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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ขณะที่ฐานเศรษฐกิจในประเทศไทยเติบโตจากยุคเกษตรกรรม (1.0) มายังยุคอุตสาหกรรมเบา (2.0) และ
เรื ่อยมาจนถึงยุคอุตสาหกรรมหนัก (3.0) เนื ้อเมืองกรุงเทพมหานครได้กระจายออกในวงกว้างตามการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างฐานเศรษฐกิจเช่นกัน กล่าวคือ การเปลี่ยนจากยุค 1.0 มายัง 2.0 ทำให้พื ้นที่
เกษตรกรรมในชานเมืองถูกแทนที่ด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนจากยุค 2.0 มายัง 3.0 ทำให้พื้นที่
อุตสาหกรรมชานเมืองถูกแทนที่ด้วยพ้ืนที่อาคารสำนักงานและนันทนาการต่าง ๆ กิจกรรมหลักท่ียังคงเหลืออยู่
ในพ้ืนที่มหานครกรุงเทพจึงมีเพียงการบริการที่คอยสนับสนุนให้วิถีชีวิต ธุรกิจ และกิจกรรมของคนเมืองเกิดขึ้น
อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ในขณะเดียวกัน เมื่อนานาประเทศได้เข้าสู่กระบวนการดิจิทัล ประเทศไทยเองมี
ความจำเป็นต้องปรับฐานเศรษฐกิจอีกครั้งเข้าสู่ยุคดิจิทัล (4.0) และสร้างความทัดเทียมกับนานาชาติตามบท
ของยุทธศาสตร์ชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลเป็นพลวัตให้งานภาคบริการของเมืองและวิถีชีวิตของ
คนทำงานบริการในเมืองมีความสำคัญตามขึ้นมาเช่นเดียวกัน 

ในด้านการทำงาน ปรากฏการณ์หนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่าจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตเมืองในอนาคตอย่าง
มาก คือ ระบบการทำงานเป็นครั้งคราวที่มีธุรกิจแพลตฟอร์มมาเป็นตัวกลางมากขึ้น แม้ว่าการทำงานนอกระบบ 
(informal work) มีมาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการเป็นเมืองของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ทั่ว
โลก แต่ระบบเศรษฐกิจกิ๊ก (gig economy) ที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (platform economy) จะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจนอกระบบที่เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของเมือง  

งานวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของงานในระดับนานาชาติมีอยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ประเทศไทยเองก็เริ่มมี
งานวิจัยเกี่ยวเนื่องกับอนาคตของงานและเศรษฐกิจแพลตฟอร์มมากขึ้น แต่โดยมากเป็นการศึกษาด้านนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของแรงงาน ในทางกลับกัน ยังมีงานวิจัยหรือบทความอยู่ไม่มากที่มองอนาคตของ
งานเป็นพลวัตเชื่อมต่อกับอนาคตของเมืองโดยตรง ทั้งยังไม่ได้มองประเด็นของพื้นที่ในเมืองว่าต้องมาตอบโจทย์
อย่างไรกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป การเชื่อมต่อระหว่างความรู้หลากสาขาที่ถ่ายทอดออกมาในพลวัตของ
เมืองที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงการพัฒนาต่อเป็นนโยบายและแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จึง
เป็นเรื่องสำคัญยิ่งในงานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนเมือง งานในเมือง และเมืองในอนาคต ข้อสังเกตดังกล่าวนำไปสู่
คำถามของการศึกษาอนาคตในงานวิจัยนี้ คือ ในปัจจุบันสถานการณ์การทำงานภาคการบริการขั้นพ้ืนฐานและข้ัน
ส่งเสริมเป็นอย่างไร ปัจจัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงมีผลต่อรูปแบบการทำงานในอนาคตอย่างไรบ้าง และรูปแบบการ
ทำงานในอนาคตดังกล่าวจะมีหน้าตาอย่างไร งานวิจัยชิ ้นนี ้มุ ่งเน้นศึกษามหานครกรุงเทพ ซึ ่งครอบคลุม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรอบงานวิจัยนี้แบ่งระดับของแรงงานบริการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกิ๊กเป็น 2 รูปแบบ คือ งานบริการขั้น
พื้นฐาน ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มคนทำความสะอาด พนักงานเสิร์ฟ หมอนวด และผู้ทำงานงานบริการพ้ืนฐานด้านอื่น 
ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มักจะมีอัตราค่าจ้างในระดับต่ำถึงปานกลาง มีช่วงเวลาของรอบงานค่อนข้างสั้น กินเวลาเป็น
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รายวัน รายชั่วโมง หรือรายเที่ยว และมักเป็นงานที่เรียนรู้ได้ง่าย ใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกความชำนาญการไม่
นาน ในขณะเดียวกัน กลุ่มคนที่งานบริการขั้นพื้นฐานเหล่านี้มักจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ทำงานเพื่อทำงานดังกล่าว
ให้สำเร็จลุล่วง เนื่องจากเป็นงานที่ยากต่อการพกพา อีกรูปแบบหนึ่ง คือ งานบริการขั้นส่งเสริม ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มคนที่ทำงานสร้างสรรค์ นักแปลภาษา นักธุรการ ผู้สนับสนุนระบบเทคโนโลยี และผู้ทำงานบริการส่งเสริม
ธุรกิจในด้านอื่น ซึ่งมักมีช่วงอัตราค่าจ้างตั้งแต่ระดับปานกลางตอนล่างจนถึงระดับสูง มีช่วงเวลาของรอบงานที่
ยาวกว่า กินระยะเวลาหลายเดือนหรือรายปี และมักเป็นงานที่เรียนรู้ได้ยากกว่างานบริการขั้นพ้ืนฐาน โดยอาจใช้
เวลานานในการสั่งสมความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังอาจต้องมีการรับรองการศึกษาหรือผลงานที่แน่ชัดถึงจะรับ
งานนั้นได้ คนกลุ่มที่ทำงานบริการขั้นส่งเสริมเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ทำงานเพื่อทำงาน หากแต่มี
คอมพิวเตอร์ ก็สามารถพกพาไปทำงานที่ใดก็ได้  

 จากการแบ่งระดับงานดังกล่าว งานวิจัยนี้ใช้การสร้างแผนผังพลวัตระบบ (system dynamics map) 
เป็นเครื่องมือเพื่อสรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงระบบของการจ้างและรับจ้างงานบริการในเมืองจากสัญญาณ
ต่าง ๆ ที่ได้กวาดมา งานวิจัยนี้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างงานบริการในเมือง ซึ่งมี
อยู่ 5 กลุ่มใหญ่ คือ 1) บริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างงานบริการทั้ง 2 แบบ 2) แรงงานผู้ให้บริการ
ขั้นส่งเสริม โดยหลายคนถือบทบาทเป็นผู้ว่าจ้างแรงงานบริการขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน 3) แรงงานผู้ให้บริการ
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจรับจ้างในบริษัทและหรือรับจ้างบริการให้แก่ผู้บริการขั้นส่งเสริมอีกต่อหนึ่ง  ส่วน 4) และ 5) 
คือ กลุ่มบริษัทแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นที่ตลาดออนไลน์สำหรับการว่าจ้างแรงงานทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริม  
โดยกลุ่มแพลตฟอร์มกลายเป็นพื้นที่ตลาดแรงงานทางเลือกใหม่ให้กับระบบการว่าจ้างและรับจ้างงานบริการ 

จากระบบความสัมพันธ์ดังกล่าว งานวิจัยนี้พบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องกับการ
ว่าจ้างงานบริการในเมืองดังนี้ ในมิติเชิงปริมาณ: ตลาดแรงงาน แรงงาน และค่าแรง พบประเด็นที่สำคัญทั้งสิ้น 
4 ประเด็น คือ 1) แรงงานมีความเสี่ยงที่จะถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้น 2) แรงงานมีการกระจายตัวมากข้ึน 
3) แรงงานเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นในด้านเชื้อชาติ อายุ และทักษะ และ 4) ตลาดแรงงานมุ่งเข้าสู่สภาพ
ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (monopolistic competition) มากขึ้น ในมิติเชิงคุณภาพ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต และความเป็นธรรมของแรงงาน พบประเด็นที่สำคัญทั้งสิ้น 3 ประเด็น คือ 1) แรงงาน
จะต้องเรียนรู้ตลอดเวลามากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงทักษะของเนื้องาน 2) การจ้างงานจะอยู ่ใน
รูปแบบไม่มีมาตรฐานมากขึ้น 3) การจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มจะมีสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งจะสร้างทั้งโอกาสทางธุรกิจให้
ผู้ประกอบการและขยายโอกาสในการทำงานในกลุ่มผู้ทำงานอิสระ แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและความเป็นธรรมของแรงงานด้วย และ ในมิติเชิงพื้นที่: บทบาทของเมือง และพื้นที่ทำงาน มีแนวโน้ม
สำคัญอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมิติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  รวมถึง 1) 
วัฒนธรรมการทำงาน (work culture) จะไร้พรมแดนและมีการทำงานร่วมกันมากขึ้น และ 2) การใช้ co-working 
space ในการทำงานกำลังเติบโต 
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ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงข้างต้นมีความไม่แน่นอนต่ำและกำลังค่อย ๆ พัฒนากลายเป็น
ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการคาดการณ์อนาคตทางเลือกต่อไป แบ่งเป็น 11 
ประเด็น คือ 1) เทคโนโลยีจะเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้น 2) ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อจะขยายตลาดและจะเพ่ิม
การแข่งขันทางธุรกิจ 3) เศรษฐกิจแพลตฟอร์มพลิกโฉมงานนอกระบบ 4) สังคมจะไร้เงินสดมากขึ้น 5) แรงงาน
ชาวไทยจะหลากหลายในเชิงอายุ 6) งานบางส่วนจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ 7) คนทำงานกิ๊กชีวิตจะพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง 8) ที่ทางของเมืองยังไม่ตอบรับคนเมืองที่ทำงานไร้ที่ทาง 9) ขนส่งสาธารณะระบบรางจะตอบรับการ
เดินทางที่ซับซ้อนของคนเมือง 10) แรงงานจะออกจากบ้านไปทำงานในพื้นที่สาธารณะเมือง และ 11) มหานคร
กรุงเทพจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้งขึ้น 

นอกจากภาพอนาคตฐานแล้ว งานวิจัยนี้ยังพบปัจจัยการขับเคลื่อนสำคัญ 2 ปัจจัย ที่มีความไม่
แน่นอนสูงและจะสร้างผลกระทบกับระบบการทำงานในเมืองสูงเช่นกัน กลายมาเป็น 2 แกนในการคำนึงถึง
ภาพอนาคตทางเลือก คือ แกนที่ 1 การเปิดรับแรงงานนานาชาติ แบ่งเป็น 2 ขั้ว คือ “ความหลากหลายทั่ว
โลก” ที่คนไทยส่วนมากยอมรับแรงงานต่างชาติ เป็นภาพอนาคตที่เห็นแรงงานในประเทศเป็นแรงงาน
นานาชาติ และในอีกด้านหนึ่ง “เอกภาพในท้องที่” ที่คนไทยส่วนมากยังมุ่งเน้นการสนับสนุนแรงงานชาติไทย 
เป็นภาพอนาคตที่เห็นแรงงานในประเทศไทยยังเป็นแรงงานเชื้อชาติไทยเป็นหลัก อีกประเด็นหนึ่งที่มีความไม่
แน่นอนสูง คือ แกนที่ 2 วัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้าง แบ่งเป็น 2 ขั้ว คือ “ติดที่ ติดใจ” ที่คน
ส่วนมากยังให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เทคโนโลยีมาแทนไม่ได้ เป็นภาพอนาคตที่การทำงานยังติด
อยู่กับพื้นที่ และการว่าจ้างยังเน้นการบอกต่อผ่านความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นส่วนใหญ่ และในอีกด้านหนึ่ง “ติดไป 
ติดจอ” ที่คนส่วนมากให้คุณค่ากับประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ชีวิต เป็นภาพอนาคตที่การทำงานไมย่ึด
ติดอยู่กับพ้ืนที่แต่จะยึดติดกับจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่ไหนก็ได้บนโลก และการว่าจ้างจะใช้พ้ืนที่แพลตฟอร์มมาก
ขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานให้ได้ดีที่สุด 

การมองภาพอนาคตทางเลือกเกิดจากการนำแกนปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้ง  2 ปัจจัยมาใช้สร้าง
ฉากทัศน์ทั้งหมด 4 ฉากดังภาพด้านล่าง คือ 1) ห่วงใยภายในเมมเบรน (Attentive Membrane) 2) ไหลออก
ด้วยดิจิทัล (Digital Exosmosis) 3) สถิตทุกกาลเทศะ (Omnipresence) และ 4) ไหลเข้าด้วยความผูกพัน 
(Affectionate Endosmosis)  

การเลือกภาพอนาคตที ่พึงประสงค์ได้ใช ้เกณฑ์ทั ้งสิ ้น 6 ประการ ได้แก่ 1) ความสมดุลของ
ตลาดแรงงาน 2) โอกาสการหางาน 3) ลักษณะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 4) ความท้าทายในการบริหารงาน 5) 
ความท้าทายในการประกอบธุรกิจ และ 6) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ภาพอนาคตพึงประสงค์ที่สุดจากท้ัง 4 ฉาก คือ ฉากไหลเข้าด้วย
ความผูกพัน ที่แรงงานบริการขั้นพ้ืนฐานจะยังคงมีโอกาสในการหางานอยู่ ในขณะที่ฐานแรงงานที่น้อยลงจาก
โครงสร้างสังคมสูงอายุจะสามารถได้รับการเติมเต็มด้วยแรงงานจากต่างประเทศ 



ง 

 

ในฉากอนาคตพึงประสงค์ “ไหลเข้าด้วยความผูกพัน” มหานครกรุงเทพจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายของแรงงานมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของการเดินทางและการเชื่อมต่อใน
รูปแบบอื่น ๆ ความสะดวกในการเชื่อมต่อเหล่านั้น ประกอบกับคุณค่าในความสัมพันธ์ระหว่างคน จะทำให้
มหานครแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญเชิงพื้นที่อยู่ และกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดแรงงานทั้งจากในและต่างประเทศ 
ชาวต่างชาติจะชอบมาอยู่และเยี่ยมเยือน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที ่มีบริการครบครัน สามารถหางานได้อย่าง
หลากหลาย ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีบริบทเชิงกายภาพและอากาศแตกต่างจากที่อื่นบนโลก ทั้งนี้ มหานครกรุง เทพ
เองจะไม่ได้มีพ้ืนที่สำนักงานในรูปแบบเดิมเป็นหลัก แต่จะกลายเป็นการเช่าพ้ืนที่ co-working space เสียส่วน
ใหญ่ เนื่องจากต้องรองรับบริษัทเกิดใหม่ และการร่วมกันทำงานในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน 

จากภาพอนาคตฐานและอนาคตพึงประสงค์ รายงานนี้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้รับการ
วางแผนยุทธศาสตร์ และทดสอบความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ( robustness) ของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ด้วยเทคนิคอุโมงค์ลม (wind tunnel testing) โดยใช้ภาพเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตมา
เป็นสถานการณ์เพื่อทดสอบความแข็งแรงของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่ง 2 เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่นำมาใช้ คือ 
เหตุการณ์โรคระบาดและเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง โดยข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกิดจาก
งานวิจัยชิ้นนี้ เล็งเห็นว่าแนวทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการทำงานบริการในอนาคตของคนเมือง คือ การสร้าง
รัฐสวัสดิการสำหรับคนทุกรูปแบบเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู ่น่าทำงานระดับโลก ( inclusive 
welfare for our globally livable and workable city)  



จ 

ข้อเสนอเพื่อตอบโจทย์ภาพอนาคตต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
ข้อเสนอเพื ่อดำเนินการรับมืออนาคตฐานและข้อเสนอเพื ่อดำเนินการสร้างอนาคตพึงประสงค์ ทั ้ง 2 
ส่วนประกอบด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลง
การทำงานในอนาคตและวิถีชีวิตแรงงาน ผ่านการปรับฐานแรงงาน ระบบสวัสดิการ และการสร้างหลักประกัน
แรงงาน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง ที่ต้องพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงการใช้พื้นที่
สาธารณะ และบทบาทของเมืองที่เปลี่ยนไป และ ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์แรงงาน ที่ต้องเริ่มศึกษา
บทบาทและความท้าทายต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาสร้างความพลิกผันให้กับการทำงานและแรงงาน
โดยรวม ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อเสนอเพ่ือดำเนินการ

รับมืออนาคตฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การสร้างโอกาสให้แรงงานชายขอบและพัฒนา
สวัสดิการรองรับแรงงานอิสระ 
1.1. นโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานพ้ืนฐานต้องมุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี  
1.2. นโยบายส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานต่างวัยที่มีใจบริการไม่ต่างกัน  
1.3. นโยบายสร้างสัญญาประชาคมใหม่ท่ีเหมาะสมกับสังคมแรงงานอิสระ  
1.4. นโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการอย่างบูรณาการให้รู้จักรู้ใจแรงงาน  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การสร้างพ้ืนที่ชีวิตและโอกาสให้แก่คนเมือง  
2.1. นโยบายสร้างพ้ืนที่ให้ชีวิตเพ่ือผลิตภาพของคนเมือง  
2.2. นโยบายส่งเสริมพ้ืนที่สาธารณะสู่การเติบโตสำหรับทุกคน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี: การหาสมดุลระหว่างหุ่นยนต์และแรงงาน  
3.1. นโยบายพัฒนามาตรการจริยธรรมสมองกล  
3.2. นโยบายศึกษาและวางแผนหุ่นยนต์ที่เสียภาษีแรงงาน  

ข้อเสนอเพ่ือดำเนินการ

สร้างอนาคตพึงประสงค์ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การเพ่ิมแรงงานในประเทศด้วยแรงงานนานาชาติ  
4.1. นโยบายสร้างแรงจูงใจและลดกำแพงการจ้างแรงงานนานาชาติ  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การพัฒนาสู่เมืองระดับโลก (global city)  
5.1. นโยบายพัฒนาเมืองเพ่ือชีวิตที่สะดวกสบายแต่มีกลิ่นอายที่พิเศษ  

งานวิจัยนี้ตั้งใจมองผลกระทบจากอนาคตของงานในเมือง ที่นอกจากจะมองแรงงานในด้านเศรษฐกิจแล้ว 
ยังกล่าวถึงวิถีชีวิตของแรงงานที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้น การที่วิถีชีวิตของแรงงานเปลี่ยนไป บทบาทและวิถีการใช้
เมืองก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงตามเช่นกัน ข้อค้นพบสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การมุ่งชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างงานกับคนในฐานะแรงงานและเมืองในฐานะแหล่งงานไม่สามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ และการ
คำนึงถึงฉากทัศน์ที่เห็นความสัมพันธ์นี ้จะช่วยให้การออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
ครอบคลุมและผสมผสานมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันขณะที่พ้ืนที่อาคารสำนักงานและนันทนาการต่าง ๆ เริ่มผลักให้พ้ืนที่อุตสาหกรรมชานเมืองออกห่าง
จากมหานครกรุงเทพมากขึ้น งานบริการต่าง ๆ จึงกลายเป็นกิจกรรมหลักที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่มหานคร
กรุงเทพ ในขณะเดียวกัน เมื่อนานาประเทศได้เข้าสู่กระบวนการดิจิทัล ประเทศไทยเองมีความจำเป็นต้องสร้าง
ความทัดเทียมกับนานาชาติมากขึ้นตามมาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลเป็น
พลวัตให้งานภาคบริการของเมืองและวิถีชีวิตของคนทำงานบริการในเมืองมีความสำคัญตามขึ้นมาเช่นเดียวกัน 
ในด้านการทำงาน ระบบการทำงานเป็นครั้งคราวเริ ่มมีธุรกิจแพลตฟอร์มมาเป็นตัวกลางมากขึ้น ซึ่งระบบ
เศรษฐกิจกิก๊และเศรษฐกิจแพลตฟอร์มจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบแรงงานและสวัสดิการที่เป็นฐานความ
เป็นอยู่สำคัญของเมือง  

 งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาอนาคตของงานบริการในมหานครกรุงเทพ โดยเริ่มจากการกวาดสัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างงานบริการในเมือง พบทั้งสิ้น 9 แนวโน้มผ่านการกวาดสัญญาณทั้งในมิติ
เชิงปริมาณด้านตลาดแรงงาน มิติเชิงคุณภาพด้านวิถีชีวิตและความเป็นธรรม และมิติเชิงพื้นที่ด้านบทบาทของ
เมืองและพื้นที่ทำงาน นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ได้ต่อแนวโน้มสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างแน่นอนเพ่ือ
สร้างเป็นภาพอนาคตฐาน ที่ได้รับการสรุปเป็นข้อเสนอนโยบายเพ่ือดำเนินการรับมืออนาคตฐาน ประกอบด้วย
กลุ่มยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานในอนาคต
และวิถีชีวิตแรงงาน ผ่านการปรับฐานแรงงาน ระบบสวัสดิการ และการสร้างหลักประกันแรงงาน ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาเมือง ที่ต้องพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงการใช้พื้นที่สาธารณะ และบทบาท
ของเมืองที่เปลี่ยนไป และ ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์แรงงาน ที่ต้องเริ่มศึกษาบทบาทและความท้า
ทายต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ทีจ่ะเข้ามาสร้างความพลิกผันให้กับการทำงานและแรงงานโดยรวม 

นอกจากภาพอนาคตฐานแล้ว งานวิจัยนี้ยังใช้ปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและจะสร้างผลกระทบสูง 
คือ การเปิดรับแรงงานนานาชาติและวัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้าง มาไขว้กันเสนอเป็นฉากทัศน์ภาพ
อนาคตทางเลือกทั้งหมด 4 ฉาก คือ 1) ห่วงใยภายในเมมเบรน (Attentive Membrane) 2) ไหลออกด้วย
ดิจิทัล (Digital Exosmosis) 3) สถิตทุกกาลเทศะ (Omnipresence) และ 4) ไหลเข้าด้วยความผูกพัน 
(Affectionate Endosmosis) โดยไดเ้ลือกภาพอนาคตที่พึงประสงค์ คือ ฉาก “ไหลเข้าด้วยความผูกพัน” เพ่ือ
สรุปเป็นข้อเสนอเพ่ือดำเนินการสร้างอนาคตพึงประสงค์ต่อไป  

จากภาพอนาคตฐานและอนาคตพึงประสงค์ รายงานนี้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้รับการ
วางแผนยุทธศาสตร์ และทดสอบความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยข้อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกิดจากงานวิจัยชิ้นนี้ เล็งเห็นว่าแนวทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการทำงานบริการใน
อนาคตของคนเมือง คือ การสร้างรัฐสวัสดิการสำหรับคนทุกรูปแบบเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่น่า
ทำงานระดับโลก 
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Abstract 

Presently, as industrial sites are being pushed away from the center of Bangkok Metropolitan 
Area (BMA) by office buildings and other uses, the service sector remains and grows as one of 
the main economic activities within the city. Meanwhile, the Thailand's 20-Year National 
Strategy is pushing to improve the country’s competitiveness by means of digitalization. This 
change at a national level is highlighting the importance of the service sector and the 
livelihoods of service workers in the BMA. With platform businesses playing larger roles in the 
existing gig-based, temporary, and informal employment in the city, the current labor and 
welfare systems are being threatened, which further affects the wellbeing of future urbanites 
as well. 

This research studies the future of service work in the BMA. Through a scanning process, 
this research finds 3 groups of 9 important trends including: 1) quantitative trends around labor 
market, 2) qualitative trends on livelihoods and justice, and 3) spatial trends on the changing 
roles of cities and workplaces. With such trends, this research continues by extrapolating the 
trends with low uncertainty to create a baseline future of service work in the BMA. With such 
future, this research proposes 3 strategies to address these foreseeable changes including 1) 
labor strategy—preparing for new forms of employment by means of upskilling, adjusting the 
welfare systems, and building social safety nets; 2) city development strategy—adapting  to 
new roles of the city and public spaces; and 3) digital and robot labor strategy—urging policy 
makers to start thinking about disruptions from robots on work and the overall workforce. 

In addition to the baseline future, this research also uses factors with high uncertainty 
and high impacts including internationalization of labor market and digitalization of work 
cultures and employment. These two factors are axes to create 4 alternative futures, namely 
1) Attentive Membrane, 2) Digital Exosmosis, 3) Omnipresence, and 4) Affectionate Endosmosis. 
The Affectionate Endosmosis is chosen as the preferable future, which is used to build a 
strategy and policy proposal that can help lead the current Thai urbanites to such future. 

From the aforementioned baseline and preferable futures, this research proposes 
policies that have been planned strategically and tested for their robustness. This research 
finds that a strategic direction for the future of service work in the BMA is to build an inclusive 
welfare for our globally livable and workable city. 
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บทท่ี 1 บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ขณะที่ฐานเศรษฐกิจในประเทศไทยเติบโตจากยุคเกษตรกรรม (1.0) มายังยุคอุตสาหกรรมเบา (2.0) และ
เร ื ่อยมาจนถึงย ุคอุตสาหกรรมหนัก (3.0) ในปัจจ ุบ ัน การเปลี ่ยนแปลงทางกายภาพของเน ื ้อเม ือง
กรุงเทพมหานครก็กระจายออกในวงกว้างขึ้นตามปริมาณการลงทุน การเติบโตของเศรษฐกิจ ความพร้อมใน
การแข่งขัน และความหนาแน่นของประชากร นอกไปจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดังกล่าว ยังแสดงให้
เห็นถึงพลวัตการเติบโตของเมืองที่เริ่มจากการแทนที่พื้นที่การเกษตรด้วยพื้นที่อุตสาหกรรมในชานเมือง และ
ในปัจจุบันที่พื้นที่ของอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่นันทนาการต่าง ๆ ได้ผลักให้พื้นที่อุตสาหกรรม
ออกไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหรือเมืองรองต่าง ๆ ประเภทงานหลักที่มีความสำคัญมากขึ้นในเมือง
กรุงเทพมหานครจึงเริ่มกลายเป็นงานภาคบริการที่คอยสนับสนุนให้วิถีชีวิต ธุรกิจ และกิจกรรมของคนเมือง
เกิดขึ้นอย่างราบรื่น ในขณะเดียวกัน เมื่อนานาประเทศได้เข้าสู่กระบวนการดิจิทัล (digitalization) ประเทศ
ไทยเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับฐานเศรษฐกิจของตนอีกครั้งเพื่อนำตนเองเข้าสู่ยุคดิจิทัล (4.0) และสร้าง
ความทัดเทียมกับนานาชาติ ตามบทของยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลเป็นพลวัตให้งาน
ภาคบริการของเมืองและวิถีชีวิตของคนทำงานบริการในเมืองมีความสำคัญตามข้ึนมาเช่นเดียวกัน 

ภายใต้กรอบของร่มงานวิจัยหลัก “คนเมือง 4.0” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานคนไทย 4.0 ที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจอนาคตของงาน
ภาคการบริการในเมือง ซึ ่งมีกระบวนการดิจิทัล (digitalization) และเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (platform 
economy) เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงงานภาคบริการ โดยงานวิจัยนี้มีหลักการและเหตุผล 4 
ประการ ได้แก่ 1) คนไทย 4.0 เป็นคนเมือง เพราะเมืองเป็นแหล่งของงาน 2) กระบวนการเมือง เป็นเรื่องของ
งาน แต่การทำงานเป็นเรื่องของพื้นที่เมือง 3) ชีวิตคนเมือง 4.0 อยู่กับอนาคตของงานบริการ และ 4) อนาคต
ของงานต้องตอบโจทย์ทั้งผู้นำกระแสและผู้ที่จะถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 

1.1.1 คนไทย 4.0 เป็นคนเมือง เพราะเมืองเป็นแหล่งของงาน 

ปัจจุบัน ประชากรโลกกว่าร้อยละ 55 เป็นคนเมือง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68 ภายใน ค.ศ. 
2050 (UN, 2018) ในทำนองเดียวกัน ในประเทศไทยมีคนเมืองถ ึงร ้อยละ 50.5 ของประชากรทั ้ งหมด 
(Worldometers, 2019) อย่างไรก็ดี สถิติดังกล่าวมักพิจารณาคนเมืองด้วยขอบเขตของพื้นที่เมือง ทำให้การ
เพิ่มขึ้นของสัดส่วนคนเมืองเป็นผลลัพธ์โดยตรงมาจากกระบวนการเมือง (urbanization) ที่เกิดจากปริมาณการ
ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองและการเติบโตกลายเป็นเมืองของพ้ืนที่ชุมชนเดิม ในขณะเดียวกัน ความเป็นคนเมืองที่มักไม่
ถูกนำมาพิจารณาในสถิติ คือ วิถีชีวิตแบบคนเมืองที่ถูกกระจายและซึมซับเข้าไปกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชนบท 
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เช่น การนั่งทำงานบนคอมพิวเตอร์ในร้านกาแฟ การเข้าเซเว่นเพื่อซื้อของใช้ หรือการสั่งของออนไลน์ เป็นต้น 
(Chantavilasvong, 2018) นอกจากนี้ นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2557) ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานในภาคเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพ
ที่ผูกโยงกับภาพลักษณ์ความเป็นชนบทเริ่มมีน้อยลงในสังคมไทยเช่นกัน ฉะนั้น หากมองความเป็นคนเมืองทั้งใน
เชิงพ้ืนที่และเชิงวิถีชีวิตจะสามารถอนุมานต่อได้ว่า คนไทยในยุค 4.0 โดยมากน่าจะกลายเป็นคนเมือง ทั้งในเชิง
พื้นที่และเชิงวิถีชีวิต อนึ่ง ถึงแม้การจำกัดความคนเมืองดังที่ได้กล่าวไว้จะครอบคลุมหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ไทย งานวิจัยชิ้นนี้จะมุ่งศึกษาพื้นที่ของมหานครกรุงเทพ ซึ่งหมายรวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลักก่อน 
เพราะมหานครกรุงเทพเป็นแหล่งงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีนัยของความเป็นศูนย์รวมและต้นกำเนิดความ
เป็นเมืองในประเทศไทย ทำให้ประเด็น “คนเมือง” ต้องกลับมามองผ่านเลนส์ของกระบวนการเมืองเป็นสำคัญ 

1.1.2 กระบวนการเมืองเป็นเรื่องของงาน แต่การทำงานเป็นเรื่องของพ้ืนที่เมือง 

โดยทั่วไป กระบวนการเมืองเริ่มมาจากพื้นที่ศูนย์รวมการค้าขายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้
ความต้องการแรงงานในเมืองสูงขึ้น ทั้งยังดึงดูดคนจากต่างจังหวัดและต่างประเทศให้เข้ามาหางานและรายได้ใน
พื้นที่แห่งโอกาสนี้มากขึ้น ในระดับบุคคล เมื่อเมืองมีประชากรที่มีรายได้สูงอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ย่อมทำให้
ความต้องการแรงงานภาคบริการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมชีวิตให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมีสูงขึ้นตามมา
อีกหลายเท่าตัว (Moretti, 2013) ทำให้โอกาสและความน่าลงทุนทางธุรกิจในเมืองมีสูงขึ้น วนเป็นวงจรส่งเสริม 
(reinforcing loop) ในระบบพลวัตของเมือง และทำให้เมืองโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกัน เมืองที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่อนแอ มีปริมาณธุรกิจน้อย หรือมีธุรกิจที่มีฐานรายได้ต่ำในสัดส่วนที่สูง ความซบเซาของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะทำให้ธุรกิจและงานบริการจางหายไป ในสถานการณ์ท่ีซบเซามาก อาจส่งผลทำให้เมือง
หดตัวลง (shrinking cities) หรือหมดความสำคัญลงได้เช่นกัน (Ryan, 2012) ในนัยนี้ นอกจากงานจะทำให้คน
เมืองอยู ่รอดแล้ว งานยังมีบทบาทในการบริการเพื ่อให้เมืองอยู ่รอดด้วย ฉะนั ้น หนึ ่งในประเด็นหลักของ
กระบวนการเมืองจึงเป็นเรื่องงาน 

ในมิติที่ละเอียดขึ้น พ้ืนที่ทำงานทางกายภาพ ที่รวมถึงพ้ืนที่ทำงานที่เป็นทางการ เช่น สำนักงาน หา้งร้าน 
หรือตลาดสด และพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการ เช่น ทางเท้า สวนสาธารณะ หรือห้องสมุด ก็มีส่วนในการเอื้อประโยชน์
หรือสร้างความท้าทายต่อกิจกรรมการทำงานของคนเมืองได้ เช่น การเดินได้ของเมืองจะส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อย 
(ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, ม.ป.ป.) หรือการมีห้องสมุดสาธารณะสามารถส่งเสริมการทำงานฟรีแลนซ์ได้ 
(Kim, 2019) ในทางกลับกัน กิจกรรมของคนเมืองเองก็มีผลต่อศักยภาพ การใช้ประโยชน์ และความสำคัญของ
พื้นที่ทางกายภาพเมืองด้วย ทั้งนี้ ถึงแม้แต่ละกิจกรรมของงานจะสร้างความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่แตกต่างกัน แต่ก็
สามารถสรุปได้ว่าการทำงานเป็นเรื่องของพ้ืนที่เมืองที่คอยเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

1.1.3 ชีวิตคนเมือง 4.0 อยู่กับอนาคตของงานบริการ 

เมื่องานและเมืองสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น อนาคตของงานจึงกลายเป็นอนาคตของเมืองไปโดยปริยาย 
ทั้งนี้ ประเด็นงานในอนาคตถูกกล่าวถึงอย่างมากทั้งในระดับโลก (Messenger, 2018; WEF, 2016, 2018) และ
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ระดับประเทศ (พสุ เดชะรินทร์, 2562; พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ, 2560; เสาวณี จันทะพงษ์ และ กัมพล พรพัฒน
ไพศาลกุล, 2562) อันเนื่องมาจากการพัฒนาและการแทรกซึมของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างก้าวกระโดด 
สร้างความปั่นป่วน (disruption) ให้กับธุรกิจและแบบแผนการใช้เมืองแบบเดิมอย่างรุนแรง ทำให้ความมั่นคงใน
งานหลากหลายประเภทถูกสั่นคลอน และอาจส่งผลกระทบต่อการหารายได้และวิถีชีวิตของคนเป็นจำนวนมาก  

ประเด็นหลักที่มักจะถูกกล่าวถึงในการศึกษาอนาคตของงาน คือ 1) งานด้านการผลิตที่จะถูกแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติ (automation) (Carbonero, Ernst, & Weber, 2018) 2) การแข่งขันกันระหว่างการค้าขาย
แบบเดิมกับระบบการซื้อขายออนไลน์ (E-commerce) (ADB & ESCAP, 2018) และ 3) รูปแบบการทำงานและ
การว่าจ้างงานบริการที่เปลี่ยนไป เมื่อมีเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Kenney & Zysman, 2016) และเศรษฐกิจกิ๊ก 
(gig economy) (Kessler, 2019) เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ เศรษฐกิจกิ๊กเป็นตัวแปรที่น่าสนใจในยุค
ดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องจากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำงานบริการหลายระดับและรูปแบบ ทั้งยัง
กระทบต่อการใช้พ้ืนที่ทางกายภาพของคนเมืองจำนวนมากอีกด้วย  

งานในเศรษฐกิจกิ๊กมีลักษณะเป็นการทำงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นรายโครงการ โดยแต่ละงานอาจ
ต้องการทักษะที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ได้ แม้วิธีการทำงานในรูปแบบการทำงานเป็นครั้งคราว
หรือรายโครงการจะมีปรากฏอยู่แล้วในหลากหลายกลุ่มแรงงานในประเทศไทยในชื่องานรับจ้างทั่วไป แต่การ
ทำงานเป็นครั้งคราวผ่านธุรกิจแพลตฟอร์มของเศรษฐกิจกิ๊กที่กล่าวถึง มีปัจจัยการใช้ธุรกิจแพลตฟอร์มเป็น
ศูนย์กลางในการพบกันของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแทนพื้นที่ทางกายภาพ และยังมีการใช้อัลกอริทึมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการนำผู้ให้บริการมาเจอผู้ต้องการบริการที่มีความต้องการตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็น
จะต้องรู้จักกันมาก่อน ทั้งสองประเด็นข้างต้น ส่งผลให้เศรษฐกิจกิ๊กมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้แรงงานภาค
บริการในเศรษฐกิจกิ๊กมีแนวโน้มสูงมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน แรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กก็ได้สร้างความท้าทายต่อ
วิถีชีวิต ระบบการให้สวัสดิการสังคม และระบบสาธารณสุขต่าง ๆ (Kessler, 2019; Woyke & Grossman, 2015; 
อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และ เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2561)  

นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้เมืองของคนในกลุ่มแรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กมักจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่ีทำงานของ
ผู้ว่าจ้างเพียงเจ้าเดียว บางแพลตฟอร์มเจาะกลุ่มงานบริการที่จำเป็นต้องทำงานในพ้ืนที่ เช่น งานซ่อม งานแม่บ้าน 
เป็นต้น แต่หลายแพลตฟอร์มเน้นเจาะกลุ่มงานที่ผู้ให้บริการสามารถทำงานนอกพื้นที่ได้ เช่น งานออกแบบ งาน
วิศวะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกลุ่มงานประเภทหลัง การเจอกันต่อตัวของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มมีความจำเป็น
น้อยลง ทำให้สามารถอนุมานต่อได้ว่าการมีธุรกิจแพลตฟอร์มมาเป็นพ้ืนที่ในการหางานและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ จะส่งผลให้วิถีชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไป (Messenger, 2018) รวมถึงวิธีการใช้เมืองและ
ความต้องการเชิงพ้ืนที่ที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างงานในอนาคตกับเมืองและกายภาพของ
เมืองคงจะต้องเปลี่ยนไปด้วย (NLC, 2016) ทั้งในด้านของการลดหรือเพิ่มความสำคัญของย่านธุรกิจบางประเภท 
การกระจุกตัวของย่านเศรษฐกิจ และความต้องการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องหันมาสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ
ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
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1.1.4 อนาคตของงานต้องตอบโจทย์ทั้งผู้นำกระแสและผู้ที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาฐานเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล (4.0) จะมีผลส่งเสริม
ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วมีโอกาสต่อยอด เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือธุรกิจที่ก้าวทันตลาดนานาชาติได้ดี
ยิ ่งขึ ้น (Friedman, 2016; Paweenawat, Devahastin Na Ayudhya, Wasi, Treeratpituk, & Nittayo, 2019) 
คนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ ่มที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มผู ้บุกเบิก (innovators) ตามทฤษฎีการซึมซับของนวัตกรรม 
(Diffusion of innovation) ของ Rogers (1983) เมื่อกลุ่มผู้นำกระแส (early adopters) ใช้งานนวัตกรรมนั้น ๆ 
จะเริ่มสร้างกระแสให้นวัตกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้างมากขึ้น ตามภาพที ่1 ซึ่งคนทั้ง 2 กลุ่มนี้
มักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว และมักจะเป็นผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้ ทั้งในด้าน
การเงิน การงาน หรือสังคม เพราะฉะนั้น พฤติกรรมของการทำงานภาคบริการในสังคมจึงจะเริ่มเปลี่ยนต่อเมื่อ
กลุ่มผู้บุกเบิกและกลุ่มผู้นำกระแสซึมซับเอาวิถีชีวิตแบบใหม่ในการทำงานเข้ามาสู่สังคมมากขึ้น 

 

 

ภาพที่ 1 การซึมซับของนวัตกรรม  
ที่มา: Rogers (1962) อ้างถึงใน Illert (n.d.) 

ในขณะเดียวกัน Rogers (1983) ยังกล่าวไว้ว่า ในหลายประเทศที่ยังมีช่องว่างในการเข้าถึงนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี การปรับระบบนโยบายทางสังคมและเศรษฐกิจจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นไปได้อย่างราบรื่น และไม่สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมให้มากกว่าเดิม โดยกลุ่มคนที่จะถูกทิ ้งไว้
ด้านหลังมักจะเป็นกลุ่มผู้ยอมจำนน (laggards) หรือกลุ่มที่หลุดออกจากหางแถวนี้ อนาคตของงานจึงต้องตอบ
โจทย์ทั้งผู้นำกระแสและผู้ที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเมืองในอนาคต
เป็นไปเพ่ือความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น 

จากหลักการและเหตุผลที่ได้กล่าวมา พบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของงานในระดับนานาชาติมีอยู่เป็น
จำนวนมาก (Messenger, 2018; Schwab, 2016; WEF, 2016, 2018) ในขณะที่ประเทศไทยก็เริ่มมีมากขึ้น แต่
โดยมากจะจำกัดอยู่ในแวดวงการศึกษาด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ (ปราณี สุทธศรี, ณฐ์ภัชช์ พงษ์เลื่องธรรม, 
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วิศรุต มาลสุขุม, และ ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล, 2562; เสาวณี จันทะพงษ์ และ กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล, 2562) 
โดยมีงานของอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร (2561) ที่ศึกษาเรื่องอนาคตของงานในมุม
ของแรงงาน ทั้งนี้ บทความในข่าว วารสาร เว็บไซต์ และบล็อกต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างแพร่หลาย 
แต่ในทางกลับกัน ยังมีงานวิจัยหรือบทความอยู่ไม่มากที่มองอนาคตของงานเป็นพลวัตเชื่อมต่อกับอนาคตของ
เมืองโดยตรง (Elliot, 2017) ทั้งยังไม่ได้มองประเด็นของพื้นที่ในเมืองว่าต้องมาตอบโจทย์อย่างไรกับการทำงานที่
เปลี่ยนแปลง การเชื่อมต่อระหว่างความรู้หลากสาขาที่ถูกถ่ายทอดออกมาในพลวัตของเมืองที่เชื่อมโยงกัน รวมถึง
การพัฒนาต่อเป็นนโยบายและแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น  จึงเป็นเรื ่องสำคัญยิ่งใน
งานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนเมือง งานในเมือง และเมืองในอนาคต 

1.2 คำถามงานวิจัย 

จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จึงนำมาสู่คำถามงานวิจัยในกรอบของอนาคตศึกษาว่า 
1) สถานการณ์การทำงานภาคการบริการขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริมในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
2) อนาคตของรูปแบบการทำงานภาคการบริการขั้นพ้ืนฐานและข้ันส่งเสริมจะเป็นอย่างไร 
3) สถานการณ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะปรากฏในอนาคตมีอะไรบ้าง และจะส่งผลต่อรูปแบบของ

การทำงานภาคการบริการในอนาคตอย่างไร 

1.3 วัตถุประสงค ์

จากประเด็นคำถามในงานวิจัยข้างต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่เป็นส่วนย่อยของวัตถุประสงค์โครงการวิจัย
หลัก คนเมือง 4.0 ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การทำงานภาคบริการ ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริมในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลในปัจจุบัน 

2) เพื่อคาดการณ์การทำงานภาคบริการ ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในอนาคต 

3) เพื่อระบุช่องว่างเชิงนโยบายและเสนอทางเลือกนโยบายที่สอดคล้องกับภาพอนาคตของการ
ทำงานภาคบริการ ขั้นพ้ืนฐานและข้ันส่งเสริม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตของงานวิจัยนี ้มีอยู่ 4 ด้าน คือ 1) ขอบเขตเชิงพื ้นที่ 2) ขอบเขตเนื้อหาด้านงานและแรงงาน 3) 
ขอบเขตปัจจัยรายล้อม และ 4) ขอบเวลาในการมองอนาคต โดยในแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1.4.1 ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ 

ขอบเขตเชิงพื้นที่ คือ มหานครกรุงเทพ ซึ่งหมายรวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ประเภทของงานบริการอย่างหลากหลาย ในขณะเดียวกัน มหานครกรุงเทพยังเป็นพื้นที่อันดับต้น ๆ ในการสร้าง
และรับเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ในบริบทของเมืองในประเทศไทย ดังนั้น มหานครกรุงเทพจึงเป็นพื้นที่
ทีเ่หมาะสมต่อการศึกษาอนาคตของงานบริการในเมือง 

1.4.2 ขอบเขตเนื้อหาด้านงานและแรงงาน  

ขอบเขตเนื้อหาด้านงานและแรงงาน คือ งานบริการขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริม ความท้าทายสำคัญใน
การศึกษาอนาคตของงาน คือ การจัดหมวดหมู่แรงงานที่เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในตัวบุคคลและใน
ตำแหน่งงาน และทั้งในมิติของกิจกรรมและมิติของความสามารถ ความหลากหลายดังกล่าวทำให้การแบ่งลักษณะ
แรงงานที่ละเอียดตามเอกสารมาตรฐานประเภทแรงงาน ISCO-88 (กรมการจัดหางาน, 2544) ไม่เอ้ือต่อการสร้าง
ความเข้าใจของลักษณะการทำงานในอนาคตมากนัก  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงเลือกแบ่งแรงงานตามภาคเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมมากกว่า 
ประกอบด้วย ภาคปฐมภูมิ (primary sector) หรือภาคการผลิตวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงงานด้านการเกษตรและงาน
เหมืองแร่ ภาคทุติยภูมิ (secondary sector) หรือภาคการแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงงานด้านการอุตสาหกรรมและการผลิต และภาคตติยภูมิ (tertiary sector) หรือภาคการบริการซึ่งมักจะ
รวมทั้งงานด้านการผลิตงานที่จับต้องไม่ได้ เช่น งานแม่บ้าน งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น และงานด้านการ
แลกเปลี่ยนสินค้า เช่น งานค้าขาย งานขนส่งของ เป็นต้น ในปัจจุบันภาคการบริการดังกล่าว เริ่มถูกแบ่งออกเป็น
ภาคเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอีก 2 ขั้น คือ ภาคจตุรภูมิ (quaternary sector) หรือภาคการบริการความรู้ ซึ่งมักรวมถึง
งานวิชาชีพด้านต่าง ๆ และ ภาคปัญจภูมิ (quinary sector) หรือภาคการบริการการนำความเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
รวมถึงงานผู้บริหาร นวัตกร ผู้วางแผนนโยบาย นักการเมือง เป็นต้น เพ่ือให้ครอบคลุมถึงความหลากหลายภายใน
ภาคบริการ (Atlas, 2017; Kennessey, 1987) จากการแจงภาคเศรษฐกิจดังกล่าว ผู ้ว ิจ ัยสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจและประเภทของงาน แสดงดังภาพที ่2 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจและประเภทของงาน  

จากลักษณะงานภาคบริการที่แตกต่างกันระหว่างงานบริการแรงงานในภาคตติยภูมิและงานบริการ
ความรู้ในภาคจตุรภูม ิงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาการทำงานในภาคการบริการแรงงตถุานและภาคการบริการความรู้
ควบคู่กัน ทั้งนี้ การเรียกงานบริการแรงงานแยกกับงานบริการความรู้อาจสร้างนัยแฝงว่างานบริการแรงงานไม่ต้อง
ใช้ความรู้ ทั้งที่แท้จริงแล้ว ความรู้มีความหลากหลายและผู้ให้บริการงานในภาคดังกล่าวก็ต้องผ่านการสั่งสม
ความรู้ที่จำเป็นและฝึกฝนมาจนชำนาญเช่นกัน ในทางกลับกัน นัยแฝงของงานบริการความรู้ คือ การไม่ต้องใช้
แรงงาน ทั้งที่แท้จริงแล้วงานที่ถูกจัดอยู่ในหมวดงานบริการความรู้ก็มีที่ต้องใช้แรงกายด้วย เช่น งานหัวหน้าเชฟ 
งานเทรนเนอร์ เป็นต้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงจะเรียกงานภาคการบริการแรงงานว่าบริการขั้นพื้นฐาน เนื่องจากงาน
ประเภทนี้ส่วนมากเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตโดยทั่วไป เช่น งานทำความสะอาด งานประกอบ
อาหาร หรืองานซ่อมแซม และจะเรียกงานภาคการบริการความรู้ว่าบริการขั้นส่งเสริม เนื่องจากกลุ่มงานดังกล่าว
มักเป็นความจำเป็นรอง จ้างเพื่อส่งเสริมการจัดการภาระอื่น ๆ ต่อเมื่อการบริการขั้นพื้นฐานของตนครบครันแล้ว 
เช่น งานบริการด้านกฎหมาย เทคโนโลยี การเงิน การออกแบบ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจำกัดความงาน
บริการขั้นพ้ืนฐานและงานบริการขั้นส่งเสริมมีดังต่อไปนี้ 

งานบริการขั้นพื้นฐานในวิจัยชิ้นนี้ หมายรวมถึง กลุ่มคนทำความสะอาด พนักงานเสิร์ฟ หมอนวด และผู้
ทำงานงานบริการพื้นฐานด้านอื่น ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มักจะมีอัตราค่าจ้างในระดับต่ำถึงปานกลาง มีช่วงเวลาของ
รอบงาน (work cycle) ค่อนข้างสั้น กินเวลาเป็นรายวัน รายชั่วโมง หรือรายเที่ยว และมักเป็นงานที่เรียนรู้ได้ง่าย 
ใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกความชำนาญการไม่นาน ในขณะเดียวกัน กลุ่มคนที่งานบริการขั้นพื้นฐานเหล่านี้มัก
จำเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่ทำงาน เพ่ือทำงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง เนื่องจากเป็นงานที่ยากต่อการพกพา 

ส่วนงานบริการขั้นส่งเสริมในวิจัยชิ้นนี้ หมายรวมถึง กลุ่มคนที่ทำงานสร้างสรรค์ นักแปลภาษา นัก
ธุรการ ผู้สนับสนุนระบบเทคโนโลยี และผู้ทำงานบริการส่งเสริมด้านอื่น ซึ่งมักจะมีช่วงอัตราจ้างตั้งแต่ระดับปาน
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กลางตอนล่างจนถึงระดับสูง มีช่วงเวลาของรอบงานที่ยาวกว่า กินระยะเวลาหลายเดือนหรือรายปี และมักเป็น
งานที่เรียนรู้ได้ยากกว่างานบริการขั้นพื้นฐาน โดยอาจใช้เวลานานในการสั่งสมความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังอาจ
ต้องมีการรับรองการศึกษาหรือผลงานที่แน่ชัดถึงจะรับงานนั้น ๆ ได ้ซึ่งคนกลุ่มที่ทำงานบริการข้ันส่งเสริมเหล่านี้ 
อาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่ทำงานเพ่ือทำงาน หากแต่มีคอมพิวเตอร์ ก็สามารถพกพาไปทำงานที่ใดก็ได้ โดยอาจ
นัดเจอเมื่อมีการประชุมเท่านั้น 

นอกจากนี้ ในเชิงเนื้อหาด้านแรงงานจะครอบคลุมในประเด็นที่หลากหลายจากแง่มุมของแรงงานบริการ 
ไม่ว่าจะเป็นการหางาน การทำงาน ทักษะในการทำงาน และพื้นที่ในการทำงาน แต่ถึงแม้ประเด็นที่สนใจจะอยู่ที่
แรงงานก็ตาม งานวิจัยนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่สอดคล้องกันระหว่างแรงงานที่เป็นลูกจ้างและนายจ้างหรือผู้
ว่าจ้าง ผสานกันเป็นตลาดแรงงานที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแยกกันโดยชัดเจนไม่ได้ การคำนึงถึงตลาดแรงงาน
จึงเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ภาพของแรงงานบริการขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะมีกลุ่มแรงงาน
ที่สำคัญกับงานวิจัยนี้ คือกลุ่มคนทำงานส่วนตัว (self-employed) ซึ่งกลุ่มนี้มีความหมายตามสำนักงานราช
บัณฑิตยสภา คือ ผู้ทำงานให้แก่ตัวเองและไม่ได้เป็นลูกจ้างผู้ใด ซึ่งหมายรวมถึงผู้ที ่เป็นเจ้าของกิจการเอง 
(entrepreneurs) และผู้ที่รับงานด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับกลุ่มคนที่ต้องการจะศึกษาในเศรษฐกิจกิ๊ก คือ แรงงาน
อิสระในรูปแบบต่าง ๆ (freelancers) ในปัจจุบัน มีคำที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกลุ่มนี้ เช่น แรงงานในเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์มและเศรษฐกิจกิ๊กที่เป็นแรงงานอิสระทำงานส่วนตัวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แรงงานนอกระบบที่มัก
เป็นแรงงานอิสระทำงานส่วนตัว ฯลฯ จากบทท่ี 1.1 หลักการและเหตุผล รวมถึง 1.2 คำถามงานวิจัย และ 1.3 
วัตถุประสงค์ งานวิจัยนี้ จะมุ่งดูที่ผู้ที่รับงานด้วยตัวเองเป็นหลักซึ่งรวมถึงคำด้านแรงงานต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น และจะมองกลุ่มผู้เป็นเจ้าของกิจการผ่านบทบาทของการว่าจ้างแรงงานอื่น ๆ ตามมา ซึ่งจะเป็นประเด็น
ย่อยคอยส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ของงานวิจัยนี้ 

1.4.3 ขอบเขตปัจจัยรายล้อม 

ขอบเขตเนื้อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักจะอยู่ภายใต้กรอบปัจจัย STEEPV ของหลักการวิจัย
เรื ่องอนาคตศึกษา ที ่ประกอบด้วยคำนำหน้าของด้านสังคม (social) เทคโนโลยี (technology) เศรษฐกิจ 
(economy) สิ่งแวดล้อม (ecology) การเมือง (politics) และคุณค่า (values) ทั้งนี้ เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี ้มี
ประเด็นเชิงพ้ืนที่ด้วย ผู้วิจัยจึงเพ่ิมหมวดหมู่ด้านกายภาพ (space) เข้ามา กลายเป็น STEEPV(S) 

1.4.4 ขอบเขตเวลาในการมองอนาคต  

การศึกษาภาพอนาคตจะเกิดขึ้นจากการจินตนาการอย่างมีหลักฐาน โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ โดย
จะเน้นการสร้างภาพอนาคตดังกล่าวในระยะเวลา 5 10 และ 20 ปี ทั้งนี้ รายละเอียดของภาพอนาคตจะขึ้นอยู่กับ
ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำงานและชีวิตเมือง 
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1.5 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสยี 

ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการขั้นพื้นฐานและงานบริการขั้นส่งเสริม เนื่องจากวิธีการวิจัย
หลักของงานนี้เป็นวิธีเชิงคุณภาพแบบฐานราก (grounded theory) และงานวิจัยนี ้ต้องการที ่จะเชื ่อม
ผลงานวิจัยเข้ากับการขับเคลื่อนเชิงสังคมและการกำหนดนโยบายสาธารณะตามฐานทฤษฎีความเป็นธรรมใน
การจัดสรร (distributive justice) รูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภาพอนาคตของชีวิตคนเมืองในประเทศไทย 
การเลือกประชากรจึงไม่มีการสุ่มตัวอย่างแบบตัวแทนประชากร แต่จะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะของคนที่แตกต่างกันตามบทบาทต่าง ๆ (personas) 
โดยผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคีและกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มภาคี ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มนี้
จะไม่ถูกสัมภาษณ์ แต่จะมีบทบาทในการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ และจะพิจารณาระบุรวมในการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) 

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มด้วยมิติต่างๆ คือ 1) มิติประเภทงานบริการ ประกอบด้วย งาน
บริการขั้นพื้นฐาน (1) และขั้นส่งเสริม (2) 2) มิติความเกี่ยวข้องกับการทำงาน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ทำงาน (W) 
กลุ่มผู้ว่าจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านแพลตฟอร์ม (E) และกลุ่มผู้ประกอบการแพลตฟอร์ม (P) และ 3) มิติ
ตามข้อเสนองานวิจัยคนเมือง 4.0 ประกอบด้วย กลุ่มล้ำสมัย (MV)1 กลุ่มมวลชน (MS)2 และกลุ่มชายขอบ (MG)3 
ทั้งนี้ จากมิติทั้ง 3 ด้าน ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มย่อยที่สำคัญออกมา 12 กลุ่มย่อย รวมเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดอย่าง
น้อย 28 ราย มีจำนวนกระจายอยู่ในกลุ่มย่อยต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในตารางที ่1 และตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 
1 กลุ่มล้ำสมัย (maverick) หมายถึง กลุ่มคนที่ผลักดันกรอบธรรมเนียมปฏิบัติของการทำงานและการดำรงชีวิตในสังคมหรือกลุ่มผู้นำกระแส (early 

adopters) ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นกระแสหลักของสังคมไทย ทั้งนี้ การเลือกกลุ่มล้ำสมัยเป็นไปตามแนวคิดความเป็นธรรมที่สะท้อนจาก
ความสามารถของคน (meritocracy) เนื่องจากพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคน
หมู่มากได้ในอนาคต 

2 กลุ่มมวลชน (mass) หมายถึง คนกลุ่มที่ทำงานตามรูปแบบของสังคมส่วนมากหรือกลุ่มผู้ตาม (majority) การเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นไปตาม
ทฤษฎีความเป็นธรรมในการจัดสรรแบบประโยชน์นิยม (utilitarianism) ซ่ึงเน้นการก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับคนหมู่มากที่สุด 

3 กลุ่มชายขอบ (marginal) หมายถึง คนกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มผู้ยอมจำนน (laggards) โดยอาจเป็นคนชายขอบในเชิงเศรษฐสถานะ สังคม 
วัฒนธรรม หรือกฎหมายก็ได้ ทั้งนี้ การเลือกกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นไปเพื่อสะท้อนทฤษฎีความเป็นธรรม ซ่ึงเสนอว่า ความไม่เท่าเทียมใด ๆ ในสังคม 
จะยอมรับได้ต่อเมื่อคนที่ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมได้รับโอกาสยกระดับฐานะของตัวเองให้เท่าเทียมขึ้นกว่าเดิม 
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ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มงานบริการขั้นพื้นฐาน 
 กลุ่มที่ (1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของงานบริการขั้นพื้นฐาน  

เช่น งานแม่บ้าน งานรักษาความปลอดภัย งานช่างซ่อม และงานหมอนวด 
กลุ่มแพลตฟอร์ม (1P) 
(อย่างน้อย 2 บริษัท) 

ผู้ว่าจ้างทางตรง/ทางอ้อม (1E) 
(อย่างน้อย 6 ราย) 

ผู้ทำงาน (1W) 
(อย่างน้อย 6 คน) 

กลุ่มล้ำสมัย 
(MV) 

(1P-MV: 2 บริษัท) 
เช่น Beneat, Seekster 

- 
(1E-MV: 2 ราย) 

นิติบุคคล/บุคคลทั่วไป 
(1W-MV: 2 คน) 

ผู้รับจ้างผ่านเว็บไซต ์

กลุ่มมวลชน 
(MS) 

- 
(1E-MS: 2 ราย) 

นิติบุคคล/บุคคลทั่วไป 
- 

(1W-MS: 2 คน) 
ผู้รับจ้างช่ัวคราว/ประจำ 

กลุ่มชายขอบ 
(MG) 

- 
(1E-MG: 2 ราย) 

นิติบุคคล/บุคคลทั่วไป 
- 

(1W-MG: 2 คน) 
บุคคลต่างดา้วรับจ้างอย่าง

ถูกกฎหมาย 

 

ตารางที่ 2 การแบ่งกลุ่มงานบริการขั้นส่งเสริม 
 กลุ่มที่ (2) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของงานบริการขั้นส่งเสริม 

เช่น งานสร้างสรรค์ งานภาษา งานธุรการ และงานเทคโนโลยี 
กลุ่มแพลตฟอร์ม (2P) 
(อย่างน้อย 2 บริษัท) 

ผู้ว่าจ้างทางตรง/ทางอ้อม (2E) 
(อย่างน้อย 6 ราย) 

ผู้ทำงาน (2W) 
(อย่างน้อย 6 คน) 

กลุ่มล้ำสมัย 
(MV) 

(2P-MV: 2 บริษัท) 
เช่น Fastwork, Upwork 

(2E-MV: 2 ราย) 
นิติบุคคล/บุคคลทั่วไป 

(2E-MV: 2 ราย) 
นิติบุคคล/บุคคลทั่วไป 

(2W-MV: 3 คน) 
ฟรีแลนซผ์่านเว็บไซต/์

รับจ้างท่ัวไป 

กลุ่มมวลชน 
(MS) 

- 
(2E-MS: 2 ราย) 

นิติบุคคล/ บุคคลทั่วไป 
- 

(2W-MS: 3 คน) 
พนักงานบริษัท 

กลุ่มชายขอบ 
(MG) 

- - - - 
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บทที่ 2 การกวาดสัญญาณ 

 

การกวาดสัญญาณแบ่งออกเป็น 7 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ วิวัฒนาการของการทำงานจากอดีตสู่ปัจจบุัน 
เนื่องจากการศึกษาอนาคตมีนัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในอดีตจะช่วย
สร้างความเข้าใจในพลวัตของระบบที่เชื่อมโยงกัน และช่วยให้เห็นถึงกระบวนการปรับตัวของสังคม เศรษฐกิจ 
การทำงาน และการพัฒนาเมือง อันเป็นพื้นฐานไปสู่การวิเคราะห์อนาคต โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงตามการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 จากกล้ามเนื้อสู่เครื่องจักร ครั้งที่ 2 จากไอน้ำสู่ไฟฟ้า 
ครั้งที ่3 จากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล และครั้งที ่4 จากแบ่งส่วนสู่ไร้รอยต่อ ส่วนที ่2 คือ งานในเมืองจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ส่วนที่ 3 คือ แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ส่วนที่ 4 คือ ปัจจัย STEEPV (S) ที่
ขับเคลื่อนหรือหน่วงแนวโน้มดังกล่าว ส่วนที่ 5 คือ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 6 คือ แผนผัง
ระบบพลวัต และส่วนที ่7 การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและผลกระทบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 วิวัฒนาการของการทำงานจากอดีตสู่ปจัจบุัน 

ตลอด 500 ปีที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์โลก มนุษย์ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่ง
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญมาอย่างน้อย 3 ครั้ง (Allen, 2011) โดยมียุคเรือง
ปัญญา (Age of Enlightenment) ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษ 17-18 เป็นช่วงบ่มเพาะ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ความรู้ดังกล่าวถูกต่อยอดมาเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
และกลายมาเป็นพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ทั้งนี ้ถึงแม้การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2 3 และ 4 จะไม่ได้เกิดจากยุคเรืองปัญญาโดยตรง แต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกต่อ
ยอดอย่างต่อเนื่อง ก็ยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย 

ในทางกลับกัน ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอาจไม่ตรงกับการพัฒนา
ในรูปแบบของประเทศทางตะวันตกเสียทีเดียวฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์ (2527) แบ่งยุค
สมัยจากมิติด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองออกเป็น ยุคที ่1 จากชุมชนหมู่บ้านเป็นศักดินานิยม (พ.ศ. 1998) ยุคที่ 
2 ศักดินานิยม (พ.ศ. 1998-2398) และยุคที่ 3 ศักดินาผสมทุนนิยม (พ.ศ. 2398-2484) ในมิติที่ใกล้เคียงกัน 
รวิพรรณ สาลีผล (2555) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 
2475 และยุคแห่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมทั้งสองแสดงให้เห็นความสำคัญ
ของมิติทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ในอีกด้านหนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ใช้ลักษณะของฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลาเป็นการกำหนดยุคสมัยต่าง ๆ ประกอบด้วยยุคเกษตรกรรม (1.0) ยุคอุตสาหกรรมเบา (2.0) ยุค
อุตสาหกรรมหนัก (3.0) และยุคดิจิทัล (4.0) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) ซ่ึงแตกต่างจากการแบ่งตาม
จังหวะการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เป็นวาทกรรมพ้ืนฐานของนานาประเทศ 
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เพื ่อการวางกรอบให้ชัดเจน การศึกษากวาดสัญญาณในอดีตของงานวิจัยชิ ้นนี ้จะมุ ่งศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจผ่านมิติของการพัฒนาทางเทคโนโลยี  เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
เริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในการนำการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง และจะใช้
การแบ่งกระบวนการเปลี ่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจตามวาทกรรมสากล  คือ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 1 จากกล้ามเนื้อสู่เครื่องจักร ครั้งที่ 2 จากไอน้ำสู่ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 จากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล 
และครั้งที ่4 จากแบ่งส่วนสู่ไร้รอยต่อ 

2.1.1 จากกล้ามเนื้อสู่เครื่องจักร (from muscles to machines)  

การทำงานมีวิวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมของมนุษย์ในการ
ล่าสัตว์และการเก็บของป่า ที่อาจมีการแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้หาอาหารและผู้เก็บอาหาร ต่อมาสังคมมนุษย์เริ่ม
เปลี่ยนมาเป็นการทำเกษตรและงานฝีมือมากขึ้น ก่อให้เกิดการลงหลักปักฐานและการเติบโตของประชากรที่มีถิ่น
ฐานชัดเจน เมื่อถิ่นฐานเติบโต เมืองที่มีโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนก็เริ่มมีปรากฏขึ้น ความซับซ้อนของสังคมใน
ช่วงแรกมักถูกจัดระเบียบด้วยระบบชนชั้นที่มีนัยเชื่อมโยงโดยตรงกับการแบ่งหน้าที่ เช่น ชนชั้นปกครอง ชนชั้น
นักรบและนักบวช กลุ่มพ่อค้า กลุ่มชาวนาและช่างฝีมือ และแรงงานทาส ทั้งนี้ หน้าที่ตามชนชั้นเหล่านั้นมักมีนัย
แฝงด้านคุณภาพและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 

ช่วงก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ระหว่างคริสต์ศตวรรษ 1500-1800 การผลิตส่วนมากยังอยู่ใน
ภาคการเกษตรและงานฝีมือที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือนเพื่อการยังชีพ โดยมีการใช้เครื่องมืออย่างง่าย แต่ยังอาศัย
แรงงานคน สัตว์ หรือพลังงานธรรมชาติเป็นหลัก ช่วงเวลานี้มักถูกเรียกว่ายุคแห่งการค้าขาย (mercantilist era) 
(Allen, 2011) เนื่องจากผลผลิตที่เหลือจากการใช้ภายในครัวเรือนก็อาจนำไปขายได้ กำเนิดเป็นอาชีพพ่อค้า และ
สร้างความเป็นเมืองขึ้นมาจากพื้นที่ศูนย์รวมของการค้าขาย ขณะเดียวกัน อาชีพช่างฝีมือและศิลปินต่าง ๆ เริ่มมี
ปรากฏขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของศักดินาในสังคม ในช่วงนี้จึงเริ่มการแบ่งกลุ่มหน้าที่หรืออาชีพออกเป็น
กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มค้าขาย และกลุ่มงานบริการ (Archer, 2013)  

ยุคแห่งการค้าขายเปลี่ยนไปหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ในช่วงคริสต์ทศตวรรษ 1760-1840 
ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ การเปลี่ยนจากการใช้กล้ามเนื้อมาเป็นเครื่องจักรในการผลิต โดยมีเครื่องจักรไอน้ำและ
การสร้างรางรถไฟเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้เกิดการผลิตในระบบโรงงาน โรงงานในยุคดังกล่าวเริ่มหันมาใช้
แนวความคิดการแบ่งงานกันทำ (division of labor) ของ Adam Smith (Allen, 2011) แทนการให้ช่างฝีมือคน
เดียวทำทุกขั้นตอน คือ ให้แรงงานแต่ละคนทำเพียงงานย่อยที่ง่ายและไม่ต้องใช้ฝีมือมาก ส่งต่อกันเหมือนระบบ
สายพาน และมีเครื่องจักรช่วยทุ่นแรง ระบบการทำงานแบบใหม่นี้ช่วยลดระยะเวลาและลดต้นทุนแรงงานในการ
ผลิตได้อย่างมาก อย่างไรก็ด ีในยุคนี้ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลักอยู่ (labor Intensive)  
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ในขณะเดียวกัน เมื ่อกระบวนการผลิตมีการผสมผสานระหว่างเครื ่องจักรกับแรงงานคนมากขึ้น 
(mechanization) บทบาทการผลิตในระดับครัวเรือน (cottage Industry) ก็เริ ่มลดลง และความสำคัญของ
ภาคอุตสาหกรรมก็มีสูงขึ้นตามมา เมื่อโรงงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เมืองต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก ยุคดังกล่าวจึง
เป็นครั้งแรกที่อัตราการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองมีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดเป็นกระบวนการเมืองในหลายพ้ืนที่ 
โดยมีตัวอย่างสำคัญ คือ ประเทศอังกฤษที่จากเดิมมีประชากรเมืองเพียงร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมดใน ค.ศ. 
1500 กลายเป็นร้อยละ 23 ใน ค.ศ. 1750 (Allen, 2011)  

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงแรงงานจากภาคเกษตรและสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม ยังส่งผลต่อเนื่องสู่
ประเด็นรายล้อม 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การศึกษาเริ่มมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแรงงานที่มีศักยภาพมาตอบรับ
กับงานอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนขึ้น 2) เกิดการปฏิวัติการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรับความ
ต้องการอาหารของคนเมืองที่สูงขึ้น ในขณะที่เกษตรกรในชนบทมีน้อยลง และ 3) การปฏิวัติพลังงานเกิดขึ้นเพื่อ
ขับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานมากกว่าเดิม โดยใช้ไม้และถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลัก (Allen, 
2011) 

ในบริบทของประเทศไทย ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  1 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลายถึงราว
รัชกาลที ่3 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญหนึ่งในเชิงแรงงานและการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ ประเทศ
ไทยในยุคดังกล่าวยังอยู่ในบริบทที่ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์ (2527) เรียกว่า ยุคศักดินาเต็ม
รูปแบบ กล่าวคือ ศักดินามีบทบาทในการจัดการตลาดในทุกมิติ การเคลื่อนผลผลิตมีเพียงโดยตรงจากชาวนาสู่
ศักดินา ไม่มีการค้าขายระหว่างชุมชนหรือเมืองขนาดเล็ก เหมือนยุคแห่งการค้าในทวีปยุโรป จึงไม่เกิดอาชีพพ่อค้า
ขึ้น นอกจากนี้ ยังไม่มีการแบ่งหมู่บ้านตามความเชี่ยวชาญ ทำให้ไม่เกิดแรงงานฝีมือมากนัก เมื่อแรงงานส่วนมาก
ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ถึงแม้จะมีการค้าขายส่งออกมากขึ้น สามัญชนอิสระจึงยังไม่มีความสามารถหรือต้นทุน
เพียงพอในการปรับตนเข้าสู่ระบบทุนนิยม ในขณะเดียวกัน พ่อค้าคนจีนในประเทศไทยมักมีลูกค้าหลัก คือ คนใน
ชนชั้นศักดินา การพึ่งพาในเชิงพาณิชย์ดังกล่าวจึงทำให้ระบบศักดินามีบทบาทสำคัญต่อระบบแรงงานและ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งต่อชาวประเทศไทยเองและชาวจีนในประเทศไทยด้วย (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ 
สมภพ มานะรังสรรค,์ 2527) 

ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยมีการค้าขายกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 
1855) การจดสนธิสัญญาเบาว์ริงได้เปิดประเทศไทยสู่การค้าเสรี ทั้งนี้ สินค้าส่งออกหลักของประเทศไทยยังคงเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คือ ข้าว ส่งผลให้แรงจูงใจในการรับเทคโนโลยี เพื่อการผลิตและปรับเข้าเป็นเศรษฐกิจ
ระบบอุตสาหกรรมมีอยู่ไม่มาก การนำเข้าเทคโนโลยีจึงเกิดขึ้นเพียงเพ่ือส่งเสริมการเกษตร เช่น โรงสีข้าว และการ
คมนาคม เช่น รถไฟ รถราง และเรือกลไฟ ในช่วงของรัชกาลที่ 4 ของกรุงรัตนโกสินทร์ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ 
สมภพ มานะรังสรรค,์ 2527) โดยมีพ้ืนฐานทางความคิด คือ การนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศ
ไทยมากกว่าการผลิตเอง  
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2.1.2 จากไอน้ำสู่ไฟฟ้า (from steam to electricity) 

หากกลับมามองที่บริบทของโลก ไม่นานหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ 
1800 ถึงต้น 1900 เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ขึ้น ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เปลี่ยน
เครื่องกลพลังงานไอน้ำเดิมมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแทน และยังมีระบบสายพานการผลิตในโรงงานที่ใช้เครื่องจักร
แทนแรงงานคนมากขึ้น (Schwab, 2016) ทำให้ระบบอุตสาหกรรมในโรงงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก (mass production) และเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต (economies 
of scale) ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดโลกาภิวัตน์ (globalization) ครั้งที ่1 หรือยุคล่าอาณานิคม (colonialism) ในช่วง 
ค.ศ. 1860–1914 (Johnson, 2018) เพราะการมีอาณานิคมมากขึ้นเป็นกลไกหนึ่งในการหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างตลาดใหมจ่ากการขยายฐานเศรษฐกิจออกสู่นานาประเทศ 

ผลดังกล่าวสนับสนุนให้การลงทุนทางอุตสาหกรรมเติบโตอย่างมาก และก่อให้เกิดโรงงานในเมืองมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามมา นำไปสู่ความต้องการทักษะจากอาชีพที่หลากหลาย เช่น ผู้จัดการ นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ 
วิศวกร ช่างเทคนิค พนักงานขาย เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจที่ซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อผนวกกับการวางรากฐานทางการศึกษาที่กว้างขวางกว่าเดิมแล้ว จะพบว่า ในยุคของการผลิตสินค้าจำนวนมาก 
นอกจากจะสร้างโอกาสให้กับแรงงานในโรงงาน หรือที่มักเรียกว่า แรงงานคอปกฟ้า (blue-collar) แล้ว ก็ยังสร้าง
โอกาสให้แรงงานภาคบริการส่งเสริมที่มีทักษะเฉพาะด้าน หรือที่เรียกว่า แรงงานคอปกขาว (white collar) 
ตามมาเช่นกัน 

เมืองในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จึงกลายเป็นพ้ืนที่ดึงดูดการลงทุนก่อตั้งโรงงานและ
แรงงานเพื่อมาหางาน เนื่องจากพื้นที่เมืองใกล้กับระบบการขนส่งสินค้า มีระยะทางใกล้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ และยังมีแรงดึงดูดจากการกระจุกตัว (agglomeration) ส่งผลให้เกิดทฤษฎีทำเลที่ตั้ง (location theory) 
และทฤษฎีการประมูลค่าเช่าพ้ืนที่ (bid-rent theory) ของ Thünen (1910) ที่ยังปรากฏเป็นพ้ืนฐานการวิเคราะห์
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินปัจจุบัน ในทำนองเดียวกัน แรงงานก็เริ่มย้ายเข้าสู่เมืองมากขึ้น เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่มีโอกาสหารายได้ ปรากฏการณ์เมืองจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้ง 2 ครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าการเติบโตของ
เมืองมาคู่กับการเติบโตของงานอย่างเห็นได้ชัด  

ในทางกลับกัน พ้ืนที่เมืองกลับกลายเป็นพ้ืนที่ที่คุณภาพชีวิตตกต่ำ เนื่องจากเมืองกลายเป็นศูนย์รวมแห่ง
โรงงานที่มีมลพิษ กลายเป็นพื้นที่ที่มีสลัมและชุมชนแออัดของผู้มีรายได้น้อยกระจัดกระจายทั่วเมือง ก่อให้เกิด
ปัญหามากมายภายในพื้นที่เมือง อันเนื่องมาจากความหนาแน่นที่เมืองไม่ได้วางแผนไว้รองรับ ทั้งเรื ่องของ
สุขอนามัยและคุณภาพชีวิต กระบวนการเมืองในยุคนี้ จึงจุดประกายให้เกิดแนวความคิดเชิงพื้นที่ทางกายภาพใน
เมืองที่เด่นชัด 2 ด้าน ที่ผสานกันเป็นต้นกำเนิดเป็นการวางแผนเมืองปัจจุบัน คือ 1) คุณภาพชีวิตของแรงงานใน
เมือง มี Chadwick (1843) ข้าราชการด้านสาธารณสุข เป็นผู้รายงานถึงความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพที่อยู่อาศัย
ที่ย่ำแย่กับการติดต่อโรคระบาด และจุดประกายให้เรื่องคุณภาพชีวิตกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการศึกษาในวง
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กว้าง และ 2) การจัดระเบียบและวางแผนเมืองใหม่ โดยมี Georges-Eugène Haussmann เป็นผู้วางแผนให้เกิด
การพัฒนาเมืองปารีสใหม ่(urban renewal) ด้วยวิธีการไล่รื้อสลัมเดิมและขยายถนนให้มีขนาดกว้างเป็นลักษณะ
ของบูเลอวาร์ด (boulevard) โดยโครงการพัฒนาดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก เพ่ือลดอัตราการว่างงานด้วยการสร้าง
งานก่อสร้าง และลดส่วนเกินทุน (capital surplus) ด้วยการเพ่ิมการกู้ยืมเงิน (debt-financing) (Harvey, 2008)
ถึงแม้แผนของ Haussmann จะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงการเงิน แรงงาน และความเท่าเทียมของสังคมเท่าไร
นัก4 แต่ทั้งสองกรณีได้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากายภาพของเมืองมีผลต่อแรงงานในเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และเป็นประเด็นที่ควรมองคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อย้อนกลับมาดูในประเทศไทย ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  2 ตรงกับช่วงรัชกาลที่ 5-7 ของกรุง
รัตนโกสินทร์ ในช่วงก่อนหน้านี้ ประเทศไทยยังไม่ได้ปรับระบบการผลิตเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน จึง
รับเอาเทคโนโลยีเข้ามาในคราวเดียว กล่าวคือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมในไทยเปลี่ยนจากกล้ามเนื้อสู่เครื่องจักรที่มี
ทั้งระบบไอน้ำและไฟฟ้าควบคู่กันไป ทั้งนี้ งานอุตสาหกรรมเริ่มมีปรากฏอย่างเห็นได้ชัดขึ้นใน พ.ศ. 2447 หรือ 
ค.ศ. 1904 ท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในปีดังกล่าว กรุงเทพฯ มีโรงสีข้าวทั้งหมด 36 แห่ง และโรงเลื่อยอีก 
11 โรง ซึ่งล้วนแต่ใช้เครื่องจักรไอน้ำทั้งสิ้น นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังมีการตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานน้ำอัดลม 
โรงงานยาสูบ และโรงงานหนังสัตว์ ควบคู่กันกับโรงไฟฟ้าสยาม โรงพิมพ์ โรงซ่อมเครื่องจักรกล และอื่น ๆ 
เนื่องจากจำนวนโรงงานในกรุงเทพฯ มีน้อย แรงงานในโรงงานจึงมีน้อยเพียงร้อยละ 3.7 ของกรรมกรทั้งหมด โดย
ส่วนที่เหลือยังคงทำงานในภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ ่โดยมีปัจจัยหน่วงสำคัญ คือ การศึกษาที่ประเทศไทยยังไม่
เคยปูความพร้อม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของแรงงานในเศรษฐกิจใหม ่(ชวลิต วายุภักตร์, 2527) ประเทศไทย
เข้ามาใช้อุตสาหกรรมในการผลิตอย่างจริงจังก็ล่วงเลยมาถึงราว พ.ศ. 2484 หรือ ค.ศ. 1941 แล้ว (ฉัตรทิพย์ นาถ
สุภา และสมภพ มานะรังสรรค์, 2527) 

ทั้งนี้ ระหว่างช่วง พ.ศ. 2487-2514 หรือระหว่างช่วง ค.ศ. 1944-1971 ได้เกิดโลกาภิวัตน์ครั้งที่ 2 ขึ้น 
จากการเซ็นสัญญา Bretton Woods ที่ก่อให้เกิดธนาคารโลก (Johnson, 2018) ทั้งยังสร้างกลไกในการค้าขาย
ข้ามประเทศ ก่อให้เกิดการแข่งขันเชิงราคาข้ามพรมแดนและมีส่วนสำคัญให้ประเทศไทยต้องปรับตัวรับกับการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีมา
ตั ้งแต่ พ.ศ. 2504 หรือ ค.ศ. 1961 ส่งผลต่อเนื ่องทำให้เมืองกรุงเทพฯ ขยายตัวด้วยจำนวนโรงงานและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นมหานครกรุงเทพในปัจจุบัน 

 
4 ความพยายามของ Haussmann สุดท้ายแล้วล้มเหลวทางการเงินและการจัดการแรงงาน เขาจึงถูกนโปเลียน ผู้นำฝรั่งเศสในตอนนั้น ไล่ออกจาก

ตำแหน่ง ทั้งนี้ ใน ค.ศ. 1942 Robert Moses พยายามดึงเอาแผนนี้กลับมาใช้อีกครั้งในบริบทของมหานครนิวยอร์กหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
แต่แผนงานก็จำต้องถูกหยุดชะงัก เนื่องจากการประท้วงของชุมชนเดิม โดยมีแกนนำสำคัญ คือ Jane Jacobs ผู้เป็นนักข่าวและนักเขียน ปัจจุบัน
แนวความคิดแบบ “Urban Renewal” ในประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นอดีตที่ขมขื่นกับคนในหลายชุมชนทั่วประเทศ และเป็นแนวคิดที่ได้รับ

การวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา (Harvey, 2008) 
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2.1.3 จากแอนะล็อกสู่ดิจิทัล (from analogue to digital) 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960-1990 เป็นผลมาจากความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนวัตกรรมที่สำคัญ คือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ระบบอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดโลกาภิวัตน์ครั้งที่ 3 ขึ้น (Johnson, 2018) ซึ่งเป็นโลกาภิวัตน์ในเชิงข้อมูลและการ
สื่อสารเป็นหลัก ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการสื่อสารข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น เอื้อให้เกิดบริษัทนานาชาติ 
ทั้งยังมีการกระจายแหล่งผลิตและแรงงานออกสู่ประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าด้วย การเชื่อมต่อทางการค้าระดับโลก
จึงกลายเป็นแรงผลักดันให้หลายเมืองทั่วโลกพัฒนาศักยภาพแรงงานและสภาพการทำงานในเมืองของตน เพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (Khanna, 2016)  

เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดการปรับข้อมูลและขั้นตอนการประมวลผลให้เป็นดิจิทัล กระบวนการ
ผลิตจึงกลายเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เมื่อเครื่องจักรและสายพานการผลิตในโรงงานถูกปรับให้เป็นแบบหุ่นยนต์
อัตโนมัต ิประสิทธิภาพการผลิตจึงสูงขึ้นตามมา แรงงานในโรงงานเริ่มถูกแบ่งเป็นแรงงานทักษะต่ำที่ยังคงใช้ทักษะ
และความรู้พ้ืนฐานแบบแอนะล็อกในโรงงานรูปแบบเดิม และแรงงานทักษะสูงที่ทำงานควบคู่กับหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ในโรงงานทันสมัยมากขึ้น ซึ่งทักษะที่แตกต่างกันระหว่างแรงงานโรงงานทั้งสองรูปแบบ คือ ทักษะเชิงเทคนิค เพ่ือ
ควบคุมการทำงานเครื่องจักร รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้า แก้ปัญหาข้อขัดข้อง หรือการ
บำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มแรงงานโรงงานที่มีทักษะต่ำบางส่วนถูกทดแทนด้วยระบบหุ่นยนต์
อัตโนมัติแทน 

นอกจากนี้ ระบบคอมพิวเตอร์ยังช่วยทำให้การเก็บข้อมูลและประมวลผลเร็วกว่าที่มนุษย์ทำได้ ส่งเสริม
ให้งานบริการขั้นส่งเสริมต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า กลุ่มแรงงานคอปกขาว ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถ
สนับสนุนบริษัทในเชิงเทคนิค กลายเป็นที่ต้องการของบริษัทต่าง ๆ มากขึ้น เช่น วิศวกร นักเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
นักการบัญชี เป็นต้น ในนัยนี้ เมืองจึงมีการกำเนิดธุรกิจการบริการขั้นส่งเสริมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอื้อให้ธุรกิจ
การผลิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสำนักงานกฎหมาย สำนักงานออกแบบ หรือบริษัทที่ปรึกษา เป็น
ต้น กิจกรรมเหล่านี้ต้องการพ้ืนที่ทำงานน้อยกว่าโรงงาน แต่สามารถสร้างรายได้ต่อคนได้มากขึ้น พ้ืนที่เนื้อเมืองจึง
เริ่มถูกแทนที่ด้วยสำนักงานตามมา โดยในยุคดังกล่าว อาคารสำนักงานเติบโตและขยายตัวอย่างมากในใจกลาง
เมืองกรุงเทพฯ ก่อให้เกิดเป็นย่านศูนย์รวมเศรษฐกิจ (central business district: CBD) ในย่านอโศก สีลม สาทร 
เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปรากฏเป็นพลวัตและลักษณะของแรงงานในเมือง คือ 1) การเพ่ิมภาคเศรษฐกิจ
ที่มีรายได้สูงปรากฏอยู่ในเมืองมากขึ้น ก่อให้เกิดเป็นความต้องการในตลาดการบริการขั้นพื้นฐาน กลุ่มแรงงาน
โรงงานที่มีทักษะต่ำบางส่วนที่ถูกทดแทนด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติจึงเข้ามาตอบรับความต้องการนี้แทน ทำให้
งานบริการขั้นพื้นฐานบางส่วนกลายเป็นงานที่รองรับอัตราการว่างงานในเมืองได้ และ 2) ภาพรวมของสังคมการ
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ทำงานในเมืองกรุงเทพฯ ยังปรากฏแนวความคิดการแบ่งงานกันทำอยู่ค่อนข้างสูง กล่าวคือ หน้าที่ของพนักงาน
หนึ่งคนจะมีความเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้แต่ละคนมีบทบาทเป็นฟันเฟืองให้องค์กรดำเนินการไปได้ 

เมื่อเมืองเติบโตขึ้น แหล่งที่อยู่อาศัยของเมืองในยุคดังกล่าว ได้รับอิทธิพลมาจากการกระจายตัวออกสู่
ชานเมือง (suburbanization) ค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดเป็นการพัฒนาหมู่บ้าน (gated communities) ในย่านชาน
เมืองที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย (Atkinson & Blandy, 2006) เมื่อผนวกกับการเดินทางที่เน้นการใช้รถยนต์ส่วนตัว
เป็นหลัก จึงส่งผลตามมาให้เกิดชั่วโมงเร่งด่วนในการเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองในช่วงเช้า และกลับออกสู่บ้าน
ชานเมืองในช่วงเย็น 

2.1.4 จากแบ่งส่วนสู่ไร้รอยต่อ (from segmentation to seamlessness) 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือคริสต์ศตวรรษ 21 เป็นผลมาจากความ
แพร่หลายของระบบอินเทอร์เน็ตทำให้การสั่งสมต่อยอดความรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดพลิกผันคือช่วง ค.ศ. 
2007 ที่การเชื่อมต่ออย่างไร้สายในระดับโลกมีความพร้อม (Friedman, 2016) การต่อยอดความรู้ในระดับโลก
ก่อให้เกิดการสั่งสมของความรู้เชิงสถิติ ความสามารถในการประมวลผล และการเก็บข้อมูลออนไลน์ที่มีมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญเหล่านี้รวมกันทำให้เกิดเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) 
และด้านจักรกลเรียนรู้ (machine learning) ตามมา ความสามารถของเครื่องจักรจึงเป็นมากกว่าแค่เครื่องเบา
แรงของแรงงานคอปกฟ้า หรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคอปกขาว แต่กลายเป็นเครื่องมือที่
สามารถประมวลผลและ “คิดเอง” ได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ต่าง ๆ ยังถูกเชื่อมต่อกับการพัฒนาระบบไร้สายที่สร้างการ
เชื่อมต่อระหว่างสิ่งของกับคน คนกับสิ่งของ หรือสิ่งของกับสิ่งของ ที่มักถูกเรียกว่า internet of things หรือ IoT 
เมื่อเกิดการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับเครื่องจักรกลอัตโนมัติและศูนย์ประมวลผลของการผลิตผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตแล้ว ระบบการผลิตอัตโนมัติจึงสามารถเปลี่ยนรูปแบบการผลิตคำสั่งที่ได้เชื่อมต่อความต้องการใหม่
ของผู้บริโภค กลายเป็นระบบไซเบอร์กายภาพ (Cyber-Physical Systems: CPS) ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่
แตกต่างกันตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ (customized mass production) (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2558) 

ประเด็นสำคัญของกระบวนการดิจิทัล ทั้งห่วงโซ่การผลิตและชีวิตประจำวัน ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 นี้ อาจทำให้แรงงานที่เคยทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรและบำรุงรักษา หรืองานอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน
ของการผลิตถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรที่ชาญฉลาดมากขึ้น รวมถึงกลุ่มคนงานที่ทำงานในสำนักงาน เช่น งาน
เลขานุการ นักการบัญชี พนักงานฝ่ายสนับสนุน ที่อาจถูกแทนที่ด้วยการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ สะท้อนให้
เห็นว่า เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทักษะของแรงงาน (World 
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Bank, 2019) อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในงานของแรงงานผ่านการซึมซับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนที่สำคัญในตลาดแรงงาน คือ ปรากฏการณ์
ตลาดแรงงานสองขั้ว (job polarization) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่กลุ่มแรงงานทักษะสูงและทักษะพื้นฐานจะมี
จำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่แรงงานทักษะระดับกลางจะค่อย ๆ หายไป เนื่องจากกลุ่มแรงงานทักษะสูงได้รับผลดีจาก
เทคโนโลยีและเป็นผู้คิดค้นผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งถูกแทนที่ได้ยาก คือ กลุ่มผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพกลุ่ม
อาชีพด้านเทคโนโลยี เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล และกลุ่มแรงงานทักษะพื้นฐานที่มีค่าแรงถูกที่ไม่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน นอกจากนี้ แรงงานทักษะพ้ืนฐานที่ทำงานด้านบริการก็จะยัง
ไม่ลดลง เนื่องจากมนุษย์ยังต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากกว่าเครื่องจักร เช่น พนักงานทำความสะอาด พนักงาน
ซักรีด ในขณะที่กลุ่มแรงงานทักษะระดับกลางหรือกลุ่มแรงงานฝีมือที่ทั้งใช้แรงและไม่ใช้แรง ซึ่งมีลักษณะของงาน
ที่คาดเดาได้และง่ายต่อการทดแทนด้วยเครื่องจักร เช่น เกษตรกร คนงานก่อสร้าง และพนักงานขายในร้านค้า จะ
มีแนวโน้มลดลง ผลดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่า ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทั้งภาค
ธุรกิจและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น แต่คาดว่าจะทำให้คนรายได้ปานกลางถูกทอดทิ้งและกลายเป็นคนตกงาน 
เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมในสังคมสูงขึ้น (เสาวณี จันทะพงษ ์และ พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย,์ 2559) 

