข้ อสรุปที่แน่นอนได้ เนื่องจากผู้เสนอ
ให้ บริ การมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่นที่เพิ่มขึ ้น เช่น ต้ นทุนในการเดินทาง ต้ นทุนที่เกิดจากการ
รับส่ง data ที่ต้องเสียให้ ผ้ บู ริ การโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากต้ องติดต่อสื่อสารผ่าน
แอปพลิเคชัน ปริมาณงานและรายได้ ไม่แน่นอน เนื่องจากมีคแู่ ข่งทีเ่ สนอบริการบน
แพลตฟอร์ มเดียวกันค่อนข้ างมาก
3.3.2 แพลตฟอร์ มบีนีท (BeNeat) ค้ นหาแม่ บ้านคุณภาพใกล้ บ้านคุณ
บีนที เป็ นแพลตฟอร์มจับคูผ่ ้ ตู ้ องการผู้ทำ� ความสะอาดบ้ านและผู้ให้ บริการ
ท�ำความสะอาดบ้ านทีพ่ ฒ
ั นาโดยคนไทย เริ่มเปิ ดให้ บริการครัง้ แรก เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2559 มีผ้ รู ่ วมก่อตัง้ 3 คน ซึง่ มีประสบการณ์เป็ นเจ้ าของที่พกั ที่เสนอที่พกั
ให้ เช่ารายวันผ่านแอร์ บีเอ็นบี และมีความต้ องการคนท�ำความสะอาดห้ องพักเป็ น
ครัง้ คราว ประสบปั ญหาว่าผู้รับจ้ างท�ำความสะอาดในช่วงเวลาที่ต้องการมีไม่มาก
และคุณภาพการความสะอาดไม่เป็ นที่พอใจ ขณะเดียวกันก็เห็นรูปแบบทางธุรกิจ
ของแอร์ บีเอ็นบีที่จบั คูร่ ะหว่างผู้ต้องการที่พกั และผู้เสนอห้ องพักให้ เช่า เนื่องจาก
เป็ นผู้เสนอห้ องพักให้ เช่าผ่านแอร์ บีเอ็นบีเองและรู้วา่ มีเจ้ าของที่พกั ที่เสนอห้ องพัก
ให้ เช่าผ่านแอร์ บีเอ็นบีจ�ำนวนมากที่มีความต้ องการในลักษณะนี ้ จึงเห็นโอกาส
ทางธุรกิจ และร่วมกันก่อตังแพลตฟอร์
้
มบีนที ขึ ้นมา เริ่มให้ บริการครัง้ แรกในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีกลุม่ เป้าหมายกลุม่ แรกคือเจ้ าของทีพ่ กั ทีใ่ ห้ เช่าทีพ่ กั ของตนเองผ่าน
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แอร์ บีเอ็นบี จากนัน้ ขยายพืน้ ที่ให้ บริ การไปยังกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง นอกจากนี ้ในปั จจุบนั ยังขยายฐาน
ผู้ใช้ บริ การจากการท�ำความสะอาดบ้ านไปสูก่ ารท�ำความสะอาดส�ำนักงาน
แพลตฟอร์ มบีนีทคิดค่าบริ การจากผู้ใช้ บริ การเป็ นรายชัว่ โมง แต่ละพื ้นที่
มีคา่ บริการรายชัว่ โมงทีไ่ ม่เท่ากัน ส�ำหรับจังหวัดเชียงใหม่คา่ บริการทีเ่ รี ยกเก็บจาก
ผู้ใช้ บริการอยูท่ ี่ 190 บาทต่อชัว่ โมง ขณะทีพ่ ื ้นทีอ่ นื่ คิดค่าบริการ 250 บาทต่อชัว่ โมง
โดยแพลตฟอร์ มจะคิดค่าบริ การเริ่ มต้ นที่ 2 ชัว่ โมง และจ�ำนวนชัว่ โมงที่เพิ่มขึ ้น
แปรผันตามขนาดพื ้นที่ ซึง่ จะค�ำนวณออกมาเป็ นเวลาที่ใช้ ในการท�ำความสะอาด
ของผู้เสนอบริ การ แพลตฟอร์ มบีนีทเสนอค่าตอบแทนให้ แม่บ้านในพื ้นที่จงั หวัด
เชียงใหม่ ชัว่ โมงละ 140 บาท ซึง่ คิดเป็ นส่วนแบ่งรายได้ ที่หกั เข้ าแพลตฟอร์ มบีนีท
ประมาณ 26% ของค่าบริ การที่เก็บจากผู้ใช้ บริ การ ขณะที่ข้อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ผ้ กู ่อตัง้ คือ บีนีทหักส่วนแบ่งรายได้ จากผู้ใช้ บริ การโดยเฉลีย่ 10%-20%
แล้ วแต่พื ้นที่
แพลตฟอร์มบีนที มีลกั ษณะคล้ายแพลตฟอร์มทัว่ ไป คือ มี 2 ฝั่ง ฝั่งผู้ต้องการ
ใช้ บริการและฝั่งผู้ให้ บริการ ทางฝั่งผู้ให้ บริการหรือ แม่บ้าน สามารถเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ม
โดยเริ่มต้ นจากการกรอกข้ อมูลเบื ้องต้ น จากนันจะมี
้ เจ้ าหน้ าทีโ่ ทรกลับมาสัมภาษณ์
คุณสมบัตเิ บื ้องต้ นของการคัดกรองก็คอื ต้ องมีอายุเกิน 18 ปี มีสญ
ั ชาติไทย แพลตฟอร์ มจะน�ำข้ อมูลส่วนตัวไปตรวจประวัติอาชญากรกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เมื่อผ่านขันตอนการสั
้
มภาษณ์ จะมีการฝึ กอบรมให้ ทังทั
้ กษะในการท�ำงาน การ
ใช้ งานแพลตฟอร์ มและแนวทางปฏิบตั ทิ แี่ นะน�ำให้ ใช้ ในการปฏิสมั พันธ์ การต่อรอง
กับลูกค้ า เมือ่ ผ่านขันตอนแล้
้
ว จะยังไม่สามารถเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ มได้ ทนั ที เนื่องจาก
บริ ษัทมีนโยบายในการควบคุมอุปทาน เพื่อไม่ให้ ฝั่งอุปทานมีมากกว่าอุปสงค์
จนท�ำให้ ฝ่ายอุปสงค์มตี วั เลือกมากเกินไป บริษัทจะเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสม
ว่าเมื่อใดจึงจะมีความจ�ำเป็ นที่จะเพิ่มจ�ำนวนผู้ให้ บริ การให้ มีความเหมาะสมกับ
ความต้ องการในการใช้ บริ การ บริ ษัทบีนีทให้ ข้อมูลว่า ในปั จจุบนั มีผ้ สู มัครเข้ าสู่
แพลตฟอร์ มหลายพันคน และอยูร่ ะหว่างการรอการพิจารณาของบริ ษัทเพื่อเข้ าสู่
แพลตฟอร์ ม
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การเชิญชวนเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ ม บริษัทมีการโฆษณาเชิญชวนผ่าโซเชียลมีเดีย โดยหวังผลเป็ นทีร่ ้ ูจกั ในกลุม่ ผู้ใช้ บริการ หรือ “คุณลูกค้ า” ส�ำหรับกลุม่ ผู้เสนอตัว
ให้ บริ การ หรื อที่แพลตฟอร์ มเรี ยกว่า “คุณแม่บ้าน” โดยมากจะรู้ จกั แพลตฟอร์ ม
จากการน�ำเสนอของสือ่ มวลชนต่างๆ ทังรายการข่
้
าว รายการโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
บริ ษัทบีนีทให้ ค�ำจ�ำกัดความ “คุณแม่บ้าน” ว่าเป็ น “พาร์ ตเนอร์ ” และคุณแม่บ้าน
