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เทคโนโลยกี�าลงัเปลีย่นแปลงชวีติของเรา	ความสามารถในการแบ่งปันข้อมลูปรมิาณมหาศาลอย่าง

รวดเร็วและราคาถูกได้ปูทางไปสูเ่ศรษฐกิจดจิทิลัและแพลตฟอร์มดิจทิลั	ทัง้ธุรกิจและผูบ้รโิภคจ�านวนมากต่างก็

ยอมรับการเปลีย่นแปลงนีเ้นือ่งจากบรกิารและสนิค้ามีราคาถกูและสะดวกยิง่ข้ึน	ส่งผลให้แรงงานในเศรษฐกจิ

ดจิทิลักลายเป็นเรือ่งธรรมดา	แพลตฟอร์มเหล่านีไ้ม่เพียงเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัระเบยีบและด�าเนนิธรุกจิของ	

ธุรกิจเท่านั้น	แต่ยังรวมถึงวิธีการท�างานและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วย	อีกทั้ง

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19	ได้เร่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการท�างาน	ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่

เพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์ม	บริษัทหลายแห่งพึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้อยู่รอด	บางส่วนขยายธุรกิจ	และ

บางส่วนใช้เพื่อการลดต้นทุน	

แรงงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต้องเผชิญความเส่ียงและความไม่มั่นคงในการท�างาน	หลายคนไม่

สามารถเข้าถึงการคุม้ครองทางสังคม	โดยทัว่ไปแล้วแรงงานแพลตฟอร์มไม่สามารถมส่ีวนร่วมในการเจรจากบั

บริษัทเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและปัญหาอื่นๆ		ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายหลายประการได้	เช่น	ความ

สัมพันธ์ในงาน	ข้อก�าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย	และการสนับสนุนทางสังคมที่ไม่เพียงพอ	เป็น	

ความจริงที่ว่างานในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลมีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์ต่อทั้งแรงงาน	ธุรกิจ	และสังคม	

โดยรวม	แต่ประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นจริงและน�ามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่องานนั้นเหมาะสมและ	

เป็นธรรม	คนท�างานได้รับการคุ้มครองและมีโอกาสในการท�างานอย่างมีคุณค่า	

การพัฒนางานให้เหมาะสมและเป็นธรรมนั้นจ�าเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ช่วยสนับสนุนการ

พฒันาเชงินโยบาย	โดยงานวิจัยชิน้นีเ้ป็นงานชิน้แรกๆ	ทีเ่ข้าไปส�ารวจแรงงานแพลตฟอร์มดิจทิลัในประเทศไทย	

ผ่านการศกึษาเชงิประจักษ์ท่ีมีการเกบ็ข้อมูลจ�านวนมาก	ผลการศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่าจ�านวนแรงงานบนแพลตฟอร์ม	

ดจิทัิลนัน้เพ่ิมขึน้แบบแปรผนัตรงกบัสถานการณ์โควดิ-19	โดยแรงงานจ�านวนมากใช้แพลตฟอร์มเพือ่หารายได้	

เสริมในช่วงที่เศรษฐกิจหดตัว	อย่างไรก็ดี	แม้ว่างานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจะสร้างโอกาสด้านรายได้ให้แก่

แรงงาน	“ไรเดอร์”	แต่พวกเขาก็ต้องพบความท้าทายทั้งจากชั่วโมงการท�างานที่เกินจากมาตรฐานการท�างาน

ทั่วไป	สภาพการท�างานท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน	รวมถึงปัญหาอื่นๆ	อีกหลายประการที่ท�าให้อาชีพ	

ไรเดอร์เปราะบางยิ่งขึ้น	

งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นความท้าทายจากสภาพการท�างานของแรงงานบนแพลตฟอร์มที่มีจ�านวนมากขึ้น	

เร่ือยๆ	อีกท้ังยังตั้งค�าถามว่าสิทธิแรงงานของกลุ่มแรงงานบนแพลตฟอร์มนี้มีความเหมาะสมหรือไม่	พร้อม	

เสนอว่าต้องมีกลไกท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข	อีกท้ัง	

ศักยภาพของแรงงานผ่านการส่งเสริมโอกาสในการท�างานที่เหมาะสม	มอบความคุ้มครองผ่านการส่งเสริม	

บรรทัดฐานแรงงาน	โอกาสการเจรจาทางสังคม	สร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวิธีการท�างานของแพลตฟอร์ม

แรงงานดิจิทัล	ตลอดจนแนวทางที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากขึ้น		



งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช	จุฬา-	

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผ่านศูนย์ความร่วมมือเพื่อการวิจัยแรงงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(CU-Collar)	

(763008)	โดยได้รับข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากเกล่าผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก่	รศ.	ดร.	นวลน้อย	ตรีรัตน์	

ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผศ.	ดร.	ธร	ปิติดล	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยความ

เหลื่อมล�้าและนโยบายสังคม	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	อ.	ศักดินา	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	

นกัวชิาการอสิระด้านแรงงาน	รวมถึงผูแ้ทนจากกระทรวงแรงงาน	คณุนาวนิ	ธาราแสวง	ผูอ้�านวยการส�านกังาน

นโยบายแรงงานนอกระบบ	กระทรวงแรงงาน	และที่ส�าคัญคือเสียงจากผู้แทนสหภาพไรเดอร์	คุณอนุกูล	

ราชกุณา	

ผู้วิจัย	น�าโดยอาจารย์อรรคณัฐ	วันทนะสมบัติ	อาจารย์อนรรฆ	พิทักษ์ธานิน	และคณะ	ได้ช้ีให้

เห็นหนทางเพื่อการร่วมผลักดันประเด็นว่าด้วยแรงงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านความร่วมมือของภาคี

หลายภาคส่วนได้เป็นอย่างดี	ด้วยความเป็นศาสตร์ในเชิงบูรณาการ	ซึ่งเป็นภารกิจและงานยุทธศาสตร์

ส�าคัญที่ทางศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(Collaborating	Center	for	Labour	

Research:	CU-COLLAR)	ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งยวด	ด้วยเชื่ออย่างยิ่งว่าการบูรณาการร่วมกับหลักฐาน	

เชิงประจักษ์จะน�ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม		

ศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน3

1.1 ที่มาและความส�าคัญการวิจัย

เศรษฐกจิแพลตฟอร์ม	(Platform	Economy)	เป็นปรากฏการณ์ส�าคัญในสงัคมเศรษฐกิจปัจจบุนัทีไ่ด้

เปลีย่นแปลงแบบแผนธรุกจิและเศรษฐกจิแบบเดมิ	สร้างความป่ันป่วน	(disrupt)	อย่างส�าคญัต่อแบบแผนการ

ผลิตและการบริการ	สั่นคลอนสถานะของทั้งผู้ประกอบการและแรงงานในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม	กระทบ

การนยิามความสมัพนัธ์ในการจ้างงานและการผลติซึง่ส่งผลต่อเนือ่งถงึประเดน็อืน่	เช่น	การคุม้ครองทางสงัคม

ท่ีจัดให้บนฐานของการนยิามความสมัพนัธ์การจ้างงานแบบเก่า	ปัญหาทีแ่รงงานแพลตฟอร์มต้องเผชญิมตีัง้แต่

ปัญหาสภาพการท�างาน	ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม	สทิธิข้ันพ้ืนฐาน	การคุม้ครองจากการท�างานและหลกัประกัน

ทางสังคม	ท้ังนีป้ระเดน็ทีเ่ป็นหวัใจส�าคญัมาจากเรือ่งความสมัพนัธ์การจ้างงานรปูแบบใหม่ซึง่ยงัไม่มนียิามทาง

กฎหมายที่แน่ชัด	ขณะที่หลักประกันทางสังคมซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

สถานะทางกฎหมายของแรงงาน	หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือกระทรวงแรงงานยังไม่มีแนวทางในการ

ปฏบัิตต่ิอสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจน	ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องและนกัวชิาการแรงงานมคีวามเห็นต่อเรือ่งนีอ้ย่าง

หลากหลาย	ทัง้มองว่าความสมัพันธ์การจ้างงานแบบใหม่นีม้สีถานะเป็นลกูจ้าง-นายจ้างทีช่ดัเจน	บ้างมองว่ามี

สถานะเป็นผู้ว่าจ้าง-ผู้รับจ้าง	และกึ่งนายจ้างหรือกึ่งคู่ค้า	(Drahokoupil	&	Piasna,	2019,	p.	5)	

ตัง้แต่ต้นทศวรรษ	2010	เป็นต้นมา	ธรุกจิบรกิารเรยีกรถส่วนตวัและธรุกจิบริการขนส่งอาหารและ	

สินค้าเป็นหนึง่ในธรุกจิภายใต้เศรษฐกจิแพลตฟอร์มทีม่กีารขยายตัวอย่างรวดเรว็ทกุภมูภิาคทัว่โลก	ผูป้ระกอบการ	

เกือบท้ังหมดมีลักษณะการด�าเนินธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกันคือการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล	(digital	platform)	

ในฐานะตัวกลางในการเชือ่มอปุสงค์ของผูต้้องการรบับรกิารและอปุทานของผูใ้ห้บรกิารท่ีมรีปูแบบหลากหลาย	

ท้ังท่ีเป็นรถยนต์ส่วนบคุคล	รถยนต์รบัจ้างหรอืแทก็ซี	่มอเตอร์ไซค์	หรอืพาหนะรปูแบบอืน่ๆ	โดยแพลตฟอร์ม

จะมีหน้าที่ส�าคัญในการจัดระบบด้านราคาและความต้องการของผู้ให้และผู้รับบริการ	รวมถึงเป็นตัวกลางใน

การรับข้อมูลการประเมินด้านคุณภาพจากผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการ	

ในประเทศไทย	แพลตฟอร์มบรกิารเรยีกรถส่วนตวั	รวมถงึบรกิารขนส่งอาหารและสินค้าได้รับความ

นิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ	2010	ผ่านการน�าเสนอบริการของแพลตฟอร์มระดับโลกและ

ภูมิภาค	2	รายใหญ่ที่ต่อมามีการควบรวมกิจการในปี	2018	(พ.ศ.	2561)	ในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มลักษณะ

เดยีวกนัเปิดให้บรกิารหลายราย	ทัง้การให้บริการเรยีกรถและจกัรยานยนต์ส่วนบคุคลเพ่ือให้บรกิารในลกัษณะ

ขนส่งสาธารณะและการปรับเพิ่มการให้บริการสั่งอาหารและสินค้า	มีการคาดการณ์ว่ามีเครือข่ายผู้ให้บริการ

ผ่านแพลตฟอร์มบริการเรียกรถส่วนตัวและส่งอาหารรวมทุกผู้ประกอบการในประเทศจ�านวนหลายแสนราย	

นอกจากนี้มีการประเมินกันว่าแพลตฟอร์มบริการเหล่าน้ีมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราก้าว

กระโดดอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผูบ้รโิภคทีไ่ด้รบัความสะดวกมากขึน้จากการไม่ต้องการ

เดนิทางฝ่าการจราจรออกไปซือ้อาหารและสนิค้าด้วยตนเอง	ประกอบกบัเทคโนโลยใีนมอื	คอืแอปพลเิคชนัของ

ผู้ให้บริการ	สมาร์ตโฟน	และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาอ�านวยความสะดวกให้การสั่งอาหารและ

สินค้าย่ิงสะดวกและรวดเร็วกว่าในอดีต	องค์กรภาคธุรกิจทัง้ขนาดใหญ่และเล็กทัง้ทีถ่อืก�าเนดิขึน้มาโดยธุรกิจนี้	

และที่มีธุรกิจหลักเป็นอย่างอื่นได้ขยับขยายกิจการมาลงทุนในตลาดนี้เพิ่มมากข้ึน	โดยเฉพาะในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19	ที่รัฐมีมาตรการห้ามการรับประทานอาหารท่ีร้านเพ่ือเว้นระยะห่างทางกายภาพ

และลดการแพร่ระบาดของโรค	จากการส�ารวจสภาพปัญหาในเบื้องต้นก่อนท�าการวิจัยของผู้วิจัยพบว่า	การ

เติบโตของแพลตฟอร์มบริการเรียกรถส่วนตัวและบริการขนส่งอาหารและสินค้าไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบ
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ต่อการเปลีย่นแปลงแบบแผนของภาคบรกิารหรอืธรุกจิรถรบัจ้างเท่านัน้	หากแต่ยงัส่งผลอย่างส�าคญัต่อความ

สัมพนัธ์ในรปูแบบการจ้างงานและโจทย์ในการพฒันาความคุม้ครองทางสงัคมในอนาคตด้วยเช่นกัน	กล่าวคอื	

1)	ผู้ให้บริการผ่าน	“แพลตฟอร์มบริการเรียกรถส่วนตัวและบริการขนส่งอาหารและสินค้า”	มี

ลกัษณะการท�างานแบบ	“กึง่ทางการและมคีวามเปราะบาง”	(Semi-Formal	and	Precarious	Work)	ผูใ้ห้บรกิาร	

มสีถานะการท�างานและรายได้ทีไ่ม่แน่นอน	ขึน้อยูกั่บความต้องการบรกิารในแต่ละวนัหรอืแต่ละช่วงเวลา	และ

กลไกการท�างานของตัวแพลตฟอร์มหรืออัลกอริทึมซึ่งบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มไม่เปิดเผย

2)	แม้แพลตฟอร์มหลายแห่งจะมีสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงเงื่อนไขพิเศษของประกันชีวิตและ

ประกันสุขภาพแก่ผู้ให้บริการ	หากแต่สิทธิประโยชน์ดังกล่าวก็มิได้เป็นความคุ้มครองทางสังคมพื้นฐานให้แก่

ผู้ให้บริการ

3)	อ�านาจการต่อรองเงื่อนไขและลักษณะการบริการกับแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการอยู่ในระดับ	

ค่อนข้างต�่า	อันเนื่องมาจากการสร้างสภาพควบคุมของแพลตฟอร์มเหนือผู ้ให้บริการ	การท�างานผ่าน

แพลตฟอร์มที่ตัดขาดความเชื่อมโยงที่ส่งผลต่อการสร้างความรู้สึกร่วมหรือเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ในหลายประเทศทั่วโลก	ประเด็นด้านการสร้างความคุ้มครองทางสังคม	รวมถึงแนวทางสร้าง

ความคุม้ครองทางสงัคมให้แก่แรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเป็นโจทย์ทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึและมคีวามส�าคญั

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อันเนื่องมาจากการขยายตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	

รวมถงึความไม่เท่าทนัของระบบความคุม้ครองทางสงัคมแบบเดมิทีจ่�าเป็นจะต้องมกีารพฒันาแบบแผนให้เกดิ

ความครอบคลมุและมปีระสทิธิภาพ	รวมถึงรองรบัการมชีวีติทีม่มีาตรฐานในระยะยาว	(European	Parliament,	

2017)	ขณะทีป่ระเทศไทยเริม่มกีารถกเถียงในประเดน็เหล่านีม้ากขึน้	ภาครฐัหลายหน่วยงานได้รเิริม่พจิารณา

ปรับข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คณะผูวิ้จยัมคีวามเหน็ว่าการก�ากับดแูลและก�าหนดนโยบายทีม่ผีลต่อสงัคมในวงกว้างควรมพีืน้ฐาน

จากการท�าความเข้าใจการเปลีย่นแปลงและพลวตัทีก่�าลงัเกดิขึน้อย่างลกึซึง้	งานศกึษาประเดน็ทีม่คีวามจ�าเป็น

ต่อการท�าความเข้าใจยังมีไม่มากนักและเป็นลักษณะการบรรยายปรากฏการณ์ที่ก�าลังเกิดข้ึน	งานศึกษาที่

ท�าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท้ังรูปแบบการท�างาน	ความสัมพันธ์การจ้างงาน	และการคุ้มครองทางสังคม

ในบริบทประเทศไทย	โดยเฉพาะจากมุมมองของแรงงานยังมีไม่เพียงพอ	จึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนจาก

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ผ่านศนูย์ประสานงานเพือ่การวจิยัแรงงานแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเพือ่ท�าการ

ศึกษาวิจัยประเด็นดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.	เพ่ือศึกษาสภาพการท�างานและการเข้าถึงระบบสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม

ของแรงงานในเศรษฐกจิแพลตฟอร์มในธุรกจิบรกิารเรยีกรถส่วนตวั	บรกิารขนส่งอาหาร

และสินค้า

2.	เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักประกันทางสังคมของแรงงานในเศรษฐกิจแพลต-	

ฟอร์มในธุรกิจบริการเรียกรถส่วนตัว	บริการขนส่งอาหารและสินค้า
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1.2 ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาสภาพการท�างาน	การเข้าถึงระบบสวัสดิการ	และการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานใน

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มในธุรกิจบริการเรียกรถส่วนตัวและบริการขนส่งอาหารและสินค้า	มีขอบเขตการศึกษา

ในเชิงประชากรที่ครอบคลุมแรงงานในธุรกิจแพลตฟอร์มที่เป็นแรงงานใน	1)	แรงงานบริการยานพาหนะเพื่อ

ส่งผู้โดยสาร	2)	แรงงานบริการการขนส่งสินค้าและอาหาร

ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา

งานวิจัยนี้ศึกษามีขอบเขตพื้นที่วิจัยครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	เนื่องจาก	

ข้อสังเกตเบื้องต้นพบว่า	เงื่อนไขการท�างานระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มต่อแรงงานที่ท�างานในพื้นที่กรุงเทพ-	

มหานครและต่างจังหวัดมีความแตกต่างกัน	โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทน	ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจส่งผลต่อสภาพการ

ท�างาน	การเข้าถงึสวสัดกิาร	และหลกัประกนัทางสงัคมของแรงงาน	คณะผูว้จิยัจงึก�าหนดพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูวจัิย

ใน	4	จังหวัด	ได้แก	่กรุงเทพมหานคร	ขอนแก่น	อ่างทอง	และปัตตานี	ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีของการวิจัยดังกล่าว

นี้อาจมีนัยให้เห็นถึงความแตกต่างของการเข้าถึงระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานใน

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่มีเงื่อนไขเชิงพื้นที่ทั้งสภาพการท�างานและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

1.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย

การศกึษาสภาพการท�างาน	การเข้าถงึระบบสวสัดกิารและการคุม้ครองทางสงัคมของแรงงานในเศรษฐกจิ	

แพลตฟอร์มจะใช้กรอบแนวคดิในเรือ่งของ	“การคุม้ครองทางสงัคม”	(Social	Protection)	มาเป็นแนวทาง	เพือ่	

1)	ก�าหนดประเดน็สภาพการท�างานทีค่วรให้ความสนใจซึง่สอดคล้องกบัการคุม้ครองทางสงัคมของแรงงานใน

เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	2)	วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่ครอบคลุม

ของสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมต่อแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

การคุ้มครองทางสังคม	(Social	Protection)	หรือหลักประกันทางสังคม	(Social	Security)	เป็น	

แนวคิดท่ีได้รับความส�าคัญในปัจจบัุนในฐานะพืน้ฐานและแนวทางทีจ่ะมส่ีวนช่วยลดความยากจนและลดความ

เหลื่อมล�้า	รวมถึงช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสังคมและเสถียรภาพทางการเมือง	นอกจากนี้ยัง

สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิผ่านการเพิม่การบรโิภคและการผลติภายในประเทศ	รวมถงึการสร้างเสถยีรภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเศรษฐกิจตกต�่า	(International	Labour	Organization,	2019,	p.	3)	ในทาง

เดียวกันการคุ้มครองทางสังคมยังเป็นประเด็นที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งว่ามี

สถานะเป็นสทิธมินษุยชนประการหนึง่	ทัง้ยงัเป็นแนวคดิพืน้ฐานของชดุนโยบายและแผนงานทีม่เีป้าหมายใน

การออกแบบเพือ่ขจัดและป้องกนัความยากจน	รวมถงึภาวะเปราะบางตลอดชวีติของประชากร	ภายใต้แนวคดิ

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(International	Labour	Organization	-	ILO)	การคุ้มครองทางสังคม	

ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ของประชากร/ประเด็นตั้งแต่เด็กและครอบครัว	การตั้งครรภ์และคลอดบุตร	การ	

ว่างงาน	การบาดเจ็บจากการท�างาน	ความเจ็บป่วย	ความชราภาพ	ความพิการ	และความคุ้มครองทางด้าน
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สขุภาพ	(International	Labour	Organization,	2017,	p.	xxix)	ด้านนโยบายการคุม้ครองทางสงัคมจะมคีวาม	

ครอบคลุมทั้งในเชิงการประกันสังคม	(social	insurance)	และการช่วยเหลือทางสังคม	(social	assistance)	

นอกจากน้ีการคุม้ครองทางสงัคมยงัได้ถูกกล่าวถงึในฐานะส่วนหน่ึงของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustain-

able	Development	Goals	-	SDGs)	ด้วยเช่นกัน	ดังเป้าประสงค์	1.3	ที่ว่าด้วยการด�าเนินการให้เป็นผลตาม	

ระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศและให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและ

เปราะบางภายในปี	พ.ศ.	2573	รวมถึงเป้าประสงค์อื่นๆ	ที่มีความเก่ียวเนื่องกับการสร้างความคุ้มครองทาง

สังคม	อาทิ	เป้าประสงค์	3.8	(การสร้างหลักประกันถ้วนหน้า)	และเป้าหมายที่	8	(การส่งเสริมการเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและการมีงานที่เหมาะสมส�าหรับทุกคน)

ทั้งน้ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จัดท�าข้อเสนอแนะและแนวทางการคุ้มครองทางสังคม	

พืน้ฐาน	(The	Social	Protection	Floor	-	SPF)	ข้ึนมาให้ประเทศสมาชกิใช้เป็นพืน้ฐานในการพฒันาการคุม้ครอง	

ทางสงัคม	การคุม้ครองทางสังคมพืน้ฐานดงักล่าวประกอบด้วย	4	ประเดน็หลกั	ได้แก่	1)	การเข้าถงึบรกิารและ

ระบบสาธารณสขุท่ีจ�าเป็นของทุกคน	2)	ความมัน่คงทางรายได้ข้ันพืน้ฐานส�าหรบัเดก็ทีเ่ป็นพ้ืนฐานในการเข้า

ถึงโภชนาการ	การศึกษา	และการดูแล	3)	ความมั่นคงทางรายได้และหลักประกันการว่างงานของประชากร	

วัยท�างานทุกกลุ่มที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ชีวิต	และ	4)	ความมั่นคงทางรายได้ของประชากรสูงวัย	

รวมถึงการช่วยเหลือทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	(International	Labour	Organization,	2012)		

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	การคุ้มครองทางสังคมจึงมีความครอบคลุมประเด็นเชิงนโยบายและการ

ปฏิบัติการท่ีกว้างขวาง	ครอบคลุมทั้งในมิติของการท�างานที่ปลอดภัย	การประกันการว่างงาน	ความม่ันคงใน

การท�างานและรายได้	การเข้าถึงบริการทางสุขภาพ	การเข้าถึงการศึกษาและการดูแล	รวมถึงเป็นพื้นฐานใน

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความยืนหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม	จากกรอบคิดดังกล่าว

สามารถน�ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการศกึษาสภาพการท�างาน	การเข้าถงึระบบสวสัดกิารและการคุม้ครองทาง

สงัคมของแรงงานในเศรษฐกจิแพลตฟอร์ม	รวมถึงประเดน็ท้าทายจากการขยายตัวของเศรษฐกจิแพลตฟอร์ม

ต่อความครอบคลุมของการสร้างความคุ้มครองทางสังคม	ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

รปูที ่1 แผนภาพแสดงประเด็นท้าทายจากการขยาย

ตัวของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มต่อความครอบคลุม

ของการสร้างความคุ้มครองทางสังคม
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1.4 การทบทวนวรรณกรรม 

เนื่องจากงานบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเป็นประเด็นใหม่	ทั้งยังได้รับการคาดหมายว่ามีแนวโน้ม

ที่รูปแบบการท�างานในอนาคต	(Future	of	works)	จะเปลี่ยนสภาพจากงานในรูปแบบปัจจุบันไปสู่งานบน	

แพลตฟอร์มมากข้ึน	ประเดน็ทีไ่ด้รับการศกึษามาก	ได้แก่	ผลกระทบทีเ่กิดต่อตลาดแรงงาน	สภาพการท�างาน	

การตคีวามความสมัพนัธ์การจ้างงาน	ความยดืหยุน่ในการท�างาน	ความปลอดภัยและสวสัดภิาพในการท�างาน	

การเลอืกปฏบิตั	ิการรวมกลุม่เพือ่ต่อรอง	รวมทัง้สวสัดิการและการคุม้ครองทางสงัคม	(De	Groen,	Kilhoffer,	

&	Lenaerts,	2018)	ส�าหรับงานศึกษาเรื่องการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคมของแรงงานบน

แพลตฟอร์มส่วนมากเป็นงานศกึษาในยโุรปและสหรฐัอเมรกิาซึง่การคุม้ครองทางสังคมและสทิธิในการเข้าถงึ

หลกัประกนัทางสงัคมเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐาน	งานศกึษามกัมจีดุเริม่ต้นจากข้อถกเถยีงในเรือ่งการตคีวามถงึความ

สัมพนัธ์การจ้างงาน	(Employment	Relations)	(De	Groen,	Kilhoffer,	&	Lenaerts,	2018)	ว่ามคีวามสมัพนัธ์

การจ้างงานในแบบนายจ้าง-ลกูจ้าง	(Employer-Employee)	กล่าวคอืแรงงานบนแพลตฟอร์มนัน้ถอืเป็นลกูจ้าง	

ของแพลตฟอร์มหรือไม่	หรือแรงงานบนแพลตฟอร์มมีสถานะเป็นผู้ประกอบการอิสระ	(Self-employed)	

ซึง่โดยมากการตคีวามความสัมพนัธ์การจ้างงานจะยดึกฎหมายแรงงานทีแ่ต่ละประเทศมอียูแ่ล้วเป็นบรรทดัฐาน	

(Lenaerts,	Beblavý,	&	Kilhoffer,	2017)

จากการส�ารวจวรรณกรรมพบว่า	การตีความความสัมพันธ์การจ้างงานเป็นปัจจัยหลักในการศึกษา	

การเข้าถึงสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม	จากการศึกษากรณีศึกษาในยุโรปและสหรัฐอเมริกาพบว่าม	ี

3	แนวทาง	คือ	แนวทางแรก	กฎหมายตีความความสมัพนัธ์การจ้างงานเป็นแบบนายจ้าง-ลกูจ้าง	เช่น	ประเทศ	

อังกฤษ	แรงงานจึงสามารถเข้าถึงสวัสดิการและหลักประกันทางสังคมได้	อาทิ	ค่าแรงข้ันต�่า	เงินบ�านาญ	

และเงินชดเชยวันหยุดประจ�าปี	แนวทางที่	2	กฎหมายตีความความสัมพันธ์การจ้างงานระหว่างแพลตฟอร์ม	

และแรงงานว่าแรงงานมีสถานะเป็นผู้ประกอบการอิสระ	มีผลท�าให้แรงงานบนแพลตฟอร์มที่ยึดงานบน	

แพลตฟอร์มเป็นอาชพีหลกัต้องรบัผดิชอบต้นทนุในการเข้าถงึสวสัดกิารและหลกัประกนัทางสงัคมด้วยตนเอง	

(De	Groen,	Kilhoffer,	&	Lenaerts,	2018)	และแนวทางที่	3	ในบางประเทศ	เช่น	ประเทศเบลเยียมและ	

ประเทศฝร่ังเศส	มกีารเสนอให้พิจารณาสถานะแรงงานบนแพลตฟอร์มใหม่ทีไ่ด้รบัการคุม้ครองต�า่กว่าแรงงาน

ทั่วไปแต่สูงกว่าผู้ประกอบการอิสระ	(Lenaerts,	Beblavý,	&	Kilhoffer,	2017;	Pilaar,	2018)

ในรายงานเรือ่งการคุม้ครองทางสงัคมของแรงงานในเศรษฐกจิแพลตฟอร์ม	(European	Parliament,	

2017)	ท่ีเสนอต่อคณะกรรมการการจ้างงานและกิจการสงัคมแห่งสหภาพยโุรป	(the	European	Parliament’s	

Committee	on	Employment	and	Social	Affairs)	ซึ่งได้จากการศึกษาเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในภาพรวม	

ทั่วท้ังสหภาพยุโรป	ได้ต้ังข้อสังเกตถึงความสามารถในการควบคุมที่แพลตฟอร์มมีต่อแรงงาน	โดยความ

สามารถในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมของแรงงานบนแพลตฟอร์มนั้นมีแนวโน้มแปรผกผันกับอิสรภาพ	

ทางการเงิน	กล่าวคือหากแรงงานต้องพึ่งพารายได้จากงานบนแพลตฟอร์มมาก	เช่น	มีรายได้ทางเดียวจาก	

งานบนแพลตฟอร์มหรือมีรายได้หลักจากงานบนแพลตฟอร์ม	จะยิ่งมีโอกาสเข้าถึงหลักประกันทางสังคมต�่า	

แรงงานท่ีพ่ึงพาการท�างานบนแพลตฟอร์มอย่างมากนี้	(Platform	Dependent	Workers)	มีรายได้น้อยกว่า	

รายได้เฉลี่ยถึง	43-62%	รายงานฉบับนี้ยังเผยให้เห็นว่าการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมของแรงงานบน

แพลตฟอร์มในสหภาพยุโรปอยู่ในระดับที่ต�่ามาก	แรงงานบนแพลตฟอร์มมากกว่า	70%	ไม่สามารถเข้าถึง

หลักประกันพื้นฐาน	เช่น	การสงเคราะห์การตั้งครรภ์	การดูแลเด็กเล็ก	และสิทธิในที่พักอาศัย	สาเหตุหลัก
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มาจากการจ้างงานบนแพลตฟอร์มนัน้	แรงงานถกูตคีวามทางกฎหมายเป็นผูป้ระกอบการอสิระ	ท�าให้สญูเสยี

การเข้าถงึสวัสดกิารและหลกัประกนัทางสงัคมทีคุ่ม้ครองโดยกฎหมายแรงงาน	ข้อเสนอหลกัประการหนึง่ของ

รายงานฉบบันีจ้งึเป็นการขอให้สหภาพยุโรปด�าเนนิการพจิารณาทบทวนกรอบของกฎหมายเพือ่ให้แรงงานบน

แพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม

การรวมกลุม่เพือ่ต่อรอง	(collective	bargaining)	ของแรงงานบนแพลตฟอร์มเป็นอกีประเดน็ส�าคญั	

ท่ีมคีวามเชือ่มโยงต่อประเดน็สวัสดภิาพและหลกัประกนัทางสงัคม	งานศกึษาของสถาบนัสหภาพแรงงานแห่ง

ยโุรป	(Daugareilh,	Pochet,	&	Degryse,	2019)	ได้ให้ความส�าคญักบัประเดน็นีเ้ป็นพเิศษ	เนือ่งจากการรวม	

กลุ่มเพื่อต่อรองเป็นภารกิจหลักของสหภาพแรงงาน	ผลการศึกษาการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองของแรงงานบน

แพลตฟอร์มในประเทศต่างๆ	ทัว่ยโุรป	พบว่านอกเหนอืไปจากแรงงานบนแพลตฟอร์มเองแล้ว	สหภาพแรงงาน

ระดับชาติแต่ละประเทศก็มีบทบาทส�าคัญในการร่วมต่อสู้เรียกร้องสิทธิของแรงงานร่วมกับแรงงานบน

แพลตฟอร์มด้วย	ในประเทศท่ีสหภาพแรงงานระดับชาติมีเอกภาพและมีความเข้มแข็ง	การรวมกลุ่มเพื่อ	

ต่อรองเป็นเครือ่งมอืส�าคญัส�าหรบัการต่อรองกบัแพลตฟอร์มและหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล

และด้วยเหตุท่ีขบวนการเคลื่อนไหวทางแรงงานของไทยไม่มีความเข้มแข็งและไม่มีลักษณะเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	(นภาพร	อติวานิชยพงศ์,	2561)	เราจึงไม่เห็นการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองทั้ง

โดยแรงงานบนแพลตฟอร์มและสหภาพแรงงานระดับชาติลักษณะเดียวกับในยุโรป	แรงงานในเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์มจึงอยู่ในสภาวะที่ถูกตัดขาดจากหลักประกันทางสังคมและถูกโดดเดี่ยว	ไม่มีพลังในการต่อรอง	

ส�าหรับประเทศไทย	งานศึกษาเกี่ยวกับสภาพการท�างานในรายงานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและ

ผลกระทบต่อแรงงานภาคบริการในประเทศไทย	(อรรคณัฐ	วันทนะสมบัติ	และ	เกรียงศักดิ์	ธีระโกวิทขจร,	

2561)	ซึ่งศึกษาแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	3	ประเภท	คือ	ยานพาหนะรับจ้างบนแพลตฟอร์มอูเบอร์	

(Uber)	บริการที่พักอาศัยบนแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี	(Airbnb)	และบริการท�าความสะอาดบนแพลตฟอร์ม	

บนีที	(BeNeat)	ได้ศึกษาสวัสดภิาพในการท�างานเบ้ืองต้นของแรงงานยานพาหนะรบัจ้าง	พบว่าแพลตฟอร์มมี	

อ�านาจเหนือไรเดอร์ในการก�าหนดสภาพการท�างานโดยสร้างสภาพควบคุมผ่านการอัลกอริทึมที่ซับซ้อนของ

แอปพลิเคชันซึ่งแพลตฟอร์มไม่เปิดเผยให้แรงงานทราบ	แพลตฟอร์มจูงใจให้แรงงานท�างานด้วยค่าตอบแทน

พิเศษ	แรงงานไม่มีอ�านาจต่อรองกับแพลตฟอร์ม	เส้นแบ่งระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัวถูกท�าให้

พร่าเลอืนลง	รบัภาระค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งจากการท�างานทัง้หมดไว้เอง	ไม่มกีลไกจดัการความขดัแย้งระหว่าง

แรงงานและผูรั้บบริการท่ีดพีอ	ต้องแบกรับความเสีย่งจากการถกูด�าเนนิคดทีางกฎหมายเนือ่งจากการให้บรกิาร

ในประเทศไทยยังถือว่าผิดกฎหมายไทยหลายมาตรา	ในเรื่องหลักประกันทางสุขภาพ	แรงงานยานพาหนะ

รับจ้างส่วนใหญ่เข้าถึงหลกัประกนัสขุภาพล่วงหน้า	มเีพยีงผูท้ีท่�าเป็นอาชีพเสรมิทีอ่ยูใ่นระบบประกันสงัคมจาก

งานประจ�า	และมีแรงงานส่วนน้อยที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ	ซึ่งมีหลักประกันสุขภาพตามสิทธิข้าราชการ

งานศกึษาเศรษฐกจิแพลตฟอร์ม	โดยเฉพาะธุรกิจส่งอาหารในประเทศไทยเร่ิมมใีห้เหน็มากขึน้	โดย

มากเป็นงานศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจที่เน้นเรื่องการแข่งขันทางการค้า	เช่น	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน

การเลอืกซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนั	การโฆษณาและการตลาด	(จฑุารตัน์	เกยีรตริศัม,ี	2558;	ชเนศ	ลกัษณ์

พันธุ์ภักดี,	2560;	ณัธภัชร	เฉลิมแดน,	2563;	ณัฐรุจา	พงศ์สุพัฒน์,	2561)	

ส�าหรับงานศึกษาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของแรงงานแพลตฟอร์มในประเทศไทยก็เริ่มม	ี

ให้เหน็มากขึน้ท้ังจากนกัวิชาการด้านแรงงานและกฎหมาย	อาทิ	บทความรูปแบบของงานทีไ่ม่มมีาตรฐานและ

แรงงานท่ีมีความเสี่ยงในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	(กฤษฎา	ธีระโกศลพงศ์,	2562)	ที่ชี้ให้เห็นว่าตามพระราช	
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บญัญัตปิระกนัสังคม	พ.ศ.	2533	แรงงานแพลตฟอร์มถกูท�าให้มสีถานะเป็นแรงงานท่ีไม่เป็นทางการ	(Informal	

worker)	เมือ่พิจารณาสัญญาจ้างระหว่างแรงงานกับบรษิทัแพลตฟอร์ม	พบว่ามลีกัษณะทีท่�าให้แรงงานมสีถานะ	

เป็นผู้รับจ้างอิสระ	ความคลุมเครือของสถานะของแรงงานส่งผลให้งานที่ท�ามีลักษณะเป็นงานสอดคล้องกับ

นยิามงานทีเ่สีย่ง	(กฤษฎาใช้ในความหมายเดยีวกบัค�าว่า	Precarious	Work	ในภาษาองักฤษ	ขณะทีใ่นรายงาน	

ฉบับนี้ผู้วิจัยใช้ค�าว่างานที่มีความเปราะบาง)	

ในบทความวิกฤตสิทธิแรงงานในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล:	ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง	“ไรเดอร์”	กับ	

แพลตฟอร์มท่ีรัฐเพกิเฉย	ภาสกร	ญีน่าง	(ภาสกร	ญีน่าง,	2564)	ชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหาของระบบกฎหมายทีต่าม	

ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	ท�าให้กฎหมายไม่มีศักยภาพเพียงพอจะสร้างสภาพการท�างานที่	

เป็นธรรมได้	ทั้งการท่ีกฎหมายไม่รองรับการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองของแรงงานกลุ่มนี้ท�าให้ปัญหาความขัดแย้ง	

ระหว่างแรงงานและแพลตฟอร์มคงอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ภาสกรได้น�ากรอบแนวคิดการท�างานที่เป็นธรรม	

ซึ่งเสนอโดย	Oxford	Internet	Institute	แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด	สหราชอาณาจักร	มาเป็นกรอบ	

ในการวิเคราะห์	และยังตั้งข้อสังเกตถึงความขัดแย้งกันเองในหมู่แรงงานแพลตฟอร์มส่งอาหารซึ่งส่งผลต่อ

ความเข้มแขง็ของการสร้างข้อเรียกร้อง	ซ่ึงภาสกรตัง้ข้อสนันษิฐานว่าเกดิจากการทีแ่รงงานขาดส�านกึทางชนชัน้

แรงงาน	ภาสกรเสนอให้มกีารยอมรบัแรงงานแพลตฟอร์มให้ได้รบัการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	

มกีารก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ของการท�างาน	ทัง้ในด้านค่าตอบแทน	สวสัดกิาร	และการคุม้ครองทางสงัคม	ผู้

วจิยัเหน็ว่าข้อเสนอของภาสกรเป็นข้อเสนอทีด่ใีนเชงิหลกัการ	ทว่ายงัขาดหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีจ่ะสนับสนนุ

ข้อเสนอ	เนือ่งจากภาสกรท�าการศกึษาโดยใช้บทสมัภาษณ์จากแหล่งข้อมลูทตุยิภมู	ิเช่น	หนงัสอืพมิพ์และเวบ็

ข่าวออนไลน์ในการสนับสนุนข้อโต้แย้งเป็นหลัก

งานวิจัยรูปแบบงานใหม่ของคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารที่ก�ากับโดยแพลตฟอร์ม	(เกรียงศักด์ิ	ธีระ	

โกวิทย์ขจร	และวรดุลย์	ตุลารักษ์,	2563)	เสนอสภาพการท�างานและความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับ	

คนงานส่งอาหารบนแพลตฟอร์มในมิติต่างๆ	ที่ครอบคลุมมากข้ึน	โดยยกการศึกษาจากกรณีศึกษาและการ

ต้ังข้อสังเกตจากงานศึกษาในต่างประเทศที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วมาเป็นข้อโต้แย้งหลัก	และยกกรณีศึกษาสภาพ

การท�างานของแรงงานส่งอาหารบนแพลตฟอร์มจากประเทศไทยท่ีนักวิจัยได้สัมภาษณ์มาสนับสนุนข้อ	

โต้แย้งโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานแพลตฟอร์มส่งอาหารรวม	20	คน	แบ่งเป็นแรงงานท่ีท�างานในเขต

กรุงเทพมหานคร	18	คน	และจังหวัดเชียงใหม่	2	คน	โดยมีระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	

จากการทบทวนวรรณกรรม	คณะผูว้จิยัเหน็ว่างานศกึษาวจิยัทีม่ผีูศึ้กษาไว้แล้วยงัมช่ีองว่างของการ

ศกึษาทีจ่ะท�าให้เข้าใจภาคส่วนต่างๆ	ของนเิวศเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มในธุรกิจบริการเรยีกรถส่วนตวั	บรกิาร

ขนส่งอาหารและสินค้าอย่างถ่องแท้	ยังไม่มีงานศึกษาลักษณะเฉพาะของธุรกิจและแรงงงานกลุ่มนี	้ในบริบท

ประเทศไทยท่ีใช้ระเบียบวิธวิีจัยเชงิปรมิาณและคณุภาพในประเดน็ทีจ่�าเป็นต่อการก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสม	

ท้ังคณุลกัษณะเชงิประชากร	การเข้าสูอ่าชพี	สภาพการท�างาน	ความสมัพนัธ์การจ้างงาน	การเข้าถงึสวสัดิการ

และหลกัประกนัทางสงัคมจากมมุมองของแรงงาน	ผูป้ระกอบการแพลตฟอร์ม	และหน่วยงานรฐั	ผูก้�ากบัดแูล	

งานวิจัยชิ้นนี้จะมีประโยชน์ในฐานะจุดเริ่มต้นในการศึกษาสถานะปัจจุบันของสภาพการท�างาน	การเข้าถึง

สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมของแรงงานบนแพลตฟอร์ม	โดยเฉพาะแรงงานในภาคส่วนยานพาหนะ

รับจ้างซึ่งยังไม่มีสถานะทางกฎหมายรับรอง	เพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเหมาะสมต่อรัฐ	และประโยชน์อีก

ประการหนึ่งคืองานศึกษานี้จะสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการศึกษาการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมของ

แรงงานแพลตฟอร์มประเภทอื่นต่อไป
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1.5 ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาสภาพการท�างาน	เข้าถึงระบบสวัสดิการ	และการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานใน

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยแบบผสมผสาน	(Mixed	Methods	Research)	ที่มีการเก็บ	

ข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานในธุรกิจบริการเรียก

พาหนะและธุรกิจการขนส่งที่อยู่ในแพลตฟอร์มดิจิทัล	บริษัทแพลตฟอร์ม	และหน่วยงานภาครัฐ

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	interview)	ด้วยแบบสอบถามที่ม	ี

โครงสร้าง	(Structured	interview)	กลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	ได้แก่	1)	แรงงานกลุ่มเป้าหมาย	2)	แรงงานกลุ่ม	

เป้าหมายหรือครอบครัวของแรงงานท่ีมปีระสบการณ์ประสบอบุติัเหตรุะหว่างการท�างาน	การเลือกกลุม่ตวัอย่าง	

จะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใน	2	รูปแบบ	คือ	การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	(Accidental	sampling)	

ในกลุ่มตัวอย่างแรก	และส�าหรับกลุ่มท่ี	2	ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	และ	

การแนะน�าจากผู้ให้ข้อมูลกลุ่มแรก	(Snowball)	โดยหาข้อมูลผู้เคยมีประสบการณ์ประสบอุบัติเหตุจากการ	

สืบค้นทางโซเชยีลมเีดยีทีแ่รงงานรวมกลุม่กนัหรอืให้การอ้างถงึ	หรอืแนะน�าผ่านการให้ข้อมลูของกลุม่ตัวอย่างแรก

การวิเคราะห์ข้อมูลท�าโดยการจัดกลุ่มของค�าตอบเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นที่

ได้จากกลุม่ตวัอย่างแรก	หลงัจากนัน้จะเชญิตวัแทนผูใ้ห้ข้อมลูบางคนโดยการคดัเลอืกจากผูใ้ห้ข้อมลูทีม่คีวาม

กระตือรือร้นกับงานศึกษาเมื่อครั้งเก็บข้อมูลเพื่อจัดประชุมกลุ่ม	ทั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ก�าหนดจ�านวนและวิธีการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แรงงานหรือผู้ให้บริการในธุรกิจเป้าหมาย	

ใน	กทม.	320	คน	และ	ต่างจังหวัด	115	คน
435 Accidental	sampling

แรงงานหรือสมาชิกในครอบครัวของแรงงาน

ที่มีประสบการณ์ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

ท�างาน

50
Snowball	and	Purposive		

sampling

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนกลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่	1	แรงงานในธุรกิจบริการเรียกรถส่วนตัวและบริการขนส่งอาหารและสินค้า	เกณฑ์

การพิจารณาคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่างคือ	เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มประเภท

ธุรกิจบริการเรียกรถส่วนตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครและยินดีที่จะเข้าร่วมการศึกษา	โดยได้ก�าหนดสัดส่วน

กลุ่มเป้าหมายตามคุณลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้วิจัยในการวิเคราะห์

เปรียบเทียบสภาพปัญหาการเข้าถึงระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม	

แบ่งออกเป็น	1)	ความแตกต่างระหว่างแรงงานทีท่�างานในแพลตฟอร์มทีแ่ตกต่างกนั	ซึง่ประกอบไปด้วยแรงงาน	

จาก	4	แพลตฟอร์ม	ได้แก่	1.	LINE	MAN	(ไลน์แมน)	2.	Grab	(แกร็บ)	3.	Foodpanda	(ฟู้ดแพนด้า)	และ	
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4.	Get	(เกต็)	โดยไม่ได้แบ่งสดัส่วนจ�านวนของแรงงานทีท่�างานในแต่ละแพลตฟอร์ม	2)	ความแตกต่างระหว่าง	

ช่วงวัยแรงงาน	จะแบ่งสดัส่วนการเก็บข้อมลูแรงงานโดยเฉลีย่เท่าๆ	กัน	ทัง้วยัแรงงานตอนต้น	(อาย	ุ18-29	ปี)	

วัยแรงงานตอนกลาง	(อายุ	30-44	ปี)	และวัยแรงงานตอนปลาย	(อายุ	45	ปีขึ้นไป)

กลุม่ตวัอย่างที	่2	ลกัษณะเช่นเดยีวกบักลุม่ตวัอย่างท่ี	1	และมปีระสบการณ์ประสบอบุตัเิหตรุะหว่าง

การท�างาน	หรือสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างท่ีเต็มใจให้ข้อมูล	กรณีที่แรงงานไม่สามารถให้ข้อมูลได้

เพราะยังมีอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตไปแล้ว	

เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง 

หากกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามแล้ว	แต่ไม่สามารถตอบค�าถามได้ครบ

ทุกข้อ	ผู้วิจัยจะไม่น�าข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เหล่าน้ีมาวิเคราะห์	และจะหากลุ่มตัวอย่างมาทดแทนโดยใช้เกณฑ์

การคัดเข้าเดียวกับกลุ่มตัวอย่างใหม่ที่มาแทนที่

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดต่อและวิธีการเข้าถึงผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

การเข้าถงึกลุม่ตวัอย่างกลุ่มที	่1	คอืแรงงานในธรุกจิบรกิารเรยีกรถส่วนตวั	และบรกิารขนส่งอาหาร

และสินค้าจะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	(Accidental	sampling)	โดยการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บ	

ข้อมูลครอบคลุมบริเวณศูนย์กลางเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร	ศูนย์การค้า	ศูนย์อาหาร	ซึ่งเป็นแหล่งรวม	

ผู้ให้บริการขนส่งบนแพลตฟอร์มการขนส่ง	และเป็นสถานทีท่ีม่กีารกระจกุตวัของกลุม่ตวัอย่างเป็นจ�านวนมาก

การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่	2	ผู้วิจัยจะสืบค้น	หาข้อมูลผู้เคยมีประสบการณ์ประสบอุบัติเหตุ

จากการสืบค้นทางโซเชียลมีเดียที่แรงงานรวมกลุ่มกันหรือให้การอ้างถึง	หรือแนะน�าผ่านการให้ข้อมูลของ

กลุ่มตัวอย่างแรก	โดยผู้วิจัยจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้ง	2	กลุ่มด้วยการพูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับการท�างานบน

แพลตฟอร์ม	แนะน�าตวัผูว้จิยั	ชีแ้จงจดุประสงค์ของการศึกษา	หากกลุม่เป้าหมายยนิดีจะเข้าร่วมการศึกษาจงึ

ด�าเนินการตามกระบวนการต่อไป	หรือหากกลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกให้ขอ้มูลในวันเวลาดังกล่าว	และยินยอม

ให้ข้อมูลติดต่อ	ผู้วิจัยจะด�าเนินการติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพื่อนัดหมายล่วงหน้า	ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการพิทักษ์สิทธ	ิ

ป้องกันความเสี่ยง	และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย	

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	

ผู้เข้าร่วมวิจัย	(กลุ่มตัวอย่าง)	มีสิทธิ์ถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์	โดยไม่

ต้องแจ้งเหตผุล	ซึง่การถอนตัวออกจากการวิจยัจะไม่มผีลกระทบทางลบใดๆ	ต่อผูเ้ข้าร่วม	และผูว้จิยัจะปฏิบตัิ

ต่อผูเ้ข้าร่วมวจิยัตามเอกสารข้อมลูทีเ่ป็นค�าชีแ้จงต่อผูเ้ข้าร่วมการวจิยั	และข้อมลูใดๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัผูเ้ข้าร่วม

การวิจัย	ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับ	โดยจะน�าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น	และไม่มีข้อมูลใดใน

การรายงานที่จะน�าไปสู่การระบุตัวผู้เข้าร่วมวิจัย
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ธุรกิจแพลตฟอร์ม
ส่งผู้โดยสารและอาหาร

ในประเทศไทย

02
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2.1 ภาพรวมธุรกิจและเศรษฐกิจ

ก่อนการมาถึงของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	ธุรกิจตัวกลางจัดหาพาหนะส่งผู้โดยสารไม่ใช่เรื่องใหมใ่น	

สงัคมไทย	แต่เดิมมผีูป้ระกอบการในธรุกจินีห้ลายลกัษณะ	ทัง้ในฐานะบรกิารทีอ่�านวยความสะดวกให้ผูโ้ดยสาร

ของกลุ่มสหกรณ์ผู้ขับรถแท็กซี่มิเตอร์	หรืออีกลักษณะคือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องจดทะเบียน

ธุรกิจเฉพาะและได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก	ซึ่งจะให้บริการรับส่งได้เฉพาะจุด	ไม่สามารถรับ	

ผู้โดยสารท่ัวไปได้	รถท่ีมาให้บริการในลักษณะนี้ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยตามพระราช

บญัญตัขินส่งทางบกและได้รับการจดทะเบียนเฉพาะ	เมือ่จดทะเบยีนจะได้ป้ายทะเบยีนสีเขยีว	ซึง่คนท่ัวไปเรยีก

ว่า	“แท็กซี่ป้ายเขียว”	นอกจากยานพาหนะ	ตัวผู้ขับรถแท็กซี่ทั้งสองประเภทต้องได้รับใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์

สาธารณะจึงจะสามารถประกอบอาชีพได้	ค่าโดยสารถูกควบคุมไม่เกินอัตราที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ

ส�าหรับจักรยานยนต์รับจ้างนั้นไม่มีธุรกิจตัวกลางท�าหน้าที่จับคู่	เม่ือมีการจัดให้เป็นบริการขนส่ง

สาธารณะตามกฎหมาย	กรมการขนส่งทางบกมข้ีอบงัคบัให้รบัส่งได้ภายในพืน้ทีใ่ห้บรกิารของวนิ	ไม่อนญุาตให้

รับส่งนอกพื้นที่เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างวิน	ลักษณะคล้ายกับแท็กซี่ที่มีข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย

ของผู้โดยสาร	เช่น	ขนาดของเคร่ืองยนต์	รถจักรยานยนต์ที่น�ามาใช้ต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก	

และผู้ขับขีต้่องได้รบัใบขบัขีจั่กรยานยนต์สาธารณะ	ค่าโดยสารกถ็กูควบคมุให้เรยีกเกบ็ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

เมื่อมีธุรกิจแพลตฟอร์มท่ีให้บริการจับคู่ผู้โดยสารและแท็กซ่ีหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	แพลตฟอร์ม

ที่เปิดให้บริการมิได้จ�ากัดว่าเฉพาะยานพาหนะและผู้ขับขี่เท่านั้นที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มได้	จึงเปิดโอกาส

ให้ผู้ที่ไม่มียานพาหนะที่จดทะเบียนเป็นรถสาธารณะและไม่มีใบขับขี่สาธารณะสามารถประกอบอาชีพได้	ใน

มุมผู้บริโภคอาจมองได้ว่าเป็นทางเลือกในการใช้บริการ	เนื่องจากการให้บริการแบบเดิมแม้มีข้อก�าหนด	กฎ

ระเบียบ	เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค	โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย	แต่ก็มีลักษณะเหมือนการผูกขาดโดยรัฐ	

และบ่อยคร้ังทีผู่ใ้ห้บรกิารไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย	สร้างความเบือ่หน่าย	เมือ่มผีูเ้สนอบรกิารลักษณะเดยีวกันจึง

รู้สกึว่าอ�านาจในการต่อรองกลบัมาอยูใ่นมอืผูบ้รโิภคอกีครัง้	แม้การให้บรกิารโดยแพลตฟอร์มจะเป็นกจิกรรม

ทีผ่ดิกฎหมายและไม่ได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนด	ผูบ้รโิภคกย็นิดทีีจ่ะแบกรบัความเสีย่ง	เมือ่ความมัน่คงทางอาชพี

ของกลุ่มผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้มาก่อนถูกสั่นคลอนโดยแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับ

ของกฎหมายเข้ามาแข่งขันในอาชีพเดียวกันได้	การตอบโต้จึงเกิดขึ้น	กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่และ

จกัรยานยนต์รบัจ้างรวมตวักนัประท้วงต่อรฐั	ต่อบรษิทัแพลตฟอร์ม	และตวัผูป้ระกอบอาชพีผ่านแพลตฟอร์ม

ด้วย	มุมมองของผูท้ีอ่ยูใ่นอาชพีนีม้าก่อนเรยีกร้องให้รฐับงัคบัใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ	หากไม่สามารถ

บงัคบัใช้กฎหมายได้ถอืว่าเป็นการปฏบัิตทิีท่�าให้เกดิการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม	เนือ่งจากพวกเขาต้องอยูภ่ายใต้	

ข้อบังคับของกฎหมาย	ขณะที่รัฐไม่สามารถบังคับอีกฝ่ายได้	และรัฐเอาผิดได้เฉพาะกับผู้ที่ท�างานผ่าน

แพลตฟอร์มเท่านัน้	ไม่สามารถเอาผดิบรษัิทแพลตฟอร์มได้	เพราะบรษิทัอ้างว่าเป็นเพยีงตวักลางให้บรกิารใน

การจบัคูค่วามต้องการเท่านัน้	ขณะทีก่ารให้บรกิารลกัษณะเดียวกันของบริษทัแพลตฟอร์มเดยีวกันในประเทศ

เมียนมา	บริษัทอนุญาตให้ที่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้คือผู้ขับแท็กซี่อย่างถูกกฎหมายเท่านั้น

ด้านการปฏิบัติของแพลตฟอร์มต่อผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม	แม้จะให้ค่าตอบแทนสูงและมี	

รูปแบบการท�างานท่ียืดหยุ่นในช่วงแรก	แต่เมื่อแพลตฟอร์มได้รับความนิยมก็มีการปรับลดค่าตอบแทนและ

ปรับรูปแบบการท�างาน	สร้างสภาพควบคุมผ่านอัลกอริทึมและระบบการให้คุณให้โทษ	ความสัมพันธ์การจ้าง

งานที่คลุมเครือท�าให้ผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มไม่มีสถานะแรงงานตามค�าจ�ากัดความทางกฎหมาย	บริษัท
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แพลตฟอร์มไม่ต้องจัดสวัสดิการที่พึงได้รับและเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสังคม

ความขัดแย้งและการเผชิญหน้าลักษณะน้ียังคงด�ารงอยู่	แม้จะลดความเข้มข้นลงเม่ือบริษัทแพลต-	

ฟอร์มหนัเหความสนใจไปสูก่จิกรรมทางเศรษฐกจิรูปแบบใหม่บนโครงสร้างธุรกจิเดมิ	นัน่กค็อืธุรกจิส่งอาหาร

ซึง่เป็นธรุกจิทีม่ขีนาดตลาดใหญ่กว่า	ทัง้ยงัไม่มกีฎหมายหรอืข้อบงัคบัในลกัษณะเดยีวกนักบัการส่งผูโ้ดยสาร

ธรุกจิบรกิารส่งอาหารก็ไม่ใช่เรือ่งใหม่ในสงัคมไทย	หากแต่เป็นรปูแบบการให้บรกิารทีม่มีาก่อนหน้า

การมาถงึของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มแล้ว	บรกิารส่งอาหารแต่เดมิมรีปูแบบทีเ่ป็นบรกิารอ�านวยความสะดวกให้

แก่ผู้บริโภคโดยผู้ประกอบการที่มีธุรกิจหลักคือกิจการร้านอาหาร	โดยเฉพาะร้านอาหารเชนสโตร์ฟาสต์ฟู้ด

จากต่างประเทศ	เช่น	พิซซ่าฮัท	เคเอฟซี	แมคโดนัลด์	หรือผู้ประกอบการร้านอาหารไทยอย่าง	บริษัท	เอ็มเค	

เรสเตอรองท์	จ�ากดั	การให้บรกิารส่งอาหารได้รบัความนยิมและแพร่หลายมากขึน้ในระยะหลงั	กระทัง่การรบั

ประทานอาหารบางประเภททีเ่ป็นอาหารกึง่ส�าเร็จท่ีผูบ้รโิภคต้องมกีระบวนการปรงุด้วยตวัเอง	เช่น	หมกูระทะ	

ก็ยังมีบริการส่งถึงบ้านผู้บริโภคเพื่ออ�านวยความสะดวก	ขั้นตอนการให้บริการมีการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ไม่	

ซบัซ้อน	ผูบ้รโิภคสามารถสัง่อาหารผ่านโทรศพัท์มายงัโอเปอเรเตอร์ซึง่ท�าหน้าทีร่บัค�าสัง่ซือ้	หลงัจากนัน้จะแจ้ง

ค�าสัง่ให้ปรงุอาหารและสถานทีจ่ดัส่งไปยงัสาขาทีอ่ยูใ่กล้กบัสถานทีจ่ดัส่งอาหารตามค�าสัง่ของผูบ้รโิภค	ต่อมา

เมื่ออินเทอร์เน็ตแพร่หลาย	ผู้ประกอบการร้านอาหารได้เปิดให้บริการสั่งอาหารผ่านเว็บไซต์	ผู้ประกอบการ

บางรายเริ่มพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม่เพื่อให้สามารถปรุงอาหารและบริการส่งถึงบ้านโดยลดขนาดของร้าน

ให้เหลอืเพยีงหนึง่ถงึสองโต๊ะหรอืไม่เปิดให้รบัประทานทีร้่านเลย	ซึง่ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถลดต้นทนุการ

ด�าเนินงานไปได้มาก	ทั้งค่าเช่า	ค่าสาธารณูปโภค	และค่าจ้างพนักงาน	ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ใช้	

รูปแบบนี้	เช่น	โดมิโนพิซซ่า

ส่วนแรงงานซึ่งก็คือพนักงานผู้ท�าหน้าที่ส่งอาหารในธุรกิจส่งอาหารแบบเดิม	มีทั้งที่มีสถานะเป็น

ลูกจ้างของบริษัทและพนักงานบางเวลา	(Part-time	employee)	แต่ทั้ง	2	ประเภทก็ได้รับการคุ้มครองทาง	

กฎหมายเร่ืองค่าตอบแทนขั้นต�่าตามท่ีกฎหมายก�าหนด	มีสิทธิขั้นพื้นฐานในสวัสดิการของบริษัทและการ

คุ้มครองทางสังคม	มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่มากข้ึนเมื่ออายุงานมากข้ึน	มีความก้าวหน้าในสายงาน	และ

สามารถรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

การมาถึงของเศรษฐกจิแบบแพลตฟอร์มส่งผลกระทบทัง้ในเชิงบวกและลบต่อรปูแบบธรุกจิส่งอาหาร

และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทกุกลุม่ในนเิวศเศรษฐกิจ	สิง่ทีเ่ปลีย่นไปจากนเิวศเศรษฐกิจเดมิคอื	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

เพิม่คอืบริษทัแพลตฟอร์มซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการจบัคู	่ส�าหรบัผูป้ระกอบการร้านอาหาร	ผลกระทบใน

แง่ดคีอืผูป้ระกอบการมเีคร่ืองมอืท่ีมปีระสิทธภิาพมากขึน้	สามารถให้บรกิารทีต่อบสนองความต้องการผูบ้รโิภค

ได้ดีย่ิงขึ้น	ลดต้นทุนการด�าเนินการ	สร้างผลประกอบการและผลก�าไรมากข้ึน	ทว่าต้องแลกมาด้วยการแบ่ง	

ส่วนแบ่งจากยอดขายให้แพลตฟอร์มในอตัราสงู	ผูป้ระกอบการโดยมากมองส่วนแบ่งทีต้่องแบ่งให้แพลตฟอร์ม

ว่าเป็นต้นทนุท่ีเพิม่ขึน้และรับมอืด้วยกลยทุธ์ด้านราคา	กล่าวคอื	หากไม่ปรบัราคาขายบนแพลตฟอร์มให้สงูข้ึนก็

ลดปรมิาณอาหารเพือ่ชดเชยส่วนท่ีต้องแบ่งให้แพลตฟอร์ม	ส่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภคทีแ่ม้จะได้รบัความสะดวก

สบายและมีตัวเลือกในการได้รับบริการที่หลากหลายแต่ก็มีต้นทุนการซื้ออาหารสูงข้ึน	ในมุมของแรงงาน	แม้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจลักษณะนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างโอกาสทางอาชีพ	การเข้าสู่อาชีพมีต้นทุนไม่

มากนกั	มคีวามยดืหยุน่ส�าหรบัแรงงานทีม่เีงือ่นไขบางเรือ่ง	เช่น	เวลาในการท�างาน	แต่สถานะทางกฎหมายที	่

ก�า้กึง่ระหว่างการเป็นแรงงงานทีม่คีวามสมัพันธ์การจ้างงานแบบลกูจ้าง-นายจ้าง	และแรงงานอสิระ	หรอืผูร้บัเหมา	

ช่วงทีม่คีวามสมัพนัธ์การจ้างงานเป็นผูว่้าจ้าง-ผูร้บัจ้าง	ท�าให้แรงงานได้รบัผลกระทบหลายมติิ	ทัง้เรือ่งมาตรฐาน
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การท�างาน	ค่าตอบแทน	สภาพการท�างาน	สวัสดกิาร	และการคุ้มครองทางสงัคม	ซึง่เป็นหวัใจส�าคัญท่ีงานวจิยั

ชิ้นนี้ต้องการส�ารวจ

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	เป็นตัวเร่งให้เห็นความไม่สมมาตรของโอกาสทางธุรกิจของ

แพลตฟอร์มส่งอาหารและปัญหาที่ไม่ได้ยังรับการแก้ไข	เมื่อรัฐบาลมีมาตรการให้ประชาชนเว้นระยะห่างทาง

กายภาพและประกาศห้ามรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร	อนุญาตให้ซ้ือกลับไปรับประทานที่ที่พักเท่านั้น	

เปลี่ยนสถานะของแพลตฟอร์มส่งอาหารจากตัวเลือกในการให้บริการไปสู่ความจ�าเป็นที่ต้องปฏิบัติ	ส�าหรับ

ผู้ประกอบการ	นี่คือโอกาสทองที่จะสร้างการเติบโตและสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	(ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย,	2564)	ประเมินภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารในปี	พ.ศ.	2564	ว่ารายได้รวมจะลดลงถึง	6	หมื่น

ล้านบาท	ขณะที่ธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารจะเติบโตสวนทางกับอุตสาหกรรม	โดยจะเติบโตจากเดิมด้วย

ปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์และมาตรการของรัฐ	ในอัตราร้อยละ	18.4-24.4	มูลค่าตลาด	5.31-5.58	

หมื่นล้านบาท	จ�านวนการสั่งไม่น้อยกว่า	120	ล้านคร้ัง	ซึ่งเป็นจ�านวนที่มากเป็น	3	เท่าของสถานการณ์ปกติ

ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิด-19	ในปี	พ.ศ.	2562	ที่มีจ�านวนครั้งการสั่งอยู่ที่	35-45	ล้านครั้ง	ปัจจัย

สนับสนุนจะท�าให้เกิดการเข้าสู่ธุรกิจส่งอาหารมากข้ึนจากผู้ประกอบการธุรกิจอื่น	ดังที่เกิดขึ้นเป็นหลักฐาน

เชงิประจกัษ์	เช่น	แอปพลเิคชนั	Robinhood	ของธรุกจิในเครอืธนาคารไทยพาณชิย์	Airasia	Super	App	ของ	

กลุม่แอร์เอเชยีทีซ่ือ้กจิการแพลตฟอร์ม	Gojek	ในประเทศไทย	การเข้าสูต่ลาดแอปพลเิคชนัส่งอาหารของกลุม่	

Sea	จากประเทศสิงคโปร์	ที่มีธุรกิจหลักเป็นเจ้าตลาดแพลตฟอร์ม	e-marketplace	อย่าง	Shopee	และ	

แอปพลิเคชัน	True	Ryde	ของกลุ่มทรู	ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

กิจการขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจประเภทอ่ืนไม่ได้เข้าสู่ธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารเพียง

เพราะขนาดของตลาดที่ใหญ่และศักยภาพในการเติบโตของตลาด	แต่ยังเป็นเพราะสามารถใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลและฐานลูกค้าท่ีมีอยู่ในการหนุนเสริมความสามารถทางการแข่งขัน	หรือในทางกลับกัน	การลงทุน

ในธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารจะช่วยหนุนเสริมธุรกิจหลักของกิจการขนาดใหญ่เหล่านั้นให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน	

เราจึงเห็นบริษัทที่เป็นธุรกิจในเครือธนาคารไทยพาณิชย์คือแพลตฟอร์ม	Robinhood	ประกาศว่าการด�าเนิน	

กจิกรรมเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมท่ีแสดงความรบัผดิชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility	-	CSR)	

ที่พร้อมจะขาดทุน	150	ล้านบาท	(Mrs.	OK,	2563)

ฉากทัศน์ใหญ่ของธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้	คือการแข่งขันของผู้

ประกอบการที่กระโจนเข้าแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดที่มีขนาดใหญ่ข้ึนทุกป	ีในส่วนถัดไปจะขยายภาพให้เห็น

การด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการแพลตฟอร์มซึง่เน้นไปทีแ่พลตฟอร์มส่งอาหารรายใหญ่บางรายทีจ่ะช่วยให้

เห็นภาพรวมของนิเวศธุรกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในประเทศไทย

2.2 ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสาร
และอาหารในประเทศไทย

2.2.1 Foodpanda

Foodpanda	ถอืเป็นแอปพลเิคชนัส่งอาหารทีเ่ข้ามาด�าเนนิธุรกจิเป็นรายแรกๆ	ของไทย	รวมถึงเป็น	

รายแรกๆ	ของอาเซียน	Foodpanda	ก่อตั้งโดย	Rocket	Internet	บริษัทโฮลดิ้งที่คอยปลุกปั้นหรือถือหุ้นใน	
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สตาร์ตอัปมากมายทั่วโลก	(ลงทุนแมน,	2564)	Foodpanda	ได้เริ่มกิจการในสิงคโปร์ปี	พ.ศ.	2555	ก่อนจะ	

ประสบความส�าเร็จและขยายไปสู่ประเทศไทย	มาเลเซีย	และฟิลิปปินส์	ในปีเดียวกัน	ระหว่างปี	พ.ศ.	2556-	

2558	ได้ขยายไปให้บรกิารอกีในหลายประเทศ	เช่น	อนิเดีย	โรมาเนยี	บงักลาเทศ	และฮงัการ	ี(Wee,	2013)	

จนปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการใน	16	ประเทศ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2559	“Delivery	Hero”	บริษัทสัญชาติเยอรมัน	

ที่มีธุรกิจส่งอาหารในมากกว่า	40	ประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรป	เอเชีย	ละตินอเมริกา	มีแพลตฟอร์มบริการส่ง

อาหารในเครือไม่ต�า่กว่า	25	แพลตฟอร์ม	(SWIVEL,	2563)	ได้เข้าซือ้	Foodpanda	จากทาง	Rocket	internet	

ข้อมูล	ณ	พ.ศ.	2563	Delivery	Hero	เปิดเผยว่าไตรมาสแรกของปีดังกล่าว	บริษัทท�าสถิติ	

รบัออเดอร์ไปมากถงึ	239	ล้านออเดอร์	และท�ารายได้ไปมากถงึ	515	ล้านยโูร	(ประมาณ	18,196	ล้านบาท)	

เนือ่งด้วยผลกระทบจากไวรสัโควิด-19	จงึท�าให้ได้รบัความสนใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแพลตฟอร์มเพิม่ขึน้ถงึ	92%	

โดยในสิงคโปร์	มาเลเซีย	ไทย	ฟิลิปปินส์	ปากีสถาน	ฮ่องกง	และไต้หวัน	Foodpanda	ท�าเงินไปถึง	201	ล้าน	

ดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	7,102	ล้านบาท)	(Mrs.	Ok,	2563)

นอกจากนั้น	Foodpanda	ยังมี	Cloud	Store	อีกมากกว่า	150	แห่งใน	40	เมืองของ	8	ประเทศ	

ได้แก่	สิงคโปร์	มาเลเซีย	ไทย	ไต้หวัน	ฮ่องกง	บังคลาเทศ	ปากีสถาน	และฟิลิปปินส์	ทั้งยังมีเป้าหมายจะเปิด

บริการ	Pandamart	ใน	12	ประเทศ	ภายในปี	พ.ศ.	2564	(prakai,	2563)

ในประเทศไทย	Foodpanda	เป็นบริการส่งอาหารรายแรกที่ประกาศว่ามีพื้นที่บริการครอบคลุมถึง	

77	จงัหวดัทัว่ประเทศ	มพีนัธมติรร้านอาหารเพิม่มากกว่า	70,000	ร้าน	(WorkpointTODAY,	2563)	หลงัจาก	

ก่อนหน้านี้ในปี	พ.ศ.	2557	Foodpanda	ใช้กลยุทธ์	Hyperlocalization	ขยายการให้บริการไปยังต่างจังหวัด	

แทนการต่อสู้กบับริการส่งอาหารท่ีมีมากมายในกรงุเทพฯ	โดยเชยีงใหม่เป็นจงัหวดัแรกในภมูภิาคที	่Foodpanda	

ขยายการให้บริการไปถึง	(eukeil.ee,	2563)

นอกจากบริการส่งอาหารแล้ว	Foodpanda	ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันที่เข้าแข่งขันในบริการฝากซื้อ	

สินค้า	ในปี	พ.ศ.	2563	ได้เปิดตัว	Pandamart	บริการร้านค้านออนไลน์ด้วยระบบ	Cloud	store	ที่ส่งสินค้า	

ต่างๆ	ให้ผู้ใช้บรกิารโดยไม่มหีน้าร้าน	แต่	Pandamart	แตกต่างจากบรกิารอืน่ๆ	คอื	มคีลงัสนิค้าของตนเองอยู่	

7	พืน้ท่ีในกรุงเทพฯ	ไม่ว่าจะเป็น	วัฒนา,	ลาดพร้าว,	สาทร,	งามวงศ์วาน,	สทุธิสาร,	บางนา	และธนบรุ	ีรวมทัง้	

ยงัมบีรกิารฝากซ้ือสินค้าในรูปแบบ	Retail	Business	ทีจ่บัมอืกบักบัร้านสะดวกซือ้และซเูปอร์มาร์เกต็ทัง้รายเลก็	

และรายใหญ่ให้สามารถสัง่ซือ้สนิค้าจากร้านมากกว่า	2,700	แห่ง	ซึง่จะสามารถใช้บรกิารนอกพืน้ทีก่รงุเทพฯ	

และปรมิณฑลได้	และในปี	พ.ศ.	2564	Foodpanda	ยงัได้จบัมอืกับ	Big	C	ให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถซ้ือสนิค้ามาก

กว่า	2,000	รายการจากทัง้	Big	C	และ	mini	Big	C	700	แห่งทัว่ประเทศไทย	ในรปูแบบ	Quick	Commerce	ที่

รับประกันว่าผู้ใช้จะได้รับสินค้าภายในเวลา	25	นาที	(PR	News,	2564)

ช่วงเดอืนกรกฎาคม	2564	Foodpanda	ต้องเผชญิกับวกิฤตคร้ังส�าคัญจากกระแส	#แบนfoodpanda	

ทีต่ดิเทรนด์โซเชยีลมเีดยีจนส่งผลกระทบทัง้ต่อตวับรษิทั	ไรเดอร์	และพนัธมติรร้านค้า	อนัเป็นผลมาจากการ	

แสดงจดุยืนทางการเมอืงของผูด้แูลการสือ่สารบนสือ่โซเชยีลของ	Foodpanda	แม้บรษิทัจะรบีออกแถลงการณ์	

อย่างเป็นทางการเพือ่ขออภยัและแสดงความเสยีใจทีท่�าให้ผูใ้ช้บรกิารและร้านค้าพนัธมติรไม่พอใจและผดิหวงั	

กับการตอบความเห็นในช่องทางทวิตเตอร์โดยพนักงาน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเห็นของบริษัทและไม่ได้รับ	

อนุมัติจากบริษัท	แต่จากการให้สัมภาษณ์กับสื่อประชาชาติธุรกิจ	ผู้บริหารระดับสูงของ	Foodpanda	ก็ได้	

ยอมรับว่าร้านค้าและยอดออเดอร์ลดลง	(แต่ไม่เปิดเผยตัวเลข)	นอกจากนี้ผู้บริหารบริษัทยังได้ให้ข้อมูลว่า	

Foodpanda	มีจ�านวนร้านอาหารที่เข้าร่วมประมาณ	150,000	ร้าน	มีไรเดอร์	130,000	คน	และมีทีมงานที่	
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คอยสนบัสนนุพาร์ตเนอร์ในประเทศมากกว่า	1,000	คน	(ประชาชาตธุิรกิจ,	2564)	ซึง่จ�านวนไรเดอร์นีต้�า่กว่า	

การประเมินของเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจท่ีเคยประเมินไว้ว่า	Foodpanda	มีไรเดอร์สูงถึง	600,000	คนเลย	

ทีเดียว	(ฐานเศรษฐกิจ,	2564)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	7	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)	ระบุว่าบริษัท	

เดลิเวอรี่	ฮีโร่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันที่	2	มีนาคม	พ.ศ.	2555	ทุนจดทะเบียน	

204,000,000	บาท	มลูค่าหุน้และสดัส่วนการลงทนุจ�าแนกตามสัญชาติ	(ข้อมลูปี	พ.ศ.	2560-2564)	สญัชาติ

เยอรมัน	204,000,000.00	บาท	(100%)	ทีต่ัง้	2034/88	ชัน้19,	2034/118,	2034/119	ชัน้	27,	2034/129,	

2034/130	ชั้น	30	อาคารอิตัลไทย	ทาวเวอร์	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	บางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	

รายชือ่คณะกรรมการ	1.	นายอเลก็ซานเดอร์	เฟลด์	2.	นายเจคอ็บ	เซบาสเตยีน	แอนเกอร์เลอร์	3.	นายฮนัเนส	

เฮ้าส์วาลด์	และ	4.	นายคริสโตเฟอร์	ลิน

ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน:	46900	การขายส่งสินค้าทั่วไป	วัตถุประสงค์ตอนจดประกอบ

ธุรกิจ:	ตลาดแบบตรงเพื่อจ�าหน่ายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้ว	ประเภทธุรกิจที่

ส่งงบการเงินปีล่าสุด:	46102	การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญา

จ้าง	วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด:	เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต

ในปี	พ.ศ.	2561	บริษัทฯ	มรีายได้รวม	258,950,064.48	บาท	ขาดทนุสทุธิ	138,795,390.50	บาท	

พ.ศ.	2562	มรีายได้รวม	818,156,828.37	บาท	ขาดทุนสทุธ	ิ1,264,503,583.82	บาท	และ	พ.ศ.	2563	มี

รายได้รวม	4,375,128,919	บาท	ขาดทุนสุทธิ	3,595,901,657	บาท

งบก�าไรขาดทุน บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

หน่วย:บาท 2561 2562 2563

รายได้หลัก 240,724,644.64 16,897,647.22 4,243,384,415.00

รายได้รวม 258,950,064.48 818,156,828.37 4,375,128,919.00

ต้นทุนขาย 160,264,459.05 1,082,151,261.52 4,433,104,298.00

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น N/A N/A N/A

ค่าใช้จ่ายในการขาย	

และบริการ
231,430,583.63 314,302,410.12 1,258,436,066.00

รายจ่ายรวม 391,695,042.68 2,040,063,973.34 7,791,044,843.00

ดอกเบี้ยจ่าย 6,050,412.30 2,040,063,973.34 179,985,733.00

ก�าไร(ขาดทุน)		

ก่อนภาษี
-138,795,390.50 -1,264,503,583.82 -	3,595,901,657.00

ภาษีเงินได้ N/A N/A N/A

ก�าไร(ขาดทุน)	สุทธิ -138,795,390.50 -1,264,503,583.82 -	3,595,901,657.00

ตารางที่ 2 งบก�าไรขาดทุน บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	7	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)
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2.2.2 GET-Gojek

เดิมที	GET	เป็นแพลตฟอร์มส่งอาหารที่มาจากการสนับสนุนทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีโดย	Gojek	

แพลตฟอร์มยกัษ์ใหญ่จากประเทศอนิโดนเีซยี	ทัง้นีม้กีารประเมนิว่าเริม่แรก	Gojek	ยงัไม่มัน่ใจในตลาดประเทศ	

ไทยจงึต้องการเข้ามาทดลองตลาดเพือ่หาความเป็นไปได้ในธุรกิจและโอกาสทางการแข่งขนั	ซึง่การใช้ชือ่	Gojek	

บกุตลาดตัง้แต่เริม่ต้นอาจจะท�าให้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์	Gojek	ดไูม่ดนัีกหากการเข้ามาท�าตลาดในประเทศ	

ไทยไม่ประสบความส�าเร็จ	Gojek	จึงเลือกวิธีการเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยีต่างๆ	ให้	

GET	แทน	(eukeik.ee,	2563)

ส�าหรบั	Gojek	นัน้	คอืบรษัิทสตาร์ตอปัระดบั	“ยนูคิอร์น”	ของประเทศอนิโดนเีซยี	โดยชือ่บรษิทันัน้	

พ้องกับค�าว่า	“Ojek”	ที่แปลว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง	เมื่อเริ่มธุรกิจในปี	พ.ศ.	2553	Gojek	เริ่มจากการเป็น	

แพลตฟอร์มให้บริการ	Ride-hailing	(บริการยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชัน)	ที่มีฐานคิดว่าการจราจรทาง	

มอเตอร์ไซค์คือเส้นเลือดหลักในการเดินทางของอินโดนีเซียซึ่งมีการจราจรคับคั่ง	Gojek	จึงสร้างอาณาจักร	

แห่งการคมนาคม	การขนส่ง	และ	E-Payment	ข้ึนจากรากฐานดังกล่าว	ต่อมา	Gojek	ได้พัฒนาธุรกิจเป็น	

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบออนดีมานด์ช้ันน�าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหลากหลายบริการ	ไม่ว่าจะ	

เป็นการเดนิทาง	E-Payment	ส่งอาหาร	โลจสิตกิส์	และอืน่ๆ	(Gojek,	ม.ป.ป.)	ในปี	พ.ศ.	2560	นกัวเิคราะห์	

คาดการณ์ว่า	Gojek	มีมูลค่าตลาดถึงกว่า	3,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(คาริม	รัสลาม,	2560)

ในปี	พ.ศ.	2562	GoJek	ได้เริ่มขยายธุรกิจไปยังเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	ทั้งการขยายธุรกิจ	

รถจักรยานยนต์ร่วมโดยสารและบริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยและเวียดนาม	ก่อนจะเริ่มต้นขยาย

ธรุกจิในภาคส่วนการจดัส่งอาหารและบรกิารช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์	(โพสต์ทเูดย์,	2562)	ล่วงมา	ณ	ปี	พ.ศ.	