ด้วยการเชื่อมต่อทั้งการสื่อสารและความรู้มีอยู่ทั่วโลก การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งปัจจุบันจึงแทบจะ
เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกพ้ืนที่ทั่วโลก ต่างจากการปฏิวัติครั้งแรกที่ประเทศไทยรับการเปลี่ยนแปลงหลายสิบปีให้หลัง 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้จึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง และสิ่งแวดล้อม ด้วยขนาด
ที่กว้างขวาง (scale) มิติที่หลากหลาย (scope) และเวลาที่รวดเร็ว (speed) (Schwab, 2016) นอกจากนี้ การ
แบ่งงานกันทำตามแนวคิดของ Adam Smith เริ ่มจางหายลงในบางมิติ แรงงานทำงานหลากหลายมากขึ้น 
นอกจากนี้ การแบ่งส่วนเชิงพ้ืนที่ เช่น การแบ่งระหว่างพ้ืนที่อยู่อาศัยกับพ้ืนที่ทำงานและพ้ืนที่นันทนาการ เริ่มถูก
ผสมผสานการใช้งานกันมากขึ้นเช่นกัน 

โดยสรุป ลักษณะการทำงานในแต่ละยุคสมัย (ตารางท่ี 3) ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในขณะนั้น ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป จะพบว่า การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละครั้ง ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตและการทำงานให้สูงขึ้น แต่ยังทำให้เห็นการทดแทนทักษะบางอย่างของแรงงานและความต้องการทักษะ
ใหม ่(in-demand skill) ของแรงงานตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ดังเช่นช่างฝีมือที่ถูกแทนจากการพัฒนาของ
เครื่องจักรในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 หรือการถูกแทนที่ของแรงงานในโรงงานที่ไร้ฝีมือที่เกิดจากระบบการ
ผลิตอัตโนมัติในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  3 หรือการถูกแทนที่ของแรงงานทักษะปานกลางในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ชี้ให้เห็นว่าการปฏิวัติในแต่ละครั้งจะนำไปสู่การทดแทนและความต้องการของทักษะของ
แรงงาน สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานในยุคนี้ต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงงานในอนาคต
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จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งเสริมความสามารถของแรงงานในการ
ปรับตัวและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ตารางที่ 3 ข้อสรุปการปฏิวัติอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมโยงกับสภาพเมืองและคนเมืองในแต่ละยุคสมัย  
ปฏิวัติอุตสาหกรรม สภาพสังคมเมือง คนเมือง 

คร้ังท่ี 1 
จากกล้ามเนื้อสู่เครื่องจักร 
 

• สังคมอุตสาหกรรม 
• งานในเมืองอยู่ในโรงงาน 
• ที่อยู่อาศัยแออัดอยู่ในเมือง 

• คนเมืองมีคุณภาพชีวิตแย่จากเมืองที่ไม่ถูกจัดการ
ด้านความหนาแน่นและมลพิษจากโรงงาน 

• สินค้าจากโรงงานราคาถูก 

คร้ังท่ี 2 
จากไอน้ำสูไ่ฟฟ้า 

• สังคมการบริการ 
• งานในเมืองอยู่ท้ังในโรงงานและใน

อาคารสำนักงาน 
• ที่อยู่อาศัยเริ่มกระจายตัวออกสู่ชาน

เมือง 

• คนเมืองมีคุณภาพชีวิตแย่จากเมืองที่ไม่ถูกจัดการ
ด้านความหนาแน่นและมลพิษจากโรงงาน 

• สินค้าจากโรงงานราคาถูก งานฝมีอืหมดบทบาท 
• เมืองเริ่มมีงานบริการส่งเสริมธรุกจิ 

คร้ังท่ี 3 
จากแอนะล็อกสูด่ิจิทัล 

• สังคมข้อมูล 
• งานในเมืองอยู่ในอนาคารสำนักงาน 
• ที่อยู่อาศัยอยู่ชานเมือง 

• คนมีรายไดด้ีอยู่ชานเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ด ี
• คนมีรายไดต้่ำอยู่ในเมือง ทนกับความหนาแน่น

และมลพิษเมือง 
• สินค้าจากตา่งชาติเจาะตลาดท้องถิ่นด้วยการค้า

เสรีในระดับนานาชาต ิ
• อาชีพในสำนักงานเป็นกิจกรรมหลกั 

คร้ังท่ี 4 
จากแบ่งส่วนสูไ่ร้รอยต่อ 

• สังคมอัตโนมัต ิ
• งานในเมืองอยู่ทุกท่ีที่มีอินเทอร์เน็ต 
• ที่อยู่อาศัยกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่เมือง

ที่สะดวกสบาย ใกล้การเช่ือมต่อใน
รูปแบบต่าง ๆ  

• คนอยู่ในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
เดินทางที่สะดวกกว่า 

• สินค้ามาได้จากทุกท่ี และมาหาผู้ซือ้ถึงหน้าประตู
บ้าน 

ที่มา: ปรับจาก Avkopashvili, Polukhin, Shkodinsky, & Poltarykhin (2019) 

2.2 งานในเมืองจากการปฏิวตัิอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญพร้อม ๆ กัน ประเด็นหลักหนึ่งที่จะส่งผล
กระทบกับคนเมือง คือ อนาคตของงาน โดยอนาคตของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานในอนาคตกับเมือง 
(NLC, 2016) เป็นสาขาท่ีเพ่ิงได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาท้ังในไทย (พสุ เดชะรินทร์, 2562; 
พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ, 2560; เสาวณ ีจันทะพงษ ์และ กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล, 2562) และในต่างประเทศ 
(Schwab, 2016; WEF, 2016, 2018) นอกจากนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนามาจนกลายเป็นสินค้าที่คน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการทำงานจะแพร่กระจายครอบคลุมคนใน
หลายระดับและในหลายพื้นที่ ในขณะเดียวกันธุรกิจสตาร์ทอัพทางเทคโนโลยี (tech startup) เริ่มกลายมา
เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในตลาดและได้สร้างความปั่นป่วนให้กับธุรกิจและแบบแผนการใช้เมืองแบบเดิมอย่าง
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รุนแรง ทำให้ความมั่นคงในงานหลากหลายประเภทถูกสั่นคลอน และอาจส่งผลกระทบกับการหารายได้และวิถี
ชีวิตของคนเป็นจำนวนมาก (Friedman, 2016; WEF, 2016, 2018)  

ในการศึกษาเรื่องอนาคตของงาน ประเด็นหลักที่มักจะได้รับการกล่าวถึง คือ 1) งานด้านการผลิตที่จะถูก
แทนด้วยระบบอัตโนมัติ 2) การแข่งขันกันระหว่างการค้าขายแบบเดิมกับระบบการซื้อขายออนไลน์ (Berg, 2016) 
และ 3) การทำงานและการว่าจ้างงานบริการที่เปลี่ยนไปเมื่อเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Kenney & Zysman, 2016) 
และเศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Kessler, 2019) ทีมี่บทบาทในสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ ตัวแปรน่าสนใจในยุคดิจิทัลของประเทศ
ไทยที่จะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้พื้นที่กายภาพของคนเมือง คือ เศรษฐกิจกิ๊กที่มีลักษณะเป็นการทำงานเป็นครั้ง
คราวหรือเป็นรายโครงการ เนื่องจากงานในเมืองโดยมากเป็นงานบริการดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่  1.4.2 
ขอบเขตเนื้อหาด้านงานและแรงงาน โดยแต่ละงานในเศรษฐกิจกิ๊กอาจเป็นงานทีต่้องการทักษะที่คล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ได้  

แม้วิธีการทำงานในรูปแบบที่เป็นครั้งคราวหรือรายโครงการจะมีปรากฏอยู่แล้วในหลากหลายกลุ่ม
แรงงานในประเทศไทย เช่น การเป็นเกษตรกรผลัดกับการเป็นกรรมกร การเป็นหมอนวดผลัดกับการรับเย็บตุ๊กตา 
การเป็นครูผลัดกับการทำงานเสริมอ่ืนนอกเหนือเวลางาน หรือแม้แต่การรับงานออกแบบฟรีแลนซ์ แต่การทำงาน
เป็นครั้งคราวผ่านธุรกิจแพลตฟอร์มของเศรษฐกิจกิ๊กที่พูดถึงมีปัจจัยการใช้ธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางในการ
พบกันของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแทนพื้นที่ทางกายภาพ และ ยังมีปัจจัยการใช้นวัตกรรมอัลกอริทึมในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการนำผู้ให้บริการมาเจอผู้ต้องการบริการที่มีความต้องการตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็น
จะต้องรู้จักกันมาก่อน ทั้งสองประเด็นข้างต้น ส่งผลให้เศรษฐกิจแพลตฟอร์มมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้
แรงงานภาคการบริการในเศรษฐกิจกิ๊กมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะเดียวกัน ผลกระทบต่อบทบาทของเมืองในการเอื้อประโยชน์หรือสร้างความท้าทายให้กับวิถีการ
ทำงานแบบใหม่มีความแตกต่างกันตามประเภทของงานในระบบเศรษฐกิจกิ๊กด้วย (Woyke & Grossman, 2015; 
อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และ เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2561) บางแพลตฟอร์มเจาะกลุ่มงานบริการที่จำเป็นต้อง
ทำงานในพื้นที่ เช่น Beneat.co และ Seekster.co ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของงานซ่อม งานแม่บ้าน ฯลฯ แต่ก็ยังมี
อีกหลายแพลตฟอร์มที ่เน้นเจาะกลุ ่มงานที่ผู ้ให้บริการสามารถทำงานนอกพื้นที่ได้  เช่น งานออกแบบ งาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มงานประเภทหลังการเจอกันต่อตัวของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มมีความจำเป็น
น้อยลง ทั้งนี้ เมื่อคนในกลุ่มแรงงานบริการในเศรษฐกิจกิ๊กมักจะไม่ได้ทำงานขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างเพียงเจ้าเดียว และ
บ่อยครั้งเป็นการว่าจ้างภายใต้การตกลงชั่วคราว ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการรัฐของกลุ่มแรงงานอิสระและแรงงาน
นอกระบบ (สวัสดิการ) ก็จะยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นเมื่อระบบเศรษฐกิจกิ๊กส่งเสริมให้เกิดแรงงานเหล่านี้เพ่ิมมากข้ึนทั้ง
ในเมืองและนอกเมือง มากไปกว่านี้ ข้อจำกัดเชิงพื้นที่ที่หายไปสำหรับบางงานก็จะทำให้การจัดการระบบต่าง ๆ 
จำเป็นต้องตอบรับกับความซับซ้อนที่มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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การมีธุรกิจแพลตฟอร์มมาเป็นพ้ืนที่กลางในการต่อรองงาน และเนื้องานที่ไม่มีสถานที่ชัดเจน จะส่งผลต่อ
การเคลื่อนตัวของคนเมืองในรูปแบบที่เปลี่ยนไป และนำมาซึ่งความต้องการเชิงพื้นที่ที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน 
แรงงานกลุ่มนี้ในหลายกรณีมีพฤติกรรมการใช้เมืองที่สามารถพกพางานไปทำในที่ต่าง ๆ ได้ หรือสามารถรับจ้าง
ทำงานในที่ต่าง ๆ ของเมือง ทำให้แบบแผนการใช้เวลา (Messenger, 2018) และแบบแผนการใช้เมืองแตกต่างไป
จากเดิมทีที่แรงงานบริการมักทำงานกับผู้ว่าจ้างเพียงเจ้าเดียวและทำงานในสถานที่ทำงานเท่านั้น ในรายละเอียด
การทำงานผ่านเศรษฐกิจกิ๊กยังอาจส่งผลต่อเมืองในเรื่องการลดหรือเพิ่มความสำคัญของย่านธุรกิจบางประเภท 
การเปลี ่ยนรูปแบบการกระจุกตัวของย่านเศรษฐกิจในเมืองโดยรวม และการเปลี ่ยนไปของความต้องการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องหันมาสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น การใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น
จากลักษณะการทำงานงานที่เปลี่ยนไป จึงจะกลายเป็นความท้าทายใหม่ของการบริหารพื้นที่และทรัพยากรเมือง 
(Elliot, 2017) 

2.3 แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 

แนวโน้มด้านงานและการทำงานกำลังได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญทั้งในระดับโลกและ
ในระดับประเทศ ซึ่งรวมถึง การพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  4 การ
เชื่อมต่อระดับโลกจากเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย การเปลี่ยนแปลงภูมิประชากรทีเ่กิดขึ้นจากการย้ายถิ่นฐาน 
และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรซึ่งเกิดจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ในบทนี้จะ
เป็นการทบทวนวรรณกรรมและสถิติต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงแนวโน้มการทำงานในภาพใหญ่ (megatrends) และ
แนวโน้มในภาพของมหานครกรุงเทพ (local trends) โดยจะมองผ่าน 3 มิติด้วยกัน คือ 1) มิติเชิงปริมาณ: 
ตลาดแรงงาน แรงงาน และค่าแรง 2) มิติเชิงคุณภาพ: วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต และความเป็นธรรม และ 3) มิติ
เชิงพ้ืนที:่ บทบาทของเมือง และพ้ืนที่ทำงาน 

2.3.1 แนวโน้มการทำงานในภาพใหญ่ (megatrends)  

แนวโน้มการทำงานในภาพใหญ่มีหลายปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้งานและการทำงานเปลี่ยนไป 
รวมถึง 1) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขณะที่นวัตกรทั่วโลกกำลังดำเนินการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ผ่านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทีม่ีประสิทธิภาพ มีความซับซ้อน และมีความบูรณาการกันเป็นระบบอัจฉริยะมากขึ้น งาน
และการทำงานของแรงงานแทบทุกประเภทเริ่มต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตาม 2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิ
ประชากร นวัตกรรมด้านการสื่อสารคือกระแสโลกาภิวัตน์ครั้งที่ 3 นำมาซึ่งการเชื่อมต่อและการแข่งขันระหว่าง
ประเทศและระหว่างเมืองมากขึ้น ก่อให้เกิดการลื่นไหลของแรงงานที่สามารถทำงานผ่านการเชื่อมต่อบนโลก
ออนไลน์ได้อย่างอิสระจากข้อจำกัดเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ ในยุคนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิประชากร ซึ่ง
เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศจากการย้ายถิ่นฐานจากพื้นที่ชนบทสู่เมืองเกิดเป็นกระบวนการเมือง (urbanization) 
และในระดับนานาชาติจากการเดินทางที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและการย้ายถิ่นฐานที่เกิดจากแรงผลักและแรงดึงใน
รูปแบบต่าง ๆ (push-pull factors) และ 3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทั่วโลกเริ่มมีแนวโน้มเข้าสู่สังคม
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สูงวัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีอัตราการเข้าถึงสังคมสูงวัยไม่เท่ากันก็ตาม ด้วยปัจจัย
ขับเคลื่อนสำคัญดังที่ได้กล่าวมา บริบทของการทำงานจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแนวโน้มการทำงานในภาพรวม 
(megatrend) โดยแต่ละมิติของงานและการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

มิติเชิงปริมาณ: ตลาดแรงงาน แรงงาน และค่าแรง 

ในมิตินี ้แนวโน้มหลักที่เห็นได้ชัดคือ 1) การทำงานจะใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานบางส่วน
จะถูกแทนที่ 2) การทำงานจะใช้ระบบไร้สายมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานกระจายตัวมากขึ้น 3) การทำงานจะ
ประกอบด้วยแรงงานที่หลากหลายมากขึ้นในด้านเชื้อชาติ อายุ และทักษะ และ 4) ตลาดแรงงานมุ่งเข้าสู่สภาพกึ่ง
แข่งขันกึ่งผูกขาด (monopolistic competition) มากขึ้น โดยรายละเอียดของแต่ละแนวโน้มมีดังนี้ 

การทำงานจะใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานบางส่วนจะถูกแทนที่ ในปัจจุบันทั่วโลกให้
ความสนใจกับการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ(automation) มาใช้ทดแทนการทำงานของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการพลิกผัน (disrupt) ของงานและการทำงานอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เนื้องานเป็นการทำซ้ำ 
(routine work) หรืองานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก (labor-intensive work) และถึงแม้การแทนที่โดยเด็ดขาดอาจจะ
ไม่เกิดขึ ้นทั ้งหมด แต่เทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี ่ยนแปลงวิธีทำงานและโครงสร้างการ
ดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอุตสาหกรรมหรือระบบสายพานต่าง ๆ โดยพบว่ามีสถาบันและองค์กรต่าง 
ๆ ได้คาดการณ์ผลกระทบของแรงงานที่อาจจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในโลก (Balliester & 
Elsheikhi, 2018) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ประมาณการการว่างงานของแรงงานจากการใช้เทคโนโลยีทดแทน ( technological unemployment) ของ
องค์กรต่าง ๆ  

องค์กร การประมาณการ 

University of Oxford แรงงานในสหรัฐอเมริกาที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกทดแทนด้วยระบบอตัโนมัติคิดเป็นร้อยละ 47 
PricewaterhouseCoo
pers (PwC) 

ตำแหน่งงานท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกทดแทนด้วยระบบอตัโนมตัิในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เยอรมนี สหราชอาณาจักร และญีปุ่่น คิดเป็นร้อยละ 38 ร้อยละ 35 ร้อยละ 30 และร้อยละ 21 
ตามลำดับ 

ILO งานประเทศกลุม่ ASEAN-5 มีความเสี่ยงมคีวามเสี่ยงสูงท่ีจะถูกทดแทนด้วยระบบอตัโนมตัิร้อย
ละ 56 ในอีก 20 ปีข้างหน้า 

McKinsey ร้อยละ 60 ของของทุกอาชีพ จะมีการใช้งานระบบอัตโนมัติในการทำงานอย่างน้อยท่ีสุดที่ร้อย
ละ 30 

OECD กลุ่มประเทศ OECD พบว่า งานท่ีมีความเสี่ยสูงทีจ่ะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัตมิีประมาณ
ร้อยละ 9 อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความเสี่ยงท่ีงานท้ังหมดจะถูกทดแทนดว้ยระบบอัตโนมัติอยา่ง
สมบูรณ์ แต่งานท่ีมีใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานร้อยละ 50-70 มีความเสี่ยง  

Roland Berger ภายใน ค.ศ. 2035 งานในยุโรปตะวันตกกว่า 8.3 ลา้นงาน จะหายไปจากอุตสาหกรรม และจะ
เกิดงานใหม่ขึ้นมากว่า 10 ล้านงาน 
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องค์กร การประมาณการ 

World bank ประมาณ 2 ใน 3 ของงานท้ังหมดในประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มจะเป็นระบบอัตโนมัต ิ

Bruegel งานในประเทศกลุม่อียูประมาณรอ้ยละ 47-54 มีความเสี่ยงท่ีจะถูกแทนท่ีด้วยระบบอัตโนมัต ิ

ที่มา: Balliester and Elsheikhi (2018) 

ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มักจะนำไปสู่การเกิดหรือสร้างงานใหม่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญ การ
ตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ จะพบว่า ในอดีตระบบจักรกลและระบบอัตโนมัติได้ทดแทนแรงงาน
ที่ไม่เป็นที่ต้องการจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างงานที่เป็นความต้องการใหม่ เพิ่มผลิตภาพการผลิตและ
เพิ่มมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น อย่างไรก็ดี ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีอาจจะทำให้เกิดผลกระทบที่แตกต่างไป
จากอดีต 2 ประการ คือ 1) ตลาดแรงงานสองขั้ว และ 2) เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Autor, 
Mindell, & Reynolds, 2019) 

ตลาดแรงงานสองขั้ว (job polarization) ยุคดิจิทัลมีแนวโน้มจะแบ่งตลาดแรงงานออกเป็น 2 ขั้ว คือ 
การเติบโตของงานที่ใช้แรงงานที่มีทักษะสูงและค่าจ้างสูง และงานที่ใช้แรงงานทักษะต่ำและค่าจ้างต่ำ ในขณะ
ที่กลุ่มที่มีทักษะปานกลางจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี จากการศึกษาของ Jaimovich และ Siu (2012 อ้างถึง
ใน พัชรพร ลีพิพัฒนไพบูลย, 2559) สะท้อนให้เห็นผลการศึกษาเชิงประจักษ์ว่า เมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น จะทำให้ตลาดแรงงานเกิดปรากฏการณ์ตลาดแรงงานสองขั้ว คือ จำนวน
แรงงานกลุ่มงานลักษณะไม่ประจำและใช้แรงงานเป็นหลัก (กลุ่มทักษะต่ำ) เช่น งานด้านบริการ และกลุ่มงาน
ลักษณะไม่ประจำและใช้ความคิดเป็นหลัก (กลุ่มทักษะสูง) เช่น ผู้บริหาร อาชีพที่เกี่ยวกับการเงิน และอาชีพ
เฉพาะทางจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่แรงงานที่มีทักษะต่ำกว่า คือ 1) กลุ่มงานลักษณะประจำและใช้
แรงงานเป็นหลัก เช่น งานด้านการขนส่ง ขนย้ายของ ก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักร รวมถึงการผลิต 
และ 2) กลุ่มงานลักษณะประจำและใช้ความคิดเป็นหลัก เช่น งานด้านการขาย และงานบริษัท เป็นต้น จะมี
จำนวนลดลง เนื่องจากมีการว่าจ้างงานคนนอกเป็นครั้งคราว (outsource) งานในกลุ่มที่มีลักษณะประจำ
ออกไปต่างประเทศ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนที่ ทำให้แรงงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมีแนวโน้มจะตกงานมากขึ้น 

เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (so-so technologies) การพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้เพียงเล็กน้อย และไม่สามารถชดเชยการใช้แรงงานที่ลดลงเนื่องจากการถูก
ทดแทนด้วยเทคโนโลยี กล่าวคือ การใช้เทคโนโลยีแทนมนุษย์ อาจไม่ได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพหรือคุณภาพการ
การผลิตและบริการได ้เช่น การใช้ระบบบริการลูกค้าอัตโนมัติแทนการให้บริการโดยมนุษย์ ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ที่
จะก่อให้เกิดผลิตภาพสูง และในเชิงปฏิบัติอาจจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หลายอย่างกับงาน
ที่ท้าทายสำหรับเครื่องจักร และผลที่ได้อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้มนุษย์ 
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การทำงานจะใช้ระบบไร้สายมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานกระจายตัวมากขึ้น การเชื่อมต่อไร้สายใน
ปัจจุบันที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความเร็วและปริมาณข้อมูลที่ส่งเป็นส่วนสำคัญในการยอมให้การทำงานสามารถ
เกิดขึ ้นได้ทุกที ่ทั่วโลก นอกจากนี้ ราคาในการเดินทางระหว่างประเทศยังลดลงอย่างต่อเนื ่องทำให้คนใน
ระดับเศรษฐสถานะต่าง ๆ สามารถเข้าถึงการเดินทางที่หลากหลายและรวดเร็วมากขึ้นได้ ทั้งทางเครื่องบิน รถไฟ 
และรถบัส เป็นต้น เมื่อการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ หรือข้ามทวีปกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผนวกกับการเชื่อมต่อไร้สายที่ช่วยคงช่องทางในการติดต่อไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม การทำงานจึงสามารถเกิดขึ้นได้
ทุกที่ทั่วโลกตราบใดที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส่งผลทำให้วิธีการทำงานและกระบวนการทำงาน (work flow) 
ที่เดิมจำกัดอยู่เพียงในพื้นที่บริษัทเริ่มได้รับความท้าทายมากขึ้น จากภาพยุคอินเทอร์เน็ตบูมที่หลายบริษัทเริ่ม
กระจายเครือข่ายบริษัทลูกของตนอยู่ทั่วโลกเพื่อให้สามารถทำงานในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดเป็นระบบห่วงโซ่
อุปทานเชื่อมโยงกันในระดับโลก (global supply chain)  ในปัจจุบันแรงงานเองกลับเริ่มที่จะกระจายตัวอยู่ตาม
พ้ืนที่ต่าง ๆ  ไม่ได้ยึดติดแม้กระทั่งกับพ้ืนที่ของบริษัทลูกที่มีกระจายอยู่ด้วยซ้ำ การกระจายตัวของแรงงานนี้กำลัง
เป็นปัจจัยผลักดันทำให้เกิดกระบวนการทำงานและดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ขึ้นด้วย ซึ่งจะกล่าวถึงในมิติเชิง
คุณภาพต่อไป 

การทำงานจะประกอบด้วยแรงงานที่หลากหลายมากขึ้นในด้านเชื้อชาติ อายุ และทักษะ ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ส่งผลทำให้มีความหลากหลายในตลาดแรงงานและมีพลวัต เช่น แรงงานสตรี ผู้สูงวัย และแรงงาน
อพยพ เป็นต้น (Eichhorst et al., 2018; International Labour Office, 2016a) ร่วมกันขับเคลื่อนทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแรงงานในโลกโดยเฉพาะในด้านกำลังแรงงาน (supply of labor) ภาพแรงงานใน
ปัจจุบันจึงหลากหลายมากขึ้นจากการเปิดรับและความเท่าเทียมเรื่องการว่าจ้างที่มีสูงขึ้น เช่น การส่งเสริมเรื่อง
สิทธิและความเท่าเทียมทางเพศทำให้ผู้หญิงที่สมรสแล้วยังคงทำงานได้ทัดเทียมผู้ชาย หรือแรงงานที่เข้าสู่สังคมสูง
วัยผลักดันให้ภาคเอกชนว่าจ้างผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ แรงงานเหล่านี้อาจต้องการสภาพแวดล้อมและกรอบ
การทำงานที่มีความยืดหยุ่นในชีวิตมากกว่าแรงงานทั่วไป ส่งเสริมให้มีความต้องการจ้างงานแบบที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานทั่วไปมากขึ้น 

นอกจากนี้ กระแสการเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากการประมาณ
การจำนวนแรงงานอพยพทั่วโลกโดย International Labour Organization (2018) พบว่า ใน ค.ศ. 2017 มีผู้
อพยพข้ามชาติจำนวน 258 ล้านคน โดยเป็นผู้อพยพในวัยแรงงาน 234 ล้านคน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) และเป็นผู้
อพยพที่เข้ามาเป็นแรงงานหรือแรงงานข้ามชาติจำนวน 164 ล้านคน โดยแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68) 
กระจุกตัวอยู่ในประเทศที่มีรายได้สูง ผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศยังมีส่วนช่วยลดจำกัดในด้าน
การขาดแคลนแรงงานที่เป็นผลมาจากการชะลอตัวของการเติบโตของจำนวนแรงงานทั่วโลก (Balliester & 
Elsheikhi, 2018) ทั้งนี้มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งจากปัจจัยดึง  (pull factors) เช่น 
โอกาสในการทำงานหรือค่าจ้างในต่างประเทศที่สูง เป็นต้น หรือปัจจัยผลักดัน (push factors) เช่น ขาดแคลน
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แหล่งงาน เกิดภัยธรรมชาติ หรือปัญหาการเมืองในประเทศ เป็นต้น หรือเกิดทั้ง 2 ปัจจัยพร้อมกัน (International 
Labour Office, 2016a)  

ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิประชากรยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางด้านอุปสงค์ของแรงงาน 
(demand of labor) ของคนในสังคมอีกด้วย เช่น สังคมผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ความ
ต้องการแรงงานของคนในสังคมเปลี่ยนไป กล่าวคือ สังคมผู้สูงอายุมีความต้องการพิเศษทั้งในแง่ของการลงทุนและ
การบริโภคที่เป็นแรงขับเคลื่อนการสร้างงาน (International Labour Office, 2016a) โดยเฉพาะความต้องการ
แรงงานด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว งานในอุตสาหกรรมเหล่านี้จึงเป็นโอกาสของ
แรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นด้วย (Sanchez-Reaza, Alves, & Berniell, 2018) 

ตลาดแรงงานมุ่งเข้าสู่สภาพกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมากขึ้น ปัจจัยสำคัญสำหรับแนวโน้มนี้คือการแข่งขัน
ที่สูงขึ ้นจากปริมาณแรงงานที่หลากหลาย และการแทนที่งานที่เป็นการทำซ้ำ (routine work) หรืองานที่ใช้
แรงงานเป็นหลัก (labor-intensive work) ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งงานทั้งสองแบบนี้ สามารถใช้ใครทำก็ได้ แรงงานแต่
ละคนไม่ได้มีความแตกต่างกันในเชิงคุณภาพงานที่จะออกมามากนัก ทั้งนี้ เมื่อรูปแบบงานเข้าสู่งานทักษะมากขึ้น 
แรงงานแต่ละคนจึงจำเป็นต้องสร้างความโดดเด่นและพัฒนาคุณภาพของตนให้แตกต่างจากแรงงานคนอ่ืน  
นอกจากนี้ การเข้ามาของระบบแพลตฟอร์มยังส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณค่าของฝีมือและคุณภาพการ
บริการมากขึ้น แรงงานแต่ละคนจึงเริ่มที่จะผูกขาดงานซึ่งกันและกันส่งผลให้ตลาดแรงงานในปัจจุบันมุ่งเข้าสู่
สภาพกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมากขึ้น และกลายเป็นตลาดที่แตกต่างจากตลาดสินค้าทั่วไป 

มิติเชิงคุณภาพ: วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต และความเป็นธรรม 

ในมิติเชิงคุณภาพ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต และความเป็นธรรมของแรงงานเกิดขึ้น
รวมถึง 1) การทำงานจะต้องมาคู่กับการเรียนรู้ตลอดเวลามากขึ้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงทักษะของเนื้อ
งาน 2) การจ้างงานจะอยู่ในรูปแบบไม่มีมาตรฐานมากขึ้น 3) การจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มจะมีสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งจะ
สร้างทั้งโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการและขยายโอกาสในการทำงานในกลุ่มผู้ทำงานอิสระ แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเป็นธรรมของแรงงานด้วย โดยรายละเอียดของแต่ละแนวโน้มมีดังนี้ 

การทำงานจะต้องมาคู่กับการเเรียนรู้ตลอดเวลามากขึ้น ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ช่วยพัฒนาทักษะที่
จำเป็นสำหรับการทำงาน ซึ่งมีผลทำให้ความต้องการทักษะบางอย่างของมนุษย์ที่เทคโนโลยีสามารถทำแทนได้
ลดลง ส่งผลให้เกิดความต้องการชุดทักษะใหม่ของแรงงาน เช่น ทักษะการในการเรียนรู้ขั ้นสูง (advanced 
cognitive skills) ทักษะด้านพฤติกรรมสังคม (socio-behavioral skills) และทักษะในการปรับตัว (adaptability 
skills) เป็นต้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลได้ขยายพรมแดนของงานที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์ 
เครื่องจักร และอัลกอริทึม เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะถูกนำมาใช้ในการทำงานมากขึ้น 4 ได้แก ่1) อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง 2) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 3) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และ 4) 
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เทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) เทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นตัวสนับสนุนที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อันเป็นผลจาก
การกระจายตัวของเทคโนโลยี (WEF, 2018) คนทำงานในอนาคตจึงจำเป็นต้องมี “ทักษะชุดใหม่” โดยเฉพาะ
ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่จะสามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ รวมถึงต้องมีการปรับตัว
ในสภาพแวดล้อมที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ ให้ตนเองอยู่ใกล้เส้นพรมแดนทาง
เทคโนโลยีมากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต (World Bank, 2018; เสาวณี จันทะ
พงษ ์และกัมพล พรพัฒนไพศาลกุล, 2562) 

การจ้างงานจะอยู ่ในรูปแบบไม่มีมาตรฐานมากขึ้น ซึ ่งจะเป็นแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในการจ้างงานต่อไปในอนาคต เดิมทีการจ้างงานแบบมีความสัมพันธ์ที่มีมาตรฐาน (standard 
employment relationship) คือ การจ้างงานที่มีข้อผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผ่านการทำสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีข้อตกลงในการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แนวโน้มที่เริ่ม
เห็นในปัจจุบันคือการจ้างงานจะเปลี่ยนไปสู่การจ้างงานแบบที่ไม่มีมาตรฐาน (non-standard employment 
relation) มากขึ้น แนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ (Eichhorst et al., 2018) คือ 1) การแข่งขันเชิงธุรกิจ
ที่มีสูงขึ้นจากการเชื่อมต่อระดับโลก ส่งผลให้ธุรกิจต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กลายเป็นแรงกดดัน
ให้บริษัทพยายามหาทางลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อรสนิยมและความชอบของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือเป้าหมายการกำไรสูงสุด นอกจากนี้ ในภาวะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง
มีความท้าทายสูงที่ธุรกิจจะสร้างงานให้เพียงพอสำหรับแรงงานทุกคนทีจ่้างงานเต็มเวลา ดังนั้น ธุรกิจจึงมีแนวโน้ม
จะจ้างงานแบบไม่เต็มเวลามากขึ้น และ 2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านการติดต่อสื่อสารและเครื่องมือการ
วิเคราะห์ต่าง ๆ ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามโอกาสทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้มี
ความจำเป็นในการจ้างงานประจำลดลง 

International Labour Office (2016b) แบ่งประเภทของการจ้างงานที่ไม่เป็นมาตรฐานออกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ 1) การจ้างงานชั่วคราว (temporary employment) คือ การจ้างงานที่มีสัญญาจ้างระยะเวลา
หนึ่งที่คงท่ี โดยเป็นสัญญาจ้างรายโครงการหรือสัญญาตามชิ้นงาน งานตามฤดูกาล งานเป็นครั้งคราว (casual 
work) 2) การทำงานพาร์ทไทม์ (part-time work) และงานที่พร้อมให้บริการเมื่อเรียกใช้ (on call work) คือ 
การทำงานที่ใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่าการทำงานเต็มเวลาโดยเปรียบเทียบ รวมถึงการจ้างงานแบบ
สัญญาจ้างศูนย์ชั่วโมง (zero-hours contracts) ซึ่งเป็นสัญญาจ้างที่ไม่กำหนดเวลาขั้นต่ำในการทำงาน โดย
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้เท่าที่ได้รับบริการจากผู้ให้บริการ 3) การจ้างงานจากผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน (multi-
party employment) ไม่ได้เป็นการจ้างโดยตรงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ทำงาน แต่เป็นการจ้างงานโดยผ่าน
ผู้แทนจัดหางานหรือนายหน้า และ 4) การจ้างงานตนเอง (self-employment) จะไม่มีความสัมพันธ์ของการ
จ้างงาน เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้จ้างงานตนเอง (own account operator) และสมาชิกในครอบครัวที่ทำงาน
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 
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การจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มจะมีสูงขึ้นทั่วโลก สร้างทั้งโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการและขยาย
โอกาสในการทำงานในกลุ่มผู้ทำงานอิสระ แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเป็นธรรม
ของแรงงานด้วย เศรษฐกิจกิ๊กกำลังเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแบบดั้งเดิม และได้
สร้างงานในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจแพลตฟอร์มยังช่วยเพิ ่มความยืดหยุ ่นและความโปร่งใสใน
ตลาดแรงงาน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้การเชื่อมโยงของแรงงานกับผู้จ้างงาน ผลประโยชน์และการปกป้อง
ทางสังคมลดลง และทำให้แรงงานมีความเปราะบางมากขึ้น (World Bank, 2018)  

จะพบว่า การแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างเสรีและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ทำให้
ผู้ผลิตพยายามลดต้นทุน เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการจำนวน
มากหันมาจ้างงานแบบไม่ประจำและแรงงานนอกระบบมากขึ้น (กุศล สุนทรธาดา, 2550) ในขณะที่ตัวแรงงานก็มี
ความจำเป็นส่วนตัวที่ทำให้ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น นำไปสู่การเกิดรูปแบบของความสัมพันธ์
ของการจ้างงานที่ไม่เป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นวิธีบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงของ
ผู้ประกอบการในยุคหลังระบบการผลิตและจ้างงานในโรงงานแบบสายพานการผลิต  (post-fordism) (ทศพล 
ทรรศนกุลพันธ์, ปัทชา ศึกษากิจ, และเขมชาติ ตนบุญ, 2562) 

ด้วยการเติบโตของแพลตฟอร์ม แรงงานกิ๊ก (gig worker) จึงกลายเป็นอีกหนึ่งกลุ่มแรงงานแห่งอนาคต 
แรงงานกิ๊กเป็นที่ผู้ทำงานรับงานเป็นครั้ง ๆ มีความเป็นอิสระ และไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัท (เสาวณ ีจันทะพงษ ์และ
พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์, 2559) เศรษฐกิจกิ๊กประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ 1) แรงงานอิสระที่
รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2) ผู้บริโภคที่มีความต้องการบริการแบบเฉพาะเจาะจง 
และ 3) บริษัทที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงแรงงานและผู้บริโภคให้พบกันได้โดยตรงผ่านเทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับแรงงานในการค้นหางาน และรวบรวมงาน
หลากหลายประเภทให้อยู่บนแพลตฟอร์ม ข้อแตกต่างประการหนึ่งของเศรษฐกิจกิ๊กและเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม คือ 
รูปแบบความสัมพันธ์ที ่มีล ักษณะเป็นการทำงานชั ่วคราว และแรงงานจะถูกมอบหมายให้ทำงานอย่าง
เฉพาะเจาะจงเท่านั้น (Istrate & Harris, 2017)  

บทบาทของเศรษฐกิจกิ๊กที่เพิ่มขึ้นยังทำให้เกิดความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแนวคิด 
(mindset) ของการทำงาน กล่าวคือ แรงงานบางคนเลือกที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจกิ๊ก เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น มีอิสระใน
การทำงาน และเติมเต็มความต้องการส่วนตัว อย่างไรก็ดี มีความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การออก
นโยบายแรงงานในอนาคต เนื่องจากแรงงานกิ๊กหรือแรงงานอิสระ จะเป็นกลุ่มแรงงานที่ไม่มีการทำสัญญา ซึ่งจะ
ทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระโยชน์หรือสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานในภาคทางการ และเป็นสิ่งที่แรงงาน
กิ๊กต้องจัดหาด้วยตนเอง (International Labour Office, 2016b) 

จากการสำรวจของ Persolkell (2018) ซึ่งได้สำรวจทัศนคติเกี ่ยวกับการทำงานของแรงงานในเอเชีย
แปซิฟิก พบว่า มีแนวโน้มสำคัญ คือ ผู้ทำงานมองหางานทีส่ัญญามียืดหยุ่นมากกว่าสัญญางานเต็มเวลาแบบดั้งเดิม 
โดยเฉพาะคนในรุ่นเจนเนอเรชัน Z เมื่อพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานกิ๊ก พบว่าเศรษฐกิจกิ๊กมีความ
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เกี ่ยวข้องมากที่สุดกับแพลตฟอร์มที ่ใช้แอปพลิเคชันในการกำหนดตารางเวลาการทำงานในแต่ละคน เช่น 
ผู้โดยสารขับรถส่งมอบ หรือทำความสะอาดบ้าน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจกิ๊กสามารถขยายขอบเขตไปสู่การ
ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ (professional services) มากขึ้น โดยบริษัทพยายามจะจ้างแรงงานทักษะที่มีความ
เชี่ยวชาญที่มสีัญญาตามโครงการสำคัญ ๆ เพ่ือเติมเต็มช่องว่างทักษะในช่วงสั้น เช่น ต้องการนักบัญชีของโครงการ
ก่อสร้างในการจัดทำบัญชีโครงการที่ใช้ระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น  

ผลจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของแพลตฟอร์มยังทำให้การงานจ้าง เป็นครั้ง ๆ 
ตามความต้องการ (on-demand job) เป็นทางเลือกสำคัญของแรงงานอิสระในปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจาก
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อแรงงานในหลายด้าน คือ มีความยืดหยุ่นสูง แรงงานทุกพ้ืนที่สามารถเข้าสู่การแข่งขัน
ในตลาดแรงงานในระดับโลกได้ เป็นช่องทางในการหาตำแหน่งงานในระยะยาว นอกจากนี้ ในด้านของ
ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงาน ก็ได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกัน คือ มีช่องทางในการหาแรงงาน มีต้นทุนโดยรวม
ต่ำ สามารถขยายธุรกิจได้โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ (Stefano, 2016)  

อย่างไรก็ดี การจ้างงานแบบไม่เป็นมาตรฐาน เช่น การจ้างงานแบบพาร์ทไทม์ สัญญาจ้างชั่วคราว มี
ความท้าทายต่อแรงงานกลุ่มนี้ที่สำคัญใน 7 ประเด็น คือ 1) ความไม่ม่ันคงในตลาดแรงงาน คือ การขาดโอกาส
ที่จะได้รับการจ้างงานอย่างพอเพียงในตลาดแรงงาน 2) ความไม่มั่นคงในการจ้างงาน คือ การไม่ได้รับการ
คุ้มครองในการถูกเลิกจ้างอย่างเป็นธรรม 3) ความไม่มั่นคงในงาน คือ การขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพใน
การทำงาน รวมถึงการส่งเสริมทักษะและความสามารถของคนทำงาน 4) ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน คือ 
การขาดโอกาสได้รับการคุ้มครองจากการประสบอันตรายและเจ็บป่วยในการทำงาน เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทำงาน 5) ขาดความมั่นคงในการส่งเสริมทักษะ คือ การขาดโอกาสได้รับการฝึกอบรม
และการได้ความรู้ใหม่ 6) ขาดความมั่นคงของรายได้ หมายถึงการขาดโอกาสที่จะได้รับรายได้อย่างพอเพียง
เหมาะสมกับสภาวะ ค่าครองชีพ และ 7) ขาดความมั่นคงในการมีผู ้แทน คือ การขาดการได้รับสิทธิที่จะมี
ผู ้แทนในการเจรจาต่อรอง และการจัดตั้งองค์การที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย (International Labour 
Office, 2016b) 

มิติเชิงพื้นที่: บทบาทของเมือง และพื้นที่ทำงาน 

มิติเชิงพ้ืนที่ มีแนวโน้มสำคัญอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมิติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดังที่ได้กล่าว
ไว้แล้วข้างต้น รวมถึง 1) วัฒนธรรมการทำงาน (work culture) จะไร้พรมแดนและมีการทำงานร่วมกันมากขึ้น 
และ 2) การใช้ co-working space ในการทำงานกำลังเติบโต โดยรายละเอียดของแต่ละแนวโน้มมีดังนี้ 

วัฒนธรรมการทำงานจะไร้พรมแดนและมีการทำงานร่วมกันมากขึ้น เมื่อการเชื่อมต่อมีอยู่ตลอดเวลา
ในระบบไร้สาย การติดต่อจึงไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับพื้นที่อีกต่อไป การทำงานร่วมกันจึงไม่จำเป็นจะต้องมาคู่
กับการนั่งอยู่ข้างกันเสมอ ทำให้วัฒนธรรมการทำงานจะมีความยืดหยุ่นตามมา ทั้งจากการจ้างแรงงานที่ยืดหยุ่น
เอง และวิธีการทำงานที่ไม่ยึดติดกับพื ้นที ่มากเท่าเดิม เทคโนโลยียังทำให้บริบทแวดล้อมของการทำงาน
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เปลี่ยนแปลงอีกด้วย ทั้งในด้านสถานที่ทำงาน กำลังแรงงาน และวัฒนธรรมการทำงาน (ICD, 2018) ในแง่ของ
สถานที่ทำงาน (workplace) มีแนวโน้มจะมีการผสมผสานระหว่างพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่เสมือนเข้าด้วยกันมาก
ขึ้น โดยเน้นการออกแบบที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีเชิงตอบโต้ (interactive) เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) 
และ Augmented Reality (AR) ที่สอดรับกับความต้องการและรสนิยมของคนรุ่นเจนเนอเรชัน Y ซึ่งเป็นกลุ่มที่
คุ้นเคยกับเทคโนโลยดีิจิทัล และเป็นกลุ่มทีจ่ะก้าวขึ้นมาเป็นแรงงานสำคัญในอนาคต  

การใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันกำลังเติบโต ด้วยการเพ่ิมข้ึนของแรงงานอิสระในเศรษฐกิจกิ๊ก และรวมไป
ถึงบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังก่อร่างสร้างตัวมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการพื้นที่สำหรับการทำงาน พื้นที่ที่
สร้างโอกาสเจอคนร่วมอุดมการณ์ และพื้นที่ให้โอกาสการเรียนรู้มากขึ้น กลับมีความสำคัญมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทและแรงงานกิ๊กต่าง ๆ ต้องการความยืดหยุ่นเชิงพื้นที่มากขึ้น ทั้งในเชิง ของสัญญาการเช่าใช้
พื้นที่ การเลือกแพคเกจที่เหมาะสมกับองค์กร รวมไปถึงพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้สามารถเจอองค์กรอื่น ๆ ที่อาจมี
โอกาสร่วมงานกันได้มากขึ้น นอกจากนี้ องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น Microsoft KPMG Boeing BNP 
Paribas Kimberly-Clark และ HSBC ก็ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) เพ่ือดึงดูด
ผู้ที่มีความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือ เช่นเดียวกัน  

2.3.2 แนวโน้มการทำงานในมหานครกรุงเทพ (local trends) 
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แนวโน้มสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นคือ การ

เพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานที่จะส่งผลต่อพลวัตระบบด้านต่าง ๆ ในเมือง ทั้งนี้ การศึกษาแนวโน้มแรงงานใน
ปัจจุบันมีความท้าทายที่ปรากฏขึ้นมา คือ การจำกัดความหรือหาสถิติที่ชี้เฉพาะกลุ่มแรงงานภาคการบริการใน
ระดับเมืองหรือระดับประเทศ เนื่องจากแรงงานในเศรษฐกิจกิ๊ก หรือแรงงานอิสระ เป็นกลุ่มแรงงานที่มีความ
ยืดหยุ่นในการใช้เวลา กิจกรรม และสถานที่มากกว่าการทำงานในรูปแบบเดิม จึงไม่สามารถระบุได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มคนที่จะตกอยู่ในกลุ่มคนว่างงาน คนทำงานนอกระบบ หรือแม้กระทั่งคนทำงานในระบบก็
ตาม การศึกษาภาพกว้างของแรงงานนี้เป็นการสร้างฐานความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มแรงงาน 
โดยได้ศึกษาแนวโน้มที่ครอบคลุมประเด็นหลัก 3 มิต ิคือ 1) มิติเชิงปริมาณ: ตลาดแรงงาน แรงงาน และค่าแรง 
2) มิติเชิงคุณภาพ: วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต และความเป็นธรรม และ 3) มิติเชิงพื้นที่: บทบาทของเมือง และพ้ืนที่
ทำงาน โดยในแต่ละมิติแนวโน้มมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มิติเชิงปริมาณ: ตลาดแรงงาน แรงงาน และค่าแรง  

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แรงงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ระหว่าง พ.ศ. 2556-2557 ทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลายเป็นพ้ืนที่ที่มีแรงงานอยู่ประมาณร้อยละ 25 
ของแรงงานทั้งประเทศ โดยที่แรงงานทั้งประเทศอยู ่ในปริมาณที่คงที ่มาโดยตลอด ดังที่ปรากฏในภาพที่ 3 
นอกจากนี้ภาพที่ 3 ยังแสดงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจำนวนแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยมหานครกรุงเทพ (Bangkok metropolitan area) ซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล มีปริมาณแรงงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่าง พ.ศ. 2556-2557  

นอกจากนี้ ภาพที่ 4 ที่ขยายข้อมูลลงมายังสัดส่วนของแรงงานในพื้นที่มหานครกรุงเทพยังชี้ให้เห็นได้ว่า
สัดส่วนของแรงงานในกรุงเทพฯ มีมากเป็นเท่าตัวของแรงงานในจังหวัดปริมณฑลรอบนอกรวมกัน ทั้งนี้ การที่
ปริมาณแรงงานสูงขึ ้นอย่างรวดเร็วในระหว่าง พ.ศ. 2556-2557 เกิดจากการปรับกรอบการสำรวจสำมะโน
ประชากรใน พ.ศ. 2553 ที่ส่งผลต่อข้อมูลสถิติตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป (โดยการปรับนี้ส่งผลต่อ
ข้อมูลอ่ืน ๆ แรงงานอ่ืน ๆ ที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ด้วยเช่นเดียวกัน) ทั้งนี้ เมื่อไม่วิเคราะห์ที่ความต่างอย่างก้าว
กระโดดของ พ.ศ. 2556-2557 แล้ว พบว่า แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบในประเทศไทยมีปริมาณค่อนข้าง
คงที่ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา  

 
ภาพที่ 3 จำนวนผู้มีงานทำรวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบในประเทศไทย และสัดส่วนของแรงงานในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2556 – 2561  
ที่มา: สำนกังานสถิติแห่งชาติ (2562ข) 

 

ภาพที่ 4 จำนวนผู้มีงานทำรวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พ.ศ. 2556–2561  
ที่มา: (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562ข) 
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ในรายละเอียดของการว่าจ้างงานในกรุงเทพฯ นับเป็นรายเดือน ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม 
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา งานทั้งหมดถูกแบ่งย่อยตามหมวดต่าง ๆ (ภาพที่ 5) โดยงานบริการซึ่งรวมถึงประเภทงาน
หลากหลายสีตั้งแต่งานหมวดสีม่วงด้านอสังหาริมทรัพย์ เรื่อยไปจนกระทั่งงานในหมวดสีเหลืองคืองานรับจ้างใน
ครัวเรือน ทีม่ีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
ภาพที่ 5 สัดส่วนของแรงงานในกรงุเทพฯ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2562  

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562) อ้างถึงใน ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ (2562) 

ทั้งนี้ หากรวมประเภทงานบริการต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามภาคเศรษฐกิจ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ภาพ
ที ่6) จะพบว่างานในภาคการบริการมีสูงเกือบร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด ทั้งที่ยังไม่ได้รวมงานด้านการค้าขายซึ่ง
มีสูงถึงร้อยละ 24 เข้ามา ภาพรวมของแรงงานในกรุงเทพฯ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพของตลาดงาน
บริการ ทั้งงานบริการในภาคตติยภูมิ จตุรภูมิ และปัญจภูมิ มากกว่างานในเศรษฐกิจภาคอื่น ๆ มากไปกว่านี้ 
อาชีพอิสระ ที่มักเป็นอาชีพในภาคการบริการ กำลังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงงานเริ่มลดความ
นิยมในการทำงานภาคอุตสาหกรรมและออกมาสู่สายอาชีพอิสระมากขึ้นทั่วทั้งประเทศ (กองบรรณาธิการ TCIJ, 
2562; กองวิจัยตลาดแรงงานและกองส่งเสริมการมีงานทำ, 2557) 
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ภาพที่ 6 สัดส่วนของแรงงานในกรงุเทพฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 แบ่งตามลักษณะของกิจกรรมการทำงาน  

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562) อ้างถึงใน ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ (2562) 

อาชีพอิสระ รายงานผลการวิจัยเรื่องแนวโน้มอาชีพอิสระในอนาคต 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558-2560) โดย
กองวิจัยตลาดแรงงาน และกองส่งเสริมการมีงานทำ (2557) ได้ชี้ให้เห็นภาพกว้างของอาชีพอิสระในประเทศไทยที่
เกี่ยวเนื่องกันกับแรงงานในมหานครกรุงเทพ โดยรายงานดังกล่าวได้บ่งชี้ถึงความสำคัญของอาชีพอิสระต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทยใน 3 ประเด็น กล่าวคือ 1) เป็นงานที่กระจายโอกาสในการทำงานถึงระดับตำบลได้ง่าย 
เนื่องจากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก 2) หากมองอาชีพอิสระเป็นเหมือนการประกอบธุรกิจ SMEs ที่มี
สัดส่วนถึงร้อยละ 37 ของ GDP ประเทศ อาชีพอิสระจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมากกว่าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ตามที่หลายคนอาจตั้งสมมติฐานไว้ และ 3) การพัฒนาอาชีพอิสระที่เชื ่อมโยงกับโอกาสการพัฒนา 
SMEs จะเป็นพ้ืนฐานสำคัญให้ไทยก้าวพ้นจากการติดกับดักรายได้ระดับกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับสูงได้ 

แรงงานต่างชาติ5 จากสถิติจำนวนคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ.ศ. 
2556 – 2560 ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยแพร่ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562ก) (ภาพที่ 7) 
พบว่า มหานครกรุงเทพมีแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้อยู่ถึง 115,202 คน ใน พ.ศ. 2560 โดยเป็น

 
5 แรงงานต่างชาติ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ควรเรียกว่า “แรงงานต่างด้าว” โดย พ.ร.ก.

ดังกล่าวนิยาม “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ แม้ในเชิงกฎหมายแรงงานคนต่างด้าวมีความหมายเดียวกันกับคน
ต่างชาติ แต่ในสังคมทั่วไปแรงงานต่างด้าวมักมีนัยยะทางสังคม หมายถึง แรงงานที่ทำงานระดับล่าง และมักไม่ถูกใช้ให้ครอบคลุมแรงงานที่ไมม่ี
สัญชาติไทยในระดับอื่น ๆ เช่น พนักงานหรือผู้บริหารองค์กรในบริษัทเอกชน ครูหรืออาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น เนื่องจา ก
งานวิจัยนี้มุ ่งเน้นการเข้าใจสังคม การใช้คำว่าแรงงานต่างชาติในงานวิจัยจึงน่าจะเป็นคำที่ตรงกับความหมายทางสังคมมากกว่าการใช้ค ำว่า
แรงงานต่างด้าว 
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แรงงานอยู่ในกรุงเทพฯ ถึงร้อยละ 82.86 ของแรงงานทั้งหมดในมหานครกรุงเทพ ถึงแม้จะคิดเป็นเพียงร้อยละ 12 
ของแรงงานไทยในมหานครกรุงเทพใน พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 9.7 ล้านคน ตามภาพที ่7 แต่แรงงานต่างชาติที่ทำงาน
โดยไม่ได้ยื่นและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมายก็พบว่ามีจำนวนมาก และไม่มีการเก็บสถิติเป็นที่แน่ชัด 
ซึ่งแรงงานแฝงดังกล่าว มีทั้งแรงงานในระดับล่างและในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยเป็นที่รู้กันในสังคมว่าแรงงาน
แฝงเหล่านี้มักถือวีซ่านักท่องเที่ยว และจะใช้การเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวไปยังประเทศข้างเคียง เพ่ือ
เป็นการต่อวีซ่านักท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้อยู่เรื่อย ๆ 

 

 
ภาพที่ 7 จำนวนคนต่างชาติที่ไดร้บัอนุญาตให้ทำงานในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล พ.ศ. 2556 – 2560  

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562ก) 

คนว่างงาน การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาตามที่แสดงในภาพที่ 8 และภาพที่ 9 แสดงถึงประเด็นด้าน
แรงงานที่สำคัญ 3 ประเด็น ประเด็นแรก คือ ถึงแม้กรุงเทพมหานครจะเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนแรงงานมากที่สุดใน
ประเทศ แต่หากดูที่จำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดในกรุงเทพฯ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โดยไม่ดูที่ช่วงเปลี่ยนวิธีการสำรวจ
สำมะโนครัวที่ต้น พ.ศ. 2557 จำนวนผู้มีงานทำในกรุงเทพฯ มีปริมาณที่ค่อนข้างคงที่ โดยมีจำนวนที่มากขึ้นโดย
เฉลี่ยเพียง 170 คนต่อเดือน ตามกราฟวิเคราะห์การถดถอยในช่วงหลังมกราคม พ.ศ. 2557 (y = 0.17x + 5,256) 
ประเด็นที่สอง คือ จำนวนของผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกราฟ
วิเคราะห์การถดถอยในช่วงหลังเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 (y = 3.24x + 2,117) แสดงถึงแนวโน้มการมีจำนวนคน
ดังกล่าวสูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 3,240 คนต่อเดือน ทั้งนี้ ตัวเลขทางสถิติไม่ได้ให้รายละเอียดแน่ชัดว่าการเพิ ่มขึ้น
ดังกล่าวเป็นผลมาจากประชากรสูงอายุหรือมาจากเหตุอื่น ๆ กระนั้นก็ตาม ผู้วิจัยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสถิติ
ดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากสังคมสูงวัยของประชากรที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ โดยรวม และประเด็นที่สาม ซึ่งถูก
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อธิบายในภาพที ่9 คือ จำนวนผู้ว่างงานมีสูงขึ้นในอัตรา 390 คนต่อเดือน ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้มีงานทำเป็นเท่าตัว 
(y = 0.39x + 22.73) ทั้งนี้ ถึงแม้ผู้ว่างงานมีไม่ถึงร้อยละ 1 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อ
เทียบจำนวนผู้มีงานทำ แต่ประเด็นนี้อาจแสดงให้ถึงประเด็นแฝงเร้นบางอย่างที่ยังไม่มีการศึกษาโดยละเอียด 

 
ภาพที่ 8 จำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดในกรุงเทพฯ (พันคน) และจำนวนคนท่ีไม่อยู่ในกำลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป6 (พันคน) 

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2562  
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562ข) 

 

 
ภาพที่ 9 จำนวนผู้ว่างงานท้ังหมดในกรุงเทพฯ (พันคน) และสัดส่วนของผู้ว่างงานต่อกำลังแรงงานรวม  

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2562  
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562ข) 

 
6 จากข้อมูลทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงานอาย ุ15 ปีขึ้นไป ได้แก่ ผู้ที่ทำงานบ้าน ผู้ทีก่ำลังเรียนหนังสืออยู่ เด็ก

และคนชรา หรือผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้ และอื่น ๆ ทั้งนี้ แมจ้ะมีข้อมูลในรายละเอียดของ 4 ประเด็นดังกล่าว แต่ประเด็นของเด็กและคนชรา
หรือผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้ ไม่ถูกแยกย่อยให้ชัดเจนนกั จึงไม่สามารถทำการวเิคราะห์เพื่อหาแนวโน้มของเรื่องสังคมสูงวัยได้ 
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ทั้งนี้ สถิติท่ีมีอยู่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการสำรวจทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยสะท้อนความเป็น
จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร สถานที่ที่มีประชากรแฝงอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งประชากรจากจังหวัด
และประเทศอ่ืนที่ย้ายชีวิตเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านหรือสำมะโนครัวเข้ามาตาม  

หากไตร่ตรองข้อด้อยของตัวสถิติเอง ประเด็นที่กล่าวไปข้างต้นบางข้ออาจกลายเป็นอีกเรื่องก็เป็นได้ 
กล่าวคือ ประเด็นแรกเรื่องอัตราการเพ่ิมขึ้นของแรงงาน จากการสัมผัสวิถีชีวิตของคนเมือง การเห็นถึงการเติบโต
ของที่พักอาศัยระดับกลางและล่างที่กระจายตัวออกจากศูนย์กลางเมืองเรื่อย ๆ จะพบว่าแท้จริงแล้ว แรงงานใน
เมืองยังเติบโตอยู่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน 5 ปีที่ผ่านมา โดยอาจจะต้องใช้การดูตัวเลขของผู้ประกอบการ
เป็นสถิติท่ีใช้อ้างอิงแทนสถิติแรงงาน สำหรับประเด็นที่สอง ถึงแม้ประชากรตามสำมะโนครัวจะแสดงว่ากรุงเทพฯ 
กำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัย แต่ด้วยการที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของงาน การศึกษา และโอกาสต่าง ๆ ประชากร
แฝงที่เข้ามาโดยมากจึงเป็นคนวัยเรียนและวัยทำงาน สัดส่วนประชากรที่ใช้เมืองกรุงเทพฯ ที่แท้จริง อาจทำให้
ประเด็นของสังคมสูงวัยเป็นประเด็นรองของเมืองก็เป็นได้ ในทางกลับกัน ประเด็นที่สาม อาจเป็นผลกระทบจาก
การที่กรุงเทพฯ มีประชากรแฝงมากขึ้น สมมติฐานหนึ่งที่ผู้วิจัยมี คือ ประชากรแฝงเหล่านั้น อาจมีส่วนสำคัญทำ
ให้การแข่งขันของแรงงานมากขึ้น ดันให้ประชากรเปราะบางเดิมของกรุงเทพฯ ออกจากงานและกลายเป็นคน
ว่างงานได้ 

ในขณะเดียวกัน สถิตินี้น่าจะรวมแรงงานอิสระเข้าไปในกลุ่มผู้มีงานทำ เนื่องจากเป็นสถิติที่สอบถามจาก
การสำรวจสำมะโนครัวและเก็บจำนวนประชากรที่มีชั่วโมงทำงานมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็น
แรงงานที่มีงานทำเท่านั้น โดยไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานในระบบหรือนอกระบบ 

แรงงานนอกระบบ ภาพรวมของแรงงานนอกระบบในพื้นที่มหานครกรุงเทพมีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 
27-29 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งคงที่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2561 ตามภาพที่ 10 ในขณะเดียวกัน ปัจจุบันเริ ่มมี
กระแสการทำงานฟรีแลนซ์ และการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น แต่การที่กระแสดังกล่าวยังไม่ปรากฏให้เห็นเป็น
สัญญาณในตัวเลขทางสถิติ อาจสื่อให้ถึงประเด็นซ่อนเร้นบางอย่างที่นอกเหนือจากข้อจำกัดทางเวลาของการ
วิเคราะห์เชิงสถิติระดับชาติ เช่น แรงงานทั่วไปอาจใช้การรับงานฟรีแลนซ์ งานขับรถส่งคน หรืองานบริการอื่น ๆ 
ภายใต้เศรษฐกิจแพลตฟอร์มเพิ่มเติมจากงานประจำของตน และกลายเป็นแรงงานที่มีทั้งส่วนเวลาที่ทำงานอยู่ใน
ระบบและส่วนเวลาที่ทำงานอยู่นอกระบบ หรือความแตกต่างดังกล่าว อาจเป็นเพราะกระแสดังกล่าวไม่มีหลักฐาน
ที่ชัดเจน การศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกจึงจะช่วยคลี่คลายประเด็นสำคัญที่จะมีผลอย่างมากต่ออนาคตของงาน
บริการอันใกล้นี้ 
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ภาพที่ 10 สัดส่วนแรงงานนอกระบบต่อแรงงานท้ังหมดของแต่ละจงัหวัดในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล พ.ศ. 2556-2561 

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562ข) 

ถึงแม้สถิติต่าง ๆ ข้างต้น จะมีความคลุมเครือในหลาย ๆ ด้าน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางสถิติสาธารณะ
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จากการศึกษาของหนังสือพิมพ์ไลฟ์สไตล์ BLT Bangkok (2561) พบว่า ตลาดการ
ทำงานฟรีแลนซ์มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีคนไทยเป็นฟรีแลนซ์กว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น 3-6 แสนต่อปี คุณวสะ สุภาโชค เอี่ยมสุรีย์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Fastwork ได้กล่าวไว้ในบทความ
เดียวกันว่าการเติบโตขึ้นของงานฟรีแลนซ์ในประเทศไทย มีปัจจัยขับเคลื่อนหลัก คือ 1) คนทำงานยุคใหม่รักอิสระ
มากขึ้น และ 2) ผู้ว่าจ้างงานเน้นการว่าจ้างงานคนนอกเป็นครั้งคราว (outsource) เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถ
ลดลงได้ถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับการจ้างประจำ นอกจากนี้ มูลค่าของตลาดการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์จึง
อาจมีสูงถึง 12,000 ล้านบาท  

ในรายละเอียดของงานฟรีแลนซ์ในประเทศไทย Fastwork ได้ให้ข้อมูลถึงรูปแบบงานที่คนรับจ้างผ่าน
แพลตฟอร์มของ Fastwork (ภาพที่ 11) โดยหมวดหมู่งานที่มีการจ้างงานมากที่สุดผ่าน Fastwork คือ กราฟฟิก
ดีไซน์ ร้อยละ 35 การตลาดออนไลน์และโฆษณา ร้อยละ 20 เว็บและโปรแกรมมิ่ง ร้อยละ15 งานเขียนและ
แปลภาษา ร้อยละ 10 และงานภาพเสียงและอ่ืน ๆ ร้อยละ 20 
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ภาพที่ 11 แนวโน้มผู้ประกอบอาชีพอิสระในไทย  
ที่มา: Fastwork (2562) อ้างถึงใน BLT Bangkok (2561) 

สถิติและการกวาดสัญญาณประเด็นใหญ่ด้านแรงงานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  จะเป็นพื้นฐานความรู ้และ
สัญญาณที่สำคัญ เพื่อนำไปตรวจสอบกับกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างงานบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
นำมาสรุปเป็นสัญญาณขั้นพ้ืนฐาน และใช้ต่อยอดไปสู่การคาดการณ์อนาคตต่อไป 

มิติเชิงคุณภาพ: วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต และความเป็นธรรม 

ปัจจุบัน แนวโน้มของการทำงานในมหานครกรุงเทพมีการกล่าวถึงความต้องการวิถีชีวิตที่อิสระมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การบริหารจัดการชีวิตที่อิสระกลับยังคงเป็นความท้าทายใหม่ให้แรงงานต้องจัดการบริหาร
เวลาการทำงานและความเสี่ยงทั้งทางการเงินและทางสุขภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากไม่มีการว่าจ้างที่มีระบบ
ต่าง ๆ เข้ามาช่วยลดภาระในส่วนนี้ นอกจากนี้ การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและการสร้างความเป็นธรรมจะ
กลายเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับภาครัฐที่จะยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความเป็นธรรม และเปิด
โอกาสสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับแรงงานผู้รับจ้างอิสระที่กำลังมีแนวโน้มสูงขึ้น 

จากงานวิจัยของอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร (2561) ชี้ให้เห็นว่าการทำงาน
ผ่านแฟลตฟอร์ม ซึ่งมีลักษณะเป็นงานชั่วคราว รายได้ไม่แน่นอน และอาจทำให้ขาดความมั่นคงในชีวิต ซึ่งสภาพ
การทำงานที่ไม่ม่ันคงนี้อาจทำให้เกิดการถ่ายโอนความเสี่ยงและต้นทุนของการทำงานไปให้แรงงานแบกรับอีกด้วย 
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ในส่วนของมาตรฐานสภาพแวดล้อมในการทำงานก็มีแนวโน้มจะต่ำกว่ามาตรฐานแรงงานสากลและอยู่นอกเหนือ
การคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน กล่าวคือ แรงงานดิจิทัลมักจะประสบกับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ชั่วโมงการ
ทำงานที่ยาวนาน ค่าตอบแทนที่ต่ำลง การทำงานในสภาวะที่มีความเครียดและแรงกดดันสูง เป็นต้น เนื่องจาก
รายได้ที่ไม่แน่นอนและการแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีมากขึ้น โดยแรงงานต้องแบกรับต้นทุนและความเสี่ยงจาก
การทำงานเหล่านี้ด้วยตนเอง  

นอกจากนี้ งานวิจัยชิ ้นนี ้ยังชี ้ให้เห็นถึงข้อกังวลที ่เกิดจากการเปลี ่ยนรูปแบบการจ้างงานโดยใช้
แพลตฟอร์มเป็นตัวกลาง โดยเป็นผลจากการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างแพลตฟอร์มจ้างงานแม่บ้าน พบว่า มีประเด็น
ข้อกังวลที่สำคัญ คือ 1) แพลตฟอร์มนำไปสู่การจ้างงานที่ไม่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากไม่มีการทำสัญญาจ้างที่เป็น
มาตรฐานระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง 2) ไม่ได้มีการกำหนดความรับผิดชอบของผู้จ้างและลูกจ้างอย่างชัดเจน ซึ่ง
อาจนำไปสู่ข้อพิพาท และ 3) แพลตฟอร์มเอื้อให้เกิดการหลบเลี่ยงข้อรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างงาน
บ้านตามกฎหมาย เนื่องจากถ้อยคำที่แพลตฟอร์มใช้ เอื ้อให้เกิดการตีความสถานะลูกจ้างทำงานบ้านไปเป็น
ผู้ประกอบการอิสระ รวมถึงการระบุสถานะลูกจ้าง/นายจ้างที่ยังคลุมเครือ ซึ่งมีผลต่อการคุ้มครองแรงงานตาม
กฎหมายแรงงาน ดังนั้น ในอนาคตจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับแรงงานอิสระ
มากขึ้น (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร, 2561) 

ในด้านมาตรฐานและความเป็นธรรม กระทรวงแรงงานได้มีการกำหนดมาตฐานแรงงานไทย (Thai Labor 
Standards: TLS) ตามกรอบของกฎหมายแรงงาน และอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้สถาน
ประกอบกิจการนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อแรงงาน โดยมาตรฐานแรงงานไทยมีข้อกำหนดที่เป็นการคุ้มครอง
สภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานใน 10 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้แรงงานบังคับ 2) ค่าตอบแทนการทำงาน 3) 
ชั่วโมงการทำงาน 4) การเลือกปฏิบัติ 5) วินัยและการลงโทษ 6) การใช้แรงงานเด็ก 7) การใช้แรงงานหญิง 8) 
เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง 9) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และ 10) สวัสดิการ มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม แรงงานมีผลิตภาพที่ดี สร้างความ
รับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้นในองค์กร อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานแรงงานและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสถานประกอบการได้อีกทาง  

อย่างไรก็ดี มาตรฐานแรงงานดังกล่าวเป็นไปตามกรอบกฎหมายแรงงาน ซึ่งจะคุ้มครองแรงงานที่อยู่ใน
สถานประกอบกิจการที่นายจ้างและลูกจ้างมีสัญญาชัดเจน หรือแรงงานในระบบเป็นหลัก ในขณะที่การจ้างงาน
แรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ยังมีความคลุมเครือในสถานะของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเฉพาะการ
ทำงานผ่านแพลตฟอร์มที่มีผู ้เล่นสำคัญถึง 3 ส่วน คือ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และบริษัทแพลตฟอร์ม ซึ่ง
โครงสร้างการจ้างงานหรือการทำสัญญาที่เปลี่ยนไปเป็นแบบยืดหยุ่นมาขึ้น อาจจะทำให้แรงงานไม่ได้รับการ
คุ้มครอง การดูแลด้านความปลอดภัย และการได้รับสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
แรงงาน โดยรายละเอียดของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานจะกล่าวถึงในบทที่ 2.5 ต่อไป 
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มิติเชิงพื้นที่: บทบาทของเมือง และพื้นที่ทำงาน 

นอกจากมิติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การกระจายตัวของเมืองโดยคร่าวตามลักษณะความหนาแน่นของอาคาร
บนภาพถ่ายดาวเทียม ภาพที่ 12 แสดงถึงการกระจุกตัวหรือความหนาแน่นของกลุ่มอาคารโดยสังเขป ทั้งนี้ แม้
การกระจุกตัวของอาคารจะไม่ได้สื ่อถึงการกระจุกตัวของแหล่งงานโดยตรง แต่การวิเคราะห์ปัจจัยทางอ้อมนี้
สามารถนำมาอนุมานต่อได้ว่า ความหนาแน่นของอาคารมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความหนาแน่นของกิจกรรมคน 
สืบเนื่องต่อมาถึงความสัมพันธ์โดยตรงกับแหล่งงานที่ในอาคารเช่นเดียวกัน ข้อมูลจากภาพที่ 12 จึงสามารถใช้
ร่วมกันเพื่ออนุมานเป็นข้อพิสูจน์สันนิษฐานขั้นต้นว่า ถึงแม้แรงงานจะกระจายตัวอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล แต่การกระจุกตัวของแหล่งงานน่าจะมีอยู่เพียงใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครและพื้นที่สีแดงตามแนว
ถนนเส้นหลักต่าง ๆ เท่านั้น 

 
ภาพที่ 12 พื้นที่แสดงความหนาแน่นทางกายภาพของเมืองกรุงเทพฯ  

ที่มา: ฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก Landsat TOA Percentile Composite (30 m.) 7 วิเคราะห์โดยผู้วิจยั 

 
7 ผู้วิจยัได้ใช้เทคนิค random-forests ของ machine learning ผ่าน Google Earth Engine เพื่อดูการกระจายความหนาแน่นของอาคารในเขต

พื้นที่มหานครกรุงเทพ ผลลัพธ์ของโมเดลตามที่ปรากฏในแผนที่มีความใกล้เคียง (Overall Validity) กับข้อมูลฝกึที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นโดยคร่าว 
(Training Samples) อยู่ร้อยละ 94.49 ตามรายละเอียดตารางดังต่อไปนี ้

 #Points High density Water Green Low density 

High density 4857 95.31% 0.02% 0.21% 4.47% 

Water 1605 0.06% 95.08% 4.49% 0.37% 

Green 5065 0.34% 0.39% 97.08% 2.19% 

Low density 4889 4.68% 0.06% 4.46% 90.8% 
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ข้อสังเกตของประเด็นนี้ช่วยยืนยันสมมติฐานขั้นต้นเรื่องความห่างไกลระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยของ
แรงงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กับแหล่งงานที่มักจะอยู่ใจกลางเมืองตามแนวสีแดงใน
ภาพที่ 12 ซึ่งประเด็นนี้ส่งผลต่อเนื่องไปสู่เรื่องของการเดินทาง การกระจุกตัวของกิจกรรมการอยู่อาศัย และการ
ซื้อสินค้าของคนเมืองตามมา 

2.4 ปัจจัยขับเคลื่อน STEEPV(S) 

ปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) หรือปัจจัยหน่วง (barriers) ที่ได้แจงไว้ดังแสดงในตารางที่ 5 เป็นผลลัพธ์จาก
การศึกษาประเด็นเกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายในกรอบ STEEPV(S) และแผนภาพระบบพลวัต นอกจากแนวโน้มดา้น
ต่าง ๆ ของการทำงานและแรงงานแล้ว ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้วิจัยคนเมือง 4.0 
และได้พูดคุยถึงปัจจัย STEEPV(S) ต่าง ๆ ในระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับโลก ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น
รายการของปัจจัยที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพลวัตของการทำงานภาคบริการ  โดยมีบางส่วนอ้างอิงมาจาก 
Cities alive 100 issues shaping future cities (Arup, n.d.)  

ตารางที่ 5 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่ออนาคตของการทำงานภาคบรกิารในเมือง 

ด้านสังคม (S)  
- ความไร้พรมแดนในการทำงาน 
- ข้อจำกัดหรือโอกาสทางภาษา 
- ความเร่งรีบของสังคม 
- การยอมรับการทำงานและแรงงาน

อิสระ 
- ระดับการศึกษา 
- ความจำเป็นด้านพหุวัฒนธรรม 
- สังคมสูงวัย 
- การย้ายถิ่นฐานสู่เมือง 
- การทำงานโดยไม่ยดึตดิสถานท่ี 
- ความเหลื่อมล้ำ 
- ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
- การท่องเที่ยว 
- สุขภาวะคนเมืองทั้งทางกายและ

ทางใจ 
- วิถีชีวิตดิจิทัล 
- การเป็นผูป้ระกอบการ 

ด้านเทคโนโลยี (T) 
- การสื่อสารออนไลน ์
- ธุรกิจด้านเทคโนโลย ี
- การพัฒนาคุณภาพบุคคลากร 
- การแมตช์ผูจ้้างกับผู้ว่าจ้าง 
- ฐานข้อมูลที่มาก (รวมไปถึงพื้นที่

ฐานข้อมูล Data warehouse) 
- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
- การใช้โซเชียลมีเดยีต่างๆ 
- ทักษะทางเทคโนโลย ี
- ระบบอัตโนมัต ิ
- อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
- การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าว

กระโดด 
- ยานยนตไ์ร้คนขับ 
- โครงสร้างพื้นฐาน/ขนส่งอัจฉริยะ 
- การเช่ือมต่อข้อมลู 
- ปัญญาประดิษฐ ์
- ความปลอดภัยทางไซเบอร ์
- บริการควบคมุระยะไกล 

ด้านเศรษฐกิจ (E) 
- การแข่งขันของตลาดระดับโลก 
- ตลาดสินค้าและบริการโลก 
- การลดค่าใช้จ่ายตายตัว 
- เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 
- ความต้องการคนกลางในการหา

ผู้ว่าจ้างและผู้รบัจ้าง 
- ตลาดงานอิสระ 
- การเงินและรายได ้
- ความจำเป็นในการทำงาน 
- การแข่งขันของแรงงาน 
- ข้อจำกัดการรับเครดิตจากธนาคาร

เพื่อการลงทุนอื่น 
- การเช่ือมต่อระดับภูมิภาค 
- ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
- การขาดแรงงานทักษะ 
- ระบบเศรษฐกิจดิจิทลั 
- ระบบลอจสิติกส์เมือง 
- เศรษฐกิจนอกระบบ 
- วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 
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ด้านสิ่งแวดล้อม (E) 
- ค่าไฟฟ้าของการใช้พื้นที่บริษัท 
- สภาพภมูิอากาศต่อการเดินทาง 
- การใช้ไฟฟ้าในบ้านเพื่อทำงาน 
- สภาพอากาศแบบสุดขั้ว 
- คุณภาพอากาศ 
- การกระจดักระจายของเมือง 
- เกาะความร้อนในเมือง 
- รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
- การใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง

พื้นฐานเก่า 
 

ด้านการเมืองและนโยบาย (P) 
- ค่าใช้จ่ายเอื้อแรงงานในระบบจาก

การควบคุมทางกฎหมาย 
- การไมม่ีกฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวกบั

ธุรกิจแพลตฟอรม์ 
- การส่งเสริมธรุกิจสตาร์ทอัพ 
- ภาษีรายไดส้่วนบุคคล 
- ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม 
- การเมืองระดับโลก 
- Public Private Partnership 

จิตสำนึกส่วนรวม 
- Stakeholder Contract 
- ความสามารถเชิงสถาบัน 
- สภาวะผู้นำ 
- การอุดหนุนจากรัฐ 
- การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 

ด้านคุณค่า (V) 
- การสื่อสารงานผา่นออนไลนเ์ป็น

เรื่องปกต ิ
- ความสนใจในธุรกิจด้านเทคโนโลย ี
- ความสนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพ 
- การพัฒนาธุรกิจแบบมี feedback 

loop ที่สั้น 
- คุณค่าแบบ Meritocracy 
- ความอิสระในการทำงาน หรือการ

เลือกกิจกรรมในชีวิต 
- ความมั่นคงของงาน 
- การพัฒนาความเชี่ยวชาญ  
- การมีสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 

ด้านกายภาพ (S) 
- พื้นที่สาธารณะ 
- พื้นที่ทางเลือกสำหรับการทำงาน เช่น ร้านกาแฟ ห้องสมุด 
- ธุรกิจ co-working space 
- การกระจุกตัวของพื้นที่ทำงาน 

 

2.5 กฎหมายและนโยบายที่เกีย่วข้อง 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานที่เน้นความยืดหยุ่นและมีการจ้างงานที่ไม่เป็นทางการมากข้ึน 
มีความท้าทายต่อแรงงานอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการได้รับคุ้มครองและการดูแลสวัสดิการ ในส่วนนี้ จะ
นำเสนอให้เห็นถึงข้อกฎหมายแรงงานของไทยและช่องว่างของกฎหมายจากการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน 
โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับแรงงาน และ 2) สวัสดิการของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ 

2.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และคณะ (2562) ไดท้บทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสิทธิของกลุ่ม
แรงงาน โดยแบ่งขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เป็นลูกจ้างออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง
ในการทำงาน 2) ด้านสวัสดิการในการทำงาน 3) ด้านสภาพการจ้าง 4) ด้านการรวมกลุ่ม 5) ด้านภาษีอากร 
และ 6) ด้านการรักษาพยาบาล สรุปไว้ในตารางที่ 6 ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 กฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน 
ด้านการคุ้มครอง ขอบเขตการคุ้มครอง กฎหมายหลกัที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านความมั่นคงในการทำงาน 
1.1 ความแน่นอน

ในการทำงาน 
ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนและ
ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสญัญา และ
นายจ้างไมส่ามารถเลิกจ้างลูกจ้างตามอำเภอใจ
ได้ หากฝ่าฝืนนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย 

• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

1.2 ค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม 

กำหนดให้นายจ้างต้องจ่าคา่ตอบแทนการ
ทำงานให้แก่ลูกจ้าง ได้แก่ 1) ค่าจา้ง 2) ค่า
ทำงานล่วงเวลา 3) ค่าทำงานในวันหยุด และ 
4) ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

• พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

1.3 ประกันสังคม ลูกจ้างที่ประกันตนมีสิทธิไดร้ับประโยชน์ใน
รูปแบบของประโยชน์ทดแทนซึ่งแบ่งออกเป็น 
7 กรณี ได้แก่ 1) กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้ง
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2) 
กรณีคลอดบุตร 3) กรณีทุพพลภาพ 4) กรณี
ตาย 5) กรณสีงเคราะห์บุตร 6) กรณีชราภาพ 
และ 7) กรณีว่างงาน 

• พรบ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 
• พรก. กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน

สมทบประเภทประโยชน์ทดแทน ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมคัรเป็น
ผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 

• กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบท่ีรัฐบาล
จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรบับุคคลซึ่ง
สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 

2. ด้านสวสัดิการใน
การทำงาน  

นายจ้างจะต้องรับผิดจา่ยเงินทดแทนให้แก่
ลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะของลกูจ้างต่อเมื่อ
ลูกจ้างได้ประสบเคราะห์กรรมจากการทำงาน
ให้แก่นายจ้าง ใน 3 กรณี คือ 1) กรณีประสบ
อันตราย 2) เจ็บป่วย และ 3) สูญหาย 

• พรบ. เงินทดแทน พ.ศ.2537 

3. ด้านสภาพการจ้าง  ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
เกี่ยวกับสภาพการจ้างท้ังหมด ไมว่่าจะเป็น
เวลาทำงาน เวลาพัก การทำงานในวันหยุด 
และการทำงานล่วงเวลา และได้รบัความ
คุ้มครองความปลอดภยัในการทำงาน 

• พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
• พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามนั และ

สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 

4. ด้านการรวมกลุม่  ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการรวมกลุม่เพื่อกำหนดข้อ
เรียกร้องของตนต่อนายจ้าง 

• พรบ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

5. ด้านภาษีอากร  กำหนดให้ผู้มเีงินไดส้ามารถหัก คา่ใช้จ่าย และ
ค่าลดหย่อนได้ก่อนท่ีจะชำระภาษ ี

• ประมวลรัษฎากร 

6. ด้านการ
รักษาพยาบาล 

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิ 30 
บาท และสิทธิประกันสังคม 

• พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
• พรบ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 

ที่มา: สรุปจากการศึกษาของทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และคณะ (2562) 
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อย่างไรก็ดี ในกลุ่มกฎหมายหลักข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ได้นั้น จะต้องผ่านการเป็นสัญญาจ้างแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาก่อน หากยังไม่เกิดเป็นสัญญาจ้างแรงงานโดยสมบูรณ์แล้ว ก็จะไม่
สามารถนำกฎหมายแรงงานในส่วนอื่น ๆ มาใช้บังคับได้ ผลนี้ถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลสำหรับแรงงานที่ไม่ได้
ทำสัญญาโดยตรงกับนายจ้าง โดยเฉพาะแรงงานอิสระ แรงงานนอกระบบ อาจจะทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 

การบังคับใช้กฎหมายหลักอาจจะยังไม่ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม ดังนั้น จึงมีการออกกฎหมายสำหรับ
กลุ่มแรงงานนอกระบบบ เพื่อเป็นคุ้มครองแรงงานของกลุ่มนี้มากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายคุ้มครอง
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 กฎหมายของกลุ่มแรงงานนอกระบบและแรงงานต่างชาติ 
กลุ่ม กฎหมาย 

ผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 
ลูกจ้างทำงานบ้าน กฎกระทรวง ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
แรงงานในงาน
เกษตรกรรม 

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม 
(มิได้จ้างลูกจ้างตลอดปี) 

แรงงานต่างชาติ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

  
 อย่างไรก็ดี กฎหมายของกลุ่มอาชีพอิสระก็พบว่ายังมีข้อจำกัดหลายประการที่อาจจะทำให้แรงงาน
ไม่ได้รับการคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน จากการศึกษาของชนินาฏ ลีดส์ 
(2561) ได้ชี้ว่า 1) กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านมีบทบัญญัติบางเรื่องที่ยังขาดรายละเอียดในการ
บังคับใช้ 2) บทบัญญัติของกฎหมายยังมีข้อบกพร่องบางประการทั้งในส่วนการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้จ้างงาน และกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้รับงานไปทำที่บ้านกับผู้จ้างงาน 
3) การบังคับใช้กฎหมายยังมีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ และ 4) กฎหมายประกันสังคมยังมีข้อจำกัด ทำให้ผู้รับ
งานไปทำที่บ้านบางคนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม หรือในกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน พบว่ายัง
มีการคุ้มครองบางประการที่ลูกจ้างทำงานบ้านยังไม่ได้รับและกฎหมายยังไม่ได้กำหนดไว้ ได้แก่ เวลาทำงานที่
ไม่กำหนดระยะเวลา และชั่วโมงการทำงานที่ชัดเจน ไม่มีการกำหนดเวลาพัก สิทธิในการลาคลอดบุตร ค่าจ้าง
การทำงานล่วงเวลา ค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าชดเชยเมื่อต้องถูกให้ออก สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบทั้ง
กลุ่มอาชีพที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยตรงและไม่มีกฎหมายคุ้มครองต่างก็ยังมีความเสี่ยงในชีวิตการทำงาน 

จากลักษณะการจ้างงานที่ไม่เป็นทางการมากขึ้นในประเทศไทย การทบทวนกฎหมายแรงงานใหม่
เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องจำเป็น ในต่างประเทศมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับ
ลักษณะการจ้างงานที่ไม่เป็นทางการมากขึ้น โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ทำงานในธุรกิจแพลตฟอร์ม มีตัวอย่างที่
สำคัญ คือ กลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งมีมาตรการปกป้องแรงงานในธุรกิจแพลตฟอร์ม โดยมาตรการนี้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรการกลุ่มอียูที่เรียกว่าเสาค้ำหลักของยุโรปด้านสิทธิทางสังคม (European pillar of social 
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rights) กฎระเบียบของอียูจะให้การปกป้องแก่คนที ่ทำงานในธุรกิจแพลตฟอร์มว่ามีฐานะเป็นลูกจ้าง 
กฎระเบียบนี้จะบังคับใช้กับลูกจ้างที่ทำงานเฉลี่ยอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 12 ชั่วโมงต่อ 4 สัปดาห์ 
โดยนายจ้างจะต้องชี้แจงเงื่อนไขการทำงานที่ชัดเจนนับจากวันแรกที่เข้าทำงาน แต่ไม่เกินภายใน 7 วัน ช่วง
ระยะทดลองงานไม่เกิน 6 เดือน และกำหนดให้นายจ้างต้องฝึกงานให้ลูกจ้าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้ถือ
เป็นเวลาทำงาน นอกจากนี้ ลูกจ้างหรือคนทำงานมีสิทธิที่จะปฏิเสธการมอบหมายงานที่อยู่นอกเหนือชั่วโมง
ทำงานที่กำหนดไว้แล้ว หรือได้รับการชดเชยรายได้ ในกรณีที่งานที่ได้รับมอบหมายถูกยกเลิกล่วงหน้าอย่าง
กะทันหัน (ปรีดี บุญซื่อ, 2562) 

สำหรับประเทศไทย กฎหมายแรงงานยังไม่ได้รับการปฏิรูปให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานอิสระ ผลการศึกษาของทศพล ทรรศนกุลพันธ์ และคณะ (2562) ชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม
แรงงานรับจ้างอิสระถือเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ด้อยสิทธิจากความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในระบบการจ้างงานที่ปรับ
ไปตามดิจิทัลแพลตฟอร์ม เนื่องจากเกิดการปรับความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมาก เช่น การจ้างงานที่ไม่มั่นคง 
การอยู่ในภาวะต่อรองได้น้อย การเข้าไม่ถึงสวัสดิการ หลักประกันสุขภาพ ไม่อาจรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพ เพ่ือ
ต่อรองหรือนิติบุคคลที่เข้าแข่งขันกับบรรษัทข้ามชาติ และถูกแย่งชิงสิทธิในทรัพย์สินดิจิทัลที่ตนมีส่วนผลิต
อย่างไม่เป็นธรรม ผลดังกล่าวมาจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานในปัจจุบันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์
ในการจ้างงานแบบระบอบกฎหมาย เน้นไปที่การพิสูจน์สิทธิหรือให้สิทธิเฉพาะแรงงานที่เข้าสู่ระบบการทำงาน
ตามที่กำหนด รวมถึงการให้สวัสดิการที่แตกต่างกันระหว่างแรงงานที่ทำงานในระบบสถานประกอบการมี
นายจ้างกับแรงงานรับจ้างอิสระที่ไม่มีนายจ้าง และสถานประกอบการตามระบบความสัมพันธ์แรงงานดั้งเดิม 
กฎหมายที่สร้างยังมีบทบัญญัติและเงื่อนไขมากเกินไป จนทำให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไม่ถึงสิทธิตามกฎหมาย เพราะ
ต้องเผชิญกับข้อจำกัดตามตัวบทกฎหมาย 

2.5.2 สวัสดิการของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ 

สวัสดิการของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระประกอบไปด้วย 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 
หลักประกันสังคม หลักประกันสุขภาพ และการออม ซึ่งรายละเอียดสวัสดิการต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

หลักประกันสังคม การประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 40 (พรบ. ประกันสังคม มาตรา 40) ถือ
เป็นการสร้างหลักประกันการสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทีป่ระกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคล
ทุพพลภาพ ให้สามารถเข้าถึงหลักประกันสังคม จากข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 พบว่า มีแรงงานนอก
ระบบสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วถึง 3.24 ล้านคน สำหรับสิทธิประโยชน์ที่แรงงานนอกระบบจะได้รับ
เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 40 มี 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับทางเลือกการจ่ายเงินสมทบ 
แสดงทางเลือกดัง ตารางที่ 8 และจะได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ดัง ตารางที่ 9 
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ตารางที่ 8 ทางเลือกการจ่ายสมทบผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 40 
ทางเลือก จ่ายเงินสมทบ สิทธิประโยชน์พื้นฐาน 

ทางเลือกที่ 1 70 บาท/เดือน คุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณตีาย 
ทางเลือกที่ 2 100 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณตีาย และ

กรณีชราภาพ 
ทางเลือกที่ 3 300 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณตีาย กรณี

ชราภาพ และกรณสีงเคราะห์บตุร 

หมายเหตุ: 1) ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมไดไ้มเ่กิน 1,000 บาท ต่อเดือน 
 2) กำหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่เกินก่ึงหนึ่งของเงินสมทบท่ีไดร้ับจาก

ผู้ประกันตน 
ที่มา: สำนักงานประกันสังคม (2562) 

หลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage: UC) เป็นสิทธิของคนไทย
ตามกฎหมาย ที่ส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  คุ้มครองบุคคลที่
เป็นคนไทยมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม หรือ
สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจหรือสิทธิอื่น ๆ จากรัฐ ให้ได้รับบริการสาธารณสุข ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการ
ดำรงชีวิตตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556) 
ดังนั้น แรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จะสามารถใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ 

อย่างไรก็ดี ผู ้รับบริการที่เป็นแรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯ มักจะพบเจออุปสรรคในการเข้าถึง
บริการหลายประการ เช่น รอนาน ข้อจำกัดในคุณภาพของการบริการหรือการดูแล กระบวนการส่งต่อผู้ป่วย
ยาก ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสำหรับยารักษาโรค การดำเนินงานและเงินฝาก เวลาทำการที่จำกัดที่
โรงพยาบาลในท้องถิ่น นโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการดูแลฉุกเฉินและยานพาหนะ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 
(WIEGO & HomeNet Thailand, 2560) นอกจากนี้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระในกรุงเทพฯ ยังมีความรู้เกี่ยวกับ
สิทธินี้อย่างจำกัด โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิเลือกหน่วยบริการประจำตัวที่มีมาตรฐาน และสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขในกรณีฉุกเฉินที่ สถานพยาบาลอื่น ๆ ได้ เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระมีข้อจำกัดเรื่องช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ที่สร้างความสนใจ ทำให้ไม่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ได้รับข้อมูลและไม่มี
ความรู้ (นนทร์ วรพาณิชช์ และอัครนันท์ คิดสม, 2562) 
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ตารางที่ 9 การคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา 40 จะได้รับ  
การคุ้มครอง เง่ือนไขการเกิดสิทธ ิ ทางเลือก สิทธิประโยชน ์

กรณีประสบ
อันตรายหรือ
เจ็บป่วย 

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน 
ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

ทางเลือกที่ 1 และ 2 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได ้
1) นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันข้ึนไป วันละ 300 บาท 
2) ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วัน

ขึ้นไป วันละ 200 บาท 
3) ไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) และแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัว หรือ ให้หยุดพัก

รักษาตัวไม่เกิน 2 วัน (มีใบรับรองแพทย์มาแสดง) ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี 
*ภายใน 1 ปีได้รับสิทธิตาม 1) และ 2) รวมกันไม่เกิน 30 วันต่อป ี

ทางเลือกที่ 3  
 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได ้
1) นอนพักรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันข้ึนไป ได้รับวันละ 300 บาท 
2) ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 

วันข้ึนไป วันละ 200 บาท 
*ภายใน 1 ปี รับสิทธิตาม 1) และ 2) รวมกันไม่เกิน 90 วัน 
หมายเหตุ : สิทธิการรักษาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ/บัตรทอง (สปสช.) หรือสิทธิเดมิที่มีอยู่ 

กรณีทุพพลภาพ 
 

จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน/ 
12 เดือนใน 20 เดือน/ 24 เดือนใน 40 
เดือน และ 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือน
ทุพพลภาพ ไดร้ับ 500 บาท 650 บาท 800 
บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ 

ทางเลือกที่ 1 และ 2 
 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายไดต้อ่เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี 
*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ได้รบัเงินค่าทำศพ 20,000 บาท 

ทางเลือกที่ 3 
 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายไดต้อ่เดือน ตลอดชีวิต 
*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ได้รบัเงินค่าทำศพ 40,000 บาท 

กรณีตาย 
 

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน 
ก่อนเดือนที่ตาย ยกเว้น กรณีตายเพราะ
อุบัติเหต ุ

ทางเลือกที่ 1 และ 2 
 

ได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ 
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณตีาย 3,000 บาท หากจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่
ตาย 

ทางเลือกที่ 3 ได้รับเงินค่าทำศพ 40,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ 
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การคุ้มครอง เง่ือนไขการเกิดสิทธ ิ ทางเลือก สิทธิประโยชน ์
หากจ่ายเงินสมทบไมค่รบ 6 ใน 12 เดือน 
แต่มีการจา่ยเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อน
เดือนที่ตาย 

กรณีชราภาพ 
 

เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ และสิน้สุดความ
เป็นผู้ประกันตน 
 

ทางเลือกที่ 1 ไม่คุ้มครอง 
ทางเลือกที่ 2 
 

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 50 บาท คูณ จำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวกเงินออม
เพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด 

ทางเลือกที่ 3 
 

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 150 บาท คูณ จำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงิน
ออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด 
* ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเตมิ (ออมเพิ่ม) ไดไ้ม่
เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน 

กรณสีงเคราะห์บุตร 
 

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน 
ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
* ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องจ่ายเงิน
สมทบทุกเดือน 

ทางเลือกที่ 1 และ 2 ไม่คุ้มครอง 
 

ทางเลือกที่ 3 ได้รับเงินสงเคราะห์บตุรรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่แรก
เกิดแตไ่ม่เกิน 6 ปี บริบูรณ ์

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม (2562) 
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การออม กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบสมัครสมาชิกและรับสิทธิ
ประโยชน์ อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 
39 มาตรา 40 ทางเลือก 2 มาตรา 40 ทางเลือก 3 หรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
(กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช.  เพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกันหลังเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี โดยเริ่มต้นออมข้ันต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี เป็น
การออมภาคสมัครใจ ไม่บังคับให้ออมติดต่อกันทุกเดือน โดยสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ที่ได้รับ 
แสดงดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. 
ที ่ ประโยชน ์
1 ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิกแต่ละคน 

- ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ร้อยละ 50 ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันท้ังปีไม่เกิน 600 บาท 
- ช่วงอายมุากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบใหร้้อยละ 80 ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันท้ังปีไม่เกิน 960 บาท 
- ช่วงอายมุากกว่า 50 – 60 ปี รัฐสมทบใหร้้อยละ 100 ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันท้ังปีไม่เกิน 1,200 บาท 

2 ผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบท่ีนำไปลงทุน 

3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม 
ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ (ม.ป.ป.) 