ทุกคนมีสถานะเป็ นเจ้ าของธุรกิจที่เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับแพลตฟอร์ ม
ผู้ใช้ งานจะต้ องใส่ข้อมูลเกีย่ วกับตัวเอง ในส่วนของโปรไฟล์ คือ ชือ่ นามสกุล
ชือ่ เล่น ประวัตสิ ว่ นตัวอย่างย่อ หลังจากนันระบุ
้ วัน และ เวลาทีส่ ะดวกต่อการท�ำงาน
โดยแม่บ้านจะต้ องเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ ในการท�ำความสะอาด เช่น เครื่ องมือ น� ้ำยา
ท�ำความสะอาด เครื่ องดูดฝุ่ น ด้ วยตนเอง
ในฝั่ งของผู้ต้องการเรี ยกใช้ บริ การ จะต้ องท�ำก่อนหน้ าวันที่ต้องการใช้
บริ การอย่างน้ อย 1 วัน ผู้เรี ยกใช้ บริ การจะท�ำการกรอกข้ อมูลเบื ้องต้ นลงไปบน
แพลตฟอร์ ม เช่น
• เมืองที่ต้องการใช้ บริ การ
• สถานที่ที่ต้องการใช้ บริ การ
• ขนาดและประเภทของพื ้นทีท่ ตี่ ้ องการท�ำความสะอาด เพือ่ ให้ แพลตฟอร์ม
ท�ำการค�ำนวณว่าจะต้ องใช้ เวลาในการท� ำความสะอาดขัน้ ต�่ำเท่าใด
เพื่อที่ผ้ ตู ้ องการใช้ บริ การจะได้ ทราบค่าใช้ จา่ ยเบื ้องต้ น วัน เวลา
• จ�ำนวนชัว่ โมงทีต่ ้ องการใช้ บริการ แพลตฟอร์ มตังค่
้ าให้ เริ่มต้ นที่ 2 ชัว่ โมง
ส�ำหรับพื ้นทีข่ นาดเล็กทีส่ ดุ ซึง่ หลังจากผู้ต้องการใช้ บริการได้ กรอกข้ อมูล
และแพลตฟอร์มได้คำ� นวณเวลาทีใ่ ช้ ผู้ใช้ บริการสามารถเพิม่ เวลาได้เป็นขัน้
ขันละ
้ 30 นาที แต่ไม่สามารถลดลงจากเวลาที่แพลตฟอร์ มค�ำนวนให้ ได้
• วัน และ เวลา ที่ต้องการใช้ บริ การ
หลังจากกรอกข้ อมูลครบแล้ ว แพลตฟอร์ มจะท�ำการจับคูค่ วามต้ องการ
ของผู้ใช้ บริ การ กับความต้ องการของแม่บ้านที่ได้ ตงวั
ั ้ นและเวลาที่ต้องการท�ำงาน
ไว้ ในแพลตฟอร์ มทางฝั่ งของแม่บ้าน เมื่อแพลตฟอร์ มจับคู่ได้ แม่บ้านที่พร้ อมจะ
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ท�ำงานในวันและเวลาดังกล่าว แพลตฟอร์ มจะแสดงผลโปรไฟล์ของแม่บ้านทีพ่ ร้ อม
ท�ำงาน ในโปรไฟล์ของแม่บ้าน นอกเหนือจากข้ อมูลส่วนตัวเบื ้องต้ น ระบบจะแสดง
จ�ำนวนครัง้ ทีท่ ำ� งานผ่านแพลตฟอร์ ม อุปกรณ์ทำ� ความสะอาดทีแ่ ม่บ้านจะน�ำมาเอง
จ�ำนวนความคิดเห็นที่ได้ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ และความคิดเห็นที่ได้ จากการท�ำงาน
ในครัง้ ก่อนหน้ า เพือ่ ให้ ผ้ ใู ช้ บริการเลือกแม่บ้านทีผ่ ้ ใู ช้ บริการต้ องการได้ ล�ำดับในการ
แสดงผลจะขึ ้นอยูก่ บั คะแนนเฉลีย่ ที่แม่บ้านได้ รับจากการบริการก่อนหน้ านี ้บริษัท
จูงใจให้ มกี ารให้ คะแนนและความคิดเห็น โดยมอบส่วนลดในการใช้ บริการ หากมีการ
ให้ คะแนนและให้ ความคิดเห็นห้ าครัง้ จะได้ สว่ นลด 10% ในการใช้ บริการครัง้ ต่อไป
ระบบการให้ คะแนนและความคิดเห็นนี ้จะเป็ นแบบฝั่งเดียว คือผู้ใช้ บริการ
จะสามารถให้ คะแนนและความคิดเห็นได้ แต่เพียงฝ่ ายเดียว คะแนนจะมีลกั ษณะ
คล้ ายกับแพลตฟอร์ มแอร์ บีเอ็นบีและอูเบอร์ คือคะแนนเต็มห้ า หากคะแนนที่ได้
ต�่ำกว่า สาม สองครัง้ ระบบจะล็อกบัญชีท�ำให้ การให้ บริ การของแม่บ้านรายนัน้
ถูกระงับ นอกจากนี ้หากแม่บ้านท�ำการการรับนัดแล้ วไม่มาตามทีน่ ดั กับผู้ใช้ บริการ
โดยไม่แจ้ ง จะถูกระบบล็อกบัญชีการใช้ งาน และหากปฏิเสธการรับงานบ่อยๆ ก็จะ
มีผลต่อล�ำดับในการแสดงผลและอาจถูกระงับการให้ บริ การด้ วยเช่นกัน
ข้ อสรุปประโยชน์และข้ อกังวลที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบการจ้ างงาน
ของลูกจ้ างท�ำงานบ้ านโดยใช้ แพลตฟอร์ มเป็ นตัวกลาง ที่ได้ จากการส�ำรวจโดย
นักวิจยั ก็คือ
ประโยชน์
1) ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านสามารถตรวจสอบเวลาท�ำงานและรายได้ ของตนเอง
บนแพลตฟอร์ ม
2) ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านบนแพลตฟอร์ มมีความสามารถในการก�ำหนดเวลา
ท�ำงานด้ วยตนเอง ขณะที่การจ้ างงานแบบเดิมต้ องท�ำงานเต็มเวลา และ
ไม่สามารถก�ำหนดเวลาท�ำงานเองได้
3) เจ้ าของแพลตฟอร์ มบีนที เป็ นผู้ลงทุนในระบบทีเ่ กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี
และธุรกรรมการเงิน อ�ำนวยความสะดวกให้ ลกู จ้ างท�ำงานบ้ านบนแพลต106

ฟอร์ มได้ มีสว่ นร่วมกับการใช้ เทคโนโลยี ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านจะต้ องมีบญ
ั ชี
เงินฝากกับธนาคาร เมือ่ ระบบท�ำการจับคูผ่ ้ ตู ้ องการท�ำความสะอาดทีพ่ กั
กับแม่บ้าน และผู้ต้องการท�ำความสะอาดทีพ่ กั ได้ ทำ� การเลือกแม่บ้านแล้ ว
ระบบจะตัดค่าบริ การจากบัญชีบตั รเครดิตทันทีและจะโอนเข้ าบัญชี
ของแม่บ้านในวันถัดไปหลังจากท�ำงานเรียบร้ อย โดยระบบจะหักส่วนต่าง
ที่เป็ นของแพลตฟอร์ มออก แพลตฟอร์ มมีการรับประกันความเสียหาย
ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้ บริ การในวงเงิน 10,000 บาท โดยเป็ น
ความรับผิดชอบของบริ ษัทเอง ไม่ได้ เก็บเบี ้ยประกันจากผู้ให้ บริ การและ
ผู้ใช้ บริ การ
4) มีระบบการให้ คะแนนและความคิดเห็น ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านบนแพลตฟอร์ มมีโอกาสในการได้ รับการจ้ างงานมากขึ ้นหากได้ รับการประเมินที่ดี