2564	Gojek	ท�าธุรกิจให้บริการหลากหลายรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน	(on-demand	multi-service)	และ	

digital	payment	ใน	7	ประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	ไทย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	และอินเดีย	

มีการประเมินมูลค่าตลาดสูงถึงกว่า	112,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(Choudhury,	2021)

ย้อนกลับไปที่กรณีของ	Get	ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อเดือน	

กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2562	(หลงัทดลองมาเป็นระยะเวลาหนึง่ก่อนหน้านี)้	ภายใต้การบรหิารของบรษิทั	เวลอ็กซ์	

ดจิติอล	จ�ากดั	(จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยตัง้แต่เดอืนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561)	รปูแบบการให้บรกิารของ	

Get	ได้แก่	Get	Win	บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	Get	Food	บริการส่งอาหาร	และ	Get	Delivery	บริการ	

รับส่งพัสดุ	โดยครอบคลุมพื้นที่	80%	ในเขตกรุงเทพฯ	(จิราวัฒน์	จารุพันธ์,	2562)	ช่วงเดือนกรกฎาคม	

พ.ศ.	2562	มีการเปิดเผยว่าธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้เข้าไปถือหุ้นใน	Gojek	และเป็น	

พนัธมติรกับ	Get	โดยธนาคารฯ	จะเข้าไปสนบัสนนุสนิเชือ่ให้แก่	3	กลุม่	ประกอบด้วย	กลุม่ไรเดอร์	กลุม่ร้านค้า	

หรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นเครือข่าย	และกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชัน	ธนาคารต้ังเป้าหมายปล่อยสินเช่ือ	

ให้แก่ไรเดอร์ของ	Get	เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์	หรือสินเชื่อบ้าน	และสินเชื่อบุคคล	เนื่องจากธนาคารได้เห็น	

ข้อมูลรายได้ซึ่งเพียงพอต่อการน�ามาพิจารณาสินเชื่อ	(ไทยรัฐ,	2562)	ทั้งนี้มีการระบุว่าช่วงที่ได้รับ	

ความนิยมนั้น	Get	สามารถสร้างยอดบริการสะสม	20	ล้านออเดอร์	จากพาร์ตเนอร์ไรเดอร์	50,000	คน	

พาร์ตเนอร์ร้านอาหาร	30,000	ร้าน	และมยีอดดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัทัง้สิน้ถงึ	3	ล้านดาวน์โหลด	(eukeik.

ee,	2563)

ล่วงมาในปี	พ.ศ.	2563	Get	ได้รีแบรนด์เป็น	Gojek	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ	Gojek	

ระบวุ่าไทยเป็นตลาดท่ีมศีกัยภาพ	สามารถเตบิโตได้อกีมหาศาล	จากทีไ่ด้เข้ามาท�าตลาดในนามของ	“Get”	และ
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พบว่าทีมงานไทยมีความทุ่มเท	จึงเชื่อว่าจะสามารถเข้ามาท�าให้ธุรกิจยิ่งมีความแข็งแกร่งและสมบูรณ์มากข้ึน	

เกดิประโยชน์ต่อทัง้ผูบ้รโิภค	ผูป้ระกอบการ	และพันธมติรไรเดอร์	การรีแบรนด์นี	้Gojek	ได้เพิม่ทนุพร้อมกบั	

เปิดตัวแอปพลิเคชัน	Gojek	อย่างเป็นทางการ	โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ	ของ	Gojek	ได้แก่	

GoFood	บริการส่งอาหาร	GoRide	บริการเรียกรถจักรยานยนต์	GoSend	บริการรับส่งพัสดุ	และ	GoPay	

บริการอีวอลเล็ต	ทั้งนี้บริษัทแม่ของ	Gojek	ต้ังเป้าไว้ว่าจะมีสัดส่วนรายได้จากตลาดอินโดนีเซีย	50%	

ต่างประเทศ	50%	ซ่ึง	ณ	ขณะนั้นไทยและเวียดนามเป็นตลาดนอกประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	(กรุงเทพ

ธุรกิจ,	2563)

ช่วงปลายปี	พ.ศ.	2563	มีข่าวลือว่า	2	บริษัทแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของอาเซียนอย่าง	Grab	และ	

Gojek	จะควบรวมธรุกจิกนั	(ภาวธุ	พงษ์วทิยภาน,ุ	2563)	แต่ท้ายสดุในเดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2564	กลบัปรากฏ	

ว่า	Gojek	และ	Tokopedia	สตาร์ตอัปยักษ์ใหญ่ระดับยูนิคอร์นของอินโดนีเซียอีกรายได้บรรลุข้อตกลง	

ควบรวมกิจการเพ่ือสร้างบริษัทใหม่ชื่อว่า	GoTo	Group	วางตัวเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอินโด-	

นเีซยี	ถอืเป็นดลีทีใ่หญ่ทีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีาของอนิโดนเีซยี	การควบรวมนีท้�าให้	GoTo	Group	มมีลูค่าธรุกรรม	

รวมของกลุม่กว่า	22,000	ล้านดอลลาร์สหรฐั	ในปี	พ.ศ.	2563	มธุีรกรรมมากกว่า	1,800	ล้านรายการ	และม	ี

กลุม่ไรเดอร์ท่ีจดทะเบียนแล้วกว่า	2	ล้านคน	ข้อมลูล่าสดุเดอืนธันวาคม	พ.ศ.	2563	พบว่ามพีนัธมติรร้านค้า	

กว่า	11	ล้านราย	มีผู้ใช้งานมากกว่า	100	ล้านคนต่อเดือน	และมีระบบ	ecosystem	ที่ครอบคลุม	2%	ของ	

GDP	ของอินโดนีเซียเลยทีเดียว	(Singh,	2021)

ส่วนความเคลือ่นไหวในประเทศไทยนัน้	ในเดอืนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564	Gojek	ได้ประกาศร่วมเป็น	

พันธมิตรกับทิพยประกันภัยเพื่อเสนอบริการใหม่ด้านประกันและสิทธิประโยชน์	พร้อมยกระดับบริการ	

เปิดตัว	“มั่นใจทุกการส่งกับ	GoSend	โดยทิพยประกันภัย”	มอบประกันคุ้มครองด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด	

2,000	บาท	ทกุการส่งพสัดผุ่านบรกิารรบั-ส่งพสัดแุบบออนดมีานด์ด้วย	GoSend	ของ	Gojek	(ทรานสปอร์ต	

เจอร์นัล,	2564)	รวมถึงมีความร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BBL	ร่วมกัน	

พัฒนาเทคโนโลยี	Bill	Payment	2	Way	เพ่ือเป็นช่องทางเติมเงินเข้า	GoPay	กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์	

บนแพลตฟอร์ม	Gojek	แบบเรียลไทม์ผ่าน	Bangkok	Bank	Mobile	Banking	ท�าให้หลังจากเติมเงินและ	

ท�าการยืนยันตัวตนแล้วลูกค้าจะสามารถช�าระค่าบริการต่างๆ	ภายใต้แพลตฟอร์ม	Gojek	ได้ทันที	ทั้ง	

บริการเรยีกรถจักรยานยนต์	(GoRide)	บริการรบั-ส่งพสัด	ุ(GoSend)	และบรกิารส่งอาหาร	(GoFood)	ซึง่เป็น	

อีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีปริมาณความต้องการใช้งานและมีอัตราการเติบโตที่สูงมากในปัจจุบัน	(ทันหุ้น,	2564)

ท้ังนี้	ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19	ที่มีการล็อกดาวน์หลายพื้นที่น้ันส่งผลให้ยอดสั่งอาหาร

ผ่านแอปพลิเคชัน	Food	Delivery	เฟื่องฟูขึ้นมาก	ซึ่ง	Gojek	เองก็ได้รับอานิสงส์นี้เช่นกัน	ข้อมูลจาก	Gojek	

ประเทศไทยระบุว่าบริการ	Food	Delivery	ได้รับความนยิมมากขึน้ต่อเนือ่งเพราะจ�านวนคนทีห่นัมารบัประทาน	

อาหารที่บ้านในช่วงโควิด-19	กันมากขึ้น	โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างมีนาคม-เมษายน	พ.ศ.	2564	ออเดอร์

ส่ังอาหารผ่านแอปพลเิคชนั	Gojek	เพิม่ขึน้เกอืบ	26%	โดยเฉพาะในวนัหยดุสดุสปัดาห์และวนัหยดุยาวจะเป็น	

ช่วงที่มีออเดอร์เข้ามามากที่สุด	และช่วงต้นเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2564	Gojek	ระบุว่าก�าลังเปิดรับร้านค้า	

และไรเดอร์จ�านวนมากที่สนใจเข้าร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับองค์กรเพื่อช่วยเหลือทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจาก	

โควดิ-19	ทัง้ผลกระทบจากการต้องเปลีย่นแปลงเวลาเปิดร้านและอตัราการว่างงานทีส่งูขึน้	โดยในเดอืนมนีาคม	

พ.ศ.	2564	ที่ผ่านมา	Gojek	ได้ปรับปรุงบริการเตรียมความพร้อมให้ร้านค้าใหม่สามารถเริ่มด�าเนินธุรกิจ	

ออนไลน์ได้ภายใน	3-7	วัน	ผ่านระบบการรับสมัครที่ดียิ่งขึ้น	(ฐานเศรษฐกิจ,	2564)
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ทว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2564	ก็มีข่าวใหญ่ในวงการธุรกิจแพลตฟอร์มของไทย	นั่นคือ	

Airasia	Digital	ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจ	(BU)	ด้านดิจิทัลภายใต้กลุ่ม	Airasia	ได้เข้าซื้อกิจการของ	Gojek	เฉพาะ	

ส่วนท่ีด�าเนนิการอยูใ่นประเทศไทย	ขณะที	่Gojek	กจ็ะเข้าถอืหุน้บางส่วนในแพลตฟอร์ม	Airasia	Super	App	

ซึ่งมีมูลค่าประเมินทางตลาดอยู่ที่ประมาณ	1,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปตาม

แผนการเดินหน้าขยายการเติบโตของ	Airasia	Super	App	ให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน	และท�าให้	Gojek	

สามารถเพิ่มการลงทุนในการด�าเนินงานได้	โดยเฉพาะในตลาดเวียดนามและสิงคโปร์	ทั้งนี้ในฐานะที่

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดหลักของ	Airasia	Super	App	ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการเสริมศักยภาพ	

และสร้างระบบธรุกจิของ	Gojek	ให้ดีข้ึน	โดยเฉพาะส�าหรบัพนกังานรบั-ส่งของ	ร้านค้า	และลูกค้า	ด้วยสนิค้า	

และบรกิารใหม่ทีม่มีากขึน้	เช่น	อาหาร	ของช�า	สนิค้าเกีย่วกบัความงาม	และการจดัส่งพสัดุด่วน	ควบคูไ่ปกบั	

บริการเรียกรถรับ-ส่ง	โดยตั้งเป้าขยายสู ่ตลาดใหม่ในประเทศ	เช่น	เชียงใหม่และภูเก็ต	ผู ้บริหารของ	

Airasia	ยงัระบวุา่แอปพลิเคชนั	Gojek	จะยงัสามารถใช้งานได้ตามปกตสิ�าหรับผูใ้ช้เพื่อรบับริการในกรุงเทพฯ	

จนถึงวันที่	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2564	จนกระทั่งรวมกับ	Airasia	Super	App	ขณะที่พนักงานรับ-ส่ง	

ของทุกคนและร้านค้า	จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานกับ	Airasia	Super	App	เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่าง	

ต่อเนือ่งต่อไป	ทัง้นีก้ารเข้าซือ้กจิการ	Gojek	ในไทย	ธรุกรรมดงักล่าวไม่ได้มคีวามเกีย่วข้องโดยตรงกบับรษิทั	

เอเชีย	เอวิเอช่ัน	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	AAV	ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสายการบิน	Thai	Airasia	เพราะเป็นการเข้าซ้ือ	

ของ	Airasia	ประเทศมาเลเซยี	แต่ธรุกรรมนีอ้าจมผีลตอบแทนทางอ้อม	(indirect	benefit)	ในแง่ของการเพ่ิม	

ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า	BIG	member	ของ	Airasia	เช่น	BIG	point	อาจใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่าน	

Gojek	ได้ด้วย	จากเดิมที่ซื้อได้เพียงตั๋วเครื่องบินเท่านั้น	(ข่าวหุ้น,	2564)

ข้อมลูจากกรมพฒันาธุรกจิการค้า	(เข้าถงึข้อมลูเมือ่	3	สงิหาคม	พ.ศ.	2564)	ระบวุ่า	บรษิทั	เวลอ็กซ์	

ดิจิตอล	จ�ากัด	จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	ทุนจดทะเบียน	104,865,000	บาท	

มูลค่าหุ้นและสัดส่วนการลงทุนจ�าแนกตามสัญชาติ	(ข้อมูลปี	พ.ศ.	2560-2564)	สัญชาติไทย	96.35	ล้าน

บาท	(91.88%)	สญัชาตสิงิคโปร์	8.52	ล้านบาท	(8.12%)	ทีต่ัง้	152	อาคารชาร์เตอร์	สแควร์	ชัน้ที	่21	ยนูติ	

21-04	ถนนสาทรเหนือ	สีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	รายชื่อคณะกรรมการ	1.	นายกมล	วัชรมณี

ประเภทธรุกจิตอนจดทะเบยีน:	62012	กจิกรรมการจดัท�าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ตามวตัถปุระสงค์

ของผูใ้ช้	(ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครอืข่าย)	วตัถปุระสงค์ตอนจดทะเบยีน:	พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์

เกี่ยวกับการให้เช่าและเรียกรถยนต์ทุกประเภท	ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด:	62012	กิจกรรมการ	

จดัท�าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ตามวตัถปุระสงค์ของผูใ้ช้	(ยกเว้นโปรแกรมเวบ็เพจและเครือข่าย)	วตัถปุระสงค์

ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด:	62012	กิจกรรมการจัดท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้	(ยกเว้น

โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

ในปี	พ.ศ.	2561	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	972	บาท	ขาดทุนสุทธิ	106,228,480	บาท	พ.ศ.	

2562	มีรายได้รวม	133,327,231	บาท	ขาดทุนสุทธิ	1,137,301,493	บาท	และ	พ.ศ.	2563	มีรายได้รวม	

184,420,546	บาท	ขาดทุนสุทธิ	294,043,733	บาท	
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2.2.3 Grab	

Grab	คือบริษัทเทคโนโลยี	(Tech	Startup)	สัญชาติสิงคโปร์	ชื่อเต็มคือ	Grab	Holdings	Inc.	

ให้บริการเรียกรถแท็กซี่	วินมอเตอร์ไซค์	ส่งพัสดุ	สั่งอาหาร	และ	E-payment	ไปจนถึงให้บริการ	

ปล่อยสนิเชือ่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทีใ่หญ่ท่ีสดุในอาเซยีน	ในปี	พ.ศ.	2563	มกีารประมาณการว่าบริษทัฯ	

มีมูลค่าสูงถึง	16,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(Reuters,	2021)

เดิมที	Grab	เป็นเพียงโปรเจกต์แผนธุรกิจของแอนโธนี	ตัน	(Anthony	Tan)	และโฮย	หลิง	ตัน	

(Hooi	Ling	Tan)	สองนกัศกึษาใน	Harvard	Business	School	ทีส่่งเข้าประกวด	“business	plan	competition	

2011”	จนสามารถคว้ารางวัลอันดับ	2	มาครอง	ซึ่ง	ณ	เวลานั้นใช้ชื่อว่า	MyTeksi	ไอเดียเริ่มต้นจากการที่	

แอนโธน	ีตัน	เหน็ปัญหาในมาเลเซียบ้านเกดิของเขาว่าการจะเรยีกแทก็ซีแ่ต่ละคร้ังเป็นเรือ่งยาก	จงึคดิจะสร้าง	

บริการเรียกรถแท็กซี่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยขึ้นมา	เมื่อ	MyTeksi	เปิดตัวที่มาเลเซียเมื่อปี	พ.ศ.	2555	

กไ็ด้รบัการตอบรับอย่างด	ี(mellow	yellow,	2558)	มยีอดผูด้าวน์โหลดแอปพลเิคชนัสงูถงึ	10,000	ครัง้ภายใน	

เวลาไม่ถึง	1	ปี	ท�าให้ในปีถัดมาได้ขยายพื้นที่ไปยังประเทศอื่นรอบๆ	อาเซียน	ได้แก่	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	

สิงคโปร์	และไทย	และปัจจุบันเปิดให้บรกิารใน	8	ประเทศ	ครอบคลมุมากกว่า	500	เมอืง	นอกจากนีย้งัจบัมอื	

กันพัฒนาร่วมกับแอปพลิเคชันลักษณะเดียวกัน	ชื่อ	OLA	(อินเดีย)	Didi	Kuaidi	(จีน)	และ	Lyft	(สหรัฐ	

อเมริกา)	(Musketeer	Team,	2560)

งบก�าไรขาดทุน บริษัท เวล็อกซ์ ดิจิตอล จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

หน่วย:บาท 2561 2562 2563

รายได้หลัก N/A 133,161,331.00 101,053,190.00

รายได้รวม 972.00 133,327,231.00 184,420,546.00

ต้นทุนขาย N/A 701,760,206.00 167,937,359.00

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ขั้นต้น
N/A N/A N/A

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริการ
103,039,553.00 525,026,092.00 285,220,759.00

รายจ่ายรวม 103,039,553.00 1,226,786,298.00 453,158,118.00

ดอกเบี้ยจ่าย 3,189,899.00 43,842,426.00 25,306,161.00

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ก่อนภาษี
-106,228,480.00 -1,137,301,493.00 -294,043,733.00

ภาษีเงินได้ N/A N/A N/A

ก�าไร(ขาดทุน)	สุทธิ -106,228,480.00 -1,137,301,493.00 -294,043,733.00

ตารางที่ 3 งบก�าไรขาดทุน บริษัท เวล็อกซ์ ดิจิตอล จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	3	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)
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Grab	เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี	พ.ศ.	2557	(ก่อนหน้านี้	พ.ศ.	2556	ได้	

มาทดลองระบบในไทย)	ในเวลานั้นมีบริการเรียกรถลักษณะเดียวกันอยู่แล้วอย่าง	Easytaxi,	All	Thai	taxi	

และ	Uber	โดย	Grab	เริม่ต้นด้วยการเป็นบรกิารเรยีกรถ	GrabTaxi	จนได้เริม่ขยายรปูให้บรกิาร	Ride-hailing	

(บรกิารยานพาหนะผ่านทางแอปพลเิคชนั)	อืน่ๆ	GrabExpress	บรกิารรบัส่งพสัดแุละเอกสารแบบออนดมีานด์	

และเพิ่ม	GrabWin	ที่ให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์	ทั้งยังขยายไปเป็นพันธมิตรกับ	All	Thai	Taxi	บริการ	

เรียกแท็กซี่ของบริษัทนครชัยแอร์	ให้สามารถเรียกใช้บริการ	All	Thai	Taxi	ได้บนแอปพลิเคชัน	Grab	เพื่อ	

เพิ่มจ�านวนรถให้บริการในเขตกรุงเทพฯ

จนเมือ่วันที	่26	มนีาคม	พ.ศ.	2561	ได้เกดิการขยบัครัง้ใหญ่เมือ่	Grab	เข้าซือ้กจิการของ	Uber	ใน	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดยควบรวมกิจการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันและบริการรับส่งอาหารของ	Uber	ใน	

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ในแพลตฟอร์มของ	Grab	ท�าให้ทรัพย์สินของ	Uber	ในทั้งกัมพูชา	อินโดนีเซีย	

มาเลเซีย	เมียนมา	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และเวียดนาม	จะกลายเป็นของ	Grab	ด้วย	โดยในข้อตกลง	

ดังกล่าว	ทาง	Uber	จะถือหุ้น	27.5%	ใน	Grab	(eukeik.ee,	2561)	แม้ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขมูลค่า	

การซ้ือขาย	แต่ทาง	Grab	ได้ออกมาบอกว่าเป็น	“มลูค่าสงูสุดในประวตัศิาสตร์การซือ้ธุรกิจออนไลน์ในภมูภิาค”	

(Grab,	2018)		ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า	Soft	bank	บริษัทข้ามชาติด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารสัญชาติ	

ญี่ปุ ่นมีส่วนผลักดันให้ดีลน้ีให้เกิดขึ้น	โดยทาง	Softbank	มีเงินลงทุนอยู่ในทั้ง	Grab	และ	Uber	อยู่แล้ว	

และมองว่าฝั่ง	Grab	เติบโตได้ดีกว่าจึงอยากให้	Uber	ท�าหน้าที่สนับสนุนเร่ืองข้อมูลของลูกค้ากับ	Grab	

มากกว่าที่จะแข่งขันกันเอง	(Sarunjade,	2561)

หลังจากการควบธุรกิจรวมดังกล่าว	ท�าให้บริการเรียกรถ	Uber	จะต้องหยุดท�างานใน	2	สัปดาห	์

ต่อมา	ผู้ขับ	Uber	ต้องสมัครเข้าร่วม	Grab	อีกคร้ังหนึ่ง	ส่วนแอปพลิเคชันส่งอาหารอย่าง	Uber	Eats	นั้น	

ให้บรกิารต่อไปจนถึงสิน้เดอืนพฤษภาคม	พ.ศ.	2561	หลงัจากนัน้ข้อมลูรายชือ่ผูจั้ดส่งและพนัธมติรร้านอาหาร

ก็จะถูกถ่ายโอนไปยังบริการส่งอาหารของ	Grab	คือ	GrabFood	ต่อไป	(Admin,	2561)

บริการ	GrabFood	เป็นบริการ	Food	Delivery	ที่	Grab	ได้ทดลองให้บริการต้ังแต่ปลายปี	

พ.ศ.2560	จากเดิมที่เพียงให้บริการรับ-ส่งคนหรือเอกสาร	จนได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม	

พ.ศ.	2561	มยีอดการส่ังอาหารต่อวันเพิม่ข้ึน	4.4	เท่า	และมร้ีานอาหารในกรงุเทพฯ	เกือบ	4,000	ร้าน	ภายใน

ช่วงท่ีมกีารทดลอง	โดยย้ายมาจาก	Uber	Eats	เดมิ	1,000	ร้านด้วยกนั	(Fayossy,	2561)	ปัจจบุนั	GrabFood	

มีสัดส่วนตลาด	(Market	Share)	มากที่สุดคือสูงถึง	50%	(ข้อมูลเมื่อวันที่	12	มกราคม	พ.ศ.	2560)	จาก	

บรรดาบริการส่งอาหารทั้งหมดในประเทศไทย	(Hicks,	2021)

Grab	ได้ประกาศเป้าหมายที่พยายามจะเป็น	“Super	App”	จากเดิมที่เน้นให้บริการในโหมด	

Ride-hailing	และ	Food	Delivery	ขยายสู่บริการอื่นๆ	ในรูปแบบ	One-Stop-Shop	ส�าหรับการใช้ชีวิต	

ประจ�าวันของคนในปัจจุบัน	น�าไปสู่การเข้าสู่ตลาดให้บริการแพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ	

ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ	ในปี	พ.ศ.	2561	เริ่มด้วยการประกาศเป็นพันธมิตรกับ	“HappyFresh”	

ผู้ให้บริการสัง่ซือ้ของสดจากซเูปอร์มาร์เกต็สญัชาตอินิโดเนเซยี	(Admin,	2561)	และ	ในปี	พ.ศ.	2562	บรษิทั	

กลุม่เซน็ทรัลจ�ากดั	หรือ	Central	Group	กไ็ด้ประกาศความร่วมมอืเชงิกลยุทธ์ทางธุรกิจกับ	Grab	Holdings	Inc.	

ร่วมลงทุนเป็นจ�านวน	200	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(ประมาณ	6,000	ล้านบาท)	ท�าให้	Grab	ในไทยร่วมมือ	

กบับริษทั	Central	Food	Retail	ผูน้�าธรุกจิซเูปอร์มาร์เก็ตของประเทศไทยเพือ่เปิดตวั	GrabMart	ให้ผูใ้ช้บรกิาร	

สามารถเลือกซื้อสินค้าตามห้างร้านขายปลีกในเครือ	Central	Group	ส่งตรงถึงมือได้อย่างรวดเร็ว	(Lady-

Bee,	2562)
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ขณะเดียวกัน	Grab	ก็รุกเข้าสู่ตลาด	Financial	Technology	ให้บริการทางการเงินดิจิทัลเพื่อสร้าง	

ecosystem	ภายในแอปพลิเคชันด้วยการเปิดตัวบริษัทลูกท่ีดูแลด้านการเงินโดยเฉพาะ	คือ	Grab	Financial	

Group	ที่ออกผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแบบครบวงจรผ่านการรวมมือกับธนาคารกสิกรไทย	มีการเพิ่มบริการที่	

เรียกว่า	GrabPay	ให้สามารถจ่ายเงนิผ่านแอปพลเิคชนัในรปูแบบวอลเลต็เพือ่ซือ้สนิค้า-บริการของ	Grab	และ	

พันธมิตรร่วมรายการ	รวมถึงยังให้บริการด้านสินเชื่อแก่พาร์ตเนอร	์ทั้งผู้ขับและเจ้าของร้านกิจการอาหารใน

รูปแบบสินเชื่อรายย่อยอีกด้วย	(ปณชัย	อารีเพิ่มพร,	2563)

เม่ือพจิารณาบรกิาร	GrabFood	ทีเ่ป็นบรกิาร	Food	Delivery	นัน้	เวบ็ไซต์ฐานเศรษฐกจิได้ประเมนิ	

ไว้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2564	ว่า	GrabFood	น่าจะมีจ�านวนร้านค้าบนแอปพลิเคชันในประเทศไทย	

มากกว่า	80,000	ร้าน	มไีรเดอร์มากกว่า	100,000	คน	จากเดมิในช่วงเริม่ต้นมพีืน้ทีบ่ริการเฉพาะในกรงุเทพฯ	

แต่ในปัจจุบันขยายพื้นที่เป็น	35	เมืองในประเทศไทยแล้ว	(ฐานเศรษฐกิจ,	2564)	ส่วนข้อมูลจากเอกสาร

ประกอบการบรรยาย	‘GIZ:	Challenges	of	Plastic	Packaging	Waste’	ของ	Grab	ระบุว่า	GrabFood	ที่	

ให้บริการใน	7	ประเทศอาเซยีน	ได้แก่	สงิคโปร์	อนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	ไทย	เวยีดนาม	ฟิลปิปินส์	และเมยีนมา	

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19	ทีม่กีารล็อกดาวน์	ท�าให้คนจ�านวนมากสญูเสยีงานและรายได้น้ันมบีทบาท

ช่วยภาคธุรกิจรายย่อยรวมถึงผู้เดือดร้อน	โดยมีร้านค้าพาร์ตเนอร์รายใหม่เพิ่มขึ้นถึง	78,000	ราย	และม	ี

ไรเดอร์รายใหม่เพิ่มขึ้นถึง	115,000	คน	(Grab,	ม.ป.ป.)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	5	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)	ได้ระบุเอาไว้ว่า

บริษทั	แกร็บแทก็ซี	่(ประเทศไทย)	จ�ากดั	จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที	่6	มถินุายน	พ.ศ.	2558	ทนุจดทะเบยีน	

2,879,970,000	บาท	มูลค่าหุ้นและสัดส่วนการลงทุนจ�าแนกตามสัญชาติแบ่งเป็น	(ข้อมูลปี	พ.ศ.	2560-

2564)	สัญชาติไทย	2,159.98	ล้านบาท	(75%)	สัญชาติหมู่เกาะเคย์แมน	719.99	ล้านบาท	(25%)	ที่ต้ัง	

1550	อาคารธนภูมิ	ชั้น	30	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	มักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	รายชื่อคณะ

กรรมการ	1.	นายวีร์	จารุนันท์ศิริ	2.	นายรัสเซล	โฮเวิร์ด	โคเฮน	และ	3.	นายวรฉัตร	ลักขณาโรจน์

ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน:	82990	กิจกรรมการบริการอ่ืนๆ	เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น	วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน:	เป็นสื่อกลางจัดหารถยนต์	รถแท็กซี่	จัดส่งพัสดุ	อาหาร

และเคร่ืองดืม่	ตลาดการเงนิอเิลก็ทรอนกิส์	ประเภทธุรกิจทีส่่งงบการเงนิปีล่าสดุ:	52219	กิจกรรมการบรกิาร

อ่ืนๆ	ท่ีสนับสนนุการขนส่งทางบก	ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอืน่	วตัถุประสงค์ทีส่่งงบการเงนิปีล่าสดุ:	ให้บรกิาร

และพัฒนาช่องทางการเช่ารถแท็กซี่	รวมทั้งบริการเรียกแท็กซี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที	่

คอมพิวเตอร์	แท็บเล็ต	หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน

ในปี	พ.ศ.	2561	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	1,159,233,358	บาท	ขาดทุนสิทธิ	711,561,304	บาท	ปี	

พ.ศ.	2562	มีรายได้รวม	3,193,186,019	บาท	ขาดทุนสิทธิ	1,650,109,434	บาท	ปี	พ.ศ.	2563	มีรายได้

รวม	7,215,461,245	บาท	ขาดทุนสิทธิ	284,280,850	บาท
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2.2.4 Lalamove

Lalamove	เป็นบริการขนส่งสินค้าจากฮ่องกง	ชื่อเดิมคือ	Easyvan	ก่อตั้งในปี	พ.ศ.	2556	เดิมท	ี

เป็นบริการที่ใช้ระบบคอลเซ็นเตอร์เรียกรถตู้เพื่อขนข้าวของเครื่องใช้ในเขตเมือง	จนพัฒนามาใช้งานบน	

แอปพลเิคชนั	(Autrans,	2563)	และถือเป็นผูร้เิร่ิมการบรกิารจดัส่งสนิค้าในช่วงสดุท้าย	(Last-mile	delivery)	

ในปี	พ.ศ.	2557	ได้เริ่มขยายไปยังประเทศรอบๆ	อย่างสิงคโปร์	รวมถึงเปิดบริการในไทย	(Horwitz,	2014)	

ปัจจุบัน	Lalamove	ให้บริการครอบคลุม	20	ประเทศทั้งในทวีปเอเชียและลาตินอเมริกา	มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม	

ประมาณ	7	ล้านคน	และมไีรเดอร์ประมาณ	700,000	คน	(Lalamove,	ม.ป.ป.)	เฉพาะภมูภิาคเอเชยีนัน้มกีาร

ด�าเนนิธรุกจิอยูใ่น	10	เมอืงหลกั	จาก	8	ประเทศภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	รวมทัง้อกีกว่า	100	เมอืงใน

ประเทศจีน	(ทรานสปอร์ต	เจอร์นัล,	2562)	ณ	ต้นปี	พ.ศ.	2564	มีการประเมินมูลค่าบริษัทอยู่ที่	10,000	

ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(Sri,	2021)

ส�าหรับประเทศไทย	Lalamove	เป็นบริการ	Ride-hailing	ซึ่งเร่ิมเป็นท่ีรู้จักในบริการรับ-ส่งของ	

ต้ังแต่เอกสาร	เครื่องใช้ไฟฟ้า	ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่	โดยผู้ใช้สามารถเลือกขนาดรถที่ให้บริการได้

ตามต้องการ	ทั้งมอเตอร์ไซค์	รถ	5	ประตู	กระบะ	และอื่นๆ	รวมถึงมีบริการส่งอาหารและบริการซื้อสินค้า

ต่างๆ	จากร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ต	ทั้งนี้	Lalamove	สร้างจุดแข็งโดยการให้บริการขนส่งพัสดุออนดีมานด	์

(On-Demand	Delivery)	ตลอด	24	ชั่วโมง	ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและสามารถต้ังเวลาเรียกใช้

บริการขนส่งล่วงหน้าได้

งบก�าไรขาดทุน บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

หน่วย:บาท 2561 2562 2563

รายได้หลัก 1,105,751,824.00 2,855,630,925.00 7,165,089,701.00

รายได้รวม 1,159,233,358.00 3,193,186,019.00 7,215,461,245.00

ต้นทุนขาย 810,014,946.00 2,798,281,187.00 4,890,633,384.00

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ขั้นต้น
N/A N/A N/A

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริการ
1,055,065,702.00 2,006,005,905.00 2,376,604,259.00

รายจ่ายรวม 1,870,794,662.00 4,828,395,833.00 7,453,573,290.00

ดอกเบี้ยจ่าย N/A 14,899,620.00 46,168,805.00

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ก่อนภาษี
-711,561,304.00 -1,650,109,434.00 -284,280,850.00

ภาษีเงินได้ N/A N/A N/A

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ -711,561,304.00 -1,650,109,434.00 -284,280,850.00

ตารางที่ 4 งบก�าไรขาดทุน บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	5	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)
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ในปี	พ.ศ.	2559	ทาง	Lalamove	ได้จับมือกับทางแพลตฟอร์มเจ้าใหญ่อย่าง	LINE	MAN	

ให้สามารถเรียกใช้บริการของ	Lalamove	บนแพลตฟอร์ม	LINE	MAN	ได้	(เดลินิวส์,	2559)	ซึ่งเป็นการ	

แชร์บรกิารกนัท่ีได้ประโยชน์กนัทัง้	2	ฝ่ัง	โดยทาง	LINE	MAN	จะมจี�านวนไรเดอร์มากขึน้	ส่วนทาง	Lalamove	

เองก็สามารถเข้าถึงผู้ใช้กลุ่มใหม่ๆ	ได้	โดยในปี	พ.ศ.	2561	มีการเปิดเผยว่ามีการใช้งานบริการ	Lalamove	

ผ่านทาง	LINE	MAN	คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง	50%	และยังเผยอีกว่ามูลค่าการเติบโตของ	Lalamove	

ระหว่างปี	พ.ศ.	2556-2560	มีสัดส่วนสูงถึง	400%	(Ms.นกยูง,	2562)

อัตราการเติบโตของมูลค่าการท�าธุรกรรม	(Transaction	Value)	ของ	Lalamove	ระหว่างป	ี

พ.ศ.	2558-2561	เติบโตอย่างต่อเนื่อง	เริ่มจากในปี	พ.ศ.	2558-2559	เติบโต	500%	มูลค่ารวม	121	ล้าน

บาท	ปี	พ.ศ.	2560	เตบิโต	400%	มลูค่ารวม	532	ล้านบาท	และปี	พ.ศ.	2561	เตบิโต	123%	มลูค่าการท�า

ธุรกรรมรวม	1,200	ล้านบาท	นับรวมระยะทางการให้บริการแล้วกว่า	60	ล้านกิโลเมตร	การเติบโตแบบก้าว

กระโดดนี้เป็นผลมาจากการขยายธุรกิจและการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง	สร้างความแตกต่างและสามารถ

แข่งขันในตลาดธุรกิจขนส่งแบบออนดีมานด์ที่มีผู้เล่นในตลาดเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่ง	ไม่ว่าจะ

เป็นการบริการในรูปแบบออนดีมานด์ที่ให้ความสะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแอปพลิเคชัน

ท่ีล�า้สมัยด้วยการค้นหาพนกังานส่งสนิค้าได้เรว็ทีส่ดุ	6	วนิาท	ีถงึผูส่้งเรว็ท่ีสดุ	18	นาท	ีถงึมอืผูร้บัเรว็ทีส่ดุ	20	

นาที	และรวมระยะเวลาให้บรกิารทัง้หมดเรว็ทีส่ดุ	38	นาท	ีและมีไรเดอร์ทีม่ากทีส่ดุในเมอืงไทย	รวม	80,000	

คนั	โดยในประเทศไทยมผีูด้าวน์โหลดแอปพลเิคชนัแล้วจ�านวน	2,500,000	ราย	(ข้อมลูทีเ่ปิดเผย	ณ	ปี	พ.ศ.	

2562)	(ทรานสปอร์ต	เจอร์นัล,	2562)

Lalamove	ยงัพยายามหาตลาดใหม่ของตวัเองโดยเน้นไปยังผูป้ระกอบการรายย่อย	ในปี	พ.ศ.	2564	

Lalamove	ร่วมกับกรมการค้าภายภายใต้กระทรวงพาณิชย์	ผลักดันให้ผู้ประกอบการรายย่อย	โดยเฉพาะ	

ตลาดสด	น�าร่องโดยตลาดอ่อนนุช	(Ms.นกยูง,	2562)	และต่อมาก็ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ	“จตุจักร	

พลาซ่า”	ศนูย์กลางจ�าหน่ายเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้าน	ซึง่	Lalamove	จะร่วมกระจายขนส่งสนิค้าไปตาม	

พื้นที่ต่างๆ	ในราคาที่ถูกลง	(PR	News,	2563)	ในด้านการเงินก็ยังได้ร่วมมือกับกรุงศรีออโต้	ให้บริการด้าน	

สินเชื่อแบบใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา	(Information-based	Lending)	แก่ไรเดอร์ด้วย	(Brandbuffet-	

Team,	2561)

ข้อมลูจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า	(เข้าถงึข้อมลูเมือ่	8	สงิหาคม	พ.ศ.	2564)	ระบวุ่า	บรษิทั	ลาลา

มูฟ	อีซ่ีแวน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี	17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557	ทุนจดทะเบียน	

5,000,000	บาท	มูลค่าหุ้นและสัดส่วนการลงทุนจ�าแนกตามสัญชาติ	(ข้อมูลปี	พ.ศ.	2560-2564)	สัญชาติ

ไทย	2,550,000	บาท	(51%)	สญัชาตหิมูเ่กาะเวอร์จนิ	(อังกฤษ)	2,450,000	บาท	(49	%)	ทีต้ั่ง	92/12-13	

อาคารสาธรธานี	2	ชั้น	8	ถนนสาทรเหนือ	สีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	รายชื่อคณะกรรมการ	1.	นาง

ทิชากร	วรวงศ์วัฒนะ	และ	2.	นายแกรี่	ฮุย

ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน:	52291	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บ

สนิค้า	วตัถปุระสงค์ตอนจดทะเบียน:	ประกอบธรุกจิบรกิารจดัการด้านการขนส่ง	ประเภทธรุกจิทีส่่งงบการเงนิ	

ปีล่าสดุ:	52291	กจิกรรมการบรหิารจัดการด้านการขนส่งและสถานทีเ่กบ็สนิค้า	วตัถปุระสงค์ทีส่่งงบการเงนิปี

ล่าสุด:	ประกอบธุรกิจบริการด้านการจัดการขนส่ง
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ในปี	พ.ศ.	2561	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	1,060,514,330.04	บาท	ก�าไรสุทธิ	3,368,617.61	บาท	

พ.ศ.	2562	มรีายได้รวม	2,377,999,715.73	บาท	ก�าไรสทุธ	ิ47,948,074.50	บาท	และ	พ.ศ.	2563	มรีายได้	

รวม	6,976,968,698.32	บาท	ก�าไรสุทธิ	181,148,781.10	บาท

งบก�าไรขาดทุน บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

หน่วย:บาท 2561 2562 2563

รายได้หลัก 967,791,263.13 1,969,371,630.16 4,412,707,542.56

รายได้รวม 1,060,514,330.04 2,377,999,715.73 6,976,968,698.32

ต้นทุนขาย 853,231,881.03 1,747,473,404.85 3,928,673,501.32

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ขั้นต้น
N/A N/A

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริการ
203,913,831.40 577,173,509.32 2,820,200,616.69

รายจ่ายรวม 1,057,145,712.43 2,324,646,914.17 6,748,874,118.01

ดอกเบี้ยจ่าย N/A N/A N/A

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ก่อนภาษี
3,368,617.61 5,404,727.06 228,094,580.31

ภาษีเงินได้ N/A N/A N/A

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 3,368,617.61 47,948,074.50 181,148,781.10

2.2.5 LINE MAN

แอปพลเิคชนั	LINE	เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทีไ่ด้รับความนยิมอย่างสงูในประเทศไทย	จากรายงาน	

การส�ารวจ	“Digital	2021	Global	Overview	Report”	เคยจัดให้	LINE	เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ	

ทีถ่กูใช้งานในไทยมากท่ีสดุเป็นอนัดบั	2	รองมาจากเพยีง	Facebook	เท่านัน้		(Kemp,	2021)	LINE	ถกูพฒันา	

ข้ึนโดย	“Naver	Corporation”	บรษัิทชัน้น�าทีใ่ห้บรกิารด้านอนิเทอร์เนต็	เกม	เซร์ิฟเวอร์	เวบ็ไซต์จากญีปุ่น่	(ซึง่	

มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศเกาหลี)	เร่ิมต้นไอเดียมาจากเหตุการณ์สึนามิคร้ังใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเม่ือปี	พ.ศ.	

2554	อีกทัง้ทีผ่่านมาประเทศญีปุ่่นเกดิแผ่นดนิไหวบ่อยครัง้	ซึง่ส่งผลให้ระบบสือ่สารขดัข้อง	LINE	จงึถกูสร้าง	

มาเป็นโซเชยีลมเีดยีในรปูแบบปิดทีใ่ช้สือ่สารระหว่างคนใกล้ชดิเพือ่ให้สามารถตดิต่อกนัได้สะดวก	(Knowled,	

2557)

4	ประเทศหลักที่	LINE	ได้รับความนิยมคือ	ญี่ปุ่น	ไต้หวัน	ไทย	และอินโดนีเซีย	นอกจากการเป็น	

แพลตฟอร์มที่ใช้สื่อสารแล้ว	LINE	ยังมีการเพิ่มบริการอื่นๆ	ที่เพิ่มเข้ามามากมายจนถูกจัดให้อยู่ในหมวด	

Super	Application	อนัดบัต้นๆ	ของโลก	ตัง้แต่บรกิารข่าวสาร-บันเทงิ	เครือ่งมอืธุรกิจ	การตลาด	ซือ้-ขายสนิค้า	

ออนไลน์	ไปจนถึงบริการด้านการเงินดิจิทัล	โดยแต่ละบริการของ	LINE	ในแต่ละประเทศจะเปิดให้บริการ	

ตารางที่ 5 งบก�าไรขาดทุน บริษัท ลาลามูฟ อีซี่แวน จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563) 

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)
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ไม่เหมือนกัน		(Ta,	2020)	ข้อมูลจากรายงานการเงินของ	Naver	Corporation	ระบุว่าในปี	พ.ศ.	2563	

บริษัทฯ	มีรายได้ถึง	5.3	ล้านล้านวอน	(ประมาณ	4.6	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)	(NAVER,	2021)

ส�าหรับประเทศไทยนั้น	LINE	เร่ิมเข้ามาเปิดบริการในปี	พ.ศ.	2554	พร้อมๆ	กันกับหลาย	

ประเทศ	ต่อมาจงึได้ตัง้บรษิทัในไทยอย่างเป็นทางการ		(Iqbal,	2021)	ภายใต้ช่ือ	LINE	COMPANY	(THAILAND)	

CO.,	LTD	ข้อมูล	ณ	ปี	พ.ศ.	2563	ไทยมีผู้ใช้	LINE	สูงถึง	47	ล้านบัญชี	ถือว่าไทยเป็นประเทศที่มีผู้ใช้	

สูงที่สุดอันดับ	2	รองเพียงญี่ปุ่นท่ีมีผู้ใช้งาน	84	ล้านบัญชี	แพลตฟอร์ม	LINE	มีบริการบรรจุอยู่มากมาย	

เช่น	“LINE	tv”	บรกิารสตรมีมิง่	“LINE	today”	บรกิารฟีดข้อมลู	“LINE	Official	Account	Rabbit”	ช่องทาง	

การติดต่อ	“LINE	Pay”	บริการด้านการเงิน	บริการช�าระเงินบนมือถือ	ไปจนถึง	“LINE	BK”	บริการปล่อย	

สนิเชือ่	(Jaojued,	2563)	รวมไปถึงบริการด้านทีเ่รยีกว่า	“Online	to	Offline”	หรอื	O2O	อย่าง	LINE	MAN	

ท่ีให้บริการในหมวด	Ride-hailing	โดย	LINE	MAN	เปิดให้ดาวน์โหลดต้ังแต่วันที่	21	เมษายน	พ.ศ.	2559	

ซึ่งเกิดจากพัฒนาของทีม	LINE	ประเทศไทย	ไม่ได้เปิดให้บริการในประเทศอื่น	โดยออกแบบมาจาก	

Pain	Point	ในบริบทของสังคมไทย	ซ่ึงมบีริการทัง้หมดรวม	6	รายการคอื	1)	บรกิารสัง่ซือ้อาหาร	(LINE	MAN	

Food	Delivery)	2)	เรียกรถแท็กซี่	(LINE	MAN	TAXI)	3)	ส่งพัสดุ	(LINE	MAN	Parcel)	4)	ส่งของด่วน	

(LINE	MAN	Messenger)	5)	สั่งซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ	(LINE	MAN	Convenience)	และ	6)	สั่งซื้อ	

สินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต	(LINE	MAN	MART)

ทั้งน้ี	LINE	MAN	ไม่ต่างจากแพลตฟอร์ม	Ride-hailing	อื่นๆ	ที่ด�าเนินธุรกิจด้วยการเข้าจับมือ	

เป็นพันธมิตรกับบริษัทอ่ืนๆ	มากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในแต่ละบริการ	โดย	LINE	MAN	TAXI	นั้นเกิดจาก	

การร่วมมือกับ	“เครือข่ายสหกรณ์แท็กซ่ีเขตกรุงเทพมหานคร”	ที่มีเครือข่ายแท็กซี่กว่า	60,000	คัน	ใน	

กรุงเทพฯ	ให้สามารถเรียกแท็กซ่ีท่ีจดทะเบียนถูกกฎหมายได้บน	LINE	MAN	TAXI	(ประชาชาติธุรกิจ,	

2560)	และในปี	พ.ศ.	2564	มกีารเพิม่พืน้ท่ีให้บรกิารจากเดมิทีจ่ะอยูใ่นพืน้ท่ีกรงุเทพฯ	เป็นหลกั	ให้ครอบคลมุ

ไปถงึเขตพืน้ท่ีปรมิณฑลและจังหวดัใกล้เคยีงรวม	5	จงัหวดั	ได้แก่	นนทบรุ	ีปทมุธาน	ีสมทุรปราการ	นครปฐม	

และสมทุรสาคร	พร้อมเปลีย่นรถแทก็ซีท่ี่เข้าร่วมให้บรกิารของ	LINE	MAN	TAXI	ให้เป็นสือ่โฆษณาเคลือ่นที	่

(PRNEWS,	2564)

ในส่วนของบรกิารส่งอาหาร	ในปี	พ.ศ.	2559	ได้ประกาศร่วมงานกับ	“Wongnai”	แอปพลเิคชนัรวิีว

ร้านอาหารอันดับต้นๆ	ของไทย	ท�าให้	LINE	MAN	Food	Delivery	สามารถใช้ฐานข้อมลูร้านค้าจาก	Wongnai	

ได้	(Thumbsupteam,	2559)	กระทัง่ในปี	พ.ศ.	2563	LINE	MAN	ได้เข้าซือ้	Wongnai	ในมลูค่าราว	3,300	

ล้านบาท	ท�าให้ตัวแอปพลิเคชัน	Wongnai	เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ	LINEMAN	อย่างสมบูรณ์	(เหมือนฝัน	

ว่าจะได้กิน,	2563)	โดยในปี	พ.ศ.	2563	LINE	MAN	Food	Delivery	มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ	

20	จากบรรดาบริการส่งอาหารทั้งหมดในประเทศไทย	(Hicks,	2021)

ส่วนบรกิารสัง่ซือ้ของในร้านสะดวกซือ้	ทาง	LINE	MAN	ได้ร่วมมอืกบัทางเจ้าตลาดร้านสะดวกซือ้	

ในไทยคือ	7-11	ในเครือเจริญโภคพันธุ์หรือ	CP	ให้ผู ้ใช้สามารถเลือกฝากซื้อสินค้าในร้านของ	7-11	ได	้

(เอกพล	ชูเชิด,	2559)	ในเดือนมกราคม	พ.ศ.	2563	LINE	MAN	ได้เข้าร่วมมือกับ	HappyFresh	แอปพลิ-	

เคชันซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์จากประเทศอินโดนีเซียให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ	

ได้ผ่านบริการใหม่ในโหมด	MART	ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่บน	LINE	MAN	นับเป็นบริการที่	6	บนแอปพลิเคชัน	

(HappyFresh,	2563)
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นอกไปจากนั้น	บริการด้านขนส่ง	LNE	ยังได้ร่วมมือกับ	Lalamove	บริการส่งของจากฮ่องกงที่มี

พื้นท่ีให้บริการหลักอยู่ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ซึ่งสามารถใช้บริการผ่าน	LINE	MAN	Messenger	ได	้

(Brandbuffet-Team,	2559)	และในส่วนของการส่งพัสดุ	หรือ	Parcel	เป็นการให้บริการร่วมกับบริษัทขนส่ง

อย่าง	“Ninja	Van”	และ	“Alpha”	(LINEMAN,	ม.ป.ป.)

ในปี	พ.ศ.	2561	หลงัจาก	LINE	MAN	เปิดให้บรกิารมากว่า	2	ปี	ผูบ้รหิารบรษัิท	LINE	ในประเทศไทย	

ได้เปิดเผยว่ามีผู้ใช้งานอยู่	1	ล้านคนต่อเดือน	สูงจากปีก่อนหน้านั้นถึง	489%		(Ms.นกยูง,	2561)	ข้อมูล	

ณ	ต้นปี	พ.ศ.	2564	LINE	MAN	ได้เพ่ิมพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมไปถึง	62	เมืองในประเทศไทย	(ประเภท	

ของบริการซึ่งเปิดให้ใช้ในแต่ละเมืองไม่เหมือนกัน)	(Wongnai	for	Business,	2564)	มีจ�านวนร้านค้าบน	

หน้าแพลตฟอร์มถงึ	300,000	ร้าน	มกีารเปิดเผยตวัเลขออกมาว่าตลอดปี	พ.ศ.	2563	LINE	MAN	มจี�านวน	

ผู้ใช้สูงถึง	3	ล้านคนต่อเดือน	สูงเป็นประวัติการณ์ถึง	5	เท่าจากปี	พ.ศ.	2562	(Business	Today,	2564)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	5	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)	ระบุว่าบริษัท	

ไลน์แมน	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	จดทะเบยีนจัดต้ังเมือ่	16	กันยายน	พ.ศ.	2562	ทนุจดทะเบียน	20,000,000	บาท	

มูลค่าหุ้นและสัดส่วนการลงทุนจ�าแนกตามสัญชาติโดยเป็นสัญชาติไทย	10,000,005	บาท	(50%)	สัญชาติ

สิงคโปร์	9,999,995	บาท	(50%)	ที่ตั้ง	8	อาคารที	วัน	ชั้น	26	ซอยสุขุมวิท	40	พระโขนง	เขตคลองเตย	

กรุงเทพมหานคร	รายชื่อคณะกรรมการ	1.	นายยอด	ชินสุภัคกุล	และ	2.	นายอินยัง	ชุง

ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน:	63113	การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ	

โดยวธิใีช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	วตัถปุระสงค์ตอนจดทะเบยีน:	ประกอบธรุกจิเป็น

ตลาดกลางขายสนิค้าผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์	ธุรกจิอคีอมเมร์ิช	ประเภทธุรกจิทีส่่งงบการเงนิปีล่าสดุ:	52299	

กจิกรรมอืน่ๆ	ทีส่นบัสนนุการขนส่งซึง่มไิด้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น	ให้บรกิารและพฒันาช่องทางการเช่ารถแทก็ซี่	

รวมทั้งบริการเรียกแท็กซี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	คอมพิวเตอร์	แท็บเล็ต	หรืออุปกรณ์

เครื่องมือที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน

ในปี	พ.ศ.	2562	บรษัิทฯ	มรีายได้รวม	49,920,319.00	บาท	ขาดทนุสทุธิ	157,247,263	บาท	และ	

พ.ศ.	2563	มีรายได้รวม	1,066,371,911.00	บาท	ขาดทุนสุทธิ	1,114,666,254	บาท
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2.2.6 SKOOTAR

SKOOTAR	บริการเมสเซนเจอร์ส่งของ-เอกสาร	เป็นโปรเจกต์ซึ่งถูกพัฒนาโดยคนไทยที่เริ่มก่อรูป

มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2557	จนเริม่เป็นรปูเป็นร่างในปี	พ.ศ.	2558	จากแนวคดิทีเ่หน็ปัญหาของคนท�างานออฟฟิศ

ซึ่งยากที่จะหาบริการส่งเอกสาร	วางบิล	หรือสิ่งของต่างๆ	ที่ให้บริการอย่างครอบคลุม	จึงออกแบบพัฒนา

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเมสเซนเจอร์ทั่วกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	

(ไทยพาณิชย์,	ม.ป.ป.)	โดยอาศัยจุดเด่นด้านความเป็นมืออาชีพของผู้ขับ	จนในปี	พ.ศ.	2558	SKOOTAR	

ชนะเลิศรางวัล	“Dtac	Accelerate”	โครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัปในไทย	ท�าให้ได้รับทุนสนับสนุนมากจาก	

หลายแห่ง	ทัง้	500Startups,	Galaxy	Ventures,	และ	Dtac	Accelerate	(Marketing	Oops!	Admin,	2558)

ในปี	พ.ศ.	2560	SKOOTAR	คือ	1	ใน	4	แพลตฟอร์มที่ได้เป็นพันธมิตรกับธนาคารไทยพาณิชย	์

จ�ากดั	(มหาชน)	ให้บริการ	“SCB	พร้อมเพย์	แทก็ซี	่เดลิเวอรีพ่ร้อมรบั”	สร้างการรบัรูแ้ละกระตุน้ให้ผูบ้รโิภค

ใช้บริการพร้อมเพย์เพิ่มขึ้น	โดยผู้ใช้บริการรถแท็กซี่และเดลิเวอรี่เซอร์วิส	สามารถช�าระค่าโดยสารหรือค่า

บริการผ่าน	SCB	พร้อมเพย์	แทนเงินสดบนแอปพลิเคชัน	SCB	Easy	(ทันหุ้น,	2560)

นอกจากบรกิารเมสเซนเจอร์ทีเ่ป็นจุดเด่นแล้ว	SKOOTAR	กย็งัมบีรกิารส่งอาหารด้วย	โดยผูบ้รหิาร	

ของ	SKOOTAR	ได้เคยระบุไว้ว่าบริการส่งอาหารของ	SKOOTAR	จะไม่ได้ดีลกับลูกค้าที่มาสั่งอาหารผ่าน	

SKOOTAR	แต่จะเป็นบริการหลังบ้านให้แก่ร้านอาหารที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้ว	และต้องการให้	

SKOOTAR	เข้าไปช่วยเรื่องการจัดส่งให้	(ผู้จัดการออนไลน์,	2562)	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2563	Robinhood	บริการ	

ส่งอาหารในเครอืในเครอื	SCB	10X	อนัเป็นโปรเจกต์	CSR	ของธนาคารไทยพาณชิย์กไ็ด้เข้าร่วมเป็นพนัธมติร	

งบก�าไรขาดทุน บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

หน่วย:บาท 2561 2562 2563

รายได้หลัก N/A 49,878,289.00 1,066,293,055.00

รายได้รวม N/A 49,920,319.00 1,066,371,911.00

ต้นทุนขาย N/A 49,920,319.00 1,622,163,648.00

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ขั้นต้น
N/A	 -35,823,980.00 -555,870,593.00

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริการ
N/A 119,070,961.00 574,121,164.00

รายจ่ายรวม N/A 206,859,384.00 2,156,460,429.00

ดอกเบี้ยจ่าย N/A 308,198.00 24,577,736.00

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ก่อนภาษี
N/A -157,247,263.00 -1,114,666,254.00

ภาษีเงินได้ N/A N/A N/A

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ N/A -157,247,263.00 -1,114,666,254.00

ตารางที่ 6 งบก�าไรขาดทุน บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	5	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)
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กบัทาง	SKOOTAR	ในฐานะเครอืข่ายการส่งอาหาร	โดย	SKOOTAR	มไีรเดอร์ในสงักดัประมาณ	10,000	คน	

ให้บริการเฉพาะในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	(matemate,	2563)	ก่อนหน้าน้ันช่วงปลายปี	พ.ศ.	2562	

ผูบ้รหิารของ	SKOOTAR	ให้ข้อมลูว่ามีไรเดอร์อยูป่ระมาณ	8,000	คน	ทัว่กรงุเทพฯ	(ผูจ้ดัการออนไลน์,	2562)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)	ระบุว่าบริษัท	

สกู๊ตตาร์	บียอนด์	จ�ากัด	จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่	2	มีนาคม	พ.ศ.	2559	ทุนจดทะเบียน	1,500,000	บาท	

มลูค่าหุน้และสดัส่วนการลงทนุจ�าแนกตามสญัชาต	ิ(ข้อมลูปี	พ.ศ.	2560-2564)	สญัชาตไิทย	1,359,420.00	

บาท	(90.63%)	สัญชาติอเมริกา	140,580.00	บาท	(9.37%)	ที่ตั้ง	163	อาคารรัชต์ภาคย์	ชั้น	17	ถนน

สุขุมวิท	21	(อโศก)	คลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	รายชื่อคณะกรรมการ	1.	นายสุวัฒน์	ปฐม

ภควันต์	2.	หม่อมหลวงกมลพฤทธิ์	ชุมพล	3.	นายธีภพ	กิจจะวัฒนะ	และ	4.	นางสาวภัทธีรา	อภิธนาคุณ

ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน:	53200	กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ	วัตถุประสงค์ตอนจด

ทะเบียน:	บริการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ	ทุกประเภท	ประเภทธุรกิจท่ีส่งงบการเงินปีล่าสุด:	62022	กิจกรรม

การให้ค�าปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด:	กิจกรรมการให้ค�าปรึกษาทางด้าน

ซอฟต์แวร์	ในปี	พ.ศ.	2561	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	17,905,548.70	บาท	ก�าไรสุทธิ	840,493.28	บาท	พ.ศ.	

2562	มีรายได้รวม	21,487,843.85	บาท	ก�าไรสุทธิ	2,225,382.92	บาท	และ	พ.ศ.	2563	มีรายได้รวม	

21,262,810.53	บาท	ก�าไรสุทธิ	930,974.21	บาท

ตารางที่ 7 งบก�าไรขาดทุน บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	8	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)

งบก�าไรขาดทุน บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

หน่วย:บาท 2561 2562 2563

รายได้หลัก 17,551,298.24 21,433,186.21 21,251,985.34

รายได้รวม 17,905,548.70 21,487,843.85 21,262,810.53

ต้นทุนขาย 688,492.78 2,846,102.24 3,418,486.10

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ขั้นต้น
N/A N/A N/A

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริการ
16,376,562.64 16,416,358.69 16,913,350.22

รายจ่ายรวม 17,065,055.42 19,262,460.93 20,331,836.32

ดอกเบี้ยจ่าย N/A N/A N/A

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ก่อนภาษี
840,493.28 2,225,382.92 930,974.21

ภาษีเงินได้ N/A N/A N/A

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 840,493.28 2,225,382.92 930,974.21
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2.2.7 Robinhood

แพลตฟอร์ม	Robinhood	เป็นบริการส่งอาหารสัญชาติไทยจากบริษัท	เพอร์เพิล	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	

ธุรกิจในเครือ	“SCB	10X”	ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่แยกมาจากธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	อีกทอดหนึ่ง	

ทีใ่ช้แนวคดิ	Security	Trading	โดยประกาศจะเป็นแพลตฟอร์มทีไ่ม่เก็บค่าธรรมเนยีมและค่า	GP	(Gross	Profit)	

จากร้านค้าตลอดไป	เพื่อให้ร้านค้าได้รับเงินค่าสินค้าเต็มจ�านวน	(ไทยพาณิชย์,	ม.ป.ป.)	เดิมเมื่อเปิดตัวนั้น	

ผู้บริหารของบริษัท	เพอร์เพิล	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	ระบุว่า	“ด้วยจุดยืนของ Robinhood ในการเป็นแพลตฟอร์ม 

เพื่อคนตัวเล็ก เรามุ่งช่วยเหลือร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านเล็กๆ”	(Techsauce	Team,	2564)

Robinhood	นั้นเปรียบเสมือนโครงการ	CSR	ของธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดตัว	

อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2563	ได้รบัอนมุตัจิากธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ให้บรกิาร

ดิจิทัลแพลตฟอร์มได้	เริ่มแรกเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ	และปริมณฑลก่อนขยายไปยังต่างจังหวัด	มีร้าน

อาหารเข้าร่วม	20,000	ร้าน	โดยมเีป้าหมายว่าภายสิน้ปี	พ.ศ.	2563	จะเพิม่เป็น	40,000-50,000	ร้าน	โดย	

SCB	10X	ได้ใช้เงินลงทุนถึง	100	ล้านบาทกับโปรเจกต์	Robinhood	นี้	(ไทยรัฐ,	2563)

Robinhood	ได้ทดลองระบบมามากกว่า	3	เดือน	ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ร่วมมือกับ	

2	พันธมิตร	“ETRAN”	และ	“H	SEM”	ผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทย	ท�าให้เกิดโมเดล	

“Robinhood	EV	Bike”	ให้ผู้ที่สนใจสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส�าหรับส่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม	Robin-

hood	ได้ในราคาค่าเช่า	120	บาทต่อวัน	(ไทยพาณิชย์,	2564)

นอกจากน้ันยงัได้ร่วมมอืเป็นพนัธมติรอย่าง	SKOOTAR	สตาร์ตอัปบรกิาร	Ride-hailing	สญัชาตไิทย	

เพื่อเพิ่มเครือข่ายไรเดอร์จากทาง	SKOOTAR	ที่มีไรเดอร์กว่า	10,000	คน	นอกจากนั้นยังสามารถใช้บริการ	

ส่งสิ่งของต่างๆ	ของ	SKOOTAR	บนแอปพลิเคชันของ	Robinhood	ได้	(matemate,	2563)

ช่วงเดือนมกราคม	พ.ศ.	2564	หลงัจาก	Robinhood	เปิดบรกิารมากกว่า	80	วนั	มกีารเปิดเผยว่า	

แพลตฟอร์มมียอดดาวน์โหลด	580,000	ครั้ง	สามารถสะสมร้านค้ามากกว่า	55,000	ร้านค้า	และมีจ�านวน	

ไรเดอร์ในระบบกว่า	11,500	คน	การเติบโตดังกล่าวท�าให้	Robinhood	ตั้งเป้าจะขยายพื้นที่บริการจากเดิมที่	

ให้บริการเฉพาะกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	ออกสู	่5	จงัหวดัเป้าหมาย	คอื	ขอนแก่น	นครราชสมีา	ชลบรุ	ีภเูกต็	

และเชียงใหม่	(Sirarom,	2564)

แม้	Robinhood	จะเป็นโครงการ	CSR	ของธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)และยังไม่สร้าง	

รายได้ใดๆ	แต่ทางธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	กลับได้ประโยชน์ตอบแทนหลายด้าน	เช่น	การ	

สามารถน�าข้อมูลทางการเงินบนฐานข้อมูลของแพลตฟอร์ม	Robinhood	รวมไปถึงข้อมูลพฤติกรรมการ	

บริโภค	วิถีการใช้ชีวิตในยุคสมัยใหม่ไปใช้	ทั้งยังช่วยเพ่ิมจ�านวนผู้ใช้บริการด้านการเงินออนไลน์อย่าง	

SCB	Easy	และเปิดโอกาสให้ร้านค้าที่เข้าร่วมกับ	Robinhood	สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อจากทางธนาคาร	

ไทยพาณิชย์ได้ง่ายผ่านข้อมูลที่ได้จากแพลตฟอร์ม	Robinhood		(กรุงเทพธุรกิจ,	2564)

ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2564	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ประกาศปรับลดต้นทุนการ

ด�าเนินงานทั้งปี	พ.ศ.	2564	ลงอีกราว	10%	จากปี	พ.ศ.	2563	ที่สามารถลดต้นทุนการด�าเนินงานลงมาอยู่	

6.3	หมืน่ล้านบาท	คดิเป็น	10%	จากปี	พ.ศ.	2562	อยูท่ี	่7.1	หมืน่ล้านบาท	โดยธนาคารยงัคงเน้นการลงทนุ

พฒันาเทคโนโลยเีพือ่ช่วยเสรมิศกัยภาพการด�าเนนิงานระบบหลงับ้านให้มากข้ึน	ผูบ้ริหารธนาคารไทยพาณิชย์	

จ�ากัด	(มหาชน)	ระบุถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม	Robinhood	ว่า	ธนาคารจะพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มเพื่อ	
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สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิทีห่ลากหลายมากกว่าบรกิารเดลเิวอรีอ่าหารในปัจจบุนั	และแม้ว่า	Robinhood	จะยัง	

ไม่สามารถท�าก�าไรได้อย่างมีนัยส�าคัญก็พบว่ามีผู้สนใจซื้อแพลตฟอร์มน้ี	แต่ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	

(มหาชน)	ย�า้ว่ากไ็ม่มแีผนทีจ่ะขาย	Robinhood	ออกไปเพราะต้องการน�ามาพฒันาให้ดยีิง่ขึน้เพือ่ต่อยอดธุรกจิ	

ของธนาคารในอนาคต	(ทันหุ้น,	2564)

ข้อมลูจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า	(เข้าถงึข้อมลูเมือ่	26	สงิหาคม	พ.ศ.	2564)	ระบุว่าบรษิทั	เพอร์เพลิ	

เวนเจอร์ส	จ�ากัด	จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่	13	กรกฎาคม	พ.ศ.	2564	ทุนจดทะเบียน	900,000,000	บาท	

มลูค่าหุน้และสดัส่วนการลงทนุจ�าแนกตามสญัชาต	ิ(ข้อมลูปี	พ.ศ.2560-2564)	สญัชาตไิทย	900,000,000	

บาท	(100	%)	19	อาคาร	3	ชัน้	22	ไทยพาณชิย์	ปาร์ค	พลาซ่า	ถนนรชัดาภเิษก	จตจุกัร	เขตจตจัุกร	กรงุเทพ-	

มหานคร		รายชือ่คณะกรรมการ	1.	นายธนา	เธียรอจัฉรยิะ	2.	นางอภพินัธ์	เจรญิอนสุรณ์	3.	นายอารกัษ์	สธีุวงศ์	

และ	4.	นายสีหนาท	ล�่าซ�า

ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน:	64991	กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน	

วตัถปุระสงค์ตอนจดทะเบยีน:	บรกิารรบัส่งเอกสาร/สิง่ของทกุประเภท	ประเภทธรุกจิทีส่่งงบการเงนิปีล่าสดุ:	

74909	กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ	ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	วัตถุประสงค์ที่ส่งงบ	

การเงินปีล่าสุด:	พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	

81,549.00	บาท	ขาดทุนสุทธิ	87,829,231.00	บาท

ตารางที่ 8 งบก�าไรขาดทุน บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส บริษัท จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

ที่มา:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2564)

งบก�าไรขาดทุน บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส  บริษัท จ�ากัด (ข้อมูลปีงบการเงิน 2561-2563)

หน่วย:บาท 2561 2562 2563

รายได้หลัก N/A N/A N/A

รายได้รวม N/A N/A 81,549.00

ต้นทุนขาย N/A N/A 10,494,120.00

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ขั้นต้น
N/A N/A N/A

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริการ
N/A N/A 77,872,502.00

รายจ่ายรวม N/A N/A 88,366,622.00

ดอกเบี้ยจ่าย N/A N/A N/A

ก�าไร	(ขาดทุน)		

ก่อนภาษี
N/A N/A -88,285,073.00

ภาษีเงินได้ N/A N/A -455,842.00

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ N/A N/A -87,829,231.00
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2.3 โมเดลธุรกิจของแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสารและอาหาร

แม้แต่ละบริษัทแพลตฟอร์มจะมีรูปแบบกิจกรรมบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายแตกต่างกันและอาจ

ไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้โดยตรง	แต่ข้อมลูการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการทัง้	7	แพลตฟอร์มทีผู่ว้จิยั

สืบค้นกพ็อจะท�าให้เหน็ภาพรวมและแนวโน้มของธุรกิจได้	หากพจิารณาศักยภาพและขนาดของตลาดทีเ่ตบิโต

จากบรบิทเศรษฐกจิและปัจจัยสนบัสนนุต่างๆ	ทีไ่ด้อภปิรายในส่วนก่อนหน้า	ตลอดจนการเข้าสูต่ลาดของธรุกจิ

ขนาดใหญ่ท่ีไม่ได้มธีรุกจิหลกัเป็นแพลตฟอร์มส่งผูโ้ดยสารและอาหารแล้ว	จะพบข้อสงัเกตทีน่่าสนใจว่า	บรษิทั

แพลตฟอร์มส่งผู้โดยสารและอาหาร	5	รายจาก	7	ราย	ของกรณีศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้มีผลประกอบการที่

ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง	ธุรกิจ	2	รายมีก�าไรจากการประกอบการ	และมีเพียงรายเดียวที่เสียภาษีเงินได้

ทัง้	7	กรณศีกึษามจุีดร่วมคอืต่างกเ็ป็นกิจการทีม่รีปูแบบการระดมทนุแบบสตาร์ตอัป	ความแตกต่าง	

ระหว่างผูป้ระกอบการท่ีขาดทุนและมกี�าไรท่ีอาจมนียัยะในการวเิคราะห์	คอืกจิการทีม่กี�าไรคือกจิการทีเ่น้นการ	

ส่งเอกสารและสินค้าเป็นหลัก	แม้	Lalamove	จะรับช่วงด้านการจัดส่งอาหารให้กับแพลตฟอร์ม	LINE	MAN	

ในช่วงแรกที่	LINE	MAN	เข้าสู่ตลาด	และ	SKOOTAR	ที่รับช่วงจัดการการส่งอาหารให้แพลตฟอร์ม	Robin-

hood	ในลกัษณะเดยีวกนั	แต่เมือ่ตลาดมกีารแข่งขันสงูและมกีารลดต้นทนุในการจดัการเพือ่ให้สามารถแข่งขนั

ในตลาดได้	ทั้ง	LINE	MAN	และ	Robinhood	ต่างก็ต้องเข้ามาพัฒนาการจัดการส่งอาหารด้วยตัวเองในที่สุด

ส�าหรับโมเดลธุรกิจโดยทั่วไปของธุรกิจแพลตฟอร์มในระยะแรกเริ่มได้รับการจัดประเภทโดย

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจว่าแตกต่างจากการด�าเนินธุรกิจแบบทั่วไป	และมีลักษณะที่

เรียกว่าตลาดแบบ	2	ด้าน	(two-sided	market)	(Veisda,	2020;	Rysman,	2009;	Jean-Charles	Rochet,	

2003)	เนื่องมาจากความสามารถในการสร้างรายได้ท้ังจากฝั่งอุปสงค์และอุปทาน	โมเดลธุรกิจในเศรษฐกิจ	

แพลตฟอร์มไม่ได้มีลักษณะการสร้างห่วงโซ่มูลค่า	(Value	chain)	ในลักษณะเส้นตรง	(Pipeline)	แบบเดียว	

กับที่ธุรกิจแบบเดิมท�า	แต่เป็นการสร้างคุณค่าผ่านการประกอบของโครงข่ายที่สลับซับซ้อนกว่าเดิม	(Parker,	

Alstyne,	&	Choudary,	2016)

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงโมเดลธุรกิจของแพลตฟอร์ม เสนอโดย Parker, Alstyne, & Choudary (2016)

(ที่มา	https://hbr.org/2016/04/pipelines-platforms-and-the-new-rules-of-strategy)
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รปูแบบของธรุกจิแพลตฟอร์มมคีวามหลากหลาย	แพลตฟอร์มทีเ่ราคุ้นเคยและใช้งานอยูจ่�านวนมาก	

กเ็ป็นแพลตฟอร์มท่ีด�าเนนิการอยูบ่นแพลตฟอร์มอืน่	อาท	ิแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสารและอาหารทีด่�าเนนิการอยู่	

บนแพลตฟอร์มทีเ่ป็นโครงสร้างพืน้ฐานคอืระบบปฏิบัตกิาร	(Operating	system)	แอนดรอยด์ของกูเกลิ	และ	

iOS	ของแอปเปิล

ปัจจบัุนมนีกัวชิาการมองว่าโมเดลธุรกจิในเศรษฐกจิแพลตฟอร์มเป็นตลาดหลายด้าน	(Multi-sided	

market)	เนื่องจากความสามารถในการสร้างรายได้มีความหลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม	ต่างจาก	

ความหมายของตลาด	2	ด้านแบบเดมิ	ท�าให้ปัจจบุนัมกีารใช้ค�าว่าตลาดหลายด้านทดแทนค�าว่าตลาด	2	ด้าน

ด้วย

การท�าความเข้าใจค�าจ�ากัดความต่างๆ	มีความส�าคัญในแง่ที่จะท�าให้เข้าใจบริบทการให้ความหมาย

และเข้าใจกรอบแนวคิดของการด�าเนินธุรกิจในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	ด้วยเหตุที่บริษัทแพลตฟอร์มสามารถ

สร้างรายได้จากหลายทาง	มุมมองของแพลตฟอร์มต่อร้านอาหารและไรเดอร์จึงมีความก�้าก่ึงระหว่างการ

เป็นลูกค้าของแพลตฟอร์มหรือการเป็นพาร์ตเนอร์	และต้องท�าความเข้าใจด้วยว่า	ค�าว่า	“พาร์ตเนอร์”	ใน

ความหมายของแพลตฟอร์มมิได้มีนัยหมายถึง	“หุ้นส่วน”	ในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการ	แต่หมายถึงผู้มีส่วนได	้

ส่วนเสียที่แพลตฟอร์มจะได้ประโยชน์จากการมีอยู่ของพวกเขา	โดยธุรกิจแพลตฟอร์มไม่ถือว่าตัวเองเป็น

นายจ้างของไรเดอร์	

ค�าว่าพาร์ตเนอร์ในที่นี้	ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ามาจากรูปแบบการออกแบบโมเดลธุรกิจสมัยใหม่ที่ใช้	

เคร่ืองมือการออกแบบโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า	Business	Model	Canvas	ในการก�าหนดองค์ประกอบ	จ�านวน	

9	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	customer	segments	2)	value	propositions	3)	channels	4)	customer	relation-

ships	5)	revenue	streams	6)	key	resources	7)	key	activities	8)	key	partnerships	9)	cost	structure

เมือ่พิจารณาการออกแบบโมเดลธรุกจิแพลตฟอร์มส่งอาหารทีพ่ฒันาด้วยเครือ่งมอื	Business	Model	

Canvas	ของ	Uber	Eats	ทีเ่ป็นบรกิารสัง่อาหารบนแพลตฟอร์มของ	Uber	ซึง่ผูอ้ยูใ่นแวดวงบรหิารธรุกจิได้ท�า	

การศึกษาเอาไว้	พบว่าผู้ท�าการศึกษาได้จัดประเภทร้านค้าและไรเดอร์อยู่ในกลุ่มลูกค้าของแพลตฟอร์ม	

เนื่องจากท้ัง	2	ส่วนอยู่ในฐานะผู้ใช้งานที่สร้างรายได้ให้แพลตฟอร์ม	จึงมีแนวโน้มที่ท�าให้เชื่อได้ว่าในการ

วางแผนธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	ผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์มอาจวางต�าแหน่งของร้านค้าและ	

ไรเดอร์ไว้ในฐานะลูกค้า	หรือบางกรณี	เช่นการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของแพลตฟอร์ม	Grab	ได้ก�าหนด	

ต�าแหน่งของร้านค้าและไรเดอร์ในฐานะ	Key	partner	ค�าว่า	“พาร์ตเนอร์”	ที่แพลตฟอร์มใช้จึงเป็นค�าจ�ากัด	

ความในโมเดลธุรกิจที่แตกต่างจากความหมายของค�าว่าพาร์ตเนอร์ในฐานะหุ้นส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจ

ส�าหรับมุมมองของไรเดอร์	



ไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน37

รูปที่ 4 โมเดลธุรกิจของแพลตฟอร์ม Grab ที่ออกแบบโดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas

(ที่มา:	https://www.facebook.com/Bizlabor/)

รูปที่ 3 โมเดลธุรกิจของ Uber Eats ที่ออกแบบโดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas

(ที่มา:	https://businessmodelanalyst.com/uber-eats-business-model/)
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ค�าว่าพาร์ตเนอร์ที่แพลตฟอร์มใช้ให้ความหมายเชิงจิตวิทยาในทางบวก	ไรเดอร์มีความพึงพอใจที่	