โดยสรุป กฎหมายแรงงานในปัจจุบันยังให้ความสำคัญกับแรงงานในระบบที่มีการทำสัญญาการจ้าง
งานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะมีผลบังคับใช้และได้รับการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน แต่
ยังไม่มีผลครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานอิสระที่อาจจะไม่มีสัญญาการจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร นับเป็นเรื่องที่
ท้าทายของแรงงานในปัจจุบัน ที่ลักษณะของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปและแรงงานมีแนวโน้มจะทำงานอิสระ
เพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให้มีกลุ่มแรงงานเหล่านี้ไม่ได้การความคุ้มครองและความเป็นธรรมจากการทำงาน 
ในขณะที่ต่างประเทศเริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มแรงงานอิสระเพิ่มขึ้น ดังนั้น การปรับกฎหมายให้ทัน
การเปลี่ยนแปลงของการทำงานที่มีรูปแบบหลากหลายและมีความซับซ้อนมากข้ึนจึงเป็นสิ่งจำเป็น 

ในแง่ของการสร้างหลักประกันในชีวิตของแรงงาน ภาครัฐจัดให้มีสวัสดิการทั้งที่เป็นสวัสดิการสำหรับ
ทุกคน คือ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการตามความสมัครใจ ซึ่งภาครัฐพยายามจัดให้มีสวัสดิการและ
ขยายหลักประกันต่าง ๆ ให้ครอบคลุมคนหลายกลุ ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะในกลุ ่มแรงงานอิสระ ได้แก่ 
ประกันสังคมมาตรา 40 การเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เช่น อย่างไรก็ดี หลักประกันดังกล่าวเป็น
หลักประกันตามความสมัครใจของแรงงาน ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุมกลุ่มคนทำงานทั้งหมด ทำให้ยังคงมี
แรงงานบางส่วนไม่มีหลักประกันในชีวิตที่เพียงพอ 
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2.6 แผนผังระบบพลวัต 

แผนผังระบบพลวัต (system dynamics map) ของงานบริการขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริม (ภาพที่ 13) เป็น
เครื่องมือการสรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงระบบของการจ้างและรับจ้างงานบริการในเมืองจากสัญญาณต่าง 
ๆ ที่ได้กวาดมา แผนผังระบบพลวัตนี้เริ่มจากการแบ่งงานบริการในเมืองออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) งานบริการ
ขั ้นพื ้นฐาน (basic service) และ 2) บริการขั ้นส่งเสริม (advanced service) โดยตลาดแรงงานของงาน
บริการทั้ง 2 กลุ่ม มีทั้งในตลาดที่เป็นการติดต่อกันเองโดยตรงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง (offline market) 
และตลาดที่มีธุรกิจแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่บริการระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  (online 
market) ผู้เกี่ยวข้องกับการว่างจ้างงานบริการในเมืองมีอยู่ 5 กลุ่มใหญ ่ๆ คือ 1) บริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ (สี
แดง) ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างงานบริการทั้ง 2 แบบ 2) แรงงานผู้ให้บริการข้ันส่งเสริม (สีฟ้า) ซึ่งหลายคนถือบทบาทเป็น
ผู้ว่าจ้างแรงงานบริการขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน 3) แรงงานผู้ให้บริการขั้นพื้นฐาน (สีเหลือง) ที่อาจรับจ้างใน
บริษัทและหรือรับจ้างบริการให้แก่ผู้บริการขั้นส่งเสริมอีกต่อหนึ่ง ส่วน 4) และ 5) คือ กลุ่มบริษัทแพลตฟอร์ม
ที่เป็นพื้นที่ตลาดออนไลน์สำหรับการว่าจ้างแรงงานทั้งขั้นพื้นฐาน (สีเขียว) และขั้นส่งเสริม (สีม่วง) โดยกลุ่ม
แพลตฟอร์มกลายเป็นพื้นที่ตลาดแรงงานทางเลือกใหม่ให้กับระบบการว่าจ้างและรับจ้างงานบริการต่าง ๆ 

บริษัทห้างร้าน ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) การแข่งขันกันในตลาดโลก และการเกิด
ธุรกิจสตาร์ทอัพจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น บริษัทและห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการแรงงาน
บริการทั้งข้ันส่งเสริมและขั้นพ้ืนฐาน จึงต้องเริ่มปรับตัวโดยการพยายามลดต้นทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันมากขึ้น (lean business) ส่งผลให้เกิดอุปสงค์ต่อการจ้างงานแรงงานที่ไม่ประจำ (non-standard 
employment) หรือแรงงานรับจ้างอิสระมากขึ้น ทำให้มีความต้องการระบบการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน ก่อให้เกิดธุรกิจแพลตฟอร์มของงานบริการทั้งขั้นส่งเสริมและขั้นพื้นฐานมาก
ขึ้นตามมา จากมุมมองนี้ ธุรกิจแพลตฟอร์มแรงงานจึงเป็นหนึ่งในกลไกท่ีทำให้ประสิทธิภาพของตลาดแรงงานมี
สูงขึ้นกว่าเดิม 

ในด้านธุรกิจแพลตฟอร์มของงานบริการขั้นส่งเสริม ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงบริษัท/ ห้างร้าน 
(ผู้ว่าจ้าง) และผู้ให้บริการงานขั้นส่งเสริม (ผู้รับจ้างอิสระที่มีทักษะเฉพาะ) โดยบนแพลตฟอร์มงานบริการขั้น
ส่งเสริมจะเป็นศูนย์รวมผู้รับจ้างอิสระที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ทักษะฝีมือ และผลงานที่มีความหลากหลาย 
(profile marketplace) ผู้ว่าจ้างจะเข้ามาเลือกจ้างงานผู้รับจ้างอิสระที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ 
อย่างไรก็ดี เมื่อจำนวนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น ยิ่งทำให้การแข่งขันในธุรกิจแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ ต้นทุน
การจ้างงานผู้รับจ้างอิสระผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (cost of online freelance) ลดลง ยิ่งกระตุ้นให้เกิดอุป
สงค์ต่อการจ้างงานผู้รับจ้างอิสระผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้นด้วย 

ในด้านผู้รับจ้างอิสระงานบริการขั้นส่งเสริม สืบเนื่องจากอุปสงค์ต่อการจ้างงานผู้รับจ้างอิสระสูงขึ้น 
จากผู้ว่าจ้างที่ต้องการลดต้นทุน ทำให้มีอุปทานของผู้รับจ้างอิสระสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้
อุปทานของผู้รับจ้างอิสระเพ่ิมขึ้น คือ ผู้รับจ้างอิสระต้องการงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
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เงื่อนไขความจำในชีวิตและครอบครัว เช่น มีภาระที่ต้องดูแลผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กในครอบครัว เป็นต้น หรือ
ต้องการหารายได้เสริมจากแหล่งอ่ืน ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้รับจ้างอิสระจะสามารถทำงานเพ่ิมข้ึนได้ตามความ
ขยันและความจำเป็นในชีวิต อย่างไรก็ดี เวลาที่ใช้ในการทำงานมากขึ้นจะแลกกับเวลาในการทำกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่ลดลง เช่น งานที่ต้องรับผิดชอบในบ้าน (การทำความสะอาด การดูแลสวน การดูแลผู้สูงอายุ) รวมถึงเวลา
สำหรับการพักผ่อนที่จะลดลง ทำให้เกิดอุปสงค์ต่อผู้ให้บริการงานพ้ืนฐานเหล่านี้มากข้ึน  

อย่างไรก็ดี การจ้างงานผู้ให้บริการขั้นพื้นฐานมากขึ้น ก็ส่งผลทำให้ผู ้จ้างงานที่ทำงานบริการขั้น
ส่งเสริมมีค่าใช้จ่ายเพื่อรับบริการงานขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นด้วย จะพบว่า การทำงานเพิ่มขึ้นแม้จะทำให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายในบริการที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วย ในกรณีที่รายได้ส่วนเพิ่มมากกว่า
ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม ก็มีแนวโน้มจะใช้บริการผู้ทำงานขั้นพื้นฐานมากขึ้น และมีอุปสงค์ต่อผู้รับจ้างงานบริการขั้น
พื้นฐานมากขึ้น แต่ถ้ารายได้ส่วนเพิ่มน้อยกว่าค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม ส่งผลทำให้ต้องมองหาแหล่งรายได้เพิ่ม และ
อาจรับงานผ่านแพลตฟอร์มเพ่ิมข้ึนด้วย  

ในด้านของการใช้ประโยชน์พื้นที่ จากลักษณะของงานผู้รับงานอิสระที่ไม่ยึดติดกับสถานที่ทำงาน 
สามารถทำงานที่ใดก็ได้ co-working space จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายที่ผู ้รับจ้างอิสระจะใช้เป็นพื ้นที่
ทำงาน ดังนั้น เมื่อมีจำนวนผู้รับจ้างอิสระเพิ่มมากขึ้น อาจจะส่งผลทำให้ความต้องการใช้พื้นที่ co-working 
space เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน 

 ผู้รับจ้างอิสระงานบริการขั้นพื้นฐาน จะมีโอกาสมากขึ้นจากอุปสงค์ต่อผู้รับจ้างอิสระงานบริการขั้น
พื้นฐานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ว่าจ้างที่เป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่มีเวลาทำงานขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง รวมถึงกลุ่ม
บริษัท ห้างร้าน หรือโรงแรมที่ต้องการแรงงานพื้นฐานที่ไม่ต้องการจ้างแบบประจำมากขึ้น โดยอุปสงค์ต่อผู้
รับจ้างอิสระงานขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นมาจากทั้งการจ้างงานที่ผ่านการติดต่อกันโดยตรงและผ่านแฟลต์ฟอร์ม
ออนไลน์ 

 ในกรณีของผู้รับจ้างอิสระที่ติดต่อกับผู้ว่าจ้างโดยตรง อาจจะมีจำนวนครั้งของการรับงานไม่ถี่มากนัก 
เนื่องจากในตลาดแรงงานนอกแพลตฟอร์ม (offline market) ของงานบริการขั้นพื้นฐานมีการกระจายตัวของ
กำลังแรงงาน (fragmentation of the labor force) สูง ทำให้อุปสงค์และอุปทานของแรงงานรับจ้างอิสระ
พบกันได้ยาก ส่งผลทำให้ผู้รับจ้างงานอิสระมีรายได้ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตมีเท่าเดิมหรือ
เพ่ิมข้ึน ตามความจำเป็นในชีวิต ทำให้จำเป็นต้องหารายได้เพ่ิมเติม และตัดสินใจเข้ามารับงานในตลาดงานบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ (online market) มากขึ้น เพื่อให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  

สำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มของงานบริการขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ความต้องการ
ของผู้ให้และผู้รับบริการงานบริการขั้นพื้นฐาน (matchmaker) ผลดังกล่าว ทำให้ให้อุปสงค์และอุปทานของ
แรงงานรับจ้างอิสระถูกจับคู่กัน ทำให้ผู้รับงานอิสระมีงานและรายได้เพ่ิมข้ึน ผลดังกล่าวยังจูงใจทำให้มีอุปทาน
ของผู้รับจ้างอิสระงานบริการขั้นพ้ืนฐานบนแพลตฟอร์มเพ่ิมขึ้น เกิดธุรกิจแพลตฟอร์มากข้ึน  



 

51 

อย่างไรก็ดี การเกิดธุรกิจแพลตฟอร์มากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น และอาจทำให้ราคาค่าจ้างผู้รับ
งานอิสระลดลง ส่งผลทำให้รายได้ของบริษัทแพลตฟอร์มลดลง มีอัตราการให้บริการลดลงจากส่วนแบ่งตลาดที่
ลดต่ำลง และอาจทำให้มีจำนวนผู้รับจ้างอิสระบนแพลตฟอร์มลดลง ดังนั้น ธุรกิจแพลตฟอร์มต่าง ๆ จึงมีความ
พยายามที่จะสร้างเอกลักษณ์แพลตฟอร์มของตนเองให้มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรายอ่ืน เช่น 
การรักษามาตรฐาน การนำเสนอโปรโมชันพิเศษ เพ่ือจูงใจผู้ว่าจ้างให้เลือกใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของตน 

 
ภาพที่ 13 แผนผังระบบพลวตั (system dynamic map) ของงานบริการขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริม 
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2.7 การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและผลกระทบ 

ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นพลวัตของปัจจัย STEEPV(S) ที่ได้ระบุมาก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นฐานในการ
วิเคราะห์ฉากทัศน์ในขั้นต่อไป โดยวิเคราะห์จาก 2 เกณฑ์ คือ 1) ระดับความไม่แน่นอน (uncertainty) และ 
2) ระดับผลกระทบ (impact) กลุ่มปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนต่ำจะนำไปเป็นฐานในการคิดถึงภาพอนาคตฐาน 
และกลุ ่มปัจจัยที ่มีความไม่แน่นอนสูงและมีผลกระทบสูงจะเป็นกลุ่มปัจจัยที ่สำคัญที ่สุดที ่จะนำไปเป็น
องค์ประกอบในการสร้างฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือก ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยกลุ ่มเทคโนโลยี 
(ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติ) การเปิดรับแรงงานนานาชาติ การจัดแรงงานอิสระเข้า
สู่ระบบ และวัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้างที่เปลี่ยนไป เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดและต้องนำไปวิเคราะห์ใน
ฉากทัศน์ นอกจากนี้ ในการสร้างฉากทัศน์ยังจำเป็นต้องพิจารณากลุ ่มปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและ
ผลกระทบปานกลาง เช่น การรวมศูนย์ย่านธุรกิจในเมือง กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น และกลุ่ม
ปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนปานกลางและผลกระทบสูง เช่น สังคมไร้เงินสด เป็นต้น ร่วมด้วย แสดงผลการ
วิเคราะห์ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ความไมแ่น่นอนและผลกระทบของปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ 

 ระดับผลกระทบต่อระบบแรงงานในมหานครกรุงเทพ  
สูง กลาง ต่ำ 

ระ
ดับ

คว
าม

ไม
่แน

่นน
อน

 

สูง
 

• ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์
อัจฉริยะ และระบบอัตโนมัต ิ

• การเปิดรับแรงงานนานาชาต ิ
• การจัดแรงงานอิสระเข้าสูร่ะบบ 
• วัฒนธรรมการทำงานและการ

ว่าจ้าง 

• การรวมศูนย์ย่านธุรกิจในเมือง 
• กฎหมายแรงงานระหว่าง

ประเทศ 
• การปฏิวัตเิศรษฐกิจสีเขียว 
 

• สังคมให้คุณค่ากับการรวมกลุม่
หรือความเป็นปจัเจกชน 

• การให้คุณคา่ต่อชีวิตอิสระกับ
ความเสีย่งท่ีตามมา 

กล
าง

 

• สังคมไร้เงินสด 
• ความมั่นคงทางไซเบอร ์
• มลพิษทางอากาศในเมือง 
• ค่ากินอยู่และเดินทางในเมือง 

• การบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ทำงานอิสระ 

• การเก็บภาษรีายไดส้่วนบุคคล 
• การเปลีย่นแปลงการใช้งานพ้ืนท่ี

ในเมือง 

• โอกาสการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม ่

• Internet of Things 
• เครดติการเงินของแรงงานอิสระ 

ต่ำ
 

• การแข่งขันทางธุรกิจระดับโลก 
• ระดับน้ำทะเลทีสู่งขึ้น 
• การเช่ือมต่อในระดับภมูิภาค 
• ระบบ 5G หรือมากกว่า 

• การเติบโตของธุรกิจแพลตฟอร์ม 
• สังคมสูงวัย 
• ความรุนแรงของสภาพอากาศ 
• ขนส่งมวลชนระบบราง 
• ครอบครัวหน่วยเล็ก 

• ความจำเป็นในการใช้พื้นที่
สาธารณะเมือง 

• พื้นที่ทำงานทางเลือก 
• co-working space 
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บทท่ี 3 ภาพอนาคต 

 

3.1 อนาคตฐาน (baseline future)  

ภาพอนาคตฐานเป็นภาพที่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการช่วยระบุ
ปัญหาหรือโอกาสที่น่าจะเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่จำเป็นจะต้อง
ดำเนินการโดยทันที ภาพอนาคตฐานเกิดขึ้นจากการต่อยอดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจน ผนวก
กับการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูง เป็นผลมาจากปัจจัยขับเคลื่อนที่มีระดับ
ความไม่แน่นอนต่ำและมีผลกระทบต่อระบบแรงงานตั้งแต่ระดับต่ำถึงสูง ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 3 ข้างต้น 
โดยปัจจัยดังกล่าวครอบคลุมถึงปัจจัยทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังรายการด้านล่าง 
ทั้งนี้ ปัจจัยทางการเมืองและคุณค่าในสังคมไทยยังเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงจึงไม่ถูกนำมาวิเคราะห์อยู่
ในอนาคตฐาน 

• ปัจจัยทางสังคม คือ สังคมสูงวัย ครอบครัวหน่วยเล็ก ความจำเป็นในการใช้พื้นที่สาธารณะเมือง 
พ้ืนที่ทำงานทางเลือก co-working space 

• ปัจจัยทางเศรษฐกิจ คือ การแข่งขันทางธุรกิจระดับโลก การเติบโตของธุรกิจแพลตฟอร์ม 
• ปัจจัยทางเทคโนโลยี คือ รถไฟความเร็วสูง ระบบ 5G หรือมากกว่า ขนส่งมวลชนระบบราง 
• ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม คือ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ความรุนแรงของสภาพอากาศ  

ปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาพอนาคตฐานที่สำคัญ แบ่งเป็น 11 ประเด็น คือ 1) เทคโนโลยีจะ
เชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้น 2) ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อจะขยายตลาดและจะเพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ  3) 
เศรษฐกิจแพลตฟอร์มพลิกโฉมงานนอกระบบ 4) สังคมจะไร้เงินสดมากขึ้น 5) แรงงานชาวไทยจะหลากหลายใน
เชิงอายุ 6) งานบางส่วนจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ 7) คนทำงานกิ๊กชีวิตพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 8) ที่ทางของ
เมืองไม่ตอบรับคนเมืองที่ทำงานไร้ที่ทาง 9) ขนส่งสาธารณะระบบรางจะตอบรับการเดินทางที่ซับซ้อนของคนเมือง 
10) ออกจากบ้านไปทำงานในพ้ืนที่สาธารณะเมือง และ 11) มหานครกรุงเทพจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และมลพิษทางสิ่งแวดล้อมบ่อยครั้งขึ้น โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 

เทคโนโลยีจะเชื ่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้น (Communication and mobility technology is 
shrinking the world.) การเชื่อมต่อโลกในปัจจุบันมีทั้งระบบการเชื่อมต่อทางกายภาพ และการเชื่อมต่อบน
โลกออนไลน์ ในนัยหนึ่ง การเชื่อมต่อนี้จะทำให้พื้นที่ต่าง ๆ บนโลกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น สำหรับการ
เชื่อมต่อทางกายภาพ ที่รวมถึงการเข้าถึงการเดินทางด้วยสายการบินราคาถูก รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็ว
สูงที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย จะทำให้การเดินทางข้ามพ้ืนที่ต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจาก
จะส่งผลให้คนเดินทางได้มากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ระบบการขนส่งของ ( logistics) มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
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ในทำนองเดียวกัน การเชื่อมต่อบนโลกออนไลน์จะมีเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ 5G ที่กำลังจะนำเข้ามา
ปรับใช้ในประเทศไทย ทั้งนี้ นวัตกรและนักเทคโนโลยีระดับโลกกำลังเริ่มสนทนากันถึงความเป็นไปได้ของ
ระบบ 6G ที่จะเสริมสร้างให้การเชื่อมต่อระดับโลกเป็นไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันการเดินทางของ
ข่าวสารและข้อมูลในเวลาอันสั้นทำให้สังคมบนโลกของเรารู้สึกใกล้กันมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ เหตุการณ์ที่
เกิดขึ ้นที ่ซีกโลกหนึ่งจะสามารถส่งผลกระทบอีกซีกโลกหนึ่งภายในเวลาไม่กี ่ว ินาที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายโลกดิจิทัลออนไลน์  ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐได้เริ่มมีความ
กระตือรือร้นในการวางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศเพ่ือมาตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก
ขึ้น (ภาพที่ 14) 

 
ภาพที่ 14 ไทม์ไลน์เทคโนโลยีเปลีย่นแปลงประเทศ ความก้าวหน้าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย 

ที่มา: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (2562ข) 

ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อจะขยายตลาดและจะเพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ (More connectivity 
will allow for market expansion and also raise competition.) เมื่อเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโลก
ให้ใกล้กันมากขึ้น โอกาสในการขยายฐานตลาดและฐานการผลิตจะมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน การ
แข่งขันทางธุรกิจจะมีสูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน โดยปัจจัยที่ส่งผลให้มีการแข่งขันเพิ ่มขึ้นจะมาจากทั้งบริษัท
นานาชาติ บริษัทที่เกิดใหม่ในเมืองอื่นของประเทศไทย และบริษัทที่เกิดใหม่ในมหานครกรุงเทพ การแข่งขันที่
สูงขึ้นเช่นนี้ จะส่งผลให้ธุรกิจหลายรูปแบบต้องออกแบบและปรับการทำงานของตนใหม่เพ่ือความอยู่รอด โดย
การปรับตัวดังกล่าวมีแนวความคิดสำคัญคือการทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความเพรียว ( lean) มาก
ยิ่งขึ้น แนวโน้มการปรับบริษัทให้เพรียวจึงจะเป็นความจำเป็นใหม่ของธุรกิจ และความเพรียวดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อแรงงาน คือ ผู้ว่าจ้างจะพยายามลดการจ้างพนักงานประจำที่ไม่จำเป็นออกคงไว้เพียงพนักงานที่มี
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ทักษะตรงกับแกนหลักขององค์กรแทน การบริหารงานจะกลายเป็นการแบ่งงานออกเป็นหน่วยย่อย เพ่ือ
กระจายให้กับผู้รับจ้างอิสระมากยิ่งข้ึน 

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มพลิกโฉมงานนอกระบบ (Platform economy is the new informality.) 
วิธีการทำงานในรูปแบบการทำงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นรายโครงการ ซึ่งมักเรียกว่าเป็นการ “รับจ๊อบ” มี
ปรากฏทั่วไปอยู่แล้วในกลุ่มแรงงานบริการในประเทศไทย เช่น การเป็นหมอนวดผลัดกับการรับงานทำความ
สะอาด การเป็นวินมอเตอร์ไซค์ผลัดกับการรับซ่อมไฟฟ้า รวมไปถึงการรับงานออกแบบฟรีแลนซ์ การรับสอน
พิเศษ หรือการรับแปลเอกสาร กลุ่มแรงงานภาคบริการ ทั้งส่วนที่เป็นบริการขั้นพ้ืนฐานและบริการขั้นส่งเสริม
ที่ต้องการทักษะเฉพาะเหล่านี้ มักจัดหมวดหมู่อยู่ในแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระ ซึ่งมักมีนัยซ่อนเร้น
ของความผิดจากธรรมดาของสังคมอยู่กลาย ๆ  

ในช่วงหลัง การทำงานเป็นครั้งคราวเริ่มมีธุรกิจแพลตฟอร์มมาเป็นตัวกลางในการว่าจ้างมากขึ้น ทำให้
เศรษฐกิจแรงงานภาคการบริการแบบครั้งคราวได้รับการขนานนามใหม่ว่า “เศรษฐกิจกิ๊ก” ธุรกิจแพลตฟอร์ม
ย้ายการพบปะของผู้ให้และผู้ใช้บริการมาอยู่บนโลกออนไลน์แทนพื้นที่ทางกายภาพ ทั้งยังมีการใช้อัลกอริทึม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหาผู้ให้และผู้ใช้บริการ ส่งผลให้แรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ 
การมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ ยังทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมของการทำงานเป็นครั้งคราว 
กลายเป็นเรื่องทันสมัย ได้รับการยอมรับและแพร่หลาย และมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานสำคัญใน
อนาคต 

สังคมจะไร้เงินสดมากขึ้น (Our society will become more cashless) ที่ผ่านมาปริมาณการใช้ 
e-payment ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 15) ใน พ.ศ. 2562 มีปริมาณธุรกรรมรวมทั้งสิ้น 
8.98 พันล้านรายการ โดย internet & mobile banking เป็นบริการที่เติบโตสูงสุด มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
(พ.ศ. 2557-2562) สูงถึงร้อยละ 78.96 ต่อปี รองลงมา คือ การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนให้เห็นว่า
สังคมไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่ระบบเงินดิจิทัลที่หลายคนใช้ชีวิตโดยการไม่ต้องมีเงินสดติดตัว 

ถึงแม้อาจจะยังมีประชาชนบางส่วนที่ใช้เงินสดอยู่ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
ทำให้การเข้าสู่ระบบของแรงงานมีความเป็นไปได้สูงขึ้น เมื่อสังคมย้ายการใช้เงินไปอยู่ในโลกดิจิทัลมากขึ้น การ
เก็บข้อมูล การจัดการบัญชี และการตรวจสอบรายรับและรายจ่ายจะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ชัดเจนมากขึ้น หนึ่งในความเป็นไปได้ที่สืบเนื่องมา คือ ความสามารถในการติดตามรายรับรายจ่ายของของแต่
ละบัญชี โดยการติดตามและตรวจสอบดังกล่าวอาจทำให้รัฐสามารถเรียกเก็บภาษีรายได้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และในทางกลับกันคือประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ สามารถร่วมตรวจสอบการบริหารเงินภาษี
ของประชาชน ส่งเสริมให้รัฐมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นได้ 
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ภาพที่ 15 ปริมาณธุรกรรม e-Payment พ.ศ. 2557-2562 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562ก) 

แรงงานชาวไทยจะหลากหลายในเชิงอายุ (Thai labor force will be more diverse in age) 
ในสังคมไทยที่กลายเป็นสังคมสูงวัย ประกอบกับโครงสร้างครอบครัวที่เล็กลง ความจำเป็นที่จะต้องหารายได้
เพ่ือดูแลตนเองจะมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้สัดส่วนของแรงงานสัญชาติไทยที่มาขับเคลื่อนเมืองจะเป็นแรงงานที่
มีความกว้างของช่วงอายุมากขึ้น สำหรับคนสูงอายุ วัยเกษียณอายุมีโอกาสถูกปรับให้สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน แต่
ถึงกระนั้นก็ตาม การทำงานหลังจากวัยเกษียณอายุจะเป็นทั้งความจำเป็นทางเศรษฐกิจและทางสังคม คือ 
ผู้สูงอายุยังคงต้องหาเงินเลี้ยงชีพของตน และในขณะเดียวกันยังอาจจะต้องออกไปทำงานเพื่อให้ตนมีกิจกรรม
และสังคมภายนอกบ้านมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สำหรับวัยรุ่น การทำงานหารายได้ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเรียน จะ
เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการหารายได้เสริมระหว่างเรียน นอกจากนี้การทำงานในวัยเรียนจะเป็นการหา
ประสบการณ์การทำงานที่มีความสำคัญมากกว่าการเรียนในระบบขึ้นอย่างต่อเนื่อง บรรทัดฐานใหม่ของ
แรงงานชาวไทยในมหานครกรุงเทพจึงจะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชรา 

งานบางส่วนจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ (Automation will take some jobs away) ในขณะที่คน
ต้องการทำงานมากขึ้น ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนที่งานบางส่วน และกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตการทำงาน
ของแรงงานที่เหลือ โดยความซับซ้อนของการแทนที่งานด้วยหุ่นยนต์สามารถแบ่งออกได้ตามประเภทงานที่
กำหนดไว้ คือ 1) กลุ่มงานบริการขั้นพื้นฐาน และ 2) กลุ่มงานบริการขั้นส่งเสริม โดยพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ 
และนันทนิตย์ ทองศรี (2561) ชี้ให้เห็นถึงการทำงานระหว่างเทคโนโลยีและแรงงานว่าสามารถเกิดขึ้นได้ใน
หลายลักษณะ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีทำงานร่วมกับแรงงานทักษะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะ และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2) เทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่แรงงานที่ต้องใช้ความรู้สึกและทักษะทางสังคม เช่น งาน
ดูแลผู้สูงอายุ และ 3) เทคโนโลยีสามารถแทนที่แรงงานที่ทำงานลักษณะซ้ำ ๆ เช่น แรงงานในสายการผลิต 
หรือเสมียนได้ จากการวิเคราะการแทนที่ของเทคโนโลยี โดยใช้กรอบความคิดของ Frey และ Osbourne 
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(พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ และนันทนิตย์ ทองศร,ี 2561) ว่าอาชีพใดบ้างที่เสี่ยงที่จะถูกทดแทนในอีก 10-20 ปี
ข้างหน้า หากกำหนดให้โครงสร้างตลาดแรงงานไทยไม่เปลี่ยนแปลง พบว่า งานบริการมีแนวโน้มจะถูกทดแทน
ด้วยเทคโนโลยีน้อยหรือมีความเสี่ยงต่ำกว่างานในภาคเศรษฐกิจอื่น (ภาพที่ 16)  

 
ภาพที่ 16 โอกาสถูกแทนทีด่้วยเทคโนโลยี จำแนกตามภาคเศรษฐกจิ 

ที่มา: พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ และนันทนิตย์ ทองศรี (2561) 

ปัจจุบัน (ภาพที่ 6 บทที่ 2.3) กลุ่มงานบริการข้ันพื้นฐานมีอยู่ประมาณร้อยละ 24 ของแรงงานทั้งหมด
ในกรุงเทพฯ ซึ่งหากพิจารณาลักษณะของงานบริการขั้นพ้ืนฐานอาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ งานบริการที่เข้า
มาเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับวิถีชีวิตคน (efficiency) เช่น งานรับส่งของ หรืองานรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันมี
อยู่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเป็นส่วนงานที่มีโอกาสลดลงหรือหายไปอย่างเห็นได้ชัด โดยประเด็นการทดแทน
หลัก คือ ยานยนต์ขับเคลื่อนเอง การส่งของผ่านโดรน การติดต่อธุรกรรมแบบไร้กระดาษ เป็นต้น แต่ส่วนที่ยัง
เน้นความไว้เนื้อเชื่อใจ ปฏิสัมพันธ์ และความรู้สึก (sensibility) เช่น แม่บ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือพี่เลี้ยงเด็ก 
ปัจจุบันมีอยู่ประมาณร้อยละ 14 จะเป็นงานที่ทดแทนด้วยหุ่นยนต์ได้ยาก ทั้งนี้ เทคโนโลยีอาจเป็นเพียงแค่
เครื่องมือช่วยคนเหล่านี้ทำงานให้ดีขึ ้นเท่านั้น เช่น โครงกระดูกภายนอก (exoskeleton) สำหรับการอุ้ม
ผู้สูงอายุ เครื่องมือการตรวจสอบความเคลื่อนไหว หุ่นยนต์ดูดฝุ่น เครื่องล้างจาน เป็นต้น 

สำหรับกลุ่มงานบริการขั้นส่งเสริม ปัจจุบันมีอยู่ประมาณร้อยละ 21 ไม่รวมงานราชการและทหาร 
ร้อยละ 4 สามารถแบ่งการพิจารณาลักษณะงานได้เป็น 2 รูปแบบเช่นเดียวกัน คือ ส่วนที่ต้องการความแม่นยำ
สูง (precision) (ตั้งสมมติฐานไว้ที่ร้อยละ 30 ของแรงงานร้อยละ 9 = ร้อยละ 3) เช่น การทำบัญชี การแปล
เอกสารที่ไม่รวมถึงแปลหนังสือที่ต้องการเอกลักษณ์ทางภาษา การควบคุมคุณภาพผลผลิต การทำธุรกรรม
ทางการเงิน หรือกระทั่งงานในห้องทดลองทางการแพทย์ น่าจะลดลงหรือหายไปหลายตำแหน่ง โดยประเด็น
การทดแทนหลัก คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เมื่อประกอบกับสังคมไร้เงินสดและเทคโนโลยีบล็อกเชน 
ขั้นตอนการทำให้เป็นดิจิทัล (digitization) จะหายไปและยังทำให้งานบางส่วนหายไปด้วย ทั้งนี้ หลายคนใน
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กลุ่มนี้จะมีโอกาสในการปรับตัวและเพิ่มทักษะของตนให้สามารถมีงานทำต่อได้อยู่พอสมควร  ในทางกลับกัน 
ส่วนที่ยังต้องเน้นความสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ (creativity) (ร้อยละ 18) เช่น งานสร้างสรรค์ (ร้อยละ 
1) งานเทคนิค (ร้อยละ 12) หรืองานบริหาร (ร้อยละ 5) จะยังต้องใช้คนอยู่เป็นหลัก โดยคนกลุ่มนี้อาจหันมาใช้
โปรแกรมทดแทนเนื้องานที่ต้องการความแม่นยำสูง ทำให้แต่ละคนสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น และ
เน้นให้ความหลากหลายเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจแบบเพรียว 

คนทำงานกิ๊ก ชีวิตพร้อมรับความเปลี ่ยนแปลง (Flexible jobs, resilient life) ขณะที่คนใน
เศรษฐกิจก๊ิกดูเหมือนจะมีหลักประกันเดียวในชีวิต คือ เงินออมจากรายได้ที่ต้องตักตวงไว้ให้มากพอเผื่อไว้ใช้ใน
ยามจำเป็น อีกหลักประกันหนึ่งที่ทำให้งานในเศรษฐกิจกิ๊กมีศักยภาพที่จะเป็นรูปแบบงานที่มั่นคงในอนาคต 
คือ ความคล่องตัวในการรับงานที่หลากหลาย สำหรับงานในอนาคตที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นผนวกกับการถูก
แทนที่ด้วยหุ่นยนต์ ความมั่นคงของงานคงจะไม่ได้อยู่คู่กับรูปแบบของงานราชการหรืองานในบริษัทใหญ่ใน
ลักษณะเดิมที่เคยดูมั่นคงอีกต่อไป แต่ความม่ันคงของรายได้จะย้ายเข้าสู่การมีทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดใน
ขณะนั้น และความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่จ ะเกิดขึ้นได้ง่ายและ
บ่อยครั้งในอนาคต การที่พื ้นฐานของคนทำงานกิ๊กโดยทั่วไปมีทักษะและความรู้เฉพาะทางที่หลากหลาย 
(diverse and flexible specialization) ทั้งยังมีพ้ืนฐานของการกระจายแหล่งรายได้ของตนจากหลายที่ กลับ
จะทำให้แรงงานประเภทนี้มีความยืดหยุ่น (resilience) ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง และเทคโนโลยีมากกว่างานในระบบ มากไปกว่านี้ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจกิ๊กหรืองานอิสระใน
รูปแบบใหม่จะกลายเป็นพื้นที่สำคัญที่ยอมให้คนสูงอายุ วัยรุ่น และคนที่มีความหลากหลายด้านอื่น ๆ เข้ามา
หารายได้เพ่ิมเติมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกด้วย 

ที่ทางของเมืองไม่ตอบรับคนเมืองที ่ทำงานไร้ที่ทาง (Mobile jobs in an immobile city) การ
ทำงานในเศรษฐกิจกิ ๊กเป็นปรากฏการณ์ที ่น่าสนใจจากมุมมองของการวางแผนกายภาพ เพราะพฤติกรรม
คนทำงานในเศรษฐกิจกิ๊กมักไร้แบบแผน ทั้งในการเดินทาง การใช้สถานที่ การใช้เวลา และการใช้พื้นที่เมือง 
พฤติกรรมดังกล่าวแตกต่างจากลักษณะของแรงงานเมืองในอดีต ซึ่งมีแบบแผนชัดเจนและตั้งอยู่เป็นหลักแหล่ง 
ประเด็นนี้กลายเป็นข้อชวนคิดย้อนกลับมาในปรัชญาและแนวความคิดการวางแผนเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การอยู่ในระบบของงานและกิจกรรมที่เป็นหลักแหล่ง แต่หากการทำงานไร้ซึ่งที่ทางและกรอบเวลาการทำงานที่
ชัดเจน พื้นฐานความคิดในการวางแผนและออกแบบทางกายภาพก็ต้องเปลี่ยนไป เพื่อตอบรับต่อความต้องการที่
หลากหลายและไม่หยุดนิ่งของคนเมืองในอนาคต นอกจากนี้ พลวัตของความไม่แน่นอนในการใช้เมืองแบบใหม่ยัง
อาจส่งผลต่อเนื่องไปยังการลดหรือเพิ่มความสำคัญของย่านธุรกิจบางประเภท การเปลี่ยนรูปแบบการกระจุกตัว
ของย่านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนไปของความต้องการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต้องหันมาสนับสนุนการเชื่อมต่อ
แบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
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ขนส่งสาธารณะระบบรางจะตอบรับการเดินทางที่ซับซ้อนของคนเมือง (Public transportation 
will ease mobility in this megacity) ระบบขนส่งมวลชนระบบรางจะครอบคลุมทั้งมหานครตามภาพที่ 
17 โดยระบบดังกล่าวจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยรองรับการเดินทางระหว่างวันของคนในมหานครกรุงเทพ
ที่มีความถี่ ความซับซ้อน และความไม่แน่นอนที่สูงมากยิ่งขึ ้น ประสิทธิภาพในการเดินทางที่คล่องตัวและ
ครอบคลุมจะส่งเสริมให้กิจกรรมระหว่างวันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างกระจายตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่
จะทำให้ระบบนี้เป็นฟันเฟืองที่มีประสิทธิภาพต่อชีวิตของคนและแรงงานในมหานครกรุงเทพได้อย่างแท้จริง 
คือ การกำหนดอัตราค่าใช้บริการที ่ยอมให้ประชาชนในเศรษฐสถานะต่าง ๆ เข้าใช้ได้อย่างเสมอภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการเดินทางที่ถี่ขึ้นในหนึ่งวันจะเป็นความจำเป็นในการทำงานที่อิสระมากขึ้น โอกาส
การหารายได้ในบางงานจะมาคู่กับความสามารถในการเดินทางท่ีถี่ข้ึนระหว่างวันตามมา 

 

ภาพที่ 17 แผนผังการพัฒนาขนสง่มวลชนระบบรางในมหานครกรุงเทพ 

ออกจากบ้านไปทำงานในพื้นที่สาธารณะเมือง (Public space as an office) พ้ืนที่สาธารณะเมืองที่
ผ่านมาไม่เคยถูกมองเป็นพ้ืนที่ทำงาน ทั้งที่งานหลากหลายแบบใช้พ้ืนที่สาธารณะเมืองในการหารายได้ เช่น วินมอ
เตอร์ไซค์ บริการเช็ดรองเท้า บริการหมอนวด หรือกระทั่ง บริการดูดวง เป็นต้น แต่เมื่อเศรษฐกิจกิ๊กเติบโตขึ้น
พร้อมกับความยืดหยุ่นในการใช้เมือง แรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กจะกลายเป็นกลุ่มอุปสงค์หลักที่เรียกร้องให้พื้นที่
สาธารณะเมืองมีมากขึ้นเพ่ือใช้ทำงาน โดยในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า เมื่อพ้ืนที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะมีความ
พร้อมต่อการนั่งทำงาน เช่น ห้องสมุดที่ติดเครื่องปรับอากาศและมีอินเทอร์เน็ต ร้านกาแฟ หรือพื้นที่ทำงาน
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ร่วมกัน (co-working space) พื้นที่เหล่านี้ก็เริ่มมีบทบาทเข้ามาเป็นส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคน
เหล่านี้มากขึ้น การนิยามและการให้ความสำคัญต่อพื้นที่สาธารณะจึงจะมีมากกว่าการเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
แต่กลายเป็นเรื่องสำคัญต่อเศรษฐกิจและการทำงานของคนเมืองขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ
เมือง เพื่อตอบรับความต้องการของกลุ่มแรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กที่มีลักษณะงาน ความต้องการเชิงพื้นที่ และ
ข้อจำกัดที่หลากหลาย จะกลายมาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองตอบโจทย์กับงานในอนาคตต่อไป 

มหานครกรุงเทพจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและมลพิษทางสิ ่งแวดล้อมบ่อยครั ้งขึ้น 
(Bangkok Metropolitan will be frequently impacted by natural disasters and pollution.) 
ภัยธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพฯ คือ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ประกอบกับการทรุดตัวของผืนดิน ทำให้
การระบายน้ำเป็นไปได้ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฝนตกหนัก ในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความ
รุนแรงทางสภาพอากาศจะมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้โอกาสน้ำท่วมในกรุงเทพฯ มีถ่ีขึ้น ในขณะเดียวกัน มลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ อากาศ หรือขยะ จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในมหานครกรุงเทพแย่ลง
อย่างมาก โดยกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มสูงขึ้นเพื่อประทังชีวิตและสุขภาพของตน ยกตัวอย่างเช่น คนที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึงได้ 
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วม หรือหากมลพิษทางน้ำและอากาศไม่ลดลงไปกว่าเดิม หลาย
คนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อหาซื้อหน้ากาก และหรือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นมา รายจ่าย
เหล่านี้จะผลักดันให้แรงงานหลายคนต้องหารายได้เพ่ิม 

ในอีกมุมหนึ่ง ความสำคัญของการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะผลักดันให้เกิดธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ปัจจุบันแนวความคิดเรื ่องเศรษฐกิจสีเขียวกำลังได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ 
กระทั่งทาง UNCTAD (2019) ได้ออกรายงานฉบับใหม่ภายใต้แนวความคิด Global Green New Deal เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนฐานเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ก็มียุทธศาสตร์ด้านนี้อยู่ แนวโน้มดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในมหานครกรุงเทพ ที่นอกจาก
จะช่วยสร้างงานให้แรงงานแล้ว ยังอาจช่วยแก้ปัญหาหรือรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานได้ 

เมื่อผสานการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ภาพอนาคตฐานของ
มหานครกรุงเทพจะเป็นภาพที่มหานครกินพื้นที่และอาณาบริเวณกว้างขวางตามขอบเขตที่การเดินทางระบบ
รางไปถึง เนื้อเมืองระหว่างวันจะมีประชากรมาใช้งานเมืองมากยิ่งขึ้น และการเดินทางจะถี่มากขึ้น ราคาที่ดิน
โดยรอบจะมีราคาสูงขึ ้นทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ย้ายออกสู่ จังหวัดอื ่นแทน เมื ่อมหานครกรุงเทพไม่มี
ภาคอุตสาหกรรมอีกต่อไป งานด้านอุตสาหกรรมจะลดลงตาม ปัจจุบันแนวโน้มการหดตัวของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที ่ราว 3,000 คนต่อเดือน8 โดยแนวโน้มปัจจุบันเกิดขึ้นจากการเติบโตของเนื้อเมือง

 
8 ข้อมูลภาวการณ์ทำงานของประชากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย (2562ข) วเิคราะห์โดยผู้วจิัย 
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กรุงเทพฯ เป็นหลัก แต่ในอนาคตอันใกล้ที่กำลังมีการแทนที่แรงงานด้วยหุ่นยนต์มากขึ้นเรื่อย ๆ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงก็จะมีความชันมากยิ่งขึ้น  

เมื่อมีบางงานขาดหายไป งานใหม่ที่จะรองรับการพัฒนาดังกล่าวจะอยู่ในภาคงานบริการด้านต่าง ๆ ที่
จะขยายตัวสูงขึ้นมาก โดยความซับซ้อนและหลากหลายของงานบริการจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของมหานครกรุงเทพ นอกจากนี้ แรงงานที่เข้ามาทำงานบริการในรูปแบบต่าง ๆ จะมีช่วงอายุตั้งแต่วัยรุ่นจนถึง
วัยชรา โดยการใช้จ่ายและการรับค่าตอบแทนจะอยู่ในระบบการเงินดิจิทัลเป็นส่วนมาก 

ในขณะเดียวกัน สภาวะอากาศที่รุนแรงและมลภาวะที่เกิดจากชีวิตในเมืองและการจัดการบริหาร
ทรัพยากรทางธรรมชาติต่าง ๆ จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มรายจ่ายให้กับแรงงานในเมือง ผนวกกับความ
จำเป็นในการดูแลผู้สูงวัยและเด็กในครอบครัวที่เล็กลง ภาระของคนวัยแรงงานหลักจะสูงขึ้นผลักดันให้มีความ
จำเป็นจะต้องหางานอิสระมากขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ความจำเป็นด้านเวลาที่ยืดหยุ่น และความจำเป็นทางการเงิน
ที่ต้องมากกว่าเดิม 

3.2 อนาคตทางเลือก (alternative futures) 

อนาคตทางเลือกเป็นชุดฉากทัศน์ความเป็นไปได้ในอนาคต เกิดขึ้นจากการนำปัจจัยขับเคลื่อน 2 ปัจจัยที่มี
ความไม่แน่นอนสูงและส่งผลกระทบสูง มาเป็นแกนในการมองเห็นภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยแต่ละแกนจะเป็น
ปัจจัยในประเด็นที่ต่างกันออกไปเพื่อช่วยในการสร้างฉากทัศน์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ความเป็นไปได้ของ
ทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าว จะกลายเป็นคู่ตรงข้ามที่มีความเป็นไปได้ใกล้เคียงกัน และเม่ือนำทั้งสองแกนนั้นมาไขว้กัน
จะสามารถสร้างฉากทัศน์ได้ 4 ฉากตามมา การมองอนาคตทางเลือกด้วยฉากทัศน์เหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการใช้ในการสื่อสารและวิเคราะห์หาอนาคตที่พึงประสงค์ นอกจากนี้อนาคตทางเลือกที่เหลือจะถูกใช้
ตรวจสอบความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อีกด้วย  

สำหรับงานวิจัยนี้ แกนปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงและส่งผลกระทบต่อแรงงานในมหานครกรุงเทพสูง 
2 แกน คือ 1) การเปิดรับแรงงานนานาชาติเป็นปัจจัยเชิงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ และ 2) วัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้างที่เปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเชิงคุณค่าที่มาพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยทั้ง 2 ปัจจัยสามารถสร้างเป็นฉากทัศน์ทั้งหมด 4 ฉากทัศน์ คือ 1) ห่วงใย
ภายในเมมเบรน (Attentive Membrane) 2) ไหลออกด้วยดิจิทัล (Digital Exosmosis) 3) สถิตทุกกาลเทศะ 
(Omnipresence) และ 4) ไหลเข้าด้วยความผูกพัน (Affectionate Endosmosis) แสดงดังภาพที่ 18 
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ภาพที่ 18 ฉากทัศน์ภาพอนาคตทางเลือกด้านงานในเมือง 

นอกจากนี ้ เนื ่องจากงานวิจัยนี ้มุ ่งเน้นการแสดงถึงคุณภาพชีวิตคนเมืองที ่เกิดขึ ้นภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงด้านการทำงาน การอธิบายฉากทัศน์จะเน้นการใช้ตัวละครแทนบุคคลรูปแบบต่าง ๆ (personas) 
มาเป็นเครื่องมือในการเล่าฉากทัศน์นั้น ๆ ซึ่งตัวละครที่เลือกขึ้นมาจะครอบคลุมถึง กลุ่มล้ำสมัย (mavericks) 
กลุ่มมวลชน (mass) และกลุ่มชายขอบ (marginals) ตามกรอบการวิจัยที่ตั้งไว้ 

รายละเอียดของแต่ละแกนปัจจัย ตัวละครแทนบุคคล และแต่ละฉากทัศน์ มีดังต่อไปนี้ 

3.2.1 แกนปัจจัย 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น แกนปัจจัยสำหรับการสร้างฉากทัศน์ 2 แกน คือ แกนการเปิดรับแรงงาน
นานาชาติ และแกนวัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

แกนที่ 1 การเปิดรับแรงงานนานาชาติ ในปัจจุบัน ถึงแม้ระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีบนโลกจะ
เชื่อมต่อกันมากขึ้นดังที่ได้กล่าวไว้ในอนาคตฐาน ความเป็นไปได้เชิงนโยบายทางสังคมในประเทศไทยที่จะ
ส่งผลกระทบต่อระบบแรงงานยังคงมีแนวความคิดสองด้านที่ยังไม่แน่ชัด ในด้านหนึ่ง คนบางกลุ่มเริ่มมอง
ตนเองเป็นประชากรของโลก (global citizen) มากกว่าจะเป็นเพียงประชากรของชาติใดชาติหนึ่ง เมื่อผนวก
กับแนวความคิดเสรีนิยม (liberalism) ที่มักจะมาคู่กัน แนวความคิดและนโยบายการเปิดโอกาสให้แรงงาน
ต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศได้อย่างสะดวกจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับและเกิดขึ้นได้ในสังคมไทย 
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ในขณะเดียวกัน คนอีกกลุ่มหนึ่งยังให้ความสำคัญกับความเป็นเอกภาพของชาติ ที่สร้างเสริมให้เกิดความภูมิใจ
และความสามัคคีของคนในประเทศและหรือในพื้นที่ เมื ่อผนวกกับแนวความคิดชาตินิยม (nationalism) 
นโยบายการว่าจ้างแรงงานก็อาจจะคงอยู่ในรูปแบบของการปกป้องและให้สิทธิแรงงานไทยสูงกว่าชาติอื่น ๆ 
คล้ายปัจจุบันก็เป็นได้ ดังนั้น แกนการเปิดรับแรงงานนานาชาติจึงมีความเป็นไปได้อยู่ 2 ทางด้วยกัน คือ 
“หลากหลายทั่วโลก” (global diversity) หรือ “เอกภาพในท้องที่” (local unity) แสดงดังภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 แกนที่ 1 การเปิดรับแรงงานนานาชาติ 

ในอีกด้านหนึ่ง แนวความคิดการผนวกเอาแรงงานระดับนานาชาติหรือการสร้างเอกภาพของแรงงาน
ในท้องที่อาจเกิดข้ึนได้จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินเศรษฐกิจในโลก กล่าวคือ ในปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อก
เชน (Blockchain) ที่ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology 
:DLT) เริ่มได้รับการยอมรับและมีการทดลองใช้งานในภาครัฐหลายที่ทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็เริ ่มมี
การศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้  (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2562ก) 
ทั้งนี้ นักเทคโนโลยีด้านบล็อกเชนเริ่มสนทนาถึงความเป็นไปได้ที่ DLT จะเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพของธนาคาร
กลางแต่ละประเทศ (Huang, 2019; Lannquist, 2019) ซึ่งจะเป็นการปรับระบบด้านการเงินใหม่ทั้งหมด 
และอาจจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้รัฐสามารถรับรู้และตรวจสอบแรงงานที่หลากหลายได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
และหรือเป็นสัญชาติใดก็ตาม  

ขาของแกนด้าน ”ความหลากหลายทั่วโลก” เป็นภาพอนาคตที่เห็นแรงงานในประเทศเป็นแรงงาน
นานาชาติ มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ทำงานจนถึงระดับพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ถึงแม้ภาพอนาคตฐาน
จะเห็นว่าเทคโนโลยีการเชื่อมต่อจะทำให้โลกใกล้กันมากขึ้น และแนวโน้มการเดินทางจะเพิ่มขึ้นตามมา  แต่
ภาพของขาในแกนนี้ จะเป็นภาพที่แรงงานหลากหลายในบริษัท ห้างร้าน หรือกระทั่งพื้นที่ทำงานรูปแบบต่าง 
ๆ ซึ่งจะต่างจากภาพความหลากหลายที่เกิดจากนักท่องเที่ยวมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ 
จะหลากหลายมากขึ้น และคนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติ
ใดก็ตาม 
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อีกขาหนึ่งของแกนคือ “เอกภาพในท้องที่” เป็นภาพอนาคตที่เห็นแรงงานในประเทศไทยยังเป็น
แรงงานเชื้อชาติไทยเป็นหลัก ทั้งนี้ คนไทยเองก็มีความหลากหลายในตัว การยอมรับความหลากหลายจะมีมา
ขึ้น แต่แนวความคิดในการรับแรงงานต่างชาติยังคงมีข้อจำกัดอยู่ หากเดินเข้าไปในพื้นที่ทำงานก็จะยังพบคน
ไทยเป็นส่วนมาก ถึงแม้จะมีชาวต่างชาติในประเทศไทยมากขึ ้นเรื ่อย ๆ แต่คนเหล่านั ้นจะถูกนับเป็น
นักท่องเที่ยว แม้ว่าหลายคนอาจจะทำงานอยู่ในเมืองไทย ไม่ว่าจะในบริษัทข้ามชาติ ในลักษณะคนไร้ถิ่นดิจิทัล 
(digital nomad) หรือในลักษณะแรงงานแฝงก็ตาม 

แกนที่ 2 วัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้าง อีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปัจจัยเชิงคุณค่าของวัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้างในสังคมจะเป็น
ส่วนสำคัญที่ทำให้วิถีชีวิต ความต้องการการบริการ และพฤติกรรมการทำงานเปลี่ยนไป  ความเป็นไปได้เชิง
คุณค่าของสังคมในประเทศไทยที่จะส่งผลกระทบต่อระบบแรงงานยังคงมีแนวความคิดสองด้านที่ยัง ไม่แน่ชัด 
คือ ในด้านหนึ่ง การพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้การใช้ชีวิตและการทำงานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มโน
ทัศน์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ชีวิตอาจกลายเป็นเป้าหมายของคนทำงานและผู้ว่าจ้างหลาย
คน การทำงานจะไม่ยึดติดอยู่กับพื้นที่แต่จะยึดติดกับจอคอมพิวเตอร์โดยที่ตัวสามารถทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้บน
โลก และงานบริการขั้นพื้นฐานที่เป็นที่เป็นที่ต้องการจะเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ประสิทธิภาพการใช้ชีวิต ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อเทคโนโลยีและวิถีชีวิตก้าวไปอย่างรวดเร็วและมีช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์คนในบริบท
การทำงานมากขึ้น หลายคนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรและแรงงานที่เชื่อใจ
กัน การทำงานจะยังมีความติดพื้นที่อยู่บ้างเพราะการประชุมต่อหน้ายังมีคุณค่าอยู่ และการไว้เนื้อเชื่อใจจะ
ยังคงเป็นคุณค่าที่เทคโนโลยีมาแทนไม่ได้ ดังนั้น แกนวัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้างจึงมีความเป็น ไปได้
อยู่ 2 ทางด้วยกัน คือ “ติดที่ ติดใจ” (high-touch, place-specific) หรือ “ติดไป ติดจอ” (high-tech, on-
the-go) แสดงดังภาพที่ 20 
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ภาพที่ 20 แกนที่ 2 วัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้าง 

ขาของแกนด้าน “ติดที่ ติดใจ” เป็นภาพอนาคตที่การว่าจ้ างจะยังเน้นความไว้เนื ้อเชื่อใจกันอยู่ 
แรงงานคนจะเน้นงานบริการด้วยใจ เช่นงานบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพ และการแพทย์ งานบริการทำ
ความสะอาดในครัวเรือนจะยังเน้นการบอกต่อ หมอนวดจะไม่ใช่ใครก็ได้แต่จะเป็นคนที่นวดให้ประจำ เป็นต้น 
สำหรับงานในสำนักงาน ความจำเป็นในการประชุมต่อหน้ายังมีอยู่มาก การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้น
ต่อเมื่อมีคนมาใช้พ้ืนที่ทำงานอยู่ประจำ ความจำเป็นเชิงพ้ืนที่ในการทำงานจึงเชื่อมโยงต่อมาจากความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ที่ต้องการความรู้จักมักคุ้นและความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นพื้นฐานของการว่าจ้าง 

อีกขาหนึ่งของแกน คือ “ติดไป ติดจอ” เป็นภาพอนาคตที่การว่าจ้างจะเน้นเพ่ือการตอบประสิทธิภาพ
ของการทำงานมากที่สุด การใช้พื้นที่แพลตฟอร์มในเศรษฐกิจการแบ่งปันจะมีสูงขึ้น เนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่สนใจ
ว่าผู้รับจ้างเป็นใครต่อเมื่อคนนั้นสามารถทำงานบรรลุตามเป้าหมายได้ แรงงานจึงเน้นประสิทธิภาพของการ
ทำงานเป็นหลัก นอกจากนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีการเชื่อมต่อจะดีขึ้นตามภาพในอนาคตฐาน ความเป็นไปได้ที่
จะทำงานจากพ้ืนที่อ่ืนจะมีมาก ผู้รับจ้างอาจไม่เคยเจอผู้ว่าจ้างเลยก็เป็นได้ นอกจากนี้ ในเมืองเอง งานบริการ
ขั้นพื้นฐานที่ตอบโจทย์ประสิทธิภาพในการทำงานแต่ยังไม่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ได้จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก 
ทั้งท่ีคนว่าจ้างจะไม่รู้จักตัวตนของผู้รับจ้างเลยก็เป็นได้ 

3.2.2 ตัวละครในฉากทัศน์ 

ตัวละครที่นำมาใช้แทนลักษณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มีอยู่ทั้งสิ้น 5 คนด้วยกัน คือ ป้าดี จิ๋ว 
พลอย แดน และ โดมกับนิด โดยทั้ง 5 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจะครอบคลุมทั้งแรงงาน ผู้ว่าจ้าง และ
ธุรกิจแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละคนในอนาคตมีตามตารางที่ 12 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 12 ข้อมูลพื้นฐานของแต่ตัวละครในฉากทัศนอ์นาคต 

 
ช่ือ: ป้าดี 
อาย:ุ 60 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ตัวแทน: กลุ่มชายขอบ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• เป็นผู้นำครอบครัว เป็นคนเดียวที่หารายได้เข้าบ้าน 
• มีหลาน 2 คน อายุ 7 และ 9 ขวบท่ีต้องเลี้ยงดูเพราะลูกของตนแต่งงานใหม่  
• สามีพิการจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เมื่อ 5 ปีท่ีแล้ว จึงต้องดูแลเช่นกัน 
• เรียนจบเพียง ป.4 รับจ้างท่ัวไป มีทักษะการนวดและงานช่าง 
• อยู่ในชุมชนคนมีรายได้น้อย บ้านสร้างขึ้นมาเองจากวัสดุที่พอหาได้ 
คุณค่าและแนวความคิด 
• มองโลกในแง่ดี ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่น 
• พยายามเรียนรู้และขวนขวายเท่าท่ีได้ แต่มีข้อจำกัดทั้งด้านเงินและเวลา 
• ขยันทำมาหากิน กล้าลองงานใหม่ ๆ  
• เป็นคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่เกิด ไม่มีญาติพี่น้องจึงต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก 

 
ช่ือ: จิ๋ว 
อาย:ุ 42 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ตัวแทน: กลุ่มมวลชน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• พื้นเพเป็นคนขอนแก่นที่เข้ามามหานครกรุงเทพเพื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดัง เมื่อ

จบแล้วจึงหางานต่อ 
• เป็นวิศวกรข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ รายได้ดี 
• มีลูก 1 คน อายุ 10 ขวบจากภรรยาคนเก่าที่แยกทางกัน จึงต้องคอยให้เวลาและเอาใจ

ใส่กับลูกเป็นพิเศษ 
• พ่อและแม่มีอายุ 80 และ 73 ปีตามลำดับ จึงต้องเจียดเงินและเวลาเพื่อดูแลพ่อแมด่ว้ย 
คุณค่าและแนวความคิด 
• มุ่งมั่นทำงาน แต่จะเลือกให้ความสำคัญกับเวลาสำหรับลูกเสมอ 
• มีเพื่อนไม่มาก เพราะต้องให้เวลากับลูก แต่ใจดีและเห็นอกเห็นใจคนอื่น 
• หาทางเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะอยู่ในสายงานท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 
ช่ือ: พลอย 
อาย:ุ 23 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ตัวแทน: กลุ่มมวลชน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• โตมาจากครอบครัวขนาดเล็กที่อยู่ในคอนโดในกรุงเทพฯ เมื่อทำงานได้แล้วจึงย้าย

ออกมาเช่าคอนโดราคาถูกอยู่กับแฟน 
• เป็นนักตรวจสอบบัญชีที่กำลังเริ่มไต่เต้าทำงานอยู่ในบริษัทขนาดกลาง รายได้ไม่มาก

นักแต่พออยู่ได้ 
• พ่อแม่อายุ 60 ต้น ๆ แต่ทั้งคู่ยังทำงานอยู่ พ่อเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง และแม่เป็น

หมอที่เปิดคลินิกเป็นของตนเอง 
คุณค่าและแนวความคิด 
• รักสนุก ชอบงานสังสรรค์ ไปตามกระแสนิยมต่าง ๆ 
• ไม่มีเงินเก็บมากนัก ใช้เงินเดือนชนเดือน และมีหนี้สินอยู่พอสมควร พอเก็บเงินได้ก้อน

หนึ่งจะไปเที่ยว 
• เป็นคนเก่งทำงานได้ดี พยายามหาลู่ทางหารายได้เสริมอยู่จะได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่มากข้ึน 
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ช่ือ: แดน 
อาย:ุ 30 ปี 
สัญชาติ: แอฟริกาใต้ 
ตัวแทน: กลุ่มล้ำสมัย 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• เป็นคนแอฟริกาใต้เช้ือสายจีน 
• เป็นนักแต่งเพลงสำหรับใช้ในภาพยนตร์ เป็นนักเขียนบล็อกออนไลน์เกี่ยวกับเสียงและ

ดนตรี และเป็นครูสอนดนตรีตามที่ต่าง ๆ อีกด้วย 
• มีความสัมพันธ์แบบเปิดและเป็นคนไร้ถิ่นดิจิทัล (digital nomad)  
คุณค่าและแนวความคิด 
• ชอบเดินทางเป็นอย่างมาก ไปมาแล้วกว่า 50 ประเทศท่ัวโลก 
• ชอบเจอผู้คน และสร้างเพื่อนใหม่  
• มีเพื่อนรอบโลก จึงไม่ยึดติดว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหน ตราบใดที่ที่แห่งนั้นน่าสนใจ และ

สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจได้ 
• พื้นที่ท่ีเขาเรียกว่า “บ้าน” คือ ที่ท่ีเขาสร้างเพื่อนไว้มากซึ่งมีกว่า 30 ที่ท่ัวโลก 

 
ช่ือ: โดมและนิด 
อาย:ุ 35 และ 32 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ตัวแทน: กลุ่มแพลตฟอร์ม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
• ผู้ก่อตั้งบริษัทแพลตฟอร์มเรียกหมอนวดชื่อดัง ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี  
• ปัจจุบันกำลังหาหนทางขยายองค์กรไปยังตลาดอื่น ๆ 
• ทั้งคู่เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มผันตัวมาสอนประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่อีก

ทีหน่ึง ส่งเสริมให้ธุรกิจสตาร์ทอัพในมหานครกรุงเทพ 
คุณค่าและแนวความคิด 
• พยายามมองหาช่องว่างในตลาดการบริการและชีวิต ที่เทคโนโลยีจะสามารถเข้ามา

ตอบโจทย์ได้ 
• ด้วยมุมมองของผู้ประกอบการ การอยู่รอดขององค์กรเป็นเรื่องสำคัญที่สุด 
• ประกอบการด้วยแนวความคิดแบบเพรียว (lean) และอไจล์ (agile) เพื่อให้เกิดความ

ยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจที่สุด 

 

3.2.3 ฉากทัศน์  

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ฉากทัศน์ทั้งหมด 4 ฉากทัศน์ ประกอบด้วย 1) ห่วงใยภายในเมมเบรน 
(Attentive Membrane) 2) ไหลออกด้วยดิจิทัล (Digital Exosmosis) 3) สถิตทุกกาลเทศะ (Omnipresence) 
และ 4) ไหลเข้าด้วยความผูกพัน (Affectionate Endosmosis) การเล่าถึงแต่ละฉากทัศน์จะเริ่มต้นจากการ
อธิบายภาพพื้นฐานของฉากทัศน์นั้นก่อน โดยประเด็นหลักที่จะใช้อธิบายคือบทบาทของมหานครกรุงเทพต่อ
ประเทศไทยและหรือเมืองอ่ืน ๆ ทั่วโลก จากนั้นจะอธิบายลักษณะของงานบริการทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นส่งเสริม
ที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงลักษณะการว่าจ้าง และพื้นที่เมืองและการเดินทางผ่านตัวละคร แทนลักษณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทีม่ีอยู่ทั้งสิ้น 5 คนด้วยกัน คือ ป้าดี จิ๋ว พลอย แดน และ โดมกับนิด โดยที่ภาพ
ชีวิตของคนในเมืองเหล่านี้เป็นผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติกับตัวแทนคนที่
หลากหลาย (ภาคผนวก ก) นอกจากนี้ ในแต่ละฉากจะสรุปด้วยโอกาสและความท้าทายเชิงนโยบายต่อการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน รายละเอียดของแต่ละฉากทัศน์ดังที่ได้กล่าวมา มีดังต่อไปนี้ 
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ฉากทัศน์ที่ 1 ห่วงใยภายในเมมเบรน (Attentive Membrane): แรงงานชาติไทย ทำงานติดที่ จ้างงาน
ติดใจ  

ในฉากห่วงใยภายในเมมเบรน โอกาสงานในพื้นที่มหานครกรุงเทพยังคงมีเสมือนเยื้อหุ้มที่รองรับ
เฉพาะแรงงานไทย นอกจากนี้วัฒนธรรมการทำงานและการจ้างงานยังคงติดกับพื้นที่ ดังนั้น ในฉากห่วงใย
ภายในเมมเบรน มหานครกรุงเทพจะยังมีความสำคัญมากต่อประเทศไทย เนื่องจากยังเป็นพ้ืนที่หลักในการหา
งานและทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการต่าง ๆ เนื่องจากคนยังต้องการเห็นหน้าคาดตาเพื่อสร้างสัมพันธ์
แบบไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน การกระจุกตัวของพื้นที่ทำงานบริการจะอยู่ตามพื้นที่ที่ต้องการบริการนั้น ๆ 
เช่น ในแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีการกระจุกตัวของธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ พื้นที่สำนักงานจะ
กลายเป็นพื้นที่จัดประชุมเสียโดยมาก และด้วยรูปแบบธุรกิจแบบเพรียว พ้ืนที่สำนักงานเริ่มถูกแบ่งขายในพ้ืนที่
ที่เล็กลงกว่าที่เห็นในปัจจุบัน ฐานเศรษฐกิจในมหานครกรุงเทพจะไม่ใหญ่มากนัก เนื่องจากแรงงานไทยเป็น
สังคมสูงวัยและคนวัยแรงงานจะกระจายตัวอยู่ตามเมืองรองอื่น ๆ ที่เริ่มมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงเทียบเท่ามหา
นครกรุงเทพ ทั้งนี้ มหานครกรุงเทพจะต้องแข่งกับเมืองอื่น ๆ ในประเทศไทยและอาเซียนเพ่ือหาจุดเด่นด้าน
การบริการในเมือง เพื่อดึงดูดและส่งเสริมให้ภาคบริการในเมืองเฟื่องฟูและมั่นคงต่อการพัฒนาเมืองในระยะ
ยาวได้ 

 ป้าดี ในวัย 60 ปี ป้าดียังคงทำงานอยู ่ เนื ่องจากมีภาระเลี ้ยงดูที ่บ้าน ทั ้งนี ้ ทุกเช้าป้าดีจะขับ
มอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานทั้งสองเข้าโรงเรียน และไปรับหลานตอนเวลาบ่าย 4 โมงเย็น และยังต้องคอยหุงหา
อาหารให้กับสามีท่ีไม่สามารถเดินได้ ด้วยภาระอันหนักหน่วงที่บ้าน ป้าดีไม่สามารถทำงานประจำได้ทั้งท่ีตนเอง
ต้องการรายได้ที่แน่นอนเพื่อมาเลี้ยงดูสมาชิกในบ้าน แต่เนื่องจากป้าดีเป็นหมอนวดมือดี แถมยังเป็นคนที่
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบ ป้าดีจึงได้รับการบอกต่อรับนวดตามบ้านเป็นประจำ ปัจจุบันมี
แอปพลิเคชันหมอนวดที่โดมและนิดเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง แต่ป้าดีสายตาไม่ดีมากนัก แถมอ่านหนังสือไม่คล่อง ป้าดี
จึงไม่ค่อยได้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ถึงแม้ป้าดีจะมีแอปพลิเคชันดังกล่าวบนมือถือและมันอาจจะทำให้ป้าดี
รับงานได้มากขึ้นก็ตาม ป้าดีมองว่าการบอกต่อยังคงมีความสำคัญอยู่ในสายงานอย่างป้าดี ภายหลังมานี้ ป้าดี
สังเกตว่าลูกค้าส่วนมากเป็นคนสูงอายุที่อยู่ติดบ้านมากขึ้น ป้าดีจึงเริ่มให้บริการผู้สูงอายุด้านอื่นด้วย เช่น 
อาบน้ำ ดูแลหายาและอาหารมาให้ งานดูแลผู้สูงอายุในบ้านกลายเป็นงานที่เพื่อนบ้านป้าดีในชุมชนหันมาทำ 
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แต่ป้าดีและเพ่ือน ๆ ของแกเองยังไม่สามารถจ้างคนมาเลี้ยงดูได้ ในชุมชนมีเพียงคนที่อยู่ในโครงการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่คอยมาดูแลผู้สูงอายุ 

 จิ๋ว งานในบริษัทจิ๋วยังดีอยู่ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจไม่ได้ต่างไปจากเดิมมาก การรับเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ในประเทศไทยเกิดขึ้นช้ากว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่แรงงานบริการด้านต่าง ๆ 
เพราะฐานลูกค้าคนไทยไม่ยอมรับหุ่นยนต์เสียเท่าไหร่ ในวันธรรมดาจิ๋วใช้เวลาส่วนมากอยู่ที่บริษัท เนื่องจาก
บริษัทมองว่าการทำงานด้วยกันช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ดีขึ้น ถึงแม้สังคมในบริษัทจะดีและทำให้จิ๋ว
รู้จักคนใหม่ ๆ แต่จิ๋วก็อดคิดไม่ได้ว่าด้วยงานอยู่ในระบบดิจิทัลแล้ว ทำไมเขาจึงต้องเสียเวลาเดินทางมาทำงาน
ที่บริษัททุกวัน แทนที่จะเอาเวลาดังกล่าวไปให้ลูกและครอบครัว ปัญหารถติดยังคงมีอยู่ในมหานครกรุงเทพ
เพราะคนยังใช้การเดินทางเพ่ือทำงานเป็นหลัก ราว ๆ ร้อยละ 60 ของรายจ่ายที่จิ๋วใช้หมดไปกับครอบครัวและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของลูก จิ๋วคิดอยากจ้างพี่เลี้ยงช่วยดูลูก แต่ก็ยังหาคนที่ไว้ใจไม่ได้ และไม่รู้จะไปหาจากไหน
เนื่องจากจิ๋วไม่ได้มีเพ่ือนที่สามารถพูดคุยกันเรื่องภาระครอบครัวได้มากนัก ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากอาศัย
อยู่ที่ขอนแก่นยังมีแม่บ้านชาวไทยที่ทำงานให้มาตั้งแต่จิ๋วยังเด็ก ๆ ตอนนี้แม่บ้านคนนั้นก็อายุ 65 แล้ว แต่ด้วย
ความผูกพัน และความไว้เนื้อเชื่อใจ คุณพ่อคุณแม่ก็ให้ทำต่อ และช่วยดูแลพ่อแม่ไปพลาง ๆ ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูง 
จิ๋วเริ่มรับงานเขียนโปรแกรมผ่านการบอกต่อของเพื่อนและลูกค้า จิ๋วจะใช้เวลาหลังลูกเข้านอนไปนั่งทำงาน
นอกเพ่ิมเติม 

 พลอย ไม่ค่อยสนิทกับพ่อแม่มากนัก เนื่องจากตอนโตมาพ่อแม่ทำงานหนักและไม่ค่อยมีเวลาทำความ
สนิทสนมกับพลอย หลังจากย้ายมาอยู่เองจึงไม่ค่อยได้ติดต่อพ่อแม่มากนัก อาจมีนัดเจอกันบ้าง 2-3 เดือนครั้ง 
ถึงแม้พลอยเป็นพนักงานตรวจสอบบัญชี แต่ก็ต้องเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมบ้าง เนื่องจากปัจจุบันปัญหา
การจัดการด้านการเงินเริ่มจะเกิดขึ้นภายใต้โปรแกรมที่ผิดพลาดหรือเป็นการสร้างโปรแกรมที่ไม่โปร่งใส งาน
ตรวจสอบบัญชีต้องเดินทางไปตามบริษัทของลูกค้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาสิ้นปีงบประมาณ 
ในหนึ่งวัน พลอยจึงต้องเดินทางไปตามบริษัทต่าง ๆ ค่อนข้างถี่ พลอยเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นหลัก แต่คนก็
แน่นตลอดวัน เพราะคนส่วนมากยังต้องเดินทางเพื่อไปทำงานประจำ ด้วยลักษณะงานที่ต้องเดินทางไป
ตรวจสอบบัญชีตามบริษัทต่าง ๆ ทำให้พลอยไม่มีเวลาหารายได้เสริมมากนัก บริษัทที่พลอยทำงานด้วยต้องการ
กำลังคนมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถหาได้ เนื่องจากแรงงานในวัยพลอยเริ่มน้อยลง เวลาพลอยนั่งรถไฟฟ้าเข้ามา
ทำงานตอนเช้า พลอยเห็นสัดส่วนของคนวัย 45-60 ปีเป็นส่วนมาก 

 แดน เคยมาอาศัยอยู่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ในครั้งนั้นเพ่ือนคนหนึ่งของ
แดนได้แนะนำให้รู้จักคนไทยที่ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ หลังจากคุยกันถูกคอ คนไทยคนนั้นได้ ติดต่อ
หาแดนมา 3 ปีให้หลัง เนื่องจากมีงานที่น่าสนใจให้แดนเข้ามาทำ ที่ผ่านมาแดนทำงานออนไลน์มาตลอด ไม่
ค่อยต้องเจอลูกค้าต่อตัวมากนัก การทำงานในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ จึงแตกต่างจากงานปกติที่แดนทำ ทั้งนี้ 
นอกจากงานที่แดนเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว แท้จริงแล้วแดนอยากกลับมากรุงเทพฯ อีกรอบเพราะแดนชอบที่
กรุงเทพฯ มีงานบริการที่หลากหลาย และแดนไม่ค่อยต้องทำอะไรเองมากนัก แต่เพื่อนคนไร้ถิ่นดิจิทัลจาก
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นานาชาติของแดนหลายคนที่เคยเจอกันในกรุงเทพฯ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว แทบไม่มีใครเลยที่ได้โอกาสทำงานกับ
บริษัทไทย เนื่องจากเขาเหล่านั้นเข้าไม่ถึงโอกาสการจ้างงานในไทยที่เน้นการบอกต่อกันภายในเครือข่ายเป็น
หลัก 

 โดมและนิด ธุรกิจแพลตฟอร์มหมอนวดของโดมและนิดไปได้ด้วยดี มีลูกค้าหลัก คือ นักท่องเที่ยวและ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในมหานครกรุงเทพในฐานะ Expat แต่คนไทยด้วยกันเองไม่ค่อยใช้แพลตฟอร์มนี้
เท่าไหร่นัก เนื่องจากคนไทยเมื่อเจอพนักงานที่ติดใจแล้วก็จะหาทางติดต่อโทรเรียกเอง และบอกต่อให้เพื่อน
และคนรู้จักอีกทีหนึ่ง หลังจากก่อตั้งธุรกิจนี้เริ่มอิ่มตัวแล้ว โดมและนิดจึงเริ่มหาทางขยายกิจการของตน ทั้งนี้ 
ด้วยพื้นฐานคุณค่าของคนไทยที่ยังต้องการความสัมพันธ์ระหว่างคนมากขึ้น ทำให้ธุรกิจทางเทคโนโลยีหา
ช่องทางขยายตัวได้ยาก โดมและนิดกำลังสนใจธุรกิจแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุอยู่ ต่อเนื่องมาจาก
แพลตฟอร์มหมอนวด แต่มีความไม่ม่ันใจว่าจะสามารถขยายตัวในตลาดของคนไทยได้หรือไม่ 

ในฉากทัศน์ห่วงใยภายในเมมเบรนนี้โอกาสหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ แรงงานไทยจะมีโอกาสหางานในรูป
แบบเดิมได้อยู่ องค์กรในลักษณะเดิมยังคงดำเนินการได้เนื่องจากคุณค่าของสังคมไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก ทั้งนี้ 
สถานการณ์สังคมสูงวัยจะทำให้ส่งผลด้านแรงงานในภาพรวมมาก แรงงานที่เป็นชาวต่างชาติจะเข้ามาแทรกซึม
ทั้งแบบที่เข้าระบบและไม่เข้าระบบ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการคนดูแลที่มากข้ึนอย่างต่อเนื่องในสังคมสูงอายุ
ของมหานครกรุงเทพ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มาส่งเสริมและดูแลผู้สูงวัยอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ มหานคร
กรุงเทพยังมีความท้าทายและความจำเป็นที่จะต้องยกระดับงานบริการให้สามารถดึงดูดผู้ใช้บริการต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนต่างชาติ เพ่ือเป็นหน่วยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไป 

 

ฉากทัศน์ที่ 2 ไหลออกด้วยดิจิทัล (Digital Exosmosis): แรงงานชาติไทย ทำงานติดไป จ้างงานติดจอ  

สำหรับฉากไหลออกด้วยดิจิทัล การทำงานจะอยู่ที่ไหนก็ได้ มีอิสระในการใช้ชีวิตเนื่องจากการหางาน
และทำงานขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นหลัก ด้วยความสำคัญของพื้นที่กายภาพที่
น้อยลง มหานครกรุงเทพในฉากนี้จะเริ่มมีบทบาทน้อยลงในฐานะแหล่งงาน เนื่องจากการทำงานมีอิสระเชิง
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พ้ืนที่มากขึ้น งานที่สามารถทำผ่านการสื่อสารออนไลน์ได้ จะไม่ยึดติดกับที่อีกต่อไป แรงงานหลายคนย้ายกลับ
บ้านเกิดทั้งที่ยังทำงานให้บริษัทในกรุงเทพฯ แรงงานบริการที่มีรายได้สูงมากพออาจกระจายอาศัยอยู่ใน
ประเทศอ่ืน ๆ แทน การเดินทางข้ามจังหวัด ภูมิภาค และประเทศจะมีมากข้ึน ในนัยนี้ มหานครกรุงเทพจึงเป็น
เพียงแหล่งทุนมากกว่าแหล่งงานให้กับคนไทย งานที่เหลืออยู่ในกรุงเทพฯ จะเป็นงานที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
ได้ (non-tradeable services) แทน เช่น งานบริการทำความสะอาด งานดูแลเด็ก งานดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
การเดินทางภายในเมืองจะกลายเป็นการเดินทางที่ไม่มีช่วงเร่งด่วนที่ชัดเจน แต่จะมีความต้องการในการ
เดินทางตลอด 24 ชั่วโมงใน 1 วัน เนื่องจากคนบริการจะกระจายตามความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น 
บทบาทของกรุงเทพฯ อาจเป็นเพียงพ้ืนที่ศูนย์รวมการเดินทางที่ง่ายต่อการนัดพบเพ่ือนฝูงและการประชุมงาน
ที่จำเป็นจริง ๆ  

 ป้าดี เริ่มหางานยากขึ้น เนื่องจากคนส่วนมากไม่ให้ความสำคัญกับการบอกต่อถึงความสามารถ ทักษะ 
และนิสัยการทำงานที่ดีของป้าดีอีกต่อไป หลายคนหันมาใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อหาบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการในทุก ๆ ด้านของชีวิต ป้าดีถูกความจำเป็นให้ต้องหัดใช้แอปพลิเคชันในการหางานนวด และงาน
บริการแม่บ้านรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งป้าดียังโชคดีที่มีลูกค้าเป็นคนสอนและแนะนำให้ป้าดีใช้ แอปพลิเคชันเหล่านี้ 
เพื่อนบ้านในชุมชนป้าดีหลายต่อหลายคนไม่มีโอกาสนั้น ทำให้คนที่ตกงานหลายคนย้ายกลับออกไปอยู่บ้าน
ของญาติพี่น้องในต่างจังหวัดที่เริ่มมีความต้องการงานบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากการกระจายตัวของแรงงาน
ออนไลน์ที่แผ่ขยายออกไป ป้าดีไม่ค่อยมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากนักเนื่องจากทุกคนต้องการบริการเพียง
อย่างเดียว แต่ไม่ได้ต้องการสานสัมพันธ์กันมากเท่าเดิม การทำงานผ่านระบบแพลตฟอร์มมีส่วนช่วยให้ป้าดีได้
รายได้มากขึ้น ในขณะที่ยังมีเวลารับส่งหลานเข้าโรงเรียนและดูแลสามีที่พิการอยู่บ้าน แต่ในขณะเดียวกัน 
หลังจากทำงานผ่านแพลตฟอร์มมาราว 5 ปีเต็ม ป้าดีเริ ่มรู ้สึกล้าจากงานง่ายขึ ้น เนื ่องจากต้องเดินทาง
ตลอดเวลา ป้าดีอยากหางานที่สามารถทำจากบ้านได้ แต่ป้าดีไม่มีทักษะที่จะสามารถทำงานเช่นนั้นได้ จึงมอง
ว่าตนอาจจะทำงานได้อีกสัก 3-5 ปีก็คงต้องเลิกรา โดยหวังว่าหลานสองคนจะเริ่มหาเงินเลี้ยงดูตนเองได้ส่วน
หนึ่ง 

 จิ๋ว ย้ายกลับไปอยู่ที่ขอนแก่นกับพ่อแม่ทั้งที่ตนยังถือตำแหน่งในบริษัทในมหานครกรุงเทพอยู่ โดยจิ๋ว
จะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเข้ามาในกรุงเทพฯ เพียงเดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้น ลูกน้องของจิ๋วเกือบร้อยละ 
50 กระจายอยู ่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั ่วประเทศ แต่ด้วยระบบงานในโลกดิจิ ทัลและการสื ่อสารที ่เก ิดขึ้น
ตลอดเวลา จิ๋วไม่ได้รู้สึกว่าประสิทธิภาพของงานลดลง การเดินทางเพื่อเข้างานและออกจากงานของจิ๋ว เหลือ
เพียงการเดินเข้าไปในห้องทำงานและเปิดการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบของบริษัทเท่านั้น ลูก ๆ ของจิ๋ว ไปโรงเรียน
ในขอนแก่น แต่จิ๋วให้ลูกเรียนออนไลน์จากหลักสูตรต่างชาติควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ลูกได้โอกาสเรียนรู้การอยู่ใน
สังคมและได้ความรู้ที่ทันสมัยไปพร้อม ๆ กัน จิ๋วทำงานที่บ้านและจัดแจงเวลาให้ตนเองมีเวลาอยู่กับลูกและพ่อ
แม่ของตน โดยจิ๋วจะมีห้องทำงานในบ้านตัวเองที่ระหว่างวันจิ๋วจะขลุกอยู่ในนั้น เมื่อลู กกลับมาบ้าน จิ๋วจะใช้
เวลาช่วงบ่ายและช่วงเย็นกับลูกและพ่อแม่ พอตกกลางคืนจิ๋วจะทำงานเขียนโปรแกรมที่ได้รับมาจากบริษัท
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ต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มงานอิสระ จิ๋วใช้แอปพลิเคชันในการเรียกคนมาช่วยดูแลพ่อแม่และทำความสะอาด
บ้าน ซึ่งมักเป็นคนที่ไม่ซ้ำหน้ากันมาตลอด 

 พลอย เนื่องจากพลอยเป็นคนกรุงเทพฯ อยู่แล้ว และไม่ได้มีรายได้มากพอที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น พลอย
จึงตัดสินใจอยู่กรุงเทพฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าวพลอยจึงได้รับหน้าที่ประจำการอยู่ในบริษัทที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีคนนั่ง
อยู่ประจำเพียง 4-5 คน ทั้งที่เป็นบริษัทขนาดกลางมีคนทำงานอยู่ราว 50 คน งานตรวจสอบบัญชีทำอยู่ใน
ระบบออนไลน์มากขึ้น พลอยจึงไม่ต้องออกเดินทางเพื่อไปตรวจสอบบัญชีที่บริษัทของลูกค้า แต่ด้วยความลับ
ของงาน พลอยจึงเป็นเพียงไม่ก่ีคนที่ยังต้องเข้าบริษัทเพ่ือทำงานอยู่ ทั้งนี้ พลอยเข้าบริษัทจริง ๆ เพียง 4 วันต่อ
สัปดาห์และใช้วันที่เหลือทำงานอื่น ๆ จากข้างนอกแทน ความอิสระในพื้นที่การทำงานนี้ ไม่ได้ทำให้พลอย
ทำงานน้อยลง หลายครั้งพลอยต้องทำงาน 6-7 วันต่อสัปดาห์เนื่องจากบริษัทขาดคน ประกอบกับแรงงานจบ
ใหม่น้อยลงเรื่อย ๆ วันอื่นที่เหลือจากการเข้าบริษัททำให้พลอยเดินทางไปทำงานตาม co-working space 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และพื้นที่อื่น ๆ ที่พลอยอยากลองไป ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ หลายครั้งต้องจองก่อนเนื่องจาก
คนส่วนมากใช้พื้นที่เหล่านี้ในการทำงานแทนพ้ืนที่ในบริษัท เพ่ือนของพลอยหลายคนที่เป็นฟรีแลนซ์ทำงานโดย
ไม่เจอลูกค้ามาก่อนแนะนำให้พลอยหารายได้เสริมจากการทำบัญชีบริหารด้านการเงินให้กับฟรีแลนซ์ผ่าน
แพลตฟอร์มงานด้านการเงิน ซึ่งเวลาพลอยรับงานเช่นนี้ พลอยไม่เคยรู้จักคนที่มาจ้างพลอยเลย  