5) เจ้ าของแพลตฟอร์ มมีการฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ ทักษะในการท�ำงานให้ กบั
ลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน
ข้ อกังวล
1) แพลตฟอร์มน�ำไปสูก่ ารจ้ างงานทีไ่ ม่เป็นมาตรฐาน ไม่มกี ารท�ำสัญญาจ้ าง
ที่เป็ นมาตรฐานระหว่างลูกจ้ างและนายจ้ าง
2) ไม่มีการก�ำหนดความรับผิดชอบของผู้วา่ จ้ างและลูกจ้ างอย่างชัดเจน
ซึง่ อาจน�ำไปสูข่ ้ อพิพาท
3) แพลตฟอร์ มเอื ้อให้ เกิดการหลบเลีย่ งข้ อรับผิดชอบของนายจ้ างที่มีตอ่
ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านตามกฎหมาย เนือ่ งจากถ้ อยค�ำทีแ่ พลตฟอร์มใช้ เอื ้อให้
เกิดการตีความสถานะลูกจ้ างท�ำงานบ้ านไปเป็ นผู้ประกอบการอิสระ
นอกจากนีค้ วามสัมพันธ์ ระหว่างแพลตฟอร์ มและลูกจ้ างท�ำงานบ้ าน
ที่เสนอให้ บริ การผ่านแพลตฟอร์ มก็มีความคลุมเครื อ ท�ำให้ ไม่สามารถ
ตีความสถานะลูกจ้ าง/นายจ้ าง ซึ่งมีผลต่อการคุ้มครองแรงงานตาม
กฎหมายแรงงาน แพลตฟอร์ มบีนีทได้ รับอิทธิ พลจากรู ปแบบกลยุทธ์
การตลาดของแพลตฟอร์ มอื่นๆ โดยเรี ยกผู้ที่เสนอและประสงค์จะเสนอ
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บริการท�ำความสะอาดบนแพลตฟอร์ มของตนเองว่า “พาร์ ตเนอร์ ” เอื ้อให้
เกิดการตีความสถานะลูกจ้ างท�ำงานบ้านไปเป็นแรงงานอิสระหรือผู้รบั เหมา
ช่วงอิสระ ซึง่ ในบริบทของกฎหมายแรงงานประเทศไทย การมีสถานะเป็ น
ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านนันมี
้ ข้อคุ้มครองทางกฎหมาย และความรับผิดชอบ
ต่อลูกจ้ างโดยนายจ้ างที่แตกต่างจากการเป็ นผู้รับเหมาช่วงอิสระ (Independent contractor) หรื อ แรงงานนอกระบบประเภทอื่น
4) โดยรวมแล้ วยังคงมีรายได้ และความมัน่ คงทีต่ ำ�่ แม้ วา่ ค่าแรงรายชัว่ โมง
เมือ่ ค�ำนวณแล้ วจะสูงกว่าค่าแรงขันต�
้ ำ่ แต่มตี ้ นทุนอืน่ ในการเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ ม และยังท�ำให้ ลกู จ้ างท�ำงานบ้ านที่เสนอบริ การผ่านแพลตฟอร์ ม
เหล่านี ้ยังคงมีความสุม่ เสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเงิน
5) ระบบการให้ คะแนนและการให้ ความคิดเห็นที่มีเพียงฝ่ ายเดียว คือ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ วู า่ จ้ างเท่านันที
้ ่สามารถประเมินได้ ขณะที่ผ้ เู สนอบริ การ
ท�ำงานบ้ านไม่มโี อกาสในการประเมินผู้วา่ จ้ าง ดังนันจึ
้ งมีอำ� นาจและการ
ต่อรองไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ใช้ บริการกับลูกจ้ างท�ำงานบ้ านบนแพลตฟอร์ มซึง่ น�ำไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ไิ ด้ นอกจากนี ้แพลตฟอร์ มยังมีข้อแนะน�ำ
เบื ้องต้ นถึงวิธกี าร และการใช้ คำ� พูดทีผ่ ้ ใู ห้ บริการควรจะใช้ ในกรณีทอี่ าจเกิด
ข้ อพิพาท เช่น การต่อรองเวลาท�ำงาน การปฏิเสธค�ำขอจอง ซึง่ ประเด็นนี ้
อาจพิจารณาได้ หลายมิติ ทางแพลตฟอร์มมองว่าเป็ นการลดโอกาสในการ
เกิดข้ อขัดแย้ ง และเพิ่มโอกาสในการบริ หารเวลาท�ำงานและรายได้ ที่
เหมาะสม ขณะเดียวกันวิธีการและถ้ อยค�ำทีแ่ พลตฟอร์มแนะน�ำให้ แม่บ้าน
ใช้ ในการต่อรอง อาจจะเป็ นการสร้ างความไม่เท่าเทียมในความอ�ำนาจ
ต่อรอง48
6) มีสว่ นส่งเสริมความแตกต่างทางเพศ เนือ่ งจากภาษาและรูปภาพต่างๆ
ทีแ่ พลตฟอร์มเลือกน�ำมาใช้ ในแพลตฟอร์มมีสว่ นเสริมความคิดทีว่ า่ อาชีพ
ลูกจ้ างท�ำงานในบ้านเป็นอาชีพของเพศหญิง ส่งผลให้ เกิดความไม่เท่าเทียม
ในการเข้ าถึง เข้ าสู่แพลตฟอร์ ม (Digital divide) แม้ แพลตฟอร์ มบีนีท
จะไม่จ�ำกัดเพศของผู้ที่จะเสนอการให้ บริ การท�ำความสะอาดบนแพลต___________________________
48

ดูการแนะน�ำดังกล่าวได้ ที่ https://www.beneat.co/declining-booking
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ฟอร์ม แต่การเลือกใช้ คำ� อาทิ “คุณแม่บ้าน” และรูปภาพต่างๆ ทีป่ รากฏบน
แพลตฟอร์ม มีแนวโน้ มชัดเจนในการทีจ่ ะตีความได้ วา่ อาชีพลูกจ้ างท�ำงาน
ในบ้ านเป็ นอาชีพของเพศหญิงเท่านัน้
7) โอกาสในการเข้ าสูแ่ พลตฟอร์มทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน ยังคงมีอปุ สรรคกีดขวาง
ในการเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ ม ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านบนแพลตฟอร์ มถูกบังคับให้
ต้ องใช้ จา่ ยรายได้ ทหี่ าจากการท�ำงานไปเป็ นต้ นทุนเพือ่ เข้ าถึงแพลตฟอร์ม
จึงท�ำให้ ผ้ ปู ระกอบอาชีพนี ้ไม่สามารถเข้ าถึงแพลตฟอร์มได้ อย่างเท่าเทียม
กัน แพลตฟอร์ มมีระบบการคัดกรองก่อนอนุญาตให้ เข้ าสู่แพลตฟอร์ ม
เช่น ต้ องไม่เคยมีประวัตอิ าชญากร และกลไกการควบคุม ดีมานด์/ซัพพลาย
โดยเจ้ าของแพลตฟอร์ ม ท�ำให้ ต้องรอคอยจนกว่าความต้ องการใช้ บริการ
จะมีสงู ขึ ้นจึงจะได้ เข้ าสูแ่ พลตฟอร์ ม ซึง่ ความต้ องการใช้ บริการจะมีสงู ขึ ้น
หรื อน้ อยลงผู้ให้ บริ การก็ไม่มีสิทธิรับรู้ จึงเป็ นปั ญหาในเรื่ องของความ
