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โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม 
(สกสว.) คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ประเด็นท้าทาย
และกรอบประเด็นเพื่อการศึกษาวิจัยแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลในอีก 5 ปีข้างหน้า 

รายงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน คณะผู้วิจัยขอบพระคุณ 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สกสว.) รองศาสตราจารย์ ดร. 
ปัทมาวดี โพชนุกูล และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์  ผู้อำนวยการภารกิจเครือข่ายหน่วยงานใน
ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สกสว. อีกทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ 
แฉล้มวงษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. กิริยา กุลกลการ ที่ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่ายิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณ คุณกสานติ์ อักษรทอง ผู้ประสานงานของ สกสว.ที่ได้ให้คำแนะนำและ
ประสานงาน คณะผู้วิจัยยังขอขอบพระคุณท่ีปรึกษาของโครงการได้แก่ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ
ใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัล), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจ), ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรม) , ศาสตราจารย์กิตติ
คุณ วิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย) และอาจารย์ว่าน ฉัน
ทวิลาสวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ท่ีปรึกษาด้านกระบวนการอนาคต) ท่ีได้ให้
กรอบแนวทางและให้คำปรึกษาในการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนให้ข้อแนะนำในผลการศึกษาเบื้องต้น 
จนกระท่ังทางคณะวิจัยได้พัฒนาเป็นฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านต่างๆ ทุกท่านท่ีกรุณาให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลท่ีเป็นฐานสำคัญของรายงานฉบับนี้ 

ทางคณะผู้วิจัยทุกท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา ภูละออ, นายอรรคณัฐ  วันทนะสมบัติ 
สถาบันเอเชียศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ , อาจารย์ ดร.ปิติ  เอี ่ยมจำรูญลาภ,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายจิตรพงศ์  
พุ่มสอาด สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ขอขอบคุณผู้ช่วยนักวิจัย  
3 ท่าน ได้แก่ นางสาวพิชญานิน ช่วยนุกูล, นางสาวนวพรรษ ชูสุวรรณ และนางสาววรรณนิภา จันทอง ท่ีช่วย
สนับสนุนงานวิจัยกระท่ังสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะมีคุณูปการต่อผู้สนใจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ความคิดเห็นในรายงานนี้เป็นของคณะผู้วิจัย หน่วยงานผู้ให้ทุนอุดหนุนและ
หน่วยงานต้นสังกัดไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ ณ 
โอกาสนี้  

    คณะผู้วิจัย 
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บทสรุปผู้บริหาร 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมประการหนึ่งคือ  เศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้คนยอมรับสินค้าและบริการจากเศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้าง
มากขึ้นอย่างก้าวกระโดด สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโร
น่า 2019 ท่ีส่งผลให้จำนวนผู้ใช้ระบบผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลมีจำนวนมากขึ้น และมีช่ัวโมงการใช้งานเฉล่ียต่อวัน
ยาวนานขึ้นด้วย ในด้านผู้ประกอบการได้มีการขยายตัวในการใช้ดิจิทัลในการผลิตและการบริการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 

เศรษฐกิจดิจิทัลยังมีความเป็นไปได้ในการขยายตัวอีกมากในบริบทประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบัน 
ยังมีผู้ประกอบการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลไม่มากนัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังอยู่ในช่วงก้าว
ผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตามวรรณกรรมต่างๆ
ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในด้านจำนวนและคุณภาพแรงงานท่ีไม่ได้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เมื ่อผสานเข้ากับปัญหาที่มีอยู ่ก่อนแล้วในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงความต้องการด้านการสินค้าบริการและการลงทุนอย่างรวดเร็ว ยิ่งทวีปัญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ทักษะสอดคล้องกับการทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 

ในอีกด้านหนึ ่งเศรษฐกิจดิจิทัลยังพบความท้าทายในการรับรู ้และใช้เทคโนโลยีของประชากร
หลากหลายกลุ่มท้ังในกลุ่มต่างวัย เช่น ประชากรกลุ่มวัยแรงงานตอนต้น วัยแรงงานตอนกลาง วัยแรงงานตอน
ปลายและวัยสูงอายุ และต่างระดับการศึกษา นอกจากนี้ ยังพบความท้าทายในการส่งเสริมความครอบคลุมใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัลในกับประชากรกลุ่มเฉพาะในด้านการเข้าถึงระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและพื้น
ฐานความรู้เช่น ครัวเรือนยากจน ความเหลื่อมล้ำด้านเพศ กลุ่มผู ้พิการ แรงงานที่มีการศึกษาในระดับช้ัน
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า กลุ่มท่ีเป็นครัวเรือนเศรษฐานะต่ำ  เป็นต้น นอกจากนี้เศรษฐกิจดิจิทัลก็ยังก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงในด้านความมั่นคงในการทำงาน ความสัมพันธ์กันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงระบบ
คุ้มครองทางสังคม ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจทำงานหรือมีผลต่อด้านอุปทานแรงงานและมีความจำเป็นที่ต้อง
ทำการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นไม่เพียงเกิดการขยายตัวของตัวเลขการเติมโตของเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของประชาชนด้วย  

ทั้งนี้จากการสำรวจเอกสารและสถานภาพการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการวิจัยในบริบทประเทศไทยนั้น  
มีข้อมูลที่มีความกระจัดกระจายและไม่สอดรับกันทั้งกันในเชิงของอุปสงค์แรงงานและอุปทานแรงงาน 
นอกจากนี้การศึกษาที่ผ่านมายังขาดการวิเคราะห์ในบริบทที่ต้องเชื่อมโยงในสองส่วนที่สำคัญคือ 1) การ
ส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศซึ่งมุ่งเน้นในการลดการขาดแคลนทักษะแรงงงานและเสริมประสิทธิภาพ
การแข่งขันของแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ และผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การทำงานของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) การส่งเสริมให้เกิดการทำงานท่ี
ครอบคลุมและมีคุณค่าในกลุ่มผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ท่ียังขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
แนวทางการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังขยายตัวสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบาง  เพื่อส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม การทำให้ภาพความเชื่อมโยงทั้งสองส่วนดังกล่าวมีความชัดเจนและ
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สามารถใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องทำการศึกษาท่ีมีแนวทางบูรณาการศาสตร์
และแนวทางการสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมกับนักวิชาการและเครือข่ายทางสังคม  เพื่อให้เกิดการ
ขับเคล่ือนต่อไป  

ในการศึกษานี้ให้ความหมายแรงงานครอบคลุมความหมายกว้าง คือกลุ่มประชากรหรือกำลังคนท่ีอยู่
ในวัยแรงงาน ซึ่งอาจมีศักยภาพหรือความเป็นไปได้ในการสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมได้ 
นอกจากนี้ขอบเขตการศึกษายังมีความสอดคล้องกับความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลที่องค์การสหประชาชาติ
ให้คำจำกัดครอบคลุม 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ (1) ภาคดิจิทัลหลัก (Core digital sector) ซึ่งประกอบด้วยนวัตกรรม
พื้นฐาน เทคโนโลยีหลัก และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (2) ภาคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ความหมายแคบ (Narrow scope: Digital economy) ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์มดิจิทัล แอปพลิเคชันมือถือ และบริการชำระเงินเศรษฐกิจดิจิทัลได้รับผลกระทบใน
ระดับสูงจากบริการที่เป็นนวัตกรรมในภาคส่วนเหล่านี้  และ (3) ภาคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ความหมายกว้าง (Broad scope: Digitalized economy) ซึ ่งรวมถึงกลุ่มที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ดิจิทัลมากขึ้น หลายภาคส่วนของเศรษฐกิจกำลังถูกทำให้เป็นดิจิทัลในลักษณะนี้ ซึ่งรวมถึงภาคส่วนที่ใช้งาน
ดิจิทัลซึ่งมีกิจกรรมหรือรูปแบบธุรกิจใหม่เกิดขึ้นและกำลังถูกเปล่ียนแปลงโดยเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล  
ดังนั้นแนวทางการวิเคราะห์จึงครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ท้ังระบบ  

บริบทของเศรษฐกิจและสังคม  

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยนั ้นมีทั ้งผู ้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผู ้จัดจำหน่าย และ  
ผู้ให้บริการ ตลาดประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยหลายขนาด 
โดยขนาดของตลาดดิจิทัลที่เติบโตขึ้นจะทำให้ผู ้ประกอบการทั้งระบบได้ประโยชน์ แต่ผู ้ปร ะกอบการใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จึงมีความจำเป็นที่ต้อง
แข่งขันในธุรกิจท่ีอยู่บนฐานของนวัตกรรมกับคู่แข่งขันจากต่างประเทศท่ีมีศักยภาพและทรัพยากรสูงกว่า การ
พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจำเป็นต้อง
ได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ในระดับนโยบาย รัฐบาลไทยจึงมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติที ่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีความครอบคลุม การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สังคมคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล การปรับภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่การออกพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2560 ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรม และพัฒนากำลังแรงงานในด้านดิจิทัล ภาคธุรกิจของไทย
มีการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น เช่น การค้าขายออนไลน์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหา
ช่องทางในการลดต้นทุนและข้อจำกัดทางการค้า การประยุกต์ใช้กับระบบดิจิทัลซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง ถือเป็นโอกาสของธุรกิจขนาดเล็กท่ีจะทำใหเ้กิดอาชีพหรือธุรกิจบริการใหม ่ๆ    

 



ง 
 

สำหรับภาพรวมของการจ้างงานในเศรษฐกิจดิจิทัลทุกอุตสาหกรรม จากการสำรวจของสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีแนวโน้มขยายตัวในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล แม้ว่าจะอยู่ในอัตราการขยายตัวที่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่มดิจิทัลขอบเขตแคบมีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดแม้เป็นปีท่ีเศรษฐกิจท่ัวโลกซบ
เซาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีการเลิกจ้างแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะ
แรงงานในภาคบริการแบบดั้งเดิมแสดงให้เห็นแนวโน้มการจ้างแรงงานในประเทศไทยภาคบริการได้ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากภาคบริการดั้งเดิมไปสู่ภาคบริการในเศรษฐกิจดิจิทัล  แรงงานในภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลแกนหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และบริการซอฟท์แวร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า การเติบโตของมูลค่าตลาดมีผลต่อการจ้างงานโดยรวมในอุตสาหกรรมเช่นกัน 
มีแนวโน้มการจ้างงานเพิ่มขึ้น  

เมื ่อพิจารณาบุคลากรแบบแยกประเภท อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ตำแหน่งด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ และตำแหน่งด้านอื่นๆ ในประเภท
แรก โดยมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในกลุ่ม Software IT Project / Manager รองลงมาคือบุคลากรด้าน 
Business Analyst / Software Analyst และ Designer / Software Architect ตามมาด้วยบุคลากรด้าน 
System Engineer และ Network Engineer  และบุคลากรด้าน Programmer / Software Developer / 
Tester ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมาก ทำให้ในแต่ละปีมีการจ้างงานบุคลากรในประเภทนี้มีจำนวนมากขึ้น และอัตราการ
เติบโตของการจ้างงานสูงขึ้นเช่นเดียวกัน (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2564) 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญในการก้าวให้ทันระบบเศษฐกิจดิจิทัล คือกำลังคนที่มีทักษะด้าน
ดิจิทัลขาดแคลนเป็นอย่างมากในเชิงคุณภาพ และไม่สามารถหาบุคลากรที่มีความสามารถเข้าทำงานได้  
แม้จะให้ค่าตอบแทนสูง ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded 
Software) ในประเทศไทยมีการเติบโตและเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงสถานประกอบกิจการ 
องค์กรธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจของตนเอง ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น ทั้งในส่วนของภาคการผลิต การเกษตร การเงิน สุขภาพ ท่องเที่ยว  
การพาณิชย์ ตัวแทนธุรกิจ การศึกษา รวมถึงความมั่นคง เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ และ
ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อเพิ่มผลิตภาพสินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมการ
ขายด้วยการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัย ท่ีสำคัญต่อการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศทุกๆด้าน และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแรงงานงานใหม่ที่จะ
เข้าสู ่ตลาดแรงงานและปรับเปลี่ยนการผลิตและบริการในรูปแบบเดิมไปสู่ก ารสร้างนวัตกรรมที่ยั ่งยืนใน
เศรษฐกิจดิจิทัล ในขณะท่ีความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ท่ีมีมากขึ้นนั้น กลับพบว่าผู้บริโภคและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ใช้
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เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการและรูปแบบธุรกิจ หรือการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมสินค้าและ
บริการท่ีมไีม่มากเท่าท่ีควร   

นอกจากนี้ การสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต้องสร้างท้ังนวัตกรรมและความ
เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะเข้าสู่ระบบดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริการดิจิทัล  
มีลักษณะของสตาร์ทอัพ (Start-up) โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้เกิด
แนวคิดการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยมีการใช้เทคโนโลยีท่ีแตกต่างจากเดิม นักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ หรือ Start-
up มีความจำเป็นอย่างมากต้องมีนิเวศนวัตกรรมท่ีดีเพื ่อให้ เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดด และถึงแม้
สถานการณ์ปัจจุบันผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) หรือ Start-up ของไทย ด้วยเหตุนี้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบ Start-up ยังคงต้องพัฒนาและร่วมมือกันในการสร้าง Ecosystem ที่มาจาก
การสนับสนุนการเรียนรู้ การหาเครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยีท้ังระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

ในภาพรวม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเผชิญสถานการณ์เศรษฐกิจขยายตัว
ลดลง มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศน้อยลง มีประเด็นด้านผลิตภาพแรงงาน ความเหลื่อมล้ำในการ
กระจายรายได้ และกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งหมายถึงมีแนวโน้มท่ีผลิตภาพของแรงงานจะลดต่ำลง การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับแนวทางการปกป้องคุ้มครอง จึง
เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

การวิเคราะห์ประเด็นเชิงด้านแรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขยายตัวใน
ด้านการจ้างงานของเศรษฐกิจดิจิทัล พบว่าแรงงานดิจิทัลยังขาดทักษะขั้นสูงหรือทักษะท่ีสามารถผลิตกิจกรรม
ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงได้ ความไม่ตรงกันของทักษะ (Skills mismatch) ทักษะผู้ประกอบการยังไม่เอื้อต่อการพัฒนา
แรงงานดิจิทัล นอกจากนี้การสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต้องสร้างท้ังนวัตกรรมและ
ความเป็นผู้ประกอบการด้วย 

การวิเคราะห์ประเด็นเชิงด้านแรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านการคุ้มครองและหลักประกันทาง
สังคม พบว่าผู้ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มของงานดิจิทัลมักเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและ
ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์มเพียงฝ่ายเดียว แต่ข้อกำหนดและเงื ่อนไขเหล่านี ้มักจัดประเภท
ผู้ปฏิบัติงานในแพลตฟอร์มให้เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้รับเหมาอิสระ แม้ว่าเมื่อพิจารณาตามลักษณะ
การทำงานแล้ว พบว่าผู้ปฏิบัติงานในแพลตฟอร์มดิจิทัลมักต้องทำงานให้กับนายจ้างรายหนึ่งและปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายและควบคุมโดยผู้ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มดังกล่าว งานในแพลตฟอร์มดิจิทัลมักมีแนวโน้มท่ี
จะมีผู้ปฏิบัติงานในแพลตฟอร์มท่ีอายุน้อยหรือเป็นแรงงานวัยต้น ซึ่งมีความเส่ียงสูงท่ีจะตกงานหรือมีการจ้าง
งานที่มีคุณภาพต่ำในระยะยาว โดยทั่วไปความสัมพันธ์ด้านราคาระหว่างผู้ประกอบอาชีพอิสระ ควรเป็นการ 
ตกลงร่วมกัน แต่ลูกค้าและผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์มมักถูกกำหนดเงื่อนไขอยู่เพียงฝ่ายเดียว  
ความเปราะบางของผู้ปฏิบัติงานในแพลตฟอร์มนั้นเพิ่มโอกาสที่จะเกิดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งการจำแนกผิดประเภทนี้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในแพลตฟอร์มไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายมาตรฐานแรงงานซึ่งเป็นกรณีท่ีเกิดขึ้นในหลายประเทศ  
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บริบทด้านกฎหมาย 

 แนวนโยบายและตัวบทกฎหมายตลอดจนแนวปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์สถานะ  
และข้อจำกัดของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่ใช้สนับสนุนการทำงานในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลทั ้งสำหรับประเทศไทยและระดับนานาชาติ การทบทวนนโยบายและบทกฎหมายไทยในส่วนนี้
ครอบคลุมท้ังมิติท่ีเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน การทำให้แรงงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ
ฝีมือให้สูงขึ้นกับทั้งมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง และมิติของการให้
ความคุ้มครองการใช้แรงงานให้สอดคล้องกับแนวทางสากลภายใต้กรอบแนวคิดงานท่ีมีคุณค่า   

 แนวโนบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและตัวบท
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลได้ประมวลมา ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี (1) ยุทธศาสตร์ชาติ  รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้เป็นนโยบายพื้นฐานท่ีรัฐต้องจัดให้มียุทธศาสตร์
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยการจัดทำแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติจึงเปรียบเสมือนกลไกพื้นฐานเบื้องต้นที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อทราบถึงทิศทางที่ประเทศไทย
ได้กำหนดขึ้นในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจ้างและการใช้แรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล   

ส่วนที่ (2) แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจะมี
ด้วยกันดังนี้ 1) แผนแม่บทเกี่ยวกับการแรงงาน ประกอบไปด้วย แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง แผนแม่บท
ประเด็นการต่างประเทศ แผนแม่บทประเด็นการเกษตร แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว แผนแม่บทประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ แผนแม่บทประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทประเด็นเศรษฐกิจฐานราก แผนแม่บทประเด็นความ
เสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และแผนแม่บท
ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 2) แผนแม่บทเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล จะประกอบไปด้วย แผนแม่บท
ประเด็นการเกษตร แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต แผนแม่บทประเด็นพื้นท่ีและเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล แผนแม่บทประเด็น
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
แผนแม่บทประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และแผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

ส่วนที ่ (3) แผนปฏิร ูปประเทศ ในส่วนที ่เกี ่ยวกับแรงงานและระบบเศรษฐกิจดิจ ิท ัลได้ด ังนี้   
1) แผนการปฏิร ูปประเทศเกี ่ยวกับการแรงงาน  จะประกอบไปด้วย การลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม  
การพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และแผนการปฏิรูปสำหรับการแรงงาน 2) แผนการปฏิรูป
ประเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล จะประกอบไปด้วย การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาเศรษฐกิจ  
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ส่วนท่ี (4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีมีความ
เกี่ยวกับการแรงงาน ซึ่งฉบับปัจจุบันได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการแรงงานโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ใน
รูปของยุทธศาสตร์ด้วยการระบาดของโรคโควิค-19 ทำให้การบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 ต้องเลื่อนออกไปอีก 1 ปี ปัจจุบันนี้ได้มีการจัดร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  
13 (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) สำหรับเนื้อหาของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 ได้มีการ
กำหนดหมุดหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สนองต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลดังนี้ในหลายส่วน ท้ัง 
การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าเพื่อยกระดับการผลิตและมูลค่าสินค้าและบริการทางการเกษตร  การ
พัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย ส่งเสริมการวิจัยและการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์และสุขภาพจึงจำเป็นต้องสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีสำคัญของโลก จึงต้องเพิ่มมูลค่าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  ตลอดจนพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้ ดังนี้จึงต้องให้การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม มีการเชื่อมโยงข้องมูล SMEs ตลอดจนจัดให้มี
กลไกทางการเงินท่ีเหมาะสมต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล อีกท้ังต้องไม่เพิกเฉยท่ีจะให้มีการส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคมให้มีศักยภาพเชิงธุรกิจสูง เศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีและกลไก
สนับสนุนท่ีช่วยพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนสามารถปรับเพื่อเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่
ได้อย่างยั่งยืน การดำเนินการตามหมุดหมายดังกล่าวข้างต้นนี้ ย่อมมุ่งที่จะให้เศรษฐกิจมีมูลค่าสูงขึ้นบนฐาน
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ส่วนที ่  (5) แผนแม่บทการส่งเสร ิมเศรษฐก ิจดิจ ิท ัลและพระราชบ ัญญัติการพัฒนาด ิจ ิ ทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่กลุ่มรายได้สูง ลดความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาภายในปี/
2579 ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพศ. 2560 แผนแม่บท การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ สู่เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีประวัติบนฐานของสังคมท่ีรู้คิดรู้เท่าทันและ
กำลังคนท่ีสามารถปรับตัวและสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

ส่วนที่ (6) กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแรงงาน และระบบดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตัวแปร
สำคัญในการพิจารณาเพื่อสะท้อนภาพความพร้อม อุปสรรค และปัญหาของประเทศไทยกับทิศทางการจ้าง
งานในเศรษฐกิจแบบใหม่นี ้ ซึ ่งกฎหมายแรงงานในประเทศไทยไม่ได้มีการประมวลรวมไว้ในฉบับเดียวกัน 
หากแต่กระจัดกระจายเป็นพระราชบัญญัติที่มีชื่อเฉพาะ ทั้งที่เป็นบทกฎหมายที่มีเนื้อหาทั่วไปและเนื ้อหา
เฉพาะเกี่ยวกับการจ้างและการใช้แรงงาน ซึ่งบทกฎหมายที่สำคัญมีอยู่ด้วยกัน 14 ฉบับ อย่างไรก็ตามการ
บังคับใช้กฎหมายแรงงานไทยมีกรอบและขอบเขตข้อจำกัดโดยเฉพาะในประเด็นเกี ่ยวกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการประกอบการและการลงทุน ดังนี้ การทราบถึงแนวปฏิบัติซึ ่งเป็นที่ยอมรับในวงสังคมต่าง ๆ  
เพื่อการกำหนดและบริหารจัดการเงื่อนไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมย่อมเป็นอีกหนึ่งประเด็นท่ี
ควรพิจารณาในส่วนนี้ 
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และส่วนที่ (7) สรุปประเด็น นโยบายและบทกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล  
การจ้างและการปฏิบัติในปัจจุบันนั้นสามารถถูกส่งเสริม ดำเนินการผ่าน และมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลทฟอร์ม
ดิจิทัลซึ่งเชื่อมต่อ แสดงผล และสื่อสารกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในสหภาพยุโรปปฏิสัมพันธ์ในทาง
เศรษฐกิจดังกล่าวถูกเรียกได้ว ่าเป็น “ระบบเศรษฐกิจแบบร่วมมือกัน ( collaborative economy)” 
คณะกรรมาธิการยุโรป (EU Commission) ได้อธิบายว่าปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยผ่านแพลท
ฟอร์มซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กันโดยทำหน้าที่เป็นตลาดแบบเปิดสำหรับสินค้าและบริการ  
(EU Commission, 2016) โดยแฟลตฟอร์มดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนการชำระเงิน ตลอดจนการระงับข้อ
พิพาทได้อีกด้วย ระบบกฎหมายจำเป็นที่จะต้องมีศักยภาพท่ีจะรองรับปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์
ข้างต้น และอาจถูกถูกพัฒนาเพื่อรองรับ สนับสนุน และควบคุมปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มข้างต้นในจุดท่ี
กฎหมายยังเป็นอุปสรรคต่อการประกอบการ หรือขาดศักยภาพในการควบคุมปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน  

แนวโน้มในอนาคต  

 งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้เห็น
ภาพของแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลระยะส้ันในระยะเวลา 5 ปี แนวโน้มสำคัญ (Megatrend) และ
แนวโน้มทางเทคโนโลยี(Technology Trend) ที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลโลกและ
ประเทศไทยมากกว่า 10 ปีข้างหน้า และช้ีให้เห็นถึงปัจจัยขับเคล่ือนท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง การวิเคราะห์
แนวโน้มจากการทบทวนเอกสาร รายการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคตจำแนกออกเป็น 6 ส่วน
คือ ด้านสังคมและประชากร ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองและสถาบัน และ
ด้านคุณค่า  

การวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล มีความเกี่ยวพันเป็นอย่างสูงกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีต่างๆท่ีจะเข้ามาพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัล
จะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อพิจารณาแนวโน้มและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
การจ้างงาน แรงงานในและนอกระบบท่ีอยู่ในวัยทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์และมองอนาคตท่ี
จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะ 5 ปี (2025) โดยคำนึงถึงแนวโน้มของการย้ายสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลของ
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงใช้ออนไลน์ของผู้คนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีความหมาย การปรับตัวในช่วง
วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ การรับมือและมองหาธุรกิจใหม่
ภายหลัง 

 อย่างไรก็ดี ผลกระทบด้านเทคโนโลยีจะไม่เท่ากันในแต่ละภาคการผลิตและบริการ ผลของการศึกษา
ของโครงการได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีและความเปน็ไป
ได้ในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ พบว่า ธุรกิจด้านเกษตรจะใช้เกษตรแม่นยำ (Precision agriculture) เกษตร
คาดการณ์ (Predictive agriculture) Drone, Smart sensor มากยิ่งขึ้น  ในส่วนของภาคการผลิต จะมีการ
ใช้ Collaborative robots การประเมิน ดูแลและการคาดการณ์ และ Inspection  RPA (Robot process 
automation) Biochemistry health care, Fin tech, เทคโนโลยีด้านวัสดุ และแบตเตอรี่, meta economy, 
Technology ของ Metaverse เช่น  Virtual Reality (VR) , Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality 



ฌ 
 

(MR), ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (Cloud-Based Service)  เป็นต้น  มีการผลิตแบบจำเพาะ ท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลมากขึ้น  

ในด้านธุรกิจการบริการ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global value chain) ธุรกิจ
ให ้บร ิการด ้านด ิจ ิท ัลท ี ่ เป ็นแก ่นเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัลท ั ้ ง ในส ่วนของกล ุ ่ มอ ุตสาหกรรมซอฟต์แวร์   
กลุ่มอตุสาหกรรมด้านการส่ือสาร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล และ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
มีแนวโน้มสูงที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภค
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเทคโนโลยีและธุรกิจดิจิทัลที่จะมีบทบาทสูงได้แก่ เทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ผู้ให้บริการคลาวด์  บริการด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรม และการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า  
E-Commerce E-Payment E-Booking E-Banking & Investment E-Insurance จะขยายตัวเพ ิ ่มมากขึ้น  
มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น มีการใช้แพลตฟอร์มซึ่งจะทำให้งานใน platform เพิ่มมากขึ้น มีรูปแบบการดึง
แรงงานจากต่างประเทศผ่านระบบแพลตฟอร์ม มีการทำงาน part-time ของเด็กรุ่นใหม่ ผ่านการ matching 
ของ Platform เก ิดกลุ ่มเปราะบางในความหมายใหม่ๆ Automation และสามารถใช้งานพร้อมกับ 
communication online tools ได้ mobile robot & service robot จะมีราคาท่ีถูกลง  Chatbot จะมีมาก
ขึ ้น  เทคโนโลยีส ุขภาพ เทคโนโลยีการศึกษา ED tech มีบทบาทของ Cloud computing และ data 
Analytic/data scientist &Services ยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ ภาคเศรษฐกิจดิจิทัลความหมายกว้าง (Broad scope) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
โควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจที่พัก การท่องเที่ยว การเดินทางและซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อัน
ได้แก่ ภัตตาคาร อาหารสำเร็จรูป เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ธุรกิจค้าปลีกและของท่ีระลึก ไปพึ่งพา
การทำธุรกิจออนไลน์และขายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันรวมถึงการเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคบริการ
อื่นๆ ในขณะเดียวกันธุรกิจที่กำลังเริ่มเติบโตอย่างช้าๆ ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบส่วนตัวภายในประเทศ 
การเช่าเหมายานพาหนะส่วนตัวสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และดิจิทัล
เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย ในขณะที่ภาคธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งกลับมีความต้องการจาก
ผู้บริโภคสูงมากขึ้นสวนทางกับธุรกิจการบินและธุรกิจด้านการจัดนิทรรศการที่ได้ผลกระทบเช่นเดียวกันกับ
ธุรกิจท่องเท่ียวซึ่งจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น ในส่วนของเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลและธุรกิจ การศึกษา การวิจัยและการพัฒนา ยังมีความ
ต้องการและมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อไปซึ่งจะส่งเสริมการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศได้ 

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าอนาคตที่แน่นอนประกอบด้วยปัจจัยแนวโน้มที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะของแต่ละภาคการผลิต และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งสามารถสังเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ ผ่านมุมมอง ความท้าทายต่อการส่งเสริมผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงานในระยะส้ัน ( 5 ปี) 
ได้ดังต่อไปนี้ 1) เทคโนโลยีด้านสุขภาพจะมีบทบาทท่ีสำคัญยิ่งขึ้น จากการเป็นสังคมสูงวัยและผลต่อเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ทำให้ความตระหนักด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น 2) การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและด้านการช่องทางการค้าและการบริการจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงและทักษะท่ี
ต้องการยิ่งขึ้น 3) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการบริการยิ่งขึ้นแต่ความแตกต่างกันในการเข้าถึง
เทคโนโลยีจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้าง 4) มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองและการเชื ่อมต่อ
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ระดับภูมิภาคจะมีผลต่อการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการ 5) ขนาดของหน่วยธุรกิจ ท่ีจะมีขนาดเล็ก
ลง ซึ่งต้องการความสามารถของคนท่ีหลากหลายยิ่งขึ้นและคนจะทำงานมากกว่าหนึ่งหน้าท่ี 6) เทคโนโลยีทาง
การเงิน และการเงินดิจิทัลจะช่วยเสริมจำนวนการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 7) เทคโนโลยีดิจิทัล
โดยเฉพาะ AR VR และ metaverse จะถูกนำมาใช้ยิ่งขึ้น 8) แนวโน้มธุรกิจสีเขียวจะเป็นท่ีต้องการมากยิ่งขึ้น
จากแนวโน้มความต้องการ สินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านสินค้าที่ส่งออก และ 9)  
มีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในภาคบริการรายย่อย ผู้ค้ารายย่อยมากยิ่งขึ้น  

 อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์แนวโน้มในด้านผลกระทบด้านการปกป้องคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริม
การเจรจาหารือ แสดงให้เห็นว่า 1) จะมีรูปแบบการทำงานท่ีมีความซับซ้อนหลากหลายยิ่งขึ้น แต่มีความมั่นคง
ในการทำงานลดลง 2) มีรูปแบบการทำงานที่แบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆ และว่าจ้างองค์กรขนาดเล็ก หรือบริษัท 
subcontract เพื่อทำงานในโครงการสั้นๆ หรือทำงานในบริษัทใหญ่ที่ให้สภาพการทำงานที่ไม่หมือนกันและ
ขาดความมั่นคงในการทำงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างนายจ้าง จะมีขอบเขตท่ี ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การ
คุ้มครองสิทธิฯแรงงานมีความคลุมเครือ และไม่มีความชัดเจนในด้านการคุ้มครองแรงงาน และระบบแรงงาน
สัมพันธ์ตามสิทธิที่พึงมีพื้นฐานในการทำงาน 4) การจัดการเวลา การบริหารเงิน และการบริหารชีวิตจะเป็น
พื้นฐานสำคัญ 

      การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนอกจากส่งผลกระทบต่อแรงงานแล้วยังอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในสังคมดิจิทัล 
(Risks in digital society) การสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายด้วยข้อมูลท่ี
แสดงออกในโลกออนไลน์ โดยอาจเพิ ่มความเสี ่ยงให้อาชญากรนำมาเป็นฐานข้อมูลในการล่อลวงทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อตัวบุคคลและลดความเชื่อมั ่นในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ
อาชญากรด้านการเข้าถึงข้อมูลข้ามชาติ  

นอกจากนี้การเข้ามาของยุคอุตสาหกรรม 4.0 ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่เข้ามาแทนที่งานหลาย
ประเภทรวมถึงการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมและเครื่องจักรอาจส่งผลให้ความสุขของผู้คน
หรือแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลลอาจจะลดลงอันเนื่องมาจากความกังวลและความกดดันจากรูปแบบการทำงาน
และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงการระวังตัวที่มากขึ้น การจัดการด้านอารมณ์ของผู้คนอาจเปลี่ยนไปรวมถึง
พฤติกรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ของประชาชนเปล่ียนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังเช่นกรณีท่ีมี
ผู้คนจำนวนมากท่ีเริ่มใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการตัวอย่างเช่นการหาเพื่อน แต่ก็อาจ
เป็นโอกาสของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจุดเด่นของคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการให้
การบริการหรือคำปรึกษาในแนวทางด้านการดูแลวิถีชีวิตและจิตใจของผู้คนในเศรษฐกิจดิจิทัล 

ในอีกด้านหนึ่งเมื่อมนุษย์ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ อาจทำให้ผู้คนตกงานมากขึ้น  
ถ้าไม่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในส่วนของความเสี่ยงผลกระทบดิจิทัลต่อ
ภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ภาครัฐควรมีกฎหมายที่ปกป้องเรื่องมนุษยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนเพื่อให้เกิดการความเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
ร่วมกับชุมชน  
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ข้อเสนอกรอบการวิจัยในอนาคตของการศึกษานี้ 

การศึกษาครั้งนี้จึงให้ข้อเสนอ 3 มิติ คือ 1) มิติการยกระดับศักยภาพในเศรษฐกิจดิจิทัล การยกระดับ
เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการส่งเสริมทักษะและความต้องการแรงงาน และ 2) มิติ
ส่งเสริมเกิดการทำงานท่ีครอบคลุมและมีคุณค่าในกลุ่มผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนและส่งเสริม
คุ้มครองป้องกันและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีกำลังขยายตัว และ 3) มีมิติส่งเสริม
ระบบนิเวศการวิจัยเพื่อการวิจัยแนวหน้า   

จากกรอบข้อเสนอ 3 มิติดังกล่าว นำมาซึ่งกรอบข้อเสนอกลุ่มการวิจัย ซึ่งแต่ละกลุ่มข้อเสนอการวิจัยมี
คำถามการวิจัยท้ังส้ิน 37 ข้อและกิจกรรมจำนวน 7 กิจกรรมท่ีต้องดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 มิติการยกระดับศักยภาพในเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ ่งเสนอกรอบการวิจัยในมุมการส่งเสริม  
การบรรลุการจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัย 5 กลุ่มต่อไปนี้ (1) การ
ยกระดับความสามารถของแรงงานหรือลดต้นทุนในการหาแรงงานที ่เหมาะสมกับงาน (2) การเพิ่ม
ความสามารถของผู้ประกอบการในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ (3) การเพิ่มแหล่งทุนหรือการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย (4) ยกระดับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  และ (5) 
การเพิ่มรายได้หรือช่องทางในการเป็นเจ้าตลาดที่มีความสามารถโดยเปรียบเทียบ ทั้ง 5 กลุ่มนี้ มีกลุ่มหัวข้อ
ท้ังส้ินจำนวน 14 ประเด็น 

ส่วนที่ 2 มิติการส่งเสริมเกิดการทำงานที่ครอบคลุมและมีคุณค่าในกลุ่มผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างยั่งยืนและส่งเสริมคุ้มครองป้องกันและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วย 
3 กลุ่มหัวข้อคือ (1) การคุ้มครองทางสังคม (2) สิทธิในท่ีทำงาน (3) การเจรจาหารือ  ท้ัง 3 กลุ่มนี้มีกลุ่มหัวข้อ
ย่อยท้ังส้ิน 17 ประเด็น  

1) การคุ้มครองทางสังคม ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัยต่อไปนี้ (1) การคุ้มครอง
แรงงาน (2) การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงาน (3) การพัฒนาตาข่ายทางสังคม ที่เชื่อมโยง
ตลอดชีวิต (4) การเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการบริหารจัดการชีวิต และ (5)  
การลดแนวโน้มความเหล่ือมล้ำทางดิจิทัล 

2) สิทธิในการทำงาน ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัยต่อไปนี้ (1) การส่งเสริมการรับรอง
และคุ้มครองสิทธิพื้นฐานในการทำงาน (2) การส่งเสริมการคุ้มครองให้ลูกจ้างมีสภาพการทำงาน
ที่เหมาะสมและได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างยุติธรรม (3) การส่งเสริมให้ไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติหรือมีสภาพการทำงานท่ีไม่เป็นธรรม รวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกับทางเพศและทุก
ความแตกต่าง 

3)  การเจรจาหารือ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัยดังต่อไปนี้ (1) การส่งเสริมรวมตัวใน
รูปแบบใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (2) การส่งเสริมการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่  
(3) การสร้างนิเวศความรู้  
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ส่วนท่ี 3  เป็นข้อเสนอกรอบการวิจัยในด้านระบบนิเวศการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการวิจัยแนวหน้า ท้ังนี้
ภายในระบบนิเวศการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการวิจัยแนวหน้า  ประกอบด้วย ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิง 
สหวิทยาการในด้านแรงงาน เพื่อสร้างความรู้แนวหน้า ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กล างการศึกษา 
ด้านดิจิทัลท่ีมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและความอยู่ทีมีสุขของประชาชน  และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้และก่อประโยชน์ในเชิงปฎิบัติต่อไป  ทั้ง 2 กลุ่มหัวข้อ
ด้านล่างนี้มีกลุ่มหัวข้อย่อยท้ังส้ิน 6 ประเด็น 7 กิจกรรมหลัก  

ส่วนย่อยที่ 1 ประกอบด้วย การสร้างนิเวศความรู้ ประกอบด้วย (1) ชุดความรู้เรื ่องการ
ส่งเสริมการทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล/ความคุ้มครองทางสังคมในเศรษฐกิจดิจิทัล/ชุดความรู้เรื่องสิทธิ
ในท่ีทำงาน/ชุดความรู้เรืองการเจรจาหารือ (2) การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (3) การส่งเสริมผลงานตีพิมพ์ 
(4) การบูรณการฐานข้อมูล opensource สร้างความเข้าใจในการพัฒนาข้อมูล และสร้างความ
ปลอดภัยในการใช้ข้อมูลทางดิจิทัล 

ส่วนย่อยท่ี 2  การสร้างความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษา อาชีวศึกษา สถาบันและแหล่งสถาน
ความรู้ต่างๆ ต้ังแต่ระดับประถมถึงการศึกษาขั้นสูงและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย (1) การ
สร้างเครือข่ายเพื่อผลักดันการศึกษาตลอดชีวิต (2) การสร้างเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เน้นร่วมกับชุมชน และ (3) การสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษา 
ผลิตภาพที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการสร้างเครือข่ายนักวิชาการระดับประเทศและ
นานาชาติ ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจระดับประเทศและระดับนานาชาติ และผู้ท่ีมีศักยภาพและมีทักษะ
สูงในด้านต่างๆ เพื่อการส่งเสริมการวิจัย ที่ควบคู่กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและกระตุ้นให้เกิดประชาชนท่ีมีความรู้ด้านดิจิทัลและสิทธิแรงงาน
ในช่วงเปล่ียนผ่าน    

ข้อเสนอแนะกรอบการศึกษาและการจัดอันดับความสำคัญ 

จากข้อเสนอกรอบการศึกษาดังกล่าว ได้มีการจัดเกณฑ์ลำดับความสำคัญในสองมิติคือ 1) มิติด้าน
แนวคิดพื้นฐานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ โดยเพิ่มเติมกรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและความยั่งยืน และ 2) มิติด้านความจำเป็นเร่งด่วน สามารถนำมาจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1 กลุ่ม (1) 
มีผลกระทบสูง เร่งด่วนมาก (2) มีผลกระทบสูงแต่เร่งด่วนน้อยกว่า (3) มีผลกระทบน้อยกว่าแต่เร่งด่วนมาก 
และ (4) มีผลกระทบน้อยกว่าและเร่งด่วนน้อยกว่า 

จากโครงการท้ังส้ินจำนวน 37 โครงการ มีโครงการท่ีมีแนวโน้มมีผลกระทบสูงและมีความเร่งด่วนมาก
จำนวน 14 โครงการ และอีก 7 กิจกรรม ซึ่งควรต้องเร่งดำเนินการภายใน1-2 ปีนี้  โดยพบว่าโครงการเร่งด่วน
ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้อยู่รอดและข้ามผ่านในช่วงโควิด  19 ส่งเสริมผลิตภาพ 
รวมถึงเรื ่องของการปกป้อง คุ้มครอง และลดโอกาสของการเกิดความเหลื่อมล้ำยิ ่งขึ ้น  ดังต่อไปนี้  (1) 
การศึกษาแนวทางชุดทักษะที่จำเป็นในการทำงานในโลกอนาคต เช่น 5- 15 ปีข้างหน้า และในชุดทักษะตอ้ง
ประกอบด้วยทักษะ ความรู้เฉพาะและด้านดิจิทัลและแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินความรู้  (2) 
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบทักษะของแรงงาน (Skills mapping) ที่มีความเสี่ยงจากการตกงาน และอาชีพท่ี
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กลุ่มเสี่ยงอาจทำงานได้หากตกงาน หรือทำงานเป็นอาชีพที่สองของแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ (3) 
การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำงานคู่กับการเรียนของเยาวชน (15- 24 ปี) แบบบูรณา
การ ซึ่งมีท้ังความรู้ในด้านการวางแผนชีวิต และวางแผนอาชีพ สิทธิแรงงาน แหล่งทุนและมีระบบการจับคู่งาน
ท้ังในรูปแบบของงานเต็มเวลาและงานบางเวลาเพื่อเช่ือมต่อตลาดการศึกษาและตลาดแรงงาน ท้ังในเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและ เศรษฐกิจด้านอื่นท่ีเหมาะสม (4) การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผู ้ประกอบการในการยกระดับเทคโนโลยี และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลนประเทศผ่าน บทบาทของ
มหาวิทยาลัยการวิจัย มหาวิทยาลัยท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาต่างๆ (5) การศึกษาสถานประกอบการธุรกิจ
ระดับ SMEs รวมถึงธุรกิจมีตาม  Supply chain ในระบบการผลิตว่ามีใครบ้างในภาคเกษตร บร ิการ 
อุตสาหกรรมท่ีจะต้องเร่งปรับตัว รวมถึงพื้นท่ีใดท่ีมีความจำเป็นจะต้องเร่งยกระดับสถานประกอบการ SME ท่ี
อยู่ในภูมิภาค รวมถึงศึกษา SME ที่ได้รับผลกระทบ (6) การศึกษาแนวทางการเพิ่มบทบาทของเอกชนในการ
พัฒนาทักษะ ผ่านระบบออนไลน์และออนไซด์ (on site) เพื ่อ สร้าง Talent pools และ resources / 
curriculum pools ด้วยการบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน  และส่งเสริม
นวัตกรรม (7) ศึกษาวิจัยความเหล่ือมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานและการเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีของ
ประชาชน และ ผู้ประกอบการในพื้นที่ห่างไกล ส่งเสริมนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นท่ี  (8) การศึกษาและ
สำรวจความมั่นคงในการทำงานของคนทำงานเปรียบเทียบ ระหว่างกลุ่มท่ีจะถูกจ้างงานในรูปแบบต่างๆ ระดับ
อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ได้ยับรและระหว่างรุ ่นช่วงอายุ (Generation) (9) การศึกษาและจัด
รวบรวมกฎหมาย แรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในรูปของประมวลกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความเป็น
เอกภาพ ทั้งในส่วนกลางที่ใช้มาตรการตาข่ายทางสังคม สิทธิแรงงาน  รูปแบบความสัมพันธ์และแนวทางการ
เจรจาหารือ (10) การศึกษาเพื่อทบทวนแนวทางประกันทางสังคมทั้งระบบ เน้นคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน 
สวัสดิการ ถึงตอนเกษียณอายุและสวัสดิการตอนเกษียณอายุโดยการทำความเข้าใจในหลักการและการได้รับ
สิทธิประโยชน์จากกฎหมายกลุ ่มการคุ้มครองทางสังคม (11) การศึกษาเพื่อทบทวนทางเลือกของระบบ
ประกันสังคมที่ทำในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีลักษณะของ partner หรือ Freelance หรือทำงานหลายเจ้า 
กลุ่มนี้ตั ้งแต่เริ ่มต้นทำงานมีสวัสดิการยามสูงวัย  (12) การศึกษาทบทวนความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในกลุ่ม
แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อหาช่องว่างในการส่งเสริมและพัฒนา (13) การศึกษาทบทวนความสัมพันธ์และ
หลักการของสัญญาจ้างแรงงานที่หลากหลายในเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทบทวน สิทธิฯให้
เหมาะสม กับรูปแบบการจ้างงานในรูปแบบใหม่ (14) การศึกษาเพื่อสำรวจและวิเคราะห์สภาพการทำงานท่ี
เหมาะสมและการได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาแนวทางการคุ้มครอง  
และการใช้แนวทางการเจรจาหารือมาช่วยในการคุ้มครองคนทำงาน 

นอกเหนือจากโครงการดังกล่าว ยังมีกิจกรรมท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความสำคัญท่ีต้องทำคู่ขนานกัน
ไปนั่นคือการส่งเสริมนวัตกรรมนิเวศนวัตกรรมการวิจัย ในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังต่อไปนี้ (15) 
สร้างชุดความรู้ เรื่องการส่งเสริมการทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล/ความคุ้มครองทางสังคมในเศรษฐกิจดิจิทัล/ ชุด
ความรู้เรื่องสิทธิในที่ทำงาน/ชุดความรู้เรื่องการเจรจาหารือ โดยการขยายผลการวิจัยของโครงการข้างต้น   
(16) การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงกับนักวิจัยรุ่นกลางและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เช่นเจ้าหน้าที่กระทรวง  
เป็นต้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของงานวิชาการและงานภาคปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน 
(17) การส่งเสริมผลงานตีพิมพ์ ส่งเสริมผลงานตีพิมพ์ท่ีไม่ข้ึนหิ้งมีการนำไปใช้จริง กำหนดเงื่อนไขในการนำเอา
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ไปใช้ให้มีการตีพิมพ์ (18) การบูรณาการฐานข้อมูล opensource และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาข้อมูล 
และสร้างความปลอดภัยในการใช้ฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานด้วยข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (18.1) ประเมินความคืบหน้าในการพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐ และ
การบูรณาการข้อมูล (18.2) พิจารณารูปแบบ มาตรฐานกลางที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นฐานข้อมูลเปิดในการให้
ข้อมูลเพื่อการ วิเคราะห์วิจัย ให้มีความโปร่งใสและง่ายยิ่งขึ้น ส่งเสริมรูปแบบงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
(18.3) แนวทางการสร้างช่องทางการเรียนร ู ้แบบ online ในทักษะด้านต่างๆที ่จำเป็น โดยเชื ่อมโยง  
แหล่งความรู้ออนไลน์  ส่วนโครงการที่เหลือในข้อเสนอแนะสามารถวางแผนทำการศึกษาได้ในช่วงถัดไปหรือ
ดึงเอางบประมาณจากส่วนอื่นเข้ามาเสริมเพื่อให้สามารถพัฒนาการวิจัยในประเด็นดังกล่าวไปพร้อมกันได้  
นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาการวิจัยแนวหน้า ทบทวนและ
ส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการของ 3 กลุ่มต่อไปนี้ (19) การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/นักธุรกิจระดับ
นานาชาติ (20) การสร้างเครือข่ายผู้ที่มีศักยภาพและมีทักษะสูงในด้านต่างๆ และ (21) การสร้างเครือข่าย
นักวิชาการนานาชาติ  

ท้ังนี้ ทางทีมวิจัยสังเกตว่าโครงการเร่งด่วนส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้อยู่รอด
และข้ามผ่านในช่วงโควิด 19 และเสริมประสิทธิภาพผลิตภาพรวมถึง เรื่องของการปกป้องคุ้มครอง และลด
โอกาสของการเกิดความเหล่ือมล้ำเพื่อลดปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฒ 
 

บทคัดย่อ 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ คือการเข้ามาของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว และขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยปัจจัยส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลให้จำนวนผู้ใช้ระบบผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลขยายตัวเพิ่มขึ้น
จำนวนมากขึ ้นพร้อมกับสินค้าทางเทคโนโลยีที ่ราคาถูกลง และโครงสร้างพื ้นฐานด้านดิจิทัลที ่ด ีขึ้น  
หากเปรียบเทียบแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเทียบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัล
ของโลกแล้วยังมีความเป็นไปได้ในการขยายตัวอยู่มาก อย่างไรก็ดีตลาดแรงงานไทยยังเผชิญความท้าทายหลาย
ประการ ประกอบด้วย โครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ โครงสร้างของตลาดแรงงานที่มีแรงงาน
นอกระบบในสัดส่วนท่ีสูง ความไม่เท่าเทียมกันในตลาดแรงงานในหลายมิติ 

การเข้ามาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัลเผชิญกับความท้าทายในด้านการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างการทำงาน ขาดแคลนแรงงานในเชิงคุณภาพ  บริษัทและคนท่ีทำงานอยู่เผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือด
จากระบบดิจิทัลในประเทศและต่างประเทศ และงานต่างๆ โดยเฉพาะงานพื้นฐานจะหายไปกับระบบอัตโนมัติ 
และส่งจะผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ข้อท้าทายท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ความเหล่ือมล้ำทางดิจิทัล 
รูปแบบการคุ้มครองแรงงาน สิทธิแรงงานและรูปแบบความสัมพันธ์ในการทำงาน ซึ่งต้องการทบทวนรูปแบบ
การปกป้องทางสังคม เพื่อเสริมประสิทธิผลและรายได้ท่ีเป็นธรรมและส่งเสริมการเติบโตและความเท่าเทียมกัน
อย่างครอบคลุมท่ีและยั่งยืนในรูปแบบท่ีมีความปลอดภัยทางดิจิทัล 

การศึกษาครั้งนี้สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยและข้อมูลที่ผ่านมา ศึกษานโยบายและระบบท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาศักยภาพและสภาพแวดล้อมท้ังจุดแข็ง โอกาส ความเส่ียง ช่องว่างหรือจุดด้อยท่ี
มีอยู่ สัมภาษณ์และประชุมระดมความเห็น รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต เพื่อประกอบการจัดทำ
ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัยด้านแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต การศึกษานี้ช่วยเติมช่องว่างการศึกษาท่ี
ผ่านมาเนื่องจากเป็นการศึกษาด้านแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีกรอบแนวคิดในการส่งเสริมผลิตภาพและมิติ
ด้านการคุ้มครองแรงงานพร้อมกัน โดยมีกรอบแนวคิดหลักคือความคิดงานที่มีคุณค่า (Decent work) และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม (Inclusive growth) เพื่อส่งเสริมโอกาสการทำงานที่มีประสิทธิผล
และให้รายได้ท่ีเป็นธรรม ความมั่นคงในท่ีทำงานและการคุ้มครองทางสังคมสำหรับ อีกท้ังยังส่งเสริมการหารือ
ร่วมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมชีวิตและความเท่าเทียมกันของ
โอกาสและการปฏิบัติต่อทุกเพศทุกวัย   

ผลการศึกษานี้มีข้อเสนอจากกรอบแนวคิดใน 3 มิติ คือ 1) มิติการยกระดับศักยภาพในเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมทักษะเสริมความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบการ และลดปัญหาทักษะไม่ตรง
ความต้องการของตลาด 2) มิติการส่งเสริมเกิดการทำงานที่ครอบคลุมและมีคุณค่าในกลุ่มผู ้ที ่ทำงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนและส่งเสริมคุ้มครองป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนใน
เศรษฐกิจดิจิทัล และ 3) มิติการส่งเสริมระบบนิเวศการวิจัยเพื่อการวิจัยแนวหน้าและเสริมความร่วมมืออย่าง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมิติต่างๆ ประกอบด้วยกลุ่มคำถามการวิจัยจำนวน 17 กลุ่มวิจัยซึ่ง
จำแนกเป็น 37 ข้อคำถามการวิจัยและ 7 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดในแต่ละมิติดังนี้  
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ส่วนที่ 1 มิติการยกระดับศักยภาพในเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตผล 
ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัยต่อไปนี้ (1) การยกระดับความสามารถของแรงงานหรือลดต้นทุน
ในการหาแรงงานท่ีเหมาะสมกับงาน (2) การเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ 
(3) การเพิ่มแหล่งทุนหรือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (4) ยกระดับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และ (5) การเพิ่มรายได้หรือช่องทางในการเป็นเจ้าตลาดท่ีมีความสามารถ
โดยเปรียบเทียบ 

ส่วนที่ 2 มิติการส่งเสริมเกิดการทำงานที่ครอบคลุมและมีคุณค่าในกลุ่มผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างยั่งยืนและส่งเสริมการคุ้มครองป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนในเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อยคือ (1) การคุ้มครองทางสังคม (2) สิทธิในที่ทำงาน (3) การเจรจาหารือ  
ประเด็นย่อย 1 การคุ้มครองทางสังคม ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัยต่อไปนี้ การคุ้มครอง
แรงงาน การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงาน การพัฒนาตาข่ายทางสังคม ท่ีเช่ือมโยงตลอดชีวิต การเพิ่มความ
ปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการบริหารจัดการชีวิต และ  การลดแนวโน้มความเหล่ือมล้ำทางดิจิทัล  ประเด็น
ย่อย 2 สิทธิในการทำงาน ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัยต่อไปนี้  การส่งเสริมการรับรองและ
คุ้มครองสิทธิพื้นฐานในการทำงาน การส่งเสริมการคุ้มครองให้ลูกจ้างมีสภาพการทำงานท่ีเหมาะสมและได้รับ
ผลตอบแทนจากการทำงานอย่างยุติธรรม การส่งเสริมให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือมีสภาพการทำงานที่ไม่เป็น
ธรรม รวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกับทางเพศและทุกความแตกต่าง  ประเด็นย่อย 3 การเจรจาหารือ 
ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัยดังต่อไปนี้ การส่งเสริมรวมตัวในรูปแบบใหม่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย การส่งเสริมการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่  การสร้างนิเวศความรู้ด้านแรงงานในเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

ส่วนท่ี 3  มิติการส่งเสริมระบบนิเวศการวิจัยเพื่อการวิจัยแนวหน้าและเสริมความร่วมมืออย่างบูรณา
การระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ทั้งนี้ภายในระบบนิเวศการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการวิจัยแนวหน้า ประกอบด้วย 
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการในด้านแรงงาน เพื่อสร้างความรู้แนวหน้า ยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาด้านดิจิทัลท่ีมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและมีความ
ปลอดภัยด้านดิจิทัล 

การจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการและระบบนิเวศการวิจัยด้านแรงงาน ในเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วย 
(1) การส่งเสริมชุดความรู้เรื่องการส่งเสริมการทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล/ ความคุ้มครองทางสังคมในเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/ ชุดความรู้เรื่องสิทธิในท่ีทำงาน/ ชุดความรู้เรืองการเจรจาหารือ (2) การเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
(3) การส่งเสริมผลงานตีพิมพ์และการใช้ผลงาน (4) การบูรณการฐานข้อมูล opensource สร้างความเข้าใจใน
การพัฒนาข้อมูลและความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลดิจิทัล  อีกทั้งมีความสำคัญในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างอุดมศึกษา อาชีวศึกษา สถาบันและแหล่งสถานความรู้ต่างๆ ต้ังแต่ระดับประถมถึงการศึกษาข้ันสูงและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย (1) การสร้างเครือข่ายเพื่อผลักดันการศึกษาตลอดชีวิต (2) การสร้าง
เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่เน้นร่วมกับชุมชน  และ (3) สร้างเครือข่าย
นักวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ  ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจระดับประเทศและระดับนานาชาติและผู้ท่ีมี



ด 
 

ศักยภาพและมีทักษะสูงในด้านต่างๆ เพื่อการส่งเสริมการวิจัย ที่ควบคู่กับการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและกระตุ้นให้เกิดประชาชนที่มีความรู้ด้านดิจิทัลและสิทธิ
แรงงานอีกด้วย 

การศึกษานี้ยังได้มีการจัดเกณฑ์ลำดับความสำคัญในสองมิติคือ 1) มิติด้านแนวคิดพื้นฐานและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ เสริมด้วยกรอบแนวคิดด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพึ่งตนเองได้ 
และ 2) มิติด้านความจำเป็นเร่งด่วน  และสามารถนำมาจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1 กลุ่ม (1) มีผลกระทบสูง 
เร่งด่วนมาก (2) มีผลกระทบสูงแต่เร่งด่วนน้อยกว่า (3) มีผลกระทบน้อยกว่าแต่เร่งด่วนมาก และ (4) มี
ผลกระทบน้อยกว่าและเร่งด่วนน้อยกว่า ซึ่งต้องเร่งดำเนินการภายใน 1-2 ปีนี้ จำนวน 14 โครงการ และอีก  7 
กิจกรรมหลัก ทั้งนี้ โครงการเร่งด่วนส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้อยู่รอดและข้ามผ่าน
ในช่วงโควิด 19 และเสริมประสิทธิภาพผลิตภาพรวมถึงเรื่องของการปกป้องคุ้มครอง และลดโอกาสของการ
เกิดความเหล่ือมล้ำ  
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Abstract 

The digital economy grows exponentially, impacting significant economic and social 
structural changes. Fostering factors are the arrival of the Covid-19 virus epidemic, cheaper 
technology products, increasing digital economy users, and improved digital infrastructure. 
Nevertheless, Thailand still has much room for the growth of the digital economy compared 
to the global digital economy. While the number of jobs in the digital economy is likely to 
grow in direct proportion to the size of the digital economy, the Thai labour market continues 
to face numerous challenges, including the changing demographic structure of an ageing 
society. In the labour market structure, with a high proportion of informal workers, inequality 
in the labour market manifests itself in various ways. 

The rapid adoption of the digital economy poses challenges regarding work structure 
transformation. In terms of quality, there is a severe skills shortage. People looking for jobs 
face higher competition from digitalization both in the local market and abroad, and jobs, 
particularly low-skilled ones, will be automated and impact the country's competitiveness. 
The most significant challenges are prevailing digital inequality, changes in labour rights 
implementation, and working relationships that require a rethink of the social protection 
model to strengthen productivity and fair income while promoting inclusive, sustainable 
growth and equity in a digital-secured manner.  

This study synthesises prior research and data to produce a body of knowledge by 
examining current policies and systems, investigating existing literature, and conducting 
interviews, focus groups, and trend analysis, to identify critical future research issues. This 
study contributes to filling research gaps by examining workforce issues in the digital economy 
through the lens of promoting productivity while protecting labour rights and human dignity. 
The study's central concepts are decent work and inclusive growth, and its goals are to 
increase opportunities for productive work and income equality, secure employment, and 
provide a sufficient social safety net. In addition, it aims to promote social dialogue, enhancing 
participation in decision-making that supports social sustainability, life, opportunity, and 
treatment equality for all ages. 

 The results of this study can be categorised into three dimensions: (1) the dimension 
to maximise potential of workers and entrepreneurs in the digital economy by fostering skills, 
enhancing workers' and entrepreneurs' capabilities, and minimising skill mismatch; (2) the 
dimension to promote inclusive, valuable, and decent work for those working in the digital 
economy, as well as promote, safeguard, and improve the quality of life for workers and all 
in the digital economy; and (3) the dimension to encourage research ecosystems for forefront 
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research and strengthening cross-agency integration. These three dimensions are comprised 
of 17 research question groups, consisting of 37 research questions and 7 activities. 

Dimension 1: Maximizing potential of workers and entrepreneurs in the digital economy 
aiming at full and productive employment. The research question clusters are as follows: (1) 
improving worker capacity or reducing recruitment costs for qualified workers; (2) enhancing 
entrepreneurs' ability to adopt the technology; (3) expanding funding sources or stakeholder 
participation; (4) expanding opportunities for the development of digital technology and 
fostering innovation; and (5) increasing revenues or channels for comparative market 
leadership. 

Dimension 2: promoting inclusive, valuable, and decent work for those working in the 
digital economy, as well as promote, safeguard, and improve the quality of life for workers 
and all in the digital economy.  This dimension is divided into three subtopics: promoting 
sustainable, inclusive, and decent work for those engaged in the digital economy, as well as 
promoting, protecting, and encouraging the quality of life. The dimension 2 includes 
recommendations for three research subtopics: (1) social protection, (2) rights at work, and (3) 
social dialogue.  Subtopic 1, social protection, should include research issues in enhancing 
labour protection, promoting of work security, developing of social safety net; improving work 
safety and life management, and reducing digital inequality. Subtopic 2, rights at work, should 
include research issues in promoting the recognition and protection of fundamental workplace 
rights, promoting an environment free of discrimination and unfair working conditions, and 
promoting gender equality and inclusive society. Subtopic 3, social dialogue, should include 
research issues to develop new models to strengthen stakeholder capacity, promote new 
collaborative initiatives, and establish a knowledge ecosystem about the labour in the digital 
economy. 

 
Part 3 Enhancing research ecosystems to promote frontier research to promote cutting-

edge research, including interdisciplinary research in the field of labour. To develop cutting-
edge knowledge, Thailand must be elevated to become a digital education hub with a focus 
on human well-being and digital security for all.  

Dimension 3: promoting research ecosystems for cutting-edge research and enhancing 
interagency integration. Strengthening the research ecosystem to promote cutting-edge 
research includes promoting interdisciplinary research studies in the field of labour, creating 
front-line knowledge, and elevating Thailand to be a digital education hub with comparative 
advantages and people's well-being and digital security.  
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The integrated data management and labour research ecosystem consist of (1) 
promoting knowledge dissemination in a digital economy, social protection in a digital 
economy, workplace rights, and a knowledge centre; (2) strengthening capacities of a new 
generation of researchers; (3) increasing the visibility and usage of published articles; (4) 
integrating open-source databases and fostering the use of the open-source data. It is also 
essential to foster collaboration between higher education institutions, vocational education, 
and diverse sources of knowledge from elementary to advanced and informal education, with 
a focus on (1) developing networks to support lifelong learning and (2) connecting students 
and students to effect community-focused change. In addition, it is essential to strengthening 
sustainable collaboration to improve labour productivity. It entails the establishment of a 
network of domestic and international scholars, national and international entrepreneurs, and 
talents from various fields to promote research integrated with teaching and academic services 
to promote inclusive growth, digital literacy, and labour rights. 

This study outlines a set of recommendations that are prioritized based on two 
essential principles, impact scales and a sense of urgency, which includes the concept of the 
sufficiency economy. The study prioritizes proposed labour issues into four categories: High 
impact and urgency; high impact and no urgency; low impact and urgency; and low impact 
and no urgency. Due to their high impact and urgency, it is recommended to implement 14 
projects immediately and 7 essential actions.  It can be observed that the high-priority projects 
are related to aiding surviving and thriving during COVID-19, increasing productivity, 
safeguarding the livelihoods of all workers, and reducing inequity.  
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บทที่ 1 

บทนำ 

 เนื้อหาในบทนี้ช้ีให้เห็นถึงท่ีมาและความสำคัญของการศึกษานี้ (หัวข้อ 1.1)  วัตถุประสงค์ (หัวข้อ 1.2)   
นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษานี้ (หัวข้อ 1.3)  อีกท้ังกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย (หัวข้อ 1.4 และ หัวข้อ 
1.5) นอกจากนี้ในบทนี้ยังมีสถานการณ์ของตลาดแรงงานไทยและผลกระทบโดยรวม (หัวข้อ 1.6)  ก่อนที่จะ
เข้าสู่การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัลในบทที่ 2 วิเคราะห์แนวโน้มทางด้านกฎหมายในบทที่ 3 และ
แนวโน้มด้านเทคโนโลยีในบทท่ี 4 และข้อเสนอแนะในบทท่ี 5 ต่อไป 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญ/หลักการและเหตุผล  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) มีหน้าท่ีและบทบาทในการ
จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคนและ
สถาบันความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน
การนี้ สกสว.จึงกำหนดให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับใช้การจัดทำแผน
งานวิจัยของประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรับปัญหาสถานการณ์ของประเทศ ให้สอดรับกับสถานการณ์ในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญประการหนึ่ งคือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างท่ีสำคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา คือการเข้ามาของเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว และขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยปัจจัยส่วน
หนึ่งท่ีสำคัญคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลให้จำนวนผู้ใช้ระบบผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล
มีจำนวนมากขึ้น และมีชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยต่อวันยาวนานขึ้น เศรษฐกิจดิจิทัลยังมีความเป็นไปได้ในการ
ขยายตัวมาก เนื่องจากปัจจุบัน ยังมีผู้ประกอบการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลไม่มากนักโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
รายย่อยท่ียังไม่สามารถก้าวผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ 

 ในบริบทประเทศไทย ยังมีความเป็นไปได้ในการขยายตัวในอีกหลายภาคส่วน ท้ังภาคบริการ กลุ่มค้า
ปลีก ก่อสร้าง ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การขนส่งยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัว เช่นเดียวกับส่วนภาคการผลิต 
โดยเฉพาะในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จำนวนแรงงานที่ต้องการเพื่อ
ทำงานในภาคท่ีมีเศรษฐกิจท่ีไม่ได้สอดคล้องกับการขยายตัวชองเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อผสานเข้ากับปัญหาท่ีมีอยู่
ก่อนแล้วในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและการเปล่ียนแปลงความต้องการด้านการบริโภค
สินค้าและบริการและการลงทุน ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับการทำงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
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ในอีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลยังพบความท้าทายในการรับรู้และใช้เทคโนโลยีของประชากรต่างวัย 
และประชากรกลุ่มเฉพาะต่างๆ เช่นประชากรกลุ่มวัยแรงงานตอนต้น วัยแรงงานตอนกลาง วัยแรงงานตอน
ปลายและวัยสูงอายุ นอกจากนั้น ยังพบความท้าทายในการส่งเสริมความครอบคลุมและลดความเหล่ือมล้ำ
ด้านเพศ แรงงานท่ีมีการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาหรือต่ำกว่า กลุ่มท่ีเป็นครัวเรือนเศรษฐานะต่ำ เป็นต้น 
นอกจากนี้เศรษฐกิจดิจิทัลก็ยังก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในด้านความต้องการทางทักษะ ความมั่นคงในการ
ทำงาน ความสัมพันธ์กันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และแนวทางการคุ้มครองทางสังคมซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจทำงานหรือมีผลต่อด้านอุปทานแรงงาน และมีความจำเป็นท่ีต้องทำการศึกษาต่อไป 

ท้ังนี้จากการสำรวจเอกสารและสถานภาพการวิจัยท่ีผ่านมา พบว่าการวิจัยในบริบทประเทศไทยนั้น มี
ข้อมูลที่มีกระจัดกระจายและไม่สอดรับกันทั้งกันในเชิงของอุปสงค์แรงงานและอุปทานแรงงาน การศึกษาท่ี
ผ่านมายังขาดการวิเคราะห์ในบริบทประเทศไทยที่ต้องเชื่อมโยงในสองส่วนที่สำคัญคือ 1) การส่งเสริมขีด
ความสามารถของประเทศซึ่งมุ่งเน้นในการลดการขาดแคลนทักษะและเสริมประสิทธิภาพการแข่งขันของ
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ และผู้ประกอบการรายย่อย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของ
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) การส่งเสริมเกิดการทำงานที่ครอบคลุมและมี
คุณค่าในกลุ่มผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ทั้งยังขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการใช้
เศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังขยายตัวสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุ่ม การทำให้ภาพความเช่ือมโยงท้ังสองส่วนดังกล่าวมีความชัดเจนและสามารถใช้ประโยชน์ใน
ระดับนโยบายได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องทำการศึกษาท่ีมีแนวทางบูรณาการศาสตร์และแนวทางการสร้าง
ความร่วมมือและนวัตกรรมกับนักวิชาการและเครือข่ายทางสังคมเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     1.2.1 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อทักษะและแรงงานในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในด้านการส่งเสริมศักยภาพแรงงานและลดการขาดแคลนทักษะแรงงาน 

     1.2.2 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความท้าทายของเศรษฐกิจดิจิทัลและแรงงานในด้านระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลในการส่งเสริมการทำงานท่ีมีคุณค่าในเศรษฐกิจดิจิทัล  

     1.2.3 เพื่อสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำกรอบแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลและแรงงานที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยเพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยท้ังมิติผลิตภาพและมิติความครอบคลุมและสิทธิแรงงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 นิยามศัพท์  

    แรงงาน    

ราชบัณฑิตยสถาน (2554) กำหนดความหมายของแรงงานใน 2 ความหมาย ดังนี้ (1) คนงาน, ผู้ใช้
แรงในการทำงาน, ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช 
ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร, แรงท่ีใช้ในการทำงาน และ (2) ความสามารถในการทำงาน
เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ กิจการท่ีคนงานทำในการผลิตเศรษฐ์ทรัพย์  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 
แรงงานจึงมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นการกระทำของมนุษย์ และส่วนผลของการกระทำก่อให้เกิดผล
ทางเศรษฐกิจในรูปของค่าตอบแทนหรือรายได้   นอกจากนี้ แรงงานยังอาจหมายถึงกรรมกร (กวีวงศ์พุฒ, 
2538) หรือหมายถึงกำลังกายและกำลังความคิดของมนุษย์ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการผลิตชนิดหนึ่งรวมทั้งเป็น
ทรัพยากรท่ีสำคัญของประเทศ  (ปิตยานนท์, 2539) 

ความหมายแรงงานจึงมีหลายระดับทั้งความหมายกว้างซึ่งหมายถึง ประชากรทุกคนที่สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่ประเทศชาติได้  และความหมายแคบซึ่งหมายถึง กำลังคนหรือ
ประชากรทุกคนที่อยู ่ในวัยแรงงานหรืออาจเป็นผู้ใช้แรงงาน คำว่าแรงงานในการศึกษาชิ้นนี้ ครอบคลุม
ความหมายกว้าง คือกลุ่มประชากรหรือกำลังคนท่ีอยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งอาจมีศักยภาพหรือความเป็นไปได้ในการ
สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมได้ 

 เศรษฐกิจดิจิทัล 

นิยามของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจดิจิทัล 
หมายถึง “ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือน
การปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้น"  (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2560)  

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade 
and Development, 2019) ชี ้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสิ่งที ่ไม่สามารถแยกออกจากการทำงานของ
เศรษฐกิจโดยรวม เทคโนโลยีและแง่มุมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันของเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบ  (รูปท่ี 1.1.) ได้ดังนี้  

  (1) ภาคดิจิทัลแกนหลัก (Core sector) ซึ่งประกอบด้วยนวัตกรรมพื้นฐานการผลิตฮาร์ดแวร์ (เช่น เซ
มิคอนดักเตอร์ โปรเซสเซอร์) เทคโนโลยีหลัก (เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ท่ีปรึกษาด้าน
ซอฟต์แวร์และไอที) และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม)  

  (2) ภาคดิจ ิท ัลและเทคโนโลย ีสารสนเทศ  (Digital and information technology sector) ใน
ความหมายแคบ การผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์มดิจิทัล 
แอปพลิเคชันมือถือ และบริการชำระเงิน  
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  (3) ภาคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในความหมายกว้าง (A wider set of digitalizing sector) 
ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลมากขึ้น หลายภาคส่วนของเศรษฐกิจกำลังถูกทำ
ให้เป็นดิจิทัลในลักษณะนี้ ซึ่งรวมถึงภาคส่วนท่ีใช้งานดิจิทัลซึ่งมีกิจกรรมหรือรูปแบบธุรกิจใหม่เกิดขึ้น
และกำลังถูกเปล่ียนแปลงโดยเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล    

รูปท่ี 1. 1 ขอบเขตของเศรษฐกิจดิจิทัลในการศึกษานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา Bukht & Heeks (2017) อ้างอิงจาก United Nations Conference on Trade and Development  
(2019) Figure I.1. A representation of the digital economy 

เศรษฐกิจดิจิทัลที่ครอบคลุมในการศึกษานี้หมายรวมถึง การนำเอาดิจิทัลมาใช้ในการผลิตและการ
บริการ ดังนั้นขอบเขตของการศึกษา จึงครอบคลุมถึงภาคดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และขอบเขตในความหมาย
กว้างในเศรษฐกิจท่ีกำลังเปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digitalized economy) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำรงชีวิตท่ียึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและ
ความไม่ประมาท ซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรง
ประทานเป็นแนวทางการพัฒนา เนื่องจากสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว แต่เทคโนโลยีท่ี
เข้ามาไม่มีท้ังดีและไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาอยู่บนฐานของความพอประมาณ  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยสามประการคือความพอดี และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี การ
ยึดถือคุณธรรม ประกอบด้วย (1) ความพอดีท่ีไม่มาก ไม่น้อย จนเกินไปไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีเหตุผลหรือการใช้
หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ (2) การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบท่ี

ขอบเขตกว้าง: เศรษฐกิจท่ีกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digitalized economy) 
- อีคอมเมิร์ซ 
- อุตสาหกรรม 4.0 
- เกษตรแม่นยำ 
- เศรษฐกิจอัลกอริทึม 

ขอบเขตแคบ: เศรษฐกิจดิจิทัล 

- บริการดิจิทัล 

-  เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 

แกนหลัก: ภาคดิจิทัล 

- การผลิตฮาร์ดแวร์ 

- บริการข้อมูล 

- ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์และไอที 
- โทรคมนาคม 

เศรษฐกิจแบ่งปัน 

เศรษฐกิจกิ๊ก 
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เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ คำนึงถึงการเสริมความรู้ ทั้งรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และ (3) มี
คุณธรรมด้วยการยึดถือคุณธรรมต่างๆเช่น ความอดทน ความเพียร และประโยชน์ต่อส่วนรวม (สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2559) 

เนื ่องจากเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นเศรษฐกิจที่มีความเป็นพลวัตรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การศึกษานี้จึงยึดกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบสำคัญ หากไม่มีกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรอบการพัฒนาแรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัลอาจจะเป็นเพียงการเติบโตอย่างฉาบฉวยและไม่ยั่งยืน เช่น การ
อาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมกับ
บริบทประเทศไทย หรือมีการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่ได้มีฐานท่ีเหมาะสมกับทรัพยากรในประเทศ หรือการท่ี
แรงงานหารายได้ในระยะสั้นโดยไม่ได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงในการทำงาน หรือการบริหารจัดการรายได้ใน
ระยะยาวให้เกิดความเพียงพออย่างยั่งยืน เป็นต้น 

 

1.4 กรอบแนวคิด 

การศึกษานี้ ประยุกต์ใช้แนวความคิดงานที่มีคุณค่า (Decent work) และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างครอบคลุม (Inclusive growth) เพื่อส่งเสริมโอกาสการทำงานที่มีประสิทธิผลและให้รายได้ที่เป็นธรรม 
ความมั่นคงในที่ทำงานและการคุ้มครองทางสังคมสำหรับ อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาส่วนบุคคลและเสรีภาพ
สำหรับผู้คนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อพวกเขา เพื่อการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขและความเท่า
เทียมกันของโอกาสและการปฏิบัติต่อทุกเพศทุกวัย  โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหา 2 ประการ (รูปท่ี 1.2) เพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ ดังต่อไปนี้  

1) การส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศและส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่ เพื่อลดการขาดแคลน
ทักษะและเสร ิมประสิทธ ิภาพการแข่งขันของแรงงานและผู ้ประกอบการรายย่อย เพ ิ ่มขีด
ความสามารถและการส่งเสริมการทำงานและการเติบโตที่ครอบคลุม ซี่งเป็นประเด็นที่ 1 ของกรอบ
การทำงานท่ีมีคุณค่า ด้านการบรรลุการจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ  

2) การส่งเสริมเกิดการทำงานที่ครอบคลุม มีการคุ้มครองทางสังคม และเป็นการทำงานที่มีคุณค่าใน
กลุ่มผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมแนวทางการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลัง
ขยายตัวสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานของ
ประชาชนทุกกลุ่ม  ซึ่งเป็นประเด็นที่ 2, 3 และ 4  ของกรอบการทำงานที่มีคุณค่า ด้านการคุ้มครอง
ทางสังคม สิทธิในท่ีทำงาน และการเจรจาหารือ 

3) การส่งเสริมการจัดการข้อมูลและระบบนิเวศการวิจัย  เพื่อสร้างการวิจัยแนวหน้าในด้านการจัดการ
ข้อมูล และระบบนิเวศการวิจัย ท่ีส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานและสร้างความร่วมมือและ
นวัตกรรมกับนักวิชาการและเครือข่ายทางสังคม ขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรม (ส่วนท่ี 5)  
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รูปท่ี 1. 2 กรอบการวิเคราะห์ประเด็นในการส่งเสริมงานท่ีมีคุณค่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา ประยุกต์จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (2562) กรอบกลยุทธ์การทำงานท่ีมีคุณค่า   

 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย   

เป้าหมายหลักของการว ิจ ัยน ี ้ เพื ่อสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำกรอบแผน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลและแรงงานที่เหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทย การศึกษานี้จึงใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้คุณทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เห็นแนวโน้มสำคัญ ช่องว่างที่จำเป็นในการทำการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ความเร่งด่วนให้
เป็นการตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศและขับเคล่ือนให้เกิดการใช้ประโยชน์เพื่อนวัตกรรมและการวิจัยแนว
หน้า (ภาพท่ี 1.3)  

 

 

 

 

 

 

2. การส่งเสริมเกิดการทำงานที่ครอบคลุม มีการคุ้มครองทางสังคม และเป็นการทำงานที่มี
คุณค่าในกลุ่มผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน 

 

1. การส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศและส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่ 

 

 

 

4. ส่งเสริมการ
เจรจาหารือ  

3. ส่งเสริมสิทธิในที่
ทำงาน   

1. ส่งเสริมการบรรลุ
การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ 

 

2. ส่งเสริมการ
คุ้มครองทาง

สังคม  

5. ระบบจัดการข้อมูลและ 
ระบบนิเวศการวิจัยร่วม

ขับเคลื่อนระหว่างเครือข่าย 
 

เศรษฐกิจ
ดิจืทัลที่

ขยายตัวได้
อย่างเต็มที 
ธรรมกับทุก
คน และมี

ความยั่งยืน 
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1.5.1  วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัลจากข้อมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิง
เอกสาร   

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากข้อมูลท่ีปรากฏอยู่  เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ในปัจจุบันว่า  มีสภาพความเป็นจริงอย่างไร โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารส่ิงพิมพ์ รวมท้ัง
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  ท่ีมีบุคคลอื่นได้บันทึกหรือตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ ผ่านแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิทั้งจากหนังสือ  เอกสาร รายงานหรือสื่ออื่นๆ  แล้วเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้  ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ จำกัดเพียงเอกสารหรือข้อมูลต่างๆที่เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษเท่านั้นตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน โดยจำแนกเป็นสองประเด็นหลักต่อไปนี้ คือ มุมมอง
ด้าน 1) การส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศซึ่งมุ่งเน้นในการลดการขาดแคลนทักษะและเสริม
ประสิทธิภาพการแข่งขันของแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ และผู้ประกอบการรายย่อย การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มุมมองด้าน 2) การส่งเสริมเกิดการทำงานที่ครอบคลุมและมีคุณค่าในกลุ่มผู้ที ่ทำงานในเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยจำแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล 
สถานการณ์และแนวโน้มทางกฎหมาย และแนวโน้มในอนาคตจากด้านเทคโนโลยีต่อแรงงาน  

1.5.2  วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัลจากการสัมภาษณ์และการระดม
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ   

ทางทีมวิจัยเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์กับ 4 กลุ่มคือกลุ่มแรกคือผู้บริหารหรือผู้
กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มท่ีสองคือตัวแทนนายจ้าง กลุ่มท่ีสามคือตัวแทนลูกจ้าง และ
กลุ่มท่ีส่ีคือหน่วยงานให้ความรู้ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ  

นอกจากนี้ ทางทีมวิจัยยังมีการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินแนวโน้มและวิเคราะห์
ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต โดยการคาดการณ์และอธิบายภาพอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของปัจจัยต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้ความคิด
เชิงวิพากษ์ในการสร้างทางเลือกอนาคตที่หลากหลาย  (รายชื่อหน่วยงานให้สัมภาษณ์ และรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการระดมความคิดเห็น แสดงในภาคผนวก 2) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลมาจำแนกออกเป็น  
3 ส่วน คือ ส่วนที ่มีผลกระทบต่อสถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล ผลกระทบต่อ
สถานการณ์และแนวโน้มทางกฎหมาย และผลกระทบต่อแรงงานจากแนวโน้มเทคโนโลยี  

1.5.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษาเพื ่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทำกรอบแผน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลและแรงงานที่เหมาะสม
กับบริบทประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า  

ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษา โดยมีเป้าหมายในเสนอแนะประเด็นแรงงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้าที่เน้นตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ  และขับเคล่ือนเพื่อสร้างนวัตกรรม และการวิจัยแนวหน้า อีกท้ังยังสามารถขับเคล่ือนให้เกิด
การใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
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รูปท่ี 1. 3 การวิเคราะห์การวิจัยแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลในการศึกษานี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา ทีมวิจัย 

 

1.6 สถานการณ์ของตลาดแรงงานไทยและผลกระทบโดยรวมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19)  

ภาพรวมสถานการณ์ของตลาดแรงงานไทยจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (2562) ชี้ให้เห็นว่า
การเปล่ียนแปลงด้านประชากรต่อสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยทำให้เกิดความท้าทายและโอกาสในการทำงาน
ของตลาดแรงงานในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการกำลังแรงงาน
ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุและการลดลงของจำนวนเยาวชน อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานลดลง
เนื่องจากสัดส่วนประชากรสูงอายุท่ีสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของเยาวชนผู้ท่ีต้องการทำงานสูง
ต่างจากอัตราการว่างงานของวัยทำงานที่ต้องการทำงานมาก เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการศึกษาการจ้างงานหรือ
การฝึกอบรมของเยาวชนชายหญิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังพบการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มแรงงาน
ทักษะ ประชากรที่มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะทำงานนอกระบบ ในด้านความเท่าเทียมทางเพศและการ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและยังคงมีความท้าทายอยู่มาก ดังเห็นได้จากผู้หญิงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นนายจ้าง
น้อยกว่าผู้ชายในขณะท่ีผู้หญิงมีแนวโน้มท่ีจะทำงานให้กับในครอบครัว ความเหล่ือมล้ำทางเพศในสถานะการ
จ้างงานยังคงเป็นความท้าทายในการเพิ่มโอกาสการจ้างงานสำหรับทุกเพศสภาพ นอกจากนี้ แรงงานทุกชาติ
และศาสนา ทุกสภาพร่างกายและทุกเพศสภาพมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่
ในประเทศไทยมักเป็นแรงงานที่มีทักษะต่ำ แรงงานข้ามชาติจำนวนมากยังคงเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์ 