 แดน เคยมาอาศัยอยู่กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยมากนัก เนื่องจากไม่ได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์กับคนไทยด้วยเท่าไหร่ คนที่แดนเจอส่วนมากเป็นคนไร้ถิ่นดิจิทัลเหมือนแดน ซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาอาศัย
ในกรุงเทพฯ ก็เข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวทั้งนั้น ปัจจุบัน แดนอาศัยอยู่ที่เบอร์ลินและคาดว่าจะอยู่ที่นี่ราว 6 
เดือนก่อนจะย้ายต่อ ในทางกลับกัน แดนกลับพบคนไทยในเบอร์ลินอยู่เรื่อย ๆ โดยคนไทยเหล่านี้หลายคนเล่า
ให้แดนฟังว่าตนทำงานในบริษัทไทยอยู่ แต่ย้ายมาอยู่เบอร์ลินเพราะต้องการอยู่ในเมืองที่ทำให้คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น เดินสะดวก มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ และมีคุณภาพน้ำและอากาศที่ดี แดนได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าคนเหลา่นี้
ส่วนมากทำงานในตำแหน่งสูง มีรายได้มากพอที่จะอาศัยอยู่ ในเบอร์ลิน และหลายคนเป็นนักเรียนอยู่และ
ทำงานผ่านระบบออนไลน์เสริมไปด้วย 

 โดมและนิด ธุรกิจแพลตฟอร์มของโดมและนิดไปได้ดีมาก เนื่องจากคนไทยให้คุณค่ากับประสิทธิภาพ
การทำงานมากกว่าการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง คนหันมาใช้แพลตฟอร์มกันเป็นเรื ่องปกติของชีวิต 
นอกจากนี้ ระบบการทำงานในบริษัทต่าง ๆ ไม่ยึดติดกับพื้นที่เท่าแต่ก่อน ทำให้หลายคนย้ายไปอยู่ในพื้นที่
ต่างจังหวัด ทั้งท่ีตนยังต้องการความสะดวกสบายเหมือนอยู่ในมหานครกรุงเทพ โดมและนิดเห็นโอกาสนี้เมื่อ 5 
ปีที่แล้วจึงเริ่มที่จะขยายฐานตลาดของธุรกิจตนไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ปัจจุบันแพลตฟอร์มหมอนวด
ของโดมและนิดกระจายทั่วประเทศไทย และกำลังจะทดลองกระจายฐานการตลาดไปในเมืองอื ่น ๆ ใน
ต่างประเทศที่มีหมอนวดไทยอยู่แล้ว การจัดการเชิงแรงงานยังคงเป็นเหมือนเขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย และช่วยทำให้ระบบการส่งเงินกลับ (remittance) มาประเทศไทยของแรงงานเหล่านี้ทำได้ง่ายขึ้นด้วย  
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 ในฉากทัศน์ไหลออกด้วยดิจิทัลนี้ ความสำคัญเชิงพ้ืนที่จะน้อยลงในการทำงาน ทำให้ในนัยหนึ่ง ความ
หนาแน่นในมหานครกรุงเทพอาจไม่สูงขึ้นไปมากกว่านี้ แต่อีกด้านหนึ่ง ความท้าทายเชิงนโยบายจะมีมาจาก
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านแรงงานจากสังคมสูงวัย เนื่องจากสังคมไทยโดยรวมจะมีคนสูงอายุที่ต้องการ
การดูแลมากขึ้น ในด้านหนึ่ง ประเด็นนี้อาจจะยังคงเป็นโอกาสให้กับแรงงานบริการขั้นพื้นฐานหลายคนที่ยังไม่
สามารถปรับตัวเข้าสู่งานบริการอื่น ๆ ได้ แต่แรงงานบริการข้ันพื้นฐานที่สูงอายุเองก็จะมีความลำบากในการหา
งานในมหานครกรุงเทพ สำหรับบทบาทของมหานครจะคงเหลือความสำคัญเป็นเพียงแหล่งทุน มหานคร
กรุงเทพจะต้องปรับตัวให้กลายเป็นพื้นที่ที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนเมืองได้ เพราะนั่นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่
เหลืออยู่ไม่กี่ปัจจัยที่จะดึงดูดให้คนเลือกมาอยู่ในมหานครกรุงเทพ 

 

ฉากทัศน์ที่ 3 สถิตทุกกาลเทศะ (Omnipresence): แรงงานหลากหลาย ทำงานติดไป จ้างงานติดจอ  

ในฉากสถิตทุกกาลเทศะ แนวคิดการทำงานและคนที่นับเข้ามาเป็นแรงงานไม่ยึดติดกับพื้นที่และเชื้อ
ชาติอีกต่อไป ความหลากหลายจึงมีอยู่ในทุกที่ทั่วโลกไม่ว่าจะมองไปในส่วนไหน แต่ขณะเดียวกันทุกคนก็มีการ
เดินทางตลอดเวลาและมีอิสระที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ดังนั้นในฉากนี้ ชีวิตของคนบนโลกกระจาย
และหลากหลายคละกันในทุกพื้นที่ จะไม่มีพื้นที่หนึ่ง ๆ ที่มีเพียงคนเชื้อชาติเดียวอีกต่อไป แรงงานจะไม่ถูก
จำกัดด้วยเชื้อชาติ ทำให้มหานครกรุงเทพเต็มไปด้วยคนหลากหลายอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา แต่เพราะ
ทุกพ้ืนที่มีโอกาสในการทำงานเท่ากัน ทุกคนสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ มหานครกรุงเทพจึงเป็นเพียงหนึ่งใน
พื้นที่แหล่งงานและแรงงานที่ไม่ได้ต่างจากที่อื่นบนโลกมากนัก สิ่งที่แตกต่างจากที่อื่น  คือ สภาพทางกายภาพ
และสภาวะอากาศที่ร้อนชื้น ทำให้คนที่สนใจมามหานครกรุงเทพมาเพ่ือสัมผัสอากาศอบอุ่นจากพื้นที่ที่หนาว
จัด หรือมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากกายภาพที่แปลกตา ในฉากนี้ กรุงเทพฯ อาจจะยังมีความสำคัญเหนือ
เมืองอื่น ๆ ในประเทศไทยเนื่องจากมหานครกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการเดินทางไม่ว่าจะทางเครื่องบิน รถไฟ 
หรือรถยนต์โดยสารต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน การแข่งขันในระดับประเทศจะลดลงแต่จะกระจายลงสู่การแข่งขัน
ระดับเมืองแทน 
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 ป้าดี หางานได้ยากมาก เนื่องจากการแข่งขันของแรงงานจากหลากหลายเชื้อชาติล้นเข้ามาในมหานคร
กรุงเทพ นอกจากนี้ ด้วยความรวดเร็วและไร้ถิ่นฐานที่จับต้องได้ของคนที่มาใช้เมืองกรุงเทพฯ ป้าดีรู้สึกได้อย่าง
ชัดเจนว่าตนตามไม่ทันยุคสมัยแล้ว ความหลากหลายและความรวดเร็ว ทำให้ป้าดีเลือกที่จะยึดกับลูกค้าเก่า ๆ 
ที่ตนเคยสานสัมพันธ์ไว้เป็นหลัก นอกจากนี้ ป้าดีเห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงต้องเริ่มที่
จะเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และฝึกทักษะทางเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ไว้หารายได้เพ่ิมเติม ป้าดีถูกผลักดันให้ใช้แอป
พลิเคชันแพลตฟอร์มหมอนวดในการหางาน ซึ่งถึงแม้ป้าดีจะไม่สามารถพูดภาษาอ่ืนได้นอกจากภาษาไทย แอป
พลิเคชันงานบริการต่าง ๆ มีตัวเลือกแปลภาษาให้อัตโนมัติทำให้ป้าดีไม่ต้องสื่อสารเอง ในขณะเดียวกันป้าดีได้
เริ่มทำงานในแพลตฟอร์มคล้ายกับ Amazon Machanical Turk ของไทยเองเพื่อร่วมสร้างฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การสอนคอมพิวเตอร์ (training data) โดยกิจกรรมหลักของป้าดีบนแพลตฟอร์มดังกล่าวคือการเปิดมือถือแล้ว
คลิกท่ีข้อมูลที่ถูกต้อง โดยป้าดีจะได้เงิน 1 บาทต่อการคลิก 1 ครั้ง เพ่ือนบ้านของป้าดีหลายคนที่ไม่สามารถหา
งานได้ก็ย้ายกลับบ้านของตนในต่างจังหวัดเนื่องจากโอกาสงานได้กระจายตัวออกไป นอกจากนี้ แต่ละคนยังพอ
มีที่ดินในบ้านของตนไว้ปลูกพืชผักได้ ป้าดีผู้ไม่มีทางเลือกจึงต้องหาทางหารายได้ในมหานครกรุงเทพต่อไป 

 จิ๋ว ย้ายกลับไปอยู่ขอนแก่นเพ่ือดูแลพ่อแม่ของตน แต่ภาพของขอนแก่นก็เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน คือ มี
ชาวต่างชาติมากมายอาศัยอยู่ บริษัทที่จิ๋วทำงานอยู่มีกว่าร้อยละ 50 ที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งกระจายกันทำงานทั่ว
โลก จิ๋วผู้เรียนรู้ทักษะใหม่ตลอดเวลายังรู้สึกได้ถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าสมัยก่อน เพราะชาวต่างชาติหลายคน
มีทักษะที่สูงกว่าที่จิ๋วเรียนมา ยังเป็นโชคดีของจิ๋วที่จิ๋วทำงานด้านการออกแบบโปรแกรมและการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นหลัก การทำงานข้ามประเทศและเชื้อชาติในโลกที่หลากหลายจึงยังพอไปได้ 
แต่จิ๋วเริ่มต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมเพื่อทำให้ตนเองสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ด้วยการทำงานข้าม
ระหว่างหลายประเทศหลายครั้งจิ๋วจะมีนัดประชุมในตอนกลางดึก ทำให้จิ๋วไม่มีวันที่เหมือนกันสักวันเดียว ใน
ขณะเดียวกัน จิ๋วเริ่มเห็นว่างานที่ทำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถให้ผลตอบแทนที่มากกว่าและยอมให้จิ๋ว
รับงานอย่างอิสระมากข้ึนได้ จิ๋วจึงกำลังเริ่มดูว่าตนเองจะทำงานเป็นฟรีแลนซ์ด้านการออกแบบโปรแกรมเลยดี
หรือไม่ ลูกของจิ๋วโตมาในโรงเรียนที่มีเด็กจากหลากหลายชาติ ซึ่งจิ๋วมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่หลากหลาย จิ๋วจ้างคนเลี้ยงดูพ่อแม่และลูกของจิ๋วผ่านแพลตฟอร์มที่มี
แรงงานมากหน้าหลายตาอยู่ในนั้น โดยจิ๋วเริ่มเห็นว่ามีแรงงานจากเอเชียใต้และแอฟริกามากข้ึนกว่าเดิม 

 พลอย พลอยเป็นคนที ่เร ียนดีปานกลางและโชคดีมากที ่หางานได้ เนื ่องจากการแข่งข ันใน
ตลาดแรงงานมีสูง บริษัทหลายบริษัทรับพนักงานจากทุกเชื้อชาติที่สามารถเรียนรู้และทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยที่คนเหล่านั้นยังมีอิสระในการทำงานจากที่ไหนก็ได้บนโลก เพื่อนของพลอยหลายคนที่
พัฒนาตนเองไม่ทันก็ยังหางานไม่ได้ตั้งแต่จบออกมาพร้อมกัน ตั้งแต่พลอยทำงานมา ความยากในการทำงาน
ของพลอย คือ ระบบการเงินของโลกเริ่มกลายเป็นระบบที่เชื่อมต่อกันอย่างแนบเนียนมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่พลอย
เรียนมาค่าธุรกรรมการจัดการด้านการเงินข้ามประเทศปัจจุบันลดลงจนแทบจะไม่เหลือค่าธุรกรรมใด ๆ แล้ว 
ทำให้การไหลของเงินข้ามประเทศเป็นเรื ่องปกติใหม่ของโลก การตรวจสอบบัญชีพลอยจะใช้เครื ่องมือ
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แปลภาษาควบคู่กับโปรแกรมในการช่วยตรวจสอบการเขียนโปรแกรมที่อาจไม่โปร่งใสได้ ทำให้พลอยต้อง
เรียนรู้งานใหม่ ๆ และต้องคอยสืบค้นข้อมูลจากต่างประเทศตลอดเวลา  

 แดน แดนอาศัยอยู่ที ่ซานติเอโก ประเทศชิลี แต่ปัจจุบันมีงานแต่งเพลงในภาพยนตร์ที่รับมาผ่าน
แพลตฟอร์มให้กับบริษัทสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทย ด้วยระบบ 5G หรือสูงกว่าที่มีครอบคลุมเกือบทั่วโลก 
ทำให้แดนสามารถส่งร่างไฟล์หนังที่ประกอบด้วยดนตรีและการออกแบบเสียงของตนไปให้ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ รายได้ของแดนรับผ่านสกุลเงินออนไลน์เพราะแดน
สามารถนำมาใช้ได้ท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่าย co-working space ต่าง ๆ ทั้งยังมีการหักบางส่วนเพ่ือ
สมทบเข้าไปในกองทุนนานาชาติที่แดนซื้อไว้เป็นหลักประกันทางสุขภาพที่สามารถใช้ที่ ไหนก็ได้ นอกจากนี้ 
หลายครั้งที่แดนรับโครงการขนาดใหญ่มาที่ไม่สามารถทำได้คนเดียว แดนก็จะเข้าไปยังแพลตฟอร์มที่แดนใช้ใน
การรับงาน เพ่ือหาคนเข้าร่วมทีมด้วยอีกต่อหนึ่ง หลายครั้งแดนทำงานร่วมกับคนไทยที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์ม
เช่นเดียวกัน มากไปกว่านี้ บางกลุ่มสายงานเริ่มมีการสร้างเครือข่ายบนสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุยกันถึงเทคนิค
การทำงาน การบริหารเงิน รวมไปถึงทักษะใหม่ ๆ ที่จะมาเป็นประโยชน์ในสายงานของตน เป็นการสร้างสังคม
การทำงานในอีกรูปแบบหนึ่ง 

 โดมและนิด มีแรงงานจากหลากหลายเชื ้อชาติเข้ามาทำงานผ่านแพลตฟอร์มของตน ทำให้
แพลตฟอร์มเองไม่ขาดแรงงานที่จะมาให้บริการ ในทำนองเดียวกัน ด้วยความหลากหลายบนแพลตฟอร์ม โดม
และนิดต้องนำเทคโนโลยีการแปลอัตโนมัติเข้ามาใช้ เพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสเรียนภาษาอื่น ๆ สามารถสื่อสาร
ผ่านแพลตฟอร์มข้ามภาษาได้ ทั้งนี้ โดมและนิดหันมาใช้สกุลเงินออนไลน์บนแพลตฟอร์มแทน เพราะเป็น
วิธีการบริหารจัดการความหลากหลายทางการเงินที่สะดวกกว่า แต่ในขณะเดียวกัน การแข่งขันระหว่างธุรกิจ
ต่าง ๆ บนโลกมีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน 10-15 ปีที่ผ่านมา โดมและนิดคิดว่าตนโชคดีท่ีหันมาจับธุรกิจเรื่อง
การนวด เนื่องจากคนจากที่อื ่นไม่ได้คิดถึงตลาดนี้ ทำให้ธุรกิจแพลตฟอร์มหมอนวดของโดมและนิดมีข้อ
ได้เปรียบของการเป็นเจ้าแรก (first-mover advantage) แต่หลายธุรกิจทางเทคโนโลยีในประเทศไทยที่มี
คู่แข่งมากก็เผชิญกับการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดมาก เพราะได้รับแรงกดดันทั้งจากบริษัทต่างชาติ รวมถึง
บริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ในไทยที่มีแนวความคิดล้ำหน้ากว่า ปัจจุบันโดมและนิดเริ่มคิดที่จะขยายธุรกิจไปยงัที่
อ่ืน ๆ ทั่วโลก โดยเน้นให้หมอนวดไทยกลายเป็นครูสอนแรงงานอื่น ๆ จากทุกมุมโลกไปพร้อมกัน 

ในฉากทัศน์สถิตทุกกาลเทศะนี้ การเชื่อมต่อออนไลน์จะเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก ที่จะยอมให้
มหานครกรุงเทพมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายเมืองทั่วโลก ทั้งนี้ เนื่องจากทุกที่ทั ่วโลกมีความหลากหลาย
เหมือนกัน ความท้าทายหลักสำหรับมหานครกรุงเทพ นอกเหนือจากการทำให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ธรรมชาติส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีแล้ว มหานครกรุงเทพยังต้องรักษาวัฒนธรรมที่โดดเด่นท่ามกลางความ
หลากหลาย เพ่ือให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ดึงดูดคนจากนานาชาติได้ ในเชิงแรงงาน ความท้าทายหลักจะอยู่ที่
การพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น ไม่ว่าจะในระดับแรงงานบริการขั้นพื้นฐานหรือขั้นส่งเสริม 
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เนื่องจากกิจกรรมทั้งหลายจะอยู่บนพื้นที่ของโลกออนไลน์มากขึ้น การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นปัจจัย
สำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำอื่น ๆ ที่รุนแรงตามมา 

 

 

ฉากทัศน์ที่ 4 ไหลเข้าด้วยความผูกพัน (Affectionate Endosmosis): แรงงานหลากหลาย ทำงานติดที่ 
จ้างงานติดใจ 

สำหรับฉากไหลเข้าด้วยความผูกพัน มหานครกรุงเทพเป็นเหมือนบึงน้ำที่รองรับสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย
อยู่ด้วยกันเป็นระบบนิเวศท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน แต่ยังมีความสำคัญเชิงพื้นที่ที่จะดึงดูดให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อยู่คู่กับบึง
น้ำไปในระยะยาว ดังนั้นในฉากนี้ มหานครกรุงเทพจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายของแรงงานมาก
ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของการเดินทางและการเชื่อมต่อในรูปแบบอื่น ๆ ความสะดวกใน
การเชื ่อมต่อเหล่านั ้น ประกอบกับคุณค่าในความสัมพันธ์ระหว่างคน จะทำให้ มหานครกรุงเทพยังคงมี
ความสำคัญเชิงพื้นที่อยู่ และกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดแรงงานทั้งจากในและต่างประเทศ ชาวต่างชาติจะชอบมา
มหานครกรุงเทพ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีบริการครบครัน สามารถหางานได้อย่างหลากหลาย ทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มี
บริบทเชิงกายภาพและอากาศแตกต่างจากที่อื่น ๆ บนโลก ทั้งนี้ กรุงเทพฯ เองจะไม่ได้มีพื้นที่ส ำนักงานในรูป
แบบเดิมเป็นหลัก แต่จะกลายเป็นการเช่าพื้นที่ co-working space เสียส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องรองรับบริษัท
เกิดใหม่ และการร่วมกันทำงานในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน 

 ป้าดี เริ่มเห็นคนที่หลากหลายในชุมชนที่ตนอยู่ มีเพื่อนบ้านเป็นคนที่มาจากประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา เนื่องจากมหานครกรุงเทพกลายเป็นแหล่งงานที่ไม่จำกัดอยู่ที่
เชื ้อชาติไทย ความหลากหลายทำให้ป้าดีได้เรียนรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ และวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ๆ 
นอกจากนี้ ยังเป็นแรงผลักดันให้ป้าดีเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ อีกด้วย ในขณะเดียวกัน แรงงานใหม่ ๆ ที่เข้ามาใน
เมืองและในชุมชน ทำให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลป้าดีอยู่เนือง ๆ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านของป้าดีลง 
ถึงแม้ป้าดีจะยังต้องทำงานอยู่ แต่ภาระงานที่ลดลงทำให้สุขภาพจิตของป้าดีดีขึ้น ทั้งนี้ ป้าดียังได้รับงานนวดอยู่
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เรื่อย ๆ จากการบอกต่อของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาติไทยหรือต่างชาติ ทำให้ป้าดีสนุกกับการทำงานที่ได้เจอผู้คน
ที่หลากหลาย ป้าดีเริ่มใช้ภาษาที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้งานบริการของตนเป็นที่น่าประทับใจ และได้รับ
การบอกต่อ นอกจากนี้ ป้าดียังเริ่มรับสอนวิชาการนวดแผนไทยให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในชุมชนของป้าดี 
เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีทักษะบริการนวดแผนไทยที่ดีและมีคุณภาพ แรงงานบริการขั้นพื้นฐานหลายคนในชุมชน
ของป้าดี เข้ามาทำงานดูแลผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ทั้งนี้ แรงงาน
ต่างชาติที่เข้ามาเสริมทำให้ในภาพรวมประเทศไทยไม่ได้ขาดแรงงานวัยทำงานอย่างที่เคยคิดไว้ 

 จิ๋ว ทำงานในบริษัทที่กรุงเทพฯ และยังต้องไปทำงานที่บริษัททุกวัน เนื่องจากจิ๋วต้องคอยบริหาร
จัดการงานและความหลากหลายในทีมอยู ่ตลอดเวลา จิ ๋วจัดการประชุมอยู ่เรื ่อย ๆ เพื ่อให้พนักงานที่
หลากหลายในบริษัทสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงานของจิ๋วที่เป็นงานทางดิจทิัลที่
ใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมเป็นหลัก จิ๋วจึงพอมีเวลาในการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและบริหารงานอยู่
บ้าง แต่จิ๋วต้องพัฒนาทักษะทางภาษาให้มากข้ึนเพ่ือให้สามารถทำงานในบริบทดังกล่าวได้ โรงเรียนที่ลูกของจิ๋ว
เรียนเป็นโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนที่มีแต่เด็กไทยก็น้อยเต็มที ลูกของจิ๋วจึงโตมากับความสามารถ
ในการพูดภาษาได้หลายภาษา สามารถสื่อสารกับคนที่หลากหลายได้ เพ่ือนของจิ๋วบอกต่อพ่ีเลี้ยงชาวศรีลังกาที่
สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ ซึ่งหลังจากคุยกันและได้ให้ทดลองงานช่วงหนึ่ง จิ๋วไว้เนื้อเชื่อใจและยอมจ้างให้มา
ช่วยดูลูกของจิ๋วเพ่ิมเติม เพราะจิ๋วต้องอยู่ที่บริษัทเป็นส่วนมาก สำหรับพ่อแม่ของจิ๋วที่ขอนแก่น แม่บ้านคนเดิม
เริ่มไม่สามารถทำงานได้ดีเท่าที่ควร ทั้งยังแนะนำให้รู้จักแม่บ้านชาวปาเลาเข้ามาทำงานแทน ซึ่งพ่อและแม่ของ
จิ๋วจึงรับเข้ามาทำงานแทนเพราะเห็นว่าแม่บ้านคนเดิมเป็นคนแนะนำมา จิ๋วยังต้องหางานเพิ่มจากการบอกต่อ
ของลูกค้าและเครือข่ายเพื่อนฝูง เนื่องจากจิ๋วมีค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นมา สืบเนื่องมาจากที่จิ๋ว
ไม่สามารถดูแลคนเหล่านี้ได้ด้วยเวลาอันจำกัดของตัวเอง  

 พลอย ทำงานกับทีมผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีพลอยเป็นคนไทยคนเดียว เนื่องจากบริษัทในมหานคร
กรุงเทพเองก็มีหลากหลายมาจากหลายประเทศ พลอยใช้เวลาว่างที่มีอยู่ไม่มากเพื่อเรียนภาษาเพิ่มเติมเพื่อให้
ตนสามารถสื่อสารภายในทีมได้ดีขึ้น ในหนึ่งวันของพลอยจะต้องเดินทางไปตามบริษัทที่ตนต้องไปตรวจสอบ
บัญชีพร้อมกับทีม ทั้งนี้ หัวหน้าทีมของพลอยที่เป็นคนชาวอินเดียและชาวเวียดนามก็ยินดีสอนงานพลอยให้
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น ทีมงานที่พลอยทำงานด้วยกลายเป็นกลุ่ม
เพื่อนร่วมงานที่พลอยไว้ใจและสามารถปรึกษางานได้อย่างสบายใจ บริษัทของพลอยมีการรับคนอยู่อย่า ง
ต่อเนื่องและสามารถขยายบริษัทได้ เนื่องจากมีฐานแรงงานที่จบด้านบัญชีมาจากหลายชาติ ทั้งนี้ บริษัทจะต้อง
คอยจัดงานรวมใจพนักงานอยู่เรื่อย ๆ เพ่ือให้คนเข้าใจความหลากหลายและได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติท่ามกลาง
ความหลากหลายเหล่านั้น 

 แดน ตั้งใจมาอาศัยอยู่เมืองไทยเพ่ือทำงานออนไลน์ เพียง 3 เดือน แต่ระหว่างนั้นแดนได้เจอเพ่ือนคน
ไทยผ่านเพื่อนของตนอีกคนหนึ่ง ที่ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในไทย หลังจากการคุยกันอย่างถูกคอ 
เพ่ือนใหม่คนนี้จึงได้ยื่นข้อเสนอให้แดนมาทำงานในบริษัทด้วยกัน โดยมีโครงการภาพยนตร์สำคัญที่กำลังอยู่ใน
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ขั้นตอนการดำเนินการ แดนจึงเปลี่ยนแผนงานเพื่อลองทำงานในประเทศไทยดู โดยรายได้ของแดนถูกจ่ายเข้า
ระบบของไทย พร้อมทั้งโดยหักภาษีรายได้ ในขณะเดียวกันแดนก็ได้รับการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันกับลูกจ้าง
คนอ่ืน ๆ ในบริษัท ในทีมที่แดนเข้าร่วมมีทีมงานมาจากหลากหลายชาติร่วมกันเพ่ือสร้างภาพยนตร์ ทำให้แดน
ได้ประสบการณ์การทำงานที่สนุกและได้เพื่อนที่หลากหลาย แดนตั้งใจว่าหลังจากจบโครงการนี้ แดนอาจจะมี
โอกาสได้เดินทางไปเที่ยวบ้านของเพื่อนใหม่ที่มาจากหลากหลายประเทศ เพื่อจะได้เพิ่มพูนเครือข่ายของงาน
ด้านเสียงประกอบภาพยนตร์ของแดนมากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน เนื่องจากแดนเป็นคนมีพรสวรรค์และ
ขวนขวายในการทำงาน แดนเริ่มได้รับการแนะนำให้รู้จักกับคนในเครือข่ายการสร้างภาพยนตร์ในไทยมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีคนเสนองานให้จากการบอกต่ออย่างไม่ขาดสาย 

 โดมและนิด ธุรกิจของโดมและนิดพอไปได้ด้วยดี แต่การขยายตลาดให้ยั่งยืนเกิดขึ้นได้ยาก เพราะเมื่อ
ลูกค้าติดมือผู้ให้บริการนวดแล้วเขามักจะติดต่อกันเองและยึดการให้บริการจากหมอนวดคนนั้น ๆ เป็นพิเศษ 
ซึ่งแพลตฟอร์มงานแม่บ้านและงานบริการขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดมและนิดเล็งเห็นว่า
ที่ธุรกิจของตนยังไปด้วยดีอยู่นั้น เป็นเพราะมีคนหน้าใหม่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในมหานครกรุงเทพอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งคนหน้าใหม่มักจะยังไม่มีเครือข่ายและยังต้องการธุรกิจแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเริ่มสร้างเครือข่ายให้ตนเอง 
ทั้งนี้ การขยายธุรกิจของโดมและนิดจะเป็นการสอนทักษะการบริการด้านอื่น ๆ และทักษะทางภาษาเพื่อให้
แรงงานที่อยู่ในแพลตฟอร์มของตนสามารถบริการได้ดีขึ้นได้ 

 ในฉากทัศน์ไหลเข้าด้วยความผูกพันนี้ สร้างโอกาสงานให้กับคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งยังลด
ปัญหาแรงงานอันเกิดจากสังคมสูงวัย ในขณะเดียวกัน การแข่งขันของตลาดแรงงานจะสูงกว่าฉากทัศน์ห่วงใย
ภายในเมมเบรน โดยมีภาษาเป็นข้อจำกัดหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนให้คุณค่ากับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ความไว้เนื้อเชื่อใจและคำแนะนำล้วนก่อมาจากการสื่อสารที่หุ่นยนต์แปลภาษาไม่สามารถทำหน้าที่ได้
ทัดเทียม ในเชิงนโยบายการพัฒนาทักษะทางภาษาที่จะเสริมสร้างงานบริการให้มีคุณภาพดีขึ้นจะกลายเป็น
ประเด็นสำคัญต่อแรงงาน มากไปกว่านี้ เนื่องจากการเดินทางเพ่ือไปบริการตามที่ต่าง ๆ จะยังคงเป็นสิ่งจำเป็น
อยู่ ราคาการเดินทางและการเข้าถึงการเดินทางที่มีประสิทธิภาพจะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สร้างความ
เหลื่อมล้ำในฉากทัศน์นี้ 

3.3 อนาคตที่พึงประสงค์ (preferable future) 

ฉากทัศน์ทั้ง 4 ฉากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ล้วนมีข้อดีและข้อเสียคละกันไป และท้ัง 4 ฉาก ก็มีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตในระดับใกล้เคียงกัน การเลือกอนาคตที่พึงประสงค์เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ฉากทัศน์ทั้ง 4 ใน
ด้านความยั่งยืน (sustainability) ความเป็นธรรม (equity) และประสิทธิภาพ (efficiency) ในการพัฒนา โดย
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรูปแบบต่าง ๆ (ภาคผนวก ค: การประชุมกลุ่มย่อยประชุม
กลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) สรุปออกมาในตารางที่ 13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบอนาคตทางเลือกทั้ง 4 ฉากทัศน์ในด้านความยั่งยืน ความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ 

ฉากทัศน์ 

เกณฑ์การตัดสินอนาคตที่พึงประสงค์ 

ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ  
1) ห่วงใยภายในเมมเบรน (Attentive Membrane) = แรงงานไทย ทำงานติดที่ จ้างงานติดใจ 

เชิงบวก • การกระจุกตัวของงาน ไม่ว่าจะใน
เชิงย่าน หรือในเชิงสำนักงานจะ
ช่วยในเรื่องการแบ่งปันการใช้
พลังงานระหว่างวันให้ไมสู่งมาก
ต่อคน 

• ช่องว่างเชิงทักษะจะไม่กว้างมาก
เนื่องจากแรงงานไทยโดยรวม
ถนัดงานบริการพื้นฐานอยู่แล้ว 

• การแข่งขันด้านแรงงานต่ำที่สดุ
เมื่อเทียบกับฉากทัศน์อ่ืน 

• สามารถต่อยอดฝีมือแรงงาน และ
พัฒนาความด้านการบริการไดด้ี 
เนื่องจากเศรษฐกิจในไทยยึดแก่น
จิตใจบริการเป็นฐานอยู่โดยมาก 

เชิงลบ • มีกำแพงทางทักษะและความ
จำเป็นในการพัฒนานวัตกรรม
และบุคลากรด้านเทคโนโลยแีละ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและทรัพยากรเมือง 

• ความไมเ่ป็นธรรมจะเกิดขึ้นกับ
แรงงานต่างชาติที่ไมไ่ด้รับการ
รองรับ หากท่ีอื่นมีโอกาสงานท่ี
ดีกว่า แรงงานเหล่านี้ก็จะย้าย
ออก 

• ขาดแรงงานจากสังคมสูงวัย 
• ฐานเศรษฐกิจจะมีขนาดเล็กท่ีสุด

เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นและ
พึ่งพาอยู่เพียงในประเทศ 

2) ไหลออกด้วยดิจิทัล (Digital Exosmosis) = แรงงานไทย ทำงานติดไป จ้างงานติดจอ 
เชิงบวก • ความสำคญัเชิงพื้นที่ของมหานคร

กรุงเทพที่น้อยลงจะกลายเป็น
แรงผลักดันให้มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

• แรงงานมีอิสระมากขึ้น มีโอกาส
หางานและรายได้มาเติมเต็มส่วน
ที่ขาดไปได ้

• แรงงานมีโอกาสในการหาความ
สมดลุของเวลาในชีวิต 

• การแบ่งสัดส่วนและจ้างงานจะทำ
ให้ระบบงานมีประสิทธิภาพขึ้น 

• การทำงานและการประชุมงานจะ
สั้นและกระชับขึ้นทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานมสีูงขึ้น 

เชิงลบ • การกระจายตัวของที่ทำงานจะทำ
ให้การใช้พลังงานต่อคนสูงข้ึน 

• รายได้ที่ไม่แน่นอนของแรงงานจะ
กลายเป็นความเสี่ยงทางสังคม
เมื่อเกิดภัยพิบัติตา่ง ๆ 

• ช่องว่างทางดิจิทัลและเทคโนโลยี
จะกลายเป็นกำแพงในการหางาน 

• แรงงานบริการขั้นพื้นฐานใน
ระบบจะเปราะบางท่ีสุดเนื่องจาก
ผู้ว่าจ้างสามารถจ้างผ่านแอปฯ 

• ขาดแรงงานจากสังคมสูงวัย 
• ฐานเศรษฐกิจจะมีขนาดเล็ก

เนื่องจากต้องพึ่งพาแรงงานไทยที่
มีทักษะด้านเทคโนโลยีมาก แต่คง
มีอยู่อย่างจำกัด 

3) สถิตทุกกาลเทศะ (Omnipresence) = แรงงานหลากหลาย ทำงานติดไป จ้างงานติดจอ 
เชิงบวก • ความสำคญัเชิงพื้นที่ของมหานคร

กรุงเทพที่น้อยลงจะกลายเป็น
แรงผลักดันให้มีการจัดการ
สภาพแวดล้อมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

• แรงงานมีอิสระมากที่สดุ เพราะมี
โอกาสหางานและรายได้จากทั่ว
โลก 

• แรงงานมีโอกาสในการหาความ
สมดลุของเวลาในชีวิต 

• ไม่มีปญัหาขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากเปิดรับแรงงานต่างชาติ
เข้ามาแทน 

• โอกาสงานท่ีมีอยู่ทั่วโลกจะ
ส่งเสริมให้บริษัทและฟรีแลนซ์
สามารถเปิดตลาดใหม่ได้มากข้ึน 

เชิงลบ • การกระจายตัวของที่ทำงานจะทำ
ให้การใช้พลังงานต่อคนสูงข้ึน 

• การเดินทางระยะไกลจะเป็นท่ีมา
ของการใช้พลังงานท่ีสิ้นเปลือง

• แรงงานต้องปรับตัวในด้าน
เทคโนโลยีสูงมากซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำตามมา 

• การจัดระบบสวัสดิการให้แรงงาน
ที่ไร้ถิ่นฐานชัดเจนจะกลายเป็น
ความท้าทายสำคัญ ซึ่งต้องการรัฐ
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ฉากทัศน์ 

เกณฑ์การตัดสินอนาคตที่พึงประสงค์ 

ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ  
ยิ่งข้ึน รวมถึงพลังงานจากการใช้
เครื่องมือดิจิทลัที่สูงข้ึนด้วย 

• การแข่งขันสูงของแรงงานอาจ
ส่งผลให้แรงงานชาวไทยบางส่วน
หางานไมไ่ด ้

ที่มีความพร้อมและทักษะทาง
เทคโนโลยีสูงเข้ามาจัดการ 

4) ไหลเข้าด้วยความผูกพัน (Affectionate Endosmosis) = แรงงานหลากหลาย ทำงานติดที่ จ้างงานติดใจ 

เชิงบวก • การกระจุกตัวของงาน ไม่ว่าจะใน
เชิงย่าน หรือในเชิงสำนักงานจะ
ช่วยในเรื่องการแบ่งปันการใช้
พลังงานระหว่างวันให้ไมสู่งมาก
ต่อคน 

• แรงงานต้องปรับตัวในบางส่วน 
แต่ยังสามารถพึ่งงานบริการขั้น
พื้นฐานท่ีเน้นจิตใจบริการได้ 
ถึงแม้มีการแข่งขันจากแรงงาน
นานาชาติ 

• ไม่มีปญัหาขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากเปิดรับแรงงานต่างชาติ
เข้ามาแทน 

• สามารถต่อยอดฝีมือแรงงานและ
พัฒนาทักษะด้านการบริการได ้

เชิงลบ • มีความท้าทายท่ีจะต้องพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้
เพียงพอ และตอบโจทย์กับคนท่ี
หลากหลาย ท้ังที่ราคาที่ดินใน
มหานครกรุงเทพจะสูงเกินกว่า
ความคุ้มค่าทางการเงิน 

• ความไมเ่ป็นธรรมจะเกิดกับ
แรงงานท่ีไม่สามารถเข้าถึงงาน
บริการที่ต้องใช้ภาษาที่
หลากหลายได้ ถึงแม้จะมี
เทคโนโลยีมาช่วยก็ตามท ี

• การขยายฐานเศรษฐกิจเป็นไปได้
ยาก เนื่องจากต้องคอยเจาะกลุ่ม
ลูกค้าท่ีหลากหลายและไร้ทิศทาง
มากขึ้น 

นอกจากจากการเปรียบเทียบอนาคตทางเลือกท้ัง 4 ฉากทัศน์ในด้านความยั่งยืน ความเป็นธรรม และ
ประสิทธิภาพดังกล่าว ยังวิเคราะห์ฉากทัศน์ทั้ง 4 ผ่านโอกาสและความกังวลจากผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการซึ่งเป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ (ภาคผนวก ค) สรุปมาเป็นประเด็นหลักที่พบ
ในการเปรียบเทียบอนาคตทางเลือก และการประชุมมเชิงปฏิบัติการในการช่วยกำหนดอนาคตพึงประสงค์ คือ 
1) ความสมดุลของตลาดแรงงาน 2) โอกาสการหางาน 3) ลักษณะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 4) ความท้าทายใน
การบริหารงาน 5) ความท้าทายในการประกอบธุรกิจ และ 6) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากการวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปได้ว่า อนาคตที่พึง
ประสงค์สำหรับการทำงานในเมืองของมหานครกรุงเทพ คือ ฉากทัศน์ไหลเข้าด้วยความผูกพัน ที่มีแรงงาน
อยู่หลากหลาย ในขณะที่คนยังให้คุณค่ากับการปฏิสัมพันธ์ โอกาสการหางานผ่านเครือข่ายยังคงมีอยู่ และการ
ให้บริการยังเน้นคุณภาพที่ประทับใจ โดยรายละเอียดของเหตุผลการเลือกฉากทัศน์นี้ มีดังต่อไปนี้ 

ความสมดุลของตลาดแรงงาน แรงงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
เมือง ด้วยสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ปัญหาแรงงานขาดตลาดจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญใน
การชะลอการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองตามมาด้วยเช่นกัน ในขณะเดียวกัน กรุงเทพฯ ใน
ปัจจุบันยังคงเป็นศูนย์รวมแรงงานของประเทศไทยอยู่ ทำให้เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ของมหานครกรุงเทพไม่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาการขาดแรงงานมากนัก และถ้าหากมหานครกรุงเทพเริ่มได้รับผลกระทบดังกล่าว สภาพ
ของปัญหาแรงงานในประเทศไทยคงจะเกินการเยียวยาไปแล้ว ในขณะเดียวกัน นอกจากแรงงานไทยแล้ว มหา
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นครกรุงเทพยังดึงดูดแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบเข้ามาทำงานบริการที่จำเป็นต่อธุรกิจต่าง ๆ อย่าง
ไม่ขาดสาย ในนัยนี้ มหานครกรุงเทพและประเทศไทยยังคงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ด้วยกำลังจากแรงงาน
ต่างชาติ (เอกพล บรรลือ, 2560)  

หากดูกรณีศึกษาการแก้ปัญหาด้านตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมสูงวัย ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่กำลังเผชิญปัญหานั้นอย่างรุนแรง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มแรงงานจาก 3 แหล่ง
ด้วยกัน คือ 1) คนสูงวัย 2) ผู้หญิง และ 3) ชาวต่างชาติ ทำให้ถึงแม้จำนวนคนในวัยแรงงานตั้งแต่ค.ศ. 2012-
2019 ลดลงถึง 4.7 ล้านคน จำนวนคนทำงานกลับเพ่ิมข้ึนถึง 4.4 ล้านคน (Ip, 2019) เมื่อกลับมามองมหานคร
กรุงเทพ นโยบายสำคัญท่ีจะช่วยหาสมดุลในตลาดแรงงานได้คงจะเป็นการยืดอายุการทำงานให้คนสูงวัย ซึ่งได้
กล่าวไว้แล้วในภาพอนาคตฐาน และการส่งเสริมให้ว่าจ้างชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งจะเป็นความท้าทายเชิงคุณค่า
ของสังคมและเชิงการบริหารจัดการในภาครัฐต่อไป ฉะนั้นแล้ว ในด้านประสิทธิภาพ (ตารางที่ 13) แกนการ
เปิดรับแรงงานนานาชาติด้านความ “หลากหลายทั่วโลก” จะเป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยคงศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของมหานครกรุงเทพต่อไป และจะช่วยส่งเสริมให้ตลาดแรงงานมีเสถียรภาพได้ 

ลักษณะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในกลุ่มภาคีงานวิจัยกันเองและกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งสองกลุ่มให้คะแนนกับขาความ “หลากหลายทั่วโลก” ในแกนการเปิดรับแรงงาน
นานาชาติค่อนข้างมาก สำหรับกลุ่มล้ำสมัย ความคิดเห็นสำคัญจะอยู่ที่ครรลองแนวความคิดการเป็นประชากร
ของโลก พร้อมกับแนวความคิดเสรีนิยม ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทย่อยเรื่องแกนปัจจัยสำหรับอนาคตทางเลือก 
ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นของกลุ่มชายขอบ มองว่าในปัจจุบันตนมีเพื่อนจากชาติต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นชีวิตที่หลากหลาย 
และชีวิตของตนสนุกและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกัน ตัวแทนกลุ่มชายขอบที่เป็นแรงงานต่างชาติ 
มองว่าหลายงานที่เขาเข้ามาทำเป็นงานที่คนไทยไม่ทำอยู่แล้ว การเข้ามาของแรงงานต่างชาติเพื่อเพิ่มปริมาณ
แรงงานจึงไม่เป็นการเพ่ิมการแข่งขัน แต่เป็นการเติมเต็มช่องว่างของแรงงานไทยเสียมากกว่า จากมุมมองทั้ง 3 
ด้านนี้ แกนการเปิดรับแรงงานนานาชาติด้านความ “หลากหลายทั่วโลก” จึงยังตอบโจทย์ในเชิงวิถีชีวิตและ
คุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับประเด็นด้านความสมดุลของแรงงาน 

โอกาสการหางาน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการหางาน คือ ปริมาณแรงงาน การใช้
เทคโนโลยีในการทำงาน และลักษณะแรงงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ในกลุ่มล้ำสมัย โอกาสการหางานจะไม่เป็น
ประเด็นมากนัก เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีทักษะและความพร้อมในการเรียนรู้และทำงานที่ทันสมัยอยู่ สำหรับกลุ่ม
มวลชน อาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันของแรงงานที่สูงขึ้นได้ หากการจ้างแรงงานต่างชาติกลายเป็นเรื่อง
ปกติ นอกจากนี้ การแข่งขันดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาที่ต้องปรับให้บัณฑิตมีความพร้อมที่ตรงกับ
ความต้องการผู้ว่าจ้างด้วย ทั้งนี้ กลุ่มที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ กลุ่มชายขอบ เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มที่มีความเปราะบางในงานและรายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้
โดยตรง มากไปกว่านี้ กลุ่มคนชายขอบยังเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางดิจิทัลอยู่ไม่
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มากนัก ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่เชื่อมโยงมาจากความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล จะส่งผลให้คนกลุ่มชายขอบไม่
สามารถฟ้ืนตัวหารายได้ได้ 

ฉะนั้นแล้ว สำหรับกลุ่มชายขอบ แกนวัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้างที่ไปทาง “ติดท่ี ติดใจ” จะ
เป็นอนาคตที่เขาเห็นช่องทางการหางานมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่องานบริการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นงานที่
กลุ่มชายขอบทำเป็นประจำ ความสัมพันธ์ระหว่างคนจะกลายเป็นสิ่งที่คนกลุ่มชายขอบสามารถใช้เป็นข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับแรงงานอื่น ๆ หากสังคมเริ่มให้คุณค่าไปในทาง “ติดไป ติดจอ” มากขึ้น กลุ่มชาย
ขอบจะกลายเป็นกลุ่มที่ไร้ทางออกและหาโอกาสฟื้นตัวได้ยากมากกว่า ฉะนั้นแล้ว ในด้านความเป็นธรรม 
(ตารางที่ 13) จะพบว่า การต่อยอดจากงานที่เน้นด้านจิตใจบริการที่แรงงานไทยมีความชำนาญอยู่แล้วจะ
ส่งเสริมให้แรงงานขั้นพ้ืนฐานมีโอกาสหางานต่อได้ 

ความท้าทายในการบริหารงาน สำหรับการบริหารงานของผู้ว่าจ้าง วัฒนธรรมการทำงานและการ
จ้างงานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเปลี ่ยนวิธีการบริหารงานไปโดยสิ้นเชิง การจ้างงานในเศรษฐกิจกิ๊กผ่าน
แพลตฟอร์มที่มีมากขึ้น ทำให้รูปแบบของการว่าจ้างต้องแบ่งงานและบริหารงานให้ชัดเจนกว่าเดิม จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี AI ที่ใช้การแบ่งงานออกให้ชาวต่างชาติช่วยทำผ่านแพลตฟอร์มจะต้อง
ออกแบบชิ้นงานนั้นให้ดี เพ่ือให้งานสามารถนำมาประกอบเข้ากับงานหลักได้โดยง่าย ทั้งยังต้องเป็นงานที่จบใน
ตัว (ภาคผนวก ข) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการว่าจ้างเกิดขึ้นผ่านระบบแพลตฟอร์มที่ไม่รู้จักตัวตนของผู้รับจ้าง 
การจ้างงานจะไม่มีการสั่งแก้งานภายหลังรับงาน หรือสื่อสารกันต่อเนื่อง 

มากไปกว่านั้น หากลักษณะการทำงานของคนเน้นไปในทิศทาง “ติดไป ติดจอ” มากขึ้นเรื่อย ๆ และมี
แรงงานอยู ่ในพื ้นที ่ต่าง ๆ ทั ่วโลก การจัดการเวลาประชุมด้วยโซนเวลาต่าง ๆ และจัดการแหล่งงานที่
หลากหลายจะเป็นความท้าทายสำคัญให้กับผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทีมงานไม่มากนัก 
ลักษณะวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์จึงน่าจะเป็นด้าน “ติดที่ ติดใจ” สอดคล้องกันกับแนวความคิดบน
พ้ืนฐานของโอกาสการทำงาน 

ความท้าทายในการประกอบธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจ ความสำคัญหนึ่งนอกเหนือจากการอยู่รอด
ของธุรกิจแล้ว คือ การขยายธุรกิจไปยังตลาดต่าง ๆ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ มองว่าหากคนยังให้คุณค่าการทำงานอย่าง “ติดที่ ติดใจ” ความท้าทายหนึ่งที่เขา
มองเห็นในการประกอบธุรกิจ คือ การสร้างธุรกิจใหม่ ๆ และการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี ทั้งนี้ ในตลาดงานบริการที่มีความเชื่อใจกันน้อย เช่น งานช่าง ธุรกิจแพลตฟอร์มกลับเข้ามามีส่วน
สำคัญในการสร้างความติดใจ ให้กับลูกค้าที่ว่าจ้างแรงงานผ่านแพลตฟอร์มของตน ทั้งที่งานยังคงต้องทำใน
พ้ืนที่ และต้องใช้การไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างอยู่ 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นปัจจัยที่เน้นการคำนึงถึง
ความยั่งยืนทางธรรมชาติ ถึงแม้ว่าประเด็นนี้จะไม่ได้ถูกกล่าวถึงในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่จากการ
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เปรียบเทียบฉากทัศน์ด้วยมุมมองดังกล่าว พบว่า การกระจุกตัวของงานและคนเชิงพ้ืนที่ที่มีผลพลอยได้เป็นการ
แบ่งปันพ้ืนที่จะมีส่วนสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรทางธรรมชาติได้โดยอัตโนมัติ 
แต่หากการกระจุกตัวของงานเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นตามในฉากทัศน์ที่ 1 ห่วงใยภายในเมมเบรน จะไม่มี
แรงผลักดันให้เมืองต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมอื่นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากนัก ฉะนั้นแล้ว ในด้านความยั่งยืน 
ฉากทัศน์ที่ 4 ไหลเข้าด้วยความผูกพัน จึงเป็นฉากทัศน์ที่น่าจะมีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการใช้
พลังงานจากการกระจุกตัวและการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้  

จากเหตุผลสำคัญต่าง ๆ ข้างต้น จึงสามารถสรุปออกมาได้ว่าอนาคตที่พึงประสงค์ด้านงานในเมือง จะ
เป็นอนาคตที่คนยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อยู่ (ติดท่ี ติดใจ) โดยที่มหานครกรุงเทพจะ
เปิดกว้างด้านแรงงานจากหลากหลายเชื้อชาติ อายุ และเพศ (หลากหลายทั่วโลก) โอกาสที่มาจากฉากทัศน์นี้ 
คือ การเติมเต็มแรงงานในสังคมสูงวัยด้วยแรงงานจากต่างชาติ การมีพื้นที่ในการปรับตัวเข้าสู่งานรูปแบบใหม่
สำหรับกลุ่มชายขอบ การเรียนรู้ข้ามความหลากหลาย และ การบริหารงานที่สมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับ
ความอิสระของแรงงาน ทั้งนี้ ความท้าทายที่ตามมา คือ การส่งเสริมให้ธุรกิจรายย่อยสามารถขยายฐานตลาด
ของธุรกิจของตนได้อย่างยั่งยืน ส่วนยุทธศาสตร์ในการสร้างและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจะอธิบายในบท
ถัดไป  
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บทท่ี 4 การวางแผนยุทธศาสตร ์ 

 

การวางแผนยุทธศาสตร์แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) การกำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ 2) 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายจากภาพอนาคต รวมถึง นโยบายเพื่อเตรียมรับมือกับอนาคตฐาน และ
นโยบายที่จะนำไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ 3) ผังสามมุมมองสู่อนาคต (three horizons framework) เป็นการ
นำปัจจัยต่าง ๆ ที ่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วในงานวิจัยนี ้มาจัดเรียงให้เห็นภาพความเชื ่อมโยงต่อช่องว่างเชิง
ยุทธศาสตร์ 4) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับทุกฉากทัศน์ คือ การนำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์จากส่วน
ที่ 2 และ 3 มาตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมในฉากอนาคตทางเลือกทุกฉาก และ 5) ยุทธศาสตร์กับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดฝัน คือ การนำนโยบายจากส่วนที่ 2 และ 3 มาตรวจสอบความยืดหยุ่น (resilience) ต่อเหตุการณ์ที่
รุนแรงและไม่คาดฝันมาก่อน เป็นการทดสอบอุโมงค์ลม (wind tunnel testing) อีกขั้นหนึ่ง โดยแต่ละส่วนมี
รายละเอียดดังนี้ 

4.1 การกำหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ (strategic goals and direction) 

4.1.1 หลักการในการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

ในภาพรวม การกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นฐานของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยหลักการ 3 ด้านที่
สำคัญ คือ ความยั่งยืน ความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ ซึ่งในนัยหนึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้กำลังมองเป้าหมายของ
อนาคตที่ผสานกันระหว่างด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจโดยที่ประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญทัดเทียมกัน
และในรายละเอียดยังมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย โดยแต่ละหลักการมีประเด็นที่
เกี่ยวเนื่องต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ความยั่งยืน (sustainability) ปัญหาภาวะโลกร้อนและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีของระบบนิเวศทางธรรมชาติต่าง ๆ กำลังเป็นปัญหารุนแรงระดับโลก ส่งผลให้องค์กรที่สำคัญ
ต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านความยั่งยืน ดังเช่นการตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ของสหประชาชาติ แนวคิดท่ีมาคู่กับความยั่งยืนในที่นี้ มี 3 
ด้านเป็นหลัก คือ 1) การเพิ่มพื้นที่ทางธรรมชาติกลับสู่เมือง ซึ่งประเด็นนี้นอกจากส่งเสริมความยั่งยืนทาง
ธรรมชาติของเมืองแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมเมือง และส่งผล
สืบเนื่องให้เมืองมีความน่าดึงดูดต่อแรงงานเป็นประโยชน์ต่อด้านเศรษฐกิจตามมา 2) การลดการใช้พลังงานที่
ไม่สามารถทดแทนได้ (non-renewable energy) และการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ จะ
สืบเนื่องมาจากความต้องเดินทางและเศรษฐกิจแบ่งปันในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นหลัก ในนัยแล้วจะเป็นผลมาจาก
ความประหยัดจากปริมาณคนใช้ในเมืองที่สามารถแบ่งปันการใช้งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ 
เช่น การแบ่งปันการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ หรือการแบ่งปันพื้นที่ทำงาน เป็นต้น และ 3) การเพ่ิม
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ความยืดหยุ่นให้กับเมืองให้พร้อมรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ ่งขึ้น 
สำหรับกรุงเทพฯ ภัยพิบัติด้านน้ำท่วมจะกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ เป็นต้น 

ความเป็นธรรม (equity) ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อความเป็นธรรมด้านงานมีพื้นฐานหลักมาจาก 3
ประเด็นหลัก คือ 1) การเติมเต็มช่องว่างโอกาสการหางานและหารายได้ โดยช่องว่างดังกล่าวจะรวมถึงปัจจัย
ทั้งด้านการเข้าถึงและคุณภาพของประโยชน์ที่จะได้รับ ในโลกอนาคตประเด็นสำคัญที่จะทวีความสำคัญต่อ
ความเป็นธรรมในสังคมมากขึ ้น คือ ช่องว่างทางความรู ้และทักษะ (knowledge gap) อันเนื ่องมาจาก
ฐานเศรษฐกิจที่จะมุ่งเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้มากยิ่งขึ้น ช่องว่างทางดิจิทัล (digital gap) อันเนื่องมาจากการ
ใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในการหางานและหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และช่องว่างทางภาษา ( language gap) 
อันเนื่องมาจากสังคมที่ก้าวเข้าสู่พหุวัฒนธรรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างความเป็นธรรมผ่านการสร้าง
โอกาสการหางานและรายได้จึงควรที่จะมีฐานมาจากช่องว่างที่สำคัญเหล่านี้ นอกจากนี้ 2) การลดการกีดกัน
โอกาสการหางานและหารายได้ ซึ่งอาจรวมถึงการกีดกันเชิงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ 
ถึงแม้มหานครกรุงเทพมีความหลากหลายอยู่เป็นพ้ืนอยู่แล้ว แต่การเข้าใจถึงรายละเอียดทางสังคมและการกีด
กันทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อการจ้างงานและแรงงานมีควาวมเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และปัจจัยสุดท้ายที่จะส่งผลต่อความเป็นธรรม คือ 3) คุณภาพชีวิตแรงงานที่นอกเหนือจากการ
ทำงานจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม ซึ่งปัจจัยนี้มีนัยสำคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับ 
สวัสดิการภาครัฐที่เป็นนโยบายการสนับสนุนแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ การบริการภาครัฐด้านอ่ืน ๆ 
จะต้องเข้าถึงได้โดยง่ายไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนในสังคม และพื้นที่สาธารณะที่จะต้องมีให้เพียงพอและเข้าถึง
ได้ง่ายต่อคนทุกรูปแบบ 

ประสิทธิภาพ (efficiency) ปัจจัยสุดท้ายที่ยังคงความสำคัญอยู่เพ่ือให้สังคมสามารถดำเนินไปได้ คือ 
ประสิทธิภาพ ซึ่ง ณ ที่นี้ มุ่งเน้นในประเด็นเชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในด้านการทำงานมี 
2 ด้านหลัก คือ 1) แรงงานจะต้องไม่ขาดแคลน สืบเนื่องมาจากการที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ถึงแม้มหานครกรุงเทพจะเป็นศูนย์รวมของงานและคนวัยแรงงานในประเทศไทย แต่ก็เริ่มเห็นได้ชัดว่าสังคมสูง
วัยกำลังจะกลายเป็นความปกติใหม่ของสังคม การขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจะ
กลายเป็นปัจจัยหน่วงสำคัญต่อประสิทธิภาพของผลผลิตในภาพรวม และ 2) ประสิทธิภาพจากตลาดแรงงาน
จากฐานตลาดที่เป็นการแข่งขันอย่างสมบูรณ์มากขึ้น แนวโน้มที่สำคัญซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ข้างต้น คือ 
การโน้มเข้าสู่ตลาดที่มีสภาพกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (monopolistic competition) มากขึ้นอย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากตลาดแรงงานที่เน้นทักษะและความพิเศษของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ ้น ทั้งนี้ ลักษณะของธุรกิจ
แพลตฟอร์มการว่าจ้างอาจผลักดันทำให้ตลาดที่ไม่สมบูรณ์เช่นนี้แข่งขันกันมากข้ึน เช่น จากแพลตฟอร์มที่เป็น
ตลาดโพรไฟล์แรงงาน (profile marketplace) หรืออาจเป็นแรงหักล้างทำให้ตลาดสมบูรณ์ขึ้นได้เช่นกัน เช่น 
แพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่จับคู่ (match maker) ระหว่างแรงงานที่ไม่ได้มีความต่างจากกันมากนักกับผู้ว่าจ้างโดย
เน้นประสิทธิภาพเป็นหลัก  
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4.1.2 การวิเคราะห์อนาคตที่พึงประสงค์ต่อหลักการในการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

จากบทที่ 3.3 อนาคตที่พึงประสงค์สำหรับการทำงานในเมืองของมหานครกรุงเทพ คือ ฉากทัศน์ไหลเข้าด้วย
ความผูกพัน: แรงงานหลากหลาย ทำงานติดที่ จ้างงานติดใจ เป็นฉากที่มีแรงงานอยู่หลากหลายเชื้อชาติ 
ในขณะที่คนยังให้คุณค่ากับการปฏิสัมพันธ์พบหน้ากัน โอกาสการหางานผ่านเครือข่ายเพ่ือนและคนรู้จักยังคงมี
อยู่เป็นหลัก และการให้บริการยังเน้นคุณภาพที่ประทับใจ บทนี้เป็นการปรับอนาคตที่พึงประสงค์ดังกล่าวให้
กลายมาเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยจะนำปัจจัยที่สรุปไว้ข้างต้นในตารางที่ 13 การเปรียบเทียบอนาคต
ทางเลือกท้ัง 4 ฉากทัศน์ในด้านความยั่งยืน ความเป็นธรรม และประสิทธิภาพมาเป็นฐาน  

จากตารางที่ 13 ฉากทัศน์ไหลเข้าด้วยความผูกพันที่พึงประสงค์นี้มีปัจจัยด้านความยั่งยืน คือ (+) 
การกระจุกตัวของงาน ไม่ว่าจะในเชิงย่าน หรือในเชิงสำนักงานจะช่วยในเรื่องการแบ่งปันการใช้พลังงาน
ระหว่างวันให้ไม่สูงมากต่อคน แต่ขณะเดียวกัน (-) มีความท้าทายที่จะต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ให้เพียงพอ และตอบโจทย์กับคนที่หลากหลาย ทั้งที่ราคาที่ดินในมหานครกรุงเทพจะสูงเกินกว่าความคุ้มค่า
ทางการเงิน ปัจจัยด้านความเป็นธรรม คือ (+) แรงงานต้องปรับตัวในบางส่วน แต่ยังสามารถพ่ึงงานบริการขั้น
พื้นฐานที่เน้นจิตใจบริการได้ ขณะเดียวกัน (-) ความไม่เป็นธรรมจะเกิดกับแรงงานที่ไม่สามารถเข้าถึงงาน
บริการที่ต้องใช้ภาษาที่หลากหลายได้ เนื่องจากจะมีการแข่งขันจากแรงงานนานาชาติที่สูงขึ ้นถึงแม้จะมี
เทคโนโลยีมาช่วยก็ตามที และสุดท้ายปัจจัยด้านประสิทธิภาพ คือ (+) ไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจาก
เปิดรับแรงงานต่างชาติเข้ามาแทน สามารถต่อยอดฝีมือแรงงานและพัฒนาทักษะด้านการบริการได้ แต่ใน
ขณะเดียวกัน (-) การขยายฐานเศรษฐกิจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องคอยเจาะกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและไร้
ทิศทางมากข้ึน 

 จากฐานของภาพอนาคตที่พึงประสงค์ซึ่งมีทั้งปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยเชิงลบที่จะต้องตอบโจทย์กับทั้ง 
3 กลุ่ม กลุ่มล้ำสมัย (mavericks) กลุ่มมวลชน (mass) และกลุ่มชายขอบ (marginals) จึงสรุปไว้เป็นตารางที่ 
14 และ 15 เพ่ือชี้ปัจจัยเชิงบวกและลบของคนแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ตารางที่ 14 สรุปปัจจัยเชิงบวกที่สำคัญจากภาพอนาคตที่พึงประสงค ์ 

ปัจจัยเชิงบวก ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ 

กลุ่มชายขอบ 
(marginals) 

• คนกลุ่มนี้อาจเป็นแรงงาน
ฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสเีขียวท่ี
ต้องการแรงงานพ้ืนฐานมาก 

• ยังคงมีโอกาสหางานในรูป
แบบเดิม ๆ คู่งานแพลตฟอร์ม 

• อัตราการว่างงานจะไมสู่ง
เพราะมีงานบริการพื้นฐานคอย
รองรับ 

กลุ่มมวลชน 
(mass) 

• ระบบรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพฯ จะ
เป็นทางเลือกสำคัญที่ส่งเสรมิ
ความยั่งยืนในการเดินทาง 

• สังคมให้รางวัลกับคนท่ีมีจิตใจ
บริการอยู่ ทำให้แรงงาน
ส่วนมากยังสามารถทำงานเพื่อ
เกื้อหนุนเทคโนโลยไีด ้

• มีแรงผลักดันเพื่อเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะตลอดเวลา 
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ปัจจัยเชิงบวก ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ 

กลุ่มล้ำสมัย 
(mavericks) 

• วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีคู่ความ
ยั่งยืนทางธรรมชาติจะดึงดดูคน
รุ่นใหม่เข้ามาในมหานครแห่งนี้
ได้ดีขึ้น 

 • ไม่ขาดแรงงาน เพราะมี
แรงงานจากต่างชาต ิ

ตารางที่ 15 สรุปปัจจัยเชิงลบท่ีสำคัญจากภาพอนาคตที่พึงประสงค์  

ปัจจัยเชิงลบ ความยั่งยืน ความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ 

กลุ่มชายขอบ 
(marginals) 

• มีความเสี่ยงสูงท้ังเชิงสุขภาพ
และการเงินต่อภัยพิบตัิทาง
ธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฝุ่นควัน 
PM2.5 และ PM10  

• มีความเสี่ยงต่อกำแพงด้าน
ภาษาสูงมาก เมื่อมีแรงงานจาก
ต่างชาติเข้ามาร่วมแข่งขัน 

• มีความเสี่ยงต่อประเด็นเรื่อง
การกีดกันด้วยเชื้อชาติ สีผิว 
หรือศาสนา 

• เป็นตลาดที่มสีภาพกึ่งแข่งขัน
กึ่งผูกขาดสูง (monopolistic 
competition) ทำให้การ
แข่งขันไม่สมบรูณจ์ากข้อมูลที่
ไม่ครบถ้วน 

กลุ่มมวลชน 
(mass) 

• การต้องเดินทางเพื่อไปทำงาน
ที่สถานท่ีทำงานมากจะทำให้
เมืองใช้พลังงานมากขึ้น
กว่าเดิม 

• มีความเสี่ยงต่อกำแพงด้าน
เทคนิคและภาษา เนื่องจาก
อาจไม่มตี้นทุนทางการเงินหรือ
เวลาที่จะเรียนรู้ แข่งขันกับ
แรงงานนานาชาติ 

• ความจำเป็นในการเดินทางไป
ทำงานจะเป็นตัวหน่วง
ประสิทธิภาพการทำงานใน
บางส่วน 

กลุ่มล้ำสมัย 
(mavericks) 

  • การขยายตลาดมีความลำบาก 
เพราะไม่สามารถใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยเีจาะกลุ่มที่ใช้
ความติดใจในการจ้างมากนัก 

4.1.3 เป้าหมายและแนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับอนาคตที่พึงประสงค์  

จากตารางที่ 14 และ 15 สามารถสรุปออกมาเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 1) แรงงานในมหา
นครกรุงเทพจะต้องไม่ขาดแคลน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ฉะนั้น ยุทธศาสตร์นี้จะต้องคำนึงถึงการดึงดูด
และเปิดโอกาสการว่าจ้างแรงงานที่หลากหลายจากภายนอกกรอบอายุ กรอบเชิงพื้นที่ และกรอบทางสัญชาติ
มากขึ้น ทั้งยังควรคำนึงถึงการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของแรงงานให้ตรงประเด็นกับรูปแบบงานในปัจจุบัน
และอนาคต 2) พลังงานและพื้นที่จะต้องแบ่งปัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ เพ่ิม
ความคุ้มค่าของการลงทุน รวมถึงเพิ ่มความเป็นธรรมให้แก่สังคม ทั้งนี้ การแบ่งปันต่าง ๆ อาจเกิดจาก
เศรษฐกิจแบ่งปันที่มีสูงขึ ้น หรือที่สำคัญไปกว่านั้น คือ การแบ่งปันจากพื้นที่สาธารณะ (public space) 
สาธารณูปการ (public facility) และสาธารณูปโภค (public infrastructure) เพราะการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะเหล่านี้จะกลายเป็นฐานรากของคุณภาพชีวิตคนเมืองที่ยั่งยืนต่อไป และ 
3) แรงงานจะต้องสามารถเลือกสวัสดิการที่เหมาะสมกับความต้องการตนเอง บริหารจัดการสวัสดิการรัฐ
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จะต้องบูรณาการและยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานอย่างเป็นองค์รวมและพร้อมที่จะ
ปรับตัวเมื่อแนวโน้มงานเปลี่ยนไป 

ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างงานกับคนในฐานะแรงงานและเมืองในฐานะแหล่งงานไม่สามารถแยกออก
จากกันโดยเด็ดขาดได้ ทำให้อนาคตของงานคืออนาคตของเมือง การวางแผนนโยบายสู่อนาคตที่มุ่งสู่เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ คือ  จึงควรดำเนินการตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์หลักตามข้อเสนอนี้ คือ 1) แรงงานในมหา
นครกรุงเทพจะต้องไม่ขาดแคลน 2) พลังงานและพื้นที่จะต้องแบ่งปัน และ 3) แรงงานจะต้องสามารถเลือก
สวัสดิการที่เหมาะสมกบัความต้องการตนเอง ก่อให้เกิดเป็นแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา คือ การสร้างรัฐ
สวัสดิการสำหรับคนทุกรูปแบบเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่น่าทำงานระดับโลก (inclusive welfare 
for our livable and workable global city) แนวทางยุทธศาสตร์หลักนี้จะเป็นการเตรียมรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงการทำงานและรูปแบบการว่าจ้างในอนาคตฐาน ทั้งยังเป็นการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่อนาคตพึง
ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน 

4.2 ผังสามมุมมองสู่อนาคต (three horizons) 

ผังสามมุมมองสู่อนาคต (ภาพที ่ 21) มาจากกรอบแนวความคิด three horizons (Sharpe, Hodgson, 
Leicester, Lyon, & Fazey, 2016) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยจัดเรียงประเด็นและปัจจัยต่าง ๆ ที่กำลังจะ
เกิดหรือเกิดขึ้นอยู่ โดยผังนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายย่อยที่ได้กล่าวไว้ใน
บทที่ 4.1 ข้างต้น 

 
ภาพที่ 21 ผังสามมุมมองอนาคต (Three horizons) 
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 ในรายละเอียด ปัจจัยต่าง ๆ ที่กวาดสัญญาณและน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตฐานถูกนำมาแบ่งอยู่ในปัจจัย
ที ่น่าเป็นห่วง (present concerns) ตามที่ปรากฏอยู ่ในช่วงปัจจุบันของแนว H1 และปัจจัยที่น่าต่อยอด 
(inspirational practices) ตามท่ีปรากฏอยู่ในช่วงปัจจุบันของแนว H3 ซึ่งปัจจัยที่น่าเป็นห่วงเหล่านั้น รวมถึง 
งานภาคอุตสาหกรรมจะหายไป งานบริการขั้นพื้นฐานที่จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ และคุณภาพชีวิตลดลงจาก
ภัยธรรมชาติและมลพิษ และปัจจัยที่น่าต่อยอดเหล่านั้น รวมถึงเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม แรงงานเศรษฐกิจกิ๊ก 
คนทำงานเกินวัยเกษียณ และมีปัจจัยด้านประสิทธิภาพ คือ (+) ดึงดูดแรงงานหลากหลาย เทคโนโลยีเชื่อมโลก 
(รถไฟความเร็วสูง ระบบ 5G) คนเมืองทำงานไร้ที่ทาง และทำงานในพ้ืนที่สาธารณะเมือง 

 ส่วนสถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต (future aspirations) ตามแนวของ H3 ในอนาคต 
เป็นการรวบรวบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากบทที่แล้วไว้ คือ แรงงานมีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี มี
สัญญาประชาคมสำหรับคนทำงานอิสระ จริยธรรมสมองกลและหุ่นยนต์ที่เสียภาษีแรงงาน แรงงานต่างวัยแต่ใจ
บริการไม่ต่างกัน รู้จักรู้ใจแรงงาน และสร้างพื้นที่ให้ชีวิตแล้วผลิตภาพจะเกิดตาม นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ควรจะคงไว้ด้วย (features to maintain) ตามแนวของ H1 ในอนาคต ซึ่งรวมถึง งานบริการอิสระ
ขั้นพ้ืนฐาน การใช้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทยท่ามกลางความหลากหลาย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

 ทั้งนี้ ส่วนที่สำคัญของแผนผังสามมุมมองอนาคตนี้ คือ ปัจจัยที่กำลังลองเชิง (innovations in play) 
ซึ่งปรากฏอยู่ในแนว H2 โดยปัจจัยเหล่านี้ เป็นแนวความคิด กระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่กำลังเริ่มเข้า
สู่สังคม โดยที่ยังไม่แน่ใจว่า จะเป็นปัจจัยสำคัญในการหนุนปัจจัยแกะกล่องให้กลายเป็นแนวทางสถานการณ์ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต H3 หรือหากนวัตกรรมดังกล่าวไม่ได้รับความยอมรับเป็นส่วนใหญ่ของสังคม 
สถานการณ์ในสังคมก็อาจกลับสู่แนวทางแบบเดิมตามแนว H1 

สืบเนื่องจากการสรุปประเด็นต่าง ๆ ด้วยผังสามมุมมองสู่อนาคตนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
กับทุกฉากทัศน์ในบทย่อยต่อไป จะนำเอาปัจจัยต่าง ๆ มาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อสานต่อปัจจัยที่น่าต่อยอด 
รับมือกับปัจจัยที่น่าเป็นห่วง ผลักดันหรือใช้ปัจจัยที่กำลังลองเชิงอยู่ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดสถานการณ์ที่ต้องการให้
เกิดข้ึนในอนาคต และเฝ้าระวังปัจจัยที่ควรคงไว้ให้ไม่หายไป 

4.3 การมองย้อนกลับ (backcasting) 

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ด้วยวิธีการมองย้อนกลับ (backcasting) ร่วมกับ
คณะวิจัยในโครงการคนเมือง 4.0 และภาคีเครือข่ายจากองค์กรภาครัฐ (ภาคผนวก ก) เป็นอีกหนึ่งวิธีการ
เพิ่มเติมประเด็นจากแผนผังสามมุมมองอนาคต ได้สร้างเป็นแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตามที่
ปรากฏในภาพที่ 22 โดยในแกนแนวนอน คือ เวลาจากปัจจุบันไปกระทั่งอีก 20 ปีข้างหน้า และแกนแนวตั้ง 
คือ ภาคส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบ่งเป็นภาคเอกชน (สีแดง) ภาครัฐ (สีฟ้า) และภาคประชาสังคม (สีเขียว) 
นอกจากนี้ จากภาพจะพบว่าข้อเสนอแนะนโยบายเพื่ออนาคตฐานกระจายกันอยู่ใต้กรอบเวลาที่ต่างกัน โดย
ปัจจัยหรือนโยบายที่เกิดข้ึนได้เร็วและง่ายจะสามารถสร้างแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงได้ก่อน ส่วนบางประเด็น
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ที่มีความซับซ้อนและกำลังจะเกิดขึ้นในระยะถัดออกไปจะเป็นประเด็นที่ต้องเริ่มวางแผนเพื่อสร้างโครงสร้าง
การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนถ่ายเกิดขึ้นโดยราบรื่นที่สุด  นอกจากนี้ จะพบว่า
ในภาพที่ 22 มีเส้นทางยุทธศาสตร์อยู่ทั ้งสิ้น 3 เส้นทางที่ครอบคลุมภาพรวมข้อเสนอแนะนโยบาย คือ 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมถึง ทักษะ ความหลากหลาย และระบบสวัสดิการ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เมือง และ 3) ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 22 ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับทุกฉากทัศน์ 
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4.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน  

กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเกิดจากการผสานศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จาก
ภาพที่ 22 จะพบว่า ยุทธศาสตร์นี้เชื่อมโยงทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ยังต้อง
คำนึงถึงประเด็นที่หลากหลายและเชื่อมโยงระหว่างกันและกัน โดยจะแยกอธิบายเป็นประเด็นย่อย เรียงจาก
การจ้างงานต่างวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเก็บข้อมูลรายได้และแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริม
สหภาพแรงงานอิสระ และการสร้างหลักประกันแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นผลลัพธ์สำคัญของยุทธศาสตร์นี้ 

การจ้างแรงงานต่างวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นประเด็นที่สามารถทำได้ทันทีในปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่มีเจ้าภาพและมีความต้องการที่ชัดเจน ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร์ย่อยนี้  คือ การสร้าง
โอกาสในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนมโนทัศน์ของแรงงานที่จะต้องเพิ่มการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษา
เพิ่มเติมจากเดิม และนายจ้างที่จะต้องลบภาพอคติเกี่ยวกับความหลากหลายด้านอายุ โดยโอกาสการเรียนรู้
และการจ้างงานอาจเป็นนโยบายภาคเอกชนเนื่องจากภาคเอกชนจะเข้าใจช่องว่างของทักษะแรงงานมากกว่า
ภาครัฐ ในขณะเดียวกันเอกชนก็เป็นผู้ว่าจ้างด้วย การที่เอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างฐานการเรียนรู้ให้กับ
แรงงานรูปแบบต่าง ๆ จะส่งเสริมให้การเรียนรู้และการว่าจ้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การเรียนรู้ที่กล่าวมา
อาจเป็นการเรียนรู้ทั ้งที่อยู่บนพื้นที่ออนไลน์หรือพื้นที่ในเชิงกายภาพเพื่อรองรับคนที่เข้าไม่ถึงการเรียนรู้
ออนไลน์ก็ได้ ความสำคัญของนโยบายนี้คือการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ โดยที่การเรียนรู้ดังกล่าวควรจะมีเนื้อหา
และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

การเก็บข้อมูลรายได้และแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มมีการดำเนินการจากทางภาครัฐในบางสว่น
แล้ว รวมถึงการดำเนินการโครงการพร้อมเพย์ การเริ่มต้นการทำ National Digital ID (NDID) กำลังเริ่มมีการ
แก้คำถามสำรวจแรงงานระดับชาติ โดยมีศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติร่วมกับกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนหลัก และมีการปรับวิธีการดำเนินการสำรวจให้กลายเป็นกระบวนการทางดิจิทัลมากขึ้น โดยมี
สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (Institute of Public Policy and Development: IPPD) ร่วมกับ
สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน การเก็บข้อมูลเชิงสังคมดังกล่าวจะสามารถถูกผนวกเข้ากับการ
เก็บข้อมูลการเงินรายบุคคลได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการนำ
ระบบบล็อกเชนมาใช้ในการเงินอย่างแพร่หลาย ข้อดีของการเก็บและผสานข้อมูลด้านประชากรและด้าน
การเงินเข้าด้วยกันอย่างละเอียดคือรัฐจะสามารถสร้างความเข้าใจในความต้องการสวัสดิการรัฐได้เจาะจง
ประเภทคนมากยิ่งขึ ้น (tailored made) สืบเนื่องให้รัฐสามารถจะจัดการปันสรรแบ่งส่วนงบประมาณได้มี
อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน รัฐจำเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้านการปกปิดข้อมูล
ส่วนบุคคล ด้วยข้อมูลจะกลายเป็นทรัพย์สินใหม่ของสังคม รัฐจะต้องมีแผนการการปกป้องข้อมูลอย่างแน่น
หนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเริ่มมีการเรียกค่าไถ่ (data ransom) (Popper, 2020) จากข้อมูลเมืองและ
ข้อมูลรัฐบ้างแล้ว ทั้งนี้ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนและตรงไปตรงมา การเปิดข้อมูลจากทั้ง



 

94 

สองฝ่ายจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมได้ดี
ยิ่งขึ้น  

การส่งเสริมสหภาพแรงงานอิสระจะกลายเป็นเรื่องท้าทายที่สำคัญ เนื่องจากแรงงานอิสระมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน การดำเนินงานด้านแรงงานในประเทศไทยไม่ค่อยเน้นให้เกิดสหภาพ
แรงงานมากนัก และความท้าทายดังกล่าวจะยิ่งมีสูงขึ้น เมื่อแรงงานอิสระอยู่อย่างกระจัดกระจายและแต่ละ
คนทำงานในส่วนของตัวเอง ทำให้การรวมตัวดังกล่าวจะเกิดยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ การมีสหภาพจะช่วยสร้าง
ฐานประชาสังคมในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่จะมาเอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากนี้ได้ โอกาสหนึ่งที่อาจ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบใหม่ ๆ คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น การสร้าง
กลุ่มบนสื่อออนไลน์เหล่านี้ หรือการสร้างประเด็นคำร้องให้คนลงชื่อออนไลน์ เช่น change.org จะกลายเป็น
เครื่องมือส่งเสียงสำคัญของแรงงานอิสระต่อไป 

สุดท้าย การสร้างหลักประกันแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อแรงงานอิสระกลายเป็นหนึ่งใน
แรงงานหลักที่ขับเคลื่อนสังคม และเมื่อแรงงานอิสระบางส่วนสามารถรวมกลุ่มเข้าด้วยกันได้ เมื่อใดที่แรงงาน
อิสระกลายเป็นแรงงานหลัก ตลาดประกันภัยและกองทุนสุขภาพหรือกองทุนเกษียณอายุ จะปรับตัวเพื่อตอบ
โจทย์คนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความเสี่ยงทางการเงินจากมุมมองของธนาคารและบริษัทประกันภัยอาจถูกลดลง
ได้เมื่อระบบการเงินของประชาชนสามารถถูกตรวจสอบโดยรัฐได้มากขึ้น ในอีกแง่มุมหนึ่ง หากมีการรวมกลุ่ม
ของแรงงานอิสระมากขึ้นเรื่อย ๆ การรวมกลุ่มเพื่อสร้างกองทุนกันเองก็มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนได้เช่นกัน 

โดยภาพรวม การเรียนรู้และการจ้างงานที่หลากหลายวัยและเชื้อชาติจะช่วยส่งผลให้ภาพรวมของ
เศรษฐกิจที่ต้องการแรงงานคนยังสามารถก้าวหน้าต่อได้แม้ในสังคมสูงวัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่
ละเอียดจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดค่าธุรกรรม (transactional costs) ในการจัดการความเสี่ยงด้าน
การเงินของแรงงานอิสระ การรวมกลุ่มจะช่วยให้แรงงานอิสระสามารถยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายได้อย่างมี
น้ำหนักมากยิ่งขึ ้น การสร้างหลักประกันแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกันรวมกลุ่มแบบ
ออนไลน์ หรือการสร้างกองทุนสะสมทรัพย์ออนไลน์ร่วมกัน ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างฐานด้านข้อมูลและความ
เข้มแข็งของแรงงานให้สุดท้ายแล้วรัฐสามารถที่จะสร้างทางเลือกสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับประชาชนได้ 
เพราะรัฐจะรู้จักและรู้ใจแรงงานมากยิ่งขึ้น 

4.4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง  

กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองตั้งอยู่บนพ้ืนฐานว่า หากงานอยู่ที่ไหนได้มากขึ้น ความสำคัญของ
เมืองที่เดิมคงอยู่กับการเป็นแหล่งงานจะถูกท้าทายด้วยวิถีการทำงานที่เปลี่ยนไป ความสำคัญของเมืองจะไม่ได้
อยู่ที่การเป็นแหล่งงานเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจัยเรื่องคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย และความน่าสนใจของ
เมืองจะกลายเป็นเครื่องมือดึงดูดแรงงานที่มีคุณภาพให้เข้ามาอาศัยในเมืองมากขึ้น ซึ่งบทบาทที่เปลี่ยนไปนี้ 
น่าจะสร้างความสำคัญให้กับมหานครกรุงเทพภายใน 10 ปีข้างหน้า การวางเป้าหมายความสำเร็จของนโยบาย
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นี้จึงตั้งไว้ใน พ.ศ. 2573 ในขณะเดียวกัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติต่าง ๆ จะ มี
สูงขึ้นและส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนโดยรวม แต่ในทางกลับกัน การ
พัฒนาเชิงเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทั้งในโลกออนไลน์และในโลกกายภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนนุให้
การเดินทางอย่างไร้แบบแผนของคนเมืองมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมากไปกว่านี้ คุณภาพของพ้ืนที่สาธารณะ
จะกลายเป็นพื้นที่สร้างชีวิตชีวาให้แก่เมืองที่สำคัญ เป็นเสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบเมือง 

จากกรอบแนวความคิดดังกล่าว โครงการที่กำลังดำเนินการและควรถูกผลักดันให้เสร็จสมบูรณ์ คือ 
ระบบ 5G ที่จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่ปีที่จะถึงนี้ และการเดินทางสาธารณะระบบรางที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายใน
ช่วง พ.ศ. 2580 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 ด้านนี้จะช่วยให้การเชื่อมต่อ การทำงาน และการใช้ชีวิตสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างเสริมให้เมืองน่าอยู่ตามมา  

ในขณะเดียวกัน ปัญหาระดับเมืองที่มีความแน่นอนสูงและส่งผลกระทบสูงจะต้องมีมาตรการและ
นโยบายมารับก่อน ปัญหาดังกล่าวรวมถึงแผนการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่มีโอกาสจะเกิดถี่ขึ้นมากกว่าเดิม และ
ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองและความน่าอยู่ของเมือง ทั้ง
สองปัจจัยนี้ จึงควรที่จะได้รับการจัดการภายใน 2-3 ปีข้างหน้านี้เป็นอย่างช้า 

ประเด็นที่สำคัญที่สุดในกลุ่มยุทธศาสตร์นี้ คือ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้ตอบโจทย์การทำงานแบบ
ไร้แบบแผน และเพิ่มโอกาสให้คนสร้างรายได้ เพื่อส่งเสริมให้เมืองตอบรับกับวิถีชีวิตและการทำงานของคน
เมืองที่ต่างไปจากเดิม โดยประเด็นสำคัญ คือ เมืองจะต้องเดินได้และเดินดี ข้างถนนจะต้องสร้างโอกาสไม่ใช่กีด
กันการค้าข้างถนนและความแตกต่างในสังคม ห้องสมุดเมืองจะต้องเป็นหัวใจสำคัญของย่านตอบรับการเรียนรู้
และการทำงานของทุกคน และพื้นที่สาธารณะจะต้องมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้คนทุกเพศ วัย เชื้อชาติ 
และเศรษฐสถานะ 

4.4.3 ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์แรงงาน  

ประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์นี้เกิดจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่มมีากขึ้น และผลกระทบด้านการสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลหากภาษีรายได้จากแรงงานไม่เพียงพอต่อการสร้าง
สวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนอันเนื่องมาจากแรงงานถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเหล่านี้ 
กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่การดำเนินชีวิตของคนอย่างมหาศาล ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ ตัว การสร้างกรอบ
การทำงานให้กับนวัตกรรมสมองกลเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องจำเป็นในด้านของจริยธรรม แต่อีกนัยหนึ่งการวาง
กรอบจะต้องคำนึงถึงการให้โอกาสในการคิดค้นนวัตกรรมด้วยเช่นเดียวกัน เพราะหากข้อจำกัดมีมากเกินก็
อาจจะส่งผลให้การพัฒนาทางเทคโนโลยีเกิดได้ช้าและยากขึ้นด้วย 

การกำหนดนโยบายภายใต้กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก คือ การเริ่มเก็บข้อมูลจำนวนแรงงานที่ถูกแทนที่ด้วย
หุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น การแทนที่เชิงแรงงานและธุรกิจจะเป็นพ้ืนฐานให้หน่วยงานรัฐเห็นว่าการแทนที่แรงงานด้วย
หุ่นยนต์เป็นประเด็นคุกคามจริงหรือไม่ เพ่ือที่สุดท้ายจะได้มีหลักฐานสำหรับการเก็บภาษีหุ่นยนต์ และสามารถ
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ออกแบบให้ตรงกับประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไข ในทำนองเดียวกัน สำหรับจริยธรรมสมองกล ภาคประชา
สังคมและภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดส่วนนี้มาก ในต่างประเทศ ความเหลื่อมล้ำจากสมองกล
อาจส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำจากสีผิวทวีคูณได้ และส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางสังคมตามมา (Benjamin, 
2019) ด้วยสังคมไทยมีการรับเทคโนโลยีมาใช้อย่างรวดเร็วและไม่มีการคัดกรองหรือวิจัยด้านผลกระทบจาก
มุมมองของโปรแกรมมากนัก โอกาสที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมจะมีสูงขึ้น
ตามมา การเริ่มต้นจากงานวิจัยจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้การออกแบบมาตรฐานจริยธรรมสมอง
กลได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้น 

ทั้ง 3 กลุ่มยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์ที่เจาะจงเพื่อรองรับสังคมในฉากทัศน์ทางเลือกที่น่าจะซับซ้อน
ในเชิงเทคนิคและนโยบายมากท่ีสุด คือ ฉากสถิตทุกกาลเทศะ ซึ่งเป็นฉากที่จะมีทั้งประเด็นความนานาชาติของ
แรงงาน และความท้าทายในเชิงทักษะและความไม่ยึดติดกับพื้นที่ของสังคม แต่สำหรับกรณีที่หุ่นยนต์ไม่ได้
ส่งผลต่อแรงงานมากนัก เช่นในสังคมที่ตกอยู่ในแกนด้านติดที่ติดใจ รวมถึงฉากไหลเข้าด้วยความผูกพันและ
ฉากห่วงใยภายในเมมเบรน นโยบายด้านภาษีหุ่นยนต์อาจไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ ทั้งนี้ แนวโน้มการแทนที่
แรงงานด้วยหุ่นยนต์จะมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาประเด็นแรงงานหุ่นยนต์อย่างใกล้ชิด และการปูพ้ืนฐาน
เชิงนโยบายไว้ จะมีบทบาทสำคัญเพื่อให้มหานครกรุงเทพก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ หลายปัจจัยที่
กล่าวถึงในแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับทุกฉากทัศน์เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาพอนาคตฐาน ความแน่นอนใน
การเปลี่ยนแปลงอันนำมาสู่ยุทธศาสตร์ที่ได้กล่าวไปจึงมีอยู่สูง ทั้งหมดนี้ส่งผลให้แนวทางยุทธศาสตร์ที่ได้
กำหนดไว้มีความเหมาะสมกับทุกฉากทัศน์ 

4.4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย (policy recommendations) 

ข้อเสนอตามแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้างต้น เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในภาพอนาคต
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ข้อเสนอเพื่อดำเนินการรับมืออนาคตฐานและข้อเสนอ
เพื่อดำเนินการสร้างอนาคตพึงประสงค์ ทั้ง 2 ส่วนประกอบด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 3 ด้านดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น คือ ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานในอนาคตและวิถีชีวิตแรงงาน 
ผ่านการปรับฐานแรงงาน ระบบสวัสดิการ และการสร้างหลักประกันแรงงาน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
ที่ต้องพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงการใช้พื้นที่สาธารณะ และบทบาทของเมืองที่เปลี่ยนไป 
และ ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์แรงงาน ที่ต้องเริ่มศึกษาบทบาทและความท้าทายต่าง ๆ ของหุ่นยนต์
ที่จะเข้ามาสร้างความพลิกผันให้กับการทำงานและแรงงานโดยรวม โดยยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านมีข้อเสนอเชิง
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ตารางที่ 16 โครงสร้างยุทธศาสตรแ์ละข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอเพ่ือดำเนินการ
รับมืออนาคตฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การสร้างโอกาสให้แรงงานชายขอบและพัฒนา
สวัสดิการรองรับแรงงานอิสระ 
1.1. นโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานพ้ืนฐานต้องมุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี  
1.2. นโยบายส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานต่างวัยที่มีใจบริการไม่ต่างกัน  
1.3. นโยบายสร้างสัญญาประชาคมใหม่ท่ีเหมาะสมกับสังคมแรงงานอิสระ  
1.4. นโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการอย่างบูรณาการให้รู้จักรู้ใจแรงงาน  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การสร้างพ้ืนที่ชีวิตและโอกาสให้แก่คนเมือง  
2.1. นโยบายสร้างพ้ืนที่ให้ชีวิตเพ่ือผลิตภาพของคนเมือง  
2.2. นโยบายส่งเสริมพ้ืนที่สาธารณะสู่การเติบโตสำหรับทุกคน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี: การหาสมดุลระหว่างหุ่นยนต์และแรงงาน  
3.1. นโยบายพัฒนามาตรการจริยธรรมสมองกล  
3.2. นโยบายศึกษาและวางแผนหุ่นยนต์ที่เสียภาษีแรงงาน  

ข้อเสนอเพ่ือดำเนินการ
สร้างอนาคตพึงประสงค์ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การเพ่ิมแรงงานในประเทศด้วยแรงงานนานาชาติ  
4.1. นโยบายสร้างแรงจูงใจและลดกำแพงการจ้างแรงงานนานาชาติ  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การพัฒนาสู่เมืองระดับโลก  
5.1. นโยบายพัฒนาเมืองเพ่ือชีวิตที่สะดวกสบายแต่มีกลิ่นอายที่พิเศษ  

 

การอธิบายแต่ละประเด็นเชิงนโยบายจะมีรายการหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน แต่จะ
ไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เนื่องจากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมเป็นพื้นฐานและความจำเป็นของการพัฒนานโยบายอยู่แล้ว โดยแต่ละประเดน็มีรายละเอียดดังนี้ 

4.4.1 ข้อเสนอเพื่อดำเนินการรับมืออนาคตฐาน  

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม แยกเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งสิ้น 8 ข้อ คือ ในกลุ่มยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงาน: การสร้างโอกาสให้แรงงานชายขอบและพัฒนาสวัสดิการรองรับแรงงานอิสระ  ประกอบด้วย 1) 
นโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานพ้ืนฐานต้องมุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี 2) นโยบายส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานต่าง
วัยที่มีใจบริการไม่ต่างกัน 3) นโยบายสร้างสัญญาประชาคมใหม่ที่เหมาะสมกับสังคมแรงงานอิสระ 4) นโยบาย
พัฒนาระบบสวัสดิการอย่างบูรณาการให้รู้จักรู้ใจแรงงาน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: 
การสร้างพื้นที่ชีวิตและโอกาสให้แก่คนเมือง ประกอบด้วย 5) นโยบายสร้างพื้นที่ให้ชีวิตเพื่อผลิตภาพของคน
เมือง 6) นโยบายส่งเสริมพ้ืนที่สาธารณะสู่การเติบโตสำหรับทุกคน และกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี: การหา
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สมดุลระหว่างหุ่นยนต์และแรงงาน ประกอบด้วย 7) นโยบายพัฒนามาตรการจริยธรรมสมองกล 8) นโยบาย
ศึกษาและวางแผนหุ่นยนต์ที่เสียภาษีแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นฐานต้องมุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี  (Basic services need language 
and technology skills.) 