โปร่งใส นอกจากนี ้ผู้ที่เข้ าสูแ่ พลตฟอร์ มก่อน มีคะแนนและความคิดเห็น
จากการประเมินมากกว่า ก็จะมีโอกาสได้ รับงานมากกว่าผู้เข้ าสูแ่ พลตฟอร์มทีหลัง โอกาสในการเข้ าถึงงานผ่านแพลตฟอร์มจึงยังไม่เท่าเทียมกัน
8) ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านบนแพลตฟอร์ มบีนีทเองไม่มีโอกาสได้ ท�ำรู้ จกั กัน
แพลตฟอร์ มไม่มชี อ่ งทางการรวมกลุม่ เพือ่ ติดต่อสือ่ สารกัน จึงไม่มโี อกาส
ในการต่อรองแบบรวมหมู่
กรณีตวั อย่ างที่ 6 –
กรณีศกึ ษาลูกจ้ างท�ำงานบ้ านบนแพลตฟอร์ ม
คุณส�ำลี ลูกจ้ างท�ำงานบ้ านบนแพลตฟอร์ มท่านหนึง่
เป็ นลูกจ้ างท�ำงานบ้ านในบ้ านแห่งหนึ่งแถวสุขมุ วิทเป็ นเวลา
เกือบยีส่ บิ ปี สามีคณ
ุ ส�ำลีมอี าชีพเป็ นพนักงานขับรถให้ ผ้ บู ริหาร
บริ ษัท ของชาวญี่ ปุ่น ต่อ มามารดาของคุณส� ำ ลี ล้มป่ วยลง
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ คุณส�ำลีจึงพามารดามาอยู่ด้วยกัน
ที่กรุงเทพฯ ลูกสาวของคุณส�ำลีก�ำลังเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
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ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เธอเป็ นคนแนะน�ำคุณส�ำลีให้ ร้ ู จกั
แพลตฟอร์ มทีช่ ว่ ยในการหางานแม่บ้าน คุณส�ำลีจงึ ลาออกจาก
งานแม่บ้านประจ�ำ และท�ำงานบนแพลตฟอร์ ม เนื่องจากมี
ความสะดวกมากกว่าในเรื่ องของเวลาท�ำงาน
คุณส�ำลีจะเลือกเวลาท�ำงานตรงกับ วันหยุด และ
วันที่ลกู สาวไม่ต้องไปเรี ยน ซึง่ ท�ำให้ คณ
ุ ส�ำลีสามารถท�ำงาน
เฉลีย่ 4-5 วันต่อสัปดาห์ ลูกสาวเป็ นผู้สอนให้ คณ
ุ ส�ำลีใช้ โทรศัพท์
สมาร์ ตโฟน ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัครท�ำงาน
บนแพลตฟอร์ ม คุณส�ำลีเล่าว่า จ�ำนวนครัง้ สูงสุดที่ท�ำได้ คือ
การรับ 3 งาน ในหนึง่ วัน ซึง่ ตังแต่
้ เริ่ มท�ำงานบนแพลตฟอร์ ม
มาประมาณ 3 เดือนเพิ่งมีเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ โดยมากจะ
รับท�ำได้ แค่ 2 งาน ขันต�
้ ำ่ ของการท�ำงานแต่ละครัง้ อยูท่ ี่ 2 ชัว่ โมง
แต่ก็มีหลายครัง้ ที่คณ
ุ ส�ำลีได้ ท�ำ 3-4 ชัว่ โมงต่อครัง้ ขึ ้นกับพื ้นที่
บ้ านของผู้ที่ต้องการใช้ บริ การ รายได้ ของเธอจึงไม่แน่นอน
ค่าใช้ จ่ายที่เธอต้ องรั บผิดชอบก็จะเป็ นค่าเดินทางเป็ นหลัก
นอกเหนือจากค่าเครื่ องมือในการท�ำความสะอาดและน� ้ำยา
ท�ำความสะอาดประเภทต่างๆ บ่อยครัง้ ที่รับ 2 งานในหนึง่ วัน
แต่การจราจรติดขัดก็ต้องเดินทางโดยรถแท็กซี่ รถไฟฟ้า หรื อ
มอเตอร์ ไซค์รับจ้ างเพือ่ ให้ ไปทันเวลานัดหมาย การไปตามเวลา
นัดหมายมีความส�ำคัญมาก เพราะบางครัง้ คนที่จ้างคุณส�ำลี
มีเวลาว่างเพียงแค่ช่วงเวลานัน้ และการไปตรงต่อเวลาและ
สร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ าจะมีผลต่อคะแนนที่คณ
ุ ส�ำลีจะ
ได้ รับจากลูกค้ ารายนัน้ ๆ
คุณส�ำลีเล่าว่า หากหักค่าใช้ จ่ายทังหมดแล้
้
ว การ
รับงานสองวันต่องาน เวลาในการท�ำความสะอาด สองชัว่ โมง
ต่อครัง้ คุณส�ำลีจะเหลือเงินต่อวัน 400-500 บาทต่อวัน ซึง่ แม้ จะ
สูงกว่าค่าแรงขันต�
้ ำ่ แต่ตอนทีเ่ ธอท�ำงานบ้ านแบบประจ�ำเธอมี
รายได้ ตอ่ เดือนสูงกว่านี แต่
้ เธอก็ร้ ูสกึ พอใจทีส่ ามารถจัดสรรเวลา
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ในการท�ำงานได้ เอง มีลกู ค้ าหลายคนที่ให้ เงินพิเศษ และเมื่อ
ท�ำงานไปได้ ระยะหนึง่ ก็อาจจะติดต่อกันเองโดยไม่ผา่ นแพลตฟอร์ ม คุณส�ำลีไม่ร้ ู จกั คนอื่นที่ท�ำงานบนแพลตฟอร์ มมากนัก
มี เ พี ย งเพื่ อ นคนหนึ่ง ที่ คุณ ส� ำ ลี เ ป็ น คนชัก ชวนให้ ม าสมัค ร
เท่านัน้ เอง จึงไม่มีโอกาสได้ พูดคุยเกี่ยวกับแพลตฟอร์ มกับ
คนงานอื่น มี บางครั ง้ ที่ เธอรู้ สึกว่าคนที่ จ้างเธอไปท�ำงานมี
ทัศนคติทไี่ ม่ดี แต่เธอก็ต้องอดทนท�ำงานให้ ดดี ้ วยความอ้ อนน้ อม
เพราะต้ องการทีจ่ ะได้ คะแนนจากการประเมินทีด่ ี ซึง่ เธอเชื่อว่า
จะมีผลต่อการได้ งานในครัง้ ต่อๆ ไป
3.3.3 ผลกระทบต่ อตลาดแรงงานภาคบริการท�ำความสะอาด
จากการศึกษาพบว่า แพลตฟอร์ มบีนีทส่งผลผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ภาคบริ การท�ำความสะอาด หรื อ ลูกจ้ างท�ำงานในบ้ าน แพลตฟอร์ มอ�ำนวยความ
สะดวกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การที่ต้องการใช้ บริ การท�ำความสะอาด แต่ไม่มีความจ�ำเป็ นต้ อง
จ้ างลูกจ้ างท�ำงานบ้ านแบบประจ�ำ เพิ่มความยืดหยุ่นในการจ้ าง ขณะเดียวกัน
แพลตฟอร์ มก็เพิม่ ความยืดหยุน่ ให้ กบั ผู้เสนอให้ บริการท�ำงานบ้ านในหลายประการ
เช่น ความสามารถในการก�ำหนดเวลาท�ำงานเองได้ ข้ อสรุปที่เห็นได้ ชดั ก็คอื ผู้ที่จะ
เข้ าสูแ่ พลตฟอร์มในฝั่งผู้เสนอบริการได้ ต้องมีสญ
ั ชาติไทย ตามทีเ่ จ้ าของแพลตฟอร์ม
เป็ นผู้ก�ำหนด และต้ องมีการศึกษาพอสมควร มีโทรศัพท์สมาร์ ตโฟน มีเครื่ องมือ
ในการท�ำความสะอาดเป็ นของตนเอง ขณะทีแ่ รงงานต่างด้ าวซึง่ มีอาชีพเป็ นลูกจ้ าง
ท�ำงานบ้ านไม่สามารถเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ มได้