ระบบจัดการข้อมูลและส่งเสริมนิเวศการ
วิจัย 

การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 

2. การขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างนวัตกรรม  

 
 
 
 
 
• วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย

และแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล  (บทที่ 
2)  

• วิเคราะห์กรอบแนวนโยบาและกฎหมาย 
สถานการณ์การใช้กฎหมายจริง  (บทที่ 
3) 

• แนวโน้มในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสภาพเศรษฐกิจสังคม 
(บทที่ 4)  

ปัจจัยนำเข้า 
(สถานการณ์ปัจจุบัน) 

การวิจัยเชิงเอกสารและการเก็บข้อมูลปฐม
ภูมิ (สัมภาษณแ์ละระดมความเห็น)  

กระบวนการ 

สังเคราะห์ สถานการณ์ นโยบาย
และข้อเสนอแนะ  (บทที่ 5)  

ผลผลิต 
(มีกรอบงานวิจัยที่ (1) ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
(2) ขับเคลื่อนเพื่อสร้างนวัตกรรม และการวิจัยแนว
หน้า)  

• การทำงานเต็มที่และมีผลิตภาพ  

1. การสร้างความเข้มแขง็ในการบริหารจัดการงานวิจัย และมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

ประเด็นวิจัย กระบวนการวิจัย 
แนวทางการเผยแพร่และ

นำไปใช้แกป้ัญหา /เป็นฐาน
ของการวิจัยแนวหน้าระยะสั้น 

(5 ป๊) (บทที่ 5)   

(เชื่อมโยง ระยะกลางและ
ระยะยาว)  

• งานท ี ่ เหมาะสมและย ุต ิ ธรรม
สำหรับทุกคน ปกป้องสิทธิแรงงาน
แ ล ะค ว า มม ั ่ น ค งข อ งมน ุษ ย์  
(ประกันสังคม สิทธิแรงงาน และ
การเจรจาหารือ) 
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แม้ว่าประเทศไทยจะบังคับใช้หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ในด้านการปกป้องคุ้มครอง จึงควรมีการทบทวน
กฎหมายแรงงานสำหรับคนที่ทำงานในงานที่ไม่มีมาตรฐาน กลุ่มแรงงานรับจ้างเหมาค่าแรงควรต้องมีการ
ส่งเสริมสิทธิด้านเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองและสนับสนุนสิทธิของแรงงาน ในมุมมองของการ
คุ้มครองทางสังคมการบังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่จะต้องมีการปรับปรุงระบบการตรวจแรงงานผ่านการวาง
แผนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ดีขึ้น  อีกทั้งควรมีการออกแบบเครื่องมือและกลไกการเสริมสร้างศักยภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจแรงงานสามารถจัดการกับอุปสรรคดังกล่าวได้ทั้งหมด ควรมีการพัฒนาช่องทางและ
วิธีการในการปกป้องคุ้มครองแรงงานในสาขาที่ยากต่อการเข้าถึง ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรลูกจ้างและ
องค์กรนายจ้างใหเ้ข้าใจแนวทางแรงงานสัมพันธ์แบบใหม่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน พัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณา
การระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและระบบการติดตามและประเมินผลตลอดจนการบังคับใช้ การป้องกันและ
มีส่วนร่วมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายจะสามารถช้ีให้เห็นรูปแบบการจ้างงานท่ีซับซ้อนขึ้นในอนาคตอันใกล้  

สถานการณ์และแนวโน้มของตลาดแรงงานดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563) ช้ีว่าแรงงาน
กลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบทางตรงมากที่สุด คือแรงงานและผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากการ
ลดลงของนักท่องเท่ียวต่างชาติและการท่องเท่ียวในประเทศ แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจาก
ตั้งแต่ก่อนโควิด - 19 จากสงครามการค้า และต่อเนื่องมาจนถึงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 อย่างไรก็ตาม 
บางอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้าขายในประเทศ ยังขยายตัวได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องด่ืม หรือของ
ใช้ท่ีจำเป็น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี  เมื่อพิจารณาจากตัวเลขการว่างงาน มีข้อมูลอีกด้านท่ีสะท้อนให้
เห ็นถึงความร ุนแรงของผลกระทบได้อย่างเห็นได้ชัด คือ แนวโน ้มของกลุ ่มที ่ทำงานต่ำกว ่าระดับ 
(underemployment) มีเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวิกฤติ   

ผลกระทบต่อตลาดแรงงานมีความต่อเนื่องยาวนานสอดคล้องกับสภาวการณ์โรคระบาด (สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) การว่างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสิบปี โดยไตรมาสที่ 3 ปี 
2564 มีผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานที่ร้อยละ 2.25 การจ้างงานภาคเกษตรกรรมยังพอ
ขยายตัวได้ในขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมลดลง โดยสาขาที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ สาขาโรงแรม/
ภัตตาคาร ที่ลดลงถึงร้อยละ 9.3 ส่วนหนึ่งเป็นผลของมาตรการควบคุมการเปิดปิดสถานประกอบการ ทั้งการ
ปิดแคมป์คนงาน และจำกัดการขายอาหาร ส่วนสาขาที่ขยายตัวมากที่สุดคือสาขาการผลิตท่ีขยายตัวร้อยละ 
2.1 (เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตรถยนต์ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์)  
มีผู้ว่างงานช่ัวคราวจำนวน 9 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีจำนวนเพียง 4.7 แสนคน (ผู้มีงาน
ทำที่ไม่ได้ทำงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ หรือทำงาน 0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) บางส่วนเป็นเพราะสถาน
ประกอบการให้หยุดทำงานหรือหยุดกิจการช่ัวคราว  
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 ผลกระทบจาก โควิด - 19 ต่อตลาดแรงงานไทยมีผลอย่างยิ่งต่อประชากรเปราะบาง กลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ (1) กลุ่มแรงงานทักษะต่ำที่อายุเกิน 45 ปีขึ้นไป มักมี
การศึกษาค่อนข้างน้อยจึงทำให้การพัฒนาทักษะให้ทันเทคโนโลยีหรือ AI ค่อนข้างยาก แรงงานกลุ่มนี้บางราย
อาจถูกเลิกจ้างหรือเกษียณก่อนกำหนด  (2) กลุ่มท่ีอายุต้ังแต่ 45 ปีลงมา แรงงานกลุ่มนี้สามารถพัฒนาทักษะ 
ให้ทันกับธุรกิจ และกระแสโลกในปัจจุบันได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวกลับมาสู่ภาค
ธุรกิจให้ได้  (3) กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ท่ีเพิ่งจบออกมาและกำลังหางานในตลาดแรงงาน ซึ่งจะหางานยากยิ่งขึ้น
และหากว่างงานเป็นเวลานานอาจทำให้ทักษะท่ีมีเมื่อเรียนจบใหม่ๆไม่สามารถนำมาใช้ได้ต่อไป และ (4) กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานท่ีประสบปัญหาค่อนข้างมาก ในด้านความมั่นคงในการทำงาน 
ความปลอดภัยจากการทำงาน รายได้น้อย เป็นต้น ซึ่งทำให้แรงงานในกลุ่มนี้ต้องเผชิญปัญหาที่รุนแรงและ
ซับซ้อนมากกว่าแรงงานกลุ่มอื ่นๆ (คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ;ศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงาน
แห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564) 
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บทที่ 2 

สถานการณ์และแนวโน้มของแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

 การศึกษาในบทนี้ช้ีให้เห็นสถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาการของเศรษฐกิจดิจิทัลและแรงงาน
ของประเทศไทยจากการทบทวนวรรณกรรมและสถิติต่างๆ รวมทั้งพัฒนาการของเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและการทำงาน (หัวข้อ 2.1)  แล้วจึงนำเสนอภาพรวมสถานการณ์แรงงาน
และเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย (หัวข้อ 2.2) และวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นแรงงานและเศรษฐกิจในเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (หัวข้อ 2.3)  

2.1 พัฒนาการของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและโครงสร้างตลาดแรงงาน 

 เทคโนโลยีดิจิทัลได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที ่ 3 ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 ถึงต้นทศวรรษที่ 1970 (Tardieu, 2020)  
เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใช้ในช่วงแรกได้เปล่ียนรูปแบบการทำงานของเครื่องจักรและเครื่องมือกลท่ีมีแรงงาน
เป็นผู้ควบคุมไปสู่การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเข้ามาทำหน้าท่ีให้การควบคุมอย่างง่าย นำไปสู่จุดเริ่มต้นของ
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพทางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็น
อย่างมาก นับจากนั้นเป็นต้นมาได้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ที่มีเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นฐานและส่งผลต่อพลวัตทางเศรษฐกิจ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 นี้จึงถูกเรียกอีกชื่อว่าการ
ปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) จวบจนปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทวีความสำคัญมากขึ้นและได้เข้ามามี
บทบาทท้ังในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (รูปท่ี 2.1) 

รูปท่ี 2. 1 การเปล่ียนแปลงของการเข้าถึงบริการสารสนเทศและการส่ือสารของโลกปี ค.ศ. 2005 - 2017 

 

ท่ีมา: ITU World Telecommunication / ICT Indicators database, อ้างอิงจาก Commission on 
Science and Technology for Development (2018) 
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 พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลนำไปสู่เทคโนโลยีอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง สมาร์ทโฟน การประมวลผลความเร็วสูงผ่านเครือข่าย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ ท่ีล้วนมีดิจิทัลเป็น
เทคโนโลยีฐาน การเข้าถึงเครือข่ายและเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น นำไปสู่การ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดอีกครั ้งในการเพิ ่มประสิทธิภาพในการผลิต นับจากสหัสวรรษใหม่เป็นต้นมา
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรโลกมีความก้าวหน้าอย่างมาก การเข้าถึง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพิ่มข้ึนกว่าเท่าตัวในรอบทศวรรษ กล่าวกันว่ามนุษยชาติ
กำลังเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 

 ในปัจจุบันคำว่า “ดิจิทัล” มิได้มีความหมายเพียงรูปแบบของเทคโนโลยี ทว่าได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นช่ือ
ที่ใช้เรียกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยงข้องในฐานะ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจท้ังระบบ ต้ังแต่การผลิต การจัดเก็บ การบริการ 
การแลกเปลี่ยน การส่งมอบ การชำระเงิน ทำหน้าที่เป็นตลาด คาดการณ์กันว่าในอนาคตคงเป็นการยากที่จะ
แยกเทคโนโลยีดิจิทัลออกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 ความสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 แตกต่างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งอื่นท่ีผ่านมา 
เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกและเป็นระบบ (Profound and Systematic)  (Schwab, 2017) 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที ่รวดเร็วเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกขณะเดียวกันก็ขยายตัวในวงกว้าง และการ
เปล่ียนแปลงนี้จะส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ข้ามขอบเขตการจัดการของรัฐ เกี่ยวพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มของสังคมในองค์รวม ท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน 

 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade 
and Development: UNCTAD) ได้ใช้กรอบแนวคิดของ Bukht และ Heeks ในการจัดประเภทของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล พบว่าสามารถจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความสำคัญและ
บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเศรษฐกิจแต่ละประเภท โดยกลุ่มแรกคือ “ภาคดิจิทัลหลัก” หมายถึง 
เทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะแกนกลาง (Core) กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ได้แก่การ
ผลิตอุปกรณ์ดิจิทัลที่เป็นฮาร์ดแวร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT:  Information and Communications Technology) รวมถึงการเขียนโปรแกรม การสร้าง
ซอฟท์แวร์ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งถือเป็นต้นน้ำที่ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นบนฐานของ
เทคโนโลยีดิจิทัลขึ ้นได้ หากปราศจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกลุ่มที่เป็นแกนกลางนี้แล้ว กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอื่นท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

 Bukht & Heeks (2017) ยังได้แบ่งประเภทเศรษฐกิจดิจิทัลที่พึ่งพาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักเป็นอีกสอง
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลขอบเขตแคบ (Narrow scope: Digital Economy) ที่หมายถึงรูปแบบทาง
เศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้เพราะเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing economy) เศรษฐกิจ
แพลตฟอร์ม (Platform Economy)เป็นต้น และกลุ่มสุดท้าย ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัลขอบเขตกว้าง ท่ีหมายถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูกเปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Broad scope: Digitalized Economy) ได้แก่กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบดั้งเดิมที่มีมาก่อนเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ได้มีการทำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื ่อให้มี
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ประสิทธิภาพและผลิตภาพท่ีดียิ่งขึ้น เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ E-Business & E-commerce
การทำดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่นระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things -IOT) เป็นต้น 

 ปัจจุบันเศรษฐกิจดิจิทัลได้ทวีความสำคัญและมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross 
Domestic Products: GDP) ท่ีเพิ่มมากขึ้น ประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมักจะเป็นประเทศท่ีเป็น
ผู้นำทางเศรษฐกิจ และประเทศที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มจะลงทุนในเทคโนโลยีมากขึ้นและยิ่งเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ระดับของการพัฒนาท่ีต่างกันลักษณะนี้จึงมีแนวโน้มท่ีนำไปสู่ความเหล่ือมล้ำ
ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนามากยิ่งขึ ้น ความแตกต่างเหลื่อมล้ำ ของโอกาสทาง
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทำให้เกิดการอพยพ (Migration) และการเคล่ือนย้าย (Mobility) ของผู้คน แรงงาน 
เงินทุน และทรัพยากร ด้วยเหตุนี ้การศึกษาคุณประโยชน์ของเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจำเป็นต้องทำควบคู่กับ
การศึกษาประเด็นท้าทายและการเปล่ียนแปลงทางสังคมด้วย 

 เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้น ในบริบทโลกประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอาจแบ่งเป็นประเด็นย่อยได้ 5 ประเด็นดังนี้ 

2.1.1 ผู ้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลล้วนแต่เป็นผู ้นำทาง
เทคโนโลยี ซ่ึงเปลี่ยนแปลงความต้องการจำนวนแรงงานและทักษะอย่างมีพลวัตร  

 งานศึกษาของ Zoltan J. Acs และคณะ (2021) ซึ ่งศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัลจากจุดเริ ่มต้นให้ภาพ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1970 โลกได้เกิดปรากฎการณ์ใหม่ นั่นคือการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการ
ควบคุมและจัดการข้อมูลในรูปแบบของตัวเลขฐานสอง (Binary digit: Bit) ทำให้เกิดการปฏิวัติด้านสารสนเทศ 
(Information Technology Revolution: ITR ) ท่ีเปล่ียนโฉมหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การเกิด
ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Economy: DPE) (ซึ่งในปัจจุบันลดทอนคำเรียกให้ส้ัน
ลงเหลือเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเพราะเกือบทุกแพลตฟอร์มล้วนมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนประกอบ) ธุรกิจใน
ทุกแขนงได้มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นตัวขับเคล่ือนทางธุรกิจ เนื่องจากความสามารถในการจัดการ ช่วย
ลดต้นทุนด้านข้อมูล ท้ังในส่วนการเก็บข้อมูล (Storage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Computation) และการส่งต่อ
ข้อมูล (Tranmission) 

 ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970  (รูปที่ 2.2) ซึ่งเป็นช่วงที่ไมโครโพรเซสเซอร์ 
หรือชิปท่ีใช้เป็นหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ต่อมาในทศวรรษ 1980 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ได้ถือกำเนิด
ขึ้น และจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor 
technology) ที ่จะกลายเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจแพลตฟอร์มต่อไป หลังจากการเกิดของ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทศวรรษต่อมาคือ 1990 อินเตอร์เน็ตก็แพร่หลาย และตามมาด้วยสมาร์ทโฟน
(Smartphone) ในทศวรรษ 2000 และในทศวรรษต่อมา 2010 ก็เป็นยุคของการประมวลผลจากระบบคลาวด์ 
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Cloud computing ที่ทำให้กระบวนการดำเนินด้านข้อมูลยิ่งเป็นเรื่องที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เครื่องมือมี
ขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการประมวลผลสามารถทำบนคลาวด์ จะเห็นได้ว่าในทุก
ทศวรรษ จะมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ท่ีทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุค Acs และ
คณะ แบ่งพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลจากจุดกำเนิดถึงปัจจุบันออกเป็น 5 ยุค ตามห้วงเวลา 1 ทศวรรษ 
ได้แก่ ยุคท่ี 1 เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor technology), ยุคท่ี 2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer) ที่มีการพัฒนาทั้ง Hardware และ Software ควบคู่กัน, ยุคที่ 3 อินเตอร์เน็ต, ยุคที่ 4 สมาร์ท
โฟน และยุคท่ี 5 Cloud computing1     

 งานศึกษาของ Acs และคณะ ทำให้เราเห็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลในรอบห้าทศวรรษท่ีผ่าน
มา และยังเห็นความเชื่อมโยง เห็นพลวัตทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่
เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในแต่ละยุค และการดำรงอยู่ของธุรกิจในระยะยาวคือการต้องปรับตัวตามเทคโนโลยี
และตลาดอยู่เสมอ ในภาพท่ี 2.2 จะเห็นได้ว่าในแต่ละทศวรรษทท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี กิจการท่ี
จะคงอยู่ได้ล้วนเป็นกิจการที่ปรับธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในแต่ละยุค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปตามการทำนายของกอร์ดอน มัวร์ (Gordon Moore) อดีต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินเทล (Intel) ที่ว่าปริมาณของทรานซิสเตอร์บนวงจรรวม จะเพิ่มเป็นเท่าตัว
ประมาณทุก ๆ สองปี คำทำนายนี ้ได้ถูกพิสูจน์อย ่างต่อเนื ่องมาแล้วกว ่าครึ ่งศตวรรษจนถูกเรียกว่า  

 
1

 ยุคที่ 1 เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor technology) การพัฒนาของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor technology) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำ

หน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และมีส่วนต่อวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ซ่ึงนำโดยบริษัท Microsoft ที่ก่อตัง้ในปี 1975 และ Apple ในปี 

1976 ในเอเชียเองก็เร่ิมมีกาพัฒนา จนสามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้ คือ บริษัท Toshiba ของญี่ปุ่นซ่ึงเป็นบริษัทเก่าแก่ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1875 ตามด้วยบริษทั Samsung ของ

เกาหลีใต้ ก่อตั้งในปี 1983 และ บริษัท Huawei ของประเทศจีนที่ก่อตั้งในปี 1981 

ยุคที่ 2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Hardware/Software) ในปี 1982 บริษัท International Business Machines (IBM) ซ่ึงผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์

และสารสนเทศรายใหญ่ของสหรัฐ ได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เป็นที่แรกของโลก โดยองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีบริษัท startups 2 แห่งเป็นผู้

จัดหาให้ คือ บริษัท Intel และ Microsoft โดย Intel เป็นผู้จัดหา ชิป(chip) และทรานซิสเตอร์(transistors) ในขณะที ่ Microsoft เป็นผู้จัดหาระบบปฏิบัติการดิสก์ (Disk 

Operating sistem : DOS) ซ่ึงต่อมา Microsoft ก็ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Window 1.0 ในภูมิภาคเอเชียบริษัทที่เปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นที่แรกคือ บริษัท Toshiba 

ของญี่ปุ่น และในปี 1989 ได้เร่ิมมีบริษัทจากไต้หวันเข้าสู่วงการธุรกิจนี้เป็นครั้งแรก คือ ASUS  

ยุคที่ 3 อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตถูกพัฒนาเพ่ือใช้ทางการทหาร ก่อนจะเร่ิมแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1990 โดยบริษัท American Online, Inc (AOL) ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ให้บริการ

ข้อมูลทางเครือข่ายรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา AOL ได้เปิดให้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์บ้าน (Landline) โดยตั้งแต่เร่ิมเปิดตัวในปี 1989 จนถึง 1998 มีผู้มาใช้บริการ

อินเตอร์เน็ตของบริษัทจาก 100,000 คน เพ่ิมขึ้นมากกว่า 14 ล้านคน ในระยะเวลาเพียง 10 ปี แสดงให้เห็นถึงการการใช้อินเตอร์เน็ตที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ต่อมาในปี 1994 

บริษัท Yahoo และ Netscape ซ่ึงเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ก็เร่ิมเข้ามาในตลาดผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยให้บริการเว็บเบราว์เซอร์และเสิร์ชเอนจ้ิน แข่งขันกับ AOL ในปี 

1995 Microsoft ก็ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Window 95 สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซ่ึงมาพร้อมกับ Internet Explorer ซ่ึงเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง

อินเตอร์เน็ต หลังจากนั้นอีก 4 ปี บริษัท Google ก็ได้เปิดตัวในฐานะบริษัทบริการค้นหาข้อมูลเสิร์ชเอนจ้ิน ในส่วนของภูมิภาคเอเชียก็มีการเปิดให้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอย่าง

คึกคัก บริษัท Sohu ประเทศจีนที่ก่อตั้ง ในปี 1996 Rakuten ของญี่ปุ่นก่อตั้งปี 1997 ในเกาหลีใต้เองก็มีบริษัท Never ก่อตั้งในปี 1999 ทั้งในยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจนมาถึง

ยุคอินเตอร์เน็ตในปลายปี 1990 บริษัทซอฟแวร์เหล่านี้ได้ทำให้ทั้งโลกได้เข้าถงึและใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบค้นหาข้อมูลเสิร์ชเอนจ้ิน ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าว ได้

กลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญในการการนำเทคโนโลยีและกลยุทธท์างดิจิทลัเข้ามาใช้ในวงการธุรกิจอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา 

ยุคที่ 4 สมาร์ทโฟน ในทศวรรษ 2000 ถือว่าเป็นช่วงที่ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และระบบนิเวศเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม(platform-based ecosystem) ได้กำเนิดขึ้นอย่างเป็น

รูปเป็นร่าง โดยในปี 2007 บริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ 5 แห่ง อันได้แก่ Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson และ LG ครอบครองผลกำไรร้อยละ 90 ของ

อุตสาหกรรมทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและอิทธิพลของสมาร์ทโฟนในโลก ซ่ึงในปีเดียวกันนี่เองบริษัท Apple ก็เร่ิมเข้าสู่ตลาดสมารท์โฟนเช่นเดียว และค่อยๆเร่ิมกิน

พ้ืนที่ส่วนแบ่งตลาดทีละนดิ จนกระทั่งในปี 2015 ก็ได้เปิดตัว iPhone และได้ปฏิวัติวงการสมาร์ทโฟนไปอย่างสิ้นเชิง ในส่วนของภูมิภาคเอเชีย ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศแรก

ที่เร่ิมขายสมาร์ทโฟน ได้แก่ Samsung  และ บริษัท Huawei ของจีนก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวแรก ในปี 2010 

ยุคที่ 5 Cloud computing ในศวรรษที ่2010 เป็นยุคของ Cloud computing หรือ ระบบที่ให้บริการประมวลผล จัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ ทีท่ำให้สมาร์ทโฟน

มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีต้นทุนต่ำลง ผู้ให้บริการก็สามารถลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบลง ในปัจจุบันก็มี

ทั้งบริษัทผู้ให้บริการ Cloud computing มากยิ่งขึ้น 
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”กฎของมัวร์” ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้ทำให้วงจรธุรกิจ (Business cycle) มีวงรอบที่สั้นลง และ
ผู้ประกอบการต้องเคล่ือนตัวเองจากจุดท่ีเริ่มเข้าสู่สภาวะชะลอตัว (Recession) ไปสู่สภาวะฟื้นฟู (Recovery) 
ให้เร็วที่สุด บ่อยครั้งที่ต้องเปลี่ยนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือกระทั่งธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง (Finding 
new s-curve) จึงจะสามารถสร้างผลกำไรและดำรงอยู่ได้ เราเห็นปรากฎการณ์ที่บริษัทเอกชนจำนวนมา
เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหนึ่งเพราะเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้น แต่ประสบความล้มเหลวภายใน
ระยะเวลาไม่กี่ปีต่อมาเนื่องจากปรับตัวไม่ทันหรือคาดการณ์แนวโน้มของเทคโนโลยีและตลาดผิดพลาด เช่น
กรณีของบริษัทโนเกีย (Nokia) และแบล็คเบอรี่ (Blackberry) เป็นต้น  

 ธรรมชาติของผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของ
ตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย ทักษะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการจึงมีการ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะได้ขยายความในประเด็นถัดจากนี้ 
 

รูปท่ี 2. 2 แสดงผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิทัลนับแต่ทศวรรษท่ี 1970 จนถึงปัจจุบัน 

 

หมายเหตุ: สีแดงคือผู้ประกอบการเซมิคอนดัคเตอร์ สีม่วงคือผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สีเขียว
คือผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ต สีแดงคือผู้ประกอบการสมาร์ทโฟน และสีน้ำเงินคือผู้ประกอบการคลาวด์
คอมพิวติ้ง 

ท่ีมา: Zoltan J et al. (2021) 

 



16 
 

2.1.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคในระดับสากล “นิเวศทางเศรษฐกิจ” ของเศรษฐกิจใหม่ มีลักษณะเป็นโลกาภิวัตน์มากกว่าอดีต 
ซ่ึงรัฐอาจต้องมีบทบาทส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 

 ปัจจุบัน คำว่า “เศรษฐกิจใหม่” ถูกนำมาใช้เพื ่อหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพทางเศรษฐกิจ แม้ว่ าวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีพลวัตและไม่เคยหยุดนิ่ง คำว่า 
“เศรษฐกิจใหม่” ไม่ใช่คำใหม่ ดังนันความหมายของคำว่าเศรษฐกิจใหม่จึงมีความเล่ือนไหลไม่คงท่ี ดังจะเห็นได้
จากการใช้คำนี้ในอดีต (Alexander, 1983) มาโดยตลอด 

“เศรษฐกิจใหม่” ในแต่ละยุคสมัยจึงมีความแตกต่างกันในลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใน
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจใหม่ในที่นี้จึงถูกใช้เพื่อ
หมายถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจท่ีกำลังเปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digital and Digitalized Economy) แม้
เศรษฐกิจใหม่จะมีความหมายท่ีแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ทว่าส่ิงท่ีเศรษฐกิจใหม่ในแต่ละยุคสมัยมีร่วมกันคือ
ความสนใจของสังคมที่มีต่อคำนี้ในประเด็นโอกาสและความท้าทาย กล่าวโดยสรุป สำหรับประเด็นย่อยนี้คือ 
การมีวิสัยทัศน์ในการค้นพบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจใดคือเศรษฐกิจใหม่แห่งยุคสมัยและจะปรับตัวเพื่อฉกฉวย
ความได้เปรียบบนเศรษฐกิจใหม่นั้นได้อย่างไร ซึ่งทั้งสองสิ่งอยู่บนพื้นฐานการองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจในบริบทโลกาภิวัตน์ 

การปรับตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการเป็นตัวช้ีวัดท่ีสำคัญท่ีจะตัดสิน
ว่าผู้ประกอบการ (ซึ่งรวมถึงกิจการและลูกจ้างของกิจการ) จะสามารถสร้างผลกำไรและได้ประโยชน์จาก
เศรษฐกิจใหม่ หรือต้องประสบความล้มเหลว และด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมี
ความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระดับสากล นิเวศทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจใหม่มีลักษณะ
เป็นโลกาภิวัตน์มากกว่าอดีต ความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับโอกาสและการเผชิญกับความท้าทายของ
ผู้ประกอบการจึงเป็นเรื่องที่รัฐต้องเข้ามามีบทบาทเนื่องจากการแข่งขันและการส่งเสริมให้มีความสามารถ
ทางการแข่งขันต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐจัดให้ รัฐจึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามา รถ
ทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ เช่น กรณีบทบาทของรัฐในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเอสโตเนีย (Kattel & 
Mergel, 2019) ซึ ่งหมายความว่ารัฐต้องมีองค์ความรู้ เข้าใจพลวัตของเทคโนโลยี เข้าใจศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ มีความสามารถในการคาดการณ์ตลาด จึงจะกำหนดนโยบายที่เอื้อหรือจูงใจให้ผู้ประกอบการ
ปรับตัวและสร้างความได้เปรียบบนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง รัฐจึงเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากใน
ประเด็นประเด็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ 

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจำนวนมากท่ีไม่สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผู้ประกอบการท่ีสามารถคงความเป็นผู้นำทางธุรกิจเอาไว้ได้ล้วนต้องปรับตัวให้มีความสามารถทางการแข่งขัน
ในเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีแห่งยุคสมัย เช่น บริษัท Apple ที่พัฒนาตัวเองจากการเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลไปสู่การเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟน และเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสในนักพัฒนาได้สร้าง  
แอปพลิเคชันต่างๆ บนระบบปฏิบัติการของตัวเอง  บริษัท Google ท่ีเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการเสิร์ชเอน
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จ้ิน ไปสู่การให้บริการคลาวด์คอมพิ้วต้ิง เป็นต้น (รูปท่ี 2.3) โดยท่ีแท้จริงแล้วรัฐบาลมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการ
สนับสนุนให้มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาให้เอกชนได้สามารถสร้างความสามารถทางการแข่งขันจนเติบโต
เป็นบริษัทที ่ประสบความสำเร็จในระดับโลกดังข้อค้นพบของมาเรียนา มัซซูคาโต้  ในหนังสือ The 
Entrepreneurial State : Debunking Public vs. Private Sector Myths (2018) 

รูปท่ี 2. 3 แสดงผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิทัลนับแต่ทศวรรษท่ี 1970 จนถึงปัจจุบัน ในทวีปเอเชีย  
โดยแต่ละสีแสดงผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ 

 

ท่ีมา: Zoltan J et al. (2021, p. 1634) 

 องค์การสหประชาชาติยังได้คาดการณ์ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมที ่เกิดจากพัฒนาการของ
เทคโนโลยีช้ันแนวหน้า 11 เทคโนโลยี ได้แก่ 

1) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI)  

2) อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things – IoT) 

3) ข้อมูลมหัต (Big Data) 

4) บล็อกเชน (Block chain) 

5) เทคโนโลยีส่ือสาร 5G 

6) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) 

7) หุ่นยนต์ (Robotics) 
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8) อากาศยานไร้คนขับ (Drones) 

9) การตัดต่อพันธุกรรม (Gene editing) 

10)  เทคโนโลยีนาโน (Nano Technology) 

11)  เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ (Solar photovoltaic) 

 จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงหรือมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาทั้งสิ้น ประมาณการว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีขั้นแนวหน้านี้จะมี
มูลค่าเพิ่มจาก 350 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 เป็น 3.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2025 หรือในอีก 3 
ปีข้างหน้า ซึ่งช้ีให้เห็นความเปล่ียนแปลงและมูลค่าของตลาดท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว (รูปท่ี 2.4) ทำให้เช่ือได้ว่า
ภาพอนาคตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะอยู่บนฐานของเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า
เหล่านี้ โดยมี เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีมีสัดส่วนมูลค่ารวมกันกว่า 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

รูปท่ี 2. 4 มูลค่าตลาดของธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีช้ันแนวหน้า 11 เทคโนโลยี 

 

ท่ีมา:  United Nations Conference on Trade and Development (2021), Figure 5 
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2.1.3 รัฐมีความสำคัญต่อการสร้างความสามารถทางการแข่งขันและการปรับตัวของผู้ประกอบการใน
เศรษฐกิจใหม่ด้วยการส่งเสริมและการกำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 

 บทบาทของร ัฐมีความสำคัญต่อการสร้างความสามารถทางการแข่งขันและการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการในเศรษฐกิจใหม่ ดังท่ีได้กล่าวในประเด็นย่อยก่อนหน้า บทบาทของรัฐในการส่งเสริมและกำกับ
ยังมีส่วนสำคัญต่อการคุ้มครองแรงงานและผู้บริโภคอีกด้วย ประเทศที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและ
กำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดีทำให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันสูงมักมีลักษณะเด่นคือ เป็นรัฐ
ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นสูง 

ในด้านการส่งเสริม รัฐมีบทบาทอย่างน้อย 2 ประเด็น คือประเด็นท่ีหนึ่งในฐานะผู้จัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานทางดิจิทัลท่ีจำเป็นต่อเศรษฐกิจใหม่โดยเน้นเรื่องการมีอย่างท่ัวถึง (Availability) การเข้าถึงอย่างถ้วน
หน้า (Accessibility) ด้วยราคาต้นทุนที่ต่ำ (Affordability) และประเด็นที่สองคือการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ผ่านแนวนโยบายท่ีเหมาะสม เช่น การจัดให้นโยบายท่ีจูงใจในการสร้างผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิทัล การ
จัดให้มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อให้เกิดผู้ประกอบการ (Digital Economy Ecosystem) ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การอุดหนุนในด้านการวิจัยและพัฒนาทาง
เทคโนโลยี (Research and Development) การส่งเสริมและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual 
Property) การส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานที่สอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Up-skilled/Re-skilled/New 
Skill development) การงดเว้นการใช้กฎระเบียบหรือการให้สิทธิผู้ประกอบการเสนอรูปแบบการกำกับดูแล
ท่ีเหมาะสม (Regulatory sandbox) 

นอกจากนี้ในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นพื้นฐานยังมีการสร้าง “วัฒนธรรม” การผู้ประกอบการ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
(Senor และ Singer, 2009) 

ในด้านการกำกับดูแล เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด
ประเด็นถกเถียงที่ไม่เคยปรากฎเป็นปัญหาหลายประการ เกิดภาวะที่เรียกว่าเป็น “ภาวะสุญญากาศของการ
กำกับดูแล” (Regulatory Vacuum Effect) กฎระเบียบที่เคยใช้ในการกำกับดูแลไม่สามารถบังคับใช้ได้
เนื่องจากกระบวนการนิติบัญญัติตามไม่ทันการเปล่ียนแปลง เช่น กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การจัดเก็บ
ภาษี การคุ้มครองแรงงาน สิทธิมนุษยชน เป็นต้น รัฐจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมและการกำกับดูแล 
ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและความมีความยืดหยุ่น 
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2.1.4 ความม่ันคงในการทำงานและการถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีในบริบทปัจจุบันแตกต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ผ่านมา เนื่องจากเปน็การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กว้างขวางและลึกซ้ึง  

 การปฏิวัติอุตสาหกรรมทุกครั้งที่ผ่านมาจากอดีตจวบจนปัจจุบันล้วนเป็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต แม้ในภาพรวมจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนวงจรเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่ง
ก้าวกระโดด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลิตภาพที่มากขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำลง แต่ในทุกครั้งก็มีประเด็น
ร่วมที่เป็นข้อกังวลของสังคมในทุกสมัย นั่นก็คือความเสี่ยงในการที่เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ 
(Technological unemployment) ข้อกังวลดังกล่าวเป็นข้อถกเถียงโต้แย้งในทุกยุคทุกสมัยที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตั้งแต่ก่อนที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะได้รับการพัฒนาขึ้น (Shell, 2018; Alexander, 
1983; Bartlett, 2018) 
 ข้อถกเถียงในประเด็นการสูญเสียงานจากการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีมักจะถูกโต้แย้งโดย
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้เทคโนโลยีจะเป็นเหตุให้มีการเลิกจ้างงานแรงงาน แต่ใน
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ทำให้เกิดอาชีพใหม่และมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นด้วย (Gans & Leigh, 2019; 
McAfee, 2019) รายงานของ World Economic Forum เรื่อง “Future of Jobs Report 2020” คาดว่าใน
อนาคตอันใกล้ตำแหน่งงาน กว่า 85 ล้านงานจะหายไป โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ และจะมีงาน
ประเภทใหม่กว่า 97 ล้านงานเกิดข้ึน ซึ่งจะเป็นงานในรูปแบบท่ีต้องใช้ความคิด ความชำนาญเฉพาะด้าน งาน
หลายงานจะเริ่มมีความต้องการลดน้อยลงเรื่อย ๆ เช่น งานก่อสร้าง งานบริการ ช่างซ่อม งานการผลิต เป็นต้น 
เนื่องจากงานเหล่านี้สามารนำหุ่นยนต์มาทดแทนได้ ขณะที่งานบางประเภทจะเป็นที่ต้องการและจำเป็นมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ งานที่ใช้องค์ความรู้ที ่สูง เช่น งานวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysts), ผู ้ เช ี ่ยวชาญทางด้าน ปัญญาประดิษฐ์และเคร ื ่องจักร (AI and Machine Learning 
Specialists), งานวิศวกรรมหุ ่นยนต์ (Robotics Engineers), วิศวกรด้านเทคโนโลยีการเง ิน (FinTech 
Engineers) เป็นต้น แต่ถึงจะมีงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น แต่ก็ล้วนเป็นงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูง ทำให้
แรงงานท่ีใช้แรงงานหรือแรงงานท่ีมีทักษะต่ำส่วนมาก ไม่สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนไปทำงานในบางลักษณะได้ 
หรืออาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดงาน  
 แม้จะมีการคาดการณ์ว่าตำแหน่งงานใหม่จะมีมากกว่างานท่ีหายไป อย่างไรก็ตาม มีผู้ต้ังข้อสังเกตว่า
ในเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจท่ีกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลที่กำลังดำเนินอยู่ในบริบทปัจจุบันนั้นแตกต่าง
จากการเปล่ียนแปลงทุกครั้ง (Bartlett, 2018) เนื่องจากเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว กว้างขวาง และลึกซึ้ง 
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเปล่ียนความหมายของการทำงานอย่างส้ินเชิง เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมา
ผนวกเข้ากับระบบผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ทั้งยังเชื่อมต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทดแทน
แรงงานโดยเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นนี้ทำให้งานที่มีลักษณะที่เป็นการทำงานด้วยกระบวนการผลิตแบบซ้ำ 
(Routine Work) แม้จะเป็นงานทักษะปานกลางอย่างเช่น งานบัญชี งานธุรการ ก็ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูก
ทดแทนด้วยเทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกัน 
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2.1.5 ความสัมพันธ์การจ้างงานของอาชีพและงานรูปแบบใหม่ การคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม
ของแรงงาน เป็นเร่ืองสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ 

 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐานและกระบวนการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในประเด็นงานและการจ้างงานดังที่ได้กล่าวถึงในประเด็นก่อนหน้า ความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจ้างงาน ในขณะที่แรงงานทักษะสูงเป็นที่ต้องการของตลาด
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านข้อมูลและวิศวกรรมที่ต้องใช้ทักษะสูง กลุ่มแรงงานทักษะปานกลางไป
จนถึงต่ำจะต้องสูญเสียงานไปจำนวนมากเนื่องจากถูกแทนที่แรงงานด้วยเทคโนโลยี นอกจากนั้นก็ได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความสัมพันธ์การจ้างงาน เทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการจ้างงานโดยตรงผ่านการจับคู่ของผู้ว่าจ้างและ
ผู้รับจ้างผ่านเครื่องมือดิจิทัลรูปแบบใหม่ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ งานดิจิทัล (Digital work) 
หร ือ งานบนแพลตฟอร์ม (Platform work) โดยมี “แพลตฟอร์ม” หร ือ “ตัวกลางดิจ ิท ัล (Digital 
intermediary)” เป็นตัวกลางในการจัดหางานและทำงาน การจ้างงานลักษณะนี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์การ
จ้างงานท่ีคลุมเครือ โดยความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานผู้รับจ้าง และ ผู้ว่าจ้างเกิดขึ้นผ่านตัวกลางดิจิทัลซึ่งเป็น
ธุรกิจเอกชน จึงเกิดคำถามสำคัญว่าในความสัมพันธ์การจ้างงานลักษณะนี้ใครเป็นนายจ้าง และการทำงานผ่าน
แพลตฟอร์มผู้รับจ้างมีสถานะเป็นลูกจ้างหรือเป็นแรงงานอิสระ (self-employed)  

 การทำงานโดยที่มีความสัมพันธ์การจ้างงานที่คลุมเครือส่งผลต่อประเด็นสำคัญอีกประเด็น คือเรื่อง
การคุ้มครองทางสังคม เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของแรงงานยึดโยงกับหลักประกันทางสังคมท่ีแรงงานจะ
ได้ร ับ การจ้างงานลักษณะนี ้ได ้ร ับการตีความว่าเป็นการจ้างงานที ่ไม ่ได ้มาตรฐาน ( non-standard 
employment) เป็นงานที่เปราะบาง (Precarious Work) ซึ่งหมายถึง งานที่ไม่มั่นคง ไม่สามาถคาดการณ์
อนาคตของงานได้ และมีความเสี่ยงสูง สำหรับบริบทของประเทศไทยซึ่งมีแรงงานนอกระบบมากกว่าการจ้าง
งานในระบบ เรื่องนี้เป็นข้อท้าทายท่ีมีอยู่ก่อนหน้าการจ้างงานในเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว ทว่าในต่างประเทศท่ีการ
จ้างงานส่วนมากเป็นการจ้างงานมาตรฐาน ความสัมพันธ์การจ้างงานที่คลุมเครือก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการ
จัดเก็บภาษีเงินได้ หลักประกันทางสังคม และการคุ้มครองสิทธิแรงงาน จึงทำให้มีการศึกษาประเด็นนี้อยา่ง
กว้างขวาง เรียกระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์การจ้างงานแบบใหม่ท่ีมีเครื่องมือดิจิทัลเป็นตัวกลางอำนวนค
วามสะดวกในการจ้างงานและการทำงานว่าเศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy) ความตื่นตัวต่อรูปแบบและ
ความสัมพันธ์การจ้างงานที่ต่างจากเดิมทำให้เกิดการปฏิรูปองคาพยพต่างๆ ในการจ้างงาน ทั้งกฎหมาย การ
คุ้มครองทางสังคม ตลอดจนแนวคิดเรื่องการทำงานและชีวิตส่วนตัวนอกเวลางาน อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่อง
งานท่ีมีคุณค่า (Decent Work) ท่ีเสนอโดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศก็กำลังถูกท้าทายจากอย่างมากจาก
งานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  

 ประเด็นย่อยท้ัง 5 ประเด็นเหล่าท่ีได้อภิปรายโดยสังเขปนี้ เป็นประเด็นท่ีมีผู้ทำการศึกษาวิจัยในบริบท
ของประเทศไทยไม่มากนัก งานศึกษาที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างข้อเสนอและ
การตัดสินใจเชิงนโยบาย จึงควรส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในประเด็นต่างๆ เพื่อการดำเนินนโยบายส่งเสริมและ
กำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ และไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
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2.2 สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลและแรงงานของประเทศไทย 
ในภาพรวม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเผชิญสถานการณ์เศรษฐกิจขยายตัว

ลดลง มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) น้อยลง มีประเด็นด้านผลิต
ภาพ ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ และกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งหมายถึงมีแนวโน้มที่ผลิตภาพของ
แรงงานจะลดต่ำลง การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นอาจเป็นตัวขับเคล่ือนสำคัญ
ที่จะชดเชยกำลังแรงงานที่ถดถอย เนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และเป็นความหวังท่ีอาจช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

สถานะและขีดความสามารถทางการแข่งขันในด้านนวัตกรรมของประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในอันที่ 38 จาก 64 ประเทศ ในดัชนี World Digital Competitiveness Ranking 2021 (DRI) โดย 
IMD และอันดับที่ 54 จาก 130 ประเทศ Networked Readiness Index 2021 (NRI) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในประเทศนั้นต้องอาศัยการพัฒนานิเวศเศรษฐกิจท่ีพร้อม ในด้านกำลังคนต้องมุ่งเป้าหมายไปท่ีการจ้าง
งานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ ตลอดจนการมีงานท่ีเหมาะสมและมีผลตอบแทนท่ียุติธรรมสำหรับทุกคน (Full and 
Productive Employment) นอกจากต้องการเพิ่มผลิตภาพผ่านการเพิ่มความหลากหลาย การยกระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
ให้พร้อมสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลนั ้นถูก
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีนัยยะสำคัญในทุกอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยในปัจจุบันนั้นมีทั ้งผู ้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผู ้จัดจำหน่าย และผู้
ให้บริการ ตลาดประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยหลายขนาด โดย
ขนาดของตลาดดิจิทัลที ่เติบโตขึ ้นจะทำให้ผู ้ประกอบการทั ้งระบบได้ประโยชน์ แต่ผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SME จึงต้องแข่งขันในธุรกิจที่อยู่บนฐานของ
นวัตกรรมกับคู่แข่งขันจากต่างประเทศท่ีมีศักยภาพสูงกว่า  

ขณะท่ีการส่งเสริมและการกำกับดูแลในเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยภาครัฐยังอยู่ระหว่างการพัฒนา 
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ดียิ ่งขึ ้น การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะการนำมาเป็น
เครื ่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ในระดับนโยบาย รัฐบาลไทยจึงมี
แนวนโยบายท่ีจะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดิจิทัลดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีความครอบคลุม การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่การออกพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรม และพัฒนากำลังแรงงานใน
ด้านดิจิทัล 
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 ประเทศไทยได้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: 
DEPA) มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและ
ส่งเสริมให้เกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง
ของประเทศ2  ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 
2561-2565 แบ่งยุทธศาสตร์การส่งเสริมเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล การยกระดับ
ภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ การขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติปี พ.ศ. 
2579 ที่ต้องการยกระดับจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ำ
ของการพัฒนาลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2564) แผนระดับชาติ และ
ยุทธศาสตร์ท้ังส่ีในแผนแม่บทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครอบคลุมประเด็นสำคัญท่ีมีจุดเน้นในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐอื่น อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน ฯลฯ การทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่นของรัฐจึงเป็น
ความท้าทายท่ีสำคัญ  

 นอกเหนือจากแผนแม่บท สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยังได้กำหนดแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนที่มี
กรอบระยะเวลา 4 ปี และแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นแผนรายปี สำหรับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 ได้กำหนดพันธกิจของสำนักงานเอาไว้ 5 พันธกิจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท
ใน 4 ยุทธศาสตร์ข้างต้น เพื่อให้บรรลุพันธกิจทั้ง 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงกำหนดกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนองค์กรไว้ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของ
ประเทศ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัลบนฐานความรู้อย่างท่ัวถึงและตอบสนองวิถีชีวิตใน
อนาคตของประชาชนส่วนใหญ่ กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการเติบโตของ
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecosystem) 
เพื่อสนับสนุนการปรับตัวประเทศไทยสู่ 4.0 และอนาคต กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วย Mega Program เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จำแนกรูปแบบของอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ไทยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software), กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์
อัจฉร ิยะ (Hardware & Smart Device), กลุ ่มอ ุตสาหกรรมบริการด้านดิจ ิท ัล (Digital Service), กลุ่ม
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และกลุ่มอุตสาหกรรม Big Data  โดยคิดเป็นมูลค่ารวมเป็น 
634,775 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 (รูปท่ี 2.5) 

 

 
2 ตามมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  
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หากเปรียบเทียบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับกรอบ
เ ศ ร ษ ฐก ิ จ ด ิ จ ิ ท ั ล ต าม น ิ ย า ม ข องสห ป ร ะช าช า ติ  (United Nations Conference on Trade and 
Development, 2019) ที่ใช้ในการศึกษานี้จะพบว่ากลุ ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลส่วนมากจัดอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลแกนหลัก (Core) และกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลในบาง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยังไม่ครอบคลุมเศรษฐกิจดิจิทัลในขอบเขตแคบและขอบเขตกว้างในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอีกหลายประเภท เช่นเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และเศรษฐกิจท่ีถูกเปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digitalized 
economy) อาทิ ภาคการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ี
เรียกว่า กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลมูลค่าเพิ่ม  

รูปท่ี 2. 5 มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 

 

ท่ีมา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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รูปท่ี 2. 6 มูลค่าของอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มต่างๆ ของประเทศไทย 

 

ท่ีมา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

การสำรวจสถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยมูลค่าเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ขณะที่การ
รวบรวมสถิติข้อมูลของมูลค่าโดยหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งในด้านการกำหนด
ขอบเขตของกิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลให้ตรงกันตลอดจนการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
จึงต้องอาศัยการตีความจากข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยยึดการกำหนดกรอบกิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของ
รายงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัลแกนหลัก เศรษฐกิจดิจิทัลขอบเขตแคบ และเศรษฐกิจดิจิทัลขอบเขต
กว้าง ซึ่งจะขอยกมาอภิปรายสถานการณ์ในแต่ละกลุ่มเฉพาะในส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ และนำการจัดกลุ่มของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับกรอบของ
องค์การสหประชาชาติซึ่งในในงานวิจัยฉบับนี้ ดังนี้ 

2.2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลแกนหลัก 
จากข้อมูลสถิติมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

อุตสาหกรรม เมื่อต้องการพิจารณาในกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลแกนหลัก พบว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมใน
เศรษฐกิจดิจิทัลหลัก ได้แก่มูลค่าของกลุ ่มอุตสาหกรรม 3 กลุ ่ม คือกลุ่มข้อมูลมหัต (Big Data) กลุ่ม
อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ และกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และบริการซอฟท์แวร์   

 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลุ่มอุตสาหกรรม Big Data 11,839.000 12,129.000 13,177.000 13,703.000

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 25,040.000 27,872.000 31,080.000 39,332.000

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล 123,615.000 153,497.000 169,536.000 244,836.000

กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์
อัจฉริยะ 

303,168.000 325,261.000 299,342.000 274,381.000

กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ 

110,007.000 118,917.000 134,817.000 131,297.000
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ในภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัลแกนหลัก ซึ ่งในภาพรวมพบว่ามีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง (รูปท่ี 2.7) ในปี พ.ศ. 2560-2562 ก่อนจะลดลงในปี พ.ศ. 2563 ในบางกลุ่มอุตสาหกรรม น่าจะเป็น
ผลมาจากภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจที่มีปัจจัยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 มูลค่าอุตสาหกรรม
ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ  (Hardware & Smart Devices) คิดเป็นมูลค่า 274,381 ล้านบาท ลดลงจาก 
299,342 ล้านบาทในปี  2562 และ 325,261 ล้านบาทในปี 2561 คาดว่าแนวโน้มที่ลดลงส่วนหนึ่งได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 และแนวโน้มเทคโนโลยีทดแทน อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และบริการซอฟท์แวร์ก็มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน คือมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560-2562 และมีมูลค่าลดลงในปี 2563 น่าจะมี
สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิด-19 มีข้อสังเกตคือมูลค่า
ท่ีลดลงจากปี 2562 ท่ีไม่มากนักเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะท่ีลดลงต้ังแต่ปี 2562 
ต่อเนื่อง 2563 ทำให้คาดเดาว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะกลับมาเติบโต โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์โควิด-19 
ที่เศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่าเพิ่ม อาทิ เศรษฐกิจแพลตฟอร์มถูกสถานการณ์เร่งเร้าให้มีบทบาทต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมากขึ ้น และเป็นที่น่าสังเกตว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลในกลุ่ม Big Data ไม่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์และยังคงสามารถเติบโตได้  

ในกลุ่มอุตสาหกรรม Big Data นำข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้จากการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตมา
วิเคราะห์ และมีการขายให้กับผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ทั้งการพัฒนาด้านการ
ขายและการตลาดให้ตอบโจทย์และตามทันความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น บริษัท 
Google ที่มีการเก็บข้อมูลจากเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine) แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื ่อใช้
ประโยชน์ในธุรกิจการลงโฆษณาให้ผู้ประกอบการรายอื่น ในส่วนของอุตสาหกรรมภาคการผลิตเองก็มีการนำ
ข้อมูล Big Data ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื ่อเพิ ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน โดย
อุตสาหกรรม Big Data ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ Hardware, Software และ Service โดยในส่วนของ 
Hardware จะมี Server และ Storage ในส่วนของ Software จะมี Application, Tool และ Platform และ
ในส่วนของ Service จะมี IT Services และ Business Services (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2563)  
ในปี 2563 มีมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นเงิน 13,703 ล้านบาท  

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device) ในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์จะประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมที่ผลิตและขายชิ้นส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ (Peripherals), ชิ้นส่วน
ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที ่ใช้ในการบันทึกข้อมูล (Storage), คอมพิวเตอร์ (Computer), เครื ่องพิมพ์ 
(Printers) และในส่วนของอุปกรณ์อัจฉริยะ คือ อุตสาหกรรมท่ีผลิตและขายอุปกรณ์อัจฉริยะ ได้แก่ อุปกรณ์ใน
กลุ่มการพิมพ์, IoT, Robotics, Drone, Wearable Devices และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่ี
กำลังเติบโต (S-curve และ New S-curve ของประเทศ) (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2563) มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2563 เป็นเงิน 131,297 ล้านบาท  
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อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิต จัดจำหน่าย ไปจนถึงการให้บริการ
ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 1) ธุรกิจจัดทำระบบซอฟต์แวร์ หรือให้บริการบูรณาการรวมระบบที่เกี่ยวขอ้ง
ก ับซอฟต์แวร ์ หร ือ System Integrator (SI)  2) ธ ุรก ิจให้บร ิการบำร ุงร ักษาซอฟต์แวร ์ (Software 
maintenance) 3) ธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์แบบกำหนดเอง (Software Customize) ซึ ่งจะให้บริการ
ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ตรงตามความต้องการทาง
ธุรกิจมากท่ีสุด ซึ่งลูกค้าจะกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทันที  4) ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและสอนอบรมการใช้
งานระบบซอฟต์แวร์ (Consult/Training) นอกจากนั้นยังมีธุรกิจที่ให้บริการซอฟต์แวร์เช่าใช้ (Cloud) และ
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่อง (On-premise) อีกด้วย (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2563) ในปี 2563 มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นเงิน 274,381 ล้านบาท   

รูปท่ี 2. 7 ผลสำรวจมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลแกนหลักของประเทศไทย 

 

ท่ีมา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เมื่อพิจารณาการเติบโตในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรม Big Data  (รูปท่ี 2.7) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ภาค
ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และงานบริการ จากการสำรวจมูลค่าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
พบว่า ในปี 2560 ท้ังอุตสาหกรรมมีมูลค่ารวม 11,839 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 
12,130 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 2.46 ในปี 2562 อุตสาหกรรมก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี
มูลค่า 13,177 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.64 และในปี 2563 มีมูลลค่ารวม 13,703 ล้านบ้าน แนวโน้มท่ีมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์โควิด เป็นผลมาจากการลงทุนของผู้ประกอบการที่ใช้ข้อมูลเป็นตัว
ขับเคลื่อนธุรกิจ (Data driven) โดยเฉพาะเมื่อมีการผ่าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่มีการประกาศ
ชะลอการใช้งานออกไป 2 ครั้ง ถือเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ภาคธุรกิจจะเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์  
หรือเร่งเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจของตนก่อนที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

กลุ่มอุตสาหกรรม Big Data 11,839 12,129 13,177 13,703

กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และ
อุปกรณ์อัจฉริยะ 

303,168 325,261 299,342 274,381

กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ
บริการซอฟต์แวร์ 

110,007 118,917 134,817 131,297

110,007 118,917 134,817 131,297 

303,168 325,261 299,342 274,381 
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โดยทั้ง 3 ภาคส่วนต่างก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยมีแค่ภาคส่วนซอฟท์แวร์ที่มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยในปี 
2561 ซึ่งลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.59 แต่ในปี 2562 ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเติบโตขึ้นถึง 10 .12 
นอกจากนั้นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการเติบโตที่มากที่สุดในปี 2561 คือ ภาคส่วนฮาร์ดแวร์ ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 
2560 ถึงร้อยละ 9.53 ในขณะท่ีภาคงานบริการเติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 3.82 และภาคซอฟต์แวร์ท่ีมีมูลค่าตลาด
ลดลงร้อยละ 2.59 ซึ่งปัจจัยการเติบโตของภาคส่วนฮาร์ดแวร์ในปี 2560 เกิดจากการท่ีผู้ประกอบการต้องการ
จัดทำ Big Data เป็นของตนเองมากขึ้น จึงมีการเริ่มลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ท่ีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว เพื่อนำมาจัดระเบียบข้อมูลขนาดใหญ่ได้  

อย่างไรก็ตามในปี 2562 ท้ัง 3 ภาคส่วนก็เติบโตในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน โดยภาคส่วนซอฟต์แวร์มีการ
เติบโตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.12 ตามมาด้วยภาคงานบริการ คิดเป็นร้อยละ 7.97 และภาคฮาร์ดแวร์ คิด
เป็นร้อยละ 7.92 เนื่องจากในปี 2562 ผู้ประกอบการเริ่มมีการลงทุนกับซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการประมวลผล
ข้อมูล Big Data รวมถึงนำมาใช้งานกับด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ในขณะท่ีภาคงานบริการก็เป็นท่ีนิยมขึ้นอย่างมาก
จากการที่ผู ้ประกอบการมาใช้บริการปรึกษาการจัดการ Big Data และบริการด้านการอิมพลีเมนต์ระบบ  
เป็นต้น ส่งผลให้ท้ัง 3 ภาค มีการเติบโตในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2563) 

สำหรับปี 2563 พบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้ายังคงขยายตัวต่อเนื่องคิดเป็นร้อย 4 จากปีก่อน 
โดยมีมูลค่าอุตสาหกรรมอยู่ที่ 13,703 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าจากตลาดฮาร์ดแวร์ 1,610 ล้านบาท ตลาด
ซอฟต์แวร์ 4,176 ล้านบาท งานบริการด้านไอทีและธุรกิจ 7,917 ล้านบาท ซึ่งคาดการว่าอุตสาหกรรมบิ๊ก
ดาต้าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องไปพร้อมกับการให้บริการบนคลาวด์ 

ท้ังนี้ พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการบิ๊กดาต้าในการใช้
งานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมากขึ ้น ผู ้ให้บริการจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที ่เกิดขึ ้นในปริมาณมาก  
และสามารถนำข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลและปรับใช้ได้ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้พัฒนาและผลิตเทคโนโลยี
ต้องปรับเปล่ียนแพลตฟอร์มการให้บริการบิ๊กดาต้าบนคลาวน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดซอฟต์แวร์ และงานบริการ
ยังคงเติบโตต่อเนื่อง เพราะยังมีการนำข้อมูลเข้ามาผ่านการประมวลผล เพื่อนำไปใช้งานต่อไป 
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รูปท่ี 2. 8 ผลสำรวจมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรม Big Data ของประเทศไทย 

 

ท่ีมา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 ผู้วิจัยตีความการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ว่าเป็นการขยายขอบเขตของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดิมให้กว้างขึ้น กล่าวคือเพิ่ม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งเข้าไปด้วย ผู้วิจัยจึงตีความว่าสัดส่วนของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เดิมยังคงเป็นสัดส่วน
หลักของกลุ่มนี้ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศไทย ได้แก่ วงจรรวม 
(Integrated Circuit: IC) แผ่นวงจรไฟฟ้า (Print Circuit Board: PCB) การประกอบแผ่นวงจร (Print Circuit 
Board Assembly: PCBA) ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive: HDD) มอเตอร์ไฟฟ้า สายไฟและสายเคเบิล 
เป็นต้น (รูปท่ี 2.9 และรูปท่ี 2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

Service 6,462.000 6,709.000 7,244.000 7,917.000

Software 3,866.000 3,766.000 4,147.000 4,176.000

Hardware 1,511.000 1,655.000 1,786.000 1,610.000

1,511.000 1,655.000 1,786.000 1,610.000 

3,866.000 3,766.000 4,147.000 4,176.000 

6,462.000 6,709.000 
7,244.000 7,917.000 
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รูปท่ี 2. 9 ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 

 

ท่ีมา: Rujirat (2021) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

รูปท่ี 2. 10 การแบ่งประเภทกิจการตามห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ของประเทศไทย 

 

ท่ีมา: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีพลวัตสูง มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีในการผลิตของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อย่างรวดเร็ว ภาพรวมของธุรกิจท่ีมีจำนวนผู้ประกอบการ ณ เดือน
ธันวาคม 2564 จำนวน 2,481 ราย  จึงมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศที่มีเทคโนโลยี
และเงินลงทุนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย โดยอาศัยประโยชน์จากค่าแรงที่ต่ำและนโยบายส่งเสริม
การลงทุนโดยเฉพาะนโยบายทางด้านภาษี ขณะที่ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก 
โดยมากเป็นลักษณะของการรับจ้างผลิตหรือประกอบแบบรับเหมาช่วง (Subcontracting) หรือผลิตช้ินส่วนท่ี
ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีต้ังอยู่ในประเทศและต่างประเทศ   
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 อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ของประเทศไทยเป็นการผลิตเพื่อส่งออกกว่าร้อยละ 90 แม้จะมีมูลค่าการ
ส่งออกเป็นสูงเป็นลำดับท่ี 13 ของโลกแต่มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้น สถิติมูลค่ารวม
ของการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้โดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2563 คือ 
1.1 ล้านล้านบาท โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดตามลำดับในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ของประเทศไทยได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 51.1 % รองลงมาได้แก่ HDD ซึ่งมีผู้ประกอบการราย
ใหญ่ของโลก ท้ัง ซีเกทเทคโนโลยี และ เวสเทิร์นดิจิทัล ท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย มีมูลค่าคิดเป็นร้อย
ละ 29.2 ของมูลค่ารวมในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ และแผ่นวงจรไฟฟ้าที่มีมูลค่ารวมร้อยละ 19.6 (วิจัยกรุงศรี, 
2564) (ภาพท่ี 2.11 และภาพท่ี 2.12)  

รูปท่ี 2. 11 จำนวนผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

 

ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2564)  
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต HDD ท่ีสำคัญของโลกมาหลายทศวรรษ โดยผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีมีส่วนแบ่ง
การตลาดสูงทั้ง ซีเกท และ เวสเทิร์นดิจิทัล ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในฐานการผลิตในประเทศไทยจนทำให้
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก HDD มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศจีน (วิจัยกรุงศรี, 2564) มูลค่า
การส่งออกในปี 2563 คือ 331,162.52 ล้านบาท ลดลงจาก 337,241.17 ล้านบาท ในปี 2562 ประมาณ 1.8 
% ซึ่งถือว่าลดลงไม่มากนัก เนื่องจากในช่วงหลังได้รับปัจจัยเสริมจากการปิดตัวและย้ายฐานการผลิตใน
ประเทศมาเลเซีย และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน แม้เทคโนโลยี Solid State Drives (SSD) 
มีแนวโน้มเข้ามาทดแทน HDD โดยเฉพาะในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาเนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ำหนัก
เบา และมีราคาต่อหน่วยถูกลง ขณะที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นฐานการผลิต SSD ทว่าการขยายตัวของ Cloud 
Computing และการเก็บข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ ทำให้มีความต้องการ HDD ในประเภท Enterprise มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ Cloud storage (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564) ดังนั้นแม้ส่วนแบ่งการตลาดของ HDD 
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ต่อ SSD จะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ แต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท่ี
คาดการณ์กันมาระยะหนึ่งแล้ว ในช่วงท่ีตลาดกำลังเปล่ียนความต้องการจาก HDD ไปสู่ SSD แม้จะยังมีความ
ต้องการ HDD บางประเภทท่ียังทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมยังไม่ชะลอตัว ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการลงทุนใน
ฐานการผลิต SSD ในประเทศไทย ในห้วงท่ีกำลังมีการเปล่ียนแปลงโรงสร้างตลาดนี้ 

สำหรับประเภทอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจร (PCBA) ท่ีก็ได้รับผลกระทบจากภาวะซบเซาทาง
เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถิติส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2563 คือ 222,071.63 ล้าน
บาท ลดลงจาก234,892.15 ในปี 2562 ถึง 5.46 %  อย่างไรก็ตาม PCBA เป็นส่วนประกอบสำคัญของ
อุปกรณ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ตลอดจนอุตสาหกรรมยานยนต์ที ่มีอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนประกอบ มีแนวโน้มว่าการพัฒนาเทคโนโลยีช้ันแนวหน้าอย่าง เทคโนโลยี 5G และอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ภาพรวมของธุรกิจกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง รัฐบาลไทย
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและอื่นๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนในกิจการ
ต่างๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ด้วย 

 ภาคส่วนต่อมาคืออุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และบริการซอฟท์แวร์ของประเทศไทย ซึ่งสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลได้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม พบว่าการผลิตเพื่อใช้ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นขณะที่การ
ส่งออกมีมูลค่าไม่มากเมื่อเทียบกับการนำเข้า สะท้อนว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับตลาดภายในประเทศ
มากกว่าการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อตลาดต่างประเทศ และการนำเข้ายังคงมีความจำเป็นแม้จะเริ่มมีแนวโน้มท่ีมี
มูลค่าลดลง จึงมีความเป็นไปได้ว่าการผลิตเพื่อใช้ในประเทศอาจจะสามารถทดแทนการนำเข้าได้  (รูปท่ี 2.12)  
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รูปท่ี 2. 12 ผลสำรวจมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และบริการซอฟท์แวร์ของประเทศไทย 

 

ท่ีมา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

สำหรับธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจจัดทำระบบซอฟต์แวร์ หรือ
ให้บริการบูรณาการรวมระบบที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ หรือ  System Integrator (SI)  2) ธุรกิจให้บริการ
บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) 3) ธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์แบบกำหนดเอง (Software 
Customize) ซึ ่งจะให้บริการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้แบบเฉพาะเจาะจง
เพื่อให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจมากท่ีสุด ซึ่งลูกค้าจะกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทันที  4) ธุรกิจบริการให้
คำปรึกษาและสอนอบรมการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ (Consult/Training) โดยธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ยัง
สามารถจำแนกได้เป็นการให้บริการผ่าน (Cloud) และซอฟต์แวร์ท่ีติดต้ังในเครื่อง (On-premise) 

ในภาพรวม มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์มีการเติบโตในช่วงปี 2559-2562 (รูป
ที่ 2.13) ก่อนจะหดตัวเล็กน้อยในปี 2563 แต่เมื่อพิจารณาแยกเฉพาะอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลพบว่าใน
ภาพรวมมีการเติบโต แต่เมื่อพิจารณารายประเภทพบว่าธุรกิจท่ีเติบโตได้แม้ในสถานการณ์ซบเซาของเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 คือกลุ่ม Software Customize ขณะที่กลุ่มธุรกิจลดลง
เล็กน้อยในระดับท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์ก่อนหน้า ท้ังนี้เป็นไปได้ว่าทิศทางของภาคธุรกิจเอกชนท่ีต้องการใช้
ซอฟต์แวร์ตอบความต้องการที ่มีความเฉพาะเจาะจงเพิ ่มขึ ้น และเมื ่อเปรียบเทียบตามสัญชาติของ
ผู้ประกอบการ พบว่า บริษัทต่างชาติ (รวมบริษัทร่วมทุน) มีรายได้เฉล่ียต่อบริษัทสูงกว่าบริษัทคนไทยโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 เท่า และยังมีอัตราขยายตัวเพิ่มสูงกว่า เนื่องจากต่างชาติได้เปรียบด้านผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
เทคโนโลยีสูงและระบบให้บริการซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพกว่าโดยเปรียบเทียบ (วิจัยกรุงศรี, 2564) 

 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พัฒนาเพื่อใช้ในองค์กร 15,834.000 17,088.000 19,180.000 18,337.000 17,888.000

ส่งออก 3,714.000 1,854.000 2,150.000 2,514.000 2,269.000

ผลิตใช้ในประเทศ 46,615.000 73,968.000 80,602.000 91,611.000 95,687.000

การน าเข้า 31,158.000 34,459.000 36,165.000 40,691.000 33,341.000

31,158.000 34,459.000 36,165.000 40,691.000 33,341.000 
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รูปท่ี 2. 13 ผลสำรวจมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมบริการซอฟท์แวร์ของประเทศไทย 

 

ท่ีมา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มซอฟต์แวร์และบริการซอฟท์แวร์ มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม
ธุรกิจประเภทซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (Customized software) ท่ีจำเป็นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจท่ี
ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มที่สนองความต้องการเฉพาะมากขึ้น ความต้องการ Imbedded software ที่จะกลาย
มาเป็นส่วนประกอบสำคัญของการผลิตสินค้าดิจิทัลที่หลากหลายที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนว
หน้าอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย 

 ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรม Big Data ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วน คือ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ 
และงานบริการ จากการสำรวจมูลค่าของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พบว่า ในปี 2560 ท้ังอุตสาหกรรม
มีมูลค่ารวม 11,839 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 12,130 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น
ร้อยละ 2.46 ในปี 2562 อุตสาหกรรมก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 13,177 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.64 และในปี 2563 มีมูลค่ารวม 13,703 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แม้ในสถานการณ์โควิด เป็นผลมาจากการลงทุนของผู้ประกอบการที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ (Data 
driven) โดยเฉพาะเมื่อมีการผ่าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่มีการประกาศชะลอการใช้งานออกไป 
2 ครั้ง ถือเป็นปัจจัยส่งเสริมท่ีภาคธุรกิจจะเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ หรือเร่งเก็บข้อมูลท่ีจำเป็นต่อ
การทำธุรกิจของตนก่อนที่ พ.ร.บ.คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ โดยทั้ง 3 ภาคส่วนต่างก็ มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยมีแค่ภาคส่วนซอฟท์แวร์ที่มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยในปี 2561 ซึ่งลดลงจากปี 2560 
คิดเป็นร้อยละ 2.59 แต่ในปี 2562 ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้น โดยเติบโตขึ้นถึง 10 .12 นอกจากนั้นภาคส่วนที่มี
สัดส่วนการเติบโตที่มากที่สุดในปี 2561 คือ ภาคส่วนฮาร์ดแวร์ ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2560 ถึงร้อยละ 9.53 
ในขณะที่ภาคงานบริการเติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 3.82 และภาคซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าตลาดลดลงร้อยละ 2.59  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

Consult/Training 6,926.000 7,726.000 8,624.780 7,685.880

Software Customize 13,144.000 14,505.000 16,722.480 23,869.870

Software maintenance 21,992.000 22,244.000 25,156.480 21,355.400

System Integrator 17,458.000 18,637.000 21,030.390 19,057.600

17,458.000 18,637.000 21,030.390 19,057.600 
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ซึ่งปัจจัยการเติบโตของภาคส่วนฮาร์ดแวร์ในปี 2560 เกิดจากการที่ผู้ประกอบการต้องการจัดทำ Big Data 
เป็นของตนเองมากขึ้น จึงมีการเริ่มลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ท่ีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อ
นำมาจัดระเบียบข้อมูลขนาดใหญ่ได้  

อย่างไรก็ตามในปี 2562 ท้ัง 3 ภาคส่วนก็เติบโตในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน โดยภาคส่วนซอฟต์แวร์มีการ
เติบโตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.12 ตามมาด้วยภาคงานบริการ คิดเป็นร้อยละ 7.97 และภาคฮาร์ดแวร์ คิด
เป็นร้อยละ 7.92 เนื่องจากในปี 2562 ผู้ประกอบการเริ่มมีการลงทุนกับซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการประมวลผล
ข้อมูล Big Data รวมถึงนำมาใช้งานกับด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ในขณะท่ีภาคงานบริการก็เป็นท่ีนิยมขึ้นอย่างมาก
จากการท่ีผู้ประกอบการมาใช้บริการปรึกษาการจัดการ Big Data และบริการด้านการอิมพลีเมนต์ระบบ เป็น
ต้น ส่งผลให้ท้ัง 3 ภาค มีการเติบโตในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2563) 

2.2.2 สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลขอบเขตแคบ 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคดิจิทัลขอบเขตแคบของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะภาคบริการดิจิทัล สำหรับการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในบางกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มบริการด้านดิจิทัล พบว่าการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและวิธีการที่ใช้เพื่อประเมินมูลค่ามีความแตกต่างกันจากหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สองหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึงได้มีการรายงานการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
commerce) ซึ ่งเป็น รูปแบบหนึ ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคบริการ ผลสำรวจเฉพาะมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ไปมาก กล่าวคือ ผลสำรวจมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2563 มีมูลค่า 634,775 ล้านบาท ขณะท่ีเฉพาะมูลค่าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสำรวจ
โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่า 4,013,399 ล้านบาท  (รูปท่ี 2.14) 
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รูปท่ี 2. 14 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยปี 2560 – 2564 (ล้านบาท) 

 

ท่ีมา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2564) 

 แม้ไม่สามารถกำหนดมูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลในขอบเขตแคบของประเทศไทยท่ีชัดเจนจากข้อจำกัด
ในการรวบรวมสถิติที่มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน แต่สามารถพิจารณาแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคนี้ได้ 
โดยในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจำแนกเป็น
กิจกรรมย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่  

1) E-content ธุรกิจบริการข้อมูลต่างๆ ผ่านออนไลน์  

2) E-transaction ธุรกิจท่ีให้บริการด้านการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์  

3) E-retail ธุรกิจร้านค้าซื้อขายผ่านออนไลน์ รวมถึงแพลตฟอร์มตลาดตัวกลาง (E-Marketplace) ท่ีมี
บทบาทในการขายของผ่านออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, Central JD Commerce เป็นต้น 

4) E-entertain ธุรกิจให้บริการด้านบันเทิงผ่านออนไลน์ 

5) FinTech ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินผ่านออนไลน์  

6) E-advertise ธุรกิจให้บริการโฆษณาออนไลน์หรือพัฒนาแบรนด์ในรูป Digital marketing agencies 

 ต่อมาในปี 2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เพิ ่มการสำรวจมูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการดิจิทัลอีกหลายกิจกรรม ได้แก่ Online-media, HealthTech, EdTech, E-logistic และ E-tourism 
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รูปท่ี 2. 15 การสำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลพบว่ามีหลายกิจกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่าง 
มีนัยสำคัญ 

 

ท่ีมา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 การสำรวจมูลค่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลพบว่ามีหลายกิจกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ 

ขณะท่ีรายงานผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2564 ของสำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ กล่าวคืออัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยแบบ B2C มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่ม B2B มีการปรับตัว
ขายสินค้าและบริการโดยตรงสู่งผู้บริโภคมากขึ้น (Direct-to-Customer) ส่งผลให้สัดส่วนของของ B2C ของ
มูลค่า E-commerce เติบโต โดยใน ปี 2561 มูลค่าของ E-Commerce อยู่ที่ 3.77 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น
สัดส่วนของ B2B 1.80 ล้านล้านบาท, B2C 1.41 ล้านล้านบาท และ B2G 0.56 ล้านล้านบาท ต่อมาใน ปี 
2562 มูลค่าของ E-Commerce อยู่ท่ี 4.05 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนของ B2B 1.68 ล้านล้านบาท, B2C 
1.75 ล้านล้านบาท และ B2G 0.62 ล้านล้านบาท ใน ปี 2563 มูลค่าของ E-Commerce อยู่ท่ี 3.78 ล้านล้าน

พ.ศ. 
2560

พ.ศ. 
2561

พ.ศ. 
2562

พ.ศ. 
2563

E-content 57,333.000 61,478.000 63,015.000

E-transaction 23,931.000 35,680.000 49,521.000

E-retail 11,705.000 21,453.000 25,593.000 68,174.000

E-entertain 14,955.000 16,888.000 15,632.000 -

Fintech 14,192.000 16,444.000 14,289.000 18,423.000

E-advertise 1,602.000 1,790.000 1,815.000 3,407.000

Online-media - - - 100,529.00

HealthTech - - - 314.000

edTech - - - 958.000

E-logistic - - - 68,174.000

E-Tourism - - - 7,691.000
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บาท แบ่งเป็นสัดส่วนของ B2B 0.84 ล้านล้านบาท, B2C 2.17 ล้านล้านบาท และ B2G 0.77 ล้านล้านบาท 
จะเห็นได้ว่าจากเดิมในปี 2561 มูลค่าของ B2C มีสัดส่วนที่น้อยกว่ามูลค่าของ B2B ต่อมาในปี 2562 มูลค่า
ของ B2C ก็เพิ่มจำนวนแซงหน้ามูลค่าของ B2B  และในปี 2563 มูลค่าของ B2C ก็ได้มีสัดส่วนเกินครึ่งของ
มูลค่า E-commerce ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของการขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2563  
น้อยกว่าในปี 2562 ก็คือ สถานการณ์โควิด – 19 ท่ีเริ่มต้นขึ้นในปลายปี 2562 อย่างไรก็ตาม มาตรการของรัฐ
ในการควบคุมโรคระบาด อันได้แก่ การปิดประเทศ การลดการเดินทาง และลดการรวมตัวกันของผู้คน ทำให้
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวมาขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และทำให้มีการประมาณการมูลค่ารวมท่ี 
4..01 ล้านล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 ในช่วงปี 2562 

 อย่างไรก็ดีแม้มูลค่าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีแนวโน้มมีมูลค่าสูงขึ้นมาก งานศึกษาการเปล่ียนสู่
ดิจิทัลของการค้าปลีก: กรณีศึกษาประเทศไทย (2564) เสนอว่ามีความท้าทายหลายประการที่ต้องให้
ความสำคัญ การค้าปลีกดิจิทัลได้ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเป็นช่องทางการค้าปลีกแทนท่ี
การค้าปลีกแบบด้ังเดิม เป็นตลาดท่ีมีพลวัตและการแข่งขันท่ีสูง ผู้ประกอบการค้าปลีกแบบเดิมต้องปรับตัวให้
ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ผู ้ประกอบการรายย่อยจำเป็นต้องพึ่งพาผู้ประกอบการรายใหญ่ที ่เป็น
แพลตฟอร์มแบบ Marketplace ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากสามารถสร้างความพึงพอใจในด้าน
ต้นทุน ความสะดวกในการทำธุรกรรม การชำระเงิน และการขนส่ง ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มีอำนาจเหนือ
ผู้ประกอบการรายย่อยในการเก็บส่วนแบ่งจากยอดขายและค่าบริการอื่นๆ ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขท่ี
ผู้ประกอบการรายย่อยต้องทำตามเพื่อโอกาสในการขายบนแพลตฟอร์ม Marketplace ที่ผู้ประกอบการราย
ใหญ่ไม่กี่บริษัทเป็นเจ้าของ ผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีอำนาจเหนือตลาดมากยิ่งขึ้น และทำให้มีโอกาสที่จะ
เกิดภาวะการผูกขาดโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของห่วงโซ่
อุปทานและเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกด้วย 

 การค้าปลีกดิจิทัลนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของ “เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม” 
เนื่องจากมีลักษณะเป็นเครื่องมือและพื้นที่ในการจับคู่ระหว่างฝั่งอุปสงค์และอุปทาน และจัดอยู่ในกลุ่ม
แพลตฟอร ์มแลกเปล ี ่ยน (Exchange platform)  ประเภทตลาดแลกเปล ี ่ ยนผล ิตภ ัณฑ ์  (Product 
marketplace) ท่ีเอื้อให้มีการแลกเปล่ียนสินค้า (Moazed & Johnson, 2016)  

 สำหรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดให้เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม อยู่ในกลุ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีเรียกว่า “อุตสาหกรรมดิจิทัลมูลค่าเพิ่ม” ซึ่งเป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าจากอุตสาหกรรมดิจิทัลกลุ่ม
เดิม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้จำแนก กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ เศรษฐกิจ
แพลตฟอร ์ม (Platform Economy) ดิจ ิท ัลคอนแทนต์แบบสร ้างสรรค ์  (Creative Digital Content) 
ซอฟต์แวร ์ม ูลค่าเพิ ่ม (High Value Added Software) และฮาร ์ดแวร์ม ูลค่าเพิ ่ม (High Value Added 
Hardware) จะเห็นได้ว่าการให้คำจำกัดความของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลมีความหลากหลายแม้หน่วยงาน
ที่อยู ่ภายใต้กระทรวงเดียวกัน อย่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังจำแนกประเภทและจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกัน 
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 ในบริบทสากล ได้มีการจำแนกรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถือเป็นเศรษฐกิจแพลตฟอร์มไว้
หลายประเภท ตามคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งหลายแพลตฟอร์มก็มีกิจกรรมท่ีมากกว่าคุณลักษณะท่ีใช้เป็นขอบเขต
ในการกำหนดประเภท (รูปท่ี 2.16)  

รูปท่ี 2. 16 แสดงประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 

 

ท่ีมา: Moazed & Johnson (2016) 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มประเภทตลาดการบริการ (Services Marketplace) มี
ลักษณะของการจับคู่ระหว่างผู้ต้องการบริการและผู้ต้องการให้บริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของการ
ให้บริการด้วยแรงงานมากกว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เช่น บริการที่พัก บริการทำความสะอาด บริการรถ
สาธารณะ การทำงานในลักษณะสร้างสรรค์ การออกแบบ หรือจ้างแรงงาน แพลตฟอร์ มลักษณะนี้จึงถูก
เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มแรงงานดิจิทัล (Digital labor platform)  งานประเภทนี้มักมีลักษณะชั ่วคราว  
ท่ีเรียกว่างานสัญญาจ้างไม่เป็นมาตรฐาน (Non-Standard)  (Schmidt, 2017)  

 สำหรับประเทศไทยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น นอกจากการค้าปลีกดิจิทัล
แล้ว ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในประเทศไทย ได้แก่ แพลตฟอร์มเรียกใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ และแพลตฟอร์มสั่งอาหาร  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564) ประเมินภาพรวมของ
ธุรกิจร้านอาหารในปี พ.ศ.2564 ว่ารายได้รวมจะลดลงถึง 6 หมื่นล้านบาท ขณะท่ีธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหาร
จะเติบโตสวนทางกับอุตสาหกรรม โดยจะเติบโตจากเดิมด้วยปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์และมาตรการของ
รัฐ ในอัตราร้อยละ 18.4–24.4 มูลค่าตลาด 5.31–5.58 หมื่นล้านบาท จำนวนการส่ังไม่น้อยกว่า 120 ล้านครั้ง 
ซึ่งเป็นจำนวนท่ีมากเป็น 3 เท่าของสถานการณ์ปกติก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี พ.ศ.2562 ท่ีมี
จำนวนครั้งการสั่งอยู่ที่ 35-45 ล้านครั้ง ปัจจัยสนับสนุนจะทำให้เกิดการเข้าสู ่ธุรกิจส่งอาหารมากขึ้นจาก
ผู้ประกอบการในธุรกิจอื่น ดังท่ีเกิดขึ้นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น แอปพลิเคชัน Robinhood ของธุรกิจใน