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  
- กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ประเด็นอนาคตฐานที่เทคโนโลยีจะเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากข้ึน และประสิทธิภาพการเชื่อมต่อจะขยาย
ตลาดและเพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ จะทำให้การแข่งขันของธุรกิจที่เชื่อมโยงกับงานไม่จำกัดอยู่ในประเทศอีก
ต่อไป ไม่ว่ารัฐจะมีนโยบายรองรับรายได้หรือแรงงานต่างชาติเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม สำหรับแรงงานกลุ่มล้ำสมัย 
ความสามารถในการหางานจากภายนอกประเทศจะเป็นโอกาสสำคัญให้หลายคนสามารถเข้าถึงแหล่งงานที่ได้
ผลตอบแทนสูงขึ้น ทั้งนี้ การที่แรงงานจะสามารถเข้าถึงแหล่งงานและเงินทุนเหล่านั้นได้ จำเป็นจะต้องมีทักษะ
ทางภาษาที่ดี สามารถสื่อสาร และสร้างความมั่นใจกับลูกค้าในต่างประเทศได้ แต่สำหรับแรงงานกลุ่มชายขอบ 
การฝึกทักษะทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยหลักท่ียอมให้แรงงานกลุ่มชายขอบนี้มีโอกาสหางานได้  

ในปัจจุบันโอกาสเชิงนโยบายที่สำคัญเพื่อบรรลุการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทัด เทียมนานาชาติ คือ 
ประเทศไทยมีสัดส่วนคนใช้มือถือถึงร้อยละ 71 มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 51 และทั้งสองค่ากำลังโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หมายความว่า คนไทยมีอัตราการเข้าถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญ
สำหรับรัฐที่จะต่อยอดการเข้าถึงและการใช้งานดังกล่าวไปสู่การทำงานดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่จะเป็นส่วนสร้างทักษะ
ให้กับแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะต้องเล็งเห็นความสำคัญของทักษะเหล่านี้ แทนความคิดเกี่ยวกับ
ฝีมือแรงงานในรูปแบบเดิม 

นโยบายส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานต่างวัยท่ีมีใจบริการไม่ต่างกัน (Multi-generational employment) 

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  
- กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

สังคมสูงวัยเป็นประเด็นที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นประเด็นในระดับโลก  เนื่องจาก
แนวโน้มของอัตราการมีลูกต่อครัวเรือนน้อยลงอย่างมากเม่ือเทียบกับเม่ือ 80 ปีที่แล้ว (Arup, n.d.) ทั้งนี้ สังคม
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สูงวัยสร้างผลกระทบในเศรษฐกิจมหภาคด้วยปริมาณคนวัยแรงงานที่ลดลง ในขณะที่รัฐยังต้องหารายได้เพ่ือให้
บริการสาธารณสุขแก่คนสูงวัยที่ไม่มีรายได้แล้ว ส่วนในระดับบุคคล เมื่อคนสูงวัยหารายได้ได้น้อยลง หรือไม่ได้
เลย ภาระนอกจากจะตกกับลูกหลานของตนแล้ว ยังตกอยู่กับการดูแลของหน่วยงานรัฐ ประกอบกับการแพทย์
ในปัจจุบันที่ส่งเสริมให้คนมีอายุยาวขึ้นและมีสุขภาพที่ดีเป็นระยะเวลานานขึ้น ในทางกลับกัน เมืองกลายเป็น
พื ้นที่ที ่อาจตอบรับความต้องการของผู ้สูงอายุได้ เนื ่องจากมีการเข้าถึงบริการสาธารณะที ่สะดวกและ
หลากหลายกว่าพื้นที่ชนบท ทางออกหนึ่งที่หลายประเทศหันมาใช้ คือการต่ออายุการทำงานให้วัยเกษียณ
สูงขึ้น ทั้งนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD, 2011) ได้ศึกษาแนวโน้มดังกล่าว
ในประเทศของกลุ่ม OECD และพบว่าหลายประเทศตั้งวัยเกษียณอายุอยู่ที่ 65 ปี โดยมีประเทศไอซ์แลนด์และ
นอร์เวย์ที่มีวัยเกษียณอยู่ที ่ 67 ปี ในขณะเดียวกัน ยังพบความต่างระหว่างวัยเกษียณตามกฎหมายกับวัย
เกษียณตามจริง โดยแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และเม็กซิโกมักทำงานจนถึงอายุ 70 ปี ทั้งที่กฎหมาย
กำหนดวัยเกษียณไว้ที่ 63 ปี 60 ปี และ 65 ปี ตามลำดับ 

ในประเทศไทย ปัจจุบันยังมีแรงงานหลายคนที่ถูกผู้ว่าจ้างให้ออกจากงานก่อนวัยเกษียณ หรือโดนตัด
โอกาสการเข้าทำงานใหม่ด้วยอายุ โดยเฉพาะแรงงานบริการขั้นพ้ืนฐาน อันเนื่องมาจากอคติต่อผู้สูงอายุในการ
เป็นผู้ให้บริการ ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ออกจากงานก่อนที่ตนจะหมดแรง ไม่ว่าจะด้วยวัยเกษียณอายุทาง
ราชการ ด้วยที่ผู้ว่าจ้างให้ออกจากงาน หรือที่ลาออกก่อนวัยเกษียณเอง หลายคนเริ่มหันมาเข้าทำงานผ่าน
แพลตฟอร์มในระบบเศรษฐกิจกิ๊ก เพื่อหารายได้เลี ้ยงดูตนเองเพิ่มเติมจากรายได้ทางอื่น ๆ ในมุมของด้าน
แรงงาน การปรับมโนทัศน์และนโยบายที่เอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติต่อผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นเชิง
นโยบายที่สำคัญต่อการเสริมสร้างให้มหานครมีแรงงานที่เพียงพอและหลากหลาย 

นโยบายสร้างสัญญาประชาคมใหม่ที่เหมาะสมกับสังคมแรงงานอิสระ (The new social contract for 
the new normal of gig working) 

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  

- กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

- กระทรวงการคลัง 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

การลาออกจากงานในระบบและย้ายเข้าสู่การทำงานในเศรษฐกิจกิ๊กอาจมีเหตุผลมาจากทั้งความ
จำเป็นหรือความต้องการของความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาและรายได้ ทั้งนี้ นัยของการมีอำนาจในการจัดแจงเวลา
และการหารายได้ของตนมักถูกมองคู่กับ “ความอิสระ” ของชีวิต และเมื่อรายได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 
“ความขยัน” หรือชั่วโมงการทำงาน กลุ่มคนเหล่านี้จึงมักใช้เวลาส่วนมากของชีวิตไปกับงาน เพราะการหยุด
พักหรือการปฏิเสธงานมีราคาของค่าเสียโอกาสซ่อนเร้นอยู่คู่กับการตัดสินใจ ทั้งนี้ ความขยันของแรงงานหลาย
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คนอาจก่อให้เกิดรายได้ที่สูงเทียบเท่าหรือมากกว่าพนักงานในระบบ เพียงพอต่อการหาเลี้ยงดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้ งานในเศรษฐกิจกิ๊กจึงมีศักยภาพในการเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างทาง
รายได้ของสังคมเมือง  

ในทางกลับกัน ถึงแม้เศรษฐกิจกิ๊กหรืองานนอกระบบจะเป็นแหล่งรองรับแรงงานที่กว้างขวาง และเป็น
บริการที ่มีอุปทานสูงในภาคมหานคร รัฐกลับยังไม่สามารถสร้างช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน 
คุ้มครอง หรือสร้างหลักประกันให้กลุ่มแรงงานเหล่านี้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมคนที่ทำงานในระบบได้ 
เมื่อใดที่ช่องว่างทางนโยบายดังกล่าวถูกเติมเต็มขึ้นมา เศรษฐกิจกิ๊กที่จะคงอยู่เป็นพื้นฐานการทำงานของคนเมือง
ในอนาคตก็จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยทำให้สังคมเท่าเทียมกันมากขึ้นได้อย่างแท้จริง 

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคนและหลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  มีข้อที่
เกี ่ยวข้องกับอนาคตของงานในเมือง คือ การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน 
(กระทรวงแรงงาน, 2559) ทั้งนี้ จากการศึกษาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-
2564 (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2561) ที่สอดคล้องกัน ปรากฏว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ยังจำกัดการ
มองแรงงานนอกระบบอยู่เพียงแรงงานบริการขั้นพื้นฐานเป็นหลัก ถึงแม้พ้ืนฐานการวางนโยบายด้านความเป็น
ธรรมในสังคมจะมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนในมหานครกรุงเทพเป็นอย่างมาก แต่การไม่คำนึงถึงกลุ่มล้ำ
สมัยจะทำให้เกิดความท้าทายใหม่ เมื่อเศรษฐกิจกิ๊กกลายเป็นความธรรมดาใหม่ในอนาคตอันใกล้ การออก
นโยบายที่ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบซึ่งครอบคลุมในกลุ่มมวลชนและกลุ่มล้ำสมัยควบคู่
กันจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้แรงงานในมหานครกรุงเทพมีหลักประกันทางสังคม เสริมสร้างให้มีชีวิตมั่นคง
ยิ่งขึ้น 

นโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการอย่างบูรณาการให้รู ้จักรู ้ใจแรงงาน (The welfare that knows you 
well.) 

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  
- กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
- กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว กอง

เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากที่แรงงานจะมีความหลากหลายทางอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนาตามภาพอนาคตฐานแล้ว 
แรงงานแต่ละกลุ่มยังมีความต้องการสวัสดิการรัฐที่หลากหลาย การรู้จักรู้ใจแรงงาน เพื่อเสนอสวัสดิการที่ตรง
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กับความต้องการของแรงงานจะเป็นนโยบายสำคัญที่ทำให้ประชาชนเห็นถึงประสิทธิภาพของรัฐ ประกอบกับ
ช่วยให้รัฐสามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ซึ่งความต้องการของแรงงานแต่ละกลุ่มคน 
(persona) ที่หลากหลาย อาจครอบคลุมถึงการบริการสาธารณสุข การคุ้มครองแรงงาน หรือกระท่ังโอกาสการ
เรียนรู้ที่รัฐสามารถให้ได้ ทั้งนี้ เพ่ือที่รัฐจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจำเป็นจะต้อง
ใช้เครื่องมือด้าน AI ประกอบกับการฟังสัญญาณจากสังคมออนไลน์และการเก็บสถิติอย่างละเอียด เพื่อสร้าง
โพรไฟล์ของคนรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร. หรือ DGA) ได้เริ่ม
เก็บและพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้ว (Segkhoonthod, n.d.)  

นโยบายสร้างพื้นที่ให้ชีวิตเพื่อผลิตภาพของคนเมือง (Livable city for a workable life) 

ที่ผ่านมามหานครกรุงเทพเติบโตขึ้นจากการเป็นศูนย์กลางของแหล่งงานที่ยังเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ แต่เมื่อ
ความสำคัญเชิงพื้นที่ลดลง และมีเมืองอื่นที่น่าอยู่กว่าเกิดขึ้นโดยรอบ มหานครกรุงเทพจะต้องสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่สำหรบัคนเมืองให้กลายเป็นข้อได้เปรียบใหม่ไว้ดึงดูดแรงงานและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ตามมา เมื่อ
โลกใกล้กันมากขึ้น การเชื่อมต่อมีสูงขึ้น และการใช้เมืองจะกระจายตัวมากขึ้น ความสำคัญของการสร้างพื้นที่
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดคนเข้ามาสู่กรุงเทพฯ การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของคนในเมืองจะต้องปรับตั้งแต่คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำประปาและน้ำในธรรมชาติ คุณภาพทางเดิน พ้ืนที่
สีเขียว และพื้นที่สำหรับเด็ก รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางในรูปแบบอื่น ๆ โดยแนวความคิดเรื่องเมืองน่าอยู่มี
หลากหลายหลักการที่จะสามารถนำมาคิดได้ เช่น แนวความคิดเมือง 15 นาที เมืองเดินได้ (walkable city) 
เมืองสีเขียว (green city) เมืองยืดหยุ่น (resilient city) ฯลฯ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญคือเมืองจะต้องสนับสนุนอยู่
การอาศัยและทำงานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาจรวมถึงการสนับสนุนการเดินทางตลอดวัน
ตลอดคืน การพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจกรรมยามค่ำคืน หรือการพัฒนาย่านที่น่าสนใจต่าง ๆ เป็นต้น 

นโยบายส่งเสริมพื้นที่สาธารณะสู่การเติบโตสำหรับทุกคน (Inclusive city for everyone to grow) 

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  
- กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
- กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจังหวัดในเขตปริมณฑล คือ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ 

และสมุทรสาคร 
- ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) 

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  
- กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
- กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจังหวัดในเขตปริมณฑล คือ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ 

และสมุทรสาคร 
- ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM)  
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นอกจากนี้ พื้นที่ที่มีชีวิต มีกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ จะไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงในพื้นที่สำนักงานหรือ
พื้นที่สาธารณะของเอกชน (privately-owned public space) อีกต่อไป เนื่องจากพื้นที ่ดังกล่าวยังสร้าง
ข้อจำกัดให้คนใช้งานเข้าไม่ถึงทุกคน ส่งผลต่อเนื่องไปยังความทัดเทียมในสังคม การเปิดและจัดระเบียบพื้นที่
สาธารณะเพื่อส่งเสริมการดำเนินการทางเศรษฐกิจ เช่น ร้านขายแผงลอย พื้นที่จอดวินมอเตอร์ไซค์ หรือ
กระทั่ง ห้องสมุดสาธารณะจะเป็นมิติแห่งการบริการแรงงานแบบใหม่ที่รัฐมักมองข้าม การสนับสนุนแรงงาน
เชิงพ้ืนที่และการเดินทางที่มีราคาย่อมเยาจะเป็นปัจจัยให้เกิดความทัดเทียมในโอกาสงานมากยิ่งขึ้น 

นโยบายพัฒนามาตรการจริยธรรมสมองกล (Ethical standards for AI and robotics) 

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประเด็นสำคัญที่ตามมาจากการพัฒนาสมองกล คือ เรื่องของจริยธรรมที่มาคู่กับเครื่องมือทางดิจิทัล 
เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปออกมาตรการเพื่อควบคุมจริยธรรมสำหรับสมองกลหรือ AI (Robotics 
and Artificial Intelligence (Unit A.1), 2019) โดยสมองกลที่เชื่อถือได้จะต้อง 1) ถูกกฎหมาย (legal) 2) มี
จริยธรรมและคุณธรรม (ethical) และ 3) พร้อมตอบรับเชิงเทคนิคกับสถานการณ์ทางสังคมที่หลากหลาย 
(robust) โดยทางสหภาพยุโรปมีข้อกำหนดให้ 7 ข้อสำหรับการพัฒนาสมองกล คือ 1) หุ่นยนต์ที่นำมาใช้
จะต้องมีส่วนร่วมของคนในกระบวนการทำงานและสามารถตรวจสอบได้โดยคน 2) หุ่นยนต์จะต้องพร้อมรับกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างปลอดภัยมีแผนสำรอง 3) ระบบที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์จะต้องมีมาตรการการปกครอง
และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างดีพร้อม ทั้งยังมีกระบวนการเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน 4) ระบบจะต้อง
สามารถตรวจสอบได้ โดยคนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ว่ากำลังมีปฏิสัมพันธ์กับคนหรือหุ่นยนต์อยู่ 5) หุ่นยนต์
จะต้องรองรับความหลากหลาย ความไม่ลำเอียง และความเท่าเทียมในสังคมได้ และเป็นส่วนในการเสริมสร้าง
ความหลากหลายในสังคมมนุษย์ 6) หุ่นยนต์จะต้องสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม และ 7) 
ผู้ดำเนินการจะต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนต่อระบบที่ตนสร้างขึ้นหรือใช้งานอยู่ 

นโยบายศึกษาและวางแผนหุ่นยนต์ที่เสียภาษีแรงงาน (Ethical AI and taxation of robot labors) 

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

ในอนาคตฐานที่งานบางส่วนจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ ผู้นำทางความคิดในประเทศต่าง ๆ เริ่มคิดถึง
นโยบายการเก็บภาษีหุ่นยนต์ในฐานะแรงงานขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยเหตุผลหลักคือการหารายได้เข้ารัฐเพิ่มเติม
เพื่อมาใช้เป็นการสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานชายขอบที่ถูก
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หุ่นยนต์แทนที่ (Delaney, 2017; Porter, 2019) ทั้งนี ้กลุ่มท่ียังไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดดังกล่าว ชี้ประเด็น
ว่านัยที่ซ่อนอยู่หลังความคิดภาษีหุ่นยนต์คือคนที่ถูกแรงงานหุ่นยนต์แทนที่จะไม่สามารถหางานอื่นได้ (Ezrati, 
2019) การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันสมัยและความต้องการของตลาดแรงงานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบอกว่า
ภาษีหุ่นยนต์ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ อย่างไรก็ดี ประเด็นการแทนที่แรงงานคนด้วยหุ่นยนต์จะมีผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงาน และการจัดเก็บภาษีไม่มากก็น้อย การศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้เชิงนโยบายเหล่านี้ จะเป็น
การเริ่มต้นการเตรียมพร้อมที่สำคัญต่อแรงงานเมืองในอนาคต 

ถึงแม้นโยบายด้านจริยธรรมสมองกลและหุ่นยนต์ที่เสียภาษีแรงงานจะเป็นนโยบายที่ล้ำสมัยไปใน
อนาคต แต่ความรวดเร็วในการพัฒนาทางเทคโนโลยีกำลังเพ่ิมสูงขึ้นอย่างทวีคูณ ความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเข้ามามีส่วนในชีวิตคนเมืองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับ บ้านอัจฉริยะ หุ่นยนต์
แม่บ้าน ฯลฯ การวิจัยเชิงนโยบายล่วงหน้า จะเป็นการเตรียมพร้อมที่สำคัญของหน่วยงานรัฐเพื่อตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที 

4.4.2 ข้อเสนอเพื่อดำเนินการสร้างอนาคตพึงประสงค์ 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทั ้งสิ ้น 2 กลุ ่ม แยกเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งสิ ้น 2 ข้อ คือ ในกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การเพิ่มแรงงานในประเทศด้วยแรงงานนานาชาติ ประกอบด้วย 1) นโยบายสร้าง
แรงจูงใจและลดกำแพงการจ้างแรงงานนานาชาติ  และยงัมีกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การพัฒนาสู่
เมืองระดับโลก ประกอบด้วย 2) นโยบายพัฒนาเมืองเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายแต่มีกลิ่นอายที่พิเศษ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

นโยบายสร้างแรงจูงใจและลดกำแพงการจ้างแรงงานนานาชาติ   (Welcoming international labors 
with open arms) 

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ด้านแรงงานข้างต้น การคงศักยภาพทางเศรษฐกิจ คงเสถียรภาพของ
ตลาดแรงงาน และนำพามหานครกรุงเทพเข้าสู่อนาคตพึงประสงค์ จะเกิดได้จากการสร้างแรงจูงใจและลดกำแพง
การจ้างแรงงานนานาชาติ ซึ ่งปัจจัยในนโยบายนี้รวมถึงการปรับปรุงหรือยกเลิกอาชีพสงวนที ่ไม่เอื ้อต่อ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน การปรับปรุงกระบวนการขอวีซ่าทำงานที่ซับซ้อนและยุ่งยาก และการพัฒนาระบบ
สวัสดิการแก่แรงงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ เป็นต้น 
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นโยบายพัฒนาเมืองเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายแต่มีกลิ่นอายที่พิเศษ (Global city with a special vibe) 

หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับนัยเชิงนโยบาย มีดังต่อไปนี้  
- กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
- กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจังหวัดในเขตปริมณฑล คือ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ 

และสมุทรสาคร 
- ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) 

แนวความคิดเรื่องเมืองระดับโลก (global city) มีประเด็นย่อยอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับการ
แข่งขันและความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ประเด็นหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงภายใต้การพัฒนาเมือง
เพื่อตอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองระดับโลก คือการเข้าใจถึงบทบาทของเมืองในห่วงโซ่คุณค่า 
(value chain) และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (global supply chain) และนำมาคิดว่ามหานครกรุงเทพใน
ปัจจุบันมีบทบาทอยู่ส่วนใดของห่วงโซ่เหล่านั้น นอกจากนี้ ยังควรวางแผนยุทธศาสตร์ที่ละเอียดลงไปด้วยว่า 
มหานครกรุงเทพควรสร้างจุดน่าดึงดูดสำหรับแรงงานนานาชาตินั้นอย่างไร และจะต่อยอดให้ยั่งยืนและสร้าง
ผลประโยชน์ต่อแรงงาน ธุรกิจ และเมืองอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ โดยพื้นฐานแล้วเมืองที่จะแข่งขันในระดับโลกได้
จะต้องเป็นเมืองที่สะดวกต่อการลงทุน สบายต่อการใช้ชีวิต และพิเศษต่อประสบการณ์ ดังนั้น มหานคร
กรุงเทพจะต้องพัฒนาต่อเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ข้อ 2 โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายที่ทัดเทียมเมืองสำคัญใน
ระดับโลก ความหลากหลายทางภาษาในการดำเนินการกับหน่วยงานรัฐ การปรับปรุงพ้ืนที่รัฐและสาธารณะให้
ทันสมัยและทัดเทียมระดับนานาชาติ แต่คงไว้ซึ่งความพิเศษของเมืองที่น่าค้นหา จะทำให้มหานครกรุงเทพ
กลายเป็นเมืองในระดับโลกอย่างแท้จริง  

4.5 เหตุการณ์ไม่คาดฝัน (wild cards) 

จากยุทธศาสตร์ข้างต้นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทดสอบความแข็งแรง (robustness) ของยุทธศาสตร์ได้ดี คือ การ
ทดสอบผ่านเทคนิคอุโมงค์ลม (wind tunnel testing) ซึ่งสำหรับงานวิจัยนี้ จะใช้ภาพเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตมาเป็นสถานการณ์เพื่อทดสอบความแข็งแรงของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ ทั้งนี้ 
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน คือ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงมาก แต่เมื่อเกิดข้ึนจะสร้างผลกระทบต่อคนจำนวน
มาก และต่อระบบขนาดใหญ่ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอย่างเฉียบพลันในระยะเวลาสั้น โดยที่อาจไม่ทันตั้งตัว 
เพ่ือทดสอบยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ งานวิจัยนี้ดึงเอา 2 เหตุการณ์ไม่คาดฝัน คือ 1) โรคระบาด และ 2) แผ่นดินไหว  

4.5.1 โรคระบาด 

เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดอย่างเฉียบพลัน มีตัวเลขของผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ มหานครกรุงเทพใน
อนาคตที่ถึงแม้จะไม่แออัดเนื่องมาจากระบบรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่แล้ว แต่กระนั้นก็ตามความหนาแน่น
ตามธรรมชาติของเมืองก็ยังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแพร่เชื้อ มาตรการการเว้นระยะห่าง หรือการป้องกัน
ตัวต่าง ๆ จากยุคท่ีมีเหตุโรคระบาดโคโรนาไวรัส กลับไม่มีประสิทธิภาพมากนักเนื่องมาจากว่าโรคระบาดครั้งนี้
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เกิดข้ึนจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มาคู่กับยุคที่แบคทีเรียต่อต้านยาปฏิชีวนะแล้ว (post-antibiotics) คนที่ติดเชื้อ
ไวรัสสามารถแพร่เชื้อได้ทางอากาศ แต่ขณะเดียวกันผู้ที่ติดจะติดเชื้อแบคทีเรียที่อาจมาจากน้ำหรืออากาศต่อ
ได้อย่างง่ายดาย ทำให้อัตราการล้มป่วยและการเสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและรุนแรงมาก มาตรการเดียว
ที่ทางรัฐสามารถทำได้เพ่ือจะหยุดยั้งอัตราการล้มป่วยและเสียชีวิตนี้ คือ มาตรการกักกัน (quarantine) ทุกคน
ให้อยู่ในบ้าน นานถึง 90 วัน โดยรัฐเป็นผู้ควบคุมการส่งอาหาร น้ำ และยาเข้าสู่บ้านต่าง ๆ เอง เพราะทุกอย่าง
ต้องถูกการฆ่าเชื้อก่อนจัดส่ง 

เนื่องจากมหานครกรุงเทพมีการยอมรับแรงงานจากทั่วทุกสารทิศเข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเท่าเทียม 
แรงงานหลายคนไม่จำเป็นจะต้องกลับประเทศของตนก็สามารถได้รับการดูแลจากรัฐที่ไทยได้ นอกจากนี้ ด้วย
ที่รัฐมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถบ่งบอกข้อมูลรายบุคคลได้ รัฐสามารถจัดการความต้องการของคน
หลากหลายได้อย่างตรงความต้องการอย่างบูรณาการมากขึ้น เช่น คนชราที่ยังต้องทำงานอยู่แต่มีโรคประจำตัว
สามารถชี้แจงขอแพคเกจที่จะเข้ารับการดูแลเป็นพิเศษในโรงพยาบาลแทนอันเนื่องมาจากมีน้ำและอาหารที่
เพียงพอ หรือคนวัยทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์ทำงานอยู่บ้านเป็นประจำก็ขอลดแพ็คเกจของตนลงเหลือเพียง
อาหาร เพ่ือกระจายความต้องการทรัพยากรสู่คนอ่ืนได้ รัฐจึงสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการในสังคม
มากขึ้น หลายคนถึงแม้จะมาจากหลายประเทศทั่วโลกจึงเลือกที่จะอยู่ต่อในมหานครกรุงเทพทั้งที่มีโรคระบาด
และการกักกัน ทั้งนี้ งานยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มแรงงานหลายกลุ่มได้รับผลกระทบมาก เพราะฉาก
อนาคตงานนี้ยังต้องการคนทำงานที่ติดที่ และมีบริการที่ติดใจสูง แสดงถึงความสามารถในการปรับเพ่ือทำงาน
ออนไลน์ในพื้นที่กักกันของตลาดแรงงานและการทำงานทั่วไปที่ต่ำ หลายคนจึงต้องพึ่งพารัฐในการดำรงชี วิต 
ถึงแม้ความต้องการสวัสดิการรัฐจะพุ่งขึ้นสูง กลายเป็นแรงกดดันเชิงงบประมาณ แต่รัฐสามารถที่จะจัดการให้
ได้มีประสิทธิภาพได้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของแรงงานทุกคน 

4.5.2 แผ่นดินไหว 

เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในมหานครกรุงเทพ อาคารหลายหลังยังสามารถตั้งอยู่ได้ เพราะ 
มีการวางกฎหมายก่อสร้างอาคารเพื่อให้รองรับแผ่นดินไหวไว้แล้วตั้งแต่พ.ศ. 25509 ทั้งนี้ อาคารที่ก่อสร้างมา
ก่อน ซึ่งมีอยู่ราวร้อยละ 30 ของอาคารทั้งหมดในอนาคตที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่ไปมากพอควรแล้ว รวมถึง
อาคารใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีอยู่ราวร้อยละ 50 ของอาคารทั้งหมดในมหานครกรุงเทพ 
เช่น อาคารสำนักงานขนาดเล็ก หรือ หมู่บ้านจัดสรรชานเมือง กลับพังพินาศ ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ท่อ
ประปาและสายไฟฟ้าขาดออกจากกันทำให้ระบบสาธารณูปโภคโดนแช่แข็งทั้งมหานคร นอกจากนี้ สายใยแก้ว
นำแสงที่วิ่งอยู่ในอ่าวไทยก็ได้รับการกระเทือนและฉีกขาด ส่งผลให้การติดต่อเดียวที่คงเหลือคือการติดต่อผา่น
ทางโทรศัพท์มือถือ เพราะเสาสัญญาณขนาดใหญ่ได้รับการควบคุมและป้องกันด้านแผ่นดินไหวแล้ว 

 
9 กฎกระทรวงฯ (พ.ศ. 2550) ว่าดว้ยเร่ืองการออกแบบอาคารให้สามารถตา้นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวแก้ไขเพิ่มเติมกทม. ปริมณฑล และ 6 
จังหวัดภาคใต้ 
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 ระบบฐานข้อมูลในมหานครกรุงเทพถึงจะมีประโยชน์เพียงใด แต่เนื ่องจากใช้ฐานการเข้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ทำให้หน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าถึงได้ จะต้องไปปรับปรุงท่อใยแก้วนำแสงที่อ่าวไทยก่อน 
ซึ่งกินเวลาราว 1-2 สัปดาห์ การช่วยเหลือประชาชนจึงเป็นไปอย่างทุลักทุเล เพราะแรงงานหลายคนมีข้อมูล
ติดกับบ้านที่ตนอาศัยอยู่ หากแต่บ้านนั้นได้พังทลายไปแล้ว จึงต้องหาที่พักพิงใหม่ เป็นข้อดีที่มหานครกรุงเทพ
ได้พัฒนาพื้นที่สาธารณะเมืองให้มากกว่าเดิม พื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ที่ยังคงอยู่จึง
กลายเป็นพื้นที่รองรับประชาชนเหล่านั้นแทน รัฐนำเอาเครื่องปั่นไฟและจุดรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาติดตั้ง
ตามจุดเหล่านี้ เพ่ือดึงดูดให้คนเข้าอาศัยในพ้ืนที่ และรัฐจะได้ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคนมาอยู่
รวมกัน โดยมีคนกลุ่มหนึ่งยังสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์และหารายได้ได้อยู่ ในพื้นที่พักพิงจึงยังมีการ
ว่าจ้างประปราย เช่น การจ้างรับส่งของไปยังหน่วยพักพิงอื่น หรือการจ้างดูแลผู้ป่วย การจ้าง นวด เป็นต้น 
หุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานได้ดีนัก เนื่องจากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือสภาพทางกายภาพที่มีเพียงซากปรักหักพัง 

จากการทดสอบความแข็งแรงของยุทธศาสตร์ด้วยภาพอนาคตที่ไม่คาดฝัน พบว่า ฐานข้อมูลจะเป็น
ปัจจัยสำคัญที่รัฐจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหาของแต่ละคน รวมไปถึงช่วยการจัดการ
ขับเคลื่อนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะในยามปกติหรือยามคับขัน ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่สาธารณะ
จะมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ต่อการใช้งานอย่างยืดหยุ่น ในยามปกติสามารถเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
ในยามคับขันสามารถเป็นพ้ืนที่พักพิงได้ การปรับรายละเอียดของ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ด้านแรงงานและด้านการ
พัฒนาเมืองจึงเป็นใจสำคัญที่จะทำให้อนาคตของมหานครกรุงเทพมีความยืดหยุ ่น ( resilience) ต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่นับวันจะมีความรุนแรง (volatility) ไม่แน่นอน (uncertainty) ซับซ้อน (complexity) และไม่
ชัดเจน (ambiguity) มากขึ้นทุกที โดยสรุปความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันของแต่ละยุทธศาสตร์
และนโยบายได้ตามตารางที่ 17 ดังนี้ 

ตารางที่ 17 สรุปความพร้อมรองรบัสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันของแต่ละยุทธศาสตร์และนโยบาย 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย เหตุการณ์โรคระบาด เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
1. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การสร้างโอกาสให้แรงงานชาย

ขอบและพัฒนาสวัสดิการรองรับแรงงานอิสระ 
1.1. นโยบายพัฒนาฝมีือแรงงานพ้ืนฐานต้องมุ่งเน้น

ภาษาและเทคโนโลยี  
1.2. นโยบายส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานต่างวัยที่มีใจ

บริการไม่ต่างกัน  
1.3. นโยบายสร้างสญัญาประชาคมใหม่ที่เหมาะสมกับ

สังคมแรงงานอิสระ  
1.4. นโยบายพัฒนาระบบสวสัดิการอยา่งบูรณาการให้

รู้จักรู้ใจแรงงาน 

• ข้อมูลรายบุคคลทำให้รัฐ
สามารถจัดการความ
ต้องการของคน
หลากหลายได้อย่างตรง
ความต้องการอย่างบูรณา
การมากขึ้น 

• ความต้องการสวัสดิการรัฐ
จะพุ่งขึ้นสูง กลายเป็นแรง
กดดันเชิงงบประมาณ แต่
รัฐสามารถที่จะจัดการให้
ได้มีประสิทธิภาพได้จาก

• หากไม่สามารถต่อ
อินเทอร์เน็ตได ้
หน่วยงานรัฐจะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  

• การช่วยเหลือประชาชน
จึงเป็นไปอย่างทุลักทุเล 
เพราะแรงงานหลายคนมี
ข้อมูลติดกับบ้านที่ตน
อาศัยอยู่ หากแต่บ้านนั้น
ได้พังทลายไปแล้ว 
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย เหตุการณ์โรคระบาด เหตุการณ์แผ่นดินไหว 

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
แรงงานทุกคน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การสร้างพื้นที่ชีวิตและ
โอกาสให้แก่คนเมือง  
2.1. นโยบายสร้างพื้นที่ให้ชีวิตเพื่อผลิตภาพของคนเมือง  
2.2. นโยบายส่งเสริมพื้นท่ีสาธารณะสู่การเติบโตสำหรับ

ทุกคน 

• ไม่ถูกใช้งานเนื่องจาก
จำเป็นจะต้องมีมาตรการ
กักกัน (quarantine) 

• พื้นที่สวนสาธารณะและ
พื้นที่อาคารขนาดใหญ่ที่
ยังคงอยู่จึงกลายเป็น
พื้นที่รองรับประชาชน
เหล่านั้นแทน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี: การหาสมดุลระหว่างหุ่นยนต์
และแรงงาน  
3.1. นโยบายพัฒนามาตรการจริยธรรมสมองกล  
3.2. นโยบายศึกษาและวางแผนหุ่นยนต์ที่เสียภาษี

แรงงาน  

• การปรับเพื่อทำงาน
ออนไลน์ในพื้นที่กักกัน
อาจจะยังต่ำอยู่ 

• หุ่นยนต์ไม่สามารถ
ทำงานได้ดีนัก เนื่องจาก
ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ
สภาพทางกายภาพที่มี
เพียงซากปรักหักพัง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การเพิ่มแรงงานในประเทศด้วย
แรงงานนานาชาติ  
4.1. นโยบายสร้างแรงจูงใจและลดกำแพงการจ้าง

แรงงานนานาชาติ  

• หากประสิทธิภาพการ
จัดการดีและทันสมัย จะ
ไม่กระทบกับแรงงาน
ต่างชาติในระยะยาว 

• หากประสิทธิภาพการ
จัดการดีและทันสมัย จะ
ไม่กระทบกับแรงงาน
ต่างชาติในระยะยาว 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การพัฒนาสู่เมืองระดับ
โลก  
5.1. นโยบายพัฒนาเมืองเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายแต่มี

กลิ่นอายที่พิเศษ 

• เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัว 
แต่ขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว
ในการกลับสู่ปกติ 

• เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัว 
แต่ขึ้นอยู่กับความ
รวดเร็วในการกลับสู่ปกติ 
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บทท่ี 5 บทสรุป 

 

รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลจากการวิจัยอนาคตศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่อง อนาคตของงานในเมือง ถึงแม้
งานวิจัยด้านอนาคตของงานจะมีอยู่อย่างแพร่หลายตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมากรายงานเหล่านั้นจะ
มุ ่งไปยังผลกระทบของแรงงานในด้านเศรษฐกิจ โดยไม่ได้กล่าวถึงวิถีชี วิตของแรงงานที่เปลี ่ยนไป และ
นอกจากนั้น การที่วิถีชีวิตของแรงงานเปลี่ยนไป บทบาทและวิถีการใช้เมืองก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงตามเช่นกัน 
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างงานกับคนในฐานะแรงงานและเมืองในฐานะแหล่งงานเป็น
เรื่องที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไม่ได้ และการคำนึงถึงฉากทัศน์ที่เห็นความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้สามารถ
ออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างครอบคลุม (holistic) และผสมผสาน (integrative) มากขึ้น 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านอนาคตของงานในเมือง งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปเพ่ือ
ช่วยเติมเต็มความเข้าใจของระบบผ่านมุมมองของตัวละครในสังคม (personas) ที่หลากหลาย ผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับตัวละครในสังคมที่หลากหลายรวมทั้งสิ้น 15 บทบาท 
ประกอบด้วย ผู้ก่อตั้งบริษัทแพลตฟอร์ม 4 ราย รวมถึง งานแม่บ้าน งานช่างซ่อม งานคนรับส่งเอกสาร และ
งานบริหารจัดการขยะ ผู้ว่าจ้าง 3 ราย รวมถึง บริษัทด้านเทคโนโลยีสมองกล ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และ
บริษัทงานสร้างสรรค์และงานอีเวนต์ แรงงานบริการขั้นส่งเสริม 5 ราย รวมถึง งานตรวจสอบบัญชี งานแปล
หนังสือ งานวิจัย งานออกแบบกราฟฟิค และงานกราฟฟิคเคลื่อนไหว โดยมีทั้งบทบาทคนที่ทำงานประจำและ
คนที่ทำงานอิสระในรูปแบบต่าง ๆ คือ อาศัยในกรุงเทพฯ รับงานผ่านเครือข่ายคนรู้จัก อาศัยในกรุงเทพฯ แต่
รับงานจากต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม คนที่อาศัยอยู ่ต่างจังหวัดแต่รับงานในกรุงเทพฯ และคนที่อยู่
ต่างประเทศแต่ยังรับงานในกรุงเทพฯ ผ่านเครือข่ายคนรู้จัก และแรงงานบริการขั้นพื้นฐาน 3 ราย รวมถึง 
แรงงานแม่บ้านต่างชาติถูกกฎหมาย แรงงานแม่บ้านในบริษัทที่อายุใกล้เกษียณ และแรงงานอิสระที่ต้องพ่ึง
บัตรคนจนและสวัสดิการรัฐ 

นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายงานวิจัยและภาคีต่าง ๆ เพื่อช่วย
เติมเต็มความรู้เชิงลึกด้านนโยบายและความเป็นไปได้ของปัจจัยและฉากอนาคตต่าง ๆ รวมถึง กลุ่มนักวิจัยคน
ไทย 4.0 นักวิจัยจากศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ผู ้แทนจากบริษัท ปตท. และผู ้แทนจากสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งแต่ละท่านมีพื้นฐานความรู้และความชำนาญที่หลากหลาย รวมถึง
ศาสตร์ด้านการวางแผนเมือง ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านแรงงาน ด้านนวัตกรรม ด้านการเดินทาง และด้าน
นโยบาย 

ผลจากงานวิจัยนี้จึงเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัย บทบาท และแนวโน้ม
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยได้บทสรุปของภาพอนาคตฐาน คือ 1) เทคโนโลยีจะเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้น 2) 
ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อจะขยายตลาดและจะเพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ 3) เศรษฐกิจแพลตฟอร์มพลิกโฉม
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งานนอกระบบ 4) สังคมจะไร้เงินสดมากขึ้น 5) แรงงานชาวไทยจะหลากหลายในเชิงอายุ 6) งานบางส่วนจะถูก
แทนที่ด้วยหุ่นยนต์ 7) คนทำงานกิ๊กชีวิตพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 8) ที่ทางของเมืองไม่ตอบรับคนเมืองที่
ทำงานไร้ที่ทาง 9) ขนส่งสาธารณะระบบรางจะตอบรับการเดินทางที่ซับซ้อนของคนเมือง 10) ออกจากบ้านไป
ทำงานในพื้นที่สาธารณะเมือง และ 11) มหานครกรุงเทพจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมบ่อยครั้งขึ้น จากนั้นภาพอนาคตทางเลือกจากการนำปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงและความไม่แน่นอนสูง
มาจัดทำแกนภาพอนาคต 4 ฉาก ได้แก่ 1) ห่วงใยภายในเมมเบรน (Attentive Membrane) 2) ไหลออกด้วย
ดิจิทัล (Digital Exosmosis) 3) สถิตทุกกาลเทศะ (Omnipresence) และ 4) ไหลเข้าด้วยความผูกพัน 
(Affectionate Endosmosis) จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมภาษณ์
เชิงลึก ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ คือ ฉากไหลเข้าด้วยความผูกพัน เพราะเป็นฉากที่จะช่วยตอบรับทั้งปริมาณ
แรงงานที่น้อยลงด้วยฐานประชากรที่เปลี่ยนไป และยังช่วยเสริมสร้างให้คนที่เป็นแรงงานบริการขั้นพื้นฐานยัง
สามารถมีโอกาสในการหารายได้มากขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่อาจจะต้องแลกมาด้วยฉากนี้ คือ  ความยากของการขยาย
ฐานธุรกิจจากมุมมองของผู้ประกอบการรายย่อยด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  

นอกจากนี้ ภาพอนาคตฐานดังที่ได้กล่าวไว้ในบทย่อยที่ 3.1 ยังเป็นฐานในการสร้างข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ประกอบด้วย 1) พัฒนาฝีมือแรงงาน คือ ภาษาและเทคโนโลยี 2) สัญญาประชาคมสำหรับสังคมรัก
อิสระ 3) จริยธรรมสมองกลและหุ่นยนต์ที่เสียภาษีแรงงาน 4) แรงงานต่างวัยแต่ใจบริการไม่ต่างกัน 5) รู้จักรู้ใจ
แรงงาน และ 6) สร้างพื้นที่ให้ชีวิตแล้วผลิตภาพจะเกิดตาม โดยข้อเสนอแนะนโยบายดังกล่าวถูกนำไปสร้าง
เป็นแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 20 ปีพร้อมกับการวิเคราะห์ความเหมาะสมท่ามกลางฉากทัศน์ทางเลือกที่
หลากหลายอีกด้วย 

ถึงแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะพยายามสร้างความครอบคลุมและผสมผสานเชิงประเด็นที่รายล้อมหัวข้อด้าน
อนาคตการทำงานในเมือง งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีช่องว่างการศึกษาอยู่ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลที่เก็บในปัจจุบันไม่
สามารถบ่งชี้จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจกิ๊กได้ เนื่องจากข้อมูลการสำรวจแรงงานไม่ได้ระบุประเภท
งานที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นวิธีการสำรวจจากบ้านสู่บ้าน แต่จะไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่คอนโดหรือหมู่บ้านที่
มีนิติบุคคลคอยดูแลอยู่ได้ 2) แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เป็นแผนที่ควรได้รับข้อแนะนำและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผู้กำหนดนโยบาย กฎหมาย หรือกิจกรรม เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรม และ 3) งานวิจัยชิ้นนี้มุ ่งเน้นมาที่อนาคตของงานในเมือง ซึ่งจำกัดกรอบอยู่ในพื้นที่ มหานคร
กรุงเทพ การขยายงานวิจัยนี้สู่เมืองรองและเมืองขนาดเล็กต่อไปจะเสริมสร้างให้งานวิจัยนี้ครอบคลุมถึงความ
หลากหลายของแรงงานในเชิงพื้นที่ท่ัวประเทศไทยด้วย 
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ภาคผนวก ก กระบวนการและวิธีการวิจัย 

 

การวิจัยในโครงการย่อยที่ 3 อนาคตของการทำงานในเมือง มีกระบวนการและวิธีการวิจัยเป็นไปตาม
โครงการวิจัยคนเมือง 4.0 โดยใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ขั้นตอนของการวิจัยงาน
นี้ จะใช้ขั้นตอนย่อยของ Hines & Bishop (2013) ในการดำเนินงาน มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์ (scoping/ framing) 
2) การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน (horizon scanning) 
3) การพยากรณ์ภาพอนาคตฐาน (baseline futures) 
4) การพยากรณ์ภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) 
5) การกำหนดภาพอนาคตพึงประสงค์ (preferred future) 
6) การวิเคราะห์ความหมายและนัย (implications analysis) 
7) การวางแผน (planning) 
8) การสังเกตการณ์และติดตามสถานการณ์ (observing and monitoring)  

แต่ละข้ันตอน มีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมของโครงการย่อยที่ 3 อนาคตของการทำงานในเมือง ดังนี้ 

การกำหนดกรอบการวิจัยและการคาดการณ์  

นักวิจัยได้กำหนดกรอบและขอบเขตของการวิเคราะห์ (domain) หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อไม่ให้ขอบเขตเนื้อหาของการทำงานไม่กว้างและไม่แคบจนเกินไปวิจัย โดยได้ดำเนินการประชุม
หารือภายในคณะทำงานโครงการคนเมือง 4.0 และได้ผลลัพธ์เป็นข้อเสนอโครงการและกรอบการวิจัย ดังนี้ 

ขอบเขตเชิงเนื้อหา สำหรับด้านงานและแรงงาน คือ งานบริการขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริม สำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มด้วยมิติต่าง ๆ คือ 1) มิติประเภทงานบริการ ประกอบด้วย งานบริการขั้นพื้นฐาน 
และขั้นส่งเสริม 2) มิติความเกี่ยวข้องกับการทำงาน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ทำงาน กลุ่มผู้ว่าจ้างทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านแพลตฟอร์ม และกลุ่มผู้ประกอบการแพลตฟอร์ม และ 3) มิติตามข้อเสนองานวิจัยคนเมือง 4.0 
ประกอบด้วย กลุ่มล้ำสมัย กลุ่มมวลชน และกลุ่มชายขอบ  

ขอบเขตในเชิงพื ้นที่ สำหรับการคาดการณ์ในปีแรกของโครงการวิจัยนี้ คือ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และขอบเขตเชิงเวลา คือ 21 ปี หรือ พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040) ซึ่งขอบเขตพื้นที่และขอบเขตเวลา เป็น
ขอบเขตร่วมของโครงการย่อยในโครงการคนเมือง 4.0 อีก 5 ด้าน คือ 1) การเกิด 2) การอยู่อาศัย 3) การเดินทาง 
4) การจับจ่ายใช้สอย และ 5) การตาย  
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เนื่องจากการวิจัยในโครงการย่อยที่ 3 อนาคตของการทำงานในเมืองเกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่มที่เป็น
กลุ ่มเป้าหมายในการศึกษา จึงได้มีการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Institutional Review Board: IRB) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 
2562  

การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน  

การกวาดสัญญาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ ที่น่าจะมีผล
ต่องานบริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งแนวโน้มใหญ่ (megatrends) สัญญาณอ่อน 
(weak signals) และเหตุไม่คาดฝัน (wildcards) กิจกรรมในส่วนจะมุ่งระบุหาปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้ม
หลักของปัจจ ัยที ่ทำให ้การทำงานบริการในเมืองเปล ี ่ยนไป  โดยใช ้กรอบแนวคิด STEEPV (Social, 
Technological, Economic, Environmental, Political, and Values) อย่างไรก็ดี ในโครงการวิจัยนี้  ได้
เพิ่มมิติในการพิจารณาอีก 1 มิติ คือ การใช้พื้นที่ (Space) ซึ่งจะมีกรอบแนวคิด คือ STEEPV(S) เพื่อทำความ
เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงอย่างรอบด้าน  โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ
ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของงานบริการในเมือง  

2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  

 การทบทวนวรรณกรรม (literature review) เพื่อสร้างฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
บริการในเมือง และให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของงานบริการ โดยมีประเด็นทบทวนที่สำคัญ คือ วิวัฒนาการ
ของการทำงานจากอดีตถึงปัจจุบัน ประเด็นอนาคตของงาน แนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจัยขับเคลื ่อน 
STEEPV(S)  

การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เพื่อทำความเข้าใจมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการทำงานบริการในเมือง กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัยเล่า
เรื่องราวในมิติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวของในการทำงาน เพื่อเปิดประเด็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้วิจัยอาจคาดเดาไม่ถึง 
มีกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ทำงานในภาคการบริการขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริม รวมไปถึง
กลุ่มบุคคลต่างด้าวรับจ้างอย่างถูกกฎหมาย (กลุ่มเปราะบาง) ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพบริการต่าง ๆ ได้แก่ 
ผู้ออกแบบกราฟฟิก ผู้จัดการเนื้อหา/ข้อมูล ที่ปรึกษาทางบัญชี นักเขียน แม่บ้าน หมอนวด 2) ผู้ว่าจ้างงานใน
ภาคการบริการขั้นพื้นฐานและขั้นส่งเสริม ได้แก่ เจ้าของธุรกิจที่พัก เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับ AI และ 3) ตัวแทน
บริษัทแพลตฟอร์มในการหางาน ได้แก่ เจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มการทำงานบ้าน งานช่าง และการจัดการขยะ 
(สรุปการสัมภาษณ ์แสดงดังภาคผนวก ข)  
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ภาพที่ ภ-1 การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั 

3) การสรุปแผนภาพระบบพลวัต  

 นักวิจัยได้เริ ่มพัฒนาแผนภาพระบบพลวัตตั้งแต่การประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร่วมกับนักวิจัยในโครงการคนเมือง 4.0 และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
ประชุมด้วย ได้แก่ ผู้แทนจากบริษัท ปตท. และผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยมีกิจกรรมหลักในการประชุม ได้แก่ การค้นหาสัญญาณในอนาคตในเบื ้องต้น การวิเคราะห์แนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญใน STEEPV(S) รวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ไม่คาดฝัน และความเสี่ยง
ต่าง ๆ ในระบบที่เกี่ยวข้องกับ โดยกิจกรรมเหล่านี้ ช่วยในกระบวนการพัฒนาแผนภาพระบบพลวัตของการทำงาน
บริการในเมืองในเบื้องต้น แสดงดังภาพที ่ภ- 2 

ต่อมา นักวิจัยได้มีการพัฒนาแผนภาพระบบอย่างต่อเนื่อง จากการทบทวนข้อมูลและกวาดสัญญาณ
เพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการสรุปประเด็นเกี่ยวข้องต่าง ๆ ภายในกรอบ STEEPV(S) 
สามารถสรุปแบบแผนภาพระบบพลวัต ดังแสดงในเนื้อหาของรายงาน 
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ภาพที่ ภ-2 การพัฒนาแผนผังระบบในประชุมปฏิบตัิการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งท่ี 1 และ 2 

การฉายภาพอนาคต  

การฉายภาพอนาคตในงานนี้จะใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์ (scenario building) ของการทำงานบริการในเมืองใน
อีก 20 ปีข้างหน้า ประกอบด้วยภาพอนาคต 3 ส่วน ได้แก่ 1) ภาพอนาคตฐาน (baseline future) ซึ่งเป็นไป
ตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและมีความเป็นไปได้หรือความแน่นอนสูง  2) ภาพอนาคต
ทางเลือก (alternative futures) ที่ให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนของปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ที่ผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3) ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ (preferable futures) ที่สามารถนำมาตั้งเป็นวิสัยทัศน์ 
(visioning) ต่อไปได ้

1) การพัฒนาฉากทัศน์ (อนาคตทางเลือก) 

 การสร้างภาพอนาคตทางเลือก จะใช้วิธีการสร้างฉากทัศน์ (scenario) โดยวิธีการผสมผสาน
ระหว่างการวิเคราะห์ อย่างไรก็ดี การสร้างภาพอนาคตทางเลือกที่เป็นไปได้ในหลายทาง โดยเริ่มต้นจาก
วิเคราะห์สถานะในปัจจุบัน และพิจารณาว่าในอนาคต ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ และมีแนวโน้มจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

 นักวิจัยได้พัฒนาภาพอนาคตทางเลือกในหลายกรณี โดยได้ทดลองเลือกปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาพการทำงานในอนาคตในการสร้างฉากทัศน์ อีกท้ังยังได้ปรึกษากับหัวหน้าโครงการ
และคณะวิจัยในโครงการ 4.0 รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
สามารถแสดงตัวอย่างฉากทัศน์ที่ได้พัฒนา ดังภาพที ่ภ-3 ถึง ภ-5 
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ภาพที่ ภ-3 รูปแบบที่ 1 ปัจจัยขับเคลื่อนเรื่องการใช้หุ่นยนต์และระบบการทำงาน 

 
ภาพที่ ภ-4 รูปแบบที่ 2 ปัจจัยขับเคลื่อนเรื่องความหลากหลายของผู้ทำงานและลักษณะแหล่งงาน 

 

 
ภาพที่ ภ-5 รูปแบบที่ 3 ปัจจัยขับเคลื่อนความหลากหลายตลาดแรงงานและค่านิยมการทำงาน 
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ภาพที่ ภ- 6 การนำเสนอความกา้วหน้าและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

2) การเลือกภาพอนาคตที่พึงประสงค์ 

 ในการระบุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ จำเป็นต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมิน 
นักวิจัยได้มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง 
เพื่อร่วมพิจารณาฉากทัศน์ที่นักวิจัยได้สร้างขึ้นมา และให้ผู้มีเข้าร่วมจินตนาการภาพชีวิตของตนเองในอีก 20 
ปี ภายใต้สถานการณ์ของฉากทัศน์ที่นักวิจัยสร้างขั้น รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์เลือกอนาคตที่พึงประสงค์และ
ขั้นตอนการดำเนินการที่จะช่วยให้สามารถบรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์นั้น ในการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยตัวแทนบริษัทแพลตฟอร์ม 1 ท่าน ตัวแทนผู้ทำงาน (ผู้ให้บริการ) 4 ท่าน 
และตัวแทนผู้ประกอบการ (ผู้ว่าจ้างงาน) 2 ท่าน รวมถึงมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ 2 ท่าน  

 

ภาพที่ ภ- 7 กิจกรรมประชุมกลุม่เพื่อวิเคราะหภ์าพอนาคตที่พึงประสงค์ 
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การวางแผนและการสังเกตการณ์  

เมื่อได้ภาพอนาคตของการทำงานในเมืองในอีก 20 ปีแล้ว จะใช้วิธีการพยากรณ์ย้อนกลับ (back 
casting) ในการวิเคราะห์และจินตนาการว่าปรากฏการณ์ เหตุการณ์ นโยบาย และมาตรการอะไรบ้างที่หาก
เกิดข้ึนแล้ว จะนำไปสู่ภาพอนาคตที่ได้สร้างข้ึนมาในกระบวนการก่อนหน้านี้ในขั้นของการวางแผน  

ในขั้นนี้ นักวิจัยได้ทดสอบกระบวนการพยากรณ์ย้อนกลับร่วมกับกับคณะวิจัยในโครงการคนเมือง 4.0 
ภาคีเครือข่ายทั้งจากองค์กรภาครัฐ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ในการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไม้แก้ว
ดำเนิน จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการที่จะนำไปสู่ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ โดย
การระบุให้เห็นว่าควรจะดำเนินมาตรการหรือนโยบายใดก่อน องค์กรใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนที่จะนำไปภาพอนาคตที่ได้สร้างขึ้นมา 

  
ภาพที่ ภ- 8 การทดสอบกระบวนการพยากรณ์ย้อนกลับ 

 ในภาพรวมการดำเนินงานของการวิจัยในโครงการย่อยที่ 3 อนาคตของการทำงานในเมือง สามารถ
สรุปผลการดำเนินได้ ดังตารางที่ ภ-1 
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ตารางที่ ภ-1 แผนการดำเนินงาน 

หมายเหตุ: / คือ ดำเนินการไปแลว้  

  

กิจกรรม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พ .ค.  มิ .ย .  ก .ค.  ส .ค .  ก .ย.  ต .ค .  พ .ย.  ธ .ค.  ม .ค .  ก .พ.  มี .ค .  เม .ย .  
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกรอบการวิจัยและการ
คาดการณ์ ประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรม
และการสรา้งกรอบงานวิจัย 

/ /           

การดำเนินการด้านจริยธรรมการวจิัยในคน   / / / /       

ขั้นตอนที่ 2 การกวาดสัญญาณสถานการณ์ปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 

            

ขั้นตอนย่อยท่ี 2.1 การหาข้อมลูและวิเคราะหเ์ชิง
ปริมาณ 

  / / /        

ขั้นตอนย่อยท่ี 2.2 การเก็บข้อมลูสัมภาษณ์และ
วิเคราะหเ์ชิงคุณภาพ 

      / / /    

ขั้นตอนย่อยท่ี 2.3 การสรุปแผนภาพระบบพลวัต         /    
ขั้นตอนที่ 3 4 และ 5 การพยากรณ์ภาพอนาคต 
ภาพอนาคตฐาน ภาพอนาคตทางเลือก และกำหนด
ภาพอนาคตพึงประสงค์ ผ่านการประชุมกลุม่ย่อย
เชิงปฏิบัติการ 

         /   

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์หาความหมายและนัย           /   

ขั้นตอนที่ 7 และ 8 การวางแผนและการ
สังเกตการณ์และตดิตามสถานการณ์  

         /   

การสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย          / / / 



 

129 

ภาคผนวก ข สรุปการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

 

1 
ผู้ก่อตั้งธุรกิจแพลตฟอร์มงานบริการแม่บ้าน 
เพศชาย  

ความเป็นมา 
เกิดขึ้นจากการเห็นปัญหา เราไม่ได้เห็นปัญหาของแรงงาน แต่เราเห็นปัญหาของผู้จ้างวาน ในขณะที่

ตลาดแรงงานมีการกระจายตัวสูง คนจ้างงานก็งง ๆ ว่าต้องหาแรงงานจากที่ไหน ซึ่งมันเกิดขึ้นในแทบทุก 
vertical ของอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม แม้แต่ในอาชีพที่ดูจะมีคนล้น ๆ แต่ยังไม่มีแพลตฟอร์มในการ
เชื่อมระหว่างคนที่ต้องการจ้างวานกับคนที่ให้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีให้บริการ ที่เรียกว่ากลุ่ม blue collar 

ในภาพรวมของตลาด เราเห็นการกระตายตัวของตลาดแรงงาน เลยมาอุดช่องว่างตรงนี้ด้วยการเป็น
ตัวกลางไปเลย โดยการทำในเชิงธุรกิจ คนสามารถเรียกผู้ให้บริการเหล่านี้ได้ โดยเราจะมีการรับประกันความ
เสียหาย และมีการระบุตัวตนทุกคน ในระยะยาว จะควบคุมด้วยรีวิวและเรทติ้ง เพ่ือไม่ให้คุณภาพบริการตก 

กลุ่มคนที่จ้างงานผ่านแพลตฟอร์ม  
กลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุด คือ กลุ่มลูกค้าประเภทห้างร้าน บริษัท นิติบุคคล ผู้ใช้บริการเหล่านี้ เค้าจ่ายเงิน

มากเกินไป เพราะจริง ๆ แล้ว แม่บ้านที่จ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 12,000-13,000 บาท ยังแพงไป เพราะใน
มุมมองของเขา เขาใช้บริการแม่บ้านวันละ 2-3 ชั่วโมง… สิ่งที่เกิดขึ้น คือ เรามอบแพ็กเกจทำความสะอาดวัน
ละ 2-3 ชั่วโมง แทนที่จะจ่ายเงินให้กับแม่บ้านเดือนละ 12,000-13,000 บาท เค้าจ่ายลดลงเหลือเดือนละ 
6,000-7,000 บาท แลกกับบริการที่จริง ๆ แล้วเขาได้รับเท่าเดิม 

ฝั่งแม่บ้าน แม่บ้านสามารถรับ 3 งาน เช้า 2 ชั่วโมง บ่าย 2 ชั่วโมง เย็นอีก 2 ชั่วโมง เกิดสิ่งที่เรียกว่า 
unit economic มันได้พอดี ซึ่งจริง ๆ ก็จะเป็นงานประเภทโรงแรม เพราะจะเกิดขึ้นตอน 11 โมงถึงบ่ายโมง 
แปลว่า แม่บ้านก็จะได้ 2 งาน งานละ 6,000 บาทต่อเดือน รวมเป็น 12,000 บาทต่อเดือน และแปะงานที่ 3 
ลงไป อีก 6,000 บาท รวมเป็น 18,000 บาท แปลว่า livelihood ของแม่บ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึนทันที 

ตอบโจทย์ lean business  
ห้างร้านค่าใช้จ่ายลดลง แม่บ้านได้เงินเพิ่ม คนที่จะบ่นก็น่าจะมีแค่แม่บ้านที่รู้สึกว่างานหนักขึ้น ซึ่ง

เมื่อก่อนอาจจะอยู่เฉยๆ ทำงานวันละ 2 ชั่วโมง แต่ประเด็น คือ livelihood ของเขามันแย่มาก รายได้ 12,000 
บาทต่อเดือน บางที่ที่มีสวัสดิการให้รวมประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดหัวหน้าแม่บ้านได้ประมาณ 
16,000 บาทต่อเดือน ส่วนมากแม่บ้านมาในกรุงเทพฯ เพ่ือทำงานหาเงินส่งต่างจังหวัด ถ้าคุยตรงแม่บ้านมักจะ
ถูกกดราคาสัก 13,000-14,000 บาท ถ้าคุยกับบริษัทใหญ่ ๆ เข้าให้แม่บ้านอยู่ที่ประมาณ 14,000 บาท แต่จะ
มีสวัสดิการให้ ซึ่งรายได้รวมจะอยู่ที่ 16,000 บาท ซึ่งก็ยังน้อยมากอยู่ดี นอกจากแม่บ้านจะอัพเกรดตัวเองไป
เป็นแม่บ้านไฮเอนด์ ก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านโรงแรมไฮเอนด์ 



 

130 

กลุ่มที่มาร่วมงานกับแพลตฟอร์ม 
เรามองเห็นช่วงอายุ มีมาหลายแบบ จริง ๆ แม่บ้านอายุน้อยไม่ค่อยมา ในขณะเดียวกันแม่บ้านอายุ 

35-45 ปี น่าจะเยอะที่สุด อาจะเป็นเพราะเขามีอายุระดับหนึ่งแล้ว บริษัทต่าง ๆ ไม่จ้าง เรารับหมด เรามองว่า
เราให้โอกาส ถ้าเราให้โอกาสแล้ว เขาไม่ผ่านเกณฑ์ตรงนั้น เราถึงจะระงับการให้งาน 

แม่บ้านของแพลตฟอร์มได้อะไรบ้าง  
สิ่งที่แม่บ้านจะได้ ถ้าจำนวนชั่วโมงทำงานถึงเกณฑ์ เราจะมีประกันสังคมให้ เพราะว่าตามกฎหมาย

แล้ว ถ้าคนหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะต้องให้ประกันสังคม ถ้าชั่วโมงทำงานถึงตามที่กฎหมายระบุ
ว่า 80 ชั่วโมงต่อเดือน จะต้องอัพเกรด และเรามี margin พอที่จะจ่ายให้ได้ และเราก็ไปทำ partnership กับ
เมืองไทยประกันชีวิตและอยุธยาอลิอันซ์ เพ่ือให้ได้เป็นแพ็กเก็จพิเศษ ซึ่งต้นทุนไม่ได้แพงมาก เราจ่ายเบี้ยเดือน
ละ 35-60 บาทต่อคน แต่เรา cover เป็นค่ารักษาพยาบาลให้เข้า 8,000 บาท ยิ่งถ้าเป็นแม่บ้าน VIP คือ ยิ่ง
ทำงานเยอะเท่าไหร่ ผลประโยชน์ที่ได้ยิ่งเยอะ เราแบ่งเป็น tier อีก เพราะผลิตภัณฑ์ของประกันก็มีหลายระดับ 

ฝั่งลูกค้า คือ need ของเขามันได้ คือ pricing ได้ และ flexible ตามที่เขาต้องการ ฝั่งแม่บ้าน need 
เยอะ เพราะว่าเข้าเป็นคนคนหนึ่งที่หลงยุค จริง ๆ งานแม่บ้าน ถ้าดูในประวัติศาสตร์น่าจะมีมากว่าหมื่นปีมั้ง
ครับ ที่รับจ้างทำความสะอาดบ้านคนอื่น ในแง่ตรงนี้แม้ว่ายุคปัจจุบันทักคนจะ digitalize ในงานมีมือถือ 
สุดท้ายมันจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถ utilize มือถือในการทำงานได้ ซึ่งก็คือกลุ่มแรงงาน มือถือจริง ๆ ทำให้
ค่าใช้จ่ายของเขาเพิ่มขึ้น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นไลน์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ไม่เพิ่ม โจทย์ที่เราตั้งเราตั้งง่ายๆ เราจะ
ทำอย่างไรให้ livelihood ของผู้ให้บริการดีขึ้น เพราะถ้าดีขึ้น คนก็จะเทมาหาเราเอง เอาง่ายๆ คือให้รายได้
เขาเพ่ิมข้ึนประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน ที่เหลือเราค่อยมาตั้งนโยบายหรือข้อบังคับเพ่ือควบคุมคุณภาพ  

งาน on demand ทำการตลาดไม่คุ้มเลย ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าเป็นงานรายครั้ง ลูกค้าชอบ drop off ไป
คุยกันเอง เพ่ือให้ได้ benefit ที่ดีข้ึน ที่ผ่านมาเราพยายามทำ benefit เราให้ดีกว่า คือ คุณไปคุยกันเอง คุณไม่
มีประกันนะ เกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรับผิดชอบนะ ต่อให้คุณจะไว้ใจขนาดไหนสุดท้ายถ้ามีปัญหา แต่ทำไปทำมา
รู้สึกว่า effort ที่ใส่ลงไปทั้งการวางนโยบาย เทคโนโลยี มันไม่คุ้ม เราเลยกลับมาที่กลุ่มลูกค้าดีกว่า ถ้าลูกค้าเขา
จะทำแบบนั้น เราก็ปล่อย และมาจับกลุ่มลูกค้าห้างร้านแทน ต่อให้เขาจะไปคุยเองเขาก็ไม่คุย เขาไม่อยากคุย 
เขาอยากให้เราจัดการ เพราะถ้าเขาไปกันเอง คนที่เสียประโยชน์ก็คือแม่บ้าน เรามีตัว detection ว่าถ้าคุณไป
คุยกันเองมันจะโชว์ขึ้นมา ถ้าทำอย่างนี้เท่ากับว่าคุณไม่ให้เกียรติแฟลตฟอร์ม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ถ้าเขาไม่ให้
เกียรติแพลตฟอร์มเท่ากับเขาไม่ให้เกียรติตัวเอง เป็นการเล่นแง่ punishment แต่จริง ๆ เราก็ไม่ได้ punish 
อะไร เพราะตามกฎหมายเราทำไม่ได้ มันเป็นเรื่องการให้คำสัญญาต่อกัน ในเชิงของบริษัทเราให้คำสัญญากับ
เขาว่าจะดูแลและมี feature ใหม ่ๆ ให้ด้วย เช่น การปล่อยกู้ให้แม่บ้าน 

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคของธุรกิจแพลตฟอร์ม 
ปัญหามีหลายอย่าง จริง ๆ ผมจะเอาปัญหาด้านกฎหมายไว้หลังสุดเลยนะครับ เพราะจริง ๆ หลักของ

กฎหมายในไทย ในเชิงการทำธุรกิจ ทำไปก่อนถ้าผิดก็หยุด ที่อยู่แรกสุดเลย คือ technology talent ในไทยมี
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ไม่พอ ผมรู้ว่ามีคนที่มีไอเดียมากกว่าหมื่นคนที่พอจะสร้างเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพได้เลย เขามีความรู้ทางด้านธุรกิจ 
แต่สุดท้ายไม่มี tech มารองรับ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้อง spin มา run part ใหม่ เอาเทคโนโลยีที่มีอยู่
แล้วไปให้คนกลุ่มนี ้กลุ่ม part time event, part time barista, waitress อะไรพวกนี้ 

Persona ของผู้ให้บริการของแพลตฟอร์ม 
 มองหาโอกาส ในแง่ที่มีอายุ 35-45 ปี คาแรกเตอร์แบบแรกคือที่ทำงานที่อื่นไม่ค่อยรับเท่าไหร่ เขา
รู้สึกว่า และปลงไปเลย คนพวกนี้ไม่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่เหมือนกับ white collar เป็นแม่บ้านอายุ 
20-60 ปี เงินเดือนเท่าเดิม ไม่มีความก้าวหน้า ซึ่งพอมาเจอเรา เขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่จะก้าวหน้าได้  เพราะสิ่ง
หนึ่งที่เราสัญญา คือ นอกจากรายได้เพ่ิมข้ึนจากการทำงาน ในอนาคต พยายามจะสร้าง leader program ถ้า
เขาไปเทรนแม่บ้านใหม่ๆ อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ โดยที่ไม่ต้องวิ่งงาน 
 กลุ่มอายุน้อย ๆ มาจากต่างจังหวัด จริง ๆ แล้วคนกลุ่มนี้อยู่กับเราไม่นาน เขาเข้ามาหางานประจำ แต่
ในระหว่างนี้ก็มีสมัคร ระบบของเราถ้ามีใครกดรับก่อนก็จะได้งานก่อน ถ้าเขามาสมัครวันนี้แล้วเรา approve 
ก็จะมีงานมีรายได้ทันที ซึ่งส่วนมากทำแบบนี้ คนที่มาแบบนี้ส่วนมากจะรู้สึกมีความเสี่ยง คือ ถ้าไม่กดรับงาน
หรือดกดรับงานไม่ทัน เขาก็จะไม่มีรายได้ เราจะกำจัดกลุ่มนี้ยังไง เราจะดูคนที่ทำงานกับแพลตฟอร์มมาไม่ต่ำ
กว่า 10 งาน จะมี offer matching ให้งานประจำแบบจันทร์ถึงศุกร์  

ความยากของเรา คือ จะ match ดีมานด์กับซัพพลายยังไง เพราะตอนนี้ซัพพลายมากองเต็มไปหมด
เลย มีหลายคาแรกเตอร์ด้วย ดีมานด์เองก็มีหลายคาแรกเตอร์ เราบริหารด้วยการควบคุมมาร์เก็ตติ้ง ช่วงไหน
งาน on demand น้อย ๆ เรายิ่งผ่านแอปพลิเคชัน จองผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดกี่บาท ทำให้งาน on demand 
เยอะ แต่ถ้าเราอยากจะ push ให้แบบแม่บ้านลอย ไม่มีงานประจำ รับ 6,000-7,000 ถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้ เยอะ 
ยิ่งไปเลยเป็นแพ็จเก็จ มีส่วนลดไปเลย 600-700 แล้วก็ match แม่บ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำแบ manual ได้ยาก
มาก เราใช้เทคโนโลยีมา match ถ้าไม่มี automation ทำไม่ได้ 

โอกาสที่ automation แทนแรงงาน? 
automation of work จะเกิดขึ้นได้ คือ 1) งานนั้นมี pattern ชัดเจน 2) มีปัจจัยน้อย ไม่ใช่ว่าวันนี้

ฝนตกแล้ว pattern นี้หายไปทันที 3) มีการ audit ตัวเองในงานนั้น ๆ งานแม่บ้าน automate ได้ แต่ไม่คุ้ม 
คุณจะ automate ไหมถ้าเกิดว่า ทางเดินจากตรงโน้นถึงตรงนี้ทุกวัน มี pattern ก็จริง แต่คำถามก็คือ การที่
เราจะ automate มันต้องสร้างเครื่องอะไรสักอย่างที่ผ่านทางเดินนี้ ซึ่งปัจจัยหรือตัวแปรมีสูงมาก เช่น ถ้ามีคน
ยืนอยู่ เครื่องก็จะทำงานไม่ได้ ในกรณีที่มีของมาวาง มีปัจจัยเข้ามาเราสั่งให้เครื่องมันอ้อมได้ ไม่มีปัญหาอะไร 
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เช่น เสา มันต้องปีนหลายมิติ capability ของ physical tools มันทำไม่ได้ เพราะฉะนั้น 
ในแง่ของความเป็นคน ความละเอียดอ่อน multiple use เขาทำได้หลายอย่าง  

 20 ปีข้างหน้า กับหุ่นยนต์ในไทย 
 humanoid robot คงไม่มีใครจะมาใส่ effort ในงานทำความสะอาด เพราะมันไม่คุ้มทุน แรงงาน
ประเภทเสมียน คีย์ข้อมูล ถ้าเป็นงานที่มี pattern ของบัญชี เช่น รับบัญชี ปิดบุค auditor หลายรายก็ปิดตัว
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ลง แต่ก็จะมีปัจจัยอื่นอีก อย่างเช่นเรื่อง digitalization ของเงิน ถ้าไม่มีเงินสด ระบบ automation ทำได้เลย
ทันที เพราะทุกอย่างอยู่ใน footprint พอเป็นเงินสดมีการโกง 

เชิงการทำสัญญาจ้างกับผู้ให้บริการ 
 ในการทำสัญญา เป็น per job เลยครับ เราไม่ได้บังคับเขาทำงาน เพราะฉะนั้นมันจะไม่ลงข้อ
กฎหมายทันที ข้อกฎหมายคือ ถ้าเขาเป็นลูกจ้างเรา เราสามารถสั่งให้เขาไปทำงานบ้านนั้นบ้านนี้ได้ สิ่งที่
เกิดข้ึน คือ เราเสนอให้ เขาจะรับหรือไม่รับก็ได้ เฉพาะในเชิงบริบทเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขา ให้เขาเลือกงานเอง 
อยากทำงานไหนทำ ซึ่งมันจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นกับเขาเอง แม่บ้านบางคนไม่รับงานเช้าเลย รับตั้งแต่บ่าย
โมงยาวไปจนถึงเย็นเลยก็มี แม่บ้านหลายคนมาอยู่กับเรา เพราะว่ามันยืดหยุ่น 

Mission ของบริษัท คือ เราต้องการยกระดับงานของ blue collar กลุ่ม service worker ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเขา ยืดหยุ่นมากขึ้น รายได้มากข้ึน 

Formalization ของแรงงาน 
 เรื่องภาษีเราให้ความรู้กับเขา ว่าที่หักไป 3% คือหักไปจ่ายภาษี แต่ในเรื่องของการเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ทำให้ถูกมันดี แต่ไม่มีผลอะไรกับบริษัทเลย นี่คือ financial literacy ซึ่งอย่างมากที่ทำให้ได้ คือ 
เรียกแม่บ้านมาสอนว่าจ่ายภาษียังไง ต่อให้เขารู้ว่าจ่ายภาษียังไง มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผมโดยตรง ไว้ตอนที่
ผมระดมทุนได้มากพอที่จะทำส่วนนี้ ก็จะเรียกภาครัฐเข้ามา 
 

2 
ผู้ก่อตั้งบริษัทท่ีปรึกษาด้านการจัดการขยะ 
เพศหญิง 

ความเป็นมาขององค์กร 
มันไม่ถูกต้อง 30 ปีผ่านไป บ้านเราเมืองเรายังต้องให้เด็กมาวิ่งเล่นรอบกองขยะอยู่หรือ จึงเกิดคำถาม

กับตัวเองว่า มีอะไรที่เราจะทำได้บ้าง ถ้าเอาเรื่องความยากจนออกไป สังคมเมืองเด็กบ้านเราเลือกไม่ได้ ในโลก
ในนี้เด็กไม่มีทางเลือก ผู้ใหญ่ต่างหากที่มีทางเลือก ถ้าเราตีโจทย์นี้ให้เป็นเรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ใหญ่ในทุก ๆ อย่างที่เราทำ เราจะต้องตัดสินใจทุกเรื่อง เราตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา บางทีมันอาจจะเป็น 
manner of choice ที่ผู้ใหญ่ต้องเลือกให้ถูกต้องกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอนาคตของเด็กหรือเปล่า  เพราะเด็ก
เลือกเองไม่ได้ 

อยากทำอะไรสักอย่างเพ่ือเด็ก ลาออกจากงาน ออกมาทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคมก่อน ถ้าไม่เวิร์คก็
ค่อยว่ากัน จะได้ไม่มาเสียใจภายหลังว่ามีไอเดียที่อยากจะทำแต่ไม่ได้ทำ 

มีไอเดียว่าอยากทำการจัดการขยะ อยากจะเปลี่ยน mindset ของคน ปัญหาขยะภาษาอังกฤษเรา
มักจะใช้คำว่า disposal ที่หมายถึง “การทิ้ง” ถ้าเราเปลี่ยน mindset ให้เขาคิดเป็นคำว่า management 
แทนที่จะทิ้ง ให้เป็น “การจัดการ” จะทำได้ไหมนะ เพราะถ้ายังเป็น mindset แบบเดิม ขยะมันก็จะกองสุมอยู่
อย่างนี้แหละ 
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ตีโจทย์ว่า waste management คือ 1) ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด 2) คนจะต้องทำได้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็น new habit และ 3) ต้องติดตามและวัดผลได้ จะต้องทำได้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นไป 

สิ่งที่ค้นพบ คือ จริง ๆ แล้วมีคนบางกลุ่มแยกขยะ ตอนที่เราทำงานเมืองนอก เราก็แยกขยะโดยที่รู้ว่า
ต้องแยก แล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยเมื่อกลับมาเมืองไทย ไม่เห็นต้องแยกเลย ตอนอยู่เมืองนอกเราก็ทำเพราะมี
โครงสร้างพื้นฐานอยู่ตรงหน้า แล้วเหมือนเราก็ต้องแยกขยะโดยอัตโนมัติ จริง ๆ แล้วถ้าเกิดว่ามันมีระบบ คนก็
ทำ มันก็พิสูจน์สมมติฐานว่า จริง ๆ แล้วก่อนหน้านี้เราไม่มีระบบ คือ ระบบในที่นี ้หมายความว่า ทิ้งไว้ตรงจุดนี้ 
เดี๋ยวมีคนมาเก็บ 

จริง ๆ แล้วถ้าเราจัดการ คือ ทุกคนต้องช่วยกันจัดการไม่ใช่ให้ภาครัฐจัดการฝ่ายเดียว บ้านฉันเองฉันก็
ต้องจัดการให้เขาก่อนออกมาทิ้ง ถ้าแปลคำว่า management สำหรับครัวเรือนหรือคนทั่วไป คำว่าจัดการ 
แปลออกมาเป็นภาษาง่าย ๆ คือ การแยกขยะ ส่วนการจัดการของภาครัฐ คือ การจัดเก็บ นำไปกำจัดหรือ
นำไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนต่อ 

จริง ๆ แล้วคนอยากแยกขยะ แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าต้องแยกยังไง แยกไม่ออกว่าอันไหนขายได้ บางคนไม่
รู้ด้วยซ้ำว่าแยกไปทำไม พอคนที่แยกเป็นแล้ว เช่น ร้านอาหาร ที่ส่วนใหญ่จะแยกขายอยู่แล้ว ก็จะเป็นขวด
เบียร์ ขวดพลาสติก แยกขายเป็นกิจวัตร ไม่มีความสะดวกสบายในการมาเก็บ เพราะมันไม่เป็นระบบ นัดแล้ว
ไม่มาบ้าง เบี้ยวบ้าง คำว่าระบบเลยดูยิ่งใหญ่มาก 

เอาแบบที่ง่ายก่อน เขาคุ้นเคยกับการแยกขยะรีไซเคิล งั้นเราให้เขาแยกขยะรีไซเคิลก่อน เพราะ
สะอาดสุด ลองแยกวัสดุรีไซเคิลก่อน และขายได ้เงินเป็นภาษาท่ีทุกคนเข้าใจ งั้นเริ่มจากอันนี้ ทีนี ้เราสอนแล้ว 
ต้องแยกแบบนี้ เรื่องระบบ ถ้าแบบนี้พี่ต้องเรียกให้มาเก็บ ซึ่งมาบ้างไม่มาบ้าง ดังนั้น เราควรทำให้มันเป็น
ระบบ เลยซื้อซิมการ์ดเบอร์ใหม่ และให้โทรมาเบอร์ของเรา แล้วเราจะมาเก็บ ทีมเรามีรถปิคอัพกระบะ ทดลอง
แต่นี้เลย สมมติว่าให้ความรู้แล้ว แล้วเรียกเรามาอย่างเป็นระบบ เขาจะทำหรือไม่นะ หลังจากนั้นก็โทรมาเต็ม
เลย 

ปัญหาบางทีคือเราไม่มีระบบ แล้วก็สงสัยว่า ซาเล้งก่อนหน้านี้ทำอะไร เพราะจริงๆ ระบบเราแทบไม่
ต่างอะไรจากซาเล้งเลยในตอนแรก ๆ งั้นเราลองผลักดันเรื่องนี้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นไหม เหมือนกับทำให้มันเป็น
ระบบ เริ่มมีการ recruit ซาเล้ง เพราะจริง ๆ แล้วเราไม่ได้เป็นซาเล้ง 

ในเรื่องของแพลตฟอร์ม คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นเรื่องดิจิทัล และพวกเราก็คิดเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรก 
ก่อนที่จะมีเบอร์โทรศัพท์เรามีไลน์แชตบอท…ไลน์แชตบอทเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดมีแค่ปุ่มให้จิ้ม ไม่ต้องคุย
กับใครเลย ขายขวดใสกี่กิโล ให้มารับที่ไหน แชร์โลเคชันบนไลน์ ถ้าเกิดว่าเป็นคนเก็บ ก็จิ้มปุ๊บรับกี่งาน ปีที่แล้ว
คอนเซปนั้นยังไม่มีใครทำ มีคนคิดเยอะ และทำเลยยังไม่เยอะมาก เราคิดว่าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มันง่าย
ไหม…แต่ไม่มีใครเรียกเลยนะ ไม่มีผู้ใช้จริง พอไปทำ offline เดินดู จึงรู้ว่า persona ที่คิดมาผิดหมด คนที่
จัดการขยะไม่ใช่คนที่เล่นเทคโนโลยี คนที่จัดการขยะมี persona เป็นผู้หญิง อายุ 45-60 ปี low tech มีเวลา
น้อย บางทีไม่ใช่ smartphone คือผิดทุกอย่างกับไลน์ เลยต้องวิ่งไปซื้อเบอร์โทรศัพท์ ให้ป้าโทรมา แล้วก็โทร
มา 
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เทคโนโลยีทำให้เราเข้าไปในโลกแห่งดิจิทัล ทำให้คนรู้จักเรา แล้วคำว่าแพลตฟอร์ม ตอนแรกก็คิด
เหมือนว่าเป็นการจับแพะมาชนแกะ แต่จริง ๆ แล้วเราแปลงมันไปมากกว่านั้นเยอะเลย เรามองว่าแพลตฟอร์ม
มันไม่ใช่แค่ connectivity แต่มันเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นส่วนใหญ่สำหรับเรา จะทำอย่างไรให้ข้อมูลนี้มาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ได้ อันนี้เราก็เลยมองว่า การที่คนเรียกเราว่าแพลตฟอร์ม เค้าอาจจะคิดว่าเราเชื่อมโยงซาเล้งกับ
คนทแยกขยะ แต่จริง ๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเก็บข้อมูลทั้งหมด ฉะนั้นแล้ว คำว่า “แพลตฟอร์ม” ของเรา คือ 
ฐานข้อมูลต่างหาก 

การหารายได้ 
ใน value chain ของขยะมีคนที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่เก็บ รับซื้อขาย การรีไซเคิล แม้กระทั่งแลนด์

ฟิลที่มีเจ้าของสัมปทานเรื่องนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ทุกเม็ดของขยะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดการอยู่แล้ว แต่ที่นี้
เมื่อเราเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งมี stakeholder ครบทุก value chain คำถาม คือ เราจะทำอะไร ดังนั้น 
สิ่งที่ในคนในห่วงโซ่นี้ยังไม่มี คือ ข้อมูล คนมักจะไม่รู้ว่าตัวเองผลิตขยะเท่าไหร่ รีไซเคิลเท่าไหร่ คำถาม คือ 
ทำไมต้องรู ้ กลับมาเรื ่องเดิม ก็คือเรื ่องการจัดการ เพราะเราจะเปลี ่ยนความคิดจาก disposal เป็น 
management บริษัทจะต้องวัดผลได้ ว่าเขาผลิตขยะไปเท่าไหร่ และจะจัดการกับมันอย่างไร บริษัทในบ้าน
เราจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่ต้องจัดการขยะถ้าเปิดโรงงาน หมายความว่า ทุก ๆ เม็ดที่เป็นขยะอันตราขาก
โรงงาน เราจะต้องไปจ้างเอกชนบริษัทหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตให้มารับของเราไปจัดการ ทีนี้ ก็จะทำให้ฌรง
งานนนี้ไปรับรองว่าฉันจัดการแล้ว แต่ขยะอ่ืนก็จะไม่สนใจละนะ เพราะไม่ได้อยู่ใน requirement 

ปัญหาของเราวันนี้ ไม่ใช่แค่ hazardous waste ปัญหาของเราคือ พลาสติกขวดมันไปลอยอยู่ใน
แม่น้ำ ด้วยตัวมันเองมันไม่ hazardous แต่การที่มันไปลอยอยู่ด้วยกันเยอะๆ และถูกเพิกเฉยอยู่ในแม่น้ำลำ
คลองทำให้มันกลายเป็น hazardous ไปโดยปริยาย ถ้าอย่างนั้น เราจะทำอย่างไรให้องค์กรที่อยากทำเรื่องนี้ 
ให้ทำได้ จากคำว่าจัดการ household management ซึ่งเราเคลียร์ไปแล้ว ถ้าอย่างนั้น เพ่ือทำเงิน เราอาจจะ
ต้องนิยามการจัดการให้กับองค์กร ว่าถ้าองค์กรอย่างจะจัดการขยะในสิ่งที ่มันควรจะเป็น  เขาจะต้องทำ
อะไรบ้าง โดยใช้คอนเซปเดิม คือ ต้องแยก แต่ตอนนี้มันจะไม่ใช่แค่แยกและขายละ แต่ต้องแยกละเอียด ต้องรู้
ทุกอย่าง เพราะครัวเรือนอาจจะรู้แค่ขยะท่ีรีไซเคิลได้ แต่องค์กรต้องรู้ 

จริง ๆ แล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำ แต่คำถาม คือ ทำไมคุณต้องทำ ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือ
เปล่า นั่นคือสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาตลอดว่า สิ่งที่เราทำไม่มีใครบังคับให้ใครทำ แต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ ควรจะทำ 
คำถามคือ ถ้าคุณจะทำ คุณต้องเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก่อน แต่ถ้าทำเพ่ือ PR มันก็จะไม่ยั่งยืน 

เราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นซาเล้ง แต่คนจะนึกว่าเราเป็นซาเล้งออนไลน์ ฉันอยากให้คุณแยกขยะ เพื่อที่จะ
ขยายกิจกรรมตรงนี้ เราก็ พยายาม recruit คนเก็บขยะและพี่ซาเล้ง คนรับซื้อของเก่ามาอยู่บนแพลตฟอร์ม 
สิ่งที่เราให้เขา คือ เสื้อยืด และเราช่วยวางแผนการจัดเก็บขยะให้เขา โดยที่เขาจะได้ไม่ต้องวิ่งรถเปลืองน้ำมัน 
และปฏิบัติกับเขาเหมือนครอบครัว พี่ ๆ กลุ่มนี้เขามี occupational stigma ในอดีตอาจจะมีคนเคยดูถูกจาก
การทำอาชีพนี้ เรามพ่ีีคนเก็บที่เคยทำงานกับเรา ตอนนั้นได้ทดลองนำร่องกับร่านกาแฟร้านหนึ่ง แล้วพ่ีคนนี้ไม่
กล้าเข้าร้าน ไปถึงร้านแล้วก็ไม่กล้าเข้าไป เราเข้าใจว่า อันนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ฉันเข้าอยู่ดี ๆ จะเดินเข้าไป เด็กใน
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ร้านน่าจะมีปฏิกิริยาอะไรแน่ ๆ เราเลยเดินจูงมือเขาเข้าไปนั่งในร้านและแนะนำกับผู้จัดการร้านว่าพี่คนนี้เป็น
สมาชิกเก็บ ฉะนั้น ให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนปฏิบัติกับฉัน เพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา 

เนื่องจากมันเป็นงานที่ไม่ค่อยสะอาด คนนอกก็มีมุมมองและสื่อสารออกมาผ่านพฤติกรรม ทำให้เกิด
วงจรอุบาศก์ ที่คนก็เริ่มมีแผลในใจ ทาง เก็บเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทั้งทางใจละชีวิติให้กับพ่ี
เค้า ทำเรื่องนี้ให้มันเป็นอาชีพที่มีเกียรติเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ และทำให้มันสะอาดขึ้น โดยการมาทำร่วมกัน
กับผู้ขายขยะว่าคุณต้องแยะขยะ ถ้าคุณไม่แยกเราก็จะไม่ไปรับ 

เราจะไม่ไปเสียเวลาให้พี่ ๆ ของเราไปเสียเวลาแยกให้ เพราะบางทีเค้าก็ต้องไป expose กับพฤติกรรม
ที่ไม่จำเป็น สิ่งที่เราจอยากจะทำให้ คือ ให้เขาอยู่บนแพลตฟอร์ม ให้ความเคารพนับถือ และยกระดับคุณภาพ
งานของเขา ว่าเขาไม่ได้เก็บขยะนะ แต่เป็นการเก็บวัสดุภัณฑ์ เราก็เลยอยากให้เขามี career path ไปในทางนี้
ให้ได้ มันจะไม่ใช่ digital ซะทีเดียว แต่จะเป็นเทคโนโลยีบวกกับใจที่จะต้องเอาไปใส่ให้เขาด้วย 

เราอยากจะผลักดันให้อาชีพนี้ legitimate ทำให้มันเป็นอาชีพจริง ๆ จะเหมือน grab car ไหม คงจะ
ไม่ เพราะงานนี้ยังต้องยกบ้าง stigma งานหนัก อาจถูกดูถูกอีก สิ่งที่เค้ามีอยู่เราก็อยากทะนุถนอมและผลักดัน
ให้เขาดีขึ้นต่อไป ในภาคสังคมมันจะมีแต่ economic growth อย่างเดียวไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยพูดถึงเลย 
คือ แล้วงานที่มันไม่น่ารัก งานที่มันไม่ฉลาดแบบเก็บขยะใครจะทำ เพราะจริง ๆ แล้ว curve มันจะสวนทางกับ 
economic growth มาก ยิ่งเมืองฉลาดเท่าไหร่ เมือง growth ไปเท่าไหร่ คนที่อยู่ในเมืองจะยิ่งฉลาดตามเมือง 
แต่งานที่มัน low intellect จะไม่มีคนทำ เพราะทุกคนจบปริญญาตรีเป็นขั้นต่ำหมด มันกลายเป็นอารมณ์
เหมือนดูไบหรือไม่ที่ต้องนำเข้าแรงงานจากบังคลาเทศน์เพื่อทำงานเรื่องนี้ ในภาพเมืองในอนาคต ในเรื่องขยะ 
คนไทยอาจจะไม่ทำแล้วก็ได้นะ ยิ่งกรุงเทพยิ่งเติบโต จะหวังพึ่งคนไทยทำเรื่องนี้ไม่ได้แล้ว 

การเติบโตของเมืองมันมีผลต่อประชากรที่จะมาทำงาน low income แบบนี้ และถ้าไม่มีเขาจะทำ
อย่างไรกับขยะ 