ได้รบักล่าวถึงจากแพลตฟอร์มในฐานะพาร์ตเนอร์ทีไ่รเดอร์มกัจะคิดว่ามคีวามหมายถงึการเป็นหุน้ส่วนในธรุกจิ	

ทว่าผู้วิจัยได้วิเคราะห์โมเดลตลาดหลายด้านของแพลตฟอร์มส่งคนและอาหาร	และพบว่าช่องทางในการหา

รายได้ของแพลตฟอร์มอาจสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

รูปที่ 5 โมเดลธุรกิจของแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสารและอาหาร

ที่มา:	ผู้วิจัย

รูปแบบการหารายได้ของแพลตฟอร์มมีทั้งการหารายได้จากส่วนแบ่งรายได้ของร้านค้าและไรเดอร์	

ค่าธรรมเนียมการใช้แอปพลิเคชัน	ในส่วนของไรเดอร์ยังมีค่าสมัครและอุปกรณ์ในการท�างาน	ซึ่งแต่ละ

แพลตฟอร์มมีนโยบายแตกต่างกันเรื่องอุปกรณ์	ในส่วนของร้านค้า	นอกจากส่วนแบ่งจากยอดขาย	30-35%	

แพลตฟอร์มยังขายพื้นที่โฆษณาและสิทธิในการถูกจัดอันดับต้นๆ	ในการแสดงผล	ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการ

ตัดสินใจซื้อของลูกค้า

จ�านวนและฐานข้อมูลของผู้ใช้	ทั้งผู้บริโภค	ร้านค้า	และไรเดอร์	ยังถูกแพลตฟอร์มใช้ประโยชน์ใน

การท�าข้อตกลงและโอกาสทางธุรกิจต่างๆ	ของแพลตฟอร์มกับคู่ค้าอื่น	เช่น	การร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า	

ธนาคาร	บรษัิทประกนั	บริษัทผูผ้ลติรถยนต์และจกัรยานยนต์	ผูผ้ลติยานยนต์ไฟฟ้า	ในการเสนอสนิค้า	บรกิาร	

และการส่งเสริมการขายต่างๆ	ให้แก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม	ทั้งนี้ในบรรดาสินค้าและบริการที่เสนอให้ไรเดอร	์

มีบางบริการที่แพลตฟอร์มใช้เป็นเครื่องมือในการท�าให้ไรเดอร์ท�างานมากขึ้นหรือไม่สามารถยา้ยไปท�างานให้

แพลตฟอร์มคู่แข่งได้	เช่น	บรกิารสนิเชือ่ผ่อนสมาร์ตโฟนซึง่เป็นเคร่ืองมอืทีจ่�าเป็นต่อการท�างาน	หากขาดช�าระ	

โทรศพัท์จะลอ็ก	ไม่สามารถใช้งานได้	และหากยงัผ่อนช�าระไม่หมดจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชันของ	

คู่แข่งได้	บริการสินเชื่อผ่อนจักรยานยนต์	หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะหักเงินจากบัญชีรายได้ที่เกิดจากการ

ท�างานโดยตรง
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ช่องทางการท�ารายได้ที่หลากหลายจากโมเดลตลาดหลายด้านและโอกาสในการเติบโตท�าให้ธุรกิจ

แพลตฟอร์มเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง	ผู้ที่เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกๆ	ล้วนเป็นผู้ประกอบการที่มีรูปแบบการ

ระดมทุนแบบสตาร์ตอัป	ซึ่งธรรมชาติของนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ตอัปจะเน้นการได้ก�าไรระยะสั้นจากการ

ขายสัดส่วนความเป็นเจ้าของในกิจการ	ซึ่งส่งผลต่อกรอบคิดของโมเดลธุรกิจสตาร์ตอัปที่เน้นสร้างอัตราการ

เติบโตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของตัวกิจการมากกว่าความสามารถในการท�าก�าไรจากการประกอบธุรกิจ	แพลตฟอร์ม

ท่ีมีโมเดลระดมทุนแบบสตาร์ตอัปจะถูกนักลงทุนก�าหนดกรอบในการสร้างอัตราการเติบโตของธุรกิจในแง	่

ผู้ใช้งาน	การเติบโตของจ�านวนผู้ใช้งานสร้างภาพให้นักลงทุนประเมินว่าธุรกิจมีศักยภาพ	ท�าให้มูลค่าบริษัท	

สูงขึ้นและสัดส่วนความเป็นเจ้าของจะมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย	

ผู้ใช้งานในความหมายของโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มไม่ได้หมายถึงผู้บริโภคกลุ่มเดียว	แต่หมายถึง

ภาคส่วนอ่ืนซึ่งรวมถึงร้านอาหารและไรเดอร์ด้วย	กรอบคิดการสร้างการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วใน

ธุรกิจสตาร์ตอัปท�าผ่านการสร้างผลกระทบเครือข่าย	(Network	Effect)	ในทางเศรษฐศาสตร์	ซึ่งหมายถึง	

สถานการณ์ท่ีอรรถประโยชน์ของสินค้าต่อผู้บริโภคคนหนึ่งเพิ่มข้ึนเม่ือจ�านวนผู้บริโภคเข้ามาใช้สินค้าเพ่ิมข้ึน	

(Katz	&	Shapiro,	1985)	เพิ่มจ�านวนผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อดึงให้ผู้ใช้งานเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นไปแบบ	

ทวคีณู	ธรุกจิสตาร์ตอปัมกัใช้กลยทุธ์ท่ีเรียกว่า	เผาเงนิ	(Burning	Money)	ซึง่หมายถงึการบดิเบอืนกลไกตลาด

ด้านราคาด้วยการอุดหนนุ	ให้ค่าตอบแทนเกนิจรงิ	ลดราคาสนิค้าและบรกิารต�า่กว่าต้นทนุจรงิ	(Liu,	Fu,	&	Xia,	

2020)	ผลของโมเดลธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายประการและธุรกิจสตาร์ตอัปหลายราย

ขาดทุนจนถึงข้ันล้มละลายเพราะเป้าประสงค์ของการท�าธุรกิจถูกท�าให้เปลี่ยนจากการท�าก�าไรโดยธุรกิจไปสู่	

การสร้างมลูค่าของบรษิทัทีม่กัไม่ได้สะท้อนมลูค่าทีแ่ท้จรงิ	บ่อยครัง้เป็นการประเมนิจากความสามารถในการ	

ท�าก�าไรในอนาคตหรอืทรพัย์สนิทีจั่บต้องไม่ได้	(intangible	assets)	ทีม่ลีกัษณะเป็นนามธรรม	ผูล้งทนุทีล่งทนุ

ในระยะเร่ิมต้นจะก�าหนดกรอบให้ผูก่้อตัง้ธรุกจิต้องท�าตามเพือ่แลกกับเงนิลงทนุ	และสามารถก�าไรจ�านวนมาก

จากการขายสดัส่วนความเป็นเจ้าของของตวัเองก่อนเข้าตลาด	หรอืเมือ่สามารถเข้าระดมทนุในตลาดหลกัทรพัย์

ในช่วงแรกได้

แพลตฟอร์มทีม่โีมเดลการลงทนุแบบสตาร์ตอปัเน้นการสร้างมลูค่าเพือ่ท�าก�าไรจากมลูค่า	นกัลงทนุ

ในกจิการสตาร์ตอปัมกัมีแผนทีจ่ะออกจากการเป็นผูถ้อืหุน้ไว้ล่วงหน้า	หลกัการท�าก�าไรจากสดัส่วนการลงทนุ

และเพิม่มูลค่ากจิการนีเ้ป็นเสมอืนวิธปีฏบัิตซิึง่เป็นแผนทีน่�าทางของสตาร์ตอปั	ระหว่างทางไปสูก่ารเข้าสูต่ลาด

จะมรูีปแบบการเพิม่มลูค่าให้ตวักจิการในรปูแบบอืน่	เช่น	การควบรวมกจิการของคูแ่ข่งในธรุกจิเดยีวกนั	หรอื

ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองอ�านวยประโยชน์ซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างอ�านาจเหนือตลาดและความสามารถในการผูกขาด

ตลาดรูปแบบใหม่	(Moazed	&	Johnson,	2016)

การขาดทุนของแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสารและส่งอาหารจึงไม่ใช่เรื่องแปลก	เพราะโมเดลธุรกิจของ

แพลตฟอร์มเน้นการลงทุนขยายกิจการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง	เป็นความต้ังใจและวางแผนที่จะ	

ขาดทุน	เมือ่พิจารณากรณศีกึษาแพลตฟอร์มส่งผูโ้ดยสารและอาหารท่ียกมาทัง้	7	กรณศึีกษา	พบว่าม	ี2	ราย	

ท่ีท�าก�าไร	คือ	Lalamove	และ	SKOOTAR	แต่กเ็ป็นเพราะธรุกจิหลกัของทัง้คูมุ่ง่เน้นการส่งสนิค้าทีข่นาดตลาด	

และการแข่งขันไม่มาก	อีกทั้งยังเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มส่งอาหารในช่วงเริ่มต้นที่ยังอยู่ในขีด	

ความสามารถการให้บริการในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจ	และเม่ือแพลตฟอร์มส่งอาหารหลัก	คือ	LINE	MAN	และ	

Robinhood	ต้องการสร้างการเตบิโตทีเ่กนิกว่าขดีความสามารถของ	Lalamove	และ	SKOOTAR	ทัง้	2	บรษิทั	

ก็ต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะเดิมลง
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2.4 บทสรุปภาพรวมธุรกิจแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสาร
และอาหารในประเทศไทย

ในบทนี้	ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสารและส่งอาหารในประเทศ	

ไทยด้วยการสืบค้นเอกสาร	การให้สัมภาษณ์	ข่าว	และข้อมูลงบก�าไรขาดทุนย้อนหลังของผู้ประกอบการที	่

เปิดเผยโดยกรมพฒันาธรุกจิการค้า	ทัง้ยงัพยายามเข้าใจกรอบแนวคดิของการด�าเนนิธุรกจิโดยศกึษาแพลตฟอร์ม	

7	บริษัท	พบข้อสรุปดังนี้

1.	ธรุกจิแพลตฟอร์มสง่ผูโ้ดยสารและส่งอาหารในประเทศไทยมีศกัยภาพในการเตบิโต	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19	จากปัจจยัสนบัสนนุอย่างน้อย	2	ประการทีเ่ชือ่มโยง	

กัน	คือ	1)	ภาวะแพร่ระบาดท�าให้รัฐมีมาตรการจ�ากัดการบริโภคที่ร้านอาหาร	ท�าให้การสั่งอาหารผ่าน

แพลตฟอร์มเป็นเรือ่งจ�าเป็น	ธรุกจินีจ้งึเตบิโตอย่างก้าวกระโดด	น�ามาสูค่วามต้องการไรเดอร์ทีจ่ะท�าหน้าทีส่่ง

อาหารจ�านวนมาก	แต่แพลตฟอร์มก็สามารถเติมเต็มความต้องการส่วนนี้ได้	เนื่องจาก	2)	ภาวะถดถอยทาง	

เศรษฐกิจท�าให้มีการเลิกจ้าง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานในภาคบริการ	ธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารจึงได้รับ	

อานิสงค์จากการที่มีแรงงานพร้อมเข้าสู่อาชีพใหม่ในฐานะไรเดอร์เป็นจ�านวนมาก

2.	จากการส�ารวจการด�าเนินธรุกจิของแพลตฟอร์มจ�านวน	7	แห่ง	พบว่าทัง้	7	แห่งมโีมเดลการระดมทนุ	

ในการประกอบกจิการแบบสตาร์ตอปั	โดยเป็นผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ	5	แห่ง	เป็นผูป้ระกอบการของ	

ไทย	2	แห่ง	ผลประกอบการของกรณศีกึษาพบว่าขาดทนุจ�านวน	5	แห่ง	มเีพยีง	2	แห่งทีม่ผีลก�าไร	และท้ัง	2	แห่ง	

ไม่ได้มีกิจกรรมหลักเป็นการส่งอาหาร

3.	ผลประกอบการที่ขาดทุนของธุรกิจแพลตฟอร์ม	เกิดจากกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ที่มีโมเดลระดมทุนแบบสตาร์ตอัปซึ่งมุ่งสร้างมูลค่าของธุรกิจจากการสร้างปรากฏการณ์ผลกระทบเครือข่าย

มากกว่าความสามารถในการท�าก�าไรจากธรุกจิ	เพราะนกัลงทนุในกจิการสตาร์ตอปัสนใจท�าก�าไรจากการขาย

สัดส่วนความเป็นเจ้าของมากกว่าการท�าธุรกิจในระยะยาว	การสร้างผลกระทบเครือข่ายจ�าเป็นต้องบิดเบือน

กลไกตลาดด้วยการทุ่มตลาดเพือ่ให้มผีูใ้ช้งานจ�านวนมาก	เพือ่สร้างอ�านาจเหนอืตลาดและการผกูขาดรปูแบบ

ใหม่	ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ส่งผลเสียต่อสังคมหลายประการในระยะยาว

4.	ศักยภาพในการเติบโตของตลาดดึงดูดให้มีธุรกิจขนาดใหญ่เข้าแข่งขันในตลาด	ท�าให้เกิดการ

แข่งขนั	แต่ไม่ใช่ทกุผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีได้ประโยชน์จากการแข่งขนั	กลุม่ร้านอาหารและไรเดอร์ซึง่ไม่มอี�านาจ

ในการต่อรองถูกบีบให้ต้องจ่ายส่วนแบ่งแก่แพลตฟอร์ม	แพลตฟอร์มใช้สภาวะแข่งขันและการขาดทุนเป็น	

ข้ออ้างการปรับลดค่าตอบแทนของไรเดอร์

5.	โมเดลธุรกิจของธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นแบบตลาดหลายด้าน	มีความสามารถในการสร้างรายได้

จากหลายช่องทาง	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	แพลตฟอร์มมองร้านอาหารและไรเดอร์ในฐานะคู่ค้าหรือลูกค้าที่

ใช้บริการของแพลตฟอร์ม	ไม่ได้มองไรเดอร์ในฐานะลูกจ้างหรือแรงงาน	แพลตฟอร์มปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในฐานะนายจ้าง	แพลตฟอร์มมองตัวเองในฐานะตัวกลางที่อ�านวยความสะดวกในการจับคู่ระหว่างผู้บริโภค	

ร้านอาหาร	และไรเดอร์

6.	ค�าจ�ากดัความและนยิามของแรงงานทีไ่ม่ครอบคลมุลกัษณะงานทีม่คีวามสมัพนัธ์การจ้างงานแบบ

ใหม่ท�าให้เกิดปัญหาเรื่องสิทธิแรงงาน	สวัสดิการ	และหลักประกันทางสังคมของแรงงานกลุ่มนี้
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การเข้าสู่อาชีพ
และการท�างานของไรเดอร์

03
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3.1 การเข้าสู่อาชีพ

3.1.1 ช่องทางในการสมัคร

ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์พบว่า	การเข้าสู่อาชีพของไรเดอร์โดยมากมี	

รูปแบบคล้ายคลึงกัน	เร่ิมต้นจากการหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์	โซเชียลมีเดีย	หรือการสอบถามจากคนรู้จักที่

ท�างานอยู่ก่อนแล้ว	ทั้งนี้พบว่าหลายแพลตฟอร์มมีค่าตอบแทนให้ไรเดอร์ที่ท�างานอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่ก่อน

และแนะน�าชกัชวนให้ผูอ้ืน่สมคัร	โดยจ่ายค่าตอบแทนให้เมือ่สมคัรและท�างานครบตามจ�านวนรอบทีก่�าหนดไว้	

แต่ละแพลตฟอร์มีช่องทางในการสมัครเข้าเป็นไรเดอร์ที่แตกต่างกัน	ทั้งการสมัครผ่านตัวแทนยังที่ท�าการใน

กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของแพลตฟอร์ม	เป็นที่น่าสังเกตว่าบางแพลตฟอร์ม

ที่รับสมัครผ่านแอปพลิเคชัน	ไรเดอร์จะสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้เฉพาะในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เท่านัน้	ไม่สามารถใช้ระบบปฏบัิตกิาร	iOS หรอืระบบปฏิบติัการอืน่ได้	แตกต่างจากการใช้งานของฝ่ังผูบ้รโิภค	

ท่ีทุกแพลตฟอร์มสร้างแอปพลิเคชันส�าหรับท้ังระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ	iOS แสดงให้เห็นว่า	

แพลตฟอร์มให้ความส�าคัญกับผู้บริโภคมากกว่า	และผลักภาระให้ไรเดอร์ที่จะต้องจัดหาเครื่องมือให้ตรงกับ

ระบบของแพลตฟอร์ม

เว็บไซต์ของแต่ละผู้ให้บริการจะโฆษณาวิธีการสมัครและสิทธิประโยชน์เมื่อสมัครเป็นไรเดอร์	และ

มักใช้สรรพนามเรียกไรเดอร์อย่างนอบน้อม	เช่น	พี่ๆ	ไรเดอร์	คุณพี่คนขับ	พาร์ตเนอร์	ท�าให้เห็นการแสดง

ความเป็นผู้น้อยของบริษัทและสร้างความรู้สึกเป็นกันเองระหว่างแพลตฟอร์มกับไรเดอร์	

ช่องทาง 
การสมัคร

แพลตฟอร์ม

LINE MAN Grab Robinhood Foodpanda Lalamove

ออฟไลน์
มีเฉพาะ	

บางจังหวัด
ศูนย์	MiniGC - - -

เว็บไซต์ - www.grab.com -
ไรเดอร์

foodpanda.co.th
lalamove.com

แอปพลิเคชัน	

(แอนดรอยด์)

LINE	MAN		

ไรเดอร์
-

Robinhood	

ไรเดอร์
-

Lalamove	

Driver

แอปพลิเคชัน	

(iOS)
- - - -

Lalamove		

Driver

ตารางที่ 9 ช่องทางการสมัครเข้าสู่อาชีพไรเดอร์ของแพลตฟอร์มกรณีศึกษา

ข้อมูล	ณ	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2564

ที่มา:	ผู้วิจัย



3.1.2 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

ในการสมคัรเป็นไรเดอร์	แต่ละบรษิทัจะมข้ีอก�าหนดคณุสมบตัผิูส้มคัรทีเ่ป็นไปในทิศทางเดยีวกัน	คอื	

จะต้องมอีายมุากกว่า	18	ปีขึน้ไป	จะต้องมสีญัชาตไิทย	ต้องมใีบอนญุาตขบัขีร่ถจกัรยานยนต์	และทกุๆ	บรษิทั

จะตรวจสอบประวัตอิาชญากรรมของผูส้มคัรด้วย	ผูว้จิยัสงัเกตว่าบางแพลตฟอร์มก�าหนดคณุสมบตัทิีม่ลีกัษณะ

ชี้น�าให้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด	เช่น	การระบุว่าผู้สมัครเป็นพนักงานส่งของต้องเป็นผู้มีใจรัก

บริการ	มีความขยันอดทน	

คุณสมบัติ
แพลตฟอร์ม

LINE MAN Grab Robinhood Foodpanda Lalamove

อายุของผู้สมัคร

18-65	ป	ี

*ถ้าอายุเกิน	55	ปี		

ต้องมใีบรบัรองแพทย์

18-70	ปี 18	ปีขึ้นไป 18	ปีขึ้นไป 18-55	ปี

สัญชาติ สัญชาติไทย สัญชาติไทย ไม่ก�าหนด

ต้องท�างานใน

ประเทศไทย	

อย่างถูกกฏหมาย

สัญชาติไทย

**เพศ ทุกเพศ ไม่ก�าหนด ไม่ก�าหนด ไม่ก�าหนด ไม่ก�าหนด

เงื่อนไขด้าน

ยานพาหนะ

ต้องมีรถ

จักรยานยนต์

ต้องมีรถ

จักรยานยนต์

ต้องมรีถจกัรยานยนต์	

หรือสามารถเช่ารถ

จักรยานยนต์ไฟฟ้า

ได้ในราคา	120	

บาท/วัน

ต้องมีรถ

จักรยานยนต์

ต้องมีรถตาม

ประเภทที่ระบุ	ได้แก่

มอเตอร์ไซค์,	รถเก๋ง

สีป่ระต,ู	รถห้าประต,ู		

รถเอสยูวี,		

รถกระบะ,		

กระบะตู้ทึบ,		

กระบะโครงเหล็ก		

*รถป้ายแดง	

ไม่สามารถสมัครได้
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ตารางที่ 10 คุณสมบัติในการสมัครเข้าสู่อาชีพไรเดอร์ของแพลตฟอร์มกรณีศึกษา

ข้อมูล	ณ	31	สิงหาคม	2564

ที่มา:	ผู้วิจัย

คุณสมบัติ
แพลตฟอร์ม

LINE MAN Grab Robinhood Foodpanda Lalamove

ใบอนุญาตขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่
มีใบอนุญาตขับขี่	และ

มีอายุบัตรอย่างน้อย	1	ปี
มีใบอนุญาตขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่

มีใบอนุญาตขับขี	่

ตามประเภทรถ	

ที่สมัคร

เงื่อนไข

ด้านประวัติ

อาชญากรรม

ต้องไม่มีประวัติ

อาชญากรรมร้ายแรง

ต้องไม่มีประวัติ

อาชญากรรมร้ายแรง

ต้องไม่มีประวัต	ิ

คดีร้ายแรง

ต้องมีใบบริสุทธิ์	หากเคย

มีประวัติต้องโทษจ�าคุก

ต้องไม่มีคดีต้องห้ามตาม

ข้อก�าหนดของบริษัท

อุปกรณ	์

สมาร์ตโฟน

มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน	

แอนดรอยด์	6.0	ขึ้นไป	

และรองรับ	Google		

Mobile	Services

ไม่ระบุ

มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน	

แอนดรอยด์	เวอร์ชัน	

8.0	ขึ้นไป

iPhone	4s		

(หรือใหม่กว่า)		

หรือแอนดรอยด	์

(4.2	หรือใหม่กว่า)

มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน	

iOS	11.0	ขึ้นไป	หรอื	

แอนดรอยด์	เวอร์ชัน		

5.0	ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ

ที่แพลตฟอร์ม

ระบุ

-เป็นฮีโร่ที่ลูกค้ารักและ

ได้รับความไว้วางใจจาก

ลูกค้า

-เป็นฮีโร่ที่มีความขยัน

และอดทน

-เป็นฮีโร่ที่พร้อมสู	้

ทุกงาน	ไม่หวั่นงานใกล้

หรือไกล

ไม่ระบุ ไม่ระบุ
มารยาทดี		

มีใจรักบริการ

ต้องไม่เคยถูกปิดระบบ

ถาวรในแพลตฟอร์ม	

ลาล่ามูฟ
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3.1.3 ข้อก�าหนด เงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จากการส�ารวจช่องทางต่างๆ	ในการสมัครเป็นไรเดอร์พบว่า	แต่ละแพลตฟอร์มีข้อก�าหนดและ	

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน	มีความละเอียดและสลับซับซ้อนเพื่อปกป้องตัวเองตามกฎหมาย	

จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้สมัครจ�านวนมากไม่ได้อ่านข้อก�าหนดเหล่านี้เลย	ส่วนผู้ที่อ่านก็อ่านผ่านๆ	ไม่ม	ี

ผูศ้กึษาโดยละเอยีดทัง้ทีส่่งผลโดยตรงกบัเงือ่นไขในการท�างาน	ส�าหรบัแพลตฟอร์ม	LINE	MAN	ม	ี“ข้อก�าหนด”	

ความยาว	10	หน้า	และ	“นโยบายความเป็นส่วนตัว”	8	หน้า	ซึง่ต้องอ่าน	“ข้อก�าหนด”	เพือ่กดยอมรบั	กล่าวคอื	

ต้องกดเข้าไปในหน้าเนือ้หาแล้วเลือ่นลงจนสดุจงึจะกดยอมรบัเงือ่นไขได้	ส�าหรับแพลตฟอร์ม	Grab	มข้ีอตกลง	

และเงื่อนไขการใช้งานที่เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์	(แกร็บแท็กซี่,	2564)	เนื้อหาประกอบด้วย	ประกาศความ	

เป็นส่วนตัว	จริยธรรมในการปฏบัิตงิาน	(code	of	conduct)	และข้อก�าหนดในการใช้บรกิาร	(term	of	service)	

แพลตฟอร์ม	Robinhood	มข้ีอก�าหนดและเงือ่นไขในการเป็นผูส่้งอาหารจ�านวน	6	หน้า	รวม	47	ข้อ	และระบ	ุ

บทลงโทษหากฝ่าฝืนข้อก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	(บริษัท	เพอร์เพิล	เวนเจอร์ส	จ�ากัด,	2564)

ในขั้นตอนการสมัคร	ผู้สมัครจ�าเป็นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ทางบริษัท	ซึ่งข้อมูล	

ส่วนบุคคลที่ผู้สมัครจ�าเป็นจะต้องกรอกให้ทุกบริษัทคือ	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์	และข้อมูลเชิงพื้นท่ี	

ของจังหวัดหรือพื้นที่ที่สนใจจะท�างาน	ผู้วิจัยพบว่าแพลตฟอร์ม	Robinhood	และ	Foodpanda	ผู้สมัครต้อง	

มีบัญชีธนาคารเฉพาะตามที่แพลตฟอร์มก�าหนด	ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น	ส�าหรับแพลตฟอร์ม	

Robinhood	ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ธนาคารเก็บไว้อัตโนมัติ	แพลตฟอร์ม	Lalamove	

ก�าหนดให้ต้องมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น	ขณะที่แพลตฟอร์ม	LINE	MAN	ผู้สมัครจ�าเป็นต้องมีบัญชี	

Line	จะเหน็ได้ว่าแพลตฟอร์มสร้างผลกระทบด้านเครอืข่ายและเป็นความจ�าเป็นทีผู่ส้มคัรต้องสมคัรใช้บรกิาร	

อื่นๆ	ที่มีเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม	มิฉะนั้นจะไม่สามารถด�าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้	อีกทั้ง	

การจ�ากัดให้ต้องมีบัญชีธนาคารใดๆ	อย่างเฉพาะเจาะจงท�าให้ไรเดอร์มีต้นทุนในการเข้าสู่อาชีพที่มากขึ้น	

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีธนาคาร
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ข้อมูล
แพลตฟอร์ม

LINE MAN Grab Robinhood Foodpanda Lalamove

ชื่อ-นามสกุล √ √ √ √ √

วัน/เดือน/ปีเกิด √ √ √

เบอร์โทรศัพท์ √ √ √ √ √

เลขประจ�าตัว

ประชาชน
√ √ √ √

อีเมล

√ 

*ของ		

Google	เท่านั้น

พื้นที่		

ที่สนใจท�างาน
√ √ √ √ √

ที่อยู่ √ √ √

ประเภทรถ √ √

ยี่ห้อ	รุ่น		

ป้ายทะเบียน		

ปีจดทะเบียน

√

ตารางที่ 11 ข้อมูลส่วนบุคคลของไรเดอร์ที่แพลตฟอร์มกรณีศึกษาเก็บระหว่างขั้นตอนการสมัคร

ข้อมูล	ณ	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2564

ที่มา:	ผู้วิจัย
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นอกจากข้อมูลที่ผู้สมัครต้องกรอกผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มก�าหนด	ผู้สมัครจะต้องเตรียมส�าเนา

เอกสารส�าคัญต่างๆ	เพื่อส่งเข้าระบบ	โดยเอกสารที่จ�าเป็นจะต้องส่งให้ทุกบริษัทคือ	บัตรประจ�าตัวประชาชน	

ใบอนุญาตขับขี่	ข้อมูลสมุดบัญชีของธนาคารที่ระบุไว้	ส่วนเอกสารบางชิ้นจ�าเป็นจะต้องส่งส�าเนาไปยังบริษัท	

เช่น	หนังสือแสดงความยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

นอกจากนีบ้างแพลตฟอร์มยงัก�าหนดให้ผูส้มคัรต้องถ่ายรปูยานพาหนะของตนเอง	โดยเหน็ทัง้ตวัรถ	

และป้ายทะเบียน	และขอรายการจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายแสดงการช�าระภาษี	เพื่อยืนยันให้แน่ใจว่า	

ผู้สมัครเป็นเจ้าของยานพาหนะจริง

เอกสาร

แพลตฟอร์ม

LINE MAN Grab Robinhood Foodpanda Lalamove

บัตรประชาชน √ √ √ √ √

ใบอนุญาตขับขี่ √

√	

*หากเป็น	

ใบขับขี่ชั่วคราว

ต้องมีอายุไม่ต�่า

กว่า	1	ปีเท่านั้น

√	

*ต้องไม่หมด	

อายุ

√ √

รายการจด

ทะเบียน
√ √ √ - √

พ.ร.บ.	รถ √ √ - - √

ข้อมูลสมุดบัญชี

√ 

*รองรับบัญชี	

จาก	19	ธนาคาร

√ 

*กสิกรไทย	

กรุงศรีอยุธยา	

และ	

ไทยพาณิชย์	

เท่านั้น

√ 

*ธนาคาร	

ไทยพานิชย	์

ที่เป็นของ	

ไรเดอร์เท่านั้น

√ 

*ธนาคาร	

ไทยพาณิชย์

ของผู้สมัคร

เท่านั้น

√

*ธนาคาร	

กสิกรไทย		

ชื่อบัญชีตรงกับ

ผู้สมัครเท่านั้น

รูปถ่ายรถ

จักรยานยนต์

√ 

*ต้องถ่าย

ให้เห็นป้าย

ทะเบียน	

และตัวรถ

-

√ 

*กรณีใช้รถ

จักรยานยนต์

ส่วนบุคคล

-

√ 

*รูปป้าย

ทะเบียน
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3.1.4 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ในการสมคัรเป็นไรเดอร์	บางแพลตฟอร์มได้ก�าหนดว่าผูส้มคัรจะต้องเสยีค่าบรกิารในการสมคัรหรอื

ค่าบริการในการตรวจสอบเอกสารให้แก่บริษัท	และจ�าเป็นจะต้องซื้อเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม

เพื่อใช้ในการท�างาน	โดยราคาของเสื้อแตกต่างกันไป	บางแพลตฟอร์มก�าหนดช่วงเวลาและเสนอโปรโมชันให้

ผู้สมคัร	นอกจากเสือ้แล้วบางแพลตฟอร์มยงัก�าหนดให้ซือ้กล่องหรอืกระเป๋าบรรจอุาหารซึง่มรีาคาแตกต่างกัน

ไปตามขนาดของกระเป๋าตามที่แพลตฟอร์มก�าหนด

เอกสาร

แพลตฟอร์ม

LINE MAN Grab Robinhood Foodpanda Lalamove

รูปถ่าย	

ประจ�าตัวผู้ขับ
√ √ √ - √

หนังสือแสดง

ความยินยอม	

ตรวจสอบ

ประวัติ

อาชญากรรม

- √ √

√ 

*ใบบริสุทธิ์หาก

เป็นผู้มีประวัติ

ต้องโทษจ�าคุก

*บริษัทจะ

ด�าเนินการ

ตรวจสอบ

ประวัติเอง		

โดยผู้สมัคร	

ต้องยินยอม	

ให้บริษัท	

ตรวจสอบ

ประวัติ

ตารางที่ 12 เอกสารส่วนบุคคลของไรเดอร์ที่แพลตฟอร์มกรณีศึกษาเก็บระหว่างขั้นตอนการสมัคร

ข้อมูล	ณ	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2564

ที่มา:	ผู้วิจัย



ประเภท 
ค่าใช้จ่าย

แพลตฟอร์ม

LINE MAN Grab Robinhood Foodpanda Lalamove

ค่าสมัคร -

ปัจจุบันรวมอยู่ในค่า

สมัคร	โปรโมชัน		

499	บาท

- -
จกัรยานยนต์	500	บาท,		

รถประเภทอื่น	600	บาท

ค่าตรวจ	

ประวัต	ิ

อาชญากรรม

- - - -
100	บาท	(รวมอยู่ใน	

ค่าสมัคร)

เสื้อ

890	บาท	จ�ากัดการซื้อ		

1	ชิ้น/คน/6	เดือน	

ไรเดอร์ต้องสวมใส่เสื้อ	

แจ็กเก็ตของบริษัทตลอด

การท�างาน	หากยังไม่มี	

บริษัทอนโุลมให้สวมเส้ือ

สุภาพ

โปรโมชันปัจจุบันไม่

จ�าเป็นต้องซื้อเสื้อ	

แจ็กเก็ต

ปัจจุบันราคา	590	บาท		

(ลดจากราคาปกต	ิ790	

บาท)

ปัจจุบันมีโปรโมชัน

ส�าหรับไรเดอร์ใหม่		

เสื้อยืดและกระเป๋า	ราคา

รวม	700	บาท

650	บาท	

ไรเดอร์ต้องสวมใส่เสื้อ	

แจ็กเก็ตของบริษัทตลอด

การท�างาน

กล่อง/กระเป๋า

ส่งอาหาร

1,690	บาท	จ�ากดัการซือ้		

1	ชิ้น/คน/ปี

ราคา	499	บาท	ส�าหรับ	

ใบเล็ก	และ	999	บาท	

ส�าหรับใบใหญ่

ไม่บังคับ	จะใช้ของ

ค่ายใดก็ได้	แต่ต้องมี

กระเป๋าส�าหรับส่งอาหาร	

(กระเป๋าของ	Robinhood		

1,290	บาท	จาก	1,490	

บาท)

ปัจจุบันมีโปรโมชัน

ส�าหรับไรเดอร์ใหม่		

เสื้อยืดและกระเป๋า		

ราคารวม	700	บาท

(เฉพาะประเภท

จกัรยานยนต์)	ประมาณ	

1,900	บาท	

ในการท�างาน	ไรเดอร์

ต้องใช้กล่องที่มีโลโก้ของ

บรษิทัเท่านัน้

ตารางที่ 13 ค่าใช้จ่ายในการสมัครและซื้อวัสดุที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพ

ข้อมูล	ณ	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2564

ที่มา:	ผู้วิจัย

อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และอนรรฆ พิทักษ์ธานิน 50
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3.1.5 การฝึกอบรมก่อนเริ่มท�างาน

ผู้วิจัยพบว่าทุกแพลตฟอร์มจัดให้มีการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ	ในแอปพลิเคชันก่อนเร่ิม	

ท�างานจริง	โดยบางแพลตฟอร์มแบ่งหัวข้อการเรียนรู้	มีทั้งแบบที่ต้องอบรมการใช้งานจริงกับเจ้าหน้าที่และ	

จัดท�าคลิปวิดีโอส้ันๆ	เช่น	แพลตฟอร์ม	LINE	MAN	มีคลิปวิดีโอจ�านวน	5	คลิป	ความยาวรวม	26	นาที	

ได้แก่	1)	รู้จักกับไลน์แมน	2)	สวัสดิการ	ระเบียบ	กติการับงาน	3)	ระบบกระเป๋าและการเติมเงิน	4)	การ	

รับเงิน	การก�าหนดวงเงนิ	รปูแบบการกดรบังาน	และ	E-Payment	5)	การเคลมอาหารและช่องทางการตดิต่อ	

นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบปรนัย	3	ตัวเลือก	จ�านวน	10	ข้อ	ทั้งนี้ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่า	การท�าแบบทดสอบ

สามารถท�าได้เลยโดยไม่จ�าเป็นต้องดคูลปิกส็ามารถกดเข้าไปท�าแบบทดสอบได้	แต่ต้องตอบค�าถามให้ถกูต้อง

มากกว่าตั้งแต่ร้อยละ	80	ขึ้นไป	จึงถือว่าผ่านการทดสอบ	อย่างไรก็ตาม	หลังจากท�าแบบทดสอบส�าเร็จแล้ว

และรอการตรวจสอบข้อมูลอยู่จะไม่สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้อีก

ส�าหรับแพลตฟอร์ม	Grab	มีคลิปวิดีโอจ�านวนรวม	12	คลิป	ความยาวรวมประมาณ	30	นาที	แบ่ง

เนื้อหาออกเป็น	1)	การใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้น	2)	การเตรียมตัวและการบริการ	3)	ขั้นตอนการรับงาน

แกรบ็ฟูด้และแกร็บมาร์ต	4)	เทคนคิรับงานแกรบ็ฟูด้ให้ได้	5	ดาว	5)	ขัน้ตอนการรบังานแกรบ็ไบค์	6)	ขัน้ตอน	

การรับงานแกรบ็เอก็ซ์เพรส	7)	การเตมิเครดติรบังาน	9)	การถอนเงนิเข้าบญัชธีนาคาร	9)	สขุอนามยัในการ

ให้บรกิาร	10)	ความปลอดภยับนท้องถนน	11)	การปกป้องข้อมลูส่วนบคุคล	และ	12)	บทส่งท้าย	(เป็นขัน้ตอน

หลังจบการทดสอบ)	ในการรับชมคลิปการอบรมจะไม่สามารถข้ามคลิปใดคลิปหนึ่งได้	และต้องรับชมตาม

ล�าดับ	ไม่สามารถข้ามบทหรือกรอคลิป	โดยในแต่ละคลิปจะมีแบบทดสอบหลังชมคลิปจบเท่านั้น	ไม่สามารถ

ท�าก่อนชมคลปิจบได้	แบบทดสอบมลัีกษณะเป็นแบบปรนัย	ม	ี2-5	ค�าถาม	4	ตวัเลือก	ต้องท�าแบบทดสอบให้

ถกูต้องเกนิร้อยละ	80	จึงจะผ่านการทดสอบ	และหากตอบค�าถามผดิจะสามารถดซู�า้และท�าแบบทดสอบซ�า้ได้

ส�าหรับแพลตฟอร์ม	Foodpanda,	Robinhood	และ	Lalamove	ต้องผ่านฝึกการอบรมก่อนท�างาน

โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท	ซึ่งต้องจองเข้าอบรมเป็นรอบหลังจากส่งเอกสารส�าคัญจ�าเป็นผ่านทางแอปพลิเคชัน

เรียบร้อยแล้ว	

3.2 การท�างาน

รูปแบบและขั้นตอนการท�างานของแต่ละแพลตฟอร์มมีความคล้ายคลึงกัน	แม้จะมีรายละเอียด	

ปลกีย่อยแตกต่างกนั	ขัน้ตอนการท�างานสามารถแบ่งออกเป็น	3	ขัน้ตอนหลกั	ได้แก่	การรบังาน	การเดนิทาง

ไปรับอาหาร/สินค้า/ผูโ้ดยสาร	และการน�าอาหาร/สนิค้า/ผูโ้ดยสาร	ไปส่งปลายทาง	ทัง้นีผู้ว้จิยัได้ศกึษาขัน้ตอน

การท�างานของแพลตฟอร์มกรณีศึกษาอย่างละเอียดและสรุปเป็นขั้นตอนย่อยได้ดังนี้



ขั้นตอน 
การท�างาน

แพลตฟอร์ม

LINE MAN Grab Robinhood Foodpanda Lalamove

การเริ่มรับงาน

กดเริ่มรับงาน	เลือกจ�านวน

เงินสดที่มี	แอปพลิเคชันจะ

แสดงงานตามจ�านวนเงินที	่

ไรเดอร์เลือก		

	

เลือกได้	3	ระดับ	ได้แก่	

500	บาท,	1,000	บาท	และ	

มากกว่า	1,000	บาท

แสกนใบหน้า	และท�าแบบ	

สอบถามสุขภาพ	จากนั้น	

กดปุ่มเปิดระบบ

ใส่รหัส	PIN	หรือล็อกอิน	

ด้วยลายนิ้วมือเพื่อเข้า	

แอปพลิเคชัน	

	

กดปุ่มเริ่มรับงานแล้วถ่ายรูป

ใบหน้าของตัวเองเพื่อเริ่มต้น

ตรวจสอบว่าไรเดอร์อยู่ใน

โซนขับของตัวเองและอยู่ใน

กะการท�างานของตัวเอง		

	

กดเริ่มต้นงาน	สถานะจะ

เปลี่ยนเป็นพร้อม

กดเริ่มรับงานได้ทันที

เครดิตและ	

การรับงาน

ต้องมีเครดิตขั้นต�่า	50	บาท

เพื่อเริ่มรับงาน

สามารถเติมเครดิตได้จาก

กระเป๋ารายรับ	หรือ	โอนจาก

ธนาคาร

ต้องเติมเครดิตลงในกระเป๋า

เครดิตขั้นต�่า	100	บาท	

เพื่อเริ่มรับงาน

- -

ต้องเติมเครดิตลงในกระเป๋า

เครดิตขั้นต�่า	100	บาท	

เพื่อเริ่มรับงาน
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ขั้นตอน 
การท�างาน

แพลตฟอร์ม

LINE MAN Grab Robinhood Foodpanda Lalamove

การรับงาน

ระบบส่งงานให้ไรเดอร์

ต้องกดแย่งงาน	มีงาน	2	

ประเภท	ได้แก่		

standard	และ	RMS		

ในออเดอร์มีรายละเอียด

ที่ตั้งร้านค้า	ลูกค้า	

รายการอาหาร	และ	

การค�านวณค่าใช้จ่าย	

และรายรับตลอดออเดอร์

ระบบป้อนงานให้ไรเดอร์

อัตโนมัติ	โดยไรเดอร์ต้อง

กดยืนยัน	หรือสามารถ	

ตัง้ค่าให้รบังานอัตโนมตัไิด้		

	

สามารถเลอืกประเภทงาน

ที่จะรับได้ผ่านทางหน้า

เมนูในแอปพลิเคชัน

ระบบส่งงานให้ไรเดอร์

ต้องกดแย่งงาน	

	

มีระบบป้องกันโดยการ	

ให้กรอกรหัสแบบสุ่ม		

2	หลักทุกๆ	การรับงาน

ระบบป้อนงานให้ไรเดอร์

อัตโนมัติ	โดยไรเดอร์ต้อง

กดยืนยัน	ภายใน	3	นาที

ระบบป้อนงานให้ไรเดอร	์

กดรับงาน	การรับงานมี	

3	รูปแบบ	1.	งานทันที		

2.	งานวันนี้	3.งานพรุ่งนี้	

	

นอกจากนี้ยังมีวิธีรับ

ช�าระเงิน	2	รูปแบบ	

ได้แก่	1.	เงินสด	

2.	เครดิต	

	

เมื่ออ่านรายละเอียดงาน

และเลือกรับงาน	ระบบ

จะนับถอยหลัง	4	วินาที	

จากนั้นจะค�านวณว่า	

ไรเดอร์ที่เลือกรับงานนี้

คนใดอยู่ใกล้ที่สุด		

ไรเดอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุด	

จะได้งานไป

ตารางที่ 14 ขั้นตอนในการท�างานของไรเดอร์ในแพลตฟอร์มกรณีศึกษา

ข้อมูล	ณ	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2564

ที่มา:	ผู้วิจัย
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3.3 โครงสร้างรายได้

ค่าตอบแทนของไรเดอร์แต่ละแพลตฟอร์มมีโครงสร้างคล้ายกัน	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก	่

ค่าตอบแทนรายครัง้ซึง่แปรผนัตามระยะทาง	โดยมากจะมกีารก�าหนดโครงสร้างขัน้ต�า่	เช่น	ระยะทางไม่เกนิ	

4	กโิลเมตรแรก	42	บาท	และหากเกนิจากระยะขัน้ต�า่กค็ดิเป็นต่อกโิลเมตร	ก�าหนดค่าตอบแทนต่อกโิลเมตร	

ในลักษณะขั้นบันได	ค่าตอบแทนส�าหรับการท�างานในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน	โดยแพลตฟอร์มเป็นผู้ก�าหนด	

และสามารถจะปรับเพิ่มหรือลดได้โดยไม่ต้องปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นในนิเวศธุรกิจ

ค่าตอบแทนส่วนท่ี	2	ได้แก่	ค่าตอบแทนแบบจูงใจ	(incentive)	ซึ่งแปรผันไปตามนโยบายของ	

บริษัทแพลตฟอร์มในแต่ละช่วงเวลา	บริษัทอาจจ่ายในรูปแบบของเงินหรือสวัสดิการรูปแบบอื่น	เช่น	การ

ประกันภัย	หรือสิทธิส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทคู่ค้าของแพลตฟอร์ม	ค่าตอบแทนแบบจูงใจนี้	

แพลตฟอร์มก็สามารถจะปรับเพิ่มหรือลดได้เอง	ผู้วิจัยท�าการศึกษาโครงสร้างค่าตอบแทนในส่วนแรกและ	

ค่าตอบแทนแบบจูงใจของไรเดอร์ที่ท�างานกับบริษัทแพลตฟอร์มกรณีศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	

ได้ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบดังนี้



แพลตฟอร์ม
การค�านวณ 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ เขตเมืองใหญ่ เขตเมืองรอง

Grab

ไรเดอร์จะได้รับการ	

กระจายงานผ่านทางแอปฯ	

โดยได้รับค่าจัดส่งเริ่มต้น

ตามแต่ละพื้นที่	หากระยะ

ทางเกินกว่า	4	กม.	จะได้

รับค่าจัดส่งต่อ	กม.	เพิ่ม

ขึ้นเฉลี่ย	กม.	ละ	8	บาท	

นอกจากนี้จะมีการหักค่า

คอมมิชชัน	15%	ของ	

ค่าจัดส่งต่อรอบ	ยกเว้น	

ไรเดอร์ที่ได้ระดับ		

Hybrid	ขึ้นไปจะไม่ม	ี

การหักค่าคอมมิชชัน		

และยังมีโบนัสเพิ่มเติมให้

ไรเดอร์	ในลักษณะงาน	

รูปแบบ	ค่าตอบแทน 

แบบจูงใจ

เริ่มต้นที่งานละ		

42.50	บาท

เขตเมืองใหญ่		

เช่น	นครปฐม	ชลบุรี	

เชียงใหม่	เริ่มต้นที่		

งานละ	30-32	บาท

เขตเมืองรอง	เช่น	ล�าพูน	

กาญจนบุรี	ราชบุรี		

เริ่มต้นที่งานละ		

15-20	บาท

*	การเป็น	ไรเดอร์	ระดับ	Hybrid	

จะต้องรับงานให้ได้	45	งาน/สัปดาห	์

และ	20	งาน/สัปดาห์ในวันเสาร์-	

อาทิตย์	ไม่สามารถปิดรับงานส่ง	

อาหารได้	รวมถึงต้องใช้อุปกรณ	์

เช่น	เสื้อ	กระป๋า	ของ	Grab	ทุกครั้ง	

ในการส่งอาหาร

*	Grab	ยงัมรีายได้เพ่ิมเตมิให้ไรเดอร์	

ในรูปแบบของ	ค่าตอบแทนแบบ

จูงใจ	โดยเป็นการวิ่งตามเงื่อนไขที	่

Grab	ก�าหนด	ค่าตอบแทนแบบจูงใจ	

จะเปลี่ยนเงื่อนไขไปเรื่อยๆ	ตาม

แต่ละสัปดาห์หรือช่วงเวลา	งานใน

ลักษณะค่าตอบแทนแบบจูงใจจะ

เน้นงานระยะใกล้	เมื่อท�ารอบได	้

ตามเงื่อนไข	

ไรเดอร์จะได้รับเงินโบนัสเพิ่ม	โดย

เงื่อนไขและโบนัสของค่าตอบแทน

แบบจูงใจในแต่ละพื้นที่จะแตกต่าง

กันไป
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แพลตฟอร์ม
การค�านวณ 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ เขตเมืองใหญ่ เขตเมืองรอง

LINE MAN

ไรเดอร์จะต้องแข่งกัน	

กดรับงานผ่านทางแอปฯ	

โดยได้รับค่าจัดส่งเริ่มต้น

ตามแต่ละพื้นที่	หากระยะ

ทางเกินกว่า	5	กม.		

จะได้รับค่าจัดส่งต่อ	กม.	

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	กม.	ละ		

8	บาท	นอกจากนี้จะมีการ	

หกัค่าคอมมชิชนั	15%	ของ	

ค่าจัดส่งต่อรอบ	และมีการ

หัก	ภาษี ณ ที่จ่าย 3%	

จากรายได้สุทธ	ินอกจากนี	้	

LINE	MAN	ยงัมโีบนสัเพิม่	

เติมให้ไรเดอร์ในลักษณะ

งานรูปแบบ	ค่าตอบแทน

แบบจูงใจ

เริ่มต้นที่งานละ	

40-42	บาท

เขตเมืองใหญ่	เช่น	

เชียงใหม่	ระยอง	ชลบุรี	

เริ่มต้นที่งานละ	

28-34	บาท

เขตเมืองรอง	เช่น	

สระแก้ว	นครราชสีมา	

จันทบุรี	เริ่มต้นที่งานละ	

18-25	บาท

*	LINE	MAN	จะ	หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  

3%	จากรายได้สุทธิของ	

ไรเดอร์	(ภายหลังจากหักค่า	

คอมมิชชัน	15%)	โดยประเภทงาน

ที่ไรเดอร์จะโดนหักภาษี	3%	คือ	

(1)	งานส่งอาหาร	

(2)	งานจัดส่งในพื้นที่พิเศษและ	

งานมูลค่าสูง	

(3)	งานค่าตอบแทนแบบจูงใจ

ประเภทต่างๆ	

(4)	รายได้จากโปรโมชันหรือ

กิจกรรมพิเศษของทาง	LINE	MAN	

โดยหากสิ้นปีรายได้ของไรเดอร	์

คนใดไม่ถึงเกณฑ์สามารถน�าใบ	50	

ทวิไปยื่นขอภาษีคืนได้ในภายหลัง
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แพลตฟอร์ม
การค�านวณ 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ เขตเมืองใหญ่ เขตเมืองรอง

LINE MAN

*	LINE	MAN	ยังมีรายได้เพิ่มเติม	

ให้ไรเดอร์ในรูปแบบของ	ค่าตอบ 

แทนแบบจูงใจ	โดยเป็นการวิ่งตาม

เงื่อนไขที่	LINE	MAN	ก�าหนด		

ค่าตอบแทนแบบจูงใจจะเปลี่ยน

เงื่อนไขไปเรื่อยๆ	ตามแต่ละสัปดาห์

หรือช่วงเวลา	งานในลักษณะ	

ค่าตอบแทนแบบจูงใจจะเน้นงาน

ระยะใกล้	เมือ่ท�ารอบได้ตามเงือ่นไข	

ไรเดอร์จะได้รับเงินโบนัสเพิ่ม	โดย

เงื่อนไขและโบนัสของค่าตอบแทน

แบบจูงใจในแต่ละพื้นที่จะแตกต่าง

กัน
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แพลตฟอร์ม
การค�านวณ 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ เขตเมืองใหญ่ เขตเมืองรอง

Foodpanda

ไรเดอร์จะได้รบัการกระจาย	

งานผ่านทางแอปฯ	โดย

ต้องเลือกกะการท�างาน

ตามแต่ละช่วงเวลาและ	

แบช	ค่าตอบแทนทีไ่รเดอร์	

ได้รับจะเป็นลักษณะเหมา

จ่ายต่อ	1	รอบการจัดส่ง	

โดยทางแอปฯ	จะส่งงานที่

รัศมีไม่เกิน	3	กม.	ให	้

ไรเดอร์	ค่าจัดส่งที่ได้จะ	

ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที	่

และแบชของไรเดอร์		

โดยจะมีการหกั	ภาษ ี3% 

ณ ที่จ่าย	จากรายได้สุทธิ

แบช 1:	

งานละ	40-47	บาท

แบช 2:	

งานละ	38-43	บาท

แบช 3:	

งานละ	32-39	บาท

แบช 4:	

งานละ	30-35	บาท

เขตเมืองใหญ่		

เช่น	สมุทรปราการ	

นครปฐม	ชลบุรี

แบช 1:	

งานละ	27-33	บาท

แบช 2:	

งานละ	28-30	บาท

แบช 3:	

งานละ	25-28	บาท

แบช 4:	

งานละ	24-26	บาท

เขตเมืองรอง	เช่น	

ล�าพูน	ก�าแพงเพชร	

ชัยภูมิ

แบช 1:	

งานละ	20-24	บาท

แบช 2:	

งานละ	18-22	บาท

แบช 3:	

งานละ	16-20	บาท

แบช 4:	

งานละ	15-18	บาท

*แบช	ของไรเดอร์	ถูกแบ่งออกเป็น	

4	ระดับ	โดยแบช	1	ถือเป็นระดับที่

สูงที่สุด	หลักการค�านวณแบชจะแบ่ง

ออกเป็น	3	กลุ่ม	โดยค�านวณจาก	

(1)	ชั่วโมงพิเศษ	(2)	วิ่งครบชั่วโมง

ตามที่ไรเดอร์จอง	(3)	การขาดงาน	

(4)	เปอร์เซ็นต์ที่กดรับงาน	โดย

แต่ละกลุ่มจะพิจารณาเกณฑ์ทั้ง		

4	ด้านในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

*	Foodpanda	จะหัก	ภาษี 3%  

ณ ทีจ่่าย	จากรายได้สทุธขิองไรเดอร์	

โดยหากสิ้นปีรายได้ของไรเดอร	์

คนใดไม่ถึงเกณฑ์สามารถน�าใบ		

50	ทวิไปยื่นเบิกภาษีคืนได้ใน	

ภายหลัง
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แพลตฟอร์ม
การค�านวณ 

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ เขตเมืองใหญ่ เขตเมืองรอง

Lalamove

ไรเดอร์จะต้องแข่งกันกด	

รับงานผ่านทางแอปฯ		

โดยได้รับค่าจัดส่งต่อรอบ

เริ่มต้นที่	38	บาท	และจะ	

ได้เพิ่มขึ้นตามระยะทาง	

โดยมีการหกัค่าคอมมิชชนั	

15%	ของค่าจัดส่งต่อรอบ

เริ่มต้นที่	38	บาท

0.1-9.9 กม.	ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม	7.3	บาท/กม.

10.00-29.9 กม.	ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม	7.6	บาท/กม.

มากกว่า 30.0 กม.	ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม	14	บาท/กม.

ไม่เปิดให้บริการในต่างจังหวัด

Robinhood

ไรเดอร์จะต้องกดรับงาน

ผ่านแอปฯ	โดยได้รับ	

ค่าจัดส่งต่อรอบเริ่มต้นที่	

43	บาทใน	0-2	กม.	แรก	

และจะได้เพิ่มขึ้นตาม	

ระยะทางโดยยังไม่มีการ

หักค่าคอมมิชชัน

0-2 กม.	เริ่มต้นที่	43	บาท

3-10 กม.	ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม	6	บาท/กม.

11-30 กม.	ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม	7.50	บาท/กม.

31-70 กม.	ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม	8	บาท/กม.

ไม่เปิดให้บริการในต่างจังหวัด

ตารางที่ 15 ค่าตอบแทนรายครั้งในการท�างานของไรเดอร์ในแพลตฟอร์มกรณีศึกษา

ข้อมูล	ณ	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2564

ที่มา:	ผู้วิจัย
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ในส่วนของค่าตอบแทน	จะพบว่าบริษัทแพลตฟอร์มมีอ�านาจในการก�าหนดค่าตอบแทนได้เอง	

และแพลตฟอร์มก�าหนดค่าตอบแทนในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน	ทั้งที่ต้นทุนหลักของไรเดอร์	ได้แก่	ค่าเช้ือเพลิง	

ค่าสกึหรอ	และค่าบรกิารอินเทอร์เนต็ในแต่ละพืน้ท่ีทัว่ประเทศไม่แตกต่างกนั	แพลตฟอร์มไม่เคยเปิดเผยกลไก

และวิธีคิดค่าตอบแทนว่ามีมาตรฐานอย่างไร	มีเพียงการตอบค�าถามผ่านช่องทางการสื่อสารของแพลตฟอร์ม

ว่าก�าหนดตามค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า	“ค่าครองชีพ”	ที่แพลตฟอร์มกล่าวถึงหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมซึ่งแพลต-	

ฟอร์มเห็นว่าผู้บริโภคยินดีจ่าย	แม้แพลตฟอร์มจะเป็นผู้ก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นรายได้ของไรเดอร์แต่ผู้จ่าย

คือผู้บริโภค	ดังนั้นหากผู้บริโภครู้สึกว่าค่าส่งแพงเกินไปก็อาจตัดสินใจไม่สั่งอาหาร	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในนิเวศ

ธรุกจิ	แต่ละผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมอี�านาจในการต่อรองทีไ่ม่เท่าเทยีมกัน	แม้แพลตฟอร์มจะอ้างว่าร้านอาหารและ	

ไรเดอร์มสีถานะเป็นคูค้่าหรอืพาร์ตเนอร์และมสีถานะเป็นลกูค้าด้วย	แต่แพลตฟอร์มให้ความส�าคญักับผูบ้รโิภค

มากกว่า	ไรเดอร์จึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อ่อนแอที่สุดในนิเวศธุรกิจนี้เพราะไม่มีอ�านาจในการต่อรองทั้งต่อ

แพลตฟอร์ม	ร้านค้า	และผู้บริโภค	

3.4 การรวมกลุ่มเพ่ือต่อรอง

การรวมกลุ่มเพื่อต่อรองเป็นสิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐาน	ทว่า	พ.ร.บ.	แรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	2518	

บัญญัติให้รูปแบบของการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานเพื่อต่อรองกับนายจ้างมีอย่างจ�ากัด	ต้องเป็นการรวมตัว	

ของแรงงานในสถานประกอบกจิการท่ีมนีายจ้างคนเดียวกนั	หรอืเป็นลกูจ้างซึง่ท�างานในกจิการประเภทเดยีวกนั	

โดยไม่ค�านงึว่าจะมนีายจ้างกีค่น	ต้องมผีูร่้วมก่อตัง้	10	คนขึน้ไป	เป็นทีช่ดัเจนว่าไรเดอร์ไม่สามารถรวมตัวกนั	

เป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายได้เนือ่งจากไม่มสีถานะเป็นลกูจ้าง	แม้การการต้ังสหภาพแรงงานซึง่จะท�าให้	

สามารถต่อรองเรือ่งสภาพการจ้างงานและเรือ่งอืน่ทีม่ผีลผกูพนันายจ้างตามกฎหมายนัน้ไม่สามารถเกดิขึน้ได้	

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ก็มีการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การต่อรอง	

กบัแพลตฟอร์ม	แม้ต้องเผชญิความเสีย่งเนือ่งจากแพลตฟอร์มมอี�านาจในการปิดระบบหรอืยกเลกิการการใช้

งานแอปพลิเคชันได้	

ปัจจุบันได้เร่ิมมคีวามพยายามรวมกลุม่ของไรเดอร์ในแต่ละแพลตฟอร์มเพือ่ยืน่ข้อเรยีกร้องต่อบรษิทั	

แพลตฟอร์มแล้วหลายครัง้	รวมทัง้มคีวามพยายามทีจ่ะสร้างการรวมกลุม่	ทัง้ไรเดอร์ทีท่�างานในบรษิทัแพลต-	

ฟอร์มเดยีวกันและท่ีไม่ได้แยกตามบริษัทแพลตฟอร์มทีไ่รเดอร์ท�างาน	โดยวตัถปุระสงค์ในการรวมกลุ่มแตกต่าง	

กันออกไป	เช่น	กลุ่มแกร็บสันทนาการ	กลุ่มแกร็บเคลื่อนที่เร็วเราช่วยกัน	กลุ่มกูขับแกร็บไบค์	กลุ่มสหภาพ	

ไรเดอร์	นอกจากนีก้ลุ่มไรเดอร์ตามจังหวัดต่างๆ	ก็เริม่รวมตวักันเป็นสหภาพไรเดอร์ในจงัหวดันัน้ๆ	เพือ่ต่อรอง	

ค่าตอบแทนและสภาพการท�างานกับบริษัทแพลตฟอร์มด้วยการยื่นหนังสือผ่านศูนย์ด�ารงธรรมและนัดกัน	

หยุดงานในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการมาก	จากการสัมภาษณ์แกนน�าของกลุ่มผู้วิจัย	พบว่าแกนน�าแต่ละกลุ่มมี

แนวคิดต่อการต่อรองกบับริษัททีแ่ตกต่างกนั	บางกลุม่เลอืกใช้วธีิการเจรจาในลกัษณะประนปีระนอม	บางกลุม่	

เลือกที่จะใช้วิธีการกดดันบริษัทด้วยการหยุดงานและรวมตัวหน้าส�านักงานของบริษัทแพลตฟอร์ม	โดยผู้วิจัย

ได้รวบรวมเหตุการณ์การรวมกลุ่มเพื่อต่อรองของไรเดอร์กลุ่มต่างๆ	ดังนี้
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Grab 28	มกราคม	

พ.ศ.	2563
ภูเก็ต

ไรเดอร์กว่า	500	คน	ได้ท�าการ	

ปิดแอปฯ	งดรับงานเป็นเวลา	1	วัน	

และมีไรเดอร์กว่า	100	คน	ออกมา

รวมตัวกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

บริเวณสวนหย่อมปลายแหลม	

สะพานหินภูเก็ต

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องการให้

บรษิทัปรับค่าตอบแทนจาก	30	บาท

เป็น	40	บาท	และหากออเดอร์ไหน

ต้องส่งข้ามเขตระหว่างป่าตอง–กะทู้	

หรือเมืองภูเก็ต	(ต้องขึ้นเขาป่าตอง)	

ต้องมีค่าตอบแทนเริ่มต้นที่	50	บาท

2. การค�านวณระยะทาง	ระยะของ	

ไรเดอร์และรัศมีร้านค้าต้องไม่เกิน		

4	กม.	หากเกินระยะ	4	กม.		

ต้องบวกเพิ่ม	10	บาททุกๆ	1	กม.

1.	บรษิทัไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรยีกร้อง

2.	บรษิทัไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง

Grab 5	สิงหาคม	

พ.ศ.	2563
ชลบุรี

บริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้า		

Big	C	พัทยาใต้	ต.	หนองปรือ	อ.	บาง

ละมุง	จ.	ชลบุรี	กลุ่มไรเดอร์จ�านวน	

กว่า	100	คน	ได้มารวมตัวกันชูป้าย

ประท้วงและหยุดรับงาน

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องการ	

ค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น	เนื่องจาก

เมื่อค�านวณระยะทางแล้วพบว่า	

ไม่สัมพันธ์กับรายได้จากการวิ่งงาน

ในแต่ละรอบ	ไรเดอร์ต้องการให้ทาง

บริษัทปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนของการ

ให้บริการใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสม

1.	บรษิทัไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรยีกร้อง
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Grab 10	สงิหาคม	

พ.ศ.	2563
กรุงเทพฯ

ไรเดอร์กว่า	1,000	คน	ออกมารวมตัว	

กันหน้าอาคารธนภูมิ	ทาวเวอร์	

ส�านักงานใหญ่ของ	Grab	โดยต้องการ	

เรียกร้องเกี่ยวกับสวัสดิการหรือ	

ประกันอุบัติเหตุที่ไรเดอร์ควรได้รับ	

รวมไปถึงกรณีที่ไรเดอร์โดนท�าร้าย

ร่างกายจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง		

และยังมีเรื่องของอุปกรณ์ในการ

ประกอบอาชีพอย่างเสื้อหรือกระเป๋า

ที่ทางบริษัทต้องการให้ไรเดอร์ซื้อเอง	

ด้วยเงินส่วนตัว	การประท้วงครั้งนี้		

ไรเดอร์ได้เดินทางมาจากหลายจังหวัด	

ซึ่งในระหว่างการชุมนุมได้มีออเดอร	์

ส่งอาหารค้างส่งอยูก่ว่า	1,000	รายการ	

ทางกลุ่มไรเดอร์ให้เวลาบริษัทในการ	

พจิารณา	7-10	วนั	หากไม่เหน็สญัญาณ	

ด้านบวกจะออกมารวมกลุ่มกันอีกครั้ง

1. ปัญหาการรบังานทีเ่กดิจากการแบ่ง

เขตพ้ืนที	่กรงุเทพฯ	นนทบุร	ีปทมุธาน	ี

เนือ่งจากบางพืน้ทีเ่ป็นเขตรอยต่อ	ท�าให้

เกิดข้อจ�ากัดเชงิเทคนิคบางประการ	

(ไทยรฐั,	2563)	และส่งผลต่อการ	

รบังานของพาร์ตเนอร์คนขบั

2. ปัญหาเรือ่งการใช้อุปกรณ์ของบรษิทั	

เนือ่งจากทางบริษทับงัคับให้ไรเดอร์ที	่

จดัส่งพสัดตุ้องมกีระเป๋าของบริษทั		

โดยไรเดอร์เหน็ว่าควรเพิม่ทางเลือก	

โดยไรเดอร์ท่ีส่งพสัดกัุบ	GrabExpress	

จะมหีรอืไม่มกีระเป๋าของบรษิทักไ็ด้		

เช่นเดยีวกับไรเดอร์ท่ีจดัส่งอาหาร	

3. การให้ความคุม้ครองระหว่างรบังาน 

ไรเดอร์ต้องการให้มปีระกนัอบัุตเิหต	ุ

หาก	ไรเดอร์ได้รับอนัตรายในขณะ

ปฏิบัตงิาน

ทางบริษัทได้ให้สัญญาว่าภายใน	7-10	

วันจะตอบสนองให้ได้ตามค�าเรียกร้อง	

โดย

1.	ยกเลิกการแบ่งเขตพื้นที่	โดยม	ี

ผลตัง้แต่วนัที	่17	สงิหาคม	พ.ศ.	2563	

และจะด�าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ	ที่

เกิดขึ้นจนกว่าระบบจะพร้อมส�าหรับ

การแบ่งเขตพื้นที่

2.	ปรับรูปแบบการส่งพัสดุด้วย		

GrabExpress	เป็น	2	รูปแบบ	คือ	

1)	แบบต้องการกระเป๋า	(แต่ยังต้อง

เป็นกระเป๋าของบริษัท)	2)	แบบ	

ไม่ต้องการกระเป๋า	โดยให้ลูกค้าเป็น	

ผู้เลือกว่าต้องการจัดส่งพัสดุแบบใด	

โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่	24	สิงหาคม	

พ.ศ.	2563

3.	บริษัทได้จัดท�าประกันอุบัติเหตุ

ให้แก่ไรเดอร์โดยมีวงเงินสูงสุดอยู่ที่	

50,000	บาท	และให้การคุ้มครอง	

ในขณะรับงาน	ส่วนในกรณีที่เสียชีวิต

ให้ความคุม้ครองสงูสดุ	200,000	บาท	

(ปณชัย	อารีเพิ่มพร,	2563)
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Food 

panda
18	สงิหาคม	

พ.ศ.	2563
กรุงเทพฯ

กลุ่มไรเดอร์ของ	Foodpanda		

ได้ท�าการชุมนุมหน้าบริษัทฟู้ดแพนด้า	

(ไทยแลนด์)	โดยไรเดอร์ต้องการให้

ปรับระบบการจ่ายเงิน	หลังปริมาณงาน

ลดลงจนกระทบต่อรายได้

1. ตารางการท�างาน	ให้สร้างตาราง

การท�างานหรือ	‘กะ’	ให้เพียงพอกับ	

จ�านวนไรเดอร์ที่มากขึ้น	โดยกะของ	

ไรเดอร์แต่ละครั้งต้องมีระยะเวลา	

ไม่ต�่ากว่า	3	ชั่วโมง

2. การรับไรเดอร์ใหม	่ให้บริษัทปิดรับ	

ไรเดอร์ชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหางาน

กระจายไม่ทั่วถึง	

3. ค่า GP	ให้ชะลอการปรับเพิ่ม	

เปอร์เซ็นต์ที่หักจากร้านค้าเพราะจะ

ท�าให้ร้านค้าไม่อยากขึ้นมาอยู	่

บนแพลตฟอร์ม	

4. Customer Support	ขอให้มีการ	

อบรมผู้ให้ความช่วยเหลือไรเดอร์ของ

บริษัท	เพื่อให้ช่วยเหลือไรเดอร์ได้อย่าง

ถูกประเด็นและแม่นย�ามากกว่าเดิม

5. ประกันอุบัติเหต	ุไรเดอร์ต้องได้รับ

ประกันอุบัติเหตุทุกคน		

6. ค่าส่งอาหารขั้นต�่า	ขอให้ปรับลด

ราคาสั่งอาหารขั้นต�่าจาก	70	บาท	

เหลือ	50	บาท	

1.	บริษัทพร้อมจัดเวลาการท�างานให้

ใหม่	แต่จะท�าให้จ�านวนออเดอร์ต่อ	

ชั่วโมงการท�างานลดน้อยลง	จาก	1.5	

ออเดอร์ต่อช่ัวโมงจะเหลอืแค่	1	ออเดอร์	

(workpoint,	2563)	โดยทางฝั่ง	

ไรเดอร์ยินยอม	เพราะตารางงานจะ

ยาวขึ้น	แม้ออเดอร์น้อยลงนิดหน่อย	

แต่จะท�าให้ไรเดอร์มีกะในการท�างาน

2.	บริษัทยอมปิดการรับไรเดอร์ใหม่

ชั่วคราว

3.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียก

ร้อง

4.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียก

ร้อง

5.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียก

ร้อง

6.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียก

ร้องอย่างชัดเจน	โดยชี้แจงว่าต้อง

ท�าการหารือกับผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	

โดยขอเวลา	7	วัน
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Grab 3	ธันวาคม	

พ.ศ.	2563
กรุงเทพฯ

กลุ่มไรเดอร์ได้รวมตัวกันเพื่อเข้าพบ

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง

แรงงาน	เนื่องจากต้องการยื่นหนังสือ	

และเรียกร้องสิทธิ์การคุ้มครอง

สวัสดิการการท�างานผ่านระบบ

แพลตฟอร์มที่ตอนนี้ยังไม่มีการดูแล

และคุ้มครองที่เป็นธรรม	โดยเฉพาะ	

ในทางกฎหมาย	กลุ่มไรเดอร์เห็นว่า	

ตนถูกเอารัดเอาเปรียบจากรูปแบบ	

การท�างานแบบ	‘พาร์ตเนอร์’	ซึ่งท�าให	้

ไรเดอร์ไม่มีสถานะเป็นคนงานของ

บริษัท	และท�าให้ไม่สามารถได้รับ

สวัสดิการต่างๆ	ที่ตนพึงได้

1. ค่าตอบแทน	กลุ่มไรเดอร์ต้องการ

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม

กัน	เนื่องจากค่าตอบแทนในพื้นที่

กรุงเทพฯ	และปริมณฑลมีค่าตอบแทน

มากกว่าต่างจังหวัด	ในขณะที่ค่าน�้ามัน	

หรือต้นทุนด้านอื่นๆ	ของไรเดอร์ไม่

แตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่

2. การปิดระบบ	ไรเดอร์เห็นว่าการ	

ปิดระบบเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม		

โดยทางแพลตฟอร์มไม่ให้สิทธิ	์

ไรเดอร์ในการชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น	

หากมีลูกค้ารายงาน	ไรเดอร์จะโดน	

ปิดระบบทันที	รวมไปถึงหากมีไรเดอร์

ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ก็จะโดนปิดระบบ

เช่นกัน	ไรเดอร์จึงต้องการให้ทางบริษัท

เลือกปิดระบบอย่างเป็นธรรมมากกว่า

เดิม

ณัฐวัฒน์	จีรทัศน์ธ�ารงค์	คณะที่ปรึกษา

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงว่า	

ตอนนี้กระทรวงฯ	รับทราบปัญหาของ

แรงงานกลุ่มใหม่อยู่บ้าง	การท�างานกับ

บริษัทแพลตฟอร์มของไรเดอร	์

ในขณะนี้ไม่มีสัญญาจ้างงานระหว่าง

บริษัทและไรเดอร์เป็นลายลักษณ์

อักษร	ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดที่รัฐจะเข้าไป

ดูแลเช่นกัน	และได้ท�าการมอบหมาย

ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	

นัดหมายบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม	

เข้าพบในวนัที	่8	ธนัวาคม	พ.ศ.	2563	

โดยยืนยันว่าจะดูแลผู้ที่ได้รับ	

ผลกระทบจาการจ้างงานในรูปแบบนี้	

พร้อมบอกด้วยว่าก�าลังผลักดันพ.ร.บ.	

ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานนอกระบบ	

ซึ่งคาดว่าน่าจะช่วยคุ้มครองและดูแล

แรงงานกลุ่มนี้ได้	(Grab	เคลื่อนที่เร็ว	

เราช่วยกัน,	2563)
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Grab 8	ธันวาคม	

พ.ศ.	2563
กรุงเทพฯ

เป็นการนัดประท้วง	

สืบเนื่องจากการยื่นหนังสือ

ในวันที่	3	ธันวาคม	พ.ศ.	