40 
 

เครือธนาคารไทยพาณิชย์ Airasia Super App ของกลุ่มแอร์เอเชียท่ีซื้อกิจการแพลตฟอร์ม Gojek ในประเทศ
ไทย การเข้าสู่ตลาดแอปพลิเคชันส่งอาหารของกลุ่ม Sea จากประเทศสิงคโปร์ ที่มีธุรกิจหลักเป็นเจ้าตลาด
แพลตฟอร์ม e-marketplace อย่าง Shopee ในนาม Shopee food และแอปพลิเคชัน True Ryde ของ
กลุ่มทรู ในเครือเจริญโภคภัณฑ์  

 กิจการขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจประเภทอื่นเข้าสู ่ธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารนอกจากจะ
เพราะขนาดของตลาดที่ใหญ่และศักยภาพในการเติบโตของตลาด แต่ยังเป็นเพราะสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและฐานลูกค้าท่ีมีอยู่ในการหนุนเสริมความสามารถทางการแข่งขัน หรือในทางกลับกันการลงทุนในธุรกิจ
แพลตฟอร์มส่งอาหารจะช่วยหนุนเสริมธุรกิจหลักของกิจการขนาดใหญ่เหล่านั้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เราจึงเห็น
บริษัทท่ีเป็นธุรกิจในเครือธนาคารไทยพาณิชย์คือแพลตฟอร์ม Robinhood ประกาศว่าการดำเนินกิจกรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ที่พร้อม
จะขาดทุน 150 ล้านบาท (Mrs. OK, 2563) ฉากทัศน์ใหญ่ของธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารในปัจจุบันและ
อนาคตอันใกล้ คือการแข่งขันของผู้ประกอบการท่ีกระโจนเข้าแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปี  

 จากการสำรวจผลประกอบการของแพลตฟอร์มส่ังอาหารและขนส่งพบว่าแม้จะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น
ตามการขยายตัวของธุรกิจ แต่บริษัทแพลตฟอร์มจำนวน 5 จาก 7 ผู้ประกอบการที่ทำการสำรวจมีผล
ประกอบการสุทธิติดลบ ผลประกอบการที่ขาดทุนนี้ไม่ได้สะท้อนว่าบริษัทไม่มีศักยภาพทางธุรกิจ แต่เป็น
รูปแบบการลงทุนของบริษัทท่ีระดมทุนในลักษณะวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) ท่ีมุ่งเน้นการขยายการลงทุนเพื่อ
สร้างการเติบโตของเครือข่ายในระยะแรกเริ่ม เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มในบริษัท และทำให้
บริษัทมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในด้านมูลค่าหุ้นหรือสัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทว่าการขาดทุนทางบัญชีที่ดูเหมอืน
เป็นเรื่องปกติมักถูกใช้เป็นข้ออ้างในการขอเพิ่มส่วนแบ่งจากยอดขายของร้านอาหาร ค่าธรรมเนียมและค่าคอม
มิสชั ่นจากไรเดอร์ ตลอดจนการลดค่าตอบแทนในการส่งอาหาร  รายงานการวิจัย (2564) ของศูนย์
ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ช้ีให้เห็นว่าสภาพการทำงานของแรงงานกลุ่ม
นี้ที่มีความเปราะบาง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน รายได้และรูปแบบการทำงานถูกควบคุมโดยบริษัทแพลตฟอร์ม 
รูปแบบการทำงานทำให้ขาดอิสระในการตัดสินใจ ต้องรับภาระต้นทุนแฝงจากการทำงาน รายได้ท่ีต่ำทำให้ต้อง
ชดเชยด้วยการมีช่ัวโมงการทำงานท่ีสูง มีความเส่ียงในการประสบอุบัติเหตุสูง มีความกดดัน ไม่มีอำนาจในการ
ต่อรอง และมีรูปแบบความสัมพันธ์การจ้างท่ีไม่ชัดเจนทำให้ไม่มีการคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ  
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รูปท่ี 2. 17 รายได้ของบริษัทแพลตฟอร์มบริการขนส่งสาธารณะและส่ังอาหารในประเทศไทย 

 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

รูปท่ี 2. 18 งบกำไรขาดทุนของบริษัทแพลตฟอร์มบริการขนส่งสาธารณะส่ังอาหารในประเทศไทย 

 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

 Foodpanda 258,950,064 818,156,828 4,375,128,919

 GET-Gojek 972 133,327,231 184,420,546

 Grab 1,159,233,358 3,193,186,019 7,215,461,245

 Lalamove 1,060,514,330 2,377,999,716 6,976,968,698

 LINE MAN 49,920,319 1,066,371,911

 SKOOTAR 17,905,549 21,487,844 21,262,811

 Robinhood 81,549

 -
 1,000,000,000
 2,000,000,000
 3,000,000,000
 4,000,000,000
 5,000,000,000
 6,000,000,000
 7,000,000,000
 8,000,000,000

รายได้รวม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

 Foodpanda (138,795,390.50) (1,264,503,583.82) (3,595,901,657.00)

 GET-Gojek (106,228,480.00) (1,137,301,493.00) (294,043,733.00)

 Grab (711,561,304.00) (1,650,109,434.00) (284,280,850.00)

 Lalamove 3,368,617.61 47,948,074.50 181,148,781.10

 LINE MAN (157,247,263.00) (1,114,666,254.00)

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

 Robinhood (87,829,231.00)

 (4,000,000,000.00) (3,500,000,000.00) (3,000,000,000.00) (2,500,000,000.00) (2,000,000,000.00) (1,500,000,000.00) (1,000,000,000.00) (500,000,000.00) - 500,000,000.00
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2.2.3 สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลขอบเขตกว้าง 

สถานการณ์ภาคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในความหมายกว้าง (A wider set of digitalizing 
sectors) ซึ่งรวมถึงกลุ่มธุรกิจแบบด้ังเดิมท่ีมีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลมากขึ้น หรือใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจที่กำลังถูกเปลี่ยนผ่านให้
เป็นดิจิทัล 

ผลสำรวจของฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลชี้ให้เห็นว่าการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมปี 2563 มีเพิ่มสูงขึ้น ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 601 ตัวอย่าง จาก
ประชากรในอุตสาหกรรมกว่า 29,000 ราย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี2563 
ท้ังนี้ เทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งเป็น 5 ประเภท ส่วนการทำงาน คือส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ในการติดต่อซัพพลาย
เออร์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีดิจิทัลที ่ใช้ในการ กระบวนการการผลิต 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ 
ผลการศึกษายังชี้เห็นว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกระจุกตัวอยู่ในระดับอุตสาหกรรม1.0-2.0 โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมรูปแบบเดิมเช่นอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม ดีกว่า
ร้อยละแปดสิบของผู้ประกอบการ อย่างใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ท้ังกระบวนการการให้การผลิตและการบริการ 
(ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2564) 

ผู ้ว ิจัยสำรวจข้อมูลการขอร ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสร ิมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิต (Real sector) ซึ่งมีการแบ่งประเภทกิจการท่ีส่งเสริมการลงทุนดังนี้  

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา 
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

ซึ่งผู้วิจัยเลือกพิจารณารายละเอียดตามการแบ่งประเภทกิจการของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เฉพาะในธุรกิจท่ีมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิต และในฐานะของตัว
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าในหมวดท่ี 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดท่ี 6 เคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และกระดาษ ที่ในภายหลังมีการเพิ่มหมวดหมู่ของสิ่งพิมพ์ดิจิทัลไว้ในหมวดนี้และในหมวดที่ 7  
ที่มีลักษณะกิจการ cloud storage และ จัดอยู่ในธุรกิจบริการดิจิทัลและ Big Data ทั้งสามหมวดนี้ในบริบท
ของเศรษฐกิจดิจิทัลของรายงานฉบับนี้ถูกจัดอยูในกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลแกนกลางในประเภทอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์อัจฉริยะและธุรกิจบริการดิจิทัล ข้อมูลจากสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ระหว่างปี 2558-2564 พบว่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในหมวดหมู่ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล
แกนกลางมีมากกว่าในอุตสาหกรรมขอบเขตแคบและกว้าง แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าการลงทุนในอุตสาหกรรม
ดิจิทัลในช่วง 7 ปีหลังของนักลงทุนมีอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 2. 1 สถิติการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล (ล้านบาท) 

 ปี 2558 
 

ปี 2559 
 

ปี 2560 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

หมวด 3 อุตสาหกรรม
เบา 

50.8 4,372.6 18.7 475.7 875 58 - 

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์
โลหะ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง 

- 604.4 19,201 9,676.1 14,914.8 30,294.6 4,591.40 

หมวด 5 อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

66,856 59,489.8 33,261.5 40,907.7 33,860.7 
92,387.5

0 
74,983 

หมวดท่ี 6  เคมีภัณฑ์ 
พลาสติก และ
กระดาษ (มีการเพิ่ม
ส่ิงพิมพ์ดิจิทัลเข้าไว้ใน
หมวดนี้) 

- - 88.6 - 8 - - 

หมวด 7 กิจการ
บริการและ
สาธารณูปโภค 

657.3 237.4 561.9 824.1 1646.4 71.4 - 

ท่ีมา: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

สำหรับหมวดที่ 4 มีกลุ่มกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและประเภทไฮบริด
รวมถึงแบตเตอรี่ท่ีใช้ในรถยนต์สองประเภทดังกล่าว ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลขอบเขตกว้าง จะพบมีมูลค่า
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในมูลค่าที ่มากขึ้น เนื ่องจากการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์จาก
เครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็นรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ไฟฟ้ามี
ปัจจัยส่งเสริมสำคัญอีกประการคือความวิตกกังวลต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ (Climate change) หรือท่ีรู้จักกันในคำว่า “ภาวะโลกร้อน” หลายประเทศในยุโรปได้ประกาศ
แผนการที่จะเลิกใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังมีการลงนามในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ความตกลงปารีส โดยประเทศต่างๆ มากกว่า 55 
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย การเปล่ียนผ่านนี้จึงเป็นมากกว่าแนวโน้มในการบริโภคของผู้ซื้อแต่เป็นการเปล่ียน
ผ่านท่ีมีความความจำเป็นและหลีกเล่ียงไม่ได้ อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการ
ท่ีเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่และผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม ผลสำรวจสถาบันยานยนต์ ในปี 2560 พบว่าในห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบท่ีเกี่ยวข้องอยู่ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยมีมากกว่า 2,500 ราย และมีการจ้างงานแรงงานทางตรงกว่า 7.5 แสนคน โดย
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แบ่งเป็นผู้ประกอบรถยนต์หลัก 21 ราย (ท้ังหมดเป็นต่างชาติ) ผู้ผลิตช้ินส่วน Tier-1 จำนวน 720 ราย (33 % 
เป็นบริษัทไทย) และผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ Tier-2 และ Tier-3 อีกกว่า 1,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SME สัญชาติ
ไทย 
 
รูปท่ี 2. 19 แสดงการจัดกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ประกอบการ และแรงงาน 

 
ท่ีมา: กิริยา กุลกลการ, 2562 
 
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีพัฒนาการมากว่า 60 ปี ในระยะแรกเป็นการผลิตและประกอบ

เพื่อทดแทนการนำเข้า ต่อมาได้รับปัจจัยส่งเสริมจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่านำไปสู่
ข้อตกลง Plaza Accord ในปี 2530 ท่ีทำใหผู้้ประกอบการผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ย้ายฐานการผลิตใน
ประเทศออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2540   หลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำ
กุ้ง ประเทศไทยผ่อนปรนให้ต่างชาติถือหุ้นในกิจการได้  พร้อมทั้งมีมาตรการส่งเสริมมากมายเพื่อผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ของทวีปเอเชีย อุตสาหกรรมยานยนต์จึงขยายตัวและกลายมา
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเติบโตมากที่สุดจะเห็นได้จากยอดการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกเติบโตจาก 360,000 
คัน ในปี 2540 เป็น 2.01 ล้านคัน ในปี 2562 (วิจัยกรุงศรี, 2564) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้นอกจาก
ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผลิตท่ีเติบโตแล้วยังส่งผลให้ผู้ประกอยการผลิตช้ินส่วนท่ีเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิต
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยมีตลาดในประเทศคือบริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนทดแทนแล้ว กลุ่ม
ผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยังมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วย การเปล่ียนจากเครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็น
ไฟฟ้าส่งผลให้จำนวนช้ินส่วนต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ลดจำนวนลงไปมาก โดยลดจาก 30,000 ช้ิน 
เหลือเพียง 1,500-3,000 ช้ิน โดยเฉพาะผู้ผลิตช้ินส่วนท่ีมีความเส่ียงจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้ผลิตช้ินส่วนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับระบบท่ีเป็นส่วนยประกอบของเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย หม้อน้ำ ถังน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลของ
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย พบว่ามีจำนวนประมาณ 816 ผู้ประกอบการจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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ท้ังหมด กว่า 2,500 แห่ง โดยบ 816 ผู้ประกอบการนี้ มีการจ้างแรงงาน 326,400 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ของ
แรงงานทั้งหมดที่ผลิตและประกอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์  ( (กุลกลการ, 2562)) ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมยานยนต์จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจึงอยู ่ในห้วงเวลาที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและ
จำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลสำคัญโดยตรงต่อ
แรงงานท่ีต้องปรับตัวตาม 
 
2.3 ประเด็นแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย 

2.3.1 การจ้างงานของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย 
ภาพรวมของการจ้างงานในเศรษฐกิจดิจิทัลทุกอุตสาหกรรมจากการสำรวจของสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลพบว่าในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัว การจ้างงานในเศรษฐกิจดิจิทัลแกนหลัก ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ กลุ ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเพิ ่มขึ ้นชัดเจน มีเพียงกลุ่ม
อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าที่ลดลงกว่าเดิม ในกลุ่มดิจิทัลขอบเขตแคบประเภทอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลที่ขยาย
ตัวอย่างมากในปี 2563 แม้เป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกซบเซาอัน เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ซึ่งพบว่ามีการเลิกจ้างแรงงานในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคบริการ
แบบด้ังเดิม  ปรากฏการณ์ท่ีมีการเลิกจ้างในภาคบริการด้ังเดิมแต่มีการขยายตัวของการจ้างงานในภาคบริการ
ดิจิทัลสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการจ้างแรงงานในประเทศไทยในภาคบริการได้อยู่ในระหว่างการเปล่ียนผ่านจาก
ภาคบริการดั้งเดิมไปสู่ภาคบริการในเศรษฐกิจดิจิทัล (ศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2564)  

ปรากฏการณ์ที่มีการเลิกจ้างในภาคบริการดั้งเดิมแต่มีการขยายตัวของการจ้างงานในภาคบริการ
ดิจิทัลสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการจ้างแรงงานในประเทศไทยในภาคบริการได้อยู่ในระหว่างการเปล่ียนผ่านจาก
ภาคบริการดั้งเดิมไปสู่ภาคบริการในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างชัดเจน 
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รูปท่ี 2. 20 การจ้างงานในเศรษฐกิจดิจิทัลในบางอุตสาหกรรมสำรวจโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ท่ีมา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

2.3.1.1 แรงงานในภาคเศรษฐกิจดิจิทัลแกนหลัก  
 
แรงงานในภาคเศรษฐกิจดิจิทัลแกนหลังประกอบด้วย แรงงานในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และบริการ

ซอฟท์แวร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า การสำรวจของสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพบว่าในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีมูลค่าตลาดในปี 2561 อยู่ท่ี 118,918 ล้านบาท และ
ในปี 2562 มูลค่าตลาดได้เติบโตขึ้นร้อยละ 13.37 ส่งผลให้มูลค่าตลาดโดยรวมอยู่ที่ 134,816 ล้านบาท การ
เติบโตของมูลค่าตลาดมีผลต่อการจ้างงานโดยรวมในอุตสาหกรรมเช่นกัน โดยในปี 2561 มีจำนวนบุคลากรใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์จำนวน 81 ,252 คน ต่อมาในปี 2562 ได้มีการจ้างงานเพิ่มข้ึน 
ส่งผลให้มีบุคลากรในอุตสาหกรรมท้ังส้ิน 98,669 คน กล่าวคือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.44 ต่อมาใน
ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวจากโรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง
ปลายปี 2562 ส่งผลให้มูลค่าตลาดโดยรวมของอุตสาหกรรมซอต์แวร์ลดลงร้อยละ 2.61 โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 
131,297 แม้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จะมีแนวโน้มที่หดตัวลงจากวิกฤตเศรษฐกิจ แต่การจ้างงานก็ยังเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง สวนทางกับมูลค่าตลาดที่ลดลง โดยในปี 2563 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟตแ์วร์มี
บุคลากรรวมทั้งหมด 107,984 คน ซึ่งเติบโตจากปี 2562 ร้อยละ 9.44 (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 
2564) 
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เมื ่อพิจารณาบุคลากรแบบแยกประเภท อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ตำแหน่งด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ และตำแหน่งด้านอื่นๆ ในประเภท
แรก พบว่าบุคลากรด้าน Software IT Project / Manager ท่ีมีสัดส่วนจำนวนคนท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 8.20 
มีอัตราการเติบโตมากที่สุด โดยในปี 2563 เติบโตจากปี 2562 สูงสุดถึงร้อยละ 15.52 รองลงมาคือบุคลากร
ด้าน Business Analyst / Software Analyst และ Designer / Software Architect ที่มีสัดส่วนจำนวนคน
คิดเป็นร้อยละ  8.32 มีการเติบโตร้อยละ 12.13 ตามมาด้วยบุคลากรด้าน System Engineer (SE) และ 
Network Engineer (NE) ที่มีสัดส่วนจำนวนคนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 7.84 มีการเติบโตร้อยละ 11.88 และ
บุคลากรด้าน Programmer / Software Developer / Tester ที่มีสัดส่วนจำนวนคนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 
29.52 มีการเติบโตร้อยละ 8.64 จากตัวเลขการเติบโตของบุคลากรในแต่ละประเภทจะเห็นได้ว่าประเภท
บุคลากรท่ีมีจำนวนคนในสัดส่วนท่ีน้อยจะมีอัตราการเติบโตท่ีสูงมากกว่าบุคลากรประเภทอื่นท่ีมีจำนวนคนใน
สัดส่วนท่ีมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมาก ทำให้ในแต่ละปีมีการจ้างงานบุคลกรในประเภทนี้มากขึ้น อัตราการเติบโตของการ
จ้างงานจึงสูงขึ้นเช่นเดียวกัน (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2564) 

ในส่วนของตำแหน่งด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้ อาทิ พนักงานด้านตลาดและการขาย ผู้บริหาร 
พนักงานอื่นๆ และ Freelance ก็มีอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ในปี 2563 โดยภาพรวมมีการเติบโต
จากปี 2562 ร้อยละ 9.44 ตำแหน่งบุคลากรท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด คือ ผู้บริหาร โดยมีสัดส่วนการเติบโต
ร้อยละ 15.36 รองลงมาคือ ตำแหน่งพนักงานอื่นๆ ที่มีการเติบโตร้อยละ 9.01 ตามมาด้วยพนักงานด้าน
การตลาดและการขาย ที่มีการเติบโตร้อยละ 7.61 และบุคลากร Freelance ที่มีการเติบโตร้อยละ 1.25 ใน
ส่วนนี้ ทำให้เห็นว่าตำแหน่งผู้บริหารกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากตำแหน่งผู้บริหารมี
สัดส่วนที่น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 6.24 จากตำแหน่งอื่นๆ ส่งผลให้ในปี 2563 เกิดการจ้างงานตำแหน่งนี้เป็น
จำนวนมาก ตำแหน่งผู้บริหารจึงมีอัตราการเติบโตท่ีสูงท่ีสุด (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2564) จะเห็น
ได้ว่าในอุตสาหกรรมท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีอยู่บนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล ก็ยังคงมีการขยายตัวของการ
จ้างงานในตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาหรือการใช้เทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่าทักษะ
ด้านอื่นยังคงเป็นท่ีต้องการในตลาดงานด้วย 

อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ  

ในภาพรวมมูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะมีอัตราการหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ในปี 2562 มีมูลค่าลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7.97 และในปี 2563 มูลค่าตลาดก็ยังมีแนวโน้มลดลง โดยมี
อัตราการเติบโตที่ลดลงไปอีกร้อยละ 8.34 แม้ในภาพรวมมูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะจะมี
แนวโน้มหดตัวลงไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงจากพิษเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด – 19 ส่งผลให้
โรงงานผลิตชิ้นส่วนมีปัญหาด้านการผลิตและขนส่ง เนื่องจากทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็มีมาตรการ
ควบคุมโรคระบาดที่ส่งผลให้การขนส่งสินค้าล่าช้า จนนำไปสู่การขาดแคลนสินค้า อย่างไรก็ตามการจ้างงาน
บุคลากรในอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะกลับมีอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สวน
ทางกับมูลค่าตลาดท่ีลดลงอย่างส้ินเชิง โดยในปี 2561 บุคลากรในอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ 
มีจำนวนท้ังส้ิน 182,690 คน ต่อมาในปี 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 203,903 คน ซึ่งมีอัตราการเติบโตขึ้นร้อย
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ละ 11.61 และในปี 2563 ได้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งแสนคน ส่งผลให้ในอุตสาหกรรมมีจำนวน
บุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 312,460 คน โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 53.24 (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล, 2564)  

อุตสาหกรรม Big Data   

  ในภาพรวมมูลค่าตลาด Big Data มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มูลค่าตลาดในปี 2561 มีอัตราการ
เติบโตจากปี 2560 ร้อยละ 2.46 และในปี 2561 มีอัตราเติบโตขึ้นอีกร้อยละ 8.64 ในด้านการจ้างงานพบว่าใน
ปี 2560 มีจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมท้ังส้ิน 18,057 คน ต่อมาในปี 2561 จำนวนบุคลากรได้เพิ่มขึ้นเป็น 
23,854 คน กล่าวคือมีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32.10 โดยบุคลากรในธุรกิจการจัดจำหน่ายและ
ให้บริการ (Distributor) มีอัตราการเติบโตมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.94 รองลงมาคือ บุคลากรในธุรกิจ IP 
Owner ท่ีมีอัตราการเติบโตร้อยละ 44.44 และสุดท้ายคือบุคลากรในธุรกิจการให้คำปรึกษา (Consultant/SI) 
ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 23.82 แต่ในปี 2562 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในอุตสาหกรรมลดลงเหลือเพียง 
18,509 คน โดยมีอัตราการหดตัวร้อยละ 22.41 เมื่อแยกประเภทบุคลากรในแต่ละธุรกิจ พบว่าทุกธุรกิจต่างมี
อัตราการจ้างงานที่ลดลง โดยบุคลากรในธุรกิจ IP Owner มีอัตราการหดตัวที่มากที่สุด คือ ร้อยละ 37.20 
ตามมาด้วย บุคลากรในธุรกิจการจัดจำหน่ายและให้บริการ (Distributor) หดตัวร้อยละ 29.19 และสุดท้ายคือ
บุคลากรในธุรกิจการให้คำปรึกษา (Consultant/SI) ท่ีมีอัตราการหดตัวน้อยท่ีสุด คือร้อยละ 13.28 

2.3.1.2 แรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลขอบเขตแคบ 
 
(1) อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล 

ในภาพรวมมูลค่าตลาดบริการดิจิทัลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มูลค่าตลาดมีการอัตราการ
เติบโตจากปี 2561 ร้อยละ 10.45 และในปี 2563 มูลค่าตลาดได้มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 44.42 การ
เติบโตของอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลมีผลมาจากวิกฤตโรคระบาดโควิด – 19 เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 
เนื่องจากมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลมีผลให้ประชาชนต้องอยู่ท่ีบ้านมากขึ้น และออกไปข้างนอกได้น้อยลง 
ส่งผลให้บริการดิจิทัลที่สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยม แพลตฟอร์มออนไลน์ที ่ให้บริการ
ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ก็มีผู้ใช้งานในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้การจ้างงานบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2561 ท้ังอุตสาหกรรมมีจำนวนบุคลากรเพียง 15,588 คนเท่านั้น ต่อมาในปี 
2562 ได้มีการจ้างงานบุคลากรดิจิทัลเพิ่มขึ้นหลายหมื่นคน ส่งผลให้มีจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
สูงถึง 73,772 คน ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นท่ีสูงมาก และในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด
โควิด – 19 ได้สร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล เพราะคนไทยเริ่มมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีวิถี
ชีวิตที่สอดคล้องกับดิจิทัลมากขึ้น ในปี 2563 บุคลากรอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลจึงเพิ่มขึ้นเป็น 86 ,979 คน 
หรือมีสัดส่วนเติบโตขึ้นร้อยละ 17.90 (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2564) 

เมื่อมาพิจารณาบุคลากรในแต่ละประเภทของการบริการพบว่า บุคลากรในด้าน e-Advertise มีอัตรา
การเติบโตท่ีสูงท่ีสุด โดยในปี 2563 มีอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 87.70 ซึ่งเป็นผลพวงมา
จากการท่ีตลาดโฆษณาได้ย้ายไปบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 
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รองลงมาคือบุคลากรด้าน e-Retail ซึ่งในปี 2563 มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 63.26 
เนื่องจากสถานกาณ์โควิด – 19 ทำให้ผู้คนจับจ่ายซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นตลาด e-Retail 
จึงขยายตัว ส่งผลให้มีการจ้างบุคลาการมากข้ึนตาม (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2564) 

(2)  อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์  

ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีอัตราการ
เติบโตจากปี 2561 ร้อยละ 11.51 และในปี 2563 มีอัตราการเติบโตจากปี 2562 เฉล่ียร้อยละ 26.55 แม้ในปี 
2562 มูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์จะขยายตัว แต่จำนวนของบุคลากรกลับลดลง ซึ่งในปี 2561 มีบุคลากร
ทั้งหมด 5,708 คน ต่อมาในปี 2562 ลดลงเหลือ 5,021 คน โดยมีอัตราลดลงร้อยละ 12.04 สวนทางกับการ
เติบโตของมูลค่าตลาด เมื่อพิจารณาบุคลากรในแต่ละประเภทพบว่าในปี 2562 มีเพียงบุคลากรในอุตสาหกรรม
แอนิเมชันเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.62 จากปี 2561 ในขณะที่บุคลกรในอุตสาหกรรมเกมมีจำนวน
ลดลงไปร้อยละ 17.47 และบุคลากรในอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ลดลงร้อยละ 37.31 

(3) แรงงานแพลตฟอร์ม 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มประเภทตลาดการบริการ (Services Marketplace) 
ซึ่งมีลักษณะของการจับคู่ระหว่างผู้ต้องการบริการและผู้ต้องการให้บริการ เป็นกิจกรรมที่มีสัดส่วนของการ
ให้บริการด้วยแรงงานมากกว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เช่น บริการที่พัก บริการทำความสะอาด บริการรถ
สาธารณะ การทำงานในลักษณะสร้างสรรค์ การออกแบบ หรือจ้างแรงงาน แพลตฟอร์ มลักษณะนี้จึงถูก
เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มแรงงานดิจิทัล (Digital labor platform)  

งานประเภทนี้มักมีลักษณะช่ัวคราว ท่ีเรียกว่างานสัญญาจ้างไม่เป็นมาตรฐาน (Non-Standard) ซึ่งมี
การแบ่งประเภทให้ที ่ย่อยลงไปอีกโดย ฟลอเรียนท์ ชมิดท์  (Schmidt, 2017) ได้ทำการวิเคราะห์และแบ่ง
ประเภทโดยใช้ประเภทของงานและความจำเป็นในการทำงานที่ยึดโยงกับสถานที่ทางกายภาพเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งของเป็นสองกลุ่มหลัก (รูปท่ี 2.21) ได้แก่ งานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มประเภทท่ีต้องยึดโยงกับสถานท่ี
เชิงกายภาพ เรียกว่างานแบบกิ๊ก (Gig Work) เช่น การทำงานผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหาร แอปพลิเคชันเรยีก
รถรับจ้างสาธารณะ งานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มแบบที่ไม่ยึดโยงกับสถานที่ สามารถทำจากที่ใดก็ได้ เรียกว่า 
งานคลาวด์ (Cloud Work) จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาบทบาทกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภท
ต่างๆ ท้ังในฐานะผลิตภัณฑ์ เครื่องมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ เครื่องมือในการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพใน
การผลิตและการแลกเปลี ่ยน ทั้งยังเป็นร้านค้า และเป็นตลาดของทั้งสินค้าและแรงงานประเภทต่างๆ 
นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการชำระเงิน และในปัจจุบันก็ได้เริ่มมีบทบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปล่ียน คือ
ทำหน้าที่เป็นเงิน ซึ่งมีทั้งที่ออกโดยรัฐ ได้แก่ เงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐบาลกลางประเทศต่างๆ (Central Bank 
Digital Currency – CBDC) และเงินดิจิทัลสกุลต่างๆ ที่เอกชนสร้างกันขึ้นมาเป็นตัวกลางในการชำระเงินเอง 
(Cryptocurrency)  
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รูปท่ี 2. 21 แสดงการแบ่งประเภทของแพลตฟอร์มแรงงานดิจิทัลในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม 

 

ท่ีมา: Schmidt, 2017 อ้างถึงใน วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ และคณะ (2562) 

แม้จะมีการขยายตัวของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและทำให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจและการการจ้างงาน
ในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มอย่างมาก แต่สภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของแรงงานแพลตฟอร์มได้
กลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากความสัมพันธ์การจ้างงานที่คลุมเครือส่ง ผลให้
แรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน โอกาสในการทำงานและค่าตอบแทนไม่แน่นอน โดยเฉพาะ
ในแรงงานแพลตฟอร์มส่งอาหาร รายงานการวิจัย (2564) ของศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้แพลตฟอร์มส่งอาหารจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโต 
เห็นได้จากรายได้ของผู้ประกอบการมีการเติบโต ซึ่งหมายถึงผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวมโดยเฉพาะ
โอกาสในการจ้างงานทำงาน แต่สภาพการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้ที่มีความเปราะบาง มีรายได้ที่ไมแ่น่นอน 
รายได้และรูปแบบการทำงานถูกควบคุมโดยบริษัทแพลตฟอร์ม รูปแบบการทำงานทำให้ขาดอิสระในการ
ตัดสินใจ ต้องรับภาระต้นทุนแฝงจากการทำงาน รายได้ที่ต่ำทำให้ต้องชดเชยด้วยการมีชั่วโมงการทำงานที่สูง  
มีความเส่ียงในการประสบอุบัติเหตุสูง มีความกดดัน ไม่มีอำนาจในการต่อรอง และมีรูปแบบความสัมพันธ์การ
จ้างท่ีไม่ชัดเจนทำให้ไม่มีการคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ  
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2.3.1.3 แรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลขอบเขตกว้าง 
ในประเทศไทยอุตสาหกรรมท่ีกำลังเปล่ียนผ่านไปสู่ดิจิทัล หรืออุตสาหกรรมด้ังเดิมท่ีเทคโนโลยีดิจิทัล

ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตโดยตรงและโดยอ้อม ได้เริ่มเห็นการเปล่ียนแปลงท้ังในเรื่องการจ้างงาน 
ความสัมพันธ์การจ้างงาน ตลอดจนการทำงานกันบ้างแล้ว การสำรวจสถานการณ์แรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล
ขอบเขตกว้างตามกรอบวิจัยของรายงานฉบับนี้มีขอบเขตที่กว้างขวางคลอบคลุมหลายอุตสาหกรรมและ
แรงงานจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงสำรวจโดยสังเขปในภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล และภาคการผลิต 
ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน ซึ่งท้ังสองธุรกิจมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศท่ีมากท่ีสุดใน
ภาคบริการและภาคการผลิต 

 สำหรับการค้าปลีก ภาพรวมธุรกิจมีพลวัต การค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งสร้างการ
เปลี่ยนแปลงต่อการค้าปลีกในห้วงสองทศวรรษที่ผ่านมา กำลังถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบเป็นการค้าดั้งเดิม 
และรูปแบบการค้าดิจิทัลได้เข้ามาแทนท่ี ท้ังแพลตฟอร์มแบบตลาด (E-marketplace) อาทิ Shopee Lazada 
JD Central การเป็นเว็บไซต์ของการค้าปลีกแบบดั้งเดิมเอง หรือการค้าผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ 
(Social Commerce) การใช้เทคโนโลยีทำให้ธุรกิจค้าปลีกที่ปรับตัวเข้าสู ่ดิจิทัลไม่ต้องจ้างงานแรงงานใน
ลักษณะเดิม รูปแบบที่เปลี่ยนไปทำให้กิจการสามารถลดการจ้างงาน ลดจำนวนสาขา ลดการล งทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเคยเป็นเรื่องจำเป็นลง โครงสร้างการจ้างงานในภาคการค้าปลีกแบบเดิมมีการเปล่ียนแปลง
อย่างชัดเจน ดังเห็นได้จากข้อเรียกร้องจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ให้มีการเปล่ียนความสัมพันธ์การจ้างงานให้มี
ความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงโดยเสนอให้มีการ “จ้างงานประจำรายช่ัวโมง” นอกจากนี้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นค้าปลีกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง สมาคมผู้ค้าปลีก
ไทยยังแสดงความกังวลว่าสถานการณ์โควิดและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าปลีก  อันเป็นผลมาจาก
เทคโนโลยีอาจนำไปสู่การปิดกิจการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อความไม่มั่นคงในการจ้าง
งานของแรงงานในภาคการค้าปลีกและอาจทำให้มีการสูญเสียงานถึง 1-1.5 ล้านราย   

แม้การค้าปลีกแบบเดิมจะกำลังถูกแทนที่ด้วยค้าปลีกดิจิทัล ทว่าในประเด็นการจ้างงานพบว่าการค้า
ปลีกดิจิทัลที่มีมากขึ้นไม่สามารถรองรับผู้ที ่มีความเสี่ยงในการสูญเสียงานจากการหดตัวของธุรกิจค้าปลีก
แบบเดิม เนื่องจากมีลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน และผู้ค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยมักจะทำงานต่างๆ ด้วยตนเองและ
หากจำเป็นต้องจ้างก็เลือกจ้างแบบเป็นครั้งคราว สอดคล้องกับผลสำรวจของคณะผู้วิจัยท่ีพบว่าผู้ประกอบการ
ค้าปลีกดิจิทัลมีการจ้างงานท่ีค่อนข้างน้อย  

รูปแบบการค้าปลีกท่ีเปล่ียนไปสู่ดิจิทัลทำให้มีความต้องการชุดของทักษะใหม่ท่ีเป็นที่จำเป็นต่อการค้า
ดิจิทัล เช่น การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การใช้งานการโฆษณาทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมี
อาชีพใหม่เกิดขึ้นเพราะการขยายตัวของการค้าปลีกดิจิทัล เช่น ผู ้ส่งเสริมการขายบนโซเชียลมีเดียหรือ  
อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ผู้แนะนำสินค้าทางยูทูป (Youtuber) ผู้ประกอบการจำนวนมากเรียนรู้ทักษะ
เหล่านี้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องจ้างผู้อื่น หรือหากต้องจ้างก็เป็นการจ้างชั่วคราว จบเป็นครั้ง ซึ่งเรียกว่า
เศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy) มีเพิ่มมากขึ้น 
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ขณะที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าปลีกดิจิทัล เช่น ภาคขนส่ง และภาคการเงินการธนาคารท่ี
เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ก็เติบโตขยายตัวตามจะเห็นได้จากสถิติจดทะเบียนรถบรรทุกไม่ประจำทางที่เพิ่ม
มากขึ้นแม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจรับ
ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายให้ผู้บริโภคเลือกใช้ เท่ากับว่าในสองอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ท่ีเติบโตควบคู่ไปกับค้าปลีกดิจิทัลนี้ ทำให้เกิดปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทว่าเมื่อพิจารณารายละเอียด
จากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ พบข้อน่ากังวลในการจ้างงาน 
กล่าวคือในภาคขนส่งธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ผู้ประกอบรายเล็กไม่สามารถแข่งขันได้และเลิกประกอบ
กิจการทำให้มีการเลิกจ้างแรงงาน เช่น กรณี บริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดส่ง
พัสดุ ท่ีประกาศปิดกิจการในเดินมิถุนายน 2564 ส่งผลให้มีการเลิกจ้างแรงงานมากกว่า 400 คน 

การแข่งขันทำให้บริษัทเลือกที่จะลดต้นทุนด้วยการลดค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ลง 
เช่นกรณีของบริษัทขนส่ง J&T  เข้ายื่นจดหมายร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี  

แม้แนวโน้มการจ้างงานในภาคขนส่งมีโอกาสเติบโตตามการค้าปลีกดิจิทัล ทว่าลักษณะความสัมพันธ์
ของการจ้างงานมีลักษณะเปล่ียนแปลงไปจากการจ้างงานปกติไปสู่การจ้างเหมาในลักษณะเหมาช่วง จ้างเหมา
ค่าแรง หรือการจ้างแบบจบเป็นครั้ง เพื่อลดต้นทุนและสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ทำให้แรงงานเหล่านี้
ไม่ได้รับการคุ้มครองที่ดีภายใต้กฎหมายแรงงาน เช่นกรณีผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่ง ที่ถูกให้ออกจากการทำงานใน
แผนกจัดส่งของค้าปลีกสมัยใหม่แห่งหนึ่ง โดยปกติจะทำหน้าที่ขนส่งสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เฟอร์นิเจอร์ ต่อมาบริษัทมีนโยบายปรับลดกำลังคนโดยบริษัทหันมาจ้างเหมาผู้ให้บริการขนส่งซึ่งมีทั้งในนาม
บุคคลและในนามบริษัท ผู้ให้ข้อมูลรายนี้ถูกให้ออกจากงานโดยได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และนำ
เงินชดเชยนั้นมาดาวน์รถปิ ๊กอัพ และเข้าเป็นผู ้รับเหมาบริการขนส่งให้กับบริษัทเก่าของตนเอง ซึ่งได้
ค่าตอบแทนวันละ 2,500 บาท ซึ่งเป็นราคาเหมารวมค่าเช้ือเพลิงและค่าสึกหร่อ ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลว่าแต่ละวัน
มีปริมาณงานไม่แน่นอน อยู่ระหว่าง 8-10 แห่ง ขอบเขตของงานคือการขนส่งและติดต้ัง เริ่มออกจากบ้านราว 
7.00 น เพื่อไปถึงท่ีหมายแรกประมาณ 8.00 น. เวลาเลิกงานขึ้นอยู่กับว่าขนส่งและติดต้ังเสร็จกี่โมง เมื่อเสร็จ
แล้วจะต้องขับรถไปขึ้นของเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนค่ำ เพื่อที่ตื่นเช้ามาจะได้เริ่มต้นทำงานเลย เพื่อให้ทำงานได้
รวดเร็วจึงได้ชวนภรรยามาร่วมทีมด้วย แม้รายได้รวมจะดูเหมือนมาก แต่เมื่อหักค่าเชื้อเพลิง ค่าผ่อนรถ ค่า
สึกหร่อ จะเหลือวันละ ราว 1,300–1,500 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงของสองคนคือตัวเขาและภรรยา ซึ่งหากนับ
ช่ัวโมงการทำงานจะอยู่ระหว่าง 12 ช่ัวโมง ซึ่งไม่ต่างจากสมัยเป็นพนักงานประจำและได้รับค่าล่วงเวลา แต่การ
ทำงานลักษณะนี้ไม่มีสวัสดิการ ท้ังสองเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ท่ีต้องจ่ายเข้ากองทุนเงินประกันสังคม
ด้วยตัวเองโดยไม่มีนายจ้างสมทบ การทำงานแบบนี้ผู้ให้ข้อมูลมองว่าไม่มีความมั่นคงท้ังในด้านรายได้และการ
คุ้มครองทางสังคมก็มีจำกัด และมีแนวโน้มสูงที่ค่าตอบแทนจะถูกปรับลดเพราะการแข่งขันด้านต้นทุนของ
ธุรกิจ  
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จะเห็นได้ว่าประเด็นการจ้างงานในนิเวศธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล มีพลวัตสูงเช่นเดียวกับรูปแบบ 
การค้าปลีก แม้ค้าปลีกดิจิทัลจะขยายตัว แต่แนวโน้มการจ้างงานในธุรกิจมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องท่ีเติบโตจากการค้าปลีกดิจิทัลในบางธุรกิจเช่นภาคการเงินการธนาคารมีแนวโน้มการจ้างงานท่ีลดลง
เนื่องจากการทดแทนกำลังคนด้วยเทคโนโลยี ทั ้งยังต้องการแรงงานที่มีทักษะที่เปลี่ยนไปจากเดิม ต้องมี
ความสามารถในการทำหน้าที่ได้หลากหลาย บางธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่นภาคขนส่ง มีแนวโน้มเติบโตตามการค้า
ปลีกดิจิทัล มีการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับลดน้อยลง และยังมีแนวโน้ม
ความสัมพันธ์การจ้างงานที่เปลี่ยนแปลง และกลายเป็นความท้าทายใหม่ของรัฐในด้านการจัดความคุ้มครอง
ทางสังคมในครอบคลุม เนื่องจากความคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยยังผูกติดกับสถานะและความสัมพันธ์
การจ้างงานของลูกจ้างและผู้รับจ้าง 

สำหรับในภาคการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างงานสูง เกิด
ความกังวลจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างน้อยสองประเด็น ประเด็นแรกได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตท่ี
ได้รับการพัฒนาด้วยดิจิทัล เช่นระบบอัตโนมัติ หุ ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น จะเข้ามาทดแทนกำลัง
แรงงานมนุษย์ทำให้การจ้างงานลดลง และประเด็นที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียานยนต์จาก
เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่มอเตอร์ไฟฟ้า ดังท่ีได้อภิปรายในส่วนก่อนหน้า พบว่า สถิติจำนวนแรงงานงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ลดลงมากอย่างที่เป็นกังวล จากสถิติการจ้างงานในปี 
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 2564 ท่ีผ่านมามีตัวเลขสูงท่ีสุดในรอบ 15 ปี หรือคิดเป็น 506,000 คน เมื่อ
เทียบกับจำนวนการทำงานในปี 2550 ที่มีจำนวน 263,000 คน (ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

รูปท่ี 2. 22 แสดงสถิติการจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 

 

ท่ีมา: ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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แม้ตัวเลขการจ้างงานจะยังไม่ลดลง และยังไม่มีผลกระทบที ่ชัดเจน ทว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีพลวัตสูงทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่อาจนิ่งนอนใจ และต้องวางแผนรับมือความไม่แน่นอน
และความเส่ียงให้รัดกุม 

2.3.2 วิเคราะห์ประเด็นเชิงด้านแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล: ความท้าทายด้านกำลังคน 

2.3.2.1 เศรษฐกิจดิจิทัลต้องการแรงงานทักษะข้ันสูงหรือทักษะใหม่ที่สามารถผลิต
กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายงานว่า ในปี 2562  บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล มีจำนวนรวม 
381,620 คน โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะมากท่ีสุดท่ี 196,852 คน ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตและขายปลีกอุปกรณ์ และพบว่าประเทศไทยกำลังขาดแคลนแรงงานทักษะ
สูงท่ีสามารถผลิตกิจกรรมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงได้ (สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล, 2563)  

การขาดแคลนแรงงานทักษะสูง ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ท่ัวโลกต่างประสบปัญหา
นี้เช่นเดียวกัน จากงานวิจัยของ Manufacturing  Institute คาดการณ์ว่าภายในปี 2571 ท่ัวโลกจะขาดแคลน
แรงงานทักษะสูงกว่า 2.4 ล้านตำแหน่ง (Deloitte and The Manufacturing Institute, 2018) เป็นผลมา
จากหลายปัจจัย อาทิ การเกษียณของแรงงานรุ่น Baby Boomer แต่สาเหตุหลักมาจากรูปแบบงานและทักษะ
ที่เปลี่ยนไปเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้แรงงานไม่สามารถยกระดับ
ทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ การปรับตัวด้านทักษะของแรงงานนี้เป็น
ประเด็นถกเถียงสำคัญในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องการแรงงานท่ีมีทักษะพร้อมสำหรับการทำงาน ในขณะท่ี
การเพิ่มพูนทักษะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและมีต้นทุน ขณะที่การจัดให้มีการเรียนการสอนในการการพัฒนา
ทักษะใหม่ท่ีจำเป็นต่อการทำงานของสถาบันการศึกษาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลาและงบประมาณ แนวคิดด้านการ
จัดการเรียนแบบตลอดชีพ (Long-life learning) ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางของการศึกษาในอนาคตอัน
ใกล้ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันทางการศึกษาเริ่มปรับให้การเรียนและการพัฒนาทักษะมีความยืดหยุ่น
และมีรูปแบบท่ีหลายหลายมากขึ้น ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมกับรัฐและสถาบันการศึกษาในการฝึกอบรม
และพัฒนาทักษะมากขึ้น การพัฒนาทักษะแรงงานเป็นประเด็นที่ต้องบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วน
ต่างๆ  

2.3.2.2 ความไม่ตรงกันของทักษะ (Skills mismatch)   

ข้อมูลจากงานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พบว่า แรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล
ในประเทศไทยมีปริมาณมาก แต่แรงงานที่มีทักษะสูงที่สามารถทำงานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมยังมีปริมาณ
น้อยอยู่  ในปี 2560 ประเทศไทยมีจำนวนแรงงานท่ีจบสาขาคอมพิวเตอร์มากกว่า 570,000 คนแต่ทำงานจริง
ในสายอาชีพ ICT เพียงร้อยละ 15.3 เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก สันนิษฐานว่าสาเหตุหนึ่งมาจากท่ีภาคการศึกษา
ผลิตกำลังคนไม่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์มีจำนวนมากแต่หลักสูตรไม่สามารถ
ปรับให้ทันต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงได้ รวมถึงบางหลักสูตรไม่ได้บรรจุวิชาท่ีมีความจำเป็นในการทำงานจริง
ในสาย ICT ทั้งสองปัจจัยส่งผลให้แรงงานในตลาดมีทักษะไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในสายงานดิจิทัล 
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ส่งผลให้เกิดความแคลนแรงงานทักษะสูงในด้านดังกล่าว (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยใช้
ข้อมูลจากการสำรวจสภาวะการทำงานของประชากร ปี 2560 ไตรมาส 3, สำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

2.3.2.3 ทักษะผู้ประกอบการยังไม่เอื้อต่อการพฒันาแรงงานดิจิทัล 
 สถานประกอบการจำนวนมากโดยเฉพาะ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SME) ไม่ได้รับการ

สนับสนุนที่เพียงพอ ในการสร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นใน
การดำเนินงานในเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2564) ทั้งยังไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่า กลุ่มทักษะใดที่มีความจำเป็น และยังขาดผู้เชี่ยวชาญอยู่  อีกทั้งการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและโรคระบาด ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการ
ปรับตัวอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและทักษะจึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded 
Software) ในประเทศไทยมีการเติบโตและเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงสถานประกอบกิจการ 
องค์กรธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ ในการปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจของตนเอง ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของภาคการผลิต เกษตร การเงิน สุขภาพ ท่องเที่ยว การ
พาณิชย์ ตัวแทนธุรกิจ การศึกษา รวมถึงความมั่นคงเป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ และดิจิทัล
คอนเทนต์เพื่อเพิ่มผลิตภาพสินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมการขายด้วย
การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจภายในประเทศทุกๆ ด้านและการจ้างงานที่เพิ ่มขึ ้นเพื่อรองรับแรงงานงานใหม่ที ่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานและปรับเปลี่ยนการผลิตและบริการในรูปแบบเดิมไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนในเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  

ในขณะที ่ความสามารถในการปรับตัวเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์มีมากขึ้นนั้นกลับพบว่าผู ้บริโภคและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ และรูปแบบธุรกิจ หรือพัฒนาไปสู่นวัตกรรมสินค้าและบริการ
ไม่มากเท่าที่ควร จากรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย (สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศ
ไทย 2560, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) พบว่าสถานประกอบกิจการและธุรกิจในประเทศไทยที่ไม่ใช่
ธุรกิจ E-commerce มีอัตราการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานในภาพรวมไม่สูงมากโดยในปี 2559 มีสัดส่วน
ของสถานประกอบการทั่วประเทศที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ร้อยละ 26.9 , 24.2 
และ 8.6 ตามลำดับ โดยสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีพนักงาน 200 คนขึ้นไปมีอัตราการใช้เทคโนโลยีท่ีสูง
มากเกือบจะร้อยละ 100 ลดหลั่นลงมาถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่น้อยมากในกลุ่มสถานประกอบการที่มี
พนักงาน 1-10 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ท่ี
รายงานว่า แม้ว่าประเทศไทยในปี 2557 จะมี SME มากถึงกว่า 2.7 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจ
ท้ังประเทศ มีการจ้างงาน 10.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 80.3 ของท้ังประเทศ แต่สร้างมูลค่า 5.2 ล้านล้านบาท 
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หรือเพียงร้อยละ 39.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และโดยเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานของ SME ยังห่าง
จากวิสาหกิจขนาดใหญ่ถึง 4 เท่า โดยสถานประกอบการหรือวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของไทยยังคง
เป็นธุรกิจในรูปแบบเดิมที่ยังมีการพัฒนาในเชิงนวัตกรรมน้อยและไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการได้ไม่เพียงพอต่อการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต   

2.3.2.4 การสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต้องสร้างทั้งนวัตกรรม
และความเป็นผู้ประกอบการ 

  ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ท่ีจะเข้าสู่ระบบดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริการดิจิทัล มีลักษณะ
ของสตาร์ทอัพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีสำคัญท่ีทำให้เกิดแนวคิดการทำธุรกิจ
รูปแบบใหม่ โดยทราบ นี้ณวัดการเทคโนโลยีกรรมท่ีแตกต่างจากเดิม  

เศรษฐกิจใหม่ ประเภทต่างๆ มีความจำเป็นอย่างมากท่ีต้องมีนิเวศเศรษฐกิจ (Ecosystem) ท่ีดีเพื่อให ้เกิด
การเติบโตแบบก้าวกระโดด ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ยังคงต้องพัฒนาและร่วมมือกันในการสร้าง 
นิเวศเศรษฐกิจ ที่มาจากการสนับสนุนการเรียนรู้ การหาเครือข่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งระดับประเทศ  
และระหว่างประเทศ 

2.3.3 วิเคราะห์ประเด็นเชิงด้านแรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัล: ความท้าทายด้านการคุ้มครอง
แรงงาน 

หากมองจากมุมมองทางความสัมพันธ์การจ้างงาน อาจจำแนกแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลได้สอง
ประเภทคือ 1) แรงงานหรือพนักงานหลักซึ่งได้รับการว่าจ้างโดยตรงจากบริษัท เช่น แรงงานซึ่งได้รับการว่าจ้าง
โดยตรงจากแพลตฟอร์ม เช่น ลูกจ้างบริษัท Google, Facebook ซึ ่งโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะมีสถานะเป็น
ลูกจ้างประจำหรือชั่วคราว ที่มีสัญญาจ้างชัดเจน สภาพการจ้างงานโดยทั่วไปดี มีสวั สดิการและการดูแลท่ี
เหมาะสม 2) แรงงานอิสระที่ทำงานโดยได้รับค่าตอบแทนเมื่อทำงาน อาทิ ผู้สร้างเนื้อหาในแพลตฟอร์ม ผู้ท่ี
ทำงานผ่านแพลตฟอร์มพนักงานส่งอาหาร แม่บ้านที่รับงานผ่านแพลตฟอร์ม ( Platform Mediated Work) 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างงานอิสระหรือแบบผู ้รับเหมา การทำงานแบบนี้เรียกอีกอย่างว่า Gig Work 
ค่าตอบแทนไม่สูงเหมาะขึ้นอยู่กับงานท่ีทำ และต้องแบกรับความเส่ียงในการทำงานต่างๆสูง รวมทั้งผู้ท่ีทำงาน
ในรูปแบบด้ังเดิมแต่ได้รับผลบางประการจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล  

ลักษณะของแรงงานในกลุ่มที่สองนี้มีคุณสมบัติที่เป็นงานเปราะบางอย่างชัดเจน ตามคำจำกัดความ
งานเปราะบาง 6 ประการ ได้แก่  ประการแรก เรื่องรายได้ท่ีไม่มั่นคง (Income) ผลตอบแทนได้รับตามจำนวน
งานท่ีทำสำเร็จ ไม่มีความมั่นคงทางรายได้ และนำไปสู่การความเปราะบางในด้านอื่นๆ  ประการท่ีสอง ความ
มั่นคงด้านการทำงาน (Job Security) ไม่มีหลักประกันว่าจะมีงานทำสม่ำเสมอ และต้องแข่งขันกับผู้รับจ้าง
รายอื่นอยู่เสมอ ส่งผลให้มีแนวโน้มจะเสียเปรียบในด้านการต่อรองเรื่องค่าตอบแทนและเงื่อนไขการทำงาน  
 ประการท่ีสาม การมั่นคงด้านหลักประกันทางสังคม (Social Security) เนื่องจากไม่ได้ถูกคุ้มครองใน
ฐานะลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ทำให้สวัสดิการทางสังคมต่างๆ ท่ีพึงได้รับไม่เท่ากับผู้ท่ีมีสถานะเป็นลูกจ้าง
ตามกฎหมายแรงงาน ประการท่ีส่ี เวลาในการทำงาน (Working Time) เนื่องจากเป็นงานท่ีไม่มีความมั่นคงท้ัง
ด้านรายได้และความสม่ำเสมอ ทำให้เส่ียงต่อการทำงานเกินมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อท่ีจะมี
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รายได้ที่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ ประการที่ห้า ความเสี่ยงในการเสียอำนาจในการตัดสินใจ (Autonomy at 
Work) สภาพการทำงานและเงื่อนไขที่บีบคั้นทำให้ขาดอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกทำหรือไม่ทำงาน ขาด
โอกาสในการพัฒนาทักษะและโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ ประการที่หก ขาดอำนาจในการต่อรอง
แบบรวมหมู่ (collective interest representation) เนื่องจากลักษณะการทำงานทำให้มีโอกาสในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีวิชาชีพเดียวกันน้อย ทั้งยังถูกทำให้ต้องเป็นคู่แข่งขัน จึงขาดโอกาสในการสร้างอัตลักษณ์
ร่วม (Collective Identity) ท่ีนำไปสู่การเรียกร้องผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่สามารถสร้างการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง
เพื่อที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับกลุ่มได้  ด้วยประเด็นของความเปราะบางดังกล่าวจึงนำมาซึ่งข้อกังวลใน
ด้านการปกป้องคุ้มครองกลุ่มแรงงานท่ีทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 
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บทที่ 3 

แนวนโยบายและบทกฎหมายไทยเก่ียวกับแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 
  

 แนวนโยบายและตัวบทกฎหมายตลอดจนแนวปฏิบัติเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์สถานะ  
และข้อจำกัดของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่ใช้สนับสนุนการทำงานในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลทั ้งสำหรับประเทศไทยและระดับนานาชาติ การทบทวนนโยบายและบทกฎหมายไทยในส่วนนี้
ครอบคลุมท้ังมิติท่ีเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน การทำให้แรงงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ
ฝีมือให้สูงขึ้นกับทั้งมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง และมิติของการให้
ความคุ้มครองการใช้แรงงานให้สอดคล้องกับแนวทางสากลภายใต้กรอบแนวคิดงานท่ีมีคุณค่า   

 การทบทวนกฎหมายในบทนี้จึงสามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อแสดงประเด็นสำคัญท่ีควรนำไปศึกษา
ต่อยอดเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเพื่อคำนึงถึงมาตรการที่ดึงดูดนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความต้องการการ
จ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาการทำงานแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวมได้  

 แนวโนบายของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน
ในเศรษฐกิจดิจิทัลได้ประมวลมา ดังปรากฏในบทที ่สามนี ้โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 7 ส่วนคือ (หัวข้อ 3.1) 
ยุทธศาสตร์ชาติ (ห้วข้อ 3.2) แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (หัวข้อ 3.3) แผนปฏิรูปประเทศ (หัวข้อ 3.4)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (หัวข้อ 3.5) แผนแม่บทการส่งเสร ิมเศรษฐกิจดิจิท ัลและ
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( หัวข้อ 3.6) กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
แรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล  และ (หัวข้อ 7) สรุปประเด็น นโยบายและบทกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน
ในเศรษฐกิจดิจิทัล 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้เป็นนโยบายพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้มียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 
มาตรา 65 วรรคแรก) โดยการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 142) 
อีกทั้ง ก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ คณะรัฐมนตรีเองก็จำเป็นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 275) และแถลงนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อ
รัฐสภา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 162) เพื่อใช้เป็นแนวทางกำกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐบาลโดยวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 270) ดังนี้ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติจึงเปรียบเสมือนกลไกพื้นฐานเบ้ืองต้นท่ีต้องทำความเข้าใจเพื่อทราบถึงทิศทางท่ีประเทศ
ไทยได้กำหนดขึ้นในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจ้างและการใช้แรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
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 3.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติเก่ียวกับการแรงงาน  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องการแรงงานโดยตรงซึ่งประกอบไปด้วยสามด้านอันได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ 
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านอื่นนั้นมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการแรงงานอยู่บ้างแต่เป็นไปโดยอ้อมเท่านั้น (ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ และคณะ, 2564, หน้า 52) 
การศึกษาวิจัยนี้จึงพิจารณาเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงงานเท่านั้น 

3.1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้อาจแบ่งออกเป็น 5 ประการ อันได้แก่ การรักษาความสงบภายในประเทศ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
และการพัฒนากลไกการบริการจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ในส่วนของการแรงงานนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านนี้ให้ความสำคัญกับปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติแรงงานข้ามชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 
2561) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้างการจ้างแรงงานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล 

 3.1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงอายุให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และคนมีคุณภาพโดยท่ีมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 พร้อมกับให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้อ
และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้จึงมีส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ แรงงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยตรงซึ่งอาจแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 

1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของคนในวัยแรงงานนั้น 
ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดให้ต้องมีความสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละบุคคล และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน พร้อมกับเพิ่มความสะดวกเพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
นอกจากวัยแรงงานแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญต่อแรงงานวัยผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกับการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและสร้างหลักประกัน  
ท่ีจำเป็นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, 
หน้า 36-37) 

2) การปฏิรูปการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 หน่วยงานของรัฐ
จำเป็นต้องจัดการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไก
ต่าง ๆ ในส่วนของสถานประกอบการกต้องเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพได้
อย่างต่อเนื่อง (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 37) นอกจากนี้ ยังต้องเป็นไปในลักษณะของ
การสร ้างระบบการศึกษาเพื ่อเป็นเลิศทางว ิชาการระดับนานาชาติโดยการเสร ิมสร ้างและพ ัฒนา
สถาบันการศึกษาสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน (ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 39) 

 
3) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์จำต้อง

คำนึงถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลายโดยผ่านการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน  
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และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ เพื่อให้มีโครงสร้างพื ้นฐาน  
และเครื่องมือการทำงานท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีกลไกการทำงานในลักษณะของการรวมตัวของกลุ่มคนในหลาย
สาขาวิชาชีพ ด้วยเหตุนี ้ การแรงงานพึงมีการบูรณาการการทำงานในลักษณะสหสาขาเพื ่อเกิดความ
หลากหลายในการทำงาน (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, 39-40) 

 
4) การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอ ื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน การ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดู
บุตรและการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและ
บูรณาการด้านข้อมูล (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, 41-42) 

 3.1.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  ยุทธศาสตร์ด้านนี ้ประสงค์ให้เกิดการสร ้างความเป็นธรรม การลดความเหลื ่อมล้ำในทุกมิ ติ  
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ด้วยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว อาจพิจารณาประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการแรงงานดังต่อไปนี้    

1) การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  
การพัฒนาการแรงงานต้องมีกลไกการเพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ 
และความริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมกับการสร้างหลักประกันทางสังคมท่ี
ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561,
หน้า 45-46) 

2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  ยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้
กำหนดให้เกิดการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่ม
จังหวัด และทักษะอาชีพในแต่บริบทของแต่ละพื้นท่ี (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 46-47) 

 3) การเสริมสร้างพลังงานทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติยังให้ความสำคัญกับการรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ โดยให้การสนับสนุนการออมและการลงทุนระยะยาว การพัฒนาระบบเพื่อให้ประชากร
สามารถเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมแก่ช่วงอายุเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถทำงานได้นานและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
พร้อมกับการสร้างแรงจูงใจให้แก่เอกชนในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ สูง
วัยยังทำงานได้ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศในฐานะเป็นพลังงานทางสังคม (ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 49-50) วัยยังทำงานได้ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศในฐานะเป็น
พลังงานทางสังคม (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 49-50)2561-2580), 2561, หน้า 49-50)
วัยยังทำงานได้ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศในฐานะเป็นพลังงานทางสังคม (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
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2561-2580), 2561, หน้า 49-50)ทำงานได้ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศในฐานะเป็นพลังงานทาง
สังคม (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 49-50) 

3.1.2    ยุทธศาสตร์ชาติเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล  

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่ต้องประสานความร่วมมือกันให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจึงประกอบไป
ด้วยสองยุทธศาสตร์ชาติด้วยกันอันได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3.1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปรากฏให้เห ็นเด่นชัดในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร ้าง
ความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในส่วนของแนวคิดพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวซึ่งกำหนดให้มี
การปรับปัจจุบันเพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว แนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์
ชาตินี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ มได้ทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นอันแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  

1) การเกษตรสร้างมูลค่า 

   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กำหนดให้มีการพัฒนาต่อยอด
โครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตร  
อัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
สูงขึ้น (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 21-22) เศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนสำคัญในประเด็นของ
เกษตรอัจฉริยะ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาตินี้ได้กำหนดให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นท่ีสูงสุด และเตรียมพร้อม
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 
2561, หน้า 23-24)   

2)  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

   ยุทธศาสตร์ชาติกำหนด “อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจดิจิทัลมีท้ังหมด 2 ประเภทอันได้แก่ 

   - อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดให้นำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมี
คุณภาพในระดับสากล และสร้างความมั ่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั ้งการเชื ่อมโยง
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อุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
และรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การกำหนดในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความประสงค์ให้นำ
การแพทย์เข้ามาผูกพันกับเศรษฐกิจดิจิทัล (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 24-25) 

   - อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ยุทธศาสตร์ชาตินี้ได้กำหนดให้
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ต  
ในทุกสิ่งเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สร้างแพลตฟอร์ม สำหรับเศรษฐกิจใน
อนาคตและ เพ ิ ่ มค ุณภาพช ีว ิตให ้ก ับประชาชน โดยการสร ้ างอ ุตสาหกรรมและบร ิการด ิจ ิ ทัล  
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย และส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นนำของโลกในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื ่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและ  
การวิจัยและพัฒนา (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 25) 

3) การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  

    ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดให้มีการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจโดยสร้างแรงดึงดูดและส่ิงจูงใจให้ไทยเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติของโลก พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนส่ ง  
ระบบดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในการเดินทางเข้ามาเพื่อการประชุมและ  
การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 27) 

4)   โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
    ยุทธศาสตร์ชาตินี้ได้กำหนดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยสนับสนุนให้

เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือ
มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งการสร้าง
ระเบียงทางด่วนดิจิทัล และเสริมสร้างความรู้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายบอดแบรนด์หลากรูปแบบตาม
ความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยมีรูปแบบการเช่ือมโยงด้านดิจิทัลท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

 3.1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส จึงจำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 65) นอกจากนี้ ภาครัฐยัง
ต้องมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความ
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หลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงต้องมีการพัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), 2561, หน้า 67-68) 

 

3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวกับการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
มีดังนี้ 

 3.2.1 แผนแม่บทเก่ียวกับการแรงงาน   
  เมื่อพิจารณาแผนแม่บทดังกล่าวแล้ว พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการแรงงานได้เข้าไปอยู่ในแผนแม่บทใน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 3.2.1.1 แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง 
   แผนแม่บทประเด็นนี้มุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขในประเทศ โดยแบ่งแผน

ย่อยออกเป็นสองส่วนอันได้แก ่ การรักษาความมั ่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ  
และการปกป้องอธิปไตยและการผลประโยชน์ของชาติ แต่แผนย่อยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศเป็นแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานใน 2 ประเด็น อันได้แก่ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์  
และคณะ, 2564, หน้า 58)  

 3.2.1.2 แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ  
 แผนแม่บทประเด็นนี้กำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาซึ่งเกี ่ยวข้องกับการแรงงานในแง่ของการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศจากประเทศท่ีมีศักยภาพ โดยการ
นำสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการการนำเข้า
แรงงานฝีมือท่ีมีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ, หน้า 9) 

 3.2.1.3 แผนแม่บทประเด็นการเกษตร 
 แผนแม่บทนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานในส่วนของแผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ .โดยการกำหนด
แนวทางการพัฒนาไว้ให้มีการส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อใช้ทดแทนแรงงานภาคเกษตรท่ีลดลงด้วยเหตุของ
การเคล่ือนย้ายแรงงานและอพยพถิ่นฐานไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร, หน้า 15) 
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 3.2.1.4 แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
 แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตกำหนดให้มีการวางแผนการผลิต
และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการซึ่งกระทบต่อการพัฒนากำลังแรงงานท้ังประเทศในทุกระดับ 
ท้ังแรงงานฝีมือ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว ตลอดจนบุคลากรจากต่างประเทศหรือบุคลกรท่ีมี
ทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต, 
หน้า 19) 

 3.2.1.5 แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว  
   แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยวได้กำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานผ่านแนวทางการ

พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานไว้โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดท่องเท่ียว (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเท่ียว, หน้า 8) 

 3.2.1.6 แผนแม่บทประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
 ภายใต้แผนแม่บทนี้ ประเด็นเกี่ยวกับการแรงงานปรากฏอยู่ในแผนย่อยท้ังหมดสองประเด็นอัน ได้แก่
แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ และแผนย่อยการสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการดำเนิน
ธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  

 3.2.1.7 แผนแม่บทประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การบริการจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแรงงาน แผนแม่บทนี้จึง

กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง
ป้องกันการควบคุมโรคที่เชื ่อมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ, หน้า 7) 

 3.2.1.8 แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนแม่บทนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแรงงานมากที่สุดเนื่องจากการพัฒนาการแรงงานย่อยเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาศักยภาพของคน โดยมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต, หน้า 7) การพัฒนาศักยภาพวัยแรงงาน (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต, หน้า 13) และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต, หน้า 15) 

 3.2.1.9 แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 แผนแม่บทนี้มีความเกี่ยวข้องกับการแรงงานในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการ
เรียนการสอน วางแผนพัฒนาและปรับบทบาทของครู สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้, หน้า 6-8) 
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 3.2.1.10 แผนแม่บทประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 
          ประเด็นเกี ่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแรงงานในประเด็นของการยกระดับ
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยโดยเฉพาะแรงงานทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน (แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานรากหญ้า, หน้า 5) 

 3.2.1.11 แผนแม่บทประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม   
 แรงงานมักมีปัญหาเกี ่ยวกับความเสมอภาคและการขาดหลักประกันทางสังคม แผนแม่บทนี้  
จึงกำหนดให้มีการสร้างหลักประกันสวัสดิการแก่แรงงานท้ังในและนอกระบบโดยคำนึงถึงการส่งเสริมแรงงาน
ให้มีโอกาส รายได้ และมีสิทธิในด้านต่าง ๆ อาทิ สิทธิในการแสดงออก สิทธิในการได้รับการยอมรับ สิทธิใน
การได้รับความมั่นคงทางครอบครัว สิทธิในการได้พัฒนาตนเอง สิทธิในความยุติธรรม และมีความเท่าเทียม
ทางเพศ พร้อมกับส่งเสริมให้มีการพิทักษ์และคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของ
แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม, หน้า 6-7) และจัดระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือแรงงานในภาคผลิตท่ีมีความ
เส่ียงสูงอีกด้วย (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม, หน้า 9) 

 3.2.1.12 แผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 แผนแม่บทประเด็นนี้มีการพิจารณาว่ากฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนให้
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั ่วถึง   
โดยท่ีจำนวนของคดีการจ้างแรงงานท่ีไม่เป็นธรรมเป็นค่าเป้าหมายของการช้ีวัดอุปสรรคดังกล่าว (แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, หน้า 7) 

 3.2.1.13 แผนแม่บทประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 ประเด็นเกี่ยวกับการแรงงานในแผนแม่บทนี้ปรากฏอยู่ในแผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดา้น
สังคม ซึ่งมีกำหนดแนวทางการพัฒนาในส่วนของการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และการสร้างความเสมอภาคทางสังคม (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒ นา
นวัตกรรม, หน้า 9) 

 3.2.2 แผนแม่บทเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีการกำหนดประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลไว้ในหลายแผนแม่บท
อันได้แก่ แผนแม่บทประเด็นการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
การพัฒนาการเรียนรู้ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
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  3.2.2.1 แผนแม่บทประเด็นการเกษตร 
   แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะกำหนดให้การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ
ใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสาหรับวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ 
(แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร, หน้า 35) 

  3.2.2.2 แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   ประเด็นเกี ่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลปรากฏในแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต ท้ังหมด 2 แผนย่อยอันได้แก่ (1) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรได้
กำหนดให้พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์และอุตสาหกรรม
ชีวภาพ เป็นต้น (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต, หน้า 11) 
และ (2) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ กำหนดแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอันได้แก่ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต, หน้า 13) (1) ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทยให้มี
ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น  (2) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู ้ผลิต 
และผู ้ให้บริการ ในภาคส่วนต่าง ๆให้มีทักษะและความเชี ่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล   
และปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการนำบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม (3) สร้างความตระหนักรู ้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  (4) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และยกระดับให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันใน
สังคม (5) ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ท้ังในประเทศ
และจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจ ิทัล  
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

  3.2.2.3 แผนแม่บทประเด็นพืน้ที่และเมืองน่าอยูอ่ัจฉริยะ  
  ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลปรากฏในแผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะในส่วนของการ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลมีความสามารถในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติในยุค 4.0 โดยมีแนวทางที่เกี ่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลดังต่อไปนี้ (แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, หน้า 7) ซึ่งประกอบด้วย (1) การพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนในเมือง รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
โทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย และ (2) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเขตนวัตกรรม เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างวิสาหกิจรูปแบบ
ใหม ่
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  3.2.2.4 แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
    แผนย่อยดังกล่าวได้กำหนดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของ
โครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 
สอดรับกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัลร่วมกัน 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจน
กำหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคามไซเบอร์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล, 
หน้า 2) ท้ังนี้ แผนย่อยดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการพัฒนาอันประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัลท้ังในส่วนของโครงข่ายส่ือสารหลักภายในประเทศและโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง  การส่งเสริม
ให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท้ังในประเทศและต่างประเทศ  การสนับสนุนให้มี
การพัฒนาระบบนิเวศ  การกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล, หน้า 12) 

  3.2.2.5 แผนแม่บทประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 แผนแม่บทนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยิ่งเนื่องจากผู้ประกอบการและ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมย่อมเป็นตัวละครสำคัญในระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน แผนแม่บทนี้   
แบ่งออกเป็น 4 แผนย่อยอันได้แก่ แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ แผนย่อยการสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด และแผนย่อยการสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อ
ต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ เมื่อพิจารณาแผนย่อยข้างต้น
แล้ว จะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ ในด้านการพัฒนาทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ แผนย่อยกำหนดให้มีการวางรากฐานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่น
ใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดท่ี
แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ใน
อนาคต นอกจากนี้ยังมีการการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ในด ้านการนำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาปร ับใช ้ก ับว ิถ ีการดำเน ินธ ุรก ิจตลอดกระบวนการมากขึ้น  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการ
รายใหญ่  
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(2) แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน แผนย่อยนี้ได้กำหนดให้มีการพัฒนา
ระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื ่อของ
ผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทยท่ีมีความเสถียรและเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น (แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่, หน้า 10) 

(3) แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด แผนย่อยนี้กำหนดให้มีการส่งเสริมผู้ประกอบการใน
ทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้ส่ือแบบด้ังเดิมและบน
อินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั ้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่ีมีมาตรฐานในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน
กระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่, หน้า 12) 

(4) แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย ่อมย ุคใหม ่ แผนย ่อยนี ้ม ีการกำหนดให ้ม ีการสนับสนุนให้ เก ิดพ ื ้นท ี ่ทำงานร ่วม  
ท้ังในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการทุกระดับ  
เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว 
และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจต้ังต้นใหม่ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่, หน้า 14) 

  3.2.2.6 แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
  แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ได้กำหนดแผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล แผนแม่บทนี้จึงกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  3.2.2.7 แผนแม่บทประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
  ภายใต้แผนแม่บทนี้ ปรากฏแผนย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอัน ได้แก่ 
แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชน  
และประสิทธิภาพภาครัฐ, หน้า 8) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ, หน้า 16) และแผนย่อยการสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาคร ัฐ และการปรับต ัวให้ท ันต่อการเปลี ่ยนแปลง (แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร ์ชาติ  
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ, หน้า 20) 
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  3.2.2.8 แผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
  ในแผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม รัฐจำเป็นต้องส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะ
และการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจน
กระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร (แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, หน้า 10) 

  3.2.2.9 แผนแม่บทประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
  แผนแม่บทนี ้ได ้ม ีการกำหนดแผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ  
โดยแนวทางการพัฒนาได้แบ่งออกเป็นสามด้านอันได้แก่ การพัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต และการพัฒนาบริการแห่งอนาคต ท้ังนี้ แนวทางการพัฒนาท้ังสามด้านนั้นต่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม, หน้า 7) 

3.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 

 รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่อย่างน้อยต้องมี ด้านการเมือง ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม รวมถึง
ระบบสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพอย่างท่ัวถึง (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 
มาตรา 258) ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
2560 และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตามความในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการ
ปฏิรูปประเทศฯ ทั้งหมด 11 คณะ (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ) ประกอบด้วย คณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง คณะปฏิรูปประเทศด้านการบริการราชการแผ่น 
คณะปฏิร ูปประเทศด้านกฎหมาย คณะปฏิร ูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะปฏิร ูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ คณะปฏิร ูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม คณะปฏิร ูปประเทศ  
ด้านสารธารณสุข คณะปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะปฏิรูปประเทศ 
ด้านสังคม คณะปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงโดยเพิ่มคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมาอีก 2 คณะ ได้แก่ 
คณะปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และคณะปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ 
(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับท่ี 2)) เพื่อทำหน้าท่ี
ในการปฏิรูปงานด้านต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามท่ีรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ 

 ในภาพรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสอดคล้องเช่ือมโยง
กับหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 4 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย คณะปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย คณะปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะปฏิรูปประเทศด้านสังคม และคณะปฏิรูปประเทศด้าน
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีแนวทางและแผนงานในการ
ดำเนินการตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน (ธันวาคม 2564) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับแรงงานและระบบเศรษฐกิจดิจิทัลดังนี้  
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  3.3.1 แผนการปฏิรูปประเทศเก่ียวกับการแรงงาน  
เมื ่อพิจารณาแผนการปฏิร ูปประเทศแล้วจะพบว่ามีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการแรงงานทั้งหมด  

4 ประเด็นอันได้แก่ การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และ
แผนการปฏิรูปสำหรับการแรงงาน 

  3.3.1.1 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
  การปฏิร ูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านกฎหมาย และด้านการสาธารณสุข  
มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2561, หน้า 10) ซึ่งเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการแรงงานโดยตรงเนื่องจากแรงงานมักประสบปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม แผนการปฏิรูปประเทศได้กำหนดแผนในประเด็นเกี่ยวกับการยกระดับรายได้ของ
แรงงาน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, หน้า 10) และการให้สิทธิ
ประโยชน์และจัดทำสวัสดิการที่จำเป็นแก่แรงงาน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2561, หน้า 73)  

  3.3.1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   แผนการปฏิรูปประเทศด้านดังกล่าวกำหนดให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร
และแรงงานท่ีมีความสามารถสูงในระดับต่าง ๆ และต้องสอดคล้องกับการพัฒนาในภาคธุรกิจเพื่อเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2561, หน้า 10-11) 

  3.3.1.3 การแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุ  
  การปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้กำหนดให้มีการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทำงานโดย
การขยายเวลาการทำงานจาก 60 ปี เป็น 63 ปีโดยไม่ครอบคลุมการทำงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, หน้า 130) และมีการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายให้ผู้สูงอายุอาจรับทำงานที่บ้านได้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2561, หน้า 73) ส่วนแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจยังกำหนดให้มีการขยายระยะเวลาการคุ้มครองผู้สูงอายุใน
ระบบประกันสังคม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, หน้า 111) 

  3.3.1.4 แผนการปฏิรูปสำหรับการแรงงาน 
  ในส่วนของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการแรงงานนั้น แผนการปฏิรูปประเทศได้กำหนด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้อันได้แก่ การพัฒนานักกีฬาให้ตอบสนองตลาดแรงงานกีฬา การจัดตั้งคณะกรรมการ
อิสระเพื่อการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย การจัดตั้งกองทุนเพื่อการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศ (ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ และคณะ, 2564, หน้า 66-
67) 
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  3.3.2 แผนการปฏิรูปประเทศเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล  
 เมื่อพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศแล้ว จะพบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเศรษฐกิจดิจิทัลอัน
ได้แก่ 

 (1) การบริหารราชการแผ่นดิน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินมีเป้าหมายให้
องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล และระบบบริหารและบริการประชาชนเป็น
ระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนิน
งานได้อย่างเหมาะสม จึงได้กำหนดให้มีระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัลโดยท่ีประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล การนำ
ระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ และการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, หน้า 27) 

 (2) การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจกำหนดให้มีการสร้างฐานอุตสาหกรรม
ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2561, หน้า 44) นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องคำนึงถึง “ประสิทธิภาพ” และ “ความยั่งยืน” 
โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที ่สร้างผลกระทบรุนแรงและสร้างการเปลี ่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, หน้า 46) 

3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 3.4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการแรงงาน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการแรงงานโดย
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในรูปของยุทธศาสตร์ที่มีด้วยกัน 7 ประการดังต่อไปนี้ (ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ และ
คณะ, 2564, หน้า 67-69)  

 (1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการแรงงานไว้ 3 ประการอันได้แก่ การส่งเสริม
แรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน การพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12, หน้า 65) 

(2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการแรงงานในมิติของการสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำไว้ 2 ประการอันได้แก่ การเพิ่มโอกาสให้กับประชากรที่มีรายได้ต่ำให้สามารถ
เข้าถึงบริการที ่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ และการกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  
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(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการแรงงานไว้ 2 ประการอันได้แก่ 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถแรงงานทั้งในภาคการผลิตและการบริการที่เน้น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, หน้า  101) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12, หน้า  104) และการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานบาง
ประเด็นท่ีมีลักษณะเร่งด่วนและจำเป็น เช่น การป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12,  หน้า 100)  

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์นี ้ม ีความเกี ่ยวพัน 
กับการแรงงานในส่วนที่เกี ่ยวกับการทุจริตในองค์กรโดยกำหนดแนวทางการพัฒนาสร้างเครือข่ายและ
คุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 136) 

(5) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์นี้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการแรงงานในส่วนของการกำหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของแรงงานเพื่อตอบสนองธุรกิจด้านโลจิสติกส์โดยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระ
ดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญา (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 151)  

(6) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแรงงานในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของแรงงานใน
พื้นท่ีดังกล่าว (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 182) การเช่ือมโยงระบบแรงงานต่าง
ด้าว การประกันสุขภาพและการเข้าเมืองควบคู่ไปด้วย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 , 
หน้า 183) 

(7) ยุทธศาสตร์ที ่ 10 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื ่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ นานาชาติ และหลักการสากล โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานอันได้แก่ ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล และการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ,  
หน้า 189) การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานอาจเป็นไปได้โดยการผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการ
พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการสร้างเสถียรภาพของ
พื้นที่ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 , หน้า 192) การยกระดับมาตรฐานของไทยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 194)  
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ด้วยการระบาดของโรคโควิค-19 ทำให้การบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
ต้องเลื ่อนออกไปอีก 1 ปี ปัจจุบันนี้ได้มีการจัดร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13  
(พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) โดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒน์ ฯ ฉบับที่ 13 นี้
ถูกร่างขึ้นบนพื้นฐานของข้อท้าทาย โอกาส และความเส่ียงเกี่ยวกับการพัฒนาประชากรบนหลากหลายปัญหา
ที่เป็นกระแสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิกาค ไม่ว่าจะเป็น (1) ประเด็นเกี ่ยวกับการปฏิวัติทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัลท่ีทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วอันทำให้เกิดข้อคำถามเกี่ยวกับความพร้อมด้าน
ทักษะฝีมือแรงงาน การเพิ่มขึ้นของวิธีการจ้างงานในรูปแบบใหม่ และการจ้างแรงงานนอกระบบ และการ
ปรับตัวของผู้ประกอบกิจการเพื่อรับมือรับเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ที่ยังคง
ดำเนินอยู่ต่อเนื่องอันสืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิค-19 ทำให้ต้องพิจารณาถึงภาวะการเรียนรู้ถดถอย
ด้วยประกอบกัน (2) ความมุ่งมั ่นของนานาชาติเกี ่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกทำให้การพัฒนาต่าง ๆ  
ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีสีเขียว ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจถูกนำมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าได้ 
(3) การเป็นสังคมสูงวัยท่ีทำให้ระบบเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยขาดกำลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ดังนี้ การศึกษาเพื่อ
หาวิธีการท่ีเหมาะสมในการนำประชากรกลุ่มนี้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นข้อพิจารณาท่ี
สำคัญและจำเป็น และ (4) ความขัดแย้งกับชาติมหาอำนาจด้วยปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ความเห็นต่างทางการเมือง 
อันส่งผลกระทบต่อบรรยายกาศทางการค้าและการลงทุน ทำให้ข้อพิจารณาในการรวมกลุ่มทางภูมิภาค  
เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองจึงเป็นข้อพิจารณาท่ีประเทศไทยต้องให้ความสำคัญสำหรับช่วงระยะ 4 ปีต่อไปนี้  