มุมของแรงงานและ persona 
 ต้องเป็นรถกระบะ เราเคยทำงานกับซาเล้งที่เป็นคอกเล็ก จริง ๆ แล้วไม่เวิร์ค พี่ซาเล้งพวกนั้นเนี่ย
โดยมากมักจะเป็น scavenger คือ คนที่เข้าไปคุ้ยขยะ การที่เขาต้องไปซื้อเป็นต้นทุน เพราะถ้าคุ้ยมันได้ฟรี 
ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องนั้นที่เค้าจะต้องจ่ายเงินไปรับซื้อ ก็เลยไม่เวิร์ค และ loading capacity เขาไม่ได้ คอกและชุด
ที่ติดตั้งกับมอเตอร์ไซต์เบ็ดเสร็จประมาณ 30,000 ฉะนั้นแล้ว overtime capex เข้าคงไม่ได้ต้องการ rate of 
return สูงขนาดนั้น ในขณะเดียวกันคนที่มีรถปิ๊กอัพ ลงทุนไปแล้วเป็นล้าน และมี manpower อีก efficiency 
เริ่มมคีวามสำคัญละ จะทำยังไงให้ได้ volume เยอะๆ ทีนี้ GEEP ก็เลยมาตอบโจทย์ว่า งั้นมาเก็บกับเราสิ ถ้าพ่ี
อยากได้ของเยอะ เพราะเรามีคนเรียกเยอะมาก แต่เราไปเก็บไม่ไหว คนที่จะเป็น persona mอยู่บนเก็บเนี่ย 
ส่วนใหญ่ต้องมีรถปิ๊กอัพ และเน้น efficiency กับ volume และไม่ mind เรื่องเวลามากนัก 
 persona ของสองกลุ่มนี้คล้ายกัน คือรักอิสระ เพราะอาชีพจริง ๆของเขาแล้วคืออาชีพอิสระ เขาไม่
ค่อยต้องฟังใคร แต่การที่เขาต้องมาทำงานกับเก็บ มันจะมีเงื่อนไข เพราะเรานัดแล้วเราต้องไปตามเวลา เขาก็
อาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานนิดนึงว่า เขาไม่สามารถเบี่ยงออกไปจากเส้นทางได้เลยนะ เพราะเหือน
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กับทุก slot มันถูก fix ไว้แล้ว แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราวาง slot ให้เราจะดู google map มาแล้ว ว่าต้องวิ่ง
อย่างนี้ พ่ีวิ่งเสร็จแล้ว จะได้กลับบ้านเลย ดูให้เขาหมดแล้ว เขาไม่ต้องคิด แค่รับใบงานไป แล้วไปตามนัดเท่านั้น
ก็พอ 
 พี่ ๆ เหล่านี้ไม่ได้ on platform โทรหาอย่างเดียว และก็ไลน์ แพลตฟอร์มสำหรับฝั่งลูกค้าเข้ามา เรา
ลองแล้ว คือ persona ของกลุ่มนี้ low tech 

ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ 
 บางทีเขาก็จะงอแง โอ๊ยเหนื่อยแล้วเนี่ยวันนี้ เยอะร้านเนี่ย มันส่งรูปมาแค่นี้ แต่ข้างหลังไปอีกเยอะ
มาก ก็จะเหนื่อย ก็จะหงุดหงิด เราเคยโทรไป บางที่เมาค้างอยู่ ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการจ้าง 
lala move ไปแทน เป็นต้นทุนของเราไป พี่ ๆ พวกนี้ไม่ได้อยู่บน play role นะคะ อันนี้คือเขาสมัครฟรี เรา
ไม่ได้เป็นเหมือน lala move ที่หัก 18% จากรายได้ per transaction grab หักประมาณ 20-25% เราไม่ได้
หักอะไรเลย คือ cost จากการ screening เราจ่ายเองหมด ซึ่งแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งมาทำเรื่องนี้เฉยๆ เลย 
เป็น CSR ทางพ่ีคนเก็บก็จะได้สิ่งที่มันควรจะได้ คือวัสดุที่แยกแล้ว ใกล้ด้วยเพราะมี route planner ที่วางแผน
ให้ไปเก็บตามนี้ 

แนวโน้มผู้เข้ามาให้บริการเก็บขยะ 
 ไม่มีเลยคะ ยิ่งตอนนี้นี่ต่ำมาก ราคาวัสดุรีไซเคิลต่ำที่สุดในรอบ 10-20 ปี ทำให้คนที่มีรถเก็บของเก่า
เลิกทำไป เรานำเขาขยะด้วย ในแง่ธุรกิจซบเซามาก ห้างร้านที่รับซื้อของเก่าก็ได้รับผลกระทบ ทั้ง ๆที่ ตัวเองไม่
มีต้นทุนการขนส่งเลยนะ เพราะราคาที่เขาไปส่งได้ก็ลดลง ฝั่งพี่ซาเล้งก็เลิกทำ ทีนี้ก็ไม่มี feed อีก รายได้ก็ไม่มี 
ก็กระทบกันไปหมดเลยคะ 

จำนวนคนที่มาใช้แพลตฟอร์ม 
 user เราเยอะขึ้นทุกวันเลย มีความไม่สมดุลอยู่ตลอดเวลา ถ้าวันนี้เรียกไลน์แอดเก็บเข้าไปนี่ คิว
อาจจะเต็มจนถึงกุมภาพันธ์ เพราะ slot เราน้อย คนเก็บก็เริ่มหายไปจากระบบ 

แพลตฟอร์มจะไปข้างหน้าอย่างไร 
 ในภาคสังคมที่เรามองคือ ต้องพยายาม on board พี่คนเก็บ แต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะต้องทำเพิ่มเติมมาก
ขึ้น คือ จะต้องทำให้ครัวเรือนเข้าใจว่า ถ้าไม่มีคนรับซื้อ ยังไงเธอก็ต้องแยกขยะ เธออาจจะไม่ได้แยกขาย และ
ถ้าเผอิญไม่มีคนเก็บจริง ๆ เธอก็ควรจะเอาถุงนี้วางไว้หน้าบ้าน แล้วเดี๋ยว กทม. ก็จะจัดการเอง เธออาจจะต้อง
ทำ เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เธอควรจะทำ ไม่ใช้ทำเพราะเธอได้ตังค์ อันนี้คือในเชิงแพลตฟอร์ม เราพยายาม
จะผลักดันในเรื่องนี้ เพ่ือ momentum ในการแยกขยะจะต้องอยู่ถึงแม้ว่า มันจะได้เงินแล้วนะ 
 เราไม่ได้ต้องการให้คนมาขายวัสดุรีไซเคิล เราไม่เชื ่อว่าการขายวัสดุรีไซเคิลเป็น sustainable 
solution ซะขนาดนั้น เรารู้ว่าประเทศเราเป็นประเทศที่จน แต่ว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าต้องแยกขยะเพื่อขาย มัน
จะมีสักกี่คนที่แยก แต่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องทำอันนี้ เดี๋ยวมันก็จะต้องทำอีก คือ mindset มันต่างกันมาก ทีนี้เรา
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เลยมองว่า ถ้าเราจะต้องเริ่ม คงต้องเริ่มจากภาษาที่คนเข้าใจง่าย คือ ภาษาเงิน แต่ท้ายสุดแล้ว แพลตฟอร์มเรา
ต้องการปลูกฝังว่า ยังไงเธอก็ต้องแยกขยะ 

Persona ของลูกค้าองค์กร  
 ตอนนี้เป็นออฟฟิศซะส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่คนเริ่มหันมาสนใจในการจัดการขยะของตัวเอง  
อย่างพวกห้างร้าน โรงแรม ทุกคนมีขยะหมด มันเป็นทางเลือกว่าเราจะยอมทิ้งไป หรือจะทำยังไงกับมันดีนะ 
เราจะให้เด็กมันแยกหรือเราจะลงทุนถังให้มันแยกได้ดีขึ้น มันกลับมาที่เรื่องการตัดสินใจของเราว่าเราจะทำ
ยังไง 
 แบรนด์ของเราทุกคนเหมือนกับรัก และมันเหมือนเป็นดาบสองคม คือ คนอยากจะให้แต่เราไปเก็บ 
พร้อมที่จะ kill existing collector ของตึกนั้นไปเลย คือ จะให้เราไปเก็บ จริง ๆ เราทำได้หรือเปล่า อาจจะทำ
ได้ก็ได้ แต่คนที่มาเก็บส่วนใหญ่ใต้ตึกเป็นคนใน community ของตึกนั้น ถ้าเก็บทำแบบนั้น ลุงคนนี้ก็จะขาด
รายได้เลยนะ นั่นคือสิ่งที่เราไม่ทำอยู่แล้ว  

ฉะนั้นเราจะสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเอาของเราไปเก็บ เพราะเป้าของ
เราคืออยากให้คนที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะคนที่อยู่ใน community อยู่แล้ว เค้ามีรายได้ ถ้าเค้าไม่รับอะไร
บางอย่าง หน้าที่ของเรา คือ ช่วยเค้า จริง ๆ ในแง่องค์กร อาจมีคำถามว่าเก็บทำอะไร 1) service คือ ทำให้พ่ี
แยกให้ถูก 2) ก่อนหน้านี้พี่ไม่มีข้อมูลไปทำรายงาน ตอนนี้พี่ต้องทำเลย ตอนนี้พี่มีข้อมูลที่เป็นรูปเป็นร่างและ
ผ่านการ audit เรียบร้อย เพราะข้อมูลมีการสุ่มเชคตลอด นี่คือบริการที่พี่ซื้อ ส่วนการเก็บขยะ มันมีคนทำอยู่
แล้ว หน้าที่ของเรา คือ นำ SOP ไปจับให้เขายกระดับตัวเองให้ได้ จริง ๆ พี่ควรจะดีใจด้วยซ้ำที่พี่ได้ช่วยคนใน 
community ไม่ใช่หาเอกชนมาลง คือ พ่ีต้องคิดว่ามันก็ยังวินวินกันอยู่ เราก็ยังได้ในสิ่งที่เราอยากได้ และคนใน 
community ก็ยังทำงานกับเราได้ 

ทุกครั้งที่ไปตึกใหม่ๆ จะมีการ alignment กับลุงที่ตึกตลอด เราจะต้องถามเขาว่า เราสอนให้เขาแยก
แบบนี้นะลุง อันนี่เราไม่รับ ขายไม่ได้ บางทีเราก็จะหาร้านที่รับซื้อแล้วให้ลุงเอาไปขาย เพราะไม่งั้นลูกค้าเราที่
แยกออกมาแล้ว ถ้าเกิดว่าไม่รับ คนก็จะเลิกแยก มันก็จะหลับไป loop เดิม  

ลุงส่วนใหญ่ไม่สนใจมาวิ่งเยอะๆ เค้าอยู่อยากมารอที่ตึกแล้วรอคนเขาขยะมาขาย ไม่ต้องขยับรถ ฉัน
อยู่ 9 โมงถึงสิบโมงครึ่ง ใครอยากจะมาก็มาแค่นี้ ฉันต้องการทำแค่นี้ โมเดลนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คนเมืองที่ยัง
ต้องการความสบาย และเรามองว่าทำเราประสบความสำเร็จ เพราะถ้าดู benchmark มันไม่มีใครไปเก็บแบบ
นี้เลยนะ ไม่มีใครไปเก็บให้ตามบ้านอยู่แล้ว แล้วไปตรงเวลา พูดจาสุภาพไพเราะ สอนให้แยกโน่นแยกนี่ มันเป็น
สิ่งที่เราคิดว่า take prime ที่จะทำ แต่ฝากนี้จะ scale ได้เยอะหรือเปล่ายังไม่รู้ เราจึงเน้นเรื ่องคุณภาพ
มากกว่าเรื่องปริมาณ เลยยังไม่ได้กังวลอะไรมาก 

ความท้าทาย 
 คำว่าแพลตฟอร์มมันเหมือนทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น แต่เราจะ disconnect กับคนไปเยอะมาก ซึ่ง
มัน ironic ซึ่งจริง ๆ แล้วแพลตฟอร์ม คือ connectivity based แต่การที่เรามีแพลตฟอร์มเยอะๆ เราไม่ 
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connect กันเลย เราจะ connect กับคนที่เราต้องการ connect ด้วยเท่านั ้น งานที่เกิดขึ ้น ยิ ่งถ้าเรามี 
platform มากขึ้น ทำให้ job market place เปลี่ยนไป สังเกตได้เลยว่ายุคนี้คนไม่อยากทำงานออฟฟิศ แบบ 
office hour คนต้องการทำงานแบบฉันอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ทำ นอกจาก place flexibility ก็มีส่วน ฉันไม่
อยากจะเดินทางไกล ฉันจะทำงานที่บ้านบ้าง โดยเฉพาะเจนใหม่ เจน Z ทุกอยางมันอยู่ออนไลน์หมด คนมักจะ 
assume เยอะมาก เมื่อนก่อนทุกอย่างที่เราอยากรู้เราจะต้องออกไปถามคนเยอะมาก น้องสมัยใหม่เนี่ยจะมอง
หาบนออนไลน์ ที่เป็น vast pool ของข้อมูล แต่อาจจะทำให้ EQ ในด้านการติดต่อสื่อสารกับคนน้อยลง 
ปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราไม่รู้จัก ยิ่งสังคมเมืองโตไปเท่าไหร่ คนยิ่ง isolate พวกเรากันเองมากเท่านั้น อย่าง job 
market เขามีรายได้เสริมมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางทำมาหากินได้มากข้ึน 

profile ของคนจะเปลี ่ยนไป job market expectation จะมาทาง digital มากขึ ้น ในเชิงนี ้ เรา
จะต้องรีบผลักดันให้เด็กเรียนรู้ เพราะไม่อย่างนั้น มันจะกลายเป็นปัญหาเหมือนหมอไม่พอขึ้นมา ผลิตหมอไม่
ทัน ถ้าเรามี platform มาก ๆ ทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมด แต่นักพัฒนามีอยู่แค่นี้ ทุกวันนี้หานักพัฒนายากมาก 
การที่จะต้องจ้างนักพัฒนาคนหนึ่ง จะต้องใช้เงินทุนเยอะ ถ้าเทียบกับงานประเภทอ่ืน เราจะอธิบาย job value 
ให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไร มันจะเป็นปัญหาการจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการในอนาคต ถ้าเรายังขาดแคลน
นักพัฒนา และบางทีอะไรบางอย่างต้อง standardize มากขึ้น 

แพลตฟอร์มในเรื่องขยะ แรกๆ เราก็คิดว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยอะไรเราหลายๆ อย่างได้ เรื่องการ
จัดการขยะ แต่ท้ายที่สุดแล้ว พอไปทำไปถึงรู้ว่า องค์กรใหญ่ๆ เค้าคิดแต่ว่าเค้าจะพัฒนาแอปฯออกมา จะทำ 
digital platform ออกมา เราก็บอกเขาไปว่า ต่อให้พี่ผลิตแอปฯออกมา 10 แอปฯ หน้าที่คล้ายๆ กันหมดเลย 
และใครจะไปเก็บ เพราะเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้แก้เหมือนกดเครื่องคิดเลขแล้วได้ก็แก้ได้ เรื่องบางเรื่องยัง
ต้องใช้แรงงานคน พี่ควรจะคุยกัน ว่ามีแอปฯอยู่แล้วเรามาทำอะไรด้วยกันได้ไหม เช่น งบ CSR ที่มีให้สังคม 
เธอเอามาจ้างคนเก็บไหม เมื่อเธอจาก recover waste เธอก็จ้างเข้าไป ทำเรื่องนี้ให้เป็นเหมือนว่าปลูกต้นไม้ 
ทำไมถึงให้เงินคนไปปลูกต้นไม้ได้ แต่เราไม่ให้เงินคนเก็บขยะ ให้เขามาช่วยเก็บขยะ ทำไมเรายอม subsidy 
การไปเก็บขยะตามแม่น้ำลำธาร ทำไมเราไม่ปรับโมเดลว่า ถ้าฉันฉีดเงินเข้าไปประมาณนี้ให้กับ local 
community ที่เค้าทำเรื่องการจัดการขยะให้อยู่ได้ และทำให้ดีขึ้น จริง ๆ แล้วก็อาจจะได้รับประโยชน์ก็ได้ 
แทนที่จะเอาเงินไปทำแอปฯที่คนอ่ืนมีอยู่แล้ว  

คำว่า แพลตฟอร์มในเมืองเรา มัน overestimate ไปหน่อย กลายเป็นว่าคำว่า แพลตฟอร์มมันลืมนึก
ไปว่า คนที่ทำให้แพลตฟอร์มอยู่ได้ คือ คน มัวแต่คิดเรื่องดิจิทัลมาก อ้อ นี่จะสร้างแพลตฟอร์มเรื่องขยะนะ แต่
ลืมนึกว่าตกลงฉันจะต้องให้ใครมาเก็บ อาจจะต้องคิดกลับไปว่า ยิ่งเมืองโตขึ้น คนที่ทำเรื่องนี้ก็ยิ่งมีน้อยลง 

 รถ AV จะเข้ามา fill gap การขาดคนเก็บขยะได้มากน้อยเพียงใด 
 ถ้าเป็นงานขยะ ยังต้องมีคนยก ใครจะยกข้ึน รถยนต์อัตโนมัติอาจจะมาแทนพวก grab car อย่างบ้าน
เรา รถ กทม. จะมีคนอยู่ 4-5 คนที่ต้องวิ่ง ยกลากมาเท แต่เมืองนอกมีคนขับคนเดียว เครื่องมีจะมีแขนออกไป
ดึงขยะเข้ามาแล้วก็เท แล้วก็วาง ซึ่งก็ยังไม่อัตโนมัติ 100% ยังต้องมีคน คือ อย่างน้อยยังต้องมีคนขับและ
ควบคุมคำสั่ง 
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พี่ๆ เก็บขยะมีรายได้เสริมหรือไม่ 
 รับจ้างขนของบ้าง ถอยปิคอัพออกมาแล้ว รับจุดเดียว ต้องโทรไป 
 

3 
ผู้ก่อตั้งบริษัทแพลตฟอร์มด้านงานช่าง 
เพศชาย 

ความเป็นมาขององค์กร 
ผมกับ co-founder มีปัญหาเรื่องการซ่อมบ้าน เริ่มจากตรงนั้น เรานึกไม่ออกว่าเราจะไปจ้างใคร ไม่รู้

ว่าคนที่เราจ้างมี profile ยังไง ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีบันทึกเกี่ยวกับงานซ่อมบ้านเลย ย้อนไปเมื่อ 5 ปีที่
แล้วก็ไม่ได้มีแพลตฟอร์มอะไรมากมายให้เราเข้าไปค้นหาช่างได้มากพอ เต็มที่ก็ค้นหาจาก google ก็เลยเป็น
ที่มาว่าเราน่าจะมีการ matching และการเก็บประวัติของช่างแต่ละคน ให้เค้ามาเจอกันบนแพลตฟอร์มง่ายๆ 
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้น 

ผู้ให้บริการของแพลตฟอร์ม 
ถ้านับเป็นคนเป็นหลักหมื่นเลย แต่ถ้านับเป็นทีมประมาณ 6,000 ทีม เราคาดหวังว่า ปีนี้เราน่าจะโกย

คนที่เป็นช่างจริง ๆ ได้ 15,000 คนเป็นอย่างน้อย 

ลูกค้า 
 จริง ๆ ยอดดาวน์โหลดแอปฯประมาณ 200,000 active user เกือบ ๆ แสน คนที่โหลดส่วนใหญ่ คือ
พวกท่ีต้องการใช้จริง ตอนนี้งานอยู่ประมาณ 100 งานต่อวัน 

ตลาดแพลตฟอร์มซ่อมแซมบ้าน 
 จริง ๆ ลูกค้าไม่ต้องการแพลตฟอร์ม ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบมากกว่า ตอนนี้ด้วยงาน
ช่างบ้านเรามันไม่ได้มีมาตรฐานที่ใครมานั่งกำหนด เค้าต้องการคนรับผิดชอบ เพราะเวลาช่างทำงานผิดพลาด
แล้วไม่รับผิดชอบ จริง ๆ ผมทำวิจัยด้วยตัวเองว่าถ้าต้องไปจ้างช่างเองข้างนอก เวลาช่างทำอะไรนิดๆหน่อยๆ 
หยวนๆ แต่พอมีแพลตฟอร์มเข้ามา เขาจะเริ่มโวยวาย จริง ๆ แล้วลูกค้าต้องการพื้นที่ตรงนี้ แต่สุดท้ายแล้วก็จะ
ย้อนกลับไปว่า ช่างในระบบเมื่อได้รับ feedback ก็จะพัฒนาขึ้น พอเราได้รีเสิร์ชตรงนี้ เข้าไปปีที่ 2 ของบริษัท 
ถึงได้รู ้ว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการให้เราหาช่างให้ ลูกค้าต้องการให้เราการันตีช่างให้ เราเลยลงทุนไปกับศูนย์
ฝึกอบรม การโมดิฟายตัวตน โมดิฟายงานของช่าง เพ่ือให้ได้ช่างที่ดีและมีคุณภาพมากท่ีสุด ประเด็น คือ ลูกค้า
แค่ไม่ม่ันใจ จริง ๆ ช่างตามเสาไฟมีเยอะแยะ แต่เขาไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแค่นั้น 

การเข้าร่วมแพลตฟอร์มของช่าง 
 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ๆ ใช้วิธีไป recruit เข้ามาตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามร้านวัสดุก่อสร้าง ไปทุกที
ครับ แต่พอ 2 ปีให้หลัง พอเราเริ่มเป็นที่รู้จักของกลุ่มช่างแล้ว ก็ช่างจะ register เข้ามาเรื่อย ๆ ครับ เดือนละ 
200-300 ทีม ที่ลงทะเบียนเข้ามา 
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 งานซ่อมบ้าน คนเริ่มอยากเห็นประวัติ อย่างน้อย ๆ คนที่มาใช้แพลตฟอร์มอาจจะไม่ได้จ้างช่าง
โดยตรง แต่อย่างเห็นประวัติของช่าง มันก็จะมีช่างส่วนหนึ่งที่ไม่อยากเข้าแพลตฟอร์ม ช่างดี ๆ ที่ต้องการพ้ืนที่ 
ช่างหน้าใหม่ ช่างเพิ่งจบ มีหมุนเวียนเข้ามาเรื่อย ๆ จริง ๆ แล้วเราต้องการโละช่างรุ่นเก่า ช่างรุ่นเก่าเค้าไม่
ปรับตัวแล้ว เราต้องการคนที่ปรับตัวเข้ากับยุคสมัย ทุกอย่างมันต้องออนไลน์หมด เราพยายามทำตรงนั้นอยู่ 
พอเราพิสูจน์อะไรหลายๆ อย่างให้เขาเห็น เช่น เขาอยากได้ฝีมือแรงงานที่มากขึ้น หมายถึงค่าจ้างนะครับ ถ้า
เขาไปพูดเอง ลูกค้าก็จะแบบใช่เหรอ แต่พอแพลตฟอร์มให้เขาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาทำมันเหมาะสม เขาก็จะได้
ค่าจ้างท่ีสูงขึ้น 
 เรากำลังทำให้อาชีพช่างเป็นอาชีพที่คนอยากจะทำมากข้ึน เพราะตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่ช่างไม่ถูกยอมรับ 
เป็นช่างรุ่นเก่าๆ ที่ทำงานเหมือนเดิม เราก็ยังมองว่า ทั้งช่างและคนจ้างมองว่างานช่างค่าจ้างถูก เพราะช่างก็
ไม่ได้ปรับปรุงตัว เราก็พยายามไปปรับเปลี่ยนเขาส่วนหนึ่ง สิ่งที่สร้างใหม่คือสร้างตั้งแต่ต้นน้ำเลย คือสร้างศูนย์
ฝึกอบรม มีทั้งหมด 12 คอร์ส ตั้งแต่ระดับ basic ถึงระดับ professional พยายามสร้างช่างขึ้นมาใหม่ด้วย 
ปัญหาคือ ช่างที่ดียังมีไม่มากพอ ซึ่งเราไปเปลี่ยนคนเก่า ซ่ึงมันทำได้ไม่ถึงครึ่ง เพราะฉะนั้นต้องสร้างขึ้นมาใหม่
ด้วย 
 ตอนนี้รับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้วย ตอนแรกๆ ไม่ได้ เพราะตอนนั้นยังขาดแคลนช่าง พอช่างที่เป็นมือ
อาชีพมีพอสมควรแล้ว เราจึงสร้างช่างขึ้นมาใหม่ ตอนนี้จึงเหมือนกับเพิ่มโอกาสในการทำงานให้เขา จากคน
ที่มารู้อะไรเลย ก็มาเรียนรู้และประกอบอาชีพได้ ก็เริ ่มมีคอร์ส basic มากขึ้น และตอนนี้ก็ทำงานกับกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานด้วย 12 คอร์ส คนที่มาเรียนก็จะได้ใบประกาศจากกรมฯ ด้วย 

Persona ลูกค้าและช่าง 
 ลูกค้าหลากหลายมาก กลุ่มคนที่หนาแน่นก็น่าจะเป็นคนอายุช่วง 30-50 ปี ที่อยู่ในระบบ เป็นคนชน
ชั้นกลาง ในระดับปฏิบัติการถึงการจัดการ ไม่ถึงระดับผู้บริหาร ตอนนี้มีทั้งส่วนบุคคลและบริษัทอย่างละครึ่ง
เลยครับ ทำธุรกิจทั้ง 2 ด้านทั้งแบบส่วนตัว และแบบ P2P เข้าไปคุยกับนิติบุคคลที่ออฟฟิศ โครงการหมู่บ้าน 
ณ ตอนนี้เขาเข้าหาเราก่อน เราเพิ่งจะเริ่มมีเซลล์ เมื่อปลายปีที่แล้ว เริ่มเข้าหาเขาละ ที่ผ่านมาเขาเข้าหารา เรา
เริ่มรู้แล่วว่ามีโอกาสทางธุรกิจตรงนี้ด้วย ตรงนี้ก็จะขยายเรื่องตึกออฟฟิศ คอนโด นิติบุคคล โครงการหมู่บ้าน
มากขึ้น  
 ช่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ กลุ่มช่างรุ่นเก่าที่ทำงานแล้วอยากได้ port อยากปรับปรุงตัวเอง ตรงนี้จะ
มีน้อยหน่อย แต่ว่าเป็นช่างชั้นดีประมาณ 200-300 ทีม และก็มีช่างหน้าใหม่ที่ต้องการพื้นที่ในการหางานเพิ่ม 
ก็หลักพัน อายุ 25 ปีขึ้นไป ทั้ง 2 กลุ่ม 40 กว่าก็มี แต่หนาแน่นอยู่ที่ 30-35 ปี ช่วงอายุก็ 25-55 ปี ก็ค่อนข้าง
หลากหลายครับ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ผู้หญิงน้อยสัก 10% งานช่างเป็นงานออกแรงเยอะ ความเสี่ยงเยอะ 
ผู้หญิงจะน้อย 
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แรงงานต่างชาติ 
 ปีที่ผ่านมาก็มีคอร์สจัดอบรมแรงงานต่างด้าวเหมือนกัน ตอนนี้ต่างด้าวยังไม่ถึง 100 คนเลยครับ และ
ไม่ใช่คนที่มาลงทะเบียนด้วย แต่เป็นลูกน้องอีกที ที่เขาก็อยากจะเพิ่มทักษะให้กับแรงงานต่างด้าว ได้ลองไป
รอบนึง ผลตอบรับค่อนข้างดี ตอนนี้มีอยู่ไม่ก่ีทีมท่ีลงทะเบียน แต่เป็นผู้รับเหมาท่ีมีใบถูกต้อง ไม่ใช่ชั้นแรงงานที่
ไปใช้แรงงาน เป็นเหมือนบริษัทที่จดทะเบียนโดยต่างด้าว มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในระบบด้วย ที่ลงทะเบียน
ประมาณหลักสิบ ตอนนี้หลักๆ ในระบบจะมีพม่ากับเขมรเยอะ 

การเข้าถึงเทคโนโลยี 
ถ้าเป็นคนเก่า ๆ จะแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ เขาจะไม่รับเทคโนโลยี ตอนนี้เราก็ยังมีการจ่ายงานด้วยการ

โทร และคนเก่าท่ีปรับตัวประมาณ 200 คน จากที่ใช้ไม่เป็นเลยก็มาใช้ ทุก ๆ ครั้งที่จะออกใบ certification ให้
จะมีการเทรนให้ ซึ่งถ้าเป็นช่างหน้าใหม่ทั้งหมด จะใช้เป็น ช่างเก่าก็สัดส่วน 60 : 40 ที่ใช้เป็น 

ตัวกลางการจ้างงาน 
 เรามองเรื่องสวัสดิการไว้บ้าง ที่ผ่านมายังไม่ได้ทำ ส่วน inspire เราก็จะ made up ทุกปีอยู่แล้ว เรียก
ช่างมา แล้วมาคุยว่าเราต้องการอะไรจากเขา ซึ่งคำพูดที่ผมใช้บ่อย ๆ ก็คือว่า พี่ช่างพวกนี้เขาจะขายแรงงาน
หรือฝีมือ ให้เขาเลือก ถ้าเขาขายแรงงานก็ไม่ต้องเข้ามาอยู่ในระบบ ก็ไปทำแรงงานต่อไป เพราะค่าแรงถูก แต่
ถ้าขายฝีมือจะได้แพง 
 ตอนนี้กำลังเริ่มคิดที่จะทำ ว่าช่างชั้นดีเราจะให้อะไรบ้าง ก็น่าจะเริ่มต้นที่ประกันอุบัติเหตุก่อน เพราะ
ช่างเราตกหลังคาบ่อย ตกบันไดสูงบ่อย 
 ตอนนี้เราใช้ B.I.D holding 3% ก็เป็นค่าจ้าง ก็มีการสอนเรื่องภาษี คือ เราหักเขา 3% ถ้ารายได้เขา
ไม่เกิน เราก็สอนให้เขาไปเอาคืนเหมือนกัน สอนการยื่นเอกสาร ส่วนช่างที่รายได้เกิน ปีที่ผ่านมาเราพาช่างไป
จดทะเบียนบริษัทมา 20 บริษัท 

ช่างส่วนใหญ่ยังมีนิสัยจะหลบภาษีอยู่ ความจริงเจอภาษีเจอการบันทึกมาก ๆ เขาไม่เอาเหมือนกัน 
เป็นความเชื่อเก่า ๆ เป็นความท้าทายใหม่ที่เราจะดึงเขามาอยู่ในระบบภาษี ต้องการข้อมูล เพราะตอนนี้เราเริ่ม
เก็บข้อมูลละ ในระบบ 5 ปีที่ผ่านมาเรารู้แต่ละพ้ืนที่แต่ละโครงการ แต่ละลักษณะบ้าน ราคาค่าซ่อม ความถี่ใน
การเรียกซ่อม บ้านหนึ่งหลังในพ้ืนที่นี้มีการแจ้งอะไรเป็นหลัก ราคาค่าใช้จ่าย ถ้าหากช่างไม่ยอมเขาอยู่ในระบบ 
มันแทบไม่มีข้อมูล เลยต้องหา benefit ตอนนี้เราเหมือนทำหน้าที่เป็นสรรพากรเล็ก ๆ ต้องหา benefit มา
บอกว่า คุณควรจะเข้ามาอยู่ในระบบนะ สอนให้เขารู้จักบันทึก ทำ quotation คอร์สสอนภาษี ก็จะเป็นช่างที่
งานเยอะๆ รายได้เยอะๆ 

Career path 
 20 ทีมที่จดทะเบียนบริษัท รับงานผ่านแพลตฟอร์มเป็นหลัก คือ ตัวเลขในระบบมันสูง เราก็เตือนเขา
ใช้ portfolio นี้ไปยื่นรับงานราชการ รับงานใหญ่ เขาจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัท เขาเลยมาขอให้เราช่วย 
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ผู้รับเหมาสมัยก่อนไม่มี port ด้วย พอเรายื่น port ให้เขาดู export ตัว port ให้เขาได้ เขาก็เอาไปยื่นรับงาน
ใหญ่ได้ ตรงนี้เราก็ยินดี ทีมละประมาณ 4-5 คนข้ึนไป ทีมหนึ่งที่ใหญ่น้อยก็ประมาณ 10 คน 

Platform รองรับ gig economy 
 ด้วยตัวแพลตฟอร์มมันจะมีการจ้างเป็นรายครั้ง และการจ้างเป็นรายชั่วโมงของแม่บ้าน เราก็เห็นเราก็
ไปทำงานกับอาชีวะ เราต้องการดึงคนที่อยากเป็นช่างจริง ๆ เข้ามาอยู่ในระบบ เราก็เห็นสิ่งที่เค้า มนุษย์ช่างที่
อยู่นอกระบบสามัญ สายอาชีพ เค้ามีความฝ่าฟันชีวิตพอสมควร เพราะระหว่างเรียน หลังเรียนเค้าไม่มีงานทำ 
เขาพยายามขนขวายหางานพอสมควร แต่ด้วยการที่เขาเป็นอิสระมาเยอะ ยังไม่ได้ตกลงปลงใจกับอาชีพนี้ แต่
อยากจะทำไปก่อน มันก็มาเยอะ เราเห็นเหมือนกัน เขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นช่างได้หรือเปล่า แต่ระหว่างที่
เขายังเทรนอยู ่เขายังซ่อมงานไม่ได้ เขาต้องหาอาชีพทำ อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นมา ในสายงานอาชีวะ เราก็เลยมา
นั่งคุย ว่าแพลตฟอร์มเรายังช่วยเขาหางานอื่น ๆ ได้เหมือนกัน กำลังรีเสิร์ชอยู่กับพาร์ทเนอร์หลายเจ้า ว่าเรายัง
มีฐานตรงนี้ด้วย เราจะทำยังไงให้เขาได้งานจากแฟลตฟอร์ม 

เฟรมที่ผมเห็น คือ การจ้างงานที่เป็นงานแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะความรู้มีเทรนด์ที่จะจ้างพนักงานฟรี
แลนซ์หรือแรงงานรายวันมากขึ้น ลดอัตราจ้างพนักงานประจำลง เทรนด์มันมาทางนี้เลย ที่ปลดพนักงานหลักๆ 
คือ เรื่องสวัสดิการที่อยู่ในระบบแรงงานเข้าจ่ายไม่ไหว จริง ๆ แล้วการปลดพนักงานไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงาน แต่
เป็นการจ่าย weight ในการจ้างมหาศาล เช่น จ่าย 5% ต่อคนมันจ่ายไม่ไหว on top เข้าไปมันไม่ไหว ยิ่ง
รัฐบาลบอกว่าจะเก็บประกันสังคมเพ่ิม 20000 บางที่ผู้ประกอบการรายย่อยเค้าจ่ายไม่ไหว เขาเลยไม่อยากเอา
พนักงานเขามาอยู่ในระบบเยอะ เท่าที่เริ่มคุยกับ SME รายย่อย เขาเริ่มมีความคิดแบบนี้แล้ว ว่าถ้ามีพนักงาน
รายวันก็ดีนะ 

ถ้าเราทำเป็นรายครั้ง เรา commission เราไม่มีปัญหา แต่ถ้าสมมติว่า ไอเดียที่คิดมันใช่ คือ เราทำให้
มันเป็น routine มากขึ้น คือ เราส่งช่างรายวันไป standby เป็นครั้งๆ สิ่งที่เขาได้ คือ 1) ถ้าเขาใช้วิธีการจ้าง
แบบนี้ อย่างน้อย ๆ ก็ต้องเสียค่าคอมมิสชัน 5% มันจะเท่ากับที่เขาเสียออนท็อป 5% ให้พนักงานอยู่แล้ว แต่
สิ่งที่เขาไม่ต้องทำ คือ เอกสาร turnover เพราะทุกครั้งที่มีคนเข้าออก เขาจะต้องยื่นแจ้งเข้าออก ถ้าเราทำแล้ว 
transaction มันเยอะจริง ๆ เราก็จะทำ discount เค้าก็อาจจะเป็น 3% เค้าก็จะประหยัดไป 2% แต่นี่ยังอยู่
ในช่วงรีเสิร์ชนะครับ 

เราพยายามเข้าไปคุยกับหน่วยงานรัฐบาล เราเห็นจริง สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ คนต้องการทำงานเยอะ แ ต่
คนที่มีความสามารถในการจ้างมันไม่ได้มีมากขนาดนั้น ทำให้เขาเห็นก่อนว่า 1) การจ้างพนักงานรายครั้ง 
ระบบฟรีแลนซ์เนี่ย มันทำให้เกิดประโยชน์ยังไง มันมีหลายแพลตฟอร์มนะครับที่มานั่งถามว่าช่วยคนหางานมัน
มีหลายคน แต่ไม่รู้ปัญหาจริง ๆ ว่าที่เขาไม่จ้างงานเพราะอะไร เราทำเรื่อง pain point มาตลอด ทำไมคนไม่
จ้างช่าง ไม่มีความไว้วางใจไม่เชื่อมั่น เราก็ไปหา pain point กับผู้ประกอบการ ว่าการท่ีเค้าไม่จ้างคน เริ่มจาก
ช่างก่อนเพราะอะไร นอกจากเรื่องฝีมือแรงงาน มันยังมีความซับซ้อนในการจ้างพนักงานรายวันด้วย ยิ่งถ้าเขา 
ระดับสูงขึ้นไป เค้าจ้างเป็นประจำเป็นรายวันก็แล้วแต่ กระทรวงแรงงาน หรือกฎหมายก็บังคับให้เขาเข้าระบบ
อยู่ดี 
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เราเพิ่งเริมเห็นเทรนด์ปีที่แล้ว ช่างที่ต้องการให้เราหางานประจำให้ก็มีส่วนหนึ่ง ช่างที่ต้องการสร้าง
เนื้อสร้างตัว ตอนนี้เป็นผู้รับเหมารายย่อย ถึงขั้นบอกว่าแพลตฟอร์มเราสามารถสร้างเขาให้เป็นผู้รับเหมาราย
ใหญ่ถึงขั้นเป็นเจ้าของโครงการใหญ่ได้ไหม ซึ่งมันน่าสนใจมาก เพราะว่าเขาไม่ได้อยากเป็นข่างประจำอย่าง
เดียว ซึ่งบางคนก็อยากสร้างบ้านขาย เราจะเริ่มเห็นแล้วว่า ถ้าเราให้ความรู้ดี ๆ เราสามารถอัพเกรดช่างและ
เขาสามารถขยายทีมช่างให้เราเอง ตรงนี้มันจะเป็น goal tracking ที่ดีมากถ้าทำสำเร็จ เพราะตอนนี้เราหาเอง
หมดเลย ถ้าวันนี้เราสร้างเป็น spot เลย ว่าช่างคนนี้เป็นผู้รับเหมา แล้วกระจายช่างเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม 
เขาเห็นประโยชน์แล้ว มันก็จะเริ่มเป็น career 

สัดส่วนเยอะสุด (70%) คือ ช่างที่อยากได้งานเข้ามาเป็นประจำ ฝั่งที่ค้นหาตัวตนที่มีทักษะทางช่าง 
แต่ยังทำงานช่างไม่ได้เต็มร้อยรองลงมา (20%) ส่วนกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการเราเพ่ิงกรูมได้ (10%) ปีแรกที่เรา
มีศูนย์อบรม เราฝึกเฉพาะฝีมือแรงงาน พอเริ่มรายได้เกิน ก็เริ่มอบรมบัญชี พอพูดเรื่องบัญชีปุ๊บ แต่ก่อนเขาไม่
สามารถเอาค่าของมาหักลบได้ เพราะจ่ายภาษีแบบเหมา จริง ๆ เขามีค่าแรงประมาณ 20% ไปหนักที่ค่าของ 
เราก็สอนให้เขาไปจดทะเบียน หจก เขาก็เริ่มเห็นว่าเขาโตได ้เขาก็อยากไปทางนั้น แต่ก็ยังไม่มีมากเท่าไร แต่ว่า
เริ่มมีมา 

ระบบการันตีผลงาน 
 ในระบบหลังจากที่เราเก็บข้อมูลมาเรื่อย ๆ ช่างแต่ละคนมีข้อมูลอยู่กับเรามากเพียงพอ ระบบมันจะมี
ความฉลาดมากพอ ว่าลักษณะงานแบบนี้จะส่งไปให้ช่างกลุ่มไหน สุดท้ายการันตีด้วยงบประมาณที่เรามี หนึ่ง 
คือ ช่างต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าช่างมีความเสี่ยงมากเกินเราก็จะเข้าไปรับผิดชอบ เราจะมีงบส่วนหนึ่งที่จะชดใช้ 
ที่ให้กับลูกค้า ช่างหน้าใหม่ที่เรายังไม่รู้จักมากพอ ถ้าช่างไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบไม่ได้ เราก็จะไปชดเชย 
เพราะตอนนี้จะมี scoring ของช่างในระบบ ที่ทั้งลูกค้าให้และหลังบ้านเราให้เอง ช่างก็จะเริ่ม engage และ
เริ่มกลัว ทีแรกเขาไม่กลัว ตอนนี้เริ่มกลัว เพราะงานโดนดอง เข้าไม่ได้งาน มันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ช่างก็ปรับปรุงตัว 
ความเสี่ยงต่าง ๆ ก็ลดลง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในช่างใหม่ๆ ที่ยังไม่รู้จักระบบเราดีพอ เข้ามาแล้วมาลอง มันก็
จะมีความเสี่ยง แต่ก็แค่ 20% ไม่ได้หนักหนาเท่าไร 

Sorting งานแบบ automation 
 ยังไม่ถึงขั้น machine learning ครับ มันเป็นอัลกอลิทึม เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนออโต้ขนาดนั้น เราได้
ข้อมูลมาปุ๊บ แล้วก็ไปปรับอัลกอลิทึม ให้ระบบมันจัดเรื่อย ๆ แต่ไม่ถึงขั้น AI แต่ในอนาคตจะมุ่งไปทางนั้น
เหมือนกัน เรียกว่า data analytic ดีกว่า ยังไม่ถึงขึ้นนั้น ใส่ condition ไว้เรื่อย ๆ ถ้าลูกค้าแจ้งเข้ามาปุ๊บแล้ว
ติด condition แล้วก็เข้าไปหาช่างฉลาดขึ้น 

Incentive ให้ช่าง  
เราพยายามหา benefit อื่น ๆ ให้ เช่น เรารู้เรามี channel มีศูนย์การเรียนรู้ให้ เราก็เริ่มไปดู cost 

ของเขาละ เราพยายามไปลด cost ให้เขา เราพยายามไปคุยกับ partner อื่น ๆ ที่เป็นสิ่งที่เขาเค้าต้องใช้ เช่น 
วัสดุก่อสร้าง อย่าง SCG ที่เราทำงานด้วย ไปซื้อของที่ศูนย์ lotto ถ้าเป็นช่างบนแพลตฟอร์มเรา ก็จะได้ราคา
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ถูก และพวก credit scoring หรือ credit term ที่เขาไปทำกับร้านค้า ที่ถ้ามีประวัติดีกับเรา เราพยายามจะ
บอกร้านค้าว่าช่างคนนี้ที่ทำงานกับเราเป็นช่างชั้นดีทำ credit ได้ ก็คือ ระยะสั้นประมาณ 7-15 วัน ซ่อมงาน
เสร็จปุ๊บแล้วเอาไปจ่ายร้านค้า ก็เริ่มมีแล้วเหมือนกัน 

ให้เขาเรียนรู้ว่า ถ้าเขาทำงานผ่านระบบ เค้าจะได้ benefit อะไรบ้าง บอกให้ให้ว่าคุณได้มากกว่าแค่
คุณไปเสียภาษ ี

Union ของช่าง  
 เราพยายามสร้าง community ของเขาอยู่ คือตอนนี้เรายอมรับว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคู่แข่งกันขนาด
ไหน แต่เราก็พยายามจะให้เขามารวมตัวกัน ส่วน voice จริง ๆ แล้วนี้เราบ่นจากลูกค้าด้วยซ้ำว่า เราฟังก์ชัน
เยอะ เริ่มเห็นความประหลาดของลูกค้าเยอะขึ้น ซึ่งบางท่ีเราก็เข้าใจช่างว่าบางทีก็ไม่ไหวนะ แต่ก็จะมีสัดส่วนก็
ยังเป็นทางฝั่งของช่างที่งี่เง่าเยอะกว่า แต่ว่าเราก็ฟังเขาเยอะ เราฟังเพื่อช่วยๆ ทีม ลงโทษเราลงโทษหนักจริง
เหมือนกัน เพราะจะไม่มีช่างงอนแล้วออกจากระบบไป ช่างรับได้ว่าเขาผิดจริงนะ เราลงโทษเขาจริง ริบงานไม่
จ่ายงาน 7 วัน หรือช่างที่โดนปรับเงินก็มีละ เรารับฟังทั้ง 2 ฝ่าย 

คิดว่าแพลตฟอร์มเราเป็นเหมือนบริษัทช่างหรือไม่ 
 เรามองเป็นอย่างนั ้นไปแล้ว ตอนแรกที่เราเริ ่มเป็น tech company ตอนนี้เรามองเป็น service 
company แล้ว tech มันคือตัวช่วงหนึ่งเป็น channel หนึ่งเท่านั้นเองท่ีเราทำมากกว่าที่อ่ืน คือ เราไม่ได้โฟกัส
จากธุรกิจก่อน ว่าแต่ละท่ีมันมีปัญหายังไง ซึ่งมันเป็น pain point ของเราเหมือนกันส่วนตัว ก็คือว่า ถ้าเรามอง
ว่าเป็นธุรกิจ เราทำเยอะเราต้องได้เงินเยอะ เราชาร์ตช่างเยอะ ช่างก็จะไปชาร์ตลูกค้าเยอะเหมือนกัน เรื่องพวก
นี้มันจะไม่ถูกแก้ เพราะฉะนั้น จึงต้องหา business model ใหม่ ๆ เรื่อย ๆ อันนี้มองว่าเป็นสิ่งที่ movement 
เราดีกว่า 

บริษัทกับแพลตฟอร์ม 
 เรายังเป็น platform อยู่ เราเชื่อเรื่อง sharing economy เราต้องการสร้างคน ไม่ได้ต้องการ recruit 
ช่างมาเป็นพนักงานของบริษัท เราจะทำให้เขาเติบโตไปในสายงานที่เขาอยากจะเป็น ไปถึงไหนได้ไปเลย เรามี
หน้าที่สนับสนุนเค้าในฐานะช่างของเรา ถ้าเราทำแบบ G4S หรือแบบ Homepro เราสู้เขาไม่ได้ แต่สิ่งที่ช่างมา
อยู่กับเราคือ ช่างไม่โดนแรงกดดันจากบริษัท คุณไปบริหารจัดการทีมคุณเอง และทำงานให้อยู่ในกรอบในกฎ
ของเรา ในมาตรฐานของเรา คนที่ไม่สนใจมาตรฐานเราก็จะไม่เข้ากับเรา ก็แล้วแต่เขา เราคาดหวังว่าเราจะเป็น
มาตรฐานหนึ่งของประเทศในสายบริการช่าง เราจึงมองว่าแพลตฟอร์มสำคัญอยู่ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ เพราะ
หากมองย้อนหลับไป 5 ปี ก็ไม่เห็นมีใครทำ ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคนทำ แม้จะมีคนทำเหมือนเรา ผมก็มั่นใจว่าไม่มี
ใครทำแบบเรา  
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4 
ผู้ก่อตั้งบริษัทแพลตฟอร์มงานบริการส่งเอกสาร/ส่งของ 
เพศชาย 

ที่มาที่ไปขององค์กร 
เริ่มมาจาก 5 ปีที่แล้ว มีความคิดที่ว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและกลาง หรือ SME มีหลายอย่างต้องทำ 

แต่ละเดือนมีเอกสารหลายอย่างมี่ต้องส่งให้คู่ค้า เช่น ส่งบิลเก็บเงิน รับเชค เมื่อ 5 ปีก่อนยังไม่ค่อยมีทางเลือก
มาก ทางเลือกคือ จ้างแมสเซนเจอร์ประจำ แต่อาจจะไม่คุ้ม เพราะค่าจ้างสูง แต่งานหนักจริง ๆ มีแค่ช่วงปลาย
เดือน ต้นทุนสูง ยังใช่ไม้คุ้ม หรืออาจจะใช้วินหรือแมสเซนเจอร์อิสระ แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะไม่รู้จักกัน เพราะ
เอกสารบางอย่างสำคัญ เลยคิดเอาเทคโนโลยีมาเชื่อมคนสองกลุ่ม 
 หลักๆ ขนส่งด้วยมอเตอร์ไซค์ส่งเอกสาร ทำธุรกรรมง่ายๆ มอบอำนาจแทนได้  ส่งสินค้าขนาดเล็ก
ระหว่างลูกค้า หรือระหว่างออฟฟิศ และส่งอาหาร ก็จะมี 3 กลุ่ม เรารู้สึกว่าสร้างแพลตฟอร์มกลาง ช่วย
แก้ปัญหาให้คนสองกลุ่ม พอรับแล้วรู้แน่เพราะตัวระบบมีการเก็บหลักฐานรู้ว่าใครเป็นใคร  ติดตามจีพีเอส 
ติดตามผลการเซ็นรับ การจ่ายเงินจะจ่ายสด หรือตัดบตัร หรือจ่ายสิ้นเดือนได้ ธุรกิจสบายใจขึ้นออกใบเสร็จได้ 

ธุรกิจเหมาะกับเมืองแบบใด 
 เหมาะกับเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพที่รถติด ธุรกิจติดต่อค่อนข้างเยอะ ถ้าไปเองหรือจ้างพนักงาน
ไปอาจจะไม่คุ้ม ให้คนที่คล่องแคล่วไปทำ มีประสิทธิภาพมากกว่า และต้องเป็นเมืองใหญ่ที่มีกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจเยอะ รถติด การเดินทางไม่ได้สะดวกนัก เหมาะกับธุรกิจเราที่เป็นการขนส่งด่วน เราเคยดูเมืองอ่ืนใน
ไทย ก็ไม่ค่อยมีดีมานด์มากนัก เน้นลูกค้ากลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ทำหน้าที่เป็น supplier ของการขนส่งเท่านั้น 

ลักษณะของคนใช้งานแพลตฟอร์ม 
 กลุ่มธุรกิจ SME ที่มีการวางบิล เก็บเชค โดยเฉพาะธุรกิจ b2b หรือในกรณีที่เขาเป็น supplier ที่ทำ
กับพาร์ทเนอร์ของเขา ส่งของจะเป็นธุรกิจขายของออนไลน์ กลุ่มจัดอีเวนที่ต้องการของเล็ก ๆ เพื่อใช้หน้างาน 
ขนส่งอะไหล่รถยนต์ ขนส่งอาหาร ร้านที่มีขายแผ่นโซเชียล หรือที่มีหน้าร้าน Food delivery โต อานิสงส์จาก 
3 เจ้าใหญ่ที่มีการตลาดมา (ไลน์แมน แกรบ เก็จ ทุนหนา) กล้างสั่งอาหารมากข้ึน อีคอมเมิร์ช อาจจะอีกสักพัก  

ขนาดของธุรกิจ  
 ลูกค้าที่ดูแลหลักหมื่น คนขับเจ็ดแปดพัน แต่ด้วยคนขับเราเป็นฟรีแลนซ์อาจจะเข้า ๆ ออก ๆ บาง
เดือนรับไม่รับ 30-40% ที่ active เป็นธรรมชาติของงานอิสระ 
 รับเป็นรายเที่ยวขึ้นอยู่กับพ่ีคนขับว่าอยากรับเท่าไร ต่อวันของแพลตฟอร์มวันละประมาณพันคน ขึ้นๆ 
ลงๆ แล้วแต่ช่วง 

Persona ของแมสเซนเจอร์ของแพลตฟอร์ม 
ขี่มอเตอร์ไซค์อาชีพแมสเซนเจอร์อยู่แล้ว มีคนสามสี่กลุ่ม ใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วไป พี่วิน กลุ่มคนส่งของ

แมสเซนเจอร์ กลุ่มหลักที่มาทำงานกับสกูตตา หรือเคยส่งของให้กับร้านต่าง ๆ อยู่แล้ว พี่วินไม่ค่อยมาสมัคร 
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เพราะงานคนแบบ มีบ้าง พ่ีวินจะเก่งโซนของเขา วินใครวินมัน เค้าจะไม่ได้ไปไหนไกลมาก แต่งานแมสเซนเจอ
ต้องรู้จักทางคร่าวๆ ทั่วเมือง รู้จักตึก  
 เครื่องมือจีพีเอสช่วย พ่ีวินอาจจะไม่ค่อนชอบขึ้นตึกเท่าไหร่ ชอบขนคน มาชอบคุยไม่ชอบแลกบัตร ไม่
ค่อยฟิต กลุ่มแมสเซนเจอ ไม่ชอบคนยุกยิกข้างหลัง ติดต่อได้ 
 มีความรู้เทคโนโลยีนิดหน่อย เหมือนใช้ไลน์อาจจะยากกว่านิดหน่อย ไม่ค่อยพบปัญหาว่าใช้ไม่เป็น คน
ถอดใจก็มี แต่ไม่เยอะ มีเทรนนิ่งงก่อน การใช้แอปฯ การดูแลลูกค้า การเดินเอกสาร ลักษณะงานแมสเซนเจอร์
อายุไม่เยอะมาก ไม่เกิน 45 เพราะงานวิ่งทั้งหมด รุ่นเด็ก 20 กว่าก็มี 
 งานอ่ืน ๆ ที่ทำเป็นงานส่งของกะเช้า บ่ายก็มีวิ่งเอกสาร บางคนทำงานออฟฟิศ ก็วิ่งตอนเย็น บางคนก็
สิ่งแทนงานประจำก็มี  
 คนที่ส่งเอกสารอย่างเดียวเลย อาจจะประมาณพันนึง เราไม่มีวิธีที่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดูจากยอดที่รับเต็ม
วัน 
 คนที่ทำงานออฟฟิศที่ทำงานกับเรา งานออฟฟิศที่ไม่ต้องทำจนดึกมาก มีเวลาว่างก็มาทำ คล้ายๆ 
grab เสาร์อาทิตย์ก็รับงานได้ บางคนก็อาจจะวิ่งแมสเซนเจอร์ในบริษัทนั้น 

รูปแบบความสัมพันธ์ 
 มองว่าเป็นพารทเนอร์กัน ร่วมงานเขาจ้างเขาเป็นรายครั้ง มีสวัสดิการอะไรก็ให้ ใครรับเยอะก็มีโบนัส 
ประกันอุบัติเหตุ ซื้อของแจก ขึ้นอยู่กับยอดที่เขาทำกับเรา เกณฑ์เปลี่ยนเรื่อย ๆ ทำรายได้กับเราหมื่นหนึ่ง 
หรือช่วยรับงานที่ไม่มีคนอื่นรับ ถ้าไม่ถึงหมื่น อาจจะได้ดีลซิมราคาถูก เอามาเปิดให้สมัครกัน ได้ดีลกู้ผ่อน
มอเตอร์ไซค์ราคาถูกก็เอามาบอกกัน ก็เป็นการดูแลลักษณะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เค้าสำคัญกับเรา 

การจ่ายภาษี 
 รายได้ที่ผ่านเรายื่นหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด ซึ่งเขาจะยื่นเสียภาษไหมสิ้นปี เราทำให้ ก็มีหลายคนที่ไม่ได้
เข้ามาเอา อาจจะมองว่านิดหน่อย ก็ไม่ได้ยื่น 

การสนับสนุนจากธนาคาร ธนาคารมีระบบประกันอุบัติเหตุราคาถูก เบี้ยสิบบาท รับเงินจากเราหัก
ธนาคารเค้า เค้าจะจะให้ประกันให้ แค่วงเงินคุ้มครองก็จะต่ำ ถ้าใช้ธนาคารนี้มีแบบนี้ ธนาคารนั้นมีแบบนั้นนะ 
เป็นการประกันกลุ่มที่ทางธนาคารทำให้อยู่ข้างหลัง เราก็ได้ใช้บ่อย มีอุบัติเหตุบ่อยเหมือนกัน 
 ทราบเฉพาะส่วนที่เค้าวิ่งกับเรา ประมาณสามสี่หมื่นต่อเดือน น้อยหลักพันก็มี วิ่งเมื่อฟิตกับตัวเองจริง 
ๆ เท่านั้น หมื่นเป็นค่าเฉลี่ย อันนี้เป็นยอดเฉพาะที่วิ่งกับเรา บางคนอาจจะมีงานเสริม  
การฝึกทักษะ 

เทรนการใช้งานแอปฯ บริการลูกค้า เทคนิคการทำงาน กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เค้าต้องรู้ข้อตกลงร่วมกัน 
ถ้าใครไม่ได้วิ่งนาน จะต้อง refresh ก่อน ถ้าวิ่งต่อเนื่องก็จะไม่มีปัญหาอะไร 
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คนขับท่ีเข้าระบบ 
 เราเป็นร้านเล็กเราขยายฐานคนขับตามลูกค้า ถ้าลูกค้าเยอะแล้วรับลูกค้าได้ช้า ก็จะต้องการคนขับเพ่ิม 
โดยเฉพาะคนส่งอาหาร ที่ต้องการคนเยอะในช่วงพีคกลางวันและเย็น เราลิมิตรอบ มีคนขับที่เลิกขับออกไป
ด้วย 

ปัจจัยท่ีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 เทคโนโลยียุคถัดไปก็จะเกิดขึ้นได้ หุ่นวิ่งไปตามซอย โดรนบินไททางโน้นนี่ ก็จะทำให้ลดลง ไม่หายไป 
อาจจะช่วยลดลต้นทุน เลือกต้นทุนที่ถูกกว่า ภาระก็จะมาตกที่คนขับอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นแทน ของไทย
ตอนนี้ก็ยังไม่มีแพลตฟอร์ม ในอนาคตที่ไม่ใช้แม้แต่คนขับของคนไทย ผลประโยชน์ก็จะตกเป็นของเค้า 

ในระยะสั่นเราคงยังไม่พัฒนาเทคโนโลยีเอง สเกลเราไม่ได้ แต่มอนิเตอร์ไว้ ตลาดเริ่ม adopt เรา
อาจจะต้องชิฟไปใช้ แต่ว่าจะส่งด้วยอะไร ตามท่ีลูกค้าแฮปปี้  

EV ยังไม่กระทบเท่าไหร่ แต่โดรน นี้คงเริ่มมอนิเตอร์แล้ว รวมถึงรถ AV คิดว่า grab และ uber คงเริ่ม
ดูแล้ว เรื่องรถอัตโนมัติ อูเบอร์ก็ทำมาหลายปีแล้ว สกูตตาเองขั้นแรกถ้าคนยังสั่งเอกสารและต้องให้คนไปคุยก็
อาจจะจำเป็นอยู่ แต่ถ้าไม่คุยกันแล้ว ก็อาจจะถูกทดแทน อาจจะหลัง 10 ปี 

คนยังชอบคนขับมารยาทดีดูแลดีคุยงาน อย่างงานเอกสาร แต่งานส่งของส่งอาหารอาจจะไม่ต้องการ
มาก ถ้าถึงจุดที่หุ่นยนต์หรือโดรนมันฉลาด กดอย่างไรก็มาอย่างนั้น ก็ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่  

โครงสร้างพื้นฐานของเราอาจจะไม่พร้อมรับการใช้เทคโนโลยี อาจจะเกิดในบางโซนที่พร้อม อาจจะใช้
โดรนบินได้ 
 

5 
ผู้ก่อตั้งบริษัทท่ีปรึกษาและพัฒนาระบบท่ีเกี่ยวกับ AI 
เพศหญิง 

ลักษณะขององค์กร  
บริษัทเราเป็นกึ่ง ๆ สตาร์ทอัพ แต่เราเป็นบริษัทหาเงินมาเลี้ยงตัวเอง เริ่มจากการเป็นที่ปรึกษา เพ่ิงจะ

เปลี่ยนเป็นทำผลิตภัณฑ์ AI ทางการแพทย์ ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรค ลองมาหลายอย่าง กว่าจะตอบโจทย์ แต่เรา
ก็ยังทำงานที่ปรึกษาควบคู่ไปด้วย เพราะยังมีความสัมพันธ์กับลูกคา้ 

รูปแบบการจ้างงาน 
จ้างประจำครึ่งหนึ่ง พาร์ทไทม์ครึ่งหนึ่ง (เป็นเด็กฝึกสหกิจ จบแล้วก็รับทำงานต่อ) และจ้าง by 

project ถ้าอันไหนไม่ถนัดก็จ้าง outsource เช่น ทำเว็บไซต์ หรืออะไรที่เฉพาะมาก ๆ เช่น แอปพลิเคชันที่
ต้องเชื่อมต่อกับภาษาทางการแพทย์ ก็หาต่างชาติมาเติบเต็ม ก็จะสับย่อยไป มีพนักงาน 15-16 คน 

การจ้างงาน มี fulltime เป็นกลุ่ม skill หลักของบริษัท (จ้างประจำ) part time ผู้ช่วย fulltime 
(เด็ก coop) และ outsource ในทักษะที่คนงาน full time และ part time ไม่มี 
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เราเป็น AI company อะไรที่ specific มาก ๆ เช่น เขียนโค้ดที่ไม่มีใครทำได้ ก็ต้องจ้าง outsource 
เพราะมีเงื่อนไขของเวลามาเก่ียวข้อง ถ้าทำเองอาจจะไม่ทันและไม่คุ้ม 

การหา outsource 
แรกๆ ก็จะเริ่มจาก personal connection เนื่องจากทักษะที่ต้องการมัน specific มาก เลยเริ่มต้น

โทรถามจากคนรู ้จัก มีใครแนะนำ แล้วจึงเสิร์ชออนไลน์ แต่ถ้าต้องการหาคนเพิ่ม เช่น คนทำ machine 
learning คนใหม่เราก็ไม่เสิร์ชออนไลน์ เราก็ถามเครือข่ายก่อนว่าทำงานดีไหม มันก็แล้วแต่ ถ้าอะไรที่เรารู้ว่า
มันไม่ค่อยมี ก็เสิร์ชก่อน “trust สำคัญกว่า เพราะองค์กรเราเล็ก การเลือกจ้างคนหนึ่งคนเป็นเรื่องใหญ ่

ใช้แฟลตฟอร์มหรือเว็บ 
ในไทยมีแพลตฟอร์มน้อย แล้วก็ co-funder ที่ชินกับแพลตฟอร์มของต่างประเทศ ก็จะมีหลากหลาย

มากมาย สิ่งที่กังวล คือ เรื่อง communication ว่า พอทำกับแพลตฟอร์มต่างประเทศแล้วมันจะดีไหม เพราะ
ส่วนใหญ่อินเดีย ก็ทำค่อยดีก็มี ต้องเลือกดี ๆ คิดเหมือนกันว่าหากต้องเลือกจาก outsource ถ้าจำเป็นจริง ๆ 
ถึงจะเลือก 

ใช้แฟลตฟอร์มในไทยน้อย งานส่วนใหญ่จะเป็นงานออกแบบไม่ได้เฉพาะ ไม่เทคนิคมาก แต่ยังไม่เคย
ใช้ ก็มีงานที่ต้องการ แต่ไม่วาไรตี้มาก ส่วนใหญ่จะเป็นงานกราฟฟิก งานเทคนิคไม่เยอะ ส่วน upwork เคยจ้าง 
ให้ขึ้นระบบบนคลาวด์ 2 ปีก่อนในไทยยังมีไม่เยอะ คนที่จะทำได้เป็นต่างประเทศ เช่น อินเดีย เป็น niche 
ออกมา ใช้ได้เลย ส่วน fiiver เคยจ้างทำ design โลโก้ ถูกมาก เทิร์นงานเร็ว scale ได้ เงื่อนไขน้อย (แก้ได้ไม่
จำกัด) ราคาถูกมาก งานดีเร็วทันใจ หลักคือ การจะจ้าง outsource เทียบกับ cost และเวลาที่จะต้องทำเอง 
อะไรที่จะ tradeoff เป็นการจัดการคน จ้างคนมาประจำแล้วเราต้องดูแล จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหม 
หรือ tradeoff กับสิ่งที่น้องไม่อยากทำ หา outsource ได้ประโยชน์มากกกว่าต้นทุน 

บัญชีและการสอบบัญชี ทุก 3 เดือน ก็ outsource ผ่านบริษัท มีคนส่งจดหมายมาให้บริษัทเลย 4-5 
เจ้า เปิดจดหมาย โทรไปแล้วก็จ้าง 

Intellectual property 
 ไม่มีปัญหา outsource ขึ้นอยู่กับสัญญา เค้ายกให้เราทั้งก้อน ยกลิขสิทธิ์มาให้แล้ว ทำเป็นโมดูล อะไร
ที ่ เป ็น core ของเรา จะไม่จ ้าง  outsource แต่อะไรที ่ เป ็นต ัวต ่อขยายก็จะจ ้าง outsource และให้ 
requirement ไป 

การจ้างงานพื้นฐาน (แม่บ้าน คนส่งของ) 
 แม่บ้านของออฟฟิศจ้างผ่านแพลตฟอร์ม (อาทิตย์ละครั้ง ที่เหลือก็ทำกันเอง สตาร์ทอัพงบจำกัด) 
อาหารสั่งแกรบ เกท ไลน์แมน ซ่อมออฟฟิศ ส่วนล้างแอร์ จะมีบริการหลังการขาย  
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ส่วนตัวที่บ้าน จ้างแม่บ้าน (personal connection) จ้างประจำ คนสวน จ้างบริษัทจัดสวนอาทิตย์ละ
ครั้ง ตัดหญ้า ในหมู่บ้าน จะมีคนสวนมา ซึ่งหมูบ่้านดีลให้ เค้าก็มาทำให้ แอร์ล้างแอร์ล้างเป็นครั้งๆ ร้านที่เราไป
ซื้อถ้าแพงไปเราก็จ้างช่างอ่ืน ๆ ไม่จ้างแพลตฟอร์ม เพราะแพงไป นาน ๆ ครั้งก็พิจารณา แต่ถ้าประจำ ๆ ก็ไม ่

เศรษฐกิจกิ๊กจะมีบทบาทมากขึ้นหรือไม่ 
 ดีมานด์หลากหลาย ทุกคนอยากได้อะไรที่ customize แต่ก็มีคนที่อยากได้อะไรเหมือน ๆ กันแต่ไม่
มาก การที่บริษัทจะสนองดีมานด์ได้ทั้งหมด มันยาก การมีแฟลตฟอร์มจะ pull demand และสนองดีมานด์ได้
ในระยะยาว ตอนนี้จะ customize อะไรก็ต้องหาตัวต่อตัว แต่อาจจะมีคนที่คิดอย่างเราไปอีก 20 คน ทำให้ได้
เยอะๆ ก็คุ้มกว่า ตอนนี้คนยังงงๆ คนยังไม่กล้าทำ uniqueness ที่จะทำ niche เพราะอาจจะยังไม่เห็นดีมานด์
เพราะยังทำอะไรเหมือนกัน ก็เกลื่อน ๆ กัน ทำโลโก ้ก็เหมือน ๆ กันไม่มีเอกลักษณ ์

การเลือกใช้แพลตฟอร์ม 
เลือกแพลตฟอร์มเป็นผลจาก network effect คนเยอะ ชื่อเสียง คนที่เข้ามาก็จะเก่ง น่าเชื่อถือเรื่อง

ฝีมือ ส่วนเรื่องรับผิดชอบแพลตฟอร์มจะดูแลให้ 
มี Trust แพลตฟอร์มจะดู tools progress update (ช่องทางในการคุย แชท โทร วีดิโอคอล ยังมีการ

ปฏิสัมพันธ์บ้าง บางทีก็ไม่ได้เจอเลย เช่น ทำโลโก้ requirement ไม่เคยคุยด้วยปากเลย เขียนรายละเอียดให้
เท่านั้น เขาก็ให้ โคเทชันมา) payment gateway และ review การันต ี

ไม่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับใครเลย transactional based ขอดู performance เดี๋ยวจะพิจารณาเอง
Shopee มีช่องทางให้คนคุยกัน เค้าต้องการตอบสนองคนกลุ่มใหญ่ หรือแกรบเราพิมพ์ทุกอย่างให้ไปแล้ว ก็ยัง
โทรมาคุย เราไม่ได้ต้องการ human touch เยอะ ๆ ต้อกงารแค่ทำให้งานให้บรรลุผล 

เมืองและการทำงาน remote from home 
 เคยมีการทำงานที่บ้าน ก็สบายดี พออยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้งาน น้อง ๆ เหมือนกัน ทำงานกันตีสองตีสาม 
นอนเช้า มันทำให้การซิงค์ระหว่างทีมแย่มาก ตอนหลังคนเยอะขึ้น งานจะเสร็จต้องมาเจอหน้ากัน พอปรับให้
เป็นทำงานออฟฟิศ 5 วัน งานดีขึ้น แต่น้อง ๆ ก็ต้องปรับตัว แต่งานใหม่ที่ปรับก็มีช่วงเวลาที่ชัดเจน ทำให้มี
เวลาไปทำอย่างอ่ืนมากขึน้ จัดการตัวเองได้ดีขึ้น แต่กรณีขอทำท่ีบ้านก็ทำได้ แต่วันไหนมีประชุมต้องเข้ามา  
 

6 
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี 

เพศหญิง 

  
ภูมิหลัง 

สายอาชีพไม่ใช่ทำบัญชี ไปตรวจบัญชีให้ลูกค้าว่าทำถูกไหม ใช้โปรแกรมในการตรวจสอบ บางรายการ
ต้องทำแบบ manual ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของลูกค้า เช่น ถ้าลูกค้าเอาข้อมูลขึ้นคลาวด์ หรือใช้ AI มากขึ้น 
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เราก็จะต้องเพิ่มสกิล ซึ่งในอนาคตคนอาจจะต้องการงานที่ปรึกษาน้อยลง แต่ก็ขึ้นอยู่กับงานของลูกค้า ถ้า
ลูกค้าเปลี่ยน ก็ต้องเปลี่ยนตาม  
 ลูกค้าบริษัทคนไทย อาจจะยังไม่มีความพร้อมขนาดนั้น การดำเนินงานยังคงทำแบบ manual อยู่ 
ส่วนบริษัทต่างชาติจะนำหน้าไปก่อน ทำตามบริษัทแม่ในต่างประเทศ แต่ก็มีส่วนน้อย ยังมีข้อจำกัดแรงงานสูง
วัยรับไม่ได้ขนาดนั้น รอเปลี่ยนรุ่น จะรับได้เร็วขึ้น 
 สภาบัญชีมีการพูดถึงแต่ยังขับเคลื่อนไม่มาก แต่บริษัทต่างเริ่มมีการอบรมเกี่ยวกับ AI มากขึ้น แต่ยัง
ไม่ได้ลงลึกไปถึงการใช้ ทุกอย่างสามารถเข้าไปอยู่บนคลาดว์ แก้ปัญหา human error แต่ก็ยังกังวลเรื่องความ
เสถียรของระบบ 

ยังต้องเรียนรู้ให้รู้ความถูกต้องตามหลักการบัญชี รู้การใช้โค้ดหรือ AI ใด ๆ อาจจะไม่ต้องลงบัญชีเอง 
แต่ต้องดูออกว่าถูกหรือผิด 

โอกาสและความท้าทายของนักบัญชีฟรีแลนซ์ 
 งาน audit ยังต้องสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะ
ตั้งทีมขึ้นมาเพื่อมารับงาน แต่ถ้าออกไปทำเดี่ยว ๆ ไม่ค่อยมี อย่างไรก็ดี หากมีการใช้ AI มากขึ้นงานเป็นทีม
อาจจะลดลง ใช้คอมตรวจสอบแทนคนได้ แต่ก็มีความท้าทายกรณีที่ออกไปทำเอง อาจจะทำให้ความเชื่อมั่น
ของลูกค้าไม่มากพอ เป็นเรื่อง trust และ accountability ของวิชาชีพ 
 มาตรฐานบัญชีมามากขึ ้น ธุรกิจมีการทำธุรกรรมกับอะไรที ่จ ับต้องไม่ได้มากขึ ้น เช่น สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย การทำ future contract เป็นต้น มีความซับซ้อนทางการเงิน ที่เกิดจากผลิภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ๆ ทำให้เกิดความซับซ้อนในการทำบัญชี 
 ลักษณะธุรกิจของลูกค้า งานบางอย่างมีลักษณะเฉพาะ เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล โรงแรม เหมืองถ่านหิน 
ก็จะมีความยากความซับซ้อนตามลักษณะของธุรกิจ 

การใช้ blockchain สะเทือนงาน audit แค่ไหน 
 ขึ้นอยู่กับลูกค้า เกินครึ่งยังเป็นลูกค้าที่ไม่รู้ ถ้าจะเข้ามาต้องเข้ามาทางลูกค้าก่อน หลัก audit ขยับตาม
มาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพของโลก (IFRS) อยู่แล้ว auditor ต้องทำความเข้าใจก่อน มีความกังวลว่ามีการโกง
รูปแบบใหม่ๆ เกิดข้ึน ถ้าไม่ปรับก็อาจจะมีความเสี่ยงได้ การไม่ยกระดับมาตรฐานบัญชีก็มีความเสี่ยง 

อนาคตสายงานบัญชี 
 อัตราการ turnover สูงมาก เพราะงานหนัก และมักจะเปลี่ยนสายงานไปเลย เป็นแอร์โฮสเตส จริง ๆ
งานสายนี้อัตราการเติบโตเร็วแต่ก็ต้องเรียนรู้เยอะ เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยอดทนน้อยกว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แรงจงูใจ 
เพราะค่าตอบแทนก็สูง แต่งานหนัก  
 งานบัญชีอาจถูกระบบอัตโนมัติทดแทน แต่งาน audit ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์ เช่น ยัง
ต้องมีความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องสงสัยว่ามันถูกผิดอย่างไร 
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7 
นักออกแบบกราฟฟิก 

เพศชาย 

ภูมิหลัง 
 เคยเป็น 2D designer เป็นออฟฟิศเล็ก ๆ ที่ลิโด เคยฝึกงาน ก็ทำงานที่นี ่ เดินทางด้วยรถไฟฟ้า 
สะดวกมาก ทำประมาณ สามสี่ปี ย้ายออฟฟิศไปนานา รถไฟฟ้าไปไม่ถึง ต้องเดินทางด้วย MRT เราป่วยพอดี ก็
เลยออก มาอยู่บ้านผ่าตัด ไปหาหมอเรื่อย ๆ ไม่ได้ทำงาน รักษาตัวให้ดี ด้วยโรค (ฝี) ไม่หายสนิทสักที ก็เลยต้อง
ทำฟรีแลนซ์ตั้งแต่ตอนนั้น ถ้ากลับไปทำงานออฟฟิศก็ต้องกลับไปใช้พฤติกรรมเดิม คือนั่งนาน เลยทำงานที่บ้าน
ดีกว่า จาก contact ที่ทำงานเก่า พ่ีน้องที่รู้จัก 
 เคยเอาตัวเองไปอยู่ในแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้จริงจัง ไม่ได้รุกทางนั้นเยอะ เราทำงานมาสักพักแล้ว เราก็
ไปดูไปสำรวจราคา มันไม่ใช่เรทที่เราโอเค คนหนุ่มเยอะ ทำเล่น ๆ ราคาถูก เราไม่คุ้มที่จะไปสู้ จะตัดราคา
ตัวเองเพ่ือให้ได้งาน ด้วยราคาที่เราตั้งไว้ก็ไม่มีใครติดต่อเข้ามา 

การทำงานผ่านแพลตฟอร์ม 
แพลตฟอร์มไทยมีงานหลายประเภท แต่แพลตฟอร์มก็รายได้ดีมาก ยังไม่ได้คิดจะเข้าตรงนั้น 1 เดือน 

เรารับงานหลายประเภท ภาพประกอบบนสื่อ งานดีไซน์ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ว่ารีบไหม เราดีลได้
เร็ว ๆ 3 วัน มากสุดก็สองเดือน เป็นงานภาพนิ่ง 

ทำงานที่ไหน  
 สะดวกทำที่ไม่เสียงดัง นั่งสบาย ๆ มีความเป็นส่วนตัวนิดนึง นั่งมุมร้าน ไม่อยากให้คนอื่นโดดนแบมา
ให้เห็นว่าเรากำลังทำอะไร (นิสัยส่วนตัว) ส่วนใหญ่ทำที่บ้าน อยู่บ้านอาทิตยสี่ห้าวัน เพราะทำงานกับพีซี อยู่กับ
ครอบครัว  

ความรู้สึกเหงา 
 ไม่ค่อยเหงา เราไม่ได้ต้องกการการเจอคนเยอะ แต่ก็มีนัดออกมาบ้าง นัดเจอตอนเย็น ไม่ใช่นัดทำงาน 
คุยกันในไลน์สองสามอาทิตย์เจอกันทีนึง ออกจากบ้านไปแฮงเอาท์ ออกไปเดินเลย ออกมาทำงานนอกบ้านมี
บ้าง กรณีทำงานไม่ทัน เช่นออกมาสเกตงาน อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ จะรู้สึกไปเองว่าทำไมไม่ได้พัก เคยทำงาน
มากสุดต่อวัน 10 ชม ต่อวัน เฉลี่ยที่ 7 อยู่บ้านไม่ได้เอ้ือให้ทำงานได้ขนาดนั้น 

การจัดสมดุลในการใช้ชีวิต 
รู้สึกว่าไม่ค่อยสมดุล หลังตุลาคมที่ผ่านมา งานเยอะจนรู้สึกอยากพัก จะพักก็ไม่ได้พัก กลัวความไม่

แน่นอน ลูกค้าก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ พยายามปรับสมดุล อาจจะต้องรับงานให้น้อยลง 
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วิธีจัดการการเงิน 
 ต้นปีตั้งเป้าไว้ ลองเฉลี่ยว่าเดือนนี้จะทำเท่าไหร่ เฉลี่ย อาจจะเรียกราคาให้สูงขึ้น (วัดใจลูกค้า ต่อรอง) 
มีเงินนิดหนึ่งจากงานที่บ้าน เงินลงทุนจากกองทุนบ้าง ปีที่ผ่านมาได้ตามเป้า ถ้าเกินเป้าแล้วก็ทำต่อ แต่ไม่ต้อง
เหนื่อยมาก ไม่กดดันมาก ช่วงที่เป็นฟรีแลนซ์ปีที่  2 ทำเพจทำให้มีฐานลูกค้า แต่ก็ไม่ใช่กลุ่มที่ให้ราคาสูง 
require อะไรแปลก ๆ นกกระเรียน 100 ตัว กำแพงสไตล์จีน 

คุณภาพชีวิตบริษัทกับฟรีแลนซ์ 
 ทำออฟฟิศมีสังคมเจอคนในออฟฟิศ ได้ปฏิสัมพันธ์ ในธุรกิจที่เราทำเค้าไปถึงไหน มีการอัพเดทข้อมูล
กัน ได้เจอคน การได้รู้จักคนเพ่ิมเติม ออกมาเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้เจอใคร อย่างที่อยู่ออฟฟิศ เด็กรุ่นล่างๆ จะออก
จากงานถ่ี คนเดิม ๆ ก็ยังอยู่ เด็ก ๆ จะเปลี่ยน อยู่ไม่ยืด ได้รู้จักเด็กใหม่เพ่ิม 
 มีสวัสดิการ ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ ก็โอเค แต่ก็ต้องตื่นเช้า มาเจอช่วงเวลาที่ทุกคนเดินทาง ก็เฉยๆ ก็ต้องไป 
ไฟท์บังคับ ทำใจ 
 เป็นฟรีแลนซ์ ได้เวลา เราเป็นนายตัวเอง ทำอย่างไรให้อยู ่รอด เราได้ตามใจตัวเองเกิดจากการ
ตัดสินใจเอง ทำให้เราขี้เกียจมากขึ้น แต่ทำให้เราทำงานเร็วขึ้น ในเวลาที่น้อยลง เราจะไม่เทลูกค้า ก็จะหากลไก
มาบริหารจัดการตัวเอง 

เทรนด์ใหม่มาเร็ว เพิ่มทักษะหรือไม่ 
 เรียนในสิ่งที่สนใจมากกกว่า เขียนสีน้ำ ได้เอามาใช้ในงาน เหมือนกันพอตัดขาดออฟฟิศ จะได้มีเวลา
ไปทำสิ่งที่ตัวเองรักจริง ๆ แต่ก็มีหลาย ๆ อย่างท่ีอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำ  

งานจะตกยุคหรือไม่ใน 10 ปีข้างหน้า 
 ถ้าเกิดว่าเราสามารถอัพเลเวลไปอยู่ในกลุ่มเทพ ๆ ได้ มันก็จะโอเค แต่ถ้าไม่ได้ก็จะทั่วไป ราคาก็จะถูก 
แต่ตัวงานก็ยังสำคัญกับอุตสาหกรรมในอนาคต  
 AI จะส่งผลกระทบไหม ไม่ stock เราก็ทำ มีรายได้จาก 4 ทาง stock เดือนละสี่รูป ทำถึงจำนวนถึง
จะได้เงิน ทำไปเรื่อย ๆ ลงทุนในระยะยาว ฟรีแลนซ์กราฟฟิค 60% ธุรกิจหอพัก 40% เงินลงทุน  

สวัสดิการกับชีวิตฟรีแลนซ์ 
 ควรมี เราไม่รู้ว่าจะป่วยตอนไหน มาเป็นฟรีแลนซ์ก็เหมือนตัวคนเดียว ต้องหาประกัน ตัดสินใจทำเอง
เพ่ือตนเอง ต้นทุนเยอะ ปีละแสน จ่ายห้าปี อีกห้าปีถึงจะได้คืน เป็นประกันสุขภาพ แต่ว่าเรามีเงินเก็บจากการ
ทำงานก่อนหน้า ทำฟรีแลน์ก็มีรายได้เพ่ิม 
 ไม่ได้คิดเยอะตอนทำประกัน เพิ่งทำปีที่แล้ว ที่ตัดสินใจทำประกัน เงินที่เก็บไว้เป็นเงินเย็นไม่ได้ทำ
อะไร ได้ประกันและเป็นการลงทุนด้วย ดีกว่าทิ้งเงินไว้เฉยๆ เพราะต่อให้มีเรื่องใช้เงิน ก็ยังมีอยู่ 
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ข้อดี ข้อด้อย โอกาส ความท้าทาย 
 รับงานเยอะ เหนื่อย แต่ละงานเงินไม่ได้เยอะ ที่จะไท่รับงานอื่นเพิ่ม พอมีหลายงาน เราต้องคิดงาน
ตลอด ไม่ได้อย่างคิดแต่ก็ต้องคิด เลยล้าๆ พองานเยอะก็เอาเวลาไปพักผ่อนไม่มี ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้น อยาก
หยุดยาวๆ บ้าง 
 หยุดพักไม่ทำงาน ปีที่แล้วเมษาไม่ทำเลย มีนาได้เงินก้อนใหญ่มา มีเงินส่วนนี้มาเป็นตัวเฉลี่ยแล้ว แต่ปี
ที่แล้วไม่ได้พัก 
 ความรู้สึกไม่ productive เราควรจะมีฝีมือสินทรัพย์มากกว่านี้หรือเปล่า เราเปรียบเทียบกับโซชียล
ทำไมคนอื่นได้เยอะ ถ้าใช้เวลาที่ว่างไปกับการฝึกฝน มันจะเก่งขึ้นกว่านี้ มันจะได้ราคาดีกว่านี้ มันก็ตีๆ กันระ
กว่างพักกับทำงาน ถ้าเราไม่พักแล้วไปฝึกฝนมันจะดีกว่าหรือเปล่า แต่ก็มีคิดๆ เหมือนกันว่า หรือจะหาอย่างอ่ืน
ทำท่ีไม่เก่ียวกับดีไซน์ที่จะได้เม็ดเงินมากกว่านี้ เพราะบ้านเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ตัวท็อป  
 งานกราฟฟิกในไทยค่อนข้างแข่งขัน เด็กรุ่นใหม่ก็เก่งๆ เยอะ ก็ยิ่งกดดันตัวเอง แล้วแต่คนมอง ก็อยาก
เก่งขึ้นด้วย แล้วแต่จิตใจตอนนั้นว่าขี้เกียจหรือไม ่

ถ้ายังอยู่ในบริษัท ความกดดันนั้นจะยังมีอยู่หรือไม่ 
 เป็นฟรีแลนซ์จะพัฒนาได้มากกกว่า เพราะเราเลือกเองได้ว่าเราจะพัฒนาอะไร ถ้ากลับไปทำออฟฟิศก็
ไม่แน่ใจว่าจะฟิตอินกับตำแหน่งไหน เราวางตำแหน่งตัวเองไม่ถูกในการทำงานออฟฟิศ 
 สุขภาพ เป็นนิสัยเสียเอง รู้ว่าต้องทำอะไร แต่ไม่ทำ เราไม่อยากไปวิ่งสวนใกล้บ้าน (วงเวียนใหญ่) ไม่
ชอบ ถ้าจะไปสวนลุมก็จะชนกับช่วงที่คนออก มันเป็นเรื่องเงินแหละ มันเสียค่าเดินทาง จริง ๆ ก็เดินแถว ๆ 
รอบบ้านถ้าเต็มระยะก็ประมาณสี่กิโล ก็ทำแต่ก็ไม่ได้สม่ำเสมอ เรายังไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอ รับงานมาก
ไป จนไม่มีเวลาผ่อนคลาย ซ้ำซ้อนพักก็วาดรูป ทำงานก็วาดรูป 

จะเป็นฟรีแลนซ์อีกนานเพียงใด 
 คงเป็นไปเรื่อย ๆ ถ้าเกิดจะจับอะไรสักอย่าง คงไม่ทำออฟฟิศกราฟฟิก อาจจะเป็นอาชีพอื่นไปเลย 

เช่น ช่วยงานหอที่บ้าน ในสายงานกราฟฟิก เป็นฟรีแลนซ์ ตอนนี้โนไอเดีย ยังไม่รู้จะทำอะไร  

จะชวนคนอ่ืน ๆ มาทำฟรีแลนซ์ไหม 
 แล้วแต่คน ถ้าให้มอง การทำฟรีแลนซ์เหมาะกับเรา ด้วยที่ทำมานาน กลับไปทำแล้วเหมือนรีเซตใหม่ 
ด้วยอายุขนาดนี้ เราก็รู้ว่าเราไม่ฟิตอินกับบอะไร เจอ AE ที่ตามใจลูกค้าจนน่าเกียจ อายุเราเท่านี่เราอยากทำ
อะไรก็ได้ที่เราอยากทำ 

สิ่งท่ีทำให้ตัดสินใจมาทำฟรีแลนซ์ 
 มีรายได้จากงานที่บ้านสนับสนุนบางส่วน งานฟรีแลนซ์เลือกได้กว่าออฟฟิศ แต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้น 
เราดีลกับคนเก่งขึ้น การทำงานที่หอก็ได้คุยกับเด็กที่หอ ทักษะการจัดการดีขึ้น มันเป็นไปเอง ดีลกับเด็กที่ชอบ
ตุกติก ความโชคดี คือ ยังอยู่ที่บ้าน ไม่มีภาระอะไร ถ้าต้องเช่าคอนโด รายได้ไม่พอ 
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8 
นักแปลและเขียนหนังสือ 

เพศชาย 

ภูมิหลัง 
เรียนจบ 2013 จบเศรษฐศาสตร์ ไม่ชอบงานบริษัท ไม่ชอบการถูกบังคับพอดีสำนักพิมพ์ที่ชอบอ่าน

เปิดรับสมัคร บก ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้ สอบสัมภาษณ์ edit สอบผ่านเป็น บก. หนังสือแปล จะมีคนแปล เรา
อีดิทงานที่แปล ทำให้มันอ่านนง่ายเป็นมิตรกับคนอ่าน ทำอยู่สามปี เป็นบริษัทเล็ก ๆ ไม่มีอะไรมาก เน้นทำงาน
ที่บ้าน เข้าออฟฟิศ 1 วัน เนื้องานอยู่กับตัวเองมาก เจอกันครั้งเดียวต่ออาทิตย์ ประชุม ลักจ้างมี 3 คนเป็น บก
หมดเลย เลยรับหน้าที่ดูยอดขายต่าง ๆ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ตามความสามารถ  
 พอถึงจุดหนึ่ง เริ่มเบื่อ อยากมีงานของตัวเองบ้าง เพื่อนชวนเปิดบาร์ 2016 เลยไปช่วยดู เหมือนตอน
นั้นได้โอกาส เจ้านายชวนแปลหนังสือเล่มแรก ลาออกมาทำงานร้าน ทำได้สักเดือนหนึ่งเหนื่อย ทำสองอย่างไม่
ไหว ไม่คุ้ม ได้เงินเยอะแต่กินชีวิต ไม่ได้แปลหนังสือ เลยออกมา ขายหุ้นให้เพื่อน เป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว รับแปล
หนังสือ หลักๆ ได้เงินมากว่า ชื่อเสียงเยอะกว่า ถ้าพิมพ์ซ้ำก็ได้อีก แปลมาถึงตอนนี้  

ที่ทำงานให้ค่าตอบแทนอะไรตอนทำงานที่บ้าน 
 ไม่ได้ให้อะไร แต่ให้สวัสดิการอย่างอ่ืน เช่น อยากได้หนังสือเล่มไหนให้ซื้อ หรือค่าพิมพ์งาน เพราะจริง 
ๆ เค้าก็มีออฟฟิศให้นั่ง ทำงานที่บ้านเป็นทางเลือก 

ตอนเริ่มทำฟรีแลนซ์ ถ้าต้องเช่าที่พัก รายได้อาจจะพอ แต่ว่าตอนนที่ทำ ปีแรกๆ suffer ความยาก 
คือ credit term มันยาว แปลเสร็จรอ บก. edit จนกว่าจะตีพิมพ์ ถึงจะได้เงิน ก็ตีว่า 4-5 เดือนทั้งหมด จะได้ 
7% ของราคาปกคูณจำนวนพิมพ์ พอพิมพ์ปุ๊บเราได้รายได้เลย พอพิมพ์เพิ่มก็ได้อีก จะเริ่มสบายๆ เมื่อขายไป
เล่มที่ห้าหก เล่มแรกใช้เงินเก็บหมดเลย เพราะกว่าจะได้รายได้ งานที่ได้มาจากสำนักพิมพ์เก่า จากเครือข่ายที่
เคยติดต่อ เน้นแปลหนังสือเป็นหลัก 

Turning point กับ risk 
 หมดไฟกับงาน บก. เข้ามาเป็น บก เพราะอยากเป็นนักแปลตั้งแต่แรก ถึงจุดหนึ่งอยากออกมาแปล
หนังสือ ประกอบกับมีบาร์ ถ้าไม่ทำบาร์ก็คงเจ๊ง เข้าใจว่ามีความเสี่ยง แต่ก็อยากลองดูสักครั้ง เจ้านายก็บอกว่า
ถ้าไม่เวิร์คก็กลับมา 