2563	มีการรวมตัวกัน	

ของไรเดอร์ที่หน้า	

อาคารธนภูมิ	ทาวเวอร์		

ส�านักงานใหญ่ของ	Grab

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องได้รับภาษี

เงินได้คืน	3%	เมื่อสิ้นปีตามกฎหมาย	

ต้องได้ค่าเคลมอาหารคืนภายใน	24		

ชั่วโมง,	ค่าตอบแทนของไรเดอร์ใน	

ต่างจังหวดัต้องใกล้เคยีงกับในกรงุเทพฯ	

และปริมณฑล	(The	Standard	Team,	

2563)

2. กติกาการท�างาน	หากลูกค้ายกเลิก

ออเดอร์ต้องมีค่าเสียเวลาให้ไรเดอร์	

หากมีค�าสั่งซื้อสินค้ามากกว่า	1	อย่าง	

ต้องเป็นสินค้าจากร้านเดียวกันเท่านั้น

ปรับปรุงต�าแหน่งและระยะทางของ

ระบบ	GPS	ให้ตรงกับความเป็นจริง		

บางครั้งระยะทางสั้นกว่าระยะทางจริง	

ที่ไรเดอร์วิ่ง	ท�าให้ได้ค่าตอบแทนลดลง

3. ช่องทางรับฟังปัญหา	คอลเซ็นเตอร์

ควรเปิดตลอด	24	ชั่วโมง	หากไรเดอร์

ถูกแบนอย่างไม่สมเหตุสมผลและ	

ในกรณีที่ไรเดอร์ประสบอุบัติเหตุ		

คอลเซ็นเตอร์ต้องรีบด�าเนินการแก้ไข

ให้ทันที

1.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองอย่างชัดเจนต่อ	

ข้อเรียกร้องของไรเดอร์	กล่าวเพียงแค่จ�าเป็นต้อง

บริหารงานตามอุปสงค์	อุปทาน	เพื่อให้เกิดความ

สมดุลของตลาด	หรือก็คือไม่ได้ให้การตอบสนอง

ต่อข้อเรียกร้องที่ว่า	ค่าตอบแทนของไรเดอร์ใน	

ต่างจังหวัดควรถูกปรับขึ้นมาให้ใกล้เคียงค่า

ตอบแทนของไรเดอร์ในเขตกรุงเทพฯ		

และปริมณฑล

2.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง	

ในด้านกติกาการท�างาน

3.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองอย่างชัดเจนต่อ	

ข้อเรียกร้อง	กล่าวเพียงแค่การลงโทษจ�าเป็นต้อง

ใช้เวลาพิจารณาสืบสวนข้อเท็จจริง	ทั้งข้อมูลจาก

ฝ่ายไรเดอร์และจากฝ่ายลูกค้า	โดยไรเดอร	์

สามารถยืน่อทุธรณ์ได้ตลอดเวลาผ่าน	Help	Center	

ภายในแอปพลิเคชัน	นอกจากนี้เรื่องประกัน

อุบัติเหตุ	ทางบริษัทได้ชี้แจงว่า	ได้จัดท�าประกัน

อุบัติเหตุให้ไรเดอร์ซึ่งคุ้มครองในขณะที่ปฏิบัติงาน	

โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด	50,000	บาท	ในกรณี

ที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการรับงาน	และให้ความ

คุ้มครองสูงสุด	200,000	บาท	ในกรณีที่เสียชีวิต		

ปณชัย	อารีเพิ่มพร,	2563)
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LINE MAN 26	มีนาคม	

พ.ศ.	2564
กรุงเทพฯ

ไรเดอร์ของ	LINE	MAN		

ได้ท�าการรวมตัวกัน	

มากกว่า	100	คน	หน้าตึก	

T-One	ถนนสุขุมวิท	

ส�านักงานใหญ่ของบริษัท		

LINE	MAN	โดยต้องการ	

ประท้วงการปรับค่าตอบแทน

ทีล่ดลงไปกว่า	19%	จากเดมิ	

รวมไปถึงการใช้วิธีค�านวณ

ระยะทางแบบใหม่	ที่ท�าให้

ระยะทางในแอปพลิเคชัน	

ไม่ตรงกับระยะทางที่ไรเดอร์

วิ่งจริง

1. ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต้องกลบัมาเท่าเดมิ	

คือเริ่มต้นที่	62	บาท

2. การค�านวณระยะทาง	ต้องใช้ระยะทางที	่

ไรเดอร์วิ่งได้จริง	ไม่ใช่ใช้ระยะทาง	‘คนเดินเท้า’	

ในแผนที่	ซึ่งท�าให้ระยะทางในแอปพลิเคชัน	

สั้นกว่าระยะทางจริงที่ไรเดอร์ต้องวิ่ง	และท�าให้

รายได้ที่ไรเดอร์ควรจะได้จากระยะทางที่เพิ่มขึ้น	

ลดลง	และเมื่อใช้ระยะทางคนเดินเท้า	ท�าให้บาง

ครัง้ไรเดอร์ไม่สามารถไปตามเส้นทางลดันัน้ๆ	ได้		

เช่น	เป็นทางเฉพาะคนเดนิผ่านบ้านคนหรอืหมูบ้่าน		

ระบบเส้นทางจึงควรเป็นเส้นทางของรถ

จักรยานยนต์

3. คดีความและการระงับสัญญาณ	ต้อสอบถาม

ความเห็นของไรเดอร์หรือสืบสวนเรื่องราวอย่าง

เป็นธรรมก่อนท�าการระงับสัญญาณ	หากไรเดอร	์

มีคดีความแต่สิ้นสุดคดีและมีใบบริสุทธิ์ต้อง	

สามารถกลับเข้าท�างานกับ	LINE	MAN		

ได้เหมือนเดิม

4. สวัสดิการ	บริษัทต้องมีสวัสดิการให้ไรเดอร์

โดยนับจากจ�านวนงาน

5. การคืนภาษ	ีไรเดอร์ต้องได้รับภาษีคืน	3%	

เมื่อสิ้นปีตามที่กฎหมายก�าหนด	

ทางบริษัทขอเวลาพิจารณา	5	วัน	และ

จะจัดให้มีการหารือร่วมกับตัวแทน	

ไรเดอร์	(พงกรณ์	ชัยศยานันท์)	

ภายในวันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2564

1.	บริษัทไม่ปรับขึ้นค่าตอบแทนของ

ไรเดอร์ให้กลับมาเท่าเดิม	แต่ปิดรับ

สมัครไรเดอร์ภายในเขตกรุงเทพฯ	เพื่อ

ไม่ให้มีไรเดอร์ล้นตลาดและการ	

กระจายงานไม่ทั่วถึง	ถึงกระนั้นทาง

บริษัทยังขอเปิดรับสมัครไรเดอร์ใน	

เขตต่างจังหวัดต่อไป

2.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียก

ร้อง

3.	บริษัทตอบสนองต่อเรื่องคดีความ	

โดยให้ไรเดอร์กลับเข้ามาท�างานได้	

ยกเว้นกรณีที่เป็นคดีร้ายแรง

4.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียก	

ร้องอย่างชัดเจน	แต่จะจัดให้ม	ี

โปรโมชัน	incentive	แก่ไรเดอร	์

ในภายหลัง	เนื่องจากเห็นว่าไรเดอร	์

หลายคนขาดรายได้จากการมา

ประท้วงในวันที่	26	มีนาคม

5.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียก

ร้อง
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LINE MAN 1	มิถุนายน	

พ.ศ.	2564
กรุงเทพฯ

ไรเดอร์ของ	LINE	MAN	จาก	

จังหวัดอยุธยา	อ่างทอง	และ	

สิงห์บุรี	เดินทางเข้ามา

กรุงเทพฯ	ผ่านการช่วยเหลือ

และประสานงานจากสหภาพ	

ไรเดอร์	และได้ท�าการรวมตัว	

กันที่หน้าอาคาร	T-One	ถนน	

สุขุมวิท	ส�านักงานใหญ	่

ของบริษัท	LINE	MAN		

สาเหตุของการชุมนุมมาจาก

การปรับลดค่าตอบแทน	

ของไรเดอร์ทั้งที่ได้ท�าการ	

ปรับลดค่าตอบแทนมาก่อน

หน้าแล้วครั้งหนึ่ง	ไรเดอร	์

ในต่างจังหวัดที่ไม่สามารถ

มาร่วมชุมนุมได้	เช่น	อยุธยา	

ประท้วงด้วยการไม่กดรับ	

ออเดอร์	ท�าให้มีออเดอร์ค้าง

อยู่ในระบบจ�านวนมาก

1. ค่าตอบแทน	ต้องการค่าตอบแทน

ราคาเดิม	และอยากให้ไรเดอร์ทุกๆ	

พื้นที่ได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน	โดย

ขอให้บริษัทคิดค่าตอบแทนเป็นค่า

ตอบแทนตามปกติ	ไม่ต้องการเงิน	

incentive	(ชนฐิตา	ไกรศรีกุล,	2563)	

2. สิทธิพิเศษของไรเดอร์สมัครใหม่ 	

ไรเดอร์สมัครใหม่จะได้สิทธิพิเศษ	คือ

มองเห็นงานก่อน	ท�าให้มีโอกาสกดรับ

งานก่อน	ไรเดอร์เดิมจึงเสียเปรียบ	จึง

ขอให้บริษัทยกเลิกนโยบายนี้

3. ระบบ GPS	ในแอปพลิเคชันไม่ตรง

กับระยะทางจริงที่ไรเดอร์วิ่ง	

4. ระยะการรับงาน	ไม่สมเหตุสมผล

ไรเดอร์ที่อยู่ใกล้ร้านอาหารมากกว่า

กลับมองไม่เห็นงาน	ไรเดอร์ที่อยู่ไกล

เมื่อมองเห็นและกดรับงานก็ต้องเดิน

ทางไกลกว่าจะไปถึงร้านอาหาร	

ทางบริษัทขอเวลา	1	วัน	ในการพิจารณา	และได	้

ชี้แจงผ่าน	Facebook	Page	ทางการ	LINE		

MAN	Rider	ในวันที่	2	มิถุนายน	พ.ศ.	2564

1.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอย่าง

ชัดเจน	ไม่มีการพูดถึงเรื่องค่าตอบแทน	แต่จะ

ปรับ	incentive	ในแต่ละช่วงเวลาใหม่	โดย	

พิจารณาจากรายได้เฉลี่ยของไรเดอร์

2.	ยกเลิกสิทธิพิเศษของไรเดอร์ใหม่	โดยเริ่ม	

มีผลปรับใช้	4	มิถุนายน	พ.ศ.	2564

3.	บริษัทชี้แจงว่าแผนที่ไม่มีเสถียรภาพในการ	

ค�านวณระยะทางจริง	แต่ถึงกระนั้นบริษัทได	้

ปรับปรุงแก้ไขแผนที่อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการ	

ชดเชย	ไรเดอร์สามารถขอปรบัปรงุราคาค่าเดินทาง	

ที่เกิดจากการค�านวนระยะทางที่ผิดพลาดผ่าน	

Customer	Support	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	โดย	

บริษัทจะปรับลดระยะเวลาการคืนค่าใช้จ่าย	

ส่วนต่างนีจ้ากเดิมทีใ่ช้ระยะเวลา	5	วนั	ปรบัลดลง	

เหลือเพียง	3	วัน	
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LINE MAN

5. Customer Support	บริษัทต้อง	

ปรับปรุงการท�างานของแอดมิน	หรือ	

CS	ให้สามารถแก้ไขปัญหาของไรเดอร	์

ได้	ตอบสนองรวดเร็วและให้เกียรต	ิ

ไรเดอร์

6. ปัญหาอื่นๆ เช่น	การเคลมอาหาร

มีขั้นตอนยุ่งยาก	ขอให้อ�านวยความ

สะดวกให้ไรเดอร์

4.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง	โดย

ชี้แจงว่าระบบการกระจายงานมีรัศมีน้อยกว่า	3	

กิโลเมตร	หากไม่มีไรเดอร์รับงานในรัศมีที่น้อย

กว่า	3	กิโลเมตร	บริษัทจ�าเป็นต้องกระจายงาน

ให้กับไรเดอร์ในรัศมีกว้างขึ้น	แต่ถึงกระนั้น	

ไรเดอร์ก็จะได้รับค่าตอบแทนจากการเดินทาง	

ที่มากขึ้นเช่นกัน

5.	บริษัทได้สอบสวนพนักงานในพื้นที่ที่ถูก	

ร้องเรียน	โดยตักเตือนเบื้องต้นหากพบการ	

กระท�าผิด	และพร้อมลงโทษสูงสุดตามระเบียบ

ของบริษัท	นอกจากนี้บริษัทได้จัดอบรมการให้

บริการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให	้

ไรเดอร์ได้รับการบริการที่ดีและได้รับข้อมูล	

ที่ถูกต้องครบถ้วน	

6.	การเคลมอาหารที่ถูกยกเลิก	ไรเดอร์สามารถ	

ขอคืนค่าอาหารผ่าน	Customer	Support	ได้ใน	

ทุกพื้นที่	โดยทางบริษัทจะเร่งก�าชับพนักงาน

ในทุกพื้นที่ให้รับทราบและปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด	ปัญหาการรับไรเดอร์ใหม่จ�านวนมาก	

ทางบริษัทไม่สามารถปิดรับสมัครไรเดอร์ได้	

เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น

มาก	แต่ทางบริษัทจะจัดสรรงานให้ทั่วถึง		

โดยค�านึงถึงรายได้เฉลี่ยของไรเดอร์ทุกพื้นที	่

เป็นส�าคัญ
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LINE MAN 2	มิถุนายน	

พ.ศ.	2564
ศรีสะเกษ

บริเวณหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ		

ไรเดอร์จ�านวนกว่า	100	คน	ได้มารวม	

ตัวกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ	์

ในการ	live	ประท้วงเปิด	#ส่งตรง	

ถึงบริษัท	เนื่องจากมีการปรับลดค่า

ตอบแทนของไรเดอร์ลงโดยไม่แจ้ง	

ล่วงหน้า	จากเดิม	30	บาท	เหลือเพียง	

22	บาท	(สหภาพไรเดอร์,	2564)

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องการให้บริษัทปรับค่า

ตอบแทนกลับไปอยู่ที่	30	บาทเท่าเดิม

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด

ศรีสะเกษและส�านักงาน

สวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

ได้ลงมาร่วมเจรจารับเรื่อง

ร้องเรียน	เพื่อประสานขอ	

ข้อมูลกับบริษัทก่อด�าเนิน

การต่อไป

LINE MAN 2	มิถุนายน	

พ.ศ.	2564
เชียงใหม่

มกีารรวมตัวกันของไรเดอร์กว่า	100	คน		

ที่ประตูท่าแพเชียงใหม่	เนื่องจากมีการ

ปรับลดค่าตอบแทนของไรเดอร์ลงจาก	

38	บาท	เหลอื	24.73	บาทต่อรอบ	

โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า	โดยการรวม

กลุ่มประท้วงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแจ้งข้อ

เรียกร้องผ่านทางสื่อมวลชนเป็นหลัก	

(สหภาพไรเดอร์,	2564)

1. ขอค่าตอบแทนคืนเท่าเดิม	เนื่องด้วยสภาพ

เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

ท�าให้ค่าตอบแทนที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

2. แก้ไขระบบจ่ายงาน	ให้ไรเดอร์ที่อยู่ในรัศม	ี

ใกล้ร้านเห็นออเดอร์ก่อน

3. ไรเดอร์ต้องเท่าเทียมกัน	ต้องไม่มีสิทธิพิเศษ

ส�าหรับไรเดอร์ใหม่	เช่น	เห็นงานก่อน

4. Incentive	ต้องได้จากการนับจ�านวนงานที	่

ถูกต้อง	โปร่งใส	และหากจะมีการเปลี่ยนแปลง

ต้องแจ้งล่วงหน้า	3-7	วัน	เพื่อให้ไรเดอร์สามารถ

วางแผนล่วงหน้าได้

5. หยุดรับพนักงานใหม	่เนื่องจากงานที่มียังไม่

เพียงพอกับไรเดอร์ในปัจจุบันด้วยซ�้า

เป็นการแจ้งข้อเรียกร้อง

ผ่านสื่อมวลชน	จึงไม่มี

หน่วยงานใดมาร่วมเจรจา

หรือแก้ไขปัญหา	รวม

ถึงทางบริษัทเองก็ไม่มี

สัญญาณตอบรับใดๆ	ต่อ

การประท้วงเรียกร้องของ	

กลุ่มไรเดอร์ในจังหวัด

เชียงใหม่
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LINE MAN 2	มิถุนายน	

พ.ศ.	2564
ภูเก็ต

ไรเดอร์ในจังหวัดภูเก็ตรวมตัวกัน	

ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมผ่าน	

ศูนย์ด�ารงธรรม	เนื่องจากไรเดอร	์

โดนปรับลดค่าตอบแทนโดยไม่ม	ี

การแจ้งล่วงหน้า	จากเดิม	30	บาท		

เหลือ	25	บาท

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องการให้

บริษัทปรับค่าตอบแทนกลับไปอยู่ที่		

30	บาทเท่าเดิม

1.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อ	

ข้อเรียกร้อง	ในตอนแรกกลุ่ม	

ไรเดอร์ได้ไปรวมตัวกันหน้าส�านักงาน	

LINE	MAN	จังหวัดภูเก็ต	แต่กลับไม่ม	ี

การส่งเจ้าหน้าที่มารับข้อเรียกร้อง	

ของกลุ่มไรเดอร์	ท�าให้ไรเดอร์ไปยื่น

หนังสือผ่านศูนย์ด�ารงธรรมแทน		

เพื่อให้ช่วยประสานเรียกร้องไปยัง

บริษัท	LINE	MAN	ในการทบทวน	

และพิจารณาข้อเรียกร้องของไรเดอร์

LINE MAN 2	มิถุนายน	

พ.ศ.	2564
ปัตตานี

มกีารรวมตวักันของไรเดอร์เพือ่ประท้วง	

การปรับลดค่าตอบแทนของไรเดอร์ลง	

โดยไม่มกีารแจ้งล่วงหน้าจากทางบรษิทั	

(สหภาพไรเดอร์,	2564)

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องการให้

บริษัทปรับค่าตอบแทนกลับไปอยู่ที่		

38	บาทเท่าเดิม

1.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อ	

ข้อเรียกร้อง
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LINE MAN 2	มิถุนายน	

พ.ศ.	2564
กรุงเทพฯ

จากค�าชีแ้จงของ	LINE	MAN	เมือ่วนัที	่	

2	มิถุนายน	พ.ศ.	2564	(ภายหลัง	

การประท้วงในกรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	1	

มิถุนายน	พ.ศ.	2564)	ไม่มีการตอบ

สนองต่อเรื่องค่าตอบแทน	ซึ่งไรเดอร์

เห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด	สหภาพ	

ไรเดอร์จึงได้ประสานให้เกิดการชุมนุม

ขึ้นอีกครั้ง	โดยชุมนุมกันที่หน้าอาคาร	

T-One	ส�านกังานใหญ่ของ	LINE	MAN		

เพื่อทวงถามข้อเรียกร้องเดิมที่บริษัท

ไม่ตอบรับ	โดยมีไรเดอร์จากอยุธยา	

อ่างทอง	สิงห์บุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	

ฯลฯ	เข้าร่วม

มีการปรับข้อเรียกร้องกลางให้เหลือ		

2	ข้อ

1. ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่าง

จังหวัดต้องไม่ต�่ากว่า	40	บาท	

ต่อ	2	กม.	แรก	(ระยะทางที่เกินมา	

ให้บวก	8	บาท/กม.	ตามอัตราเดิม	

ของบริษัท)	

2. การรับไรเดอร์ใหม	่หากบริษัท	

ต้องการรับไรเดอร์ใหม่มาเพิ่ม	จะต้อง

ปรึกษาให้ไรเดอร์เดิมเห็นชอบก่อน	

เพราะการรับคนเพิ่มมีผลกระทบ	

ต่อไรเดอร์ทุกคน	(สถาบันแรงงาน	

และเศรษฐกิจที่เป็นธรรม,	2564)

ทางบริษัทไม่มีสัญญาณในการรับ	

ข้อเสนอทัง้ๆ	ทีก่ารชมุนมุเริม่ขึน้ต้ังแต่	

12.00	น.	ไรเดอร์จึงเดินทางไปยื่น	

หนังสือที่กระทรวงแรงงานในเวลา

ประมาณ	16.35	น.	แล้วกลับมา	

ปักหลักรอที่อาคาร	T-One	จนเวลา	

ประมาณ	20.15	น.	ถึงมีตัวแทนลงมา

รับข้อเสนอ

1.	ไม่สามารถปรับค่าตอบแทนให้ทุก

จังหวัดขึ้นเป็น	40	บาทได้	แต่จะปรับ

ราคารายจังหวัดขึ้นเป็นราคาก่อนที่

จะมีการปรับลดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่	1	

มิถุนายน	ซึ่งแต่ละจังหวัดจะได้รับค่า

ตอบแทนไม่เท่ากันเช่นเดิม	จากนั้น

บริษัทก็ได้มีการประกาศอัตราค่า	

ตอบแทนใหม่ในแอปพลิเคชันของ	

ไรเดอร์เป็นการส่วนตัวตามแต่ละ

จังหวัด	(สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจ

ที่เป็นธรรม,	2564)

2.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อ	

ข้อเรียกร้อง
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LINE MAN 13	มถินุายน	

พ.ศ.	2564	
สุพรรณบุรี

มีการรวมตัวกันปิดแอปฯ	ไม่รับงานของกลุม่	

ไรเดอร์	เนือ่งจากค�าแถลงการณ์ของบริษัท	LINE	

MAN	ในวันที่	2	มิถุนายน	พ.ศ.	2564	ไม่ได	้

ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทั้งหมด	รวมถึงยังมี

ความคลุมเครือในเรื่องของค่าตอบแทนซึ่งเป็น

ข้อเรียกร้องที่ส�าคัญที่สุด

1. ค่าตอบแทน	ต้องการให้บริษัทปรับ

ค่าตอบแทนกลับไปเท่าเดิมตามที	่

ไรเดอร์เคยได้รับก่อนหน้า

เป็นการแสดงออกทาง

สัญลักษณ์เพื่อดึงความสนใจ

จากสื่อมวลชน	จึงไม่มีหน่วย

งานใดมาร่วมเจรจาหรือแก้ไข

ปัญหา	รวมถึงทางบริษัทเองก็

ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆ	ต่อ

การประท้วงเรียกร้องของ	

กลุ่มไรเดอร์ในจังหวัด

สุพรรณบุรี

LINE MAN
14-15	

มิถุนายน	

พ.ศ.	2564

ชลบุรี

ไรเดอร์กว่า	100	คน	รวมกลุ่มกันหน้าบริเวณ	

ที่ว่าการ	อ.	ศรีราชา	เพื่อยื่นหนังสือต่อศูนย์

ด�ารงธรรม	อ.	ศรีราชา	ให้ช่วยส่งข้อเรียกร้อง	

ไปยังบริษัท	LINE	MAN	และกลุ่มไรเดอร์ยังได	้

ท�าการปิดแอปฯ	ไม่รับงานเป็นเวลา	2	ชั่วโมง	

ตั้งแต่	17.00-19.00	น.

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องการให้

บริษัทปรับค่าตอบแทนไปอยู่ที่		

40	บาท	โดยทางบริษัทได้ท�าการ	

ปรับลดค่าตอบแทนโดยไม่มีการ	

แจ้งล่วงหน้ามาหลายครัง้	จาก	57	บาท	

จนเหลือเพียงแค่	32.98	บาท

1.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อ	

ข้อเรียกร้อง	ซ�้าทางบริษัท

ยังได้ท�าการประชาสัมพันธ์

สมัครไรเดอร์เพิ่ม	รวมไปถึง

เพิ่ม	incentive	เพื่อจูงใจไม่ให	้

ไรเดอร์หยุดรับงานเพื่อมา

ชุมนุม

LINE MAN
20–21	

มิถุนายน	

พ.ศ.	2564

ชลบุรี

สืบเนื่องจากบริษัท	LINE	MAN	ไม่ตอบสนอง	

ต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มไรเดอร์	จังหวัดชลบุรี	

ในการประท้วงเมื่อวันที่	14-15	มิถุนายน	พ.ศ.	

2564	ที่ผ่านมา	กลุ่มไรเดอร์จึงท�าการชุมนุม

เชงิสญัลกัษณ์ผ่าน	#ชลบรุจีะไม่ทน	ในวนัที	่20	

มิถุนายน	พ.ศ.	2564	และนัดกันไม่รับงาน	

ทั้งวันในวันที่	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2564	

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องการให้

บริษัทปรับค่าตอบแทนไปอยู่ที่		

40	บาท	โดยทางบริษัทได้ปรับลด	

ค่าตอบแทนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

มาหลายครั้ง	จาก	57	บาท	จนเหลือ

เพียงแค่	32.98	บาท

1.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อ	

ข้อเรียกร้อง
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LINE MAN 22	มถุินายน	

พ.ศ.	2564
นครพนม

กลุ่มไรเดอร์นัดรวมตัวกันเพื่อยื่น

หนังสือที่ศูนย์ด�ารงธรรม	ส�านักงาน

ยุติธรรม	และส�านักสวัสดิการแรงงาน	

จังหวัดนครพนม

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องการให้

บริษัทปรับค่าตอบแทนกลับไปเท่า

เดิมตามที่ไรเดอร์เคยได้รับก่อนหน้า	

เนื่องจากถูกปรับลดลงมาเหลือเพียง	

21	บาท

1.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อ	

ข้อเรียกร้อง

Food 

panda

21	

กรกฎาคม	

พ.ศ.	2564

กรุงเทพฯ

ได้รับการประสานงานจากสหภาพ	

ไรเดอร์	เพื่อช่วยเหลือไรเดอร์ของ	

Foodpanda	โดยกลุ่มไรเดอร์ต้องการ	

ให้ทางบริษัทแก้ไขปัญหาหลังจาก

เหตุการณ์ความไม่พอใจของผู้บริโภค

และร้านค้าถึงท่าทีของบริษัทที่มีต่อ	

ไรเดอร์ซึ่งเข้าร่วมชุมนุมประท้วง	

ขับไล่รัฐบาลเมื่อวันที่	18	มิถุนายน	

พ.ศ.	2564	(สหภาพไรเดอร์,	2564)	

รวมไปถึงปัญหาสืบเนื่องยาวนานที	่

กลุม่ไรเดอร์ได้แจ้งข้อเรยีกร้องไว้ตัง้แต่	

18	สิงหาคม	พ.ศ.	2563	เองก็ยังไม่ได้

รับการแก้ไข	สหภาพไรเดอร์จึงได	้

เข้าประสานงานให้กับกลุ่มไรเดอร	์

ของ	Foodpanda	เพื่อยื่นข้อร้องเรียน	

ต่อบริษัทอีกครั้ง	

1. ค่าตอบแทน	ไรเดอร์ต้องการให้

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนไม่ต�่ากว่า	

ออเดอร์ละ	25	บาท	ทั่วประเทศ	

2. ค่าอุปกรณ์การท�างาน	ไรเดอร์

ต้องการให้บริษัทยกเลิกการเก็บเงิน	

ค่าอุปกรณ์การท�างาน	ได้แก่		

ชุดท�างานและกล่องใส่อาหาร		

โดยไรเดอร์สามารถน�าชุดท�างานเก่า

และกล่องใส่อาหารที่ช�ารุดมาแลกของ

ใหม่จากบริษัทได้ปีละ	1	ชุด

3. ค่า GP	ต้องการให้บริษัทลดราคา	

ค่า	GP	จากเดิม	30%	ให้เหลือ	15%	

และงดเกบ็ค่า	GP	กบัร้านค้า	เป็นเวลา		

1	เดอืน	ตัง้แต่วนัที	่1-31	สิงหาคม	พ.ศ.	

2564

1.	บริษัทยอมปิดการรับไรเดอร์ใหม่

ชั่วคราว

2.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อ	

ข้อเรียกร้อง

3.	บริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อ	

ข้อเรียกร้อง
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แพลตฟอรม์ วันที่ จังหวัด รายละเอียด ข้อเรียกร้อง ค�าชี้แจง

LINE MAN 18	สงิหาคม	

พ.ศ.	2564
กรุงเทพฯ

สหภาพไรเดอร์รับหน้าที่เป็นตัวแทน	

กลุ่มไรเดอร์	LINE	MAN	จากภาคใต้		

เพื่อยื่นหนังสือส่งข้อเรียกร้องไปถึง

บริษัท	LINE	MAN	โดยได้เดินทาง	

มาถึงตึก	T-One	ถนนสุขุมวิท		

เพื่อท�าการยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง		

เนื่องจากทางบริษัทได้ปรับเงื่อนไข	

incentive	ของไรเดอร์ใหม่	ท�าให	้

ไรเดอร์ไม่สามารถท�ารอบ	incentive		

ได้ก่อนหมดวัน	รวมไปถึงปัญหาที่ไม่ได้

รับการแก้ไขอย่างเรื่องของค่าตอบแทน

และการกระจายงานที่ไม่เท่าเทียม

1. ค่าตอบแทน	ปรับค่าตอบแทนส่ง

อาหารให้ไรเดอร์	โดยต้องเริ่มต้นที่		

35	บาทต่อรอบ

2. incentive	ปรับเงื่อนไข	incentive		

ให้กับไรเดอร์ภาคใต้	หากไรเดอร์รับงาน	

ครบ	15	งาน	จะได้เงินรางวัล	50	บาท

ต่อวัน	รับงานครบ	20	งาน	ได้รับเงิน

รางวลั	100	บาทต่อวนั	และตัง้แต่งานที	่

21	ขึ้นไป	ไรเดอร์จะได้รางวัลเพิ่ม	งาน

ละ	10	บาท	(ประชาไท,	2564)

3. ไรเดอร์ต้องเท่าเทียมกัน	ต้องไม่มี

สิทธิพิเศษส�าหรับไรเดอร์ใหม่	เช่น		

เห็นงานก่อนการกระจายงานระหว่าง	

ไรเดอร์เก่าและไรเดอร์ใหม่ต้อง	

เท่าเทียมกัน

ไม่มีตัวแทนผู้บริหารลงมารับหนังสือ

จากทางสหภาพไรเดอร์	โดยให้เหตุผล	

ว่าอยู่ในช่วงของการ	work	from	Home		

อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด	โดย

ขอให้ยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลแทน	ท�าให้

ตัวแทนสหภาพตัดสินใจยื่นหนังสือ	

กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	

ของตึก	T-One	เพื่อน�าฝากไปยื่นให้กับ

บริษัท	LINE	MAN	อีกต่อหนึ่ง		

(ประชาไท,	2564)

ตารางที่ 16 การรวมกลุ่มเพื่อต่อรองของไรเดอร์ในแพลตฟอร์มกรณีศึกษา

ข้อมูล	ณ	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2564
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3.5 บทสรุปการเข้าสู่อาชีพและการท�างานของไรเดอร์

ผู้วิจัยศึกษาการเข้าสู่อาชีพและการท�างานของไรเดอร์ของแพลตฟอร์มกรณีศึกษา	5	แพลตฟอร์ม	

ได้ข้อค้นพบดังนี้

1.	การเข้าสูอ่าชพีไรเดอร์	มลีกัษณะไม่แตกต่างจากงานทีม่รีปูแบบความสมัพนัธ์การจ้างงานแบบเดมิ	

แม้บริษทัแพลตฟอร์มจะยนืยนัจุดยนืของโมเดลธุรกิจทีม่องไรเดอร์ในฐานะคูค้่าหรือลกูค้า	แต่รปูแบบวธีิการใน	

การคดัเลอืกไรเดอร์เข้าท�างานกบัแพลตฟอร์มมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการรบัสมคัรลกูจ้าง	ทัง้การเกบ็ข้อมลูส่วน	

บคุคลผ่านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนั	รวมทัง้เกบ็ส�าเนาเอกสารส�าคญั	การตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม	และ	

การฝึกอบรมก่อนท�างาน

2.	แม้บริษัทแพลตฟอร์มจะยืนยันจุดยืนของโมเดลธุรกิจที่มองไรเดอร์ในฐานะลูกค้าหรือลูกค้า	แต	่

ไม่ได้ให้ความส�าคัญเท่ากับฝั่งผู้บริโภค	ขณะที่แพลตฟอร์มสร้างช่องทางใช้งานให้ฝั่งผู้บริโภคเพื่อการใช้งาน

อย่างสะดวกผ่านสมาร์ตโฟนท้ัง	2	ระบบ	แต่ส�าหรับไรเดอร์นั้นแพลตฟอร์มไม่ได้อ�านวยความสะดวกใน

ลักษณะเดียวกัน	บางแพลตฟอร์มพัฒนาช่องทางการใช้งานฝั่งไรเดอร์เพียงแค่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการเข้าสู่อาชีพนอกเหนือจากอุปกรณ์อื่นๆ	เช่น	เสื้อ	กระเป๋า

3.	บริษัทแพลตฟอร์มก�าหนดให้ผู้สมัครต้องใช้บริการของธุรกิจคู่ค้าเท่านั้น	เช่น	ข้อก�าหนดเรื่อง

บัญชีธนาคารหรือบัญชีโซเชียลมีเดีย	ซึ่งเป็นผลจากกรอบคิดเรื่องการสร้างผลกระทบเครือข่าย	ซึ่งเป็นการ

ผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้ผู้สมัคร

4.	การเข้าสู่อาชีพแม้จะไม่มีอุปสรรคมากนัก	แต่ก็มีต้นทุนที่ไรเดอร์ต้องจ่าย	มีเครื่องมือที่ต้องใช	้

คือรถจักรยานยนต์และสมาร์ตโฟน	บางแพลตฟอร์มเสนอการให้เช่าจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจคู่ค้า	

แพลตฟอร์มสร้างข้อบังคับให้ผู้เข้าสู่อาชีพต้องซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

5.	ส่วนของการท�างาน	บรษัิทเป็นผูก้�าหนดขัน้ตอนในการท�างานทีช่ดัเจนให้ไรเดอร์ต้องปฏิบตัติาม	

บริษัทสร้างเงื่อนไขสภาพการควบคุมการท�างานไม่ต่างจากความสัมพันธ์การจ้างงาน	ลูกจ้าง-นายจ้าง	และมี

บทลงโทษหากไม่ท�าตามขัน้ตอน	ในต่างประเทศ	การก�าหนดขัน้ตอนการท�างานของแพลตฟอร์มให้ไรเดอร์ต้อง

ถูกน�ามาใช้เป็นปัจจัยในการนิยามความหมายของแรงงานตามกฎหมายแรงงาน	อาทิ	California	Assembly	

Bill	5	(AB5)	ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา

6.	ในการท�างาน	บริษัทก�าหนดให้ไรเดอร์ต้องเตรียมเงินสดและเติมเครดิตในกระเป๋าเงินอิเล็ก-	

ทรอนิกสเ์พื่อที่แพลตฟอร์มจะสามารถหกัค่าอาหาร	คา่บรกิาร	และค่าคอมมชิชันไดจ้ากบัญชีผูใ้ช้ของไรเดอร	์

หรือก�าหนดให้ไรเดอร์ต้องน�าเงนิเข้าบัญชธีนาคารให้เพยีงพอต่อการหกับญัชเีมือ่สรปุบญัชใีนแต่ละวนั	ขณะที่

การเบกิเงินออกจากบัญชสี�าหรบับางแพลตฟอร์มสามารถท�าได้ทันที	แต่หลายแพลตฟอร์มมเีงือ่นไขขัน้ต�า่และ

ข้อก�าหนดด้านเวลา	บางแพลตฟอร์มจ่ายค่าตอบแทนไรเดอร์เป็นรายสปัดาห์	ข้อก�าหนดและวธีิการด�าเนนิงาน

ของแพลตฟอร์มเผยให้เห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมและไรเดอร์ไม่มีอ�านาจในการต่อรอง

7.	ระบบการป้อนงานให้ไรเดอร์ม	ี2	รปูแบบ	คอืระบบการป้อนงานโดยตรง	ซึง่สมัพนัธ์กบัคะแนนที่

ผู้บริโภคประเมนิ	และระบบการป้อนงานทีใ่ห้ไรเดอร์กดแย่งงาน	ส�าหรบัระบบแรกคอืการป้อนงานผ่านอลักอ-	

ริทึมท่ีสัมพนัธ์กบัคะแนน	ท�าให้ไรเดอร์ต้องท�างานตามข้อก�าหนดทีแ่พลตฟอร์มสร้างสภาพควบคมุ	บ่อยครัง้ที่	

ผูบ้รโิภคใช้การให้คะแนนเป็นเคร่ืองต่อรองให้ไรเดอร์ต้องจ�าใจท�างานนอกขอบเขต	เช่นการฝากซือ้สนิค้าอืน่	แม้
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ไรเดอร์มสีทิธิป์ฏเิสธ	แต่หากผูบ้รโิภคให้คะแนนต�า่หรือกลัน่แกล้งไรเดอร์	แพลตฟอร์มจะท�าโทษไรเดอร์ก่อน	

แม้จะมช่ีองทางร้องเรยีนกต็าม	แต่ภาระในการพสิจูน์ตกเป็นของไรเดอร์แต่เพยีงผูเ้ดยีว	ขณะทีบ่างแพลตฟอร์ม

ใช้ระบบการกดแย่งงาน	ท�าให้เครือ่งมอืทีไ่รเดอร์ใช้คอืสมาร์ตโฟนและความเรว็ของเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็มผีล

ต่อการได้ท�างาน	ซึ่งไรเดอร์ต้องลงทุนเพื่อให้มีโอกาสได้รับงานมากยิ่งข้ึน	เน่ืองจากต้องแย่งกดรับงานจึงไม่มี

เวลาได้พจิารณารายละเอียดของค�าสัง่ซือ้	บางครัง้จดุทีไ่รเดอร์อยูน่ัน้ห่างจากร้านอาหารเป็นระยะทางไกล	แต่

ระบบคิดค่าตอบแทนทีไ่ด้จากระยะทางระหว่างร้านค้าไปยงัผูบ้รโิภค	การเดนิทางไปยังร้านอาหารจงึเป็นต้นทนุ

ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและเวลาท�างานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนของไรเดอร์		

8.	บริษัทแพลตฟอร์มมอี�านาจในการก�าหนดค่าตอบแทนต่อคร้ังและค่าตอบแทนแบบจงูใจ	สามารถ

เพิม่/ลด	ได้ตามทีบ่ริษัทเหน็เหมาะสม	แพลตฟอร์มก�าหนดค่าตอบแทนในแต่ละพืน้ทีไ่ม่เท่ากนั	ทัง้ทีต้่นทนุใน

การท�างานทีไ่รเดอร์ต้องจ่าย	เช่น	ค่าเชือ้เพลงิ	ค่าสกึหรอ	ค่าอนิเทอร์เนต็	ไม่แตกต่างกันตามพ้ืนที	่บางแพลต-	

ฟอร์มแม้จะท�างานในพื้นที่เดียวกัน	บริษัทก็ก�าหนดค่าตอบแทนไม่เท่ากัน	ใช้กลไกในการให้ค่าตอบแทนให	้

ไรเดอร์ท�างานมากขึ้น

9.	ไรเดอร์ไม่มอี�านาจในการต่อรอง	บรษิทัมบีทลงโทษกรณทีีไ่รเดอร์ไม่ปฏิบตัติามข้อบงัคบัด้วยการ

พักงานหรือปิดระบบ	ทั้งที่บริษัทยืนยันว่าไรเดอร์มีสถานะเป็นคู่ค้าหรือลูกค้า	แต่กลับสามารถลงโทษไรเดอร์

ได้ไม่ต่างความสัมพันธ์การจ้างงานแบบนายจ้าง-ลูกจ้าง

3.6 ชีวิตไรเดอร์ 

เช้าวนัอาทิตย์หนึง่ในเดอืนมกราคม	ปี	พ.ศ.	2564	บรเิวณห้างสรรพสินค้าสามย่านมติรทาวน์	อากาศ	

เยน็สบาย	แต่ด้วยความท่ีเป็นช่วงเช้าของวันหยดุ	มหาวทิยาลยัยงัไม่เปิดเทอม	กอปรกบัสถานการณ์การระบาด

ของโควิด-19	ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องขณะนั้น	บรรยากาศจึงค่อนข้างดูเงียบเหงา	ไม่ครึกครื้นเหมือนเคย	แม้

พบเห็นกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มส่งอาหารอยู่บ้าง	แต่พวกเขาก�าลังปฏิบัติงานกัน	ยังไม่เหมาะกับการเข้าไป

สัมภาษณ์	ผู้วิจัยจึงตัดสินใจเดินไปบริเวณข้างห้างสรรพสินค้าแทน	เมื่อเดินไปถึงจึงเห็นว่าบริเวณร้านอาหาร

ร้านหนึ่งมีกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มส่งอาหารอยู่มากทีเดียว	หลายคนก�าลังดูหน้าจอโทรศัพท์ของตนเอง	บาง

ส่วนก็หันไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมอาชีพที่จอดรถอยู่ข้างๆ	ราวกับว่าพวกเขาก�าลังนั่งรอคอยอะไรบางอย่าง

สังเกตการณ์ไปได้สักพัก	ผู้วิจัยคิดอยากหาจังหวะเข้าไปสอบถาม	ทว่ายังมีความเก้ๆ	กังๆ	ในใจอยู่

เล็กน้อย	ชั่วครู่ก็เหลือบตาไปเห็นชายวัยกลางคนที่สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีเขียวของแพลตฟอร์มชื่อดังจอดรถนั่ง	

อยูค่นเดยีวทีฝ่ั่งตรงข้าม	จงึตดัสนิใจเดนิไปหาชายคนนัน้ก่อน	ผูว้จิยัเริม่ต้นด้วยการกล่าวสวสัด	ีแนะน�าตวัเอง	

และจุดประสงค์	จากนั้นจึงสอบถามความยินยอมก่อนเริ่มสัมภาษณ์ตามธรรมเนียม	ชายวัยกลางคนผมสี	

ดอกเลาแซมประปรายพยกัหน้า	ตอบตกลงด้วยท่าทดีสูบายๆ	ก่อนถามผูว้จิยักลบัว่า	“งัน้ลงุขอสบูบหุรีไ่ปด้วย

ได้ไหม	จะสูบพอดี	หัวจะได้แล่น”
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มชียั	(นามสมมต)ิ	อายุ	52	ปี	มภีมูลิ�าเนาอยูท่ีจ่งัหวดัล�าปาง	การศกึษาสงูสดุ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรชายอีก	1	คนที่เขต

สัมพันธวงศ์	เดิมประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	เริ่มเข้ามาประกอบอาชีพบริการส่งอาหาร	

บนแพลตฟอร์ม	Grab	ช่วงกลางปี	พ.ศ.	2562	ทีผ่่านมา	เนือ่งจากว่างงาน	รวมถงึเหน็ว่า	

อาชพีนีม้ค่ีาตอบแทนค่อนข้างน่าพงึพอใจ	สามารถเลอืกเวลาท�างานได้ตามสะดวก	รายได้	

เฉลี่ย	20,000	บาทต่อเดือน	พร้อมทั้งแบ่งรายได้ให้ภรรยาและบุตรชายที่ก�าลังเรียนอยู่

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ทุกวัน	มชียัจะเดินทางออกจากบ้านตัง้แต่	8	โมงเช้าเพือ่จอดรถรอออเดอร์จาก

ร้านอาหารบรเิวณข้างห้างสรรพสนิค้าสามย่านมติรทาวน์	เพราะบรเิวณนีม้ร้ีานอาหารอยู	่

มาก	มักมีระยะทางในการจัดส่งที่ไม่ไกล	ท�าให้สามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็วและขับรถ

รับส่งอาหารได้หลายรอบต่อวนั	โดยปกตกิจ็ะได้รบัออเดอร์แรกภายในครึง่ชัว่โมง	ขบัไป-	

กลับประมาณ	10-15	รอบ	ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านในเวลา	2	ทุ่ม

อย่างไรก็ตาม	ในวันที่ท�าการสัมภาษณ์	เป็นเวลากว่าชั่วโมงแล้วที่มีชัยยังคง	

นั่งอยู่ที่เดิมโดยที่ยังไม่มีออเดอร์เด้งเข้ามาในโทรศัพท์ของเขาแม้แต่ออเดอร์เดียว	ช่วง

หลายเดือนให้หลังที่มีการประกาศล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	

บางวันเขากอ็าจโชคดทีีไ่ด้ออเดอร์แรกเรว็	ทว่าส่วนใหญ่ก็ต้องนัง่รอเป็นเวลานานเช่นวนันี	้

บางคร้ังโชคไม่ดีก็ต้องรอออเดอร์แรกไปจนถึงบ่ายเลยทีเดียว	มีชัยได้ให้ความเห็นว่า	

“ส่วนน้ีอาจเป็นเพราะจ�านวนของไรเดอร์ทีม่อียู่ในระบบมากขึน้ด้วย พวกคนหนุ่มๆ ทีเ่หน็ 

ก็ตกงาน เลยมาขับ Grab นี่แหละ”	เมื่อมีคนเข้ามาท�างานในระบบเยอะ	จึงส่งผลให	้

แพลตฟอร์มลดค่าวิ่งต่อรอบลงและต้องแบ่งออเดอร์ให้ไรเดอร์คนอื่นรับงาน	ดังที่มีชัย	

ได้เปรยีบเทยีบให้ผูว้จิยัฟังถงึช่วงทีเ่พิง่เข้ามาประกอบอาชพีจนถงึการระบาดระลอกแรก

ของโควดิว่าตนขบัรถส่งอาหารได้ถงึรอบละ	50-60	บาท	และขบัไป-กลบัได้	15-20	รอบ	

ต่อวัน	แต่ปัจจุบันเหลือเพียงรอบละ	30	บาท	และส่งอาหารเฉล่ีย	10-15	รอบต่อวัน

เท่านั้น	ในตอนนี้รายได้ของมีชัยจึงลดลงกว่าครึ่ง	พร้อมแถมมาด้วยความเสี่ยงในการ

ติดเชื้อโควิด-19

มีชัยยอมรับว่าค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	พอ

สมควร	ด้วยความที่มีอายุค่อนข้างมาก	สภาพการท�างานที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ	และการ

เป็นเสาหลักเพียงหนึ่งเดียวของครอบครัว	รายได้ที่ลดลงกว่าครึ่งท�าให้ครอบครัวของมี

ชัยต้องน�าเงินที่เก็บไว้บางส่วนออกมาใช้จ่าย	ภรรยาของเขาก็ก�าลังหางานเล็กๆ	น้อย	ๆ 	

ท�าเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ	ในส่วนของการป้องกันเชือ้โรค	เขากล่าวว่าทางบรษิทั	Grab	ก็ได้	

ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยเวลาส่งอาหารของพนักงานรับส่ง	ตัวมีชัยเองก็มี	

มีชัย อายุ 52 ปี
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มีชัย อายุ 52 ปี

การป้องกันร่างกายโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ท�างาน	ล้างมือด้วยเจล	

แอลกอฮอล์บ่อย	ๆ 	ท�าความสะอาดเสือ้แจ็กเกต็ของตนเองทุกวนั	อย่างไรกด็	ีเขาได้กล่าวว่า	

ตนนัน้ไม่เคยได้รับอปุกรณ์ป้องกนัเชือ้โรค	(หน้ากากอนามยั,เจลแอลกฮอล์	เป็นต้น)	จาก	

บริษัท	Grab	เลยแม้แต่คร้ังเดยีว	ตัง้แต่การระบาดของโควดิคร้ังแรกในประเทศไทยจวบจน	

ถึงตอนนี้

นอกจากนี	้มชัียได้เล่าให้ผูวิ้จยัทราบว่าตนเคยประสบอบุตัเิหตรุถมอเตอร์ไซค์

ล้มศีรษะแตกระหว่างขับรถไปส่งอาหารลูกค้าแพลตฟอร์มช่วงเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	

2563	แต่ไม่สามารถรบัค่ารกัษาพยาบาลจากแพลตฟอร์มได้เนือ่งจากช่วงทีเ่กดิอบุตัเิหตุ

ตนไม่ได้กดเข้าไปท่ีหน้าแอปพลเิคชนั	อกีท้ังไม่ได้ถือครองสิทธ์ิประกันสงัคมตามมาตราใด

เลย	จึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทัง้หมดและหยดุท�างานไปหลายวนัโดยไม่มค่ีาชดเชย

“ผมว่ารัฐบาลควรกระตุ้นให้แอปมมีาตรการคุม้ครองคนขบัทีช่ดัเจนกว่าน้ี”	คอื

ประโยคหลงัจากทีม่ชียัได้เล่าประสบการณ์ข้างต้นไป	เขามองว่าแพลตฟอร์มค่อนข้างเอา

เปรยีบแรงงานในระบบอยูห่ลายด้าน	ทัง้การลดค่าส่งอาหารต่อรอบ	การแจกจ่ายออเดอร์	

รวมไปจนถึงสวัสดิการ	ความคุ้มครองตามกฎหมายที่ชัดเจน	หากเลือกได้ก็อยากให้

ภาครัฐเข้ามาจัดระเบียบให้ตนและเพื่อนร่วมอาชีพได้เป็นแรงงานในระบบ	และอยากให้

ความสัมพันธ์ของตนกับแพลตฟอร์มเป็นอย่างลูกจ้าง-นายจ้าง	อย่างน้อยก็ก่อนที่ตนเอง

จะเกษียณอายุการท�างาน

“หนูอยากสัมภาษณ์พวกไรเดอร์อีกเยอะมั้ยล่ะ เดี๋ยวจะไปเรียกมาให้”	มีชัย

ถาม	ผูว้จิยัตอบตกลงและขอบคณุยกใหญ่	เขาเดนิไปยงัฝ่ังตรงข้ามทีม่ไีรเดอร์จอดรถนัง่

รอกันอยู่หลายคน	พูดคุยทักทายกับไรเดอร์คนอื่นสักพัก	ก่อนที่จะเดินกลับมาหาผู้วิจัย

พร้อมกับไรเดอร์อีก	4-5	คน	ต่อแถวเรียงกันมา	มีชัยกล่าวว่าคนเหล่านี้เขาก�าลังนั่งรอ

ออเดอร์สั่งอาหารอยู่	แต่ตอนนี้ยังว่าง	ไม่มีออเดอร์เข้ามา	ดังนั้นพูดคุยกันได้ตามสบาย	

ก่อนที่จะขอตัวไปขับรถวนรอบๆ	สามย่านเพื่อหาออเดอร์แรกของวันให้ตนเองต่อไป
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ยุทธนันท์ อายุ 34 ปี

ยุทธนันท์	(นามสมมติ)	อายุ	34	ปี	มีภูมิล�าเนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี	การ

ศกึษาสงูสดุระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	เดมิประกอบอาชพีเกษตรกร	เพ่ิงเข้ามาท�างาน

ในจงัหวดักรงุเทพมหานครได้ราวคร่ึงปี	ปัจจบุนัอาศยัอยูค่นเดยีวในห้องเช่าฝ่ังธนบรุ	ีเริม่

ประกอบอาชีพบริการส่งอาหารให้แอปพลเิคชนั	Grab	ตัง้แต่กลางปี	พ.ศ.	2563	เนือ่งจาก	

มเีพือ่นท่ีเป็นไรเดอร์แนะน�ามาว่าเป็นอาชพีทีร่ายได้ด	ี(ปัจจุบนัเพือ่นคนนัน้กลบัภมูลิ�าเนา

ไปแล้ว)	ประกอบกับความอยากลองเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร	รายได้เฉลี่ย	

25,000	บาทต่อเดือน	มีการส่งเงินกลับไปให้บิดามารดาที่ภูมิล�าเนาใช้ทุกเดือน

โดยปกตแิล้วยทุธนนัท์จะเริม่ท�างานตัง้แต่	9	โมงเช้าถงึ	1	ทุม่	ตัง้แต่วนัองัคาร

ถงึวนัอาทติย์	วันจนัทร์จะเป็นวันพักผ่อนและวางแผนการท�างานในสปัดาห์ถัดไป	เขาเผย

ว่าช่วง	2-3	เดือนแรกที่เริ่มเข้าสู่การประกอบอาชีพไรเดอร์นั้นภูมิใจมาก	เนื่องจากก่อน

หน้านัน้ถึงขัน้ต้องทะเลาะกบัมารดาทีท่ดัทานไม่ให้เข้ามาท�างานในกรงุเทพฯ	แต่ด้วยความ

ดื้อรั้น	ตนก็สามารถเข้ากรุงเทพฯ	สร้างโอกาสหาเงินและส่งกลับไปให้บิดามารดาที่บ้าน

เกิดได้ในที่สดุ	ส่วนช่วงหลังนั้นกลับกัน	รายได้ที่ไดม้าแทบจะไม่พอใช้ส�าหรับตนเองด้วย

ซ�า้	อย่างไรกด็	ีตวัยทุธนันท์กย็งัพยายามส่งเงนิกลบัไปให้ครอบครวัอยูเ่สมอ	แม้ต้องแลก

กับการท�างานที่เหน็ดเหนื่อยกว่าเดิม	ดังที่ยุทธนันท์ได้กล่าว	“หลังๆ ผมได้ค่าว่ิงน้อยลง

มาก ลดลงเกอืบครึง่ ต้องขับส่งหลายรอบกว่าเดิมถงึจะได้เงนิเท่ากับในช่วงแรกทีม่าขับ”

การเข้ามาท�างานในกรงุเทพฯ	ครัง้แรกด้วยอาชพีไรเดอร์ในช่วงโควิดท�าให้ยทุธ-

นันท์ต้องปรับตัวอยู่หลายด้าน	ทั้งการขับขี่	การดูแผนที่จัดส่งระหว่างขับรถ	การบริหาร

จัดการเงิน	หรือการสวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลานานหลายชั่วโมง	ยุทธนันท์กล่าวว่า

ตอนที่ลองขับรถมอร์เตอร์ไซค์รับออเดอร์ครั้งแรก	เขาฉงนกับเส้นทางในเมืองแห่งน้ีเป็น	

ไก่ตาแตก	ต้องคอยเหลอืบตามองแผนทีอ่ยูต่ลอด	แต่ด้วยความไม่คุน้ชนิกบัตรอกซอกซอย	

กท็�าให้เลีย้วผดิบ้าง	เลีย้วถูกบ้าง	ต้องโทรไปถามลกูค้าจนลกูค้าเริม่มีน�า้เสยีงไม่ค่อยพอใจ	

เป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งกว่าจะขับรถในกรุงเทพฯ	ได้คล่องขึ้น

นับว่าเขายังเก่งมากที่สามารถประคองสุขภาพกายไม่ให้เจ็บป่วยหรือประสบ

อุบัติเหตุ	และพอมีเงินยังชีพเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยได้จนถึงตอนนี้	ทว่าอีกเร่ืองหน่ึงที่เป็น

เร่ืองใหญ่	คอื	การรบัมอืกบัความรูส้กึโดดเดีย่ว	หากพูดถงึในเชงิกายภาพ	ยทุธนนัท์แทบ

จะอยูต่วัคนเดยีวในห้องเช่ามาตลอด	เมือ่พดูถงึเรือ่งนี	้เขาเอ่ยออกมาด้วยซ�า้ว่าตอนน้ีรู้สึก

คิดถึงบ้านมากกว่าที่จะเกรงกลัวโรคระบาดเสียอีก	การโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์หาพ่อ

แม่	เพื่อน	กับการถ่ายรูปส่งให้ดูกันทุกวันก็พอช่วยคลายความเหงาไปได้บ้าง	แต่ก็ยังคง

คดิถึงบ้านเสมอมา	ชัว่ครูย่ทุธนนัท์ก็ยกโทรศัพท์มอืถอืให้ผูวิ้จยัดอัูลบัม้ผลผลิตเกษตรจาก

บ้านของเขาทีอ่�าเภอไทรโยค	จงัหวัดกาญจนบรุ	ีทัง้กล้วย	สบัปะรด	มนัส�าปะหลงั	รวมไป
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จนถึงบ่อเลี้ยงปลาและไร่ที่เคยท�าไว้ก่อนเข้ามากรุงเทพฯ	พร้อมกับเล่ารายละเอียดของ

แต่ละภาพให้เห็นได้อย่างมีชีวิตชีวา	ผิดกับตอนที่เล่าเกี่ยวกับการประกอบอาชีพไรเดอร์

“ผมว่าจะอยู่ที่นี่อีกสักเดือนสองเดือนแล้วก็คงจะกลับบ้านที่ไทรโยคไปยาว ๆ  

แล้วล่ะ”	ยทุธนนัท์ดรููปในโทรศพัท์	ยิม้จางๆ	“ไม่รูผ้มมาท�าอะไร กรงุเทพฯ ค่าใช้จ่ายแพง

มาก มาอยู่คนเดียวเหงา อยู่ที่บ้านเดิมเราสบายใจกว่า มีพ่อมีแม่ ได้ท�าสวน เลี้ยงปลา 

ตกเย็นก็ขับรถออกไปนั่งกินข้าวที่บ้านเพื่อนได้”	ชีวิตที่บ้านของเขาน่าอภิรมย์กว่าการ

มาอยูใ่นกรงุเทพฯ	เป็นไหนๆ	และกรงุเทพมหานครกย็งัไม่ใช่เมอืงแห่งโอกาสส�าหรบัใคร

หลายคน
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ณัฐ	(นามสมมติ)	อายุ	22	ปี	เกิดและโตท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร	บัณฑิต	

จบใหม่จากสาขานเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัย่านดุสติ	อาศยัอยูก่บับดิามารดาและน้องสาว	

เริ่มเข้ามาประกอบอาชีพบริการส่งอาหารบนแพลตฟอร์ม	Grab	ช่วงเดือนตุลาคม	

พ.ศ.	2563	เนือ่งจากยงัไม่สามารถหางานตรงกับสาขาทีส่�าเรจ็การศึกษา	ปัจจบุนัมีรายได้	

ประมาณ	25,000	บาทต่อเดือน	น�ารายได้มาดูแลตนเองและแบ่งให้น้องสาวบ้างตาม

โอกาส

ณฐัจะเริม่ออกมาท�างานตัง้แต่	10	โมงเช้าถงึ	2	ทุม่ของทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์	

ส่วนวันเสาร์กบัวันอาทติย์จะเป็นวันพกัผ่อน	ผูว้จิยัสงัเกตว่าเขามวีนัหยดุพกัผ่อนมากกว่า	

ไรเดอร์ท่านอื่นแต่กลับมีรายได้ค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนร่วมอาชีพ	จึงลองให้เขาช่วยขยาย	

ความว่าท�าไมถึงเป็นเช่นนัน้	“เอาตรงๆ เราก็งงกับแอป Grab เหมอืนกัน ทัง้ทีเ่ราหยุดงาน 

2 วัน แต่เราดันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องออเดอร์ไม่เข้าเท่ากับพี่คนอื่นนะ” ณัฐตอบตามจริง 

“แล้วก็เราอาจจะยังไม่เคยแคนเซิลออเดอร์”	หลายคนเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าสิ่งส�าคัญ

อย่างหนึ่งของการเป็นไรเดอร์ที่ดีในแอปพลิเคชัน	Grab	คือการพร้อมกดรับทุกออเดอร์

ที่สุ่มเข้ามาในหน้าจอให้ได้อย่างสม�่าเสมอ	(การต้องออกมาท�างานทุกวันจึงเป็นเงื่อนไข	

อยู่กลายๆ)	เพราะหากเราไม่ได้กดรบัออเดอร์ทีเ่ข้ามาอย่างรวดเรว็กอ็าจมไีรเดอร์คนอืน่	

แย่งรับออเดอร์ตดัหน้าไป	และหลงัจากนัน้ออเดอร์อาจจะสุม่เข้ามาให้เราน้อยลงจนกระทัง่	

ไม่สามารถรักษาระดับของไรเดอร์ไว้เหมือนเดิม	อย่างไรก็ดี	ความยุติธรรมและความ

โปร่งใสของการสุม่ออเดอร์ให้กบัไรเดอร์จากระบบอลักอรทิมึของแอปพลเิคชนัก็ยงัคงเป็น	

เร่ืองยากจะหยัง่ถึง	กรณขีองณฐัแสดงให้เหน็ความก�ากวมของการอธิบายแบบข้างต้นอยู่

หลายประการ	เพราะไรเดอร์บางคนออกมาท�างานทกุวนั	ไม่เคยแคนเซลิออเดอร์	แต่ต้อง

รอจนถึงเกือบเที่ยงกว่าจะได้ออเดอร์แรก	กลับกัน	ไรเดอร์บางคนไม่ได้ท�างานทุกวัน	แม้

จะไม่เคยแคนเซิลออเดอร์เช่นกัน	แต่ก็ได้ออเดอร์เร็วกว่าคนอื่นและมีรายได้ที่ค่อนข้าง	

น่าพึงพอใจได้

ณฐัเล่าให้ฟังว่าตนเป็นคนทีช่อบท�างาน	เริม่หาค่าขนมเลก็ๆ	น้อยๆ	ตัง้แต่ตอน

ยงัเรยีนอยูร่ะดบัชัน้มัธยมศกึษา	ช่วงเรยีนปรญิญาตรกีท็�างานพาร์ตไทม์ทีร้่านสะดวกซือ้	

ช่วยเพือ่น	ช่วยรุน่พีอ่อกกองไปถ่ายงานเพือ่น�าเงนิไปซือ้ของกนิของใช้เอง	ไม่ต้องรบกวน	

ครอบครวั	และตอนนีท้ีก่�าลงัประกอบอาชพีไรเดอร์เป็นหลกัก็ยงัเป็นเช่นนัน้	ทว่าณฐักล่าวว่า	

ความภูมิใจท่ีเลี้ยงตนเองได้กับความพอใจในงานเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน	“เราก็อยากไป

ท�างานสายบันเทิงที่เราเรียนมามากกว่านะ แต่ช่วงน้ีถ่ายงานอะไรไม่ได้เลย รัฐบาลให้

ออกกองแค่ห้าคนงี้ ตลกเหรอ มันไม่มีใครจ้างได้หรอก”	เขาเอ่ยค่อนแคะถึงมาตรการ

การป้องกันโรคระบาดของรัฐบาลที่ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์
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แต่เมื่อผู้วิจัยลองถามว่า	หากสมมติว่าตอนนี้ได้งานสายนิเทศฯ	ที่อยากท�า	

จะออกจากการเป็นไรเดอร์บนแพลตฟอร์มหรือไม่	อย่างไร	ณัฐก็แสดงความไม่แน่ใจ	

ออกมา	“ลงัเลอยูน่ะ เพราะตอนนีไ้ม่มอีะไรแน่นอนเลย สมมตถ้ิาเราเท (ทิง้) งานนีไ้ปหา 

งานทีอ่ยากท�า อกีเดอืนนงึเราอาจจะตกงานแล้วต้องกลบัมาขบั Grab ใหม่กไ็ด้”	ก่อนจะ	

กล่าวต่อไปว่า

“จริงๆ เป็นไรเดอร์มนัไม่ได้เลวร้ายทีส่ดุหรอก บางจดุเราก็ชอบนะ แต่อยากให้ 

มนัมกีารคุ้มครองอะไรทีชั่ดเจนกว่าน้ีจรงิๆ”	โชคดทีีย่งัไม่เคยประสบอบุตัเิหตใุดๆ	แต่ด้วย	

ความท่ีณฐัมอีาการภมูแิพ้อยูเ่ป็นทนุเดมิ	อากาศเปลีย่นหน่อยเดยีวกท็�าให้ไม่สบาย	ไข้ขึน้	

ช่วงแรกที่เพิ่งเข้ามาประกอบอาชีพไรเดอร์	อาการภูมิแพ้ของณัฐก�าเริบจนต้องหยุด

ท�างานเนื่องจากกลัวว่าจะติดโควิดแล้วจะแพร่เชื้อให้คนใกล้ชิด	คนที่บ้านต้องออกไปหา

ซื้อยาให้	ระหว่างที่หยุดงานก็กังวลว่าหากกลับไปท�างานไรเดอร์จะต้องเริ่มไต่ระดับใหม่

หมด	ช่วงเวลาทีเ่ปราะบางท�าให้เขาค้นพบว่าชวีติของเขาไม่ได้รับการคุม้ครองจากรฐัและ

แพลตฟอร์มเลย	ซึ่งหากติดโควิดขึ้นมาจริงๆ	ตนคงต้องคิดหนักกว่านี้อีก	ซึ่งเราคงเคย

พบเหน็ข่าวไรเดอรบ์นแพลตฟอร์มตา่งๆ	ประสบอุบตัเิหต	ุเสียชวีิต	หรือตดิเชือ้โควดิ-19	

มาอยูบ้่าง	โดยทีไ่ม่รูเ้ลยว่าเขาเหล่านัน้ได้รบัการเยยีวยารายได้จากแพลตฟอร์มบ้างหรอื

ไม่

ณัฐได้ติดตามเพจของไรเดอร์แพลตฟอร์มต่างๆ	บนเฟซบุ๊กอยู่หลายเพจ	จึง

ค่อนข้างทนัต่อข่าวสารในวงการอยูเ่สมอ	จนถงึขัน้ไปเข้าร่วมการประท้วงทีห่น้าส�านกังาน	

Grab	ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2563	ที่ผ่านมา	“หลายๆ อย่างใน 

สงัคมนีม้นัอาจต้องอาศยัการประท้วง” ณฐักล่าว	“ถ้ามนีดัประท้วงอกีแล้วไม่ตดิอะไรเรา

ก็ไปนะ ถงึเราจะไม่ใช่คนทีไ่ด้รบัผลกระทบหนกัทีส่ดุ แต่ไม่งัน้กค็งอยูก่นัแบบนีแ้บบไม่มี

อะไรเปลีย่นเลย”	อย่างไรกด็	ีเขาได้ให้ความเหน็ว่าชะตาความเคลือ่นไหวของไรเดอร์บน

แพลตฟอร์มแขวนอยู่กับการถูกมองเห็นบนหน้าสื่อสังคมออนไลน์อยู่ค่อนข้างมาก	“ใน

เน็ตอะ ฮิตอะไรแปปเดียวเดี๋ยวก็เรื่องก็ซา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เรียกร้องกันไปมันจะ

ส�าเร็จมั้ย แต่ถ้ามูฟเมนต์ของไรเดอร์มันโอเค มันก็น่าจะเป็นตัวเริ่มให้อาชีพอื่นเขารู้ว่า

เขาก็ท�าได้แล้วลุกขึ้นมาบ้าง ก็อยากให้มันไปต่อได้”	ชายหนุ่มหวังเช่นนั้น
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สุรศักดิ์	(นามสมมติ)	อายุ	51	ปี	เกิดและโตที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร	การ

ศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร	ีสถานะโสด	อาศยัอยู่คนเดยีว	เดมิประกอบอาชพีพนกังาน

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย	มีรายได้ดี	แต่เข้ามาประกอบอาชีพ	

ขบัรถส่งอาหารบนแพลตฟอร์ม	Grab	เมือ่ต้นปี	พ.ศ.	2563	เนือ่งจากได้ลาออกจากบรษิทั	

และต้องการออกมาใช้ชีวิต	ท�างานที่มีอิสระมากขึ้น	มีรายได้ประมาณ	15,000-18,000	

บาทต่อเดือน

สุรศกัดิบ์อกว่าการประกอบอาชพีไรเดอร์ของเขาตอนนีเ้หมอืนเป็นการแก้ความ

เบือ่บ้านเสยีมากกว่า	เนือ่งจากมเีงนิเกบ็ส�าหรบัตวัเองไว้จ�านวนหนึง่แล้ว	แต่การตดัสนิใจ

ท�ากิจกรรมฆ่าเวลานี้ก็ท�าให้สุรศักดิ์ได้ค�านึงถึงหลายปัญหาที่เกิดขึ้น	ดังที่จะกล่าวต่อไป	

เบือ้งต้นเขาจะเริม่ท�างานตัง้แต่	9	โมงเช้าถงึ	1	ทุม่	ในวนัพธุถงึอาทติย์	ส่วนวนัจนัทร์และ

อังคารเป็นวันพกัผ่อน	ท�ากจิกรรมผ่อนคลาย	“มาขบัเอาเงนินิดหน่อยก็จรงิ แต่ช่วงแรกที่

เขาประกาศปิดเมืองนี่ผมมีรายได้ดีกว่าน้ีพอสมควรเลยนะ คนสั่งอาหารเยอะ”	สุรศักดิ์

กล่าว	“แต่พอผ่านไปสักพักคนสั่งก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆ”	ตามความเข้าใจของสุรศักดิ์	การ

ประกาศปิดเมืองท�าให้ผู้คนต้องบริหารเงินอย่างรัดกุมมากข้ึน	รวมถึงตัวเขาเอง	บางคน

เลือกน�างบที่จะใช้สั่งอาหารไปไว้ยังส่วนอื่นของชีวิตที่มีความส�าคัญกว่า	หากสั่งอาหาร

มากินทุกมื้อเงินก็คงร่อยหรอ

สุรศักดิ์ตระหนักถึงความเสี่ยงในการประกอบอาชีพไรเดอร์ในช่วงการระบาด

ของโควิดดี	“เราอายุเยอะ เส่ียงตายกว่าคนอื่น ตอนนี้ผมเลือกวิ่งรับออเดอร์แค่ในโซน

ใกล้บ้านพอ ลดความเสี่ยงของตัวเองที่จะติดเชื้อด้วย ลดการเอาเช้ือไปติดคนอ่ืนด้วย” 

พร้อมเผยวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากการติดโรคในขั้นเบื้องต้น	นอกจากการสวม

หน้ากากอนามยั	ล้างมอืบ่อยๆ	“ลกูค้าหลายคนกม็กีารป้องกนัตวัเองด ีผมว่าโอเคนะกบั

การที่เขาให้เราเอาอาหารวางไว้ที่โต๊ะหน้าบ้านแล้วเตรียมเงินทิ้งไว้ บางคนก็โอนจ่าย ก็

เซฟทั้งเราและเขา”	ทว่าในบางครั้งก็เจอเหตุการณ์ที่สะดุดใจอยู่บ้าง	“เคยเจอแบบที่เอา

ไม้สอยมะม่วงมารบัอาหาร จะว่าตลกกต็ลก ผมเข้าใจว่าคณุกลัว ผมกก็ลวัคณุเหมอืนกนั 

(หัวเราะ) แต่ก็ท�าซะเหมือนเราเป็นตัวเชื้อโรค”

เมื่อกล่าวถึงลูกค้า	สุรศักดิ์มีประสบการณ์ที่เจอมากับตัวไม่นานมานี้	คือ	

“ลกูค้าบางคนไม่น่ารกั ตัง้ใจปักแมป็ให้มนัผดิ เพือ่ทีจ่ะได้ลดค่าส่งของตวัเอง”	ผลกระทบ

กต็กทีอ่ยูท่ีไ่รเดอร์อย่างสรุศกัดิ	์เมือ่ไปถงึจดุหมายตามหมดุทีปั่กไว้กลบัเป็นพงหญ้ารกๆ	

ไร้เงาผูค้นจนต้องโทรไปหาลกูค้า	สรปุแล้วก็ต้องขบัคดเคีย้วไปต่ออกีสกัระยะหนึง่กว่าจะ

ไปถึงมอืลกูค้า	มหิน�าซ�า้ยงัโดนแสดงท่าทไีม่พอใจใส่	ทัง้ทีค่วามผดิไม่ได้อยูท่ี่เขาเลย	“ผม

ลองตดิต่อกบัทางตวัระบบแชตให้ความช่วยเหลอื แต่มนัช้ามาก ต้องรอคิวเยอะ แล้วเขา
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สุรศักดิ์ อายุ 22 ปี

กไ็ม่ได้ให้ความช่วยเหลือทีม่ปีระโยชน์เท่าไร ตอนนัน้เลยรูแ้ล้วจรงิๆ ว่าเราก�าลังถกูผลัก

ภาระ”	สุรศักดิ์ว่าต่อ	“เหมือนไรเดอร์เป็นตัวรองรับ ทุกฝ่ายจัดการกันเอง ส่วนแอปก็

ลอยตัวเหนือปัญหา”	บางครั้งเขาต้องไปรอออเดอร์จากร้านอาหารชื่อดัง	ร้านอาหารใช้

เวลาประกอบอาหารนาน	แต่ลูกค้ากลับไม่พอใจที่เขาไปส่งอาหารช้าเสียอย่างนั้น

“จากประสบการณ์ส่วนตวัของผมทีเ่คยท�างานบรษิทั จ่ายประกนัสงัคมมาตรา 

33 มาก่อน แล้วออกจากงานมาขบั Grab ขอบอกเลยว่าสวสัดกิารจากการขบัรถให้แอป 

แย่กว่ามาก”

ในฐานะทีเ่คยเป็นแรงงานทีอ่ยูใ่นระบบมาเป็นเวลานาน	ท�าให้สรุศกัดิส์ามารถ

เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน	“เหมือนเราท�างานให้มันงกๆ แต่เราจะไม่ได้อะไรเลย

นอกจากเงินแค่นิดเดียว มันไม่ใช่การท�างานที่มีอิสระอย่างที่หลายคนคิด”

สรุศกัดิท้ิ์งท้ายความเห็นทีอ่ยากฝากไปให้ถึงสงัคม	รฐั	และแอปพลเิคชนั	“คอืงี ้

นะครับ สังคม คุณจะมาบอกไม่ได้ว่าเพราะเราเลือกที่จะท�างานแบบน้ีเอง หลายคนเขา

ตกงาน หางานอืน่ไม่ได้ เลยต้องมาท�าอาชพีน้ี ยิง่ตอนน้ีก็ยิง่เสีย่งตดิเชือ้ อย่างน้อยผมว่า 

ผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ กรมแรงงาน อะไรก็ว่าไปก็ควรเข้ามาดูหน่อย รีบออกกฎหมาย

หรือมาตรการอะไรสักอย่างที่ให้ตัวแอปคุ้มครองไรเดอร์ได้แล้ว”
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พิพัฒน์ อายุ 26 ปี

พิพัฒน์	(นามสมมติ)	อายุ	26	ปี	มีภูมิล�าเนาอยู่ท่ีจังหวัดราชบุรี	การศึกษา	

สงูสดุระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น	อาศยัอยูกั่บคนรกั	เริม่เข้ามาประกอบอาชีพขบัรถบรกิาร	

ส่งอาหารบนแพลตฟอร์ม	Foodpanda	ช่วงกลางปี	พ.ศ.	2563	เนือ่งจากบรษิทัอืน่ท่ีเคย	

ไปสมัครไม่รับเข้าท�างานเพราะค้นเจอประวัติเคยติดคุกคดีชิงทรัพย์	และเห็นว่ามีรายได	้

พอเลี้ยงชีพได้	ปัจจุบันมีรายได้ประมาณ	20,000	บาทต่อเดือน	แบ่งกันใช้กับคนรัก

พิพัฒน์จะออกมาขับรถรับออเดอร์ต้ังแต่	9	โมงเช้าถึง	2	ทุ่ม	ทุกวันจันทร์ถึง	

วันเสาร์	วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อน	ออกไปรับประทานข้าวนอกบ้านกับคนรักบ้างตาม

โอกาส	คนรักของพิพัฒน์ท�างานเป็นพนักงานบริษัทเล็กๆ	และแบ่งเงินร่วมกันใช้	ใน

ตอนนี้ถือว่ายังมีรายได้ที่พออยู่ได้ส�าหรับคน	2	คน	แต่ในอีกแง่หนึ่งเขาก็ยังไม่มั่นใจว่า

จะสามารถประคบัประคองไปได้อกีนานเท่าใด	เพราะหากสกัวนัแพลตฟอร์มรูป้ระวตัคิดี	

ขึ้นมา	ต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอน	การลงโทษขั้นต�่าที่สุดก็คงเป็นการให้ออกจากงาน	

และการหางานใหม่ของผู้ที่มีประวัติคดีติดตัวก็ถือเป็นเรื่องยากมาก

“ตอนนีก้พ็ยายามท�างานให้ได้ชัว่โมงเยอะๆ เอาเงินมาก่อน ออกจากบ้านเกือบ

ทุกวัน รับทุกออเดอร์ ถามตัวเองบ่อยมากว่า กูติด(โควิด)รึยังวะ? (หัวเราะ) ก็กลัวนะ 

แต่ถ้าไม่ออกมาก็ไม่ได้เงิน”	ในฐานะทีช่วีติของเขาก�าลงัขึน้อยูกั่บตวัแพลตฟอร์ม	การไม่มี	

เงินบางทีอาจจะน่ากลัวกว่างานหนักและโควิด	เบ้ืองต้นพิพัฒน์ก็พยายามป้องกันตนเอง

จากเชื้อโรคขณะปฏิบัติงานโดยการล้างมือบ่อยๆ	พกสเปรย์แอลกฮอล์ติดตัวไว้ฉีดทั้งมือ	

โทรศพัท์	รวมไปจนถึงธนบัตรและเหรยีญทีแ่ลกเปล่ียนกับลกูค้า	แฟนของเขาจะท�ากับข้าว

ใส่กล่องให้น�าไปรบัประทานมือ้กลางวนั	ปกตช่ิวงกลางวนัพพิฒัน์กจ็ะจอดรถรบัประทาน

ข้าวตามริมทางคนเดียว

“วันนึงผมวิ่งส่งอาหารได้ประมาณ 15 รอบ ส่วนใหญ่ก็จะได้ออเดอร์จากร้าน

ดังๆ ไปส่งไม่ไกลมาก”	พิพัฒน์กล่าว	พร้อมเล่าประสบการณ์คับข้องใจที่เคยพบเจอจาก

ร้านอาหาร	“เคยเจอบางร้าน คนสั่งเยอะ ต้องรอหลายนาที แต่ไม่มีที่ส�าหรับให้ไรเดอร ์

รอรับอาหาร เรากย็นืกองๆ กนัอยูห่น้าร้านแล้วก็โดนเขามองแบบเหยยีดๆ อะ ผมก็งงนะ 

คนท�างานเหมือนกันท้ังน้ัน”	ทั้งที่อาชีพไรเดอร์เป็นตัวกลางในการส่งต่อความอร่อยจาก	

ร้านอาหารไปยังมือลูกค้า	แต่ไรเดอร์มักจะเป็นอาชีพที่โดนดูถูกและมองข้ามเสมอ	

“เหมอืนบางทเีขากล็มืคิดกนั ไม่มพีวกผมน่ีร้านจะขายได้มัย้ ลูกค้าจะได้กินอาหารมัย้ล่ะ 

ช่วงนี้ก็ล�าบากกันหมด”
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พิพัฒน์ อายุ 26 ปี

“จริงๆ เร่ืองเหยยีดอะไรแบบน้ีผมโดนมาหลายรอบ ชินแล้วแหละ ผมแค่อยาก 

ท�างานต่อไป”	อย่างที่ได้พูดไว้ต้ังแต่เริ่มสัมภาษณ์ว่าในตอนนี้การไม่มีเงินบางทีอาจจะ

น่ากลวักว่างานหนกัและโควดิ	“ผมเองกไ็ม่รูว่้าทางแอปจะเจอคดใีนประวตัผิมเมือ่ไร ถ้า 

โดนให้ออกแล้วมีโทษอกีกค็งแย่ ไม่รูจ้ะมงีานอีกมัย้”	พพัิฒน์ทิง้ท้ายเก่ียวกับการให้โอกาส

ผูเ้คยกระท�าผดิกลบัคนืสูส่งัคม	“หลายคนท�าผดิมา พยายามกลบัตวักลบัใจ แต่เรากลบั

ไปใช้ชวิีตแบบเดมิไม่ได้เลย จะให้ท�ายงัไง สมคัรงานทีไ่หนเขากไ็ม่รบั บางคนกจ็บทีเ่ลอืก

ไปท�าผดิอกี ให้เข้าคกุซ�า้ เพราะอย่างน้อยก็มข้ีาวกิน อยากฝากสงัคมให้โอกาสคนทีเ่คย

ติดคุกกว่านี้”
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ผลส�ารวจสภาพการท�างาน
และหลักประกันทางสังคม

ของไรเดอร์

04
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บทนี้จะเป็นการน�าเสนอผลการส�ารวจสภาพการท�างานและหลักประกันทางสังคมของไรเดอร์ที่ผู้

วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์จ�านวนทั้งสิ้น	435	คน	ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด

4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง

  เพศ
ผู้วิจัยได้ลงพื้นเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ใน	4	จังหวัด	คือ	กรุงเทพฯ	ขอนแก่น	ปัตตานี	และ

อ่างทอง	โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ	ได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	320	คน	คิดเป็นร้อยละ	73.6	และในพื้นที่

ต่างจังหวัด	115	คน	เป็นร้อยละ	26.4	รวมทั้งหมด	435	คน

พ้ืนที่ จ�านวน ร้อยละ

กรุงเทพฯ 320 73.6

ต่างจังหวัด 115 26.4

รวม 435 100.