 เพื่อให้ข้อท้าทายท้ัง 4 ประการดังกล่าวข้างต้นได้รับการบริหารจัดการให้ยุติเสร็จส้ินได้ด้วยดี จึงได้มี
การกำหนดเป้าหมาย 5 ประการขึ้นเป็นตัวชี้วัด อันได้แก่ (1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
(4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน และ (5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ และเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวจึงได้มีการกำหนดหมุด
หมายท่ีเกี่ยวกับการแรงงานดังนี้ 

 หมุดหมายท่ี 1 ต้องการให้ประเทศไทยเป็นระเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
จึงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการของภาคเกษตร ยกระดับขีดความสามารถ  
เพิ่มศักยภาพ และบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร ส่ิงเสริมเกษตรกรให้มีท่ีทำกินและรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรม 

 หมุดหมายท่ี 2 ต้องการให้ประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ดังนี้จึงต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงอย่างยั่งยืน ซึ่งการจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้จะต้องมีการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวเป็น
พื้นฐาน 

 หมุดหมายท่ี 3 ต้องการให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีสำคัญของโลก ซึ่งจะต้องผลิต
และพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานด้านคุณสมบัติและความ
ปลอดภัยในการทำการและการประกอบการ 
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 หมุดหมายที่ 4 ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ซึ่งจะต้อง
สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของบริหารทางการแพทย์ในการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 หมุดหมายที่ 9 ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม และ
ประชากรที่ยากจนลดลงอย่างมีนัยยะ ดังนี้ต้องสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
ยกระดับความคุ ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัน อีกทั ้งพัฒนาระบบความคุ ้มครองทางส ังคม  
ให้มีประสิทธิภาพแท้จริง โดยการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้จะเป็นต้องคำนึงถึงการบูรณาการฐานข้อมูล 
เพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม 

 หมุดหมายที่ 10 ต้องการให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนี้ต้องเพิ่มมาตรการในการสร้าง
รายได้ให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนปรับพฤติกรรมเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่าง
ยั่งยืน 

 หมุดหมายท่ี 12 ต้องการให้ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต ดังนี้แล้วจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สำหรับประชากรทุกช่วงวัย ในทุกมิติ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพิ่มกำลังคงท่ีมีคุณภาพ  

 การบริหารจัดการตามหมุดหมายดังกล่าวข้างต้นย่อมมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดสังคมแห่งโอกาสสำหรับทุก
กลุ่มคนในทุกพื้นท่ี โดยให้กำลังคนของประเทศเป็นผู้มีสมรรถนะสูง พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของโลก
ยุคใหม ่

3.4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
ยิ่งเนื่องจากมีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลไว้ในหลักการพื้นฐาน จุดเน้นและประเด็นพัฒนา 
และเป้าหมายของแผนนี้ ในส่วนของหลักการพื้นฐานนั้นมีการกำหนดให้ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของ
การใช้นวัตกรรมดิจิทัล (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  พ.ศ.2560-2564, หน้า 5)  
ในส่วนจุดเน้นและประเด็นพัฒนา มีการกำหนดให้ส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจดิจิทัลในฐานะเป็น
เศรษฐกิจกระแสใหม่ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 17) และในส่วนของเป้าหมาย
ของแผน มีการกำหนดให้ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้
เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
นี้แล้วย่อมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ปรากฏประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนของการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าซึ ่งมีแนวทางในการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ  
ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่
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ตลาดงานเพิ่มขึ้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 69) เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของ
ตลาดในปัจจุบัน ระบบดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาดแรงงาน การพัฒนาศักยภาพดังกล่าวจึงต้องให้
ความสำคัญกับทักษะของระบบดิจิทัล 

 (2) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์นี้ 
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลปรากฏในแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ (1) การบริการจัดการ
เศรษฐกิจส่วนร่วม แนวทางการพัฒนาส่วนนี้กำหนดให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบัน
การเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนโดยใช้ระบบดิจิทัล (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ แนวทางการพัฒนาส่วนนี้กำหนดให้มีการพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ  
เพื่อ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และวางรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต แนวทางการพัฒนาดังกล่าวล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวพันกับระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 90) (3) การพัฒนาภาคบริการและ
การท่องเท่ียว การพัฒนาในส่วนนี้กำหนดให้มีการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค
บริการท่ีมีศักยภาพท้ังฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่าง
เข้มแข็งโดยการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาธุรกิจให้ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหม่ท่ีมีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการ
เติบโตซึ่ง รวมถึงธุรกิจบริการดิจิทัล (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 , หน้า 93) และ (4)  
การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน การพัฒนาในส่วนนี้กำหนดให้สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 95) 

 (3) ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย การให้บริการของภาครัฐมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์นี้จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของแนวทางการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลดังนี้ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, หน้า 133-134) โดยเน้น (1) การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิด
ความคุ้มค่า จึงมีเห็นควรให้มีการพัฒนาบุคลากรและปฏิร ูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนกำลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการ
จ้างงานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ และพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และ (2) การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลโดยปรับ
รูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
สร ้างระบบโครงสร ้างพื ้นฐานกลางของศูนย์ข ้อมูลภาคร ัฐผ่านระบบเคร ือข่ายสารสนเทศภาครัฐ 
(Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และบูรณา
การข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการทำงานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูล เชิงสถิติ  
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หรือข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง นำไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดได้ ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

 (4) ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์นี ้ได้กำหนด
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั ่วถึง  
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู ้ใช้บริการ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, หน้า 144) พร้อมกับมีการกำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป็นเป้าหมายประการหนึ่งของยุทธศาสตร์นี้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 146)  
จึงแสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยิ่ง ในส่วนของการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12, หน้า 154-155) (1) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ (2) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ แนวทางการ
พัฒนานี้กำหนดแนวทางย่อยออกเป็นสองส่วนอันได้แก่ 

  2.1) การส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจให้เป็นระบบ
ดิจ ิท ัล โดยจัดทาแพลตฟอร์ม (Platform) ธ ุรก ิจดิจ ิท ัล พาณิชย์อ ิเล ็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  
ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสร้างร้านค้าและมาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมธุรกิจของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ (Start up) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 

  2.2) การพัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิดความ
น่าเชื ่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับกับการทาธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) การบริหารห่วงโซ่อุปทานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Supply Chain) และการชำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

 3) การส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 

 4) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดต้ังศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ เพื่อดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 5) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ 
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การกำหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ 
ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทางในการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กร
ภาคเอกชนในรูปแบบสภาวิชาชีพดิจิทัล เพื ่อเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในส่วนของ
ภาคเอกชนท่ีเช่ือมโยงกับภาครัฐ 
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 นอกจากการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว ยุทธศาสตร์นี้ได้กำหนดแผนงาน
และโครงการพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะดังต่อไปนี้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 , หน้า 
159-160)  1) โครงการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway) 2) โครงการปรับปรุงการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  3) โครงการระบบเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศ  4) โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 1.6 ล้านพอร์ต 5) แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมสู่
อ ินเทอร ์เน ็ตความเร ็วสูง 6) แผนพัฒนาและส่งเสร ิมว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)   
7) แผนพัฒนากาลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 8) แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 (5) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาตินี้ 
แนวทางการพัฒนาได้กำหนดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลโดยการลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม
เทคโนโลยีที่นาสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งรวมถึงการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับดิจิทัลด้วย 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 165) 

 (6) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์นี้มีการกำหนดให้เกิดการ
พัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ในส่วนของแนวทางการพัฒนาเมือง
จำเป็นต้องรักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่นโดยการ
ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง  
“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, หน้า 179) นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้พัฒนา
เมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจ  
ด้านดิจิทัล (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12, หน้า 180) 

 สำหรับเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 ได้มีการกำหนดหมุดหมาย เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สนองต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลดังนี้ 

• หมุดหมายที่ 1 การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าเพื่อยกระดับการผลิตและมูลค่าสินค้าและ
บริการทางการเกษตร 

• หมุดหมายท่ี 2 การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเท่ียวอัจฉริยะท่ีสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
• หมุดหมายที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ี

สำคัญของโลก 
• หมุดหมายที่ 4 เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพจึงจำเป็นต้องสร้าง

เสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
• หมุดหมายท่ี 6 ต้องการให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีสำคัญของ

โลก จึงต้องเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

• หมุดหมายท่ี 7 ต้องการให้ประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง. มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ ดังนี้จึงต้องให้การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม มีการเชื่อมโยงข้องมูล 
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SMEs ตลอดจนจัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล อีกทั้งต้องไม่
เพิกเฉยท่ีจะให้มีการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพเชิงธุรกิจสูง 

• หมุดหมายที่ 10 สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีและกลไก
สนับสนุนท่ีช่วยพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนสามารถปรับเพื่อเข้าสู่วิถี
ชีวิตใหม่ได้อย่างยั่งยืน 

การดำเนินการตามหมุดหมายดังกล่าวข้างต้นนี้  ย่อมมุ่งที่จะให้เศรษฐกิจมีมูลค่าสูงขึ้นบนฐานของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.5 แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 เพื่อยกระดับประเทศเข้าสู่กลุ่มรายได้ สูง ลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาภายในปีสองห้าเจ็ดเก้า
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพศ. 2560 แผนแม่บท การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ สู่เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมีประวัติบนฐานของสังคมท่ีรู้คิดรู้เท่าทันและกำลังคน
ที่สามารถปรับตัวและสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี  
1 พัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
และเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนท่ัวไป ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่โดยจะต้อง
ใช้งาน เพื่อเพิ่มจำนวนธุรกิจท่ีปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล และมีผู้สำเร็จสู่การเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีมีมูลค่า
เกินหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านการขับเคล่ือนสามโปรแกรมได้แก่ การพัฒนาธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรม
บริการเข้าสู ่ดิจิทัลไทยแลนด์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล เพื่อให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการ
ทางสังคมด้วย นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการสร้างชุมชนดิจิทัลท่ัวประเทศ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่สี ่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล มีเป้าหมายพัฒนาเจ็ดเมืองอัจฉริยะใน 
เขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ถ้ามูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรมที่จะต้อง มีแผนบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ โดยขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่  
และนวัตกรรมดิจิทัลอีกท้ังสภาพแวดล้อมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

3.6 บทกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 
กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแรงงาน (3.2.1) ระบบดิจิทัล (3.2.2) ตลอดจนการส่งเสริมการ

ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ (3.2.3) เป็นตัวแปรสำคัญในการพิจารณาเพื่อสะท้อนภาพความพร้อม อุปสรรค 
และปัญหาของประเทศไทยกับทิศทางการจ้างงานในเศรษฐกิจแบบใหม่นี้ 

กฎหมายแรงงานในประเทศไทยไม่ได้มีการประมวลรวมไว้ในฉบับเดียวกัน หากแต่กระจัดกระจายเป็น
พระราชบัญญัติท่ีมีช่ือเฉพาะ ท้ังท่ีเป็นบทกฎหมายท่ีมีเนื้อหาท่ัวไปและเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างและการ
ใช้แรงงาน ซึ่งบทกฎหมายท่ีสำคัญมีอยู่ด้วยกัน 14 ฉบับ (3.6.1) อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายแรงงาน
ไทยมีกรอบและขอบเขตข้อจำกัดโดยเฉพาะในประเด็นเกี ่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบการ  
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และการลงทุน ดังนี้ การทราบถึงแนวปฏิบัติซึ ่งเป็นที่ยอมรับในวงสังคมต่าง ๆ เพื่อการกำหนดและบริหาร
จัดการเงื่อนไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (3.6.2) ย่อมเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควรพิจารณาใน
ส่วนนี้ 

 3.6.1 บทบัญญัติกฎหมายแรงงาน 
 กฎหมายแรงงานท่ีเป็นสาระสำคัญและถือว่าเป็นบทบัญญัติหลักในการศึกษากฎหมายแรงงานไทย 14 
ฉบับประกอบด้วย (ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์และคณะ, 2564, น.72-92) 

  3.6.1.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6  
 การจ้างแรงงาน เป็นกฎหมายที่กำหนดนิยามความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน ตลอดจน

เงื่อนไขและกติกาในการจัดทำสัญญาจ้างแรงงาน ประเภท และเงื่อนไขในการบริหารจัดการนิติสัมพันธ์ในการ
จ้างแรงงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานทำให้บุคคลนั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานฉบับอื่น ๆ ตลอดจนวิธีการ
ในการเลิกสัญญาจ้างแรงงานตลอดจนสิทธิและหน้าท่ีท่ีมีระหว่างกันเพื่อให้นิติสัมพันธ์ส้ินสุดลง 

  3.6.1.2 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
  เป็นกฎหมายแรงงานซึ่งอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติและมีอายุยาวนานที่สุด โดยกฎหมาย
ฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่จะทำให้ “ฝ่ายนายจ้าง” และ “ฝ่ายลูกจ้าง” ได้มีโอกาสในรวมกลุ่ม
ทางแรงงานและเข้าเจรจาต่อรองเพื่อให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานที่สอดคล้องกับค วาม
ต้องการของทั้งสองฝ่าย อันนำมาซึ่งสันติสุขในวงแรงงาน อย่างไรก็ดี หากกระบวนการในการเจรจาต่อรอง
ล้มเหลว กฎหมายก็ได้กำหนดเครื ่องมือในการกดดันอีกฝ่ายหนึ่งที ่ชอบด้วยหลักการแรงงานเรียกว่า  
“การนัดหยุดงาน (strike)” และ “การปิดงาน (lock-out)” ไว้ให้เป็นเครื่องมือในการต่อรองด้วยวิธีการบีบค้ัน
อีกฝ่ายหนึ่ง กระนั้น เมื่อกระบวนการดังว่ามานี้เป็นสิทธิที่ภาคีทางด้านการแรงงานพึงมีและได้รับการรับรอง
โดยกฎหมายภายใน การกำหนดเครื่องมือเพื่อป้องกันการที่นายจ้างซึ่งเป็นฝ่ายที่อำนาจต่อรองมากกว่ าโดย
สถานะจะเข้ากล่ันแกล้งลูกจ้างด้วยเหตุท่ีลูกจ้างใช้สิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญ
และจำเป็น ดังท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดกติกาท่ีเรียกว่า “การกระทำอันไม่เป็นธรรม” ไว้เพื่อห้ามท้ัง
สองฝ่ายปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิในการแรงงานสัมพันธ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ยังได้กำหนดให้มีตัวแทนทางด้านแรงงานในรูปของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าท่ีระงับ
ข้อพิพาทแรงงาน และช่วยเหลือเจรจาต่อรองเบื้องต้นเพื ่อยับยั้งไม่ให้เกิดข้อพิพาทแรงงาน อันได้แก่ 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และคณะกรรมการลูกจ้าง ตามลำดับ  

  3.6.1.3 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
   กฎหมายฉบับนี้กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และกระบวนวิธีพิจารณาคดีแรงงานของศาล
แรงงานซึ ่งถือเป็นองค์กรหลักที ่ใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณาตัดสินและระงับข้อพิพาทแรงงาน  
โดยหลักการแล้ว กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี 3 ประเภท คือ  
คดีตามมาตรา 8 (ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแรงงานฉบับ
ต่าง ๆ) คดีตามมาตรา 9 (ข้อพิพาทที่ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้มีวินิจฉัยให้อยู่ในเขตอำนาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน) และคดีตามมาตรา 49 (การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม) แห่งพระราชบัญญัติ



80 
 

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 โดยการดำเนินกระบวนพิจารณาสำหรับคดีท้ัง  
3 ประเภทดังกล่าวนี้ ใช้ระบบไต่สวนที่ศาลสามารถสืบค้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งคดีได้ อีกท้ัง
กระบวนพิจารณาต้องไม่เน้นการแพ้ชนะของคู่ความ หากแต่มุ่งประสงค์ให้คู่ความท้ังสองฝ่ายซึ่งมักเป็นนายจ้าง
ลูกจ้างกัน สามารถเข้าใจกันและกันและกลับไปร่วมงานกันใหม่ได้ กระบวนพิจารณาคดีจึงเป็นไปในลักษณะ
ของการไต่สวน และเน้นความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เป็นธรรม กระบวนวิธีต่าง ๆ ตามวิธีพิจารณาความ
แพ่งจะใช้เพียงเท่าท่ีจำเป็นเมื่อไม่มีวิธีพิจารณาคดีแรงงานกำหนดไว้เป็นพิเศษ กระบวนพิจารณาท่ีประหยัดไม่
ก่อให้เกิดภาระทางการเงินกับฝ่ายลูกจ้างซึ่งมักเป็นโจทก์ในการฟ้องร้องคดี อีกทั้ง “การไกล่เกลี่ย” เพื่อให้
คู่ความยอมรับข้อเสนอของกันและกันโดยที่ศาลเข้าไปสอดแทรกหรือบังคับเจตนาของคู่สัญญาน้อยที่สุดถือ
เป็นสารัตถะของกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน 

  3.6.1.4 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
  เป็นบทบัญญัติที่เน้นเรื่องการควบคุมการประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนทั้งที่เป็นการ
จัดหางานให้คนหางานทำในประเทศ และเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ โดยกลไกใของกฎหมายฉบับนี้ได้
กำหนดวิธีการเรียกชื่อของสถานบริการจัดหางาน รวมถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานให้
ผู้อื่น การจดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนแรงงานของผู้ได้รับอนุญาตจัดหางาน การเรียกค่าบริการจากคนหางาน 

ตลอดจนทางแก้ไขกรณีท่ีผู้หางานได้รับงานผิดไปจากสัญญาจัดหางาน นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของการหางาน
เพื่อไปทำงานยังต่างประเทศนั้น ยังได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยให้แต่เฉพาะแรงงานที่ผ่านการทดสอบฝีมือ
แรงงานเท่านั้นที่สามารถหางานทำในต่างประเทศได้ อันเป็นการยืนยันขั้นต้นว่าแรงงานไทยที่ออกไปทำงาน
นอกประเทศเป็นแรงงานฝีมือและมีความสามารถที่จะทำงานให้กับผู้ว่าจ้างในต่างประเทศตามเงื่อนไขที่ได้มี
การกำหนดไว้ในสัญญาจ้างซึ่งได้ทำผ่านตัวแทนจัดหางาน นอกจากนี้แล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังให้มีการจัดต้ัง
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานยังต่างประเทศอันเป็นกลไกเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่
แรงงานไทยท่ีอาจได้รับทุกข์ภัยครั้นเมื่อไปทำงานยังต่างประเทศให้สามารถกลับภูมิลำเนาได้โดยสะดวกมากขึ้น 
และประการสุดท้าย เพื ่อเป็นการป้องกันการลักลอบส่งคนงานไทยออกไปทำงานโดยไม่เป็นไปตาม
กระบวนการที่กฎหมายกำหนด พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้ควบคุมการที่แรงงานไทยออกไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ต่างประเทศในลักษณะของการไปฝึกงานอีกด้วย เพราะการใช้ข้ออ้างว่าบริษัทผู้เป็นนายจ้างประกอบกิจการใน
ประเทศไทยส่งบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นลูกจ้างไปฝึกงานหรือเพิ่มพูนความรู้ยังต่างประเทศอาจเป็นไปในลักษณะ
ของการร่วมกันฉ้อฉลโดยคนหางานสวมรอยเข้าเป็นลูกจ้างและให้บริษัทจัดหางานทำการออกหน้าเป็นนายจ้าง 
อันเป็นการเลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมายจัดหางาน ด้วยเหตุนี ้หากมีการส่งแรงงานไปฝึกงานยังต่างประเทศ 
กฎหมายฉบับนี้จึงกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนายจ้างนั้นต้องแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางาน
ทราบถึงการไปฝึกงานดังกล่าวที่มีกำหนดสูงสุดไม่เกินกว่า 45 วัน แต่หากเกินกว่า 45 วันก็จะต้องขอและได้รับ
อนุญาตเสียก่อน เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยเจตนาสุจริตจริงมิได้เกิดการฉ้อฉล
หรืออำพรางการประกอบธุรกิจจัดหางานให้กับคนหางานไปทำงานในต่างประเทศแต่อย่างใด 
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  3.6.1.5 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
  กฎหมายฉบับนี้มุ่งกำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อเยียวยาความเส่ียงภัยทางสังคมท่ีอาจเกิดขึ้นได้
ใน 7 รูปแบบด้วยกัน คือ การเจ็บป่วย การทุพพลภาพ การตาย การคลอดบุตร การชราภาพ การสงเคราะห์
บุตร และการว่างงาน โดยการจัดสิทธิประโยชน์ส่วนนี้อยู่ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของผู้ใช้แรงงาน การร่วม
ทุกข์ร่วมสุข และความเป็นภราดรภาพ ให้แก่ตัวแปรสำคัญของกฎหมาย คือ ผู้ประกันตน ซึ่งจำแนกได้เป็น  
3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มแรก “ผู้ประกันตนโดยบังคับ” หรือผู้ประกันท่ีมีสถานะเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน 
เป็นผู้ซึ่งโดยสถานะย่อมมีรายได้ประจำท่ีสามารถปันส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบเพื่อนำไปใช้บริหารจัดการและจ่าย
กลับเป็นประโยชน์ทดแทนที่ผู ้ประกันตนพึงได้รับตามสิทธิและเงื ่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ กลุ่มที่สอง 
“ผู้ประกันตนต่อ” หรือผู้ประกันตนที่เคยเป็นผู้ประกันโดยบังคับมาก่อนแต่ต่อมาสถานะความเป็นลูกจ้างได้
ส้ินสุดลงอันทำให้ความเป็นผู้ประกันตนต้องส้ินสุดลงตามด้วย ทว่า บุคคลดังกล่าวคงประสงค์จะส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนประกันสังคมต่อไป โดยต้องรับผิดชอบจ่ายเงินสมทบทั้งส่วนของตนเองและส่วนที่นายจ้างเดิมได้
เคยจ่ายไว้ และกลุ่มท่ีสาม “ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ” คือบุคคลท่ัวไปท่ีสมัครใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนโดย
ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินสมทบตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกำหนด การขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนในแต่ละประเภท
นั้นขึ้นอยู่กับ ประเภทของผู้ประกันตน และระยะเวลาท่ีผู้ประกันตนได้นำส่งเงินสมทบมาแล้ว จนถึงวันท่ีขอรับ
ประโยชน์ทดแทน ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้มีการขยายสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนพึงได้รับให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบำบัดรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพพลานามัย ที่รวมถึงการเจ็บป่วยจากโรคร้ายบาง
ประเภท และการทันตกรรมอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ในส่วนของผู้ประกันตนโดยสมัครใจเองก็ได้มีการจัดกลุ่ม
ย่อยให้กับผู้ประกันตนประเภทนี้โดยใช้อัตราเงินสมทบท่ีผู้ประกันตนต้องจ่ายในแต่ละเดือนเป็นตัวกำหนดอัน
ทำให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อยก็สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันเพื่อรับประโยชน์ทดแทนพื้นฐาน 
ได้แก่ การเจ็บป่วย การทุพพลภาพ และการตายได้ ซึ่งหากผู้ประกันตนกลุ่มนี้ประสงค์จะได้รับประโยชน์
ทดแทนเพิ่มเติม เช่น กรณีการชราภาพ ก็สามารถทำได้โดยส่งเงินสมทบเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด  

  นอกจากการเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยแล้ว สิทธิประโยชน์
การประสังคมก็ยังมีบทบาทช่วยเหลือเรื่องการยังชีพท้ังของตัวผู้ประกันตนเองและบุคคลท่ีอยู่ในภาระการดูแล
ของผู้ประกันตน โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงินให้ในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีว่างงาน กรณีสงเคราะห์
บุตร กรณีตาย ซึ่งปัจจุบันได้มีการเพิ่มจำนวนเงินส่วนนี้ให้สอดคล้องกับอัตราค่าครองชีพมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากช่วงตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมาที่ได้มีการประกาศลดการจัดเก็บเงินสมทบเป็นการชั่วคราว และเพิ่ม
ประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานอันสืบเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโควิค -19 ที่ทำให้สถาน
ประกอบกิจการหลายแห่งจำต้องปิดกิจการลง ซึ่งวิธีการในลักษณะดังกล่าวนี้ได้เคยมีการนำมาใช้บ้างแล้วก่อน
หน้านี้ ได้แก่ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง และช่วงการเกิดภัยสึนามิ แต่อาจยังไม่มีความซับซ้อนและเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจนเท่าช่วงสมัยปัจจุบัน 

  3.6.1.6 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  
  กฎหมายฉบับนี้กำหนดหน้าที่โดยเด็ดขาดของนายจ้างที่จะต้องจ่ายเงินทดแทนให้กับลูกจา้ง
และผู้ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานได้รับ
ภยันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ซึ่งได้มีการจัดต้ังกองทุนเงินทดแทน
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ขึ้น กำหนดให้นายจ้างฝ่ายเดียวมีหน้าในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยมีอัตราการจ่ายตามแต่ประเภทของ
กิจการและตามประสบการณ์การสูญเสีย ซึ่งเงินท่ีเก็บไว้นี้ก็จะจ่ายให้กับลูกจ้างเมื่อได้รับอุบัติภัยอันเนื่องจาก
การทำงาน อันจะทำให้ลูกจ้างได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที เพราะหากมิได้มีการกันเงินของนายจ้าง  
ส่วนนี้ไว้ เมื่อเกิดสภาวะความสูญเสียท่ีลูกจ้างต้องการความช่วยเหลือเยียวยาขึ้นมาและนายจ้างไม่อยู่ในภาวะ
ท่ีจะจัดการได้ก็จะยิ่งเป็นการทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวผู้ใช้แรงงานนั่นเอง  

  3.6.1.7 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
   เป็นกฎหมายสำคัญที่กล่าวถึงเนื ้อหาการใช้แรงงานทั่วไป ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานการใช้
แรงงานสากล โดยกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาสำคัญ 6 ประการ กล่าวคือ (1) วิธีการกำหนดเงื่อนไขการใช้แรงงาน
ท่ัวไปท่ีกล่าวถึงเกณฑ์ขั้นต่ำในการกำหนดเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ของลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน (2) การกำหนด
อัตราและการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (3) การใช้แรงงานพิเศษ ได้แก่ แรงงานหญิง และแรงงานเด็ก  
(4) การจัดสวัสดิการแรงงาน (5) การจ่ายค่าชดเชย และ (6) การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน  

  3.6.1.8 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
   เป็นกฎหมายที ่มีเนื ้อหาส่วนใหญ่คล้ายกับความในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ หากแต่
รายละเอียดในบางเรื่อง เช่น กำหนดระยะเวลาในการยื่นเรื่องดำเนินกระบวนการในการแจ้งข้อเรียกร้องท่ียาว
ขึ้นกว่ากำหนดเวลาในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ อีกทั้งการกำหนดห้ามนัดหยุดงานและปิดงานในภาค
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการกำหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานได้เพียงแห่งเดียว เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายในลำดับศักดิ์พระราชบัญญัติเพียงฉบับเดียวที่กำหนด
เงื่อนไขการทำงานของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จึงทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงที่มาทางนิติบัญญัติของกฎเกณฑ์ 
ต่าง ๆ ที่เป็นการคุ้มครองวันเวลาทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของบุคลากรในองค์กรประเภทนี้  
อันถือเป็นเงื ่อนไขขั้นต่ำสุดในการใช้แรงงาน ซึ่งคำตอบของข้อคำถามนี้ก็คือ “คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลางท่ีกฎหมายฉบับนี้ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าท่ีบริหารจัดการงานต่าง ๆ 
อันเป็นสาระสำคัญของเนื้อหาในพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้กำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งย่อม
ต้องรวมถึงเงื่อนไขขั้นต่ำในการใช้แรงงาน ได้แก่ กำหนดวันและเวลาทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน 
ฯลฯ โดยท่ีมาตรฐานนี้ถือเป็นกฎเกณฑ์กลางท่ีใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และเนื้อหาแห่งมาตรฐานต้องไม่
ต่ำไปกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายเงินทดแทนด้วย 

  3.6.1.9 พระราชบัญญัติการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
  กฎหมายฉบับนี้เป็นการกำหนดมาตรการและแนวทางที่จะทำให้ได้มาซึ่งผู ้ที ่จะฝึกฝีมือ
แรงงานท้ังเพื่อเข้าทำงาน เปล่ียนงาน เพิ่มความเช่ียวชาญ และทดสอบวัดความรู้ฝีมือแรงงาน จึงเท่ากับว่าไม่มี
บทกฎหมายส่วนใดเลยท่ีจะกล่าวถึง “เนื้อหา” ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน หากแต่กฎหมายฉบับนี้ล้วนกล่าวถึง 
“คุณสมบัติ องค์ประกอบ และสิทธิประโยชน์” ของผู้ที่จะมาให้การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การคุ้มครองสิทธิ
พื้นฐานฃองลูกจ้างจากการกระทำของนายจ้างอันอาจส่งผลร้ายต่อการทำการงานของลูกจ้างในระหว่างฝึกฝีมือ
แรงงาน อีกทั้งกำหนดกลไกจูงใจ (ไม่มีสภาพบังคับ) ท่ีทำให้นายจ้างตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกฝีมือ
และการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง  
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  3.6.1.10 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553  
  กฎหมายฉบับนี้เกิดจากการปฏิบัติที ่ไม่เท่าเทียมต่อลูกจ้างสองกลุ่มซึ่งทำงานในลักษณะ
เดียวกัน ทว่า กลุ่มแรกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เงินทดแทน ประกันสังคม 
และแรงงานสัมพันธ์อยู่แล้ว ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างทำของหรือสัญญาอื่นท่ีไม่มีช่ือเฉพาะ
ทำให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ทางกฎหมายแรงงานเลย ด้วยเหตุนี ้ ภายใต้หลักการไม่เลือกปฏิบัติ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงถูกตราขึ้นเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเวลาทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้การจ้างงานเป็นไปอย่างเสมอภาค
และไม่มีการเลือกปฏิบัตินั่นเอง 

  3.6.1.11 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554  
  กฎหมายฉบับนี้เดิมคือ หมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และได้
แยกออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะต่างหากก็เพื่อกำหนดกรอบความคุ้มครองให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานมากขึ้น ดัง
เห็นได้จากการท่ีกฎหมายฉบับนี้กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ีเป็นเจ้าของสถานประกอบกิจการใน
ฐานะนายจ้างตามกฎหมาย ที ่ต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยกับบุคคลที ่เข้ามาทำงานในสถาน
ประกอบการไม่ว่าจะมีสถานะหรือช่ือเรียกอย่างไร กล่าวคือไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน
ของเจ้าของสถานประกอบกิจการเสมอไป และผู้เข้ามาปฏิบัติงานก็มีหน้าที่ในการเคารพกฎกติกาดังกล่าว 
ตลอดจนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ เห็นได้ว่าความพิเศษของกฎหมายฉบับนี้คือ การใช้ช่ือเรียกบุคคล
ท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีค่อนข้างแตกต่างและโดดเด่นกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานมาก 
เพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่คำว่านายจ้างหรือลูกจ้างอย่างท่ีเข้าใจกันท่ัวไป แต่กลับเข้าใจว่าบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานประกอบการเป็นนายจ้าง และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในสถานประกอบการ
โดยไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรถือว่าเป็น นั่นย่อมเป็นการหมายความรวมถึงคำว่าผู้ประกอบกิจการท่ีจ้างงานแบบ
เหมาลักษณะต่าง ๆ (ทั้งเหมาค่าแรงและเหมาค่าบริการ) ไปโดยปริยายนั่นเอง อันทำให้กฎหมายฉบับนี้มีผล
คุ้มครองผู้ใช้แรงงานในวงกว้างกว่านั่นเอง นอกจากนี้แล้ว ความพิเศษของกฎหมายฉบับนี้ ยังอยู่ที่การให้
อำนาจแก่คณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ท่ีสามารถกำหนดกิจการท่ี
ต้องถูกตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง และประเมินความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยกิจการเหล่านี้อาจขอรับ
การตรวจรับรองจากสำนักความปลอดภัยกระทรวงแรงงาน หรือเอกชนท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็ได้ นอกจากนี้แล้ว 
กฎหมายความปลอดภัยฯ ย ังกำหนดให้ม ีการจัดตั ้ง สถาบันส่งเสร ิมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือต่าง ๆ กับนายจ้างในเรื่องความ
ปลอดภัยฯ อันแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มกลไกทั้งทางกฎหมายและแนวปฏิบัติของรัฐบาลไทยในเ รื ่องความ
ปลอดภัยแรงงานอีกโสตหนึ่งด้วย 
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  3.6.1.12 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  
  การประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานทางทะเลของประเทศไทยนั้น ได้รับอิทธิพลและ
แนวคิดมาจากอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention 2006) เป็นผลให้เนื้อหา
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากจะกำหนดกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานพื้นฐานไว้ ตัวอย่างเช่น 
การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานแล้ว ก็มีการเพิ่มเติมเนื้อหาในบางประเด็นท่ีไม่ปรากฏในกฎหมายแรงงาน
เฉพาะในงานอย่างอื่น เช่น เงื่อนไขในการจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในเรือ ค่าสินไหมทดแทนแก่คนงาน
ประจำเรือกรณีเรือจม นอกจากนี้แล้ว ความสมบูรณ์ของกฎหมายฉบับนี้อยู่ท่ีการประมวลรวมเงื่อนไขในการให้
ความคุ้มครองท่ีไม่เฉพาะแต่การคุ้มครองแรงงานเท่านั้น หากแต่ยังปรากฏบทบัญญัติท่ีมีแนวคิดของกฎหมาย
เงินทดแทน บทบัญญัติท่ีมีแนวคิดของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ระคนอยู่ด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของ
บทกฎหมายที่มีเนื้อหาด้านการแรงงานฉบับหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ด้วยเหตุที ่ประกอบด้วยเงื่อนไข
พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้แรงงาน อย่างไรก็ตาม บทกฎหมายที่ดูเสมือนว่าจะสมบูรณ์พร้อมนั้น
กลับมีปัญหาในการนำไปใช้ปฏิบัติด้วยเหตุท่ีว่าการบังคับใช้บทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ มีหลายประเด็นท่ีฝ่าย
บริหารจะต้องตรากฎเกณฑ์ลำดับรองออกมารองรับเพื่อให้กฎหมายสามารถนำไปใช้ได้จริง แต่นับถึงปัจจุบัน
เป็นเวลามากกว่า 5 ปีที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แต่กลับไม่มีกฎหมายลำดับรองออกมารองรับในหลาย
ประเด็นทำให้เกิดเป็นปัญหาข้อคิดของการพัฒนาแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจ้างแรงงานทางทะเลนั่นเอง 

  3.6.1.13 พระราชกำหนดการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  
  เพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
แรงงานต่างด้าวในประเทศอย่างถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้ “พระราชกำหนดการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560” ขึ้นเมื่อกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 แทนกฎหมาย
ฉบับเดิม (พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551) ซึ่งในภาพรวมนั้นกฎหมายฉบับใหม่นี้ยังคงมี
โครงสร้างของเนื้อหาเหมือนกันกับกฎหมายฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ กำหนดให้การที่ต่างด้าวจะทำงานได้ต้อง
ได้รับอนุญาตเสมอ ซึ่งโดยหลักการแล้วใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 2 ปีสามารถต่ออายุได้แต่รวมทั้งสิ้น  ไม่เกิน  
4 ปี หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับใหม่ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติและโทษกรณีท่ีมีการ
กระทำผิดจากเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในหลายกรณีด้วยกัน เช่น การกำหนดโทษปรับสูงสุดไว้ถึงแปดแสน
บาทต่อต่างด้าวหนึ่งคน กรณีท่ีนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานด้วย อีกท้ังต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตจะต้องทำงานตามลักษณะงานและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  มิเช่นนั้นนายจ้างอาจได้รับโทษปรับ
สูงสุดถึงหนึ่งแสนบาท อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับใหม่ยังคงไว้ซึ ่งการกำหนดอาชีพสงวนแก่คนไทยโดย
คำนึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานต่างด้าว 
ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งแรงงานบางประเภทด้วยสถานะที่ไม่อาจเป็นผู้อยู่ในราชอาณาจักรได้  
โดยเหตุต่าง ๆ เช่น ถูกเนรเทศ เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกถอนสัญชาติก็สามารถทำงานได้เพียงเท่าท่ี
คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ ซึ่งเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยกำหนดงานไว้ 27 ประเภทตามประกาศกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 อันทำให้ต้องอนุโลมใช้ไปจนกว่า จะมีการประกาศใช้กฎเกณฑ์ฉบับใหม่ข้ึนแทนท่ี 
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  กฎหมายฉบับนี้ยังคงให้มีกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปยังนอกราชอาณาจักรซึ่ง
เป็นกองทุนท่ีต้ังขึ้นตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวฉบับเดิม ด้วยมุ่งหมายให้
แรงงานต่างด้าวที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอในการกลับภูมิลำเน าของตน  
โดยเงินส่วนนี้ถือเป็นเงินของผู้ใช้แรงงานที่นายจ้างมีหน้าที่หักจากค่าจ้างนำส่งกองทุนฯ ในอัตราที่กฎหมาย
กำหนด และหากลูกจ้างต่างด้าวไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้หรือเงินเหลือหลังจากการจัดสรรเพื่อส่งคนต่างด้าวกลับ
ภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการคืนเงินส่วนท่ีเหลือให้กับลูกจ้างต่างด้าวต่อไป ซึ่งกองทุนฯ ดังกล่าวก็ได้
เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว” และขยายวัตถุประสงค์การนำ
เงินกองทุนมาใช้จ่ายให้มากขึ้นอันสอดรับกับขอบเขตของกฎหมายท่ีมีความครอบคลุมและคุ้มครองตัวลูกจ้าง
ต่างด้าวมากขึ้นนั้นเอง แต่โดยรวมแล้วหลักการสำคัญก็ยังคงยึดถือตามแนวทางของกฎหมายฉบับเดิมอยู่ 

  อย่างไรก็ตาม ข้อน่าสนใจสำหรับกฎหมายฉบับใหม่ก็คือ การยอมรับถึงความต้องการแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทยมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ มีการยอมรับให้นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดและ
บริษัทมหาชนจำกัดท่ีมีสัญชาติไทย (โดยพิจารณาจากท้ังทุนและจำนวนหุ้นท่ีคนไทยถือครอง) ประกอบธุรกิจ
การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งหากมองผิวเผินแล้วอาจมีลักษณะคล้ายกับการจัดหางานให้กับ
คนต่างด้าวแต่เป็นการหางานด้วยการนำเข้าซึ่งแรงงานตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย 
มิใช่การท่ีคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้วจะเข้าขอใช้บริการจัดหางาน กระนั้น ธุรกิจประเภทนี้
ถือเป็นธุรกิจไทยท่ีได้ถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต ซึ่งมีความเคร่งครัดในประเด็นต่าง ๆ ต้ังแต่องค์ประกอบ
ของนิต ิบ ุคคล ผู ้บร ิหารที ่ต ้องมีส ัญชาติไทยและคุณสมบัต ิตามที ่กฎหมายกำหนด ทุนจดทะเบียน  
การวางหลักประกัน การตั้งลูกจ้างตัวแทนเพื่อนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน การใช้ชื่อกิจการ การทำสัญญา  
การรับค่าบริการจากนายจ้างในฐานะนายหน้าจัดหางาน และห้ามเรียกค่านายหน้าเพิ ่มเติมจากตัว 
ลูกจ้างต่างด้าว อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องทำรายงานสถานการณ์รายเดือนของกิจการเพื่อแจ้งให้  
กระทรวงแรงงานทราบ อีกส่วนหนึ่งด้วย 

  การที่รัฐบาลไทยยอมรับถึงความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศ
ไทยได้ขยายขอบเขตขึ้นไปอีก จนทำให้นายจ้างอาจเป็นผู้นำเข้าแรงงานต่างด้าวเองโดยการขออนุญาตและวาง
หลักประกันตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายลำดับรอง อย่างไรก็ตาม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว กฎหมายฉบับนี้จึงกำหนดไว้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด
ที่นายจ้างไม่สามารถรับเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ อันเนื่องจากการที่ตนได้นำต่างด้าวนั้นเข้ามาทำงานได้  
อีกทั้ง การที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงด้วยเหตุตามเงื่อนเวลาในสัญญาก็ดี ด้วยเหตุที่จะโทษฝ่ายนายจ้างไม่ได้ก็ดี 
นายจ้างย่อมมีหน้าที่ในการจัดส่งต่างด้าวกลับภูมิลำเนาภายใน 7 วันนับแต่สัญญาสิ้นสุดลงกับทั้งต้องแจ้งให้
อธิบดีกรมการจัดหางานทราบถึงการดังกล่าวนี้ด้วย ในทางตรงกันข้ามหากสัญญาจ้างสิ้นสุดก่อนระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้โดยไม่อาจโทษฝ่ายลูกจ้างต่างด้าวได้ ก็ไม่ทำให้สิทธิในการทำงานของต่างด้าวในราชอาณาจัก ร 
สิ้นสุดลง ลูกจ้างต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขที่นายจ้างใหม่ยินยอมรับลูกจ้างเข้าทำงาน
ด้วยการวางหลักประกัน แต่ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวจะต้องหานายจ้างใหม่ภายใน 15 วันนับแต่สัญญาจ้างฉบับ
เดิมสิ้นสุดลง มิเช่นนั้นจะต้องถูกส่งกลับภูมิลำเนาด้วยความรับผิดในภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างรายเดิม  
อันสะท้อนให้เห็นถึงการเคารพและคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของต่างด้าวในราชอาณาจักรไทยเพิ่มขึ้น 
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ข้อน่าสังเกตเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้คือ การกำหนดบทคุ้มครองให้กับฝ่ายนายจ้างไว้ประกอบด้วยสำหรับ
กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจนำต่างด้าวเข้ามาทำงาน เป็นผู้ผิดสัญญาจ้าง 

  3.6.1.14 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 
  เป็นกฎหมายที่พัฒนามาจากกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล  
ในภาพรวมกฎหมายฉบับนี้กำหนดหน้าท่ีให้เจ้าของเรือท่ีทำการประมงในทะเลมีหน้าท่ีต่าง ๆ ตามบทบัญญัติ
กฎหมายที่มีเนื ้อหาเกี่ยวด้วยการแรงงานที่สำคัญ ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน 
กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการจัดหารงานและคุ้มครอง
คนหางาน อีกทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการเดินเรือ ในน่านน้ำ ซึ่งเท่ากับว่าเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่ได้รับรอง
มาตรฐานการใช้แรงงานทุกด้านให้แรงงานประมงทะเลได้รับทัดเทียมกับแรงงานในวิชาชีพอื่นทั่วไป ข้อเสนอ 
ที่น่าสนใจสำหรับกฎหมายแรงงานประมงฉบับใหม่ก็คือ การนำข้อเท็จจริงอันเป็นปัญหามาวิเคราะห์และ
กำหนดเป็นกฎเกณฑ์ในการตรากฎหมาย ดังจะเห็นได้จากการกำหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเก็บสถิติและ
ข้อมูลเกี่ยวกับคดีและผลการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดในงานประมงเพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบถึงสภาพปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้แล้วมาตรการต่าง ๆ  
ที่เป็นไปในทางเพื่อการช่วยเหลือแรงงานในงานประมงที่ต้องไปอยู่หรือพำนักนอกเขตพระราชอาณาจักร
สามารถกลับมายังสถานประกอบการหรือสถานที่จ้างงานในเขตพระราชอาณาจักรโดยความช่วยเหลือของ
รัฐบาลเป็นเบื้องต้นได้หากปรากฏพฤติการณ์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง
ระหว่างท่ีต้องไปพำนักยังนอกพระราชอาณาจักรด้วยเหตุแห่งการไปทำงานประมงนั้น อีกท้ัง การจัดหาลูกจ้าง
เพื่อมาทำงานประมงอย่างถูกต้อง เป็นระบบ และมีความชัดเจนก็ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในกฎหมายฉบับนี้ 
นอกจากน ี ้แล ้ว จ ุดเด ่นของกฎหมายประมงฉบ ับใหม ่ก ็จะอย ู ่ท ี ่ความปลอดภ ัย อาช ีวะอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น กฎหมายได้กำหนดลงในรายละเอียดประเด็นเรื่องที่พำนักซึ่งต้องมี
จำนวนและขนาดพื้นท่ีใช้สอยมากน้อยแตกต่างกันไปตามขนาดของเรือ อีกท้ังเพื่อเป็นการรับรองว่าลูกเรือจะมี
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานภายในเรือ 
ในส่วนของลูกเรือเองก็อาจมีส่วนร่วมในการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและเหมาะสมในการทำงานได้ด้วย โดยการ
แจ้งถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการทำงานประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งการ
แจ้งเหตุเช่นว่านี้ลูกจ้างในเรือย่อมได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ห้ามไม่ให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างหรือ
กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้แรงงานประมงทะเลไม่สามารถทำงานต่อไปได้เพราะเหตุแห่งการร้องเรียน
ดังกล่าว 

  อย่างไรก็ตาม นอกจากกฎหมายลำดับศักดิ์พระราชบัญญัติท้ัง 14 ฉบับดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว 
บทกฎหมายที่อยู ่ในรูปของกฎหมายลำดับรองไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือประกาศ
คณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่พิเศษเฉพาะ ก็ยังเป็นที่มาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างงานอีกส่วนหนึ่งด้วย 
ทว่า กฎเกณฑ์ท่ีเป็นกฎหมายลำดับรองเหล่านี้มักเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการจ้างงานท่ีมีลักษณะของงานเป็น
การพิเศษเฉพาะ เช่น งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย (กฎกระทรวง พ.ศ. 2541, ข้อ 2) งานท่ี
ไม่ได้มีการแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ (กฎกระทรวง พ.ศ. 2541, ข้อ 3) งานขนส่งทางบก (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2541)) งานที่กระทำในฐานขุดเจาะปิโตรเลียม (กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) ข้อ  
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1) กระนั้น เนื้อหาที่ปรากฏในบทบัญญัติลำดับรองเหล่านี้มักอิงกับหลักการทั่วไปในบทบัญญัติลำดับศักด์ิ
พระราชบัญญัติเป็นสำคัญ เพียงแต่รายละเอียดบางข้อเท่านั้นที่กำหนดไว้แตกต่างเป็นอย่างอื่นตามลักษณะ
งาน 

  อีกท้ัง การคุ้มครองแรงงานบางประเภทกฎหมายมิได้คำนึงถึงสถานะการจ้างงานของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่กับผู้ว่าจ้างว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาระหว่างกันนั้นมีนิติสัมพันธ์ในการ
จ้างงานหรือไม่ หากแต่เห็นว่าเป็นกรณีท่ีมีการจ้างงานดังนี้แล้วจึงจำเป็นต้องอนุโลมให้นำบทบัญญัติบางข้อท่ีมี
เนื้อหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์พื้นฐานในการใช้แรงงานมาใช้บังคับได้ด้วยเหตุมีการใช้แรงงานที่เป็นประเด็นปัญหา
ทางสังคม เช่น กรณีนักกีฬาตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 

 โดยสรุปกฎหมายแรงงานทั้ง ๑๔ ฉบับซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใดท่ี
กล่าวถึงแรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลโดยตรง หากแต่การจ้างงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลต้องคำนึงถึง
โครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายท้ัง ๑๔ ฉบับ ซึ่งจะมากำกับดูแลนิติสัมพันธ์การจ้างงานไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับ
งานและลักษณะของกิจกรรม ดังนี้ เพื่อความเข้าใจที่กระจ่างอย่างเป็นระบบมากขึ้น คณะผู้วิจัยได้ทำกา ร
วิเคราะห์แยกแยะประเด็นท่ีน่าสนใจและควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้กฎหมายท้ัง 14 ฉบับรองรับและสนับสนุน
การจ้างงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลชองประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 3.7.2 
และ 3.7.3 ดังจะได้กล่าวต่อไป 

 3.6.2 แนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการแรงงาน 
 แม้บทกฎหมายแรงงานไทยส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักการใช้แรงงานสากล แต่ก็มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
การใช้แรงงานบางเรื ่องที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักสากลเท่าใดนัก และหลักสากลเช่นว่านี้กลับเป็นหลักการ
สำคัญที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศถือเป็นแก่น (Core labour standard) สำหรับการใช้แรงงานที่ไม่
ละเมิดต่อสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน สำหรับอุปสรรคปัญหาของประเทศไทยต่อการยอมรับหลักการเช่นว่ามา
บัญญัติเป็นกฎหมายภายในอาจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องความมั่นคงที่เป็นข้อท้าทายสำคัญและยากที่จะ
ยอมรับเพื่อการพัฒนากฎหมายแรงงานได้ภายในช่วงเวลาอันส้ัน ด้วยเหตุนี้เอง การกำหนดกติกาทางเลือกใน
ลักษณะเครื่องมือเสริมที่ไม่ได้บังคับแต่เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการที่พร้อมสามารถนำหลักการ
ดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยอมรับเอาหลักการแรงงานสากลมาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
ครบถ้วน โดยหลักการทางเลือกเช่นว่านี้มีทั ้งส่วนที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ (1) และระดับนานาชาติ (2) 
รวมถึงแนวคิดสากลอื่นท่ีแม้ไม่ใช่มาตรฐานแต่ก็เป็นหลักการท่ีหลากหลายเวทีต่างให้การยอมรับ (3) 

  มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) มาตรฐานแรงงานไทยหรือที่รู้จักในนามของข้อกำหนดความ
รับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันคือมาตรฐานแรงงานรหัส มรท.8001-2563 (TLS 8001) 
(กระทรวงแรงงาน, 2563, น.4-30) นั้นประกอบด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานท่ีเป็นสิทธิแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น การบังคับใช้แรงงาน การไม่เลือกปฏิบัติ การล่วงเกินทางเพศและการ
ห้ามใช้ความรุนแรง การกำหนดชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน การใช้แรงงานหญิงและ
แรงงานเด็ก ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการแรงงาน รวมถึงเสรีภาพ
ในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง โดยหลักการเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ได้อ้างอิงมาจากทั้งบทกฎหมาย
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แรงงานไทยที่ปรากฏในบทบัญญัติที ่มีลำดับศักดิ์พระราชบัญญัติ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศในส่วนที่เป็นกลุ่มอนุสัญญาแกน และส่วนที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว รวมถึงหลักการสากลท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ ค.ศ. 1948 อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 หลักปฏิบัติว่าด้วย
ผู้ป่วย HIV/AIDS ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค.ศ. 2001 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ( ISO 
9001:2015) มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต ่อสังคม (ISO 26000) มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม 
(SA 8000:2008) ระบบการจดัการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ขององคการแรงงานระหว่างประเทศ ILO-
OSH 2001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหลักการ
สากลสำคัญเพื่อการพัฒนากฎเกณฑ์การจ้างแรงงานท้ังส้ิน  

  ความน่าสนใจประการหนึ่ง ปรากฏอยู่ในประเด็นท่ีมีการกล่าวถึง “เสรีภาพ” ในการสมาคม
และการร่วมเจรจาต่อรองที่แม้ในบทบัญญัติกฎหมายแรงงานไทยเองได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการให้การรับรองการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองทาง
แรงงานไว้ในฐานะเป็น “สิทธิ” เท่านั้น ดังนี้แล้วการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับ มรท. ย่อมเป็น
การพัฒนากฎเกณฑ์ทางแรงงานที่เป็นไปโดยสมัครใจให้สอดคล้องกับหลักการแรงานสากล ที่แม้ไม่ได้มีการ
บัญญัติไว้ในกฎหมายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม 

  (1) มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการใช้แรงงาน ต่อเนื่องจากหัวข้อก่อนหน้านี้ เห็นได้ว่ารัฐบาล
ไทยได้ให้การยอมรับหลักการสากลที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการแรงงาน ทั้งในส่วนของมาตรฐานว่าด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability -SA) (Bureauveritas, ม.ป.ป.) และ มาตรฐานที่เกี่ยวกับการ
แรงงานซึ ่งกำหนดขึ ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( International Standard 
Organization – ISO) (ISO, n.d.) เช่น ISO 26000 ISO 45001 ในทางปฏิบัติ ก็ปรากฏว่าท้ังภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจต่างให้การยอมรับในมาตรฐานและหลักการดังกล่าวนี้เป็นอย่างมาก ดังนี้ ย่อมเป็นท่ีเข้าใจได้ว่าการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างแรงานในประเทศไทยนั้น นอกจากตัวบทกฎหมาย และมาตรฐานแรงงาน
ไทยแล้ว มาตรฐานสากลซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแรงงานก็เป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการที่คำนึงถึง
สิทธิแรงงานเช่นกัน 

  (2) แนวคิดสากลที่มีประเด็นเกี่ยวกับการแรงงาน เมื่อการละเมิดสิทธิแรงงานเพื่อประโยชน์
ในการประกอบการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และแพร่กระจายในวงกว้าง อันก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวท้ังต่อตัวผู้ใช้
แรงงานเอง และท้ายท่ีสุดต่อตัวผู้ประกอบการท่ีจะได้มาซึ่งลูกจ้างท่ีไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ 
จึงเกิดแนวคิดในการรณรงค์ให้การประกอบธุรกิจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิแรงงาน ซึ่งยอมรับ
ในเวทีสากลต่าง ๆ จนกลายเป็นกฎเกณฑ์หรือกติกาท่ีแม้จะไม่มีผลบังคับเฉกเช่นบทลงโทษของกฎหมาย แต่ก็
มีผลต่อความรู้สึกโดยสำนึกในฐานะบรรทัดฐานท่ีสากลยอมรับในการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม โดย
กติกาดังกล่าวได้แก่  

   (2.1) Sustainable Development Goals (SDGs) (United Nations, n.d.) อัน
เป็นแนวทางที่สหประชาชาติได้กำหนดขึ้น 17 ข้อเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันของประชาคมโลก  
ที ่คาดหวังว่าจะเกิดขึ ้นได้ภายใน ค.ศ. 2030 ทั ้งนี ้ม ีส่วนที ่เกี ่ยวกับการแรงงานประการหนึ ่งโดยตรง
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ประกอบด้วย ข้อท่ี 6 ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ ข้อท่ี 8 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การทำงานท่ีมีคุณค่า และข้อท่ี 10 การลดความเหล่ือมล้ำ และส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการแรงงานโดยทางอ้อมอีก
ประการหนึ่ง ได้แก่ ข้อที่ 1 ว่าด้วยการขจัดความยากจน ข้อที่ 2 การขจัดความหิวโหย ข้อที่ 4 การเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ข้อที่ 16 สันติภาพ ความยุติธรรม และการมีหลักนิติธรรมที่ดี และข้อที่ 17 การมีส่วน
ร่วมเพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

   (2.2) Decent Work (International Labour Organization, n.d.) การทำงาน
ท่ีมีคุณค่าเป็นหลักการข้อหนึ่งท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ยึดถือเป็นแนวทางในการใช้แรงงานสำหรับ
เวลาปัจจุบัน แนวคิดนี้ได้เริ่มปรากฏขึ้นต้ังแต่ ค.ศ. 2015 โดยท่ีประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ จากนั้นองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศได้ถือเป็นนโยบายการจ้างงานท่ีต้องประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ การมี
การงาน การได้รับการคุ้มครองทางแรงงาน การได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการเจรจาต่อรองด้านการ
แรงงาน อันเป็นวิถีใหม่เพื่อการคุ้มครองแรงงานที่ตอบสนองต่อลักษณะการจ้างงานในตลาดแรงงานปัจจุบัน 
ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดการจ้างแรงงานแบบเดิมที่ลูกจ้างควรได้รับการจ้างงานถาวรและมีงานทำตลอดช่วงวัย
ทำงานจนกระทั่งเกษียณอายุ มาเป็นการจ้างงานอาจเกิดขึ ้นได้ในลักษณะที่แตกต่างกันทั้งงานประจำ  
งานช่ัวคราว งานบางเวลา ท้ังนี้ การยอมรับในความหลากหลายของลักษณะงานเพียงแต่ต้องทำให้ลูกจ้างผู้ใช้
แรงงานสามารเข้าถึงหลักการทั้ง 4 ประการของการทำงานที่มีคุณค่าได้ย่อมถือว่าเป็นความมั่นคงในอาชีพ
หน้าท่ีการงานในภาวะปัจจุบันแล้วนั่นเอง 

   (2.3) Business and Human Right ( Business & Human Rights Resource 
Centre, n.d.)องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ไว้ในแนวปฏิบัติพื้นฐาน (UN Guiding Principles - UNGPs) โดยหลักการดังกล่าวประกอบด้วย การป้องกัน 
การคุ้มครองและเคารพต่อ และการเยียวยาสิทธิแรงงานของผู้ใช้แรงงานในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชนที ่การ
ประกอบธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 ต้องคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ ในส่วนของประเทศไทยนั้น 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่วนนี้
และกำหนดให้ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนงานท่ีสะท้อนให้เห็น
ถึงความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ประกอบการในชื่อเรียกว่า One report (สำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2564) ดังนี้ ถือได้ว่าเป็นพันธกิจที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยจำเป็นตอ้ง
ตระหนักและให้ความสำคัญในฐานะกติกาเกี่ยวกับการใช้แรงานในการประกอบกิจการโดยเฉพาะในกิจการท่ีมี
เงินลงทุนจำนวนมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป 

   (2.4) Doing Business (World Bank, n.d.) องค์การธนาคารโลกได้กำหนด
หลักเกณฑ์ที่เป็นตัวชี้วัดความเหมาะสมในการประกอบการและการลงทุนในแต่ละประเทศไว้ 12 ประการ
ด้วยกัน โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างแรงงานและการใช้แรงงานเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องสำคัญและ
จำเป็น (World Bank, 2020) สำหรับการประกอบธุรกิจโดยในภาพรวมธนาคารโลกได้สะท้อนให้เห็นว่าการมี
กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานที่สะดวกและคล่องตัวย่อมเป็นเรื่องที่ดีและไม่เป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการ ทว่า หลักการดังกล่าวนี้ย่อมต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานพื้นฐานด้วยประกอบกัน อันทำ
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ให้เป็นหน้าที่ท่ีรัฐผู้รับการลงทุนจำเป็นต้องพิเคราะห์และกำหนดกฎเกณฑ์การจ้างงานให้เกิดความสะดวกต่อ
ผู้ประกอบการแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่เป็นโทษหรือเป็นไปในทางท่ีทำให้เกิดการละเมิดสิทธิแรงงาน 

 โดยสรุป แนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวกับแรงงานดังกล่าวมานี้ อาจจะไม่เกี ่ยวข้องกับการจ้างงานในร ะบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลโดยตรง แต่การใส่ใจและให้ความสำคัญของผู้ประกอบกิจการในประเด็นดังกล่าวย่อมทำใหผู้้
ประกอบกิจการมีข้อมูลเสริมที่จะนำมาช่วยพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจของตนให้สนองรับกับความ
ต้องการของสังคมอย่างเป็นสากลอันจะส่งผลในเชิงบวกต่อการประกอบกิจการต่อไป 

3.7 วิเคราะห์ประเด็นเชิงกฎหมายด้านแรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัล 
 การจ้างและการปฏิบัติในปัจจุบันนั้นสามารถถูกส่งเสริม ดำเนินการผ่าน และมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลท
ฟอร์มดิจิทัลซึ่งเชื่อมต่อ แสดงผล และสื่อสารกันโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในสหภาพยุโรปปฏิสัมพันธ์
ในทางเศรษฐกิจดังกล่าวถูกเรียกได้ว่าเป็น “ระบบเศรษฐกิจแบบร่วมมือกัน (collaborative economy)” 
คณะกรรมาธิการยุโรป (EU Commission) ได้อธิบายว่าปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยผ่านแพลท
ฟอร์มซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กันโดยทำหน้าที่เป็นตลาดแบบเปิดสำหรับสินค้าและบริการ (EU 
Commission, 2016) โดยแฟลตฟอร์มดังกล่าวสามารถช่วยสนับสนุนการชำระเงิน ตลอดจนการระงับข้อ
พิพาทได้อีกด้วย (De Stefano and Aloisi, 2018, p.11) ระบบกฎหมายจำเป็นที่จะต้องมีศักยภาพที่จะ
รองรับปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนผ่านระบบออนไลน์ข้างต้น และอาจถูกถูกพัฒนาเพื่อรองรับ สนับสนุน และควบคุม
ปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มข้างต้นในจุดที่กฎหมายยังเป็นอุปสรรคต่อการประกอบการ หรือขาดศักยภาพใน
การควบคุมปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึน (De Stefano and Aloisi, 2018, p.16)   

 การวิเคราะห์ในส่วนนี้จำแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) การวิเคราะห์เชิงกฎหมายด้านการส่งเสริมการ
ขยายตัวในด้านการจ้างงานของเศรษฐกิจดิจิทัล และ (2) การวิเคราะห์เชิงกฎหมายด้านของการปกป้อง
คุ้มครอง และส่งเสริม การเจรจาหารือ ดังต่อไปนี้ 

3.7.1 วิเคราะห์เชิงกฎหมาย: การส่งเสริมการขยายตัวในด้านการจ้างงานของเศรษฐกิจดิจิทัล 
 เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มการจ้างงานในตลาดให้สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และ
แผนงานที่รัฐได้กำหนดหรือคาดหมายไว้ มาตราการเชิงส่งเสริมที่ให้ประโยชน์หรืออุดหนุนแก่การประกอบ
กิจการถือเป็นกลวิธีที ่สำคัญและจำเป็นเพื่อใช้ดึงดูดนักลงทุนและเจ้าของกิจการให้เข้ามาประกอบกิจการ 
อย่างไรก็ดี มาตรการส่งเสริมเช่นว่านี้จะมีลักษณะและรายละเอียดอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละประเทศว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีอำนวย เกื้อหนุน และสนองต่อความสนใจของนักลงทุน ในส่วน
ของประเทศไทยนั้น มาตราการเชิงส่งเสริมเพื่อการลงทุนและประกอบกิจการประกอบอาจจำแนกได้ 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ มาตรการเชิงพื้นท่ี (3.2.3.1) มาตการเชิงกิจการ (3.2.3.2) และมาตรการท่ีช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบการ (3.2.3.3) 
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  3.7.3.1 มาตรการเชิงพื้นที่  
  เมื่อการพัฒนาอย่างทั่วถึงในทุกอณาเขตของประเทศไม่ใช่เพียงการพัฒนาที่มีการกระจุกตัว
อยู่ในเมืองหลวง ปริมณฑล และเมืองใหญ่ ๆ คือความปรารถนาสูงสุดของแผนการลงทุนภายในของแต่ละ
ประเทศแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีพื้นท่ีหรืออาณาเขตห่างไกล และด้อยพัฒนาจะเป็นจุดท่ีรัฐต้องการเชิญชวน
ให้นักลงทุนได้เข้ามาประกอบการเพื่อร่วมพัฒนา สร้างชุมชน และเมือง อันจะทำให้เกิดความเจริญ การจ้าง
งาน และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น รวมถึงระบบขนส่งที่ทันสมัย ในอดีต (ก่อน พ.ศ. 2557) 
ประเทศไทยเองก็ได้ใช้แนวคิดดังกล่าวในการกำหนดสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่ได้ประกอบกิจการตาม
แนวทางของการส่งเสริมการลงทุน โดยมีการจำแนกเขตการส่งเสริมการลงทุนเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตท่ี 1 เป็น
เขตที ่มีระดับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมในระดับสูง เขตที ่ 2 เป็นเขตที ่มีระดับการพัฒนาของ
ภาคอุตสาหกรรมในระดับกลาง และเขตที่ 3 เป็นเขตที่มีระดับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมในระดับต่ำ 
ดังนี้ หากนักลงทุนได้เข้ามาประกอบกิจการในเขตท่ี 3 ซึ่งเป็นเขตท่ีมีความเจริญของพื้นท่ีค่อนข้างน้อย มีระบบ
สาธารณูปโภค และการคมนามคมท่ียังไม่พัฒนา ก็ย่อมทำให้นักลงทุนผู้นั้นได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริม
การลงทุนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการประกอบกิจการในเขตที่ 1 ซี่งเป็นเขตที่มีการพัฒนาเป็นชุมชนเมือง
และมีความหนาแน่ของการประกอบการสูงเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว การลงทุนในเขตที่ 1 ก็จะไม่ค่อยได้รับสิทธิ
ประโยชน์หรือการอุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐเท่าใดนัก ทว่า แผนการดังกล่าวได้ดำเนินอยู่เป็นเวลา 37 ปี (พ.ศ. 
2520 ถึง พ.ศ. 2557) แต่กลับปรากฏว่า วิธีการนี้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้ตามแผนงานได้
เท่าใดนัก ในเวลาต่อมาแนวทางของการส่งเสริมการลงทุนจึงได้เปลี่ยนไปโดยอาศัยกิจการที่รัฐต้องการให้
สนับสนุนเป็นตัวแปรท่ีจะให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการและนักลงทุน ดังจะได้กล่าวต่อไป 

  อย่างไรก็ดี ข้อพิจารณาอีกประการท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีในการประกอบกิจการก็คือ พื้นท่ี อันได้แก่ 
ที่ดิน และตัวโรงเรือนเป็นสิ่งสำคัญต่อการประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งโดยสภาพแล้วการประกอบอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมท่ีมีวัตถุอันตรายหรือของเสียเข้ามาเกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นเรื่องท่ีรัฐ
ต้องเข้ามาควบคุมดูแลเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้การประกอบกิจการส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินการ
ป้องกันและเยียวยา ด้วยเหตุนี้เอง แนวคิดในการจัดแผนผังเขตอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญท่ีนานาประเทศ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการกำกับการประกอบกิจการ ให้อุตสาหกรรมท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมต้องไปต้ังโรงเรือน
และที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตหรือพื้นที่ที่รัฐสามารถควบคุมได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน พืช และสัตว์ 
กระนั้น ในประเทศที่ถือการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็ได้ยึดหลักเสรีภาพในการใช้ทรัพย์สินของปัจเจก
บุคคลเป็นหลักการสำคัญในการบริหารประเทศด้วยประกอบกัน ด้วยเหตุนี้  การจะบังคับให้ประชาชนท่ี
ต้องการประกอบกิจการทุกรายจำต้องไปทำการงานในเขตท่ีรัฐประกาศกำหนดแต่เพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่ใช่
เร ื ่องที ่สามารถทำได้ง ่ายเพราะเป็นการขัดต่อเสรีภาพในการใช้ทรัพย์สินอันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที ่รัฐ
ประชาธิปไตยล้วนให้ความสำคัญ ดังนี้ การท่ีจะเชิญชวนผู้ประกอบการให้ไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบ
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่หรือบริเวณที่รัฐต้องการและไม่ขัดต่อเสรีภาพของปัจเจกบุคคลนั้น รัฐจึงต้องใช้
มาตรการท่ีเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการหากผู้ประกอบกิจการได้เข้ามาประกอบการในเขตท่ี
รัฐกำหนดไว้ ดังเห็นได้จากการท่ีพระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้นำหลักการดังกล่าว
มาบังคับใช้ 
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  พระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการจัดต้ัง 
“การนิคมแห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อจัดหาและประกาศพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยการ
จัดหาพื้นท่ีเช่นว่านี้อาจเป็นไปในลักษณะท่ีการนิคมได้เพิกถอนเขตซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ (เขตท่ีเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดินหรือเขตที ่สงวนไว้เพื ่อใช้ประโยชน์ในราชการร่วมกัน) ตามลำดับขั ้นตอนที ่กฎหมายกำหนด 
(พระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 36/1) หรืออาจร่วมลงทุนกับเอกชนผู้มีท่ีดินท่ี
เหมาะสมในการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมก็ได้ (พระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522, 
มาตรา 39 และมาตรา 39/1) สำหรับกิจการที่จัดตั้งขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมนั้นย่อมได้รับสิทธิประโยชน์
ตามท่ีพระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์เรื่องการ
ใช้ท่ีดินของผู้ลงทุนต่างด้าว (พระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 44) สิทธิในการนำ
แรงงานฝีมือต่างด้าวรวมถึงผู้ท่ีอยู่ในครอบครัวและอุปการะของบุคคลดังกล่าวเข้ามาทำงานและติดตามเข้ามา
ในประเทศไทย (พระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 45) สิทธิสำหรับชาวต่างด้าวท่ี
จะนำเงินลงทุน เงินปันผล หรือผลประโยชน์อื ่นใด รวมถึงเงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่มีข้อผูกพันกับ
ต่างประเทศ เพื่อส่งกลับออกไปยังต่างประเทศได้ (พระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522, 
มาตรา 47) ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่กล่าวมานี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนซึ่งได้ประกอบการในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมทั่วไปจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าสิทธิดังกล่าวมักจะเกิดประโยชน์แก่
นักลงทุนต่างด้าวมากกว่านักลงทุนไทย 

  อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นการประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมในส่วนที่เป็นเขต
ประกอบการค้าเสรีนั้น ผู้ประกอบการก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรทั้งที่เป็นศุลกากรขาเข้าและขา
ออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ ส่ิงพลอย
ได้ รวมถึงส่วนประกอบอื่นใดที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเฉกเช่นการได้รับสิทธิประโยชน์ในเขต
ปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (พระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522, มาตรา 48) 
ทว่า การได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ค่อนข้างจำกัดด้วยเหตุที่เขตประกอบการค้าเสรีในกำกับของการนิคม
อ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทยเองก ็ม ี เขตพ ื ้นท ี ่ท ี ่ จำก ัดซ ึ ่ งถ ูกกำหนดข ึ ้น ในพื้ นท ี ่บางส ่วนของ 
เขตนิคมอุตสาหกรรมบางแห่งนั่นเอง  

  นอกจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมาข้างต้นที่ผู ้ประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมพึง
ได้รับแล้ว สิทธิสำคัญอีกประการหนึ่งท่ีถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการคือ การประกอบ
กิจการท่ีมีการตั้งโรงงานจำพวกท่ีต้องขออนุญาตในการจัดต้ังหรือต้องแจ้งเพื่อการประกอบกิจการนั้น จะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องดำเนินกระบวนการดังกล่าวสำหรับกิจการท่ีประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม ด้วยเหตุท่ี 
เมื่อมีการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมย่อมต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์พื้นท่ีว่าสามารถรองรับการประกอบ
กิจการโรงงานท่ีต้องขออนุญาตได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อดีของการประกอบการในเขตพื้นท่ีท่ีรัฐกำหนดขึ้นเช่น
เขตนิคมอุตสาหกรรมก็คือ ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องดำเนินการทางเอกสารบางเรื่องให้เป็นข้อยุ่งยากในการ
ประกอบการ แต่นิคมอุตสาหกรรมท่ีสถานประกอบการต้ังอยู่นั่นเองจะเป็นผู้ช่วยประสานการยื่นเอกสารและ
ดำเนินการต่าง ๆ ในทางกฎหมายอันเป็นการลดขั้นตอนและความยุ่งยากของผู้ประกอบการในลักษณะของ 
One stop service อนึ่ง วิธีการประสานงานเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการของการประกอบกิจการ
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ดังกล่าวมานี้มีการนำมาใช้ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรมอีกโสตหนึ่งด้วย 

  3.7.3.2 มาตรการเชิงกิจการ  
  ดังได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้เกี่ยวกับมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนท่ีเดิมรัฐบาลไทยได้ใช้
ความเจริญทางพื้นท่ีเป็นตัวแปรในการกำหนดสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุน กระท่ัง พ.ศ. 
2557 เป็นต้นมารัฐบาลได้เปลี่ยนวิธีการอุดหนุนนักลงทุนในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมท่ี
ผู้ประกอบการได้ดำเนินการเป็นสำคัญ ไม่ได้คำนึงถึงพื้นท่ีเหมือนดังเช่นท่ีเคยเป็นมา กล่าวคือ การส่งเสริมการ
ลงทุนในปัจจุบันเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ประกอบคู่มือการส่งเสริม
การลงทุนท่ีประกาศใช้โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยประกอบด้วยแผนท่ัวไปมีกำหนดระยะเวลาใช้
งาน 7 ปี และแผนเฉพาะที่ใช้เงื ่อนไขพิเศษทั้งอาศัยเงื ่อนไขเชิงพื้นที่และเงื ่อนไขกิจการที่รัฐต้องการให้
ความสำคัญเป็นพิเศษมาเป็นตัวแปรในการกำหนดสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการลงทุนบางลักษณะกิจการ
เช่น กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการนำเครื่องจักรเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น การส่งเสริมกิจการท่ีดำเนินการในเขตส่ีจังหวัดภาคใต้ กิจการท่ีประกอบการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจการที่เกี ่ยวกับการลงทุนฐานราก และกิจการที ่เป็นการพัฒนาระบบรางและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในส่วนของกิจกรรมท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนนั้น ก็จะอิงกับแผนและนโนบายต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งใน
ปัจจุบันแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนได้ปรากฏลำดับความสำคัญท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนโดยเรียงลำดับ
ความสำคัญมากสุดที่ A1 ไล่เรียงลดลั่นลงไปเป็น A2 A3 A4 B1 จนถึงลำดับชั้น B2 เป็นลำดับที่ต่ำที่สุด  
อันหมายถึงกลุ่มกิจการท่ีได้รับประโยชน์อุดหนุนจากรัฐบาลค่อนข้างน้อยด้วยอาจเป็นกิจการท่ีมีการแข่งขันสูง
อยู่แล้วภายในประเทศ หรือผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดีจึง
ไม่จำเป็นต้องมีการดึงดูดนักลงทุนจากภายนอกประเทศเข้ามาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แต่อย่างใด ทั้งนี้ 
กิจกรรมใดจะถูกกำหนดให้อยู่ในลำดับช้ัน A1 - B2 นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่จะมีการทบทวนเพิ่มประเภทกิจกรรมที่ให้การอุดหนุนเป็นระยะ ๆ อีกทั้ง มีการทบทวนครั้งใหญ่เพื่อ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที ่รัฐให้การอุดหนุนในภาพรวมให้ทันต่อบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที ่มีพลวัตร  
ในระยะเวลาทุก ๆ 7 ปี 

  สำหรับสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับนั้น ประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ท่ี
นักลงทุนต่างด้าวสามารถเข้ามาพำนักในประเทศไทยด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดสิทธิในการพำนักที่มี
ระยะเวลายาวกว่าการเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งการจะเป็นเช่นนั้นได้ต้องปรากฏว่าการเข้ามาของต่างด้าว
เป็นไปเพื่อการศึกษาลู่ทางในการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, 
มาตรา 24) สิทธิประโยชน์ในการทำงานของคนต่างด้าวซึ ่งเป็นแรงงานฝีมือและการเข้ามาพำนักใน
ราชอาณาจักรของบุคคลท่ีอยู่ในอุปการะของต่างด้าวดังกล่าว (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, 
มาตรา 25) สิทธิที่ต่างด้าวซึ่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสามารถถือครองท่ีดินได้มากกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายที่ดิน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 27) สิทธิที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนท้ังไทยและต่างด้าวจะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร (พระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 28 และมาตรา 29) และได้รับการลดหย่อนอากรสำหรับวัตถุดิบท่ี
จำเป็นในการผลิต (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 30) อีกทั้ง สิทธิในการยกเว้นภาษี
เงินได้ของผู้ประกอบการเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 8 ปี และสามารถเก็บขาดทุนสะสมไว้เพื่อคำนวณภาษีได้
อีก 5 ปี รวมทั้งสิ ้นเป็นระยะสูงสุด 13 ปีที ่ผู ้ประกอบการอาจได้รับประโยชน์ที ่จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
(พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 31 และมาตรา 31/1) ตลอดจนเงินปันผลจากกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
กำหนดขึ้นก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้เช่นกัน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.  
2520, มาตรา 33) 

  การคุ้มกันและประกันความเป็นอิสระในการประกอบการจากรัฐผู ้ให้การส่งเสริมถือเป็น
หลักการสากลท่ีนานาประเทศต่างยอมรับ และแน่นอนว่าในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ก็ได้
บัญญัติถึงหลักการดังกล่าวไว้ ไม่ว่าจะเป็น การที่รัฐบาลจะไม่โอนกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมา
เป็นของรัฐ (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 43) การท่ีรัฐบาลจะไม่ประกอบการค้าแข่ง 
(พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, หน้า 44) การที่รัฐบาลจะไม่ทำการผูกขาด (พระราชบัญญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตราท 45) การที่รัฐบาลจะไม่ควบคุมราคาจำหน่ายสินค้าที่ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมได้ผลิตขึ้น (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 46) การท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมจะไม่
ถูกกีดกันการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา  47) 
การที่รัฐจะไม่ให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับยกเว้นอากรขา
เข้าซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตเป็นชนิดหรือลักษณะเดียวกับที่ให้สิทธิกับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 48) เป็นต้น 

  อย่างไรก็ตาม แม้สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนพึงมีสิทธิได้รับตามท่ีกฎหมาย
กำหนดนั้นจะมีมากนานับประการ แต่วิธีการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ขอรับการส่งเสริม
การลงทุนต้องร้องขอจากรัฐโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการ
ประเภทและลักษณะเดียวกันก็อาจได้รับสิทธิประโยชน์ที ่แตกต่างกันทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงท่ี
คณะกรรมการฯ เห็นชอบและได้เสนอให้ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาและยอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม 
กอปรกับบุคคลท่ีจะขอรับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนได้นั้นต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งมีสถานะเป็นบริษัท 
มูลนิธิ หรือสหกรณ์ เท่านั้น (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, มาตรา 17) อันย่อมเข้าใจได้ว่าแม้
สิทธิประโยชน์ที่รัฐให้กับเอกชนผู้ลงทุนโดยใช้เกณฑ์กิจการเป็นตัวแปรในการพิจารณาเห็นชอบจะมีขอบเขต
ของสิทธิประโยชน์ที่กว้างขวางกว่าการให้สิทธิประโยชน์ที่พิจารณาจากเกณฑ์พื้นที่ (กรณีนิคมอุตสาหกรรม) 
เป็นกรอบในการพิจารณา แต่บุคคลท่ีจะได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ (ภายใต้เกณฑ์กิจการ) นั้นก็ค่อนข้างจำกัดกว่า 
อีกทั้งเงื่อนไขที่จะได้มาก็มีความเฉพาะเจาะจงแต่ละรายมากกว่า ซึ่งก็อาจถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ควรหยิบมา
พิจารณาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบมีเอกภาพในการให้สิทธิหรือการช่วยเหลืออุดหนุนกับ
ผู้ลงทุน เพราะท่ีปรากฏในปัจจุบันนี้ แม้กฎหมายท่ีให้การส่งเสริมจะเป็นกฎหมายคนละฉบับกันซึ่งย่อมเข้าใจ
ที่มาและเหตุผลการให้การสนับสนุนที่แตกต่างได้ แต่ดูเหมือนกันยังขาดการศึกษาที่เป็นไปในลักษณะการบูร
ณาการให้นักลงทุนสามารถเข้าใจภาพรวมโครงการการอุดหนุนหรือส่งเสริมการประกอบกิจการของรัฐบาล
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ไทยได้อย่างเป็นองค์กรวมอันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีพลวัตรสูงใน
สังคมดิจิทัล 

  3.7.3.3 มาตรการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ 
   ในส่วนของมาตรการข้อนี้ย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนให้กับ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการเพิ่มเงินสดหมุนเวียนเพื่อให้ผู ้ประกอบการมีสภาพคล่องมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้
รัฐบาลเองก็ได้เร่งสนับสนุนให้สถานบันการเงินลดภาระและการพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบกิจการท่ีกู้ยืมเงิน
ไปประกอบการและต้องประสบภัยภาวะการระบาดของโรคโควิค-19 ตามสมควรและความเหมาะ นอกจากนี้
แล้ว ก็ยังมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยทั่วไปในกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน อีกทั้งสนับสนุนให้มีการแปลง
สินทรัพย์ให้กลายเป็นทุนหมุนเวียนได้ง่ายเช่น ตัวอย่างเช่น กรณีของพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องจักร 
พ.ศ. 2514 ท่ียอมรับว่าเครื่องจักรนั้นโดยสภาพมีมูลค่าสูง  

อย่างไรก็ดี ด้วยสถานะของเครื่องจักรที่เป็นสังหาริมทรัพย์แล้วการนำเครื่องจักรเอาไปเป็นทรัพย์ท่ี
เป็นหลักประกันก็สามารถกระทำได้แต่โดยการจำนำโดยสภาพ ซึ่งการจำนำนี้จะต้องมีการส่งมอบทรัพย์จำนำ
ให้กับผู้รับจำนำ ซึ่งหากเป็นกรณีของเครื่องจักรก็จะทำให้ผู้จำนำซึ่งก็คือผู้ประกอบกิจการไม่อาจใช้ประโยชน์
จากตัวเครื่องจักรที่นำไปจำนำได้ ด้วยเหตุนี้เองพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 จึงได้
อนุญาตให้เครื่องจักรบางประเภทสามารถนำไปจดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ได้ และเครื่องจักรท่ีได้จดทะเบียน
แสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็ย่อมนำไปเป็นหลักประกันด้วยวิธีการจำนองได้ อันทำให้ผู้จำนอง (ผู้ประกอบกิจการ) ไม่
ต้องส่งมอบทรัพย์ให้กับผู้รับจำนอง แต่ทำให้ผู้จำนองซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการนั้นได้รับเงินสดมาใช้หมุนเวียนใน
กิจการอีกท้ังยังได้ครอบครองเครื่องจักรไว้ใช้ในกระบวนการผลิตอันทำให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าและบริการ
ในตลาดต่อไป  