แพลตฟอร์ มมีศกั ยภาพในการทีจ่ ะยกระดับสภาวะการท�ำงานของผู้เสนอ
ให้ บริ การผ่านแพลตฟอร์ มได้ หลายประการ เช่น การมีโอกาสในการก�ำหนดเวลา
ท�ำงานเอง ท�ำให้ การจัดสรรเวลาส่วนตัวและเวลาท�ำงานท�ำได้ ง่ายขึ ้นกว่าการ
จ้ างงานแบบเดิม แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ ใช้ ศกั ยภาพในการสร้ างโอกาสทีเ่ ท่าเทียม
ในการเข้ าถึงงาน ทังที
้ เ่ ทคโนโลยีเอื ้อให้ ทำ� ได้ อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม
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อื่นๆ ที่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์ มอยูใ่ นสถานะที่มีความได้ เปรี ยบ และมีการสร้ าง
สภาพควบคุมต่างๆ ผ่านอัลกอริ ทมึ่ ของระบบ ระบบให้ คณ
ุ ให้ โทษแบบฝ่ ายเดียว
ยังท�ำให้ ผ้ เู สนอให้ บริ การท�ำงานบ้ านผ่านแพลตฟอร์ มตกอยูใ่ นสถานะเสียเปรี ยบ
ผู้ใช้ บริ การ มีอ�ำนาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียม
ส�ำหรับรายได้ ไม่แน่ชดั ว่าจะสูงกว่าการจ้ างงานแบบเก่า เนื่องจากไม่มี
หลักประกันว่าการก�ำหนดเวลาท�ำงานเองจะเป็ นเวลาที่ตรงกับความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริ การหรื อไม่ ซ� ้ำยังมีต้นทุนแฝงอย่างอื่น เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ ค่าเดินทาง
การเข้ าสูต่ ลาดถูกควบคุมด้ วยกลไกของเจ้ าของแพลตฟอร์ มที่พยายาม
ควบคุม ดีมานด์/ซัพพลายให้ มีความสมดุลกัน
การเสนอการรับจ้ างท�ำงานบ้ านผ่านแพลตฟอร์ มอาจจะเหมาะกับผู้ที่มี
ข้ อจ�ำกัดเรื่ องเวลา แต่จะเสียสิทธิค้ มุ ครองตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
ไปทังหมด
้
แม้ การคุ้มครองตามกฎหมายส�ำหรับผู้มีอาชีพรับจ้ างท�ำงานในบ้ าน
จะน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับแรงงานในภาคอื่น แต่การท�ำงานบนแพลตฟอร์ มจะต้ อง
ยอมเสียสิทธิไปเลย เนื่องจากแพลตฟอร์ มไม่ถือว่าผู้เสนอบริ การผ่านแพลตฟอร์ ม
เป็ นลูกจ้ างของแพลตฟอร์ ม จึงท�ำให้ ผ้ ตู ้ องการเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ มเกิดความลังเล
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4. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

4.1 งานบนแพลตฟอร์ มในฐานะโอกาสสู่งานที่มีคุณค่ า
จะเห็นได้ วา่ แม้ ตวั แพลตฟอร์ มจะมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่จะสามารถพัฒนาความ
สามารถในการต่อรอง เพิ่มขีดความสามารถในการเข้ าถึงงาน สร้ างความยืดหยุน่
ในการท�ำงาน และมีแนวโน้ มที่จะท�ำให้ ลกู จ้ างท�ำงานในบ้ านสามารถที่จะเข้ าถึง
สภาพการท�ำงานที่เป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่าได้ มากขึ ้น แต่แพลตฟอร์ มไม่ใช้ เทคโนโลยี
ไปในวัตถุประสงค์ดงั กล่าว และกลับกลายเป็ นว่า แพลตฟอร์ มเป็ นอุปสรรคในการ
เข้ าถึงงานที่มีคณ
ุ ค่า เพราะขัดกับหลักเรื่ องงานที่มน่ั คง ไม่มีหลักประกันทางสังคม
การต่อรองกับนายจ้ าง และโดยเฉพาะท�ำให้ เกิดค�ำถามในความหมายของ “การ
จ้ างงาน” เพราะท�ำให้ คนท�ำงานเชื่อว่าตัวเองเป็ นผู้รับจ้ างอิสระ ซึง่ เหตุผลในการที่
เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มต่างๆ ไม่ได้ ถกู ใช้ ในการท�ำให้ สภาวะการท�ำงาน และคุณภาพ
ชีวิตของงานบนแพลตฟอร์ มเหล่านี ้ดีขึ ้น อาจมีหลายเหตุผลด้ วยกันดังนี ้
1) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ มมี จุดประสงค์ มุ่งแสวงหาก�ำไรสูงสุดเท่านัน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรู ปแบบของกิจการประเภท สตาร์ ตอัป (Startup)
ที่ม่งุ เน้ นการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้ าวกระโดด เพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั
ตัวกิจการในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในแง่นี ้ผู้พฒ
ั นาและเป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์ ม จึงมีพฤติกรรมแทบไม่ต่างจากเจ้ าของโรงงานอุตสาหกรรมใน
ยุคปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมแต่อย่างใด (Kenny and Zysman 2016; Fabo
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et al. 2017) ที่มงุ่ ท�ำก�ำไรสูงสุด เพียงแต่การสร้ างสภาวะควบคุมต่างๆ
ท�ำผ่านเทคโนโลยีและอัลกอริ ทึ่มของแพลตฟอร์ ม (Rogers 2016b)
ดังที่ O’Regan and Choe (2017) ได้ วิพากษ์ วา่ แพลตฟอร์ มเป็ นเพียง
รู ปแบบในการแสวงประโยชน์ใหม่ๆ โดยการพยายามดึงเอาทรัพยากร
ส่วนตัวของผู้อนื่ ซึง่ แต่เดิมท�ำประโยชน์ให้ ผ้ เู ป็ นเจ้ าของทรัพยากรเท่านัน้
มาสู่พื ้นที่ซึ่งเจ้ าของแพลตฟอร์ มสามารถแสวงประโยชน์และยังสร้ าง
สภาพบังคับเจ้ าของทรัพยากรเหล่านันได้
้ อีกด้ วย
2) ผู้พฒ
ั นาแพลตฟอร์ มไม่ได้ ตระหนักถึงสภาพการท�ำงานของคนงาน
บนแพลตฟอร์ ม เพราะการท�ำงานเหล่านันเกิ
้ ดขึ ้นในพื ้นที่ที่ห่างออกไป
เช่น บริ ษัทแอร์ บีเอ็นบี หรื อ อูเบอร์ อาจจะให้ ความส�ำคัญกับสภาพการ