ตารางที่ 17 พื้นที่เก็บข้อมูล

แผนภาพที่ 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง	435	คน	เป็นเพศชายถึง	403	คน	คิดเป็นร้อยละ	92.6	เป็นเพศหญิง	31	คน	

คิดเป็นร้อยละ	7.1	และเป็น	LGBTQ+	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.2	ส�าหรับอาชีพไรเดอร์นั้น	เพศก็นับว่าเป็นข้อ	

จ�ากัดส�าคัญประการหนึ่ง	เพราะจากการสัมภาษณ์ไรเดอร์เพศหญิง	พบว่าส่วนใหญ่จะไม่ท�างานตอนกลางคืน

เพราะเสี่ยงต่อการโดนจี้ปล้น	ดังนั้นไรเดอร์เพศหญิงจึงมีแนวโน้มที่จะมีจ�านวนช่ัวโมงการท�างานและรายได้

น้อยกว่าไรเดอร์เพศชาย

  ช่วงอายุ
ในส่วนของช่วงอายุ	พบว่าเป็นแรงงานตอนต้น	(อาย	ุ18-29	ปี)	มากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	46.9	รอง

ลงมาเป็นวัยแรงงานตอนกลาง	(อาย	ุ30-44	ปี)	คดิเป็นร้อยละ	42.5	และเป็นวยัแรงงานตอนปลาย	(อาย	ุ45-

59	ปี)	คดิเป็นร้อยละ	10.3	โดยทัง้ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ	และต่างจงัหวดัมลี�าดบัจ�านวนวยัแรงงานทีค่ล้ายคลงึกนั	

กล่าวคือ	มีวัยแรงงานตอนต้นมากที่สุด	ตามด้วยวัยแรงงานตอนกลางซึ่งมีจ�านวนใกล้เคียงกัน	และมีจ�านวน

วัยแรงงานตอนปลายน้อยที่สุด

แผนภาพที่ 2 ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูล
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  ระดับการศึกษา
ในด้านการศกึษาสูงสุด	พบว่าไรเดอร์กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ทัว่ประเทศมรีะดบัการศกึษามธัยมศกึษา

ตอนปลาย	หรือ	ปวช.	คิดเป็นร้อยละ	35.4	รองมาเป็นผู้มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	19.5	

ตามด้วยระดับการศึกษาสูงสุดที่มัธยมปลายตอนต้น	ร้อยละ	19.4	ระดับการศึกษาสูงสุดที่อนุปริญญา	หรือ	

ปวส.	ร้อยละ	12.2	ระดบัการศกึษาสงูสดุทีป่ระถมศกึษา	ร้อยละ	11.0	อกีทัง้ยงัมผีูท้ีไ่ม่มวีฒุกิารศกึษา	8	คน	

คิดเป็นร้อยละ	1.8	และผู้มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีอีกร้อยละ	0.5

แผนภาพที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุด

เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่กรุงเทพฯ	พบว่ากลุ่มตัวอย่างไรเดอร์ส่วนใหญ่ได้รับการ

ศกึษาสงูสดุทีม่ธัยมศกึษาตอนปลาย	หรือ	ปวช.	เหมอืนกัน	ข้อน่าสงัเกตอกีประการหนึง่คอืสดัส่วนของไรเดอร์	

ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดท่ีปริญญาตรีในต่างจังหวัดมีมากกว่ากรุงเทพฯ	ถึงร้อยละ	4.1	โดยในต่างจังหวัด	

คิดเป็นร้อยละ	22.6	และในกรุงเทพฯ	คิดเป็นร้อยละ	18.5	ความแตกต่างดังกล่าวอาจสะท้อนได้ว่าในพื้นที่

ต่างจงัหวดัมตี�าแหน่งงานในระดับปริญญาตรไีม่สมัพันธ์กับระดบัการศึกษาของแรงงานในจงัหวดั	ท�าให้ผูท้ีเ่พิง่

ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนหนึ่งต้องหันมาท�างานบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น
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  ข้อมูลด้านอาชีพ
ดงัทีไ่ด้อภปิรายในบทท่ี	2	บริษัทแพลตฟอร์มมกัยนืยนัว่ามมีมุมองต่อไรเดอร์ในฐานะคูค้่าหรอืลกูค้า

ที่ใช้บริการของแพลตฟอร์ม	ไม่ใช่ในฐานะลูกจ้าง	ขณะที่ไรเดอร์ส่วนมากมองตัวเองในฐานะแรงงานอิสระซึ่ง

จะได้อภิปรายเรื่องน้ีในล�าดับต่อไป	ลักษณะการท�างานเป็นงานที่มีความเปราะบาง	ไม่มีสัญญาจ้างงานที่เป็น

มาตรฐานเรื่องเวลาการท�างาน	และมีรายได้ที่ไม่แน่นอน	จึงมีไรเดอร์บางส่วนที่เลือกประกอบอาชีพมากกว่า	

2	อาชีพขึ้นไป	อย่างไรก็ตาม	จากการส�ารวจพบผู้ท่ีประกอบอาชีพเพียง	1	อาชีพ	คือ	ไรเดอร์	คิดเป็นร้อยละ	

78.3	จากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ	ผู้ที่ประกอบอาชีพ	2	อาชีพ	ร้อยละ	20.6	ผู้ที่ประกอบอาชีพมากกว่า	2	

อาชีพขึ้นไปมีจ�านวนเล็กน้อย	กล่าวคือ	3	อาชีพ	ร้อยละ	0.9	และผู้ที่ประกอบอาชีพ	4	อาชีพ	ร้อยละ	0.2

แผนภาพที่ 4 จ�านวนอาชีพในปัจจุบัน

ช่วงอายุ
จ�านวนงานที่ท�า

รวม
1 2 3 4

วัยแรงงานตอนต้น  

(18-29 ปี)

จ�านวน 158 39 3 1 201

%	ในช่วงอายุ 36.9% 9.1% 0.7% 0.2% 47.0%

วัยแรงงานตอนกลาง 

(30-44 ปี)

จ�านวน 142 39 1 0 182

%	ในช่วงอายุ 33.2% 9.1% 0.2% 0.0% 42.5%

วัยแรงงานตอนปลาย 

(45-59 ปี)

จ�านวน 35 9 0 0 44

%	ในช่วงอายุ 8.2% 2.1% 0.0% 0.0% 10.3%

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
จ�านวน 0 1 0 0 1

%	ในช่วงอายุ 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2%

รวม
จ�านวน 335 88 4 1 428

%	ในช่วงอายุ 78.3% 20.6% 0.9% 0.2% 100.0%

ตารางที่ 18 จ�านวนอาชีพที่ท�าจ�าแนกตามช่วงอายุ
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เมื่อจ�าแนกจ�านวนงานที่ท�าตามช่วงอาย	ุพบว่าวัยแรงงานทุกช่วงวัยมีสัดส่วนที่ประกอบอาชีพเดียว

มากท่ีสุด	รองลงมาคือ	2	อาชพี	ดงันัน้ปัจจัยเรือ่งช่วงวยัจงึไม่มผีลต่อจ�านวนงานท่ีไรเดอร์ท�า	ไรเดอร์ส่วนใหญ่

คอืเกอืบร้อยละ	80	ท�างานบนแพลตฟอร์มเป็นอาชพีหลกัอาชพีเดยีว	ส่วนผูท้ีม่	ี2	อาชพี	ส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ี่

มีงานประจ�าอื่นอยู่ก่อนแล้ว	และประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์เพื่อหารายได้เสริม		

แผนภาพที่ 5 สถานะของการท�างานแพลตฟอร์ม

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ	พบว่ามีผู้ที่ประกอบอาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพหลักถึงร้อยละ	78.2	และ

มีผู้ที่ประกอบเป็นอาชีพเสริมร้อยละ	20.5	โดยในต่างจังหวัดมีสัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพ

หลักมากกว่าในกรุงเทพฯ	ถึงร้อยละ	15.5	โดยในต่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ	89.8	และในกรุงเทพฯ	คิดเป็น

ร้อยละ	74.1	โดยในต่างจังหวัดมีผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพเสริมเพียงร้อยละ	8.7	เท่านั้น	ในขณะที่

กรุงเทพฯ	มีสัดส่วนถึงร้อยละ	24.6

เมื่อสอบถามถึงอาชีพท่ีเคยท�าก่อนจะเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์	รวมถึงอาชีพหลักท่ี

ก�าลังท�าอยู่ร่วมกับการท�างานบนแพลตฟอร์ม	พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศส่วนใหญ่เคยประกอบอาชีพเป็น

พนักงานบริการและนักแสดงมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	20.2	รองลงมาอาชีพเป็นเสมียนและเจ้าหน้าที่ร้อยละ	

17.0	ถดัมาคอือาชพีเป็นผูป้ฏบัิตกิารด้านเครือ่งจักรและการประกอบเครือ่งจกัร	พนกังานขบัรถยนต์	รถรบัจ้าง	

ร้อยละ	12.4	ซึ่งทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดต่างเป็นไปในลักษณะเดียวกัน

การท่ีพนักงานบริการและนักแสดงเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์นั้นมีความเชื่อมโยงกับ

สถานการณ์โควดิ-19	เนือ่งจากช่วงวกิฤตการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ธรุกจิหลายอย่างต้องปิดตวัลง	โดยเฉพาะงาน

บริการ	อาทิ	ธรุกจิร้านอาหารและธรุกจิสถานบนัเทงิ	แรงงานในภาคบรกิารจงึถกูเลกิจ้างเป็นจ�านวนมาก	การ

เข้าสูอ่าชีพใหม่ในฐานะไรเดอร์จึงเป็นอีกหนึง่ทางเลอืกส�าคญัของผูท้ีต้่องตกงานในช่วงสถานการณ์โควดิ	เพราะ

ไม่มีเงื่อนไขยุ่งยากในการรับสมัครและไม่มีต้นทุนในการเข้าสู่อาชีพมากนัก	แม้การเป็นไรเดอร์ทั้งประเภทส่ง
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อาหารและส่งคนยงัคงมต้ีองทุน	เช่น	การซือ้อปุกรณ์เพือ่ท�างาน	เช่น	เสือ้และกระเป๋า	อกีทัง้ต้องมยีานพาหนะ

ที่มีอายุไม่เกิน	10	ปี	และโทรศัพท์ที่รองรับแอปพลิเคชันของแพลตฟอร์มได้	แม้จะสามารถสมัครได้ง่ายและ

ไม่มกี�าแพงทีเ่ป็นข้อจ�ากดัด้านเพศ	อาย	ุช่วงวยั	และการศกึษา	แต่ก็ต้องมทีนุจ�านวนหนึง่ในการเริม่ต้นอาชพี	

ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ากัดส�าหรับผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ

แผนภาพที่ 6 อาชีพเดิมหรืออาชีพอื่นที่ท�าควบคู่กับอาชีพไรเดอร์

  รายได้
ในส่วนของรายได้เฉลีย่ทีไ่ด้จากงานแพลตฟอร์มของกลุม่ตวัอย่างทัง้ประเทศส่วนใหญ่ร้อยละ	58.9	

มรีายได้เฉลีย่ระหว่าง	10,001-20,000	บาท	รองลงมาคอืผูท้ีม่รีายได้เฉลีย่ระหว่าง	20,001-30,000	บาท	ร้อยละ	

29.4	ผูท้ีร่ายได้เฉลีย่ต�า่กว่า	10,000	บาท	ร้อยละ	8.3	ผูท้ีม่รีายได้เฉลีย่ระหว่าง	30,001-40,000	บาท	ร้อยละ	

1.6	และผู้ท่ีมีรายได้มากกว่า	40,000	บาทข้ึนไป	ร้อยละ	0.9	โดยในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่มีผู้ใดที่มีรายได้

มากกว่า	30,001	บาทเลย	สัมพันธ์กับเรื่องรายได้ประชากรต่อหัวในต่างจังหวัดที่น้อยกว่าในกรุงเทพฯ	โดย

ธรุกจิแพลตฟอร์มก�าหนดค่าตอบแทนต่อรอบแตกต่างกนัและให้เหตผุลว่าว่าเพือ่ให้สมัพนัธ์กบัค่าครองชพีของ

แต่ละพื้นที่	โดยค่าตอบแทนต่อรอบในพื้นที่กรุงเทพฯ	มีอัตราสูงกว่าพื้นที่ต่างจังหวัด
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เมือ่น�ารายได้จากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดมาค�านวณเพือ่หาค่าเฉลีย่	พบว่ากลุม่ตวัอย่างในกรงุเทพฯ	ม	ี

17,947.45	บาท	และค่าเฉลี่ยทั้งประเทศมีรายได้จากการท�างานบนแพลตฟอร์มโดยเฉลี่ย	17,712	บาท	โดย

การประมาณการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรทัว่ราชอาณาจกัร	ไตรมาสที	่1:	มกราคม-มนีาคม	พ.ศ.	

2564	โดยส�านกังานสถิตแิห่งชาต	ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	พบว่ารายได้โดยเฉลีย่ต่อเดอืนของ	

ประชากรในกลุ่มอาชีพ	การขนส่ง	และสถานที่เก็บสินค้าในกรุงเทพฯ	อยู่ที่	20,382	บาท	และค่าเฉลี่ยทั่ว

ประเทศอยู่ท่ี	16,977.40	ซึ่งเป็นจ�านวนที่มากกว่ารายได้จากแพลตฟอร์ม	จึงเป็นการหักล้างความเชื่อเร่ือง

รายได้ท่ีว่าการท�างานอาชพีไรเดอร์เป็นอาชพีทีม่รีายได้สงู	โดยเฉพาะเมือ่พิจารณาระดบัการศึกษาของแรงงาน	

ความมั่นคงทางการท�างาน	หลักประกันทางสังคม	และโอกาสทางอาชีพในอนาคต	ทั้งนี้รายได้เฉลี่ยยังไม่ได้

หักต้นทุนที่ใช้ในการท�างานและจ�านวนชั่วโมงท�างานต่อวัน	ซึ่งจะอภิปรายในล�าดับต่อไป

ตารางที่ 19 รายได้จากการท�างานแพลตฟอร์ม

ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยรายได้ของไรเดอร์

รายได้โดยเฉลี่ยจาก

แพลตฟอร์ม

ร้อยละ (%)  

ของกทม.

ร้อยละ (%)  

ของต่างจังหวัด

ร้อยละ (%)  

ของทั้งประเทศ

ต�่ากว่า 10,000 บาท 6.9 12.2 8.3

10,001-20,000 บาท 61.9 50.4 58.9

20,001-30,000 บาท 26.9 36.5 29.4

30,001-40,000 บาท 2.2 0 1.6

มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 1.3 0 0.9

ไม่สะดวกตอบ 0.9 0.9 0.9

รวม 100.0 100.0 100.0

รายได้โดยเฉลี่ย 

ของไรเดอร์ (บาท)
กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ทั้งประเทศ

รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 18,639.12 17,373.68 18,304.41

รายได้จากการท�างาน 

บนแพลตฟอร์ม
17,947.45 17,060.87 17,711.99
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4.2 สภาพการท�างานของไรเดอร์ 

การศึกษาสภาพการท�างานของไรเดอร์นับว่าเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้เข้าใจสภาพปัญหาที่แรงงาน

ต้องเผชิญ	สถานะและความจ�าเป็นในการเข้าถึงระบบสวัสดิการ	และหลักประกันทางสังคมของแรงงานใน

เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	เนื่องจากบริบทความสัมพันธ์การจ้างงานตามกฎหมายของแรงงานในประเทศไทย

ผูกพันกับหลักประกันทางสังคมของรัฐ

  เหตุผลในการเข้าสู่อาชีพ

แผนภาพที่ 7 เหตุผลหลักที่เลือกท�างานแพลตฟอร์ม

เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงเหตุผลที่เลือกมาประกอบอาชีพเป็นแรงงานบนแพลตฟอร์ม	พบว่า

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ	ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่างานดังกล่าวมีความอิสระในการท�างานและได้เป็นเจ้านาย

ตนเองมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	38.9	ล�าดับถัดมาให้เหตุผลว่าต้องการหารายได้เสริม	เน่ืองจากงานประจ�าที่

ท�าอยู่รายได้ไม่เพยีงพอ	คดิเป็นร้อยละ	17.5	และมผีูใ้ห้เหตผุลว่าเป็นเพราะตกงานในช่วงสถานการณ์โควดิ-19	

ท�าให้ต้องมาประกอบอาชีพดังกล่าว	คิดเป็นร้อยละ	16.8	เหตุผลดังกล่าวเป็น	3	เหตุผลหลักที่กลุ่มตัวอย่าง

ตอบมากที่สุด	นอกจากนั้นยังมีเหตุผลอื่นๆ	ได้แก่	อาชีพแรงงานแพลตฟอร์มได้รายได้ดีกว่างานประจ�าเดิมที่

เคยท�าจงึหนัมาท�าเป็นงานหลกั	คดิเป็นร้อยละ	10.7	ปัจจบัุนอยูใ่นช่วงทีว่่างงานหรอืก�าลงัรอสมคัรงานประจ�า
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อืน่	คดิเป็นร้อยละ	7.9	ชอบงานประเภทขบัรถขนส่ง	คดิเป็นร้อยละ	5.8	และไม่สามารถท�างานประจ�าประเภท

อื่นได้ด้วยเหตุผลส่วนตัว	อาทิ	มีความบกพร่องทางร่างกาย	วุฒิการศึกษาไม่เพียงพอ	คิดเป็นอีกร้อยละ	2.1

  จ�านวนชั่วโมงในการท�างาน
ในส่วนของชั่วโมงท�างาน	พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ	ส่วนใหญ่มีช่ัวโมงการท�างาน	41-60	

ชั่วโมงต่อสัปดาห์	คิดเป็นร้อยละ	36.6	รองลงมาคือผู้ที่มีชั่วโมงการท�างาน	61-80	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	ร้อยละ	

26.4	ผูมี้ชัว่โมงการท�างาน	81-100	ชัว่โมงต่อสปัดาห์	ร้อยละ	14.0	ผูม้ชีัว่โมงการท�างาน	21-40	ชัว่โมง	ร้อยละ	

11.5	ผูท่ี้มชีัว่โมงการท�างานต�า่กว่า	20	ชัว่โมงต่อสปัดาห์	ร้อยละ	5.1	และผูท้ีม่ชัีว่โมงการท�างาน	100	ชัว่โมง

ข้ึนไปต่อสัปดาห์	ร้อยละ	4.4	โดยทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดมีสัดส่วนที่เท่ากัน	คือส่วนใหญ่จะท�างาน

สัปดาห์ละ	41-60	ชั่วโมง	รองลงมาคือกลุ่มที่ท�างานสัปดาห์ละ	61-80	ชั่วโมง

เมือ่เปรียบเทยีบกบัชัว่โมงการท�างานตามพระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ทีบ่ญัญตัไิว้	

ในมาตรา	23	ได้ก�าหนดให้นายจ้างก�าหนดเวลาท�างานปกติ	(regular	working	times)	แต่ละวันของลูกจ้าง	

ได้ไม่เกนิ	8	ชัว่โมง	และสัปดาห์หนึง่ต้องไม่เกิน	48	ชัว่โมง	แต่เมือ่พจิารณาจากชัว่โมงการท�างานของไรเดอร์	

พบว่าส่วนใหญ่ท�างานสปัดาห์ละ	41-60	ชัว่โมงต่อสปัดาห์ถงึร้อยละ	36.6	และมผีูท้ีท่�างานมากกว่า	60	ชัว่โมง

ขึ้นไปถึงร้อยละ	44.8	จากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ	อีกทั้งเมื่อน�าช่ัวโมงการท�างานของไรเดอร์ทั่วประเทศมา

หาค่าเฉลีย่จะพบว่าไรเดอร์ทัว่ประเทศต้องท�างานเฉลีย่	59	ชัว่โมงต่อสปัดาห์	ซึง่นบัว่าเป็นชัว่โมงการท�างานที่	

มากกว่าที่ก�าหนดใน	พ.ร.บ.	คุ้มครองแรงงาน	แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องการนิยามแรงงานบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ทีไ่ม่มสัีญญาการจ้างงานมาตรฐาน	ท�าให้สภาพการท�างานไม่ถกูคุ้มครองโดยกฎหมายคุม้ครองแรงงาน	

ไรเดอร์จึงตกอยู่ในสภาวะการท�างานที่มีชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์สูงเกินกว่ามาตรฐาน

ตารางที่ 21 ชั่วโมงการท�างาน

ชั่วโมงท�างาน
ร้อยละ (%)  

ของกทม.

ร้อยละ (%)  

ของต่างจังหวัด

ร้อยละ (%)  

ของทั้งประเทศ

ต�่ากว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 5.0 5.2 5.1

21-40 ชั่วโมง/สัปดาห์ 12.8 7.8 11.5

41-60 ชั่วโมง/สัปดาห์ 33.4 45.2 36.6

61-80 ชั่วโมง/สัปดาห์ 26.9 25.2 26.4

81-100 ชั่วโมง/สัปดาห์ 15.0 11.3 14.0

100 ชั่วโมง/สัปดาห์ ขึ้นไป 4.1 5.2 4.4

ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ 2.8 0.0 2.1

รวม 100.0 100.0 100.0
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ชั่วโมงการท�างาน (บาท) กทม. ต่างจังหวัด ทั้งประเทศ

ชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์ 58.4 60.4 58.9

ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการท�างาน

ตารางที่ 23 จ�านวนชั่วโมงการท�างานแบ่งตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ

จ�านวนชั่วโมงการท�างาน

รวมไม่แน่ใจ 

/ไม่ตอบ

ต�่ากว่า  

20 

ชั่วโมง/

สัปดาห์

21-40 

ชั่วโมง/

สัปดาห์

41-60 

ชั่วโมง/

สัปดาห์

61-80 

ชั่วโมง/

สัปดาห์

81-100 

ชั่วโมง/

สัปดาห์

100 

ชั่วโมง/

สัปดาห์ 

ขึ้นไป

วัยแรงงาน

ตอนต้น  

(18-29 ปี)

จ�านวน 4 15 24 77 55 19 10 204

%	ใน	

ช่วงอายุ
0.9% 3.4% 5.5% 17.7% 12.6% 4.4% 2.3% 46.9%

วัยแรงงาน

ตอนกลาง 

(30-44 ปี)

จ�านวน 5 6 19 74 49 26 6 185

%	ใน	

ช่วงอายุ
1.1% 1.4% 4.4% 17.0% 11.3% 6.0% 1.4% 42.5%

วัยแรงงาน

ตอนปลาย 

(45-59 ปี)

จ�านวน 0 1 7 8 11 15 3 45

%	ใน	

ช่วงอายุ
0.0% 0.2% 1.6% 1.8% 2.5% 3.4% 0.7% 10.3%

ผู้สูงอายุ  

60 ปีขึ้นไป

จ�านวน 0 0 0 0 0 1 0 1

%	ใน	

ช่วงอายุ
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.2%

รวม

จ�านวน 9 22 50 159 115 61 19 435

%	ใน	

ช่วงอายุ
2.1% 5.1% 11.5% 36.6% 26.4% 14.0% 4.4% 100.0%
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เม่ือน�าจ�านวนชัว่โมงการท�างานของไรเดอร์ทัว่ประเทศมาแบ่งตามช่วงอาย	ุพบว่าวยัแรงงานตอนต้น	

(ผู้มีอายุ	18-29	ปี)	และแรงงานตอนกลาง	(ผูม้อีาย	ุ30-44	ปี)	ส่วนใหญ่มชีัว่โมงการท�างานสปัดาห์ละ	41-60	

ชัว่โมง	คดิเป็นร้อยละ	17.7	และร้อยละ	17.0	ตามล�าดบั	รองลงมาคอืผูท้ีม่ชีัว่โมงการท�างานสปัดาห์ละ	61-80	

ชั่วโมง	คิดเป็นร้อยละ	12.6	และร้อยละ	11.3	ตามล�าดับ	ขณะที่วัยแรงงานตอนปลาย	(ผู้มีอายุ	45-59	ปี)	

ส่วนใหญ่จะท�างานสปัดาห์ละ	81-100	ชัว่โมง	คดิเป็นร้อยละ	3.4	รองลงมาคอืผูท้ีม่ชีัว่โมงการท�างานสปัดาห์ละ	

61-80	ชัว่โมง	นอกจากน้ันจากกลุม่ตวัอย่างยงัมผีูส้งูอายทุีม่อีาย	ุ60	ปีข้ึนไปร้อยละ	0.2	ซึง่มชีัว่โมงการท�างาน

เฉลี่ยสัปดาห์ละ	81-100	ชั่วโมง	

จากข้อมูลดังกล่าวมีข้อสังเกตว่าเมื่อเทียบเฉพาะกลุ่มช่วงอายุ	พบว่าวัยแรงงานตอนปลายและผู้สูง

อายุมีชั่วโมงการท�างานระหว่าง	81-100	ชั่วโมง	ในสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอายุวัยแรงงานตอนต้น

และตอนกลาง	เป็นไปได้ว่ามีสาเหตุจากงานประเภทอื่น	เช่น	พนักงานบริษัทมีแนวโน้มการจ้างงานคนอายุ

น้อย	และยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ	ที่ท�าให้นายจ้างไม่จ้างแรงงานที่มีอายุมาก	เช่น	ประเด็นด้านสุขภาพ	ท�าให้วัย

แรงงานตอนปลายไม่สามารถประกอบอาชพีบางประเภทได้	เช่น	งานทีต้่องใช้สายตามาก	ดงันัน้อาชพีไรเดอร์	

จึงเป็นทางเลือกเดียวของกลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย	แต่เนื่องด้วยรายได้จากแพลตฟอร์มไม่มีความมั่นคง	วัย

แรงงานตอนปลายจึงต้องท�างานหลายชั่วโมงเพื่อให้เพียงพอต่อการยังชีพ	ขณะที่แรงงานตอนต้นและตอน

กลางยังสามารถประกอบอาชีพอื่นร่วมได้	ท�าให้ไม่ต้องท�างานเยอะเท่ากับวัยแรงงานตอนปลายและผู้สูงอายุ

  ต้นทุนในการท�างาน
บริษัทแพลตฟอร์มบางแห่งหักค่าอาหารจากกระเป๋าเงินในบัญชีของไรเดอร์ก่อนแล้วจึงเก็บเงินจาก

ลูกค้าในภายหลัง	ไรเดอร์ต้องมีจ�านวนเงินในกระเป๋าเพียงพอต่อการหัก	จึงต้องคอยเติม	“เครดิต”	คือการ	

เตมิเงินเข้าไปในระบบ	ซึง่จากการสมัภาษณ์ไรเดอร์ส่วนใหญ่	พบว่าการเตมิเครดติมผีลอย่างยิง่ต่อการได้งาน	

ยิ่งเติมเครดิตมากเท่าไร	โอกาสที่จะได้รับงานก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น	ดังนั้นไรเดอร์จึงต้องมีทุนเริ่มต้นในการเริ่ม

งานแต่ละวัน	ซึ่งจะประกอบไปด้วย	ค่าเครดิต,	ค่าน�้ามัน	นอกจากนี้ยังต้องมีค่าบ�ารุงรักษายานพาหนะเป็น

ประจ�าทกุเดอืนเป็นหลกั	ถงึแม้ว่าเงนิทีเ่ตมิเครดติจะได้รบัคนืเมือ่สิน้สดุงานและไม่สมัพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายทีเ่ป็น	

ต้นทุนอ่ืนๆ	เช่น	ค่าน�้ามัน	ค่าอินเทอร์เน็ต	แต่ในมุมมองของไรเดอร์	การเติมเครดิตก็นับว่าเป็นต้นทุนที่ต้อง

มีในแต่ละวัน	เพราะถ้าไม่มีเงินเติมเครดิตก็จะไม่สามารถเริ่มงานได้
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จากกลุม่ตวัผูใ้ห้ข้อมลูอย่างทัว่ประเทศ	พบว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่มค่ีาต้นทนุการท�างานต่อวนัประมาณ	

101-150	บาท	คิดเป็นร้อยละ	41.7	รองลงมาคือ	51-100	บาท	คิดเป็นร้อยละ	40.3	ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน	

โดยในต่างจังหวัด	ไรเดอร์จะมีต้นทุนการท�างานต่อวันประมาณ	51-100	บาท	ในสัดส่วนที่มากที่สุด	คิดเป็น

ร้อยละ	48.2	และในกรุงเทพฯ	จะมีสัดส่วนของต้นทุนการท�างานประมาณ	101-150	บาท	มากที่สุด	คิดเป็น

ร้อยละ	44.0	โดยไรเดอร์ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ	ต้องเสยีค่าต้นทนุทีส่งูกว่าในต่างจงัหวัดเพราะ	ค่าครองชพีทีส่งูกว่า	

ค่าต้นทุนต่างๆ	เช่น	ค่าน�้ามัน	และค่าอาหารจึงแพงตามไปด้วย

ตารางที่ 24 ต้นทุนของการท�างานต่อวัน

ต้นทุนการท�างานต่อวัน
ร้อยละ (%)  

ของกรุงเทพฯ

ร้อยละ (%)  

ของต่างจังหวัด

ร้อยละ (%)  

ของทั้งประเทศ

ต�่ากว่า 50 บาท 6.3 7.0 6.5

51-100 บาท 37.4 48.2 40.3

101-150 บาท 44.0 35.1 41.7

151-200 บาท 7.9 9.6 8.3

201-250 บาท 3.5 0.0 2.5

251-300 บาท 0.3 0.0 0.2

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 0.6 0.0 0.5

รวม 100.0 100.0 100.0

ต้นทุนการท�างาน (บาท) กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ทั้งประเทศ

ต้นทุนการท�างานต่อวัน 110 117 112

ต้นทุนการท�างานต่อเดือน 3,300 3,510 3,360

ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ยของต้นทุนการท�างาน
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  อาการเจ็บป่วยจากการท�างาน
ในส่วนของการอาการเจ็บป่วยที่ได้รับจากการท�างาน	พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศส่วนใหญ่	

ร้อยละ	82.6	ไม่เคยมอีาการเจบ็ป่วยจากการท�างาน	และมผีูท้ีเ่คยเจ็บป่วยจากการท�างานร้อยละ	17.4	ซึง่ทัง้

ในพื้นที่กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดมีสัดส่วนเท่ากัน

เมือ่สอบถามกลุม่ตวัอย่างทัง้ประเทศทีเ่คยเจ็บป่วยจากการท�างาน	พบว่าร้อยละ	59.5	มกัปวดเมือ่ย

ตามร่างกาย	รองลงมาคอืเป็นไข้หวัดจากการท�างานตากแดดและตากฝน	คดิเป็นร้อยละ	32.4	เป็นโรคเกีย่วกบั	

ทางเดินหายใจหรือโรคภูมิแพ้	และมีความผิดปกติทางด้านประสาทสัมผัส	เช่น	หู	ตา	จ�านวนเท่ากัน	คิดเป็น

ร้อยละ	2.7	และเป็นไมเกรนหรือมคีวามดนัผดิปกต	ิคดิเป็นร้อยละ	1.4	เมือ่เปรยีบเทยีบพืน้ทีก่รงุเทพฯ	และ

ต่างจงัหวดั	พบว่าในพืน้ท่ีต่างจังหวัดมอีาการเจบ็ป่วยเพยีง	2	แบบเท่านัน้	คอื	ปวดเมือ่ยร่างกาย	คดิเป็นร้อยละ	

75.0	และเป็นไข้หวัด	คิดเป็นร้อยละ	25.0

แผนภาพที่ 9 ลักษณะอาการป่วยของไรเดอร์

แผนภาพที่ 8 อาการเจ็บป่วยจากการท�างาน
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  อุบัติเหตุ
ในส่วนของการประสบอุบัติเหตุขณะท�างาน	พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งประเทศ	ส่วนใหญ่ไม่เคย

ประสบอุบัติเหตุ	คิดเป็นร้อยละ	66.5	และมีผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ	เช่น	รถล้ม	ถูกรถชนหรือถูกรถเฉ่ียว	

คิดเป็นร้อยละ	33.5	โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

แผนภาพที่ 10 ประสบอุบัติเหตุขณะท�างาน

แผนภาพที่ 11 ประเภทผลกระทบทางร่างกายจากการเกิดอุบัติเหตุ 



ไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน103

อตัราการเกดิอบุตัเิหตขุองไรเดอร์ขณะท�างานนบัว่าอยูใ่นสดัส่วนทีส่งู	เพราะเป็นสดัส่วนทีม่ากกว่า

ร้อยละ	30	ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	ซึ่งคิดเป็น	1	ใน	3	เพื่อที่จะศึกษาเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุ

ขณะท�างานของอาชีพไรเดอร์	ทางทีมวิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุของกลุ่มตัวอย่างไรเดอร์	50	คน	

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท�างาน	โดยเมื่อน�าผลส�ารวจมาค�านวณเป็นร้อยละ	แสดงผลได้ดังนี้

แผนภาพที่ 12 ผลกระทบด้านรายได้เมื่อได้รับอุบัติเหตุ

จากการส�ารวจพบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	ไรเดอร์ส่วนใหญ่จะได้รับบาดเจ็บถึงร้อยละ	84	โดยมีผู้	

บาดเจบ็เลก็น้อย	ซ่ึงตวัไรเดอร์ยงัมสีตสิามารถช่วยเหลอืตวัเองได้	คดิเป็นร้อยละ	44	ในขณะทีม่ผีูไ้ด้รบับาดเจบ็

สาหัส	เช่น	ขาหัก	หมดสติ	กล่าวคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	ร้อยละ	40	นอกจากนั้นยังมีผู้เสียชีวิตใน	

ทีเ่กดิเหตหุรอืเสยีชวิีตภายหลังในโรงพยาบาลอกีร้อยละ	12	และมเีพยีงร้อยละ	4	เท่านัน้ทีไ่ม่ได้รบับาดเจบ็ใดๆ	

เลยจากอุบัติเหตุ	ในส่วนของผลกระทบด้านรายได้เมื่อไรเดอร์ได้รับอุบัติเหตุ	พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ต้องเผชิญกับรายได้ที่ลดลง	เนื่องจากไม่สามารถไปท�างานได้เพราะต้องพักรักษาตัวหลายวัน

แผนภาพที่ 13 ผลกระทบด้านจ�านวนวันที่ต้องพักงานรักษาตัว
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เมื่อประสบอุบัติเหตุ	พบว่ากลุ่มตัวอย่างไรเดอร์ถึงร้อยละ	54	ต้องพักรักษาตัวมากกว่า	1	สัปดาห	์

รองลงมาคอืพกัรักษาตวั	1-7	วัน	คดิเป็นร้อยละ	24	และมผีูท่ี้พกัรักษาตัวน้อยกว่า	1	วนั	คดิเป็นร้อยละ	22	ซึง่

ผูท่ี้พกัรกัษาตวัน้อยกว่า	1	วนั	จะเป็นผูไ้ด้รบับาดเจบ็เลก็น้อย	เช่น	แผลถลอก	ขณะทีผู่ร้กัษาตวั	1-7	วนั	และ

ผู้ที่รักษาตัวมากกว่า	1	สัปดาห์คือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส	เช่น	ขาหัก	แขนหัก	หมดสติ	ซึ่งสามารถคิดโดยรวม

ได้เป็นร้อยละ	78	ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ัง	ไรเดอร์ส่วนใหญ่ต้องพักรักษาตัวมากกว่า	

1	วนัขึน้ไป	ซึง่ส่งผลให้รายได้ขาดหายไป	โดยไรเดอร์บางคนเป็นหวัหน้าครอบครวัซึง่ถอืเป็นเสาหลกัในการหา	

เงินมาจุนเจอืครอบครวั	เมือ่เกดิอบัุตเิหตเุช่นนีผ้ลกระทบจงึไม่ได้เกดิกบัตวัไรเดอร์เท่านัน้	แต่ยงัส่งผลกระทบ

ไปถึงครอบครัวของไรเดอร์ด้วย	ดังนั้นบริษัทแพลตฟอร์มจึงควรมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในลักษณะเงิน

ชดเชยเมื่อไรเดอร์ไม่สามารถไปท�างานได้ด้วยเช่นกัน

แผนภาพที่ 14 การได้รับสินไหมและค่าขาดประโยชน์เมื่อผู้ประสบอุบัติเหตุขณะท�างาน

ร้อยละ	54	ของผู้ประสบอุบัติเหตุสามารถเบิกค่ารักษา	ค่าซ่อมแซมรถ	และค่าขาดประโยชน์

จากประกันภัย	แต่มีผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในด้านใดเลยสูงถึงร้อยละ	46	แม้สัดส่วนของผู้ที่ได้รับความ	

ช่วยเหลือจะมากกว่าผู้ท่ีไม่ได้รับความช่วยเหลือ	แต่ก็เป็นสัดส่วนที่ห่างกันไม่มาก	คิดเป็นร้อยละ	8	เท่านั้น	

บริษัทแพลตฟอร์มและบริษัทประกันมีเงื่อนไขในเบิกสินไหมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	เช่น	ขณะท่ีไรเดอร์ประสบ

อุบัติเหตุต้องเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการท�างานเท่านั้น	โดยไรเดอร์จะต้องเปิดระบบรับงานอยู่	จึงมีไรเดอร์

จ�านวนหนึง่ทีม่สีภาวะไม่ตรงกบัเงือ่นไขการเบกิสนิไหม	เนือ่งจากขณะเกดิอบุตัเิหตเุป็นช่วงทีไ่ม่ได้อยูร่ะหว่าง

ส่งอาหารหรือก�าลังขับรถกลับบ้าน	พวกเขาเหล่านี้จึงไม่ได้เงินเยียวยาและเงินชดเชย	นอกจากนั้นบริษัท

แพลตฟอร์มยังมีเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือที่อิงตามระดับการท�างานของไรเดอร์	ซึ่งบริษัทแพลตฟอร์ม	

บางแห่งใช้ล�าดับขั้นดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ	โดยผู้ที่อยู่ในล�าดับขั้นสูงก็จะได้รับเงิน	

ค่าสินไหมสูงกว่าผู้ที่มีล�าดับขั้นต�่ากว่า	

จากการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด	พบว่าผูป้ระสบอบุตัเิหตุต้องสมทบเงนิตวัเองเพิม่ในการจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล	เพราะค่ารักษาพยาบาลสูงเกินกว่าเงินค่ารักษาที่สามารถเบิกได้จาก	พ.ร.บ.	ผู้ประสบภัย

จากรถและค่าสินไหมจากบริษัทประกันที่เป็นคู่ค้าของแพลตฟอร์ม	ไรเดอร์จ�านวนหนึ่งต้องเปิดขอรับบริจาค

จากผู้ร่วมอาชีพเดียวกัน	แสดงให้เห็นว่าหลักประกันหรือการคุ้มครองทางสังคมที่ไรเดอร์ได้รับไม่เพียงพอ	
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แนวโน้มเร่ืองประกนัอุบัตเิหตุทีเ่พิม่เตมิจาก	พ.ร.บ.	ผูป้ระสบภยัจากรถทีต้่องมอียูแ่ล้ว	เป็นข้อเรยีกร้องล�าดบั

ต้นๆ	จากกลุ่มไรเดอร์ในการรวมตัวของกลุ่มไรเดอร์	ปัจจุบันแพลตฟอร์มต่างๆ	เริ่มจัดให้มีประกันอุบัติเหต	ุ

แต่โดยมากยังเป็นการให้ในฐานะค่าตอบแทนแบบจูงใจที่จะท�าให้ไรเดอร์ต้องท�างานหนักมากขึ้นหรือเป็นการ	

ให้แบบมีเง่ือนไข	เช่น	แพลตฟอร์ม	Foodpanda	ที่ให้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุแบบมีเงื่อนไข	กล่าวคือ	ให้สิทธิ์	

ดังกล่าวเฉพาะไรเดอร์ท่ีท�างานมาเกิน	6	เดือน	และตลอด	3	สัปดาห์ก่อนเกิดอุบัติเหตุต้องมีการส่งอาหาร

ส�าเร็จอย่างน้อย	160	งานขึ้นไป	

4.3 สภาพปัญหาที่เกิดจากการท�างาน

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการท�างาน	พบว่าไรเดอร์ต้องประสบปัญหาและมี

ข้อขดัแย้งท้ังจากตวัเครือ่งมอื	ได้แก่	การท�างานทีผ่ดิพลาดของแอปพลเิคชนั	ปัญหาระหว่างไรเดอร์กบัร้านค้า	

ปัญหาท่ีเกิดระหว่างไรเดอร์กับผู้บริโภค	ปัญหาระหว่างไรเดอร์กับแพลตฟอร์ม	กระทั่งกลไกที่แพลตฟอร์ม	

สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาก็สร้างปัญหาบางประการให้แก่กลุ่มไรเดอร์ด้วย

  สภาพปัญหาที่มาจากการท�างานของแอปพลิเคชัน
นอกเหนอืจากรถจกัรยานยนต์และสมาร์ตโฟน	แอปพลเิคชนัของบรษิทัแพลตฟอร์มก็เป็นเครือ่งมอื	

ส�าคัญที่ท�าให้ไรเดอร์เข้าถึงการท�างาน	แต่บ่อยครั้งที่ไรเดอร์ประสบปัญหาเนื่องมาจากความผิดพลาดในการ	

ท�างานของแอปพลเิคชนั	จากการเกบ็ข้อมลูวิจัย	พบว่าจากกลุม่ตวัอย่างท้ังประเทศส่วนใหญ่มากถงึร้อยละ	51.1	

เคยพบปัญหาการท�างานที่ผิดพลาดของแอปพลิเคชัน	เช่น	ค้าง	กระตุก	ล่ม	ท�าให้ไม่สามารถท�างานต่อได้	

ปัญหาที่พบรองลงมาคือปัญหาแผนที่และระบบ	GPS	การปักหมุดสถานที่รับ-ส่ง	ไม่ตรงจุด	ท�าให้ต้อง	

เสียเวลาและเสียค่าเชื้อเพลิงเกินกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ	ทั้งยังอาจเป็นสาเหตุที่น�าไปสู่ข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค	

คิดเป็นร้อยละ	10.5	ปัญหาการค�านวณระยะทางในแอปพลเิคชนัทีส่ัน้กว่าระยะทางจรงิท�าให้ได้รับค่าตอบแทน	

น้อยกว่าท่ีควรจะได้รบั	คดิเป็นร้อยละ	8.0	ปัญหาด้านระบบปฏิบตักิาร	iOS	ทีเ่ก็บค่าโทรศัพท์เพิม่เตมิ	คดิเป็น	

ร้อยละ	7.0	ปัญหาการแข่งขนัสงูเนือ่งจากปัจจุบนัจ�านวนไรเดอร์เพ่ิมขึน้เป็นอย่างมากท�าให้มกีารแข่งขนักันเอง

ระหว่างไรเดอร์	คิดเป็นร้อยละ	4.3	และปัญหาอื่นๆ	คิดเป็นร้อยละ	1.5	เช่น	ปัญหางานพ่วง	ที่ผู้ส่งอาหาร

ต้องไปส่งค�าสั่งอาหารให้ลูกค้าหลายคนในรอบเดียวท�าให้เสียเวลาและลูกค้าได้รับอาหารช้ากระทั่งกล่าวโทษ

ว่าเป็นเพราะไรเดอร์	
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  สภาพปัญหาระหว่างไรเดอร์และผู้บริโภค
ไรเดอร์และผู้บริโภคก็มีข้อขัดแย้งระหว่างกันเกิดขึ้นอยู่เสมอ	ข้อค้นพบจากงานวิจัยพบว่าจากกลุ่ม

ตวัอย่างทัว่ประเทศ	ส่วนใหญ่สะท้อนว่าปัญหาด้านการตดิต่อสือ่สารระหว่างไรเดอร์กบัผูบ้รโิภค	ได้แก่	ลกูค้า

ไม่รับสาย	ไม่ตอบข้อความ	ติดต่อยาก	ท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการท�างานมีสัดส่วนมากที่สุด	คิดเป็น

ร้อยละ	23.5	รองลงมาร้อยละ	19.9	คอืปัญหาลกูค้าปักหมดุผดิ	เพราะความผดิพลาดหรอืบางครัง้ก็ตัง้ใจเพือ่

ท่ีจะได้ประหยดัค่าส่ง	ซึง่จะปักหมดุใกล้กว่าระยะทางจรงิ	ท�าให้ไรเดอร์ได้ค่าตอบแทนซึง่คิดจากระยะทางน้อย

กว่าท่ีควรจะได้รบั	ประเดน็ถดัมาคอืปัญหาลกูค้ามพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม	แสดงอารมณ์ไม่ดใีส่ไรเดอร์	ต่อว่า	

และถกูข่มขูใ่นการประเมนิ	คดิเป็นร้อยละ	12.4	ประเดน็ต่อมาเป็นปัญหารอลกูค้ามารบัสนิค้านาน	(เกนิ	40	

นาที)	หรือถูกสั่งให้ไปส่งสินค้านอกเหนือจากจุดหมายที่ตกลงไว้	คิดเป็นร้อยละ	11.4	ปัญหาลูกค้ายกเลิก	

ออเดอร์	สั่งอาหารกลั่นแกล้ง	ไม่ยอมรับสินค้า	เปลี่ยนค�าสั่งซื้อ	คิดเป็นร้อยละ	9.5	ปัญหาอื่นๆ	เช่น	ลูกค้า

ไม่สวมหน้ากากอนามยัในช่วงสถานการณ์โควดิ-19	ลกูค้าลวนลาม	อกีประมาณร้อยละ	3.2	และปัญหาลกูค้า	

ใช้งานนอกเหนือขอบเขตการว่าจ้าง	คิดเป็นร้อยละ	2.2

แผนภาพที่ 15 ปัญหาในการท�างานที่มาจากตัวแอปพลิเคชัน
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  สภาพปัญหากลไกแก้ไขความขัดแย้งของแพลตฟอร์ม
แพลตฟอร์มมีกลไกที่ช่วยอ�านวยให้การด�าเงินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น	กลไกเหล่านี้ปรากฏใน	

รูปของเคร่ืองมอืและช่องทางสือ่สารระหว่างผู้บรโิภค	ร้านอาหาร	และไรเดอร์	โดยนอกจากตัวแพลตฟอร์มจะ	

ท�าหน้าท่ีหลักในการจับคู่	ยังต้องเป็นตัวกลางในการแก้ไขความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากปัญหาต่างๆ	อันเนื่อง	

มาจากการใช้งาน	อาทิ	ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน	(call	center)	ระบบตอบค�าถามอตัโนมตัหิรอืบอ็ตช่องทางในการ	

แชตระหว่างไรเดอร์	ร้านอาหาร	และผูบ้ริโภค	เมือ่มผีูใ้ช้งานเป็นจ�านวนมาก	บรษิทัแพลตฟอร์มควรเพิม่จ�านวน

และประสิทธภิาพของกลไกดังกล่าวด้วย	ข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัพบว่า	แพลตฟอร์มยงัไม่สามารถอ�านวยความ	

สะดวกให้กลไกดงักล่าวอย่างเพยีงพอ	ท�าให้ภาระในการแก้ไขความขัดแย้งถกูผลกัให้เป็นของไรเดอร์	นอกจากนี้	

ยังมีแนวโน้มว่า	แพลตฟอร์มให้น�้าหนักและความส�าคัญกับผู้บริโภคมากกว่าในการแก้ไขความขัดแย้ง	พบว่า

กลุม่ตวัอย่างทัว่ประเทศส่วนใหญ่มกัพบปัญหาและความยากล�าบากในการตดิต่อผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์มยาก	

คิดเป็นร้อยละ	45.5	รองลงมาคอืปัญหาการให้ความช่วยเหลอืล่าช้า	ร้อยละ	20.7	ซึง่จะท�าให้ไรเดอร์เสยีเวลา

และเสยีโอกาสในการท�างานอืน่	เพราะการตดิต่อผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์มแต่ละครัง้ต้องรอจนกว่าจะได้รบัการ

แก้ปัญหาจงึจะสามารถรับงานอืน่ต่อได้	และส่วนใหญ่ใช้เวลานานมาก	นอกจากนัน้ยงัมปัีญหาอืน่ๆ	ทีไ่รเดอร์พบ	

ได้แก่	ปัญหาเคลมสนิค้าใช้เวลานาน	คดิเป็นร้อยละ	4.8	และปัญหาอืน่ๆ	เช่น	ผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์มไม่ช่วย

แกป้ญัหา	แกป้ญัหาไมต่รงจดุ	ท�าให้ไรเดอร์ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหนา้เอง	คดิเปน็ร้อยละ	2.7	และมีผู้ทีไ่ม่เคย

ประสบปัญหาในการติดต่อผู้ให้บริการแพลฟอร์มเลย	คิดเป็นร้อยละ	26.3

แผนภาพที่ 16 ปัญหาในการท�างานที่มาจากตัวผู้บริโภค 
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กลไกการแก้ปัญหาเป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัไรเดอร์	เนือ่งจากในการท�างาน	หากมเีรือ่งทีต้่องหาข้อยุต	ิ

เช่น	ตดิต่อผูบ้ริโภคไม่ได้หรอืผูบ้ริโภคต้องการยกเลกิรายการแล้วไรเดอร์กบัผูบ้รโิภคตกลงกนัไม่ได้	ธุรกรรม

นั้นจะยังค้างอยู่ในระบบ	ท�าให้ไรเดอร์ไม่สามารถท�างานต่อไปได้

ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือไรเดอร์ในพื้นที่ต่างจังหวัดพบปัญหาการให้ความช่วยเหลือล่าช้า

จากผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์มมากกว่าในพ้ืนทีก่รงุเทพฯ	ถงึร้อยละ	15.8	โดยในต่างจงัหวดั	คดิเป็นร้อยละ	32.1	

และในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพฯ	คดิเป็นร้อยละ	16.3	ซึง่สาเหตมุาจากการท่ีพืน้ทีก่รงุเทพฯ	มผีูร้บัเรือ่งร้องเรยีนทาง

โทรศัพท์มากกว่าพื้นที่ต่างจังหวัด	ด้วยเหตุผลที่ว่ากรุงเทพฯ	เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น	

ท�าให้แนวโน้มท่ีจะใช้บริการแพลตฟอร์มส่งอาหารและส่งคนมีจ�านวนมากกว่าพื้นที่ต่างจังหวัด	ทางบริษัท

แพลตฟอร์มจงึจดัให้มผีูร้บัเรือ่งทางโทรศพัท์มากกว่า	ซึง่จะเหน็ได้ว่าการปฏบิตัขิองแพลตฟอร์มต่อไรเดอร์ใน	

กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดมีความเหลื่อมล�้าทั้งในแง่ค่าตอบแทนต่อรอบและในแง่ประสิทธิภาพของการเป็น

กลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

แผนภาพที่	17	ปัญหาจากกลไกแก้ไขความขัดแย้งของแพลตฟอร์ม
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4.4 หลักประกันทางสังคมของไรเดอร์
หลักประกันทางสังคมในบริบทประเทศไทยยึดโยงกับสถานะทางกฎหมายของแรงงาน	ขณะที่การ

ให้ค�านิยามนิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มและไรเดอร์ยังเป็นที่ถกเถียง	การจัดหลักประกันทางสังคม

และสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติประกันสังคมสามารถสรุปได้ดังนี้

รูปที่ 6 สรุปสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมแต่ละแบบ
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ในส่วนนีผู้วิ้จยัได้ส�ารวจการเข้าถงึหลกัประกันทางสงัคมของไรเดอร์	ตลอดจนความเข้าใจและความ

คาดหวังต่อหลักประกันทางสังคมและนิติสัมพันธ์ต่อบริษัทแพลตฟอร์มที่ไรเดอร์ต้องการ

  การเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ
หลักประกันทางสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันทางสังคม	ข้อสังเกตที่มาจากการสัมภาษณ์

ไรเดอร์ท่ัวประเทศพบว่า	เมื่อพูดถึงหลักประกันทางสังคม	ไรเดอร์ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นหลักประกันทาง

สุขภาพเท่านัน้	และเนือ่งจากประชาชนทกุคนสามารถเข้าถงึหลกัประกนัทางสขุภาพถ้วนหน้าเป็นพืน้ฐาน	การ

ได้รับบริการทางสขุภาพขัน้พืน้ฐานเมือ่เจ็บป่วยจงึเป็นสิง่ทีไ่รเดอร์ทกุคนได้รบัแม้ไม่ได้เข้าสูร่ะบบประกนัสงัคม	

และไม่ได้รับหลกัประกนัสขุภาพในฐานะสวสัดกิารจากการท�างาน	จากการส�ารวจดงักล่าวพบว่า	ไรเดอร์เข้าถงึ	

หลกัประกนัสุขภาพของรัฐโดยการใช้หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	(30	บาทรกัษาทกุโรค)	คดิเป็นร้อยละ	68.8	

รองลงมาคอืผูท้ีเ่ข้าถงึหลกัประสขุภาพของรฐัผ่านประกนัสงัคมมาตรา	33	ร้อยละ	11.4	โดยกลุม่นีค้อืผูม้งีาน

ประจ�าและท�างานบนแพลตฟอร์มเป็นรายได้เสริม	ล�าดับถัดมาคือผู้เข้าร่วมหลักประกันสุขภาพมาตรา	39	

ร้อยละ	8.2	ซึง่เป็นผูเ้คยท�างานประจ�าทีม่นีายจ้าง	และนายจ้างเคยช่วยสมทบในมาตรา	33	เมือ่ออกจากงาน

เดิมจึงเลือกเป็นผู้ประกันตนต่อในมาตรา	39	และผู้ที่เข้าร่วมประกันสังคมมาตรา	40	ร้อยละ	3.5	ซึ่งกลุ่มนี้

เป็นผู้ที่ไม่เคยมีนายจ้างและเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนด้วยความสมัครใจ

แผนภาพที่ 18 การเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพของไรเดอร์
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ส�าหรับไรเดอร์ท่ีเข้าเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา	40	ทีม่เีพยีงร้อยละ	3.5	นัน้	เมือ่ผูว้จิยัสอบถามต่อ

ไรเดอร์ถงึการประกนัตนในมาตรา	40	พบว่าไรเดอร์จ�านวนมากไม่ทราบว่ามกีารประกนัตนลกัษณะนี	้ส่วนที่	

ทราบว่ามีการประกันตนตามมาตรา	40	แต่ไม่สมัครเป็นผู้ประกันตนได้ให้เหตุผลว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมี

น้อยมากจนคดิว่าไม่คุม้ค่ากบัการจ่ายสมทบ	และเมือ่น�าการเข้าถงึสทิธิการรกัษาของรฐัของกลุม่ไรเดอร์มาแบ่ง

ตามช่วงอาย	ุพบว่าในแต่ละช่วงวยัไม่มคีวามแตกต่างกนั	โดยแรงงานทกุช่วงวยัส่วนใหญ่เข้าถงึสทิธกิารรกัษา

ของรัฐผ่านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(30	บาทรักษาทุกโรค)	โดยกลุ่มวัยแรงงานตอนกลาง	(ผู้ที่มีอายุ	

33-40	ปี)	จะเป็นผู้มีสัดส่วนในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของรัฐผ่านประกันสังคมมาตรา	33	และ	39	

มากท่ีสดุ	คดิเป็นร้อยละ	6.8	และ	5.4	ตามล�าดบั	ซึง่หมายความว่าวยัแรงงานตอนกลางเป็นผูท้ีม่งีานประจ�า

ประกอบกับท�างานบนแพลตฟอร์มมากที่สุด	เช่นเดียวกับผู้ที่เคยมีงานประจ�าแล้วออกมาท�างานแพลตฟอร์ม

เพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังเลือกเป็นผู้ประกันตนในมาตรา	39	ต่อไป

ตารางที่ 26 การเข้าถึงสิทธิการรักษาของรัฐแบ่งตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ

ปัจจุบันท่านมีสิทธิรักษาพยาบาล 
จากหลักประกันสุขภาพของรัฐประเภทใด

รวม
ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ

ประกัน

สังคม 

(มาตรา 

33)

ประกัน

สังคม 

(มาตรา 

39)

ประกัน

สังคม 

(มาตรา 

40)

หลัก

ประกัน

สุขภาพ 

ถ้วนหน้า

ไม่มี

วัยแรงงาน 

ตอนต้น  

(18-29 ปี)

จ�านวน 16 16 9 6 155 1 203

%	ใน	

ช่วงอายุ
3.7% 3.7% 2.1% 1.4% 36.1% .2% 47.3%

วัยแรงงาน 

ตอนกลาง  

(30-44 ปี)

จ�านวน 10 29 23 5 110 5 182

%	ใน	

ช่วงอายุ
2.3% 6.8% 5.4% 1.2% 25.6% 1.2% 42.4%

วัยแรงงาน 

ตอนปลาย 

(45-59 ปี)

จ�านวน 3 4 3 4 29 0 43

%	ใน	

ช่วงอายุ
.7% .9% .7% .9% 6.8% 0.0% 10.0%

ผู้สูงอายุ  

60 ปีขึ้นไป

จ�านวน 0 0 0 0 1 0 1

%	ใน	

ช่วงอายุ
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .2% 0.0% .2%

รวม

จ�านวน 29 49 35 15 295 6 429

%	ใน	

ช่วงอายุ
6.8% 11.4% 8.2% 3.5% 68.8% 1.4% 100.0%
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ในภาพรวมของไรเดอร์ทัว่ประเทศมผีูท้ีอ่ยู่ในระบบประกนัสงัคมทกุมาตรา	คอื	มาตรา	33	มาตรา	39	

และ	มาตรา	40	คิดเป็นจ�านวนรวมเพียงร้อยละ	23.1		

  หลักประกันทางสังคมภาคสมัครใจ

แผนภาพที่ 19 การเข้าถึงหลักประกันภาคสมัครใจของไรเดอร์

นอกจากหลักประกันสุขภาพและหลักประกันทางสังคมที่รัฐจัดให้	ผู้วิจัยยังได้ส�ารวจสถานะหลัก

ประกันทางสังคมภาคสมัครใจ	พบว่ามีผู้ซื้อหลักประกันสุขภาพจากเอกชน	คิดเป็นร้อยละ	33.8	จากทั่ว

ประเทศ	โดยส่วนใหญ่จะเปน็ไรเดอร์ในเขตกรุงเทพฯ	ที่สมคัรประกันสขุภาพของเอกชน	คิดเป็นร้อยละ	39.1	

ในขณะท่ีต่างจังหวัดมีผู้สมัครหลักประกันของเอกชนเพียงร้อยละ	19.8	เท่าน้ัน	โดยผู้ที่เลือกสมัครประกัน

สุขภาพของเอกชนมักมีทัศนคติด้านลบต่อการบริหารงานของรัฐ	รวมถึงหลักประกันสุขภาพที่รัฐจัดหาให้	

โดยมองว่ามีการด�าเนินการช้า	และยังไม่ครอบคลุมในการคุ้มครองบุคคลมากเพียงพอ	จึงเลือกสมัครประกัน

สุขภาพของเอกชนที่มีการจัดการรวดเร็วมากกว่า	จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าไรเดอร์จ�านวนมากไม่มีหลัก

ประกันทางสังคมใดๆ	เลย	นอกจากหลักประกันทางสุขภาพถ้วนหน้าที่รัฐจัดให้
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  ประสบการณ์ที่มีต่อหลักประกันทางสังคมจากรัฐ
ผู้วิจัยได้ท�าการส�ารวจประสบการณ์ในการได้ประโยชน์จากหลักประกันทางสังคมประเภทต่างๆ	ที่

รัฐจัดให้	ท้ังหลักประกันทางสุขภาพ	สิทธิประโยชน์ด้านอื่น	ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาในช่วงการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19	ซึง่อาจเป็นประโยชน์ในการท�าความเข้าใจทัศนคตขิองไรเดอร์ทีม่ต่ีอความส�าคญัและ

การเข้าถึงหลักประกันทางสังคม

แผนภาพที่ 20 ประสบการณ์ที่ไรเดอร์มีต่อหลักประกันทางสังคมของรัฐ

พบว่าจากตัวอย่างทั่วประเทศ	ร้อยละ	39.9	ไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ	จากหลักประกันทาง

สังคมของรัฐเลย	รองลงมาคือผู้ที่ได้รับสิทธิการรักษาจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	หรือสิทธิ	30	บาท	

คดิเป็นร้อยละ	27.5	ถดัมาคือการได้รบัเงนิชดเชยการว่างงานจากประกนัสงัคม	คดิเป็นร้อยละ	18.4	ผูไ้ด้รบั

เงนิเยยีวยาช่วงสถานการณ์โควดิ-19	มเีพยีงร้อยละ	7.6	เนือ่งจากในช่วงทีท่�าการส�ารวจ	รฐัจดัการเยยีวยาให้

เฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบประกันสังคม	มีไรเดอร์ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการรัฐหรือสิทธิ

ประโยชน์จากโครงการต่างๆ	ร้อยละ	3.6	และผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	เช่น	เงินชดเชยลาคลอดบุตร	เงิน

ชดเชยอุบัติเหตุเพียงร้อยละ	2.1

เมือ่นบัโดยรวมแล้วมผีูไ้ด้รับสทิธปิระโยชน์จากหลกัประกนัของรฐั	คดิเป็นร้อยละ	60.1	ผูท้ีไ่ม่เคยได้

รับสิทธปิระโยชน์ใดๆ	จากรฐัเลย	คดิเป็นร้อยละ	39.9	และเมือ่พิจารณาในกลุม่ผูท่ี้ไม่เคยได้รับสทิธิประโยชน์

จากรัฐ	พบว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดมีมากกว่าพื้นที่กรุงเทพฯ	ถึงร้อยละ	15.9	โดยในต่างจังหวัด	คิดเป็นร้อยละ	

51.0	และในกรงุเทพฯ	คดิเป็นร้อยละ	35.1	อาจกล่าวได้ว่าประชาชนในต่างจงัหวดัเข้าถงึหลกัประกนัทางสงัคม

ขั้นพื้นฐานจากรัฐได้น้อยกว่าประชาชนในกรุงเทพฯ
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  ทัศนคติต่อหลักประกันทางสังคมของรัฐ
ผู้วิจัยได้ส�ารวจทัศนคติของไรเดอร์ต่อหลักประกันทางสังคมที่รัฐจัดให้	พบว่าแม้จะมีจ�านวนผู้ไม่ได	้

เป็นผูป้ระกนัตนตาม	พ.ร.บ.	ประกนัสงัคม	รวมทัง้ทีเ่ข้าไม่ถงึและไม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากหลกัประกนัทาง

สงัคมใดเลยเป็นจ�านวนมาก	แต่ไรเดอร์กย็งัรูส้กึพงึพอใจต่อหลักประกนัทางสงัคมทีร่ฐัจดัให้	เพราะหลกัประกัน

ทางสังคมตามความเข้าใจของไรเดอร์หมายถงึหลกัประกันทางสขุภาพถ้วนหน้า	โดยเฉพาะกรณไีรเดอร์ในต่าง

จงัหวดัซึง่จะมคีวามพงึพอใจทีแ่ตกต่างจากไรเดอร์ในกรงุเทพฯ	อย่างมนียัส�าคญั	แม้ในหวัข้อก่อนหน้าจะพบว่า

ไรเดอร์ในกรุงเทพฯ	มีประสบการณ์ในการรับสิทธิประโยชน์มากกว่าไรเดอร์ในต่างจังหวัดก็ตาม

แผนภาพที่ 21 ทัศนคติของไรเดอร์มีต่อหลักประกันทางสังคมของรัฐ

  การเข้ารับบริการทางสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย
ผูว้จิยัได้ส�ารวจการเข้ารบับรกิารทางสขุภาพของไรเดอร์	โดยแบ่งเป็นสถานการณ์เมือ่เจบ็ป่วยเลก็น้อย	

และสถานการณ์ที่มีอาการเจ็บป่วยหนักและต้องหยุดท�างานเป็นเวลานาน	พบว่าเมื่อเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย	

ไรเดอร์ท่ัวประเทศส่วนใหญ่	คิดเป็นร้อยละ	60.0	ไม่ใช้สิทธิการรักษาใดเลย	โดยเลือกที่จะพักผ่อนรักษาตัว	

อยู่ที่บ้านหรือซื้อยาจากร้านขายยา	รองลงมาคือผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	คิดเป็นร้อยละ	18.6	

ถัดมาคือผู้ท่ีใช้สิทธิประกันสังคม	คิดเป็รร้อยละ	13.2	มีผู้ใช้ประกันสุขภาพของเอกชน	คิดเป็นร้อยละ	5.2	

และผู้ที่เบิกค่ายาและค่ารักษาจากสถานที่ท�างาน	คิดเป็นร้อยละ	3.1
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ในกรณีเจ็บป่วยอย่างหนัก	พบว่าโดยส่วนใหญ่ไรเดอร์ที่เลือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจะใช	้

หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	คดิเป็นร้อยละ	43.3	รองลงมาคอืผูท้ีจ่ะใช้สทิธิประกันสงัคม	คดิเป็นร้อยละ	27.7	

ถดัมาคือผู้ท่ีจะไม่ใช้สทิธกิารรกัษาใดเลย	โดยจะเป็นผูเ้สยีค่ารกัษาเตม็จ�านวน	คดิเป็นร้อยละ	15.1	เพราะไม่มี

ประกนัสุขภาพกบัเอกชนและต้องการบรกิารทีด่กีว่าบรกิารของรัฐ	โดยมไีรเดอร์ท่ีใช้ประกันสขุภาพของเอกชน	

คิดเป็นร้อยละ	12.1	และผู้ที่เบิกจ่ายจากสถานที่ท�างาน	คิดเป็นร้อยละ	1.9

แผนภาพที่ 22 การใช้สิทธิรักษาพยาบาลส�าหรับการเจ็บป่วยเบื้องต้นหรือเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย

แผนภาพที่ 23 การใช้สิทธิรักษาพยาบาลส�าหรับการเจ็บป่วยอย่างหนัก



อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และอนรรฆ พิทักษ์ธานิน 116

4.5 ความต้องการในด้านการคุ้มครองทางสังคม  
และความคิดเห็นต่อนิติสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม

ดังที่ได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์โดยข้อมูลจากการวิจัยและการอภิปรายส่วนก่อนหน้า	การท�างาน

ของไรเดอร์มีสภาพการท�างานท่ีเสี่ยง	มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง	เข้าไม่ถึงหลักประกันทางสังคม	ส่วนหนึ่ง

มาจากนติสิมัพนัธ์กบับรษัิทแพลตฟอร์ม	โดยเฉพาะนยิามสถานะแรงงาน	ผูป้ระกอบอาชพีไรเดอร์จงึเป็นกลุม่	

ที่มีความเปราะบางทางอาชีพและความมั่นคง	ไม่มีหลักประกันทางสังคมเพียงพอ	มีข้อถกเถียงว่าบริษัท

แพลตฟอร์มที่สร้างรายได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยแรงงานเหล่านี้ควรมีบทบาทในการ	

รบัผดิชอบต่อหลกัประกนัทางสงัคมของแรงงานกลุม่นีอ้ย่างไร	การส�ารวจส่วนนีจ้งึมุง่ศกึษาทศันคตขิองไรเดอร์	

ต่อแพลตฟอร์ม	ทั้งในแง่ความสัมพันธ์การจ้างงาน	เงื่อนไขการท�างาน	ความคุ้มครอง	และสวัสดิการต่างๆ	ที่

ไรเดอร์ต้องการ

ความคิดเห็นของไรเดอร์ต่อสภาพการท�างานและเงื่อนไขการท�างาน	ค่าตอบแทน	สวัสดิการ	ที่

แพลตฟอร์มเป็นผู้ก�าหนด	สะท้อนให้เห็นจากผลส�ารวจความพึงพอใจต่อเงื่อนไขการท�างาน	ซึ่งชี้ว่าไรเดอร์

ส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจต่อเงื่อนไขการท�างาน	โดยเฉพาะไรเดอร์ในต่างจังหวัดที่มีค่าตอบแทนต่อรอบต�่ากว่า	

ไรเดอร์ในกรุงเทพฯ

แผนภาพที่ 24 ความพึงพอใจต่อเงื่อนไขในการท�างานที่แพลตฟอร์มก�าหนด



ไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน117

ผู้วจิยัยงัได้จ�าแนกระดบัอายขุองไรเดอร์เพือ่ศกึษาว่ามนียัส�าคญัต่อความพงึพอใจทีม่ต่ีอเงือ่นไขการ

ท�างานหรอืไม่	เมือ่น�าทศันคตขิองไรเดอร์ทัว่ประเทศต่อเงือ่นไขของแพลตฟอร์มมาแบ่งตามช่วงอาย	ุพบว่าวยั

แรงงานตอนต้น	(ผูท้ีม่อีาย	ุ18-29	ปี)	มองว่าเงือ่นไขการท�างานมคีวามเหมาะสมมากกว่าช่วงอายอุืน่	อาจเป็น

เพราะแรงงานส่วนหนึง่เป็นผูท้ีเ่พิง่จบการศึกษาและเข้าสู่อาชีพไรเดอร์เป็นอาชพีแรก	ยงัไม่มปีระสบการณ์การ

ท�างานอาชีพอื่น	ขณะที่วัยแรงงานตอนกลาง	(ผู้ที่มีอายุ	30-44	ปี)	มีความคิดเห็นว่าเงื่อนไขการท�างานไม่

เหมาะสม	เพราะเคยผ่านประสบการณ์การท�างานในอาชพีอืน่มาก่อน	ช่วงอายแุละประสบการณ์ในการท�างาน

ก่อนเข้าสู่อาชีพมีผลต่อทัศนคติต่อเงื่อนไขการท�างาน	ขณะที่พื้นที่การท�างานคือกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด

ก็มีผลต่อทัศนคติ	โดยเฉพาะการที่แพลตฟอร์มก�าหนดค่าตอบแทนต่อรอบแตกต่างกันไปตามพื้นที่	รวมทั้ง

ประสิทธิภาพในการเป็นกลไกแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ไม่เพียงพอในพื้นที่ต่างจังหวัด

ตารางที่ 27 ความคิดเห็นของไรเดอร์ต่อความเหมาะสมของเงื่อนไขแพลตฟอร์มแบ่งตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ

ท่านคิดว่าเงื่อนไขของแพลตฟอร์มที่มีต่อไรเดอร ์
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

รวม

ไม่มีความเหมาะสม มีความเหมาะสมแล้ว

วัยแรงงาน 

ตอนต้น  

(18-29 ปี)

จ�านวน 116 87 203

%	ในช่วงอายุ 27.2% 20.4% 47.5%

วัยแรงงาน 

ตอนกลาง  

(30-44 ปี)

จ�านวน 122 58 180

%	ในช่วงอายุ 28.6% 13.6% 42.2%

วัยแรงงาน  

ตอนปลาย 

(45-59 ปี)

จ�านวน 22 21 43

%	ในช่วงอายุ 5.2% 4.9% 10.1%

ผู้สูงอายุ  

60 ปี ขึ้นไป

จ�านวน 0 1 1

%	ในช่วงอายุ 0.0% .2% .2%

รวม
จ�านวน 260 167 427

%	ในช่วงอายุ 60.9% 39.1% 100.0%
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  ความต้องการในด้านสวัสดิการด้านสุขภาพจากแพลตฟอร์ม
ผู้วิจัยได้ส�ารวจความต้องการของกลุ่มไรเดอร์ต่อสวัสดิการด้านสุขภาพ	พบว่าไรเดอร์ต้องการให้

แพลตฟอร์มจัดประกันอุบัติเหตุแบบไม่มีเงื่อนไขและจัดประกันสุขภาพที่เหมาะสม	ไรเดอร์มองว่าการท�างาน

มีความเสี่ยง	มีค่าตอบแทนไม่มาก	การเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเป็นเรื่องไม่พึงปรารถนาส�าหรับไรเดอร์

ทุกคน	เพราะส่งผลต่อการหยุดงานและความสามารถในการหารายได้	จึงอยากให้แพลตฟอร์มจัดสวัสดิการ

ประกันอุบัติเหตุให้ไรเดอร์โดยไม่น�ามาเป็นเงื่อนไขตอบแทนแบบจูงใจที่ท�าให้ไรเดอร์ต้องท�างานมากขึ้น

แผนภาพที่ 25 ความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพจากแพลตฟอร์ม

ไรเดอร์จากทัว่ประเทศส่วนใหญ	่คดิเป็นร้อยละ	50.9	ต้องการให้ผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์มมปีระกนั

สขุภาพและประกนัอบุตัเิหตใุห้แก่ไรเดอร์มากทีส่ดุ	รองลงมาคอืต้องการเงนิสมทบช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

เม่ือเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ	คิดเป็นร้อยละ	13.9	ถัดมาคือผู้ที่ไม่ต้องการสวัสดิการหรือนโยบายเพิ่มเติม	

คิดเป็นร้อยละ	13.1	นอกจากนั้นยังมีผู้ท่ีต้องการนโยบายการช่วยเหลืออื่นๆ	อีกร้อยละ	4.3	เช่น	เงินสมทบ

เพิ่มเติมเมื่อหยุดรักษาตัว	เงินสมทบค่าประกันเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้ท�างานเสียหาย	
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  ความต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงทางรายได ้
  และการท�างาน

เมือ่ส�ารวจความต้องการสวสัดกิารด้านความมัน่คงทางรายได้และการท�างานทีไ่รเดอร์ต้องการจาก

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม	พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศส่วนใหญ่	คิดเป็นร้อยละ	34.9	ต้องการให้บริษัท

แพลตฟอร์มเพิ่มค่าตอบแทนให้มากขึ้น	รองลงมาคือต้องการให้มีการประกันรายได้ข้ันต�่าต่อวันหรือประกัน

จ�านวนการวิ่งต่อวัน	คิดเป็นร้อยละ	22.6

แผนภาพที่ 26 ความต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงทางรายได้จากแพลตฟอร์ม

ไรเดอร์ต้องการให้บรษัิทแพลตฟอร์มปรบัปรงุระบบการกระจายงานให้มคีวามเสถยีรมากขึน้	คดิเป็น

ร้อยละ	11.3	โดยไรเดอร์มองว่าความเสถียรของแอปพลเิคชันส่งผลต่อความมัน่คงด้านรายได้ด้วย	ขณะเดยีวกัน

ก็มีผู้ที่ไม่ต้องการสวัสดิการหรือนโยบายใดๆ	ที่เกี่ยวกับความมั่งคงทางรายได้จากบริษัทแพลตฟอร์มเลย	

คิดเป็นร้อยละ	12.6	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มากที่สุดเป็นอันดับ	3	อย่างไรก็ตาม	เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มไรเดอร์	

ท่ีต้องการนโยบายและสวัสดกิารด้านความมัง่คงทางรายได้จากแพลตฟอร์มกับกลุ่มท่ีไม่ต้องการ	พบว่ามคีวาม

แตกต่างที่ชัดเจน	เนื่องจากกลุ่มที่ต้องการสวัสดิการต่างๆ	ด้านความมั่นคงทางรายได้มีมากถึงร้อยละ	87.4

ความต้องการให้บรษัิทแพลตฟอร์มเพิม่ค่าตอบแทนต่อรอบให้มากขึน้	ความต้องการให้มกีารประกัน

รายได้ขั้นต�่าและก�าหนดจ�านวนรอบการวิ่งขั้นต�่าต่อวันเพื่อที่ไรเดอร์จะได้มีรายได้ที่มั่นคงข้ึน	ล้วนสะท้อนให้

เห็นถึงปัญหาด้านความมั่นคงด้านรายได้ที่ไรเดอร์ก�าลังเผชิญ	นั่นคือความไม่แน่นอนด้านรายได้อันมีสาเหตุ	

มาจากอตัราค่าตอบแทนท่ีต�า่เกนิไปและจ�านวนงานทีไ่ด้ในแต่ละวนัซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจยัอ่ืนทีต่วัไรเดอร์ไม่สามารถ

ควบคุมได้
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  ความต้องการสวัสดิการด้านการว่างงานและวัยชรา

แผนภาพที่ 27 ความต้องการสวัสดิการด้านการว่างงานและวัยชรา



ช่วงอายุ

นโยบายด้านหลักประกันการว่างงานและวัยชรา

รวม
ไม่ตอบ

หักเงินเข้า 

กองทุนเพื่อ

ช่วยเหลือ

กรณีว่าง

งานและ

เกษียณ

จัดท�า

ประกัน 

รายได้กรณี

ว่างงานกับ

คนที่ท�างาน

นี้เป็นงาน

หลัก

จัดตั้ง

กองทุน 

เงินออม

มอบเงิน

บ�าเหน็จแก่

แรงงานที่

ท�างานมา

หลายป ี

เมื่อออกจาก

งาน

ไม่ได้ค�านึง

ถึงเรื่องนี้
ไม่ต้องการ

ไม่ทราบ/ 

ไม่แน่ใจ

อื่นๆ (เช่น 

เงินปันผล/

เบี้ยขยัน 

ฯลฯ)

วัยแรงงาน

ตอนต้น 

(18-29 ปี)

จ�านวน 76 14 10 3 16 8 31 15 14 187

%	ใน		

ช่วงอายุ
18.9% 3.5% 2.5% 0.7% 4.0% 2.0% 7.7% 3.7% 3.5% 46.5%

วัยแรงงาน

ตอนกลาง 

(30-44 ปี)

จ�านวน 57 9 13 9 31 9 25 7 11 171

%	ใน		

ช่วงอายุ
14.2% 2.2% 3.2% 2.2% 7.7% 2.2% 6.2% 1.7% 2.7% 42.5%

วัยแรงงาน

ตอนปลาย 

(45-59 ปี)

จ�านวน 18 3 6 0 9 1 2 3 1 43

%	ใน		

ช่วงอายุ
4.5% 0.7% 1.5% 0.0% 2.2% 0.2% 0.5% 0.7% 0.2% 10.7%

ผู้สูงอายุ  

60 ปี  

ขึ้นไป

จ�านวน 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

%	ใน		

ช่วงอายุ
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2%

รวม

จ�านวน 151 26 29 12 56 18 59 25 26 402

%	ใน		

ช่วงอายุ
37.6% 6.5% 7.2% 3.0% 13.9% 4.5% 14.7% 6.2% 6.5% 100.0%

ตารางที่ 28 ความต้องการสวัสดิการด้านการว่างงานและวัยชราแบ่งตามช่วงอายุ
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ในส่วนของความต้องการสวัสดิการด้านหลักประกันการว่างงานและวัยชราที่ไรเดอร์ต้องการจาก

บริษัทแพลตฟอร์ม	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	คิดเป็นร้อยละ	21.4	ต้องการให้บริษัทแพลตฟอร์มมอบเงิน

บ�าเหน็จแก่แรงงานที่ท�างานมาหลายปีเมื่อออกจากงาน	ต้องการให้จัดท�าประกันรายได้กรณีว่างงานแก่คนที่

ท�างานน้ีเป็นอาชพีหลกั	คดิเป็นร้อยละ	14.7	ถดัมาคอืต้องการให้หกัเงนิเข้ากองทนุเพือ่ช่วยเหลอืกรณว่ีางงาน

และเกษียณ	คดิเป็นร้อยละ	14.0	และต้องการให้จดัตัง้กองทนุเงนิออม	คดิเป็นร้อยละ	10.5	นอกจากนัน้ยงัมี

ผู้ที่ไม่ต้องการสวัสดิการและนโยบายด้านนี้เลย	คิดเป็นร้อยละ	14.6	

เมือ่เปรียบเทียบพืน้ท่ีในต่างจังหวดัและกรุงเทพฯ	พบว่ามข้ีอมลูทีแ่ตกต่างกนั	คอื	ในพืน้ทีต่่างจงัหวดั	

ต้องการหลกัประกนัการว่างงานและวัยชราจากแพลตฟอร์มในรปูแบบเงนิบ�าเหนจ็แก่แรงงานทีท่�างานมาหลายปี	

เมือ่ออกจากงานมากทีส่ดุถงึร้อยละ	43.9	ขณะทีไ่รเดอร์ในกรงุเทพฯ	ต้องการสวสัดกิารดงักล่าวเพยีงร้อยละ	

15.4	ซึง่ในต่างจงัหวัดมสีดัส่วนมากกว่าในกรงุเทพฯ	ถงึร้อยละ	28.5	เป็นไปได้ว่าสาเหตทุีทั่ศนคตต่ิอประเด็น

ดงักล่าวแตกต่างกนัอย่างมากน่าจะเชือ่มโยงกบัความสามารถในการท�างานและโอกาสในการท�างานเมือ่เข้าสู่	

วัยชราของพื้นที่กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดซึ่งแตกต่างกัน	ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือในพื้นที่ต่างจังหวัดม	ี

แนวโน้มจะให้ความส�าคัญกับหลักประกันการว่างงานและวัยชราในรูปแบบเงินบ�าเหน็จมากกว่ารูปแบบอื่นๆ	

รองลงมาคือหลักประกันรูปแบบอื่นๆ	เช่น	เงินปันผล	เบ้ียขยัน	แต่ก็มีเพียงร้อยละ	12.2	เท่านั้น	เพราะหลัก

ประกนัรปูแบบอืน่มสีดัส่วนน้อยมาก	และบางรปูแบบแทบไม่ถกูกล่าวถงึโดยไรเดอร์ในต่างจงัหวดัเลย	เช่น	มี

ไรเดอร์ในต่างจงัหวัดต้องการหกัเงนิเข้ากองทนุเพือ่ช่วยเหลอืกรณว่ีางงานและเกษยีณเพยีงร้อยละ	4.1	เท่านัน้	

ขณะที่ในกรุงเทพฯ	มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	16.6	เช่นเดียวกับการจัดท�าประกันรายได้กรณีว่างงานแก่คนที่

ท�างานนีเ้ป็นงานหลกั	ซึง่ในพืน้ทีใ่นต่างจงัหวดัมผีูต้้องการเพยีงร้อยละ	2.0	ขณะทีใ่นกรงุเทพฯ	มสีดัส่วนสงูถงึ	

ร้อยละ	18.3	ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าไรเดอร์ในพื้นที่ต่างจังหวัดต้องการหลักประกันการว่างงานและวัยชราใน	