 หลักการในลักษณะเดียวกันนี้ต่อมาได้ถูกขยายกรอบแนวคิดให้กว้างกว่าเดิมเพื่อประโยชน์ต่อการ
ประกอบกิจการ โดยสนับสนุนให้มีการแปลงสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการถือครองเป็นมูลค่าเพื่อใช้ลงทุนในการ
ประกอบกิจการได้มากขึ้น อันเป็นท่ีมาของ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ประกาศใช้ขึ้นบนพื้นฐานของเหตุผลที่ว่า แหล่งเงินทุนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการเจริญเติบโตของการ
ประกอบธุรกิจ กล่าวคือการท่ีธุรกิจจะมั่นคงและเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยแหล่ง
เงินจากภายนอก เช่นการกู้ยืม หรือการระดมทุนโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อกระจายความเส่ียงทางด้านการเงิน และ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของบริษัทในการแข่งขันในตลาด ในอดีต การเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามกฎหมายไทย
นั้นได้มีอยู่อย่างจำกัด โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเกี่ยวกับการร่วมทุนไว้ในหมวดหุ้นส่วน
และบริษัท และ บัญญัติวิธีการเปล่ียนทรัพย์สินเป็นทุนโดยวิธีการจำนำหรือจำนอง แต่การจำนำหรือจำนองนั้น
ก็ติดปัญหาว่า การจำนำนั้นจะต้องส่งมอบทรัพย์สิน ซึ่งหากทรัพย์สินนั้นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ ก็จะ
ส่งผลให้ผู ้จำนำต้องเสียโอกาสในการหารายได้หรือประกอบอาชีพจากทรัพย์สินนั้นไป ส่วนการจำนองนั้น 
กฎหมายได้บัญญัติประเภทของทรัพย์สินท่ีสามารถจำนองได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์ท่ีต้องจด
ทะเบียนซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้น ปัญหาดังเช่นที่ได้กล่าวมานี้ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยวิธีการ
กู้ยืมนั้นมีข้อจำกัด โดยมีเพียงไม่กี่วิธีการเท่านั้น จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดการออกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 
ให้สามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่า มาสร้างเป็นหลักประกันได้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน เพื่อสร้างความ
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สะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับภาคธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจที่จะส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดสาระสำคัญ
โดยสังเขปไว้ว่า สถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น (พระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, มาตรา 7) ท่ีสามารถรับหลักประกันทางธุรกิจได้ (พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2558, มาตรา 8) ซึ่งการรับหลักประกันดังกล่าวต้องเป็นไปตามกำหนดเงื่อนไขทางสัญญาหลักประกัน 
(พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, มาตรา 12 และมาตรา 13) โดยผู้ให้หลักประกันมีสิทธิ
ครอบครอง ใช้สอย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่ายโอน และจำนองทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน รวมทั้งใช้เป็น
หลักประกัน ใช้ในการผลิต นำไปรวมเข้ากับทรัพย์สินอื่น ใช้ไปส้ินไปในกรณีท่ีครอบครองเพื่อการใช้ส้ินเปลือง 
และได้ดอกผลของทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกัน (พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, มาตรา 22) 
แต่ทั้งนี้ผู ้ให้หลักประกันต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สินของทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้ถูกต้อง (พระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, มาตรา 24) และเมื่อผู้ให้หลักประกันผิดนัดชำระหนี้อันทำให้ต้องมีการ
บังคับเอากับหลักประกัน พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ก็ได้กำหนดวิธีการบังคับเอากับ
หลักประกันไว้ 3 ประการสำคัญด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรก เป็นการบังคับหลักประกันท่ีเป็นทรัพย์สิน ผู้รับ
หลักประกันอาจบังคับหลักประกันโดยให้ทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ หรือโดยจำหน่ายทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกัน (พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, มาตรา 36) ประการที่สอง การบังคับ
หลักประกันในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเป็นหลักประกันเป็นสิทธิในเงินฝากในสถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกันอาจนำ
เงินดังกล่าวหักชำระหนี้ได้ทันทีเมื่อมีเหตุบังคับตามหลักประกัน (พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 
2558, มาตรา 43) และประการท่ีสาม การบังคับหลักประกันท่ีเป็นกิจการให้ดำเนินการโดยจำหน่ายทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกัน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กำหนด โดยผู้บังคับหลักประกันเป็น
ผู้ทำการไต่สวน ข้อเท็จจริง กำหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการจำหน่ายกิจการ และจัด สรรเงินชำระหนี ้แก่
เจ้าหนี้ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, มาตรา 46 – มาตรา 53) อันสะท้อนทิศทางของ
กฎหมายที่ต้องการเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการมีวิถีทางเพื่อสามารถประกอบกิจการได้อย่างหลากหลาย 
โดยได้รับโอกาสและช่องทางในการประกอบกิจการมากขึ้นภายใต้การอุดหนุนของรัฐเรื ่องการแปลงมูลค่า
สินทรัพย์ท่ีผู้ประกอบการถือครองนั่นเอง 

3.7.2 วิเคราะห์เชิงกฎหมาย: ประกันสังคม การปกป้องคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมการเจรจา
หารือ 
 ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีท้ังบทกฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการจ้างงานสำหรับ
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลค่อนข้างทันสมัย อย่างไรก็ดี หากพิจารณาลงในรายละเอียดของกฎหมายและแนวปฏิบัติ
เหล่านั้นย่อมพบปัญหาและข้อท้าทายท่ีชวนให้คิดได้ว่าหากคำถามเหล่านี้ได้รับการศึกษาพัฒนาต่อไปย่อมเป็น
ประโยชน์และทำให้การจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันอาจจำแนกได้เป็น  
4 ส่วนสำคัญคือ (1) บทบัญญัติเชิงรูปแบบ (2)  ส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติเชิงเนื้อหา (3) ส่วนท่ีเกี่ยวกับการนำ
แนวปฏิบัติมาใช้บังคับเป็นส่วนเสริมของบทบัญญัติเพื่อให้การจ้างแรงงานเกิดประสิทธิผลแท้จริงและ (4) ส่วน
เสริมอื่น ๆ ท่ีเป็นข้อพิจารณาสำคัญอันทำให้เกิดการคุ้มครองแรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างบูรณาการ  
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3.7.2.1 ประเด็นเร่ืองรูปแบบของบทบัญญัติกฎหมายแรงงาน 
  เนื่องจากประเทศไทยไม่มีประมวลกฎหมายแรงงาน ดังนั้นกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
แรงงานจะปรากฏในรูปของพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 14 ฉบับหลักทำให้เกิดปัญหา
การใช้กฎหมายเพราะกรอบการใช้บังคับกฎหมายแต่ละฉบับว่ามีขอบเขตเกี่ยวกับกิจการและบุคคลซึ่ งอยู่
ภายใต้การบังคับใช้ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ในทางปฏิบัตินั้นบุคคลสองคนทำงานลักษณะเดียวกันแต่ทำงาน
ให้กับหน่วยงานต่างกัน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายท่ีต่างกัน ตัวอย่างดังกล่าว ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
อุปสรรคในการทำงานความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นแม้
ในสภาพการจ้างงานสามัญทั่วไปที่เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเท่าใดนัก อันทำให้เกิดข้อคำถามต่าง ๆ ถึง
การเข้าถึงการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานท่ีเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนความเป็นไปได้ท่ี
ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานเข้าใจในสิทธิต่าง ๆ ของตนอันเนื่องจากการทำงาน 

  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้ปรากฏความพยายามในการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน 
เพื่อให้ผู้จ้างงานและผู้ใช้แรงงานเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีระหว่างกันอย่างเป็นเอกภาพ (คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย, 2558) แต่ด้วยบริบททางการเมือง และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนก็ไม่
อาจทำให้ประมวลกฎหมายเช่นว่านี้สำเร็จลงได้ อันทำให้เกิดประเด็นพิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสมท่ี
ประเทศไทยควรมีการพัฒนาและศึกษาต่อยอดในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานต่อไป 
หรือแท้จริงแล้วเนื้อหาและการจัดหมวดหมู่ในร่างประมวลกฎหมายแรงงานที่ผ่านมายังไม่สอดรับกับลักษณะ
ตลาดแรงงานไทยที่มีความพิเศษเฉพาะ หรือยังมีประเด็นสำคัญที่จำต้องพิจารณาร่วมกันระหว่างภาคีสังคมท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 3.7.2.2 ประเด็นเร่ืองเนื้อหาของบทบัญญัติกฎหมายแรงงาน 
  ในบรรดากฎหมายลำดับศักดิ์พระราชบัญญัติทั้ง 14 ฉบับ อาจพิจารณาได้ว่า ภาพรวมแล้ว
กฎหมายแรงงานไทยมีคำถามหรือประเด็นท่ีควรพิจารณาเพื่อศึกษาต่อยอดให้สอดรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
ดังนี้ 

(1) ปัญหาความเท่าเทียมในการเข้าถึงตลาดแรงงาน  
  กรณีท่ีคนหางานในต่างประเทศติดต่อโดยตรงกับบุคคลท่ีสัญญาว่าจะรับตนเข้าทำงานโดยไม่
ผ่านสำนักงานจัดหางาน เมื่อมีการการผิดสัญญาเกิดขึ้น พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 
2528 ก็ไม่สามารถลงโทษอย่างใดกับบุคคลกลุ่มนี้ได้ หรือปัญหาการการกำหนดเงื่อนไขบางอย่างอันไม่ยอมรับ
ความหลากหลายทางเพศ หรือความแตกต่างในด้านอื่น เช่น ศาสนา เช้ือชาติ ลัทธิความเช่ือ ในการสมัครงาน 
ซึ่งแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดเรื่องความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ
ระหว่างหญิงและชายในการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นฐานการไม่เลือกปฏิบัติ
ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ แม้ว่าได้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แต่
กฎหมายฉบับดังกล่าวก็ยังไม่สนองตอบต่อข้อคำถามเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยอาศัยความแตกต่างใน
พื้นฐานข้อเท็จจริงประการอื่นได้อย่างครบถ้วน อีกท้ังการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ ก็เกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อคู่สัญญาได้มีการทำสัญญาจ้างแรงงานขึ้นแล้วเท่านั้น ดังนี้ ในภาพรวมพระราชบัญญัติจัดหางาน
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และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ยังไม่มีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองเรื่องการเข้าถึงตลาดแรงงานอย่างเท่าเทียม
และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

  (2) ปัญหาเก่ียวกับการคุ้มครองแรงงานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  
  บทกฎหมายแรงงานแต่ละฉบับได้กำหนดข้อยกเว้นการไม่ใช้บังคับกับกิจการและบุคคลบาง
ประเภทไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับบุคคลบางประเภทอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายบางบทมาตราตาม
ลักษณะของงานที่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณะเฉพาะ อีกทั้ง ลักษณะงานบางประเภทถูกกำหนดให้มี
การคุ้มครองโดยกฎหมายพิเศษ เช่น ครูในโรงเรียนเอกชน แต่ทั้งนี้ไม่ปรากฏกฎหมายลำดับรองที่ออกมารับ
เรือนกับบทบัญญัติในลำดับศักดิ์พระราชบัญญัติทำให้เกิดเป็นข้อคำถามการคุ้มครองแรงงานในงานประเภทนั้น 
ๆ ว่าควรเป็นอย่างไร มากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม 

  (3) ปัญหาการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานที่ถูกจ้างงานตามวิถีการจ้างงานแบบใหม่ 
  ภายใต้หลักความเสมอภาคและการเคารพในสิทธิแรงงานนั้น การให้ความคุ้มครองกับลูกจ้าง
ผู้ใช้แรงงานต้องมีความเท่าเทียมเสมอภาคกันโดยไม่จำต้องคำนึงถึงนิติสัมพันธ์ในการจ้างแรงงานอย่างเดียว
เสมอไป แม้ว่าสัญญาจะเป็นสัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างเหมาค่าแรง สัญญาจ้างเพื่อรับงานไปทำท่ีบ้าน การ
จ้างผ่านแพลตฟอร์ม อันเป็นลักษณะสัญญาจ้างที่เกิดขึ้นมาใหม่ ๆ ก็ตาม หากบุคคลนั้นเป็นผู้ใช้แรงงานที่ทำ
การงานอันเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการก็ควรได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานสากล ท้ังนี้ กฎหมาย
แรงงานไทย ได้ให้ความคุ ้มครองกับผู ้ใช้แรงงาน โดยยึดติดกับกรอบ “อำนาจบัญชาหรือการสั่งการ”  
ในปริมณฑลของสัญญาจ้างแรงงานเป็นสำคัญ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การจ้างงานในปัจจุบันที่มี
ลักษณะและวิธีการจ้างซึ่งแตกต่างและเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก โดยวิธีการใช้แรงงานแบบใหม่นั้น 
สัญญาจ้างระหว่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานได้กลายเป็นสัญญาจ้างทำของ หรือสัญญาจ้างอย่างอื่นที่ไม่ใช่
สัญญาจ้างแรงงานเสียส่วนใหญ่ ผลที่ตามมาคือผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ตามกฎหมายแรงงาน ทำให้เกิดปัญหาท่ีต้องพิจารณาเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์พิเศษเพื่อการคุ้มครองแรงงานในแต่
ละลักษณะงานเป็นการเฉพาะ ภายใต้หลักการท่ีว่าการทำงานในลักษณะงานเหมือนกันควรได้รับการปฏิบั ติท่ี
เท่าเทียมกัน ซึ่งกรอบแนวคิดเช่นว่านี้แม้จะทำให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานได้รับความคุ้มครองก็ตา แต่ต้องอาศัย
ประสบการณ์ของตลาดแรงงานและระยะเวลาในการกำหนดกฎเกณฑ์อันทำให้กฎหมายแรงงานท่ีตราขึ้นเพื่อ
คุ้มครองลูกจ้างผู้ใช้แรงงานนั้นมีความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ด้วยเหตุนี้เอง จึงอาจจำเป็นต้องพิจารณาว่า แนวทางการใช้ข้อเท็จจริงเป็นมาตรวัดอำนาจบังคับบัญชาระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างในปัจจุบันกับในอดีตท่ีผ่านมานั้นมีความแตกต่างกัน ด้วยบริบทและความต้องการของสังคม
และเศรษฐกิจที่ผันแปรย่อมทำให้กรอบการใช้และวิธีการใช้อำนาจบังคับบัญชานั้นได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยท่ี
แตกต่าง 

  (4) ปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  ในเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกโอกาส โดยกฎหมายเกี่ยวกับการ
พัฒนาฝีมือแรงงานไทยมิได้กำหนดเนื้อหาอันเป็นสารัตถะในการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยไว้ เพียงแต่กำหนด
กลไกที่จะทำให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการปฏิบัติตามกลไกเช่นว่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถ
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นำเอาค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นไปใช้ลดหย่อนภาระบางประการสำหรับการประกอบกิจการได้เท่านั้น อันทำให้กลไก
ดังกล่าวนี้มีลักษณะจูงใจมากกว่าบังคับให้ผู้ประกอบการต้องทำการฝึกหรือพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยเหตุนี้ 
เพื่อให้ศักยภาพแรงงานในยุคดิจิทัลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็วจึงอาจ
จำต้องมีกติกาหรือกฎเกณฑ์เชิงบังคับให้กับกิจการทุกขนาดสถานประกอบการตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่ 

  (5) ปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  ความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญต่อทั้งชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และศักยภาพของ
กิจการที่ไม่ควรสูญเสียแรงงานที่มีฝีมือไปด้วยเหตุที ่ไม่ระมัดระวังให้ดีพอ ปัจจุบัน พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2553 ได้กำหนดกฎเกณฑ์ท่ีสามารถใช้คุ้มครอง
ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานได้กว้างขวางกว่าที่เป็นมาในอดีต อย่างไรก็ดี เงื ่อนไขบางประการเพื่อการพัฒนาบท
กฎหมายกลับยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น กรณีที่กำหนดให้
เอกชนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจความปลอดภัยได้ แต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่าฝ่ายรัฐเองที่มีข้อกังวล
เกี่ยวกับอำนาจในการเข้าตรวจสถานท่ี ค้น ยึด อายัด และกระทำการอื่นใดท่ีเอกชนซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจ
ความปลอดภัยฯ จำเป็นต้องกระทำเพื่อให้การตรวจเป็นไปโดยสมบูรณ์ แต่การกระทำนั้นติดด้วยข้อห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญาท่ีกำหนดให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองจึงกลายเป็นข้อคำถามถึงความไม่มีประสิทธิภาพของกฎหมายท่ีเกิดจากปัญหาการไม่มุ่ง
พัฒนาในกลไกที่แม้กฎหมายได้ยอมรับให้มีขึ้นได้แต่ด้วยข้อกังวลที่ไม่ยอมก้าวข้ามผ่านกรอบความคิดเดิม ๆ 
อันเป็นผลให้การพัฒนากฎหมายเกิดความชะลอตัว โดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันท่ีสภาพการจ้างและบริบทการ
ทำงานมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้างมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนำ
กลไกและเครื่องมือท่ีกฎหมายรองรับมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลแท้จริง 

  (6) ปัญหาเก่ียวกับการร่วมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง (การแรงงานสัมพันธ์)  
  แม้ว่าการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองอันเป็นฐานคิดของการเจรจาทางสังคมจะได้รับการ
ยอมรับในบทกฎหมายแรงงานไทยในฐานะกลไกสำคัญเพื่อการจ้างงานที่ตอบสนองต่อแนวคิดการทำงานที่มี
คุณค่าขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดังปรากฏในบทบัญญัติทั่วไป กล่าวคือ พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมนักกีฬาอาชีพฯ ก็ตาม แต่ในภาพรวม
สรุปได้ว่า แท้จริงแล้วการเจรจาทางสังคมที่ชอบด้วยบทกฎหมายแรงงานนั้นมีสถานะเป็นเพียง “สิทธิ”  
ท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานรับรองแต่เพียงเฉพาะภายในกรอบและขอบเขตจำกัดท่ีเอกชนผู้ประสงค์ใน
สิทธิดังกล่าวจำเป็นต้องขออนุญาตจากรัฐ กับทั้งเป็นสิทธิเฉพาะสำหรับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น บุคคลต่าง
ด้าวมีเพียงสิทธิในการเข้าร่วมสมาคมที่ยังไม่อาจจัดตั้งสหภาพของตน และไม่สามารถบริหารจัดการสหภาพ
ของตนได้ด้วยตนเอง อีกทั้งการจะจัดตั้งสหภาพที่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องเป็นลูกจ้างภายใต้
สัญญาจ้างแรงงานซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทการจ้างงานที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มี
การจ้างงานในหลากหลายรูปแบบ และการจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงานเองอาจไม่ใช่สาระสำคัญในการทำ
สัญญาจ้างสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นี้  
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  นอกจากนี้แล้วอาจตั ้งข้อสังเกตอีกประการหนึ่งได้ในส่วนของการแรงงานสัมพันธ์ของ
บุคลากรภาครัฐได้ว่า รัฐวิสาหกิจมีบทบาทสำคัญในระบบการจ้างงานเศรษฐกิจดิจิทัล ทว่า การแรงงานสัมพันธ์
ไทยจำกัดแต่เฉพาะในภาคเอกชน แต่บุคลากรในภาครัฐวิสาหกิจ และภาครัฐนั้น มีสิทธิดังกล่าวในวงจำกัด 
และ/หรือไม่มีเลยตามแต่สถานะ สิทธิในการนัดหยุดงานและปิดงานซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง
ของฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามในกิจการรัฐวิสาหกิจ ส่วนภาครัฐนั้น ปัจจุบันประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองเลย อันทำให้อาจคิดได้ว่าระบบเศรษฐกิจ
แบบใหม่ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาสิทธิในการเจรจาต่อรองทางสังคมสำหรับบุคลากรภาครัฐที่ควรยกระดับให้
เท่าเทียมกับภาคเอกชน และบุคลากรภาครัฐเองก็ควรเข้าถึงสิทธิในการเจรจาทางสังคมเพื่อประโยชน์ในการ
ขับเคล่ือนการแรงงานร่วมกันอีกส่วนหนึ่งด้วย 

  (7) ปัญหาเก่ียวกับการระงับข้อพิพาทแรงงาน  
  ปัญหาส่วนนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กฎหมายแรงงานไทยไม่ได้ถูกประมวลรวมไว้เป็น
เอกสารฉบับเดียวเมื่อเกิดข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิในทางแรงงานขึ้น มักจะมีการเข้าใจว่าเป็นเรื่องท่ี
ต้องดำเนินการฟ้องร้องไปยังศาลแรงงาน แต่ผู ้ถูกกระทบสิทธิต้องทราบเป็นเบื้ องต้นก่อนว่าเหตุแห่งการ
เรียกร้องนั้นเกิดขึ้นตามบทบัญญัติฉบับใด และบทบัญญัติฉบับนั้นได้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือกระบวนการใน
การระงับข้อพิพาทโดยเจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้เป็นเบ้ืองต้นหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกกระทบสิทธิอาจ
ต้องดำเนินการเสียก่อนจึงนำเรื่องสู่ศาลแรงงานได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการการนำหลักเสรีภาพในการแสดง
เจตนามาใช้ในระบบกฎหมายแรงงานของไทยที่ปล่อยให้เป็นเสรีโดยแท้ของคู่สัญญาในการกำหนดเงื่อนไข
สัญญาอย่างไรก็ได้หากเงื่อนไขนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติกฎหมายที่กำหนดไว้ ทำให้สัญญาจ้างแรงงาน
เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ และมีเนื้อหาหลากหลายตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาได้ นำมาสู่การเลิกจ้างโดยไม่แจ้ง
เหตุผลท่ีลูกจ้างคิดว่าไม่เป็นธรรมและไม่เป็นท่ียอมรับอย่างสากล ข้อเท็จจริงดังท่ีได้นำเสนอมานี้ยอมสามารถ
เป็นข้อคิดท่ีดีเพื่อการพัฒนากระบวนการในการระงับข้อพิพาทแรงงานไทยให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบท
การจ้างงานที่มีพลวัตรและเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการจ้างงานวิถีใหม่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอาจทำให้
เกิดข้อคิดที่ว่า เขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานของศาลแรงงานควรขยายเพิ่มมากขึ้นให้
ครอบคลุมวิถีการจ้างงานแบบต่าง ๆ ไปมากกว่าเดิมที่จำกัดเฉพาะการจ้างงานในสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้น 
ตลอดจนการเรียกร้องโดยใช้ประเด็นข้อพิพาทเป็นตัวแปรกำหนดเขตอำนาจศาลและคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอำนาจในการวินิจฉัยช้ีขาดอย่างไม่เป็นระบบอาจทำให้ประชาชนท่ัวไปเข้าถึงและทำความเข้ าใจ
กับระบบดังกล่าวได้ยากยิ่งอันทำให้กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถเกิดข้ึนได้ตามเจตนารมณ์แท้จริง 

  (8) ปัญหาเก่ียวกับการขาดซ่ึงรายละเอียดในบทบัญญัติกฎหมาย โดยเฉพาะการคุ้มครอง
แรงงานบางประเภทเป็นการเฉพาะ  
  เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กฎเกณฑ์และกติกาต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการจ้างงานต้องสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับลักษณะ บริบทเฉพาะ และธรรมชาติของ
งานนั้น ๆ ด้วยเหตุนี ้เอง จึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็น 
แรงงานเกษตรกรรม แรงงานที่เกี ่ยวกับการขนส่งทางบก แรงงานทางทะเล แรงงานในงานประมงให้มี
รายละเอียดที่สนองตอบต่อบริบทและลักษณะอันเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ปัจจุบันปรากฏบทบัญญัติทั้งที่เป็น
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กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ยังคงขาดรายละเอียดอันนำมาซึ่งการปฏิบัติ
ท่ีสมบูรณ์ โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรมอาจเป็นตัวอย่างท่ีดีในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาต่อไปด้วย
เหตุท่ีกิจกรรมการทำงานส่วนนี้สอคล้องกับนโยบายของประเทศท่ีเกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะอันถือได้ว่าเป็นการ
จ้างงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 

  (9) ปัญหาเก่ียวกับบทบัญญัติในกลุ่มกฎหมายความม่ันคงทางสังคม 
   ในเบื้องต้นจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่า ระบบความมั่นคงทางสังคม หากเปรียบเทียบหลักการ
สากลท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดขึ้นสำหรับการเยียวยาภัยทางสังคมเพื่อให้เกิดความมั่นคงใน
สังคมกับกฎหมายของไทยแล้ว กฎหมายของไทยยังคงขาดความชัดเจน ตัวอย่างเช่น การนำบทบัญญัติว่าด้วย 
“เงินทดแทน” ไปบัญญัติรวมไว้กับกฎหมายแรงงาน เพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลักษณะของ
กฎหมายเงินทดแทนว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแรงงานซึ่งอันที่ความจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
เกี่ยวกับความมมั่นคงของสังคม หรือการบริหารจัดการงานประกันสังคมอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น กรณีการ
เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 และมาตรการอุดหนุนอื่น ๆ ของรัฐ 
โดยสิทธิที่จะได้รับก็มีความไม่ชัดเจน คลุมเครือ อีกท้ังการจ่ายสิทธิก็ยังมีข้อผิดพลาดอันทำให้เกิดการเรียกคืน
เงินจากผู้รับประโยชน์ดังปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ดังนี้แล้ว ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การกำหนดสิทธิ
ประโยชน์ในความมั่นคงทางสังคมควรมีความชัดเจนและครอบคลุมในวิชาชีพและงานให้รอบด้านไม่จำกัดแต่
เฉพาะในงานท่ีอยู่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานเท่านั้น อย่างไรก็ดี อาจเกิดปัญหาและข้อถกเถียงได้ว่าแม้ในระบบ
การจ้างแรงงานทั่วไปนั้น การคุ้มครองทางสังคมยังมีความคลุมเครือไม่ชัดแจ้งแล้วการจ้างงานในลักษณะอื่น
โดยเฉพาะในระบบใหม่อย่างเศรษฐกิจดิจิทัลจะชัดแจ้งได้อย่างไร แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นคำถามข้อนี้ถือ
ได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ จำเป็นและเร่งด่วนด้วยเหตุที่ความคุ้มครองทางสังคมเองเป็นหนึ่งใน 4 เสาหลักของ
หลักคิดในการคุ้มครองทางสังคมซึ่งเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานท่ีมีคุณค่าอันเป็นสารัตถะสำคัญ
ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเอง  

 3.7.2.3 ประเด็นปัญหาที่เก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
 บทกฎหมายแรงงานหลายฉบับของไทยมีเนื้อหาค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ในการนำมาปรับใช้จริงกลับพบ
อุปสรรคมากน้อยตามกรณี ทำให้กฎหมายไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ 
ดังนี้ 

(1) ปัญหาความล้าสมัยของตัวบทบัญญัติทำให้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่สนองต่อบทบัญญัติ
กฎหมาย  
 ปัญหากรณีนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากบทกฎหมายไม่ได้มีการแก้ไขพัฒนาหรือปรับปรุงให้เหมาะแก่กาล
หรือสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น กรณีพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
ท่ีมุ่งคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวง แต่ปัญหาการหลอกคนงานไทยไปทำงานยังต่างประเทศกลับปรากฏ 
ทั้งนี ้ เพราะกฎหมายจัดหางานมุ ่งคุ ้มครองคนหางานที ่หางานโดยผ่านกระบวนการที่กฎหมายกำหนด  
ตัวกฎหมายมุ่งควบคุมผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานเป็นสำคัญ แต่ข้อเท็จจริงอันเป็นปัญหาการถูกหลอกของ
แรงงานไทยกลับไม่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานเลยแต่เกี่ยวกับตัวคนงานที่ลักลอบออกไปทำงานเอง 
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และสืบเนื่องมาท่ีกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง ดังนี้แล้ว อาจจำเป็นต้องมีมาตรการในการทบทวน หรือบูรณา
การบทกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะการจ้างงานท่ีเป็นปัจจุบันมากข้ึน 

(2) ปัญหาความลักลั่นในสิทธิประโยชน์และการให้ความคุ้มครองสืบเนื่องจากมีการใช้กฎหมาย
หลายฉบับ 
 กฎหมายแรงงานบางเรื่องมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน แต่กลับถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญติั
เฉพาะต่างฉบับกัน เช่น กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม กฎหมายท้ัง 2 ฉบับมีความเกี่ยวข้อง
กันมากและชัดเจน ในบางประเทศได้มีการผนวกกฎหมายสองฉบับนี้เข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการกำหนด
สิทธิประโยชน์การให้ความคุ้มครอง แต่ในส่วนของกฎหมายไทยนั้น หากบุคคลซึ่งมีฐานะเป็นลูกจ้างตาม
กฎหมายเงินทดแทนและขณะเดียวกันมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมขอเข้ารับสิทธิท่ีพึง
ได้รับตามกฎหมายสองฉบับก็อาจต้องปฏิบัติตามแบบพิธีที ่แตกต่างกัน อีกทั้งอาจได้รับสิทธิประโยชน์ท่ี
แตกต่างกัน ประเด็นข้อเท็จจรงนี้เองจึงทำให้เกิดข้อคิดเกี่ยวกับความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติในทาง
แรงงานที่บทบัญญัติกฎหมายแรงงานไทยควรปรับปรุงให้เกิดความเป็นเอกภาพเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการ
พัฒนาบทกฎหมายที่จะให้ความคุ้มครองการใช้แรงงานในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคตที่แตกต่างจากการใช้
แรงงานในปัจจุบันต่อไป 

(3)  ปัญหากฎหมายแม่บทขาดบทบัญญัติลำดับรองกำหนดรายละเอียดในการบังคับใช้ 
 บทบัญญัติแรงงานหลายเรื่องที่กำหนดขึ้นเป็นหลักการพิเศษเฉพาะสำหรับการทำงานบางประเภท 
เช่น งานประมง งานทางทะเล ซึ่งกฎหมายที่คุ้มครองแรงงานเฉพาะเหล่านั้นมักกำหนดให้นำหลักการและ
วิธีการคุ้มครองแรงงานท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองทางสังคมและ
การประกันสังคม ตลอดจนการแรงงานสัมพันธ์มาใช้ภายใต้บริบทเฉพาะของงานนั้น ๆ แต่ในทางปฏิบัติมัก
ปรากกฎว่า พระราชบัญญัติเฉพาะเหล่านั้นบัญญัติขึ ้นโดยไม่มีกฎหมายลำดับรองมารองรับ ทำให้ไม่เกิด
แนวทางในการที่จะนำหลักการในพระราชบัญญัติไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่ งข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้
ย่อมเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดีสำหรับการบัญญัติบทกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในงาน
บางอย่างอันมีลักษณะเฉพาะในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี 

(4) ปัญหาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจและยอมรับในมาตรการเสริมเพื่อปฏิบัติตามหลักการ
แรงงานสากล 
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าบทบัญญัติกฎหมายแรงงานไทยแม้จะมีมาตรการบังคับแต่มาตรการส่วนใหญ่ก็
เป็นเงื ่อนไขที่สำคัญและจำเป็นในลักษณะภาคบังคับสำหรับการใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งในทางความเป็นจริง 
ลักษณะการจ้างงานท่ีพิเศษเฉพาะสำหรับงานแต่ละอาชีพย่อมเป็นช่องทางท่ีทำให้เกิดช่องว่างตามกฎหมายใน
หลายรูปแบบด้วยกัน ท้ังนี้ ช่องว่างประการหนึ่งก็คือการท่ีบทบัญญัติกฎหมายตลอดจนหลักการแรงงานสากล
บางประการไม่อาจใช้บังคับได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุต่าง ๆ ซึ่งการจะให้บทกฎหมายและหลักการดังกล่าวถูก
นำมาใช้บังคับได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยกลไกท่ีมีลักษณะเป็นการสมัครใจ เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ท่ีดีของ
การประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เงื ่อนไขการจ้างงานสอดคล้องกับหลักการของ SDGs Decent Work 
Doing Business หรือ Business and Human Rights ก็ตามที ดังนี้แล้ว รัฐบาลควรสร้างกติกาในลักษณะท่ี
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เป็นการจูงใจให้เอกชนรวมถึงรัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญกับการท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว อันจะนำมาซึ่ง
ประโยชน์ต่อภาคีสังคมทุกฝ่ายรวมถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของฝ่ายรัฐบาลด้วยประกอบกัน 

 3.7.3 วิเคราะห์เชิงกฎหมาย: เครื่องมือเสริมอื่น ๆ เพื่อการบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพในทาง
ปฏิบัติ 
 นอกจากบทบัญญัติกฎหมายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแรงงานซึ่งควรได้รับการพิจารณา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับวิถีการจ้างงานแบบใหม่อย่างเช่นการทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
แล้ว ข้อพิจารณาที่ถือเป็นองค์ประกอบเสริมเพื่อความสมบูรณ์ของการพัฒนากฎหมายแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม่นั้น อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

 (1) ขาดหน่วยงานหรือองค์กรกลางที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานงานในการบริหารจัดการกฎเกณฑ์
การจ้างงาน  
 ควรมีหน่วยงานหรือองค์กรกลางที่เป็นตัวประสานงานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกันในการบริหารจัดการกฎเกณฑ์การจ้างงาน (focal point) ท้ังนี้เป็นเพราะว่า บทกฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่มีอยู่นั้นบางครั้งประกอบด้วยกลไกที่เป็นไปตามหลักการสากล ทว่า กลไกดังกล่าวนั้นมักขาดความ
เชื่อมโยงกับกลไกอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทำให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ซึ่งข้อกังวลนี้อาจ
พิจารณาต่อไปได้ว่า แท้จริงเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการแรงงานซึ่งอยู่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน
แล้วเหตุใดจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางเพื่อการประสานงานอีก ข้อคำถามนี้อาจอธิบายได้ว่า ภาระท่ีมากมาย
ของกระทรวงแรงงาน อาจทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้ลุล่วงด้วยดี ประกอบกับการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทยยึดติดกับความเป็นนิติบุคคลของกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มากเกินไป ทำให้การทำงานของแต่ละกระทรวงจะถูกกำหนดกรอ บแต่
เฉพาะขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นอีกหลายประเทศ ความเป็นนิติ
บุคคลจะผูกกับที่ตัวรัฐ ไม่ใช่ส่วนงานระดับกระทรวง อันทำให้เกิดรัฐบาลสามารถสั่งการเพื่อให้เกิดการ
ดำเนินงานที่คล่องตัวตามพลวัตรที ่เปลี่ยนไปได้ดีกว่า  ดังนี้ หากมีหน่วยงานที่ตั ้งขึ ้นเป็นพิเศษมีหน้าท่ี
ประสานงานโดยตรงอาจเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นของระบบการบริหารของไทย อีกท้ังเป็นกุญแจที่นำไปสู่
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายแรงงานได้อย่างแท้จริง หน่วยงานเฉพาะท่ีแยกย่อยออกมานี้เป็นไปเพื่อ
การบูรณาการการทำงานของหลาย ๆ  ส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการทำงานที่มี ตัวอย่างหนึ่งที่อาจทำให้เห็น
ภาพชัดเจนมากขึ้น เช่น การมีระบการตรวจแรงงานท่ีบูรณาการเจ้าหน้าท่ีหลายส่วนงาน ท้ังคุ้มครองแรงงาน 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน ฯลฯ เพื่อให้มีวิธีการและแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่
เป็นการทำงานซ้ำซ้อน แต่ต้องเป็นการทำงานในลักษณะที่ประสานงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อผลลัพธ์ที่เป็น
เอกภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 (2) การพัฒนาให้เกิดการยอมรับหลักการรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรองทางด้านแรงงานที่เกิดขึ้น
จริงได้ในทางปฏิบัติ 
 ขาดการพัฒนากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะวิธีการส่งเสริมให้เกิดการ
จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานสำหรับกลุ่มอาชีพ หรือสหวิชาชีพในระดับชาติได้อย่างแท้จริง อันจะทำให้
เกิดกฎเกณฑ์ลำดับรองเกี่ยวกับการใช้แรงงานที่มาจากข้อตกลงของทวิภาคีแรงงาน อันเป็นข้อตกลงที่ภาคี
สังคมยอมรับและโดยตรรกะแล้วย่อมนำมาใช้บังคับกับแรงงานในกลุ่มนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง 
ด้วยเหตุท่ีกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของอาชีพ และความต้องการของกลุ่ม
ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานในอาชีพนั้น ๆ นั่นเอง นอกจากนี้แล้วการตั้งสภาแรงงานเพื่อกิจการในด้านการแรงงาน 
โดยเฉพาะหน้าที่ในการร่วมกำหนดกฎเกณฑ์และกติกาในการใช้แรงงานย่อมส่งผลดีกับโครงสร้างระบบ
แรงงานไทยได้อย่างไม่มากก็น้อย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว มากกว่าการให้อำนาจตัดสินใจท้ังในระดับมหา
ภาคและจุลภาคผูกอยู่ที ่รัฐเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้แล้ว หากการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. 2518 จำเป็นต้องตั้งอยู่บนข้อคิดด้านความมั่นคงของประเทศที่ทำให้ความเป็นไปได้ในการแก้ไขนั้น
เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง รัฐบาลอาจต้องหันมาพิจารณาวิธีการส่งเสริมและรับรองในรูปแบบอื่นให้กลุ่มแรงงาน  
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสหวิชาชีพสามารถรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ในการเจราจาทางสังคมโดยมีประเด็นด้านการ
แรงงานเป็นที่ตั้งได้ง่ายและสะดวกขึ้นอันเป็นวิธีทางการใช้แนวปฏิบัติแก้ไขปัญหาความเป็นไปได้ยากในการ
แก้ไขตัวบทบัญญัติกฎหมาย 

 (3) การศึกษาความเป็นไปได้ในการยอมรับวิธีการจ้างแรงงานหลากหลายรูปแบบในช่วงศตวรรษ
ที่ 21  
 นวัตกรรมและบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้วิถีการจ้างงงานในปัจจุบันเปล่ียนไปจาก
อดีตมาก ดังนี้แล้ว การศึกษาถึงวิถีการจ้างงานในยุคศตวรรษที่ 21 อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ระบบ
กฎหมายไทยหาทางออกและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และการคุ้มครองแรงงานท่ี
เป็นอยู่ได้ปัจจุบันได้อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ ดังเห็นได้จากการจ้างแรงงานแฟลตฟอร์ม หรือการจา้ง
งานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล ที่กฎเกณฑ์การใช้แรงงานปัจจุบันในหลายจุดยังไม่สอดคล้องหรือสนองรับกับ
ลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการศึกษาส่วนนี้อาจทำให้เกิดข้อค้นพบถึงนิติสัมพันธ์ในการจ้าง
แรงงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมอันมีผลต่อการกำหนดหลักการและกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองแรงงานอีกโสตหนึ่ง
ด้วย กล่าวคือ อาจเกิดการยอมรับว่าวิถีการจ้างงานแบบใหม่คือเง ื ่อนไขการจ้างงานแรงงานดั ้งเดิมท่ี
เปล่ียนแปลงไป หรือวิธีการจ้างแรงงานแบบใหม่คือนวัตกรรมของสังคมมนุษย์ท่ีทำให้เกิดประเภทของสัญญาท่ี
หลากหลายมากขึ้นและสามารถแยกสัญญาแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ออกจากสัญญาจ้างแรงงานแบบดั้งเดิมได้
อย่างเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพื่อหามาตรการในการคุ้มครองแรงงานในระบบการทำงานวิถีใหม่นี้
ก็อาจเป็นข้อพิจารณาท่ีสามารถแยกต่างหากได้จากศึกษาความสัมพันธ์ในนิติสัมพันธ์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน 
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 (4) การคุ้มครองสังคมด้วยระบบความม่ันคงทางสังคมอย่างทั่วถึงและบูรณาการ 
 ประเด็นการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการประกันสังคมหรือสิทธิประโยชน์อื่นท่ีพึงได้รับจากรัฐเพื่อทำให้
ประชากรสามารถดำรงชีพ เล้ียงดูตนเองได้ในยามคับขันและจำเป็น กลายเป็นข้อท้าทายสำคัญสำหรับการจ้าง
งานในวิธีใหม่โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ ่งเรื ่องดังกล่าวนี้ได้ปรากฏในประเทศไทยแล้วอย่าง
ครอบคลุม ทว่า มีความกระจัดกระจายไม่มีความต่อเนื่อง ทำให้เกิดข้อกังวลสำหรับผู้ใช้แรงงานบางกลุ่มว่าตน
จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือต่าง ๆ ส่วนนี้ได้อย่างไร มากน้อยเพียงใด ดังนี้แล้วการจัดระบบ
สวัสดิการสังคม ประกันสังคม และระบบความช่วยเหลือทางสังคมอย่างอื่น เช่น ระบบการออม ระบบการชรา
ภาพ ให้มีความชัดเจน เป็นภาพรวมที่บูรณาการย่อมเป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับความสำเร็จของการจ้างงานใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ทางหนึ่ง 

 (5) อำนาจควบคุมการปฏิบัติงานและความเป็นธรรม 
 การคุ้มครองแรงงานสามารถดำเนินการได้โดยผ่านกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ( labor 
protection law) ซึ่งในประเทศไทยกฎหมายดังกล่าวได้แก่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541” 
กฎหมายดังกล่าวให้อำนาจรัฐในการเข้าแทรกแซงปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างในมิติต่าง เช่น การ
กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ เวลาทำงาน วันหยุดวันลา และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การจ้างงานและการ
ทำงานผ่านแพลทฟอร์มดิจิทัลได้สร้างความท้าทายและเผยให้เห็นถึงข้อจำกัดของกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่ง
สมควรต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

 (1) ความเป็นอิสระและสถานะลูกจ้าง-นายจ้าง การจ้างงานผ่านระบบแฟลตฟอร์ม
ออนไลน์นั้นมักมีข้อความท่ีแสดงว่าการทำงานโดยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นเป็นการทำงานท่ีมีความเป็นอิสระ 
(independence) และมีความยืดหยุ่น (flexibility) ในเรื ่องของชั่วโมงการทำงาน ตารางการทำงาน และ
สถานท่ีทำงาน (Janine Berg et al, 2018, p.49) ความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นดังกล่าวอาจถูกอ้างอิงถึง
เพื่อเล่ียงการเกิดสถานะความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง และส่งผลให้ผู้ว่าจ้างไม่ตกอยู่ในบังคับของกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเช่นหน้าท่ีในการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ (Janine Berg et al, 2018, p.49) 

   ในปัจจุบันการพิจารณาสถานะลูกจ้างและนายจ้างมีเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งได้แก่
การพิจารณาว่านายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างหรือไม่ เช่น ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7433/2560 
การที่บุคคลคนนหนึ่งไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยหรือผู้มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง 
ฝ่ายแรกจึงไม่ใช่ลูกจ้างของฝ่ายหลังและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ด้วยเหตุนี้  
จึงเกิดความท้าทายที่ระบบกฎหมายจะต้องตระหนักและรับรู ้ถึงปฏิสัมพันธ์การจ้างงานผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ซึ่งมีลักษณะท่ีแตกต่างไปจากการจ้างงานในอดีต 

   (2) ค่าจ้างและค่าตอบแทน โดยหลักแล้วการกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนระหว่าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างย่อมเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญา อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการ “จ้าง
แรงงาน” นั ้นนายจ้างมีหน้าที ่ต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำไปกว่าค่าจ้างขั ้นต่ำตามที ่มีการประกาศกำหนด 
(พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 79) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการแทรกแซงเสรีภาพในการทำ
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สัญญาของคู่สัญญา กรณีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าค่าตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการทำงานผ่าน
แพลตฟอร์มนั้นควรได้รับความคุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างหรือไม่ 

  ผลการสำรวจของ ILO ในปี ค.ศ. 2017 แสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีทำงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
นั้นได้รับค่าตอบแทนในอัตราท่ีต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญ (Janine Berg et al, 2018, p.50) หาก
การทำงานโดยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นเข้าลักษณะของการจ้างแรงงานแล้ว คณะกรรมการค่าจ้างย่อม
เผชิญกับความท้าทายในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับบุคคลที่ถูกจ้างแรงงานโดยผ่านแฟลตฟอร์ม
ดิจิทัล 

 (6) เสรีภาพในการทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  
การเลือกใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการเลือกทำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ย่อมเป็นเสรีภาพ

ของผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายสินค้าและบริการ ในทางปฏิบัติบุคคลดังกล่าวจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
แพลตฟอร์มดังกล่าว และมีการยอมรับเอาเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนดขึ้น ข้อกำหนด
ดังกล่าวอาจมีข้อความท่ีมีความคลุมเคลือและมุ่งจำกัดความรับผิดของเจ้าของแพลตฟอร์ม หรือมีข้อกำหนดให้
ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีซึ่งเป็นภาระอย่างยิ่ง เช่น กำหนดให้บุคคลท่ีประสงค์จะให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้น 
“มีความประสงค์ที่จะให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์” หรือมีข้อสัญญาที่ระบุว่าผู้ให้บริการนั้นจะไม่เรียกรอ้ง
ค่าเสียหายใดจากเจ้าของแพลตฟอร์มหรือหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะระงับข้อพิพาทกันโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ (De Stefano and Aloisi, 2018, p.17) 

(1) ความเป็นผลของการแสดงเจตนา การแสดงเจตนาของบุคคลผู้ท่ีประสงค์จะถูกจ้างงานหรือ
ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายและพาณิชย์ กล่าวคือ การแสดง
เจตนาท่ีกระทำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้น 
ความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงการท่ีบุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือ
สื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ทำนองเดียวกัน (ประมวลกฎหมายและพาณิชย์ , 
มาตรา 168) ส่วนการแสดงเจตนาท่ีกระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาท่ีการแสดง
เจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้น ก่อนหรือพร้อมกันกับท่ี
การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู ้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล (ประมวลกฎหมายและ
พาณิชย์, มาตรา 169)     

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 บัญญัติห้ามมิให้ปฏิเสธ
ความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุท่ีข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544, มาตรา 7) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
ระบบกฎหมายไทยรับรองให้บุคคลสามารถมีปฏิสัมพันธ์และก่อนิติสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

(2) กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม จากข้อเท็จจริงข้างต้นสามารถกล่าวได้ว่าผู้ให้บริการนั้น
อาจได้รับความไม่เป็นธรรมจากสัญญาที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ ในประเด็นนี้
ระบบกฎหมายของประเทศไทยมีกฎหมายที่เข้าแทรกแซงเสรีภาพในการ “กำหนดเนื้อหา” ของสัญญาเอาไว้
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ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในส่วนของ “สัญญา
สำเร็จรูป” ซึ่งกฎหมายได้ให้นิยามเอาไว้ว่า (พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 
3) 

“สัญญาท่ีทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกำหนดข้อสัญญาท่ีเป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้า 
ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำมาใช้ในการประกอบกิจการของตน” 

ข้อตกลงในสัญญาสำเร็จรูป ท่ีทำให้ผู้กำหนดสัญญาเป็นข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม และให้มี
ผลบังคับได้เพียงเท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น (พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 4 วรรคแรก) ความท้าทายท่ีเกิดขึ้นในกรณีนี้จึงมิใช่
การท่ีไม่มีกฎหมายซึ่งจะนำมาปรับใช้เพื่อสร้างความเป็นธรรม หากแต่เป็นการตีความและ
การพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการจ้างงานและการ
ทำงานผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 (7) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 การทำงานและให้บริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์นั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ เช่น ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในผู้รับจ้างทำงานหรือผู้เสนอบริการ
บางอย่างนั้นบุคคลดังกล่าวย่อมจะถูกกำหนดให้ส่งชื่อ-นามสกุล ให้กับแพลตฟอร์มดิจิทัล และเพื่อการชำระ
เงินสำหรับการบริการที่ทำเสร็จสิ้นแล้ว แพลตฟอร์มอาจทำให้หน้าที่เป็นสื่อกลางในการชำระเงินซึ่งจะต้องมี
การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและการเงินของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

  (1) ฐานทางกฎหมายและความโปร่งใส ในประเทศไทย การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นกิจกรรมที่ตกอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดยมีสาระสำคัญที่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยนั้นจะต้องมีฐานทางกฎหมาย ( lawful basis) และมี
ความโปร่งใส (transparency) เช่น เจ้าของแพลตฟอร์มซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลย่อมีหน้าท่ีต้องหาฐานทางกฎหมาย เช่น ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาหรือตามคำขอของผู้
ประสงค์จะให้บริการ และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 ของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  (2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการผ่านระบบ
แพลตฟอร์มนั้นมีสิทธิ เช่น คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณี
เจ้าของแพลตฟอร์มประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งต่อผู้ให้บริการ (พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, มาตรา 32) หรือมีสิทธิเรียกร้องให้เจ้าของแพลตฟอร์มลบหรือทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, มาตรา 33) 

  (3) ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดให้มี
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความ
จำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  
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ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562, มาตรา 37 (1)) 

  ด้วยเหตุนี้ เจ้าของแพลตฟอร์มซึ่งทำหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการจึงมีหน้าท่ีดำเนินการท่ีจำเป็นเพื่อ
คุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 เมื่อพิจารณาขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ข้างต้นแล้วสามารถกล่าวได้ว่าระบบกฎหมายไทยมีกฎหมายท่ีช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถ
ใช้บังคับแก่บุคคลที่ถูกจ้างงานหรือให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของระบบ
กฎหมายจะอยู่ในประเด็นของการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติต่อไป 

   แพลตฟอร์มที่ถูกใช้งานเพื่อเชื ่อมโยงการจ้างงานและการให้บริการย่อมอาจประสบภัย
คุกคามทางไซเบอร์ได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” หมายความว่า การ
กระทำหรือการดำเนินการใด ๆ โดยมิชอบโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึง
ประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562, มาตรา 3) ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลย่อมมีหน้าที่ต้องรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

  (8) การพัฒนาโดยคำนึงถึงกลุ่มที่ไม่อาจเข้าถึง ปฏิเสธการรับรู้ หรือด้วยบริบทที่ทำให้ไม่
อยู่ในกรอบหรือข่ายแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี 

  ในปัจจุบันนี้ ได้ปรากฏการศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ทั้งตัวบทกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อให้การทำงานในโลกดิจิทัลเป็นไปอย่างสนองต่อการเคารพสิทธิแรงงาน 
และสิทธิมนุษยชนนั ้น ปรากฏให้เห็นอยู่ เป็นจำนวนไม่น้อย และเป็นไปอย่างต่อเนื ่อง ในทางกลับกัน  
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปการให้ความสำคัญกับ “คน” และ “เทคโนโลยี” ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่อาจเข้าถึง
เทคโนโลยี หรือโดยความปรารถนาของตัวเขาเหล่านั้นท่ีไม่ต้องการรับรู้เทคโนโลยี หรือโดยสภาวะวิสัยไม่อาจ
ดำรงชีวิตอันเป็นปกติได้ในบริบทแวดล้อมของเทคโนโลยี กลายเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยปรากฏการศึกษาเท่าใดนัก 
ด้วยเหตุนี้เองการศึกษาเพื่อเข้าใจในบริบทที่แตกต่างของคนกลุ่มนี้ หาโอกาสในการดำเนินกิจกรรมสำหรับ
ชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้พวกเขาเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะสิทธิในทางสวัสดิการสังคคม และสิทธิอัน
เป็นปริมณฑลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมท่ีสำคัญและจำเป็นในการดำรงปกติชีวิต จึงเป็นเรื่องท่ีพึงต้อง
ศึกษาถึงและไม่ควรเพิกเฉยต่อการศึกษา 
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  (9) การพัฒนาคุณภาพ และสภาวะทางจิตใจ รวมถึงบริบทเชิงมนุษวิทยาของประชากร 

  เมื่อเทคโนโลยีทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เกิดความสะดวกสบาย การเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ได้โดยง่ายและรวดเร็ว การศึกษาเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ เกี่ยวกับมนุษย์มักเน้นประเด็นข้อพิจารณาว่าจะ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สอดรับกับเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไร อย่างไรคือศักยภาพและความสามารถของ
มนุษย์ท่ีจะใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ด้วยเหตุนี้เอง ผลการศึกษาส่วนมากจะเน้นไปในทางการ
พัฒนาทักษะฝีมือการทำงาน การเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ของมนุษย์ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ให้
สามารถทำงานได้กับโลกดิจิทัลอย่างเป็นมิตรซึ่งกันและกัน แต่ประเด็นท่ีพิจารณามักเป็นประเด็นทางกายภาพ 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ท่ีอาจเกิดคำถามถึงความสอดคล้องในการพัฒนาไปกับดิจิทัล
ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นสักเท่าใดนัก กอปรกับสภาวะบีบคั้นทางจิตใจด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที ่เปลี่ยนแปลง 
นวัตกรรมท่ีพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีเข้มข้น เป็นท่ีมาของความเครียดใน
สภาวะทางจิตใจ ดังนี้แล้ว การศึกษาเพื่อพัฒนาสภาวะ สภาพ และบริบททางจิตใจของมนุษย์ถือเป็นเรื่อง
สำคัญและจำเป็นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ข้อน่าคิดเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือ การ
พัฒนาทางวัตถุท่ีต้องไม่ลืมพื้นฐานของมานุษยวิทยาประกอบกันด้วย 
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บทที่ 4 

แนวโน้มอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลและการนำเอาดิจิทัลมาใช้ 

ความต้องการแรงงานเป็นความต้องการที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการสินค้าและบริการ อีกท้ัง
เทคโนโลยีการผลิตและบริการ ดังนั้นการประเมินแนวโน้มการเปล่ียนแปลงความต้องการแรงงานและทักษะจึง
มีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญ การศึกษาในบทนี้ ประกอบไปด้วยระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษา
อนาคตและการคาดการณ์ (หัวข้อ 4.1) แนวโน้มสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะส้ัน (หัวข้อ 4.2) 
แนวโน้มเทคโนโลยีและการใช้ธิกุลจีในเศรษฐกิจดิจิทัล (หัวข้อ 4.3) แนวโน้มทักษะท่ีจำเป็นของแรงงาน (หัวข้อ 
4.4)  อีกท้ังวิเคราะห์แนวโน้มอนาคต (หัวข้อ 4.5)    

4.1 ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาอนาคตและการคาดการณ์ 
งานวิจัยนี ้ใช้ระเบียบวิธ ีว ิจัยของการมองอนาคต (Foresight) โดยคาดคะเนความเป็นไปได้ท่ี

นอกเหนือจากสถานการณ์ในปัจจุบัน (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , 2562; สถาบันการมอง
อนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562)   

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช้ีเห็นภาพของแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลระยะส้ันในระยะเวลา 5 
ปี งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะคาดการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนั้นจะพิจารณาการมอง
อนาคตระยะส้ัน ซึ่งประกอบด้วย อนาคตจากการคาดการณ์ (Projected Future) และอนาคตท่ีมีความเป็นไป
ได้ (Probable Futures) เพียงเท่านั้น  โดยแบ่งออกเป็น 4  ขั้นตอน คือ 1) การวางกรอบการมองอนาคต 
(scoping) 2) การกวาดสัญญาณอนาคต (scanning) 3) การประเมินสัญญาณอนาคต (trend assessing) 4) 
การมองภาพอนาคต (visioning) แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้3   

1. การวางกรอบการมองอนาคต (scoping)  

ทางทีมวิจัยเน้นตอบโจทย์ การมองสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อกำหนดกรอบ
การวิจัยในห้าปีข้างหน้า ก่อนการมองอนาคตจึงเน้นศึกษาเรื่องของ ความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีมาใช้
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความต้องการบุคลากร และความเปราะบางของแรงงานที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และท่ี
กำลังจะเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยกำหนดระยะเวลา สามช่วงคือ  1 ระยะ 1-2 ปีข้างหน้า (ประมาณ พ.ศ. 
2565- 66)  (ช่วงฟื้นคือจากผลกระทบของโควิด)  3- 5 ปีข้างหน้า (ประมาณต้ังแต่พ.ศ. 2567- 69)  และ 5 ปี
ขึ้นไป (ประมาณตั้งแต่ พ.ศ. 2570 )  โดยประยุกต์จากเครื่องมือการมองอนาคต จัดทำโดยสถาบันการมอง
อนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2562) เพื่อให้ภาพของอนาคตนี้เหมาะสมกับการ วิเคราะห์
กรอบการวิจัยท่ีเหมาะสมในอีกห้าปีข้างหน้าต่อไป 

 
3

 รูปแบบของอนาคตมีลักษณะท่ีต่างกันออกไป อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป ได้ดังนี ้ (1) อนาคตจากการคาดการณ ์ (Projected Future) คือ อนาคตท่ีมีสภาพเหมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือสามารถคาดการณ์ไดจ้ำ

กข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ภายใต้สมมุติฐานท่ีว่า อนาคตจะไม่เปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบัน (2) อนาคตท่ีมีความเป็นไปได ้(Probable Futures) คืออนาคตท่ีมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือ

เชิงสถิติแต่ระดับความเป็นไปได้ไม่สูงเท่ากับอนาคตจากการคาดการณ ์จึงมักนำเสนอให้เป็นรูประบชุ่วงค่าความเช่ือมั่น (3) อนาคตท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ (Plausible Futures) หมายถึง อนาคตท่ีคิดว่าอาจเกิดขึ้นได้ (Could 

Happen) จากทฤษฎีและองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (4) อนาคตท่ีอาจเกิดขึ้นได ้(Possible Futures) หมายถึงอนาคตท่ี อาจเกิดขึ้นได ้(Might Happen) แต่ยงั ไม่มีทฤษฎีหรือองค์ความรู้ท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

เพื่อยืนยันโอกาสท่ีอนาคตนั้นอาจจะเกิดขึ้น (5) อนาคตท่ีเป็นไปไมไ่ด้ (Preposterous Futures) หมายถึง อนาคตท่ีไมต่ั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจรงิและไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (6) อนาคตท่ีพงึประสงค์ (Preferable Futures) 

หมายถึง อนาคตท่ีควรจะเกิดขึ้นเป็นแนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Idea)  
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      1.1 การทบทวนเอกสาร 

ทีมวิจัยทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาการ
ของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและโครงสร้างตลาดแรงงาน ประเด็นแรงงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัล แนวนโยบายและบทกฎหมายไทยเกี่ยวกับแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล  

1.2 กำหนดตัวผู้เชี่ยวชาญ 

กำหนดตัวผู ้เชี ่ยวชาญสำหรับ Focus Group โดยเน้นไปที ่ผู ้เชี ่ยวชาญจากสถานประกอบการที ่มี
ประสบการณ์จริงในตลาดแรงงาน และผู้เชายวชาญจากภาคการศึกษาที่เป็นผู้ผลิตแรงงานป้อนเข้าสู่ตลาด  
ทั้งในด้านเทคโนโลยี เช่น ผู้บริหารบริษัทวัฒนาแมชชีนเทค ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัทออโตไดแดกติก 
จำกัด ผู้บริหารบริษัท เอ็มเจ พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ และสถาบัน
พัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ด้านการเกษตรและการผลิต ได้แก่ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ PIM ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้านการ
บริการ ได้แก่ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
เอเชีย และผู้เช่ียวชาญการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น 

1.3 สรุปความและวิเคราะห์ 

จากเอกสารที่มีทั้งหมด ทีมวิจัยได้ทำการสรุปประเด็นที่สำคัญสำหรับการมองอนาคต และวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกันในเอกสารงานวิจัยต่างๆ พิจารณาจากความถ่ีของเอกสารท่ีมีการกล่าวถึงประเด็น
นั้นๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้มีความน่าเช่ือถือและถูกต้องมากท่ีสุด  

1.4 กำหนดหัวข้อแนวโน้ม 

เมื ่อสรุปประเด็นที่สำคัญได้เรียบร้อย ทีมวิจัยได้กำหนดหัวข้อแนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคตของ
แรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลทั่งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลและจากผู้เช่ียวชาญ 

2. การกวาดสัญญาณอนาคต (scanning) 

วิธ ีการกวาดสัญญาณใช้ว ิธ ีการระดมสมองของนักวิจัยและผู ้เชี ่ยวชาญพร้อมกับการทบทวน
วรรณกรรมเป็นหลัก ตามหัวข้อแนวโน้มท่ีได้กำหนดไว้ และอธิบายในรายละเอียดของปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้ม
นั้นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตบางส่วนอาจยังไม่ได้รับการศึกษาในเชิงวิชาการมาก
นัก การทบทวนวรรณกรรมจึงรวมไปถึงวรรณกรรมทางวิชาการ บทความ รายงาน และส่ือออนไลน์ ขั้นตอนใน
การกวาดสัญญาณเชิงลึก ได้แก่  

2.1 การสร้าง กรอบอนาคต (Futures Frame) ซึ่งจะเริ่มจากการวิเคราะห์ ระดับความซับซ้อน 
(Complexity) ของทั้ง อนาคตที่มีโครงสร้างชัดเจน และ อนาคตที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน  การวิเคราะห์ 
ระดับความซับซ้อน ของภาพอนาคต ทำได้โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ตามว่าสามารถระบุความสัมพันธ์
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ระหว่าง “สาเหตุ” (ตัวแปรต้น) และ “ผลที่จะเกิดขึ้น” (ตัวแปรตาม) ต่อฉากภาพอนาคตที่ต้องการได้อย่าง
ชัดเจนหรือไม่ 

2.2 เลือกใช้เคร่ืองมือการมองอนาคต (Foresight Tools) ท่ีเหมาะสม โดยการดูความต้องการของ
หน่วยงานหรือองค์กรว่า ต้องการใช้เทคนิคการมองอนาคตด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการ “ออกแบบอนาคต” ให้
เป็นไปตามเป้าหมายหรือท่ีต้องการ หรือ เพื่อการ “วิเคราะห์อนาคต” เพื่อเตรียมการในการรับมือกับอนาคต
ในฉากภาพต่างๆ ในกรณีของงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยประเมินว่าเป็นอนาคตท่ีมีความซับซ้อนต่ำ และมีวัตถุประสงค์
เพื่อ การวิเคราะห์ จึงเลือกใช้เครื ่องมือในกลุ่มของ การคาดการณ์หรือการพยากรณ์อนาคต (Futures 
Projection) 

3. การประเมินสัญญาณอนาคต (trend assessing) 

การประเมินสัญญาณแนวโน้มต่าง ๆ ในอนาคตมุ่งเน้นการประเมินมิติของระดับความไม่แน่นอน 
(uncertainty level) ของเทคโนโลยีและแนวโน้มจะเกิดต่อเศรษฐกิจดิจิทัลและงานในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า  
ผลการประเมินมาจากผู ้เชี ่ยวชาญเป็นหลัก โดยผู้เชี ่ยวชาญจะเล็งเห็นอนาคตที่มีความเป็นไปได้อย่าง
หลากหลาย และเนื่องจากแนวโน้มที่ศึกษาเกี่ยวพันกับด้านเทคโนโลยีซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีจะสามารถใช้ช้ีระดับความไม่แน่นอนและระดับผลกระทบดังท่ีกล่าวมาจึงเป็นไปได้ยากและ
ในหลายกรณียังคงไม่มีข้อมูลดังกล่าวที่ชัดเจนมากนัก การประเมินสัญญานอนาคตในงานวิจัยนี้จำเป็นต้อง
ประเมินจากข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สัญญานความเป็นไปได้ต่างๆของแรงงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัล วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อนาคตที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน โดยการใช้ฐานข้อมูลและหลักฐาน
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาพอนาคตท่ีกำลังสนใจ เครื่องมือท่ีทีมวิจัยใช้ในการประเมินสัญญาณอนาคตมี
ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก (Trend and Megatrend Analysis) 

แนวโน้ม หรือ Trend คือ ทิศทางการเปล่ียนแปลงในระยะส้ัน (3-5 ปี) หรือระยะกลาง (6-10) ปี ส่วน
แนวโน้มระดับโลกหรือ Megatrend นั้น คือการเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมนานาประเทศ
ในระยะเวลายาวนานมากกว่า 20 ปี โดยการวิเคราะห์แนวโน้ม นั้นอาจพิจารณาเครื่องมือใช้ตามบริบท ได้แก่ 
ใช้เทคนิค PESTEL ในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านของ  P – Politics การเมือง, E- Economy 
เศรษฐกิจ, S – Society สังคม, T – Technology – เทคโนโลยี, E – Environment – ส่ิงแวดล้อม, L – Law 
– กฎหมาย เนื่องจากการเปล่ียนแปลงแต่ละด้านมีความสำคัญท่ีแตกต่างกัน 

4. การมองภาพอนาคต (visioning) 

การมองภาพอนาคตเป็นเครื่องมือที่ต่อเติมจากผลการวิเคราะห์การประเมินสัญญาณอนาคตข้างต้น 
โดยการตีความลักษณะภาพอนาคตที ่หลากหลายเป็นไปตามเมทริกซ์ระดับความไม่แน่นอนและระดับ
ผลกระทบ เนื่องจากผู้ท่ีต้องการมองอนาคตจำเป็นต้องมีข้อมูลทุกมิติท่ีจำเป็นต่อการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อ
รองรับอนาคต อย่างไรก็ดี การศึกษานี้เน้นภาพอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นระยะสั้น ดังนั้นจากภาพที่ผู้
เชียวชาญมองความเป็นไปได้ร ่วมกับความการประเมินความไม่แน่นอนประกอบกันจึงเป็นกลไกสำคัญ 
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วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อนาคตท่ีมีโครงสร้างชัดเจน จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการ
มองอนาคตในงานวิจัยนี้มีดังนี้ 

4.1. การพยากรณ์ย้อนหลัง (Back Casting) 

คือการสร้างความเช่ือมโยงจากผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคตย้อนกลับมาสู่แนวทางท่ีจะทำให้อนาคตนั้น
เกิดขึ้น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม (participatory process) ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดและสร้างกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นไปได้เป็น “วิสัยทัศน์อนาคตร่วม” (shared future 
vision) โดยอาจจะใช้กระบวนการเช่น ระดมสมอง จากนั้นทำแผนดำเนินการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญ 
(critical event) เพื่อไปให้ถึงอนาคตที่พึงประสงค์นั้น ๆ โดยวิธีนี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีความเห็น
พ้องร่วมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการกำหนดนโยบายสาธารณะ
และกลยุทธ์ระดับมหภาค (macro-picture) และระดับภาคอุตสาหกรรม (industrial sector) 

4.2 แผนที่นำทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap: TRM) 

แผนท่ีนำทางเทคโนโลยี คือ แผนเพื่อระดมทรัพยากร ความรู้ ความเช่ียวชาญ และปัจจัยสำคัญในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งานตามท่ีได้ออกแบบไว้ เป็นการสร้าง
มุมมองอย่างองค์รวม (holistic perspective) ที่ทำให้เกิดการประสานรวมปัจจัยนำเข้า ( input) อย่างเป็น
รูปธรรม มักถูกนำไปใช้ในการวางแผนสร้างนวัตกรรมขององค์กร เช่น วางแผนวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆ หรือใช้ระหว่างองค์กรร่วมกันเพื่อวางแผนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
โลก  

4.2 แนวโน้มสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะสั้น 
แนวโน้มสำคัญ (Megatrend) และแนวโน้มทางเทคโนโลยี(Technology Trend) ที่จะมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลโลกและประเทศไทยในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยขับเคลื่อนท่ี
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์แนวโน้ม จากการทบทวนเอกสาร รายการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ี
สำคัญในอนาคตจำแนกออกเป็น 6 ส่วนคือ ด้านสังคมและประชากร ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการเมืองและสถาบัน และด้านคุณค่า (ตารางท่ี 4.1)  
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ตารางท่ี 4. 1 แนวโน้มสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและตลาดแรงงาน 

Megatrend
. ในระยะสั้น 

Megatrend 
(สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
และ Frost & 

Sullivan 2563) 

Megatrend (ว่าน
และรัตติยา 2564) 

Megatrendจาก
การระดมสมอง

ผู้เชี่ยวชาญ 
(รายชื่อผู้ทรงใน
ภาคผนวก 2) 

สรุป Megatrend 

ด้านสังคม
และ
ประชากร  

1. สังคมผู้สูงอายุ 
2. การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการทำงาน 
3. การขยายตัวของ
เมืองและการเพ่ิมข้ึน
ของมหานคร 

1. เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  
2. การย้ายถ่ินฐาน
ของแรงงานข้ามชาติ  
3. การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการศึกษา  
4. การฟ้ืนฟูย่าน
เมืองเก่า  
5. กระบวนการเมือง 

1. โควิดยังมี
ร่องรอย 
2. สังคมผู้สูงอาย 
3. การย้ายถ่ิน 
4. การปรับตัวของ
รูปแบบการซื้อขาย 
สินค้าบริการ 
6. การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการศึกษา  
7. กระบวน
การเมือง 

• ประเทศไทยกำลังกลายเป็น
สังคมผู้สูงอายุเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเช่น
ญ่ีปุ่น เกาหลี การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว
ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
• กลุ่มผู้สูงอายุจะมีบทบาท

สำคัญต่อภาคธุรกิจสินค้าและ
บริการต่าง ๆ มากข้ึน รวมถึงการ
จ้างงานของผู้สูงอายุที่มีทักษะ 
ประสบการณ์และศักยภาพในการ
ทำงาน  พร้อมกันน้ี 
• เทคโนโลยีดิจิทัลจะมี

บทบาทสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ ผู้ที่
อยู่ในวัยอื่นๆได้มีปฏิสัมพันธ์ใน
ระดับที่สูงข้ึน ดูแลสุขภาพเป็น
ประจำและการรักษาท่ีจำเป็น เป็น
ต้น 
• มีการย้ายถ่ินฐานของ

แรงงานข้ามชาติเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยจำนวนมาก แรงงานข้ามชาติ
จากประเทศเพ่ือนบ้านข้ามแดนมา
ทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวน
มาก  จากการ พีเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
• รูปแบบของงานและงานที่

ต้องการกำลังคนของมนุษย์กำลัง
เปลี่ยนแปลงไปในหลายภาคส่วน
และ หลายอุตสาหกรรม มากกว่า 
70% ของงานสามารถใช้ระบบ
อัตโนมัติเข้ามาช่วย  พบว่าระบบ
ทำงานอัตโนมัติ มีแนวโน้มที่จะมี
บทบาทในส่งผลให้งานานที่อาศัย
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Megatrend
. ในระยะสั้น 

Megatrend 
(สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
และ Frost & 

Sullivan 2563) 

Megatrend (ว่าน
และรัตติยา 2564) 

Megatrendจาก
การระดมสมอง

ผู้เชี่ยวชาญ 
(รายชื่อผู้ทรงใน
ภาคผนวก 2) 

สรุป Megatrend 

แรงงานคนและสามารถใช้ระบบ
อัตโนมัติแทนที่ทั้งหมดในหน้าที่งาน
ปัจจุบันที่จะได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดไปเป็นเกือบ 40%   
• การขยายตัวของเมืองใน

ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
แต่ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
เมืองใหญ่ไม่กี่แห่ง โครงการสร้าง
ถนน รถไฟ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
อื่นๆ จะมีบทบาทสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเมืองขนาด
เล็ก เมืองอัจฉริยะและโครงการ
ระบบนิเวศอัจฉริยะอื่นๆ ที่ผสาน
เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่มีแนวโน้ม
ทีจ่ะมีบทบาทสำคัญและขับเคลื่อน
ไปข้างหน้า ตลอดจนเตรียมความ
พร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เมืองในอนาคตและปรับปรุง
มาตรฐานดีข้ึนจึงมีความสำคัญ  
• ในด้านการศึกษา มีการ

จัดทำธนาคารหน่วยกิต หรือ การ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้
เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน 
โดยสามารถนําผลการเรียนรู้ที่ได้
จากประสบการณ์การทำงาน อาชีพ 
หรือการฝึกอบรม ท้ังในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่
สะมไว้มาเทียบโอนกันได้  
ประมาณครึง่หน่ึงของแรงงานไทย
ต้องรับการพัฒนาทักษะและได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• กระบวนการเมือง 

(Urbanization) เป็นหน่ึงใน
แนวโน้มสำคัญที่กำลังเกิดข้ึนใน
ปัจจุบัน โดยมีทั้งมิติของการย้ายถ่ิน
ฐานของแรงงานจากชนบทเข้าสู่
เมือง 



116 
 

Megatrend
. ในระยะสั้น 

Megatrend 
(สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
และ Frost & 

Sullivan 2563) 

Megatrend (ว่าน
และรัตติยา 2564) 

Megatrendจาก
การระดมสมอง

ผู้เชี่ยวชาญ 
(รายชื่อผู้ทรงใน
ภาคผนวก 2) 

สรุป Megatrend 

• การพัฒนาชนบทท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพ
เชิงเศรษฐกิจของท้องถ่ินน้ัน ๆ 
รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ระบบการคมนาคมทีล่้ำสมัยและ
โครงข่ายสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่
ครอบคลุม ถือเป็นเครื่องมืออย่างดี
ที่ช่วยกระจายความเป็นเมืองและ
เชื่อมโยงผลประโยชน์ในการพัฒนา
สู่ท้องถ่ินได้มากข้ึน 
• สถานการณ์โรคระบาด โค

วิด - 19 ในประเทศไทยทิ้งร่องรอย
ไว้ อาจมีการกลายพันธ์ของสาย
พันธ์ุที่เพ่ิมข้ึนแต่มีแนวโน้มลดความ
รุนแรงลง การระบาดระลอกใหม่ใน
หลายประเทศสง่ผลให้เกิดความไม่
แน่นอนของระบบเศรษฐกิจไทยทั้ง
ภาคการผลิต บริการ สง่ออก ภาค
การเกษตร การท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมย่อยในประเทศ   
• ความต้องการใช้พลังงงาน

น้ำ ไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต และ
โครงสร้างพ้ืนฐานอื่นในช่วงของถ
สานการณ์โรคระบาดของ Covid – 
19 ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ครองชีพของประชาชนและ
ผู้ประกอบการสงูข้ึน 

ด้าน
เทคโนโลยี  

1. การสร้างและการ
ใช้ ประโยชน์การใช้
ข้อมูลปริมาณ
มหาศาล 
2. การเติบโตของ
เมืองอัจฉริยะและ
ระบบนิเวศ อัจฉริยะ
อื่นๆ 
3. การปฏิวัติทาง
อุตสาหกรรมครั้งที่ 
4 

1. แนวโน้ม
เทคโนโลยีที่ใน
อนาคต  
2. เมืองอัจฉริยะ  
3. เทคโนโลยี
รถไฟฟ้าความเร็วสูง 

1. แนวโน้ม
เทคโนโลยีอนาคต 
(แตกต่างกันไปแต่
ละ
ภาคอุตสาหกรรม)  
2. เมืองอัจฉริยะ
และการเชื่อมต่อ
ระหว่างเมือง 
3. โครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง

• มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกิดข้ึน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสาร การ
เชื่อมต่อทางออนไลน์ การวิเคราะห์
ข้อมูล การดูแลด้านความปลอดภัย
ของข้อมูล และการทำงานร่วมกัน
ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ หรือ
เครื่องจักรกล สามารถนำมาปรับใช้
ในการทำงาน และเป็นตัวช่วย
สำคัญในการทำงานอย่างรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน 
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Megatrend 
(สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
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Sullivan 2563) 
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การระดมสมอง

ผู้เชี่ยวชาญ 
(รายชื่อผู้ทรงใน
ภาคผนวก 2) 

สรุป Megatrend 

เทคโนโลยีพัฒนา
เร็วข้ึน 
4. ธุรกรรมออนไลน์
มีความปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

• เมืองอัจฉริยะ (Smart city) 
เป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
และชาญฉลาด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการให้บริการและ
การบริหารจัดการเมือง ลด
ค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของ
เมืองและประชากรเป้าหมาย โดย
เน้นการออกแบบที่ดี และการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนในการพัฒนาเมือง 
• ระบบรถไฟความเร็วสูงจะมี

บทบาทอย่างมากในการอำนวย
ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
ประชากร แรงงานและเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ระดับภูมิภาค 
• แอปพลิเคชันในจะมีมากข้ึน  
• มีการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลรวมถึง Big data ในในระดับ
โลกและระดับประเทศ ก่อให้เกิด
ข้อมูลเชิงลึก ข่าวกรองและการ 
ตัดสินใจใหม่ๆ เทคโนโลยีจะมีการ
ลงทุน เพ่ิมข้ึน น 
•  Start-up รายใหม่จะถือ

กำเนิดข้ึน เพ่ือรับมือกับความท้า
ทายในการทำให้การใช้ประโยชน์ 
AI  
• ชุมชนอัจฉริยะ เมือง

อัจฉริยะ การสัญจรอัจฉริยะ การ
ท่องเท่ียว อจัฉริยะ ความปลอดภัย
อัจฉริยะ สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ 
การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ 
การใช้ชีวิตในเมืองอัจฉริยะไปจนถึง 
เศรษฐกิจอจัฉริยะ การจัดต้ังระบบ
อัจฉริยะดังกล่าวตามพ้ืนที่หรือ
อุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยใช้
เทคโนโลยี 
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(สำนักงานส่งเสริม
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ภาคผนวก 2) 

สรุป Megatrend 

• เทคโนโลยีจากกระแสการ
ปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครัง้ที่ 4 
เช่น IoT AI การพิมพ์ 3 มิติระบบ
อัตโนมัติและความ สมจริงเสมือน 
นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบการ
ผลิต และ การบริโภค 
• มีการทำธุรกรรมออนไลน์

และ E-Commerce มีความ
ปลอดภัยมากข้ึน ผ่านการเข้ารหัส 
การถอดรหัส และการอ่านรหัสที่
ซับซ้อนย่ิงข้ึน 

ด้าน
เศรษฐกิจ  

4. การเพ่ิมข้ึนของ
ธุรกิจ E-
Commerce และ
ร้านค้าสะดวกซื้อ 
5.  