ท�ำงานของลูกจ้ างของบริ ษัทที่ท�ำงานอยู่ในส�ำนักงานของตัวเอง เช่น
ผู้บริ การ ฝ่ ายการตลาด โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ เท่านัน้ เนื่องจากกฎหมาย
คุ้มครอง ทังแพลตฟอร์
้
มบางแห่ง เช่น อูเบอร์ สนับสนุนนโยบายไม่เลือก
ปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกพนักงานเข้ ามาเป็ นลูกจ้ างของตนเอง49 แอร์ บเี อ็นบี
ส่งเสริมสภาวะการท�ำงานที่ดี ดังที่ได้ ระบุไว้ ในหน้ าเพจรับสมัครงานของ
ตนเอง50 แต่ส�ำหรับแรงงานบนแพลตฟอร์ ม เจ้ าของแพลตฟอร์ มไม่ได้
พิจารณาแรงงานบนแพลตฟอร์ มว่าเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัทตังแต่
้ ต้น จึง
ไม่มมี าตรการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และละเลยสภาวะการท�ำงาน
ของแรงงานบนแพลตฟอร์ มเหล่านัน้
3) ความไม่ชดั เจนและล้ าสมัยของกฎหมาย ท�ำให้ ขาดการก�ำกับดูแล
เนื่องจากเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็วได้ ทำ� ให้ เกิดรูปแบบของการ
จ้ างงานแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ความสัมพันธ์ทางการจ้ างเปลี่ยนไป
สถานะนายจ้ าง ลูกจ้ าง ไม่สามารถจ�ำแนกได้ จากค�ำจ�ำกัดความทาง
กฎหมายที่บงั คับใช้ ในปั จจุบนั จึงท�ำให้ เกิดสภาพสุญญากาศของการ
ก�ำกับดูแล และความสับสนในการบังคับใช้ กฎหมาย
___________________________
49
50

ดู https://www.uber.com/diversity/
ดู https://www.airbnb.com/careers
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4) คนงานบนแพลตฟอร์มเองไม่ตระหนักรู้ถงึ สิทธิและสภาพการท�ำงานทีด่ ี
และมีคณ
ุ ค่า เนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมการท�ำงานและตัว
แพลตฟอร์ มไม่เอื ้อให้ มกี ารต่อรองแบบรวมกลุม่ จึงขาดแรงกระตุ้นในการ
รวมกลุม่ เพือ่ ต่อรองและอ�ำนาจการต่อรองระหว่างแรงงานบนแพลตฟอร์ม
กับผู้วา่ จ้ างและเจ้ าของผู้พฒ
ั นาแพลตฟอร์ มมีความไม่เท่าเทียมกัน
4.2 ข้ อสรุ ป เศรษฐกิจแพลตฟอร์ มและผลกระทบต่ อตลาดแรงงาน
การถือก�ำเนิดของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มได้ ทำ� ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในหลายลักษณะ ทังรู้ ปแบบความสัมพันธ์ของการจ้ างงาน ความสัมพันธ์ของการ
จ้ างงาน ในลักษณะทีเ่ ปลีย่ นจากการจ้ างงานทีม่ สี ญ
ั ญาจ้ างแบบเต็มเวลาและผู้จ้าง
มีสถานะนายจ้ าง เป็ นการจ้ างแบบเหมาช่วง ที่ผ้ ทู �ำงานมีสถานะผู้รับงานอิสระ
ซึง่ มีแนวโน้ มที่จะกลายเป็ นความสัมพันธ์รูปแบบ “ปกติ” ในการท�ำงานมากยิ่งขึ ้น
ในอนาคต แพลตฟอร์ มถูกน�ำมาใช้ ในฐานะเป็ นตัวกลางที่เชื่อมโยงความต้ องการ
สินค้ าและบริ การ จับคูก่ บั การเสนอสินค้ าและบริ การ แพลตฟอร์ มมีอลั กอริ ทมึ่ ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ย่นระยะเวลา สร้ างโอกาสในการประกอบอาชีพ เทคโนโลยีได้ ทำ� ให้
ต้ นทุนในการจับคูค่ วามต้ องการลดลง ซึง่ เป็ นการลดสิง่ กีดขวางในการเข้ าสูต่ ลาด
แลกเปลีย่ นสินค้ าและบริการได้ ขณะเดียวกันผู้เป็ นเจ้ าของแพลตฟอร์มเป็ นผู้ควบคุม
อัลกอริทมึ่ ท�ำให้ สามารถสร้ างสภาพบังคับเหนือผู้ใช้ บริการและผู้ให้ บริการได้ ผา่ น
อัลกอริ ทึ่มของแพลตฟอร์ ม แพลตฟอร์ มยังสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการ
แลกเปลีย่ นในตลาดแรงงานแบบเดิม อันมาจากการให้ ข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้ วนหรือการ
หลอกลวง แพลตฟอร์ มอ�ำนวยความสะดวกในการเข้ าถึงทรัพยากร หรื อการน�ำ
ทรัพยากรทีม่ มี าใช้ ในเกิดประโยชน์ได้ ทงในรู
ั ้ ปของสินค้ า บริการ และแรงงานอิสระ
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทังทางตรงและทางอ้
้
อม
ด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท�ำให้ เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ มก้ าวข้ ามพื ้นที่
เชิงกายภาพ รวมทังก้
้ าวข้ ามจากการให้ สินค้ าและบริ การจากพื ้นที่ในโลกเสมือน
ไปสูพ่ ื ้นทีเ่ ชิงกายภาพจริง เช่น บริษัทสามารถเป็ นตัวกลางในการแลกเปลีย่ นสินค้ า
และบริการข้ ามประเทศผ่านแพลตฟอร์ ม หรื อท�ำงานในท้ องถิ่นโดยใช้ แรงงานหรื อ
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ทรัพยากรจากทัว่ โลกได้ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นคือการเปลีย่ นโครงสร้ างความสัมพันธ์
ของการจ้ างงาน การจ�ำแนกขันตอนของการท�
้
ำงานให้ ยอ่ ยลงจนเป็ นงานขนาดเล็ก
ที่ไม่ต้องการทักษะมาก ท�ำให้ งานบางประเภทจะค่อยๆ หายไป โครงสร้ างการ
จ้ างงานถูกเปลี่ยนไปสู่การจ้ างงานแรงงานอิสระที่มีราคาถูกลง เกิดการแข่งขัน
กันเองระหว่างแรงงาน และส่งผลให้ เกิดภาวะเสี่ยงต่อการท�ำงานในสภาพการ
ท�ำงานที่ย�่ำแย่ลง เส้ นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�ำงานถูกท�ำให้ พร่ าเลือน
เสียสมดุลระหว่าง การท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
ในกรณีศกึ ษาภาคขนส่ง พบว่าแม้ แพลตฟอร์มอูเบอร์จะช่วยให้ เกิดโอกาส