รูปแบบ	“เงินก้อน”	เป็นส่วนใหญ่	อันได้แก่	เงินบ�าเหน็จ	เงินปันผล	และเบี้ยขยัน

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยแบ่งช่วงอายุของไรเดอร์เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงของอายุต่อความต้องการ

สวัสดิการประกันการว่างงานและวัยชรา	พบว่าอายุแรงงานตอนกลาง	(ผู้ที่มีอายุ	30-44	ปี)	และวัยแรงงาน

ตอนปลาย	(ผู้ที่มีอาย	ุ45-59	ปี)	มสีัดสว่นความต้องการหลักประกนัในรปูแบบเงนิบ�าเหนจ็มากทีสุ่ด	ขณะที	่

วัยแรงงานตอนต้น	(ผู้ที่มีอายุ	18-29	ปี)	มีสัดส่วนของผู้ที่ไม่ต้องการหลักประกันการว่างงานและวัยชราใดๆ	

จากแพลตฟอร์มเลยสูงที่สุด	เนื่องจากแรงงานตอนต้นยังมีอายุน้อยและมองว่าวัยชราเป็นเร่ืองไกลตัวจึงยัง	

ไม่ได้พิจารณาไปถึงหลักประกันที่จะมาช่วยคุ้มครองตนเองในยามแก่ชรา

  รูปแบบความสัมพันธ์การจ้างงานที่ไรเดอร์ต้องการ
ตามที่ได้อภิปรายก่อนหน้า	ความสัมพันธ์การจ้างงานของงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบ	

ใหม่ทีค่ลมุเครือและไม่สามารถใช้ค�านิยามความสมัพนัธ์การจ้างแบบเดมิมาเป็นเกณฑ์ได้	และเนือ่งจากประเดน็

การคุ้มครองแรงงาน	การคุ้มครองทางสังคม	และหลักประกันทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับนิติสัมพันธ์ของ

นายจ้างและลูกจ้าง	จึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งหาข้อสรุป	ทว่าแต่ละฝ่ายก็มีมุมมองต่อเรื่องน้ีแตกต่าง	

กนัออกไป	เจ้าหน้าทีร่ฐัมแีนวโน้มจะพยายามตีความทกุอย่างตามตวับททีม่อียู	่โมเดลธรุกจิของบริษทัแพลต-	

ฟอร์มปฏิเสธสถานะความเป็นลูกจ้างและมองไรเดอร์เป็นคู่ค้าหรือลูกค้า	นักวิชาการด้านบริหารจัดการและ

นักวิชาการแรงงานมีความเห็นที่หลากหลาย	ขณะเดียวกันยังไม่มีผลส�ารวจความคิดเห็นของแรงงานว่ามอง

ตวัเองในฐานะลกูจ้างหรอืผูร้บัจ้าง	หรอืต้องการมรูีปแบบนติิสมัพนัธ์กับแพลตฟอร์มอย่างไร	นกัวจิยัได้ส�ารวจ
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และพบว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่	คิดเป็นร้อยละ	51.7	ต้องการเป็นแรงงานอิสระ	คือไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างของ

แพลตฟอร์ม	เพราะมองว่ามคีวามเป็นอสิระ	ไม่ถกูผกูมดัด้วยเงือ่นไขเวลาท�างาน	รองลงมาคอืกลุม่ทีต้่องการมี

สถานะเป็นแรงงานอสิระ	แตก่ต็อ้งการการคุม้ครองทีช่ดัเจน	คดิเป็นร้อยละ	21.4	ดงันัน้จึงกลา่วได้ว่าไรเดอร์	

ส่วนใหญ่ไม่ต้องการมีสถานะเป็นลูกจ้าง	ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ต้องการให้ความสัมพันธ์การจ้างงานเป็นแบบ

ลูกจ้าง-นายจ้าง	คิดเป็นร้อยละ	14.5

แผนภาพที่ 28 ความสัมพันธ์การจ้างงานที่ไรเดอร์ต้องต้องการ
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ข้อถกเถียง
ด้านการก�ากับดูแลในประเทศไทย

และกรณีศึกษาต่างประเทศ
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รปูแบบการท�างานของไรเดอร์บนแพลตฟอร์มมีลกัษณะเป็นงานรปูแบบทีใ่นปัจจบุนัเรยีกว่า	งานแบบ	

กิก๊	(Gig	Work)	กล่าวคอื	รบังานและท�างานให้เสรจ็เป็นครัง้	แล้วรบัค่าตอบแทนเป็นรายชิน้	จงึเกดิปัญหาใน

การตคีวามตามกฎหมายแรงงานว่ามคีวามสมัพนัธ์การจ้างงานแบบ	“นายจ้าง-ลกูจ้าง”	ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์มาตรา	575	หรอืมลีกัษณะเป็น	“สญัญาจ้างท�าของ”	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

มาตรา	587	เพราะเมือ่พจิารณาสภาพการท�างานของอาชพีไรเดอร์	พบว่ามีปัญหาเรือ่งการตคีวาม	เช่น	การรับ

ค่าตอบแทนเป็นรายชิ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเป็นสัญญาจ้างท�าของ	แต่รูปแบบและกระบวนการท�างาน

ของไรเดอร์ยังคงถูกควบคุมโดยบริษัทแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด	แพลตฟอร์มมีอ�านาจบังคับบัญชาควบคุม

การท�างาน	อาชีพไรเดอร์จึงมีสภาพการท�างานไม่ต่างจากการเป็นลูกจ้าง	ขณะที่เครื่องมือ	เครื่องใช้	อุปกรณ์

ในการท�างาน	และสัมภาระในการท�างาน	ไรเดอร์ต้องเป็นผู้จัดหามาเอง	ซึ่งมีลักษณะคล้ายความสัมพันธ์

ของการรับจ้างในสญัญาจ้างท�าของ	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา	588	ช่องว่างในการนยิาม	

น�าไปสู่ปัญหาส�าคัญเรื่องสิทธิของแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม	เนื่องจากสิทธิแรงงานและการคุ้มครอง

ทางสังคมตามกฎหมายผกูพนักบัสถานะทางกฎหมายทีช่ีว้ดัด้วยความสมัพนัธ์การจ้างงาน	บรษิทัแพลตฟอร์ม

ได้ประโยชน์จากการตคีวามทีย่งัคลมุเครอื	ขณะทีไ่รเดอร์เป็นผูเ้สยีประโยชน์ไม่ได้รบัการคุม้ครองทางสงัคมที่

พึงได้

5.1 ปัญหาความสัมพันธ์การจ้างงาน

ใจความส�าคัญของปัญหาส�าหรับการคุ้มครองทางสังคมของอาชีพไรเดอร์คือความคลุมเครือของ	

“ความสัมพันธ์การจ้างงาน”	ดังที่ได้อภิปรายในส่วนก่อนหน้า	สถานะของความสัมพันธ์การจ้างงานเป็นตัว

ก�าหนดสิทธิในฐานะแรงงาน	และความคลุมเครือในการตีความท�าให้เกิดข้อถกเถียงส�าคัญอันนับได้ว่าเป็น

ปฐมบทของปัญหาทีว่่าความสมัพันธ์การจ้างงานเป็นแบบใด	สญัญาจ้างระหว่างไรเดอร์และบริษัทแพลตฟอร์ม	

เป็น	“สญัญาจ้างแรงงาน”	หรอื	“สญัญาจ้างท�าของ”	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ซึง่จะน�าไปสูก่าร

บงัคับใช้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัการท�างานของแรงงาน	2	ฉบบั	ได้แก่	พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 และ	พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533	โดยผู้ท่ีท�างานตามสัญญาจ้างแรงงานจะได้รับการ

คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ขณะที่หากได้รับการตีความว่าเป็นผู้ถูกจ้าง	หรือ	

ผู้ท่ีท�างานตามสญัญาจ้างท�าของ	จะได้รับการคุม้ครองด้านสภาพการท�างานประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	

มาตรา	587	ซึ่งก�าหนดสถานะให้เป็น	“แรงงานนอกระบบ”	หรือผู้ประกอบการ	

แรงงานที่ท�างานตามสัญญาจ้างแรงงาน	ได้ถูกก�าหนดนิติสัมพันธ์ในฐานะ	“ลูกจ้าง”	หมายถึง	ผู้ซึ่ง

ตกลงท�างานให้นายจ้างโดยรบัค่าจ้างไม่ว่าจะเรยีกชือ่อย่างไร	โดยม	ี“นายจ้าง”	ซึง่หมายถึงผูที้ต่กลงรบัลกูจ้าง

เข้าท�างานโดยจ่ายค่าจ้างให้	โดยทัง้นายจ้างและลกูจ้างจะผกูพนักันด้วย	“สญัญาจ้าง”	ซึง่หมายถงึสญัญา	ไม่ว่า	

จะเป็นหนงัสอืหรือด้วยระบุวาจาชดัเจน	หรือเป็นทีเ่ข้าใจโดยปรยิาย	ซึง่บคุคลหนึง่เรยีกว่าลกูจ้างตกลงจะท�างาน

ให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้าง	และนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ท�างานให้	โดยลักษณะ

ส�าคัญของการเป็นแรงงานตามสัญญาจ้างแรงงาน	มีดังนี้	

ประการแรก	ลูกจ้างต้องท�างานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างเท่านั้น	ซึ่งการท�างานภายใต้

บงัคับบญัชาของนายจ้างเป็นหวัใจส�าคญัของการเป็นแรงงานภายใต้สญัญาจ้างแรงงาน	(เกษมสนัต์	วลิาวรรณ,	

2556)
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ประการที ่2	ลกูจ้างต้องได้รบัค่าตอบแทน	หรอื	“ค่าจ้าง”	ซึง่เป็นเงนิทีน่ายจ้างและลกูจ้างตกลงกนั	

จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างส�าหรับระยะเวลาการท�างานปกติ	เป็นรายชั่วโมง	รายวัน	รายสัปดาห	์

รายเดือน	หรือระยะเวลาอ่ืน	หรือจ่ายให้โดยค�านวณตามผลงานทีลู่กจ้างท�าได้ในเวลาปกตขิองวันท�างาน	รวมถงึ	

เงินท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างไม่ได้ท�างาน	แต่ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับตาม	

พระราชบญัญตันิี	้ดงันัน้ถ้าลกูจ้างท�างานเกนิเวลาท�างานปกต	ิหรอืเกนิชัว่โมงการท�างานในแต่ละวนัทีน่ายจ้าง

และลูกจ้างตกลงกันไว้	จะถูกเรียกว่า	“การท�างานล่วงเวลา”	ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างในรูปแบบต่างๆ	

ตามช่วงเวลาการท�างานนอกเวลา	ได้แก่	ค่าล่วงเวลา,	ค่าท�างานในวันหยุด	และค่าล่วงเวลาในวันหยุด	โดย	

ค่าจ้างท่ีแรงงานจะได้รบัต้องไม่ต�า่กว่า	“อัตราค่าจ้างขัน้ต�า่”	ซึง่เป็นอตัราค่าจ้างท่ีถกูก�าหนดในพระราชบญัญติั	

ประการที่ 3	แรงงานภายใต้สัญญาจ้างแรงงานต้องอยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง	ซึ่งมีหน้าที่

รับผิดชอบและจดัสรรสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	และสวสัดิการทีลู่กจ้างพงึได้รบั	ดงันี	้นายจ้างต้องจ่าย	“เงินสมทบ”	

ให้แก่ลูกจ้าง	ซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้แก่ลูกจ้างเพื่อส่งเข้าสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	รวมถึง

จ่าย	“ค่าชดเชย”	หมายถึง	เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง	และ	“ค่าชดเชยพิเศษ”	หมายถึง	เงินที	่

นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้	

ในส่วนของแรงงานนอกระบบหรอืแรงงานทีท่�างานตามสญัญาจ้างท�าของ	จะถกูก�าหนดสถานะตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	587	ได้ก�าหนดนติสิมัพนัธ์ระหว่าง	“ผูว่้าจ้าง”	และ	“ผูร้บัจ้าง”	ซ่ึง

จะผูกพันกันด้วย	“สัญญาจ้างท�าของ”	ซึ่งหมายถึง	สัญญาที่ผู้รับจ้างตกลงท�าการงานสิ่งหนึ่งจนส�าเร็จให้แก่	

ผู้ว่าจ้าง	โดยผู้ว่าจ้างตกลงให้สินจ้างเพื่อผลส�าเร็จของงานนั้น	ดังน้ันสาระส�าคัญของสัญญาจ้างท�าของคือ	

ผลส�าเร็จของงานที่จ้าง	ตามเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	587	ที่บัญญัติไว้ว่า	อันว่า

จ้างท�าของนัน้	คอืสญัญาซึง่บคุคลคนหนึง่	เรยีกว่า	“ผูร้บัจ้าง”	ตกลงจะท�าการงานสิง่ใดสิง่หน่ึงจนส�าเรจ็ให้แก่

บุคคลอีกคนหนึ่ง	เรียกว่า	“ผู้ว่าจ้าง”	และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลส�าเร็จแห่งการที่ท�านั้น

จากรายละเอียดกฎหมาย	2	ฉบับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	ประเด็นแตกต่างระหว่างการจ้างงาน

ตาม	“สัญญาจ้างแรงงาน”	และ	“สัญญาจ้างท�าของ”	มีดังนี้	

ประเด็นแรก ผลส�าเรจ็ของงาน	ในสญัญาจ้างท�าของ	มกีารตัง้เป้าหมายทีผ่ลส�าเรจ็ของงานซึง่ได้รบั	

จากผู้ว่าจ้างป็นหลัก	กล่าวคือ	ผู้รับจ้างจะได้ค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้างต่อเมื่อมีผลส�าเร็จของงานเท่านั้น	แต่ใน

กรณีสัญญาจ้างแรงงาน	ลูกจ้างได้ตกลงท�างานตามค�าสั่งของนายจ้างโดยไม่ได้มีเป้าหมายที่ผลส�าเร็จของงาน	

กล่าวคือ	ลูกจ้างจะท�างานตามเวลา	และยังคงได้รับค่าจ้างแม้งานจะไม่ส�าเร็จก็ตาม	

ประเด็นท่ี 2 ค่าตอบแทน	ในสัญญาจ้างท�าของ	ผู้ว่าจ้างตกลงให้ค่าตอบแทนแก่ผู้รับจ้างเพ่ือ	

ผลส�าเร็จของงานที่ท�า	แต่กรณีสัญญาจ้างแรงงาน	นายจ้างจะต้องให้ค่าตอบแทนตามเวลาที่ลูกจ้างท�างานให้

ประเด็นที่ 3 อ�านาจบังคับบัญชา	ในสัญญาจ้างท�าของ	ผู้ว่าจ้างไม่มีอ�านาจบังคับบัญชาควบคุม

การท�างานของผูร้บัจ้าง	ผูร้บัจ้างมหีน้าทีต้่องท�างานให้เสรจ็ตามทีต่กลงกนัเท่านัน้	แต่กรณสีญัญาจ้างแรงงาน	

นายจ้างมีอ�านาจบังคับบัญชาลูกจ้างให้ท�างานตามค�าสั่ง	กล่าวคือ	นายจ้างสามารถควบคุมการท�างานของ

ลูกจ้างได้ทุกกระบวนการ	

ประเดน็ท่ี 4 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการท�างาน	ในสญัญาจ้างท�าของ	ผูร้บัจ้างจะต้องเป็นผูจ้ดัหาเครือ่งมอื	

ในการท�างานเอง	ส่วนสัมภาระ	ถ้าผู้รับจ้างจัดหามาจะต้องจัดหาสัมภาระชนิดที่ดีด้วย	เว้นแต่จะตกลงไว้เป็น

อย่างอื่น	แต่กรณีของสัญญาจ้างแรงงาน	นายจ้างจะเป็นผู้จัดหาเครื่องมือและสัมภาระให้แก่ลูกจ้าง	
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ประเด็นท่ี 5	การรับผิดชอบต่อความเสียหาย	ในส่วนของสัญญาจ้างท�าของ	ผู้ว่าจ้างนั้นไม่ต้อง	

รับผิดเพื่อความเสียหายที่ผู้รับจ้างได้กระท�าแก่บุคคลภายนอกระหว่างการท�างานท่ีว่าจ้าง	เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะ

เป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ท�าหรือในค�าสั่งที่ตนได้ให้ไว้	แต่ในส่วนสัญญาจ้างแรงงานนั้น	นายจ้างต้องรับ

ผิดร่วมกับลูกจ้างเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น	

เมื่อพิจารณารูปแบบการท�างานของไรเดอร์	พบว่าไม่สามารถจัดประเภทให้อยู่ตามสัญญาการจ้าง

แรงงาน	หรือสญัญาการจ้างท�าของได้อย่างใดอย่างหนึง่	โดยไรเดอร์มสีภาพการท�างานทีค่าบเก่ียวกบัทัง้สญัญา

จ้างแรงงานและสัญญาจ้างท�าของ	ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้	

ประเด็นแรก	ผลส�าเร็จของาน พบว่าผลส�าเร็จของงานเกิดข้ึนเมื่อส่งผู้โดยสารถึงท่ีหมาย	ส่งมอบ

ของหรืออาหารให้ลูกค้าส�าเร็จแล้วเท่านั้น	

ประเดน็ที ่2 การจ่ายค่าตอบแทน	พบว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้ไรเดอร์เกดิภายหลงัจากผลส�าเรจ็

ของงานแล้วเท่านั้น	นอกจากนี้บางบริษัทแพลตฟอร์มยังหักส่วนแบ่งรายได้ของไรเดอร์	โดยเรียกว่าเป็น	

“ค่าธรรมเนยีมการใช้แอปพลเิคชัน”	จากค่าตอบแทน	และหักภาษ	ีณ	ทีจ่่ายในอตัราร้อยละ	3	ของค่าตอบแทน	

ซึง่เป็นอัตราเดียวกบัการจ้างท�าของทีผู่ว่้าจ้างมหีน้าทีต้่องหกัจากค่าจ้างเพ่ือน�าส่งกรมสรรพากร	ดงัน้ันประเดน็

นี้จึงมีรูปแบบการปฏิบัติที่บริษัทปฏิบัติต่อไรเดอร์ในฐานะของสัญญาจ้างท�าของ

ประเด็นท่ี 3 อ�านาจบงัคบับัญชา แม้ว่าอาชพีไรเดอร์จะถูกมองว่ามคีวามยดืหยุน่ด้านเวลา	มอีสิระ

ในการท�างาน	โดยสามารถเลอืกเวลาท�างานและเลกิท�างานตามทีต่นเองต้องการได้	แต่ในกระบวนการท�างาน

ดงัข้อค้นพบจากบทก่อนหน้าของรายงานฉบับน้ี	พบว่าไรเดอร์ต้องอยูภ่ายใต้สภาพการท�างานทีถ่กูควบคมุและ

การบังคบับญัชาจากบริษัทแพลตฟอร์ม	โดนบรษัิทจะตัง้เงือ่นไขการท�างานโดยทีต่วัไรเดอร์ต้องปฏบิตัติามอย่าง

เคร่งครัด	เช่น	บางบริษัทแพลตฟอร์มก�าหนดให้ไรเดอร์ต้องถ่ายภาพอาหารทุกคร้ังก่อนจะน�าไปส่งให้ลูกค้า	

หรือการออกกฎให้ไรเดอร์สวมชุดเครื่องแบบของบริษัทแพลตฟอร์มตลอดการท�างาน	ซึ่งถ้าไรเดอร์ไม่ปฏิบัติ

ตามกฎของบรษัิทแพลตฟอร์ม	กม็โีอกาสทีจ่ะโดนลงโทษโดยการถกูปิดระบบการท�างาน	ทัง้แบบชัว่คราวและ

แบบถาวร	ดงันัน้อ�านาจในการก�ากบัและควบคมุโดยบรษิทัแพลตฟอร์มตลอดจนการท�าโทษจึงอาจกล่าวได้ว่า

มลีกัษณะแบบสญัญาการจ้างแรงงาน	โดยทีบ่รษิทัแพลตฟอร์มไม่ได้ก�าหนดสถานะของไรเดอร์ในฐานะลกูจ้าง	

แต่ควบคุมการท�างานของไรเดอร์ในรูปแบบที่ไม่ต่างจากการมีสถานะลูกจ้าง	

ประเดน็ท่ี 4	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการท�างาน ไรเดอร์นัน้มเีครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีต้่องใช้ในการท�างาน

โดยไรเดอร์ต้องจัดหาด้วยตัวเองดังนี้	รถจักรยานยนต์	หมวกกันน็อก	สมาร์ตโฟน	ชุดยูนิฟอร์ม	และกระเป๋า

ใส่อาหารของบริษัทแพลตฟอร์ม	ขณะที่เครื่องมือส�าคัญอีกประการหนึ่งคือแอปพลิเคชันท่ีบริษัทเป็นผู้พัฒนา	

ดังนั้นประเด็นเครื่องมือที่ใช้ในการท�างานจึงมีความคลุมเครือ	ไม่สามารถชี้ชัดได้	เนื่องจากทั้ง	2	ฝ่ายต่างมี

ส่วนเป็นเจ้าของเครื่องมือที่ใช้ในการท�างาน

ประการท่ี 5	การรบัผิดชอบต่อความเสยีหาย เมือ่เกิดความเสยีหายขึน้ระหว่างการท�างานต่อบคุคล

ภายนอกการท�างาน	เช่น	กรณทีีไ่รเดอร์ส่งอาหารให้ลกูค้าผดิ	พบว่าบรษิทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบความเสยีหายใน

ส่วนนี้ให้	ซึ่งเข้าข่ายสัญญาการจ้างแรงงานที่นายจ้างจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากลูกจ้าง

จะเห็นได้ว่าสภาพการท�างานของไรเดอร์มีความซ้อนทับทั้งแบบสัญญาจ้างแรงงานและสัญญา

จ้างท�าของ	ดังนั้นปัญหาส�าคัญของไรเดอร์จึงเป็นกรอบคิดการแบ่งประเภทแรงงานที่ล้าสมัย	ไม่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการท�างาน	สภาพการท�างาน	และความสัมพันธ์การจ้างงานแบบใหม่
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ปัญหาการตีความทางกฎหมายท�าให้อาชีพไรเดอร์จัดเป็นอาชีพที่มีความเปราะบาง	(precarious	

work)	สะท้อนออกมาเป็นปัญหา	3	ประการ	ได้แก่	ปัญหาเรือ่งความมัน่คงด้านรายได้และความมัน่คงในการ

ท�างาน	ปัญหาเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการและหลักประกันสังคม	และปัญหาด้านสิทธิแรงงาน	

ปัญหาเรื่องความมั่นคงด้านรายได้และความมั่นคงในการท�างาน	เป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงทาง	

รายได้	เนือ่งจากอ�านาจในการก�าหนดค่าตอบแทนและเงือ่นไขการจ่ายค่าตอบแทนเป็นของบรษิทัแพลตฟอร์ม

แต่ฝ่ายเดียว	ระบบอัลกอริทึมในการจับคู่งานก็ถูกก�าหนดโดยบริษัทแพลตฟอร์มฝ่ายเดียวและไม่มีความ

โปร่งใส	บางแพลตฟอร์มก�าหนดให้ผูท่ี้เข้าสูอ่าชพีใหม่มโีอกาสได้เหน็งานก่อนจงึมโีอกาสท่ีจะกดรับงานมากกว่า

ผู้ที่ท�างานมานานกว่า	เพื่อจูงใจให้ผู้ที่เข้าสู่อาชีพใหม่มีก�าลังใจในการท�างาน	ระบบการจับคู่งานที่ต้องแข่งกัน

แย่งรับงาน	ท�าให้ไรเดอร์มีสภาพเป็นคูแ่ข่งขนัซึง่กันและกัน	ความสามารถในการหารายได้ไม่สม�า่เสมอ	รายได้

ไม่แปรผันตามทกัษะหรอืระยะเวลาในการประกอบอาชพี	ไม่มกีารพฒันาทกัษะทางอาชพี	ไม่มคีวามก้าวหน้า

ในสายงาน	ค่าตอบแทนมีแนวโน้มที่จะลดลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก	ไม่ได้รับการประกันรายได้ขั้นต�่า	

แม้จะมคีวามพร้อมและมคีวามจ�านงในการท�างานแต่ก็อาจจะไม่ได้ท�างาน	หรอืจ�านวนครัง้ทีท่�างานในแต่ละวนั

ไม่แน่นอน	ส่งผลให้รายได้ไม่แน่นอนและไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้	

ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการและประกันสังคม	เป็นปัญหาที่เกิดมาจากจากการที่อาชีพไรเดอร์ยังมี

ความสมัพันธ์การจ้างงานทีค่ลมุเครอืและมแีนวโน้มถูกนยิามเป็นแรงงานนอกระบบ	ท�าให้ไม่ได้อยูภ่ายใต้การ

คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	บริษัทแพลตฟอร์มเลี่ยงที่จะดูแลรับผิดชอบให้ความคุ้มครอง	

ในสิทธิพื้นฐาน	อาทิ	ค่าแรงขั้นต�่า	ชั่วโมงการท�างาน	การประกันการว่างงาน	ค่าชดเชยต่างๆ	แม้การผลักให้	

อาชีพไรเดอร์มีฐานะแรงงานนอกระบบจะท�าให้ไรเดอร์สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา	40	ได้	แต่	

จากการส�ารวจของผูว้จิยัพบว่าผูป้ระกอบอาชีพไรเดอร์จากกลุม่ตัวอย่างเข้าร่วมประกันสงัคมมาตรา	40	เพยีงร้อยละ	

3.5	เท่านัน้	โดยส่วนใหญ่ให้เหตผุลว่าสทิธิประโยชน์และความคุ้มครองจากมาตรา	40	ไม่ดงึดูด	ไม่ท�าให้รูส้กึ

ว่าได้ประโยชน์	อีกทั้งไรเดอร์ส่วนหนึ่งไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา	40	ท�าให้ไม่สนใจสมัคร	

ตารางที่ 29 สรุปความแตกต่างของสัญญาจ้างแต่ละแบบ

ประเด็น 
ที่ควรต้องวินิจฉัย

มีลักษณะตรงกับ 
สัญญาจ้างท�าของ

มีลักษณะตรงกับ 
สัญญาจ้างแรงงาน

มีความซ้อนทับระหว่าง
สัญญาจ้างท�าของ 

กับสัญญาจ้างแรงงาน

ผลส�าเร็จของงาน √

การจ่ายค่าตอบแทน √

อ�านาจบังคับบัญชา √

เครื่องมือที่ใช ้

ในการท�างาน
√

การรับผิดชอบ 

ต่อความเสียหาย
√
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เข้าร่วม	เหตผุลดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่าประกนัสงัคมมาตรา	40	ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการและ

จูงใจให้ไรเดอร์เข้าเป็นผู้ประกันตนได้

ปัญหาด้านสิทธิแรงงาน	ไรเดอร์ต้องประสบปัญหาหลายประการจากการเอาเปรียบของบริษัท

แพลตฟอร์ม	ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทตัดสินใจด�าเนินการเรื่องต่างๆ	ฝ่ายเดียวโดยไม่สอบถามความคิดเห็น

ของไรเดอร์	ผลลัพธ์ที่ตามมาจึงกลายเป็นข้อบังคับต่างๆ	ที่ไม่เป็นธรรมต่อไรเดอร์	และน�าไปสู่ความขัดแย้งที่

บานปลายระหว่างไรเดอร์กับบริษัทแพลตฟอร์ม	แต่ปัญหาดังกล่าวมักไม่ได้รับการแก้ไข	เพราะไรเดอร์ไม่ใช่

แรงงานในระบบ	ท�าให้ไม่มีสิทธิแรงงานในการต่อรองเรื่องต่างๆ	เพื่อประสานความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน

ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตาม	“พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	2518”	ได้	เช่น	สิทธิในการรวมกลุ่ม

เพื่อต่อรองกับบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม	สิทธิในการอุทธรณ์ต่อบริษัทเมื่อถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม	เช่น	

การลงโทษปิดแอปพลเิคชนั	และสทิธใินการจัดตัง้สหภาพแรงงาน	ซึง่การมสีหภาพแรงงานเป็นเครือ่งมอืส�าคัญ

ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของแรงงานในการต่อรองและเจรจากับนายจ้าง	โดยปัญหาด้านสิทธิแรงงานของ	

ไรเดอร์เกดิจากปัญหาของกฎหมายท่ีครอบคลมุเพยีงแค่แรงงานในระบบเท่านัน้	ท�าให้แรงงานอสิระหรอืแรงงาน

นอกระบบไม่สามารถเข้าถึงสิทธิแรงงานได้

5.2 กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

ปัญหารูปแบบการท�างานและสภาพการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลต่อแรงงาน	เป็นประเด็น

ที่ประเทศพัฒนาแล้วให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	เพราะนอกจากจะเช่ือมโยงกับคุณภาพชีวิตของแรงงานซึ่ง

เป็นประชาชนทีรั่ฐมีหน้าท่ีต้องคุม้ครอง	ยงัเชือ่มโยงกับประเดน็ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับความเป็นธรรมอืน่ๆ	อาท	ิสทิธิ

มนษุยชนขัน้พืน้ฐาน	การคุม้ครองทางสงัคม	การจดัเกบ็ภาษ	ีฯลฯ	ดงัจะเหน็ได้จากความพยายามในการแก้ไข

ปัญหาอย่างเร่งด่วนในหลายประเทศ	บางกรณ	ีหน่วยงานของรฐัเป็นผูด้�าเนนิการฟ้องร้องบรษิทัแพลตฟอร์มที่

ปฏิบัติต่อผู้มีอาชีพไรเดอร์อย่างไม่เป็นธรรม	กรณีที่มีปัญหาด้านการตีความทางกฎหมาย	หลายประเทศก็ได้

ด�าเนนิการแก้ไขกฎหมายเดิมให้ทนัสมยัและสามารถก�ากบัดแูลสร้างความเป็นธรรมให้แก่รูปแบบของงานและ

ความสมัพนัธ์การจ้างงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป	หลายประเทศด�าเนนิการออกกฎหมายท่ีบงัคบัใช้กับกลุม่อาชพีใหม่

โดยเฉพาะอย่างรวดเร็ว	ขณะทีป่ระเทศไทยยงัคงอยูใ่นสภาวะทีย่งัไม่มคีวามคบืหน้า	มเีพยีงการศกึษารปูแบบ

ของปัญหาและการรับฟังปัญหาของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	เช่น	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวง

แรงงาน	และคณะกรรมาธกิารแรงงาน	สภาผูแ้ทนราษฎร	ผูว้จัิยได้ค้นคว้ากรณศีกึษาในต่างประเทศทีม่คีวาม

พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้	เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไทย	ดังนี้

  ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิธีการแก้ปัญหาแบบ	“ตัดสินเป็นกรณี	(case	by	case)”	

เนือ่งจากแต่ละบรษัิทแพลตฟอร์มก�าหนดกฎเกณฑ์การท�างานแตกต่างกันไป	ศาลจงึพจิารณาสภาพการท�างาน

ของไรเดอร์แต่ละบริษัทแพลตฟอร์มและตดัสนิเป็นกรณ	ีเช่น	กรณสีหภาพแรงงานอสิระแห่งสหราชอาณาจกัร	

(Independent	Workers’	Union	of	Great	Britain	-	IWGB)	ยืน่ฟ้องบรษิทัแพลตฟอร์มเดลิเวอร	ู(Deliveroo)	

เรียกร้องให้บริษัทปฏิบัติต่อไรเดอร์ในฐานะลูกจ้าง	ขณะที่บริษัทยืนยันว่าไรเดอร์มีสถานะเป็นผู้รับจ้างหรือ	
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แรงงานอิสระ	ศาลตัดสินให้เดลิเวอรูเป็นฝ่ายชนะ	โดยศาลให้เหตุผลว่าบริษัทเดลิเวอรูอนุญาตให้ไรเดอร์	

สามารถมีตัวแทน	(substitute)	ที่จะมาช่วยท�างานให้เต็มกะเวลาท�างาน	(shift)	และมีกฎการท�างานที่ไม	่

เคร่งครัด	มีความยืดหยุ่นสูง	แม้จะพ่ายแพ้ในศาล	แต่สหภาพแรงงานอิสระแห่งสหราชอาณาจักรยังมีความ	

พยายามที่จะผลักดันให้ไรเดอร์ของบริษัทเดลิเวอรูมีความสามารถในการต่อรองเพิ่มมากข้ึน	โดยสหภาพได้

เจรจาและต่อรองกบับริษัทแพลตฟอร์มว่าอาชพีไรเดอร์ควรมสีทิธิตามกฎหมายในการจดัต้ังหรอืเข้าร่วมสหภาพ	

ภายใต้อนสุญัญายโุรปว่าด้วยสทิธมินษุยชน	(The	European	Convention	on	Human	Rights)	แต่ค�าร้องของ	

สหภาพกถ็กูปัดตกจากศาล	โดยศาลได้ให้เหตผุลว่าอาชพีไรเดอร์ไม่ได้อยูใ่นขอบข่ายของอนสุญัญาดังกล่าว	แต่	

อยู่ในขอบเขตของสิทธิทั่วไปในการรวมตัวอย่างเสรี	(the	more	general	right	of	freedom	of	association)	

(Lomas,	2021)	แม้สหภาพแรงงานแห่งองักฤษจะไม่สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ในการท�าให้ไรเดอร์ของบรษิทั	

เดลิเวอรูสามารถมีสถานะเป็นลูกจ้างผ่านการต่อสู้ในชั้นศาลได้	แต่สหภาพยังคงพยายามสู้ต่อโดยการเรียก

ร้องให้ไรเดอร์สามารถตั้งสหภาพในบริษัทเพื่อเพิ่มอ�านาจให้กลุ่มไรเดอร์สามารถต่อรองกับบริษัท	

ขณะที่อีกกรณีหนึ่งคือบริษัทแพลตฟอร์มอูเบอร์	(Uber)	ศาลได้ตัดสินให้คนขับมีสถานะเป็น	

คนท�างาน	(worker)	ไม่ใช่ผู้รับจ้าง	(independent	contractor)	ทั้งน้ีสหราชอาณาจักรได้แบ่งประเภทลูกจ้าง	

(employee)	และคนท�างานออกจากกัน	กล่าวคือ	คนท�างานและลูกจ้างจะได้รับสิทธิและการคุ้มครองต่างกัน	

แตกต่างจากแรงงานอิสระที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองเลย	ทั้งนี้แม้คนท�างานจะไม่ได้สิทธิประโยชน์และการ

คุ้มครองเท่ากับลูกจ้างรับเงินเดือนประจ�า	แต่ก็ได้รับการคุ้มครองบางส่วน	แตกต่างจากการเป็นผู้รับจ้างหรือ

แรงงานอิสระที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากบริษัทแพลตฟอร์มเลย	โดยศาลได้ให้เหตุผล	5	ประการ	ดังนี้	

1)	บริษัทมีอ�านาจในการค�านวณและก�าหนดราคาค่าตอบแทน	โดยที่คนขับไม่สามารถก�าหนด	

ค่าตอบแทนเองได้	ดังนั้นบริษัทจึงเป็นผู้มีอ�านาจเด็ดขาดในการก�าหนดรายได้ของคนขับโดยตรง

2)	บริษัทสร้างเงื่อนไขสัญญาในการท�างานโดยที่คนขับไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง

3)	คนขับไม่มีสิทธิ์เลือกรับหรือปฏิเสธงาน

4)	บริษัทแพลตฟอร์มอูเบอร์มีกลไกควบคุมการท�างานของคนขับหลายวิธี	หนึ่งในนั้นคือระบบ

การให้คะแนนของลูกค้า	ถ้าหากคนขับคนใดได้คะแนนต�่ากว่ามาตรฐานจะได้รับการตักเตือน	และถ้าคะแนน	

ต�่ากว่าเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดไว้	สัญญาระหว่างคนขับกับบริษัทก็จะสิ้นสุดลงและไม่สามารถท�างานต่อได้	ซึ่ง

นับว่าบริษัทได้ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับคนขับ	

5)	บรษัิทอเูบอร์ได้จ�ากดัการตดิต่อสือ่สารระหว่างคนขบักับผูโ้ดยสารให้น้อยท่ีสดุ	เพือ่ไม่ให้เกิดการ

ติดต่อสื่อสารมากกว่าการใช้บริการรับส่ง	(The	Supreme	Court,	2020)

จากเหตุผลดังกล่าว	ชี้ให้เห็นว่าบริษัทอูเบอร์ควบคุมและเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการท�างานของ	

คนขับมากเกินกว่าแรงงานอิสระ	ดังนั้นศาลจึงตัดสินให้บริษัทอูเบอร์ให้สถานะคนขับเป็นคนงาน	(worker)	

ของบริษัท	
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  ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรัง่เศสกม็กีารพจิารณาการก�าหนดสถานะของไรเดอร์เป็นกรณีๆ 	ไป	เช่นเดียวกับประเทศ

อังกฤษ	ท�าให้ไรเดอร์ของแต่ละบริษัทแพลตฟอร์มมีสถานะแตกต่างกันไป	ดังนี้	

บริษัทแพลตฟอร์มเทกอีตอีซ่ี	(Take	Eat	Easy)	ได้รับค�าตัดสินจากศาลให้แก้ไขความสัมพันธ	์

ระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มกับไรเดอร์ให้อยู่ภายใต้สัญญาการจ้างงานแบบลูกจ้าง	(employment	contract)	

เมื่อวันที่	28	พฤศจิการยน	ค.ศ.	2018	หลังจากกลุ่มไรเดอร์ได้รวมตัวกันยื่นค�าร้องต่อศาล	ซึ่งนับได้ว่าเป็น	

ครั้งแรกของประเทศที่ตัดสินให้ไรเดอร์มีสถานะเป็นลูกจ้าง	โดยศาลได้ให้เหตุผลประกอบค�าตัดสินไว้ดังนี้	

1)	แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีใช้ในการท�างานมรีะบบตดิตามต�าแหน่งของไรเดอร์	(tracking)	และบรษิทั	

สามารถสอดส่องการท�างานของไรเดอร์ได้ตลอดเวลา	(real	time)	อีกทั้งยังบันทึกระยะทางที่ไรเดอร์ขับขี่	

นอกจากนัน้บรษิทัยงัจ�ากดัการตดิต่อสือ่สารระหว่างไรเดอร์	ลกูค้า	และร้านอาหารให้น้อยทีส่ดุ	โดยบรษิทัจะ

ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวกลางในการติดต่อส่ือสารเอง	แสดงให้เห็นถึงลักษณะการท�างานของไรเดอร์ท่ี

ถูกบริษัทควบคุมเกือบทั้งหมด	ไรเดอร์ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเอง	

2)	บรษัิทแพลตฟอร์มมอี�านาจลงโทษทางวนัิย	(discipline	power)	กบัไรเดอร์	โดยแพลตฟอร์มจะ	

มีระบบการให้โบนัสส�าหรับไรเดอร์ท่ีปฏิบัติตามกฎ	และระบบลงโทษส�าหรับไรเดอร์ที่ท�าผิดกฎ	และมีการให้

ค�าแนะน�า	รวมถึงตรวจสอบการท�างานของไรเดอร์เหมือนกับนายจ้างทั่วไป	

จากเหตุผลทั้ง	2	ประการดังกล่าว	ศาลจึงตัดสินว่าไรเดอร์มีความสัมพันธ์การจ้างงานเป็นลูกจ้าง

บริษทั	และตดัสนิให้ไรเดอร์ของบริษัทแพลตฟอร์มเทกอตีอซีี	่(Take	Eat	Easy)	ต้องจ้างไรเดอร์ทกุคนภายใต้	

สัญญาการจ้างงานแบบลูกจ้าง	(Fielder	et	al.,	2018)

บริษัทแพลตฟอร์มอเูบอร์	(Uber)	ศาลได้ตดัสนิให้คนขบัมสีถานะเป็นลกูจ้าง	แม้บรษิทัอเูบอร์จะยืน่	

อุทธรณ์ต่อศาล	โดยศาลอุทธรณ์ก็ได้ให้เหตุผลว่า	

1)	คนขับไม่มีสิทธิ์จัดการวางแผนการท�างานของตนเอง	

2)	คนขับไม่สามารถก�าหนดค่าโดยสารได้	

3)	คนขับไม่สามารถก�าหนดเงื่อนไขการท�างานเองได้	

4)	คนขับต้องขับขี่ตามระบบ	GPS	ที่แพลตฟอร์มก�าหนดไว้แล้วเท่านั้น	

5)	บรษัิทแพลตฟอร์มสามารถรู้ต�าแหน่งของคนขบัได้ตลอดเวลา	อกีทัง้ยงัมรีะบบลงโทษโดยการปิด	

แอปพลิเคชันการท�างานของคนขับเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎเกิดขึ้น	ซึ่งเหมือนกับการท�างานของบริษัทเทกอีตอีซี	่

ส่วนนีจ้งึเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ศาลตดัสนิว่าคนขบัของอเูบอร์ทกุคนมสีถานะเป็นลกูจ้างของบริษทั	(Durand-	

Hakim,	2019)

บรษิทัเดลเิวอรู	(Deliveroo)	ได้รับค�าตดัสนิจากศาลฝรัง่เศสแตกต่างไปจาก	2	กรณทีีไ่ด้กล่าวไปแล้ว	

ข้างต้น	เนือ่งจากศาลตดัสนิให้ไรเดอร์ของบริษัทเดลเิวอรูมสีถานการณ์ท�างานแบบแรงงานอสิระ	(independent	

contractor)	เมื่อวันที่	7	เมษายน	ค.ศ.	2021	โดยศาลได้ให้เหตุผลดังนี้	

1)	ไรเดอร์มสีทิธิเ์ลอืกรบังานตามความสะดวกของตนเอง	โดยไม่มบีทลงโทษใดๆ	หากปฏเิสธงาน	

2)	ไรเดอร์สามารถท�างานร่วมกับบริษัทแพลตฟอร์มอื่นๆ	ได้	แม้จะเป็นบริษัทคู่แข่งของบริษัท	

เดลิเวอรูก็ตาม	
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3)	ไรเดอร์สามารถรับงานหลายงานได้ในคราวเดียว

4)	ระบบ	GPS	ทีม่อียูบ่นแพลตฟอร์ม	ถอืว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบรกิารลกูค้า	ซึง่ถอืว่าเป็นรปูแบบ

ความสมัพนัธ์ทางการค้า	(commercial	relationship)	ระหว่างไรเดอร์กบับริษทัแพลตฟอร์ม	โดยบรษิทัจ�าเป็น

ต้องเห็นการท�างานของไรเดอร์	เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับการบริการที่เหมาะสม	

ค�าตัดสนิของศาลฝร่ังเศสถือว่าสอดคล้องกบัค�าสัง่ของศาลยตุธิรรมแห่งยโุรป	(The	European	Court	

of	Justice)	เมื่อวันที่	22	เมษายน	ค.ศ.	2020	ซึ่งมีใจความดังนี้	

1)	แรงงานอิสระ	(self-employed)	บนแพลตฟอร์ม	ไม่ถือว่าเป็นลูกจ้าง	

2)	กรณีท่ีต้องการเสนอว่าไรเดอร์ของบริษัทใดก็ตามมีสภาพการท�างานแบบลูกจ้าง	ต้องแสดง	

หลักฐานว่าบริษัทแพลตฟอร์มและไรเดอร์มีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจแบบบังคับบัญชา	

3)	หลกัฐานทีว่่าไรเดอร์อยูใ่ต้บงัคับบญัชาของบรษิทัแพลตฟอร์ม	ต้องเป็นหลกัฐานค�าสัง่ทีม่ผีลต่อ

ไรเดอร์ทุกคน	ไม่ใช่สถานการณ์ส่วนบุคคล	และไม่ใช่ลักษณะการท�างานที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางการค้า	

(commercial	relationship)	(Louvet	&	Aunis,	2021)

จะเหน็ได้ว่าปัจจัยส�าคญัทีศ่าลใช้ตดัสนิความสัมพนัธ์การจ้างงานของไรเดอร์และบรษิทัแพลตฟอร์ม

นั้นก็คือการใช้เกณฑ์	“อ�านาจของแพลตฟอร์มในการบังคับบัญชาต่อกระบวนการท�างานของไรเดอร์”	เป็น

ส�าคัญ	ท�าให้บริษัทเทกอีตอีซี่และอูเบอร์ต้องยินยอมปรับความสัมพันธ์การจ้างงานไรเดอร์และคนขับทั้งหมด

เป็นลูกจ้างตามค�าตัดสินของศาล	ขณะที่กรณีบริษัทเดลิเวอรู	ศาลเห็นว่าไรเดอร์มีอิสระในการวางแผนการ

ท�างานของตนเองมากกว่า	

  ประเทศสเปน
ประเทศสเปนเป็นเพยีงประเทศเดยีวทีเ่ริม่ก�าหนดร่างกฎหมายว่าด้วยไรเดอร์	(Rider	Law)	ซึง่เป็น	

กฎหมายส�าหรบัไรเดอร์โดยเฉพาะ	(White,	2021)	กฎหมายดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพือ่แก้ไขประเดน็ถกเถยีง	

ที่ว่าไรเดอร์ควรถูกก�าหนดสถานะเป็นลูกจ้างหรือแรงงานอิสระ	เดิมทีนั้นส�านักงานตรวจสอบแรงงานและ	

ประกันสังคมมองว่าไรเดอร์เป็นลูกจ้าง	แต่บริษัทแพลตฟอร์มได้บิดเบือนใส่ข้อมูลในฐานข้อมูลว่าไรเดอร์เป็น	

แรงงานอิสระถึงจ�านวน	49,755	คน	ศาลฎีกาจึงได้ท�าการตรวจสอบสถานภาพการท�างานของไรเดอร์และ	

ตัดสินให้ไรเดอร์มีสถานภาพเป็นลูกจ้างที่รับเงินเดือนจากบริษัท	ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบเฉพาะ	

กับอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารบนแพลตฟอร์ม	ได้แก่	โกลโบ	(Glovo)	เดลิเวอรู	(Deliveroo)	และอูเบอร์อีตส	์

(Uber	Eats)	แม้จะมข้ีอวพิากษ์วิจารณ์ว่ากฎหมายฉบบันีม้เีนือ้หาแคบเกนิไป	เพราะไม่ครอบคลมุไปถงึอาชพี	

อื่นๆ	ท่ีมีลักษณะเป็นงานแบบกิ๊กเช่นกัน	แต่ก็เป็นกรณีศึกษาที่ท�าให้เห็นว่าการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครอง

เฉพาะอาชีพเป็นแนวทางที่ประเทศอื่นได้ริเริ่มไว้แล้ว

นอกจากบรษัิทแพลตฟอร์มจะต้องชีแ้จงสถานภาพการท�างานของไรเดอร์	บรษิทัต้องส่งมอบสมการ	

และชดุค�าสัง่ทีอ่ลักอรทึมึและปัญญาประดษิฐ์ใช้ค�านวณซึง่มผีลต่อสภาพการท�างานของไรเดอร์	(PÉREZ,	2021)	

ซึง่ถอืว่าประเดน็ส�าคญั	เพราะระบบอลักอรทิมึของบริษทัแพลตฟอร์มมกัให้ผลลพัธ์ทีไ่ม่เท่าเทยีมและไม่มคีวาม

โปร่งใส	โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ยังระบุด้วยว่า	บริษัทแพลตฟอร์มต้องแจ้งผู้ที่จะเข้ามาเป็นไรเดอร์ถึงสภาพ

การท�างานและลักษณะการท�างานของอัลกอริทึมหรือปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อสภาพการท�างานที่

ไรเดอร์ต้องเผชิญ	เพื่อที่จะให้รู้เท่าทันกลวิธีของบริษัทแพลตฟอร์มมากขึ้น	รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและ
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เศรษฐกจิเพือ่สงัคมได้ประกาศจัดตัง้คณะผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ศกึษาระบบปัญญาประดษิฐ์และอลักอริทมึของบรษิทั

แพลตฟอร์มดิจิทัลโดยเฉพาะ	จะเห็นได้ว่ารัฐบาลสเปนพยายามที่จะปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล	

อกีท้ังพยายามปกป้องและรบัประกันสทิธแิรงงานของไรเดอร์ทีต้่องประสบกบัความเปราะบางจากการทีบ่รษิทั

แพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีมาอ�าพรางนิติสัมพันธ์และขูดรีดอาชีพไรเดอร์โดยไม่ให้ความคุ้มครองใดๆ	

หลงัจากการประกาศร่างกฎหมายว่าด้วยไรเดอร์	บริษทัแพลตฟอร์มกม็คีวามพยายามปรบัตวัในวธีิ	

แตกต่างกันไป	อาทิ	บริษัทโกลโบซึ่งเป็นบริษัทแพลตฟอร์มที่ครอบครองส่วนแบ่งการตลาด	(market	share)	

ของบริษัทแพลตฟอร์มส่งอาหารในสเปนมากที่สุด	มีแผนการท่ีจะจ้างไรเดอร์ในรูปแบบแรงงานอิสระ	

(freelance)	อีกร้อยละ	80	ซึ่งจากผลของร่างกฎหมายว่าด้วยไรเดอร์	มีไรเดอร์เพียง	2,000	คนเท่านั้นที่จะ

ได้รับสถานะเป็นลูกจ้าง	จากไรเดอร์ทั้งหมด	12,000	คนในบริษัท	โดยเหตุผลที่โกลโบใช้อธิบายต่อเรื่องนี้คือ

กฎหมายว่าด้วยไรเดอร์เป็นเพียง	“ข้อสันนิษฐานของการจ้างงาน	(presumption	of	employment)”	เท่านั้น	

และบริษทัสามารถพสิจูน์ได้ว่าไรเดอร์เป็นอาชพีอสิระ	อกีทัง้พวกเขาก�าลงัแก้ไขระบบอลักอรทิมึตามค�าสัง่ศาล	

โดยบริษัทจะปรับตัวตามกฎหมาย	4	ขั้นตอน	ดังนี้	ประการแรก	บริษัทจะก�าหนดช่วงเวลาขนส่งอาหาร	

เช่นเดยีวกบัอเูบอร์อีตส์	(Uber	Eats)	ประการที	่2	บรษิทัให้ไรเดอร์สามารถก�าหนดค่าส่งเพิม่ข้ึนหรอืลดลงได้

เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้	โดยกลุม่ไรเดอร์จะเป็นกลไกควบคมุไม่ให้ไรเดอร์เพ่ิมราคาหรอืกดราคาค่าส่งมากเกินไป	

เนื่องจากในหมู่ไรเดอร์จะมีการว่ากล่าวตักเตือนกันเมื่อมีไรเดอร์บางคนที่เพิ่มค่าส่งมากเกินไปหรือกดราคา	

จนเกนิไป	ประการที	่3	พวกเขาสามารถปฏเิสธค�าสัง่ท่ีไม่ต้องการได้	และประการที	่4	พวกเขาสามารถรบัช่วงต่อ	

(subcontract)	งานของไรเดอร์คนอื่นต่อได้	

ขณะที่บริษัทแพลตฟอร์มขนาดเล็ก	เช่น	บริษัทเดลิเวอรู	ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยที่สุด	

ในสเปนได้ประกาศยตุกิารด�าเนนิงาน	แต่ตามกฎหมาย	บรษิทัจะต้องจ้างไรเดอร์ทกุคนก่อนแล้วค่อยออกค�าสัง่	

เลิกจ้างท้ังหมด	(collective	dismissal)	ได้	ดังน้ันจึงจะมีไรเดอร์กว่า	3,000	คนท่ีต้องตกงาน	(Rose,	2021)	

การต้องจ้างแรงงานและจ่ายค่าจ้างแรงงานจ�านวนมากในคราวเดียว	อาจเป็นสาเหตุให้บริษัทเดลิเวอรูต้อง

ยุติการด�าเนินการ	เพราะไม่มีต้นทุนจ้างไรเดอร์ในสถานะลูกจ้างต่อไป	ส่วนบริษัทอูเบอร์อีตส์ได้แจ้งไรเดอร์

ว่าพวกเขาจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการท�างานได้ต่อไป	เพราะระบบการท�างานของแอปพลิเคชัน

ที่มีลักษณะเป็นแบบแรงงานอิสระ	ดังนั้นไรเดอร์ของบริษัทนี้จึงต้องเปลี่ยนไปท�างานกับบริษัทที่รับช่วงต่อ	

(subcontract)	จากบริษัทอูเบอร์อีตส์แทน

จะเห็นได้ว่าแต่ละบริษัทยังพยายามจะปรับแผนการจ้างงานในรูปแบบที่ไม่ใช่ลูกจ้างต่อไป	บริษัท

เพียงปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการท�างานให้เป็นอิสระมากขึ้น	และส่งมอบสมการและชุดค�าสั่งของระบบ	

อัลกอริทึมและปัญญาประดิษฐ์ต่อศาล	การกระท�าดังกล่าวเป็นเพียงการโอนอ่อนต่อกฎหมายเพียงครึ่งหนึ่ง	

เพือ่ท่ีบริษทัจะยงัสามารถจ้างงานในรูปแบบแรงงานอสิระต่อไปได้	โดยสาเหตุทีบ่รษิทัหลกีเลีย่งท่ีจะจ้างงานใน

รูปแบบลูกจ้างเป็นเพราะการจ้างไรเดอร์ภายใต้สญัญาการจ้างงานเป็นลกูจ้างประจ�าจะท�าให้บรษิทัต้องแบกรบั

ค่าใช้จ่ายมากข้ึนและต้องมีมาตรการคุ้มครองไรเดอร์ในฐานะพนักงานบริษัทของตน	ซึ่งบริษัทเหล่านี้มองว่า

เป็นการเพิ่มภาระให้บริษัท	ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทแพลตฟอร์มขนาดเล็กที่ไม่สามารถว่าจ้างไรเดอร์ทั้งหมด

เป็นลูกจ้างได้จึงตัดใจเลือกเลิกธุรกิจ	เช่น	บริษัทเดลิเวอรูที่ตัดสินใจปิดท�าการในสเปน	ขณะที่บริษัทขนาด

ใหญ่อย่างโกลโบเลือกจ้างไรเดอร์เป็นลูกจ้างประจ�าแค่บางส่วน	และปรับเปลี่ยนระบบการท�างานให้เป็นอิสระ

มากขึ้นเพื่อที่จะยังคงจ้างไรเดอร์ในฐานะแรงงานอิสระได้
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การออกกฎหมายว่าด้วยไรเดอร์	(Rider	Law)	ของสเปนต่างจากการตัดสินเป็นกรณีของประเทศ	

อังกฤษและฝรั่งเศส	เพราะกฎหมายว่าด้วยไรเดอร์จะมีผลบังคับใช้กับทุกบริษัทแพลตฟอร์ม	โดยบริษัทต้อง

ปรับตัวตามกฎหมายเท่านั้น	

  ประเทศอิตาลี 
ประเทศอติาลมีบีรษัิทแพลตฟอร์มส่งอาหารขนาดใหญ่	4	บรษิทั	ได้แก่	ฟูด้ดอรา	(Foodora),	เดล-ิ	

เวอรู	(Deliveroo),	โกลโบ	(Glovo),	และอูเบอร์อีตส์	(Uber	Eats)	ซึ่งไรเดอร์จากทุกบริษัทแพลตฟอร์มจะม	ี

สถานะเป็นแรงงานอิสระ	(self-employment)	ซึ่งการเป็นแรงงานอิสระในประเทศอิตาลีนั้นไม่ได้รับสิทธ	ิ

ประโยชน์และการคุม้ครองทางสงัคมมากนกั	ดงันัน้กลุม่ผูป้ระกอบอาชพีไรเดอร์จงึรวมตวักนัเพือ่เรยีกร้องให้

ไรเดอร์มีสถานะเป็นพนักงานประจ�ามาโดยตลอด	

ในปี	ค.ศ.	2018	กลุ่มไรเดอร์โกลโบได้ร้องเรียนต่อศาลให้ไรเดอร์มีสถานะเป็นลูกจ้าง	แต่ศาล

การจ้างงาน	(Employment	Tribunal)	ได้ปฏิเสธค�าร้องขอดังกล่าวและตัดสินว่าไรเดอร์ในเมืองมิลานของ	

บริษัทโกลโบมีสถานะเป็นแรงงานอิสระ	(self-employed	contractor)	โดยศาลให้เหตุผลว่าไรเดอร์มีอิสระ	

ในการเลือกช่วงเวลาการท�างานผ่านการล็อกอินเข้าสู่ระบบ	อีกทั้งยังสามารถเลือกรับงานที่ตนเองต้องการได	้

และสามารถปฏิเสธงานที่ตนไม่ต้องการ	ประการที่	2	แม้ระบบการให้คะแนนความซื่อสัตย์	(fidelity)	แก	่

ไรเดอร์	ซึง่ลกูค้าจะเป็นผูใ้ห้คะแนน	จะมผีลต่อการเลอืกช่วงเวลาท�างาน	(slot)	ของไรเดอร์	แต่บริษทัจะไม่มี	

อ�านาจทางวินยัในการลงโทษไรเดอร์ทีม่คีะแนนน้อย	โดยจะไม่สามารถลงโทษ	ระงบัระบบการท�างาน	หรอืเลิก

จ้างไรเดอร์ได้	ประการที่	3	บริษัทจะไม่สามารถสอดส่องการท�างานของไรเดอร์ได้	(Sideri,	2020)

ในปีเดียวกันนั้นเอง	ศาลสูงสุดของอิตาลี	(Corte	di	Cassazione)	ก็ได้ตัดสินให้ไรเดอร์ของบริษัท

ฟูด้ดอรามสีถานะการจ้างงานเป็นแรงงานอสิระ	(self-employed	contractor)	เช่นเดยีวกนั	โดยเดิมทไีรเดอร์	

ของฟู้ดดอรามีสัญญาจ้างงานแบบอิสระ	(freelance	work	contract)	กับบริษัท	แต่สภาพการท�างานกลับม	ี

ลักษณะแบบลูกจ้างประจ�ามากกว่า	อีกทั้งไรเดอร์ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มของบริษัท	ซึ่งยิ่งเป็นการเน้นย�้าลักษณะ

ของการเป็นพนกังานบรษัิท	ดงันัน้กลุม่ไรเดอร์จงึได้เรยีกร้องทีจ่ะเปลีย่นสญัญาการจ้างงานจากรปูแบบแรงงาน

อิสระเป็นลูกจ้าง	ซึ่งจะท�าให้บริษัทต้องจ่ายค่าแรงให้ไรเดอร์เพิ่มขึ้น	ต้องสมทบประกันสังคมให้ไรเดอร์	และ	

ไรเดอร์จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(Job	Acts)	อย่างไรก็ตาม	ศาลก็ตัดสินให	้

ไรเดอร์ของบรษัิทฟูด้ดอรามสีถานะเป็นแรงงานอสิระ	โดยให้เหตผุลว่าไรเดอร์สามารถเลอืกทีจ่ะรบัหรอืปฏเิสธ	

งานที่ได้รับจากบริษัทได้	อีกทั้งบริษัทยังไม่มีอ�านาจก�าหนดเวลาและสถานท่ีในการท�างานของไรเดอร์ได้	ซ่ึง

เข้าข่ายสญัญาการจ้างงานแบบอสิระมากกว่า	เนือ่งจากตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	(Job	Acts)	ซึง่	

เกิดจากความพยายามปฏริปูกฎหมายแรงงานของอติาล	ีในปี	ค.ศ.	2015	มข้ีอกฎหมายทีถู่กออกแบบมาเพ่ือ	

ปกป้องแรงงานอิสระ	โดยหากนายจ้างมีอ�านาจก�าหนดสถานที่และระยะเวลาท�างานของแรงงานอิสระได	้

แรงงานอิสระจะต้องได้รับการคุ้มครองตามข้อตกลงการจ้างงาน	(subordinate	employment	agreement)	

เช่นเดยีวกบัลกูจ้าง	(employee)	ข้อกฎหมายนีจ้งึเป็นเหตผุลหลกัทีศ่าลใช้ตดัสนิให้ไรเดอร์ฟูด้ดอราเป็นแรงงาน	

อิสระ	(Gennaro	&	Pavone	,	2018)
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นอกจากนีย้งัมคี�าส่ังจากศาลในปี	ค.ศ.	2020	โดยศาลแห่งโบโลญญา	(Court	of	Bologna)	ได้ตดัสนิ	

ว่าระบบอัลกอรทิมึจัดอนัดบัไรเดอร์ของบรษัิทเดลเิวอรู	(Deliveroo)	มคีวามไม่เป็นธรรมต่อไรเดอร์	โดยระบบ	

จะระบุไรเดอร์ที่จองงานแต่ไม่มาท�างาน	และไม่ยกเลิกงานตามเวลาที่ก�าหนดว่า	“ไม่น่าเชื่อถือ	(unreliable)”	

โดยไรเดอร์ท่ีถูกระบุว่าไม่น่าเชื่อถือจะขาดโอกาสในการรับงาน	เน่ืองจากจะต้องรอรับงานที่ไม่ถูกเลือกโดย	

ไรเดอร์ท่ีถกูระบุว่าเป็นไรเดอร์ทีน่่าเชือ่ถือ	(reliable)	เท่านัน้	ศาลแห่งโบโลญญามองว่าข้อก�าหนดดงักล่าวเป็น

การแบง่แยกและเลือกปฏิบตัิต่อไรเดอร์อยา่งไม่เทา่เทียม	(discrimination)	ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายอติาลี

ท่ีห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานหรือแรงงานอิสระคนใดก็ตาม	ดังนั้นศาลจึงได้ตัดสินให้บริษัทเดลิ-	

เวอรูเลิกระบบการจัดล�าดับดังกล่าว	และจ่ายค่าปรับ	50,000	ยูโรให้แก่สหภาพแรงงานซึ่งเป็นผู้ยื่นค�าร้อง	

ดังกล่าว		(Gangemi,	2021)

จะเห็นได้ว่าทุกกรณีการตัดสินของศาลในประเทศอิตาลียังมีผลให้ไรเดอร์จากทุกบริษัทยังคง

มีสถานะเป็นแรงงานอิสระ	ซ่ึงไม่ได้เป็นไปตามการเรียกร้องของไรเดอร์ส่วนใหญ่ที่ต้องการมีสถานะเป็น

ลกูจ้าง	ทว่าศาลอติาลกีอ็�านวยความยตุธิรรมต่อสภาพการท�างานของไรเดอร์ทีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบจากบรษิทั

แพลตฟอร์มหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท�างาน	เช่น	กรณีของระบบอัลกอริทึมที่ใช้จัดอันดับไรเดอร์

ของบริษัทเดลิเวอรู

ดงันัน้เพือ่รกัษาซ่ึงสทิธแิรงงานท่ีไรเดอร์พงึม	ีรฐับาลอติาลจึีงได้ผ่านร่างพระราชกฤษฎีกา	101/2019	

(Decree-Law	No.	101/2019)	หรอืเป็นท่ีรูจั้กกนัในชือ่	“พระราชกฤษฎกีาส�าหรบัไรเดอร์(Riders Decree)”

เม่ือวนัท่ี	3	กนัยายน	ค.ศ.	2019	และมผีลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่22	กนัยายน	ค.ศ.	2019	ซึง่กฎหมายฉบบันีถ้กู

ออกแบบเพื่อให้การคุ้มครองอาชีพไรเดอร์โดยเฉพาะ	โดยสิทธิที่ไรเดอร์จะได้รับมีดังนี้	

ประการแรก	สถานะของไรเดอร์	ไรเดอร์จะมีสถานะเป็นแรงงานอิสระ	(self-employed)

ประการที่ 2	ค่าตอบแทน	เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่อาชีพเดอร์	โดยก�าหนดดังนี้	

1.	จ�านวนรอบการส่งของไรเดอร์สามารถใช้เป็นองค์ประกอบเพื่อก�าหนดค่าตอบแทนของไรเดอร์

ได้	แต่ไม่สามารถเป็นเพียงปัจจัยเดียวในการก�าหนดค่าตอบแทน	เพราะอาจเป็นการบังคับให้ไรเดอร์ต้อง

ท�างานหนกัมากขึน้	เพือ่ให้มรีายได้เยอะขึน้	ซ่ึงในแง่นีเ้ป็นช่องว่างทางกฎหมายทีต้่องการให้บรษิทัแพลตฟอร์ม

สามารถก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของไรเดอร์เพ่ิมเตมิได้	แต่ต้องไม่มผีลให้ไรเดอร์ท�างานหนกัจนเกนิไป	

2.	ไรเดอร์สามารถรับค่าตอบแทนแบบเป็นชั่วโมงได้	หากมีการกดรับงานอย่างน้อย	1	ครั้ง	ภายใน	

1	ชั่วโมง	ดังนั้นหากชั่วโมงใดไรเดอร์ไม่กดรับงานหรือเป็นช่วงที่ก�าลังรองาน	(stand-by	periods)	ไรเดอร์จะ	

ไม่ได้รับค่าตอบแทนในชั่วโมงนั้นๆ	เว้นแต่ว่าจะมีการเจรจาต่อรองร่วมกันเพิ่มเป็นการเฉพาะ	

ประการที่ 3	ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	ไรเดอร์จะได้รับความคุ้มครองจาก	INAIL	(Istituto	

Nazionale	Per	L’assicurazione	Contro	Gli	Infortuni	Sul	Lavoro)	ซึง่เป็นประกนัอบุตัเิหตขุองสถาบนัแห่งชาติ	

เพือ่การประกนัภยัต่ออบัุตเิหตใุนท่ีท�างาน	องค์กรสาธารณะทีไ่ม่แสวงหาก�าไร	มจีดุประสงค์เพือ่ปกป้องแรงงาน

จากการบาดเจบ็ทางร่างกายและโรคภยัทีเ่กดิจากการท�างาน	และไรเดอร์จะได้รบัการคุม้ครองจากกฎหมายว่า

ด้วยสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน	(Legislative	Decree	n.	81/2008)

ประการท่ี 4 ได้รบัการคุม้ครองโดยกฎหมายการจ้างงาน	(employment	legislation)	เพือ่ทีจ่ะไม่ให้	

บริษทัเอารัดเอาเปรยีบไรเดอร์โดยปฏิบัตต่ิอไรเดอร์แบบลกูจ้าง	แต่ไม่ให้ความคุม้ครองใดๆ	ดงันัน้หากไรเดอร์

มีสภาพการท�างานที่เข้าข่ายดังนี้	ไรเดอร์จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายการจ้างงาน	
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1.	ในการปฏิบัติงาน	ไรเดอร์มีการด�าเนินงานนั้นๆ	ด้วยตัวเองคนเดียว	(exclusively	personal)	

โดยไม่มีปัจจัยอื่นมาสนับสนุนหรือช่วยเหลือ

2.	ในการปฏิบัติงาน	ไรเดอร์ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	(ongoing)	กล่าวคือ	ก�าหนดกรอบเวลา

ปฏิบัติงานของไรเดอร์ในการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจนหรือกรอบเวลาจนกระทั่งส่งของส�าเร็จ	

3.	การปฏิบัติงานของไรเดอร์จะถูกจัดการและวางแผนโดยบริษัท	(organized)	โดยบริษัทมี	

อ�านาจในการระบุสถานที่และเวลาท�างานของไรเดอร์	(New	legislation	in	Italy	to	boost	delivery	riders’	

rights,	2019)

จะเหน็ได้ว่าการจัดการของประเทศอติาลมีคีวามก้าวหน้าจากจดุเริม่ต้นทีม่ลัีกษณะแบบ	“ตดัสนิเป็น

กรณ	ี(case	by	case)”	เช่นเดยีวกบัอกีหลายประเทศในยโุรป	แต่เมือ่พจิารณาว่ากฎหมายทีม่อียูย่งัไม่สามารถ	

คุ้มครองรูปแบบการท�างานผ่านแพลตฟอร์มได้อย่างเพียงพอ	และเป็นช่องว่างให้บริษัทแพลตฟอร์มใช้เอารัด

เอาเปรียบไรเดอร์	เช่น	กรณีระบบอัลกอริทึมจัดอันดับไรเดอร์ของบริษัทเดลิเวอรู	รัฐบาลอิตาลีจึงแก้ปัญหา

ดงักล่าวโดยการออกกฎหมาย	“พระราชกฤษฎกีาส�าหรบัไรเดอร์	(Riders	Decree)”	ซึง่จะเข้ามาช่วยยกระดบั	

สภาพการท�างานของไรเดอร์ให้เหมาะสมมากขึน้	และคุม้ครองการท�างานของไรเดอร์ทัง้ด้านการเกิดอบุตัเิหตุ

และการเจบ็ป่วยท่ีเกดิจากการท�างาน	ซ่ึงถือว่าเป็นสทิธปิระโยชน์ทีส่�าคญัต่ออาชพีไรเดอร์มาก	เพราะเป็นอาชพี

ที่ต้องท�างานอยู่บนท้องถนนตลอดเวลา	

การออกกฎหมายเพื่อไรเดอร์ของประเทศสเปนและอิตาลีมีความแตกต่างกัน	เพราะสเปนก�าหนด

ชัดเจนให้ไรเดอร์มีสถานะเป็นลูกจ้าง	ขณะที่อิตาลียังคงก�าหนดให้ไรเดอร์เป็นแรงงานอิสระ	แต่สร้างรูปแบบ

การคุม้ครองเฉพาะให้	โดยไรเดอร์ในสเปนจะได้รบัความคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์แบบลกูจ้างแต่ไรเดอร์ใน	

อิตาลีจะได้รับผลประโยชน์บางส่วนที่เหมาะสมกับอาชีพของตน	แต่จะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นๆ	เช่น	เงิน

ชดเชยในกรณีที่เจ็บป่วยและไม่สามารถท�างานได้	หรือเงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก	

  ประเทศเกาหลีใต้ 
ประเทศเกาหลีใต้มตีลาดการส่งอาหารออนไลน์ทีใ่หญ่เป็นอนัดับที	่4	ของโลก	ซึง่บรษิทัแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ที่ให้บริการในประเทศนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง	1-2	ปีนี้ท่ีก�าลังเกิด

สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19	ทัว่โลก	แม้ธรุกจิจะขยายตัว	แต่ไรเดอร์ในประเทศเกาหลใีต้กลบัมสีภาพการ

ท�างานท่ีย�า่แย่สวนทางกบัก�าไรทีบ่รษิทัได้รบั	ไม่ต่างจากอกีหลายประเทศทัว่โลก	ไรเดอร์ในประเทศเกาหลใีต้

ถกูจดัให้เป็นแรงงานอิสระ	ท�าให้ไรเดอร์ต้องประสบปัญหาการขาดความคุม้ครองในอาชพีและไม่มกีารประกัน

อตัราขัน้ต�า่ของรายได้	ต้องท�างานหลายชัว่โมงเพือ่ทีจ่ะมีรายได้เพียงพอ	ซึง่ส่วนใหญ่มกัท�างานเกนิกว่าชัว่โมง

การท�างานท่ีกฎหมายก�าหนด	อีกท้ังไรเดอร์ยังต้องเสียค่าต้นทุนการท�างานต่างๆ	ด้วยตัวเอง	อาทิ	ค่ารถ

จักรยานยนต์	ค่าเสื้อยูนิฟอร์ม	ค่ากระเป๋าใส่อาหาร	และยังต้องจ่ายเงินซื้อประกันภัยให้ตนเองอีกด้วย	

กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจในเกาหลีใต้เป็นเรื่องการรวมตัวเพื่อต่อรอง	ขบวนการแรงงานในเกาหลีใต้มี

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในการต่อสู้ต่อรองที่เข้มแข็ง	กลุ่มสิทธิแรงงานพาร์ตไทม์วัยหนุ่มสาว	(Labor	

Rights	Coalition	for	Young	Part-time	Workers)	ได้รวบรวมสมาชกิไรเดอร์ก่อตัง้เป็นสหภาพไรเดอร์	(Rider	

Union)	และได้ไปชมุนมุร่วมกนัหน้ารฐัสภากรงุโซลเพือ่เรยีกร้องให้สหภาพไรเดอร์ได้รบัการรบัรองสถานะทาง	

กฎหมาย	ซึ่งในท้ายที่สุดศาลได้ตัดสินให้สหภาพไรเดอร์มีสถานะทางกฎหมายอย่างถูกต้อง	โดยศาลได้ให้
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เหตุผลว่าบริษัทแพลตฟอร์มได้ก�าหนดสัญญาล่วงหน้าเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งปันผลก�าไรให้แก่ไรเดอร์

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของบริษัท	และมีลักษณะเงื่อนไขที่เหมือนลูกจ้างของบริษัท	โดยสัญญาล่วงหน้าท�าให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์การจ้างงานระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มกับไรเดอร์	และโครงสร้างการท�างานของไรเดอร์ที่มี	

ลกัษณะอยู่ใต้บังคบับัญชาของบริษัทแพลตฟอร์มอย่างชดัเจน	ดงันัน้ไรเดอร์จึงมสีภาพการท�างานเหมอืนลกูจ้าง

ของบริษัท	และสมควรมีสิทธิ์รวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	หลังจากที่สหภาพ	

ไรเดอร์ได้รับการรับรองทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ	สหภาพจึงเข้าไปเจรจากับแพลตฟอร์มให้ไรเดอร์มี

สถานะเป็นลกูจ้างทีไ่ด้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน	ซึง่กป็ระสบความส�าเรจ็เพราะการรวมตวัในฐานะ

สหภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ท�าให้ไรเดอร์มีอ�านาจต่อรองกับบริษัทมากขึ้น	(Lee,	2019)

สิง่ทีน่่าสนใจเกีย่วกบักรณีของประเทศเกาหลใีต้คือการทีแ่รงงานอสิระสามารถรวมตัวกนัจดัสหภาพ	

แรงงานได้เม่ือได้รับค�าตัดสินจากศาล	น�ามาสู่การเกิดขึ้นของสหภาพไรเดอร์	แตกต่างจากประเทศไทยที่

แรงงานนอกระบบไม่สามารถรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานได้	เพราะตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไม่ได้	

ให้สิทธิ์ในการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน	

  ประเทศญี่ปุ่น 
บริษัทแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น	คือ	อูเบอร์อีตส์	(Uber	Eats)	ประกอบไป	

ด้วยไรเดอร์จ�านวน	15,000	คนทั่วประเทศ	ซึ่งทุกคนอยู่ในสถานะแรงงานอิสระ	(freelance)	และได้รับการ	

ปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมจากบรษัิทแพลตฟอร์ม	มเีหตกุารณ์ทีไ่รเดอร์ได้รบัอบุตัเิหตขุณะท�างานอยู่บ่อยคร้ัง	แต่

ไม่มีใครได้รับเงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุเลยแม้แต่น้อย	รวมถึงไม่ได้รับเงินประกันการว่างงานในกรณีที่ไม่มี

งานปรากฏบนแอปพลิเคชัน	ท�าให้ไรเดอร์มีรายได้ไม่เพียงพอ	เนื่องจากสถานะของไรเดอร์เป็นแรงงานอิสระ	

แต่ญี่ปุ่นมีกฎหมายท่ีอนุญาตให้แรงงานอิสระสามารถรวมกลุ่มก่อต้ังสหภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	

ไรเดอร์ของบรษัิทอเูบอร์อตีส์จ�านวน	17	คน	จึงร่วมกันก่อตัง้สหภาพแรงงานส�าหรบัไรเดอร์	และได้เปิดรบัสมคัร	

สมาชิกเพิ่มอยู่ตลอด	(nippon,	2019)

สหภาพไรเดอร์ญี่ปุ่นเรียกร้องให้บริษัทแพลตฟอร์มมอบความคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการ

ท�างานแก่ไรเดอร์	นายโทมิโอะ	มาเอบะ	(Tomio	Maeba)	ประธานสหภาพแรงงานได้น�าเสนอคลิปวิดีโอ	

ของไรเดอร์คนหนึง่ทีเ่กือบประสบอบัุตเิหตขุณะท�างาน	เนือ่งจากรถบสัโรงเรยีนขับมาเบยีดรถของเขาและขวาง

ไม่ให้ไป	ก่อนที่จะลงมากระชากกระเป๋าเขาพร้อมตะคอกบอกให้ไปขับรถบนฟุตปาธ	คลิปวิดีโอมีคนรับชม	

มากกว่า	9	แสนคร้ังบนทวิตเตอร์	และคลปิดงักล่าวกลายเป็นหลกัฐานส�าคญัทีส่หภาพใช้เพ่ือเรยีกร้องให้บรษิทั

แพลตฟอร์มรบัผดิชอบต่อความปลอดภยัของไรเดอร์	สหภาพไรเดอร์ญีปุ่น่ร่วมมอืกบัองค์กรเพือ่ความปลอดภยั

และอาชีวอนามัยแห่งโตเกียว	(Tokyo	Occupational	Safety	and	Health	Center)	ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา	

ก�าไรเพื่อจัดท�าผลส�ารวจจ�านวนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนต่อไรเดอร์ขณะท�างานบนเว็บไซต์ของสหภาพ	ระหว่างวันที	่

7	มกราคม-5	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2020	ซึ่งในเวลาเพียง	1	เดือน	มีไรเดอร์แจ้งการเกิดอุบัติเหตุเข้ามาถึง	19	

ครั้ง	โดยการท�าผลส�ารวจยังคงด�าเนินต่อไป	เพื่อจะถูกใช้เป็นหลักฐานเรียกร้องต่อบริษัทแพลตฟอร์มต่อไป	

(Mainichi,	2020)

อย่างไรกต็าม	บรษัิทอเูบอร์อีตส์ยงัไม่ยอมรบัการมอียูข่องสหภาพอย่างเป็นทางการและไม่ได้ตอบรบั

ข้อเรียกร้องของสหภาพทัง้หมด	อนัได้แก่	เงนิชดเชยเมือ่เกดิอบุตัเิหตแุละเงนิประกนัการว่างงาน	บรษิทัเพียง

เสนอจะให้เงนิชดเชยเมือ่เกดิอบุตัเิหต	ุสงูสดุถงึ	250,000	เยนเพือ่ครอบคลมุค่ารกัษาพยาบาล	และสงูสดุถงึ	
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10	ล้านเยนในกรณท่ีีเสยีชวิีต	แต่สหภาพมองว่าข้อเสนอดงักล่าวยังไม่เพียงพอต่อความมัน่คงของอาชีพไรเดอร์	

(nippon,	2019)	กระทรวงแรงงานญีปุ่่น	(Japan’s	Ministry	of	Labor)	ไม่ได้นิง่นอนใจกับการต่อสูข้องสหภาพ	

ไรเดอร์	โดยก�าลังพิจารณามาตรการใหม่เพื่อปกป้องแรงงานอิสระในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มทั้งหมด	แต่ทาง