คุณภาพชีวิต 
 เป็นฟรีแลนซ์ไม่ต้องปวดหัวเรื่องที่ไม่อย่ากทำ เช่น ประชุม ขายหนังสือ แต่ก็ต้องจัดการเงินดี ในๆ ผม
โชคดี ตอนเป็นปีแรกไซเคิลงานนานก็จริง แต่สนิทกับคนให้งานโทรขอเงินล่วงหน้าก่อนได้ ก็โชคดีท่ีเขาเข้าใจ 
 การจัดการเงิน เงินไม่แน่นอน เราพอกะได้ว่าต้องมีเงินเท่านี้ไป 3 เดือนโดยไม่มีรายได้อื่น จะเท่าไร 
ลงทุนในกองทุนด้วย เป็นการออม ทำไปเรื่อย ๆ พยายามให้มีเท่านี้เรื่อย ๆ มีเงินเย็น ไม่อดตาย  
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 ความผันผวนของการมีเงินเข้าไม่มี เดือนนี้ได้เงินแสนนึงหรือเดือนหน้าอาจไม่มีเลย ค่อนข้างสวิง เล่ม
ขายดีพิมพ์ซ้ำได้เงินเพ่ิม หรือช่วงที่แปลอยู่สักสามสี่เดือนไม่มีรายได้ 

รับงานจากคนรู้จัก และคนอื่น ตอนนี้เพิ่งได้ แปลคอนเทนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ให้โบสถ์ที่อเมริกา เงิน
ค่อนข้างโอเค เพราะต่อรอง ได้ เจ็ดคำหนึงดอล ถ้าไม่ให้ก็ไม่ทำ เพราะเค้าต้องการด่วนด้วย  

เคยพยายามไปสมัครอัพเวิร์ค ตอนนี้แค่งานแปลหนังสือที่มีก็โอเคแล้ว ผมทำงานได้ทีละอย่าง ชอบ
งานที่โฟกัส แปลเล่มเดียวสามเดือน  

มีความทุกข์ในช่วงแรก สองเดือนแรกไม่มีงาน แปลไปแล้วลูกค้าไม่โอเค แปลไปแล้วเค้าก็ไม่บอกว่า
ต้องแก้ มาบอกตอนท้าย ตั้งแต่ตอนทำงานมาปีแรก เอาคุณค่าของตัวเองไปยึดติดกับงาน ถ้างานแย่ก็จะนรู้สึก
ดาวน์มาก อาจจะเก่ียวที่เราทำงานคนเดียว มีอะไรไม่รู้จะคุยกับใคร เมื่อก่อนก็ยังมีสังคมเพ่ือนร่วมงานก็ยังพอ
คุยกันได้ พอแบบนี้ไม่รู้จะคุยกับใคร  

สวัสดิการ 
 จริง ๆ ก็ซื้อประกันไว้ตั้งแต่ตอนทำงานออฟฟิศ จะกลัวมากว่าไม่สบายจะทำงานไม่ได้ จริง ๆ ก็ยังซื้อ
เพิ ่มเรื ่อย ๆ ตามรายได้ ประมาณ 15% ของรายได้ แล้วแต่ปี รายได้ไม่แน่นอน บวกไปจาก minimum 
income ที่ตั้งไว้ ไม่ต้องส่งประกันสังคมแล้ว ไม่ค่อยได้ใช้ด้วย ซื้อประกันดีกว่าพึ่งประกันสังคม 
 ตอนนี้โดน tax อยู่แล้ว ผ่านการรายงานภาษี ของผมอยู่ในระบบอยู่แล้ว เป็นค่าทำของ เสีย income 
tax ในฐานะที่เป็นฟรีแลนซ์ อยากให้มีเรื่องการรักษาพยาบาล ป่วย ชดเชยรายได้ช่วงที่ป่วย ห้ามป่วยห้ามพัก 
อย่างผมยังมีเวลาพัก รายได้โอเค แต่เพ่ือนที่ต้องพิสูจน์อักษร จะรายได้น้อย และไม่มีเวลา ต้องรับหลายงาน 

Automation 
 มันจะยังมีอยู่ กำลังคนจะหายไปเยอะ พิสูจน์อักษรไม่ได้แค่แก้คำถูกผิด แต่แก้ประโยชคด้วย ออโตจะ
แก้คำถูกผิดได้ แต่แก้ประโยชคไม่ได้ ภาษาไทยก็ยังยาก 
 ยังไม่ส่งผลกระทบมาก แปลด้วยกูเกิล เราไม่ได้ทำอย่างนั้น ทำครั้งเดียวจะไม่ได้งานอีกเลย ในอนาคต 
NLP มีผลแต่ก็คิดว่ายังไม่มากขนาดนั้น แต่จะไปหนักกับคนแปลเอกสาร คนที่อ่านหนังสือ ก็ยังคาดหวังจากคน
แปล โดยเฉพาะคนไทย ที่มีคนติดตามนักแปล อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างสูงใกล้ๆกับนักเขียน ถ้าเรามีอัตลักษณ์ใน
การแปลที่คนชอบ ก็จะมีคนต้องการและติดตาม มีความเป็นศิลปะสูง 

ข้อดี ข้อด้อย โอกาส ความท้าทาย 
โอกาสด้านรายได้มากขึ้น แต่ก็เสี่ยงมากขึ้น จะขาดรายได้ ใช้เงินคิดมากขึ้น เก็บเงินได้มากขึ้น แปล

เล่มเดียวได้สองสามแสน เพราะพิมพ์ซ้ำ ตอนนี่แปลไปห้าหกเล่ม 
ถ้ามี niche ของเรา ก็จะได้งานเรื่อย ๆ เช่นสำนักพิมพ์ที่แปลให้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สกิลผมตรงเค้า

ก็ป้อนงานให้ การเมืองบ้าง มานุษยวิทยา เป็นต้น หนังสือเศรษฐศาสตร์ขายดี แต่คนแปลยังน้อย  
Career path ไม่แน่นอน วันนี้โอเค แต่อนาคตไม่รู้ ถ้าทำงานในบริษัทจะเป็นปิระมิดไต่ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

แต่ฟรีแลนซ์เหมือนท่องไปในป่า  
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ฟรีแลนซ ์ทำให้จัดการชีวิตในบ้านได้ดี ทำอาหารกินเอง วิ่งตอนเช้า ทำอาหารกินตอนเย็น ไปดูหนังวัน
ธรรมดา ฟรีแลนซ์อีลีท ไม่เสียเงินเยอะ ไม่เหมือนสังคมกับเพ่ือนร่วมงาน กินข้างข้างนอก ไม่เสียค่าเสื้อผ้า 
 การใช้เงิน เป็นช่วง ๆ ที่เห่อ เช่น ช่วงนี้เห่อตีเทนนิส ไม่ค่อยเสียไปกับค่ากินเท่าไหร จริง ๆ ไม่ต่างกัน
มากกับทำงานบริษัท ผมมีความสุขขึ้นโดยเฉลี่ยนะ 
 ส่วนใหญ่พยายามหยุด 1 วัน เป็นวันธรรมดา ไม่ทำงานเลย  

จะทำฟรีแลนซ์ไปอีกนาน  
 ทำต่อไปเรื่อย ๆ แล้วแต่โอกาส ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทำไปเรื่อย ๆ แน่ใจ อาจจะเขียนหนังสือเอง 
พร้อมเมื่อไหร่ก็ทำ โอกาสมาก็ทำ ผมไม่ได้วางแผนเป็นระยะเวลานะ แค่รู้สึกว่าต้องทำให้พร้อม ถ้าโอกาสมาก็
ทำเลย สิ่งที่เราต้องรู้ หาความรู้ใส่ตัวให้เยอะ เราแปลหนังสือก็เหมือนหาความรู้ใส่ตัวไปอยู่แล้ว แต่ก็หาอ่าน
อ่ืนๆ เพ่ิมพยายามให้ได้ปีละ 10 กว่าเล่ม และอ่านข่าวทุกวัน  

สถานที่ทำงาน 
 ทำงานที่บ้าน coworking space แพง เปลือง ห้ามทำงานในห้องนอน ต้องทำตัวให้มีวินัย มีกิจวัตร
ประจำวันที่แน่นอน ออกกำลังกาย กินข้าว ทำงาน พักเที่ยง ทำงาน … ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ วินัยที่คนอ่ืน
กำหนด  
 ไม่ทำงานในร้านกาแฟ แพง ไม่ค่อยสะดวก สมมติหิวต้องซื้อของกิน ต้องกินข้าวนอกบ้าน เสียเวลาค่า
เดินทาง แบกของหนัก อากาศก็ร้อน ที่บ้านสะดวกอยู่แล้วมีอุปกรณ์อะไรครบอยู่แล้ว มีความรู้สึกอยู่บ้านต้อง
ทำงาน ออกมาข้างนอกถึงจะรู้สึกเป็นเวลาอ่านหนังสือ 
 แรกๆ กดดัน ถ้าไม่ได้ทำงาน จะรู้สึกไม่ดี ไม่ทำงานเงินหาย ต้องทำให้เสร็จเร็วสุดเพื่อจะได้เงินเร็วสุด 
เป็นฟรีแลนซ์ขยันมากข้ึน 

การสนับสนุนของรัฐ 
 นโยบายควรจะมี safety net นโยบายยังเก่าตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม เลยยังไม่มีเซฟตีเนทให้กับคนกลุ่ม
นี้ อย่าง ตปท. บริษัทเลิกจ้างประจำ บริษัทไม่ได้ให้สวัสดิการแล้ว ก็จะเป็นปัญหาในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 
เมื่อนก่อนจ้างตลอดชีวิต ต่อมาเมื่อจ้าง contract รัฐไม่ได้มาสนับสนุน เช่น ถ้าป่วย น่าจะมีชดเชยให้หน่อย 
สมควรที่ฟรีแลนซ์จะต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้อง ถ้าอยากได้สวัสดิการ เป็นเรื่อง trust deposit  
 คนเป็นฟรีแลนซ์ไม่อยากไม่ลูก เพราะไม่แน่นอน และการศึกษามันแพง การเกิดยิ่งน้อย คนก็จะไม่มี
ลูก ตอนนี้คิดว่าจะไม่มีลูก หลายๆอย่างไม่เอื ้อให้มีลูก โรงเรียนก็แพง เด็กสมัยนี้ก็ต้องแข่งขันสูง กดดัน 
สวัสดิการต่าง ๆ ก็ไปตกอยู่กับราชการ มีปัจจัยทางจิตวิทยาด้วย บางคนก็อยากมี 

ภูมิหลัง 
 เคยทำงานประจำมาก่อนราว 7-8 ปี อยู่ส่วนห้องสมุด เป็นนักจัดการความรู้เป็นหลัก จัดนิทรรศการ 
หลัง ๆ จะเป็นการจัดการข้อมูลเกาะแนวโน้มโลก ทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้น โดยใช้ design thinking เป็นแบบ
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อีบุค ออกไปเรียนต่อที่อังกฤษ พอทำเรื่องแนวโน้มมาหลายปี วิธีการที่ทำนี้มันโอเคแล้วหรือเปล่า มีคอร์สต่าง 
ๆ ที ่เกี ่ยวกับเรื ่องแนวโน้ม มีสาขาอื ่น ๆ ที ่สัมพันธ์กัน มีกระบวนการใหม่ๆ ที ่เราไม่เคยมีมา กลับจาก
ต่างประเทศมาทำฟรีแลนซ์ ทำมาแล้ว 4 ปี  

การตัดสินใจเป็นฟรีแลนซ์ 
พอไปเรียนที่อังกฤษ สิ่งที่ขาดไปไปคือทักษะพื้นฐาน เช่น ทำอาหาร ทำโน่นนี้ และคุณภาพชีวิตใน

กรุงเทพฯ เสียเวลาไปกับการเดินทาง อากาศแย่ แต่ก่อนไม่เคยคิดขนาดนี้แต่พอไป ตปท. มา แค่ทำอาหารเอง
เราสามารถเลือกอาหรที่เราจะกินได้ พอกลับมา เราอยู่บ้านก็ได้ ถ้างานมันมีช่องทางและสามารถจัดการได้ ใน
งานเชิงเนื้อหาเราสามารถทำงานไหนก็ได้ แต่สิ่งที่ได้ตกทอดจากการทำงานประจำ คือ การจัดการว่าจะทำงาน
แบบไหน เพราะคิดว่าถ้าจบมาแล้วทำฟรีแลนซ์เลยจะไม่เข้าใจการจัดการภาระหน้าที่ต่าง  ๆ เอกสารที่คิดว่า
เป็นภาระไม่จำเป็น ทีโออาร์ยันภาษี ฟรีแลนซ์ทุกคนคิดว่าสบาย จริง ๆ คือการจัดการตัวเองให้ดีในทุกจังหวะ
หน้าที่ 

การวางแผนเงินกับเวลา 
โชคดีกับมาแล้วมีงานเป็นโครงการยาว เป็นการวิจัย based project เลยทำงานที่บ้าน จะขึ้นมา

กรุงเทพแค่ประชุมอย่างเดียว ถ้าอยู่ที่บ้านค่าใช้จ่ายอื่นไม่ต้องเสีย และมีโปรเจคอื่น ๆ ต่อเนื่อง ถ้าเคยทำงาน
ประจำ จะมีเครือข่าย ถ้าเป็นฝ่ายออกไปหางานเองก็จะยาก เพราะฟรีแลนซ์ก็เยอะประมาณหนึ่ง 

การจัดการการทำงาน 
 กลุ่มฟรีแลนซ์ 3 คน เราทำงานอยู่คนละที่ พี่อยู่หาดใหญ่ น้องอีกคนอยู่ปัตนี อีกคนอยู่กรุงเทพ ถ้า
รับบรีฟ ไปด้วยกันคุยกับลูกค้า วางทามไลน์ การทำงานหลังบ้าน นัดประชุมออนไลน์ วิดีโอคอล google 
sheet มีตารางเตือน วันนี้ทำอะไร อันไหนไม่ได้เจอก็ไม่ต้องเจอกัน ใส่  google drive จัดการเป็นโครงๆ ไป 
ตามแต่ละคนที่รับผิดชอบหลัก ยังไม่เป็นบริษัท รับงานเป็นชื่อของคน ๆ ไป เป็นคนที่รู้จักกัน เคยร่วมงานกัน
อยู่แล้ว  

ทีมทำงาน 
ทีมทำงาน 3 คนนี้รู้จักกันอยู่แล้วจากที่ทำงานเดิม และทุกคนสนใจเรื่องแนวโน้มเหมือนกัน มีทักษะใน

การจัดการข้อมูลอยู่แล้ว จึงเป็นลักษณะของเครือข่ายเดียวกัน ในบางงานอาจจะมีจ้างเด็กภายนอกมาช่วย 
สนับสนุนบ้าง แต่ละคนก็มีจะมีความสนใจที่เฉพาะทั้งด้านแฟชั่น ด้านสังคมวัฒนธรรม จะเข้าวันหรือสองวันต่อ
สัปดาห์ ดูลักษณะเป็นพาร์ทไทม์ แต่ระบบการทำงานจริงก็ไม่ต่างจากทำงานเต็มเวลา ต่างแค่เพียงสถานที่
ทำงานที่อาจจะไม่เป็นที่ประจำ  

สมาชิกในทีมอีกคนที่อยู่ปัตตานี เลือกทำงานอิสระก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ อยากอยู่กับที่บ้านเป็น
เรื่องของคุณภาพชีวิต และมีเป้าหมายอยากจะทำร้านเสื้อผ้า  
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ระยะเวลาทำงานของแต่ละโครงการที่รับ 
โครงการที่รับจะแบ่งระยะเวลาออกเป็นไซส์ S M และ L คือ ไซส์ L จะมีระยะเวลา 6-8 เดือน ไซส์ M 

ประมาณ 3-4 เดือน และไซส์ S จะเป็นงานประเภทเขียนบทความ ซึ่งจะมีมาแทบทุกเดือน ซึ่งแทบจะต้อง
เขียนทุกอาทิตย์ ส่งทีละ 4 บทความ แล้วแต่ลูกค้าจะเขาเอาไปจัดการลงพิมพ์เอง นอกจากนี้ ยังมีงานประเภท
เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มให้บริษัทต่าง  ๆ ช่วงนี้งานมีไม่ขาด เพราะว่าแต่ละโปรเจคก็กิน
ระยะเวลาในการทำงาน และมีความหลากหลายของงาน 

การจัดการการเงิน 
พยามปิดจัดการหนี้ให้เรียบร้อยจัด การเงินฝากต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ในอนาคตก็อยากจะทำอย่างอ่ืนด้วยแต่

ว่างานจัดการข้อมูลมึงใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ การวางแผนการเงินส่วนใหญ่คิดเป็นเดือนเหมือนกัน เพราะ
ส่วนใหญ่โปรเจคมีระยะเวลาจ่ายเป็นไตรมาส แต่บางทีก็จะมีปัญหาก็คือเงินไม่ได้ออกตรงตามเวลา บางทีออก
ช้าบางทีก็ต้องเอาเงินเก็บที่มีอยู่ออกมาใช้ก่อน แต่ก็มีการเงินบางส่วนสำรองไว้ มีการสำรองความเสี่ยงไว้ระดับ
หนึ่ง 

สำหรับ การสร้างความมั ่นคง หรือ safety net ยังไม่ได้วางแผนทำอย่างจริงจัง และมีสมัคร
ประกันสังคม มาตรา 40 ประกันชีวิตไม่ได้ซื้อไว้แต่เดี๋ยวอาจจะต้องทำ ไว้แต่เดี๋ยวอาจจะต้องทำไว้ 

โอกาสและความท้าทายของงานอิสระที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
ในเชิงโอกาส มองว่าทุกอาชีพมีแนวโน้มจะเฉพาะเจาะจงมากข้ึน คนที่ทำงานอะไรก็ได้หรืองานทั่วไปก็

จะหางานยากขึ้น เช่น คนที่ทำชาก็จะเป็นชาที่เฉพาะมากขึ้น หรืองานด้านการทำเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาที่
เฉพาะมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการเติบโตด้านรายได้และสายงาน นอกจากนี้  soft skill ก็ยังจำเป็น 
โดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสาร การจัดการงาน การจัดการอารมณ์ในการเข้ากับคนอื่น การจัดการเวลา
และจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา กรณีที่เราทำงานออฟฟิศ บริษัทก็มักจะมีการพัฒนาพนักงาน
เพิ่มเติมอยู่ตลอด เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น แต่ทำงานอิสระจำเป็นต้องหาเอง เช่น อ่านหนังสือ เดินทางไปดู
ตามงานอีเวนท์ เพื่อไปดูว่าการจัดการตอนนี้เป็นอย่างไร เป็นข้อมูลในการปรับตัวและขยายช่องทางในสาย
อาชีพ หากเปรียบเทียบเวลาทำงานและเวลาการเรียนรู้เพ่ิมเติม คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60 : 40 โดยเฉลี่ยทั้ง
ปี 

ความท้าทายสำคัญ คือ ความโดดเดี่ยว การเลือกทำงานอยู่ในร้านกาแฟอาจจะได้รับพลังงานคนอ่ืน
มากกว่าการทำงานอยู่คนเดียว รวมถึงต้องมีการจัดการอารมณ์ เพราะอาจจะรู้สึกแย่จากการหางานยาก เจอ
ลูกค้าเรื่องมาก บางคนต้องไปเจอจิตแพทย์ การทำงานอิสระต้องเจอความกดดันตั้งแต่ฝั่งลูกค้า และก็ความ
กดดันของตนเอง เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งหมด ความคาดหวังทั้งหมดอยู่ที่ บางทีสิ่งที่คิดว่าดีสำหรับ
เราอาจจะไม่ใช่ความคาดหวังเดียวกับของลูกค้า เพราะบางครั้งการทำงานอิสระแบบนี้ก็ไม่มีเวลาได้ความรู้จัก
ลูกค้าและทราบความต้องการอย่างละเอียดมากพอ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ ไม่จำเป็นต้องรับทุกงาน ต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น งบประมาณ และเงื่อนไข
และขอบเขตงานต้องชัดเจน ถ้าไม่ตกลงหรือสร้างความเข้าใจตั้งแต่แรก อาจจะเกิดปัญหาได้ในภายหลัง 
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ความท้าทายอีกอย่าง คือ ก่อนที่จะจัดการได้ลงตัว ก็มีปัญหาเรื่องการจัดการเวลาไม่ได้ คำนวณเงิน
ไม่ได้ ว่าแต่ละโครงการควรจะใช้เวลาหรือควรจะมีงบประมาณเท่าไหร่  เรียนรู ้ช่องทางการติดต่อว่าไม่
จำเป็นต้องเจอหน้ากันทุกวันก็ได้ ประชุมผ่านออนไลน์ได้ไม่มีปัญหาทั้งกับฝั่งทีมทำงานและลูกค้า 

สำหรับการหางาน มักหาผ่านจากเครือข่ายที่รู้จักกัน ไม่ได้โพสต์ผ่านออนไลน์ แต่ละคนติดต่องานผ่าน
เครือข่ายแล้วก็ส่งต่องาน ไม่ได้โพสต์หางาน 

คิดว่าจะทำงานอิสระไปอีกนานเพียงใด 
ตอนนี้ยังไม่ได้คิด อาจจะทำไปสักพัก แต่ก็คิดไว้เหมือนกันว่าอยากทำบ้านเช่า เราอยู่ต่างจังหวัดถ้ามี

รายได้อ่ืนเข้ามาก็น่าจะด ีอย่างไรก็ดี ระหว่างนี้ก็มีงานประจำติดต่อเข้ามา แต่การจัดลำดับความสำคัญของชีวิต
ของเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน คือ เราให้ความสำคัญกับที่บ้านมากขึ้น ให้ความสำคัญกับพ่อแม่มากกว่า และ
เรื่องคุณภาพชีวิตก็สำคัญ ความมั่นคงมันก็ไม่ได้มีถึงขนาดนั้น 

แนวโน้มการกลับไปทำงานที่บ้านเป็นอย่างไร  
มีคนที่ไม่ต้องการทำงานในเมืองและกลับไปทำงานที่บ้าน โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียม สำหรับเด็กที่

จบใหม่ก็จะทำงานอยู่ในกรุงเทพก่อน แต่กลุ่มมิลเลนเนียมมีแนวโน้มกลับไปอยู่บ้าน ทำให้เกิดกลุ่มธุรกิจใหม่
ใหม่ เกิดกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ ๆ ในเมืองอ่ืน แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ 1) กลุ่มธุรกิจที่กลับไปสานต่อธุรกิจที่บ้าน 
แต่ก็มีธุรกิจที่ตัวเองอยากทำ และ 2) กลุ่มพัฒนาเมืองหรือกลุ่มสตาร์ทอัพที่ทำให้เป็นอีกช่องทางที่ทำให้เมือง
เกิดความหลากหลายและกระจายความเป็นเมืองไปเมืองอ่ืนได้มากข้ึน 

ในอนาคตถ้าระบบคมนาคมดี สามารถย่นระยะเวลาได้ อาจจะทำให้ได้โมเดลในการใช้ชีวิตใหม่ ๆ 
มากขึ้น คนอาจะไปทำงานในใองตอนเช้าแล้วกลับบ้านต่างจังหวัดตอนเย็นมากขึ้น  ความเป็นเมืองจะกระจาย
มากขึ้น 

มีความคิดจะทำงานประจำอยู่หรือไม่ 
ในอนาคตแม้ว่าจะทำธุรกิจบ้านเช่า แต่ก็อยากจะทำงานอิสระอยู่ และยังไม่มั่นใจว่าจะทำงานบริษัท 

คิดว่าโดยรวมแล้วแนวโน้มการทำงานอิสระมากขึ้น และระบบออฟฟิศก็ปรับตัวมากขึ้น มีกฎระเบียบใหม่ ๆ 
ออกมา เช่น ให้ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ เวลาเริ่มต้นงานและเลิกงานอิสระมากข้ึน ไม่ได้เข้มงวดเหมือนเมื่อก่อน
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานมากขึ้น บางออฟฟิศเริ่มงานกี่โมงก็ได้ แต่ให้จบในช่วงเวลาที่เค้าวางไว้ 8-
9 ชั่วโมง หากไม่ปรับตัวอาจจะรักษาคนที่ทำงานออฟฟิศไว้ไม่ได้  

นอกจากนี้ คนที่ทำงานออฟฟิศอาจจะรู้จักองค์กรนั้นดีและเข้าใจว่าจะแก้ปัญหาตอนนั้น แต่บางครั้ง
องค์กรก็อาจจะต้องการผู้ช่วยที่เป็นคนนอกออฟฟิศที่เชี่ยวชาญเฉพาะ  ต้องการมุมมองจากคนข้างนอกมาดู
ปัญหาในองค์กรมากกว่าที่จะให้คนในองค์กรดูปัญหาของตนเอง งานอิสระที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะก็ยังช่วย
เติมเต็ม 
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ความท้าทาย 
ปัญหาหลักของงานอิสระ จะเป็นปัญหาในเชิงการตั้งราคา ตั้งเวลาการบริหารจัดการ การจัดการงาน

ของตัวเองและการเงิน และการเติบโตและการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตัวเอง เพราะอยู่กับที่นาน ๆ ก็จะเบื่อ
รวมถึงปัญหาสุขภาพ เช่น คนที่ทำกราฟฟิก นั่งนานอาจจะมีปัญหาเรื่องหลัง ดังนั้น ต้องจัดสมดุลการทำงาน
และการใช้ชีวิต 

ในเชิงเส้นทางอาชีพ การหาเครือข่ายใหม่ก็สำคัญ อาจจะต้องหาลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ประสบการณ์
ใหม่ แต่ก็มีความเสี่ยง เพราะเราก็ไม่รู้จักว่าลูกค้าเป็นแบบไหน จะจ่ายเงินตรงเวลาหรือเปล่า จะคุยกันเข้าใจ
ไหม เพราะจะมีผลต่อการจัดการดำเนินการ เช่น ต้องวางมัดจำก่อนหรือไม่ 

โอกาสที่ขาดไปจากการทำงานอิสระเมื่อเทียบกับทำงานบริษัท 
ขาดสังคม ขาดโอกาสพัฒนาตนเองที่จะได้รับจากบริษัท แต่งานออฟฟิศอาจจะงานทำบางอย่างที่เรา

ไม่อยากทำ ซึ่งงานอิสระสามารถเลือกได้มากขึ้นไม่มีปัญหาเรื่องคน งานอิสระเราเลือกคนที่จะทำงานด้วยได้
ทำงานบริษัทมักจะบ่นเรื่องสังคมในที่ทำงาน แต่ทำงานอิสระจะมีปัญหากับการจัดการกับลูกค้า 
 

9 
Motion graphic designer  
เพศชาย 

ภูมิหลัง  
เรียนระดับปริญญาตรีในด้านการสื่อสารที่ประเทศออสเตรเลีย  ระหว่างเรียนก็มีการทำงานรับงาน

เป็นจ๊อบเล็ก ๆ และทำงานพาร์ทไทม์ด้านการวิจัยและได้ทำงานประจำในบริษัททางด้านเทคโนโลยี  กลับมา
ประเทศไทยทำงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อมาออกมาทำงานอิสระหรือเป็นฟรีแลนซ์ ซึ่งตอนแรกที่
ทำค่อนข้างยาก ตอนนี้ทำงานโดยรับงานผ่านแพลตฟอร์ม Upwork ทำมาประมาณ 5 ปีแล้ว และตอนนี้ก็ยัง
ทำงานบนแพลตฟอร์มอยู่ 

ลักษณะการทำงานบนแพลตฟอร์ม  
ในตอนแรกเริ่มแรกใช้งานก็ยาก ต้องส่งโปรไฟล์เข้าไปในแพลตฟอร์มและจะมีการประเมิน  Top 

credit ฟรีแลนซ์ที่มีศักยภาพจะอยู่บนแพลตฟอร์ม ปีที่แล้วรับงานเป็นโครงการเล็ก ๆ ของเอ็นจีโอ ข้อดีของ
แพลตฟอร์ม คือ ทำให้พบลูกค้าจำนวนมากและเป็นลูกค้าที่ดี นอกจากนี้ลูกค้าก็ยังแนะนำเราให้กับคนอ่ืน 
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมีจำนวนมากมีตลาดที่ใหญ่ ภาษาทำให้เข้าถึงงานทั่วโลกสามารถทำงานได้กับทุก
ประเทศไม่เป็นอุปสรรค 

การทำงานและค่าตอบแทน 
จะได้รับเงินเป็นรายโปรเจค แพลตฟอร์มดึงเงินรอไว้ก่อน ถ้าเราส่งงานก็จะได้เงินตรงนั้นทันทีเลยทำ

ให้รู้สึกว่าความเสี่ยงลดลง โปรเจคใหญ่ ๆ ใช้เวลาทำประมาณ 2 เดือน ทำให้วางแผนได้ว่าจะทำงานตอนไหน 
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มีแผนการทำงานในแต่ละเดือนในตาราง สามารถควบคุมได้ และการใช้จ่ายจะไม่เท่ากับคนที่ทำงานแบบเต็ม
เวลาสามารถประหยัดได้  

การทำงานฟรีแลนซ์ก็มีข้อเสีย คือ ไม่มีเพื่อนร่วมงาน ทำงานคนเดียว ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใคร เจอกับ
ลูกค้าทาง Skype แต่เมื่อถามเพื่อนที่ทำงานเต็มเวลา ก็พบว่ามีหลายอย่างที่คิดว่าไม่เหมาะกับเรา โดยเฉพาะ
สังคมการทำงานในออฟฟิศ มีดราม่า การนินทา รวมถึงโครงสร้างการทำงานที่เป็นแบบบนลงล่าง (top down 
structure)  

สวัสดิการทางสังคม 
ในครอบครัวส่วนใหญ่มีสิทธิ์รักษาอยู่แล้ว คุณยายมีบัตรทอง แม่มีสิทธิ์รักษาในโรงบาลของรัฐบาล

ครอบคลุมเราด้วย และการทำประกันค่อนข้างแพง  

จะทำอีกนานเพียงใด 
คิดว่าจะทำงานจนถึงอายุ 50 ปี และจะหยุดทำงาน ในอนาคตข้างหน้าจะต้องมีการเพ่ิมทักษะใหม่

เพ่ิมขีดความสามารถในการหาโอกาสจากความต้องการใหม่ ๆ มีการวางแผนทำงานรับมีโปรเจคเล็ก ๆ
ระยะเวลาทำงานโปรเจคละ 1 เดือน หลังจากนั้นจะหาจ๊อบเล็ก ๆ ทำเพ่ิมเติม โดยใน 1 ปี จะรับประมาณ 8-9 
โปรเจค  

ความท้าทาย 
การทำงานฟรีแลนซ์จะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ ลักษณะการทำงานจะเป็นไลฟ์สไตล์ และจำเป็นต้อง

พัฒนาทักษะใหม่อยู่เสมอ เช่น หาเรียนเพิ่มเติมจากคอร์สเรียนออนไลน์ การอบรม เพ่ือที่จะเข้าอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจใหม ่และเติมเต็มช่องงว่างมีการเรียนรู้ทักษะใหม่อยู่เสมอ 

พื้นที่ทำงาน 
ร้านกาแฟหรือ coworking space มักจะออกแบบมาสวยงามหรูหรา แต่ใช้งานในการทำงานไม่ค่อย

ได้จริง โดยลักษณะงานที่ใช้โน๊ตบุ๊คไม่ได้ ต้องใช้คอมพิวเตอร์กำลังสูง ดังนั้นการออกไปทำงานที่ร้านกาแฟ
อาจจะไม่ได้สะดวกมากนักและมีต้นทุน สำหรับ coworking space มีประโยชน์ คือ ทำให้คนที่มีความสนใจ
หรืออุตสาหกรรมเดียวกันมาพบกัน เกิดโอกาสในการเรียนรู้ และนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์  
 

10 
เจ้าของธุรกิจโฮสเทล/ บริษัทออกแบบ 
เพศหญิง 

  
รูปแบบการว่าจ้าง 

แบ่งตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจแรก คือ โฮสเทล มีทั้งการจ้างแบบพาร์ทไทม์และจ้างประจำ แต่ด้วยเป็น
งานบริการ ค่าจ้างจึงไม่สูงเนื่องจากไม่ต้องการทักษะสูง ทำให้หาคนได้ค่อนข้างยากท่ีจะยอมรับเป็นงานประจำ 
เงื ่อนไขหลัก ๆ คือ ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ แต่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้ส่วนใหญ่ก็จะเลือกทำงานอื่นที่ได้
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ค่าตอบแทนมากกว่านี้ ส่วนใหญ่เป็นพาร์ทไทม์เป็นนักศึกษา แต่ก็มีความลำบากในตัว เพราะช่วงที่เด็กสอบก็
จะต้องทำเอง เพราะหาเด็กไม่ได้ พยายามหาพาร์ทไทม์ แต่ช่วงหลัง ๆ เริ ่มตัดงานประจำมทามเยอะขึ้น
มากกว่าตอนแรกแรกที่ตั้ง จำนวนพนักงานมีประมาณ 5-6 คน รวมแม่บ้าน 2 คน เป็นทั้งหมด 8 คน ทำงาน
เต็มเวลาทั้งหมดประมาณ 3 คน พาร์ทไทม์ 3 คน แม่บ้าน 2 คนก็ทำงานเต็มเวลา ค่าตอบแทนของพาร์ทไทม์
จะจ่ายเป็นรายชั่วโมง ระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมงต่อครั้ง 

โปรไฟล์ของคนที่มาทำงาน 
แผนกส่วนหน้าโฮสเทส ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษา เป็นพนักงานโรงแรมเดิมที่เคยทำมาอยู่ตั้งแต่ต้น 

หรือเคยเป็นรีเซฟชั่นของโรงแรมอยู่แล้ว ให้มาเฝ้าให้อาทิตย์ละ 1-2 วัน เป็นรายได้เสริมของเค้าที่เป็นวันหยุด
ของเขา งานหลักก็คือ ทำงานที่โรงแรม สำหรับงานแม่บ้าน เป็นแม่บ้านพม่า 1 คน คนไทย 1 คน ทำงาน
ด้วยกันสลับกับสัปดาห์ละ 6 วัน  

นักศึกษาจาก ม.กรุงเทพ เป็นเด็กที่เรียนอินเตอร์ พูดภาษาอังกฤษได้ตามปกติ และเด็กเรียนการ
โรงแรมอยู่ก็มารับจ๊อบ ส่วนน้องท่ีทำงานประจำจบนิติธรรมศาสตร์ 

ช่องทางการหาแรงงาน 
จาก Facebook และเคยได้แรงงานจากจ๊อบไทย จ๊อบดีบี ล่าสุดมาจากไลน์จ๊อบ เพราะเคยมีคนออก

พร้อมกัน 3 คน และได้แรงงานมาจากไลน์จ๊อบ เป็นใครก็ได้เน้นงานบริการเป็นหลัก ไม่ได้ต้องการทักษะเฉพาะ 
อย่างไรก็ดี ค่าประกาศหาแรงงานในไลน์จ๊อบประมาณ 600 บาทต่อเดือน แต่พอได้แรงงานครบตามต้องการ
แล้วก็ไปถอนประกาศออก สำหรับเว็บ จ๊อบไทย จ๊อบดีบี ลักษณะงานจะเป็นงานที่เป็นทางการหรือเป็นงาน
ประจำมากกว่า 

ใช้บริการแพลตฟอร์มหรือไม่ 
ยังไม่เคยใช้ ใช้ไลน์จ็อบ เพราะจริง ๆ ก็ไม่มีตัวเลือกมากเท่าไหร่ มีการแนะนำบ้างจากน้อง ๆ 

นักศึกษาที่แนะนำเพื่อนมาให้ ส่วนแม่บ้าน แม่บ้านคนไทย มีคนแนะนำเป็นนายหน้าที่เคยทำงานที่บ้านเราก็
แนะนำมาให้แต่หน้า คือ คนพม่าด้วยกันเองพามาแนะนำ แต่ก็มีการเปลี่ยนแม่บ้านบ่อยมาก มีการแนะนำใน
เครือข่ายถ้าเด็กคนนี้จะไปแล้วเค้าจะหาคนมาแทนให้ได้ อาจมี gap ประมาณหนึ่งเดือน แต่ก็พยายามจะให้เขา
เข้าระบบทำบัตร แต่ก็มีบางกรณีที่ต้องการให้เราทำบัตรให้เขา แต่เมื่อเขาได้บัตรแล้วเขาก็ย้ายไปทำงาน
โรงงานหรือไปทำที่อื่น เหมือนพยายามให้เราทำบัตรให้ในฐานะนายจ้าง แต่พอได้บัตรแล้วก็ย้ายไปทำงาน
โรงงาน งานแม่บ้าอาจจะเหงา เพราะว่าทำงานที่บ้านคนเดียวไม่เหมือนทำที่โรงงานมีเพ่ือนหลายคน 

ก่อนหน้านี้เคยจ้างบริษัทแม่บ้านซึ่งไม่เวิร์ค แม่บ้านเรื่องเยอะ จุกจิก เขาคงทำงานมาหลายที่จนรู้สิทธิ์
รู้อะไรเยอะ แต่หลักๆ คือ เค้าขี้เกียจเหมือนไม่ค่อยอะลุ้มอล่วย ต้องเป๊ะ เกินเวลานิดหน่อยก็คิดเงิน ทุกอย่าง
ยิบย่อย แต่ที่ไม่โอเคเลย คือ ความขี้เกียจ  
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สวัสดิการสำหรับลูกจ้าง 
มีประกันสังคม โบนัส กิจกรรมพิเศษ เช่น จัดงานเลี้ยงในช่วงปีใหม่ สำหรับแม่บ้านพม่า ต้องพาไปทำ

บัตรแรงงานต่างด้าวก่อน และเราจะต้องเป็นผู้ดำเนินการและติดต่อให้ เช่น พาไปทำบัตร พาไปตรวจสุขภาพ  
สำหรับแรงงานคนไทยไม่ค่อยมีเลย จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติ นอกจากนี้ การทำงานของแม่บา้น

พม่าดีกว่าแม่บ้านไทยด้วย ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องจ้างแรงงานต่างชาติ อย่างไรก็ดี ก็ต้องมีการป้องกัน
ไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องการมีบัตร เราจะพาเขาไปทำบัตรโดยค่าบัตรเข้าจะจ่ายเองโดยหักจากเงินเดือน เพราะ
ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำงานอยู่กับเราต่อไป เราหักเงินเขาซึ่งเขาก็ยังโอเคเพราะเขายังอยากได้บัตร และเผื่อเขาไป
ทำงานที่อ่ืน เขาจะเข้าไปสมัครไม่ได้ถ้าไม่มีบัตรมาก่อน โรงงานอื่น ๆ ก็จะไม่ค่อยรับคนที่ไม่มีบัตร ประกอบกับ
ในขั้นที่ต้องทำบัตรเริ่มแรก ก็ไม่ได้เปิดให้ทำตลอดเวลา โดยจะเปิดเป็นช่วง ๆ  

แนวโน้มการใช้แพลตฟอร์มของผู้ว่าจ้าง 
ส่วนตัวใช้ Facebook ประกาศ เพราะมีเครือข่ายอยู่บนสังคมนี้มากและมีคนเข้ามาร่วมเยอะเลยทำให้

หาแรงงานได้ง่าย สำหรับการจ้างงานบนแพลตฟอร์ม ราคาค่อนข้างแพง ประกอบด้วยลักษณะของงานโรงแรม
ที่จะต้องรู้ลักษณะงาน เช่น รู้ว่าปูเตียงยังไง ทำอย่างไร มีเทคนิคเฉพาะของโรงแรมที่ต้องเรียนรู้และทำเป็น
ประจำ 

ฝั่งงานบริษัทออกแบบ 
จากงานเป็นพาร์ทไทม์ทั้งหมด ในลักษณะ outsource ส่วนใหญ่ก็ตัดให้เพ่ือนที่เคยช่วยกันมาช่วย แต่

ก็มีช่วงประมาณสองปีที่แล้วที่ได้งานตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นงานระยะยาวก็เลยจ้างเด็กเต็มเวลา โดยทั่ วไปแล้ว 
งานที่เกินกำลังก็จัดเหมาออกไปให้ outsource รับไปเป็นส่วน ๆ เช่น งานออกแบบที่จะต้องทำโครงสร้างก็จะ
หาฟรีแลนซ์ที่เป็นสถาปนิก  

การหา outsource 
สำหรับงานบริษัทออกแบบ จะสอบถามจากเครือข่ายคนรู้จัก เช่น เพื่อนของเพื่อน แต่ก็ยังไม่ค่อยหา

จากแพลตฟอร์ม ยังไม่ค่อยเชื่อถือ ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่า เช่น งานออกแบบ หรืออีเวนท์เป็นงานที่รีบมาก ไม่มี
เวลาที่จะมาตรวจสอบว่าใครเหมาะกับงาน ก็เลยใช้แบบแนะนำปากต่อปากและที่เชื ่อใจได้ว่าจะไม่พลาด 
ดังนั้น การหา outsource จึงขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่รู้จักกันค่อนข้างมาก 

งานออแกไนซ์เริ่มมีความสำคัญมากข้ึน โดยเฉพาะการบริหารจัดการงาน คือ เดิมส่วนใหญ่จะดึงคนมา
ทำ แต่ตอนนี้พยายามจะจ้าง outsource มากขึ้น โดยบริษัทจะเล็กลง แต่จะเน้น outsource มากขึ้น ได้
เชื่อมโยงเครือข่ายงานที่หลากหลาย เจอกับเครือข่ายหลายส่วนและมีการติดต่องานกัน 

ส่วนงานโฮสเทล งานทำความสะอาดซักล้างซักรีด จะมีบริษัทรับซักรีด มีบริการเช่าผ้าด้วย แล้วเราก็
ส่งให้เขาซัก ทำให้เราประหยัดต้นทุนไม่ต้องเตรียมสถานที่ซักล้าง ส่วนการซื้อของ เมื่อก่อนต้องผลัดกันไปซื้อ 
แต่ปัจจุบันนี้ห้าง เช่น แม็คโคร ก็มีบริการมาของถึงที่  
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งานโฮสเทลเจ้าอื่น มีการจ้างคนทำคอนเทนท์ มีการจ้าง outsource ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
วิเคราะห์ด้านการตลาด มี channel manager คือ แต่ก่อนการจองผ่านเว็บ เช่น agoda booking เราจะต้อง
เข้าไปแต่ละหน้าบุ๊ แต่ระบบนี้จะเป็นเหมือนระบบหน้าบ้านที่เราเข้าไปทีเดียวก็สามารถที่จะจัดการทุกรายการ
การจองได้โดยไม่ต้องเข้าไปแต่ละหน้า จะพบว่า ระบบเข้าไปตอบโจทย์ได้ ทำให้แทนคนได้ ระบบจัดการให้
หมด เด็กแค่ตรวจสอบอีกครั้งและทำหน้าที่เพียงรับเช็คอินเช็คเอาท์ 

งานออแกไนซ์ มีคนทำงานหลักในบริษัทสองคน เครือข่ายต้องใหญ่ หาคนใหม่มาทำเรื่อย ๆ แล้วแต่
โครงการ เช่น ในด้านการขนส่ง แต่ก่อนเคยใช้วินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านส่งเอกสาร แต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ลาล่ามูฟ ใช้แก
รบ หรือการเก็บของก็มีเพื่อนที่ทำโกดัง ก็ตัดให้ช่วยในเรื่องการส่งของ รับของ และเก็บของ ไม่ต้องจัดการเอง 
เขาจะจัดการให้แค่แจ้งว่าให้ไปรับหรือส่งไหนของตรงไหน และของอันไหนที่เก็บไว้ที่โกดัง ส่วนงานด้านบัญชีก็
จ้าง outsource โดยให้ดูของทั้ง 2 กิจการ  

สำหรับออฟฟิศของงานออแกไนซ์ เดี๋ยวนี้ไม่มีออฟฟิศ เพราะอยู่หลักแค่สองคน ส่วนใหญ่ก็ จะไปไป
ร้านกาแฟ หรือกลับไปอยู่ท่ีโรงแรม  

งานที่รับมีทั้งโครงการเล็กและใหญ่ ถ้าโครงการเล็ก ๆ ก็จะทำสองคน แต่ถ้าโครงการใหญ่ก็ใช้
ประมาณ 4-5 ทีม ตัดให้บริษัทอื่นรับไป ใช้คนทำงานทั้งหมดต่อโครงการก็น่าจะมากกว่า 20 คน ซึ่งอยู่กับว่า
แต่ละบริษัทที่ได้รับงานเหมาไป เช่น ถ้าเป็นงานผลิตใหญ่ ๆ จะจ้างบริษัททั้งหมด แต่ถ้าเป็นการให้ช่วยงานเพ่ิม
จะเป็นการจ้างเด็ก หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญงานที่เราไว้ใจไปคุมงานแทน 

ลักษณะงานในอนาคต 
จะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นจุดยืนสำคัญในตลาดแรงงาน แต่อีกสิ่งที่สำคัญ คือ ต้องมีความรู้

กว้างในเชิงกระบวนการ เช่น การประสานงาน การติดต่อ และการส่งต่องาน ไม่ใช่ว่าออกแบบเป็นอย่างเดยีว
แล้วติดต่อหรือส่งต่องานให้กับคนอ่ืน ๆ ที่ทำงานด้วยไม่ได้ การทำงานในบางครั้งต้องคุยกับช่าง การต่องานกับ
คนอื่น การทำงานร่วมกับคนอื่น ความกว้างของทักษะเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อติดงานกับคนอ่ืน 
ซึ่งต้องควบคู่กับความลึกที่เรารู้เฉพาะ 

เป็นข้อเสนอว่าในมหาวิทยาลัยอาจจะต้องสอนเรื่องระบบการทำงานมากขึ้น ไม่งั้นเด็กจบใหม่มาก็จะ
จัดการและทำงานในสถานการณ์จริงไม่เป็น นอกจากนี้ การทำงานอิสระ เครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญ เครือข่าย
ต้องแข็งแรง ดังนั้น เด็กจบใหม่ท่ีจะเข้ามาทำงานอิสระ อาจจะเจอมีอุปสรรคนี้ 
 

11 
รับจ้างอิสระ (นวด เก็บของเก่า รับจ้างซ่อมแซม) 
เพศหญิง 

ภูมิหลัง 
เริ่มเรียนนวดตั้งแต่ปี 2539 ช่วงที่เรียนนวดเรียนมีแม่ครูซึ่งเป็นทั้งเจ้าของร้านและคนสอนนวด โดยมี

สัญญากันว่าเรียนที่นั่นแล้วก็จะทำงานที่นั่น แต่ไม่จำกัดว่าจะต้องทำงานเป็นระยะเวลาเท่าใด เพียงแต่ว่าให้
ทำงานกับเขาซักระยะ แต่คนที่เรียนนวดทุกคนจะมีสอบนวดมือทุกอาทิตย์ เป็นการทดสอบความแม่นย ำใน
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การกดเส้น ในที่เรียนนวด ก็มีเวรทำความสะอาดบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เนื่องจากสถานที่ทำงานเป็นสถานที่เปิด 
ทุกคนสามารถมองเห็นเราและท่ีทำงานได้  

จากนั้นก็ได้ทำงานนวดเรื่อยมา จนถึงในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ ก็หยุดไปพักหนึ่งและเริ่มกลับมาทำงาน
ใหม่อีกทีในช่วงปี 2542-2543 ในช่วงนั้นธุรกิจนวดเริ่มเติบโต ก็มีการจัดให้สอบเพิ่ม ตามเลยไปสอบที่วัดโพธิ์ 
ถ้าต้องการใบประกาศต้องไปสอบที่วัดโพธิ์ หมอนวดจะต้องมีใบประกอบ ถ้าไม่มีถือว่าเป็นหมอเถื่อน ทุกคน
ต้องมีใบประกาศ แล้วแต่ว่าจะเรียนหลักสูตรของใคร มีของกระทรวงสาธารณสุข วัดโพธิ์ หรือของทางเขตที่จัด
อบรม 

ช่วงปี 2556-2557 ก็ทำบ้างหยุดบ้าง เนื่องจากมีภาระที่บ้านที่มีคนป่วยต้องดูแลด้วย เราขอลาบ่อย
เค้าเลยให้เราหยุด เลยเปลี่ยนที่บ่อย ประกอบกับต้องกลับดึก ต้องมาทำงานที่ร้านด้วย แล้วเราเป็นเหมือน
หัวหน้าครอบครัว ในช่วงนั้นก็เลยออกมาทำเป็นนวดตามบ้านแล้วแต่ลูกค้าจะเรียก ทำงานซ่อมแซมบ้านเล็ก ๆ 
น้อย ๆ บ้าง หรือถ้าไม่มีก็ออกไปเก็บของเก่า มีบางบ้านที่เขาก็จะเรียกขายของเก่า อายุประมาณ 50 กว่าปี
แล้ว 

ค่าตอบแทนการนวด 
คิดเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาทชั่วโมง สมมติลูกค้านวด 2 ชั่วโมงก็จะได้ 100 บาท แต่ทางร้านคิด

ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ แต่เราจะได้เท่านั้น ทำงานสัปดาห์ละ 6 วันหยุดได้ 1 วันแต่ต้องเป็นวันธรรมดาเสาร์-อาทิตย์
หยุดไม่ได้ มีการประกันขั้นต่ำถ้ามาแล้วไม่มีลูกค้าก็จะได้เงินขั้นต่ำ 250 บาท เป็นตัวการันตี แต่ต้องอยู่ภายใน 
10-12 ชั่วโมง แต่ถ้าหากหยุดงานเกินจากนั้นก็จะถูกหัก 500 ถ้าหากเราไม่แจ้ง 

ตอนนี้อัตราค่าตอบแทนก็ยังอยู่เหมือนเดิม ค่าแรงขั้นต่ำเป็นตัวการันตี ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วย ถ้าเป็น
ร้านนวดจริง ๆ ที่ไม่ใช่คาราโอเกะหรือร้านปิด เช่น ซาวน่า จะไม่มีตัวการันตี ถ้าหมอมีฝีมือแล้วจะไม่เข้าไป
ทำงานตรงนั้น และจะไม่มีการันตีค่าตอบแทน ขึ้นอยู่ที่ความสามารถของหมอนวดที่จะดึงลูกค้า  

การหาลูกค้าและการรับงานนวด 
รับจ้างนวดตามบ้าน จะหาลูกค้าจากปากต่อปา กลูกค้าที่เคยนวดกับเราแล้วพอใจก็จะมีการแนะนำ

ส่วนใหญ่เค้าจะเป็นอาทิตย์ละครั้ง เป็นกลุ่มคนแก่รวมแล้วประมาณ 6-7 คน แต่ก็จะนาน ๆ ครั้ง มีคนแก่แถว
บ้าน 2-3 คน นวดเดือนละครั้ง เพราะคนแก่ถ้าลูกหลานไม่ให้เงินก็จะไม่มีเงินมานวด นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนัก
ด่ืม ถ้าหากมีอาการเมาก็จะไม่นวด เพราะเป็นเงื่อนไข อาจจะช็อคได้ขณะนวดและหมอนวดจะมีความผิด 

ในหนึ่งสัปดาห์มีงานนวด 2-3 วัน บางสัปดาห์ไม่ได้นวดเลย เจาะจงแน่นอนไม่ได้ มากสุด 3-5 คนต่อ
สัปดาห์ เวลาที่ไม่มีนวดไปเก็บของเก่า  

รายได้เสริมจากการเก็บของเก่า 
รายได้ก็แล้วแต่บางบ้านเขาเห็นว่าเราไปเก็บตามถังขยะ เขามีพลาสติก เขาก็เอามาให้บ้าง หรือบอกไว้

ว่าหนึ่งสัปดาห์ให้เข้ามาเก็บได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บได้มากน้อย นำไปขายครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ 200 กว่าบาท 
ลูกค้าที่ให้มาของเก่าประจำมี 4 คน ใน 4 คนนี้ ไปเก็บเดือนละครั้งอยู่ 3 คน สัปดาห์ละครั้งอีก 1 คน รายได้ 
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200 กว่าบาทจะเป็นต่อสัปดาห์ แต่เดือนละครั้งจะได้ประมาณ 300-500 บาท แล้วแต่ของที่จะได้ด้วย ถ้าเป็น
พลาสติกจะได้กิโลกรัมละ 7 บาท แล้วแต่ซึ่งเราต้องคัดด้วย เราต้องมาคัดเองพลาสติกบางอย่างเราขายได้แค่ 4 
บาทต่อกิโลกรัม เรามาคัดได้อีกเอามาขายได้ถึง 6-7 บาท บางตัวถ้าคัดและทำความสะอาดก็จะขายได้ราคา 8 
บาทต่อกิโลกรัม 

อย่างไรก็ดี ราคาขยะลดลงได้รับผลกระทบจากที่เคยหาได้ 300-400 บาทต่อครั้ง เหลือ 200 หรือ 
100 กว่าบาท ลดลงเกือบครึ่งร าคามันลงจากกระดาษขาวจากกิโลกรัมละ 6 บาท ซื้อลูกค้า 3 บาท ซื้อแถว
บ้านไม่ต้องเดินทางไกลกระดาษเดี๋ยวนี้เหลือแค่ 2 บาทกว่า ส่วนใหญ่จะได้หนังสือพิมพ์เหลือกิโลกรัมละ 1 
บาท กล่องกระดาษเหลือกิโลกรัมละ 90 สตางค์  

ขยะไม่ล้นตลาด ของหายากขึ้นแต่ราคามันถูกลง เพราะระบบถูกลิดรอนลง การใช้จ่ายถูกจำกัดลง 
ของหายาก เพราะบางบ้านเก็บไปขายเอง และคนทำของเก่าทำให้เสียกันเอง เช่น หลอกลูกค้า ไปเก็บของเก่า
แต่ก็เอาของอย่างอ่ืนของเขามา ทำให้บ้านไม่ขายให้กับผู้รับซื้อแต่เอาไปขายเอง ทำให้เสียชื่อ แต่เรามานวดเรา
แสดงบัตรก็ได้แสดงความน่าเชื่อถือไปด้วย 

กระดาษขาวดำราคาดี แต่หาได้ยาก โรงเรียนยังต้องใช้เยอะ แต่เดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนก็จะเก็บไว้ขายเอง
ทุกคนก็จะเก็บไว้ขายเองทำให้หาได้ยาก ทุกคนเข้าถึงตลาดซื้อขายของเก่าผ่านการรีไซเคิล บางคนที่ไม่อยาก
เสียเวลาไปก็จะยังขายให้กับเราอยู่ 

ทำไมถึงเลือกทำงานอิสระ 
งานประจำเราไปทำไม่ได้ เพราะมีภาระในครอบครัวที่ต้องดูแล มีเด็กเล็กที่ต้องวิ่งไปส่งที่โรงเรียน และ

มีเวลาไปรับเอง ตั้งแต่เด็กสองขวบเล็กเกินไป ไม่สามารถขับวินได้แต่เมื่อก่อนก็เคย วิ่งวินรายได้ดี แต่มีข้อจำกัด
ในการเข้าถึง 

งานเก็บของเก่าอิสระและตอบโจทย์ งานซ่อมแซมก็มีบ้างเป็นงานเล็ก ๆ งานจุกจิก เช่น เปลี่ยน ก๊อก
น้ำที่ท่อแตก หรือน้ำไม่ไหล กระเบื้องแยกออกจากกันหรือขึ้น ถมและหน้าดินใหม่ ทุบแตกแล้วก็อัดลงไป ส่วน
ใหญ่ก็จะมีเด็กแถวบ้านเป็นผู้ช่วย งานแค่ประมาณ 3-5 วัน มีทาสีบ้างก็ตกลงกับเขาแต่เราต้องมีช่างสีที่ไว้ใจได้
ไม่ย้อมแมวเขา เช่น ตกลงว่าจะลงน้ำยาประสานสีเก่าและใหม่ งานพวกนี้จะเหมือนงานนวดเป็นปากต่อปาก 

งานซ่อมแซมสร้างรายได้ ถ้าไปทำรับเหมาประจำก็จะได้รายได้ตายตัว แล้วแต่ผู้รับเหมาจะจ้างเรา ถ้า
ไปทำกับเขา แต่ละคนก็จะให้ไม่เหมือนกันตั้งแต่ 500-700 บาทต่อวัน แล้วแต่ผู้รับเหมาถ้าเราไปซ่อมกระเบื้อง
เป็นงานทักษะก็ให้ 700 ถ้าไปช่วยเทปูนหรืองานกรรมกรจะได้ 500 บาทตอ่วัน  

รายได้รวมที่ได้ 
ไม่แน่นอน รวม 3 งานบางสัปดาห์ไม่มีงานไหนเลย นอกจากเก็บขยะประมาณ 200 ต่อครั้ง บางวันก็

ได้ไม่ถึง 100 บาท อยู่ที่ว่าออกไปรอบนี้ได้ของมามากน้อยแค่ไหน ถ้าได้น้อยก็เก็บไว้ก่อนไว้ขายวันหลังหนึ่ง
อาทิตย์ รายได้น้อยที่สุด คือ ไม่ได้เลย สูงสุดประมาณ 10 วัน ในขณะที่สัปดาห์ที่ได้มากที่สุดจะได้ประมาณ 
2,000 บาท ส่วนความรับผิดชอบในครัวเรือน มีสมาชิกในครอบครัว ตอนนี้รับผิดชอบเด็ก (หลาน) 4 คน เด็ก
อายุ 3 ขวบ 6 ขวบ 9 ขวบ และ 12 ขวบ คนแก่ (สามี) 1 คน ลูกที่มีปัญหาทางจิตหนึ่งคน คนนี้จะทำงานที่
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ไหนไม่ได้ ช่วง 10 วันที่ไม่มีรายได้ก็ใช้เงินเก็บเดิมมาใช้หมุนเอา มีบัตรสวัสดิการคนจนไปซื้อข้าวสารตัวนี้เป็น
ตัวหลัก อยู่กินได้หนึ่งเดือน ได้เงินมาเดี๋ยวไปซื้อของอย่างอื่น มีเบี้ยคนชราและเบี้ยผู้พิการเป็นตัวช่วยอีกทาง 
(ของสามี)  

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเลี้ยง 7 คนในช่วง 1 เดือน ประกอบด้วย น้ำค่าไฟ เดือนละ 1,000 กว่าบาท ค่าเช่า

บ้านเดือนละ 1,500 ค่าน้ำ บางเดือนที่แพงหน่อยก็ 600 ถูกหน่อยก็ 300 หน้าร้อนก็จะใช้เยอะ ค่าใช้จ่ายเด็ก
ไปโรงเรียนวันละ 100 บาทสำหรับสามคน ค่าเดินทางเป็นค่าน้ำมัน 50 บาทใช้ได้ 2 วัน รวมเป็น 750 บาทต่อ
เดือน ค่ากับข้าวให้ข้างบ้านทำและเอากับข้าวมาให้วันละ 80 บาท 

ความท้าทายของการทำงานหลายอย่าง 
ปัญหาคือรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกัน การที่ทำงานหลายอย่างเพราะว่าเรามีภาระที่บ้านเยอะ เพ่ือ

มาใช้จ่ายแต่ก่อนนี้รายได้หลักออก 15 วัน แล้วจะได้ 3000-5000 บาท แล้วแต่ที่ สมัยที่ทำอยู่ที่ร้านนวดเดือน
หนึ่งก็ประมาณ 7000 กว่าบาท บางที่ได้เกือบ 10,000 ส่วนใหญ่อยู่ท่ีมือที่ลูกค้าจะให้มันคงที่กว่า แต่ตอนนี้ทำ
หลายอย่างก็จริง ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีรายได้เข้ามาบ้าน บางทีจะมีงานพิเศษนาน ๆ ครั้ง คือ เย็บลูกปัด 
สัปดาห์หนึ่งอาจจะได้ 200-300 บาท เดือนหนึ่งจะทำครั้งหนึ่ง ทำอยู่ช่วงสามเดือน 

การหางานบนแพลตฟอร์ม 
สำหรับการไปขับแกรบ คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่มีข้อห้าม แต่ว่าสายตาเราด้วยวัยของเราที่ไม่เอ้ือ 

อย่างวิ่งแกรบถ้าจะวิ่งต้องทั้งวันทั้งคืน ต้องเสียค่าอบรมซึ่งไม่มีเงินไปจ่าย ไม่ได้ฟรีอบรมมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 
200 บาท เสียค่าเปิดรหัส ไปทำอาจจะไม่คุ้มที่จะทำเพราะเราวิ่งไม่ทันเค้าหรอก คู่แข่งเยอะ 

สำหรับแพลตฟอร์มแม่บ้าน หรืองานช่าง เราไปทำไม่ได้ เพราะเรามีเด็กเล็กต้องดูแล ถ้าไปจ้างเลี้ยงก็
ได ้แต่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่มีคนดูแล 

เวลาในการทำงานและการจัดการที่บ้าน 
ใน 1 วัน ต้องดูแลคนที่บ้านประมาณ 7 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เค้าจะช่วยเหลือตัวเองได้ แต่เราจะต้องช่วย

ดูแลในการจัดหาข้าว จัดยา ในแต่ละม้ือให้เค้ากิน อย่างคนป่วยจะดูเขาวันละ 3 เวลา แต่เด็กเล็กต้องอยู่กับเค้า
ตลอด โดย 7 โมงเช้าต้องไปส่งเด็กนักเรียน 7 โมงครึ่งเด็กถึงโรงเรียน เด็กเล็กต้องดูแลทั้งวัน วันที่ต้องออกมา
ทำงาน ก็ให้ป้าเค้าช่วยดูคนที่ป่วยทางจิตมาช่วยดูแล  

ข้อดีข้อเสีย 
ข้อดี คือ มีโอกาสได้ดูแลคนแก่และเด็ก ๆ ข้อเสีย คือ ไม่มีเง ินมาใช้จ่ายในบ้าน รายได้ต่ำมัน

กระท่อนกระแท่นไม่เป็นหลัก แต่ก็ไม่มีปัญหาในครอบครัวเลย 
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การช่วยเหลือจากภาครัฐ 
การช่วยเหลือจากรัฐมาจากประกันผู้พิการและคนชรา (ของสามี) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ใบของสามี 

ได้ 300 บาทต่อเดือน (ไม่ได้ทำงาน) แต่ของเราทำงานได้ 200 บาทต่อเดือน โดยเงินจะเข้าทางธนาคาร เข้าใน
บัตรแต่บัตรนี้จะต้องไปขึ้นเงินที่กรุงไทยเท่านั้น ปีที่แล้วมีเงินพิเศษ 300-500 บาทของผู้สูงอายุให้พิเศษ เดือน
ละ 50 บาท เดือนละ 100 ให้ไปกดท่ีธนาคารกรุงไทย ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คล้ายๆบัตรเอทีเอ็ม 

การทำงานในอนาคต 
ในอนาคตจะทำงานแบบนี้ไปจนกว่าเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ถ้าเด็กเข้าโรงเรียน ก็จะเริ่มหา

งานประจำทำ ไม่จำเป็นต้องเป็นงานนวดอย่างเดียว งานแม่บ้านก็ทำได้ขอให้อยู่ประจำที่ งานสำนักงานเราก็
เคยทำ งานเขตก็เคยลองทำ แต่เราต้องใช้ต้องให้เวลาเขามาก เช่น งานกวาดถนน ถ้าจะทำงานเก็บขยะ/กวาด
ขยะต่อ ก็จะการคัดพนักงานเข้าทำงานประจำ แต่ต้องใช้วุฒิในการสมัคร งานกวาดขยะต้องใช้วุฒิอย่างน้อย ป. 
6 งานขับรถเก็บขยะยังมีเด็กวุฒิปริญญาตรีมาสมัคร เพราะเห็นว่าสวัสดิการ 

ในอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้างานหมอนวด งานเก็บขยะ งานเหล่านี้จะยังมีอยู่ เพราะขยะบ้านเรา
เยอ ะทุกบ้านต้องมีขยะ ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็มีขยะ สรุปก็คือทุกอาชีพจะต้องคงอยู่เหมือนเดิมแต่ความ
รับผิดชอบของคนจะมีมากแค่ไหนในแต่ละหน้าที่ มองว่าจะไม่เปลี่ยนไปเลยจากตอนนี้ ประมาณว่ามันอยู่ที่  
ความรับผิดชอบของแต่ละคน ขับวินก็มีค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นคนไม่ดีเพื่อนฝูงไม่ชอบเราอยู่ยาก แต่ละคนพยาม
รักษาลูกค้าตัวเองเป็นเหมือนคู่แข่งกัน 20 ปีก็ยังเหมือนเดิม ในเมื่อสังคมบ้านเราเป็นแบบนี้แล้วจะอยู่ระดับ
ไหนคนที่สูงกว่าเราก็ยังไม่เปลี่ยน 

สิ่งท่ีต้องการเพิ่มเติมจากรัฐ 
หากมีการสอนใช้เทคโนโลยีและคอมพิมพ์ภาษาไทยก็สนใจจะเรียน เพราะมือถือเรายังเล่นได้ ถ้าพิมพ์

เราพิมพ์ได ้แต่ต้องไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  
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ภาคผนวก ค ผลสรุปการดำเนินกิจกรรม 

 

1 
ประชุมปฏิบัติการการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (3 ครั้ง) 

ภายใต้โครงการคนเมือง 4.0 

ครั้งที่ 1 (วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมหนุกดี บูติค รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต) 
 กิจกรรมหลัก การบรรยายเกี่ยวกับการคาดการณ์ (foresight) และฝึกปฏิบัติการในกระบวนการต่าง 
ๆ เช่น การค้นหาสัญญาณในอนาคต การสร้างผังระบบ (system mapping) การสร้างฉากทัศน์ด้วยวิธี 
archetype scenarios การเขียนแผนที่นำทาง (road mapping) เป็นต้น 
 ผลที่ได้ นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคาดการณ์มากข้ึนจากการรับฟังการบรรยาย
และการทดลองปฏิบัติในกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการดำเนินการวิจัยในขั้นต่อไป 
 

  
ภาพที ่ภ-9 แผนผังระบบและสรา้งฉากทัศน์ด้วยวิธี archetype scenarios 

ครั้งที่ 2 (17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดอยุธยา) 
กิจกรรมหลัก เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของนักวิจัย การระดมสมองเพื่อปรับปรุงผลการกวาด

สัญญาณให้มีความครอบคลุมและละเอียดมากยิ ่งขึ ้น  การกลุ ่มวิเคราะห์และระดับความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบ การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน การวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ และการสร้างฉากทัศน์ 

ผลที่ได้ การเพ่ิมเติมรายละเอียดของการกวาดสัญญาณ และการทดลองสร้างฉากทัศน์อย่างง่าย 
1) การกวาดสัญญาณเพิ่มเติม มีปัจจัยสำคัญ คือ อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน โดยใน

กรุงเทพมีทั้งผู้สูงอายุที่อาจเป็นทั้งผู้รับบริการ หรือผู้ให้บริการ หรือชาวต่างชาติที่ทำวีซ่าท่องเที่ยวแต่มาทำงาน
ในไทย และยังมีความเป็นพลวัตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร นอกจากนี้ จากแรงงานภาคบริการที่พิจารณา
มี 2 ระดับ คือ 1) แรงงานบริการขั้นพื้นฐาน และ 2) แรงงานบริการส่งเสริม อาจมีประเด็นเรื่องความเหลื่อม
ล้ำ  
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สุขภาพของคนทำงานทั้งกายใจ เนื่องจากประกันสังคมอาจเข้าไม่ถึงกลุ่ม gig economy ทำงานคน
เดียวเหงามากขึ้น อาจเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) การสร้างฉากทัศน์จากการเปลี่ยนแปลงของตัวขับเคลื่อนสำคัญในผังระบบ กำหนดให้ ฉาก
ทัศน์ที่ 1 คือ สถานการณ์ในปัจจุบัน และ ฉากทัศน์ที่ 2 คือ สถานการณ์ที่ปัจจัยขับเคลื ่อนสำคัญมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาฉากทัศน์เรื่องการทำงาน รายละเอียด ดังนี้ 

ฉากทัศน์ที่ 1 ตลาดภาคบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในภาคแรงงานสูงขึ้นด้วยเช่นกัน การ
ทำงานทางแพลตฟอร์มหรือไม่เป็นทางการ (informal job) มีอัตราเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ลดลง คนหางานทำ
เพิ่มมากขึ้น หรือคนส่งกลุ่มหนึ่งที่มีงานประจำอยู่แล้ว แต่มีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น เช่น มีลูก มีผู้สูงอายุที่ต้อง
ดูแลซึ่ง การที่มีภาระส่วนตัวมากขึ้น จึงต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น จึงทำงานผ่านแพลตฟอร์ม  

ฉากทัศน์ที่ 2 การเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยเฉพาะหุ่นยนต์ ในช่วงแรก หุ่นยนต์อาจจะ
เข้ามาแข่งขันกับแรงงานที่เป็นคน ต่อมาเม่ือมีการใช้แพร่หลายมากขึ้น อาจจะทำให้แรงงานคนทั้งหมดตกงาน
ก็ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการหันมาใช้หุ่นยนต์ทั้งหมด และระบบอัตโนมัติควบคุมการจัดการจ่ายงาน 

อย่างไรก็ดีมี 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1) หุ่นยนต์จะช่วยคนให้ดีขึ้นหรือไม่ เช่น ช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย 
2) แรงงานส่วนเกินที่เหลือจะทำอย่างไร หากมีการใช้หุ่นยนต์อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีระดับสูงที่
เป็นหุ่นยนต์อาจจะมีเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่เข้าถึง ดังนั้น ในช่วงแรกอาจจะมีบางกลุ่มที่ต้องการแรงงานที่เป็น
คน ดังนั้น หากอาจจะเข้ามาใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ต้องการด้วยการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐและภาคส่วนต่างๆ เช่น อยากใช้มีการใช้หุ่นยนต์มากข้ึน ในช่วงแรกที่มีการเริ่มใช้หุ่นยนต์ รัฐอาจจะ
แทรกแซงให้เกิดการใช้หุ่นยนต์ (Robot for all) แต่ช่วงหลังเมื่อหุ่นยนต์มีมากขึ้นแล้ว บริการจากคนจะขาด
แคลนและมีราคาแพงขึ้น  

ข้อสังเกตจากท่ีประชุม 

• gig economy จะยังมีอยู่ ไม่ถึงกับหายไปทั้งหมด เช่น ในการใช้หุ่นยนต์ ก็อาจจะต้องมีคนไปที่
เป็นปรึกษาการใช้หรือตรวจสอบดูแลระบบโดยรวมของการใช้หุ่นยนต์ และในอนาคตเมื่อหุ่นยนต์มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย อาจจะทำให้ความต้องการใช้มนุษย์เป็นสินค้าราคาแพงก็ได้ 

• อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องที่ยากที่จะระบุว่า เมื่อใดการใช้หุ่นยนต์จะแพร่หลาย แล้วจะระบุลงในฉาก
ทัศน์ได้อย่างไร ถ้าเกิดเหตุนั้นแล้ว จะรู้ว่าอะไรตามมา แต่ยังไม่ทราบระยะของเวลาว่าจะนานแค่ไหนถึงจะเกิด  

ครั้งที่ 3 (10-12 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน จังหวัดราชบุรี) 
กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงและสรุปฉากทัศน์ และอนาคตที่พึงประสงค์ (scenarios 

and preferable futures) 2) การสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และการพยากรณ์ย้อนกลับ  (strategic 
options and back casting) และ 3) วิเคราะห์และประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ 

ผลที่ได้ มีการพัฒนาฉากทัศน์ให้มีรายละเอียดที่สะท้อนความรู้สึก ทัศนคต ิและมุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากการสวมบทบาทสมมติ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะไปดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจริง 
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Innovative mind: Hi tech (แหล่งงานนวัตกรรมด้วยมันสมอง) 
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Satellite tech city  Glocal tech city 

มุมนักวิจัย: เมืองเต็มไปด้วยบริษัททาง
เทคโนโลยีมากมายจากท้ังในไทยและต่างชาติ 
การว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นเรื่องปกติ พื้นที่
ทำงานกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ทันสมัย การเดินทางระยะ
สั้นลง อยู่ภายในยา่นมากขึ้น เมืองจะกระชับ
ขึ้นก มีความเหลื่อมล้ำทางทักษะและแรงงานจะ
ซับซ้อนแต่มีข้อมลูที่ครบถ้วน 

มุมนักวิจัย: เมืองเต็มไปด้วยสตารท์อัพทาง
เทคโนโลยี แต่ระบบงานหรือความน่าอยู่ในระยะ
ยาวของกรุงเทพฯ ยังไม่เอื้อต่อการว่าจ้างแรงงาน
ต่างชาติ พื้นที่ทำงานกระจายตัวท่ัวกรุงเทพฯ การ
เดินทางระยะสั้นลง กระจายการเดินทางระหว่าง
วัน/ตลอดคืนมากข้ึน มีแบบแผนท่ีไม่แน่นอน มี
ความเหลื่อมล้ำทางดจิิทัลและภาษาสูง 

มุม Persona: กลุ่มมวลชนมีการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานสูง กลุ่มชายขอบมโีอกาสในการ
ทำงาน แต่ถ้ายกระดับทักษะไมไ่ดก้็ตกงาน ส่วน
กลุ่มลำ้สมยัถ้า AI มีความสามารถมากขึ้น ก็จะ
ได้รับผลกระทบด้วย 

มุม Persona: กลุ่มมวลชนท่ีปรับตัวไมไ่ด้จะย้าย
ออกจากเมือง กลุ่มชายขอบเห็นวา่มีโอกาสในการ
ทำงานผ่านแพลตฟอรม์ากขึ้น แตก่ลุ่มที่เข้าไม่ถึงก็
ตกงาน ส่วนกลุ่มล้ำสมัยเห็นโอกาสในการพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจ 

Satellite creative city*** Glocal sensible city 

มุมนักวิจัย: เมืองเต็มไปด้วยงานสร้างสรรค์
และงานบริการพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งยัง
ว่าจ้างแรงงานต่างชาติเป็นปกติ ธรุกิจสตาร์ทอัพ
ด้านศิลปะ/การสร้างสรรค์เป็นปจัจัยผลักดัน
เศรษฐกิจ เกิดเป็นพื้นที่ทำงานช่ัวคราวกระจาย
ตามวันและเวลาต่าง ๆ การเดินทางกระจายการ
เดินทางระหว่างวัน/ตลอดคืนมากขึ้น ความ
เหลื่อมล้ำจากภาษาและการรู้จักเทคโนโลยเีพื่อ
เอื้อการออกแบบ 

มุมนักวิจัย: เมืองเต็มไปด้วยงานสร้างสรรค์และ
งานบริการ แต่ระบบงานหรือความน่าอยู่ในระยะ
ยาวของกรุงเทพฯ ยังไม่เอื้อต่อการว่าจ้างแรงงาน
ต่างชาติ พื้นที่ทำงานกระจายตัวตามตรอกซอก
ซอยต่าง ๆ การเดินทางระยะสั้นลง กระจายการ
เดินทางระหว่างวัน/ตลอดคืนมากขึ้น มีแบบแผนที่
ไม่แน่นอน มีความเหลื่อมล้ำทางดจิิทัลและภาษาสูง 

มุม Persona: กลุ่มชายขอบยังมโีอกาสในการ
ทำงาน แต่มีคู่แข่งมากขึ้น จำเป็นต้อง upskill 
กลุ่มลำ้สมยัมีเครือข่ายทางสังคมทีช่่วยต่อยอด
การทำงาน 

 

มุม Persona: กลุ่มชายขอบมองเห็นโอกาสใน
การปรับตัวจากงานสรา้งสรรค์ กลุม่มวลชนเมืองยัง
น่าอยู่และสามารถทำงานต่อไปได ้ส่วนกลุ่มล้ำสมัย
มีโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ มีลูกค้ามากข้ึน 
อย่างไรก็ดี งานบริการสร้างสรรค์ ยังมี
ฐานเศรษฐกิจท่ีไม่ใหญ่มาก 

Creative/ sensible hearts: Hi touch (แหล่งงานบริการสร้างสรรค์ถึงใจ) 

หมายเหตุ: *** คือ ภาพอนาคตที่พึงประสงค์จาก persona ในที่ประชุม 
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2 กิจกรรมการบรรยายสาธารณะว่าด้วย “อนาคตชีวิตเมือง” (The Future of Thai Urban Life) 

วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 กิจกรรม เป็นการบรรยายสาธารณะในโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” 
ในประเด็นการเกิด / อยู่อาศัย / เดินทาง / ทำงาน / จับจ่าย / ตาย 6 รูปแบบการใช้ชีวิตเมืองในอนาคตจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร “คน” และ “เมือง” พร้อมรับมือแล้วหรือไม่ เพื่อเป็นการเปิดประเด็นและรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและสาธารณะ 

ผลที่ได้ ในการนำเสนอนี้ได้มีข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
วิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) อ. อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ 
• มีข้อกังวลเกี่ยวกับจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างอาจจะมีจำนวนน้อยเกินไปที่

จะนำไปใช้เป็นตัวแทนกลุ่ม 
• ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษายังไม่ชัดเจน ยังไม่แน่ใจว่า ปัจจัยใดเป็นตัวเหนี่ยวนำ เช่น เกิด

การจ้างงานในรูปแบบใหม่ คือ มีการย่อยงานที่ทำให้มีกระบวนการของงานสั้นลง เช่น การจ้างทำเว็บไซต์ ใน
อดีตอาจจะจ้างเจ้าเดียวในการออกแบบ การเขียนโค้ด และการแสดงผลทั้งหมด แต่ปัจจุบัน แต่ละขั้นตอน
อาจจะจ้างเป็นงานย่อย ๆ ได้ และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งไม่แน่ใจว่า รูปแบบงานแบบใหม่นี้ ทำให้มีจำนวน 
freelancer มากขึ้น หรือการที่มีจำนวน freelancer มากขึ้น จึงทำให้เกิดงานรูปแบบใหม่ 

• ระมัดระวังการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เจ้าของมีส่วนได้ส่วนเสีย  
• ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายแฟลตฟอร์มมีความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันบางแพลตฟอร์มได้

สร้างปัญหาและอุปสรรคให้กับอาชีพดั้งเดิมที่ถูกกำกับโดยรัฐ เช่น คนขับแท็กซี ่คนขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เป็น
ต้น รัฐจะต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไรในการควบคุมแฟลตฟอร์มอย่างไร 

2) คุณพจนาพร กริชติทายาวุธ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
• ควรชี้ให้เห็นขนาดของคนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของงานภาคบริการใน

อนาคต ว่ามีจำนวนประมาณเท่าไร 
• ควรกำหนดขอบเขตของเมืองที่ศึกษา (กำหนดแล้วในการศึกษา คือ กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล) 
• ควรพิจารณาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ที่อาจจะมีผลต่องานที่จะเกิดข้ึนในเมือง 

3) คุณภัทรพร เล้าวงศ์ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
• ควรแยกอธิบายกลุ่มเป้าหมาย 3M ของแต่ละระดับงานบริการ (พ้ืนฐานและส่งเสริมฉ เพ่ือให้

เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเกิดขึ้นกับกลุ่มใดบ้าง มีกลุ่มใดถูกลดขั้นหรือกลุ่มใดถูกยกระดับ และเกิดผลกระทบกับ
ชีวิตคนกลุ่มนั้นอย่างไร 

• อาจจะต้องนิยามคำว่า “รัฐสวัสดิการ” ในฉากทัศน์ให้ชัดเจน ว่ามีความหมายครอบคลุม
เพียงใด ทั้งนี้ มีบางประเทศเริ่มใช้นโยบายรัฐสวัสดิการ เช่น universal basic income เป็นต้น  
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• แฟลตฟอร์มจะมีส่วนช่วยเสริมเกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ เช่น InsureTech 
ถ้ามีแพลตฟอร์มเหล่านี้มากขึ้น จะทำให้แรงงานนอกระบบไปประยุกต์ใช้ระบบใหม่ ๆ นี้ที่ไม่ได้เป็นการจัดหา
โดยภาครัฐหรือไม่ หรือถ้าไม่มีรัฐสวัสดิการ คนเหล่านี้จะมี safety net อ่ืน ๆ มากน้อยเพียงใด 

4) ผศ.ดร. รัตติยา ภูละออ (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
• อาจจะต้องนิยาม “งาน 4.0” เนื่องจากงานมีหลายมิติ ทั้งด้านจำนวนงาน คุณภาพของงาน 

กลุ่มคนที่ทำงาน ทักษะ สวัสดิการ ซึ่งครอบคลุมกันหมด ต้องให้นิยามว่างานนี้มีจุดเน้นประเด็นใดเป็นพิเศษ 
• งานบริการขั้นพื้นฐานจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มงานนี้ค่อนข้างมาก  โดยจะมีการปรับ

ลักษณะการทำงาน อาจจะต้องแยกกลุ่มเป้าหมาย (3M) เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละกลุ่มที่ชัดมาก
ขึ้น 

• อุปทานของแรงงาน เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีผู้สูงอายุจำนวนมาก และมีคนเมืองที่
สูงอายุทำงานอยู่จำนวนไม่น้อย อาจจะทำเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานบริการได้  

• แรงงานต่างชาติที ่ทำงานในไทยทั้งทักษะสูงและต่ำ อาจจะต้องพิจารณารวมกลุ ่มนี ้ใน
การศึกษาด้วย 

• ความเชื่อมโยงของงานในตัวเมืองที่ศึกษา มีความเชื่อมโยงของงานภายในเมืองนั้น ๆ หรือ
เชื่อมโยงกับเมืองอ่ืน ๆ หรือเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชนบท  

5) ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ) 
• มีข้อสังเกตว่า ขอบเขตเวลาของฉากทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ 20 ปี ข้างหน้า แต่ฉากทัศน์แต่ละ

อันอาจจะมี time frame ต่างกัน (บางฉากอาจเกิดเร็ว บางฉากอาจเกิดช้า)  
• อาจจะพิจารณาด้านอุปสงค์ของแรงงานด้วย โดยเฉพาะประเภทองค์กรใหญ่ที่มีการใช้ gig 

worker จำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว 
• การเก็บข้อมูลตัวอย่างอาจจะน้อยไป อาจจะต้องทำเก็บเพิ่ม และควรทำแยกกลุ่มเจนเนอเร

ชันที่ต่างกันไป เพราะแต่ละกลุ่มก็จะมีมุมมองที่ต่างกัน (กรณีนี ้สามารถขอขยายเวลาและงบประมาณเพ่ิมเติม
ได้) 

• เพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลที่ทบทวนมา ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้อ้างอิงมีกระบวนการเก็บอย่างไร 
อาจจะต้องอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
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3 การประชุมกลุ่มย่อยประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

วันท่ี 2 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 ณ อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 กิจกรรมหลัก ในการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยตัวแทนบริษัท
แพลตฟอร์ม 1 ท่าน ตัวแทนผู้ทำงาน (ผู้ให้บริการ) 4 ท่าน และตัวแทนผู้ประกอบการ (ผู้ว่าจ้างงาน) 2 ท่าน 
รวมถึงมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ 2 ท่าน  

นักวิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละคน ซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างกัน ได้แก่ คนที่เป็นผู้ทำงาน ผู้ว่างจ้าง 
และบริษัทแพลตฟอร์ม พิจารณาว่าชีวิตในแต่ละวันของแต่ละคนเป็นอย่างไรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต 20 
ปีที่เป็นภาพทางเลือก 4 ภาพ โดยมีเครื่องมือให้นักวิจัยเติมข้อมูลดังภาพที่ ภ-10 โดยมีคำถามหลัก ดังนี้ 

• รูปแบบการทำงาน วันและเวลาที่ใช้ในการทำงานในแต่ละวันในรอบสัปดาห์เป็นอย่างไร 
• ภาพชีวิตใน 1 วันของชีวิตในเมืองเป็นอย่างไร (กิจกรรมที่ทำ และความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในรอบวัน) 
• กิจกรรมใน 1 วัน มีการใช้พื้นท่ีและการเดินทางอย่างไร  

 
ภาพที ่ภ-10 ตัวอย่างการมองภาพชีวิตในปัจจุบันของผู้เข้าร่วม (กรณีผูร้ับจ้างอิสระ) 
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ภาพที ่ภ-11 ตัวอย่างการจินตนาการภาพชีวิตในอนาคตของผู้เข้ารว่ม (กรณีผูร้ับจ้างอิสระ) ในฉากทัศน์ห่วงใยภายในเมมเบรน 

 จากการประชุมกลุ่มครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาพอนาคตทางเลือกท่ี 4 รอบบึง
น้ำ เป็นภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ และสามารถสรุปผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มได้ ดังนี้ 

 
ภาพที ่ภ-12 สรุปภาพอนาคตที่พึงประสงค์จากมุมมองของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (ฉากท่ี 4 รอบบึงน้ำ)  
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ในภาพรวม 
ในฝั่ง tech จะเห็นมุมมองในด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ (ผู้ประกอบการ) ที่มักจะเน้น

ความคุ้มค่า รวมถึงกลุ่มล้ำสมัยที่จะได้ประโยชน์การใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและเพิ่มราย  
ในขณะที่กลุ่มชายขอบพบว่ายังมีความกังวลเมื่อต้องมีการทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยี ทั้งการใช้แพลตฟอร์ม 
การใช้หุ่นยนต์  
 ฝั่ง touch กลุ่มชายขอบจะรู้สึกดีมากกว่า เพราะการพบปะมีปฏิสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ 
รู้สึกมีเครือข่ายมีคนกลุ่มที่เป็น social safety net (สะท้อนจากความสุขที่เกิดขึ้นในที่ได้อยู่ในที่ทำงานกับ
เพ่ือนร่วมงาน หรือการนัดเจอกันหลังเลิกงานของกลุ่มแม่บ้านที่อาจจะมาจากต่างถิ่น) 
 จะเห็นว่ามีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มล้ำสมัยสามารถ
รับเทคโนโลยีได้เป็นเรื่องปกติ แต่กลุ่มชายขอบจะมีทั้งกลุ่มท่ีสามารถปรับตัวและไม่สามารถปรับตัวได้ ทำให้ยัง
มีความกังวลหากเมืองพัฒนาไปในทิศทางที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น  

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาจากความรู้สึกของแต่กลุ่มเม่ือเทียบระหว่างปัจจุบันและอนาคต พบว่า 
1) ผู้ให้บริการงานขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า ความรู้สึกดีของชีวิตใน 1 วันในอนาคตลดลง แต่ไม่

มากเมื่อเทียบกับในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ถึงกับรู้สึกแย่ สาเหตุมาจากความกังวลเรื่องเทคโนโลยีและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป แต่ก็ยังเชื่อว่าลักษณะงาน เช่น แม่บ้าน หมอนวด เทคโนโลยีจะไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ทั้งหมด 
แต่ก็เห็นว่าการพัฒนาทักษะตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น 

2) ผู้ให้บริการงานขั้นส่งเสริม ภายใต้ภาพในอนาคตฉาก 1 และ 2 (ฝั่งเอกภาพของท้องที่) มีแนวโน้ม
จะเริ่มต้นวันด้วยความรู ้สึกที ่ไม่ค่อยดี เมื่อเทียบกับปัจจุบัน ในขณะที่ภายใต้ภาพอนาคต 3 และ 4 (ฝั่ง
หลากหลายจากทั่วโลก) มีแนวโน้มจะมีความรู้สึกดีในระดับสูงตลอดทั้งวัน โดยไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีเลย ซึ่งใน
ปัจจุบันยังพอมีความรู้สึกไม่ดีบ้าง 

3) ธุรกิจแพลตฟอร์ม ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ความรู้สึกไม่ดีมาจากปัญหาการเดินทาง ซึ่ง
คาดว่าในอนาคตการเดินทางจะดีขึ้น ทำให้ความรู้สึกดีขึ้นบ้าง ภายใต้ภาพอนาคตที่ 2 และ 3 (ฝั่งติดไปติดจอ) 
มีความรู้สึกดีกว่าในระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีอาจจะเข้ามาช่วยในงานให้มี
ประสิทธิภาพได้มากขึ้น และจำนวนชั่วโมงทำงานต่อวันลดลง 

4) ความรู้สึกแย่ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านและเป็น pain point สำคัญทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต คือ การเดินทาง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีข้อจำกัดด้านรายได้และกลุ่มคนชายขอบ ที่มองว่า แม้
ใน 20 ปีข้างหน้า จะมีโครงข่ายของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมแล้ว  แต่ถ้าราคายังแพงอยู่ก็เข้าถึง
ไม่ได้อยู่ดี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ป้ายให้ข้อมูลที่เน้นภาษาอังกฤษ เป็นอุปสรรคสำหรับกลุ่ม
ทีข่าดโอกาสทางการศึกษาหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
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สรุปภาพรวมของการประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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(4) รอบบึงน้ำ (1) ถิ่นฝูงลิง 
โอกาส 
• กลุ ่ม marginal รู ้ส ึกดี จะมีเพื ่อนในกลุ ่มอาชีพ

เดียวก ันที ่ม ีความหลากหลาย  ช่วยเหลือและ
แบ่งปันข้อมูลกัน 

โอกาส 
• กลุ่ม marginal โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติที่ทำงาน

บริการขั้นพื้นฐาน ยังมีโอกาส เพราะงานกลุ่มคนนี้
คนไทยไม่เลือกทำ (เน้นไทย แต่ไทยไม่ทำ ขาด
แคลน) 

ความท้าทาย 
• ในเชิงธุรกิจ จะ scale up ได้ยาก เพราะแต่ละ

ตลาดจะเล็กมาก หรือเป็น niche market 
• ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง และจำเป็นต้อง

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ความท้าทาย 
• กลุ่ม maverick ของไทยมีโอกาสที่จำกดั งานที่ต้อง

ติดต่อโดยตรงหรือผ่านการบอกต่อในไทยได้รับ
ค่าจ้างต่ำกว่างานต่างประเทศโดยเปรียบเทียบ  

(3) ใต้มหาสมุทร  (2) เกาะแห่งนก 
โอกาส 
• ในทางธุรกิจ จะมีแรงงานฝีมือดีและหลากหลาย

เข้ามาในระบบงานมากขึ้น นอกจากนี้ ทุกอย่างอยู่ 
under control และ  scale up ธ ุ รก ิ จ ได ้ ง ่ า ย 
Operation ต่ำ 

• กลุ่ม maverick ของไทยสามารถทำงานได้ทั่วโลก
ผ่านออนไลน์ ได้รับค่าจ้างสูงจากต่างประเทศ แต่มี
ค่าใช้จ่ายต่ำในไทย 

โอกาส 
• ในทางธุรกิจ เน้นลงทุนในหุ่นยนต์/ AZ มากขึ้นใน

การ service และจ้าง outsource 
• กลุ่ม maverick มีอิสระในการทำงานจากบ้านและ

นอกบ้าน ทำงานแบบ workcation   

ความท้าทาย 
• แข่งขันกันในตลาดมากขึ้น และต้องพัฒนาทักษะ

ของตนเองมากขึ้น 

ความท้าทาย 
• กลุ ่ม marginal จะเป็นฟรีแลนซ์มากขึ ้น และมี

ความกังวลในการใช้เทคโนโลยี  

ติดไปติดจอ (high-tech, on the go) 