ในการท�ำงานในหลายรูปแบบ แต่กผ็ ลักภาระ ความเสีย่ ง และต้ นทุนทีน่ ายจ้ างหรือ
เจ้ าของธุรกิจเคยเป็ นผู้รับผิดชอบให้ กบั ผู้ท�ำงานบนแพลตฟอร์ มด้ วยเช่นเดียวกัน
เกิดข้ อพิพาทในเรื่ องข้ อกฎหมายกับผู้มีหน้ าที่ก�ำกับดูแล เกิดความขัดแย้ งกับผู้ที่
ท�ำงานอยูก่ อ่ นหน้ าอย่างรุนแรง เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม มาตรฐานในวิชาชีพ
ถูกลดทอน ผู้ท�ำงานรายใหม่ถกู ควบคุมโดยอัลกอริ ทมึ่ ของแพลตฟอร์ ม
กรณีศกึ ษาภาคทีพ่ กั อาศัย แพลตฟอร์มแอร์บเี อ็นบีจะช่วยให้ ผ้ มู ที รัพยากร
เหลือใช้ สามารถน�ำมาหารายได้ หรื อมีการจัดสรรทรัพยากรใหม่ เช่นที่เคยให้ เช่า
รายเดือน เปลีย่ นไปเป็ นให้ เช่ารายวัน และทีเ่ คยเช่าเพือ่ อยูอ่ าศัยเอง เปลีย่ นไปเป็ น
ให้ เช่าต่อ เพื่อแสวงหารายได้ และก�ำไรเพิ่ม ในแง่ของวัฒนธรรม แอร์ บีเอ็นบี ท�ำให้
วัฒนธรรมผู้ประกอบการหรื อวิธีคิดแบบทุนนิยมเข้ มข้ นมากขึ ้น แม้ จะก่อให้ เกิด
อาชีพเกีย่ วเนือ่ งมากมาย ช่วยลดต้ นทุนในการท่องเทีย่ ว ส่งเสริมให้ เกิดการท่องเทีย่ ว
และการใช้ จา่ ย แต่ก็ต้องแลกกับความเสี่ยงนานัปการ รวมไปถึงความเป็ นส่วนตัว
ไม่เฉพาะผู้เสนอให้ เช่าทีพ่ กั ผ่านแพลตฟอร์ม แต่เพือ่ นบ้ านยังต้ องแบกรับความเสีย่ ง
นีโ้ ดยไม่ได้ รับสิ่งใดตอบแทน ที่ส�ำคัญที่สดุ คือ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและแรงงานที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมการโรงแรม
เช่นเดียวกับกรณีศกึ ษาภาคการให้ บริ การท�ำความสะอาด แพลตฟอร์ ม
อ�ำนวยความสะดวกและสร้ างความยืดหยุ่นต่อการจ้ างงาน แต่ก็ต้องแลกมากับ
การเสียสิทธิบางประการที่ได้ จากการจ้ างงานแบบเดิม แม้ รายได้ เฉลี่ยต่อชัว่ โมง
ท�ำงานจะสูงขึ ้นมาก แต่ก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ ้นและความมัน่ คงที่สญ
ู เสียไป จึงไม่อาจ
สรุปได้ วา่ มีรายได้ เพิ่มมากขึ ้นจริ งหรื อไม่
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ทังสามกรณี
้
จะเห็นได้ วา่ แม้ แพลตฟอร์ มจะใช้ ตวั เองเป็ นเครื่องมือในการ
ที่จะสร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั ตัวเองในฐานะที่เป็ นผู้สร้ างประโยชน์ในเรื่ องการสร้ าง
โอกาสการจ้ างงาน (Fabo et al. 2017) แพลตฟอร์ มได้ สร้ างสภาวะควบคุมเหนือ
ผู้ใช้ บริ การและผู้เสนอสินค้ าและบริ การผ่านอัลกอริ ทมึ่ ของแพลตฟอร์ ม กลยุทธ์
ทางการตลาดทีน่ ำ� มาใช้ การสร้ างวาทกรรมเชิญชวนให้ ใช้ บริการและเสนอให้ บริการ
ผ่านแพลตฟอร์ ม เพื่อให้ เกิดความรู้ สึกเชิงบวก ขณะเดียวกันแพลตฟอร์ มก็ได้
ประโยชน์จากการไม่ต้องมีสว่ นรับผิดชอบ เนื่องจากไม่ได้ มีสถานะเป็ นนายจ้ าง/
ลูกจ้ าง แต่เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เป็ น “พาร์ ตเนอร์ ” เป็ นเจ้ าของธุรกิจของตนเอง
ขาดอ�ำนาจในการเจรจาต่อรองทังในฐานะส่
้
วนตัวและแบบรวมหมู่ ระบบการให้
คะแนนและความคิดเห็นของแพลตฟอร์ มเอื ้อให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิ เกิดโอกาส
ที่ไม่เท่าเทียมในการเข้ าถึงการจ้ างงานและการใช้ บริ การ รู ปแบบความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียม
ขณะที่ภาครัฐเองได้ มีพยายามส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนา
เศรษฐกิ จ แพลตฟอร์ ม อันเป็ นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัลภายใต้ นโยบาย
“ประเทศไทย 4.0” แต่ภาครัฐก็ยงั ไม่ได้ ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ ้นจากเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ ม ยังไม่มีการวางแผนที่รอบด้ าน การก�ำกับดูแลที่ล้าสมัยไม่ครอบคลุม
บริ บทปั จจุบันก่อให้ เกิ ดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม การเก็บรายได้ จากเจ้ าของ
แพลตฟอร์ มที่บริ หารแพลตฟอร์ มจากต่างประเทศไม่สามารถท�ำได้ การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของแรงงานบนแพลตฟอร์ ม การปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้บริ โภค
ภาระอื่นที่รัฐต้ องแบกรับ อาทิ ภาระทางสาธารณสุขที่เกิดจากความคลุมเครื อ
ในความสัมพันธ์ทางการจ้ างงาน ท�ำให้ ไม่สามารถน�ำแรงงานอิสระเหล่านี ้เข้ าระบบ
ประกันสังคมที่มีนายจ้ างร่วมจ่ายสมทบได้
4.3 ข้ อเสนอเชิงนโยบายต่ อภาครั ฐ
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปและอเมริ กา ได้ มีการ
ตระหนักถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ ม มีการศึกษาวิจยั มากมายทังในแง่
้
ของกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิของแรงงาน การคุ้มครองสิทธิของผู้บริ โภค และ
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ประชาชนทัว่ ไป การก�ำกับดูแลเพื่อท�ำให้ เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรม มีการปรับปรุง
กฎหมายเดิมให้ ครอบคลุม หรื อออกกฎหมายใหม่ ประเทศไทยก็มีความจ�ำเป็ น