6. การปรับเปลี่ยน
อำนาจทางเศรษฐกิจ
ในโลก 
7.  การเข้าสู่สังคมไร้
เงินสด 
8.  เงินตราเข้ารหัส
ลับ 
9.  การซื้อขายสินค้า
ออนไลน์  
10. ระบบการขนส่ง
สินค้า  
11. ธุรกิจ
แพลตฟอร์ม 
12.  เศรษฐกิจ
ท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด  
13. การท่องเท่ียว
เชิงอาหาร 

14. การเข้าสู่สังคม
ไร้เงินสด 
15. รูปแบบการ
ผลิตและการ
บริการที่มีบทบาท
ของเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
16. ขนาดของ
องค์กรหน่วยธุรกิจ
ที่มีขนาดเล็กลง 
 

• การตัดสินใจซื้อสินค้า
เกิดข้ึนข้างนอกร้านค้า โดยใช้
แฟลตฟอร์มออนไลน์ย่ิงข้ึนในการ
อำนวยความสะดวกและเพ่ิม
ความเร็วในการทำธุรกรรมตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บรโิภค 
• 5. มีความต้องการใช้

เทคโนโลยีการผลิตรูปแบบใหม่มา
ช่วยในการผลิตเพ่ือลดต้นทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ 
Automation Robotics, Internet 
of Thing ซึ่งสอดคล้องกับเทนด์
จาก Disruptive Technology  
ธุรกิจหลายแห่งที่ประสบปัญหา
เรื่องการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
และความแน่นอนของการจ้างงาน
เริ่มให้ความสนใจกับเทคโนโลยี 
Automation Robotics มากย่ิงข้ึน 
รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ AI Deep 
learning, 5G for Industry, 
Smart factory และการเข้าสู่
ระบบการผลิตแบบ Smart 
Factory และ Smart 
Manufacturing ของภาคการผลิต
ในประเทศไทย 
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• อุตสาหกรรมดิจิทัลมีการ
ขยายตัวเช่น อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์,  ดิจิทัล, โลจิสติกส์
และการขนส่ง อาหารแปรรูปและ
การแปรรูปอาหารมีการผลิตสินค้า
และบริการ และมีการปรับรูปแบบ
การผลิตและบริการทีม่คีวาม
ต้องการสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ดิจิทัล 
• แนวโน้มการทำธุรกรรม

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด การขยายตัวของ
พฤติกรรมผู้บริโภคผ่านระบบ
ออนไลน์  
•   การปรับเปลี่ยนการทำ

ธุรกิจในรูปแบบ e-commerce 
ของสถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดเล็กส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน 
• ขนาดขององค์กรยุคใหม่

ควบคู่กับ Tech Start-up ที่ยังมีผู้
เล่นรายใหม่สนใจที่เข้ามาในธุรกิจ
บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

ด้าน
สิ่งแวดล้อม  

5. การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
17. การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

18. สภาพ
ภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงและ
ระดับน้ำทะเลที่
สูงข้ึน 
19.  การลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
20.  การเกิดโรค
ระบาดจากเชื้อไวรัส  
21. การใช้พลังงาน
ทดแทน 

24. การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
25. สภาพ
ภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง 
26. ภาคธุรกิจผลิต
และบริการที่สอด
รับกับความ
ต้องการใน
ต่างประเทศที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ย่ิงข้ึน 

• ความต้องการพลังงานจะ
ลดลง จากรูปแบบเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนรวมถึง
ด้านการขนส่ง ทีใ่ช้แหล่งเชื้อเพลิงที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่ิงข้ึนมาก
ข้ึน 
• จะมีการใช้ เทคโนโลยีที่จะ

ช่วยให้หน่วยงานและองค์กรของ
ไทยเข้าใจถึงความท้าทายของ
สภาพภูมิอากาศ และการใชง้าน
เทคโนโลยีในทิศทางใหม่ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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22.  มลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมฃ ปัญหา
ขยะของเสีย  
23. ภาคธุรกิจที่ให้
ความสำคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมมาก
ย่ิงข้ึน 

ด้านการเมือง
และสถาบัน  

27. การเปลี่ยนข้ัว
อำนาจเศรษฐกิจโลก 

28. นโยบายการ
คุ้มครองทางสงัคม  
29. นโยบายการให้
รายได้ข้ันพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง  
30. นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
ท้องถ่ิน  
31. กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับ
คนทำงานนอกระบบ  
32. การบริการ
ภาครัฐที่เข้าสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
33. สวัสดิการของ
รัฐที่ช่วยเหลือ
คนทำงานนอกระบบ 

• การเปลี่ยนข้ัว
อำนาจเศรษฐกิจ
โลก 
• นโยบายการให้
รายได้ข้ันพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง และ
การคุ้มครองทาง
สังคม  
 

• ข้ัวอำนาจเศรษฐกิจโลกคาด
ว่าจะเปลี่ยนไปสู่ประเทศเศรษฐกจิ
ใหม่ที่จะเปิดโอกาสให้กับธุรกิจ
ต่างๆ ในการเตรียมลงทุนระยะ
ยาวฃ  ประเทศทั้งหมดน้ียังคงมี
ศักยภาพทางเศรษฐกจิในระยะยาว   
•  นโยบายระหว่างและหลัง

โควิด 19 จะเน้นเรื่องของการ การ
ทำสังคมคุ้มครองทางสงัคมและได้
ข้ันพ้ืนฐานทั่วหน้ามากข้ึน 

ด้านคุณค่า 
 

34. การเชื่อมต่อ
เพ่ิมข้ึนและความ
เป็นส่วนตัวลดลง 

35. ความเป็น
พลเมืองโลก 
36. การยอมรับ
ความหลากหลายใน
สังคมและส่งเสริม
ความเท่าเทียมทาง
เพศ 
37.  คุณภาพชีวิต
และสิทธิของ
แรงงานนอกระบบ  
38. กระแสการ
กลับมาของท้องถ่ิน
นิยม 

39. การเชื่อมต่อ
เพ่ิมข้ึน 
40. การยอมรับ
ความหลากหลาย
ในสังคมโดยเฉพาะ
ความเท่าเทียมทาง
เพศ 
41. กระแสการ
กลับมาของท้องถ่ิน
นิยม 
 

• จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและ 
อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่สูงข้ึนทั้งทั่ว
โลกและในประเทศไทย  
• ความเป็นพลเมืองโลกมีมาก

ข้ึน คุณลักษณะความเป็นพลเมือง
โลก  
• การยอมรับในความ

หลากหลายและการอยู่ร่วมกันได้ 
ควรทั้งความหลากหลายของผูค้นใน
องค์กร   การปฏิบัติอย่างเสมอภาค
กันและการยอมรับและผสานความ
แตกต่างของบุคคลเข้าด้วยกัน  
• ด้านคุณภาพชีวิตของ

แรงงานนอกระบบในการเข้าไม่ถึง
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Megatrend
. ในระยะสั้น 

Megatrend 
(สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
และ Frost & 

Sullivan 2563) 

Megatrend (ว่าน
และรัตติยา 2564) 

Megatrendจาก
การระดมสมอง

ผู้เชี่ยวชาญ 
(รายชื่อผู้ทรงใน
ภาคผนวก 2) 

สรุป Megatrend 

สิทธิบริการ และสิทธิที่สามารถ
เข้าถึงได้ยังไม่เหมาะสม/สอดคล้อง
กับความเป็นแรงงานนอกระบบ 
• การกลับมาของกระแส

ชุมชนท้องถ่ิน วิถีพ้ืนบ้าน และ
ยุทธวิธียืนหยัดต่อสู้ทางการค้าของ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้งรุ่นใหม่ 
รุ่นเก่า ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 
มีการใช้เรื่องเศรษฐกจิชุมชนเป็น
ฐานในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

ท่ีมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ Frost & Sullivan (2563); ฉันทวิลาสวงศ์ และ ภูละออ (2564); 
และการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

4.3 แนวโน้มเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีในเศรษฐกิจดิจิทัล 
การวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล มีความเกี่ยวพันเป็นอย่างสูงกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีต่างๆท่ีจะเข้ามาพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัล
จะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อพิจารณาแนวโน้มและการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
การจ้างงาน แรงงานในและนอกระบบท่ีอยู่ในวัยทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์และมองอนาคตท่ี
จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะ 5 ปี (2025) โดยคำนึงถึงแนวโน้มของการย้ายสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลของ
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงใช้ออนไลน์ของผู้คนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีความหมาย การปรับตัวใน  
ช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ การรับมือและมองหาธุรกิจ
ใหม่ภายหลัง  

 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้นำเสนอการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ของบริษัท 
ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิแวน (ประเทศไทย) จำกัด  โดยกำหนดไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปี 2020 – 2025  
ระยะท่ี 2 ปี 2025-2030 และระยะท่ี 3 ปี 2030 – 2035 ดังแสดงใน (รูปท่ี 4.1)  

เทคโนโลยีที ่จะมีบทบาทสำคัญ ระยะที่ 1 ปี 2020 – 2025 เทคโนโลยีที ่มีบทบาทสำคัญได้แก่  
1. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics 2.กลุ่มระบบอัตโนมัติAutomation และ 3.กลุ่มที่เชื่อมโยงระหว่าง 
Data Analytics ก ับ Automation (กล ุ ่มท ี ่  1 เทคโนโลยี  Data Analytics ได ้แก ่  5G,  Virtual Agent, 
Emotional Analytics, Text Analytics,Video Analytics; กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีอัตโนมัติ ได้แก่ Machine 
Learning, Natural Language Processing และ Robotics Process Automation, Collaborative Robot; 
กลุ่มท่ี 3 เทคโนโลยีท่ีเช่ือมโยงระหว่าง Data Analytics กับ Automation Distributed ledger Technology, 
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Internet of Things, นอกจากนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Deep Learning และReal time Translation 
จะเข้าสู่ช่วงปลายของระยะนี้มากขึ้น)  

 ระยะที่ 2 ปี 2026-2530  เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงนี้ ได้แก่ Deep Learning, 
Video Analytics, Quantum Computing, Six Sense, Collaborative Robot, Natural Networks, Smart 
Process Automation และการเข้ามามีบทบาทของ 

ระยะที่ 3 ปี 2030-2535  เทคโนโลยี 6G, Quantum Computing, Smart Process Automation 
และ Natural Networks จะมีบทบาทสูงมากต่อรูปแบบของงานและธุรกิจในช่วงนี้  

 

รูปท่ี 4. 1 การคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 ก่อน 2020 2020-2025 2025 – 2030 2030- 2035 
Next generation 

telecom 
5G  

 6G 
Data analytics Virtual Agent   

Emotional analytics  
Text analytics   

Video analytics  
Distributed ledge 

technology  
Distributed ledge technology  
 Quantum computing 

Internet of things  
AI Machine learning   

Deep learning   
Six senses  

Real time transaction   
Natural language processing    

  Neutral networks 
Automation  Robotic process automation  

  Smart process automation  
Collaborative robots 

ท่ีมา: ประยุกต์จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล & ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิแวน (2564)  
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รูปท่ี 4. 2 คาดการณ์ปัจจัยและเทคโนโลยีท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและแรงงานในประเทศไทย 

 

ท่ีมา: ทีมผู้วิจัย 

อย่างไรก็ดี ผลกระทบด้านเทคโนโลยีจะไม่เท่ากันในแต่ละภาคการผลิตและบริการ การไม่มีการระดม
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ ซึ่งจะเห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ดังต่อไปนี้   

ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัลท่ีเป็นแก่นเศรษฐกิจดิจิทัลและ ท้ังในส่วนของ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการส่ือสาร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์มี
แนวโน้มสูงที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและส่งผลดีให้กับการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 
นอกจากนี้สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคขยายตัวเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเทคโนโลยีและ
ธุรกิจดิจิทัลที่จะมีบทบาทสูงได้แก่ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม ผู้ให้บริการคลาวด์ บริการด้าน
ซอฟต์แวร์และโปรแกรม และการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า ในขณะที่ธุรกิจด้าน E-Commerce E-Payment  
E-Booking E-Banking & Investment E-Insurance จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในระยะ 5 ปีนี้ (2020-2025)  
และในระยะต่อไปรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานและ
เครื่องมือทางดิจิทัลยังมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อไป 

นอกจากนี้ ภาคเศรษฐกิจดิจิทัลความหมายกว้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้
ธ ุรกิจที ่พัก ท่องเที ่ยว การเดินทางและซัพพลายเชนที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอันได้แก่ ภัตตาคาร  
อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้าเครื ่องแต่งกาย เครื่องประดับ ธุรกิจค้าปลีกและของที่ระลึก ไปพี่งพาการทำธุรกิจ
ออนไลน์และขายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีว ิตประจำวันรวมถึงการเปลี ่ยนอาชีพเข้าสู ่ภาคบริการอื่นๆ  
ในขณะเดียวกันธุรกิจที่กำลังเริ ่มเติบโตอย่างช้าๆ ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบส่วนตัวภายในประเทศ  
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การเช่าเหมายานพาหนะส่วนตัวสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และดิจิทัล
เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย ในขณะที่ภาคธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งกลับมีความต้องการจาก
ผู้บริโภคสูงมากขึ้นสวนทางกับธุรกิจการบินและธุรกิจด้านการจัดนิทรรศการที่ได้ผลกระทบเช่นเดียวกันกั บ
ธุรกิจท่องเท่ียวซึ่งจำเป็นต้องรอให้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้นก่อนซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มดี
ขึ้นในปี พ.ศ.2565 – 2566  ในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ธุรกิจ การศึกษา การวิจัยและพัฒนา ยังมีความต้องการกาและมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตต่อไปซึ่งจะส่งเสริมการเข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศได้ (ตารางท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.3)  

ตารางท่ี 4. 2 แนวโน้มเทคโนโลยีเฉพาะท่ีนำมาใช้ในอนาคต จำแนกตามภาคธุรกิจ 

 ช่วง 2-3 ปีนี้ 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า 
การเกษตร 
ประมงและป่า
ไม้ 

• Precision agriculture; 
การช้ี (identify) โรคพืช 
ต่างๆ 

• Smart Farmer 
• Process ท่ีเป็น Mass ใน

การผลิต ระดับมาตรฐาน 
Standard 

• Drone 
• Smart sensor 
• IoT Internet of things 
• Cloud computing 
• Data Analytics 
• AI Deep Learning 
•  Automated 

Storage/Retrieval 
System  (AS/RS) 

•  3D Printing 

• เริ่มมีการใช้ 
Predictive 
agriculture ท่ัวไป 

• Data Analytic 

• Predictive 
agriculture อาจจะมี
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

• มีการการใช้ AI Deep 
Learning  

 

ภาคการผลิต  เร่งระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
• (incl. Collaborative 

robots; RPA; ASRS: 
Scada –OEE ออกมาเป็น 
KPI ในแต่ละวันรวมถึง 
Assess & maintenance 
& Predictive 
maintenance)  

• หุ่นยนต์และ
Mobile 
manipulator 
สามารถทำงาน
ทดแทนคนได้เป็น
จำนวนมาก 

•  Mass 
customization* 
มีการผลิตแบบ

• Mass 
customization*  
มีการผลิตแบบจำเพาะ 
ท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อบุคคลมากขึ้น 
(Flexible) ยิ่งขึ้นซึ่ง
ต้อประกอบด้วยหลาย
เทคโนโลยี อาจไปยัง
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 ช่วง 2-3 ปีนี้ 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า 
• งานด้าน Inspection; 

RPA (Robot process 
automation) ท่ีเป็นงาน
ซ้ำๆ  เช่น มีการจัดเรียง
สินค้า การออก invoice 
จะมี AI เข้ามามีผลต่อ
แรงงานท่ีอาจจะถูกแทน  

• EV & Precision Agri & 
robotics & health care 
& energy & digital 
น่าจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
บทบาทยิ่งขึ้น ซึ่งแรงงาน
น่าจะถูกนำไปใช้กับกลุ่มนี้
มากขึ้น   

• 5G & IoT 
• Meta economy จะเริ่ม

เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น    
• Fin tech 
• เทคโนโลยีสุขภาพ 

Health tech  
• เทคโนโลยีการศึกษา ED 

tech  
• Digital content 
• ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บน

คลาวด์ (Cloud-Based 
Service)  

• Cloud computing 
 

จำเพาะ ท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคล
มากขึ้น (Flexible) 
(หุ่นยนต์ร่วมกับ
มนุษย์ท่ีทำงานใน
การผลิต) มี AI ท่ี
ฉลาด ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยหลาย
เทคโนโลยีตาม
ประเภทของการ
ผลิตสินค้า (จาก 
RPA & ต้องเป็น 
fully automate) 

• IoT & 6G โดยมี AI 
เข้ามา Integrate 
กับการส่ือสารเข้า
มามีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้น 

• เช่ือว่า RPA & AI 
จะ integrate กัน 
ซึ่งน่าจะกระทบต่อ
แรงงานแนน่อน  

• อาจจะมีความเส่ียง
ยังไม่ถึง 4.0  

• อย่างไรก็ดี global 
pressure 6G 
อาจจะมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีเป็นบาง
จุด  

• เทคโนโลยีด้านวัสดุ 
และแบตเตอรี่จะมี
มากขึ้น 

• meta economy 
จะเริ่มเข้ามา     

การ customize จาก
ลูกค้าโดยตรง 

• ธุรกิจส่วนใหญ่จะมี
การพัฒนาไปทาง
เทคโนโลยีมากขึ้นแต่
น่าจะยังไม่ถึง 
Quantum 
computing  

• Collaborative 
Robot มีใช้กันท่ัวไป  

• Full EV 
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 ช่วง 2-3 ปีนี้ 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า 
• Technology ของ 

Metaverse เช่น 
AR MR VR น่าจะ
มีบทบาทเข้ามา 
เช่น การอบรมคน
อย่างง่ายใน
อุตสาหกรรม 

• SMART 
FACTORY 

• 5G 
•  Augmented 

reality and 
virtual reality 
(AR/VR) 

•  EV/EV 
Conversion 

• BIG DATA 
Analysis 

• 13.Blockchain 
การทำเหม ือง
แร่ 

• ใช้ AI ในการวิเคราะห์
ขนาดด้วย drone & 
virtualization ประเมิน
การระเบิด และ 
stockpile เพื่อดูปริมาณ
ของการทำเหมืองแร่มาก
ขึ้น   

• Robotics ถูก
นำมาใช้ในทุก
สถานประกอบการ 
แล้ว ข้ึนอยู่กับ
ระดับ
ความสามารถ
ขนาดของสถาน
ประกอบการ  

• Comparative 
advantages ด้าน
ต้นทุนจะเป็นส่วน
ใหญ่และอาจมี
หลายบริษัท
กลับไปทำงานท่ี
ประเทศต้นทาง
ด้วย หรืออาจย้าย
ฐานการผลิตไป

• Quantum 
computing อาจจะ
นำมาใช้ได้ (เช่น Train 
AI model เดิมใช้ 3-4 
เดือน ถ้าเอามาใช้ จะ
สามารถใช้ได้ภายใน 1 
วัน)   

• อาจเกิด Space การ
ทำเกษตรต่างด้าว 

• Digital twin สามารถ
เข้ามาได้   

 

• การผลิต • AI การวิเคราะห์ภาพ /
เสียงสนทนา/ data ของ 

•  Internet of 
things (IoT)  

•  Virtual Reality (VR) 
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 ช่วง 2-3 ปีนี้ 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า 
ประเทศท่ีมีตลาด 
local ใหญ่ ผลิต
แล้วขาย ณ 
ประเทศปลายทาง 

• SMEs ท่ียังเข้าไม่
ถึงทุนหรือ
เทคโนโลยีอาจจะ
ไม่ได้ปรับตัวหรือ
อาจจะต้องเลือก
ตลาดการผลิต 

• SMART 
FACTORY 

• 5G 
•  AR/ VR  
•  EV/EV 

Conversion 
• BIG DATA 

Analysis 
การบริการ • มีการใช้สกุลเงินดิจิทัล

มากขึ้น – ซึ่งอาจจะ
กลายเป็น informal 
sector อีกกลุ่ม  

• คนมีการทำงานมากกว่า 
1 งาน ซึ่งต้องมีการ
บริหารจัดการเรื่องงาน 
เงิน เวลา สัญญา ให้เป็น
ระเบียบมากยิ่งขึ้น 

• แรงงาน Mismatch จะ
เป็นประเด็นท่ีสำคัญ ท้ังท่ี
ทักษะไม่มี และขาด
คนทำงานท่ี Match กับ
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 

• Job ใน platform จะ
เพิ่มมากขึ้น  

• การ shift ของ 
Global value 
chain กำลังอยู่ใน
การพิจารณายิ่งขึ้น 
เพราะมีการ
เปล่ียนแปลงของ
ระดับค่าแรง 

• Supply chain มี
แนวโน้มจะใช้คน
ลดลง ควรจะต้อง
ช่วยเรื่องการ 
transit ของคนท่ี
ว่างงานน่าจะ
เพิ่มขึ้น รวมท้ัง
กลุ่มท่ีมีความเส่ียง
เช่น คนท่ีมีอายุ
มาก  

• Decentralization คู่
กับ High speed 
train การเดินทางข้าม
จังหวัดท่ีรวดเร็วขึ้น 
หัวเมืองต่าง ๆ จะ
เติบโตยิ่งขึ้น (เช่นภาค 
อีสาน น่าจะเริ่มก่อน) 

• One belt initiative 
น่าจะเข้ามาในภาค
อีสานมากขึ้น เป็น
ประเด็นว่าจะเปิดคน
เข้ามาทำงานใน
ประเทศไทยเลย
หรือไม่ (ไม่ใช่แค่จีน) 
เรื่องทำงานของ
แรงงานข้ามชาติ 

• Job ใน platform  
จะเพิ่มมากขึ้น 
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 ช่วง 2-3 ปีนี้ 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า 
• อาจจะมี Platform 

รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีจะดึงคน
จากต่างประเทศก็ได้  

• รูปแบบการ recruit มี
การเปล่ียนแล้วเกิด 
Hybridge ขึ้นมา 

• มีการทำงาน part-time 
ของเด็กรุ่นใหม่ ผ่านการ 
matching ของ 
Platform โดยเด็กจะเริ่ม
ทำงานเร็วขึ้น  

• คนจะต้องมีงานมากกว่า 
1 งาน (เยาวชนเชิง 
digital จะมีโอกาสทำงาน
มากขึ้น  

• ท่ีทำงานจะมีลักษณะ 
Coworking space  

• ต้องมีการ redefine กลุ่ม
เปราะบาง เช่น วัดด้วย
รายได้ หรือวัดด้วยความ
เส่ียง  

• Vending machine จะ
เข้ามามีบทบาทเพิ่มมาก
ขึ้น  

• Automation เข้ามา
อย่างแน่นอน และ
สามารถใช้งานพร้อกกับ
communication 
online tools ได้ 

• VR & health care จะ
สามารถเช่ือมโยงกันได้ 

• Mobile robot & 
service robot จะมีราคา
ท่ีถูกลง 

•  Chatbot จะมีมากขึ้น
เรื่อย ๆ  

• Automation จะ
ถูกนำเอามาใช้มาก
ขึ้น และคนต้อง
ทำงานร่วม อาจมี
ค่าแรงเพิ่มขึ้นด้วย  

• แรงงาน 
Mismatch น่าจะ
เป็นประเด็นสำคัญ 
ท้ังท่ีมีทักษะและไม่
มีทักษะ และขาด
คนทำงานท่ี 
Match กับ
ตลาดแรงงาน
ยิ่งขึ้น วุฒิ
การศึกษา อาจไม่
จำเป็นอีกต่อไป 

• Job ใน platform 
จะเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะภาค
บริการต่างๆ 
ผลกระทบของภาค
การผลิตและ
อุปกรณ์ต่างๆ จะมี
ผลต่อภาคบริการ
ด้วย (เช่นการซ่อม 
อะไหล่ต่างๆ) – 
rights to repair 

• Metaverse: FB + 
Microsoft แล้ว 
ต่อไปอาจจะไม่
ต้องเดินนทาง ซึ่ง
น่าจะมาพร้อมกับ 
Crypto currency  

 

โดยเฉพาะภาคบริการ
ต่าง ๆ จะมีมากยิ่งขึ้น 

• ผลกระทบของภาค
การผลิตและอุปกรณ์
ต่างๆ จะมีผลต่อภาค
บริการ (เช่นการซ่อม 
อะไหล่ต่าง ๆ)  

• ผลกระทบของภาค
การผลิตและอุปกรณ์
ต่างๆ จะมีผลต่อภาค
บริการด้วย (เช่นการ
ซ่อม อะไหล่ต่างๆ) – 
rights to repair 

• กลุ่ม Physical infra 
อาจจะไม่ทัน Digital 
infra →  Physical 
infra อาจจะไม่ได้ใช้  

• Tele migration/ 
globalities  

• แรงงานข้ามชาติจะมี
แนวทางอย่างไร 
อาจจะเกิดการแทนท่ี
ด้วยเครื่องจักร 

• AI Deep Learning 
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 ช่วง 2-3 ปีนี้ 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า 
• Fin tech 
• เทคโนโลยีสุขภาพ 

Health tech  
• เทคโนโลยีการศึกษา ED 

tech  
• Digital content 
• ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บน

คลาวด์ (Cloud-Based 
Service) 

• Cloud computing 
• Data Analytic/data 

scientist 
• RPA (Robot Process 

Automation) 
ก่อสร้าง  • Prefabricate ชิ ้นส่วน มี 

waste น ้ อ ย ล ง  แ ละ มี
ความต ้องการคนลดลง
ด้วย 

• Prefabricate 
ช้ินส่วน เริ่มใช้ได้
ไม่ค่อยมากนัก
เพราะมี waste 
น้อยลง ต้องการ
คนลดลง 

• 3D printing สร้างบ้าน
ได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้
ม ีของเสียลดลงด ้วย 
และมีความต้องการ
คนลดลงด้วย 

การค้าปลีกค้า
ส่ง 

• Online shopping & 
delivery จะมีมากขึ้น ซึ่ง
เปิดร้านอยู่แบบเล็กๆแต่
สามารถทำได้ทุกอย่าง แต่ 
Demand จริงๆ อยู่ท่ี 
vending machines ท่ีมี 
AI & customized ยิ่งขึ้น 
ทักษะของคน 1 คน เช่น
วิศวะ จะต้องทำได้หลาย
อย่าง 

Online shopping 
& delivery จะมี
มากขึ้น ซึ่งเปิดร้าน
อยู่แบบเล็กๆแต่
สามารถทำได้ทุก
อย่าง แต่ 
Demand จริงๆ 
อยู่ท่ี vending 
machines ท่ีมี AI 
& customized 
ยิ่งขึ้น ทักษะของ
คน 1 คน เช่นวิศ
วะ จะต้องทำได้
หลายอย่าง 

• Online shopping & 
delivery จะมีมากขึ้น 
ซึ่งเปิดร้านอยู่แบบ
เล็กๆแต่สามารถทำได้
ทุกอย่าง แต่ 
Demand จริงๆ อยู่ท่ี 
vending machines 
ท่ีมี AI & 
customized ยิ่งขึ้น 
ทักษะของคน 1 คน 
เช่นวิศวะ จะต้องทำได้
หลายอย่าง 
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 ช่วง 2-3 ปีนี้ 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า 
ข้อมูลและการ
ส่ือสาร 

• Partnership & 
connectivity ต้อง 
synergy กัน 

• Partnership & 
connectivity ต้อง 
synergy กัน 

• Partnership & 
connectivity ต้อง 
synergy กัน 

การเงินการ
ธนาคาร 

• การประกันต้องมีการ
ปรับตัว 

• . Traveller 
insurance แบบ 
pool globally  

• Cryptocurrency 
จะมีแนวโน้ม 
audit & 
accountability 
จากระดับโลก มาท่ี
ไทย  

• . Traveller 
insurance แบบ 
pool globally  

• Cryptocurrency จะ
มีแนวโน้ม audit & 
accountability จาก
ระดับโลก มาท่ีไทย  

 

 การศึกษาและ
อาชีพบริการ
ด้านอื่นๆ  

• Flexibility learning + 
skills พร้อม credit และ
น่าจะ global มากขึ้น 

• NLP จะนำมาใช้มากขึ้น / 
จะมีแนวทางการเช่ือมโยง
กับตลาดแรงงานยิ่งขึ้น 
ประกอบกับจริยธรรม 

• NLP จะนำมาใช้
มากขึ้น แบบดีขึ้น 
/ จะมีแนวทางการ
เช่ือมโยงกับ
ตลาดแรงงาน
ยิ่งขึ้น  

 

• NLP จะนำมาใช้มาก
ขึน้ เปล่ียนเสียงได้เลย
แบบ Seamless 

 
• มีการใช้ application 

ด้านการแปลและการ
Edit  มากขึ้น 

 
 

ศิลปะ และ
กิจกรรม
นันทนาการ 

• Metaverse เริ่มมีการใช้
ในวงการต่างๆ อย่าง
แพร่หลาย 

• มีการ
ใช้Metaverse 
อย่างแพร่หลาย
ยิ่งขึ้นแบบ global  

• มีการใช้Metaverse 
อย่างแพร่หลาย  

หมายเหตุ ข้อมูลจาก Focus Group และการสอบถามผู้เช่ียวชาญ  
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ตารางที่ 4. 3 ผลกระทบต่อตลาดแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 

เทคโนโลยี ภาคการผลิต Core digital ทักษะที่จำเป็น 
ระยะ 1-2 ปี 1.ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

2.อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3.Internet of things 
4.Cloud computing 
5.Data Analytics 
6.AI Deep Learning 
7. AS/RS 
8. 3D Printing 

1.การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ JAVA Python C+ 
2.โค้ดด้ิง 
3.ออกแบบเครื่องจักรกล 
(Machine Design) 
4.วิเคราะห์ข้อมูล/วิเคราะห์ผล/
อ่านค่า/ตีความ/คำนวน 
5.เขียนแบบเครื่องกล 
6.การจัดการระบบ 
7.การส่ือสาร 
8.วางแผนแก้ไขปัญหา การ
ตัดสินใจ ภาวะผู้นำ 
 

ระยะ 3-5 ปี 8.SMART FACTORY 
9.5G 
10. AR VR  
11. EV/EV Conversion 
12.BIG DATA Analysis 
13.Blockchain 

ระยะถัดไป 14.Collaborative Robot 
15.Full EV 
16.Quamtum Computing 

 ความหมายแคบ  
ระยะ 1-2 ปี 1 บริการ. Fin tech 

2.อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ smart 
device 

3.เทคโนโลยีสุขภาพ Health tech  

4.เทคโนโลยีการศึกษา ED tech  

5.Digital content 

6.ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (Cloud-Based 
Service) 

1.ความรู้เรื่องแพลตฟอร์ม 
เว็บไซต์  
2.การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ JAVA Python C+ 
3.โค้ดด้ิง 
 4.วิเคราะห์ข้อมูล/วิเคราะห์ผล/
อ่านค่า/ตีความ/คำนวนผล 
5.ออกแบบสถาปัตยกรรม 
6.การจัดการระบบ 
7.การส่ือสาร 
8.วางแผนแก้ไขปัญหา การ
ตัดสินใจ ภาวะผู้นำ 
9.ออกแบบดิจิทัล/กราพฟิก 
10.การตีมูลค่าและประเมิน
ราคา 
11.การตลาดออนไลน์/อี คอม
เมิรช์  

ระยะ 3-5 ปี 7.Data Analytic/data scientist 

8.RPA (Robot Process Automation) 

9.Auto Warehouse 

10. Blockchain 
ระยะถัดไป 11.AI Deep Learning 
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12.Quantum Computing 
 ความหมายกว้าง  
 1.Drone 

2.Smart sensor 
3.IoT 
4.Precision Agriculture/Smart Farmer 

  

1.วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
2.ความรู้เรื่องแพลตฟอร์ม 
เว็บไซต์  
3.การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ JAVA Python C+ 
4.โค้ดด้ิง 
5.วิเคราะห์ข้อมูล/วิเคราะห์ผล/
อ่านค่า/ตีความ/คำนวนผล 
6.การวางแผน การออกแบบ 
การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
 7.การส่ือสาร 
8.วางแผนแก้ไขปัญหา การ
ตัดสินใจ ภาวะผู้นำ 
9.ออกแบบดิจิทัล/กราฟฟิก 
10.การตีมูลค่าและประเมิน
ราคา 
11.การตลาดออนไลน์/อีคอม
เมิรช์ 

 5.Data Analytic 
 6.AI Deep Learning 

หมายเหตุ ข้อมูลจาก Focus Group และการสอบถามผู้เช่ียวชาญ  
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4.4 แนวโน้มทักษะที่จำเป็นในการทำงานของแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 ทักษะท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์ ผลกระทบในอนาคต จากการ
ระดมสมองและสังเคราะห์ข้อมูลพบว่ามทัีกษะและตำแหน่งงานท่ีมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในการ
รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลระยะประมาณ  5 ปีข้างหน้าในหลายตำแหน่งงาน การศึกษาใน
ส่วนนี้จึงทำการสังเคราะห์และนำเสนอ แนวโน้มความขาดแคลนของทักษะ และระบุตำแหน่งของทักษะท่ีมี
ความจำเป็น ในภาคเกษตรภาคการผลิตและภาคบริการ 

       อย่างไรก็ดี การศึกษานี้มีข้อจำกัดในการศึกษาการขาดแคลนเชิงปริมาณ เนื่องจากการขาดแคลนเชิง
ปริมาณในเศรษฐกิจดิจิทัล มีความเป็นพลวัตรสูงและมีทักษะท่ีสามารถทดแทนกันจากสาขาอื่นๆได้ เนื่องจาก 
มีสมรรถนะหลัก (Core competencies) คล้ายกัน เช่น สาขานักออกแบบสื่อดิจิทัลที ่สามารถดึงผู ้ที ่มี
ความสามารถในสาขาออกแบบมาทำงานได้ หรือผู้ที ่ทำงานในระบบ Platform ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วและเป็นพลวัตร ซึ่งความต้องการแรงงานอาจเป็นเพียงความต้องการแรงงานท่ีทำงานเสริมจากงานท่ีมี
ประจำ การวิเคราะห์คำว่าการขาดแคลนแรงงานจึงมีความหลากหลายและมีหลายมิติ จึงควรมีการสังเคราะห์
แยกตามรายละเอียดสาขาย่อยของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป ซึ่งปรากฏเป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะการวิจัยในด้าน
ประเด็นแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล บทท่ี 5  
 

4.4.1 ภาคเกษตร 

4.4.1.1 ระยะ 1-2 ปี 

 ตำแหน่งงานและสมรรถนะที่จำเป็นในระยะ 1- 2 ปีในภาคเกษตรนี้ เป็นทักษะที่ตอบสนองต่อ
เ ทค โ น โ ลย ี ท ี ่ ก ำ ล ั ง จ ะน ำม า ใ ช ้  เ ช ่ น  Drone, Smart sensor, IoT Smart Farm แ ละ  Precision 
Agriculture/Smart Farmer   เป็นต้น  ดังแสดงในรายละเอียดในตารางท่ี 4.4  
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ตารางท่ี 4. 4 ตัวอย่างตำแหน่งงานและทักษะท่ีมีแนวโน้มมีความต้องการมากข้ึนในภาคเกษตร 
ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า 

เทคโนโลยี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 
ปรับเปลี่ยนตามชื่อ
เรียกของแต่ละ
องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลัก
คล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  
  

1.Drone พนักงานประกอบและ
ติดต้ัง 

ปวช.ปวส. ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์  

ทำแม่พิมพ์ ขึ้นรูป 
ประกอบ ฉีด หล่อ กัด 
กลึง ขัด เจียร พ่น ฯลฯ 

ช่างเทคนิคควบคุม
และบังคับอากาศยาน
ขึ้นลงทางด่ิง  

ปวส./ 
ป.ตรี 

ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ 

ควบคุมโดรน ต้ังโปรแกรม 
ปรับ หรือเปล่ียนโปรแกรม
คำส่ังให้กับโดรน 

วิศวกรควบคุมการ
ผลิต 

ป.ตรี อุตสาหการ 
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ 

ออกแบบ วิเคราะห์ 
คำนวณ ตรวจสอบ แก้ไข 
ควบคุมการผลิตช้ินส่วน 
การประกอบโครงสร้าง 
ระบบไฟฟ้า และคุณภาพ
การผลิต  

2.Smart sensor ช่างเทคนิค ปวช.ปวส. ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์  

อ่านแบบ กำหนด
ค่าพารามิเตอร์ เอนโค้ด
เดอร์ ทดสอบอุปกรณ์ 
ซ่อมบำรุง ตรวจสอบการ
ทำงานของอุปกรณ์
ตรวจวัด 

3.IoT Smart Farm ช่างติดต้ังระบบ ปวส./ 
ป.ตรี 

ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ 

อ่านแบบ ประกอบ ติดต้ัง
อุปกรณ์ ปรับแต่ง ทดสอบ
การทำงานของอุปกรณ์ 
และการแสดงผลแบบ
ดิจิทัล 

4.Precision 
Agriculture/Smart 
Farmer 

นัก
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ 

ปวส. เกษตรศาสตร์, 
นวัตกรรมการเกษตร
,เทคโนโลยีการเกษตร 

ศึกษา เลือก ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอัตโนมัติ ดิจิทัล 
เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า 
เซนเซอร์ ไอโอที โดรน 
การวิเคราะห์ดิน น้ำ 
อากาศ ฯลฯ เพื่อ
การเกษตร เพาะปลูก ปศุ
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เทคโนโลยี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 
ปรับเปลี่ยนตามชื่อ
เรียกของแต่ละ
องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลัก
คล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  
  

สัตว์ ประมง เปรียบเทียบ
ผล ทดลอง ทดสอบ 
กำหนดกระบวนการ 
ระยะเวลา การวัดผล การ
จัดการแปลง ประเมิน
ความคุ้มค่า ความเส่ียง 
และการปรับปรุง
กระบวนการ 

นักเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร 

ป.ตรี  เทคโนโลยีชีวภาพ
,วิทยาศาสตร์ 

เลือก ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร เปรียบเทียบ
ผล ทดสอบ และกำหนด
กระบวนการ ข้ันตอน 
วิธีการ ทดสอบ ประเมิน
ความคุ้มค่า ความเส่ียง 
และการปรับปรุง
กระบวนการ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการ
จัดการเกษตรอัจฉริยะ 

ป.ตรี เกษตรศาสตร์, 
นวัตกรรมการเกษตร,
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
เทคโนโลยีดิจิทัล
,ดิจิทัลคอมมิวนิเคช่ัน 

ให้คำปรึกษาด้าน
การเกษตรสมัยใหม่ ให้
แนะนำ กำหนดเป้าหมาย 
เปรียบเทียบผล ประเมิน
ประสิทธิภาพของผลงาน 
จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการ   

ท่ีมา จากการระดมสมองและรวบรวมโดยผู้วิจัย ณ ปี 2564 
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4.4.1.2 ระยะ 3-5 ปี 

 นอกเหนือจากตำแหน่งงานและสมรรถนะที ่จำเป็นในระยะ 1- 2 ปี ดังแสดงในตารางท่ี  4.4   
ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีเป็นทักษะที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีที ่กำลังจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์มากขึ้น 
โดยเฉพาะ Data Analyst ในภาคเกษตร ดังแสดงในรายละเอียดในตารางท่ี 4.5 

ตารางท่ี 4. 5 ตัวอย่างตำแหน่งงานและทักษะท่ีมีแนวโน้มต้องการแรงงานมากขึ้นในภาคเกษตร ใน 5 ปี
ข้างหน้า 

เทคโนโลยี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตามชื่อ
เรียกของแต่ละ

องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลัก

คล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  

ทักษะที่จำเป็น  
  

1. Data Analyst Data Scientist   ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิทยาศาสตร์ข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล
,ดิจิทัลคอมมิวนิเคช่ัน 

ออกแบบคำถามและ
วัตถุประสงค์ ค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูล 
หาแบบแผนความ
เช่ือมโยงระหว่างข้อมูล 
เขียนโปรแกรม โค้ดด้ิง 
สร้างแบบจำลองเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล ส่ือสาร
และแสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบดิจิทัล 

ท่ีมา จากการระดมสมองและรวบรวมโดยผู้วิจัย ณ ปี 2564 
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4.4.2 ภาคการผลิต 

4.4.2.1 ระยะ 1-2 ปี 

ตำแหน่งงานและสมรรถนะท่ีจำเป็นในระยะ 1- 2 ปีนี้ เป็นทักษะท่ีตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีกำลังจะ
นำมาใช้ในภาคการผลิต เช่น ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ 
Internet of things, Data Analytics, AI Deep Learning, Automated Storage/Retrieval System 
(AS/RS), 3D Printing  เป็นต้น  ดังแสดงตัวอย่างของตำแหน่งงานและทักษะท่ีมีแนวโน้มมีความต้องการมาก
ขึ้นในตารางท่ี 4.6    

ตารางท่ี 4. 6 ตัวอย่างตำแหน่งงานและทักษะท่ีมีแนวโน้มมีความต้องการมากข้ึนในภาคการผลิต 
ใน 1-2 ปีข้างหน้า 

เทคโนโลยี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 
ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่ละ
องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลัก
คล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  
  

1.ระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ 

พนักงานประกอบ
และติดต้ัง  

ปวช.ปวส. เมคคาทรอนิกส์ 
อุตสาหการ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ขึ้นรูป ประกอบ ฉีด หล่อ 
กัด กลึง ขัด เจียร พับ 
พ่น ฯลฯ 

พนักงานควบคุม
หุ่นยนต์ 

 ม.6 ปวช/
ปวส. 

วิทยาศาสตร์ เมคคา
ทรอนิกส์ 
อุตสาหการ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ควบคุมดูแลให้หุ่นยนต์
ทำงานตามระบบ
โปรแกรมท่ีวางไว้ ต้ัง 
ปรับ หรือเปล่ียน
โปรแกรมคำส่ังให้กับ
หุ่นยนต์เพื่อการทำงาน
เฉพาะอย่าง 

ช่างเทคนิค ปวส./ 
ป.ตรี 

เมคคาทรอนิกส์ 
อุตสาหการ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ออกแบบและติดต้ัง
ควบคุมดูแลให้หุ่นยนต์
ทำงานตามระบบ
โปรแกรมท่ีวางไว้ ต้ัง 
ปรับ หรือเปล่ียน
โปรแกรมคำส่ังให้กับ
หุ่นยนต์เพื่อการทำงาน
เฉพาะอย่าง ปรับปรุง
แก้ไขกลไกการทำงาน 
ของหุ่นยนต์ กรณีท่ี
หุ่นยนต์เสียหรือไม่
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เทคโนโลยี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 
ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่ละ
องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลัก
คล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  
  

สามารถปฏิบัติงานได้ ณ 
จุดท่ีใช้งาน 

วิศวกรระบบ
อัตโนมัติ 
และหุ่นยนต์ 

ป.ตรี หุ่นยนต์,เมคคาทรอ
นิกส์ อุตสาหการ 
ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ออกแบบ วิเคราะห์ 
คำนวณ ตรวจสอบ แก้ไข 
และควบคุมการทำงาน
ของหุ่นยนต์ 

System 
Integrator 

ปวส./ 
ป.ตรี 

หุ่นยนต์,เมคคาทรอ
นิกส์, วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์ 

เก็บข้อมูล ออกแบบ
ระบบ วิเคราะห์ คำนวณ 
กำหนดโซลูช่ัน สร้าง และ
จัดทำระบบงานด้วย
หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ 

2.อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สมัยใหม่ 

พนักงาน ปวช.ปวส. ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์  

ติดต้ัง วายริ่ง ประกอบ
อุปกรณ์ ต่อวงจร 
ทดสอบการแสดงผลและ
รายงานผล 

ช่างเทคนิค ปวส./ 
ป.ตรี 

ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ 

อ่านแบบ กำหนด
ค่าพารามิเตอร์ เอนโค้ด
เดอร์ ทดสอบอุปกรณ์ 
ซ่อมบำรุง ตรวจสอบการ
ทำงานของอุปกรณ์ 

วิศวกร ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ 

ออกแบบ วิเคราะห์ 
คำนวณ ตรวจสอบ แก้ไข 
และควบคุมการทำงาน
ของระบบ 

3.Internet of things ช่างติดต้ังระบบ ปวส./ 
ป.ตรี 

ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ 

อ่านแบบ ประกอบ ติดต้ัง
อุปกรณ์ ปรับแต่ง 
ทดสอบการทำงานของ
อุปกรณ์ และการ
แสดงผล 

โปรแกรมเมอร์ ป.ตรี วิศวกรรมดิจิทัล
ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์ 

เขียนโปรแกรม สร้าง 
และทดสอบโปรแกรม
การควบคุมระบบ การ
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เทคโนโลยี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 
ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่ละ
องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลัก
คล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  
  

คอมพิวเตอร์,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน,
เทคโนโลยีดิจิทัล 

เก็บข้อมูล ความ
ปลอดภัยของข้อมูล การ
สำรองข้อมูล การเรียกคืน
ข้อมูล  

4.Data Analytics Data Scientist   ป.ตรี วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรม
โทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

ออกแบบคำถามและ
วัตถุประสงค์ ค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูล สำรวจ
ข้อมูล หาแบบแผนความ
เช่ือมโยงระหว่างข้อมูล 
เขียนโปรแกรม โค้ดด้ิง 
สร้างแบบจำลองเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล ส่ือสาร
และแสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบดิจิทัล 

Data Engineer ป.ตรี วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมดิจิทัล,
เทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

เขียนโปรแกรม โค้ดด้ิง 
เลือกเทคโนโลยีสำหรับ
จัดเก็บข้อมูล สร้างแหล่ง
เก็บข้อมูล ดึงข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไป
เก็บใน Data lake ถ่าย
โอนข้อมูลจากแหล่งเก็บ
ข้อมูลหนึ่งไปยังแหล่งเก็บ
ข้อมูลอีกแห่ง 
ดูแลและพัฒนา
ประสิทธิภาพของ Data 
Infrastructure 

Cyber Security 
Engineer 

ป.ตรี วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรม
โทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล

วิเคราะห์ ประเมินจุดท่ีมี
ความเส่ียงด้านการเก็บ
รักษาข้อมูล เขียน
โปรแกรม โค้ดด้ิง กำหนด
รูปแบบการป้องกันและ
แก้ไขระบบความ
ปลอดภัยข้อมูล ประสาน
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เทคโนโลยี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 
ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่ละ
องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลัก
คล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  
  

,ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

กับหน่วยงานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยอื่นๆ 
ตรวจจับการโจมตีและ
แจ้งฝ่ายบริหารได้อย่าง
รวดเร็วทันต้อสถานการณ์ 

5.AI Deep Learning AI Developer ป.ตรี วิศวกรรมหุ่นยนต์
และปัญญาประดิษฐ์
, 
วิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการข้อมูล 

อ่านแบบ เขียนโปรแกรม 
สร้างซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ วางแผน 
เขียนโค้ด ใช้ภาษา C C+ 
JAVA Phython 
ออกแบบปัญญาประดิษฐ์ 
กำหนด Solution 
เช่ือมต่อข้อมูลการทำงาน 
และทดสอบการทำงาน
ของระบบ 

AI Engineer ป.ตรี/โท วิศวกรรมหุ่นยนต์
และปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์และ
วิทยาการข้อมูล 

วิเคราะห์ พัฒนา
โปรแกรม การใช้งานด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ การ
เรียนรู้ของเครื่อง การ
เรียนรู้เชิงลึก โปรแกรม
การตรวจจับภาพ การ
จำแนกข้อมูล การ
ประมวลผล ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
การเก็บข้อมูล และการ
ตัดสินใจด้วยฐานข้อมูล 

6. Automated 
Storage/Retrieval 
System (AS/RS)  

ช่างเทคนิค ปวส./ 
ป.ตรี 

ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์  
อุตสาหการ  
เมคคาทรอนิกส์ 

อ่านแบบ เขียนโปรแกรม 
กำหนดค่าพารามิเตอร์ 
เอนโค้ดเดอร์ ทดสอบ
อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงรักษา  
ตรวจสอบการทำงานของ
อุปกรณ์ 
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เทคโนโลยี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 
ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่ละ
องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลัก
คล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  
  

วิศวกรข้อมูลด้าน
การจัดการซัพ
พลายเชน 

ป.ตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ออกแบบคำถามและ
วัตถุประสงค์ ค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูล สำรวจ
ข้อมูล หาแบบแผนความ
เช่ือมโยงระหว่างข้อมูล 
สร้างแบบจำลองเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล ส่ือสาร
และแสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบดิจิทัล, Data 
Visualization และ
เช่ือมโยงกับ ERP 

System Analyst ป.ตรี วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์,
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล 
เทคโนโลยีดิจิทัล
,ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการ เปรียบเทียบ
ข้อมูล กำหนดบุคคล 
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล   
เขียนข้อกำหนดและ
รายละเอียดของระบบ
ใหม่ เลือกอุปกรณ์ 
กำหนด
Hardware/Software 
ให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การทำงาน  

System 
Integrator 

ปวส./ 
ป.ตรี 

หุ่นยนต์,เมคคาทรอ
นิกส์, วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์ 

เก็บข้อมูล ออกแบบ
ระบบ วิเคราะห์ คำนวณ 
กำหนดโซลูช่ัน สร้าง และ
จัดทำระบบงานด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 

7.3D Printing นักออกแบบ ปวส./ 
ป.ตรี 

ช่างกลโรงงาน 
เทคโนโลยี 
อุตสาหการ 

เก็บข้อมูล ออกแบบ 
วิเคราะห์ คำนวณ เขียน
แบบด้วยซอฟแวร์ สร้าง
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เทคโนโลยี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 
ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่ละ
องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเท่า) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลัก
คล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  
  

และทดสอบช้ินงาน
ต้นแบบ  

พนักงานควบคุม
การขึ้นรูป 

ปวส./ 
ป.ตรี 

ช่างกลโรงงาน 
เทคโนโลยี 
อุตสาหการ 

ใช้และควบคุมเครื่อง  
ต้ัง ปรับ หรือเปล่ียน
โปรแกรมคำส่ังให้กับ
เครื่องและอุปกรณ์ขึ้นรูป
ช้ินงาน 

ผู้ควบคุมคุณภาพ
ระบบการผลิต 

ปวส./ 
ป.ตรี 

เทคโนโลยี 
อุตสาหการ 

ควบคุมดูแลอุปกรณ์ให้
ทำงานตามระบบ
โปรแกรมท่ีวางไว้ วัด 
ตรวจสอบ ทดสอบ
ช้ินงาน รายงานผล 

ท่ีมา จากการระดมสมองและรวบรวมโดยผู้วิจัย  

4.4.2.2 ระยะ 3-5 ปี 

ตำแหน่งงานและสมรรถนะท่ีจำเป็นในระยะ 5 ปีนี้ เป็นทักษะเพิ่มเติมจากท่ีตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ี
กำลังจะนำมาใช้ในภาคการผลิตใน 2 ปีแรก โดยมักเป็นเทคโนโลยีท่ีควบคู่กับการปรับระบบงานท้ังระบบ เช่น 
.SMART FACTORY, 5G, R VR, EV/EV Conversion, BIG DATA Analysis, Blockchain ดังแสดงตัวอย่าง
ของตำแหน่งงานและทักษะท่ีมีแนวโน้มมีความต้องการมากข้ึนในตารางท่ี 4.7 

ตารางท่ี 4. 7 ตัวอย่างตำแหน่งงานและทักษะท่ีมีแนวโน้มต้องการแรงงานมากขึ้นในภาคการผลิตใน 5 ปี
ข้างหน้า 

เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่

ละองค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  

  

1.SMART 
FACTORY 

System 
Integrator 
(Assembler) 

ปวช.ปวส. เมคคาทรอนิกส์ 
อุตสาหการ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประกอบและติดต้ังระบบการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ ปรับแต่ง และ
ทดสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์  
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เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่

ละองค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  

  

System 
Integrator 
(Designer) 

ปวส./ 
ป.ตรี 

หุ่นยนต์,เมคคาทรอนิกส์ 
อุตสาหการ ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

เขียนโปรแกรม สร้าง ทดสอบ
โปรแกรมการควบคุมระบบการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ ออกแบบระบบ
การรายงานผล 

System 
Analyst (SA) 

ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล 
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

วิเคราะห์และประเมินผล หาความ
เป็นไปได้ (Feasibility Study) ของ
ระบบ 
วิเคราะห์ปัญหา กำหนดทางเลือก 
(Altermative solution) ในการ
แก้ปัญหา เลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ ออกแบบวางระบบงาน 
และทดสอบระบบการทำงาน  

2.5G ช่างเทคนิค ปวส./ 
ป.ตรี 

ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ 

อ่านแบบ กำหนด ทดสอบอุปกรณ์ 
ซ่อมบำรุงรักษา  ตรวจสอบการทำงาน
ของอุปกรณ์ 

วิศวกร ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์ 

ออกแบบ วิเคราะห์ คำนวณ 
ตรวจสอบ แก้ไข และควบคุมการ
ทำงานของระบบการทำงาน การ
ส่ือสาร และการรายงานผล 

3. AR VR  AR VR 
Developer 

ป.ตรี ดิจิทัล มีเดีย,แอนิเมช่ัน
,กราฟฟิค ดีไซน ์

อ่านแบบ เขียนคอนเทนต์ เขียน
โปรแกรม โค้ดด้ิง ซอฟต์แวร์ ออกแบบ
การใช้งาน เช่ือมต่อข้อมูลการทำงาน 
และทดสอบการทำงานของระบบ 

4.EV/EV 
Conversion 

พนักงาน
ประกอบและ
ติดต้ัง 

ปวช.ปวส. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่าง
กลโรงงาน เมคคาทรอ
นิกส์ ช่างยานยนต์ไฟฟ้า 

ขึ้นรูป ประกอบ ฉีด หล่อ กัด กลึง 
เช่ือม ขัด เจียร พับ พ่น ติดต้ังช้ินส่วน 
งานโครงสร้าง แบตเตอรี่  ฯลฯ 

ช่างเทคนิค ปวส./ 
ป.ตรี 

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่าง
กลโรงงาน เมคคาทรอ
นิกส์ ช่างยานยนต์ไฟฟ้า 

อ่านแบบ กำหนดค่าพารามิเตอร์ เอน
โค้ดเดอร์ ทดสอบอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า 
ระบบขับเคล่ือน ส่งกำลัง ซอฟต์แวร์ 
ซ่อมบำรุง ตรวจสอบการทำงานและ
การขับเคล่ือน 
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เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่

ละองค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  

  

วิศวกร ป.ตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรม เมคคาทรอ
นิกส์ 

ออกแบบ วิเคราะห์ คำนวณ 
ตรวจสอบ แก้ไข และควบคุมการผลิต 
ประกอบ 

5.BIG DATA 
Analysis 

Data Analyst ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

คำนวณ แยกข้อมูลด้วยคณิตศาสตร์ 
สมการ  สถิติ  เขียนโปรแกรม โค้ดด้ิง 
กำหนดรูปแบบข้อมูล ทำตัวอย่าง
ข้อมูล ตรวจวัดผลข้อมูล ทำเหมือง
ข้อมูล ทดสอบและรายงานผล 

System 
Engineer 

ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

ออกแบบ วิเคราะห์ คำนวณ 
ตรวจสอบ แก้ไข วางข้อกำหนด ช้ีแนะ
จุดผิดพลาด คำนวนความคุ้มค่า 
แนะนำการจัดหาอุปกรณ์และการ
ปรับปรุงระบบงาน 

Cyber 
Security 
Engineer 

ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

วิเคราะห์ ประเมินจุดท่ีมีความเส่ียง
ด้านการเก็บรักษาข้อมูล กำหนด
รูปแบบการป้องกันและแก้ไขระบบ
ความปลอดภัยข้อมูล ประสานกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
อื่นๆ ตรวจจับการโจมตีและแจ้งฝ่าย
บริหารได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ 

BI 
Expert/Data 
Visualization 
Designer 

ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และ
เข้าถึงข้อมูล ออกแบบ เขียนโปรแกรม 
โค้ดด้ิง เปรียบเทียบผล แสดงผลใน
รูปแบบดิจิทัล Data Visualization  

6.Blockchain Core 
Blockchain 
Developer  

ป.ตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,

สร้าง พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ
บล็อคเชน ออกแบบ consensus 
protocol, blockchain protocols, 
ดูแลเครือข่ายการรักษาข้อมูล ระบบ
ความปลอดภัย 
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เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตาม
ชื่อเรียกของแต่

ละองค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core competencies)/  
ทักษะที่จำเป็น  

  

เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

Blockchain 
Software 
Developer 

ป.ตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

เขียนโปรแกรม โค้ดด้ิง สร้าง Dapps 
Decentralized Applications พัฒนา
สถาปัตยกรรมของระบบบล็อคเชน 

Cyber 
Security 

ป.ตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

วิเคราะห์ ประเมินจุดท่ีมีความเส่ียง
ด้านการเก็บรักษาข้อมูล กำหนด
รูปแบบการป้องกันและแก้ไขระบบ
ความปลอดภัยข้อมูล ประสานกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
อื่นๆ ตรวจจับการโจมตีและแจ้งฝ่าย
บริหารได้อย่างรวดเร็วทันต้อ
สถานการณ์ 

ท่ีมา จากการระดมสมองและรวบรวมโดยผู้วิจัย ณ ปี 2564 

 

4.4.3 ภาคบริการ 

4.4.3.1 ระยะ 1-2 ปี 

ตำแหน่งงานและสมรรถนะท่ีจำเป็นในระยะ 1- 2 ปีนี้ เป็นทักษะท่ีตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีกำลังจะ
นำมาใช้ในภาคการบริการ  เช่น Fin tech, การให้บริการด้านมาตรฐานและการทดสอบระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Smart device, เทคโนโลยีสุขภาพ Health tech, เทคโนโลยีการศึกษา ED tech, 
Digital content,.ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (Cloud-Based Service) แสดงตัวอย่างของตำแหน่งงาน
และทักษะท่ีมีแนวโน้มมีความต้องการมากข้ึนในตารางท่ี 4.8  
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ตารางท่ี 4. 8 ตัวอย่างตำแหน่งงานและทักษะท่ีมีแนวโน้มมีความต้องการมากข้ึนในภาคการบริการใน 1-2 ปี
ข้างหน้า 

เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตามช่ือ
เรียกของแต่ละ

องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  ทักษะที่

จำเป็น  
  

1.Fin tech Financial Analyst ป.ตรี บริหารธุรกิจ การเงิน 
การธนาคาร บัญชี 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบผล 
วิเคราะห์ 
แนวโน้ม คาดการณ์ วาง
แผนการดำเนินงานใน
อนาคต จัดทำ
งบประมาณ  
จัดทำข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไขผลการ
ดำเนินงาน 

Data Analyst ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

คำนวณ แยกข้อมูลด้วย
คณิตศาสตร์ สมการ  
สถิติ  เขียนโปรแกรม 
โค้ดด้ิง กำหนดรูปแบบ
ข้อมูล ทำตัวอย่างข้อมูล 
ตรวจวัดผลข้อมูล ทำ
เหมืองข้อมูล ทดสอบและ
รายงานผล 

Software 
Developer 

ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 
 

เขียนโปรแกรม โค้ดด้ิง 
พัฒนาสถาปัตยกรรมของ
ระบบ ดูแลเครือข่ายการ
รักษาข้อมูล ระบบความ
ปลอดภัย 

2.การให้บริการด้าน
มาตรฐานและการ
ทดสอบระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
Smart device 

พนักงาน ปวช.ปวส. ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์  

ติดต้ัง วายริ่ง ประกอบ
อุปกรณ์ ต่อวงจร ทดสอบ
การแสดงผลและรายงาน
ผล 

ช่างเทคนิค ปวส./ 
ป.ตรี 

ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ 

อ่านแบบ กำหนด
ค่าพารามิเตอร์ เอนโค้ด
เดอร์ ทดสอบอุปกรณ์ 
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เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตามช่ือ
เรียกของแต่ละ

องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  ทักษะที่

จำเป็น  
  

ซ่อมบำรุง ตรวจสอบการ
ทำงานของอุปกรณ์ 

วิศวกร ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 
โทรคมนาคม ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ 

ออกแบบ วิเคราะห์ 
คำนวณ ตรวจสอบ แก้ไข 
และควบคุมการทำงาน
ของระบบ 

3.เทคโนโลยีสุขภาพ 
Health tech  

นักวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

ป.ตรี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ,
วิทยาศาสตร์สุขภาพ,
สาธารณสุขและชีวอนา
มัย 

ออกแบบ เลือกใช้
เทคโนโลยี วิเคราะห์ 
ทดสอบทางเคมี ฟิสิกส์ 
ชีวภาพ ทดลองและผลิต
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

นักวิจัย ป.ตรี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ,
วิทยาศาสตร์สุขภาพ,
สาธารณสุขและชีวอนา
มัย 

ศึกษา ค้นคว้า ต้ัง
สมมุติฐาน ทดลอง 
ทดสอบ เปรียบเทียบผล 
รายงานผล 

4.เทคโนโลยีการศึกษา 
ED tech  

นักออกแบบส่ือ
ดิจิทัล 

ป.ตรี ดิจิทัล มีเดีย,แอนิเมช่ัน
,กราฟฟิค ดีไซน ์

ออกแบบส่ือ เขียนคอน
เทนต์ เขียนโปรแกรม
ดิจิทัลซอฟต์แวร์ 
ออกแบบการใช้งาน 
เช่ือมต่อข้อมูล ทดสอบ
การทำงานและการ
แสดงผลลัพธ์ 

ผู้เช่ียวชาญ ป.ตรี/โท ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ดิจิทัล 
คอมพิวเตอร์ 

ให้คำปรึกษาด้าน
การศึกษาดิจิทัล ให้
แนะนำ กำหนดเป้าหมาย 
เปรียบเทียบผล ประเมิน
ประสิทธิภาพของผลงาน 
จัดทำข้อเสนอแนะ   

5.Digital content Digital Content 
Writer/Designer 

ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล
,ดิจิทัล มีเดีย,แอนิเมช่ัน
,กราฟฟิค ดีไซน ์

สร้างเนื้อหา ออกแบบส่ือ 
เขียนคอนเทนต์ เขียน
โปรแกรมดิจิทัล
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เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตามช่ือ
เรียกของแต่ละ

องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง/ 
สมรรถนะหลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  ทักษะที่

จำเป็น  
  

ซอฟต์แวร์ ทดสอบการ
ทำงาน 

Creative 
Producer 

ป.ตรี/โท ดิจิทัล มีเดีย,วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล 

ควบคุมการผลิต การถ่าย
ทำ วางแผน กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ออกแบบการใช้งาน 
ทดสอบการทำงานและ
การแสดงผลลัพธ์ ติดตาม
และประเมินผล 

6.ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์
บนคลาวด์ (Cloud-
Based Service) 

Cyber Security 
Analyst 

ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

วิเคราะห์ ประเมินจุดท่ีมี
ความเส่ียงด้านการเก็บ
รักษาข้อมูล กำหนด
รูปแบบการป้องกันและ
แก้ไขระบบความ
ปลอดภัยข้อมูล ประสาน
กับหน่วยงานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยอื่นๆ 
ตรวจจับการโจมตีและ
แจ้งฝ่ายบริหารได้อย่าง
รวดเร็วทันต้อสถานการณ์ 

Cloud Solution 
Engineer 

ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล,ดิจิทัล
คอมมิวนิเคช่ัน 

ออกแบบ วิเคราะห์ 
คำนวณ เขียนโปรแกรม 
โค้ดด้ิง ตรวจสอบ แก้ไข 
วางข้อกำหนด ช้ีแนะจุด
ผิดพลาด คำนวนความ
คุ้มค่า แนะนำการจัดหา
อุปกรณ์และการปรับปรุง
ระบบงาน 

ท่ีมา จากการระดมสมอง และรวบรวมโดยผู้วิจัย ณ ปี 2564 
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4.6.2.2 ระยะ 3-5 ปี 

ตำแหน่งงานและสมรรถนะที่จำเป็นในระยะ 3-5 ปีของภาคบริการนี้ เป็นทักษะที่ตอบสนองต่อ
เทคโนโลยีที่กำลังจะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการการให้บริการในวงกว้างเพิ่มเติมยิ่งขึ้นจาก 1-2 ปีแรก  
.Data Analytic/data scientist, Robot Process Automation, Auto Warehouse, Blockchain,  และ AI 
Deep Learning  ดังแสดงตัวอย่างของตำแหน่งงานและทักษะที่มีแนวโน้มมีความต้องการมากขึ้นในตารางท่ี 
4.9 เช่น Cyber Security Engineer,  Blockchain Software Developer เป็นต้น 

ตารางท่ี 4. 9 ตัวอย่างตำแหน่งงานและทักษะท่ีมีแนวโน้มต้องการแรงงานมากขึ้นในภาคการบริการ 
ใน 5 ปีข้างหน้า 

เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตามช่ือ
เรียกของแต่ละ

องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ สมรรถนะ

หลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  ทักษะที่

จำเป็น  
  

1.Data Analytic/data 
scientist 

Data Scientist   ป.ตรี วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรม
โทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

ออกแบบคำถามและ
วัตถุประสงค์ ค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูล หา
แบบแผนความเช่ือมโยง
ระหว่างข้อมูล เขียนโปรแกรม 
โค้ดด้ิง สร้างแบบจำลองเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล ส่ือสารและ
แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบดิจิทัล 

Data Engineer ป.ตรี วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรมดิจิทัล,
เทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

เขียนโปรแกรม โค้ดดิ้ง เลือก
เทคโนโลยีสำหรับจัดเก็บข้อมูล 
สร้างแหล่งเก็บข้อมูล ดึงข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไป
เก ็บใน  Data lake ถ ่ายโอน
ข้อมูลจากแหล่งเก็บข้อมูลหนึ่ง
ไปยังแหล่งเก็บข้อมูลอีกแห่ง 
ดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพ
ของ Data Infrastructure 

Cyber Security 
Engineer 

ป.ตรี วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรม
โทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร,์

วิเคราะห์ ประเมินจุดท่ีมีความ
เส่ียงด้านการเก็บรักษาข้อมูล 
เขียนโปรแกรม โค้ดด้ิง 
กำหนดรูปแบบการป้องกัน
และแก้ไขระบบความปลอดภัย
ข้อมูล ประสานกับหน่วยงาน
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เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตามช่ือ
เรียกของแต่ละ

องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ สมรรถนะ

หลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  ทักษะที่

จำเป็น  
  

เทคโนโลยีดิจิทัล
,ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ 
ตรวจจับการโจมตีและแจ้งฝ่าย
บริหารได้อย่างรวดเร็วทันต้อ
สถานการณ์ 

2. Robot Process 
Automation: RPA 

Software 
Developer 

ป.ตรี หุ่นยนต์,เมคคาทรอ
นิกส์,ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

อ่านแบบ เขียนและสร้าง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
วางแผน เขียนโค้ด ใช้ภาษา C 
C+ JAVA Phython สร้างการ
เรียนรู้ของเครื่องจักรกลใน
รูปแบบ Machine 
Learning/Deep Learning 
ทดสอบการแสดงผล การ
รายงานผล เก็บค่าสถิติข้อมูล
และรายงานผล 

System 
Integrator 
(Software 
Designer) 

ป.ตรี หุ่นยนต์,เมคคาทรอ
นิกส์,ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

เก็บข้อมูล ออกแบบระบบ 
วิเคราะห์ คำนวณ กำหนด
โซลูช่ัน เขียนโปรแกรม สร้าง 
และจัดทำระบบงานด้วย
ซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ 
(Machine Learning/Deep 
Learning) 

3.Auto Warehouse ช่างเทคนิคระบบ
คลังสินค้า 

ปวส./ 
ป.ตรี 

ไฟฟ้า
,อิเล็กทรอนิกส์ อุต
สาหการ เมคคา
ทรอนิกส์ 

อ่านแบบ เขียนโปรแกรม 
WMS ทดสอบอุปกรณ์ ซ่อม
บำรุงรักษา  ตรวจสอบการ
ทำงานของอุปกรณ์ขนส่ง  

วิศวกรข้อมูลด้าน
การจัดการซัพ
พลายเชน 

ป.ตรี วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล 
เทคโนโลยีดิจิทัล
,ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

ออกแบบคำถามและ
วัตถุประสงค์ ค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูล หา
แบบแผนความเช่ือมโยง
ระหว่างข้อมูล สร้าง
แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล ส่ือสารและแสดงผล
ลัพธ์ในรูปแบบดิจิทัล, Data 
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เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตามช่ือ
เรียกของแต่ละ

องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ สมรรถนะ

หลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  ทักษะที่

จำเป็น  
  

Visualization และเช่ือมโยง
กับ ERP 

4. Blockchain Core BlockChain 
Developer  

ป.ตรี/โท วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรม
โทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล
,ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

สร้าง พัฒนาสถาปัตยกรรม
ของระบบบล็อคเชน ออกแบบ 
consensus protocol, 
blockchain protocols, ดูแล
เครือข่ายการรักษาข้อมูล 
ระบบความปลอดภัย 

Blockchain 
Software 
Developer 

ป.ตรี/โท วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรม
โทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล
,ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

เขียนโปรแกรม โค้ดด้ิง สร้าง 
Dapps Decentralized 
Applications พัฒนา
สถาปัตยกรรมของระบบ
บล็อคเชน 

Cyber Security 
Analyst 

ป.ตรี วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และ
วิทยาการข้อมูล,
วิศวกรรม
โทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีดิจิทัล
,ดิจิทัลคอมมิวนิ
เคช่ัน 

วิเคราะห์ ประเมินจุดท่ีมีความ
เส่ียงด้านการเก็บรักษาข้อมูล 
กำหนดรูปแบบการป้องกัน
และแก้ไขระบบความปลอดภัย
ข้อมูล ประสานกับหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ 
ตรวจจับการโจมตีและแจ้งฝ่าย
บริหารได้อย่างรวดเร็วทันต้อ
สถานการณ์ 

5.AI Deep Learning AI Developer ป.ตรี วิศวกรรมหุ่นยนต์
และ
ปัญญาประดิษฐ์, 
วิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์

อ่านแบบ เขียนโปรแกรม 
สร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
วางแผน เขียนโค้ด ใช้ภาษา C 
C+ JAVA Phython ออกแบบ
ปัญญาประดิษฐ์ กำหนด 
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เทคโนโลย ี ชื่อตำแหน่งงาน 
(อาจมีการ 

ปรับเปลี่ยนตามช่ือ
เรียกของแต่ละ

องค์กร) 

วุฒิ
การศึกษา 
(เทียบเทา่) 

สาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง/ สมรรถนะ

หลักคล้ายกัน 

สมรรถนะหลัก (Core 
competencies)/  ทักษะที่

จำเป็น  
  

และวิทยาการ
ข้อมูล 

Solution เช่ือมต่อข้อมูลการ
ทำงาน และทดสอบการ
ทำงานของระบบ 

AI Engineer ป.ตรี/โท วิศวกรรมหุ่นยนต์
และ
ปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์
และวิทยาการ
ข้อมูล 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
พัฒนาโปรแกรม การใช้งาน
ด้านปัญญาประดิษฐ์ การ
เรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้
เชิงลึก โปรแกรมการตรวจจับ
ภาพ การจำแนกข้อมูล การ
ประมวลผล ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ การ
เก็บช้อมูล และการตัดสินใจ
ด้วยฐานข้อมูล 

ท่ีมา จากการระดมสมองและรวบรวมโดยผู้วิจัย ณ ปี 2564 

4.5 วิเคราะห์แนวโน้มอนาคต: ผลกระทบต่อในภาพรวมที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นแน่นอน  

 ผลการศึกษาจากการวางกรอบการมองอนาคต การกวาดสัญญาณอนาคต การประเมินสัญญาณ
อนาคต และการมองภาพอนาคต โดยการวิเคราะห์แนวโน้มสำคัญ (Megatrend) ท้ังด้านสังคมและประชากร 
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองและสถาบัน และด้านคุณค่า และแนวโน้มทาง
เทคโนโลยี(Technology Trend)   นำมาซึ่งผลการศึกษาแนวโน้ม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าอนาคตที่แน่นอน
ประกอบด้วยปัจจัยแนวโน้มที ่หลากหลาและแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละภาคการผลิต  
และ แนวโน้มความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีซึ่งสามารถสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ผ่านมุมมอง ความท้าทายต่อ
การส่งเสริมผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงานในระยะส้ัน ( 5 ปี) ได้ดังต่อไปนี้  

4.5.1 วิเคราะหผ์ลกระทบในอนาคต: ด้านการทำงานเต็มที่ในเศรษฐกิจดิจิทัล 

4.5.1.1 เทคโนโลยีด้านสุขภาพจะมีบทบาทที่สำคัญยิ่งขึ้น จากการเป็น สังคมสูงวัยและ
ผลต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ทำให้ความตระหนักด้านสุขภาพ
เพิ่มสูงขึ้น 

  การทำงานในภาคสุขภาพและด้านความอยู่ดี (Wellness) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต้องมีแรงงานและ
ผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในด้านดิจิทัล และมีความรู้มาตรฐานด้านบริการสุขภาพยิ่งขึ้น ในขณะท่ีมีการ
ให้การบริการโดยใช้นวัตกรรมยิ่งขึ้น การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม จะมีการ
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ขยายตัวส่งผลให้แรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าวมีงานทำ มีรายได้ และเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ 
และเข้าถึงงานท่ีมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น 

4.5.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและด้านการช่องทางการค้าและการบริการจะทำ
ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงและทักษะที่ต้องการยิ่งขึ้น  

 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และฮาร ์ดดิสก์ไดรฟ์รวมถึงอ ุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งจะได้รับผลบวกจากการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะใน
ระยะ 1-2 ปีนี้ จะทำให้เกิดความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น และในระยะ 
3-5 ปี แรงงานที่ประกอบอาชีพที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยี Fintech อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
Healthtech ED-tech ดิจิทัลคอนเทนต์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บน Cloud ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล Block Chain AI โปรแกรมเมอร์ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ในตลาดแรงงานเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะแรงงานที่จบการศึกษาในสาขาที่เกี ่ยวข้องกับดิจิทัลซึ่งต่า งก็เป็นท่ี
ต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีโอกาสได้งานที่ดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานด้านเทคนิค 
วิศวกรรมการผลิต ไอที ดิจิทัล สุขภาพ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ นักวิเคราะห์ข้อมูล ก็จะยังมีความต้องการใน
ตลาดแรงงานสูง แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันจะพบว่าแรงงานใหม่ที ่มีอายุตั ้งแต่ 18-25 ปี ที ่กำลังจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานจะหางานยากขึ้น และประสบกับปัญหาการว่างงาน ซึ่งผลการประเมินแนวโน้มอนาคตยังช้ีว่าแม้
จะมีพื้นฐานทางนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จะส่งผลให้มีโอกาสที่หลากหลายมากขึ้นจาก
การเช่ือมต่อท่ีสะดวกรวดเร็วขึ้นในขณะท่ีราคาถูกลงผ่านตลาดแพลตฟอร์มและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีหลากหลาย 
แต่เนื่องจากเศรษฐกิจดิจิทัลจะทำให้เกิดสินค้า บริการ และกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ซึ่งจำเป็นต้องใช้
ทักษะท่ีจำเป็นและสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป แรงงานกลุ่มท่ีจะประสบกับปัญหาคือกลุ่มท่ีทำงานใน
ภาคการผลิตและบริการท่ีตลาดมีความต้องการลดน้อยลง จึงส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยท้ังใน
ภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคบริการ ยังมีอัตราผลิตภาพต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน
และเอเชีย แรงงานในกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทักษะฝีมือแรงงาน การประกอบธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจ
แบบใหม่ ซึ่งมองว่าการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีหลักสูตรยกระดับการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่สำคัญและ
จำเป็น รวมถึงเป็นที่ต้องการของแรงงานและนายจ้างเพิ่มมากขึ้น ทั้งรูปแบบออนไลน์ และการฝึกในสถานท่ี 
(Onsite)  

4.5.1.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการบริการยิ่งขึ้นแต่ความแตกต่างกันใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันยิ่งขึ้น 

 ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยและต้นทุนการผลิตจำเป็นต้องพึ่งพาการใช้ดิจิทัลในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิตสินค้าและบริการและการใช้เทคโนโลยี 5G/6G 
เพื่อให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลง ผลการประเมินแนวโน้มยังแสดงให้เห็นถึงอัตราการเข้าสู่
ระบบการค้าขายออนไลน์และการทำงานผ่านระบบแพลตฟอร์มที่เติบโตขึ้นอย่างมาก มีรูปแบบงานใหม่และ
ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น การเป็นดำเนินธุรกิจอาจจะไม่ได้ใช้พื้นท่ีข้างถนนเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเริ่มมีฐานลูกค้า
บนส่ือสังคมออนไลน์เพื่อขายอาหารหรือส่งของท่ีทำงานบนแพลตฟอร์มควบคู่ไปด้วย นายจ้าง สถานประกอบ 



154 
 

การค้าปลีกค้าส่ง การขนส่งด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศขยายตัวขึ้น แต่อย่างไรก็ดี
สถานประกอบการและผู้ประกอบการรายย่อยแบบดั้งเดิม (Tradition) จะประสบปัญหาด้านรายได้ที่ลดลง
และต้นทุนท่ีสูงขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นายจ้าง และสถานประกอบการ จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน สำหรับคนที่ไม่มีฐานความรู้ด้านดิจิทัลจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจท่ี
ลดลง รวมถึงโอกาสและการเข้าถึงกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลได้หรือติดต่อธุรกิจ จึงมีความจำเป็น
ท่ีต้องพัฒนา รวมไปถึงตัวแรงงานด้วยที่ขาดทักษะด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการส่ือสารและการทำงาน
เป็นทีม จำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะโดยเร่งด่วนเหมือนกัน และมองว่าแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตรและ
บริการ  มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ ่งแนวนโยบายเหล่านี้จะสามารถช่วยคนกลุ่ มนี้
โดยเฉพาะ 

 นอกจากนี้ ด้วยการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตร จึงมีความจำเป็นท่ีต้องมีการเรียนรู้ทักษะใหม่
ตลอดเวลาจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด อย่างไรก็ดี 
แรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานท่ีทำงานในดิจิทัลแพลตฟอร์มในฐานะผู้ให้บริการท่ีจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น
เมื ่อทำงานมากขึ้น ยังไม่เห็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ของตน จึงมีความจำเป็นในการสร้างความเข้าใจใน
ความสำคัญของการพัฒนาทักษะ และการเข้าถึงแบบดิจิทัล เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และลด
โอกาสของการสร้างโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากร เช่นผู้สูงวัยที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีจะ
ประสบความยากลำบากในการประกอบอาชีพท่ีต้องใช้ความรู้ด้านเทโนโลยี และจะเห็นผลชัดเจนขึ้นใน 3-5 ปี
ข้างหน้า นายจ้างที่ไม่ปรับตัวไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะประสบความยากลำบากในการ
ประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ เพราะในสถานประกอบการจะมีต้นทุนด้านอินเทอร์เน็ตและไอทีมากขึ้น 

4.5.1.4 มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองและการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคจะมีผลต่อการทำงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการ 

 ด้วยการพัฒนาของเมืองและความสามารถในการเดินทางที่สูงขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงจะทำให้
เกิดการเดินทางระหว่างเมืองและการเคล่ือนย้ายท่ีอยู่ หรือกระท่ังย้ายท่ีทำงานระหว่างวันง่ายดายและรวดเร็ว
ขึ้น รวมไปถึงระบบโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานแบบไม่เป็นทางการและไม่
ประจำรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานในด้านการ
ให้บริการที่อาจจะมีการเพิ่มเติมจำนวนรอบ การให้บริการมากยิ่งขึ้น แรงงานใหม่จะให้ความสำคัญกับรายได้
แบบไม่ประจำ (Freelance) จากการทำงานในแบบ Gig work มากกว่างานประจำหรือการเป็นลูกจ้าง 

4.5.1.5 ขนาดของหน่วยธุรกิจ ที่จะมีขนาดเล็กลง ซึ่งต้องการความสามารถของคนที่
หลากหลายยิ่งขึ้นและคนจะทำงานมากกว่าหนึ่งหน้าที่  

 ขนาดของธุรกิจมีขนาดลดลง ซึ่งทำให้ต้องการ คนท่ีมีความสามารถหลากหลายและสามารถ
ตามทันความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงของความต้องการในบริการและสินค้าลักษณะ
การทำงานของแรงงานมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามแต่โอกาสงานท่ีจะเข้ามาและรูปแบบการทำงาน คนหนึ่งคน
จะทำงานได้มากกว่า 1 อย่าง 
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4.5.1.6 เทคโนโลยีทางการเงิน และการเงินดิจิทัลจะช่วยเสริมจำนวนการจ้างงานใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

 แรงงานที่ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี ่ยวข้องกับดิจิทัล การเงิน ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
โลจิสติกส์ ระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต์ในตลาดแรงงานจะมีโอกาสทางอาชีพ รายได้ สวัสดิการ และ
ความก้าวหน้าในสายงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในระยะ 1-2 ปีนี้ ซึ่งการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดและระบบธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ทั้งระบบการตามงานดิจิทัลจะช่วยให้เราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ (Work from 
anywhere) เป็นจริงได้ง่ายข้ึนและช่วยทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มท่ีทำงานอิสระแบบ
กลุ่มฟรีแลนซ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือทำงานด้าน IT มากยิ่งขึ้น 

4.5.1.7 เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ AR VR และ metaverse จะถูกนำมาใช้ยิ่งขึ้น 

 เทคโนโลยีการ virtualization ด้วยเทคโนโลยี วีอาร์ 3D หรือการเช่ือมโยงไปยัง Metaverse 
จะถูกนำมาใช้เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด เราจะเข้าถึงประชากรได้ทุกกลุ่ม โดยนายต้นทุนท่ีไม่สูง ซึ่งจะมีผลทำให้
เกิดการปรับตัวในภาคกการจำหน่วยปลีกและส่ง เช่น การสาธิตสินค้า ภาคนันทนาการและศิลปะ และภาค 
การศึกษาเป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต้องส่งเสริมศักยภาพ  ในด้าน virtualization ให้กับทุก
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับและสร้างโอกาสทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น 

4.5.1.8 แนวโน้มธุรกิจสีเขียวจะเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ ้นจากแนวโน้มความต้องการ 
สินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านสินค้าที่ส่งออก 

 การเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศ และภัยทางชีวภาพต่าง ๆ ส่งผลต่อ ความต้องการแรงงาน
ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสีเขียวยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลกับทุกกลุ่มแรงงาน ดังนั้นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิด
การยกระดับมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมยิ่งขึ ้น และอาจเป็น โอกาสให้พื ้นที ่ชุมชนได้พัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเป็นนวัตกรรมสีเขียวได้ในบริบทประเทศไทย อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีสีเขียวอาจเป็นต้นทุนระยะส้ัน 
และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อการขยายความสามารถด้านนวัตกรรมสีเขียว 

 กลุ่มแรงงาน ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงคือ กลุ่มแรงงานด้านการเกษตรและ
ประมงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ หลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงมลพิษ
และขยะในส่ิงแวดล้อม (ว่านและรัตติยา, 2564 ) ส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของสังคม
มนุษย์โดยรวม และอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการปรับตัวเข้าสู ่ระบบเกษตรและปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมของ
แรงงานกลุ่มนี้ เกิดการปรับตัวเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มเกษตรกรที่สามารถปรับตัวตามวิถีทำเกษตรและปศุสัตว์
ของตนและอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ไม่สามารถปรับตัวตามวิถีแบบใหม่ ความกดดันดังกล่าวอาจส่งผลให้แรงงาน
เกษตรและปศุสัตว์หลายคนจำเป็นจะต้องออกจากงานดังกล่าวและหางานเสริมมากยิ ่งขึ ้น ในส่วนของ
เกษตรกรท่ีสามารถพัฒนาและปรับตัวตามวิถีแบบไหนได้มีแนวโน้มท่ีจะใช้ เกษตรความแม่นยำสูง (precision 
agriculture) ซึ ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบนิเวศส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรรายเล็กและรายย่อย ให้
สามารถก้าวตามทันเทคโนโลยีกลุ่มนี้ได้ 
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  4.5.1.9 มีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในภาคบริการรายย่อย ผู้ค้ารายย่อยยิ่งขึ้น  
แพลตฟอร์มท่ีเป็นตัวกลางในการว่าจ้างเป็นครั้งคราวจะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของ

ตลาดที่หลากหลายมากขึ้น ในด้านหนึ่งอาจเป็นโอกาสให้แรงงานหลายคนสามารถที่จะเข้ามาสู่ตลาดการ
ทำงาน ได้ขึ้นนั้นมีความยืดหยุ่น แต่อีกด้านหนึ่งคืออาจทำให้ผู้ทำงานในภาคบริการรายย่อย ผู้ค้ารายย่อย  
ที่ไม่สามารถใช้ระบบดิจิทัลในการทำงานได้ สูญเสียโอกาสในการทำงานและสูญเสียรายได้ นอกจากนี้  
กลุ่มผู้รับจ้างทำการผลิตท่ีบ้านกลุ่มผู้ค้า ผู้ผลิตรายย่อยมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบอย่างสูงเมื่อการผลิตใน
ระดับโรงงานสามารถผันตัวมาใช้ระบบหุ่นยนต์ การพิมพ์สามมิติ และเทคโนโลยีท่ีต้นทุนต่ำลง กลุ่มผู้รับจ้างทำ
การผลิตที่บ้านกลุ่มผู ้ค้า ผู ้ผลิตรายย่อยจึงจำเป็นต้อง พัฒนาสินค้าให้มีตลาดเฉพาะมีความพิเศษ และมี
ความคิดสร้างสรรค์อันต้องได้รับการพัฒนาและ สนับสนุนจะผู้ที ่มีความรู้ความสามารถจากภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนในด้านนี้ด้วย 