กระทรวงยงัไม่ได้ตดัสนิใจเกีย่วกบัการด�าเนนิการทัง้หมดว่าจะอยู่ในรปูแบบการปฏริปูกฎหมายและการเสนอ

กฎหมายต่อสภา	ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงต้องพิจารณาต่อไป	

การเรียกร้องของสหภาพไรเดอร์ญ่ีปุน่ยงัคงด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ได้การคุม้ครองทีเ่หมาะสม	

การท่ีแรงงานอิสระในญี่ปุ่นสามารถตั้งสหภาพได้นับว่าเป็นก้าวส�าคัญของแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม	

ทุกคน	เพราะกลุ่มแรงงานจะสามารถสร้างข้อต่อรองไม่ให้บริษัทสามารถเอาเปรียบได้

  ประเทศเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2021 ศาลกรุงอัมสเตอร์ดัมได้ตัดสินว่าไรเดอร์ของบริษัทเดลิเวอรู

มีสถานะเป็นลูกจ้างที่ต้องท�างานภายใต้สัญญาการจ้างงาน	ไม่ใช่แรงงานอิสระ	โดยศาลได้ให้เหตุผลว่าบริษัท

แพลตฟอร์มเดลิเวอรูมีอ�านาจควบคุมกระบวนการท�างานของไรเดอร์	อีกทั้งบริษัทยังเป็นผู้ก�าหนดกะเวลา

ท�างาน	(slot)	ที่ไรเดอร์ต้องเลือกท�า	เงื่อนไขเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าบริษัทแพลตฟอร์มมีอ�านาจบังคับบัญชา	

ไรเดอร์	ไรเดอร์จึงควรได้รับสถานะเป็นลูกจ้างท่ีถูกต้องตามกฎหมาย	อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาลเพื่อแสดงให้เห็นว่าไรเดอร์มีสภาพการท�างานแบบอิสระ	ดังนี้	

ประการแรก	เรื่องการจ้างงาน	เดลิเวอรูได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลว่าหลังจากค�าตัดสินของศาลในเดือน	

มนีาคม	ค.ศ.	2021	บรษิทัได้เปลีย่นแปลงระบบการลอ็กอนิเข้าท�างานให้มคีวามอิสระมากขึน้	(free	login	system)	

โดยไรเดอร์ไม่ต้องเลือกกะเวลาในการล็อกอินเข้าระบบการท�างานดังเดิม	

ประการที่	2	เรื่องค่าจ้าง	บริษัทให้ค่าตอบแทนแก่ไรเดอร์ตามออเดอร์แต่ละรอบ	โดยค่าตอบแทน	

ท่ีได้ถกูก�าหนดจากแรงผลกัดนัของตลาด	(market	force)	ซึง่กค็อืการสร้างระบบอลักอรทิมึทีจ่ะค�านวณราคา	

ค่าตอบแทนจากระดบัความต้องการของลกูค้า	(demand)	และจ�านวนไรเดอร์ท่ีพร้อมท�างานในขณะนัน้	(supply)	

ดงันัน้ถ้าย่ิงมคีวามต้องการของลกูค้ามมีาก	แต่จ�านวนไรเดอร์ทีก่�าลงัท�างานขณะนัน้มน้ีอย	ค่าตอบแทนก็จะยิง่

สงูมากขึน้	ซ่ึงการท่ีบรษัิทแพลตฟอร์มให้เหตผุลแบบนี	้เพราะต้องการแสดงให้เหน็ว่าถ้าหากไรเดอร์ต้องการได้

ค่าตอบแทนสูง	กค็วรลอ็กอนิเข้าระบบการท�างานในช่วงเวลาทีม่ไีรเดอร์อยู่ในช่วงเวลาท�างานน้อย	ซึง่ในส่วนนี้

ศาลมองว่าไรเดอร์ไม่ได้มอีทิธพิลหรอือ�านาจในการก�าหนดค่าตอบแทนของตนเอง	หากแต่บรษิทัเป็นผูก้�าหนด	

เพราะระบบอัลกอริทึมท่ีใช้ค�านวณค่าตอบแทนอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท	ดังนั้นหากพิจารณาในส่วนนี้	

ไรเดอร์ยิ่งมีสภาพการท�างานเหมือนลูกจ้าง	

ประการที	่3	เร่ืองความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ	เนือ่งจากบรษิทัสามารถสอดส่องการท�างานของไรเดอร์	

ขณะท่ีไรเดอร์ล็อกอินในระบบการท�างานได้ตลอดเวลาผ่านระบบ	GPS	นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นผู้ก�าหนด	

รูปแบบการจ่ายเงนิเพยีงฝ่ายเดยีว	บรษัิทจงึถอืว่าเป็นผูมี้อ�านาจควบคมุการท�างานของไรเดอร์	อกีทัง้กิจกรรม

หลกัของบรษิทัคอืการส่งอาหาร	ซึง่นบัว่าเป็นกจิกรรมทีส่�าคญัมากทีส่ดุของธรุกจิ	ดงันัน้ไรเดอร์จงึไม่ต่างจาก

ลกูจ้างทีเ่ป็นส่วนส�าคัญในการขบัเคลือ่นการท�างานของบริษัท	ส่วนนีศ้าลจงึตัดสนิว่าไรเดอร์มสีถานะเป็นลกูจ้าง	

จากค�าวินิจฉัยของศาลท�าให้ไรเดอร์ของบริษัทของเดลิเวอรูมีสถานะเป็นลูกจ้าง	ซึ่งจะมีผลต่อทั้ง

สัญญาการจ้างงานและกฎหมายด้านภาษี	(tax	law)	แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าค�าตัดสินของศาลจะมีผลต่อ	
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บรษิทัแพลตฟอร์มส่งอาหารก่ีแห่งในประเทศ	ซึง่เป็นประเดน็ทีต้่องพจิารณาต่อไป	อย่างไรก็ตาม	บรษิทัเดลิเวอรู	

ได้ประกาศที่จะด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยต่อค�าพิพากษาของศาล		(Nabben	et	al.,	2021)

  ประเทศไต้หวัน
รัฐบาลไต้หวันต้องกลับมาทบทวนเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสภาพการท�างานของไรเดอร์ใหม	่

เนือ่งจากเม่ือเดอืนเมษายน	ค.ศ.	2021	ทีผ่่านมา	กลุม่ไรเดอร์จากบรษิทัอเูบอร์อตีส์	(Uber	Eats),	ฟูด้แพนด้า	

(Foodpanda),	โกโกเอก็ซ์	(GoGoX)	และลาลามฟู	(Lalamove)	ได้รวมตวัประท้วงทีห่น้ากระทรวงแรงงานเพือ่	

เรียกร้องให้สามารถจัดตั้งสหภาพไรเดอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้	ซึ่งสาเหตุของการรวมตัวเรียกร้อง	

ดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทอูเบอร์อีตส์และฟู้ดแพนด้าประกาศโครงสร้างการให้ค่าตอบแทนใหม่	โดยลด

สัดส่วนค่าตอบแทนไรเดอร์ลงร้อยละ	10	ถึง	30	ส่งผลให้จากเดิมท่ีไรเดอร์จะได้รับค่าตอบแทนจากการ	

ส่งสินค้ารอบละ	65-75	ดอลลาร์ไต้หวัน	จะถูกปรับราคาเหลือเพียงรอบละ	43-50	ดอลลาร์ไต้หวันเท่านั้น	

ไรเดอร์จึงต้องท�างานหนักขึ้นเพื่อให้ได้รายรับเท่าเดิมอย่างเลี่ยงไม่ได้	ซึ่งหนึ่งในกลุ่มไรเดอร์ที่เข้าร่วมการ

ประท้วงกล่าวว่า	แต่เดิมตนต้องส่งสินค้าให้ได้	110	รายการจึงจะได้เงิน	9,600	ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน	แต่

โครงสร้างค่าตอบแทนใหม่มีผลให้ต้องเพิม่การส่งสนิค้าเป็น	164	รายการ	ตนจงึจะได้รบัเงนิ	9,000	ดอลลาร์

ไต้หวัน	ซึ่งแม้จะต้องท�างานหนักขึ้น	แต่เงินที่ได้รับกลับน้อยลง	(Liangqi,	2021)

ยิ่งไปกว่านั้น	อัตราการเกิดอุบัติเหตุของไรเดอร์ในไต้หวันก็สูงข้ึนจากเฉลี่ย	1.4	ครั้งต่อเดือน	เป็น	

4	ครั้งต่อเดือน	ตั้งแต่มีการเปล่ียนโครงสร้างค่าตอบแทนของไรเดอร์	ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ไรเดอร์ต้องเร่ง

ท�างานมากขึ้นเพ่ือให้ได้รับเงินเท่าเดิม	ท�าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่าย	การรวมตัวประท้วงครั้งนี้จึง	

เรียกร้องให้บริษัทมีมาตรการรับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุของไรเดอร์	โดยต้องมีค่าชดเชยให้ไรเดอร	์

อย่างน้อย	100,000	ดอลลาร์ไต้หวัน	เมื่อไรเดอร์ประสบอุบัติเหตุ	(Hioe,	2021)

นอกจากในประเด็นเรื่องการลดค่าตอบแทนและความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	อีกหนึ่งชนวนเหต	ุ

คือเหตุการณ์ในอดตีเมือ่ปี	ค.ศ.	2019	เมือ่มไีรเดอร์เสยีชวิีตระหว่างการท�างานจ�านวน	2	คน	โดยทัง้	2	เหตุการณ์	

เกิดขึน้ภายในเวลา	3	วัน	ซ่ึงเป็นไรเดอร์จากบรษัิทฟู้ดแพนด้า	(Foodpanda)	และอูเบอร์อตีส์	(Uber	Eats)	แต่

เนื่องจากอาชีพไรเดอร์กับบริษัทแพลตฟอร์มมีความสัมพันธ์แบบลูกจ้างชั่วคราว	(temporary	contractor)	

บริษัทจึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุดังกล่าว	เพราะไรเดอร์ไม่ได้มี

สถานะเป็นลูกจ้าง	(Hioe,	2021)	การเรียกร้องของกลุ่มไรเดอร์ท�าให้กระทรวงแรงงานของไต้หวันต้องตั้ง	

คณะกรรมการสอบสวนและได้ข้อสรปุว่าไรเดอร์เป็นลกูจ้าง	ไม่ใช่ลกูจ้างชัว่คราว	(temporary	contractor)	โดย	

พิจารณาจากข้อปฏิบัติท่ีบริษัทมีกฎให้ไรเดอร์ต้องสวมชุดยูนิฟอร์มของบริษัท	และบริษัทมีอ�านาจควบคุม	

สอดส่องการท�างานของไรเดอร์	บรษัิทจงึมสีถานะเป็นนายจ้าง	มหีน้าทีต้่องรบัผดิชอบเรือ่งความปลอดภยัของ

ไรเดอร์ด้วย	และต้องจ่ายค่าชดเชยให้ไรเดอร์ที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการท�างานเป็นจ�านวนเงินสูงสุด	65,000	

ดอลลาร์ไต้หวัน	อย่างไรก็ตาม	ทั้งบริษัทอูเบอร์อีตส์และฟู้ดแพนด้าไม่ยอมรับค�าสั่งดังกล่าว	จึงได้ยื่นฟ้องคดี

ปกครองต่อฝ่ายรัฐบาลต่อไป	(Eliott	&	Yang,	2021)	

การก�าหนดสถานะไรเดอร์ของเนเธอร์แลนด์และไต้หวันมีความแตกต่างกัน	เพราะลักษณะข้อ

ก�าหนดของไต้หวันไม่เคร่งครัดเท่ากับเนเธอร์แลนด์	ท�าให้บริษัทแพลตฟอร์มสามารถแก้ไขสัญญาระหว่าง	

ไรเดอร์ได้ง่าย	และคงไว้ซึง่สถานะแบบแรงงานอสิระของไรเดอร์ได้ดงัเดมิ	เช่น	รฐับาลไต้หวนัก�าหนดไว้ว่าการ

สวมชุดยนูฟิอร์มของไรเดอร์แสดงถึงการเป็นพนกังานประจ�า	บรษิทัแพลตฟอร์มกต็อบโต้กฎหมายดงักล่าวโดย
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การยกเลิกชุดยูนิฟอร์มของไรเดอร์เท่านั้น	หรือการอนุญาตให้ไรเดอร์สามารถท�างานในหลายแพลตฟอร์มได้	

เพื่อแสดงให้เห็นว่าไรเดอร์ท�างานอย่างอิสระ	แต่รัฐบาลไต้หวันไม่ได้เข้ามาจัดการแก้ปัญหาความเปราะบาง

ด้านต่างๆ	ของไรเดอร์	เช่น	เรือ่งค่าตอบแทนและสวสัดกิารทางสงัคมต่างๆ	นอกจากนัน้รฐับาลไต้หวนัยงัไม่ได้	

เข้าไปจดัการเรือ่งระบบอลักอรทิมึทีไ่ม่มคีวามโปร่งใสและท�าให้ไรเดอร์ถกูควบคมุอย่างเข้มงวดโดยบรษิทัผ่าน

ระบบแพลตฟอร์ม	

การก�าหนดกฎหมายดงักล่าวไม่ได้มองไปทีส่าเหตขุองปัญหาทีแ่ท้จรงิในอาชีพไรเดอร์	ท�าให้ปัจจบุนั

ไรเดอร์ในไต้หวันส่วนใหญ่ยงัคงมสีถานะเป็นแรงงานอสิระ	เพราะบรษัิทได้แก้ไขข้อสญัญาให้เป็นอสิระมากขึน้

เพื่อหลีกเลี่ยงค�าสั่งของรัฐ	นอกจากนั้นยังได้ส�ารวจความคิดเห็นของไรเดอร์จ�านวน	184	คน	ที่มีต่อค�าตัดสิน

ของรฐับาลไต้หวันซ่ึงตดัสินว่าไรเดอร์มสีถานะเป็นลูกจ้าง	พบว่าร้อยละ	45	ของไรเดอร์สนับสนนุรฐับาลไต้หวัน

ทีก่�าหนดลกัษณะของไรเดอร์ในฐานะลกูจ้าง	ขณะทีร้่อยละ	28	ต้องการให้สถานะของไรเดอร์เป็นแรงงานอสิระ

ท่ัวไป	และร้อยละ	14	ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการเป็นลกูจ้างกับแรงงานอสิระของอาชพีไรเดอร์	การทีม่ี

ผูเ้หน็ด้วยกบักฎหมายของรฐับาลครัง้นีไ้ม่ถงึครึง่	สะท้อนให้เหน็ปัญหาของข้อก�าหนดกฎหมายทีม่ปัีญหาและ

ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มไรเดอร์	(Peng-min,	Hsin-yun,	&	Ye,	2019)	

  ประเทศนอร์เวย์ 
บริษัทแพลตฟอร์มส่งอาหารท่ีได้รับความนิยมในนอร์เวย์	คือ	เดลิเวอรู	(Deliveroo),	ฟู้ดดอรา	

(Foodora)	และอเูบอร์อีตส์	(Uber	Eats)	ในปี	ค.ศ.	2019	ได้เกิดปรากฏการณ์ทีน่่าสนใจ	นัน่คอื	เหตุการณ์ที่

ไรเดอร์ของบรษัิทฟูด้ดอราได้ประท้วงนดัหยดุงานเพือ่เรยีกร้องให้บรษิทัเพิม่ค่าตอบแทนและค่าชดเชยส�าหรบั

อปุกรณ์และเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการท�างาน	การประท้วงดังกล่าวสามารถบรรลขุ้อตกลงได้	จงึนบัว่าเป็น	

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่การหารือระหว่างลูกจ้างไรเดอร์กับบริษัทประสบความ

ส�าเร็จผ่านวิธีการประท้วง	

บรษิทัฟูด้ดอราเป็นบรษิทัแพลตฟอร์มส่งอาหารสญัชาติเยอรมนัทีเ่ข้ามาด�าเนนิงานใน	15	ประเทศ	

โดยใช้จกัรยานเพือ่ส่งอาหารจากร้านอาหาร	36,000	แห่ง	บรษิทัเริม่ด�าเนนิการในนอร์เวย์ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	2015	

ซึ่งในช่วงเปิดตัวบริษัทก็ได้ท�าสัญญากับไรเดอร์ในฐานะลูกจ้าง	(employee)	แต่ไรเดอร์ส่วนใหญ่จะมีสัญญา	

การท�างานแบบพาร์ตไทม์กับบริษัท	ปัจจุบันบริษัทฟู้ดดอราในนอร์เวย์มีลูกจ้างทั้งหมด	600	คน	มีอายุเฉลี่ย

ราว	25	ปี	และท�างานโดยเฉลี่ย	16	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	ในหมู่ไรเดอร์ประกอบไปด้วยผู้อพยพจ�านวนมาก	

นอกจากผู้อพยพก็มีไรเดอร์จ�านวนหนึ่งที่เป็นนักเรียน	นักศึกษา	และผู้ท�างานส่งอาหารในลักษณะพาร์ตไทม	์

ท�าให้ลักษณะของไรเดอร์ในฟู้ดดอรามีความหลากหลายสูง	เนื่องจากลักษณะการท�างานของไรเดอร์ที่ความ

เป็นเอกเทศและโดดเด่ียว	โอกาสที่ไรเดอร์จะได้พบปะพูดคุยกันจึงน้อย	เช่นเดียวกับกรณีของบริษัทอูเบอร์

ท่ีเป็นบริการรับส่งลูกค้าผ่านรถยนต์	ท�าให้โอกาสท่ีจะเจอไรเดอร์อื่นๆ	น้อย	แต่ไรเดอร์ของบริษัทฟู้ดดอรา

นั้นมีลักษณะแตกต่างออกไป	เนื่องจากพวกเขาต้องรออาหารที่หน้าร้านอาหารด้วยกัน	ท�าให้มีโอกาสได้

พบปะพดูคยุกบัไรเดอร์คนอืน่ๆ	นอกจากการพบปะในเวลาท�างาน	พวกเขายงันดัพบปะกนัเป็นประจ�าทีจ่ตัรุสั	

Youngstorget	ในเมืองออสโล	ท้ังการพบกันในระหว่างการท�างานและนอกเวลาท�างานท�าให้ไรเดอร์ของ	

ฟู้ดดอราเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้น	และได้ร่วมพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ	จนน�าไปสู่การประท้วงนัดหยุดงานในเวลา

ต่อมา	(Lindahl,	2019)
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การประท้วงเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าส�านักงานใหญ่ของสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งนอร์เวย์	

(Norwegian	Confederation	of	Trade	Unions	-	LO)	โดยการประท้วงกินเวลาเกือบ	6	สัปดาห์	พวกเขา	

ปักหลักบริเวณนั้น	มีการกางเต็นท์ขนาดใหญ่เพื่อตั้งร้านซ่อมจักรยานและเสนอบริการซ่อมจักรยานแก่

ประชาชนฟรี	มีการแจกอาหาร	อีกทั้งยังจัดสาธิตการปั่นจักรยาน	เนื่องจากไรเดอร์มองว่าตนเป็นผู้ที่ใกล้ชิด

กับจักรยานมากและมีความรู้เรื่องจักรยานสูง	พวกเขาจึงอยากเผยแพร่ความรู้นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อชาวเมือง	

อีกท้ังยังได้สร้างเพจ	Facebook	เพ่ืออัปเดตสถานการณ์การประท้วง	ด้วยเหตุนี้การประท้วงจึงได้รับความ	

สนใจจากสื่อและประชาชนอย่างมาก	ท�าให้จ�านวนสมาชิกของสหภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดการประท้วง

นดัหยดุงาน	ในท้ายทีสุ่ดการประท้วงของไรเดอร์กส็ามารถบรรลขุ้อเรยีกร้องได้	โดยเกดิเป็นข้อตกลงทางภาษี	

(Tariff	Agreement)	ระหว่างสหพันธ์สหภาพแรงงาน	(Fellesforbundet)	และบริษัทฟู้ดดอราในนอร์เวย	์

ข้อตกลงมเีนือ้หาว่าบรษัิทจะต้องขึน้ค่าจ้างให้แก่ไรเดอร์ทีเ่ป็นลกูจ้างประจ�า	โดยไรเดอร์ต้องได้รบัค่าตอบแทน

เพ่ิมขึ้นจากเดิมราว	15,000	โครนต่อปี	อีกทั้งจะได้รับเงินช่วยเหลือในช่วงฤดูหนาวและค่าชดเชยส�าหรับ

การใช้อุปกรณ์การท�างานของตนเอง	อาทิ	จักรยาน	ชุดยูนิฟอร์ม	และสมาร์ตโฟน	ในข้อตกลงยังได้ระบุให้

ไรเดอร์ที่ออกจากงานก่อนก�าหนดต้องได้รับค่าชดเชยอีกด้วย	เนื่องจากข้อตกลงนี้ถูกกระท�าโดยสหพันธ์

สหภาพแรงงาน	(Fellesforbundet)	ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงมีผลต่อไรเดอร์ทั่วประเทศที่มีสถานะ	

เป็นลูกจ้าง	(innlegg,	2019)	

แม้นอร์เวย์จะไม่ใช่ประเทศแรกท่ีประสบความส�าเรจ็ในการสร้างข้อตกลงร่วมกบับรษิทั	แต่นับว่าเป็น

คร้ังแรกท่ีกลุม่ไรเดอร์สามารถบรรลขุ้อตกลงร่วมผ่านวธีิการประท้วงนดัหยดุงานได้ส�าเรจ็	ปรากฏการณ์ครัง้นี้

จงึเป็นหมดุหมายส�าคญัในเศรษฐกจิแพลตฟอร์ม	(Platform	Economy)	ว่าแรงงานยงัสามารถรวมตวักนัเพือ่	

ก�าหนดข้อเรียกร้องได้เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทแพลตฟอร์ม	แม้ลักษณะการท�างานที่เป็นอิสระ

จากกันจะไม่เอื้ออ�านวยให้เกิดการรวมกลุ่มก็ตาม	แต่ในกรณีของนอร์เวย์ท�าให้เห็นว่าแม้ในกลุ่มไรเดอร์จะมี

ความหลากหลายสูง	แต่ก็ยังสามารถประสบความส�าเร็จในการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องได้	ส่วนหนึ่งมาจากแรง

สนบัสนนุของสือ่และประชาชน	ซ่ึงเกดิจากการทีก่ลุม่ไรเดอร์รวมกลุม่อย่างสร้างสรรค์	ทัง้การเปิดให้ประชาชน

มาซ่อมจกัรยานฟร	ีการแจกอาหาร	การสาธติการป่ันจกัรยาน	อกีทัง้ยงัน�าเสนอภาพการประท้วงผ่านสือ่สงัคม

ออนไลน์อย่างสม�า่เสมอ	ท�าให้การประท้วงคร้ังนีไ้ด้รบัความสนใจในวงกว้าง	อย่างไรกต็าม	ข้อแตกต่างประการ

ส�าคัญที่ไรเดอร์ในนอร์เวย์แตกต่างจากประเทศอ่ืน	คือ	สถานการณ์การจ้างงาน	เนื่องจากไรเดอร์ในนอร์เวย์

ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้าง	และอาชีพเดอร์ยังอยู่ภายใต้สหพันธ์สหภาพแรงงาน	(Fellesforbundet)	ท�าให้

การเรียกร้องได้รับการสนับสนุนมากขึ้น

  ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาชพีส่งอาหารเป็นอาชพีท่ัวไปทีพ่บได้สหรฐัฯ	ในส่วนนีจ้ะขอยกกรณศีกึษาทีเ่กดิขึน้ในรฐันิวยอร์ก	

ปัจจุบันนิวยอร์กมีพนักงานส่งอาหารท้ังแบบสังกัดร้านอาหารและแพลตฟอร์มจ�านวน	65,000	คน	บริษัท	

แพลตฟอร์มส่งอาหารที่ได้รับความนิยม	คือ	ดอร์แดช	(Doordash),	อูเบอร์อีตส์	(Uber	Eats)	และกรับฮับ	

(Grubhub)	ไรเดอร์ในนวิยอร์กต้องเผชญิสภาวะการท�างานทีย่�า่แย่	ทัง้ค่าแรงต�า่	งานหนกั	ระบบอลักอรทิมึของ	

แอปพลิเคชันที่ไม่เป็นธรรม	อีกทั้งไรเดอร์ยังต้องประสบปัญหาถูกปล้นจี้ระหว่างการท�างานอยู่บ่อยครั้งและ	

ไม่ได้รับการคุ้มครองจากต�ารวจอย่างเหมาะสม	
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จากการส�ารวจโดยสถาบันแรงงานแห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์	(The	Worker	Institute	at	Cornell	

University’s	School)	ร่วมกับกลุ่มผู้อพยพที่เป็นนักเคลื่อนไหวหรือสหภาพไรเดอร์ละติน	(Los	Deliveristas	

Unidos)	และศูนย์แรงงานเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้อพยพ	(The	Workers	Justice	Project)	เมื่อต้นเดือน	

กันยายน	ปี	ค.ศ.	2021	จากกลุ่มตัวอย่างไรเดอร์หลายบริษัทแพลตฟอร์ม	จ�านวน	500	คน	พบว่าไรเดอร์ใน

นวิยอร์กกว่าร้อยละ	54	เคยถูกปล้นระหว่างไปส่งอาหาร	อกีร้อยละ	30	เคยโดนท�าร้ายใขณะถกูปล้น	ร้อยละ	

42	เคยประสบปัญหาได้รบัค่าจ้างต�า่กว่าทีค่วรจะเป็น	ส่วนใหญ่จะได้รับค่าตอบแทนเฉลีย่เพยีง	7.87	ดอลลาร์

สหรฐัต่อชัว่โมงเท่านัน้	ซ่ึงต�า่กว่าค่าแรงขึน้ต�า่ของแรงงานในนิวยอร์กทีจ่ะได้รบัเงนิเฉลีย่ราว	15	ดอลลาร์สหรฐั

ต่อชัว่โมง	และบางคร้ังกไ็ม่ได้รับค่าตอบแทนเลย	เกือบร้อยละ	50	เคยประสบอบัุติเหตุขณะท�างาน	และไรเดอร์	

อีกร้อยละ	75	กล่าวว่าพวกเขาต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ	โดยไม่ได้รับ

ค่าชดเชยจากบริษัทเลยแม้แต่น้อย	ผลส�ารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสภาพการท�างานท่ีอันตรายต่อไรเดอร	์

นอกจากนัน้ไรเดอร์ยงัถูกเลอืกปฏบัิตจิากร้านอาหาร	โดยไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าห้องน�า้ของร้าน	(Mays,	2021)

สิ่งที่เป็นชนวนให้กลุ่มไรเดอร์ลุกข้ึนมาเรียกร้องสิทธิของตนเอง	คือ	การถูกจี้ปล้นระหว่างท�างาน	

เพราะบางรายถึงขั้นโดนขโมยจักรยาน	ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือการท�างานหลักของไรเดอร์	จักรยานที่ไรเดอร์

ในนวิยอร์กใช้เป็นจกัรยานไฟฟ้าทีม่รีาคาค่อนข้างสงูและไรเดอร์ต้องเป็นผูจ้ดัหามาเอง	การถกูขโมยเครือ่งมอื	

ในการท�างานหลักเปรียบเสมือนกับฟางเส้นสุดท้ายที่ขาดลง	ตามข้อมูลขององค์กรต�ารวจแห่งนิวยอร์ก	

(New	York	Police	Department	-	NYPD)	พบว่าในปี	ค.ศ.	2020	เหตุการณ์ไรเดอร์ถูกโจรกรรมเพิ่มข้ึนถึง	

ร้อยละ	65	โดยมกีารเข้าแจ้งความทัง้หมด	332	ครัง้	แต่ไรเดอร์บอกว่าข้อมลูดงักล่าวเป็นเพยีงแค่บางส่วนจาก

เหตกุารณ์ทัง้หมดเท่านัน้	เพราะเจ้าหน้าทีต่�ารวจมกักดีกนัไม่ให้พวกเขาแจ้งความ	และพบว่าถงึจะแจ้งความไป

ก็แทบไม่มีความคืบหน้าเลย	เนื่องจากไรเดอร์ในนิวยอร์กส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองอย่าง	

ถกูต้องตามกฎหมาย	ท�าให้ไม่ได้รบัการปกป้องคุม้ครองจากต�ารวจ	ไรเดอร์หลายคนเริม่ถอดใจไม่พึง่พาต�ารวจ

อกีต่อไป	หลายคนเริม่ประท้วงและท�าการลอ็บบี	้ร่วมมอืกบัองค์กรไม่แสวงหาก�าไรและเจ้าหน้าทีข่องเมอืงเพือ่

เสนอกฎหมายคุ้มครองสิทธิไรเดอร์	(Dzieza,	2021)

ก่อนจะเกิดการประท้วง	ไรเดอร์ได้รวมกลุ่มขนาดย่อมตามที่จอดรถใต้สะพาน	ซึ่งพวกเขาใช้เป็นที	่

พกัผ่อน	และชาร์จแบตจกัรยานไฟฟ้าและโทรศพัท์ระหว่างวนั	เนือ่งจากไรเดอร์ส่วนใหญ่เป็นผูอ้พยพจากแถบ

ละตนิอเมริกาท่ีใช้ภาษาสเปนในการสือ่สาร	ท�าให้พวกเขามค่ีอนข้างมคีวามใกล้ชดิกนัจนเกดิเป็นชมุชนไรเดอร์	

ขนาดย่อมในนิวยอร์ก	โดยคาดว่าวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19	จะท�าให้จ�านวนผู้อพยพท่ีเลือกมาท�างาน	

ไรเดอร์เพิ่มขึ้นถึง	80,000	คน	(Dzieza,	2021)

การเรียกร้องของกลุ่มไรเดอร์เริ่มจากการที่มีไรเดอร์คนหนึ่งซึ่งมีอายุเพียง	17	ปี	ถูกขโมยจักรยาน	

ไฟฟ้า	ท�าให้ไม่สามารถท�างานได้	กลุ่มไรเดอร์จึงรวมเงินกันเพื่อซื้อจักรยานใหม่ให้เขา	และเป็นครั้งแรกที่	

พวกเขาอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้อาชีพไรเดอร์	พวกเขาจึงรวมตัวกันจ�านวนกว่า	30	คน	บริเวณสวน	

สาธารณะถนนสาย	72	และถนนอัมสเตอร์ดัม	โดยขับจักรยานและบีบแตรไปทั่วพื้นที่	รวมถึงปิดถนนบริเวณ	

นัน้	การประท้วงครัง้นีม้แีนวหน้าคนส�าคญัทีเ่ป็นผูร้เิร่ิมคอืแอนโทน	ีชาเวซ	(Anthony	Chavez)	และเอลเิซโอ	

โทโฮม	(Eliseo	Tohom)	แต่เดิมชาเวซมีเพจ	Facebook	ในภาษาสเปน	ชื่อ	Chapín	en	Dos	Ruedas	หรือ	

“Guatemalan	on	Two	Wheels”	ซึง่เดมิทมีเีป้าหมายเพือ่ให้ความรูแ้ละกลยทุธ์ต่างๆ	ในการท�างานกับไรเดอร์	

ท�าให้เพจได้รับความนิยมสูงในหมู่ไรเดอร์นิวยอร์ก	ชาเวซเริ่มท�าเพจตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2019	ท�าให้เขากลายเป็น	

ผู้มีชื่อเสียงในกลุ่มไรเดอร์ด้วยกันเอง	และภายหลังได้น�าเสนอเก่ียวกับการปล้นไรเดอร์และการประท้วง
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ที่เกิดขึ้น	ท�าให้เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มเป็นที่รู ้จักในวงกว้าง	การประท้วงยังเกิดขึ้นอีกครั้งในเวลาต่อมา	

โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์แรงงานเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้อพยพ	(The	Workers	Justice	Project	-	

WJP)	ซึ่งได้ช่วยย่ืนเอกสารให้มีการชุมนุมอย่างเป็นทางการ	และชาเวซได้ประกาศนัดหมายการประท้วง	

ผ่านหน้าเพจ	ท�าให้มีผู้มาร่วมชุมนุมครั้งน้ีกว่า	100	คน	เป็นครั้งแรกที่ไรเดอร์มารวมตัวกันมากที่สุด	และ	

พวกเขาได้ร่วมกันสร้างเพจ	Deliveryboys	ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับการเตือนภัยและแจ้งจับขโมย	พวกเขายังรวม	

กลุ่มผ่านแอปพลิเคชัน	WhatsApp	และ	Telegram	เพื่อติดต่อสื่อสารกัน	การรวมกลุ่มของไรเดอร์จึงย่ิง	

เหนียวแน่นมากขึ้น	(Dzieza,	2021)

การรวมกลุ่มเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งจากการสนับสนุนของศูนย์แรงงานเพื่อความเป็นธรรมแก่

ผู้อพยพและเพจของชาเวซที่คอยกระจายข่าวแก่ไรเดอร์และชาวเมืองนิวยอร์กเสมอ	จึงได้เกิดการรวมกลุ่ม

อกีคร้ังในเดอืนตลุาคม	และจ�านวนไรเดอร์ทีม่าเข้าร่วมชุมนมุก็เพ่ิมจ�านวนไปถงึ	1,000	กว่าคน	จนน�าไปสูก่าร	

ก่อต้ังสหภาพไรเดอร์ละตนิ	(Los	Deliveristas	Unidos)	จากเดมิททีีก่ารประท้วงเป็นไปเพือ่เรยีกร้องให้ต�ารวจ	

จัดการเรื่องการจ้ีปล้นที่เกิดข้ึนแก่ไรเดอร์	สหภาพไรเดอร์ละตินได้น�าพาการประท้วงไปสู่เป้าหมายที่ไกลกว่า

เดิม	คือ	การเรียกร้องสิทธิให้แก่อาชีพไรเดอร์	(Dzieza,	2021)	โดยสหภาพได้ประกาศข้อเรียกร้องดังนี้	

1.	สิทธิในการเข้าห้องน�้าของร้านอาหารที่ไรเดอร์ไปรอรับอาหาร

2.	สิทธิที่จะได้รับค่าจ้างท่ีเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตและค่าชดเชยส�าหรับงานที่มีความเสี่ยง	

(Hazard	Pay)

3.	สทิธทิีจ่ะได้รบัการปกป้องจากการโดนโจรกรรมรถจกัรยานและเงนิค่าจ้าง	และได้รบัการคุ้มครอง

ด้านสุขภาพและความปลอดภัย

4.	สิทธิในการใช้พื้นท่ีสาธารณะส�าหรับรับประทานอาหาร	พักผ่อน	และเพื่อป้องกันตนเองจาก

สภาพอากาศที่เลวร้าย

5.	สิทธิในการรวมตัวก่อตั้งสหภาพ	(Unidos,	2021)

หลังจากการชุมนุมประท้วงในเดือนตุลาคมประสบความส�าเร็จ	พวกเขาก็ต้องการขยายการชุมนุม	

ต่อไป	โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอีกหนึ่งองค์กร	คือ	สหภาพ	SEIU	32BJ	ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของ	

สหภาพนานาชาติพนักงานผู้ให้บริการ	(Service	Employees	International	Union)	สหภาพ	SEIU	32BJ	

เคยประสบความส�าเรจ็ในการเรยีกร้องอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่	15	ดอลลาร์สหรฐัมาแล้ว	เนือ่งการชมุนมุคร้ังน้ีของ

ไรเดอร์ในนิวยอร์กได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กร	ท�าให้การเรียกร้องของพวกเขาประสบความส�าเร็จ

อย่างรวดเร็ว	(Dzieza,	2021)

จากการชุมนุมประท้วงหลายครั้ง	ในที่สุดสภาเมืองนิวยอร์ก	(New	York’s	City	Council)	ได	้

เสนอร่างกฎหมายเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่อาชีพไรเดอร์	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกเทศมนตร	ี

บิล	เดอ	บลาซิโอ	(Bill	de	Blasio)	นับว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลระดับมลรัฐพยายามควบคุมธุรกิจแพลตฟอร์ม	

ที่มีขนาดใหญ่	มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ก�าลังขยายการเติบโตอย่างรวดเร็ว	โดยร่างกฎหมายมี

ทั้งหมด	6	ชุดค�าสั่ง	ดังนี้	

1.	ร้านอาหารทุกแห่งในนิวยอร์กต้องให้ไรเดอร์สามารถใช้ห้องน�้าของร้านได้	

2.	บริษัทแพลตฟอร์มต้องเปิดเผยราคารอบบนแอปพลิเคชันต่อทั้งไรเดอร์และลูกค้า	
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3.	บริษัทแพลตฟอร์มต้องเป็นผู้จัดหากระเป๋าใส่อาหารให้แก่ไรเดอร์

4.	บรษัิทแพลตฟอร์มต้องอนญุาตให้ไรเดอร์สามารถก�าหนดระยะทางสงูสดุทีไ่รเดอร์สามารถไปรบั

และไปส่งอาหารได้	กล่าวคือ	ไม่ให้แอปพลิเคชันเป็นฝ่ายก�าหนดระยะทางเอง	เพราะบางครั้งร้านอาหารหรือ

จุดส่งอาหารอยู่ห่างจากกันเกินไป	ท�าให้ไรเดอร์ต้องเร่งความเร็วในการไปส่งอาหาร	ทั้งนี้เพราะแอปพลิเคชัน	

ก�าหนดระยะเวลาส่งอาหาร	และการขบัขีอ่ย่างรวดเรว็ท�าให้ไรเดอร์เสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตไุด้ง่าย	อกีทัง้ระยะ

ทางที่ไกลเกินไปยังไม่เหมาะสมกับค่ารอบที่ไรเดอร์ได้รับ

5.	บริษัทแพลตฟอร์มส่งอาหารทกุแห่งในนวิยอร์กต้องร่วมกันหารอืเพ่ือสร้างมาตรฐานอัตราค่าจ้าง

ขั้นต�่าให้แก่ไรเดอร์	

6.	บริษัทแพลตฟอร์มต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากไรเดอร์เพิ่มเติม	(Kimball,	2021)

อย่างไรก็ตาม	บริษัทแพลตฟอร์มส่งอาหารในนิวยอร์กยังไม่ยอมรับร่างกฎหมายดังกล่าว	และมี

ความพยายามจะยื่นฟ้องต่อศาลในกรณีค่าธรรมเนียมที่พวกเขาไม่สามารถเก็บได้	รวมถึงข้อมูลของบริษัทที่

จ�าเป็นต้องเปิดเผยหากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่าน	

ความส�าเรจ็ของกลุม่ไรเดอร์เกดิจากการรวมกลุม่อย่างเข้มแขง็ของไรเดอร์ทีเ่ป็นชาตพัินธ์ุกลุม่ละตนิ

อเมริกาใต้ท่ีใกล้ชิดกนัทางภาษาและวัฒนธรรมจนน�าไปสูก่ารเป็นชมุชนไรเดอร์ในนวิยอร์ก	และก่อตัง้สหภาพ

ไรเดอร์อย่างเป็นทางการได้ในที่สุด	ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งคือการที่กลุ่มไรเดอร์ได้รับการสนับสนุนจาก

องค์กรและสหภาพเพื่อแรงงานในนิวยอร์กมากมาย	ทั้งสหภาพ	SEIU	32BJ	และศูนย์แรงงานเพื่อความเป็น	

ธรรมแก่ผู้อพยพ	(The	Workers	Justice	Project)	ท�าให้กลุม่ไรเดอร์ประสบความส�าเรจ็ในการชมุนมุประท้วง	

ปัจจยัส�าคัญดงักล่าวยงัรวมถึงการกระจายข่าวสารให้ประชาชนทัว่นวิยอร์กได้ตระหนกัรูถ้งึความไม่เป็นธรรมที่

เกิดขึน้ในชมุชนของพวกเขา	แม้เดิมทีการชุมนุมจะเป็นไปเพื่อเรียกร้องให้ต�ารวจเข้ามาจดัการเรื่องการจีป้ล้น

ไรเดอร์เป็นหลัก	ซึ่งประเด็นดังกล่าวนับได้ว่าเป็นปัญหาของชาวเมืองนิวยอร์กเช่นกัน	ท�าให้ข้อเรียกร้องของ	

ไรเดอร์ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนด้วย	โดยการชุมนุมไปไกลกว่านั้นเมื่อสหภาพไรเดอร์ได้เสนอ	

ข้อเรียกร้องไปยังสภาเมืองนิวยอร์กถึงสิทธิที่พวกเขาพึงได้รับ	ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการได้รับความร่วมมือจาก

สหภาพ	SEIU	32BJ	และศูนย์แรงงานเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้อพยพ	(The	Workers	Justice	Project)	

ที่ต้องการให้ไรเดอร์ในนิวยอร์กได้รับสิทธิแรงงานที่เหมาะสม
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ประเทศ

สถานะทางกฎหมาย 

และการคุ้มครองแรงงานไรเดอร์

สวัสดิการที่ได้รับ 

จากบริษัทแพลตฟอร์ม

ความ

สัมพันธ์

การจ้าง

งาน

มีกฎหมาย

คุ้มครอง	

ไรเดอร	์

โดยเฉพาะ

สามารถตั้ง

สหภาพ	

แรงงาน

ได้ตาม

กฎหมาย

มี

ขบวนการ

แรงงาน	

ให้การ

สนับสนุน

ประกัน

สุขภาพ

ประกัน

อุบัติเหตุ

ประกัน	

รายได้ขัน้ต�า่

อังกฤษ

independent	

contractor		

(Deliveroo)	

and	worker		

(Uber	Eats)

- - √ - √ √

ฝรั่งเศส

worker		

(Take	Eat		

Easy,	Uber		

Eats)		

independent	

contractor		

(Deliveroo)

- - √ - √ √

สเปน employee √ √ √ √ √ √

อิตาลี
independent	

contractor
√ - √ √ √ -

เนเธอร์-	

แลนด์
employee - √ √ √ √ √

นอร์เวย์ employee - √ √ √ √ √

สหรัฐฯ	

(นิวยอร์ก)

independent	

contractor	
√ - √ - √ √

เกาหลีใต้	

(โซล)
employee - √ √ √ √ √

ญี่ปุ่น
independent	

contractor
- √ √ - √ -

ไต้หวัน
independent	

contractor
- - √ - √ -

ตารางที่ 30 ตารางสรุปความสัมพันธ์การจ้างงานและสวัสดิการที่ได้รับของไรเดอร์แต่ละประเทศ
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  ข้อสังเกตที่น่าสนใจของกรณีศึกษาจากต่างประเทศ
จากการศึกษาสถานการณ์แรงงานไรเดอร์ในต่างประเทศ	พบว่าแต่ละประเทศมีแนวทางแก้ปัญหา

ท่ีแตกต่างกนัออกไป	กรณศึีกษาทกุประเทศ	กลุม่อาชพีไรเดอร์ซึง่เป็นอาชพีทีร่วมตวักนัได้ยากล้วนได้รบัการ

สนับสนนุจากขบวนการแรงงานในประเทศ	ด้านสวสัดกิารพืน้ฐานของอาชพีไรเดอร์ทกุประเทศจากกรณศึีกษา

ได้รับการประกนัอบัุตเิหต	ุม	ี7	ประเทศ	จากกรณศีกึษา	10	ประเทศ	ทีไ่รเดอร์ได้รบัสวสัดกิารประกนัสขุภาพ	

มี	5	ประเทศจากกรณีศึกษา	10	ประเทศ	ที่ไรเดอร์สามารถรวมตัวกันต้ังเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมาย	

ส�าหรับประเด็นการก�ากบัดแูลทางกฎหมาย	พบว่าประเทศกรณศีกึษามแีนวทางด�าเนนิการ	2	แนวทาง	ได้แก่	

1. การก�ากบัดแูลโดยใช้แนวทางและกฎหมายทีม่อียูแ่ล้วเป็นเครือ่งมอื	โดยพจิารณาเป็นรายกรณี

เมือ่มข้ีอพพิาทเกดิขึน้	เช่น	กรณศีกึษาในประเทศองักฤษและฝรัง่เศส	ข้อดขีองแนวทางนีค้อืเป็นการพจิารณา

เฉพาะกรณ	ีเนือ่งจากรปูแบบการท�างานผ่านแพลตฟอร์มแต่ละประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจมคีวามแตกต่าง	

กัน	นอกจากนี้แม้แต่ในกิจกรรมประเภทเดียวกัน	แต่ละบริษัทก็มีกระบวนการท�างาน	ข้อบังคับ	และความ

สัมพนัธ์กบัคนท�างานแตกต่างกนัออกไป	จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพจิารณาเป็นรายกรณี	ค�าตัดสนิของศาลจะ

เป็นบรรทดัฐานในการก�ากบัดแูลความสมัพนัธ์การจ้างงานแบบใหม่	ข้อเสยีของแนวทางการแก้ปัญหาลกัษณะนี้	

คอืการคุ้มครองและความเป็นธรรมจะเกดิขึน้เมือ่มข้ีอพพิาทเกดิขึน้แล้วและมคี�าตดัสนิ	กระบวนการพจิารณา

อาจจะใช้เวลานาน	และบรษัิทแพลตฟอร์มมทีรพัยากรในการต่อสูท้างกฎหมายมากกว่ากลุม่ผูร้้อง	กรณศึีกษา

ในต่างประเทศพบว่าการรวมกลุ่มเพือ่ต่อรองของกลุม่อาชีพและการสนบัสนนุจากขบวนการแรงงานเป็นปัจจยั

ส�าคญัส่วนหนึง่ท่ีท�าให้ข้อเรียกร้องของกลุม่อาชีพเกิดใหม่ทีแ่รงงานอาจจะยงัไม่สามารถรวมตัวกันอย่างเข้มแขง็	

เท่าใดนักสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้

2. การก�ากบัดแูลโดยการออกกฎหมายเฉพาะส�าหรบักลุม่อาชพี เช่น	กรณีศกึษาในประเทศสเปน	

อติาล	ีและ	รฐันวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา	ข้อดขีองแนวทางนีคื้อมกีารวางแนวทางทีช่ดัเจนเฉพาะส�าหรบัอาชพีท่ีม	ี

รูปแบบการท�างานเฉพาะ	มีนิยามของความสัมพันธ์การจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจน	มีความ

โปร่งใส	เช่น	กรณีประเทศสเปนที่ก�าหนดให้บริษัทแพลตฟอร์มต้องส่งอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มให้แก่	

หน่วยงานทีก่�ากับดแูลด้วย	อย่างไรกต็าม	พบว่าบรษิทัแพลตฟอร์มยงัคงหาทางหลกีเลีย่งด้วยการปรบัสถานะ

การจ้างงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานให้หลุดจากข้อบังคับ	เช่น	การปรับสถานะการจ้างงานทั้งหมด

เป็นการจ้างงานในรูปแบบพาร์ตไทม์เพื่อให้พ้นจากข้อผูกพันทางกฎหมาย

นอกเหนือไปจากแนวทางการก�ากับดูแลทางกฎหมาย	ประเด็นที่เป็นกรณีศึกษาจากต่างประเทศ

ที่มีนัยส�าคัญ	ได้แก่	แนวคิดเรื่องการคุ้มครองคนท�างานในฐานะสวัสดิการพื้นฐานที่ต้องมี	อาทิ	การประกัน

อุบัติเหตุแม้ในกรณีประเทศที่สถานะของไรเดอร์เป็นแรงงานอิสระหรืองานพาร์ตไทม์	บริษัทแพลตฟอร์มก็ยัง

จัดให้ได้รับการประกันอุบัติเหตุและมีการประกันรายได้ขั้นต�่า	นอกจากนี้ยังมีประเด็นการรวมกลุ่มเพื่อการ

ต่อรองทางสังคม	พบว่าการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ได้รับการสนับสนุนจากขบวนการแรงงาน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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5.3 ประเด็นที่ควรพิจารณาส�าหรับประเทศไทย 

จากการส�ารวจสภาพปัญหา	ข้อถกเถยีงทางกฎหมายของประเทศไทย	กรณศีกึษาต่างประเทศ	ผูว้จิยั	

ได้สรปุประเดน็พจิารณาเพือ่น�าไปสูก่ารหาทางออกผ่านกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางสงัคม	

ดังนี้	

1. การก�าหนดสถานะความสัมพันธ์การจ้างงานของไรเดอร์ให้ชัดเจน

ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดของแรงงานคือสิทธิแรงงาน	การคุ้มครองแรงงาน	และการคุ้มครองทางสังคม	

ซึ่งเป็นประเด็นที่ผูกติดกับความสัมพันธ์การจ้างงานตามกฎหมาย	เมื่อสถานะความสัมพันธ์การจ้างงานมี	

ความคลุมเครือดังเช่นที่เป็นอยู่	เกิดสภาวะสุญญากาศของการก�ากับดูแลและคุ้มครอง	ท�าให้แรงงานไม่ได้	

รบัการคุม้ครองเพยีงพอ	ส่งผลต่อปัญหาอืน่ทีต่ามมาอกีหลายประการ	ประเดน็ความสมัพนัธ์การจ้างงานเป็น	

ประเด็นท่ีถกเถยีงกนัอย่างกว้างขวางทีส่ดุจากบรรดาประเดน็ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัอาชพีนี	้ส�าหรับมมุมองจาก	

นักวิชาการแรงงานส่วนใหญ่เสนอว่าให้มีการก�าหนดนิยามไรเดอร์เป็น	ลูกจ้าง	(employee)	เนื่องจากสภาพ	

การท�างานและปัจจัยอ่ืนๆ	ท่ีนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าเข้าข่ายความสัมพันธ์การจ้างงานรูปแบบดังกล่าว	

นักวิชาการแรงงานเสนอให้น�าทฤษฎีกระบวนการท�างาน	(Labor	Process	Theory	-	LPT)	มาเป็นกรอบใน	

การพิจารณา	ขณะที่นักวิชาการส่วนน้อยซึ่งโดยมากเป็นนักกฎหมายและนักเศรษฐศาสตร์มีมุมมองว่างาน

ลักษณะนี้มีความสัมพันธ์การจ้างงานแบบผู้รับจ้างหรือแรงงานอิสระ	ทว่ายังไม่มีงานส�ารวจความคิดเห็นของ

แรงงานว่ามองตัวเองในลักษณะใด	รายงานฉบับน้ีได้ส�ารวจและพบว่าแรงงานส่วนใหญ่พึงพอใจกับสถานะ

แรงงานอิสระ	ทีมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาท�างาน	อย่างไรก็ตาม	ผลส�ารวจนี้เป็นเพียงผลส�ารวจเบื้องต้น	

ผู้วจิยัพบว่า	มข้ีอจ�ากดัในประเดน็ความเข้าใจของแรงงานต่อรูปแบบความสมัพนัธ์การจ้างงานและความส�าคญั

ของความสัมพันธ์การจ้างงานจากผู้ให้ข้อมูล	โดยส่วนหนึ่งไม่เห็นประโยชน์จากการมีสถานะความสัมพันธ์

การจ้างงานแบบลูกจ้าง	เพราะสิทธิประโยชน์จากความคุ้มครองทางสังคมไม่จูงใจให้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการได้รบัการการคุ้มครอง	อกีทัง้รปูแบบการท�างานยงัส่งผลให้ผูท้�างานในอาชีพนีบ้างส่วนมองผูป้ระกอบ

อาชพีเดยีวกนัเป็นคูแ่ข่งทีต้่องแย่งกนัท�างาน	หรอืมองผูป้ระกอบอาชพีเดยีวกนัแต่ต่างบรษิทัว่าเป็นคูแ่ข่ง	จงึไม่

ตระหนักว่าสถานะลูกจ้างจะท�าให้สามารถรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์	ซึ่งจะ

ท�าให้สามารถต่อรองกบับรษัิทแพลตฟอร์มในเรือ่งค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ	ได้อย่างเป็นทางการภายใต้

สทิธแิรงงาน	การก�าหนดสถานะความสมัพนัธ์การจ้างงานของไรเดอร์ให้ชดัเจนจะท�าให้สทิธแิละการคุม้ครอง

ทางสงัคมมคีวามชดัเจนตามไปด้วย	กรณศีกึษาในต่างประเทศหลายประเทศมตีวัอย่างทีน่่าสนใจ	ได้แก่	กรณี

ท่ีความสัมพนัธ์การจ้างงานระหว่างไรเดอร์กบับรษิทัแพลตฟอร์มมโีอกาสเป็นไปได้ทัง้	2	รปูแบบ	ทัง้ในสถานะ

แรงงานอิสระหรอืลกูจ้าง	ขึน้อยูกั่บกระบวนการท�างาน	หรอืเลอืกแนวทางการออกกฎหมายเพือ่คุม้ครองอาชพี

ไรเดอร์โดยเฉพาะ	ดังเช่นประเทศสเปนที่ออกกฎหมายว่าด้วยไรเดอร์	(Rider	Law)	ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับ

ให้บริษัทแพลตฟอร์มทุกแห่งในสเปนต้องจ้างงานไรเดอร์ในฐานะลูกจ้างของบริษัท	

2. การปรับปรุงการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเท่าเทียมกัน

การคุม้ครองทางสงัคมของแรงงานกลุม่ต่างๆ	มคีวามเหลือ่มล�า้	ขณะทีป่ระเทศไทยมจี�านวนแรงงาน

นอกระบบมากกว่าแรงงานในระบบซ่ึงเป็นข้อเทจ็จรงิทีรั่บรูม้าตัง้แต่การส�ารวจแรงงานนอกระบบของส�านกังาน

สถิติแห่งชาติเมื่อปี	พ.ศ.	2548	แม้ส�านักงานสถิติแห่งชาติจะระบุไว้อย่างชัดเจนถึงเหตุผลในการส�ารวจ

แรงงานนอกระบบเป็นคร้ังแรกว่าเพื่อประโยชน์ด้านการขยายความคุ้มครองการประกันสังคมให้ครอบคลุม	
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ภาคเศรษฐกิจและเพื่อให้ผู้ที่ท�างานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบได้เข้าถึงระบบประกันสังคมที่เหมาะสม	

(ส�านกังานสถิตแิห่งชาต,ิ	2548)	แต่จนถึงปัจจบุนั	รปูแบบการคุม้ครองทางสงัคมของแรงงานนอกระบบยงัคง

ไม่ได้รับการพัฒนาให้เท่าเทียมกับแรงงานในระบบ	แม้จะมีการเพ่ิมให้แรงงานนอกระบบสามารถสมัครเป็น	

ผู้ประกันตนตามมาตรา	40	ใน	พ.ร.บ.	ประกันสังคม	ในปี	พ.ศ.	2556	โดยรัฐร่วมสมทบ	จากการส�ารวจ	

พบว่าผูใ้ห้ข้อมลูส่วนหนึง่ให้เหตผุลท่ีไม่ประกนัตนว่าไม่ทราบว่ามสีทิธิทีจ่ะสมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา	40	

และส่วนหนึง่ให้ข้อมลูว่าสทิธปิระโยชน์ไม่จงูใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสูก่ารเป็นผูป้ระกนัตน	เพราะผูป้ระกนั

ตนตามมาตรา	40	จะไม่สามารถรบัสทิธกิารรกัษาพยาบาลจากกองทนุประกนัสงัคมได้	แต่จะต้องใช้สทิธหิลกั

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นอกจากนีก้ฎหมายคุ้มครองแรงงานยงัไม่คุม้ครองแรงงานทีไ่ม่ได้มสีถานะความสมัพนัธ์การจ้างงาน

เป็นลกูจ้าง	ส่งผลให้การคุม้ครองในประเดน็ทีเ่ป็นข้อเรยีกร้องหลกัของแรงงานไรเดอร์	เช่น	ค่าตอบแทน	สภาพ

การท�างาน	ชัว่โมงการท�างาน	การรวมกลุม่เพือ่ต่อรอง	กลายเป็นเร่ืองทีต้่องใช้กลไกและกฎหมายอืน่เพือ่เรยีก

ร้องความเป็นธรรม	ในหลายประเทศ	หน่วยงานก�ากับดแูลท�าหน้าทีคุ่ม้ครองแรงงานและเป็นผูด้�าเนนิการฟ้อง

ร้องบริษัทแพลตฟอร์ม	แต่กรณีของประเทศไทย	ผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลกลับท�างานในลักษณะตั้งรับ	กล่าวคือ	

รอให้แรงงานมาร้องเรียนจึงด�าเนนิการและไม่สามารถอ�านวยความเป็นธรรมให้แก่แรงงานได้เนือ่งจากกฎหมาย

ไม่ครอบคลุม	โดยยังไม่เคยมีข้อเรียกร้องใดที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน

หากรัฐสามารถสร้างหลักประกันทางสังคมที่เพียงพอและเสมอภาคแก่แรงงานทุกกลุ่ม	ปัญหาใน

เรื่องการตีความสถานการณ์จ้างงานก็จะลดความส�าคัญลง	เพราะไม่ว่าสถานะการจ้างงานจะเป็นอย่างไรก็ได้

รับการคุ้มครองทางสังคมที่ไม่แตกต่างกัน

3.	การสนบัสนนุให้ไรเดอร์สามารถรวมตัวและตัง้สหภาพแรงงานไรเดอร์ โดยการแก้ไขกฎหมาย

แรงงานสัมพันธ์ให้อาชีพอิสระสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานได	้

จากการศกึษากรณีต่างประเทศ	จะเหน็ได้ว่ามบีางประเทศทีส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรยีก

ร้องสิทธิให้แก่ไรเดอร์ผ่านการจัดตั้งสหภาพแรงงานไรเดอร์ตามกฎหมาย	เพื่อที่จะสามารถต่อรองกับบริษัท

แพลตฟอร์มได้	เช่น	ประเทศญี่ปุ่น	ประเทศเกาหลีใต้	หรือแม้กระทั่งประเทศอังกฤษที่สหภาพแรงงานอิสระ

แห่งสหราชอาณาจักร	(IWGB)	พยายามผลักดันให้ไรเดอร์ของบริษัทเดลิเวอรูสามารถต้ังสหภาพแรงงาน	

ของบริษัทได้	โดยได้เจรจาและต่อรองกับบริษัทแพลตฟอร์มว่าอาชีพไรเดอร์ควรมีสิทธิตามกฎหมายในการ	

จดัต้ังหรอืเข้าร่วมสหภาพภายใต้อนสุญัญายโุรปว่าด้วยสทิธิมนษุยชน	(the	European	Convention	on	Human	

Rights)	แม้จะยงัผลกัดนัไม่ส�าเร็จ	แต่ความพยามของสหภาพแรงงานอสิระแห่งองักฤษก็สะท้อนให้เหน็ถงึความ	

เป็นปึกแผ่นของขบวนการแรงงาน	การรวมกลุ่มเพือ่ต่อรองในฐานะสทิธมินษุยชนพืน้ฐาน	ความส�าคญัของการ	

มีสหภาพแรงงานคือการท�าให้การเจรจาต่อรองและหาข้อตกลงที่เหมาะสมระหว่างแรงงานไรเดอร์กับบริษัท

แพลตฟอร์มสามารถท�าได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย	และอาจช่วยลดบทบาทของรัฐต่อข้อพิพาทแรงงาน
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ไรเดอร์หรือแรงงานในแพลตฟอร์มส่งผู้โดยสารและอาหาร	เป็นกลุ่มประชากรแรงงานที่ขยายตัว	

อย่างรวดเรว็ในปัจจุบัน	ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ	อาชพีไรเดอร์ในปัจจบุนัมปัีญหาความคลมุเครอืด้าน

สถานะและความสมัพนัธ์การจ้างงาน	ซ่ึงหน่วยงานก�ากับดแูลภาครัฐทีเ่ก่ียวข้องมองนติสิมัพนัธ์ระหว่างไรเดอร์	

กับบริษัทแพลตฟอร์มว่าไม่เข่าข่ายลักษณะของลูกจ้าง-นายจ้าง	ส่งผลต่อสิทธิแรงงานและการคุ้มครองทาง

สงัคม	ผู้ประกอบอาชพีไรเดอร์ต้องเผชญิความไม่มัน่คงด้านรายได้	ค่าตอบแทนทีต่�า่	แบกรบัต้นทนุและความ

เสี่ยง	ไม่มีอ�านาจต่อรอง	ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ	ที่พึงได้รับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	เป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้อาชพีไรเดอร์ขยายตวัมากขึน้ด้วย	

ปัจจัยสนับสนุน	2	ประการ	ได้แก่	1)	สถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีการเลิกจ้างแรงงานจากหลาย

อุตสาหกรรม	และ	2)	มาตรการเพื่อควบคุมโรคระบาดของรัฐบาลอันส่งผลต่อธุรกิจหลายประเภท	เช่น	การ

จ�ากัดไม่ให้ประชาชนออกจากบ้าน	(lockdown)	และการปิดไม่ให้เข้าไปนั่งในร้านอาหาร	มาตรการดังกล่าว

ส่งผลให้ธรุกจิหลายประเภทต้องปิดตวัลง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิภาคบรกิาร	ธุรกจิแพลตฟอร์มเตบิโตอย่าง

รวดเร็วเพราะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการช่วยขนส่งอาหารและสินค้า	ส�าหรับ

แรงงานท่ีต้องออกจากงานในภาคบรกิารอืน่อนัเป็นผลจากภาวะซบเซาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการแพร่ระบาด	

การเข้าสู่อาชีพแรงงานแพลตฟอร์มอาจเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่	

ข้อสนับสนุนส�าคัญของประเด็นดังกล่าวสามารถพิจารณาได้จากผลการส�ารวจเหตุผลหลักที่ท�าให้	

ไรเดอร์เลือกมาท�างานบนแพลตฟอร์ม	โดยเหตุผล	3	อันดับแรก	ได้แก่	1)	งานแพลตฟอร์มอิสระในการ

ท�างานและได้เป็นเจ้านายตนเอง	คิดเป็นร้อยละ	38.9	2)	ต้องการหารายได้เสริม	คิดเป็นร้อยละ	17.5	และ	

3)	เนือ่งจากตกงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19	คดิเป็นร้อยละ	16.8	ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าเหตผุลด้านการขยายตวั	

ของไรเดอร์เชื่อมโยงโดยตรงกับสถานการณ์โควิด-19	ทั้งในแง่การต้องออกจากงานประเภทอื่น	รวมถึงการ

ต้องหารายได้เสริมในช่วงที่เศรษฐกิจหดตัวเช่นนี้	ดังนั้นอาชีพแรงงานบนแพลตฟอร์มหรือไรเดอร์จึงควรถูก

น�ามาพิจารณาถึงสภาพการท�างานและสิทธิแรงงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพราะเป็นแรงงานรูปแบบใหม่

ที่ก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว	

เมื่อพิจารณาลักษณะของไรเดอร์	จากผลส�ารวจพบว่าจากกลุ่มตัวทั่วประเทศทั้ง	435	คน	เป็นเพศ

ชายถึงร้อยละ	92.6	และเป็นเพศหญิงเพียงร้อยละ	7.1	เมื่อแบ่งเป็นช่วงอายุ	พบว่าเป็นวัยแรงงานตอนต้น	

(อายุ	18-29	ปี)	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	46.9	รองลงมาคือวัยแรงงานตอนกลาง	(อายุ	30-44	ปี)	คิดเป็น

ร้อยละ	42.5	ดังนั้นไรเดอร์จึงเป็นแรงงานตอนต้นและตอนกลางโดยส่วนใหญ่	และมีวัยแรงงานตอนปลาย	

(อายุ	45-59	ปี)	เพียงร้อยละ	10.3	เท่านั้น	ซึ่งวัยแรงงานตอนต้นและตอนกลางถือเป็นแรงงานส่วนใหญ่ใน

ประเทศและถูกจ้างงานมากกว่าวัยแรงงานตอนปลาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยแรงงานตอนต้นที่มีแนวโน้มจะ

ถูกจ้างงานสูงมากที่สุด	แต่กลับหันมาประกอบอาชีพเป็นไรเดอร์มากขึ้น	อีกทั้งเมื่อพิจารณาร่วมกับผลวิจัย

เร่ืองระดับการศึกษาสูงสุดของไรเดอร์	ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด	ดังนี้	1.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	

หรือ	ปวช.	คิดเป็นร้อยละ	35.4	2.	ปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	19.5	และ	3.	มัธยมศึกษาต้น	คิดเป็นร้อยละ	

19.4	จะพบว่ามีผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดูคอืปริญญาตรเีข้ามาเป็นไรเดอร์มากเป็นอนัดบั	2	จากทัง้หมด	ทัง้ที่	

การศกึษาระดบัปริญญาตรีโดยมากเป็นการศกึษาเรือ่งเฉพาะทางเพือ่ไปประกอบอาชีพทีต้่องใช้ทกัษะสงู	ดงันัน้	

แรงงานท่ีเรียนจบปรญิญาตรคีวรจะได้ท�างานทกัษะสงูและรายได้สูง	แต่ในปัจจบุนักลบัต้องเข้าสูอ่าชพีไรเดอร์	

เป็นจ�านวนมาก	ข้อมลูจากการส�ารวจอาจสะท้อนให้เหน็ถงึต�าแหน่งงานทีม่คีวามต้องการผูจ้บการศกึษาระดบั

ปริญญาตรีลดลง	แต่การจ้างงานในภาคธุรกิจแพลตฟอร์มที่ไม่จ�าเป็นต้องมีระดับการศึกษาสูงมากข้ึนนั้นก็
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น�ามาสู่ข้อน่ากังวลใจอีกประการหนึ่ง	คือการที่วัยแรงงานตอนต้นต้องเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานจากอาชีพบน

แพลตฟอร์มแทนที่จะเริ่มเข้าสู่สายงานอื่นที่ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพซึ่งจะสามารถน�าไปต่อยอดสายงานเฉพาะ

ทางในอนาคตได้	กลุม่วัยแรงงานตอนต้นจึงนบัว่าเสยีเวลาในการฝึกฝนตนเอง	อกีทัง้ตกอยูใ่นภาวะทีเ่ข้าสูอ่าชพี

ทีไ่ม่ได้พฒันาทักษะจากการท�างานมากนกั	ไม่สามารถสร้างเส้นทางอาชพี	(career	path)	ทีจ่ะใช้ประสบการณ์	

จากการท�างานมาเพิ่มมูลค่าหรือค่าตอบแทนจากการท�างานที่มากขึ้นได้ในอนาคต	

ดังที่ได้อภิปรายในส่วนก่อนหน้า	อาชีพไรเดอร์เป็นงานรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์ม	ปัญหาส�าคัญ	

ซึ่งเป็นข้อท้าทายอาชีพเกิดขึ้นใหม่ที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือการนิยามความสัมพันธ์การ	

จ้างงาน	แรงงานแพลตฟอร์มถกูหน่วยงานรฐัใช้นยิามทางกฎหมายทีค่บัแคบตคีวามว่าเป็นแรงงานนอกระบบ	

ท่ีไม่มีสัญญาจ้างงานเป็นมาตรฐาน	ความเปราะบางทางอาชีพของไรเดอร์ถูกสะท้อนออกมาผ่านสภาพ	

การท�างานที่ไม่เหมาะสม	ทั้งชั่วโมงการท�างานที่เกินก�าหนดเวลาท�างานปกติ	(regular	working	times)	ตาม	

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	ที่ก�าหนดให้ลูกจ้างท�างานได้ไม่เกิน	8	ชั่วโมง	และสัปดาห์หน่ึง

ต้องไม่เกิน	48	ชั่วโมง	แต่โดยเฉลี่ยแล้วไรเดอร์ต้องท�างานวันละ	9-10	ชั่วโมง	หรือประมาณ	58-59	ชั่วโมง

ต่อสปัดาห์	ค่าเฉลีย่จากผลส�ารวจอาจยงัไม่สะท้อนความเป็นจรงิเท่าทีค่วร	เนือ่งจากมไีรเดอร์ซึง่ประกอบอาชีพ

เสริมที่มีชั่วโมงท�างานไม่มากมาคิดร่วมด้วยท�าให้ตัวเลขค่าเฉลี่ยถูกฉุดลง	ทว่าสามารถดูแนวโน้มชั่วโมงการ

ท�างานที่มากดังกล่าวได้จากข้อมูลซ่ึงแสดงให้เห็นว่า	เกือบ	45%	ของไรเดอร์ที่ให้ข้อมูลท�างานมากกว่า	60	

ชั่วโมงต่อสัปดาห์

นอกจากจากชั่วโมงการท�างานที่เกินจากมาตรฐานการท�างาน	จ�านวนชั่วโมงการท�างานและสภาพ

การท�างานของอาชพีไรเดอร์ยงัส่งผลให้อาชพีนีเ้ป็นอาชพีทีเ่สีย่งต่ออบุติัเหตขุณะท�างานสงูมากขึน้	เพราะต้อง

ท�างานอยูบ่นท้องถนนตลอดเวลา	การต้องตอบสนองต่อผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็เพราะแพลตฟอร์มมรีะบบการให้

คะแนนท่ีสมัพนัธ์กบัโอกาสในการได้ท�างานในอนาคต	การต้องเหลอืบมองแผนทีแ่ละข้อความทีผู่บ้รโิภคส่งเข้า

สมาร์ตโฟนอยู่ตลอดเวลา	ความไม่คุ้นชินต่อเส้นทางและสภาพถนน	ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อ

อุบัติเหตุขณะท�างาน	จากผลวิจัยพบว่าไรเดอร์ทั้งประเทศกว่าร้อยละ	33.5	เคยประสบอุบัติเหตุขณะท�างาน	

ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขท่ีสูง	และเม่ือผู้วิจัยได้ส�ารวจเพิ่มเติมเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุขณะท�างานของไรเดอร	์

ผ่านการสมัภาษณ์ท้ังในเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ	พบว่าในกลุม่ตวัอย่างไรเดอร์ทีป่ระสบอบุตัเิหตขุณะท�างาน	

ร้อยละ	44	ได้รบับาดเจบ็เลก็น้อย	เช่น	แผลถลอก	กล่าวคอื	ยงัสามารถช่วยเหลอืตวัเองได้	ขณะทีอ่กีร้อยละ	

40	ได้รับบาดเจ็บสาหัส	เช่น	ขาหัก	แขนหัก	หมดสติ	ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	และอีกร้อยละ	12	

เสียชวีติทันทใีนทีเ่กดิเหตหุรอืเสยีชวีติภายหลงัทีโ่รงพยาบาล	ดงันัน้กว่าร้อยละ	96	ของไรเดอร์ทีป่ระสบอบัุติเหตุ	

ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไป	และบางรายรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตซึ่งนับว่าเป็น	

สัดส่วนที่สูงมาก	การคุ้มครองความปลอดภัยของไรเดอร์ขณะท�างานจึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ทางบริษัท

แพลตฟอร์มต้องพิจารณา	และเมื่อประสบอุบัติเหตุ	ไรเดอร์ส่วนใหญ่ต้องพักงานและรักษาตัวมากกว่า	1	

สัปดาห์ถึงร้อยละ	54	และมีผู้ที่ต้องรักษาตัว	1-7	วัน	กว่าร้อยละ	24	ขณะที่มีผู้ที่รักษาตัวน้อยกว่า	1	วัน	อยู่

ร้อยละ	22	ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย	สามารถกลับมาท�างานได้ทันทีหลังจากพักไม่นาน	

อย่างไรก็ตาม	ผู้ท่ีต้องรักษาตัวหลายวันสามารถคิดโดยรวมได้ถึงร้อยละ	78	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง	และการ	

พักงานส่งผลกระทบต่อรายได้ของไรเดอร์โดยตรง	โดยภายในกลุ่มตัวอย่าง	ไรเดอร์ท้ังหมดกล่าวว่าพวกตน

ต้องเผชิญกับรายได้ที่ลดลงเพราะไม่สามารถไปท�างานได้	ดังนั้นการเกิดอุบัติเหตุขณะท�างานจึงส่งผลกระทบ

ต่อไรเดอร์	2	เรื่องหลัก	คือ	1)	อาการบาดเจ็บทางร่างกาย	และ	2)	รายได้ที่หายไป	
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บริษัทแพลตฟอร์มจึงควรเข้ามามีส่วนในการรับผิดชอบ	เพราะไรเดอร์นับว่าเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้

บริษัทแพลตฟอร์มเติบโต	ซึ่งจากการส�ารวจพบว่า	ไรเดอร์ท่ีประสบอุบัติเหตุร้อยละ	54	ได้รับเงินช่วยเหลือ

จากต้นสังกัดแพลตฟอร์ม	และอีกร้อยละ	46	ไม่ได้รับความเหลือด้านใดเลย	จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนที่ไม่ได้	

รับความช่วยเหลือใดๆ	เกือบกึ่งหนึ่ง	ซึ่งเกิดจากการที่กรณีการเกิดอุบัติเหตุของพวกเขาไม่อยู่ใน	“เงื่อนไข”	

ที่บริษัทตั้งไว้	เช่น	ไรเดอร์ที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางหลังจากเพิ่งส่งอาหารเสร็จ	แพลตฟอร์มตีความว่า	

ไม่ได้อยู่ในขณะท�างานบนแพลตฟอร์ม	อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือยังอิงตามระดับการท�างานของไรเดอร์	

โดยอาชีพไรเดอร์ในบางแพลตฟอร์มจะมีระดับข้ันที่บ่งบอกถึงระยะเวลาในการท�างาน	ยิ่งท�างานมากก็ย่ิงได้

ระดับสูง	ซึ่งบริษัทแพลตฟอร์มจะใช้ล�าดับขั้นดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ	โดยผู้ที่ได้ล�าดับ	

ขัน้สงูกจ็ะได้รบัการเข้าถึงประกนัอบัุตเิหต	ุขณะเดยีวกนัผูท้ีม่ลี�าดบัขัน้ต�า่กจ็ะไม่ได้รบัการประกนัหรอืได้รบัสทิธิ

ช่วยเหลอืน้อยกว่า	ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าเงือ่นไขต่างๆ	ทีบ่รษิทัแพลตฟอร์มสร้างข้ึนเพือ่การคุม้ครองไรเดอร์แบบ

มีเงื่อนไข	ไม่ควรถูกนับเป็นสวัสดิการ	แต่เป็นค่าตอบแทนแบบจูงใจให้ไรเดอร์ท�างานมากขึ้นและเป็นเงื่อนไข	

ที่บริษัทแพลตฟอร์มน�ามาใช้เป็นเนื้อหาเพื่อโฆษณาชักชวนให้แรงงานมาสมัครเป็นไรเดอร์	

ประเด็นต่อมาที่ควรน�ามาพิจารณา	คือความเหมาะสมของเงื่อนไขการประกันของแพลตฟอร์มที	่

แม้จะจดัให้มปีระกนัอบุตัเิหต	ุแต่บรษัิทประกนัคูส่ญัญามกัมเีงือ่นไขการจ่ายเป็นส่วนเพิม่เตมิจากการเบกิจ่าย

ประกันภัยภาคบังคับที่ไรเดอร์ต้องมีอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	ซึ่งคุ้มครองค่า

รักษาพยาบาลกรณบีาดเจ็บเท่าทีร่กัษาจริงไม่เกนิ	30,000	บาท	และเสยีชวีติ	35,000	บาท	ในส่วนแรก	โดย

ความเป็นจริง	ค่ารักษาพยาบาลต่อเนือ่งกรณปีระสบอบุติัเหตุสาหสัมีอตัราสงูเกินกว่าประกันภยัภาคบงัคบัและ

เงินประกนัท่ีแพลตฟอร์มให้อย่างมเีงือ่นไข	ไรเดอร์ส่วนใหญ่จงึต้องน�าเงนิตวัเองมาสมทบด้วย	ความเปราะบาง

ของอาชีพและการขาดหลักประกันทางสังคมที่เพียงพอ	ท�าให้ไรเดอร์ที่ประสบอุบัติเหตุจ�านวนหนึ่งต้องเปิด

ขอรับบริจาคจากผู้ร่วมอาชีพเดียวกัน	นอกจากนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น	ไรเดอร์ต้องพักรักษาตัวหลายวันซึ่งมี

ผลต่อรายได้ท่ีขาดหายไปเพราะไม่สามารถท�างานได้	หลายบริษัทแพลตฟอร์มไม่มีเงินชดเชยการขาดรายได้

ให้แก่ไรเดอร์เมื่อต้องรักษาตัว	หรือให้แต่จ�ากัดจ�านวนวัน

นอกจากสภาพการท�างานท่ีไม่เหมาะสมและความเส่ียงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ไรเดอร์ต้องเจอ	

ไรเดอร์ยงัต้องพบปัญหาในการท�างานหลายประการทีท่�าให้อาชพีไรเดอร์มคีวามเปราะบางยิง่ขึน้	โดยปัญหาที่

ไรเดอร์ต้องเผชญิมท้ัีงจากตวัเครือ่งมอื	คอื	แพลตฟอร์ม	และข้อขดัแย้งกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่	ได้แก่	ลกูค้า	

ร้านอาหาร	และผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์ม	ดงันี	้ประการแรก	คอื	ปัญหาจากแพลตฟอร์ม	พบว่าส่วนใหญ่มคีวาม

เกี่ยวข้องกับการรับงาน	เนื่องจากไรเดอร์ต้องใช้แพลตฟอร์มเป็นช่องทางหลักในการกดรับงาน	ดังนั้นปัญหา

บนแพลตฟอร์มจึงมีผลต่อการรับงานโดยตรง	โดยปัญหาที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่ง	คือ	ปัญหาแอปพลิเคชัน

ค้าง	กระตุก	ล่ม	ท�าให้ไรเดอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้	คิดเป็นร้อยละถึง	51.1	ปัญหารองลงมาคือ	ปัญหา

แผนที่และระบบ	GPS	โดยการปักหมุกสถานที่รับ-ส่งไม่ตรงจุด	ท�าให้ไรเดอร์ต้องเสียเวลาและเสียค่าน�้ามัน	

อีกท้ังยังได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ	คิดเป็นร้อยละ	10.5	และปัญหาการค�านวณระยะทางใน	

แอปพลิเคชันที่สั้นกว่าระยะทางจริง	ท�าให้ค่าบริการคลาดเคลื่อน	คิดเป็นร้อยละ	8.0	นอกจากนั้นยังมีผู้ที่ยัง	

ไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอีกร้อยละ	17.5	ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้ที่พบ

ปัญหา	

ข้อขดัแย้งระหว่างไรเดอร์กบัลกูค้า	พบว่าส่วนใหญ่	คดิเป็นร้อยละ	23.5	พบปัญหาด้านการสือ่สาร	

ได้แก่	ลกูค้าไม่รบัสาย	ไม่ตอบข้อความ	ตดิต่อยาก	ท�าให้เกิดความคลาดเคลือ่นในการท�างานมากทีส่ดุ	ปัญหา
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รองลงมา	คือ	ปัญหาลูกค้าปักหมุดผิดเพื่อที่จะได้ลดค่าส่ง	ซึ่งจะปักหมุดใกล้กว่าระยะทางจริง	ท�าให้ผู้ส่งต้อง