 
ข้อสรุปในภาพรวม 
 ภาพในปัจจุบัน พบว่า การใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนเมืองทุกกลุ่ม จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการ
ทำงาน โดยในช่วงเวลาการทำงาน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกอยู่ในด้านดี แม้จะมีภาวะ
ตึงเครียดหรือกดดันจากการทำงานอยู่บ้าง แต่ก็เป็นช่วงสั้น และสามารถจัดการได้ในช่วงวัน แต่ ก็มีบางคนที่
อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ดีในการทำงานอยู่บ้าง โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานภายนอกอาคารและเจอสภาพอากาศ
ที่ร้อนในเมือง ทำให้ไม่เกิดความสะดวกสบายในการทำงาน เช่น งานเก็บขยะ เป็นต้น และมีผลทำให้ความรู้สึก
ดีในวันนั้นลดลงไปมาก อย่างไรก็ดี ทุกกลุ่มมีแนวโน้มที่จะมีความสุขมากขึ้นหลังเลิกงาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลา
ที่ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการผ่อนคลาย เช่น ออกกำลังกาย อยู่กับครอบครัว หรือพบปะเพื่อน ทำ
ให้มีความสุขมากข้ึน  
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 นอกจากนี้ความปัจจัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีที ่สำคัญ คือ ปัญหาการเดินทางในมหานคร
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะปัญหารถติด โดยคนทุกกลุ่มมีความรู้สึกเหมือนกันว่า เมื่อต้องเดินออกนอกบ้านไปทำงาน
หรือไปทำธุระ จะทำให้ความรู้สึกดีในวันนั้นลดลงมาก สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจราจรในเมืองว่ามีผลต่อ
คุณภาพชีวิตคนทำงานในเมืองอย่างมาก และเป็นผลกระทบทางลบที่เกิดกับคนทุกกลุ่ม 
 ภาพอนาคตใน 20 ปี ข้างหน้า คนเมืองทุกกลุ ่มค่อนข้างพึงพอใจในฉากทัศน์ที ่มี “ความ
หลากหลายจากทั่วโลก” ที่สนับสนุนการเปิดรับแรงงานนานาชาติ เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการทำงานและ
การใช้ชีวิต เช่น กลุ่มล้ำหน้า มองเห็นโอกาสในแง่การรับจ้างและการว่าจ้างจากทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ ต้องการทักษะขั้นสูงและการร่วมงานกับมืออาชีพ ซึ่งเน้นประสิทธิภาพสูง ซึ่งบางทักษะอาจจะ
ยังไม่มีในตลาดแรงงานในประเทศ หรือมีแต่ก็ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ในขณะที่คนชายขอบก็มองเห็นโอกาส
จากการทำงาน โดยเฉพาะงานบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีแนวโน้มจะทำลดลง 
รวมถึงโอกาสในการได้พบปะคนจากหลากหลายประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิต 
 สำหรับในแง่วัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้างงาน แต่ละกลุ่มมีแนวโน้มจะพอใจฉากทัศน์ใน
ขั้วที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มล้ำหน้ามีแนวโน้มจะพึงพอใจชีวิตในฝั่ง “ติดไป ติดจอ” เนื่องจากเป็นกลุ่มที่
คุ้นเคยและใช้เทคโนโลยีในใช้ชีวิตและการทำงานเป็นประจำอยู่แล้ว ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังผลเชิงประสิทธิภาพในการ
ทำงานเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มชายขอบมีแนวโน้มจะพึงพอใจชีวิตในฝั่ง “ติดที่ ติดใจ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นการ
ทำงานติดพ้ืนที่และยังให้คุณค่ากับการพบปะซึ่งหน้าและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนา
ไปมากเพียงใดก็ตาม ส่วนกลุ่มมวลชนนั้นมีความพอใจและเห็นความจำเป็นของทั้งสองขั้ว  จะพบว่า คนใน
สังคมต่างกลุ่มมีมุมมองต่อวัฒนธรรมการทำงานและการจ้างงานต่างกัน อันเกิดจากพื้นฐานลักษณะงานและ
ความได้เปรียบที่แตกต่างกัน 
 อย่างไรก็ด ีไม่ว่าจะเป็นฉากทัศน์ในภาพใดก็ตาม คนทุกกลุ่มเห็นตรงกันว่า การพัฒนาทักษะของ
ตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ และมากไปกว่านั้น คือ ต้องสร้างความโดดเด่นเฉพาะ (niche) เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีผลทำให้งานมีความเฉพาะและแยกย่อยมากขึ้น
ด้วย สะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนค่อนข้างตระหนักว่าในอนาคตการแข่งขันในตลาดแรงงานจะมีสูงขึ้น โดยเฉพาะ
แรงงานอิสระที่จะต้องหาความโดดเด่นเฉพาะของตนเอง เพื่อช่วยส่งเสริมเส้นทางอาชีพให้สามารถแข่งขันได้ 
เกิดการแข่งขันในลักษณะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (monopolistic) มากขึ้น 
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ติดไปติดจอ (high-tech, on the go) 

 
กลุ่มล้ำหน้า  

จากการวิเคราะห์ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตในเมืองของกลุ่มล้ำหน้า ในภาพรวม พบว่า กลุ่มล้ำหน้า
มองว่าการใช้ชีวิตในอีก 20 ปีข้างหน้าจะดีขึ้น และมีความรู้สึกดีขึ้นเมื่อเทียบกับในปัจจุบัน โดยเรื่องหลักที่ทำ
ให้เกิดความรู้สึกไม่ดีในชีวิตปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการทำงาน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดภาวะกดดันจากการทำงาน 
โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอิสระที่จะต้องมีการบริหารจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกดีลดลง
มาก แต่ความรู้สึกไม่ดีอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการเดินทางไม่สะดวกในเมือง ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกไม่ดีในแต่ละวันค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี กลุ่มคนล้ำหน้ามองว่า หากในอนาคตการเดินทางในเมืองดี
ขึ้น จะมีส่วนช่วยทำให้คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการทำงานดีขึ้นได้  

กลุ่มล้ำหน้ามีแนวโน้มจะพึงพอใจในชีวิตและการทำงานในฝั่งโลกที่มีการเปิดกว้างและหลากหลาย
มากขึ้นมากกว่าการเน้นเอกภาพของประเทศ โดยสะท้อนให้เห็นหลักคิดในเชิงประสิทธิภาพ (efficiency) 
กล่าวคือ ในมุมมองของผู้ทำงานที่เป็นกลุ่มล้ำหน้า มองว่าเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานที่มีเปิดกว้างและสอดรับกับ
ทักษะขั้นสูงที่เป็นที่ต้องการในตลาดงานของโลก และมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงมากกว่าเมื่อเทียบกับการจ้าง
ภายในประเทศ ในขณะที่ตัวกลางที่เป็นแพลตฟอร์มก็มองเห็นโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคนฝีมือดีจากทั่วโลก 
เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้มากข้ึน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน  

นอกจากนี้ กลุ่มล้ำหน้าค่อนข้างพอใจกับการวัฒนธรรมการทำงานและจ้างงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่าน
การใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก ไม่เน้นปฏิสัมพันธ์ของคน ทั้งนี้ อาจเป็นมุมมองที่มองว่าเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน
หลักในอนาคตและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างสูงสุด จะพบว่า ความพอใจโดยรวมในรอบ 1 
วันสูงสุดของกลุ่มล้ำหน้า มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นใน ฉากที่ 3 ใต้มหาสมุทร แสดงให้เห็นถึงความพอใจในการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยี และความหลากหลายของตลาดแรงงานที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การ
ร่วมงานกับคนไทยเท่านั้น แต่สามารถทำงานและจ้างงานได้จากตลาดแรงงานทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์ม 

สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ให้บริการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์  (AI) ได้ให้
ข้อมูลว่า ทักษะขั้นสูงบางอย่าง เช่น การเขียนโค้ด การจัดการระบบคลาวด์ ที่บริษัทไม่สามารถทำได้ด้วย
ตนเอง หรือต้องใช้เวลามากในการพัฒนาทักษะและความรู้เหล่านั้น การจ้าง outsource จะเป็นทางเลือกที่มี



 

180 

ต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยเฉพาะการจ้างงานจากผู้รับจ้างผ่านแพลตฟอร์มในต่างประเทศ 
ซึ่งมีข้อได้เปรียบหลายประการ คือ มีความหลากหลาย และมีระบบจัดการที่น่าเชื่อถือผ่านระบบการรับรอง
งานแบบมืออาชีพ มีขั้นตอนหรือเครื่องตรวจสอบความก้าวหน้า (progress tools) ของงาน เช่น แชท โทร 
วีดิโอคอล รวมถึงระบบการจ่ายเงิน (payment) ที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพ สามารถตกลงกันได้ผ่านการ
ให้รายละเอียดงาน ซึ่งในบางกรณีผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องติดต่อพูดคุยกับผู้รับจ้าง  สอดคล้องกับข้อมูลของผู้
ทำงานอิสระผ่านแพลตฟอร์มในต่างประเทศที่ระบุว่า แพลตฟอร์มจะมีการประเมิน Top credit เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ว่าจ้าง สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ว่าจ้างสามารถประเมินคุณสมบัติ ผลงาน และ
ความน่าเชื่อถือของผู้รับจ้างได้ โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักว่าผู้รับจ้างเป็นใคร ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้า พูดคุย หรือมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ตราบเท่าที่คนนั้นสามารถทำงานบรรลุตามเป้าหมายได้ 

จะพบว่า กลุ ่มล้ำหน้าเป็นกลุ ่มที ่มีทักษะเฉพาะหรือทักษะขั ้นสูงที ่เป็นที ่ต้องการในระดับโลก 
โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม เช่น AI ซึ่งทักษะเหล่านี้อาจจะยังพัฒนาได้น้อย
ภายในประเทศ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มในไทยยังมีข้อจำกัดและยัง
มีไม่ความหลากหลาย และมีอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินการ คือ 1)  tech talent ในไทยมีไม่พอ และ 2) 
อุปสรรคด้านกฎหมาย 

ในแง่ของผู ้ร ับจ้างอิสระ มองว่าในอนาคตข้างหน้าจะต้องมีการเพิ ่มทักษะใหม่ เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการหาโอกาสจากความต้องการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น หาเรียนเพิ่มเติมจากคอร์สเรียน
ออนไลน์ การอบรม เพื่อที่จะเข้าอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใหม่ และเติมเต็มช่องว่างมีการเรี ยนรู้ทักษะใหม่อยู่
เสมอ นอกจากนี้ การทำงานอิสระยังมีความท้าทายสูงว่าจะทำให้การทำงานเป็นไลฟ์สไตล์ได้อย่างไร  
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แผนภาพความรู้สึกในรอบ 1 วัน ในแต่ละฉากทัศน์: กลุ่มล้ำหน้า 
 

 

 

หลากหลายจากทั่วโลก (global divers) 

อนาคตฐาน 

เอกภาพในท้องที่ (local unite) 

ติดที่ติดใจ (high-touch, place-based) 

 
 

(4) รอบบึงน้ำ (1) ถิ่นฝูงลิง 

 

 

(3) ใต้มหาสมุทร  (2) เกาะแห่งนก 
ติดไปติดจอ (high-tech, on the go) 
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โอกาสและความท้าทายในแต่ละฉากทัศน์: กลุ่มล้ำหน้า 
โอกาส ความท้าทาย โอกาส ความท้าทาย 

(4) รอบบึงน้ำ (1) ถิ่นฝูงลิง 

• More human connection 
• More networks 
• Hours still flexible but not a 

flexible as “3” 

• More direct consumption 
• Interpersonal 
• Skill is very important 

• สามารถทำงานนอกสถานท่ีไดม้ากขึ้น 
• เกิดสังคมมากขึ้น 
• เกิดโอกาสสำหรับ co-lab 
• เกิดเครือข่ายของท้องถิ่น 

• การเดินทาง 
• โอกาสมีจำกัด 
• ประเทศมีกำลังจ่าย (จ้างงาน) ต่ำกว่า

ต่างประเทศโดยเปรียบเทียบ (less 
global > lower pay) 

• More radical work hours 
• พัฒนาได้สูงขึ้นและสร้างคุณค่าใหก้ับ

ตัวเองได้มากกว่าฉากท่ี 3 
• การสร้าง UPV มีความยากช้ิน? • การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

เป็นโอกาสให้แรงงานทำงานได้มากข้ึน
และพื้นที่ไกลขึ้น 

• ไม่มีความท้าทาย เพราะฉากนี้คือ
ประเทศยังไม่ก้าวหน้า 

(3) ใต้มหาสมุทร  (2) เกาะแห่งนก 

• As a freelancer, I’m not as affected  
• Global workplace (work 

anywhere, freedom to find my 
tribe) 

• Higher pay from aboard, live in 
cheaper place (less work) 

• Too city focused  
• Too fast, no time to reflect 
• Higher expectations 
• Highly competitive (skill and money) 
• Little structure 

• มีอิสระในการทำงานจากบ้านและนอก
บ้าน 

• ทำงานและพักผ่อนพร้อมกัน 
(workcation) 

• ไม่มีงานท่ีระบุจำนวนช่ัวโมงทำงาน (no 
work offer hours) 

• มีความยืดหยุ่นมาก 

• ไม่มโีครงสร้าง (less structure) 
• โดดเดี่ยวสูง (more isolating) 
• ช่ัวโมงการทำงานยังคง fixed ตาม

เวลาทำงานท่ัวไป (9am-5pm) 

• ได้แรงงานฝีมือดีจากต่างประเทศ 
• ได้คนเก่งมาร่วมงาน ทำงานหลากหลาย

มากขึ้น 

• การแข่งขันสูงมากขึ้น • เดินทางไดไ้กลขึ้น งานเยอะขึ้น มีโอกาส
และแรงผลักดันให้พัฒนามากขึน้ เพราะ
การแข่งขันสูง 

• จะมี freelancer มากขึ้น คนทำงาน
มากขึ้น เกิดการแข่งขันสูง 
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กลุ่มมวลชน 
จากการวิเคราะห์ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตของกลุ่มมวลชน ในภาพรวม พบว่า ในปัจจุบัน กลุ่ม

มวลชนค่อนข้างพึงพอใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน แต่ก็มีปัจจัยด้านการเดินทางอีกเช่นกันที่ทำให้เกิดความรู้สึก
ไม่ดีในช่วงวันนั้น  

เมื่อมองการใช้ชีวิตในอีก 20 ปีข้างหน้า พบว่า ฉากทัศน์ของที่กลุ่มมวลชนค่อนข้างพอจะอยู่ในฝั่งที่
เน้นความหลากหลายของแรงงาน เนื่องจากเห็นโอกาสในการทำงานใหม่ ๆ ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ในขณะด้าน
วัฒนธรรมการทำงานและการว่าจ้างนั้นไปได้ทั้งสองทาง โดยขึ้นอยู่กับลักษณะงาน เนื่องจากทั้งสองขั้วต่างก็มี
โอกาสและความท้าทายที่แตกต่างกัน โดยในขั้ว “ติดไป ติดจอ” ซึ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน โดย
แพลตฟอร์มจะช่วยให้การจัดระบบการทำงาน อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ควบคุมได้ มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ 
ซึ่งจะมีโอกาสขยายธุรกิจทำได้ง่าย เช่น สามารถจ้าง outsource ทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์ม สนใจผลสัมฤทธิ์
ของงานและความคุ้มค่า ในขณะที่ขั้ว “ติดที่ ติดใจ” มองว่างานบางอย่างจะมีคุณค่ามากขึ้น โดยธุรกิจจะเน้น
ตลาดเฉพาะ (niche market) มากขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจจะขยายไปถึง
การสร้าง global brand scale ในตลาดเฉพาะของแต่ละประเทศท่ีมี personal segment ร่วมกัน  

อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นการเปิดกว้างของการทำงานและการว่าจ้างที่เป็นนานาชาติ
ลักษณะนี้ ก็พบว่า มีความท้าทายที่สำคัญ คือ การจัดการตารางการใช้ชีวิตและการทำงาน เพราะอาจมีการ
จ้างงานข้ามประเทศ ซึ่งแต่ละคนมาจากโซนเวลาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (sense of belonging) ในฐานะเจ้าบ้านประเทศไทยที่อาจจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของลดลง โดยสรุป 
กลุ่มมวลชนมีแนวโน้มจะพึงพอใจภาพชีวิตใน ฉากทัศน์ที่ 3 ใต้มหาสมุทร หรือฉากทัศน์ที่ 4 รอบบึงน้ำ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ทำงานอิสระที่เป็นกลุ่มมวลชน พบว่า สิ่งที่กลุ่มมวลชนที่เป็นแรงงาน
อิสระ (freelancer) มองเห็นตรงกัน คือ ความจำเป็นของพัฒนาทักษะตัวเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากงานใน
กลุ่มมวลชนเองก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง รวมถึงการหาทักษะเฉพาะ (niche) เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ให้กับตนเอง โดยมองว่าในอนาคต ลักษณะอาชีพมีแนวโน้มจะเป็นความรู้ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ลักษณะงาน
จะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นจุดยืนสำคัญในตลาดแรงงาน เช่น คนที่ทำชาก็จะเป็นชาที่เฉพาะมากขึ้น 
เป็นต้น คนที่ทำงานอะไรก็ได้หรืองานทั่วไปจะหางานยากยิ่งขึ้น กิจกรรมสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ คือ การค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น อ่านหนังสือ เดินทางไปดูตามงานอีเวนท์ เพื่อติดตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคต และเป็นข้อมูลในการปรับตัวและขยายช่องทางในสายอาชีพ (career path) 

กลุ่มมวลชนส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับคน หรือ soft skill เช่น 
การประสานงาน การติดต่อ และการส่งต่องาน เป็นต้น โดยเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำงานอิสระ
ที่ต้องบริหารจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น งานออกแบบ ผู้ทำงาไม่ เพียงแต่ทำหน้าที่ออกแบบ
เป็นอย่างเดียว แต่ต้องติดต่อ ประสาน หรือส่งต่องานให้กับคนอ่ืน ๆ ที่ทำงานด้วย รวมถึงความสามารถในด้าน
การติดต่อสื่อสาร การจัดการงาน การจัดการอารมณ์ในการเข้ากับคนอื่น การจัดการเวลา เป็นต้น ดังนั้น 
ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่นยังมีความจำเป็น ซึ่งต้องมาควบคู่กับความรู้ลึกที่เป็นเรื่องเฉพาะในการทำงาน 
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หรือ hard skill สะท้อนให้ วัฒนธรรมในการทำงานของกลุ่มมวลชนส่วนใหญ่ ในมุมหนึ่งยังให้คุณค่ากับการ
ทำงานที่ยังต้องพบปะและมีการปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของผลสำเร็จของงาน 
 จากการสัมภาษณ์ ยังพบประเด็นเพิ่มเติมที่สะท้อนโอกาสและความท้ายที่สำคัญของกลุ่มแรงงาน
อิสระที่เป็นกลุ่มมวลชน 5 ประเด็น ดังนี้  

1. คุณภาพชีวิตชีวิตในเมืองมีผลต่อการตัดสินทำงานอิสระ สภาพแวดล้อมของเมืองมีผลต่อการ
ตัดสินใจต่อการทำงานอิสระ โดยเฉพาะในบริบทของกรุงเทพฯ ที่มีการเดินทางที่ไม่สะดวก รถติด คุณภาพ
อากาศแย่ ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจสำหรับผู้ทำงานอิสระที่ต้องการหลีกเลี่ยงคุณภาพชีวิตที่แย่ จึง
กลับไปทำธุรกิจส่วนตัวและรับงานอิสระที ่บ้าน อย่างไรก็ดี ก็มีมุมมองว่าในอนาคตถ้าระบบคมนาคมใน
ภาพรวมดีข้ึน สามารถย่นระยะเวลาได้ อาจจะทำให้ได้โมเดลในการใช้ชีวิตใหม่ ๆ มากขึ้น คนอาจจะไปทำงาน
ในเมืองตอนเช้า แล้วกลับบ้านต่างจังหวัดตอนเย็นมากขึ้น ความเป็นเมืองจะกระจายมากขึ้น  

2. ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (career path) มีความท้าทาย กลุ่มมวลชนที่เป็นผู้ทำงาน
อิสระมองว่าการหาเครือข่ายใหม่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น หากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เนื่องจากต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนสูง วันนี้อาจมีงาน แต่ในอนาคตอาจจะไม่มีงานหรือมีงานลดลง หากเปรียบเทียบงานอิสระกับงาน
ประจำ คือ งานประจำความก้าวหน้าจะไต่ปิระมิดขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่งานอิสระเหมือนผจญภัยท่องไปในป่า 
อย่างไรก็ดี งานอิสระก็มีความยืดหยุ่น มีโอกาสเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจมากกว่า เช่น ฝึกเขียนสีน้ำ ซึ่งก็เป็น
ทักษะที่สามารถเอามาใช้ได้ในการทำงาน มีเวลาทำสิ่งที่ตัวเองรักและสนใจมากข้ึน  

3. ผู้ว่าจ้าง outsource ส่วนใหญ่ยังคงต้องการความไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่ ผู้ว่าจ้างยังนิยมจ้างงาน
ผ่านทางเครือข่ายที่รู้จักมากกว่าการจ้างผ่านแพลตฟอร์ม เนื่องจากการจ้างงานบนแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน ยังมีราคาค่อนข้างแพง และยังไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร ไม่สามารถวางใจได้ว่ าจะทำงาน
ให้สำเร็จได้หรือไม่ เช่น งานออกแบบ หรือการจัดอีเวนท์เป็นงานที่เร่งด่วนมาก อาจไม่มีเวลาที่จะมาตรวจสอบ
ได้ว่าใครเหมาะกับงานเพียงใด จึงยังจำเป็นต้องใช้การแนะนำแบบปากต่อปาก เพื่อให้ได้คนที่เชื่อในฝีมือได้ 
ดังนั้น การหา outsource จึงขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่รู้จักกันค่อนข้างมาก สะท้อนความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์
กันของเครือข่ายการทำงาน ว่าจะต้องมีความรู้จักมักคุ้นและความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นพื้นฐานของการว่าจ้าง 

4. งานบริการที่เป็นวิชาชีพก็จำเป็นต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เช่น งานด้านบัญชี 
จากการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี มองว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมและตามทันการเปลี่ยนแปลงในสายงาน
เป็นเรื่องสำคัญของการทำงานในอนาคต เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้มีความซับซ้อนของการ
ทำงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพที่มีมากขึ้น อันเกิดจากการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ  และ
ความซับซ้อนของธุรกิจของลูกค้าที่มีมากขึ้น  

ลักษณะของการทำงานด้านบัญชีในปัจจุบันยังต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะตั้งทีมขึ้นมา
เพื่อมารับงานโดยตรง ดังนั้น หากผู้รับจ้างต้องการแยกออกรับงานแบบอิสระ ในสายบัญชีจะทำได้ค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากมีความท้าทายสำคัญของสายงานกลุ่มนี้ คือ กรณีที่ออกไปทำเอง อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นของ
ลูกค้าไม่มากพอ เป็นเรื่อง trust และ accountability ของวิชาชีพ อย่างไรก็ดี หากในอนาคตมีการใช้ AI มาก
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ขึ้น อาจจะลดลงจำนวนคนในทีมลงได้ และใช้ AI ตรวจสอบแทนคนได้ กลุ่มงานบัญชีอาจถูกระบบอัตโนมัติ
ทดแทนได้ง่าย แต่งานผู้ตรวจสอบบัญชี (auditor) ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์และอาศัยทักษะเฉพาะ 
เช่น ต้องมีความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องสงสัยว่าบัญชีถูกผิดอย่างไร จะถูกทดแทนได้ยากกว่า แต่ก็
ต้องมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง จะพบว่า งานด้านบัญชีก็มีลักษณะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมากข้ึน หาก
เป็นงานบัญชีทั่วไปก็จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติได้ง่าย  

5. รายได้หลายแหล่งเพื่อ ผู้รับจ้างอิสระส่วนใหญ่แสดงให้เห็นแหล่งรายได้หลายทาง เช่น ธุรกิจของ
ครอบครัว งานตามความสนใจของตัวเอง ไม่ได้มีรายได้แหล่งเดียวจากการรับจ้างอิสระ แต่ก็มีการสร้าง safety 
net ให้ตนเองโดยการลงทุนในการสร้างหลักประกันในชีวิต เช่น การทำประกันชีวิต การทำประกันสังคม เป็น
ต้น 

โดยสรุป กลุ่มแรงงานอิสระที่เป็นกลุ่มมวลชนส่วนใหญ่ตัดสินใจดำรงชีวิตและการทำงานจากการมอง
หาโอกาสจากความยืดหยุ่นของการทำงาน แต่ยังมีความท้าทายในเรื่องความมั่นคงและยั่งยืน โดยสรุปงานที่มี 
รูปบบตายตัว เช่น บัญชี มีแนวโน้มจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ แต่งานในลักษณะงานสร้างสรรค์ที่ไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน เทคโนโลยีอาจช่วยส่งเสริมในแง่การทำงานของผู้รับข้างอิสระที่สะดวกมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญ 
คือ การสร้างความโดดเด่นเฉพาะ เพ่ือสร้างจุดขาย สร้างอำนาจในการแข่งขันให้กับตนเองได้บ้าง 
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แผนภาพความรู้สึกในรอบ 1 วัน ในแต่ละฉากทัศน์: กลุ่มมวลชน 
 

 

 

หลากหลายจากทั่วโลก (global divers) 

อนาคตฐาน 

เอกภาพในท้องที่ (local unite) 

ติดที่ติดใจ (high-touch, place-based) 

  

(4) รอบบึงน้ำ (1) ถิ่นฝูงลิง 

 

 

(3) ใต้มหาสมุทร  (2) เกาะแห่งนก 
ติดไปติดจอ (high-tech, on the go) 
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โอกาสและความท้าทายในแต่ละฉากทัศน์: กลุ่มมวลชน 
โอกาส ความท้าทาย โอกาส ความท้าทาย 

(4) รอบบึงน้ำ (1) ถิ่นฝูงลิง 

• โอกาสในการทำงานใหม่ ๆ ใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ  

• ธุรกิจน่าจะ niche มากขึ้นในแตล่ะตลาด 
เพราะ customer segment 
หลากหลาย คงเน้นสร้าง global brand 
scale ตลาด niche ในแตล่ะประเทศท่ีมี 
personal segment ร่วมกัน 

• Sense of belonging ของบ้านในประเทศ
ไทยจะยังมีอยู่หรือไม ่

• ทำธุรกิจยาก เพราะแตล่ะตลาดมขีนาดเล็ก 
operation เยอะ เพราะลูกคา้ต้องการ 
touch point  

• มีเวลาพักผ่อน ทำอย่างอื่นมากขึ้น 
• เข้าสังคมบนโลกออนไลน์ สร้างงานมาก

ขึ้น เพราะยังมี demand ที่เป็น human 
touch 

• ทำงานท่ีบ้าน 

• คนเจอกันน้อยลง โอกาสในการหา 
networking เพื่อเพ่ิมโอกาสของงานก็
จะลดลง 

• คนทุกคนจัดการเวลาของตัวเอง ตอ้งมี
ใครจัดการเวลาของทุกคน 

(3) ใต้มหาสมุทร  (2) เกาะแห่งนก 

• น่าจะเกิดงานแปลก ๆ ที่สนับสนุนงาน
ประเภทนี ้

• แพลตฟอร์มในการจัดการงาน 
• รู้สึกว่าทุกอย่างอยู่ under control 
• Scale ธุรกิจได้ง่าย 
• Operation ต่ำ 
• สามารถย้ายไปอยู่ที่ค่าครองชีพต่ำ 

โครงสร้างพื้นฐานดี มลพิษน้อย 
• Outsource ทุกอย่าง คุ้มค่า ความเสี่ยง

ต่ำ 
• ย้ายที่บ่อย ๆ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ 

เพราะการแข่งขันทางการตลาดนา่จะสูง  

• การจัดการตารางชีวิตและงาน น่าจะยุ่งเหยิง 
เพราะแตล่ะคนมาจาก time zone ที่
แตกต่างกัน 
 

• เจองานท่ีหลากหลาย เจอคนท่ี
หลากหลายมมุมองมากขึ้น  

• งานจะยิ่งมีความแปลกใหม่มากข้ึน 
• Intellectual properties 
• Client ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ

จะจัดการอย่างไร  
• ลงทุนในหุ่นยนต์/ AZ มากขึ้นในการ 

service ลูกค้าเยอะขึ้น 
• หา outsource ที่ราคาคุ้มค่ามากที่สุด 

performance ไม่แคร์ว่าจ้างมาจากไหน 
• ทำงานท่ีบ้านเป็นหลัก 

• การจัดการเวลากับทุก ๆ ฝ่าย 
• จะป้องกันจากการถูกโกงยังไงถ้าคน

จ้างอยู่ต่างประเทศ 



 

188 

กลุ่มชายขอบ 
 ในปัจจุบัน กลุ่มชายขอบเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความสุขในชีวิตการทำงาน อาจเป็นเพราะงานที่ทำ
ค่อนข้างอิสระ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร ไม่ได้มีแรงกดดันมาก หรือใช้ทักษะที่ไม่ซับซ้อน แต่ก็พบว่า มีบางรายที่ต้อง
เดินทางออกไปทำงาน เจอสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ในเมือง เช่น รถติด อากาศร้อน ก็มีผลทำให้
ความรู้สึกดีในวันนั้นลดลง กลุ่มชายขอบค่อนข้างพอใจกับชีวิตและการทำงานที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน มีเครือข่าย
หรือกลุ่มเพื่อนในอาชีพเดียวกัน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ท่ีมีการช่วยเหลือและแบ่งปันข้อมูลกัน  
 ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า กลุ่มชายขอบค่อนข้างพอใจกับฉากทัศน์ในขั้ว “ติดที่ ติดใจ” ที่เน้นการ
ติดต่อและปฏิสัมพันธ์ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เน้นการใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อย่างไรก็ดี ใน
อนาคต กลุ่มชายขอบอาจจะมีข้อจำกัดบางประการในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากอาจจะมี ความ
พร้อมในการปรับตัวอาจจะไม่มากเท่ากับคนกลุ่มอื่นคน ทำให้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและการใช้
ชีวิตประจำวันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คุ้นชินมากนัก สังเกตได้จากมุมมองที่สะท้อนในฉากทัศน์ขั้ว “ติดไป ติดจอ” 
จะมีบางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มหรือสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ได้ และคิดว่าตนไม่
สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นได้ และจำเป็นต้องออกจากเมืองไป อย่างไรก็ดี ในกลุ่มนี้บางคนก็มี
ความพร้อมปรับตัว แต่มีเงื่อนไขว่าต้องได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการเข้าถึงแหล่งงานที่อาจจะ
อยู่บนแพลตฟอร์มมากขึ้น  
 อย่างไรก็ดี คนกลุ่มนี้จะเน้นการทำงานที่มุ่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เช่น งานแม่บ้าน งานนวด เป็น
ต้น เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน ใส่ใจ และก่อให้เกิดความพอใจเฉพาะ เป็นจุดเด่นของแต่ละคน ความพอใจ
ของลูกค้าจะนำไปสู่การบอกแบบปากต่อปาก ดังนั้น การหาแรงงานในกลุ่มนี้ จึงยังต้องมองหาผ่านการแนะนำ
จากควรที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี โดยสรุป กลุ่มชายขอบมีแนวโน้มจะพึงพอใจในชีวิตภายใต้ฉากทัศน์ที่ 4 
รอบบึงน้ำ 
 ผลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้ก่อตั ้งแพลตฟอร์มด้านการจัดการขยะที่ได้
ชี้ให้เห็นว่า persona สำคัญของคนท่ีจัดการขยะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่ใช้เทคโนโลยี เป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุ (45-
60 ปี) บางคนยังไม่ได้ใช้ smartphone เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่า ในบางอาชีพ เช่น คนจัดการขยะ ที่ใน
ปัจจุบันมีคนที่ทำแนวโน้มลดลง สวนทางการเติบโตของเมืองที่ยังสร้างขยะเพ่ิมขึ้น ทำให้ความต้องการแรงงาน
ในภาคส่วนนี้ยังคงเพิ่มขึ้น แต่คนที่ยินดีให้บริการอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่แพลตฟอร์มได้ ยัง
ต้องอาศัยการติดต่อแบบตัวต่อตัว อาศัยการโทรศัพท์แจ้ง และมีปฏิสัมพันธ์กัน   
 นอกจากนี้ กลุ่มชายขอบค่อนข้างให้ความสำคัญกับการอยู่กันแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งใน
แง่การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน เนื่องจากเครือข่ายเป็นพ้ืนที่ที่ทำให้คนเหล่านี้ได้พบปะผู้คน มีการบอก
หรือแนะนำแหล่งงาน ซึ่งถือเป็นสร้างทุนทางสังคมในกลุ่ม เช่น กลุ่มเชื้อชาติ หรือกลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น และเป็นความสุขอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน โดยเฉพาะคนชายขอบที่อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่
กับครอบครัว 
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 ในมุมมองของผู้ประกอบการแพลตฟอร์ม มองว่างานบริการขั้นพื้นฐานหลาย ๆ งาน เช่น งาน
แม่บ้าน งานเก็บขยะ ระบบอัตโนมัติจะไม่สามารถทดแทนคนได้อย่างสมบูรณ์ เพราะลักษณะงานมีความ
ละเอียด ไม่ได้มีรูปแบบ (pattern) ที่ชัดเจน แม้ว่าจะทำได้แต่ก็ต้องลงทุนจำนวนมาก ซึ่งอาจจะไม่เกิดความ
คุ้มค่าในระยะยาว สอดคล้องกับความเห็นของผู้ประกอบการโรงแรมที่มองว่างานแม่บ้านที่ทำความสะอาด
โรงแรม ในความต้องการของลูกค้าก็มีรายละเอียดที่แตกต่างไปของแต่ละที่ เช่น การพับผ้า การจัดห้อง การปู
ที่นอน เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม และคนจะทำได้ดีกว่า แต่ต้องเป็นที่รู้ใน
เงื่อนไขความต้องการของโรงแรม ดังนั้น จึงไม่ใช่แม่บ้านจากที่ไหนก็ได้ 
 ปัญหาเชิงระบบอีกประการที่ทำให้กลุ่มชายขอบขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานที่มั่นคงทางรายได้ 
คือ การกำหนดคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถในกาทำงาน ยกตัวอย่างกรณี คนทำงานเก็บขยะ เคย
ไปสมัครงานบริการขั้นพื้นฐานของส่วนราชการ โดยการเข้ารับคัดพนักงานเข้าทำงานประจำในตำแหน่งคน
กวาดขยะ แต่ในการสมัครต้องใช้วุฒิการศึกษาในการสมัคร โดยงานกวาดขยะต้องใช้วุฒิอย่างน้อย ป. 6 จะ
พบว่า งานบางอย่างที่คนชายขอบสามารถได้ถูกกำหนดระดับการศึกษาที่เป็นเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงงาน
ประจำ ก็อาจจะทำให้คนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงโอกาสในการทำงานที่หลากหลายและมีรายได้ที่มั่นคง 
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แผนภาพความรู้สึกในรอบ 1 วัน ในแต่ละฉากทัศน์: กลุ่มชายขอบ 
 

 

 

หลากหลายจากทั่วโลก (global divers) 

อนาคตฐาน 

เอกภาพในท้องที่ (local unite) 

ติดที่ติดใจ (high-touch, place-based) 

  

(4) รอบบึงน้ำ (1) ถิ่นฝูงลิง 

 

 

(3) ใต้มหาสมุทร  (2) เกาะแห่งนก 
ติดไปติดจอ (high-tech, on the go) 
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โอกาสและความท้าทายในแต่ละฉากทัศน์: กลุ่มชายขอบ 
โอกาส ความท้าทาย โอกาส ความท้าทาย 

(4) รอบบึงน้ำ (1) ถิ่นฝูงลิง 

• มีความเป็นกันเอง และเรียนรู้กันและกัน
มากขึ้น 

• ตื่นเต้น ได้เจอคนหลายชาติ มีเพื่อนเยอะ
ขึ้น ไม่เหงา 

• ยังมีสังคม มีคนที่พบเจอ และมีการ
แนะนำแหล่งงานท่ีดีให ้

• แข่งขันกันมากข้ึน อยู่ท่ีว่าผู้จ้างจะเลือกใคร 
• รุ่นเด็กอาจจะไม่จำเป็นต้องการพบปะ แต่รุ่น

ผู้ใหญ่ยังต้องการการพบปะกัน เพราะเช่ือใจ
ได้มากกว่าโลกออนไลน ์

• อาชีพใหม่ที่จะทำ 
• คนไทยไม่ค่อยทำงานพ้ืนฐานอยู่แล้ว 

• ฐาน (?) ที่เปลี่ยนไป 
• กังวลหากต้องมีการใช้เทคโนโลย ี

(3) ใต้มหาสมุทร  (2) เกาะแห่งนก 

• มีการพัฒนามากขึ้น พบปะพูดคุยได้กับ
คนหลายภาษา 

• ปรับตัวมากข้ึน 
• แข่งขันกันในตลาดมากข้ึน และตอ้งพัฒนา

ทักษะของตนเองมากขึ้น 

• ได้เรียนรูม้ากขึ้น 
 

• งานจะมีการแข่งขันมากขึ้น 
• ไม่มีงาน ไม่ทันเทคโนโลย ี
• งานประจำลดลง ทำงานฟรีแลนซม์าก

ขึ้น งานน้อยลง  
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Labors that move the city 
THE FUTURE OF SERVICE WORK IN THE THAI URBAN LIFE 
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ABSTRACT 

Technological advancement and global connectivity are 
changing many aspects of our work, our lives, as well as our 
cities because work is a driver of economic growth, a safeguard 
of poverty, and a cornerstone of urbanization. This research 
looks at the gig economy as the future of service work, including 
both basic and advanced services, through the lens of city 
planning in Bangkok, Thailand. Particularly, this research 
attempts to use strategic foresight methods to understand 
drivers of change. This research finds four potential future 
scenarios that are based upon the uncertain axes of 
automation versus human and informality versus formalization. 
These scenarios are useful tools for policymakers to create 
discussions in the public realm. 
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1) PURPOSE AND SCOPING 

In today’s world, technological advancement and global connectivity are driving forces of the 
Fourth Industrial Revolution (Schwab, 2016). While the changes due to this revolution will 
have impacts on many aspects of our lives, the Future of Work (World Bank, 2019; WEF, 2016; 
WEF, 2016) is one of the most important aspects because work is a driver of economic growth, 
a safeguard of poverty, and a cornerstone of urbanization. Embedded within such dialogues 
are scenarios which concern the types of jobs, the way we work, and the livelihood of our 
society in the future. Consequently, such changes also have policy implications that the 
public, private, and civic sectors need to consider in order to bring forth a brighter future along 
with smoother transitions for the people.  

In Thailand, the future of work presents itself slightly differently to the Western contexts but 
similarly to other developing countries: having the need to compete on a global stage while 
struggling with rising inequality, rapid urbanization, and informality. In response to such 
competing challenges, the Thai government has recently announced its THAILAND 4.0 strategic 
plan as a mechanism for the country to step away from the middle-income trap and thrive in 
the new digital era. In alignment with the nation-wide THAILAND 4.0 plan, this research looks 
at Bangkok as a strategic champion of such ambition because the city is the epicenter of 
governance, economy, education, and innovation in the country. 

Bangkok grew and modernized rapidly from industrialization in the 1940s (Nartsupa & 
Manarangsan, 1984). However, as digitalization continues to evolve and Bangkok continues to 
grow its economic capacity, the city is now driven predominantly by the service sector 
(Chantavilasvong & Guntamuanglee, 2019). On the other hand, because of the diversity in work 
characteristics and skill requirements within the service sector, many separate the service 
sectors into three sub-categories including basic services, advanced services, and gold-collar 
services (Kennessey, 1987; World Atlas, 2017).  

Presently, as Bangkok houses many companies, regional headquarters, startups, and other 
businesses, advanced service workers, or as known as white-collar workers, are the driving 
forces of the city’s economy because they are the main city dwellers with high purchasing 
power. Despite their regular income and employment stability, many also work on side jobs 
to fulfill their financial burden, their aspirations, or their experiential interests (Wattanasombat 
& Teerakowitkajon, 2018; Employment Promotion Division, 2014). Furthermore, there is an 
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emerging trend for full-time freelancing in the advanced service sector as well. On the other 
hand, basic services, which include maids, drivers, masseuses, and others, remain very much 
informal through word of mouth from one employer to the next. With such low skill 
requirement and barrier-to-entry, basic services have always been the sector that absorbs 
much of the employment capacity in the city. Often, workers in the basic service sector work 
in multiple jobs to capture income-generating opportunities. Interestingly, however, the 
characteristics of these two services are changing due to the emergence of platform businesses 
in Bangkok. As a result, the already gig-based economy that Bangkok already has is given a 
new face-lift under the name of the gig economy.  

This research looks at the future of service work, including both basic and advanced services, 
in the next 20 years through the lens of city planning in the Bangkok Metropolitan Area, 
Thailand. Particularly it tries to foresee the future scenarios of service work and looks at the 
implications of such scenarios upon the city of Bangkok and the livelihoods of its peoples in 
the future. Furthermore, because the Fourth Industrial Revolution will have high, diverse, and 
sudden impacts on the wellbeing of Bangkok dwellers, this research employs the strategic 
foresight methods to help formulate robust plans and policy recommendations that account 
for a variety of future scenarios. 

This research paper is organized into five sections in alignment with the futures study 
methodology. The first is this section on the purpose and scoping of the study, which 
determines the research question for the foresight scoping. Second, this paper will layout the 
foresight methodology used in the research. The third section reports on the scanning outputs 
which consist of a system map, a trend report, and a driver evaluation. The fourth section 
delves into the scenarios based on a 2x2 matrix. Lastly, this paper will also discuss policy 
implications derived from the four scenarios, which is pertinent upon building robust plans 
with policymakers and other stakeholders. 

 

2) METHODOLOGY 

Strategic foresight framework is often broadly structured into four sub-processes including 
scoping, scanning, scenario building, and planning (NIA, 2019; Hines & Bishop, 2013; Saritas, 
2013). The scoping process of this research mainly uses literature reviews at the global and 
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national levels to seek understanding about the service sector, informal labors, platform 
economy, technological pathways, and work in relation to city planning. Furthermore, it also 
looks into the Future of Work which helps string together the previous subjects in the future 
tense. The scanning process utilizes both quantitative and qualitative methods including 
descriptive statistics, literature reviews of epistemological research on present trends, and 
multiple focus group discussions among researchers and constituents. This research also 
utilizes systems mapping methodology to understand the relationships between different 
events and stakeholders (Meadows, 2008). The scenario building process uses two drivers with 
high impact and high uncertainty to form a 2x2 matrix. The matrix consequently produces a 
total of 4 scenarios including a baseline future, two alternative futures, and a preferable future. 
Lastly, the planning process is hinged upon the preferable future as a vision of the plans. This 
process engenders discussions on policy implications of potential changes in the future, which 
can be useful to policymakers, stakeholders, and other constituents. 

 

3) SCANNING 

There are three outputs from the scanning process of the research including 1) a systems 
dynamic map, 2) a trend report, and 3) a driver evaluation. The systems dynamic map is a 
result of an effort to understand the relationships between the basic and advanced service 
sectors through the lens of employers, workers, and platform businesses. The trend report 
describes key trends which are observed at a global, national, and local levels from the social, 
technology, economic, environmental, politics, and value perspectives (STEEPV). Lastly, the 
driver evaluation uses the impact/uncertainty matrix to look for main drivers for the scenario 
building process. 

3.1) Systems Dynamic Map 

The systems dynamic map (Figure 1) represents the current relationships between the basic 
and advanced service sectors through the lens of employers, workers, and platform 
businesses. The map helps explain a few phenomena which underly the shift towards gig 
economy in Bangkok labor market including 1) the growth of the service sector in relation to 
urbanization; 2) the growing market competitions due to globalization, liberalization, and 
entrepreneurship; 3) the monetary and time expenditures on care for elderly, children, and 
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household; and 4) the emerging relationship between platform businesses with the labor 
market to increase efficiency in a fast-paced urban lifestyle. 

The growth of the service sector in relation to urbanization has been a debate on 
whether or not city work remains relevant. Such debate is based upon the growing 
connectivity around the globe, which can essentially allow companies to be anywhere. 
However, on the contrary to the premonition and despite growing accessibility in technological 
devices and connections, cities often continue to have the ability to draw in businesses and 
people at a national and international level. In other words, the power of agglomeration has 
proved to prevail, especially in highly competitive markets. The benefit of this agglomeration 
encourages high-salary, white-collar jobs in cities, which also spills over to create at least five 
more basic service jobs and create a virtuous cycle for city growths (Moretti, 2012). 
Consequently, urbanization will continue to be a result of job creation within cities and vice 
versa. Moreover, the demand for basic services is, thus, crucial for the well being of the city 
and its dwellers alike. 

The growing market competitions due to globalization, liberalization, and 
entrepreneurship are driving companies to restructure their management styles in response 
to the Fourth Industrial Revolution (Schwab, 2016) and the third wave of globalization 
(Johnson, 2018), which are fluctuating market structures. In so doing, companies start to adopt 
agile management methods to have more managerial flexibility, and many also adopt lean 
business concepts for a better financial competitive edge. This means that companies are 
trying to cut fixed costs including long-term employment and rental fees on office spaces. 
Furthermore, many companies also adopt AI technology to cut costs and produce work with 
higher quality and efficiency. Consequently, this phenomenon encourages companies to 
outsource many of their tasks out to freelancers so that they can have a leaner business 
focusing only on their core activities. Thus, many companies are also opting for platforms as 
an efficient way to find their matching freelancers. 
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Figure 1 - System dynamic map of basic and advanced services 

The monetary and time expenditures on care for the elderly, children, and 
households are exogenous drivers in the labor market but is endogenous within the Bangkok 
society. Despite Thais’ resonance with the Eastern ideas of collectivism, the society in Bangkok 
is becoming more individualized, which often leave families to rely on themselves to serve 
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their family members and household. Coupled with the evident aging society that Thailand is 
going through (TDRI, 2019), the financial and time burdens on people in the working-age with 
families are much higher than before. A Thai research study finds that on average a woman in 
the working-age cares for at least 2 other people in her family (Boonchutima, 2018). These 
burdens, thus, push many to either find work with flexible hours so that they can find the 
time to take care of their family or find more side-jobs as new sources of income so that they 
can afford basic services that they cannot provide by themselves. The shift towards freelancing 
and working on gigs can thus be either a symptom of insufficient income from regular 
employment, a trending needs for more flexible working hours, or perhaps a combination of 
the two factors. 

The emerging relationship between platform businesses with the labor market to 
increase efficiency in a fast-paced urban lifestyle is mainly driven by the need for more 
efficiency in service finding. With available technology, higher demands on work, and 
competitive markets, the speed in urban activities is spiraling faster to an extent where things 
are being provided on-demand and with as little waiting time as possible. As summarized in 
the systems dynamic map, the platforms which look at advanced service sectors (purple) are 
filling the efficiency gap in hiring outsourced freelance. Meanwhile, the choice that advanced 
service workers (blue) make on using platforms or offline contacts in hiring basic service 
workers (yellow) is still not certain. On the one hand, the need for speed in rapid urbanity is 
present, especially in the younger generation and in services that have minimum face-time. 
On the other hand, the intimate relationship between employers and employees in some 
cases, including elderly care or childcare, still requires trust from offline contacts. Despite this 
caveat, many urban dwellers are shifting to rely more on platform businesses. 

The systems dynamic map of the basic and advanced service sectors is a helpful 
summarization tool that shows the intricate relationships between different actors. 
Furthermore, it can also be used to trace systemic changes due to variable shifts in the fourth 
section on scenario building. 

3.2) Trend Report 

While the system map captures a few trends that currently exist in the labor market systems 
in Bangkok, this trend report will go further into the drivers, barriers, and implications of trends 
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that can radically shift the current labor system. Such trends include the changing meaning of 
stable jobs, automation, and social welfare. 

The meaning of stable jobs is now changing primarily due to the growing economic 
fluctuations and technological disruption. In this year alone, many manufacturers have started 
putting more restrictions on employers’ benefits, some have even started laying off their staff, 
and almost 2000 factories had closed within this year (ThaiPBS, 2019). In cases of 
manufacturing, the impact might have been caused by two main factors: the global economic 
fluctuations which then impact international exports, and the digitalization of production 
processes such as using online channels over printed media and automation of production 
lines.  

However, while the changes may have different drivers, the impact of such fluctuation is urging 
workers to rethink the means for stable jobs. While working for large companies and 
corporations may have the notions of stability back in the early 2000s, going into the future, 
stability may reside more on having relevant skills at a given moment in time. This means that 
stability may not necessarily depend on the jobs themselves, but rather on how one might 
diversify their sources of income and have the ability to adapt to the everchanging 
environment.  

An implication of these changing values lies in the increase in the number of gig workers in 
comparison to traditionally sectoral employment. On the one hand, gig workers can be viewed 
as having more resilience over economic fluctuation as suggested above, but on another, gig 
workers are known to experience higher anxiety than traditional workers as their income 
fluctuates daily. Thus, the shift towards the gig economy can be seen as an opportune 
moment or a challenging implication for labor policies. 

Automation is one of the major concerns in the discussions on the future of work. As 
mentioned in the trend above, the automation of production lines in manufacturing can cause 
many factories to lay off their workers. Despite industrial sites being outside of Bangkok, the 
city is not entirely safeguarded from automation disruption because the technology is also 
creeping into the service sector. Today, cleaning robots, autonomous vehicles, and other 
machine-based services are already in the consumer market elsewhere.  
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One driver for this trend lies in the growing value for efficiency and convenience in everyday 
life over the value of people’s service mind, sensitivity, and empathy. Furthermore, the 
adoption of automation technology is contingent upon the cost of service workers in the labor 
market as well. Once automation reaches an economy of scale and is able to reduce its price 
below basic service workers, the adoption of household machines and robots can easily 
become ubiquitous. In contrast to machine-based basic services, the advanced service sector 
will not likely be affected by automation soon because creativity, recognition of nuances, and 
complex problem solving are skills that machines have yet to learn. Perhaps such change will 
mark the fifth industrial revolution in the decades to come.  

In whichever way this trend turns out to be in the future, workers’ lives and their income 
opportunities will change, especially for those providing basic services. In details, income 
opportunities in the future will rely heavily on having the necessary skills, knowledge, and 
caring capacity for their customers. The trend itself will also greatly implicate education 
systems, which need to provide the foundations for people to have a competitive edge over 
robots. Moreover, digital policies will also grow their importance as digital literacy, 
cybersecurity, and access to connectivity will become the cornerstone of smooth and equal 
technological adoption. 

Social welfare is another concern which arises from the gig economy. Internationally, 
welfare benefits very much depend upon employment, and governments often use 
companies as their arms to ensure health insurance and proper healthcare. However, as the 
gig economy is changing the dynamics of employment, new mechanisms for welfare benefits 
arise are being considered. In Thailand, many people are insured through their companies’ 
legal mandate, and some opt to insure themselves. While this leaves a lot of people 
uninsured, the Thai Government also instituted the internationally-renown 30-Baht Scheme in 
2001, which amounts to roughly US$1 per consultation, as a universal healthcare mechanism. 
Despite the program’s financing flaws which continue to need finetuning, over 80% of a 
community’s residents have registered themselves to the scheme to receive the universal 
healthcare benefits (Coronini-Cronberg, Laohasiriwong, & Gericke, 2007). 

While the 30-Baht Scheme is a good start, other aspects of social welfare are yet to be covered 
universally. Those aspects may include the provision of basic needs such as housing, potable 
water, electricity, as well as additional needs like childcare and elderly care. On the other 
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hand, the provision of such welfare also has implications for the government’s revenue and 
expenditure. In countries that are considered a welfare state, taxation is the key mechanism 
of the financial feasibility of these programs. Thus, if universal care is to be considered, the 
government will likely need to find ways to properly tax its working population. 

3.3) Driver Evaluation 

In addition to the endogenous and exogenous trends described above, there are also other 
drivers which have some impact on the system. The impact/uncertainty matrix (Table 1) is a 
result of internal focus groups to evaluate such drivers. The matrix is also a prioritization 
methodology, which helps identify low-uncertainty issues that stakeholders should already be 
tackling, low-impact issues that need continuous monitoring and observation, and high-impact 
high-uncertainty issues that can be used to form the scenario axes. 

Table 1: Impact/uncertainty matrix of systemic drivers 
 Impact 

High Medium Low 

Un
ce

rta
int

y 

Hi
gh

 

- Automation 
- Formalization 
- Leadership 
- International law 

- Agglomeration of the 
business district 

- International labor 
integration 

- Green jobs revolution 
- Individualism or 
collectivism 

- Value of freedom versus 
risks 

M
ed

ium
 

- Cybersecurity 
- Air quality in the city 
- Cost of living and 
commute 

- Electricity and other work-
related costs in the gig 
economy 

- Personal income tax 
- Land-use change in the city 

- Entrepreneurship 
- Internet of Things 
- Credit valuation for 
informal workers 

Lo
w 

- Liberalization 
- Global market competition 
- Sea level rise 
- Regional connectivity 

- Growth of platform 
economy 

- Aging population 
- Extreme weather events 

- Use of public space 
- Alternative workspace 
- Co-working space 

 

 

4) SCENARIOS 

From the scanning process in the previous section, there are two issues that have high 
uncertainty but can cause great impacts to the future of service work in Bangkok including 
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automation and formalization. Thus, the scenarios of this research will be based upon the two 
issues as crossing axes. 

The technological axis on automation lies very much within the basic service sector because 
automation in the advanced service will more likely play supporting roles rather than replacing 
human labor within the next 20 years. Two possibilities emerge from the automization axis: 
Robot Rules which refers to the adoption of machines to provide basic services, and Human 
Rocks which refers to the continuing desires for people to provide basic services. Embedded 
within the Robot Rules possibility is a market that demands precision and efficiency of services 
in which robots will likely to outcompete humans. On the other hand, embedded within 
Human Rocks possibility is a market which continues to demand sensibility, connection, and 
empathy that human will likely to have over robots. 

Another axis is in regard to the politics of job formalization, which will have a system-wide 
impact on platform businesses, employers, as well as workers. Two possibilities also emerge 
from the formalization axis: Welfare State which refers to some sort of universal social benefits 
while implying the state’s ability to tax individual income leaving not much informality in the 
labor market; and Self-Reliance which refers to state’s inability to formalize and properly tax 
individual income from informal jobs thus people continue to rely on themselves and their 
own savings as their safety nets. 

Table 2: Scenario matrix for the future of service work 

 Self-reliance 
Informal 

 

Ro
bo

t r
ul

es
  

Va
lu

e 
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on
 &

 

ef
fic

ien
cy

  

2. 
Strayed dogs 

1. 
Lone wolves 

Hu
m
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ck
s 

Va
lu

e 
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itiv

ity
 &

 
em

pa
th

y 

3. 
Pet dogs 

4. 
Wolf packs 

 Welfare state 
Formalization 
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From the two axes, each with two ends of possibilities, four scenarios emerge from the 2x2 
matrix as shown in Table 2. This research calls the four scenarios Lone Wolves, Strayed Dogs, 
Pet Dogs, and Wolf Packs. These scenarios are further looked at through four main descriptors 
including the livelihood of basic service workers, the roles of platform businesses, the 
livelihood of advanced service workers, and the space usage within the Bangkok Metropolitan 
Area. The description of each scenario is as follows. 

Lone Wolves is a scenario where the current trends are extrapolated into the future. 
As such, the informal sector will become much larger than today. With continuing demands 
for humans in basic services, the sector will remain as the absorbing mechanism for the city’s 
unemployed population. Furthermore, as platform businesses have face-lifted informal basic 
works, the sector will also grow to attract people in the advanced service sector who look for 
extra income and/or life experiences. However, without other social welfare mechanisms, 
despite the smaller family size, many will struggle to provide for their aging family members 
and their growing children. Although savings will be quite limited for basic service workers, it 
will be the only means to survive financial shocks that may arise from accidents, sickness, and 
natural disasters.  

The roles of platform businesses in this scenario will, thus, remain the intermediaries between 
employers and workers in both basic and advanced service markets. They will likely not play 
a role in providing benefits to the workers under their platforms unless the market demand 
for such change, which is unlikely. Furthermore, as workers do not have communicative 
platforms among each other, unionization to create leverage against the platforms will be 
very limited. In the case where their labor rights get diminished to a dire condition, workers 
might be more likely to find leverage by voicing their pains directly to the government. 

The livelihoods of advanced service workers will not be that much different either. However, 
they may have more safety net as their income is generally higher and their projects generally 
last longer than those working in the basic service sector. Thus, they will have a bit more lag 
time when financial shocks occur. It is also likely that many advanced service workers will 
have a combination of full-time employment with gig jobs so that they get both employment 
benefits as well as extra income. While such combination will be the best solution for many, 
government will find it difficult to create more social equity as public benefits based on 
available revenue from taxation is limited. On the other hand, the hours spent on work will 
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increase significantly as workers trade-off their leisure hours to work for more income. The 
phenomenon may get built up and affect the mental and physical wellbeing of the working 
mass. 

In this scenario, the city will be bustling with people moving sporadically all day long and 
utilizing public transportations to their full potential as meetings will take place in different 
parts of the city. Basic services in the mobility sector, especially those around office buildings, 
will get more clients on a daily basis. The central business districts (CBD) will be filled with 
both traditional office spaces and co-working space as employees and gig workers work side 
by side shifting meetings from one place to another. Other business nodes will also pop up 
in other areas to cater to new start-up businesses that do not have enough means to rent 
offices in the CBDs. Furthermore, as office spaces are broken down into smaller units, it is also 
likely that office cleaners will be in higher demand than now. 

Strayed Dogs is a scenario that is likely to happen if automation really enters the basic 
service sector. One of the first jobs that will disappear can easily be security guards as it is one 
of the most mechanical service jobs. Other easily replaceable jobs include cleaning services 
due to automation and delivery services due to drones and remote sensing. However, people 
in mobility services such as taxi and motorcycle drivers may be one of the last to be replaced 
as technology on autonomous vehicles will take time to learn about obstacles in Bangkok’s 
contexts. Those in health care may also be the least likely to get automized as human 
sentiment is the core value of this type of service. In this scenario, many people in the basic 
service sectors will become more vulnerable than ever. They will be very likely to be 
outcompeted by robots while finding it much harder to get other jobs that can sustain their 
income because their service fee will need to be lower than that of robots’. Their situations 
will be very dire, which can be quite similar to strayed dogs with no means to get back on 
their feet. If the situation persists, it can potentially trigger civil unrest and gang violence as 
many people struggle to survive. 

The roles of platform businesses in the basic service sector will certainly shift to being 
technology companies that control the fleets of their robotic workforce. Potentially, platform 
companies that have this endeavor in mind will try to maintain their commitment and provide 
benefits to service providers on their platforms at the bare minimum. This way, platform 
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companies can easily shift their business models to automation by closing down their 
platforms without needing to abide by the labor protection laws such as layoff fees. 

The livelihood of advanced service workers will be somewhat similar to those in the Lone 
Wolves scenarios, however, their day to day life will have less human contact than today. It 
is likely that their circles of friends who they know personally will be smaller than now, but 
the desire for connection may be replaced with online relationships or communities instead. 
Many will start to feel the pressure from automization which creeps up on them sooner than 
they might have thought. This pressure urges some to start taking more online courses to stay 
up to date, and thus, throw them off work-life balance which they might have wanted by 
buying or renting basic-servicing robots.  

Public spaces in the Bangkok Metropolitan Area will be a reflection of the extensive inequality 
which are separated into two uses: one where the haves work with robots with smooth 
transitions between places and interactions, and another where the have-nots live and try to 
survive. The streets will be the only place that these two groups of people can see and 
interact with each other. Furthermore, the interaction will mainly be merit-making or charity 
activities because the majority of those who have also cannot afford to hire people for basic 
services as well. If the case becomes very dire, some may choose to work from home more 
so that they can be more productive, and protect themselves from the unwanted interactions 
on the streets as well. 

Pet Dogs is a scenario in which automation conquers the basic service sector like the 
Strayed Dog scenario, but the government has already successfully instituted a universal social 
welfare scheme. In this scenario, instead of basic service providers being out of jobs and left 
to rely on themselves for basic needs, the government will have already stepped in to provide 
basic services. Such services will include housing, healthcare, childcare, and relevant skill-
upgrading opportunities which can help workers get back into a higher-skill workforce. 
However, because much of the basic needs are met regardless of how much work is done, 
people can easily become more complacent and have less motivation to work altogether. 
Furthermore, as less work needs to be done by people, it is likely that people will become 
less productive in their everyday life. 
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The roles of platform businesses will have also shifted to being technology companies that 
control fleets of their robotic workforce similar to that of the Strayed Dogs scenario. However, 
some workers in these companies maybe those who used to provide basic services but now 
have sufficient skills to work in other technical roles because they have opportunities for 
relevant skill-upgrading provided publicly. Combining such with their understanding of the 
service field, many workers will have a competitive edge to work alongside other advanced 
service workers. Platform businesses also find themselves being a provider of some employee 
benefits similar to other types of companies. 

In this scenario, more people in Bangkok will be able to enter the advanced service workforce. 
However, those who cannot continue enjoying the public benefits that the government 
provides. A combination of public supports, as well as robotic capability, can leave many 
people unmotivated to work or to stay productive. Those who continue to work may be 
motivated by their passion or interests rather than work as a necessity of life. The meaning of 
work, thus, will change from being a means to survive to a means to discover self. Furthermore, 
many will be able to enjoy their work-life balance better than other scenarios. On the other 
hand, those working in the advanced service sector will be taxed very high in order to provide 
the government with enough revenue in support of public benefits. Unless more labor force 
is upgraded to work in highly competitive industries, the government will likely not be able to 
sustain its public benefits for long. The middle-class taxpayers may start to demand fairness 
against laggards who do not work as much but continue to receive public benefits. 

Life in Bangkok will be smoother than before as driverless cars are becoming more ubiquitous 
and are providing better road safety and commute quality. The space usage within the Bangkok 
Metropolitan Area will rely more on upgraded technology and the city will feel more sterile 
than how it is today. In many ways, the city in this scenario can reflect smart city ideals. On 
the other hand, the interaction between people within the cityscape can diminish as people 
interact more with robots than with other people. Conversations with strangers will not be as 
common a sight as people can get by through cards swiping on machines and interacting with 
the world through their smartphones. 

Wolf Packs is a scenario in which human services remain relevant in the basic service 
sector. This means that the development of robots is geared towards supporting humans 
rather than simply to replace them. Additionally, the government also instituted skill 
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development programs that give many basic service workers a competitive edge over robots. 
As such, the basic service sector will remain as the absorbing mechanism for the city’s 
unemployed population. Furthermore, as platform businesses and automation have face-
lifted informal basic works, the sector can grow to attract people in the advanced service 
sector who look for extra income and/or life experiences. Differently than the Lone Wolves 
scenario, people will have social benefits to support them in other areas of life including 
housing, childcare, elderly care, and healthcare. These public benefits are also more feasible 
than the Pet Dogs scenario since people of all income range are now recognized by the state, 
get properly taxed, and benefited from universal care.  

The roles of platform businesses will remain as market platforms that link service providers to 
potential employers. However, they will also play a role in helping state agencies tax individual 
income as well as providing public benefits. As such, they do play a bit more of an employer 
role than just simply be a virtual market platform. Consequently, many people will shift to 
being gig workers through these platforms because they can enjoy social benefits while 
maintaining their freedom and time flexibility. In this scenario, platform businesses will really 
help make gig workers become a mainstream workforce. 

The livelihood of advanced service workers will also improve since they enjoy the benefits 
alongside basic service workers. As the labor system continues to require human capacity at 
all levels, the treatment of taxation and benefits get shared more fairly than the Pet Dogs 
scenario. Thus, it is also less likely that people’s lives will become dire like in the Lone Wolves 
scenario. Workers will also feel less stress due to the social benefits that they can receive for 
their healthcare, elderly care, childcare, and others. Additionally, the relationships between 
advanced service workers and basic service workers will also be more balanced as the state 
recognizes both with equal importance. As such, the society will act similarly to a pack of 
wolves where each person plays a different role in support of the survival of the larger pack.  

The space usage within the Bangkok Metropolitan Area will not be as sterile as the Pet Dogs 
scenario but will continue to cherish human connections as the society continue to need 
people in basic services. Because gig workers are now mainstreamed, people will move a lot 
more in the city such that public transportation will be used more throughout the day without 
much difference between the peak hours and off-hours that we now have. It is likely to see 
public spaces being filled with working activities alongside others who enjoy their leisure time. 
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Thus, spaces in cities are programmed and designed to be much more adaptive to the 
changing modes of space usage.  

 Through the descriptions of the four scenarios, Lone Wolves represents the business 
as usual scenario where the current trends get extrapolated into the future, Strayed Dogs and 
Pet Dogs represent alternative futures that starkly benefit one group of people over another, 
and Wolf Packs represents a sort of preferable future in which there is more harmony and 
supports in the labor market systems. 

5) POLICY IMPLICATIONS 

From the scoping, scanning, and scenario building processes throughout the previous sections, 
the following policy implications emerge as important issues that policymakers need to start 
taking actions upon. They include: 1) Gig economy as the new informality; 2) Gig economy as 
leverage for equality; 3) Flexible jobs, resilient life; 4) Mobile jobs in an immobile city; and 5) 
Public space as an office. These policy implications are key issues that will help the public 
leverage the gig economy for the better and help the city of Bangkok achieve its preferable 
Wolf Packs scenario.  

Gig economy as the new informality. Contract and project-based work, which is 
oftentimes called freelancing, has existed in the informal sector in Thailand for a very long 
time. Such terms often imply unorthodoxy or irregularity against the norm of the society where 
most well-to-do population prefer full-time employment. However, within the past 5-10 years 
or so, platform businesses started to play their roles in being the middle man of these gig-
based service transactions. In the Western Hemisphere, the platform economy is bringing 
challenges of informality into their already formalized context, but in Thailand, the platform 
economy is merely a new face-lift to the informal sector under the name gig economy. The 
efficiency of employer and worker match-making encourages many to find more income 
opportunities through the platforms. Furthermore, the rising trend of the gig economy has 
helped normalizing freelance workers and other types of contract work, which further supports 
the gig economy trend to become an important mode of work in the future. 

Gig economy as leverage for equality. The need and the desire to have more 
flexibility in time management, income stream, and a sense of freedom in life have urged 
many to quit their regular jobs and become gig workers. However, as the amount of income 
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they receive also directly correlates to the amount of time given to work, gig workers often 
find themselves overwork to compensate for the irregular income and a sense of guilt towards 
opportunity cost while not working. Meanwhile, many hardworking gig workers can really earn 
as much income as regular employees, which allows them to financially support themselves 
and their families in a similar capacity. In this sense, the gig economy has the potential to 
become a supporting mode to fill income gaps and unemployment in the society which is 
driven primarily by the service sector. On the other hand, the government has not recognized 
the gig economy’s potential in such a role, and consequently, has not stepped in to support 
or protect gig workers so that they can have similar living conditions and wellbeing as those 
in regular employment. When these gaps are made into public policies, the gig economy can 
and will become a tool to leverage for a more equitable society. 

Flexible jobs, resilient life. While gig workers may seem to have their savings as their 
only safety nets, another aspect that will help make their lives more resilient is their adaptable 
skills and diversification of income sources. As the global economy fluctuates more due to 
growing political unrest and technological advancement, the meaning of stable jobs will be 
more related to having relevant skills for the market at the given time with less emphasis on 
the reputation of the employers. Because gig workers often have a diverse and flexible 
specialization while maintaining diverse revenue sources, they will have more resilience 
towards the economic, social, environmental, and technological changes than the traditional 
modes of employment. 

Mobile jobs in an immobile city. The gig economy is also an interesting phenomenon 
through the lens of city planners because gig workers often have irregular, flexible, and mobile 
behaviors. This means that space, time, and facilities needed to support gig workers will be 
quite different than such in support of urban dwellers who work from 9 to 5 on a daily basis. 
This changing trend urges city planners to start reflecting back to the paradigms of city 
planning, which have often been set on the notion of immobile division and designation of 
activities and spaces. With the irregular behaviors that gig workers bring to cities, the dimension 
of time may become more important in city planning as well. Furthermore, the changing 
dynamics between business and residential districts may also change due to the flexibility of 
location in relation to virtual connectivity in the digital world. 
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Public space as an office. Public spaces in Bangkok has never been looked at as a 
space for work. Those who work on the streets including motorcycle taxi drivers, street 
vendors, and other services are often seen as social nuisances. However, as the gig economy 
grows with higher flexibility in spatial use, many start to voice their demand for better public 
spaces which can accommodate different types of work. Already happening today, public and 
semi-public spaces that support advanced service working environments, such as libraries, 
coffee shops, co-working spaces, are often filled with people working on their computers and 
having meetings. The notions of public spaces will not only encompass leisure activities but 
will also be drivers of economic growth by being accepted as important of workspaces as 
actual offices. City development that cater to the different spatial requirements of gig workers 
will be much needed in the world where gig workers can truly thrive. 
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ภาคผนวก ฉ ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับอนาคตของงานและแรงงานในเมือง 
 
การทำงานเป็นครั้งคราว เป็นรายครั้ง หรือเป็นรายโครงการที่มักจัดอยู่ในหมวดแรงงานนอกระบบ มีสัดส่วนอยู่
ระหว่างร้อยละ 27-29 ของแรงงานทั้งหมดในพื้นที่มหานครกรุงเทพ10 และเป็นสัดส่วนที่คงที่มาตั้งแต่ พ.ศ. 
2557-256111 ทั้งนี้ เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการทำงานเป็นครั้งคราวเริ่มมีธุรกิจแพลตฟอร์มมาเป็นตัวกลางในการ
ว่าจ้างผ่านพื้นที่ออนไลน์มากขึ้น ทั้งยังมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ ทำให้ภาพลักษณ์
โดยรวมของการทำงานเป็นครั้งคราวกลายเป็นเรื่องทันสมัยและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เศรษฐกิจ
ของแรงงานอิสระเริ่มได้รับการขนานนามใหม่ว่า “เศรษฐกิจกิ๊ก” และมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงาน
สำคัญในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน แรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กได้สร้างความท้าทายต่อวิถีชีวิต ระบบการให้
สวัสดิการสังคม และระบบสาธารณสุขตามมา 

โดยทั่วไป กระบวนการเมืองและการเติบโตของเมืองอาศัยความต้องการแรงงานเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
หลัก ดึงดูดคนให้เข้ามาหางานและรายได้ กลายเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานภาคบริการที่หลากหลาย และทำให้โอกาส
และความน่าลงทุนทางธุรกิจในเมืองมีสูงขึ้น พลวัตการเปลี่ยนแปลงของแรงงานและเมืองดังกล่าวส่งผลให้
ประเทศไทยในปัจจุบันมีคนเมืองถึงร้อยละ 50.5 ของประชากรทั้งหมด12  ในทางกลับกัน พ้ืนทีท่างกายภาพใน
เมืองก็มีส่วนในการเอื้อประโยชน์หรือสร้างความท้าทายต่อกิจกรรมการทำงานของคนเมือง  และกิจกรรมของ
คนเมืองเองก็มีผลต่อศักยภาพ การใช้ประโยชน์ และความสำคัญของพ้ืนที่ทางกายภาพเมืองด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
การทำงานจึงเป็นเรื่องของพ้ืนที่เมืองที่คอยเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 

เมื่องานและเมืองสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น อนาคตของงานจึงกลายเป็นอนาคตของเมืองไปโดย
ปริยาย การพัฒนาและการแทรกซึมของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างก้าวกระโดด ได้สร้างความปั่นป่วน
ให้กับธุรกิจและแบบแผนการใช้เมืองแบบเดิม ทำให้ความมั่นคงในงานหลากหลายประเภทถูกสั่นคลอน และ
อาจส่งผลกระทบต่อการหารายได้และวิถีชีวิตของคนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี ้การทำงานและการว่าจ้างงาน
บริการทีเ่ปลี่ยนไปด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจกิ๊ก กำลังเร่งจำนวนงานและแรงงานนอกระบบให้มี
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วิธีการทำงาน พลวัตของเมือง และการใช้พื้นที่ทางกายภาพของคนเมืองจำนวนมาก
เปลี่ยนไปจากเดิม 

นอกจากนี้ แรงงานในเศรษฐกิจกิ๊กที่สามารถทำงานนอกพื้นที่ผ่านการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ได้ 
ส่งผลให้การเจอกันต่อตัวระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นน้อยลง และมีพฤติกรรมการใช้เมืองที่
ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าแรงงานในระบบ จึงสามารถอนุมานต่อได้ว่าการมีธุรกิจแพลตฟอร์มมาเป็นพื้นที่ในการหา
งาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ จะส่งผลให้วิถีชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไป ทำให้

 
10 มหานครกรุงเทพในที่นี้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประเภทของงานบริการอย่างหลากหลาย  
11 สำนักงานสถิติแห่งชาติ. จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2556 - 2561 
12 https://www.worldometers.info/demographics/thailand-demographics/#urb 
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วิธีการใช้เมืองและความต้องการเชิงพ้ืนที่ที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ทั้งนี ้ความสัมพันธ์ระหว่างงานในอนาคตกับ
เมืองและกายภาพของเมืองคงจะต้องเปลี่ยนไปด้วย ทั้งในด้านการพัฒนาย่าน การกระจุกตัวของธุรกิจ และ
การเพ่ิมข้ึนของความต้องการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานดิจิทัล เป็นต้น 

จากประเด็นที่กล่าวมาว่า ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับคนในฐานะแรงงานและเมืองในฐานะแหล่งงาน
ไม่สามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได้ ทำให้อนาคตของงานคืออนาคตของเมือง การวางแผนนโยบายสู่
อนาคตที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง สอดคล้องกับกระบวนการและบทบาทของเมือง และเล็งเห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและพื้นที่เมือง จึงควรดำเนินการตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์หลักตาม
ข้อเสนอนี้ คือ การสร้างรัฐสวัสดิการสำหรับคนทุกรูปแบบเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่น่าทำงานระดับ
โลก (inclusive welfare for our livable and workable global city) แนวทางยุทธศาสตร์หลักนี้จะ
เป็นการเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานและรูปแบบการว่าจ้างในอนาคตฐาน ทั้งยังเป็นการ
ดำเนินการเพื่อมุ่งสู่อนาคตพึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน โดยข้อเสนอเชิงนโยบาย
สำหรับอนาคตของงานและแรงงานในเมืองนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) การทำงานในอนาคตฐานของเมือง 
2) การทำงานในอนาคตพึงประสงค์ของเมือง 3) ข้อเสนอเพื่อดำเนินการรับมือการทำงานในอนาคตฐานของ
เมือง และ 4) ข้อเสนอเพ่ือดำเนินการสร้างการทำงานในอนาคตพึงประสงค์ของเมือง ดังนี้ 

 

การทำงานในอนาคตฐานของเมือง 

1. การทำงานจะใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานบางส่วนจะถูกแทนที่ การนำหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติมาใช้ทดแทนการทำงานที่ทำซ้ำและใช้แรงงานสูงจะมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดสภาพตลาดแรงงาน
สองขั้ว คือ เหลือเพียงแรงงานที่มีทักษะสูงและค่าจ้างสูง และแรงงานทักษะต่ำและค่าจ้างต่ำ ทำให้แรงงาน
กลุม่ตรงกลางกลายเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและมีแนวโน้มจะตกงานมากขึ้น 

2. การทำงานจะใช้ระบบไร้สายมากขึ้น ส่งผลใหแ้รงงานกระจายตัวมากขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อไร้สายใน
ปัจจุบันที่ยอมให้การทำงานสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลก แรงงานเริ่มจะกระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ  โดยไม่
ยึดติดกับพ้ืนที่ของบริษัท ร้านค้า หรือสำนักงานอีกต่อไป การกระจายตัวของแรงงานนี้กำลังเป็นปัจจัยผลักดัน
ทำให้เกิดกระบวนการทำงานและดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหมข่ึ้น 

3. การทำงานจะประกอบด้วยแรงงานที่หลากหลายมากขึ้นในด้านเชื้อชาติ อายุ และทักษะ แรงงาน
สตรี ผู้สูงวัย แรงงานอพยพ และแรงงานต่างชาติ กำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแรงงานในโลก ทั้งนี้ แรงงาน
เหล่านี้อาจต้องการสภาพแวดล้อมและกรอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นในชีวิตมากกว่าแรงงานทั่วไป ส่งเสริม
ให้มีความต้องการจ้างงานแบบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปมากข้ึน 

4. ตลาดแรงงานจะมุ่งเข้าสู่สภาพตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมากขึ้น การเข้ามาของระบบแพลตฟอร์ม
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณค่าของฝีมือและคุณภาพการบริการมากขึ้น แรงงานแต่ละคนจึงเริ่มที่จะมี
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การแข่งขันแบบผูกขาดซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ตลาดแรงงานในปัจจุบันมุ่งเข้าสู่สภาพการแข่งขันแบบผูกขาด
มากขึ้น กลายเป็นตลาดที่แตกต่างจากตลาดสินค้าท่ัวไป 

5. การทำงานจะต้องมาคู่กับการเรียนรู้ตลอดเวลามากขึ้น คนทำงานในอนาคตจำเป็นต้องมีทักษะชุด
ใหม่ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่จะสามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ รวมถึงต้อง
มีการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต 

6. การจ้างงานจะอยู่ในรูปแบบไม่มีมาตรฐานมากขึ้น ธุรกิจมีแนวโน้มจะจ้างงานแบบไม่เต็มเวลามาก
ขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านการติดต่อสื่อสารและเครื่องมือการวิเคราะห์ จะทำให้ธุรกิจ
สามารถปรับตัวไดอ้ย่างรวดเร็วตามโลกทีเ่ปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้มีความจำเป็นในการจ้างงานประจำลดลง 

7. การจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มจะมีสูงขึ้นทั่วโลก เศรษฐกิจก๊ิกกำลังเพ่ิมความยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน 
และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ทั้งยังขยายโอกาสในการทำงานให้แก่กลุ่มผู้ทำงานอิสระ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ก็จะส่งผลกระทบต่อความมั ่นคงและความเป็นธรรมของแรงงานด้วย  เพราะการปกป้อง
ผลประโยชน์ให้แรงงานเหล่านี้ยังมีไม่มากพอ 

8. วัฒนธรรมการทำงานจะไร้พรมแดนและมีการทำงานร่วมกันมากขึ ้น  เมื ่อการเชื ่อมต่อมีอยู่
ตลอดเวลาในระบบไร้สาย การจ้างงานและการทำงานจึงไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับพื้นที ่อีกต่อไป ทำให้
วัฒนธรรมการทำงานมีความยืดหยุ่นตามมา สถานที่ทำงานมีแนวโน้มจะมีการผสมผสานระหว่างพ้ืนที่กายภาพ
และพ้ืนที่เสมือนเข้าด้วยกันมากขึ้น 

9. การใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันกำลังจะเติบโต ด้วยการเพิ่มขึ้นของแรงงานอิสระในเศรษฐกิจกิ๊ก ความ
ต้องการพื้นที่สาธารณะสำหรับการทำงาน พื้นที่ที่สร้างโอกาสเจอคนร่วมอุดมการณ์ และพื้นที่ให้โอกาสการ
เรียนรู้มากขึ้น ทำให้พื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) และพื้นที่อื่น ๆ มีความสำคัญมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

การทำงานในอนาคตพึงประสงค์ของเมือง 

จากงานวิจัยพบว่า ภาพอนาคตที่มีผลกระทบสูงและความไม่แน่นอนสูงทั้งหมด 4 ฉาก คือ 1) ห่วงใย
ภายในเมมเบรน (Attentive Membrane) เป็นฉากท่ีมแีรงงานชาติไทย การทำงานเน้นแบบติดที่ และการจ้าง
งานผ่านความติดใจ 2) ไหลออกด้วยดิจิทัล (Digital Exosmosis) เป็นฉากที่มีแรงงานชาติไทย การทำงานติด
อินเทอร์เน็ตไปได้ทุกที และการจ้างงานผ่านจอแอปพลิเคชันเป็นหลัก 3) สถิตทุกกาลเทศะ (Omnipresence) 
เป็นฉากที่มีแรงงานหลากหลายเชื้อชาติ การทำงานติดอินเทอร์เน็ตไปได้ทุกที และการจ้างงานผ่านจอแอป
พลิเคชันเป็นหลัก และ 4) ไหลเข้าด้วยความผูกพัน (Affectionate Endosmosis) เป็นฉากที ่มีแรงงาน
หลากหลายเชื้อชาติ การทำงานเน้นแบบติดที่ และการจ้างงานผ่านความติดใจ 
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การเลือกภาพอนาคตที ่พึงประสงค์ได้ใช ้เกณฑ์ทั ้งส ิ ้น 6 ประการ ได้แก่ 1) ความสมดุลของ
ตลาดแรงงาน 2) โอกาสการหางาน 3) ลักษณะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 4) ความท้าทายในการบริหารงาน 5) 
ความท้าทายในการประกอบธุรกิจ และ 6) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ภาพอนาคตพึงประสงค์ที่สุดจากทั้ง 4 ฉากคือฉากไหลเข้าด้วย
ความผูกพัน ที่แรงงานบริการขั้นพ้ืนฐานจะยังคงมีโอกาสในการหางานอยู่ ในขณะที่ฐานแรงงานที่น้อยลงจาก
โครงสร้างสังคมสูงอายุจะสามารถได้รับการเติมเต็มด้วยแรงงานจากต่างประเทศ 

ในฉากอนาคตพึงประสงค์ มหานครกรุงเทพจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายของแรงงานในเชิง
เชื้อชาติมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของการเดินทางและการเชื่อมต่อในรูปแบบอื่น ๆ ความ
สะดวกในการเชื่อมต่อเหล่านั้น ประกอบกับคุณค่าในความสัมพันธ์ระหว่างคน จะทำให้มหานครกรุงเทพยังคงมี
ความสำคัญเชิงพื้นที่อยู่ และกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดแรงงานทั้งจากในและต่างประเทศ ชาวต่างชาติจะต้องการเข้า
มาทำงานในมหานครกรุงเทพเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีบริการครบครัน สามารถหางานได้อย่างหลากหลาย ทั้งยังเป็น
พื้นที่ที่มีบริบทเชิงกายภาพและอากาศแตกต่างจากที่อื่น ๆ บนโลก ทั้งนี้ มหานครกรุงเทพเองจะไม่ได้มีพื ้นที่
สำนักงานในรูปแบบเดิมเป็นหลัก แต่จะกลายเป็นการเช่าพื้นที่ทำงานร่วมกันเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องรองรับ
บริษัทเกิดใหม ่และการร่วมกันทำงานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  

 

ข้อเสนอเพื่อดำเนินการรับมือการทำงานในอนาคตฐานของเมือง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การสร้างโอกาสใหแ้รงงานชายขอบและพัฒนาสวัสดิการรองรับแรงงานอิสระ 
1.1. นโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นฐานต้องมุ่งเน้นภาษาและเทคโนโลยี การแข่งขันของแรงงานจะไม่

จำกัดอยู่ในประเทศอีกต่อไป และงานจากภายนอกประเทศมักจะเป็นโอกาสสำหรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
ทั้งนี้ แรงงานจะสามารถเข้าถึงแหล่งงานและเงินทุนเหล่านั้นได้ ก็ต่อเมื่อมีทักษะทางภาษาที่ดี สามารถ
สื่อสาร และสร้างความมั่นใจกับลูกค้าได้ มากไปกว่านี้ การฝึกทักษะทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยหลักท่ี
ยอมให้แรงงานพ้ืนฐานนี้มีโอกาสหางานได้ในอนาคตที่มีเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและการใช้หุ่นยนต์มากขึ้น  

1.2. นโยบายส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานต่างวัยที่มีใจบริการไม่ต่างกัน เพื่อรองรับปัญหาปริมาณคนวัย
แรงงานที่ลดลงและการแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้จากสังคมสูงวัย การส่งเสริมและลด
อคติต่อการว่าจ้างแรงงานต่างวัย การต่ออายุการทำงานให้วัยเกษียณสูงขึ้น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ทำงานผ่านแพลตฟอร์มในระบบเศรษฐกิจกิ๊ก จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสังคมสูงวัย และ
ชว่ยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมมากขึ้นด้วย 

1.3. นโยบายสร้างสัญญาประชาคมใหม่ที่เหมาะสมกับสังคมแรงงานอิสระ การมองแรงงานนอกระบบ
ควรมองให้ครบทุกระดับรายได้ ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแรงงานบริการขั้นพื้นฐานเป็นหลัก ถึงแม้พื้นฐาน
การวางนโยบายด้านความเป็นธรรมในสังคมจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่การคำนึงถึงกลุ่มล้ำสมัย
จะทำให้รัฐพร้อมรับมือกับสภาพอนาคตเมื่อเศรษฐกิจกิ๊กกลายเป็นความธรรมดาใหม่ในประเทศไทย 
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นโยบายที่ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบทุกรูปแบบจะมีส่วนสำคัญทำให้แรงงานใน
ภาพรวมมีหลักประกันทางสังคม เสริมสร้างให้มีชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้น 

1.4. นโยบายพัฒนาระบบสวัสดิการอย่างบูรณาการให้รู้จักรู้ใจแรงงาน รัฐจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือทาง 
AI ประกอบกับการฟังสัญญาณจากสังคมออนไลน์และการเก็บสถิติเชิงพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อให้รัฐ
สามารถจัดทางเลือกและกลุ่มความต้องการของคนรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น 
เพราะแรงงานที่มีความหลากหลายทางเศรษฐสถานะ อายุ เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา ล้วนมีความ
ต้องการสวัสดิการรัฐที่แตกต่างกัน การรู้จักรู้ใจแรงงานเพื่อเสนอสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของ
แรงงานจะเป็นนโยบายและช่วยให้รัฐสามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การสร้างพื้นที่ชีวิตและโอกาสให้แก่คนเมือง  
2.1. นโยบายสร้างพื้นที่ให้ชีวิตเพื่อผลิตภาพของคนเมือง การเชื่อมต่อที่สูงขึ้น การใช้เมืองที่กระจายตัว

มากขึ้น และเมืองน่าอยู่ที่เกิดขึ้นโดยรอบ ทำให้การพัฒนาเมืองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนจะเป็นปัจจัย
สำคัญในการดึงดูดแรงงานและการลงทุนเข้ามาสู่มหานครกรุงเทพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
เมือง จะต้องรวมถึงคุณภาพอากาศ น้ำประปา น้ำในธรรมชาติ คุณภาพทางเดิน พ้ืนที่สีเขียว และพื้นที่
สาธารณะที่รองรับคนที่มีข้อจำกัดหลากหลาย เป็นต้น 

2.2. นโยบายส่งเสริมพ้ืนที่สาธารณะสู่การเติบโตสำหรับทุกคน พ้ืนทีส่ำหรับกจิกรรมเชิงเศรษฐกิจ ไม่ควร
จำกัดอยู่ในพื้นที่สาธารณะของเอกชนอีกต่อไป เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังสร้างข้อจำกัดให้คนใช้งานเข้า
ไม่ถึงทุกคน ส่งผลต่อเนื่องไปยังความเท่าเทียมในสังคม การเปิดและจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเพ่ือ
ส่งเสริมการดำเนินการทางเศรษฐกิจ เช่น ร้านค้าแผงลอย พื้นที่จอดวินมอเตอร์ไซค์ หรือกระทั่ง 
ห้องสมุดสาธารณะจะเป็นมิติแห่งการบริการแรงงานแบบใหม่ที่รัฐมักมองข้าม การสนับสนุนแรงงานเชิง
พ้ืนที่และการเดินทางที่มีราคาย่อมเยาจะเป็นปัจจัยให้เกิดความเท่าเทียมในโอกาสงานมากยิ่งขึ้น 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลย:ี การหาสมดุลระหว่างหุ่นยนต์และแรงงาน  
3.1. นโยบายพัฒนามาตรการจริยธรรมสมองกล ในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสมองกลหรือ AI ที่

หลากหลายและซับซ้อน กระบวนการคำนวณโดย AI ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่ตรวจสอบได้ ตัวอย่างมาตรการเพื่อควบคุมจริยธรรมสำหรับ AI ของสหภาพ
ยุโรป13 คือ จะต้องถูกกฎหมาย มีจริยธรรมและคุณธรรม และพร้อมตอบรับเชิงเทคนิคกับสถานการณ์
ทางสังคมที่หลากหลาย (robust) 

3.2. นโยบายศึกษาและวางแผนหุ่นยนต์ที่เสียภาษีแรงงาน ในอนาคตที่งานบางส่วนจะถูกแทนที่ด้วย
หุ่นยนต์ การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันความต้องการตลาดแรงงานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบอกว่าภาษี
หุ่นยนตจ์ะจำเป็นหรือไม่ อย่างไรก็ดี การแทนที่แรงงานคนด้วยหุ่นยนต์จะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน

 
13 European Commission, Robotics and Artificial Intelligence (Unit A.1). Ethics guidelines for trustworthy AI.  
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และการจัดเก็บภาษีไม่มากก็น้อย การศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ของนโยบายเหล่านี้ จะเป็นการเริ่มต้น
การเตรียมพร้อมที่สำคัญต่อแรงงานเมืองในอนาคต 

 

ข้อเสนอเพื่อดำเนินการสร้างการทำงานในอนาคตพึงประสงค์ของเมือง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน: การเพิ่มแรงงานในประเทศด้วยแรงงานนานาชาติ  

4.1. นโยบายสร้างแรงจูงใจและลดกำแพงการจ้างแรงงานนานาชาติ  ต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ข้อ 1 
ด้านแรงงาน การคงศักยภาพทางเศรษฐกิจ คงเสถียรภาพของตลาดแรงงาน และนำพามหานครกรุงเทพ
เข้าสู่อนาคตพึงประสงค์ จะเกิดได้จากการสร้างแรงจูงใจและลดกำแพงการจ้างแรงงานนานาชาติ ซึ่ง
ปัจจัยในนโยบายนี้รวมถึง การปรับปรุงหรือยกเลิกอาชีพสงวนที่ไม่เอื้อต่อตลาดแรงงานในปัจจุบัน การ
ปรับปรุงกระบวนการขอวีซ่าทำงานที่ซับซ้อนและยุ่งยาก และการพัฒนาระบบสวัสดิการแก่แรงงานโดย
ไม่จำกัดเชื้อชาติ เป็นต้น 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง: การพัฒนาสู่เมืองระดับโลก 

5.1. นโยบายพัฒนาเมืองเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายแต่มีกลิ่นอายที่พิเศษ เมืองที่จะแข่งขันในระดับโลกได้
จะต้องเป็นเมืองที่สะดวกต่อการลงทุน สบายต่อการใช้ชีวิต และพิเศษต่อประสบการณ์ ดังนั้น มหา
นครกรุงเทพจะต้องพัฒนาต่อเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ข้อ 2 โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายที่ทัดเทียม
เมืองสำคัญในระดับโลก ความหลากหลายทางภาษาในการดำเนินการกับหน่วยงานรัฐ การปรับปรุง
พื้นที่รัฐและสาธารณะให้ทันสมัยและทัดเทียมระดับนานาชาติ แต่คงไว้ซึ่งความพิเศษของเมืองที่น่า
ค้นหา จะทำให้มหานครกรุงเทพกลายเป็นเมืองในระดับโลกอย่างแท้จริง 

 

 

 