 4.5.2 วิเคราะห์ผลกระทบในอนาคต: ด้านการปกป้องคุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมการเจรจา
หารือ 

4.5.2.1 มีรูปแบบการทำงานที่มีความซับซ้อนหลากหลายยิ่งขึ้น แต่มีความม่ันคงในการทำงาน
ลดลง และยังไม่มีทางเลือกของระบบตาข่ายทางสังคมที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล 

รูปแบบของการทำงานท่ีมีความซับซ้อนหลากหลายหรือมีการทำงานกับนายจ้างหลายเจ้านี้มีผลทำให้
มีความลักล่ันในระบบการเฉล่ียความเส่ียงและระบบการร่วมจ่าย การผลักดันของภาครัฐให้แรงงานนอกระบบ
เหล่านี้จดทะเบียนเพื่อประกันตนเองแบบอิสระ หรืออาจจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการประกันสังคมในระบบ
ตาข่ายรองรับทางสังคมแบบใหม่ๆยิ่งขึ้น หากภาครัฐไม่สามารถปรับตัวทางโครงสร้างและกฎหมาย ให้ทันต่อ
สถานการณ์จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความอยู่ดีมีสุขของแรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะในกลุ่ม
แรงงานบริการในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ใช้ทักษะระดับสูง ซึ ่งมักจะถูกท้าทายด้วยจำนวนของผู้มา
ให้บริการท่ีมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รายได้มีแนวโน้มท่ีจะลดลง รวมถึงข้อบังคับต่างๆของบริษัทของเจ้าของ
แพลตฟอร์ม อาจส่งผลให้โอกาสทางรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจมีผลกระทบสูงมากหากมีค่า
ครองชีพสูงขึ้น 

นอกจากนี้ เนื่องจากรูปแบบของการทำงานที่มีความซับซ้อนหลากหลาย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความ
เสี่ยงในการทำงานที่แตกต่างกัน และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น ประกันภัย โรคระบาด  
จะเป็นต้นทุนในการดำรงชีวิต ซึ่งระบบการรักษาพยาบาลถ้วนหน้าท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการทำงาน  
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4.5.2.2 มีรูปแบบการทำงานที่แบ่งงานเปน็ชิ้นเล็กๆ และว่าจ้างองค์กรขนาดเล็ก หรือบริษัท 
subcontract เพือ่ทำงานในโครงการสั้นๆ หรือทำงานในบริษัทใหญ่ที่ให้สภาพการทำงานที่ไม่
เหมือนกันและขาดความม่ันคงในการทำงาน 

 รูปแบบของการ บริหารธุรกิจ มีแนวโน้มที่จะแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆ และว่าจ้างองค์กรขนาดเล็ก 
ทำงานเฉพาะในโครงการสั้นๆ ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และทำงานเฉพาะในรูปแบบที่สั้นมากยิ่งขึ้น 
ให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาและส่งเสริมระบบการจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ ซึ่ง แม้จะมีผลดีในด้านผลิตภาพ
เพราะเป็นการช่วยลดต้นทุนของการดำเนินธุรกิจ แต่ในระยะยาว คนที่อยู่ในระบบฟรีแลนซ์ หรือในการจ้าง
งานระยะสั้น ที่ไม่มีระบบตาข่ายทางสังคมหรือมีรายได้น้อย ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตและชีวิตหลัง
เกษียณ 

4.5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างนายจ้าง จะมีขอบเขตที่ ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิ
ฯแรงงานมีความคลุมเครือ และไม่มีความชัดเจนในด้านการคุ้มครองแรงงาน และระบบแรงงานสัมพันธ์
ตามสิทธิที่พึงมีพื้นฐานในการทำงาน 

 ความสัมพันธ์ที ่คลุมเครือในการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานผ่านระบบแพลตฟอร์ม  
ทำให้การคุ้มครองสิทธิหรือการเรียกร้องสิทธิต่างๆที่ควรจะเป็นพื้นฐานตามหลักการของ สิทธิมนุษยชน  
มีความไม่ชัดเจน ในกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียและแนวทางการพัฒนา และเข้าถึงสิทธิ ของผู้ทำงานในระบบ
แพลตฟอร์ม รัฐบาลอาจต้องหันมาพิจารณาวิธีการส่งเสริมและรับรองในรูปแบบอื่นให้กลุ่มแรงงาน กลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มสหวิชาชีพสามารถรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ในการเจราจาทางสังคม ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ในมุมหนึ่ง การเจรจาต่อรองของกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่พบว่าเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรวมตัวเป็น
สหภาพในการเรียกร้องหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสิทธิและการฟ้องร้องต่าง ๆ แต่ยังคงติดขัดในเรื ่องของ 
รูปแบบการร้องเรียน และการตีความทางกฎหมาย 

4.5.2.4 การจัดการเวลา การบริหารเงิน และการบริหารชีวิตจะเป็นพื้นฐานสำคัญ 

การทำงานท่ีมีจำนวนช่ัวโมงทำงานท่ียาวนาน  โดยระบบการทำงานของแรงงานในเศรษฐกิจท่ีจะต้อง 
มีข้อดีคือ สามารถบริหารจัดการเวลา และมีความความอิสระในการทำงาน ซึ่งมีเพียงน้อยรายที่เข้าใจ  
และสามารถบริหารจัดการและเรียกร้องสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนอกจากส่งผลกระทบต่อแรงงานแล้วยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในสังคม
ดิจิทัล (Risks in digital society) การสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายด้วย
ข้อมูลท่ีแสดงออกในโลกไซเบอร์ ข้อมูลท่ีผู้ใช้บันทึกเองนี้อาจเพิ่มความเส่ียงให้อาชญากรนำมาเป็นฐานข้อมูล
ในการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสร้างความเสียหายท้ังต่อตัวบุคคลและลดความเช่ือมั่นในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ซึ่งมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ไม่สามารถป้องปรามการจู่โจม หรือเยียวยาความ
เสียหายได้อย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอาชญากรด้านการเข้าถึงข้อมูลข้ามชาติ นอกจากนี้การเข้ามาของยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ระบบอัตโนมัติแลหุ่นยนต์ที่เข้ามาแทนที่งานหลายประเภทรวมถึงการตัดสินใจและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมและเครื่องจักรอาจส่งผลให้ความสุขของผู้คนหรือแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลล
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อาจจะลดลงอันเนื่องมาจากความกังวลและความกดดันจากรูปแบบการทำงานและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปรวมไป
ถึงการระวังตัวที่มากขึ้น ดังนั้นการสร้างมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าและสร้างความตระหนักรู้ อาจจะเป็นผล
ดีกว่าการเยียวยาเหยื่อและตามดำเนินดีอาชญากรหลังเกิดความเสียหายแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อมนุษย์ถูก
แทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ อาจทำให้ผู้คนตกงานมากขึ้น ประสบปัญหาด้านการเงิน การจัดการ
ด้านอารมณ์ของผู้คนอาจเปลี่ยนไปรวมถึงพฤติกรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดังเช่นกรณีที่มีผู้คนจำนวนมากที่เริ่มใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการตัวอย่างเช่นการหาเพื่อน สังคม หรือแสวงหา ‘ความรัก’ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการกระทำ
ความผิดที่เรียกว่า ‘Romance Scam’ หรือ ‘พิศวาสอาชญากรรม’ ข้อมูลที่เราแสดงออกในโลกไซเบอร์อาจ
กลายเป็นเครื่องมือให้ผู ้ไม่ประสงค์ดีใช้เทคนิคทางจิตวิทยาผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อหา
ผลประโยชน์และก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้ 

ในส่วนของความเส่ียงผลกระทบดิจิทัลต่อภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ภาครัฐต้องสนับสนุนในเรื่องของ 
Governing Digital ซึ่งควรมีกฎหมายที่ปกป้องเรื ่องมนุษยธรรมในการใช้ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ท่ี
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนเพื่อให้เกิดการความเรียบร้อยในการใช้เทคโนโลยีร่วมกับชุมชน ตัวอย่างเช่นใน
ต่างประเทศที่ได้เริ่มมีการร่างกฎหมายลักษณะนี้ ได้แก่ EU Artificial Intelligence Act  (AIA) สหภาพยุโรป
เข้าสู ่กระบวนการพิจารณาจัดทำกฎหมายฉบับนี้ หลักการสำคัญของ AIA คือการสร้าง “AI ที่เชื ่อถือได้”  
ซึ่งสหภาพยุโรปได้พยายามสร้างและวางกรอบแนวคิดมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยสหภาพยุโรปเช่ือว่าการมี
กรอบนโยบายทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์จะทำให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นในเครื่องจักร 
(Machine) มากยิ่งขึ้น และการสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือต่อเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องมีและตอ้ง
เกิดขึ้น และสหภาพยุโรปยังเชื่อมั่นด้วยว่าการกำหนดจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้จะเป็นการสร้าง
มาตรฐานของเทคโนโลยีที่สำคัญและทำให้ยุโรปคงความสามารถในการแข่งขันต่อไปได้ โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองเป็นสำคัญ   

ผลกระทบต่อ โครงสร้างสังคม โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างภาครัฐ โครงสร้างสังคมจะเปล่ียนไปเมื่อ
ผู้คนเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอยู่บนโลกออนไลน์ การทำงาน การเรียนรู้ทั้งหมดอยู่ในโลกออนไลน์ การพบประกัน
แบบเดิมจะมีน้อยลง ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน อาทิเช่น 
อินเตอร์เน็ตที่ต้องมีความเร็ว ความเสถียรและกระจายไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมไปถึงการพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ต 5G เพื ่องานอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างของภาครัฐเองก็ต้องมีการ
ปรับเปล่ียน กระทรวง ทบวง กรมต่างๆต้องมีการปรับรื้อองค์กร (Restructuring) เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ใน
เศรษฐกิจดิจิทัล ปรับโครงสร้างตัดงานท่ีหายไปจากโลกยุคดิจิทัลออกไป ซึ่งจะเป็นจุดเปล่ียนสำคัญท่ีจะเอื้อให้
แรงงานปรับตัวพร้อมรับมือและอยู่รอดภายใต้โลกบริบทใหม่และมุ่งหน้าสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยผลิต
ภาพแรงงาน 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะกรอบการวิจัย 

การศึกษานี้ประยุกต์ใช้แนวความคิดงานท่ีมีคุณค่า (Decent work) และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ครอบคลุม (Inclusive growth) เพื่อส่งเสริมโอกาสการทำงานที่มีประสิทธิผลและให้รายได้ที่เป็นธรรม ความ
มั่นคงในท่ีทำงานและการคุ้มครองทางสังคมสำหรับ อีกท้ังยังส่งเสริมพัฒนาส่วนบุคคลและเสรีภาพสำหรับผู้คน 
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อการส่งเสริมชีวิตและความเท่าเทียมกัน
ของโอกาสและการปฏิบัติต่อทุกเพศทุกวัย  โดยมุ ่งเน้นการแก้ปัญหา 2 ประการคือ การส่งเสริมขีด
ความสามารถของประเทศ และการส่งเสริมเกิดการทำงานท่ีครอบคลุมและมีคุณค่าในเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

การศึกษาได้สรุป สถานการณ์แนวโน้ม ในมิติต่างๆ จากแนวคิดการทำงานท่ีมีคุณค่าเพื่อแก้ปัญหาของ
ประเทศและส่งเสริมการวิจัยแนวหน้าและนำเสนอข้อเสนอแนะกรอบการวิจัย  (หัวข้อ 5.1) โดยการศึกษานี้ยัง
ได้ให้เสนอเพิ่มเติมในการวิเคราะห์บริบทไทย โอกาสที่เป็นไปได้และการจัดลำดับความสำคัญในประเด็นการ
พัฒนาประเทศและการส่งเสริมการวิจัยให้มีความครอบคลุม นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงเกณฑ์การจัดลำดับ
ความสำคัญ (หัวข้อ 5.2) และข้อเสนอประเด็นด้านแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีควรศึกษาต่อไปโดยได้จัดลำดับ
ความสำคัญแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใต้ทรัพยากรท่ีมีจำกัด (หัวข้อ 5.3) 

 

5.1 ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัย 

ผลการศึกษานี้มีข้อเสนอ 3 มิติ คือ 1) มิติการยกระดับศักยภาพในเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการส่งเสริม
ทักษะ เสริมความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบการ และลดปัญหาทักษะไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (skills mismatch)  2) มิติการส่งเสริมเกิดการทำงานท่ีครอบคลุมและมีคุณค่าในกลุ่มผู้ท่ีทำงาน
ในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมคุ้มครอง ป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนใน
เศรษฐกิจดิจิทัล และ 3) มิติการส่งเสริมระบบนิเวศการวิจัยเพื่อการวิจัยแนวหน้าและเสริมความร่วมมืออย่าง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(รูปท่ี 5.1) 
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รูปท่ี 5. 1 ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัยเพื่อการส่งเสริมขีดความสามารถและการคุ้มครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา สังเคราะห์โดยทีมวิจัย 

รูปท่ี 5.2 แสดงความคาดหวังและข้อเสนอแนะกรอบการวิจัยในแต่หัวข้อใหญ่ ท้ังนี้ภายในระบบนิเวศ
การวิจัยเพื่อการส่งเสริมการวิจัยแนวหน้า  ประกอบด้วย ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการในด้านแรงงาน 
เพื่อสร้างความรู้แนวหน้า (Frontier research) ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านดิจิทัลท่ีมี
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและความอยู่ทีมีสุขของประชาชน  และเพื่อส่งเสริมการวิจัย ที่ควบคู่กับการ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและกระตุ้นให้เกิดประชาชนที่มี
ความรู้ด้านดิจิทัลและสิทธิแรงงานในช่วงเปล่ียนผ่าน   โดยมีรายละเอียด แต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 มิติการยกระดับศักยภาพในเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้กรอบส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่และมี
ผลิตผล ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัยต่อไปนี้ (1) การยกระดับความสามารถของแรงงานหรือลด
ต้นทุนในการหาแรงงานที่เหมาะสมกับงาน (2) การเพิ่มความสามารถของผู ้ประกอบการในการนำเอา
เทคโนโลยีมาใช้ (3) การเพิ่มแหล่งทุนหรือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (4) ยกระดับโอกาสในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล และการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และ (5) การเพิ่มรายได้หรือช่องทางในการเป็นเจ้าตลาด
ท่ีมีความสามารถโดยเปรียบเทียบ 

ส่วนที่ 2 มิติการส่งเสริมเกิดการทำงานที่ครอบคลุมและมีคุณค่าในกลุ่มผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล
อย่างยั่งยืนและส่งเสริมการคุ้มครองป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนในเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อยคือ (1) การคุ้มครองทางสังคม (2) สิทธิในท่ีทำงาน (3) การเจรจาหารือ 

 

2. มิติการส่งเสริมเกิดการทำงานที่ครอบคลุมและมี
คุณค่าในกลุ่มผู้ที่ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน 

 

1. มิติการยกระดับศักยภาพ
ในเศรษฐกิจดิจิทัล   

 

 4. ส่งเสริมการ
เจรจาหารือ  

3. ส่งเสริมสิทธิ
ในที่ทำงาน   

1. ส่งเสริมการบรรลุ
การจ้างงานเต็มที่และ

มีผลิตภาพ 

 

2. ส่งเสริมการ
คุ้มครองทาง

สังคม  

อดีต อนาคต 

เศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่

ขยายตัวได้
อย่างเต็มที 
ธรรมกับทุก
คน และมี
ความยั่งยืน 

 

 

 

3. มิติการส่งเสริมระบบนิเวศการวิจัยเพ่ือการวิจัยแนวหน้าและเสริมความร่วมมืออย่าง

บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 

 

1. ส่งเสริมระบบนิเวศ

การวิจยั 
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ประเด็นย่อย 1 การคุ ้มครองทางสังคม ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ ่มงานวิจ ัยต่อไปนี้   
(1) การคุ้มครองแรงงาน (2) การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงาน (3) การพัฒนาตาข่ายทางสังคม ท่ีเช่ือมโยง
ตลอดชีวิต (4) การเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการบริหารจัดการชีวิต และ (5) การลดแนวโน้ม
ความเหล่ือมล้ำทางดิจิทัล   

ประเด็นย่อย 2 สิทธิในการทำงาน ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้มีกลุ่มงานวิจัยต่อไปนี้ (1) การส่งเสริม
การรับรองและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานในการทำงาน (2) การส่งเสริมการคุ้มครองให้ลูกจ้างมีสภาพการทำงานท่ี
เหมาะสมและได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างยุติธรรม (3) การส่งเสริมให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือมีสภาพ
การทำงานท่ีไม่เป็นธรรม รวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกับทางเพศและทุกความแตกต่าง 

ประเด็นย่อย 3 การเจรจาหาร ือ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะให้ม ีกล ุ ่มงานว ิจ ัยด ังต ่อไปนี้   
(1) การส่งเสริมรวมตัวในรูปแบบใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (2) การส่งเสริมการเจรจาต่อรอง
รูปแบบใหม่  (3) การสร้างนิเวศความรู้  

ส่วนท่ี 3  เป็นข้อเสนอกรอบการวิจัยในด้านระบบนิเวศการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการวิจัยแนวหน้า ท้ังนี้
ภายในระบบนิเวศการวิจัยเพื่อการส่งเสริมการวิจัยแนวหน้า  ประกอบด้วย  ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงสห
วิทยาการในด้านแรงงาน เพื่อสร้างความรู้แนวหน้า ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านดิจิทัล
ท่ีมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและความอยู่ทีมีสุขของประชาชน   

การจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการและระบบนิเวศการวิจัยด้านแรงงาน ในเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วย 
(1) ชุดความรู้เรื่องการส่งเสริมการทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล/ ความคุ้มครองทางสังคมในเศรษฐกิจดิจิทัล/ ชุด
ความรู้เรื่องสิทธิในที่ทำงาน/ ชุดความรู้เรืองการเจรจาหารือ (2) การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (3) การส่งเสริม
ผลงานตีพิมพ์ (4) การบูรณการฐานข้อมูล opensource สร้างความเข้าใจในการพัฒนาข้อมูลและความ
ปลอดภัยในการใช้ข้อมูลดิจิทัล อีกทั้งมีความสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษา อาชีวศึกษา 
สถานบันและแหล่งสถานความรู้ต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมถึงการศึกษาขั้นสูงและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประกอบด้วย (1) การสร้างเครือข่ายเพื่อผลักดันการศึกษาตลอดชีวิต และ (2) การสร้างเครือข่ายนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลง ท่ีเน้นร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือ
เพื่อยกระดับการศึกษา ผลิตภาพที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน    ประกอบด้วยการสร้างเครือข่ายนักวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาติ  ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจระดับประเทศและระดับนานาชาติ และผู้ที่มีศักยภาพ
และมีทักษะสูงในด้านต่างๆ เพื่อการส่งเสริมการวิจัย ท่ีควบคู่กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและกระตุ้นให้เกิดประชาชนท่ีมีความรู้ด้านดิจิทัลและสิทธิแรงงานอีกด้วย  
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รูปท่ี 5. 2 ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัยและความเช่ือมโยง 

 

ท่ีมา สังเคราะห์โดยทีมวิจัย 

5.1.1 ประเด็นการยกระดับศักยภาพในเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการบรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ 

 5.1.1.1 เป้าประสงค์ของการบรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ 

 เพื่อยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการส่งเสริมการทำงานท่ีมีคุณค่า สร้างงานมีความเป็น
ผู้ประกอบการมีความสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจรายย่อยขนาดเล็กและขนาดกลาง 
เพื่อเป็นส่วนเสริมในการบรรลุการจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสำหรับหญิงและชายทุก
คนรวมถึง เยาวชนและผู้มีภาวะ ทุพพลภาพและให้มีการจ่ายท่ีเท่าเทียมสำหรับงานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกัน  

 5.1.1.2 ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัย 

 การพัฒนาทางนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ดิจิทัลส่งผลให้เกิดการขับเคล่ือนวงจรเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างก้าวกระโดด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลิตภาพท่ีมากขึ้น และมีต้นทุนท่ีต่ำลง แต่ความเส่ียงในการท่ี
เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ คือการสูญเสียงานบางส่วนจากการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยี 
แม้ว่าในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ทำให้เกิดอาชีพใหม่และมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นด้วยในรูปแบบที่ต้องใช้
ความคิด ความชำนาญเฉพาะด้าน งานที่ต้องทำซ้ำๆ หลายงานจะเริ ่มมีความต้องการลดน้อยลงเรื ่อย ๆ 
เนื่องจากงานเหล่านี้สามารนำหุ่นยนต์มาทดแทนได้  เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่
ดิจิทัลที่กำลังดำเนินอยู่ในบริบทปัจจุบันนั้นมีความรวดเร็วซึ่งอาจทำให้ผู้ที ่เปราะบางไม่สามารถตามทันได้   
เมื่อผนวกกับความท้าทายเดิมท่ีมีอยู่ 
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นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังเผชิญกับความท้าทายที่นวัตกรรมในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นนวัตกรรมของ
ประเทศไทย ประเทศไทยอยู่ในระดับผู้ใช้ ซึ่งทำให้การวางแนวทางพัฒนาทักษะถูกกำหนดมาจากผู้มีนวัตกรรม 
หรือมีความเป็นเจ้าของ ผู้ประกอบการนานาประเทศได้ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการผู้ประกอบการ ให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีอย่างทั่วถึง การ
เข้าถึงอย่างถ้วนหน้า ด้วยราคาต้นทุนที่ต่ำ อีกทั้งมีมาตรการและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านแนวนโยบายท่ีเหมาะสม ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมี
ความเช่ือมโยงของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระดับสากลความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับโอกาสและ
การเผชิญกับความท้าทายของผู้ประกอบการ   

ข้อเสนอแนะในส่วนนี้เน้นการส่งเสริมผลิตภาพซึ่งจะยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานท่ี
สูงขึ้น ผลกำไรท่ีสูงขึ้นรวมทั้งการเติบโตของวิสาหกิจ ต้นทุนท่ีต่ำลงสำหรับผู้บริโภค และค่าแรงท่ีสูงขึ้นสำหรับ
แรงงาน โดยจำแนกเป็นข้อเสนอแนะในกรอบการวิจัย 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ยกระดับความสามารถแรงงาน
หรือลดต้นทุนในการหาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 2) การเพิ่ม
ความสามารถของผู้ประกอบการในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อยที่มี
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีจำกัด 3) การเพิ่มแหล่งทุนหรือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้าง
โอกาสทางด้านเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งทุนได้ดียิ่งขึ้น 4) ยกระดับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และ
การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และ5) เพิ่มรายได้หรือช่องทางในการเป็นเจ้าตลาดที่มีความสามารถโดย
เปรียบเทียบ (Comparative advantage) ทั้งนี้กรอบข้อเสนอแนะใช้มุมมองของมิติด้านแรงงานเป็นหลัก   
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 5.1 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5. 1 สรุปช่องว่างความท้าทาย และกรอบการวิจัย ในหัวข้อการจ้างงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ 

กรอบการวิจัย/ แนวทางในการพัฒนา ช่องว่าง/ ความท้าทาย ข้อพึงสังเกต  
1) ยกระดับความสามารถแรงงานหรือลดต้นทุนในการหาแรงงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการแรงงาน
ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
1.1 ศึกษาแนวทางและมาตรการการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ท้ังการพัฒนา
ทักษะ (ท้ังการReskills/ upskills/ new 
skills) ร่วมกันระหว่างระบบการศึกษา
ท้ังในและนอกระบบและนายจ้าง เพื่อ
เตรียมความพร้อมแรงงานท่ีทำงานอยู่ 
สามารถปรับตัวจากการทำงานใน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
โดยแบ่งเป็นลักษณะการศึกษาตาม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและตามอาชีพ 
 
จัดคลัสเตอร์ให้มีความยืดหยุ่นไม่เท่ากัน
โดยมีองค์ประกอบต่างกันโดยให้อยู่ใน
ระดับท่ีจะตอบโจทย์อุตสาหกรรม
เป้าหมายได้จริงแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
ด้านการพัฒนาทักษะ ด้านการพัฒนา
ความรู้ และด้านการสร้างการรับรู้ 

• งานท่ีอยู่ในตลาดแรงงานมี
ช่องว่างทางด้านทักษะอย่าง
ชัดเจน 

• กลุ่มท่ียังอยู่ในตลาดแรงงาน มี
ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะ 
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของ
การผลิตและการให้บริการ
สมัยใหม่ รวมถึงความต้องการ
เปล่ียนแปลงไปของตลาด ในการ
ให้บริการลูกค้า 

• กลุ่มท่ีอยู่ในตลาดแรงงานยังมี
ความจำเป็นในการพัฒนาทักษะ
ให้มีความทักษาะและสามารถ
หลากหลาย (Multi skills)  

• แม้ว่าจะมีสัญญาณท่ีต้องมีการ
เปล่ียนแปลง และการต้องใช้
ระบบดิจิทัลยิ่งขึ้น แต่แรงงาน
จำนวนหนึ่งยงัไมไ่ด้เตรียมความ
พร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง
และมีความรู้สึกว่าสามารถ
ทำงานแบบเดิม ๆ ได้อยู่  

• ปลูกฝังเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDGs) และการเรียนรู้
ตลอดชีพในทุกหลักสูตร  
 

 

แนวทางการบูรณาการต้อง
สามารถเช่ือมโยง ทักษะเข้า
กับการทำงาน 
(Employability) เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนา
ทักษะและความสามารถ
ของตน 
 
ท้ังนี้ การศึกษาท่ีผ่านมามี
การ ให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
(Reskills/ upskills/ new 
skills)   แต่ยังไม่มีการ
ดำเนินการจริง การศึกษานี้
ควรเป็น การศึกษาท่ีนำมาสู่
เป็นเชิงกึ่งการทดลอง เพื่อ
นำไปสู่มาตรการท่ีใช้ได้จริง 
หรืออาจเป็นการศึกษาแบบ
แซนด์บ็อกซ์เพื่อทดสอบ
ความเป็นไปได้หรือทำ
ควบคู่กับระบบ E-
Workforce ท่ีกำลังพัฒนา 
 
ในการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะนี้ ควรมุ่งเป้ากลุ่มท่ี
ได้รับผลกระทบสูงก่อนเป็น
อันดับแรก และควรคำนึงถึง
ความแตกต่างในระดับพื้นท่ี 
และรูปแบบการทำงาน (ใน
ระบบ/นอกระบบ) เพื่อไม่
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงทรัพยากร 
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- ควรพัฒนาแผนปฎิบัติการ
ขับเคล่ือนรูปแบบการ
เช่ือมโยงการศึกษาและการ
ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม 
จากความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและทุกภาคส่วน
ร่วมกันพฒันาแผนปฏิบัติ
การอย่างเป็นระบบ 

1.2 ศึกษาแนวทางส่งเสริมชุดทักษะท่ี
จำเป็นในการทำงานในโลกอนาคต เช่น 
5- 15 ปีข้างหน้า และในชุดทักษะต้อง
ประกอบด้วยทักษะ ความรู้เฉพาะและ
ด้านดิจิทัลและแนวทางในการพัฒนา
ระบบการประเมินความรู ้

 
เพื่อประชาชนในการเข้าถึงแหล่ง
พัฒนาความรู้  ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและ
อาจได้รับการสนับสนุนโดยรัฐ 
 
เพื่อให้ภาครัฐ/สถาบันการศึกษา
ผลิตแรงงานออกมาตรงในรูปของ 
skill sets และ competency ที
ตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลมากขึ้น 

• แรงงานท้ังในและนอกระบบเห็น
ความจำเป็นในการใช้ดิจิทัลใน
การประกอบอาชีพ แต่ยังไม่รู้ว่า
จะ Digital Transformation 
อย่างไร ต้องประกอบด้วยทักษะ
ท่ีต้องพัฒนาอะไรบ้าง การลงทุน
พัฒนาทักษะคุ้มค่าหรือไม่ 
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  

• แหล่งเรียนรู้ทางดิจิทัลแฟลต
ฟอร์มมีจำนวนมากขึ้น แต่ไม่
มั่นใจว่าต้องเรียนรู้หรือไม่ มี
มาตรฐานหรือไม่ และมี
ประโยชน์หรือไม่    

 

ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ใน
ชีพนั้นๆ รวมถึงสมาคมท่ี
จะต้องช่วยกันดึงวิสัยทัศน์
ทักษะและความสามารถท่ี
จำเป็นสำหรับโลกอนาคต 
รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ท่ีเป็นรายเล็ก  
 
ศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การ
หาความต้องการแรงงานใน
ตำแหน่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้
สถาบันการศึกษาผลิต
แรงงานออกมาตรงกับความ
ต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัล
มากขึ้น 
 
การเข้าถึงตลาดแรงงาน
และการทำงานได้อย่างเท่า
เทียมของลูกจ้าง ผู้ใช้
แรงงาน 
 
การตระหนักถึงความจำเป็น
ในการส่งเสริมการประกอบ
กิจการและการทำงานเชิง
พื้นท่ีท่ีอยู่ในรูปของห้วง
อวกาศ มากไปกว่าการ
ส่งเสริมการประกอบการ
และการจ้างงานตามพื้นท่ี
ปฐพี 
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รัฐบาลสามารถกำหนด
นโยบายการจ้างงานให้
สอดคล้องกับศักยภาพของ
ประชากร กอปรกับวิถีทาง
ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1.3 ศึกษาแนวทางบูรณาการกองทุน
ต่างๆ มาช่วยเป็นมาตรการจูงใจ/
บังคับเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน
ดิจิทัลท่ีจำเป็น และพัฒนา Digital 
mindset ของประชากร คู่กับ
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และ
การเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลท่ีจำเป็น 
เช่น กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เป็นต้น ท่ีควรเป็น
รูปแบบเงินทนหมุนเวียนไม่ใช่
รูปแบบเงินงบประมาณ 

• ต้องมีระบบแรงจูงใจและรูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเข้าถึง
การศึกษาหรือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ท่ีมีการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเร็ว
ขึ้น 

• ระบบ Credit bank เป็น
แรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้ส่วนหนึ่ง แต่ในอนาคต 
Degree อาจจะไม่มีความจำเป็น
สอดรับกับการดำรงอาชีพและได้ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
การศึกษา (Return to 
education) ในระยะส้ัน 
 
 
 

คิดกันสร้างแรงจูงใจเพื่อ
การพัฒนา ฝีมือ แรงงาน
ผ่านกระบวนการ upskills 
reskills new skills มี
หลายช้ิน แต่มาตาการ/
แรงจูงใจท่ีเห็นผลชัดยังไม่ 
ชัดเจน 
ความท้าทายท่ีสำคัญคือการ
จะดึงให้แรงงานนอกระบบ 
และกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่ม
คนรายได้น้อยเห็น
ความสำคัญของการเข้ามาสู่
การพัฒนาทักษะท่ีเช่ือมโยง
กับการจ้างงานหรือการ
ทำงานได้ ซึ่งต้องอาศัย
แรงจูงใจ ถึงมาตรการจูงใจ
ท่ีได้ผลตอบแทนใน
การศึกษา (Return to 
education)ในระยะส้ันและ
คุ้มค่ากับการ ศึกษาและ
เช่ือมโยงกับโอกาสการ
ทำงานได้จริง 
 
ควรส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต เช่น 
หลักสูตรการเรียนท่ี
เช่ือมโยงกับอาชีพ (career-
based education) 
หลักสูตรท่ีตอบโจทย์
รายบุคคล รวมถึงการสร้าง
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ทักษะชีวิต การสร้าง
ทัศนคติท่ีเอื้อให้เกิดการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  

1.4 มีระบบเทียบโอนให้สร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ และเช่ือมโยงกับ
ตลาดแรงงานค่าตอบแทน จริงใน
ตลาด และสามารถทำการอบรมตาม
อัธยาศัย โดยอาจเลือกประเมิน
เฉพาะในหัวข้อท่ีมีประโยชน์สำหรับ
การทำงานจริงได้ 

นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยมุ่งเน้นสาขาอาชีพท่ีมี
ผลกระทบต่อ ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ ให้เกิด
มาตรฐานในการทำงาน ซึ่งจะช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในองค์รวมได้ 
 

การเทียบโอนประสบการณ์
การทำงานให้เป็นคุณว ุฒิ
การศึกษา เนื่องจากความ
เลื ่อมล้ำด้านการศึกษาใน
ประ เทศทำ ให ้ แ ร ง ง าน
จำนวนมาไม่มีวุฒิการศึกษา
ที ่เหมาะสม เมื ่อผ่านการ
ทำงานไประยะนึงควรให้มี
การเทียบโอนประสบการณ์
ทำงานให้เป็นวุฒิการศึกษา 
เพื่อแรงงานจะได้รับการจ้าง
งานที่เป็นธรรมและสามาร
รถทำง าน ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 

 1.5 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบทักษะ
ของแรงงาน (Skills mapping) ท่ีมีความ
เส่ียงจากการตกงาน และอาชีพท่ีกลุ่ม
เส่ียงอาจทำงานได้หากตกงาน หรือ
ทำงานเป็นอาชีพท่ีสองของแรงงานท้ังใน
ระบบและนอกระบบ 
 
ท้ังนี้ นอกจากการเปรียบเทียบทักษะ
ของแรงงานแล้วยังควรมีช่องทางในการ
พัฒนาทักษะด้วย  

• มีช่องว่างทางด้านทักษะอย่าง
ชัดเจน 

 
• ในกลุ่มท่ียังอยู่ในตลาดแรงงานท่ี

เป็นกลุ่มทักษะต่ำ ทำงานซ้ำๆ 
และสามารถทดแทนได้ด้วย
เครื่องจักร กลุ่มประชากรท่ีมี
การศึกษาต่ำ กลุ่มประชากรอายุ
มากและกลุ่มเปราะบางต่างๆ 
เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบให้
ออกการทำงาน 

• แรงงานนอกระบบอาจกลายเป็น
การบริการในพื้นท่ี และไม่
สามารถเข้าสู่ตลาดท่ีกว้างขึ้นได้ 
และ มีความเส่ียงท่ีถูกทุนใหญ่ท่ี
เข้าถึงท่ัวโลก โอกาศสูญเสียงาน
มีสูง 

• คนรู้ว่ามีแนวโน้มถูกทดแทน
อาชีพด้วย เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ไม่รู้ว่า
ควรเตรียมตัวอย่างไร และไม่รู้

การเปล่ียนงานจากงานหนึ่ง
ไปอีกงานหนึง่มักเกิดขึ้นเมื่อ
มีพื้นฐานของงานอีก
ประเภทอยู่แล้ว เช่น 
ทำงานด้านบริการ มี
พื้นฐานด้านภาษา สามารถ
ทำงานท่ีต้องใช้
ความสามารถด้านภาษาได้  
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ช่องทางอาชีพและชุดทักษะ 
(Skills set) ใหม่ๆ และช่องทาง
การพัฒนาทักษะและอาชีพ  

1.6 การศึกษาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมการทำงานคู่กับการ
เรียนของเยาวชน (15- 24 ปี) แบบ
บูรณาการ ซึ่งมีท้ังความรู้ในด้านการ
วางแผนชีวิต และวางแผนอาชีพ สิทธิ
แรงงาน แหล่งทุนและมีระบบการจับคู่
งานท้ังในรูปแบบของงานเต็มเวลาและ
งานบางเวลาเพื่อเช่ือมต่อตลาด
การศึกษาและตลาดแรงงาน ท้ังใน
เศรษฐกิจดิจิทัลและ เศรษฐกิจด้านอื่นท่ี
เหมาะสม 
 

• เยาวชนรุ่นใหม่มีโอกาสท่ีจะ
เข้าถึงการทำงานท่ีมีความ
ยืดหยุ่นในเศรษฐกิจดิจิทัลมาก
ขึ้น จึงมีแนวโน้มท่ีจะเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น 

• ช่องว่างทางเข้ากลุ่มแรงงานท่ี
กำลังจะเข้ามาจากทางการศึกษา
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานยังไม่ตรง
กับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

• แม้จะมีการผลิตคนเข้าสู่ตลาด
ดิจิทัลแต่มีการจ้างงานจริงได้
เพียงส่วนหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่มี
ประเด็นด้านคุณภาพและความรู้
ท่ีไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานท่ี
แท้จริง 

• เคยมีกรณีท่ีบริษัทนายหน้าไป
แสวงหาผลประโยชน์จาก
นักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การ
ทำงานในสถานประกอบการ โดย
ไม่อยู่ในมาตรฐานการคุ้มครอง
แรงงานท่ีเหมาะสม 

• มีระบบ ทวิภาคี รูปแบบการ
เปรียบเทียบสมรรถนะใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติอยู่แล้ว แต่ไม่ค่อยมี
การนำมาใช้ 

ท้ังนี้ ควรมีระบบตรวจสอบ
มาตรฐาน และมีระบบ การ
ตรวจสอบนายจ้างและ
ลูกจ้าง ด้อยพัฒนา
ฐานข้อมูลต้ังแต่ เกิดหรือ
อย่างน้อยท่ีสุด ต้ังแต่ระดับ
ประถมศึกษา 
 
การศึกษานี้ต้องมีแนวทาง
บูรณาการที ่ครอบคลุมท้ัง
ทางอุปทานที่มีเยาวชน พ่อ
แม่และครอบครัวเยาวชน 
ครูอาจารย์ ตัวแทนชุมชน 
พ่อแม่ของเยาวชน และทาง
อ ุ ปสงค ์  เ ช ่ น  น ายจ ้ า ง 
ภาครัฐและผู ้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ  
 
มีความจำเป็นท่ีต้องส่งเสริม 
การเข้าถึงตลาดแรงงานของ
เยาวชนที ่ม ีความยืดหยุ่น 
เพื ่อสร้างศักยภาพในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่าง
รวดเร ็ วและง ่ ายดายขึ้น 
สามารถตัดสินใจในงานท่ี
เหมาะสมกับตนเอง ลดการ
เปลี่ยนงาน และอีกมุมหนึ่ง
ต้องมีการดูแลและคุ้มครอง
หรือระบบที ่สามารถที ่จะ 
ให้ สร้างการแข่งขันในการ
ดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ต่างๆได้ 
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 2) การเพิ่มความสามารถของผู้ประกอบการในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการราย
ย่อยที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้จำกัด 
2.1 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ

ส่งเสริมควรามเข้มแข็งของกลุ่ม
ผู้ประกอบการในการยกระดับ
เทคโนโลยี และพัฒนาอุตสาหกรรม
ดิจิทัลในประเทศผ่าน บทบาทของ
มหาวิทยาลัยการวิจัย มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ในการพัฒนา Thailand Holding 
Company เพื่อส่งเสริมการสร้าง 
Start-up จากสถาบันการศึกษา
ระดับสูง อาจรวมถึงการสร้างกล
ยุทธเชิงรุกไปยังต่างประเทศ เพื่อหา
โอกาสในกาสร้างอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
 

• ผู้ประกอบการ SMEs ไทยรุ่นเก่า
การปรับปรุงการผลิตเครื่องจักร
ยาก หากระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมไม่เอื้ออำนวย ท้ังนี้ 
นโยบายอุตสาหกรรมยังไม่ค่อย
ให้ความสำคัญและไม่ชัดเจนว่า
จะทำให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรม
ยกระดับทางดิจิทัลได้อย่างไร 
นโยบายช้ีให้เห็น สำคัญของการ
ใช้ดิจิทัล แต่การรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ เป็นเพียงแค่ส่วน
หนึ่งในการตัดสินใจเท่านั้น 
ผู้ประกอบการไทยส่วนหนึ่งไม่
มั่นใจเพราะคิดว่าพอเป็นระบบ
อัตโนมัติมันต้องมีบุคลากรท่ี
จะต้องมาดูแล  สถาบันการเงิน
ยังไม่เข้าใจผลประโยชน์ท่ีได้ตอบ
รับกลับมาว่าลงทุนไปแล้วมี
โอกาสได้คืน  และ System 
Integration (SI) ยังน้อยอาจจะ
ทำให้ไม่มีคนไปทำความเข้าใจ
ให้กับผู้ประกอบการท่ีจะสร้าง
ความมั่นใจในการนำระบบมาใช้
งาน 
 

ทั ้งนี ้เทคโนโลยีหมาย
รวมถึง เทคโนโลยีท่ีเพิ่ม
ศ ั ก ย ภ า พ ค น  เ พิ่ ม
ศ ักยภาพการบร ิหาร
จัดการ เพิ ่มศักยภาพ
ก า ร ผ ล ิ ต แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ และศักยภาพ 
 
เน ้นเพ ิ ่มแหล่งข ้อมูล
เ ก ี ่ ย ว กั บ เ ศ รษ ฐกิ จ
ด ิจ ิท ัล การรวบรวม
ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้
ทุกคนเข้าถึงได้อย่าง
ง่ายโดยภาครัฐท่ีจะเป็น
ส่ือกลางระหว่างภาครัฐ
เอง ภาคเอกชน และ
ป ั จ เ จกบ ุ ค คลท ี ่ จ ะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ี
เปิดเผยได้ เพื่อช่วยใน
ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ  แ ละ
เรียนรู้จากกรณีศึกษา
ต ่าง ๆ ท ั ้ งท ี ่ประสบ
ความสำเร ็จ และไม่
ประสบความสำ เร็ จ 
เพื่อแบ่งปันความรู้ ผ่าน
การจัดเสวนา หรืองาน
มหกรรมต ่าง ๆ ก ็ยัง
เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ 
เพราะสามารถแบ่งปัน
ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน (update) 
ให้ประชาชนที่สนใจได้
รับทราบ เพื่อให้มั ่นใจ
ว่า องค์ความรู้นั ้นเป็น
ปัจจุบ ัน และถูกต้อง
มากท่ีสุด 
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2.2 การศึกษาสถานประกอบการตาม 
Supply chain ในระบบการผลิตว่า
มีใครบ้างในภาคเกษตร บริการ 
อุตสาหกรรมท่ีจะต้องเร่งปรับตัว 
รวมถึงพื้นท่ีใดในประเทศท่ีมีความ
จำเป็นจะต้องเร่งยกระดับสถาน
ประกอบการ SME ท่ีอยู่ในภูมิภาค 
รวมถึงศึกษา SME ท่ีได้รับ
ผลกระทบและอาจจะไม่ได้ไปต่อใน
เศรษฐกิจดิจิทัล อีกท้ังมีความจำเป็น
ท่ีจะต้องส่งเสริมการยกระดับฝีมือ 
upskill reskill ให้แข่งขัน ใน 
Supply chain ได้อย่างยั่งยืน 

• ในขณะท่ีกลุ่มท่ีเป็น hi-end 
firms ส่วนใหญ่มี System 
Integration (SI)  อยู่ในโรงงาน
เพราะว่าต้องการรักษาความลับ
ของผลิตภัณฑ์ 

• แนวทางการในการดึงผู้นำของ
แต่ละอุตสาหกรรมเข้ามาร่วม
เพื่อทำ Consortium 
investment กับ Local 
Industry และส่งเสริมให้เกิด 
Start-up เมืองไทย โดยการ
สร้างนิเวศทางธุรกิจให้สามารถ
ทำงานกับหน่วยให้ความรู้ได้  
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ของประเทศ
เรียนรู้เทคโนโลยีท่ีมีตลาด 

เทคโนโลยีอิงตามระบบ
ซัพพลายเชน จะทำให้ 
สามารถพัฒนาทักษะ 
และผลิตคนได้ตรงจุด
ยิ่งขึ้น 

3) การเพิ่มแหล่งทุนหรือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างโอกาสทางด้านเงินทุนและการเข้าถึงแหล่ง
ทุนได้ดียิ่งขึ้น 
3.1 แนวทางก าร ระดมท ุ นสำหรับ

ภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างสตาร์ทอัพ
ในประเทศ จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคเอกชนด้านการเงินและรูปแบบ
การระดมทุนแบบใหม่ 

• ผู้ประกอบการมีข้อจำกัดในการ 
ขอแหล่งทุนเชื ่อ ดำเนินการทำ
สตาร์ทอัพ ถึงแม้ว่าแหล่งทุนของ
ประเทศไทยจะมีหลากหลายแต่ก็
ต่างมีข้อจำกัดในหลายรูปแบบ  

แนวทางการระดมทุนอาจ
ร ว ม ถ ึ ง เ ร ื ่ อ ง ข อ ง ก า ร
ยกระด ับ เคร ื ่องม ือและ
เทคโนโลยี 
 
อ ี ก ท ั ้ ง จ ำ เ ป ็ น จ ะ ต ้ อ ง
พ ิ จ า ร ณา ใน เ ร ื ่ อ ง ข อ ง 
Funding Finance ใ น
ประเทศไทยให้มีขอบเขตท่ี
ก ว ้ า ง แ ล ะ ส น ั บ ส นุ น
เศรษฐก ิ จด ิ จ ิ ท ั ล ไ ด ้ ใ น
อนาคต 
 
หาแหล่งเง ินกู ้ดอกเบี ้ยต่ำ 
ส ำ ห ร ั บ ก า ร เ ป็ น
ผู ้ประกอบการขนาดเล็ก 
เช่น SMEs (โดยไม่ต้องเป็น 
start-up เสมอไป)  
 
ส่งเสริมการบังคับใช้สัญญา
และข้อตกลงการร ่วมทุน
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ระหว่างเอกชนด้วยกันเองท่ี
เป็นธรรม เช่น สิทธิบัตรร่วม 
ระบบ joint capital เป็น
ต้น  

4) ยกระดับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั และการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
4.1  การศึกษาแนวทางการเพิ่มบทบาท

ของเอกชนในการพัฒนาทักษะ ผ่าน
ระบบออนไลน์และ on site เพื่อ 
สร้าง Talent pools และ 
resources / curriculum pools 
ด้วยการบูรณาการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กฎหมายการส่งเสริมการ
ลงทุน และส่งเสริมนวัตกรรม 

• ขณะนี้มีบริษัทเอกชนและเจ้า
ตัวแทนอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีมีการ
ฝึกอบรมและการอบรมแบบ 
Train the Trainer เพื่อสร้าง
วิทยากรต้นแบบของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  

 
• การอบรมในระดับอุตสาหกรรม

ต่างๆ เริ่มมีการใช้การอบรม
ออนไลน์ แต่ก็จัดได้เป็นแค่ครั้ง
คราวคราวไป ยังมีบริษัทจำนวน
มากโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็ก
กลาง ท่ีไม่รู้วิธีการและไม่รู้ท้ัง
ช่องทางว่าจะ เข้าถึงความรู้ใหม่
อย่างไร 

เน้นการสร้างศูนย์กลางการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัล 
การเขียนโปรแกรม และ
การประกอบธุรกิจดิจิทัล
ด้วยผู้ประกอบธุรกิจตัวจริง 
โดยใช้ไม่ได้เปรียบของการ
เป็น เจ้าของแบรนด์หรือ
เป็นปลายน้ำ 
 
เน้นการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยท่ี
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
ให้มากขึ้น  ต้องมีส่ิงท่ี
ภาครัฐและภาคเอกชนต้อง
ร่วมกันผลักดันให้เกิดข้ึน 
การแบ่งปันความรู้ให้
แรงงานสามารถเข้าถึงได้
ง่ายท่ีสุด เช่นเป็นรูปแบบ
โอเพ่นซอร์ส ท่ีทุกคน
สามารถเข้าไปศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้า
มาร่วมลงทุน ในด้านของ
การพัฒนาทักษะในลักษณะ 
การลงทุนร่วมกับ
ภาคเอกชน บทบาทในการ
ให้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
ใช้จริง ในขณะท่ีได้ผ่าน
ระบบแรงจูงใจเช่นการลด
ภาษีเป็นต้น 
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4.2 การศึกษาความต้องการด้านสิทธิ

ประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนและ
ทำธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และมี
ความทันสมัยอยู ่ เสมอและมีการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก 

 
 
มุ ่งส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการประกอบการ องค์ความรู้ 
และองค์กรที ่ส่งเสริมความรู ้เกี ่ยวกับ
ด ิ จ ิ ท ั ล อ ย ่ า ง แ พ ร ่ ห ล า ย  แ ล ะ
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 
การให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และผู้
ประกอบกิจการอย่างเพ ียงพอ และ
สอดคล้องอย่างไม่ลักล่ัน 
 
การให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนเชิงพื้นท่ี (ปฐพี) 
ควรคำนึงถึงการจ้างงานผ่านดิจิทัลท่ีเป็น
การส่ือผ่านคล่ืนในห้วงอวกาศมากขึ้น 
การให้สิทธิประโยชน์กับผู้ลงทุนโดย
คำนึงถึงวิธีการประกอบแบบใหม่ ๆ ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วให้มากขึ้น 

• ผู้ประกอบการยังไม่มีความเข้าใจ
ในตัวบทกฎหมายและมาตรการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบการ
อย่างชัดเจน แม้แต่ใน กลุ่ม
ผู้ประกอบการดิจิทัลเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายเล็ก 

 
• เพื่อให้ลูกจ้างเข้าใจในสิทธิ

เกี่ยวกับความคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

 
• เพื่อให้ลูกจ้างเข้าใจในสิทธิ

แรงงานของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

รัฐควรตระหนักถึงเงื่อนไข
และวิธีการ ท่ีเหมาะสมและ
ทันสมัย เพื่อดึงดูดผู้
ประกอบอุตสาหกรรมท่ี
ทันสมัย และสนองต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของสากลไปพร้อม
กับการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใช้แรงงาน 
 
การกำหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อให้กฎหมายเกี่ยวกับ
หลักประกันทางธุรกิจ
สามารถนำมาใช้บังคับได้
จริง 
 
รัฐควรกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมให้มีหลากหลายและ
สอดคล้องกับหลากหลาย
ประเภทกิจกรรมท่ีปรากฏ
ในตลาดปัจจุบัน 
  

4.3 การศึกษาเพื่อทบทวนมาตรการการ
สนับสนุน ผลักดัน เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักการบริหาร
จัดการที ่ดี (Good Labour Practices) 
ตามหลักการสากล แม้ไม่ปรากฏตาม
บทบัญญัติกฎหมายบังคับไว้ 
 
พร ้อมทั ้ ง เร ่งจ ัดทำมาตรฐานอา ชีพ 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขา 5 สาขา 
และสาขาอื่นๆที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมโยง ในการเอามาตรฐานต่างๆ

• หลายบริษัทมีรูปแบบการบริหาร
จัดการท่ีดี ช่วยในการ เป็นจุด
ขายและยกระดับมาตรฐานใน
การส่งออกสินค้าซึ่งมียอมรับ 
สินค้าและบริการจากบริษัทท่ีมี
แนวหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

• มีความเป็นไปได้ในการใช้จุดขาย 
ด้านการใช้หลักปฏิบัติท่ีดีหรือ
การช่วยเหลือทางสังคม เป็นส่วน
หนึ่งของการ เพิ่มช่องทางการ
ขาย สร้างความได้เป็นได้เปรียบ 

รัฐควรยอมรับหลักสากล
อย่างหลากหลาย และทำให้
หลักการสากลดังกล่าวมี
สถานะในทางกฎหมายหรือ
แนวปฏิบัติไทย และควร
กำหนดมาตรการส่งเสริม
เพื่อให้ผู้ประกอบการสนใจ
นำไปปฏิบัติอย่างพร้อม
เพรียง  
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มาเป ็นต ัวช ่วยส ่ง เสร ิมค ุณภาพของ
แรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 

ผ่านแนวทาง Global Supply 
Chain  

อุตสาหกรรมท่ีเป็นไปตาม
หลักสากลย่อมได้รับการ
ยอมรับและเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบการ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ี
เน้นการส่งออก 

4.4 ศึกษาวิจัยความเหลื่อมล้ำด้านการ
เข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานและการเรียนรู้
ดิจิทัลเทคโนโลยีของประชาชน และ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ห่างไกล ส่งเสริม
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 

ด้านโครงสร ้างพ ื ้นฐานอ ินเตอร ์ เน็ต
ครอบคลุมมากกว่า 70,000 หมู่บ้าน แต่
ความเหล่ือมล้ำก็ยังมีในหมู่บ้านท่ีห่างไกล  
 
เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยี 5G ยังไม่
ครอบคลุมพ ื ้นท ี ่ ในประเทศไทยมาก
เพียงพอมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
กำหนดเป้าหมายและขยายพื ้นที ่ท ี ่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจออกไปด้วยการ
ลงทุนที ่เพิ ่มมากขึ ้นรวมถึงการให้สิทธิ
ประโยชน์กับภาคเอกชน ภาคธุรกิจหรือ
สถานประกอบกิจการท่ีขยายธุรกิจออกไป
ในพื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่นอกเขตเมือง
หรือพื้นท่ีต่างจังหวัด  

ควร ให ้ ข ้ อ เสนอแนะใน
การศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ 
Node ทางเทคโนโลยีและ
ระบบต่างๆท่ีเรามีอยู่แล้วมา
บูรณาการกันเพื ่อให้เกิด
นวัตกรรมด้านการผลิตและ
บริการยุคใหม่ให้มากขึ้นใน
ประเทศไทย  
 

5) เพิ่มรายได้หรือช่องทางในการเป็นเจ้าตลาดที่มีความสามารถโดยเปรียบเทียบ (Comparative advantage) 
5.1 ศึกษาความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบในแต่ละอุตสาหกรรม
เป้าหมายประเทศและ ประสิทธิผลใน
การทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม
กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน เพื่อ
เลือกเทคโนโลยีท่ีเป็นไปได้ (Best 
available technology/ BAT) และ
แนวทางการส่งต่อ/ขยายผลเทคโนโลยีท่ี
มีศักยภาพให้สามารถนำมาใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ เน้นการส่งเสริมให้คนไทย
พัฒนาคู่ไปกับเทคโนโลยีท่ีเป็นแบรนด์
ของไทย  
 
ท้ังนี้ต้องมีความ ชัดเจนว่าความได้ เชิง
เปรียบเทียบของแต่ละอุตสาหกรรม ใน

• ผู้ประกอบการคนไทยท่ีเป็น
เจ้าของเทคโนโลยี/
ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ให้บริการ
หรือผู้ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ออโต
เมช่ันในประเทศไทยมีน้อย ใน
อนาคต คนไทยอาจกลายเป็น
ผู้ใช้อย่างเดียว และผู้ใช้ต้องซื้อ
บริการจากต่างประเทศเข้ามาใช้
งานเป็นหลัก 

• แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยี
และเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการใช้
แรงงานเข้มข้นท่ีมีการใช้ท้ังคน
ไทยและคนข้ามชาติมีสูงขึ้น 
เนื่องจากต้นทุนการจ้างคนต่อ

ต้องดึงคนท่ีมีความสามารถ
จากต่างประเทศหรือคน
ไทยท่ีมีความสามารถใน
ต่างประเทศเข้ามา ช่วยใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เชิง
รุก เน้นการส่งต่อความรู้/
พัฒนาร่วมกนั โดยใช้
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
ต้องมีการพัฒนา Talent 
pools และรูปแบบการส่ง
ต่อความรู้ (Knowledge 
transferring) และการ
แลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge sharing)กับ
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การพัฒนาดิจิตอของแต่ละอุตสาหกรรม 
อยู่ตรงจุดใด เน้นสร้างระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม ให้เกิดการยอมรับ 
แผนพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ ใน
ระดับของอุตสาหกรรมหรือ ระดับพื้นท่ี 
หรือระดับ Cluster  
 
ยกตัวอย่างเช่นความสามารถด้านการ
ให้บริการ ซึ่งอาจนำมาพัฒนาคอนเทนต์
เพื่อลดความเครียด และปลอบประโลม
จิตใจจากการใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นต้น 

หน่วยรายได้สูงขึ้นจึงควรมีการ
คำนึงถึงโอกาสการยกระดับผลิต
ภาพด้วย 

• ต้องมีการยกระดับ เทคโนโลยี
ควบคู่กับการพัฒนาคน และต้อง
มีความชัดเจนว่าอุตสาหกรรม
หรือความรู้ใดท่ีไทยมีศักยภาพท่ี
ใด รูปแบบการลงทุนหรือพัฒนา
ต่างๆในแต่ละอุตสาหกรรม
เหมาะสมกับการลงทุนในรูปแบบ
ใด เช่น ควรซื้อเทคโนโลยีมา
พัฒนาต่อหรือการร่วมพฒันา  

• ในหลายธุรกิจ อาจต้องยอมรับว่า
ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับ
ผู้ใช้ (User) เท่านั้น ต้องหากล
ยุทธ์ในการขยายจากการเป็นผู้ใช้
มาเป็นเจ้าของ นวัตกรรม แต่
ต้องมีการเรียงลำดับการส่งเสริม
ธุรกิจและคนในธุรกิจให้
เหมาะสม จึงเป็นประเด็นท่ี
สำคัญท่ีจะทำอย่างไรให้
ผู้ประกอบการมีความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและนำมาใช้ได้
ด้วย เช่น ความสามารถในการ
ดูดซับเทคโนโลยี  

 

คนท่ีมีความสามารถในไทย
และต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
สร้าง Talent community 
เพื่อให้เกิดระบบการแลก
เปลียนเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 
แต่ละอุตสาหกรรมท่ี
ส่งเสริม ต้องมีท้ัง การ
พัฒนาระดับผู้ใช้และ
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่
เป็นไป แต่น้ำหนักของการ
พัฒนาต้องแตกต่างกัน เช่น 
บางอุตสาหกรรม ท่ีต้อง
ยอมรับว่ามีศักยภาพใน
ระดับผู้ใช้ (User) เท่านั้น ก็
ควรเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ใช้
และดูแลระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพก่อน แล้วค่อย
วางกลยุทธในการขยายผล
ไปยังการเป็นเจ้าของ
นวัตกรรมภายหลัง เช่น 
กรณีประเทศเกาหลีใต้ท่ี
เน้นการพัฒนา Content 
ของละครและเพลงก่อน 
ก่อนท่ีจะขยายไปยังการ
พัฒนาแฟลตฟอร์มต่างๆ 
ของ content นั้นๆ   

ท่ีมา สังเคราะห์โดยทีมวิจัย 

 

 

 

 



175 
 

5.1.2 ประเด็นการคุ้มครองทางสังคม  

 5.1.2.1 เป้าประสงค์ของการคุ้มครองทางสังคม  
 เพื่อส่งเสริมให้การทำงานท่ีทำให้รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเมื่ออยู่ท่ีทำงาน และเป็นงานท่ีสามารถสร้าง
ความมั่นคงและการความคุ้มครองทางสังคมในระยะส้ันและระยะยาว  

 5.1.2.2 ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัย 

 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐานและกระบวนการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในประเด็นงานและการจ้างงาน ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้นำไปสู ่การปรับเปลี ่ยน
โครงสร้างการจ้างงาน ท่ีมีการจ้างงานในขนาดเล็กลงเกิดการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์การจ้างงาน เทคโนโลยี
เอื้อให้เกิดการจ้างงานโดยตรงผ่านการจับคู่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างผ่านเครื่องมือดิจิทัลรูปแบบใหม่ การจ้าง
งานลักษณะนี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์การจ้างงานที่คลุมเครือ โดยความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานผู้รับจ้าง และ 
ผู้ว่าจ้างเกิดขึ้นผ่านตัวกลางดิจิทัลซึ่งเป็นธุรกิจเอกชน จึงเกิดคำถามสำคัญว่าในความสัมพันธ์การจ้างงาน
ลักษณะนี้ใครเป็นนายจ้าง และการทำงานผ่านแพลตฟอร์มผู้รับจ้างมีสถานะเป็นลูกจ้างหรือเป็นแรงงานอิสระ   
 ในบริบทประเทศไทย การทำงานโดยท่ีมีความสัมพันธ์การจ้างงานท่ีคลุมเครือส่งผลต่อความมคุ้มครอง
ทางสังคม เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของแรงงานยึดโยงกับหลักประกันทางสังคมที่แรงงานจะได้รับ และ
นำมาซึ่งลักษณะของงานดิจิทัลลักษณะนี้มีคุณสมบัติที่เป็นงานเปราะบางอย่างชัดเจน ตามคำจำกัดความงาน
เปราะบาง 6 ประการ ได้แก่  เรื่องรายได้ท่ีไม่มั่นคง ความมั่นคงด้านการทำงานต่ำ ต้องแข่งขันกับผู้รับจ้างราย
อื่นอยู่เสมอส่งผลให้มีแนวโน้มจะเสียเปรียบในด้านการต่อรองเรื่องค่าตอบแทนและเงื่อนไขการทำงาน  การ
มั่นคงด้านหลักประกันทางสังคมต่ำเนื่องจากไม่ได้ถูกคุ้มครองในฐานะลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน อีกท้ังเวลา
ในการทำงานมีความเสี่ยงต่อการทำงานเกินมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อที่จะมีรายได้ท่ี
เพียงพอต่อความเป็นอยู่ นอกจากนี้ความเส่ียงในการเสียอำนาจในการตัดสินใจ เนื่องจากสภาพการทำงานและ
เงื่อนไขที่บีบคั้นทำให้ขาดอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังขาดอำนาจในการต่อรองแบบรวมหมู่เนื่องจาก
ลักษณะการทำงานทำให้มีโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีวิชาชีพเดียวกันน้อย ท้ังยังถูกทำให้ต้องเป็นคู่
แข่งขัน จึงขาดโอกาสในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมที่นำไปสู่การเรียกร้องผลประโยชน์ร่วมกันจากรูปแบบการ
ทำงานดังกล่าว แนวทางของดิจิทัลจะมีผลกระทบกับระบบประกันสังคมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการประกัน
สุขภาพ ประกันการว่างงาน ประกันการบาดเจ็บจากการทำงาน หรือระบบบำเหน็จบำนาญ   จึงมีความจำเป็น
ที่ต้องทบทวนแนวทางในการสะสมสิทธิบำนาญและการคุ้มครองที่เหมาะสมกับแรงงานในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัยในส่วนนี้  เพื่อส่งเสริมให้การทำงานที่ทำให้รู้สึกมั่นคงและ ปลอดภัยเมื่อ
อยู่ที่ทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล และ
ส่งเสริมงานท่ีสามารถสร้างความมั่นคงและการความคุ้มครองทางสังคมในระยะส้ันและระยะยาว   โดยจำแนก
เป็นข้อเสนอแนะในกรอบการวิจัย 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ส่งเสริมความมั่นคงในการทำงาน 2) พัฒนาตาข่าย
ทางสังคม ที่เชื ่อมโยงตลอดชีวิต 3) เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการบริหารจัดการชีวิต และ  

https://www.sdgmove.com/2021/05/06/sdg-vocab-02-social-protection/
https://www.sdgmove.com/2021/05/06/sdg-vocab-02-social-protection/
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4) ลดแนวโน้มความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ทั้งนี ้กรอบข้อเสนอแนะใช้มุมมองของมิติด้านแรงงานเป็นหลัก  
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 5.2 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5. 2 สรุปช่องว่างความท้าทายและกรอบการวิจัย ในหัวข้อการคุ้มครองทางสังคม 

กรอบการวิจัย/ 
แนวทางในการพัฒนา 

ช่องว่าง/ ความท้าทาย ข้อพึงสังเกต 

1) 1) ความม่ันคงในการทำงาน (Job security) ในเศรษฐกิจดิจิทัล 
1.1 การศึกษาและ
สำรวจความมั่นคงใน
การทำงานของ
คนทำงานเปรียบเทียบ 
ระหว่างกลุ่มท่ีจะถูก
จ้างงานในรูปแบบต่างๆ 
ระดับอาชีพ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้
และระหว่างรุ่นช่วงอายุ 
(Generation) เป็นต้น  

รูปแบบการจ้างงานแบบดิจิทัลมีความ
ต้องการงานท่ีไม่จำเป็นต้องจ้างคนเป็นราย
เดือนหรือป็นถาวรสามารถจ้างเป็นราย
ช่ัวโมงหรือ เหมาจ่ายเป็นงานไปซึ่งทำให้
เกิด ความเส่ียงต่อการวางแผนชีวิตและมี
ผลต่อคุณภาพชีวิต และส่งผลให้เกิดอาการ
วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า 
 
ความมั่นคงในการทำงานลดลงก่อให้เกิด
การ สวัสดิการ การเงื่อนไขการทำงานท่ี
เหมาะสมลดลง 
 
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่ารุ่นใหม่ อาจมีคำ
จำกัดความด้านความมั่นคงในการทำงาน
ต่างออกไป  

ความมั่นคงในการทำงานท่ีจะเป็น
ทางเลือกให้กับแรงงานท่ีจะทำงาน
ในเศรษฐกิจดิจิทัลและตลาด
รายงานจะมี ลงมีแนวโน้มลดลง
อย่างชัดเจนในขณะเดียวกัน มี
ประเด็นเรื่องค่านิยมการทำงานใน
ยุคใหม่ท่ี อาจไม่ได้ให้ความสำคัญ
กับความมั่นคงในการทำงานในรูป
แบบเดิม จึงมีความจำเป็นท่ีต้อง
ทำการสำรวจ รวมทั้งการวิเคราะห์
อย่างรอบด้าน ในการวางนโยบาย
เพื่อการศึกษาอย่างครอบคลุม 

2) พัฒนาตาข่ายการคุ้มครองทางสังคม ที่เชื่อมโยงตลอดชีวิต  
2.1 การศึกษาและจัด
รวบรวมกฎหมาย 
แรงงานในเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์มในรูปของ
ประมวลกฎหมาย
เพื่อให้กฎหมายมีความ
เป็นเอกภาพ ท้ังใน
ส่วนกลางท่ีใช้มาตรการ
ตาข่ายทางสังคม สิทธิ
แรงงาน รูปแบบ
ความสัมพันธ์และแนว
ทางการเจรจาหารือ 

การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการ
ประกันสังคมหรือสิทธิประโยชน์อื่นท่ีพึง
ได้รับจากรัฐเพื่อทำให้ประชากรสามารถ
ดำรงชีพ เล้ียงดูตนเองได้ในยามคับขันและ
จำเป็น กลายเป็นข้อท้าทายสำคัญสำหรับ
การจ้างงานในวิธีใหม่โดยเฉพาะในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ได้
ปรากฏในประเทศไทยแล้วอย่างครอบคลุม 
ทว่า มีความกระจัดกระจายไม่มีความ
ต่อเนื่อง 

เกิดการเข้าถึงบทกฎหมายและทำ
ให้เกิดความเข้าใจในตัวบท
กฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประกอบการได้อย่าง
ชัดเจน 
 
เพื่อให้คนทำงานในเศรษฐกิจ
แพลตฟอร์มเข้าใจในสิทธิเกี่ยวกับ
ความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 
เพื่อให้คนทำงานในแพลตฟอร์ม
เข้าใจในสิทธิแรงงานของตนเองได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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2.2 การศึกษาทบทวน
แนวทางประกันทาง
สังคมท้ังระบบ เน้น
คุ้มครองต้ังแต่เริ่มต้น
ทำงาน สวัสดิการ ถึง
ตอนเกษียณอายุและ
สวัสดิการตอน
เกษียณอายุโดยการทำ
ความเข้าใจในหลักการ
และการได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากกฎหมาย
กลุ่มการคุ้มครองทาง
สังคม 
 
 
การศึกษาความมั่นคง
ของสังคมอย่างเป็น
ระบบและองค์รวมจะ
ทำให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาต่อยอด
เพื่อให้ประชากรได้รับ
สิทธิประโยชน์เพื่อ
ความมั่นคงได้อย่าง
ท่ัวถึงแท้จริง 
 
ท้ังนี้อาจจะเป็นใน
รูปแบบท่ีมีทางเลือกให้
หลายทาง เช่น ให้มี
ความชัดเจนของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างลูกจ้างให้
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้
ครอบคลุมในกฎหมาย
ท่ีมีอยู่แล้วหรืออาจจะมี
การพัฒนา ระบบ
ทางเลือกสวัสดิการ
ใหม่ๆ ให้กับผู้ท่ีทำงาน
ทุกคน 

คนท่ีทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
แกนกลางและดิจิทัลกรอบกว้างจะมีจำนวน
มากขึ้นในอนาคต ภาครัฐควรมีมาตรการท่ี
จะดูแลคนท่ีมีลักษณะการจ้างงานแบบใหม่
มากขึ้น 
 
แรงงานนอกระบบมีความรู้น้อยและมี
รายได้น้อย และมักไม่มีการวางแผนในช่วง
สูงวัย   
 
ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลก็มีความเส่ียงสูงท่ีจะ
ไม่มีการวางแผนในช่วงสูงวัยเช่นกนั ควร
ศึกษาหลักประกันทางสังคมในเรื่องของ
รายได้ซึ่งนำไปสู่วัยเกษียณอายุ 
 
จากผลการศึกษาท่ีผ่านมาแรงงานนอก
ระบบไม่เห็นประโยชน์ในการสู่ระบบ
ประกันสังคมหรือสิทธิอยู่อาจไม่สอดคล้อง
กับความคาดหวังจึงทำให้ไม่เห็นประโยชน์
ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ
ประกันสังคม ระยะยาวเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 
 
 

ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมท่ี
เพียงพอและท่ัวถึงทุกอาชีพ ทุก
ประเภทของผู้ใช้แรงงาน ไม่ต้อง
พะวงกับความไม่มัน่คงในชีวิตด้วย
การขาดหลักประกันท่ีมั่นคง 
แน่นอนและชัดเจน หรือแม้น
หลักประกันจะแตกต่างกันใน
รายละเอียด ตัวผู้ใช้แรงงานจะได้
ทราบสถานะของตนเพื่อการ
วางแผนในการดำเนินชีวิตท่ี
ถูกต้องต่อไปได้ 
 
แนวทางหนึ่งคือรัฐสามารถนำมา
เป็นเงื่อนไขสำหรับการให้สิทธิ
พิเศษกับกิจการท่ีนำมาปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการจัด
สิทธิประโยชน์ทางสังคมให้กับ
ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงาน 
 
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านความ
มั่นคงของสังคมอย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง ย่อมทำให้ลูกจ้างผู้ใช้
แรงงานมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์และ
พร้อมทำการงานเสมอ อันนำมาซึ่ง
ความเจริญในการประกอบการ
อุตสาหกรรม 
 
การยอมรับของภาคีสังคมในการ
จัดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับความ
มั่นคงท่ีแตกต่างย่อมทำให้เกิด
ความเข้าใจได้ในภาพรวมของ
สังคมอุตสาหกรรม อันเป็นการ
ช่วยลดข้อพิพาททางแรงงานได้
ประการหนึ่ง 
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3) ความปลอดภัยในการทำงานในรูปแบบปกติใหม่ 
3.1 การศึกษาแนวทาง
ความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ท่ีสนองต่อวิถี
การทำงานแบบใหม่ 
 
 
ท้ังความความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยทางกาย
และทางจิตใจ  เช่น 
ความเครียดจากการ
บริหารจัดการชีวิต  
 

มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ในการ
ทำงานท่ีหลากหลายผกผันตามลักษณะและ
ประเภทของการทำงานท่ีมีพลวัตรของ
แรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็น ส่วนเพิ่ม 
จากความเส่ียง และอาชีวอนามัยในการ
ทำงานเดิมอยู่แล้วเช่น การบริหารจัดการ
เรืองโรคระบาดและการทำงานในสถาน
ประกอบการ การบริหารจัดการ
ความเครียดและสภาพจิตใจ 
 
มีความจำเป็นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการทำงานท่ีปลอดภัยภายใต้บริบทการ
ทำงานในรูปแบบวิถีทางการจ้างงานแบบ
ใหม่ 
 

ท้ังนี้ รัฐสามารถใช้ประเด็นความ
ปลอดภัยฯ ในการทำงาน เป็นตัว
แปรเพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนัก
ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการจ้างงานทุก
รูปแบบ ไม่แต่เฉพาะการจ้างงาน
ในสถานประกอบกิจการแต่รวมถึง
การจ้างงานในสายการผลิต 
 
ภาคีสังคมสามารถนำประเด็น
ความปลอดภัยฯ ในการทำงาน
เป็นประเด็นสำคัญเพื่อการกำหนด
เงื่อนไขและเกณฑ์ร่วมกันให้
สอดคล้องกับประเภทและลักษณะ
การจ้างแรงงาน 

3.2 การศึกษาทบทวน
ทางเลือกของระบบ
ประกันสังคมท่ีทำใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลท่ี
มีลักษณะของ partner 
หรือ Freelance หรือ
ทำงานหลายเจ้า กลุ่มนี้
ต้ังแต่เริ่มต้นทำงานมี
สวัสดิการ ยามสูงวัย   
 
 
ควรเป็นการทบทวนท้ัง
ระบบท้ังแรงงานนอก
ระบบและแรงงานใน
ระบบ  

ผู้ทำงานในแพลตฟอร์มดิจิทัลแพลตฟอร์มมี
ความเส่ียงโดยยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
ว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลคุ้มครองใน
กฎหมาย เช่น ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหาก
เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ไม่มี
ความชัดเจนว่าสวัสดิการและประกันสังคม 
อยู่ในมาตรา หรือภายใต้กฎหมายใด  

ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึง
สิทธิในความมั่นคงของสังคม
ได้มากขึ้น และมีความท่ัวถีงอัน
สอดคล้องกับความต้องการในการ
ดำเนินปกติชีวิตของประชากรได้
อย่างแท้จริง 
 
สนับสนุน ผลักดัน เพื่อให้
ผู้ประกอบการยอมรับท่ีจะปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีตาม
หลักการสากล แม้ไม่ปรากฏ
บทบัญญัติกฎหมายบังคับไว้ 

4) ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ท่ีจะมีมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 4.1 การศึกษาทบทวน
ความเหลื ่อมล ้ ำทาง
ดิจิทัลในกลุ ่มแรงงาน
และผู้ประกอบการเพื่อ
ห า ช ่ อ ง ว ่ า ง ใ น ก า ร
ส่งเสริมและพัฒนา 

ในแง่ของความเหล่ือมล้ำสามารถเข้าถึงได้
ทุกกลุ่มท้ังแรงงานในระบบและนอกระบบ 
และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการ หากไม่
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนรู้หรือการทำอะไรต่างๆเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนา 

แนวทางมาตรการท่ีจะส่งเสริม
ภาครัฐมาตรการขับเคล่ือน Digital 
Transformation/ Data 
Scientist และ Sales Strategy 
สำหรับการทำดิจิทัลมาร์เก็ตต้ิง
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การลดความเหล่ือมล้ำในเรื่องของการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล คือการเช่ือม
หลักสูตร เช่ือมครู และเช่ือมส่ือการเรียนรู้ 
เป็นเรื่องมาตรฐานอาชีพ 
 
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า คนท่ีอายุ 50 ปี
ขึ้นไป ท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทาง SME 
วัยของคนแรงงานมีผลต่อการเข้าถึง
เทคโนโลยี และต้องมีแนวทางในการ
ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีด้วย
การส่ง คนในช่วงวัยถัดไปช่วยเหลือ 

ของแรงงานและมีศูนย์จำหน่าย
สินค้า  

4.2 การศึกษาทบทวน
คำจำกัดความและ
แนวทางในการส่งเสริม
การจ้างงาน ให้กับกลุ่ม
เปราะบางเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกและลดความ
เปราะบางด้านโอกาส
การมีงานทำ โอกาสใน
การพัฒนาฝีมือ โอกาส
ในการได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ และ
โอกาสการเข้าถึงระบบ
ประกันสังคม จำแนก
ตามกลุ่มเช่น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มท่ีเพิ่งพ้นโทษเป็น
ต้น  
 

กลุ่มเปราะบางในแง่แรงงานอาจ
ประกอบด้วย (1) ความเปราะบางในด้าน
โอกาสการมีงานทำท่ีจำกัด เนื่องจากฐาน
สภาพร่างกาย ความพิการ ความรู้พื้นฐานท่ี
จำกัด (2) ความเปราะบางเนื่องจากมี
โอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือ และทักษะ
ทางอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มข้ึนได้ยาก 
(3) ความเปราะบางท่ีไม่ได้รับการคุ้มครอง
ตามสิทธิแรงงานท่ีควรจะได้รับท่ีเป็น
พื้นฐานและเสมอกัน  และ (4) ความ
เปราะบางท่ีไม่สามารถเข้าถึงหลักประกัน
ทางสังคม อาจเนื่องจากไม่มีระบบ หรือ
สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับไม่เพียงพอหรือรายได้
ต่อเดือนอาจจะไม่เพียงพอต่อการท่ีจะให้
ร่วมส่งเงินสมทบประกันสังคม  ท้ังส่ีกลุ่มนี้
อาจจะเนื่องมาจากลักษณะส่วนบุคคล 
ความพิการ หรือประสบการณ์เฉพาะ เช่น 
กลุ่มท่ีเพิ่งพ้นโทษ เป็นต้น  
-กลุ่มเปราะบางมีข้อจำกัดด้านทางเลือก
ด้านรายได้และการเข้าถึงโอกาส  

ควรทบทวนในลักษณะนโยบาย
เป้าหมาย (target group 
policies)  
 
ควรเป็นแนวทางเชิงปฎิบัติท่ี
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
โอกาสต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุในวัย 
60 ปีอาจจะทำงานอยู่ท่ีบ้านใน
ชุมชนและอาจใช้แอปพลิเคช่ันใน
การขายสินค้าหรือให้บริการตาม
ความเช่ียวชาญ 

ท่ีมา สังเคราะห์โดยทีมวิจัย 
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5.1.3 ประเด็นสิทธิในที่ทำงาน  

 5.1.3.1 เป้าประสงค์ของสิทธิในการทำงาน   
 เพื่อส่งเสริมการรับรองและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานในการทำงาน (Fundamental Rights at Work) 
และให้สามารถได้รับการคุ้มครองให้ลูกจ้างมีสภาพการทำางานและได้รับผลตอบแทน  จากการทำงานอย่าง
ยุติธรรม และไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือมีสภาพการทำางานท่ีไม่เป็นธรรม  

 5.1.3.2 ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัย 
 ภายใต้หลักความเสมอภาคและการเคารพในสิทธิแรงงานนั้นการให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างผู้ใช้
แรงงานต้องมีความเท่าเทียมเสมอภาคกันโดยหากบุคคลนั ้นเป็นผู ้ท ี ่ทำการงานอันเป็นประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการก็ควรได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานสากล แค่กฎหมายแรงงานไทยได้ให้ความคุ้มครอง
กับผู้ใช้แรงงาน โดยวิธีการใช้แรงงานแบบใหม่นั้นมีสัญญาจ้างระหว่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งแรงงานได้กลายเป็น
สัญญาจ้างทำของ หรือสัญญาจ้างอย่างอื่นที่ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน ผลที่ตามมาคือผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับการ
คุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามกฎหมายแรงงาน จึงอาจจำเป็นต้องพิจารณาว่า แนวทางการใช้
ข้อเท็จจริงเป็นมาตรวัดอำนาจบังคับบัญชาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในปัจจุบันกับในอดีตท่ีผ่านมานั้นมีความ
แตกต่างกัน   

นอกจากนี้ บทกฎหมายแรงงานแต่ละฉบับได้กำหนดข้อยกเว้นการไม่ใช้บังคับกับกิจการและบุคคล
บางประเภทไว้โดยเฉพาะ แต่ก็ยังมีลักษณะงานบางประเภทถูกกำหนดให้มีการคุ้มครองโดยกฎหมายพิเศษ 
เช่น ครูในโรงเรียนเอกชน ซึ่งข้อเท็จจริงท่ีปรากฏคือมี รูปแบบการจ้างเหมาครูหรือจ้างช่ัวคราวเป็นเทอมๆไป 
ดังนั้นจึงควรมีการทบทวน สิทธิพื้นฐานในการทำงาน รวมถึง การส่งเสริมการคุ้มครองและ ส่งเสริมให้การ  
ถูกเลือกปฏิบัติ หรือให้มีสภาพการทำงานท่ีไม่เป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัยในส่วนนี้ เพื่อส่งเสริมการรับรองและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานในการทำงาน  
รวมถึงด้านสิทธิด้านข้อมูล และสามารถได้รับการคุ้มครองให้ลูกจ้างมีสภาพการทำงานและได้รับผลตอบแทน
จากการทำงานอย่างยุติธรรม และไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือมีสภาพการทำงานที่ไม่เป็นธรรม  โดยจำแนกเป็น
ข้อเสนอแนะในกรอบการวิจัย 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ส่งเสริมการรับรองและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานในการ
ทำงาน 2) ส่งเสริมการคุ้มครองคนทำงานมีสภาพการทำงานท่ีเหมาะสมและได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน
อย่างยุติธรรม 3) ส่งเสริมสภาพการทำงานที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ   
ท้ังนี้กรอบข้อเสนอแนะใช้มุมมองของมิติด้านแรงงานเป็นหลัก ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 5.3 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5. 3 สรุปช่องว่างความท้าทาย แล้วกรอบการวิจัย ในหัวข้อสิทธิในท่ีทำงาน 

กรอบการวิจัย/ แนวทางในการพัฒนา ช่องว่าง/ ความท้าทาย ข้อพึงสังเกต 
1) ส่งเสริมการรับรองและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานในการทำงาน 
1.1 การศึกษาเพื่อทบทวนความสัมพันธ์
และหลักการของสัญญาจ้างแรงงานท่ี
หลากหลายในเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเปิด
โอกาสให้มีการทบทวน สิทธิฯให้เหมาะสม 
กับรูปแบบการจ้างงานในรูปแบบใหม่ 
 
หากรูปแบบของการจ้างงานสมัยใหม่มี
แนวโน้มท่ีจะเป็นตามทิศทางของ
ตลาดแรงงาน เช่นการจ้างเหมาเป็นงาน
งานหรือการจ้างเป็นรายช่ัวโมง ก็ควรมี
การทบทวนบนหลักการศึกษาท่ีกำหนด
แนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อการคุ้มครอง
ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงานให้ถูกต้องตาม
หลักสากล โดยเน้นการพิจารณาใน
ประเด็นสิทธิแรงงานและการไม่เลือก
ปฏิบัติเป็นสำคัญ 
 
การศึกษานี้ควรรวมการทำความเข้าใจใน
หลักการของสัญญาจ้างแรงงาน และการ
จ้างงานแบบอื่น เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ 
การจ้างแรงงานให้เป็นไปอย่างเสมอภาค 
มีความชัดเจน 
 

กฎระเบียบนิติสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างลูกจ้างดิจิทัลอาจไม่สอดรับ 
กับรูปแบบ การจ้างงานแบบเดิม  
 