เสยีค่าน�า้มนัเพิม่และได้รบัค่าตอบแทนน้อยกว่าทีค่วรได้รบั	คดิเป็นร้อยละ	19.9	ถดัมาคอื	ปัญหาลกูค้าแสดง

อารมณ์ไม่ดีต่อไรเดอร์และข่มขู่ในการประเมิน	คิดเป็นร้อยละ	12.4

ข้อขัดแย้งระหว่างไรเดอร์กับร้านค้า	พบว่าส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	52.0	พบปัญหารออาหารนานจน	

เกนิไปมากทีส่ดุ	กล่าวคอื	ต้องรอมากกว่า	40	นาท	ีนอกจากนัน้พบปัญหาทีม่สีดัส่วนใกล้เคยีงกัน	เช่น	ปัญหา

ร้านค้าท�าอาหารไม่ตรงกับออเดอร์ลูกค้า	คิดเป็นร้อยละ	9.6	ปัญหาถูกข้ามคิว	คิดเป็นร้อยละ	7.7	ซึ่งโดย	

ส่วนใหญ่ร้านค้ามกัจะลดัควิท�าอาหารให้ลูกค้าจากหน้าร้านก่อน	ตามมาด้วยปัญหาเรือ่งร้านค้าปฏบิตัต่ิอไรเดอร์	

ไม่ดี	คิดเป็นร้อยละ	4.1	จะเห็นได้ว่าปัญหาหลักที่ไรเดอร์เจอจากร้านค้าคือการรออาหารนานจนเกินไปซึ่ง

กระทบต่อรายได้ของไรเดอร์	เพราะเป็นการตัดโอกาสรับงานอื่นๆ	ของไรเดอร์	

สุดท้ายคือ	ข้อขัดแย้งระหว่างไรเดอร์กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม	เนื่องจากไรเดอร์ต้องท�างานผ่าน

แพลตฟอร์มเป็นหลัก	ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจึงมีหน้าที่แก้ปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดระหว่างไรเดอร์กับ

แพลตฟอร์ม	ลูกค้า	และร้านค้า	โดยปัญหาที่ไรเดอร์ต้องพบมากท่ีสุดจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคือปัญหา

การติดต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยาก	คิดเป็นถึงร้อยละ	45.5	รองลงมาคือปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

ล่าช้า	คิดเป็นร้อยละ	20.7	ซึง่จะท�าให้ไรเดอร์เสยีเวลาและเสยีโอกาสรับงานอืน่ๆ	เพราะการตดิต่อผูใ้ห้บริการ

แพลตฟอร์มแต่ละครั้ง	ต้องรอจนกว่าจะได้รับการแก้ปัญหา	ไรเดอร์จึงจะสามารถรับงานต่อได้	นอกจากนั้น	

ยังมีผู้ที่ไม่เคยประสบปัญหาจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเลยอีกร้อยละ	26.3	

จะเหน็ได้ว่าปัญหาจาก	4	ปัจจยัดังกล่าว	ล้วนส่งผลกระทบต่อ	“รายได้”	ของไรเดอร์	โดยมผีลท�าให้	

ไรเดอร์เสียโอกาสรับงาน	อีกทั้งค่าตอบแทนที่ได้ยังไม่เหมาะสมด้วยปัจจัยต่างๆ	ตามที่ได้กล่าวข้างต้น	เช่น	

ลูกค้าปักหมุกผิด	ปัญหาด้านระบบ	GPS	ในแอปพลิเคชัน	ดังนั้นจากท้ังจากสภาพการท�างาน	และปัญหาท่ี	

ไรเดอร์พบจากทัง้	4	ปัจจัย	ท�าให้เหน็ความไม่เป็นธรรมต่ออาชพีของไรเดอร์	2	ประเดน็หลกั	ประเดน็แรก	คอื	

เรือ่งความมัน่คงด้านรายได้	โดยระบบการให้งานไม่เสถยีร	ท�าให้งานทีไ่รเดอร์ได้รบัแต่ละวนัไม่เท่ากนั	ส่งผล

ให้รายได้ไม่แน่นอน	โดยปัจจัยทีม่ผีลต่อการได้งานยงัคงคลมุเครอืเพราะระบบอลักอรทิมึของแต่ละแพลตฟอร์ม

ยังไม่มีความโปร่งใสชัดเจนและให้ผลลัพธ์การป้อนงานที่ไม่เท่าเทียมในแต่ละคน	นอกจากนั้นค่าตอบแทนที	่

ไรเดอร์ได้รับก็อยู่ในอัตราที่ต�่า	แม้ในช่วงแรก	อาชีพไรเดอร์จะได้รับค่าตอบแทนสูง	เนื่องจากเป็นช่วงที่บริษัท

ดึงดูดให้มีแรงงานเข้าสู่ธุรกิจแพลตฟอร์มมากข้ึน	แต่ในภายหลังเมื่อธุรกิจแพลตฟอร์มเริ่มขยายตัวและ	

ผลประกอบการรุ่งเรืองในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	บรษัิทแพลตฟอร์มก็เร่ิมปรับลดสทิธิต่างๆ	

ท่ีไรเดอร์ควรได้รับ	รวมถึงลดอัตราค่าตอบแทนให้ต�่าลงเรื่อยๆ	ซึ่งจะเห็นได้จากการประท้วงของไรเดอร์ใน

แพลตฟอร์มต่างๆ	ที่ปรากฏขึ้นในช่วงหลัง	นอกจากนั้นจ�านวนชั่วโมงการท�างานของไรเดอร์ที่เกินมาตรฐาน

ของกฎหมายแรงงานกย็ิง่เน้นย�า้ให้เหน็ถึงความเปราะบางด้านรายได้ของไรเดอร์	เพราะค่าตอบแทนทีต่�า่ท�าให้

พวกเขาต้องท�างานมากขึ้นเพ่ือจะได้มีรายได้เพียงพอ	อีกทั้งไรเดอร์หลายคนเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีหลาย

ชีวิตต้องรับผิดชอบ	ดังนั้นจึงนับว่าไรเดอร์ขาดความมั่นคงทางด้านรายได้จาก	2	ปัจจัยหลัก	คือ	ระบบการให้

งานของแพลตฟอร์มที่ไม่เสถียรและค่าตอบแทนที่ต�่า		

ประเดน็ที ่2	คอื	เรือ่งการเข้าถึงสวสัดกิารและหลกัประกนัทางสงัคม	เนือ่งจากไรเดอร์เป็นอาชพี

ทีต้่องเสีย่งอนัตรายอยูบ่นท้องถนนตลอดเวลา	แต่บรษิทัแพลตฟอร์มกลบัไม่มหีลกัประกันด้านสขุภาพทีช่ดัเจน

ในการคุม้ครองแรงงานบนแพลตฟอร์มเลยแม้แต่น้อย	อกีทัง้เงือ่นไขในการเยยีวยาทีแ่พลตฟอร์มสร้างขึน้กข็าด

ความชดัเจนและไม่มคีวามเป็นธรรม	เป็นช่องโหว่ส�าคญัทีบ่รษิทัแพลตฟอร์มใช้เพือ่หลกีเลีย่งทีจ่ะรบัผดิชอบต่อ
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การเกดิอบุตัเิหตขุองไรเดอร์	ซ่ึงจากตวัอย่างไรเดอร์ทัว่ประเทศถงึร้อยละ	60.9	มองว่าเงือ่นไขของแพลตฟอร์ม

ไม่มคีวามเหมาะสม	เนือ่งจากไม่มหีลกัประกนัทางสขุภาพหรอืหลกัประกนัทางสงัคมทีเ่ข้ามาคุม้ครองแรงงาน

อย่างชดัเจน	และเมือ่พิจารณาถึงหลักประกนัทางสขุภาพและหลกัประกนัทางสงัคมของรฐัทีไ่รเดอร์สามารถเข้า

ถึงได้	นั่นคือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(30	บาทรักษาทุกโรค)	และประกันสังคมมาตรา	40	นอกจากนั้น

ยังมีประกันสังคมมาตรา	33	ในกลุ่มไรเดอร์ที่มีงานประจ�าอยู่แล้ว	และมาตรา	39	ในกลุ่มไรเดอร์ท่ีออกจาก

งานประจ�า	แต่ยังคงเลือกเป็นผู้ประกันต้นด้วยความสมัครใจต่อ	แต่ส่วนใหญ่ไรเดอร์เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

ผ่านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถึงร้อยละ	68.8	เพราะเป็นหลักประกันสุขภาพพื้นฐานที่ประชาชนคนไทย

ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	ขณะที่มีผู้เข้าร่วมประกันสังคมมาตรา	40	เพียงร้อยละ	3.5	เท่านั้น	ซึ่งแม้ประกัน

สังคมมาตรา	40	จะมีสิทธิประโยชน์ที่ช่วยลดความเปราะบางด้านอาชีพของแรงงานอิสระได้บ้างแต่ก็ถือว่า	

ยังไม่เพียงพอ	จนท�าให้แรงงานนอกระบบไม่เห็นความส�าคัญ

สาเหตทุีไ่รเดอร์เข้าร่วมประกนัสงัคมมาตรา	40	ในสดัส่วนทีน้่อยมาก	อาจมาจากปัจจยั	2	ประการ	

คือ	1)	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการและหลักประกันทางสังคมในไทยยังไม่แพร่หลายมากนัก	ท�าให้

ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยเรื่องเหล่านี้	และ	2)	สิทธิประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนในมาตรา	40	

น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในมาตราอื่นๆ	อีกทั้งสวัสดิการทางการแพทย์ของหน่วยงานรัฐก็ล้วน

ด�าเนนิการล่าช้า	ท�าให้หลายคนมองว่าไม่คุม้ทีจ่ะเข้าสูก่ารเป็นผูป้ระกนัตนดงักล่าว	และเลอืกไปสมคัรประกนั

เอกชนแทน	ซึง่จากกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด	มผีูท้ีม่องว่าหลกัประกนัของรัฐยงัไม่ครอบคลมุ	คดิเป็นร้อยละ	51.6	

โดยในกรงุเทพฯ	มสีดัส่วนถึงร้อยละ	64.4	ขณะทีใ่นต่างจงัหวัดมผีูท้ีม่องว่าหลักประกนัของรฐัครอบคลมุดแีล้ว

ถงึร้อยละ	78.4	ตวัเลขทีแ่ตกต่างกันน้ีสะท้อนให้เหน็ถงึความแตกต่างด้านทศันคตขิองประชาชนในแต่ละพ้ืนที่

ต่อหลักประกันของรัฐ	โดยในกรุงเทพฯ	จะมีทัศนคติในเชิงบวกมากกว่าต่างจังหวัด	

จะเห็นได้ว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการและหลักประกันสังคมของรัฐ	อีกท้ังยังไม่ได้รับ

การคุม้ครองด้านอืน่ตามกฎหมายแรงงาน	เช่น	ชัว่โมงการท�างานและค่าตอบแทน	การสร้างหลกัประกนัทีจ่ะ

คุ้มครองให้มีความมั่นคง	ภาครัฐและบริษัทแพลตฟอร์ม ควรมีบทบาทมากขึ้น	

เร่ืองความสมัพนัธ์การจ้างงาน	ผลส�ารวจพบว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ต้องการเป็นแรงงานอสิระจ�านวนถงึ

ร้อยละ	51.7	รองลงมาคอืต้องการเป็นแรงงานอสิระทีม่กีารคุม้ครองทีช่ดัเจน	คดิเป็นร้อยละ	21.4	สอดคล้อง

กบัเหตผุลหลกัทีแ่รงงานส่วนใหญ่เลอืกมาท�างานบนแพลตฟอร์มในฐานะไรเดอร์	เนือ่งจากมองว่าไรเดอร์เป็น

อาชีพท่ีมีอิสระในการท�างาน	และยึดติดกับค�าว่า	“ได้เป็นเจ้านายตัวเอง”	ถึงร้อยละ	38.9	จากทั่วประเทศ	

ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่าแรงงานทีป่ระกอบอาชพีไรเดอร์ส่วนใหญ่ต้องการมสีถานะเป็นแรงงานอสิระ	อย่างไรก็ตาม	

ไม่ว่าจะมีสถานะอย่างไร	แรงงานทุกกลุ่มก็ควรมีหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสม	เมื่อพิจารณาจากข้อมูล	

ท่ีได้จากการวจัิยซ่ึงมุง่ส�ารวจสถานะและความต้องการของไรเดอร์ส่วนใหญ่	บรษัิทแพลตฟอร์มควรมกีารสนอง

ตอบต่อความต้องการของไรเดอร์	ดังนี้	

1.	ด้านการเข้าถึงบริการและสาธารณสุข	บริษัทแพลตฟอร์มควรท�าประกันสุขภาพและประกัน

อุบัติเหตุให้แก่ไรเดอร์	(ร้อยละ	50.9)	โดยไม่น�าการประกันมาเป็นเงื่อนไขของค่าตอบแทนแบบจูงใจหรือ	

ท�าให้ไรเดอร์ต้องท�างานมากขึ้น	สิทธิในการท�างานที่ปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติที่

กิจการทุกประเภทควรท�าเป็นมาตรฐาน
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2.	ด้านความมัน่คงทางรายได้	บรษัิทแพลตฟอร์มควรเพิม่ค่าตอบแทนให้แก่ไรเดอร์มากขึน้	(ร้อยละ	

34.9)	มีการประกันรายได้ขึ้นต�่าและจ�านวนรอบการวิ่งต่อวันที่เหมาะสม	(ร้อยละ	22.6)	โดยไม่น�าการแบ่ง

พื้นที่การท�างานมาเป็นปัจจัย	เนื่องจากไรเดอร์แต่ละพื้นที่มีต้นทุนในการประกอบอาชีพไม่ต่างกัน

3.	ด้านหลักประกันการว่างงานของประชากรวัยท�างาน	แพลตฟอร์มควรมีระบบการป้อนงานที่	

เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติหรือท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า

4.	ด้านความมั่นคงทางรายได้ของประชากรสูงวัย	แพลตฟอร์มควรพิจารณารูปแบบการให้ค่า

ตอบแทนแก่แรงงานที่ท�าอาชีพไรเดอร์ในฐานะงานประจ�าและมีอายุงานมากขึ้น	(ร้อยละ	21.4)

ในส่วนของภาครัฐควรออกนโยบายหรือกฎหมายเพ่ือจดัระเบยีบแรงงานบนแพลตฟอร์มให้อยูภ่ายใต้	

การคุม้ครองแรงงาน	รฐัควรมคี�าจ�ากดัความความสมัพนัธ์การจ้างงานท่ีชดัเจน	สอดคล้องกบัลกัษณะของการ	

ท�างานในปัจจุบัน	เนื่องจากปัจจุบันมีรูปแบบการท�างานหลายประเภทที่หลุดออกจากค�าจ�ากัดความเดิมที่

ตคีวามอย่างคบัแคบ	ส่งผลให้แรงงานหลายกลุม่ไม่ได้รบัการคุ้มครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน	รฐัควรต้อง

พจิารณาปรบัปรุงกฎหมายหลายฉบับ	ตวับททีไ่ม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของรปูแบบการจ้างงานและการท�างาน	

เปิดโอกาสให้บรษิทัแพลตฟอร์มสามารถหลกีเลีย่งการคุ้มครองแรงงานและอ�าพรางนติสิมัพนัธ์ความเป็นนายจ้าง-	

ลกูจ้าง	เพือ่ผลกัภาระความรบัผดิชอบต่างๆ	ให้แก่ไรเดอร์	ขดัเจตนารมณ์ของการก�ากับดแูลท่ีต้องอ�านวยความ

ยุติธรรมให้ทุกฝ่ายอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ
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ภาคผนวก
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ข้อมูลไรเดอร์
ที่ประสบอุบัติเหตุ
ระหว่างท�างาน
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กรณีที่ 1

ไรเดอร์ชายคนที่ 1 
สังกัด:	

LINE	MAN	 	

วันที่เกิดเหต:ุ	

4	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563	

เวลาประมาณ	16.00-16.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ก�าลังไปส่งของบนเส้นกาญจนาขาเข้าไปยงัเดอะมอลล์บางแค	(สะพานข้ามบรเิวณ	

ศาลเจ้าแม่ทับทมิ)	แล้วมรีถพ่วงขบัมาก�าลงัจะขึน้สะพาน	แต่ระหว่างนัน้หนิจากรถพ่วงได้หล่นลงมาใส่ขา	ท�าให้

ขาหัก	2	ท่อน

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนไม่ได้รบัการเยยีวยาจากต้นสงักดัเลยเนือ่งจากในแพลตฟอร์ม	LINE	MAN	ถ้า	

ผู้ขับไม่มียศตามทีก่�าหนดกจ็ะไม่ได้รบัการคุม้ครอง	โดยยศของ	LINE	MAN	จะได้จากจ�านวนการรบังาน	หาก	

มีงานที่ได้รับมาก	ยศก็จะสูงขึ้น	ยิ่งยศสูงขึ้น	การคุ้มครองก็จะมากขึ้นไปด้วย	โดยผู้ประสบเหตุได้ยกตัวอย่าง

เช่น	“รับงาน 200 งาน ได้ยศ 1 จะได้รบัประกนัอบุตัเิหตฟุร ีรบังาน 300 งาน ได้ยศ 2 ถงึจะได้รบัค่าประกนั

อบุตัเิหตแุละค่าฌาปนกจิบพุการี”	นัน่เท่ากบัว่าในอบุตัเิหตคุรัง้นี	้ผูป้ระสบเหตเุป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทัง้หมด	

ไม่มีการเยียวยาใดๆ	จากทางสังกัด	ซึ่งผู้ประสบเหตุมองว่าเหมาะสมแล้ว	โดยให้เหตุผลไว้ว่า	“แพลตฟอร์ม 

LINE MAN ไม่ได้มเีป้าหมายไว้เพือ่ให้ได้สวสัดกิาร เพราะทางแพลตฟอร์มไม่ได้บงัคบัให้ท�าทกุวนัตลอดเวลา 

8 ชัว่โมงเหมอืนบริษทัท่ัวไป ถ้าไม่ได้สนใจเร่ืองสวสัดกิารก็ท�าเพือ่แค่หาเงนิเท่าน้ันพอครบั”	ผูป้ระสบเหตกุล่าว
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กรณีที่ 2

ไรเดอร์ชายคนที่ 2 
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2563

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ก่อนหน้านี้ผู้ประสบเหตุไม่ได้มีอาชีพประจ�าเป็นไรเดอร์	แต่มาท�าเพราะแฟนของตนประสบอุบัติเหตุจากการ

ขับรถส่งอาหาร	ท�าให้ขาของแฟนหัก	ผู้ประสบเหตุจึงได้มาขับส่งอาหารแทนและเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ปัจจุบันแฟนของผู้ประสบเหตุได้ขอความช่วยเหลือบริจาคเงินในกลุ่มเฟซบุ๊กที่เป็นโครงข่ายเก่ียวกับไรเดอร	์

ขบัรถส่งอาหาร	ท�าให้มคีนโอนเงนิบริจาคช่วยเหลอืมากพอสมควร	เนือ่งจากตนเองขาดรายได้เพราะไม่สามารถ

ท�างานได้	(ขาหกัอยู)่	และสญูเสยีคนท่ีรักไป	แต่ประเดน็ส�าคญัคอื	ไม่ได้รบัความคุ้มครองประกันการช่วยเหลอื

จาก	Grab	เนือ่งจากชือ่ผูข้บัท่ีประสบอบัุตเิหตแุละทะเบยีนรถจกัรยานยนต์ไม่ตรงกบัทีล่งทะเบยีนไว้	ท�าให้แฟน	

ของผู้ประสบเหตุได้รับเงินคุ้มครองจากประกันและ	พ.ร.บ.	อื่นๆ	เท่านั้น
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กรณีที่ 3

ไรเดอร์ชายคนที่ 3
สังกัด:	

Foodpanda	

วันที่เกิดเหต:ุ	

2	มกราคม	พ.ศ.	2564

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตถูุกรถชนขณะก�าลงัส่งอาหารบนแพลตฟอร์มของ	Foodpanda	ส่งผลให้ขาหกั	2	ข้างและเส้นเอ็น	

ขาฉกีขาดจงึถกูน�าตวัส่งโรงพยาบาล	หมอวนิจิฉยัว่าจ�าเป็นจะต้องตดัขาข้างทีต่ดิเชือ้	ส่งผลให้ครอบครวัของผู้

ประสบเหตุต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูงมาก	ทั้งค่ารักษาพยาบาลและการขาดรายได้จากการเกิดอุบัติเหตุ	

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

เบือ้งต้นครอบครวัได้ประกาศขอความช่วยเหลอืจากเพือ่นร่วมอาชพีผ่านการโพสต์ลงเฟซบุก๊กลุม่	commutiny	

ของ	Foodpanda	เพื่อขอเงินสมทบช่วยเหลือ	ปัจจุบันผู้ประสบอุบัติเหตุได้เข้ารับการรักษาอยู่ท่ีโรงพยาบาล	

รามาธิบดี	และได้ให้ข้อมูลว่าตนมีสิทธิ	พ.ร.บ.	คู่กรณี	500,000	บาท	และ	พ.ร.บ.	รถของ	Foodpanda	

อกี	30,000	บาท	อกีทัง้ยงัสามารถใช้สทิธบิตัรทองท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีได้	ท�าให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้

บางส่วนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ	
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กรณีที่ 4

ไรเดอร์หญิงคนที่ 1 
สังกัด:	

Foodpanda	

วันที่เกิดเหต:ุ	

13	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	

ช่วงเวลาประมาณ	21.40-22.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตลุาออกจากงานประจ�าและมาขบั	Foodpanda	อย่างเตม็ตวั	โดยขบัอยูใ่นเขตศรรีาชา	ผูป้ระสบเหต	ุ

มีห้องเช่าและลูก	3	คนที่ต้องดูแล	โดยคนเล็กต้องจ้างคนมาเลี้ยงดูเพราะตนไม่มีเวลา	ท�าให้มีภาระค่าใช้จ่าย	

สงูมาก	โดยวันเกดิเหตไุด้ประสบอบัุติเหตรุะหว่างเดนิทางกลับบ้าน	(มลีกูคนโตซ้อนท้ายมาด้วย)	และมรีถยนต์

ตดัหน้าจงึเบรกกระทนัหนัท�าให้รถเสยีหลักล้ม	ส่งผลให้ขาข้างหนึง่ขยบัไม่ได้	เส้นเอน็ขาด	2	เส้น	ไม่สามารถ

ท�างานได้	3-4	สัปดาห์	ลูกที่ซ้อนมาด้วยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและมีรอยถลอกตามร่างกาย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตไุด้ให้ข้อมลูว่าตนได้รบัเงนิประกนัจาก	พ.ร.บ.	ต่างๆ	รวมไปถงึค่าสนิไหมจาก	Foodpanda	แต่ตน	

ไม่สะดวกเปิดเผยจ�านวนเงนิ	บอกเพยีงนอกจากเงนิคุม้ครอง	พ.ร.บ.	และจากต้นสงักดั	Foodpanda	เธอยงัต้อง	

จ่ายเงินส่วนเกนิเพิม่จากการรกัษาในโรงพยาบาลอกีเพราะจ�านวนเงนิท่ีต้องจ่ายสงูกว่าการคุม้ครองทีเ่ธอได้รบั
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กรณีที่ 5

ไรเดอร์ชายคนที่ 4
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต	ุ:	

9	สิงหาคม	พ.ศ.	2563	

ช่วงเวลาประมาณ	16.00-17.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

เหตเุกดิที	่ถนนบางแสน-อ่างศลิา	เขาสามมุก	ผูป้ระสบเหตเุป็นพาร์ตเนอร์	Grab	food	ชลบรุ	ีทีป่ระสบอบุตัเิหตุ	

ขณะรับงาน	ท�าให้ขาหัก	1	ข้าง	ต้องผ่าตัดใส่เหล็ก	ส่วนขาอีกข้างข้อเท้าแตก	

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

เบือ้งต้นผู้ประสบเหตใุห้ข้อมลูว่า	บรษัิทได้ให้เงนิช่วยเหลอืเป็นเงนิประกันคุม้ครองผูข้บัขีแ่ล้วเป็นวงเงนิจ�านวน	

50,000	บาทตามข้อตกลงในการประกนัพาร์ตเนอร์ผูข้บัขีป่ระเภทจกัรยานยนต์	(ถ้าเป็นรถยนต์จะได้	100,000	บาท)	

และปัจจุบันได้รับเงินสมทบจากเพื่อนร่วมอาชีพจากการประกาศขอความช่วยเหลือในกลุ่มสังคม	Grab	food	

ท�าให้ตนสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วนแล้ว	
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กรณีที่ 6

ไรเดอร์ชายคนที่ 5
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

ไม่ทราบแน่ชัด

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูเ้สยีชวีติส่งงานเสร็จและก�าลงัเดินทางกลบัเพือ่ไปรอรบังานต่อแต่เกิดอบุตัเิหตขุึน้	ท�าให้เสยีชวีติ	ณ	ทีเ่กิดเหตุ

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

จากการสอบถาม	ทางทีมงานเพจได้ตามเร่ืองและประสานงานกับทางบริษัทอยู่ตลอด	รวมถึงมีการประกาศ

ตามหาญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อรับฟังข้อชี้แจงทั้งหมดในการเรียกเงินทดแทน	จนข้อสรุปออกมาว่าทางบริษัท

ต้นสังกดัขอเป็นเจ้าภาพงานศพให้	ส่วนเรือ่งประกนัชวีติ	ผูเ้สยีชวีติกอ็ยูใ่นเกณฑ์การคุม้ครอง	(เดมิทไีม่อยู่ใน	

การคุม้ครองเพราะไม่อยูใ่นช่วงรบังาน	เนือ่งจากผูเ้สยีชวีติส่งงานไปแล้ว	แต่บรษิทัแจ้งว่าขณะเกดิเหตมุงีานเด้ง	

เข้ามา	1	งาน	เป็นงานซ้อน	ท�าให้ถอืว่าอยูใ่นการคุม้ครอง)	ทางบรษิทัจงึแจ้งว่าหลงัจากงานศพเสรจ็สิน้ให้ญาตนิ�า	

เอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมายื่นเพ่ือรับเงินประกันตามข้อตกลง	โดยจะได้รับเงินชดเชยภายในเวลา	21	วัน	

นับตั้งแต่ที่ยื่นเอกสาร
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กรณีที่ 7

ไรเดอร์หญิงคนที่ 2
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

19	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	

ช่วงเวลาประมาณ	13.00-14.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ญาติผู้เสียชีวิตได้ให้สัมภาษณ์ว่า	ผู้เสียชีวิตเพิ่งเริ่มอาชีพไรเดอร์ได้	1	เดือน	โดยวันเกิดเหตุ	ผู้เสียชีวิตก�าลัง	

รับงานส่งอาหารร้านขนมจีนเจ๊เฉย	เพชรบุรี	ซอย	10	แต่เกดิอบุตัเิหตเุฉีย่วกบัรถเป๊ปซีท่�าให้เสยีหลกัและโดน

รถสิบล้อทับเสียชีวิต	ณ	ที่เกิดเหตุทันที

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ญาตผิูเ้สยีชวีติให้ข้อมลูว่าเบือ้งต้นทางบรษัิทถือว่าอุบตัเิหตคุรัง้นีอ้ยูใ่นการคุม้ครอง	และชดเชยให้แก่ครอบครวั

ผูเ้สยีชวีติเป็นจ�านวนเงนิ	200,000	บาท	ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ	ทางครอบครัวกต้็องส�ารองจ่ายเองไปก่อน	ซึง่การ

จะได้เงินคุ้มครองการเสียชีวิตนั้นต้องใช้เอกสารที่ค่อนข้างเยอะพอสมควร	อีกทั้งกว่าจะได้รับเงินนั้นใช้เวลา

นานมาก	ซึ่งตามเงื่อนไขจะต้องได้รับภายใน	3	สัปดาห์หลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว
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กรณีที่ 8

ไรเดอร์ชายคนที่ 6
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

14	มีนาคม	พ.ศ.	2563	

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นลูกชายของผู้ประสบเหตุได้ให้ข้อมูลว่า	คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์อีกคัน	

จนท�าให้บาดเจบ็กระดกูไหปลาร้าหกั	ปากแตกและฉกี	บนร่างกายมแีผลเตม็ตวั	ขณะก�าลงัขบัรถไปส่งอาหาร

ให้ลูกค้า

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

เบือ้งต้นลกูชายของผูป้ระสบเหตโุทรไปสอบถามทางบรษิทัเพือ่ขอเงนิคุม้ครองเยยีวยา	และทราบเพยีงว่ามแีค่

ประกนัค่ารกัษา	50,000	บาทเท่านัน้	และต้องส�ารองจ่ายเองไปก่อน	พ่อของผูใ้ห้สมัภาษณ์ไม่สามารถจ่ายค่า

รักษารวมถึงค่าซ่อมแซมบ�ารงุรกัษายานพาหนะได้	เนือ่งจากไม่มรีายได้และยานพาหนะท่ีต้องใช้ท�างานกช็�ารดุ	

มีแค่	พ.ร.บ.	อื่นๆ	ที่คุ้มครอง	แต่ก็คุ้มครองเพียงประมาณ	30,000	บาท	ซึ่งไม่เพียงพอ	เนื่องจากค่ารักษา

และค่าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อคืนก็มีราคาประมาณ	2	หมื่นกว่าบาทแล้ว	ซึ่งกว่าจะได้รับค่าสินไหมจาก

ทางบริษัทก็ต้องใช้เวลานาน	และขั้นตอนค่อนข้างเยอะ	เงินที่จะต้องส�ารองจ่ายไปก่อนก็อาจจะไม่เพียงพอต่อ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	
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กรณีที่ 9

ไรเดอร์ชายคนที่ 7
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

16	ตุลาคม	พ.ศ.	2562	

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตใุห้ข้อมลูเบ้ืองต้นว่า	ตนประสบอบัุตเิหตขุณะก�าลังส่งอาหารให้ลกูค้า	ท�าให้แขนข้างซ้ายหกั	2	ท่อน	

และต้องพักการท�างานไปหลายเดือน	ผู้ประสบเหตุมีความกังวลว่าจะโดนพักงานมาก	ตอนน้ีก�าลังเดือดร้อน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลและการขาดรายได้

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้ข้อมูลว่าตนจะได้รับเงินคุ้มครองเยียวยาจากบริษัทเป็นจ�านวนวงเงิน	50,000	บาท	แต่ต้อง

ใช้เวลานานและมีขั้นตอนการขอรับเงินที่ยุ่งยากเพราะต้องเตรียมเอกสาร	ส่วนกรณีต้องพักงาน	เจ้าตัวยัง

กังวลเรื่องการขาดรายได้อยู่	เพราะเงินประกันจากทางบริษัทครอบคลุมแค่ส่วนของค่ารักษาพยาบาล	แต่ยัง

ไม่ครอบคลุมถึงค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษายานพาหนะและค่าขาดประโยชน์	
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กรณีที่ 10

ไรเดอร์ชายคนที่ 8
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

12	มกราคม	พ.ศ.	2564

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตใุห้ข้อมลูว่าช่วงเช้าของวันดงักล่าว	บรเิวณเส้นพระราม	3	ตนได้ขบัรถไปส่งงานตามปกต	ิแต่เกดิ

อบุตัเิหตถุกูรถเก๋งชนท�าให้เสยีหลกัล้ม	มอีาการบาดเจบ็และช�า้ภายในพอสมควร	โดยเบือ้งต้นรถเก๋งคูก่รณจีะ

รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

เนือ่งจากขณะเกดิอบุตัเิหต	ุผูป้ระสบเหตกุ�าลงัรบังานอยูจ่งึได้รบัการเยยีวยาคุม้ครองจากบรษิทัตามจ�านวนที่

บริษัทก�าหนดเป็นค่ารักษาพยาบาล	ส่วนค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จากอุบัติเหตุ	คู่กรณีเป็นผู้รับผิดชอบ

เองทั้งหมด	
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กรณีที่ 11

ไรเดอร์ชายคนที่ 9
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

10	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	

ช่วงเวลา	13.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ญาตผู้ิเสยีชีวิตให้ข้อมลูว่าต�ารวจสอบถามพยานบรเิวณนัน้และได้ให้การว่า	ผูป้ระสบเหตกุ�าลงัขบัรถจักรยานยนต์	

ไปส่งอาหารให้ลกูค้าและพยายามแซงซ้ายจนท�าให้ชนกับรถท่ีจอดอยูร่มิถนน	และมรีถบรรทกุขบัตามมาชนซ�า้	

ท�าให้เสียชีวิตทันที	ณ	ที่เกิดเหตุ

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

หลงัจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน	ญาตผิูเ้สยีชวิีตได้รบัเงนิประกนัการคุม้ครองจากทางต้นสงักดัหรอืกค็อื	GrabFood	

เป็นจ�านวนเงิน	200,000	บาท	เนือ่งจากตรงตามเงนิไขทีบ่รษิทัก�าหนด	กล่าวคอื	ไรเดอร์เสยีชวีติขณะทีก่�าลงั

ปฏบัิตงิานอยู	่แต่ครอบครัวมองว่าอยากให้มีค่าสนิไหมระยะยาวมากกว่า	เนือ่งจากผูเ้สียชวีติเป็นเสาหลกัของ

ครอบครัวที่คอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านมาตลอด
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กรณีที่ 12

ไรเดอร์ชายคนที่ 10 
สังกัด:	

Lalamove	

วันที่เกิดเหต:ุ	

19	มกราคม	พ.ศ.	2564

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

เบื้องต้นได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทางครอบครัวว่า	ผู้ประสบเหตุได้ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุระหว่างกลับบ้าน	

โดยมอีาการสาหสัพอสมควรและต้องนอนอยูใ่นห้อง	ICU	เพือ่รอผ่าตัดสมองเพราะมเีลอืดค่ังในสมอง	ส่งผลให้	

ครอบครัวล�าบากมากเพราะผู้ประสบเหตุเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านทั้งหมด	

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตมุตี�าแหน่งระดบั	smart	ในกรมธรรม์	ท�าให้ได้รบัเงนิคุม้ครองจากการบาดเจ็บเพยีง	5,000	บาท	

และไม่มค่ีาขาดประโยชน์ให้เนือ่งจากผูท้ีจ่ะได้รบัค่าขาดประโยชน์	จ�านวน	500	บาทต่อวนั	ขณะทีไ่ม่สามารถ

ท�างานได้จะต้องมีต�าแหน่งระดับ	star	ท�าให้ครอบครัวล�าบากมากเนื่องจากขาดรายได้และยังมีค่าใช้จ่ายเรื่อง	

ค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง	
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กรณีที่ 13

ไรเดอร์ชายคนที่ 11
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

18	ตุลาคม	พ.ศ.	2563

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนก�าลงัขบัรถกลบับ้านหลงัจากเสรจ็งาน	แต่ถกูสนุขัจากบ้านในละแวกนัน้ตดัหน้ารถ	

ท�าให้เสียหลกัล้มบรเิวณวัดสวุรรณาราม	บางกอกน้อย	จนเกิดแผลบรเิวณหวัเข่าเลก็น้อยและรถจกัรยานยนต์

เสียหาย	

การคุม้ครองทีไ่ด้รบั:	ผูป้ระสบเหตบุอกว่าตนไม่ได้รบัการคุม้ครองจากทางบรษิทัต้นสงักดัเนือ่งจากในขณะที่

เกดิอบัุตเิหตไุม่ได้รบังานไว้	จงึไม่ตรงตามเงือ่นไขของกรมธรรม์	แต่โชคดทีีผู่ป้ระสบเหตยุงัสามารถเบกิเงนิค่า

ประกันได้จาก	พ.ร.บ.	รถจักรยานยนต์	รวมไปถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหต
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กรณีที่ 14

ไรเดอร์ชายคนที่ 12
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

20	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

เพื่อนผู้เสียชีวิตไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตก�าลังขับรถไปที่ใด	แต่ได้ประสบอุบัติเหตุบริเวณคู่ขนานวัดคู้บอน	

ใกล้เคียงหมู่บ้านเดอะคอนเน็กต์	พื้นที่	สน.	คันนายาว	ท�าให้เสียชีวิตทันที

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

เพ่ือนผู้เสยีชีวติไม่ทราบแน่ชดัถงึการเยยีวยา	แต่ทราบว่าในเวลานัน้ผูเ้สยีชวีติไม่ได้รับงานอยูแ่ละตนได้ตดิต่อ

ทางบริษัท	แต่ไม่สามารถรับการคุ้มครองได้	เนื่องจากขณะที่ประสบอุบัติเหตุไม่ตรงตามเงื่อนไขการคุ้มครอง
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กรณีที่ 15

ไรเดอร์ชายคนที่ 13
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

10	ธันวาคม	พ.ศ.	2563

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

แอดมินเพจ	“กูขับ	Grabike”	ได้ให้ข้อมูลว่า	ผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนรัชดาในวันที่	10	ธันวาคม	

และเสียชีวิตในเวลาต่อมา	โดยตนเป็นคนที่คอยประสานเร่ืองต่างๆ	กับทางบริษัทและขอรับเงินบริจาคเพื่อ	

ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า	ผูเ้สยีชวิีตจะได้รบัการเยียวยาจากบรษิทัเป็นจ�านวนเงนิ	200,000	บาทตามเงือ่นไขการ

คุม้ครองผู้ขบั	Grab	แต่ตนยงัสงสารครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ	เนือ่งจากผูเ้สยีชีวติเป็นเสาหลกัของครอบครวัซึง่	

หลังจากนี้ครอบครัวอาจจะต้องล�าบาก	เพราะขาดผู้หารายได้หลัก	โดยในครอบครัวมีเด็กอีก	2	คน	ซึ่งเป็น

ลกูชายและลกูสาวของผูเ้สยีชวีติ	ทางผูใ้ห้สมัภาษณ์จงึขอเปิดรบับรจิาคในกลุม่สงัคมผูข้บั	Grab	ต่างๆ	ให้ช่วย	

กันบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
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กรณีที่ 16

ไรเดอร์ชายคนที่ 14
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

20	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุก�าลังขับรถไปท�าธุระส่วนตัวและได้เกิดอุบัติเหตุข้ึนประมาณช่วงบ่ายของวันดังกล่าว	โดยได้	

ชนท้ายกระบะเนื่องจากรถกระบะเบรกกะทันหัน	ท�าให้ตนได้รับบาดแผลถลอกที่คางและรถจักรยานยนต	์

เสียหายหลายจุด

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตไุม่ได้รบัเงนิช่วยเหลอืใดๆ	เนือ่งจากตนเป็นฝ่ายผดิเองทีช่นท้ายรถกระบะ	และขณะเกดิอบุตัเิหตุ

ไม่ได้อยู่ในขณะปฏิบัติงาน	จึงท�าให้ไม่ตรงตามเงื่อนไขประกัน	ส่วนค่าเสียหายรวมถึงค่ารักษาพยาบาล	

ผู้ประสบอุบัติเหตุต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด	รวมถึงต้องส่งรถซ่อมเป็นเวลาหลายสัปดาห์	ส่งผลให้ขาด	

รายได้ในช่วงนี้
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กรณีที่ 17

ไรเดอร์ชายคนที่ 15
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

20	มิถุนายน	พ.ศ.	2562

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุก�าลังขับรถปฏิบัติงานอยู่บริเวณแยกบางนาและเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถขนปูน	แต่ไม่ได้รับ	

บาดเจ็บมากเพราะสามารถออกมาจากรถจักรยานยนต์ได้ทันเวลา	ท�าให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย

ดังรูป

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุได้แจ้งเรือ่งกับทางบรษัิท	และได้รบัการตอบกลบัว่าสามารถรบัเงนิประกันอบุตัเิหตไุด้ตามเงือ่นไข	

วงเงนิจ�านวน	50,000	บาท	และผูป้ระสบเหตกุล่าวว่าจะต้องน�าเงนินีไ้ปเป็นค่าซ่อมบ�ารงุรกัษารถจกัรยานยนต์	

และต้องหางานอื่นท�าชั่วคราวเพราะต้องน�ารถจักรยานยนต์ไปซ่อมเป็นเวลา	1-2	เดือน
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กรณีที่ 18

ไรเดอร์ชายคนที่ 16
สังกัด:	

Foodpanda	

วันที่เกิดเหต	ุ:	

24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุให้ข้อมูลว่าตนก�าลังขับรถเพ่ือไปรับงานบริเวณใกล้ตัวเมืองจังหวัดล�าพูน	แต่มีรถยนต์ปาดจาก

เลนกลางเลี้ยวเข้าซอย	ท�าให้รถจักรยานยนต์เสียหลักเพราะต้องหักหลบ	จนท�าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบริเวณริม

คูน�้าข้างถนน

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

เบือ้งต้นได้ให้ข้อมลูว่าทางบรษัิทได้ให้เงนิคุม้ครองค่าเสยีหายจากการเกิดอบุติัเหตุเป็นจ�านวนเงนิ	5,000	บาท	

ตามเงื่อนไขการคุ้มครอง	ซึ่งเจ้าตัวก็พอใจในเงินจ�านวนนี้	เพราะเพียงพอต่อค่าซ่อมบ�ารุงรถจักรยานยนต์	
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กรณีที่ 19

ไรเดอร์หญิงคนที่ 3
สังกัด:	

Foodpanda	

วันที่เกิดเหต:ุ	

13	ธันวาคม	พ.ศ.	2563

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

เพือ่นผู้ประสบเหตใุห้ข้อมลูว่าผูป้ระสบเหตกุ�าลงัต้ังครรภ์อยู	่3	เดอืน	และได้เกดิอบุตัเิหตโุดนรถชนท้ายขณะ

ปฏบัิตงิาน	ท�าให้หวักระแทกพืน้และต้องพกัรักษาตวัทีโ่รงพยาบาลราชธาน	ีโดยมอีาการทีน่่าเป็นห่วง	คอือาการ

เจ็บท้องและปวดท้อง	ซึ่งหมอได้แจ้งว่าเด็กในท้องมีโอกาสสูงที่จะไม่รอด

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

เพื่อนของผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ผู้ประสบเหตุไม่มีประกันสังคมและเบิกได้เพียง	พ.ร.บ.	อุบัติเหตุ	ซึ่ง

ตอนนี้มีค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาอาการปวดท้องและเด็ก	ท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินประกันอุบัติเหตุที่ได้รับ	

ผู้ประสบเหตุล�าบากมากเพราะขาดรายได้และยังมีปัญหาเร่ืองค่ารักษาพยาบาล	อีกทั้งผู้ประสบเหตุยังเป็น	

เสาหลักของครอบครัวที่คอยดูแลเร่ืองค่าใช้จ่ายภายในบ้าน	ในส่วนทางบริษัทก็คาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือ

ให้เป็นจ�านวนเงิน	10,000	บาท	ส�าหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและอีก	5,000	บาท	ส�าหรับค่าความ	

เสียหายที่เกิดกับรถจักรยานยนต์



อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และอนรรฆ พิทักษ์ธานิน 190

กรณีที่ 20

ไรเดอร์ชายคนที่ 17
สังกัด:	

Foodpanda	

วันที่เกิดเหต:ุ	

30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตเุพิง่มาเป็นไรเดอร์ทีจ่งัหวัดราชบรุไีด้ประมาณ	2	เดอืน	และประสบอบัุตเิหตโุดนรถยนต์ชนท�าให้

ขาหัก	2	ท่อน	กระดูกสับปอดและมีเลือดออกในสมอง	ต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุได้พยายามติดต่อทางบริษัท	แต่ไม่สามารถรับการช่วยเหลือเงินประกันได้	เนื่องจากตอนเกิด

อบุตัเิหตุไม่ได้ปฏบัิตงิานอยูแ่ละยงัมอีายกุารท�างานไม่นาน	(ต้องท�างานมาแล้วอย่างน้อย	6	เดอืนจงึจะสามารถ

เบกิเงนิค่าประกนัได้)	ท�าให้ไม่ตรงตามเงือ่นไข	ดงันัน้ผูป้ระสบเหตจุงึต้องแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด	ซ่ึง

ผู้ประสบเหตุได้ขอรับบริจาคจากเพื่อนร่วมอาชีพตามกลุ่มสังคมคนขับ	Foodpanda	เนื่องจากตนขาดรายได้	

และยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบอยู่
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กรณีที่ 21

ไรเดอร์ชายคนที่ 18
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

3	มกราคม	พ.ศ.	2564	

เวลาประมาณ	19.00-19.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ตนก�าลังไปรับอาหารจากร้านตามที่ลูกค้าสั่ง	และได้เกิดอุบัติเหตุล้มข้างทาง

เนื่องจากมีรถตัดหน้าท�าให้ขาขวาหัก	2	ท่อน

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนได้ใช้เงนิจาก	พ.ร.บ.	วงเงนิคุม้ครอง	80,000	บาท	และก�าลงัขอเบกิค่าสนิไหม	

จาก	Grab	ภายใน	30	วัน	หลังจากนี้	และหากยังไม่เพียงพอก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี	เนื่องจาก	

มค่ีาใช้จ่ายอืน่ๆ	เช่นค่าซ่อมบ�ารงุรกัษารถจกัรยานยนต์	ค่าบ�ารงุรกัษาทรพัย์สนิทีเ่สยีหายอืน่ๆ	เช่น	โทรศพัท์

มือถือ	นาฬิกา	หมวกกันน็อก	และค่าขาดประโยชน์จากการขาดรายได้ในอนาคต	เพราะตนต้องพักรักษาตัว	

5-6	เดือนเป็นอย่างน้อย
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กรณีที่ 22

ไรเดอร์ชายคนที่ 19
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

1	มีนาคม	พ.ศ.	2564	

เวลาประมาณ	20.00-20.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ตนก�าลังน�าอาหารไปส่งให้ลูกค้าตามจุดหมาย	แต่ถูกสุนัขตัดหน้ารถท�าให้รถ	

เสียหลักและเกิดอุบัติเหตุ

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนได้รบัการเยยีวจาจากทางต้นสงักดั	เนือ่งจากเกดิอบุตัเิหตใุนเวลาปฏบิตัหิน้าที่

จงึได้รับเงินประกนัเป็นจ�านวนวงเงนิ	50,000	บาท	แต่มกีารด�าเนนิการท่ีใช้เวลานานมากและตนกต้็องส�ารอง	

ค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลไปก่อน	แต่ยังโชคดีที่ได้รับเงินประกันจาก	พ.ร.บ.	อีกส่วนหนึ่ง



ไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน193

กรณีที่ 23

ไรเดอร์ชายคนที่ 20
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564	

ช่วงเวลาประมาณ	13.00-13.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนประสบอุบัติเหตุขณะไปรับอาหารจากร้านอาหารที่ลูกค้าสั่ง	แต่โดนรถยนต์ไม่ทราบ

ทะเบียนปาดหน้า	ท�าให้ตนเสียหลักล้มข้างทาง	ส่วนคู่กรณีได้ขับรถหลบหนีไป

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนได้รับการช่วยเหลอืจากทางบรษัิทต้นสงักัดเป็นจ�านวนวงเงิน	50,000	บาท	แต่

ต้องฝากให้แฟนท�าเรือ่งเอกสารหลายอย่าง	ซ่ึงล�าบากมากและตนเองก็ไม่สามารถขยบัร่างกายได้มากเนือ่งจาก

ขาขวาหักบริเวณหน้าแข้งและแขนขวาก็เช่นกัน	อีกทั้งการด�าเนินการของบริษัทก็มีระยะเวลานาน	ท�าให้ต้อง

ส�ารองค่าใช้จ่ายต่างๆ	เองไปก่อน
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กรณีที่ 24

ไรเดอร์ชายคนที่ 21
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

25	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564	

จ�าเวลาที่แน่ชัดไม่ได้

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตเุล่าว่า	ขณะทีก่�าลงัจะออกไปรับออเดอร์ลกูค้า	ได้เกิดเสยีหลกัท�าให้ล้มลง	ขาหกั	ต้องพกัเป็นเวลา

อย่างต�า่	3	เดอืน	และอบัุตเิหตคุรัง้นีไ้ม่มคีูก่รณเีพราะเกดิจากความผดิพลาดจากการขับขีข่องผูป้ระสบเหตเุอง

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สัมภาษณ์ว่า	ตนทราบเพยีงว่าสามารถขอรบัค่าสนิไหมจากทางต้นสังกดัได้	แต่เมือ่ได้ยืน่เรือ่งไป	

กลับถูกปฏิเสธเพราะขณะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ก�าลังท�างานอยู่	จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการคุ้มครอง	ท�าให้ไม่ได้รับ	

ค่าสินไหมจ�านวน	50,000	บาท	โดยผู้ประสบเหตุรู้สึกว่าบริษัทปฏิบัติต่อไรเดอร์อย่างไม่เป็นธรรม	ซึ่งขัดต่อ

การเป็นพาร์ตเนอร์อย่างทีท่างบรษัิทกล่าวอ้าง	แต่กย็งัโชคดีทีผู่ป้ระสบเหตมุปีระกนัคุม้ครองจากส่วนอืน่ๆ	มา

ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล	ทว่าตนก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาท�างานได้อีกเมื่อไร	และระหว่างนี้จะหารายได้อย่างไร

เพราะไม่สามารถท�างานได้
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กรณีที่ 25

ไรเดอร์ชายคนที่ 22
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

8	เมษายน	พ.ศ.	2564	

ช่วงเวลาประมาณ	14.00-15.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลังขับรถจักรยานยนต์ไปส่งอาหารในหมู่บ้านแถวถนนงามวงศ์วาน	และได้เสียหลัก

ล้มข้างทาง	ท�าให้เกิดบาดแผลตามขาและร่างกาย	

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนทราบถึงสทิธิคุม้ครองจากต้นสงักดัแล้วว่าจะได้รบัค่าสนิไหมหากประสบอบุตัเิหต	ุ

แต่ตนยังไม่ได้ติดต่อบริษัท	เนื่องจากมองว่าอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย	ทางต้นสังกัดน่าจะ

ไม่ให้การช่วยเหลือเยียวยาและตนก็สามารถดูแลค่าใช้จ่ายเรือ่งค่ารกัษาพยาบาลเองได้	แต่ทีรู่ส้กึเป็นกงัวลคือ

เร่ืองการพกัการท�างานและการขาดรายได้ในช่วงหลายวนัทีต้่องพกัฟ้ืนเพือ่รกัษาตวัท�าให้ไม่สามารถท�างานได้	
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กรณีที่ 26

ไรเดอร์ชายคนที่ 23
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

29	มกราคม	พ.ศ.	2564	

เวลา	12.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลังขับรถไปส่งอาหารแต่ได้ถูกรถคู่กรณีฝ่าไฟแดงตัดหน้าจึงต้องหักรถหลบจน	

เสียหลักล้มบริเวณสี่แยกไฟแดง	ท�าให้ได้รับบาดเจ็บ	มีบาดแผลเล็กน้อยตามตัว	ข้อเท้าพลิก	และไม่สามารถ

ขับรถจักรยานยนต์ต่อได้	

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ตนได้รับการคุ้มครองเงินประกันจากประกันอุบัติเหตุที่ตนท�าไว้	รวมไปถึงเงิน

ชดเชยจากคูก่รณ	ีและได้น�าเงนิส่วนนัน้ไปเป็นค่าซ่อมบ�ารุงรกัษารถจกัรยานยนต์กบัค่ารกัษาพยาบาล	อกีทัง้

ผู้ประสบเหตุต้องพักการท�างานไว้	1	สัปดาห์	เน่ืองจากอาการบาดเจ็บ	และในระหว่างนี้ก็ได้ส่งเรื่องขอค่าเสีย

ประโยชน์จากทางบริษัทต้นสังกัดแต่ยังไม่มีการติดต่อกลับมา
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กรณีที่ 27

ไรเดอร์ชายคนที่ 24
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

25	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564	

เวลา	21.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลังขับรถจักรยานยนต์ไปรับงานลูกค้า	แต่ถูกรถจักรยานยนต์อีกคันเบียดท�าให	้

เสียหลักล้ม	บริเวณเลยแยกอโศก	และได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	เบ้ืองต้นได้เรยีกร้องค่าเสยีหายจากคูก่รณ	ีและได้ลงบนัทกึประจ�าวันไว้แล้ว	ส่วน

การเยียวยาจากทางบรษัิท	คาดว่าจะด�าเนนิการส่งเอกสารเพ่ือขอรับเงนิต่อไปในวงเงนิ	50,000	บาท	จากการ	

เกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่	นอกจากนี้ยังได้รับเงินประกันค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุอื่นๆ	ที่

ตนได้ท�าไว้
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กรณีที่ 28

ไรเดอร์ชายคนที่ 25
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

13	มีนาคม	พ.ศ.	2564	

เวลา	22.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตเุล่าว่า	ตนก�าลงัขบัรถก�าลงัไปส่งอาหารให้ลกูค้าบริเวณบางละมงุ	แต่ขณะนัน้ได้ถกูรถจกัรยานยนต์	

ซึง่เป็นของไรเดอร์เช่นเดยีวกบัตนขบัเบียดมาจงึเสยีหลักและล้มบริเวณใกล้ๆ	ฟตุปาธหน้าโรงพยาบาลบางละมงุ

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	เบื้องต้นได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางละมุง	และได้ส�ารองค่าใช้จ่ายเอง

ไปก่อนเพราะตนไม่มีประกันอุบัติเหตุใดๆ	มีเพียง	พ.ร.บ.	รถจักรยานยนต์	และตนทราบว่าสามารถขอรับ	

ค่าสินไหมหากเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานจากต้นทางบริษัทได้	เป็นจ�านวนวงเงิน	50,000	บาท	หากเป็นรถ

จกัรยานยนต์	แต่เท่าทีส่อบถามจากเพือ่นทีเ่ป็นไรเดอร์ด้วยกนั	ท�าให้ทราบว่าการจะได้เงนิต้องส่งเรือ่งไปก่อน

แล้วทางบรษัิทจะตดิต่อมา	โดยผูป้ระสบเหตไุด้ส่งเรือ่งไปหลายวนัแล้ว	ตัง้แต่วนัที	่15	มนีาคม	แต่กย็งัไม่ได้รบั

การตอบกลับหรือการติดต่อใดๆ	จากทางบริษัทต้นสังกัด	
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กรณีที่ 29

ไรเดอร์ชายคนที่ 26
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

7	กันยายน	พ.ศ.	2562	

เวลา	20.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตเุล่าว่า	ตนก�าลงัขบัรถก�าลงัไปส่งอาหารให้ลกูค้าที	่อ�าเภอสนัก�าแพง	จงัหวดัเชยีงใหม่	และได้เกดิ

อุบัติเหตุขึ้น	ซึ่งคู่กรณีที่ชนก็ขับหายไปอย่างรวดเร็ว

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนไม่มปีระกนัอบุตัเิหตใุดๆ	มเีพยีง	พ.ร.บ.	รถจกัรยานยนต์และได้ตดิต่อขอรบั

ค่าสินไหมจากทางบริษัทต้นสังกัดแล้วเป็นเงิน	50,000	บาท	ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินเมื่อไร	แต่ตนคิดว่า

ภายใน	30	วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ	ซึ่งหากได้รับเงินส่วนนี้ก็จะน�าเงินไปชดเชยค่ารักษาพยาบาล	เนื่องจาก

ตนได้ขอทางครอบครัวให้ส�ารองจ่ายให้ก่อน	รวมไปถึงค่าซ่อมบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์ด้วย
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กรณีที่ 30

ไรเดอร์ชายคนที่ 27
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

17	เมษายน	พ.ศ.	2564	

เวลา	13.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตเุล่าว่า	ตนก�าลงัขบัรถจกัรยานยนต์กลบัจากส่งอาหารให้ลกูค้า	แต่เกดิอบุติัเหตบุรเิวณทางทีเ่ป็น

หลมุท�าให้ตนเสียหลกัและตกลงข้างทาง	รถจกัรยานยนต์ได้รบัความเสียหายเป็นอย่างมาก	แต่ตนได้รบับาดเจ็บ	

เพียงเล็กน้อย	

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	เบ้ืองต้นตนม	ีพ.ร.บ.	รถจักรยานยนต์และประกันอบุตัเิหตอุยู	่ท�าให้สามารถเบกิ	

เงินประกันและน�ามาซ่อมรถได้	ซึ่งใช้เงินประมาณ	6,000	บาท	ส่วนทางบริษัทต้นสังกัด	ผู้ประสบเหตุไม่

สามารถท�าเรื่องขอเบิกค่าสินไหมได้เนื่องจากขณะที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้อยู่ในเวลาปฏิบัติงาน	(เวลาปฏิบัติงาน

จะนับตั้งแต่ออเดอร์ขึ้นในแอปพลิเคชันไปจนถึงสถานะส่งอาหารเรียบร้อยแล้ว)
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กรณีที่ 31

ไรเดอร์ชายคนที่ 28
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

14	มีนาคม	พ.ศ.	2564	

เวลา	13.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลังขับรถจักรยานยนต์ไปรับออเดอร์ให้ลูกค้า	แต่ถูกรถตัดหน้ากะทันหัน	รถคู่กรณี	

ชนไฟท้ายแตก	ท�าให้นิ้วก้อยโดนเศษไฟท้ายบาดจนแผลเหวอะเย็บ	10	เข็ม	โดยเหตุเกิดที่เดอะมอลล์	

งามวงศ์วงวาน

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สัมภาษณ์ว่า	ตนได้เบิกค่าค่าสินไหมจากบรษิทัต้นสงักดัตามข้อตกลงเป็นจ�านวนวงเงนิ	50,000	

บาท	ส�าหรบัอบุตัเิหตทุีเ่กดิระหว่างปฏบิตังิานและตรงตามเงือ่นไขอืน่ๆ	(ชือ่คนขบัตรง	ทะเบยีนรถตรง)	และ

มีเงินอีกส่วนหนึ่งจาก	พ.ร.บ.	ผู้ประสบภัยจากรถ	รวมถึงค่าเสียหายอื่นๆ	ที่คู่กรณีชดเชยให้
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กรณีที่ 32

ไรเดอร์ชายคนที่ 29
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

1	มีนาคม	พ.ศ.	2564	

ช่วงเวลาประมาณ	21.00-21.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลังขับรถไปรับออเดอร์ให้ลูกค้า	แต่เกิดอุบัติเหตุชนกับรถเก๋งที่แซงปาดหน้า	ท�าให้

รถล้มบริเวณข้างทางและได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าและท่อนแขน

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	เบ้ืองต้นได้ไปโรงพยาบาลและใช้ประกันอุบัติเหตุเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาลได้ทั้งหมด	และก�าลังจะเตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อขอรับค่าสินไหมจากทางบริษัทต้นสังกัด

ในวงเงิน	50,000	บาทตามการคุ้มครอง	ซึ่งจ�านวนเงินที่ได้ขึ้นอยู่กับการประเมินจากทางบริษัทต้นสังกัดว่า

จะเยียวยาชดเชยค่ารักษาพยาบาลเท่าใด
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กรณีที่ 33

ไรเดอร์ชายคนที่ 30
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

8	กันยายน	พ.ศ.	2563	

เวลา	18.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตเุล่าว่า	ตนก�าลงัขบัรถส่งอาหารให้ลกูค้าและประสบอุบตัเิหตเุนือ่งจากไม่ได้มองทาง	เพราะขับมา

ส่งในที่ที่ไม่คุ้นจึงต้องก้มดูแต่เนวิเกเตอร์	ท�าให้เสียหลักและชนข้างทาง	นิ้วนางมือขวาหักและได้รับบาดแผล

อื่นๆ	ตามร่างกาย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนใช้ประกนัอบุตัเิหตเุบกิค่ารกัษาพยาบาล	แต่กเ็บกิได้เลก็น้อยและไม่เพยีงพอ

กบัการขาดรายได้ท่ีจะเกดิขึน้หลงัจากนี	้ซ่ึงผูป้ระสบเหตกุไ็ด้ลองตดิต่อทางบรษิทัต้นสงักัดเพือ่ขอรบัค่าสนิไหม

แล้ว	แต่ต้องใช้เอกสารบางอย่าง	เช่น	ใบรบัรองแพทย์และแบบฟอร์มทีต้่องกรอกเพือ่ขอรบัเงนิ	ซึง่ผูป้ระสบเหตุ

ยังไม่ได้ขอใบรับรองแพทย์	ท�าให้กระบวนการขอเยียวยาล่าช้าลงไปอีก
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กรณีที่ 34

ไรเดอร์ชายคนที่ 31
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

5	เมษายน	พ.ศ.	2562	

เวลา	14.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลังขับรถไปส่งของให้ลูกค้า	แต่เกิดอุบัติเหตุชนกับเหล็กข้างถนน	ท�าให้ล้อหลุด	

สเกิร์ตหน้าพัง	แต่ตัวผู้ขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ตนไม่สามารถขอรับค่าสินไหมจากทางบริษัทต้นสังกัดได้	เนื่องจากตนไม่ได้ไป

พบแพทย์หลงัจากเกิดอบุตัเิหต	ุและการขอรบัค่าสนิไหมจ�าเป็นต้องใช้เอกสารหลายอย่าง	รวมไปถงึใบรบัรอง

แพทย์	ซึ่งผู้ประสบเหตุไม่มี	เบื้องต้นจึงได้ออกค่ารักษาพยาบาลเองและค่าซ่อมบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์ที่

ต้องยืมเพื่อนมาซ่อมก่อน	เพราะตนไม่มีประกันอุบัติเหตุช่วยเยียวยาค่าใช้จ่าย	
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กรณีที่ 35

ไรเดอร์ชายคนที่ 32
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

16	มีนาคม	พ.ศ.	2561	

เวลา	09.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตเุล่าว่า	ตนก�าลงัขบัรถไปส่งของให้ลกูค้า	แต่ขณะก�าลงัขับรถได้เจอสิง่กีดขวางกะทนัหนัเป็นท่อนไม้	

กลางถนน	จึงต้องหักหลบ	ท�าให้เสียหลักล้มและเกิดแผลที่บริเวณหัวไหล่	หลัง	และข้อมือ	รวมไปถึงรถ

จักรยานยนต์ได้รับความเสียหายเป็นรอย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเองทัง้หมดตัง้แต่การรกัษาพยาบาล	ค่าซ่อมรถจกัรยานยนต์	

ส่วนการเยยีวยาจากบรษัิทต้นสงักดั	ก�าลงัอยูใ่นช่วงด�าเนนิการติดต่อเพือ่ขอค่าสนิไหมชดเชยค่ารกัษาพยาบาล	

ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารและต้องด�าเนินการภายใน	30	วัน	
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กรณีที่ 36

ไรเดอร์ชายคนที่ 33
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

30	มีนาคม	พ.ศ.	2561	

เวลา	17.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลังขับรถไปส่งอาหารให้ลูกค้า	แต่เกิดอุบัติเหตุรถล้ม	ส่งผลให้ข้อมือพลิก	ท�าให้ขับ

รถจักรยานยนต์ไม่ได้	หมอจึงให้พักฟื้นเป็นเวลา	1	สัปดาห์

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	อบัุตเิหตนุีเ้กดิจากความซุม่ซ่ามของตนเอง	จงึไม่ได้เบกิเงนิจากประกันหรอื	พ.ร.บ.	

แต่ได้เบกิค่ารกัษาพยาบาลจากทางบรษัิทต้นสงักดั	ได้เงนิมาจ�านวน	3,000	บาท	ส�าหรบัค่ารกัษาพยาบาล	ซึง่

ผู้ประสบเหตุมองว่าเพียงพอและครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว
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กรณีที่ 37

ไรเดอร์ชายคนที่ 34
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

6	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2564	

เวลา	14.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตเุล่าว่า	ตนก�าลงัขบัรถไปรบัออเดอร์ให้ลกูค้า	แต่ได้เกิดอบุตัเิหตขุึน้เนือ่งจากมขีองตกอยูก่ลางถนน	

ท�าให้ต้องหักหลบจึงเสียหลักล้ม	ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย	แต่ตัวผู้ประสบเหตุไม่ได้รับ	

บาดเจ็บใดๆ	มาก

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ตนได้เงินคุ้มครองจาก	พ.ร.บ.	รถจักรยานยนต์จ�านวนหนึ่ง	และเงินจากประกัน	

อบุตัเิหตทุีท่�าไว้	แต่ไม่ได้รบัจากทางบรษัิทต้นสังกัด	เนือ่งจากไม่มใีบรบัรองแพทย์	เพราะเมือ่เกิดเหตุ	ผูป้ระสบเหตุ	

ไม่ได้เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเนื่องจากบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย	ส่งผลให้เอกสารที่จ�าเป็นในการขอรับเงิน

ประกันไม่ครบตามเงื่อนไข
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กรณีที่ 38

ไรเดอร์หญิงคนที่ 4
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

28	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	

เวลา	17.30	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลังขับรถไปรับลูกค้าที่คอนโดแถวคลองเตย	แต่ประสบอุบัติเหตุรถล้ม	ท�าให้ข้อเท้า

แพลงทั้ง	2	ข้าง	มีแผลบริเวณแขนและหัวเข่า

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนได้ขอเบกิเงนิชดเชยค่ารกัษาพยาบาลจากทางบรษิทัต้นสงักดัแล้ว	และได้เงนิ

มาจ�านวน	2,000	บาท	ซึง่ผูป้ระสบเหตกุล่าวว่า	เงนิทัง้หมดครอบคลมุค่ารักษาพยาบาลทัง้หมดแล้ว	เพยีงแต่

ขั้นตอนการขอเงินนั้นยุ่งยากและต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง	ท�าให้เสียเวลาไปมาก	โดยที่ไรเดอร์ต้องเป็น	

ผู้ติดต่อไปเองแทนที่ทางบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อมา	
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กรณีที่ 39

ไรเดอร์ชายคนที่ 35
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563	

เวลา	13.56	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลงัขบัรถไปรบัอาหารให้ลกูค้าบรเิวณจฬุาฯ	ซอย	16	แต่ถกูรถฝ่าไฟแดงตดัหน้าท�าให้

เสียหลักล้ม	ได้รับบาดเจ็บที่ขาและไม่สามารถเดินได้

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ได้เบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุ	และได้ยื่นเรื่องขอเยียวยาจากทาง

บริษทัต้นสงักดัแล้ว	แต่ยงัไม่ทราบว่าจะได้เมือ่ไร	และจะได้จ�านวนเงนิเท่าไร	แต่ตนกไ็ด้ส่งเอกสารไปครบแล้ว

ตั้งแต่	1	วันหลังเกิดเหตุ	โดยให้ลูกสาวเป็นคนช่วยส่งเรื่องและเตรียมเอกสารให้
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กรณีที่ 40

ไรเดอร์ชายคนที่ 36
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

27	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	

เวลา	14.07	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนโดนรถเก๋งตัดหน้าท่ีบริเวณแยกอโศก	ท�าให้เสียหลักล้มบริเวณกลางสี่แยกอโศกและ	

ได้รับบาดเจ็บที่ขา	ในตอนแรกขาชา	ท�าให้ยืนไม่ได้	แต่ไรเดอร์อีกคนได้ช่วยไว้และยื่นขนมให้ดังรูป

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	เบือ้งต้นได้ยืน่เรือ่งขอเบกิค่าสนิไหมจากทางบรษิทัต้นสงักดัแล้ว	โดยมเีอกสารที่

ต้องใช้เป็นหลกัฐาน	เช่น	ใบรบัรองแพทย์	แบบฟอร์มกรอกขอรับเงนิ	ภาพหน้าจอตอนรับงาน	ซึง่ผูป้ระสบเหตุ	

ก็ก�าลังรอว่าจะได้รับค่าสินไหมเท่าใด	โดยอยู่ในวงเงิน	50,000	บาท	ส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุง

รักษารถจักรยานยนต์ก็ใช้เงินส่วนตัวของตนเองจ่าย	
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กรณีที่ 41

ไรเดอร์ชายคนที่ 37
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

23	กันยายน	พ.ศ.	2562	

เวลา	15.06	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	วันเกิดเหตุก�าลังขับรถไปส่งอาหารให้ลูกค้า	แต่ถูกรถกระบะเฉี่ยวชน	ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ	

ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและรถจักรยานยนต์เสียหาย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น	ตนเองเป็นคนออกเองทั้งหมด	แต่ภายหลังได้เบิก

ค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากทางบริษัทต้นสังกัด	และได้เงินมาเป็นจ�านวน	3,000	บาท	ส�าหรับค่ารักษา

พยาบาลและค่าชดเชยต่างๆ
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กรณีที่ 42

ไรเดอร์ชายคนที่ 38
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

25	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562	

เวลา	12.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตเุล่าว่า	ตนก�าลงัขบัรถไปรบัลกูค้า	แต่เกิดอบัุตเิหตลุ้มจากการเสยีหลักเพราะถนนลืน่	ท�าให้ได้รบั

แผลบาดเจ็บตามร่างกาย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	หลังจากเกิดเหตุได้ปรึกษารุ่นพี่คนหนึ่ง	และได้รับค�าแนะน�าให้ติดต่อไปที่บริษัท	

แต่เม่ือติดต่อไปกลบัได้ค�าตอบว่าการท�าเรือ่งขอเงนิประกันมกีารด�าเนนิการช้าและขัน้ตอนเยอะ	ผูป้ระสบเหตุ

จึงตัดสินใจไม่เบิกจากทางบริษัทต้นสังกัดเพราะดูยุ่งยากและไม่น่าจะได้รับ	ท�าให้ผู้ประสบเหตุต้องแบกรับค่า

รักษาพยาบาลเองทั้งหมด	แต่ยังดีที่ได้รับเงินคุ้มครองจาก	พ.ร.บ.	รถจักรยานยนต์อยู่	ท�าให้สามารถแบ่งเบา

ค่าใช้จ่ายไปได้บางส่วน	
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กรณีที่ 43

ไรเดอร์ชายคนที่ 39
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

19	กันยายน	พ.ศ.	2562	

เวลา	02.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตเุล่าว่า	ตอนเกดิเหต	ุตนก�าลงัรบัอาหารไปส่งให้ลกูค้าทีห่อพกัแห่งหนึง่	แต่เพราะถนนลืน่ท�าให้เกดิ	

อุบัติเหตุรถล้ม	ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า	เป็นแผล	และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	หลังจากเกิดเหตุ	ตนได้ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเอง	โดยต้องออกค่ายาเองทั้งหมด	

ส่วนค่าซ่อมรถตนกไ็ด้ใช้เงนิส่วนตวัซ่อมเอง	ภายหลงัได้ขอเบกิค่ารกัษาจากทางบรษิทัต้นสงักดัแต่ไม่สามารถ

เบิกได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบเพราะขาดใบรับรองแพทย์
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กรณีที่ 44

ไรเดอร์ชายคนที่ 40
สังกัด:	

Foodpanda	

วันที่เกิดเหต:ุ	

29	มีนาคม	พ.ศ.	2562	

เวลา	19.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตเุล่าว่า	ขณะขบัรถไปรบัอาหารให้ลกูค้า	เกดิอบุตัเิหตลุ้มเสยีหลกั	ท�าให้ได้รบับาดเจบ็ทีบ่รเิวณขา

ทั้ง	2	ข้าง	ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล	1	คืน

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สัมภาษณ์ว่า	หลังจากเกดิเหตไุด้ด�าเนินการขอเบิกเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากทางบริษทั

ต้นสังกัด	โดยต้องเตรียมเอกสารประมาณ	5	อย่าง	มีระยะเวลาด�าเนินเรื่องประมาณ	7	วัน	และได้รับเงิน

ค่ารักษาเป็นเงินจ�านวน	6,000	บาท	ส่วนตัวผู้ประสบเหตุค่อนข้างพอใจกับจ�านวนเงินที่ได้	เพราะมองว่า

ครอบคลุมส่วนของค่ารักษาพยาบาลแล้ว
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กรณีที่ 45

ไรเดอร์ชายคนที่ 41
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

27	เมษายน	พ.ศ.	2564	

เวลา	11.43	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตอนเกดิเหตุ	ตนก�าลงัขบัรถออกไปรบัอาหารให้ลกูค้า	แต่ถกูรถสบิล้อเบยีด	ท�าให้เสยีหลกั

ล้มและได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและหัวเข่า

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ตนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย	จึงไม่ได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลและไม่ได้เสียค่า

ใช้จ่ายมาก	ท�าให้ไม่ได้ด�าเนนิเรือ่งขอเบิกเงนิค่าประกันจากบรษิทัต้นสงักัด	โดยใช้เงนิส่วนตวัจ่ายค่ารกัษาและ	

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเอง		
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กรณีที่ 46

ไรเดอร์ชายคนที่ 42
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

20	เมษายน	พ.ศ.	2563	

เวลา	14.20	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตเุล่าว่า	ตนประสบอบัุตเิหตรุถล้มขณะไปส่งอาหารให้ลกูค้า	ท�าให้หวัแตก	เลอืดออกบรเิวณตา	และ	

มีบาดแผลตามร่างกายหลายจุด

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผูป้ระสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	ตนไม่สามารถเบกิค่ารกัษาจากส่วนใดได้เลย	เนือ่งจาก	พ.ร.บ.	รถจกัรยานยนต์

หมดอาย	ุส่วนการเบิกเงนิค่ารกัษาจากทางบรษิทัต้นสงักดักไ็ม่สามารถ	ท�าได้เพราะตนกระท�าผดิเงือ่นไขของ

บริษทั	เนือ่งจากรถไม่ม	ีพ.ร.บ.	รวมทัง้ยงัไม่มปีระกันอบุตัเิหตอุืน่ๆ	เลย	ผูป้ระสบเหตจุงึต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งหมด	ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากที่ใด
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กรณีที่ 47

ไรเดอร์หญิงคนที่ 5
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

17	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563	

เวลา	17.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	เหตุเกิดที่บริเวณคลองประปา	หมู่บ้านยิ่งรวย	ขณะท่ีตนก�าลังขับรถไปส่งอาหารให้ลูกค้า	

แต่โดนรถเก๋งที่ออกมาจากหมู่บ้านชน	ท�าให้ได้รับบาดเจ็บ	ศีรษะแตกต้องเย็บหลายเข็ม

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	เบื้องต้นได้เบิกค่าใช้จ่ายจากประกันอุบัติเหตุส่วนตัว	และได้ขอเบิกเงินชดเชย	

ค่ารักษาพยาบาลจากทางบรษัิทต้นสงักดั	โดยได้รบัเงนิเรียบร้อย	แต่ผูป้ระสบเหตไุม่ได้บอกว่าได้รบัเงนิมาเป็น	

จ�านวนเท่าใด
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กรณีที่ 48

ไรเดอร์ชายคนที่ 43
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	

เวลา	12.22	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ตนก�าลังขับรถไปรับออเดอร์จากลูกค้า	แต่เกิดอุบัติเหตุโดนรถเก๋งเบียดจนเสียหลักล้ม	

ท�าให้ร่างกายช่วงล่างชาในตอนแรก	และได้รับบาดแผลตามร่างกาย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ตนได้รับเงินจากประกันอุบัติเหตุ	พ.ร.บ.	รถจักรยานยนต์	และได้รับค่าสินไหม

จากทางบริษัทต้นสงักดั	เป็นเงนิจ�านวน	3,000	บาท	แต่เจ้าตวับอกว่าทางบรษิทัด�าเนนิการช้า	ยุง่ยาก	และต้อง

ใช้เอกสารเยอะ	โดยตอนเกิดเหตุโทรศัพท์พัง	แต่ตอนส่งเอกสารต้องใช้ภาพหน้าจอตอนรับงานเป็นหลักฐาน	

ในการด�าเนินเรื่อง	ตนจึงต้องน�าโทรศัพท์ไปซ่อมเพื่อที่จะได้มีรูปมาเป็นหลักฐาน



ไรเดอร์-ฮีโร่-โซ่ตรวน219

กรณีที่ 49

ไรเดอร์ชายคนที่ 44
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

17	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	

เวลา	11.42	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผู้ประสบเหตุเล่าว่า	ขณะก�าลังรอรับออเดอร์อยู่	ตนได้ประสบอุบัติเหตุรถล้ม	ท�าให้หมดสติในตอนแรก	และ

ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะกับตามร่างกายเล็กน้อย

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตุให้สัมภาษณ์ว่า	ตนได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล	และได้เบิกจ่ายโดยประกันส่วนตัวครบ

ทั้งหมด	จึงไม่ได้เบิกจากทางบริษัทต้นสังกัดหรือที่อื่นๆ	เพราะมองว่ามีกระบวนการที่ยุ่งยากและเสียเวลา	

อีกทั้งไม่จ�าเป็นต้องซ่อมบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	เพราะรถไม่ได้เสียหายมาก	มีเพียงรอยเล็กน้อยเท่านั้น	



อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และอนรรฆ พิทักษ์ธานิน 220

กรณีที่ 50

ไรเดอร์ชายคนที่ 45
สังกัด:	

Grab	

วันที่เกิดเหต:ุ	

22	มีนาคม	พ.ศ.	2563	

เวลา	10.00	น.

ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ:์	

ผูป้ระสบเหตเุล่าว่า	ตนก�าลงัขบัรถไปส่งออเดอร์ให้ลกูค้าทีห่มูบ้่านแห่งหนึง่แถวงามวงศ์วาน	แต่ประสบอบุตัเิหตุ

รถล้ม	ท�าให้ได้รับบาดแผลที่บริเวณข้อศอก	มือ	และขาพลิก	

การคุ้มครองที่ได้รับ:	

ผู้ประสบเหตใุห้สมัภาษณ์ว่า	หลงัเกดิอบัุตเิหตไุม่ได้ด�าเนนิการขอเบกิค่ารักษาพยาบาลใดๆ	เพราะตนกลบัมา

พักรักษาตัวเองที่ห้อง	ภายหลังขอเบิกค่ารักษาจากทางบริษัทต้นสังกัด	แต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะไม่มีเอกสารบาง

ประการที่บริษัทต้องการตามเงื่อนไข	ตัวผู้ประสบเหตุจึงไม่ได้ด�าเนินการต่อ	



รวมสํารวจและทําความเขาใจอาชีพ “ไรเดอร” เหลาฮีโร

ผูอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหผูคนมากมาย 

โดยเฉพาะในชวงการระบาดของโควิด-19

มองลึกเขาไปในปญหาและหลากความเสี่ยงที่เหลาฮีโร

ตองแบกรับ ภายใตความสัมพันธอันคลุมเครือและวาทกรรม 

“งานอิสระ-เปนเจานายตัวเอง” ในธุรกิจแพลตฟอรม
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