ที่จะต้ องมีการศึกษาผลกระทบจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ มให้ รอบด้ าน และหา
มาตรการก�ำกับดูแลทีเ่ หมาะสม ผู้วจิ ยั ขอเสนอให้ ผ้ มู สี ว่ นเกีย่ วข้ องภาครัฐพิจารณา
ด�ำเนินการประเด็นต่อไปนี ้
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ มกี ารศึกษาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ ้นจากเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ มในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้ าน ทัง้ ด้ านเศรษฐกิ จ สังคม
โครงสร้ างความสัมพันธ์การจ้ างงาน สถานะการจ้ างงาน กฎหมายแรงงาน
การคุ้มครองแรงงาน สวัสดิภาพ สวัสดิการ สุขภาวะ และสภาพการท�ำงาน
ความสามารถจัดการผสมผสานระหว่าง งาน ครอบครัว และชีวติ ส่วนตัว
อย่างพอเหมาะ
2) รัฐควรท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นผู้พฒ
ั นาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และแพลตฟอร์ มทีม่ งุ่ เน้ น
ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจและมีแรงงานเป็ นศูนย์กลาง และสนับสนุน
ให้ ผ้ ปู ระกอบการเอกชนหรื อชุมชนน�ำเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับแรงงาน
ดังกล่าวไปใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนทังในด้
้ านเงินทุนและความรู้ให้ สถาบันการศึกษา
ชัน้ สูงในแต่ละพืน้ ที่ ร่ วมมือกับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กใน
ท้ องถิ่น เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ มที่เป็ นมิตรกับแรงงาน
4) ด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมายให้ มกี ารก�ำกับดูแลทีเ่ อื ้อให้ เกิดการแข่งขัน
ทีเ่ ป็นธรรม เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีโอกาสเข้ าถึงแพลตฟอร์มโดยเท่าเทียม
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ได้ ค่าตอบแทนที่ เหมาะสม ได้ รับการคุ้มครอง
แรงงาน สวัสดิภาพ สวัสดิการ สุขภาวะ สาธารณสุข ตลอดจนสภาพการ
ท�ำงานให้ ครอบคลุมบริ บทของการท�ำงานผ่านแพลตฟอร์ ม
5) พิจารณาคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ความสัมพันธ์ของผู้ใช้ แพลตฟอร์ ม
และเจ้ าของแพลตฟอร์ มให้ มคี วามเท่าเทียม ไม่เอื ้อให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
6) ส่งเสริมให้ เกิดความเข้ มแข็งในการเจรจาต่อรองของแรงงานบนแพลตฟอร์ ม
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7) พิจารณาความปลอดภัยจากการน�ำข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริการไปใช้
ประโยชน์โดยแพลตฟอร์ ม
8) ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาทักษะในวิชาชีพของแรงงานบนแพลตฟอร์ ม
9) ศึกษามาตรการทางภาษี ที่เหมาะสม ส�ำหรับแรงงานบนแพลตฟอร์ ม
และเจ้ าของแพลตฟอร์ ม
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มูลนิธิฟรี ดริค เอแบร์ ท (FES)
เป็ นมูลนิธิด้านการเมืองทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศเยอรมนี มูลนิธิตงชื
ั ้ อ่ ตาม
ฟรี ดริ ค เอแบร์ ท ซึง่ เป็ นประธานาธิบดีแห่งประเทศเยอรมนีคนแรกที่ได้ รับเลือกตัง้
ตามระบอบประชาธิปไตย
แผนงานระดับภูมิภาคในเอเชีย เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนงานและโครงการ
ของ FES ในระดับประเทศและระดับโลก แนวทางการด�ำเนินการและหัวข้ อที่เป็ น
สาระส�ำคัญของแผนงานเป็ นการยกระดับจากประเด็นระดับประเทศ ทังนี
้ ้เพื่อ
ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวตั น์ การเคลื่อนย้ ายแรงงาน การบูรณาการภูมิภาค
และการเชื่อมโยงในด้ านอื่นๆ ของชีวิต โครงการต่างๆ ที่จดั ท�ำขึ ้นภายใต้ กรอบ
การท�ำงานนี ้มุง่ ที่การสร้ างเครื อข่ายและพันธมิตรระหว่างบุคคล และองค์กรต่างๆ
ในระดับข้ ามประเทศและส่งเสริ มการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความเป็ นธรรมทาง
สังคม สันติภาพที่ยงั่ ยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค

เปนมูลนิธดิ านการเมืองทีเ่ กาแกทีส่ ดุ ในประเทศเยอรมนี มูลนิธติ ง้ั ชือ่ ตาม ฟรีดริค เอแบรท
ซึง่ เปนประธานาธิบดีแหงประเทศเยอรมนีคนแรกทีไ่ ดรับเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตย
แผนงานระดับภูมภิ าคในเอเชีย เปนสวนหนึง่ ของแผนงานและโครงการของ FES ในระดับ
ประเทศและระดับโลก แนวทางการดำเนินการและหัวขอทีเ่ ปนสาระสำคัญของแผนงานเปน
การยกระดับจากประเด็นระดับประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบสนองตอกระแสโลกาภิวตั นการเคลือ่ น
ยายแรงงาน การบูรณาการภูมิภาคและการเชื่อมโยงในดานอื่นๆ ของชีวิต โครงการตางๆ
ที่จัดทำขึ้นภายใตกรอบการทำงานนี้ มุงที่การสรางเครือขายและพันธมิตรระหวางบุคคล
และองคกรตางๆ ในระดับขามประเทศและสงเสริมการเปลีย่ นแปลงเพือ่ เพิม่ ความเปนธรรม
ทางสังคม สันติภาพที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
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