การทำงานในแต่ละกลุ่มใช้มาตรฐาน
เดียวกันไม่ได้ จึงควรมีการพัฒนาข้อ
แนะ (Guideline) หรือระเบียบย่อย
ออกมามันต้องให้ทันต่อเทคโนโลยี 
และ ส่งเสริมความเข้าพี่น้อง
ประชาชนในด้านสิทธิแรงงาน 

ในประเทศไทยการคุ้มครอง
มีความสัมพันธ์อย่างเหนียว
แน่นกับเรื่องความสัมพันธ์
การทำงาน ดังนั้น
ความสัมพันธ์ที่คลุมเครือจึง
ทำให้การคุ้มครองสิทธิหรือ
การเรียกร้องสิทธิต่างๆท่ี
ควรจะเป็นพื้นฐานตาม
หลักการของสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิแรงงานมีความไม่
ชัดเจน  
การตีความและการบังคับใช้
ต้องมีเปิดเผยข้อมูลให้
ประชาชนใช้ได้มากท่ีสุด 
 
 
เพื่อศึกษาและทำความ
เข้าใจกับปัญหาเกี่ยวกับ
บทบาทท่ีเหมาะสมของภาคี
สังคมในการมีส่วนร่วม
กำหนดกฎเกณฑ์การจ้าง
สำหรับลูกจ้างในสัญญาจ้าง
แรงงาน และผู้ใช้แรงงานท่ี
ไม่ใช่ลูกจ้าง 

1.2 การศึกษาเพื่อทบทวนรูปแบบการ
ทำงานแบบใหม่ท่ีเป็นธรรมแก่ท้ังลูกจ้าง
และนายจ้าง 

ภายใต้สถานการณ์โควิดมีการทำงาน
จากบ้านหรือการทำงานได้ทุกท่ี 
(Work from home/Work from 
Anywhere) จึงทำให้มีผลกระทบส่วน
หนึ่งต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นระยะเวลาการ
ทำงานวันละ 7-8 ช่ัวโมง หรือ
ระยะเวลา ควรนับเป็นเวลาทำงาน
หรือไม ่

รูปแบบการพัฒนา และ
แนวทางการคุ้มครองสิทธินี้
ควรมีความพร้อมท้ังในการ
ส่งเสริมสิทธิ และยังเป็น
ธรรมแก่ท้ังลูกจ้างและ
นายจ้าง 
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กรอบการวิจัย/ แนวทางในการพัฒนา ช่องว่าง/ ความท้าทาย ข้อพึงสังเกต 
ควรอยู่ในการปรึกษาหารือ
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ
ความเหมาะสมในแต่ละ
อาชีพ 

1.3 การศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบาท
ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ี
มีอิทธิพลต่อการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน ท้ังท่ี
เป็นการทำงานท่ัวไป และการทำงานผ่าน
ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ 
ฐานทางกฎหมาย (lawful basis) ในการ
ประมวลผล เก็บรักษา และใช้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลท่ีทำงานในรูแบบต่าง ๆ 
และการยอมรับสิทธิที่จะถูกลืมของบุคคล 

การทำงานและให้บริการผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์นั้นไม่อาจหลีกเล่ียงการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 
ความปลอดภัยเรื่องฐานข้อมูล 
(Security) หรือ (Community 
Standard) การคัดกรองเนื้อหาบน
แพลตฟอร์ม และผู้ท่ีเก็บฐานข้อมูล
ต้องมีมาตรการท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
เรื่องของพรบ.คุ้มครองส่วนบุคคลต้อง
สร้างมาตรฐานให้กับผู้คุมข้อมูล (Data 
Controller)   
 
เจ้าของแพลตฟอร์มซึ่งทำหน้าท่ีเป็นผู้
ให้บริการจึงมีหน้าท่ีดำเนินการท่ี
จำเป็นเพื่อคุ้มครองความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท้ัง
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

เป็นการเพิ่มความคุ้มครอง
ส ิทธ ิ ให ้ก ับผ ู ้ ใช ้แรงงาน
นอกเหนือจากสิทธิแรงงาน
พ ื ้นฐาน ซ ึ ่ ง เป ็น เคร ื ่ อ ง
สะท ้ อนท ิ ศท า ง ใ น ก า ร
พัฒนากฎหมายไทยสำหรับ
ผ ู ้ ใช ้แรงงานให ้สนองต่อ
หลักการสากลมากยิ่งขึ้น 
 
ภาคีสังคมควรคำนึงถึงเรื่อง
ดังกล่าว และอาจเข้ามามี
บ ท บ า ท ส ำ ค ั ญ ใ น ก า ร
กำหนดหลักการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการได้รับ การเก็บ 
การใช้ ข้อมูส่วนบุคคล 
ภาคีสังคมควรคำนึงถึงเรื่อง
ดังกล่าว และอาจเข้ามามี
บ ท บ า ท ส ำ ค ั ญ ใ น ก า ร
กำหนดหลักการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการได้รับ การเก็บ 
การใช้ ข้อมูส่วนบุคคล 
 
ผู ้ ให ้บร ิการแพลตฟอร์ม
ด ิจ ิท ัลย ่อมม ีหน ้าท ี ่ต ้อง
รักษาความปลอดภัยทางไซ
เบอร์เพื่อป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ด้วย 

2) ส่งเสริมการคุ้มครองให้คนทำงานมีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่าง
ยุติธรรม 
2.1 การศึกษาเพื่อสำรวจและวิเคราะห์
สภาพการทำงานท่ีเหมาะสมและการ
ได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในระยะ
ส้ันและระยะยาวเพื่อพัฒนาแนวทางการ

แรงงานแพลตฟอร์มมีข้อท้าทาย
ตลอดเวลาเพราะถูกเจ้าของ
แพลตฟอร์มเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการ
ทำงานได้  เจ้าของแพลตฟอร์มก็อยู่ใน

ท้ังนี้ควรทำการศึกษาการ
คุ้มครองสภาพการทำงาน
ในระยะส้ันระยะยาวและ
โอกาสในการพัฒนาทักษะ 
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กรอบการวิจัย/ แนวทางในการพัฒนา ช่องว่าง/ ความท้าทาย ข้อพึงสังเกต 
คุ้มครอง และการใช้แนวทางการเจรจา
หารือ มาช่วยในการคุ้มครองคนทำงาน 
 
 

ภาวะท่ีได้เปรียบ จึงมีความจำเป็นท่ี
ต้องหาทางท่ีจะดูแลคุณภาพชีวิตเขา
ให้ดีขึ้นกว่านี้ ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ
สำนักงานประกันสังคมท่ีต้องดูแลสิทธิ
ประโยชน์ของคนกลุ่มนี ้
 
ผลจากการสำรวจเชิงประจักษ์ ท่ีผ่าน
มาพบว่ากลุ่มแรงงานผู้ใช้ เช่น ผู้ขับข่ี
หรือส่งสินค้าผ่านระบบแพลตฟอร์ม 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย  

ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใน
การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคนท่ีทำงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัลท่ีหากมีการ
สะสมทักษะหรือไม่มี
ช่องทางในการพัฒนาตนเอง
ต่อไป ก็จะทำให้แนวโน้ม
รายได้ และความมั่นคงทาง
อาชีพลดลงในอนาคต 

2.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนา
หน่วยงานกลางท่ีเป็นส่วนประสานงาน
เพื่อความสะดวกในการประกอบการ และ
การเข้าถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงาน (คล้าย 
One stop services) ครอบคลุมท้ังมิติ
การส่งเสริมและคุ้มครอง 

การพัฒนาหน่วยงานกลางหรือส่วน
งานท่ีเป็นตัวประสานงานเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการส่งเสริม
ประกอบการ และการเข้าถึงสิทธิของ
ผู้ใช้แรงงานดิจิทัล  
 
 

ลดความยุ่งยากในการเข้า
ถีงสิทธิแรงงาน ทำให้
ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานตนได้รับ
การคุ้มครองอย่างเต็มท่ีและ
เพียงพอ อีกท้ังหากมีปัญหา
ข้อสงสัยสามารถปรึกษากับ
หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อ
ทราบสิทธิของตนได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปอย่าง
เอกภาพไม่ลักล่ัน 

3) การส่งเสริมให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือมีสภาพการทำงานที่ไม่เป็นธรรมด้วยสภาพการทำงานด้านต่างๆ 
3.1 การศึกษาลักษณะของผู้ท่ีทำงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัลในรูปแบบต่างๆและ
รูปแบบความเส่ียงกในการถูกเลือกปฎิบัติ 
ในการเข้าถึงตลาดแรงงานและการทำงาน
ได้อย่างเท่าเทียม ฃท้ังในด้านของเพศ
สภาพ เช้ือชาติ อายุ เป็นต้น 

การทำงานบนแพลตฟอร์มความเส่ียง
จากการถูกเลือกปฏิบัติจากระบบ AI 
เชลล์ กลุ่มผู้ รับจ้างแต่ อาจจะถูก
ได้รับการเลือกเป็นการเฉพาะผู้ท่ีมีโปร
ไฟล์ท่ีดีก่อน หรือมีการจ่ายเงินเพื่อ
เป็นค่าโฆษณาเฉพาะ 
 
การมีความเท่าเทียมทางเพศ (gender 
equality) โดยการคุ้มครองให้ลูกจ้าง
หญิงได้ร ับการปฏิบัติในการทำงาน
และสิทธิประโยชน์จากการทำงาน
อย่างเท่าเทียมกับลูกจ้างชาย และ
รูปแบบการจ้างในเพศสภาพอื่นๆ  

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
และการไม่เลือกปฏิบัติใน
การจ้างแรงงาน 
 
ส่งเสริมให้ภาคีสังคมมีส่วน
ร่วมในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และกำหนดกฎเกณฑ์การ
จ้างงานท่ีมีความพิเศษ
เฉพาะให้สอดคล้องกับ
ลักษณะและประเภทงาน 

ท่ีมา สังเคราะห์โดยทีมวิจัย 
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5.1.4 ส่งเสริมการเจรจาทางสังคม 

 5.1.4.1 เป้าประสงค์ของการเจรจาทางสังคม    
 เพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง องค์กรของนายจา้ง
และของคนทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเข้มแข็งและเป็นอิสระ พร้อมท้ังมีความรู้และความสามารถเฉพาะทางท่ี
จำเป็นต่อการมีส่วนร่วมในการเจรจาทางสังคม และการท่ีทุกภาคส่วนยอมรับภาระผูกพันท่ีเกิดจากการเจรจา
ทางสังคม และการสนับสนุนให้มีการเจรจาทางสังคมโดยใช้รูปแบบองค์กร 

 5.1.4.2 ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัย 

การเจรจาทางสังคมตามบริบททั่วไปนั้น ถือเป็นเรื่องที่มีความหมายครอบคลุมหลาย  ประเด็นทาง
สังคม แต่การเจรจาทางสังคมในความหมายของ ILO หมายถึง การต่อรอง การปรึกษาหารือ และการ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบระหว่างผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายแรงงาน 

ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัยในส่วนนี้ เพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเสรีภาพในการสมาคมและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง ในเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเข้มแข็งและเป็นอิสระ พร้อมท้ังมีความรู้และความสามารถเฉพาะทางท่ี
จำเป็นต่อการมีส่วนร่วมในการเจรจาทางสังคม และการท่ีทุกภาคส่วนยอมกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
โดยจำแนกเป็นข้อเสนอแนะในกรอบการวิจัย 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ส่งเสริมรวมตัวในรูปแบบใหม่ สร้าง
ความเช้มแข็งให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 2) ส่งเสริมการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 5.4 
ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5. 4 สรุปช่องว่างความท้าทาย แล้วกรอบการวิจัย ในหัวข้อการเจรจาทางสังคม 

กรอบการวิจัย/ แนวทางในการ
พัฒนา 

ช่องว่าง/ ความท้าทาย ข้อพึงสังเกต 

1) ส่งเสริมความเข้มแข็งในการรวมตัวในรูปแบบการเจรจาทางสังคม 
1.1 การศึกษาแนวทาง
เปรียบเทียบการรวมตัวและการ
จัดต้ังองค์กรแรงงานหรือสหภาพ
ในเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศอื่นๆ  
 
ควรรวมถึงเรื่องสิทธิในการรวมตัว
ว่าประเทศไทยจะมีทิศทาง
อย่างไรท่ีจะเกิดขึ้นในการรวมตัว 
เจาะลึกประเด็นแรงงาน
แพลตฟอร์มจะเช่ือมโยงไปกับ
เรื่องของแรงงานนอกระบบ 
 
รูปแบบการรวมกลุ่มและการ
เจรจาต่อรองในฐานะท่ีมี

การจ้างงานแบบแพลตฟอร์มการจ้าง
งานแบบ Gig Economy ในปัจจุบันไม่
อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน   
 
แนวโน้มในอนาคต หนึ่งคนจะมีหลาย
อาชีพ อาจจะอยู่ในหลาย อุตสาหกรรม 
ดังนั้นในการจัดต้ังสหภาพด้วยแนวคิด
ของการเป็นสถานประกอบการก็อาจจะ
ยากควรมีรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 
เทคโนโลยีใหม่จะทำให้บริษัทใหญ่มี
แนวโน้มลดลงกลายเป็นบริษัทเล็ก  พอ
บริษัทใหญ่กลายเป็นบริษัทเล็ก การท่ี
จะจัดต้ังสหภาพแรงงานก็มีความยาก 

การตั้งสภาแรงงานด้านดิจิทัล
เพื่อกิจการในด้านการแรงงาน
โดยเฉพาะหน้าท่ีในการร่วม
กำหนดกฎเกณฑ์และกติกาใน
การใช้แรงงานย่อมส่งผลดีกับ
โครงสร้างระบบแรงงานไทยได้
อย่างไม่มากก็น้อย ท้ังในระยะ
ส้ันและระยะยาว เพื่อการ
หาทางออกร่วมกัน 
 
นอกจากนี้แล้ว รัฐบาล กลุ่ม
อาชีพ และกลุ่มสหวิชาชีพ
สามารถรวมตัวกันเพื่อ
ประโยชน์ในการเจราจาทาง
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กฎเกณฑ์การใช้แรงงานท่ี
เหมาะสมกับลักษณะและ
ประเภทของงาน 
 
 

โอกาสต่อรองกับนายจ้างก็เริ่มมีน้อยลง 
ไม่อยู่ในกระบวนการการมีส่วนร่วม และ
ทำให้เกิดความเส่ียงในการขาดการดูแล
ทางสังคม 

สังคมโดยมีประเด็นด้านการ
แรงงานเป็นที่ต้ังได้ง่ายและ
สะดวกขึ้นอันเป็นวิธีทางการใช้
แนวปฏิบัติแก้ไขปัญหาความ
เป็นไปได้ยากในการแก้ไขตัว
บทบัญญัติกฎหมาย 

2) ส่งเสริมการเจรจาทางสังคมรูปแบบใหม่ 
2.1 การศึกษาแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้กับ สหภาพ
แรงงาน หรือการรวมกลุ่มท้ัง
แรงงานแบบใหม่ เพื่อให้ 
เช่ือมโยงกับเยาวชนรุ่นใหม่ 

ผู้นำแรงงานยังขาดทักษะด้านดิจิทัล
และการนำเทคโนโลยีทางด้านส่ือสังคม
ออนไลน์ ส่ือประชาสัมพันธ์ส่ือสาร
ออกไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้าน
การส่งเสริมสิทธิ 
 
เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจสหภาพ
แรงงานและภาพลักษณ์สหภาพแรงงาน
ท่ีเข้ามาท่ีเป็นผู้นำแรงงานใน
กระบวนการแรงงานจะมีคนรุ่นเข้ามา
บางคนก็ปรับเปล่ียนและหลายคนก็ยัง
ไม่ปรับเปล่ียน เพราะฉะนั้นจึงทำให้เรา
ยังอยู่ในรูปแบบการทำงานแบบเดิม 
 
สหภาพแรงงานควรนำองค์ความรู้ของ
สหภาพแรงงานท่ีมีอยู่ แมคเรียนรู้ 
แรงงานในแพลตฟอร์มท่ีเป็นระดับผู้ใช้
แรงงานนอกระบบหรือแรงงานท่ีไมไ่ด้
อยู่ในข่ายของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
รวมถึงกลุ่มคนงานท่ีเกิดขึ้นในรูปแบบ
การจ้างงานใหม่ ๆ 
 
แรงงาน platform ท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา
ตลอดเวลาเพราะสามารถถูกเจ้าของ
แพลตฟอร์มเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการ
ทำงานได้ เจ้าของแพลตฟอร์มอยู่ใน
ภาวะท่ีได้เปรียบ  

เพื่อการพัฒนาหลักการมีส่วน
ร่วมในการกำหนดชีวิตและ
อนาคตของผู้ใช้แรงงานอย่าง
สมบูรณ์  
 
การรวมตัวของกลุ่มแรงงาน
แบบใหม่ อยากช่วยทำให้การ 
เจรจาต่อรองและการพัฒนา
นโยบายแรงงานภาพรวมรวม 
ระหว่างไตรภาคี เป็นไปได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริม การ
ทำงาน และผลิตภาพได้อย่าง
ไม่ติดขัด 
 
ขบวนการแรงงานมีความเช่ือ
ว่าการรวมกันของคนงานการ
จัดต้ังของคนงานเพื่อให้เขา
รวมกลุ่มกันเป็นสหภาพ
แรงงาน อาจจะจดทะเบียน
ตามแรงงานกฎหมายหรือไม่จด
ทะเบียนตามแรงงานกฎหมาย 
แต่ขอให้แรงงานรวมกลุ่มกัน
แล้วพลังอำนาจการต่อรองจะ
เกิดขึ้น 

2.2 ศึกษาแนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม 
แรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 

มีช่องทางท่ีรวบรวมข้อมูลเพื่อแบ่งปันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เว็บไซต์ 
(Website) ท่ีจัดการโดยภาครัฐ 
นอกจากนี้ การแบ่งปันความรู้ ผ่านการ

เพราะสามารถแบ่งปันข้อมูลท่ี
ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดย
อาจจัดเป็นปีละ 1 ครั้ง หรือทุก 
ๆ 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่า องค์
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จัดเสวนา หรืองานมหกรรมต่าง ๆ ก็ยัง
เป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจ  
 
เทคโนโลยีอย่าง Social Media ต่าง ๆ 
ท่ีเป็นหนึ่งในช่องทางในการท่ีทำให้เกิด
การรวมกลุ่มรวมก้อนกนัได้ และมีผู้นำ
โดยธรรมชาติขึ้นมาคล้ายกับการ
รวมกลุ่มท่ัวไป 

ความรู้นั้นเป็นปัจจุบัน และ
ถูกต้องมากท่ีสุด 

2.3 กระบวนระงับข้อพิพาท
แรงงานท่ีชัดเจนและเข้าถึงได้ 

แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อการระงับข้อ
พิพาทย่อมนำมาซึ่งสันติสุขในวง
อุตสาหกรรมทำให้ผู้ประกอบการและ
ผู้ปฏิบัติงาน ศรัทธาและเช่ือมันว่าจะ
ได้รับความเป็นธรรมกรณีเกิดข้อพิพาท
ในการประกอบการ 

การเจรจาทางสังคมท่ีมี
ประสิทธิภาพย่อมเป็นกลไก
สำคัญท่ึจะนำมาซึ่งสันติสุขใน
สังคมแรงงานได้ประการหนึ่ง 

ท่ีมา สังเคราะห์โดยทีมวิจัย 

5.1.5 การจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการและระบบนิเวศการวิจัยด้านแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล    

 5.1.5.1 เป้าประสงค์การจัดการฐานข้อมูลและระบบนิเวศการวิจัยด้านแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล    
 เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศการวิจัยช้ันแนวหน้าส่งเสริมฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแรงงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัล  

 5.1.5.2 ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะกรอบการวิจัยในส่วนนี้ เพื่อส่งเสริมการจัดการข้อมูลเชิงบูรณาและการพัฒนาระบบนิเวศ
การวิจัยด้านแรงงานในเศรษฐกิจดิจิทัล จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าต้องประกอบด้วยการสร้างนิเวศความรู้  
การสร้างการบูรณาการระหว่างสถาบันศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ  
การสร้างความร่วมมือระหว่างบูรณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อการ
สร้างการวิจัยแนวหน้า  

5.1.5.2.1 การสร้างนิเวศความรู้ 

(1) สร้างชุดความรู้ เรื่องการส่งเสริมการทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล/ ความคุ้มครองทางสังคม
ในเศรษฐกิจดิจิทัล/ ชุดความรู้เรื่องสิทธิในท่ีทำงาน/ ชุดความรู้เรื่องการเจรจาหารือ    

(2) การสร้างนักวิจัยรุ ่นใหม่ที ่เชื ่อมโยงกับนักวิจัยรุ ่นกลางและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เช่น
เจ้าหน้าท่ีกระทรวงเป็นต้น เพื่อให้เกิดการเช่ือมต่อของงานวิชาการและงานภาคปฏิบัติ 

(3) การส่งเสริมผลงานตีพิมพ์ ส่งเสริมผลงานตีพิมพ์ท่ีไม่ข้ึนหิ้งมีการนำไปใช้จริง  
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(4) การบูรณาการฐานข้อมูล opensource สร้างความเข้าใจในการพัฒนาข้อมูล การใช้ และ
ความปลอดภัยในการใช้ฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานด้วยข้อมูล 
(Data driven) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในประเด็นด้านฐานข้อมูลมีฐานข้อมูล 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 1) ฐานข้อมูลท่ีช่วยเสริมกลไกการทำงานของ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส  2) ฐานข้อมูลที่ช่วยเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 3) ฐานข้อมูลที่ช่วยเสริมกลไกการแข่งขัน และเสริมโอกาสของประชาชนทั่วไป และ
แสดงรายละเอียดในตาราง 5.5 ต่อไปนี้  

ตารางท่ี 5. 5 สรุปช่องว่างความท้าทาย แล้วกรอบการวิจัย ในส่วนฐานข้อมูล 

กรอบการวิจัย/ แนวทางในการ
พัฒนา 

ช่องว่าง/ ความท้าทาย ข้อพึงสังเกต 

1) ฐานข้อมูลที่ช่วยเสริมกลไกการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส   
1.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
ท่ีประเมินความคืบหน้าในการพัฒนา
ฐานข้อมูลภาครัฐ และการบูรณาการ
ข้อมูลด้านแรงงาน (รวมท้ังแรงงาน
ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล)  

ควรพัฒนาฐานข้อมูลประชาชนไปจนถึงขั้นที่
สามารถให้โปรไฟล์ของคนหนึ่งคน ต้ังแต่เริ่มต้น
เข้าสู่ตลาดแรงงานจนกระท่ังเสียชีวิต 
 
ขณะนี้มีการพูดคุยหลายเวทีอย่าง e-Workforce 
ecosystem ทางปฏิรูปประเทศและทางคุณ
วิชาชีพท่ีเป็นองค์กรขับเคล่ือน  
 
การศึกษามักใช้การคาดการณ์เป็นหลัก แรงงาน
ไทยไม่มีทักษะดิจิทัลจริงหรือไม่ หรือมีอะไรบ้างท่ี
ควรรู้ และจะรู้ได้อย่างไร  

อาจพัฒนาจากใช้
เลขบัตรประชาชน 
Smart Card แต่ 
ต้องมีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลร่วมกัน 

1.2 การศึกษาเพื่อพิจารณารูปแบบ
แพลตฟอร์มกลาง ในเรื่องขอความ
ยินยอม Consent การตรวจสิทธิ์ 
การตรวจสอบเรื่องการละเมิด การ
แก้ไขข้อมูลหรือการประมวลผล
รายงานบันทึกรายการข้อมูลตาม
กฎหมายกำหนดกับสถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อสังคม เพื่อช่วย
ให้ภาครัฐใช้ร่วมกันท่ีเป็นมาตรฐาน
กลาง โดยมีเป้าหมายในการช่วย
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันและการ
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นสำคัญท่ีภาครัฐมักกังวลคือเรื่องของข้อมูล
ส่วนบุคคล อีกมุมหนึ่งกลายเป็นอุปสรรคสำคัญใน
การเข้าถึงข้อมูล และการวางแผนออกนโยบาย
ของภาครัฐกันเอง  
  

ต้องมีการสร้าง
ความสามารถ 
(Capacity 
building) ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้
เข้าใจ ความเส่ียง
และ ระดับข้อมูลท่ี
เหมาะสมกับการ
เผยแพร่เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขันและการ
พัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมด้วย 
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1.3 การศึกษาเพื่อประเมินความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ 
คอมพิวเตอร์ภาครัฐและภาคเอกชน 
ติดตาม การประยุกต์ใช้ระบบ 
Paperless เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ส่วนประสิทธิภาพ
การทำงาน 

ยังมีหน่วยงานจำนวนมาก ท่ีต้องปรับ มาสู่ระบบ 
Paperless  อย่างแท้จจริง โดยใช้ระบบ E-
office,E-document และการมีการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ,เรื่องของความมั่นคงปลอดภัย 
(Security) ควรออกกฎหมายให้ครอบคลุมกับ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

2) ฐานข้อมูลที่ช่วยเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านแรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.1 การศึกษาเพื่อพิจารณารูปแบบ 
มาตรฐานกลางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและ
เป็นฐานข้อมูลเปิดในการให้ข้อมูล
เพื่อการ วิเคราะห์วิจัย ให้มีความ
โปร่งใสและง่ายยิ่งขึ้น เตือนส่งเสริม
รูปแบบงานวิจัย และพัฒนา 
นวัตกรรม 

แนวทางเสริมความเข้าใจภาครัฐในการเข้าถึง 
open access และฐานข้อมูลต่างๆของฝ่าย
วิชาการ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลท่ีเป็นระดับ Micro 
data  

มีความจำเป็นที่ต้อง
ให้ความรู้ความ
เข้าใจผู้ท่ีทำงานกับ
ฐานข้อมูล ในเรื่อง 
ระดับของข้อมูลท่ี
จำเป็นเพื่อการ
วิเคราะห์ มีกลุ่ม
นักวิจัย ความเป็น
ตัวตนไม่มีความ
จำเป็น แต่การท่ี
เข้าถึงแหล่งข้อมูล 
แบบประเมิน
เบ้ืองต้นถึงความ
เป็นไปได้ในการ
พัฒนางานวิจัย มี
ความสำคัญมากกว่า
มาก ในขณะท่ี
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ยัง
ไม่เข้าใจ อีกท้ังมี
ความกังวลในเรื่อง
ของความข้อมูลส่วน
บุคคล จึงควร
ส่งเสริม ความรู้ 
ความเข้าใจ 

3) ฐานข้อมูลที่ช่วยเสริมกลไกการแข่งขัน และเสริมโอกาสของประชาชนทั่วไป  
3.1 การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนว
ทางการสร้างช่องทางการเรียนรู้แบบ 
online ในทักษะด้านต่างๆท่ีจำเป็น 
โดยเช่ือมโยง แหล่งความรู้ ออนไลน์  

ปัจจุบันมีช่องทางเรียนรู้จำนวนมาก ควรเพิ่มการ
เข้าถึง ลูกค้าเป้าหมายให้กว้างขึ้น ซึ่งคอร์สในการ
พัฒนาทักษะอาชีพเป็นลักษณะของการเรียน
ออนไลน์ มีการอบรมฟรีเข้าระบบในหลายๆท่ี ใช้

เพื่อสร้างฐานข้อมูล
และชุดข้อแนะนำท่ี
ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข้าท่ีจะเข้า
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ระบบ E-Training เสริมเรื่องงาน HR, 
Development 
 
เสริมศักยภาพของท้ังผู้ประกอบการและผู้ท่ี
ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทีล โดยการสร้างทางเลือก
หรือมี Platform กลางท่ีเช่ือมไปยังหน่วยงาน
ต่างๆท่ีมี Course อบรม  
 
นอกจากนี้ อาจมีการออกแบบหลักสูตรกลางเพื่อ 
เป็นประโยชน์กับการออกแบบ การพัฒนาหรือ
อบรมทักษะเฉพาะสถานประกอบการได้ 

ไป พัฒนาทักษะของ
ตนได้ 

3.2 การศึกษาเพื ่อส่งเสริมความรู้
เ ร ื ่ องกระบวนการแรงงานและ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสิทธิประโยชน์
ต่างๆ นอกเหนือจากค่าแรงขั้นต่ำ 
เพ ื ่ อ ช ี ้ ใ ห ้ เ ห ็ นถ ึ ง ล ั กษณะของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันด้าน
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ
มาตรฐานเรื ่องของสภาพการจ ้าง
ให้กับลูกจ้างเป็นทางเลือก ซึ่งจะช่วย
ทั้งการลดอัตราการลาออกจากงาน 
(Turnover rate)  และเป ็นข ้อมูล
พื้นฐานในการตัดสินใจทำงานของ
ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

ฐานข้อมูลในเรื่องของความรู้กระบวนการแรงงาน 
ต้องจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลและจัดทำรูปแบบให้
เกิดความน่าสนใจเพื่อท่ีจะให้แรงงานได้เรียนรู้ 
 
ฐานเก็บข้อมูลเรื่องของสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ และมาตรฐานเรื่องของสภาพการจ้าง  
นอกเหนือจากค่าแรงขั้นต่ำ เพื่อช้ีให้เห็น
ประชาชนเห็นลักษณะของตลาดแรงงานเพื่อให้
เห็นภาพของตลาดแรงงานและการแข่งขันของ
ตลาดแรงงานท่ีชัดเจนขึ้น  

ส่งเสริมการแข่งขัน 
ระหว่างบริษัทในการ
ดึงคนท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้าไป
ทำงานได้ดียิ่งขึ้น 

ท่ีมา สังเคราะห์โดยทีมวิจัย 
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5.1.5.2.2 การสร้างความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และสถาบันและแหล่งสถาบัน
ความรู้ต่างๆ ต้ังแต่ระดับประถมถึงการศึกษาขั้นสูงและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตารางท่ี 5. 6 สรุปช่องว่างความท้าทาย ในส่วนการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันให้ความรู้ต่างๆ 

กรอบการวิจัย/ แนวทางในการพัฒนา ช่องว่าง/ ความท้าทาย ข้อพึงสังเกต 
1. การสร้างเครือข่ายเพื่อผลักดันการศึกษาตลอดชีวิตสู่รูปแบบการทำงานในอนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประสบการณ์ และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน 
1.1 พัฒนาเครือข่ายเพื่อผลักดันการศึกษา

ตลอดชีวิตสู่รูปแบบการทำงานใน
อนาคต  

การสร้างเครือข่ายความรู้เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานในอนาคต
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ท้ังในเชิงเทคนิคท่ี
ต้องติดตามด้านเทคโนโลยีความรู้ทาง
ดิจิทัล และทางด้านการสร้างความ
ตระหนัก ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้
มีลักษณะนิสัยในการค้นหาคำตอบและ
พัฒนาความรู้ตนเองอยู่ตลอดเวลา 

ต้องพัฒนารูปแบบ
ความร่วมมือเชิงบูรณา
การ โดยเน้นระบบ
แรงจูงใจ ท่ีทำให้เกิด
ความต้องการสร้าง
ความรู้ ท้ังทางอุปสงค์
คือด้านประชาชน และ
ด้านอุปทานคือด้าน
สถานศึกษา 

2. การสร้างเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่เนน้ทำงานร่วมกับชุมชนโดยการ
ส่งเสริมความรู้ดิจิทัลด้วยระบบ Mentorship  
2.1 พัฒนาเครือข่ายนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา และเครือข่ายนิสิตนักศึกษา
เก่าเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลง ท่ี
เน้นทำงานร่วมกับชุมชนโดยการ
ส่งเสริมความรู้ดิจิทัลด้วยระบบ 
Mentorship 

ส่งเสริมโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชน  
เสริมความเช่ือมโยงระหว่างรุ่นไว้ เพื่อให้
เกิดการบูรณาการความรู้ 
ช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลโดยการใช้กลไก
ด้านความเช่ือมโยงระหว่างภาค ชุมชนท่ี
นิสิตนักศึกษาเข้าถึงได้และภาค การศึกษา 
เน้นส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

อาจเป็นแนวทางการใน
การให้ทุนการศึกษา
ด้วยการทำงานกับ
คณาจารย์เพื่อการเรียน
การสอนและเพื่อชุมชน
และการวิจัยเพื่อชุมชน 

ท่ีมา สังเคราะห์โดยทีมวิจัย 

 

 

 

 

 



191 
 

5.1.5.2.3 การสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาแบบบูรณาการและการวิจัยแนวหน้า
เพื่อสนับสนุนใหเ้กิดผลิตภาพที่มีการเติมโตอย่างยั่งยืน  

 

ตารางท่ี 5. 7 สรุปช่องว่างความท้าทาย ในส่วนการสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการวิจัยแนวหน้า 

กรอบการวิจัย/ แนวทางในการพัฒนา ช่องว่าง/ ความท้าทาย ข้อพึงสังเกต 
การสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาการวิจัยแนวหน้า 
1.1 ส่งเสริมความร่วมมือในการยกระดับ
เทคโนโลยีและการบูรณาการความรู้ผ่าน
รูปแบบชุมชน online แบบใหม่ 

  

ด้วยรูปแบบของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อให้ตามเท่าทันพลวัตรความรู้ท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
 นอกจากนี้ มีการเปล่ียนรูปแบบไปเป็น
ระบบออนไลน์และผ่านเครือข่ายท่ีเป็น
ลักษณะของชุมชน (community) มาก
ขึ้น จึงควรต้องทบทวนความร่วมมือแบบ
บูรณาการของ 3 กลุ่มต่อไปนี้  

1. การสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ
ระดับนานาชาติ 

2. การสร้างเครือข่ายผู้ท่ีมี
ศักยภาพและมีทักษะสูง
ในด้านต่างๆ  

3. การสร้างเครือข่าย
นักวิชาการนานาชาติ 

ความร่วมมือแบบ
บูรณาการสามารถ
ยกระดับผ่านรูปแบบ
การเช่ือมโยงแบบ
ออนไลน์ โดยต้องเน้น
ออกแบบในการไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง และ
ครอบคลุมกลุ่ม
เปราะบางทุกกลุ่ม 

ท่ีมา สังเคราะห์โดยทีมวิจัย 

5.2 การจัดลำดับความสำคัญ  
 

การจัดลำดับความสำคัญช่วยเป็นแนวทางในการเลือกกรอบการศึกษาที่คุ ้มค่าที่สุดและสร้าง
ผลประโยชน์ทางสังคมสุทธิสูงสุดภายใต้ระยะเวลาและข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรท่ีจำกัด เกณฑ์การจัดลำดับ
ความสำคัญนี้ประยุกต์จาก Rasul (2020) ที่กำหนดกรอบการทำงานสำหรับกาจัดลำดับความสำคัญของ
นโยบายในการจัดการความท้าทายของ โควิด - 19 ในประเทศกำลังพัฒนา 

5.2.1 เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ  

ทั้งนี้ การศึกษานี้ให้ความสำคัญในสองมิติคือ 1. มิติด้านแนวคิดพื้นฐานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินการ และ 2 มิติด้านความจำเป็นเร่งด่วน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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5.2.2.1.1 มิติด้านแนวคิดพื้นฐานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ 
ตัวเลือกนโยบายที่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งเป็น

พื้นฐานสำหรับความยืดหยุ่นในระยะยาว และสร้างความสามารถในการจัดการกับความท้าทายในอนาคต 
หลักการและเกณฑ์พื้นฐานควรได้รับการเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด โดยประกอบด้วยมิติแนวคิดท้ัง 2 แบบคือ มิติแนวคิดพื้นฐานและมิติผลกระทบ  

นอกจากนี้ กรอบการศึกษาของงานวิจัยนี้ ยังคำนึงถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงประทานเป็นแนวทางการพัฒนา โดย
คำนึงถึงในการแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญา อยู่บนฐานของความพอประมาณคือความพอดีที่ไม่มาก ไม่
น้อย จนเกินไปไม่เบียดเบียนผู้อื ่น มีเหตุผลหรือการใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื ่องต่างๆ และการมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ คำนึงถึง
การเสริมความรู้ ทั้งรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเสริมคุณธรรมด้วยการ ยึดถือคุณธรรมต่างๆเช่น ความ
อดทน ความเพียร และประโยชน์ต่อส่วนรวม (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2559)เพื่อไม่ให้
กรอบกรอบการพัฒนาแรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นเพียงการเติบโตอย่างฉาบฉวยและไม่ยั่งยืน เช่น การ
อาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมกับ
บริบทประเทศไทย หรือมีการพัฒนานวัตกรรมที่ไม่ได้มีฐานที่เหมาะสมกับทรัพยากรในประเทศ หรือการท่ี
แรงงานหารายได้ในระยะสั้นโดยไม่ได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงในการทำงาน หรือการบริหารจัดการรายได้ใน
ระยะยาวให้เกิดความเพียงพออย่างยั่งยืน  

มิติแนวคิดพื้นฐาน  

• การช่วยชีวิตและการดำรงชีวิต – ส่งผลให้มนุษย์ดำรงชิวิตอยู่ได้ สร้างรายได้ท่ีเหมาะสม   
• มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล – มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากผลการศึกษา 
• ความเสมอภาคและความเป็นธรรม -- ส่งเสริมความเสมอภาคความเป็นธรรมในสังคม สร้างโอกาส

ให้กับกลุ่มคนเปราะบางได้ 
• ความยั่งยืนและความยืดหยุ่น – ส่งเสริมความเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมรวมทั้ง สร้างความ

ยืดหยุ่น และความสามารถในการฟื้นคืน 

มิติผลกระทบ  

กระทบท่ีเกิดขึ้นอาจมีผลในทางสังคมไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจหรือการเสริมสร้างความสามารถด้านการ
แข่งขัน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบ นอกจากผลกระทบทางตรงยังอาจมีผลกระทบทางอ้อมท่ี
เกิดขึ้นจากการทำการศึกษา การช่ังน้ำหนักผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นและปัจจัยภายนอกท้ังด้านบวกและด้าน
ลบเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางสังคมในวงกว้าง 

• ผลกระทบด้านสังคม  
• ผลกระทบต่อต่อส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืน 
• ผลกระทบภายนอกต่อสังคม (Externality)  
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นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานที่ร่างไว้ข้างต้นของผลประโยชน์ทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ
ภายนอก และระดับของผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ อีกทั้งความสอดคล้อง ความเข้ากันได้ และความ
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกันในลักษณะการสนับสนุนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้วย 

5.2.2.2 มิติด้านความจำเป็นเร่งด่วน  

ในด้านมิติความจำเป็นเร่งด่วนมีทั้งประเด็นระยะเวลาที่ควรเริ่ม และผลกระทบที่อาจเป็นได้ในช่วงระยะ
สั้น ทั้งนี ้อาจมีความเป็นไปได้ว่า ใช้ผลของระดับของผลกระทบระยะสั้น ระดับของผลกระทบระยะกลาง   
และระดับของผลกระทบระยะยาว การศึกษานี้จึงให้น้ำหนักผลกระทบระยะสั้นมากกว่าผลกระทบด้านอื่นๆ 
เพื่อถ่วงน้ำหนักตามความจำเป็นเร่งด่วน 

5.2.2 วิธีการคำนวณ   
 เนื ่องจากการศึกษานี้ให้ความสำคัญในสองมิติคือ 1. มิติด้านแนวคิดพื้นฐานและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดำเนินการ และ 2 มิติด้านความจำเป็นเร่งด่วน  ซึ่งให้น้ำหนักเท่ากันร้อยละ 50 ในแต่ละส่วน 
แล้วจำแนกออกเป็นความจำเป็นเร่งด่วนมากและความจำเป็นเร่งด่วนน้อย อีกทั้งมีผลกระทบมากและ
ผลกระทบน้อยโดยแบ่งตามค่ามัธยฐานหรือค่ากึ่งกลางของข้อมูลเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก 

ส่วนท่ี 1 มิติด้านแนวคิดพื้นฐานและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ 

มิติแนวคิดพื้นฐาน  (57.1%)  คำนวณโดยการให้คะแนนแต่ละมิติดังต่อไปนี้ (1) การช่วยชีวิตและการ
ดำรงชีวิต  (2) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) ความเสมอภาคและความเป็นธรรม และ (4) ความ
ยั่งยืนและความยืดหยุ่น 

มิติผลกระทบ  (42.9%) คำนวณโดยการให้คะแนนแต่ละมิติดังต่อไปนี้ (1) ผลกระทบด้านสังคม (2) 
ผลกระทบต่อต่อส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืน และ (3) ผลกระทบภายนอกต่อสังคม (Externality)  

ส่วนท่ี 2 มิติด้านความจำเป็นเร่งด่วน   

มิติความจำเป็นเร่งด่วนมีท้ังประเด็นระยะเวลาท่ีควรเริ่ม  (50%)  

มิติผลกระทบท่ีอาจเป็นไปได้ (50%) โดยมีรายละเอียดของมิติผลกระทบภายในดังต่อไปนี้ (1) ผลของ
ระดับของผลกระทบระยะสั ้น (50%) ระดับของผลกระทบระยะกลาง (30%)  และระดับของ
ผลกระทบระยะยาว (20%)   

5.3 ประเด็นด้านแรงงานและเศรษฐกิจดิจิทัลที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว 

ผลการจัดลำดับความสำคัญจากกระบวนการดังกล่าว  นำมาซึ่งสามารถนำมาจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1 กลุ่ม (1) มีผลกระทบสูง เร่งด่วนมาก (2) มีผลกระทบสูงแต่เร่งด่วนน้อยกว่า (3) มีผลกระทบน้อยกว่าแต่
เร่งด่วนมาก และ (4) มีผลกระทบน้อยกว่าและเร่งด่วนน้อยกว่า  (รูปท่ี 5.3)   
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รูปท่ี 5. 3 การจัดอันดับข้อเสนอแนะกรอบการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ แสดงช่ือโครงการเฉพาะบางส่วน จำแนกผลกระทบและความเร่งด่วนมากน้อยจากค่ามัธยฐานอยู่ท่ี
ความสำคัญและผลกระทบร้อยละ 82.2 และความเร่งด่วนร้อยละ 82.5  

ท่ีมา ทีมวิจัย  

ข้อเสนอแนะในกรอบ การทำวิจัย ตามลำดับความเร่งด่วน (แสดงในภาคผนวก 3)  โดยมีโครงการท่ีมี
แนวโน้มมีผลกระทบสูงและมีความเร่งด่วนมากจำนวน 14 โครงการ (จากทั้งหมด 37 โครงการ) และอีก 7 
กิจกรรมหลัก ท่ีมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ดังต่อไปนี้  

1. การศึกษาแนวทางส่งเสริมชุดทักษะที่จำเป็นในการทำงานในโลกอนาคต เช่น 5- 15 ปี
ข้างหน้า และในชุดทักษะต้องประกอบด้วยทักษะ ความรู้เฉพาะและด้านดิจิทัลและ
แนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินความรู้ 

2. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบทักษะของแรงงาน (Skills mapping) ท่ีมีความเส่ียงจากการ
ตกงาน และอาชีพท่ีกลุ่มเส่ียงอาจทำงานได้หากตกงาน หรือทำงานเป็นอาชีพท่ีสองของ
แรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ 

3. การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการทำงานคู่กับการเรียนของเยาวชน 
(15- 24 ปี) แบบบูรณาการ ซึ่งมีทั้งความรู้ในด้านการวางแผนชีวิต และวางแผนอาชีพ 
สิทธิแรงงาน แหล่งทุนและมีระบบการจับคู่งานทั้งในรูปแบบของงานเต็มเวลาและงาน
บางเวลาเพื่อเชื ่อมต่อตลาดการศึกษาและตลาดแรงงาน  ทั้งในเศรษฐกิจดิจิทัลและ 
เศรษฐกิจด้านอื่นท่ีเหมาะสม 
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1.5 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบทักษะของ
แรงงาน (Skills mapping) ท่ีมีความเส่ียงจาก
การตกงาน และอาชีพท่ีกลุ่มเส่ียงอาจทํางาน
ได้หากตกงาน หรือทํางานเป็นอาชีพท่ีสอง

2.3 กระบวนระงับข้อพิพาทแรงงานท่ี
ชัดเจนและเข้าถึงได้  

1.1 การศึกษาและสำรวจความมั่นคงใน
การทำงานของคนทำงานเปรียบเทียบ 
ระหว่างกลุ่มท่ีจะถูกจ้างงานในรูปแบบ
ต่างๆ ระดับอาชีพ ระดับการศึกษา 
ระดับรายได้และระหว่างรุ่นช่วงอายุ 
(Generation) 3.2 ทบทวนทางเลือกของ

ระบบประกันสังคมท่ีทำใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทตั้งแต่
เริ่มต้นทำงานมีสวัสดิการยาม
สูงวัย   

4.3 ทบทวนมาตรการการสนับสนุน ผลักดัน 
เพื่อให้ผู้ประกอบการยอมรัท่ีจะปฏิบัติตาม
หลักการบริหารจัดการท่ีดี (Good Labour 
Practices)  

1.6 แนวทางการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
การทำงานคู่กับการเรียนของเยาวชน (15- 24 
ปี) แบบบูรณาการ ซ่ึงมีท้ังความรู้ในด้านการ
วางแผนชีวิต และวางแผนอาชีพ สิทธิแรงงาน  

เร่ง
ด่ว

นม
าก

 
เร่ง

ด่ว
นน

้อย
 

ความสำคัญน้อย  ความสำคัญมาก  

4.2 การศึกษาความต้องการดา้นสิทธิประโยชน์การ
ส่งเสริมการลงทุนและทำธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และ
มีความทันสมัยอยู่เสมอและมีการถ่ายทอดความรู้ 
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4. การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการในการ
ยกระดับเทคโนโลยี  และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจ ิท ัลนประเทศผ่าน บทบาทของ
มหาวิทยาลัยการวิจัย มหาวิทยาลัยท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาต่างๆ 

5. การศึกษาสถานประกอบการธุรกิจระดับ SMEs รวมถึงธุรกิจมีตาม Supply chain ใน
ระบบการผลิตว่ามีใครบ้างในภาคเกษตร บริการ  อุตสาหกรรมที่จะต้องเร่งปรับตัว 
รวมถึงพื้นที่ใดที่มีความจำเป็นจะต้องเร่งยกระดับสถานประกอบการ SMEs ที่อยู ่ใน
ภูมิภาค รวมถึงศึกษา SME ท่ีได้รับผลกระทบ 

6. การศึกษาแนวทางการเพิ่มบทบาทของเอกชนในการพัฒนาทักษะ  ผ่านระบบออนไลน์
และ on site เพื ่อ สร้าง Talent pools และ resources / curriculum pools ด้วย
การบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน และส่งเสริมนวัตกรรม 

7. ศึกษาวิจัยความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีพื ้นฐานและการเรียนรู ้ดิจิทัล
เทคโนโลยีของประชาชน และ ผู้ประกอบการในพื้นที่ห่างไกล ส่งเสริมนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี  

8. การศึกษาและสำรวจความมั่นคงในการทำงานของคนทำงานเปรียบเทียบ ระหว่างกลุ่มท่ี
จะถูกจ้างงานในรูปแบบต่างๆ ระดับอาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ได้ยับรและ
ระหว่างรุ่นช่วงอายุ (Generation) 

9. การศึกษาและจัดรวบรวมกฎหมาย แรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในรูปของประมวล
กฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพ ทั้งในส่วนกลางที่ใช้มาตรการตาข่ายทาง
สังคม สิทธิแรงงาน  รูปแบบความสัมพันธ์และแนวทางการเจรจาหารือ 

10. การศึกษาเพื่อทบทวนแนวทางประกันทางสังคมทั้งระบบ  เน้นคุ้มครองตั้งแต่เริ ่มต้น
ทำงาน สวัสดิการ ถึงตอนเกษียณอายุและสวัสดิการตอนเกษียณอายุโดยการทำความ
เข้าใจในหลักการและการได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายกลุ่มการคุ้มครองทางสังคม 

11. การศึกษาเพื่อทบทวนทางเลือกของระบบประกันสังคมท่ีทำในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีมี
ลักษณะของ partner หรือ Freelance หรือทำงานหลายเจ้า กลุ่มนี้ต้ังแต่เริ่มต้นทำงาน
มีสวัสดิการยามสูงวัย 

12. การศึกษาทบทวนความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อหา
ช่องว่างในการส่งเสริมและพัฒนา 

13. การศึกษาทบทวนความสัมพันธ์และหลักการของสัญญาจ้างแรงงานที่หลากหลายใน
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทบทวน สิทธิฯให้เหมาะสม กับรูปแบบการจา้ง
งานในรูปแบบใหม่ 

14. การศึกษาเพื ่อสำรวจและวิเคราะห์สภาพการทำงานที ่ เหมาะสมและการได้รับ
ผลตอบแทนจากการทำงานในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาแนวทางการคุ้มครอง  
และการใช้แนวทางการเจรจาหารือมาช่วยในการคุ้มครองคนทำงาน 
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ทั้งนี้ข้อเสนอกรอบโครงการต่างๆล้วนมีความสำคัญจำเป็นถ้าหากสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
ครอบคลุมกรอบข้อเสนอทั้งหมดตามหัวข้อ 5.1 ได้จะเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรอาจ
พิจารณาดำเนินการโครงการฯที ่เสนอในหัวข้อ 5.3 นี ้ก ่อน หรือจัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม  
นอกเหนือจากโครงการดังกล่าว ยังมีกิจกรรมที่จะสำคัญมาก จัดเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความสำคัญที่ต้องทำ
คู่ขนานกันไปนั่นคือการส่งเสริมนวัตกรรมนิเวศนวัตกรรมการวิจัย ในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งการ
สร้างนิเวศความรู้ ดังต่อไปนี้   

15. สร้างชุดความรู้ เรื่องการส่งเสริมการทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล/ ความคุ้มครองทางสังคม
ในเศรษฐกิจดิจิทัล/ ชุดความรู้เรื ่องสิทธิในที่ทำงาน/ ชุดความรู้เรื ่องการเจรจาหารือ     
โดยการขยายผลการวิจัยของโครงการข้างต้น 

16. การสร้างนักวิจัยรุ ่นใหม่ที ่เชื ่อมโยงกับนักวิจัยรุ ่นกลางและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เช่น
เจ้าหน้าที่กระทรวงเป็นต้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของงานวิชาการและงานภาคปฏิบัติ 
ท่ีเช่ือมโยงกับการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน 

17. การส่งเสริมผลงานตีพิมพ์ ส่งเสริมผลงานตีพิมพ์ที่ไม่ขึ้นหิ้งมีการนำไปใช้จริง กำหนด
เงื่อนไขในการนำเอาไปใช้ให้มีการตีพิมพ์ 

18. การบูรณาการฐานข้อมูล opensource สร้างความเข้าใจในการพัฒนาข้อมูล การใช้ 
และความปลอดภัยในการใช้ฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนหรือการ
ดำเนินงานด้วยข้อมูล (Data driven) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

a. ประเมินความคืบหน้าในการพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐ และการบูรณาการข้อมูล 
b. พิจารณารูปแบบ มาตรฐานกลางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและเป็นฐานข้อมูลเปิดในการให้

ข้อมูลเพื่อการ วิเคราะห์วิจัย ให้มีความโปร่งใสและง่ายยิ่งขึ้น  อีกทั้งมีความ
ปลอดภัยในการใช้ข้อมูลในระบบดิจิทัล ส่งเสริมรูปแบบงานวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม 

c. แนวทางการสร้างช่องทางการเรียนรู้แบบ online ในทักษะด้านต่างๆที่จำเป็น 
โดยเช่ือมโยง แหล่งความรู้ ออนไลน์ 

19. การสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาการวิจัยแนวหน้า โดยทบทวนและส่งเสริม
ความร่วมมือแบบบูรณาการของ 3 กลุ่มต่อไปนี้ (1) การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/
นักธุรกิจระดับนานาชาติ (2) การสร้างเครือข่ายผู้ที่มีศักยภาพและมีทักษะสูงในด้าน
ต่างๆ (3) การสร้างเครือข่ายนักวิชาการนานาชาติ โดยอาศัยหลักการร่วมกันการสร้าง
เครือข่ายเพื่อผลักดันการศึกษาตลอดชีวิตสู่รูปแบบการทำงานในอนาคตเช่ือมโยงการบูร
ณาการในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเชื ่อมต่อกันมากขึ้น เพื่อเป็นองค์ประกอบของการมี
ระบบซึ่งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์สากล มีความเสมอภาค ยุติธรรม เปิดกว้าง และเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
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สังกัด/หน่วยงาน :  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

นักวิจัยร่วมโครงการ (ด้านเทคโนโลยีอนาคต) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :  นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด        

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) :  Mr. Jittapong Pumsaard       

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) :  ผู้อำนวยการสถาบัน       

สังกัด/หน่วยงาน :  สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์   

  

ที่ปรึกษาโครงการ 

ที่ปรึกษาโครงการ (ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :   ดร.กษิติธร ภูภราดัย        

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) :  Dr. Kasititorn Pooparadai       

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) :  รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และบริหาร   

สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

 

ที่ปรึกษาโครงการ (ด้านเศรษฐกิจ) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี  ชัยวัฒน์      

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) :  Assistant Professor Dr. Thanee Chaiwat     

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                      

สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ที่ปรึกษาโครงการ (ด้านนวัตกรรม) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :   ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์        

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) :  Dr. Punarj Chairatana        

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) :  ผู้อำนวยการ        

สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)      

 

ที่ปรึกษาโครงการ (ด้านกฎหมาย) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์      

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) :  Professor Emeritus Vitit Muntarbhorn                       

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) :  ศาสตราภิชาน       

สังกัด/หน่วยงาน :  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

 

ที่ปรึกษาโครงการ (กระบวนอนาคต) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :  ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์       

ชื่อ-สกุล  (ภาษาอังกฤษ) :  Wan Chantavilasvong       

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) :  อาจารย์        

สังกัด/หน่วยงาน:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ผู้ช่วยนักวิจัย (คนที่ 1) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :  พิชญานิน ช่วยนุกูล       

ชื่อ-สกุล  (ภาษาอังกฤษ) :  Pichayanin Chuaynukoon      

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) :  ผู้ช่วยวิจัย       

สังกัด/หน่วยงาน :  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
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ผู้ช่วยนักวิจัย (คนที่ 2) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :  นวพรรษ ชูสุวรรณ       

ชื่อ-สกุล  (ภาษาอังกฤษ) :  Nawapat Choosuwan                    

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) :  ผู้ช่วยวิจัย       

สังกัด/หน่วยงาน :  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

 

ผู้ช่วยนักวิจัย (คนที่ 3) 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :  วรรณนิภา จันทอง       

ชื่อ-สกุล  (ภาษาอังกฤษ) :  Wannipa jantong                   

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) :  ผู้ช่วยวิจัย       

สังกัด/หน่วยงาน :  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 2 หน่วยงานผู้ให้ข้อมูลและผู้ร่วมระดมความคิดเห็น 

ภาคผนวก 2.1  รายชื่อหน่วยงานที่ให้ตัวแทนเพื่อการสัมภาษณ ์
ลำดับที่ รายชื่อหน่วยงาน 

ผู้บริหารหรือผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล แรงงานและทักษะ   
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
3. สำนักงานประกันสังคม 
4. กรมการจัดหางาน 
5. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
6. กพร.ปช. กองแผนงานสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
7. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
8. สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
9. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
11. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
12. กรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร 
13. คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตัวแทนนายจ้าง 
14. สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย  

ตัวแทนลูกจ้าง/CSOs 
15. สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  

หน่วยงานพัฒนาทักษะ/ สถาบันการศึกษา (เศรษฐกิจดิจิทัล)/ นักวิชาการ 
16. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
17. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายนวัตกรรม  
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ภาคผนวก 2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการสัมภาษณ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการระดมความคิดเห็น (ด้านเทคโนโลยี) 
1. คุณจิตรพงศ์ พุ่มสอาด  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและ

หุ่นยนต์ 
2. คุณจิรัตน์ ต่อวัฒนา     ผู้บริหารบริษัทวัฒนาแมชชีนเทค จำกัด 
3. คุณพรพจน์ แพศิริ      ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัทออโตไดแดกติก จำกัด 
4. คุณนิมิต ชัยพิพัฒน์     ผู้บริหารบริษัท เอ็มเจ พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท จำกัด 
5. คุณอภิสิทธิ์ แสนรักสงบ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบอัตโนมัติ 
6. คุณวภช หลายวัฒนไพศาล สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการระดมความคิดเห็น (ภาคการเกษตรและการผลิต) 

1. รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ --ให้แนวทางเทคโนโลยีในอนาคต และความ
เป็นไปได้ในการใช้ในภาคธุรกิจ 

2. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ PIM -- ให้แนวทางเทคโนโลยีใน
อนาคตท่ีเช่ือมโยงกับการใช้งานในระบบ 

3. รศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข - ห้องปฏิบัติการ CMIT Robotics ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ –ให้แนวทางเทคโนโลยีในอนาคต/ด้าน Robotics และ
ความเป็นไปได้ในการใช้ในภาคธุรกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการระดมความคิดเห็น  (ภาคการบริการ)  

1. อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย -- วิจัยคนเมอืง 4.0 งานคนเมือง ให้มุมแนวโน้มเทคโนโลยีและการทำงานในอนาคต 

2. อ.อนรรฆ พิทักษ์ธานิน สถาบันเอเชีย และผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง – กลุ่มคน
เปราะบางในอนาคต ให้มุมมองกลุ่มคนเปราะบางในอนาคตและโอกาศด้านอาชีพกลุ่มเปราะบาง 

3. ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -
- ให้เทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกันธุรกิจ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
การค้าปลีก) 
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ภาคผนวก 3 ข้อเสนอแนะการทำการศึกษาวิจัยและการจัดลำดับความสำคัญ 

 

ความสำคั
ญ (เต็ม 
100%) 

ความ
เร่งด่ว
น (เต็ม 
100%

) 

ผลกระทบ 

มี
ผลกระท

บสูง 
เร่งด่วน

มาก 

มี
ผลกระท

บสูง
เร่งด่วน
น้อยกว่า 

มี
ผลกระท
บน้อย
กว่า 

เร่งด่วน
มาก 

มี
ผลกระท
บน้อย
กว่า 

เร่งด่วน
น้อยกว่า 

1. ประเด็นการยกระดับศักยภาพใน
เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการบรรลุการ
จ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ       
1.1.1   ประเด็นการยกระดับศักยภาพ
ในเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการบรรลุ
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ       
1) การศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถ
แรงงานหรือลดต้นทุนในการหาแรงงาน
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
แรงงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล       
1.1 การศึกษาแนวทางและมาตรการการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ทั้งการพัฒนา
ทักษะ (ทั้งการReskills/ upskills/ new 
skills) ร่วมกันระหว่างระบบการศึกษาท้ัง
ในและนอกระบบและนายจ้าง 81.60 82.75   ✓  
1.2 การศึกษาแนวทางส่งเสริมชุดทักษะที่
จำเป็นในการทำงานในโลกอนาคต เช่น 
5- 15 ปีข้างหน้า และในชุดทักษะต้อง
ประกอบด้วยทักษะ ความรู้เฉพาะและ
ด้านดิจิทัลและแนวทางในการพัฒนา
ระบบการประเมินความรู ้ 82.20 84.25 ✓    
1.3 การศึกษาแนวทาง/มาตรการบูรณา
การกองทุนต่างๆ มาช่วยเป็นมาตรการจูง
ใจ/บังคับเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน
ดิจิทัลที่จำเป็น และพัฒนา Digital 
mindset ของประชากร คู่กับแนวคิดการ
เป็นผู้ประกอบการ 78.40 83.25   ✓  
1.4 การศึกษาติดตามประเมินผลการ
พัฒนาระบบเทียบโอนให้สร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน
ค่าตอบแทน จริงในตลาด และสามารถทำ
การอบรมตามอัธยาศัย โดยอาจเลือก
ประเมินเฉพาะในหัวข้อที่มีประโยชน์
สำหรับการทำงานจริงได้ 78.40 81.25    ✓ 
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ความสำคั
ญ (เต็ม 
100%) 

ความ
เร่งด่ว
น (เต็ม 
100%

) 

ผลกระทบ 

มี
ผลกระท

บสูง 
เร่งด่วน

มาก 

มี
ผลกระท

บสูง
เร่งด่วน
น้อยกว่า 

มี
ผลกระท
บน้อย
กว่า 

เร่งด่วน
มาก 

มี
ผลกระท
บน้อย
กว่า 

เร่งด่วน
น้อยกว่า 

1.5 การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบทักษะของ
แรงงาน (Skills mapping) ที่มีความเสี่ยง
จากการตกงาน และอาชีพที่กลุ่มเสี่ยงอาจ
ทำงานได้หากตกงาน หรือทำงานเป็น
อาชีพที่สองของแรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ 91.60 89.25 

✓ 

   
1.6 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมการทำงานคู่กับการเรียนของ
เยาวชน (15- 24 ปี) แบบบูรณาการ ซึ่งมี
ทั้งความรู้ในด้านการวางแผนชีวิต และ
วางแผนอาชีพ สิทธิแรงงาน แหล่งทุนและ
มีระบบการจับคู่งานทั้งในรูปแบบของงาน
เต็มเวลาและงานบางเวลาเพ่ือเชื่อมต่อ
ตลาดการศึกษาและตลาดแรงงาน ทั้งใน
เศรษฐกิจดิจิทลัและ เศรษฐกจิด้านอื่นที่
เหมาะสม 92.20 98 

✓ 

   
2) การเพิ่มความสามารถของ
ผู้ประกอบการในการนำเอาเทคโนโลยี
มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
รายย่อยทีเ่ข้าถึงเทคโนโลยไีด้จำกัด       
2.1 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผู้ประกอบการในการยกระดับเทคโนโลยี 
และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศ
ผ่าน บทบาทของมหาวิทยาลัยการวิจัย 
มหาวิทยาลัยท้องถ่ินและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 84.40 86.75 ✓    
2.2 การศึกษาสถานประกอบการธุรกิจ
ระดับ SME รวมถึงธุรกิจมีตาม Supply 
chain ในระบบการผลิตว่ามีใครบ้างใน
ภาคเกษตร บริการ อุตสาหกรรมที่จะต้อง
เร่งปรับตัว รวมถึงพ้ืนที่ที่มีความจำเป็น
จะต้องเร่งยกระดับสถานประกอบการ 
SME ที่อยู่ในภูมิภาค รวมถึงศึกษา SME 
ที่ได้รับผลกระทบ 83.80 87.5 ✓    
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3) การเพิ่มแหล่งทุนหรอืการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียเพือ่สร้างโอกาส
ทางด้านเงินทุนและการเขา้ถึงแหล่งทุน
ได้ดียิ่งขึ้น       
3.1 การศึกษาแนวทางการระดมทุน
สำหรับภาคเอกชนเพ่ือเสริมสร้างสตาร์ท
อัพในประเทศ จากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคเอกชนด้านการเงินและรูปแบบการ
ระดมทุนแบบใหม่ 85.00 82  ✓   
4) ยกระดับโอกาสในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล และการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม       
4.1 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมบทบาท
ของเอกชนในการพัฒนาทักษะ ผ่านระบบ
ออนไลน์และ on site เพ่ือ สร้าง Talent 
pools และ resources / curriculum 
pools ด้วยการบูรณาการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน 
และส่งเสริมนวัตกรรม 83.80 83 ✓    
4.2 การศึกษาความต้องการด้านสิทธิ
ประโยชน์การสง่เสริมการลงทุนและทำ
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอและมีการถ่ายทอดความรู้
สู่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรายเล็ก 78.80 76    ✓ 
4.3 การศึกษาเพ่ือทบทวนมาตรการการ
สนับสนุน ผลักดัน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี (Good Labour Practices) 
ตามหลักการสากล แม้ไม่ปรากฏตาม
บทบัญญัติกฎหมายบังคับไว้ 82.20 71  ✓   
4.4 ศึกษาวิจัยความเหลื่อมล้ำด้านการ
เข้าถึงเทคโนโลยีพ้ืนฐานและการเรียนรู้
ดิจิทัลเทคโนโลยีของประชาชน และ 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ห่างไกล ส่งเสริม
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 86.20 82.5 ✓    
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5) เพิ่มรายได้หรือชอ่งทางในการเป็น
เจ้าตลาดที่มีความสามารถโดย
เปรียบเทียบ (Comparative 
advantage)       
5.1 ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในแต่
ละอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศและ 
ประสิทธิผลในการทำการถ่ายทอด
เทคโนโลยีตามกฎหมายการส่งเสริมการ
ลงทุน เพ่ือเลือกเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ 
(Best available technology/ BAT) 
และแนวทางการส่งต่อ/ขยายผล
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพให้สามารถนำมาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ 81.60 81.75    ✓ 

2. ประเด็นการคุ้มครองทางสังคม       
1) ความม่ันคงในการทำงาน (Job 
security) ในเศรษฐกิจดิจิทัล       
1.1 การศึกษาและสำรวจความมั่นคงใน
การทำงานของคนทำงานเปรียบเทียบ 
ระหว่างกลุ่มที่จะถูกจ้างงานในรูปแบบ
ต่างๆ ระดับอาชีพ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ได้ยับรและระหว่างรุ่นช่วงอายุ 
(Generation) 86.60 93.25 ✓    
2) พัฒนาตาข่ายการคุ้มครองทางสังคม 
ที่เชื่อมโยงตลอดชีวิต       
2.1 การศึกษาและจัดรวบรวมกฎหมาย 
แรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในรูปของ
ประมวลกฎหมายเพ่ือให้กฎหมายมีความ
เป็นเอกภาพ ทั้งในส่วนกลางที่ใช้
มาตรการตาข่ายทางสังคม สิทธิแรงงาน 
รูปแบบความสัมพันธ์และแนวทางการ
เจรจาหารือ 88.80 91.75 ✓    
2.2 การศึกษาเพ่ือทบทวนแนวทาง
ประกันทางสังคมทั้งระบบ เน้นคุ้มครอง
ต้ังแต่เริ่มต้นทำงาน สวัสดิการ ถึงตอน
เกษียณอายุและสวัสดิการตอน
เกษียณอายุโดยการทำความเข้าใจใน 88.40 88.75 ✓    
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หลักการและการได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กฎหมายกลุ่มการคุ้มครองทางสังคม 
3) ความปลอดภัยในการทำงานใน
รูปแบบปกติใหม่       
3.1 การศึกษาแนวทางความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ที่สนองต่อวิถีการทำงานแบบใหม่ 80.60 82.5   ✓  
3.2 การศึกษาเพ่ือทบทวนทางเลือกของ
ระบบประกันสังคมที่ทำในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่มีลักษณะของ partner หรือ 
Freelance หรือทำงานหลายเจ้า กลุ่มน้ี
ต้ังแต่เริ่มต้นทำงานมีสวัสดิการยามสูงวัย 84.40 91.25 ✓    
4) ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล 
ที่จะมีมากยิ่งขึ้นในอนาคต       
4.1 การศึกษาทบทวนความเหลื่อมล้ำทาง
ดิจิทัลในกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ
เพ่ือหาช่องว่างในการส่งเสริมและพัฒนา 86.20 82.5 ✓    
4.2 การศึกษาทบทวนคำจำกัดความและ
แนวทางในการส่งเสริมการจ้างงาน ให้กับ
กลุ่มเปราะบางเพ่ือเพ่ิมทางเลือกและลด
ความเปราะบางด้านโอกาสการมีงานทำ 
โอกาสในการพัฒนาฝีมือ โอกาสในการ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และโอกาสการ
เข้าถึงระบบประกันสังคม จำแนกตาม
กลุ่มเช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่ม
ที่เพ่ิงพ้นโทษ 77.80 77.5    ✓ 

3.สิทธิในที่ทำงาน       
1) ส่งเสริมการรับรองและคุ้มครองสิทธิ
พื้นฐานในการทำงาน       
1.1 การศึกษาทบทวนความสัมพันธ์และ
หลักการของสัญญาจ้างแรงงานที่
หลากหลายในเศรษฐกิจดิจิทลั เพ่ือเปิด
โอกาสให้มีการทบทวน สิทธิฯให้เหมาะสม 
กับรูปแบบการจ้างงานในรูปแบบใหม่ 83.40 83 ✓    
1.2 การทบทวนรูปแบบการทำงานแบบ
ใหม่ที่เป็นธรรมแก่ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง 81.60 83.5   ✓  
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1.3 การศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบาท
ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่
มีอิทธิพลต่อการคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน ท้ังที่
เป็นการทำงานทั่วไป และการทำงานผ่าน
ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับ 
ฐานทางกฎหมาย (lawful basis) ในการ
ประมวลผล เก็บรักษา และใช้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของบคุคลที่ทำงานในรูแบบต่าง ๆ 
และการยอมรับสิทธิที่จะถูกลืมของบุคคล 78.40 79.75    ✓ 
2) ส่งเสริมการคุ้มครองให้คนทำงานมี
สภาพการทำงานทีเ่หมาะสมและได้รับ
ผลตอบแทนจากการทำงานอยา่ง
ยุติธรรม       
2.1 การศึกษาเพ่ือสำรวจและวิเคราะห์
สภาพการทำงานที่เหมาะสมและการ
ได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในระยะ
สั้นและระยะยาวเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
คุ้มครอง และการใช้แนวทางการเจรจา
หารือ มาช่วยในการคุ้มครองคนทำงาน 83.80 90.75 ✓    
2.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนา
หน่วยงานกลางที่เป็นส่วนประสานงาน
เพ่ือความสะดวกในการประกอบการ และ
การเข้าถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงาน (คล้าย 
One stop services) ครอบคลุมทั้งมิติ
การส่งเสริมและคุ้มครอง 85.00 79.25  ✓   
3) การส่งเสริมให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือ
มีสภาพการทำงานที่ไมเ่ป็นธรรมด้วย
สภาพการทำงานด้านต่างๆ       
3.1 การศึกษาลักษะของผู้ที่ทำงานใน
เศรษฐกิจดิจิทลัในรูปแบบต่างๆและ
รูปแบบความเสี่ยงกในการถูกเลือกปฎิบัติ 
ในการเข้าถึงตลาดแรงงานและการทำงาน
ได้อย่างเท่าเทียม ฃทั้งในด้านของเพศ
สภาพ เชื้อชาติ อายุ เป็นต้น 81.20 79.25    ✓ 

4. การเจรจาทางสังคม       
4.1 เจรจาทางสังคม       
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1) ส่งเสริมความเข้มแข็งในการรวมตัว
ในรูปแบบการเจรจาทางสังคม       
1.1 การศึกษาแนวทางเปรียบเทียบการ
รวมตัวและการจัดต้ังองค์กรแรงงานหรือ
สหภาพในเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศอื่นๆ 78.40 81    ✓ 
2) ส่งเสริมการเจรจาทางสังคมรูปแบบ
ใหม ่       
2.1 การศึกษาแนวทางการสร้างความ
เข้มแข็ง ให้กับ สหภาพแรงงาน หรือการ
รวมกลุ่มทั้งแรงงานแบบใหม่ เพ่ือให้ 
เชื่อมโยงกับเยาวชนรุ่นใหม่ 76.60 76.75    ✓ 
2.2 ศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายทางสังคม แรงงานใน
เศรษฐกิจดิจิทลั 80.60 79.25    

✓ 

2.3 กระบวนระงับข้อพิพาทแรงงานที่
ชัดเจนและเข้าถึงได้ 74.60 75.5    

✓ 

5. การจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการและ
ระบบนิเวศการวิจัยด้านแรงงานใน
เศรษฐกิจดิจิทัล (การสร้างนิเวศความรู้) ตามภารกิจ      
 (1) สร้างชุดความรู้ เรื่องการสง่เสริมการ
ทำงานในเศรษฐกิจดิจิทัล/ ความคุ้มครอง
ทางสังคมในเศรษฐกิจดิจิทลั/ ชุดความรู้
เรื่องสิทธิในที่ทำงาน/ ชุดความรู้เรื่องการ
เจรจาหารือ    
(2) การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงกับ
นักวิจัยรุ่นกลางและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
เช่นเจ้าหน้าท่ีกระทรวงเป็นต้น เพ่ือให้เกิด
การเชื่อมต่อของงานวิชาการและงาน
ภาคปฏิบัติ 
(3) การส่งเสริมผลงานตีพิมพ์ ส่งเสริม
ผลงานตีพิมพ์ที่ไม่ข้ึนหิ้งมีการนำไปใช้จริง  
(4) การบูรณาการฐานข้อมูล 
opensource และสร้างความเข้าใจใน
การพัฒนาข้อมูล และความปลอดภัยใน
การใช้ฐานข้อมูลดิจิทัล เพ่ือการขับเคลื่อน   ✓    
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หรือการดำเนินงานด้วยข้อมูล (Data 
driven) อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับ
การศึกษาการวิจัยแนวหน้า 
ทบทวนและส่งเสริมความร่วมมือ
แบบบูรณาการของ 3 กลุ่มต่อไปนี้ 
(1) การสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจระดับ
นานาชาติ (2) การสร้างเครือข่ายผู้ท่ี
มีศักยภาพและมีทักษะสูงในด้าน
ต่างๆ (3) การสร้างเครือข่าย
นักวิชาการนานาชาติ ตามภารกิจ      
1) การบูรณาการฐานข้อมูล 
opensource และสร้างความเขา้ใจใน
การพัฒนาข้อมูล และความปลอดภัยใน
การใช้ฐานข้อมูลดิจิทัล เพือ่การ
ขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานด้วยข้อมูล 
(Data driven) อย่างมีประสิทธิภาพ   ✓    
1.1 ประเมินความคืบหน้าในการพัฒนา
ฐานข้อมูลภาครัฐ และการบูรณาการ
ข้อมูล 87.20 88.75 ✓    
1.2 พิจารณารูปแบบการมีแพลตฟอร์ม
กลางที่จะช่วยให้ภาครัฐใชร้่วมกันที่เป็น
มาตรฐานกลาง ในเรื่องขอความยินยอม 
Consent การตรวจสิทธ์ิ การตรวจสอบ
เรื่องการละเมิด การแก้ไขข้อมูลหรือการ
ประมวลผลรายงานบันทึกรายการข้อมูล
ตามกฎหมายกำหนดกับสถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้เพ่ือสังคม 82.20 79.75  ✓   
1.3 ประเมินความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบ คอมพิวเตอร์ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ติดตาม การประยุกต์ใช้ระบบ 
Paperless เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ทำงาน 77.80 79.25    ✓ 
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2) ฐานข้อมูลที่ช่วยเสริมการศึกษาและ
การวิจัยด้านแรงงานในระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล       
2.1 พิจารณารูปแบบ มาตรฐานกลางที่
เข้าถึงได้ง่ายและเป็นฐานข้อมูลเปิดในการ
ให้ข้อมูลเพ่ือการ วิเคราะห์วิจัย ให้มีความ
โปร่งใสและง่ายย่ิงข้ึน ส่งเสริมรูปแบบ
งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 85.60 88 ✓    
3) ฐานข้อมูลที่ช่วยเสริมกลไกการ
แข่งขัน และเสริมโอกาสของประชาชน
ทั่วไป       
3.1 แนวทางการสร้างช่องทางการเรียนรู้
แบบ online ในทักษะด้านต่างๆที่จำเป็น 
โดยเชื่อมโยง แหล่งความรู้ ออนไลน์ 83.80 86.25 ✓    
3.2 ส่งเสริมแนวทางส่งเสริมความรู้เรื่อง
กระบวนการแรงงาน และฐานข้อมูล
สวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆ 79.40 77.5    ✓ 

หมายเหตุ จำแนกผลกระทบและความเร่งด่วนมากน้อยจากค่ามัธยฐานอยู่ท่ีความสำคัญและผลกระทบร้อยละ 
82.2 และความเร่งด่วนร้อยละ 82.5  
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อภิธานศพัท์ที่ใช้ในการศึกษานี้  
 

A 

AI Deep learning วิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์ 

AS/RS    ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ 

C 

Crypto currency  สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส เพื่อ

ใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเช่นเดียวกับสกุลเงินท่ัวไป 

M 

METAVERSE  อินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันที่ประสานกันของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างโลกเสมือน

จริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูล  

การเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ผ่านการส่ือสาร

แบบตัวแทน (Avatar)  

R 

RPA (Robotic Process Automation) โปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติในรูปแบบซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับงาน

จัดเก็บ จำแนก วิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลท่ีมีรูปแบบตายตัวแต่มีปริมาณมาก

และไม่ซับซ้อน การป้อนข้อมูลพื้นฐานเข้าสู่ระบบหรือแอปพลิเคชัน ที่ต้องทำด้วย

กระบวนการเดียวกันหรืออาจจะต้องใช้คนหลายบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงาน 

S 

SI (System Integrator)  นักบูรณาการระบบการผลิตอัตโนมัต ิ ทำหน้าที ่ออกแบบระบบการทำงาน  

กำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ อุปกรณ์ ทดสอบ เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ 

และโปรแกรมคอมพ ิวเตอร ์ รองกับการผลิตสินค้าและบริการ (Solution)  

ให้มีประสิทธิภาพ 
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ก 

การกระทำอันไม่เป็นธรรม  การกระทำใด ๆ ที่เป็นการเลิกจ้าง หรือการกระทำในลักษณะที่เป็นการ
กลั่นแกล้งลูกจ้าง ตัวแทน กรรมการลูกจ้าง กรรมการสหภาพแรงงาน 
กรรมการสหพ ันธ ์แรงงาน ให ้ ไม ่สามารถทนทำงานอย ู ่ ต ่อไปได้   
อันเนื่องมาจากการท่ีบุคคลดังกล่าวมานั้นใช้สิทธิในการแรงงานสัมพันธ์ 

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม   การเลิกจ้างท่ีไม่มีสาเหตุ หรือสาเหตุไม่เพียงพอต่อการเลิกจ้าง  

ข 

ข้อพิพาทแรงงาน  ผลท่ีเกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องของฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง แล้วปรากฏว่าไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นภายใน 3 วัน หรือมีการเจรจา
เกิดขึ้นแต่การเจรจานั้นไม่สำเร็จ ทำให้การยื่นข้อเรียกร้องนั้นกลายเป็น 
“ข้อพิพาทแรงงาน “ ที่ฝ่ายผู้ยื่นข้อเรียกร้องต้องนำเรื่องแจ้งต่อพนักงาน
ประนอมข้อพิพาทแรงงานเพื่อไกล่เกล่ีย 

ค 

ความเส่ียงภัยทางสังคม  โอกาสท่ีจะประสบกับภัยอันปกติย่อมคาดหมายได้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ เช่น การเจ็บป่วย การตาย การชราภาพ 

ง 

งานท่ีมีคุณค่า    การศึกษานี้ใช้คำจำกัดความเดียวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่ง
เป็นงานท่ีสามารถตอบสนองการทำงานของคนโดยดำรงไว้ซึง่ศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ งานท่ีมีคุณค่าเป็นงานท่ีนำมาซึ่งโอกาสในการทำงานและ
รายได้ท่ีเป็นธรรม งานท่ีทำให้รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเมื่ออยู่ท่ีทำงาน งาน
ท่ีสามารถสร้างความมั่นคงและความคุ้มครองทางสังคมให้กับครอบครัว 
งานท่ีช่วยให้ได้พัฒนาตนเอง งานท่ีช่วยให้ได้รับการยอมรับจากสังคม หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม งานท่ีสนับสนุนการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
ถึงความห่วงกังวลต่าง ๆ งานท่ีสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจใน
เรื่องใด ๆ ท่ีอาจจะกระทบกับชีวิตของผู้ท่ีทำงาน และงานท่ีให้โอกาสและ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสำหรับหญิงและชายทุกคน นอกจากนี้ การศึกษา
นี้ยังรวมถงึการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
ในบริบทประเทศไทย เช่น กลุ่มผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น 
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ม 

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)  ข้อกำหนดเชิงคุณภาพท่ีดีสำหรับการปฏิบัติต่อแรงงาน ในการจ้างงานหรือ
กำหนดสิทธิประโยชน์เกี ่ยวกับแรงงาน หรือเพื่อคุ ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ 
กระทรวงแรงงานได้กำหนดข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นโดยอิงกับมาตรฐานการ
ใช้แรงงานสากล 

ส 

สภาพการจ้างงาน  เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีเกี่ยวกับการจ้างงาน
ตามท่ีนายจ้างได้กำหนดหรือได้ตกลงกับฝ่ายลูกจ้าง 

 

ศ 

เศรษฐกิจดิจิทัล การศึกษานี้ใช้คำจำกัดความตามการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and 
Development, 2019) ใหเ้ศรษฐกิจดิจิทัลประกอบด้วยกิจกรรมใน 3 
ภาคส่วน คือ 
(1) ภาคดิจิทัลแกนหลัก (Core sector) ซึ่งประกอบด้วยนวัตกรรมพื้นฐาน

 การผลิตฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีหลักและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  
(2) ภาคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital and information 
technology sector) หรือ Narrow scope (Digital Economy) ใน
ความหมายแคบ การผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลัก 
เช่น แพลตฟอร์มดิจิทัล แอปพลิเคชันมือถือ และบริการชำระเงิน เป็นต้น 
(3) ภาคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในความหมายกว้าง (A wider set 
of digitalizing sector) หรือ Wider scope (Digital Economy) 
หมายถึงภาคส่วนท่ีมีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลเพิ่มขึ้น รวมถึงภาค
ส่วนท่ีใช้งานดิจิทัลซึ่งมีกิจกรรมหรือรูปแบบธุรกิจใหม่และกำลังถูก
เปล่ียนแปลงการผลิตหรือการให้บริการโดยเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล  
เช่น อีคอมเมิร์ซ อุตสาหกรรม 4.0 เกษตรแม่นยำ เป็นต้น 
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อ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  การนำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีติดต้ังระบบสมองกลฝังตัว เพื่อให้
มีคุณสมบัติใหม่ และสามารถสื่อสารระหว่างกันอย่างอิสระผ่าน
อินเทอร ์เน ็ตในทุกสิ ่ง ( Internet of Things: IoT) เช ่น ระบบ
การจราจรอัจฉริยะ ระบบควบคุมพลังงานในอาคารแบบฉลาด 
ระบบเซนเซอร์ ไบโอเซนเซอร์ 

 


