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เหน็ชื่อบทความแลว้อาจจะงง  
กไ็หนตอนแรกบอกวา่ใครใครกอ็ยากเป็น gig แลว้ความเจบ็ปวดน้ีมาจากไหน  
ถงึจะดูชวีติด ี(ชวีติดูดแีค่ไหน ไปอ่านดูไดใ้นซรียีต์อนก่อนหน้า: ใครใครในโลกลว้นอยากเป็น gig) แต่อนัทีจ่รงิ

แลว้ อสิรภาพของชาว gig นัน้แลกมาดว้ยอะไรหลายๆ อยา่ง  
ผลส ารวจของอไีอซบีอกเราวา่ไมใ่ช่ชาว gig ทุกคนทีพ่อใจกบัชวีติอสิระน้ี ม ีgig worker บางคนอยากเปลีย่นมา

ท างานประจ า ยิง่คนทีม่รีายไดไ้มเ่ยอะ หรอืคนทีเ่คยท างานประจ ามาก่อน กย็ิง่มเีปอรเ์ซน็ตอ์ยากจะเลกิรบังาน gig สงู   
เพราะโลกน้ีไมม่อีะไรฟร ีโลกของชาว gig กเ็ชน่กนั ความอสิระนัน้ไมไ่ดม้าแบบไดเ้ปลา่ 
ท าไมถงึเป็นแบบนัน้ ท าไมชาว gig จงึเจบ็ปวด 
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ห้ามป่วย ห้ามพัก มันห้ามกันได้ที่ไหน 

ความเจบ็ปวดแรกของชาว gig คือ รายได้ท่ีไม่แน่นอน จากผลส ารวจของอไีอซี ขอ้น้ีเป็นขอ้ที่ได้แรงโหวตสูงสุด  
(ชาว gig 80% เลอืกตอบขอ้น้ี) ดว้ยรปูแบบงานทีบ่างทกีเ็ดาไมถ่กูวา่งานจะเขา้มาเมื่อไหร่ พองานเริม่ไมแ่น่ไมน่อน รายไดก้ไ็มแ่น่
ไมน่อนตามไปดว้ย อนัน้ีเป็นขอ้แตกต่างส าคญัจากคนท างานประจ าซึง่ไมต่อ้งมาคอยพะวงวา่เดอืนน้ีฉนัจะมเีงนิใชห้รอืเปล่า 

และถงึจะมอีสิระในการเลอืกงานไดต้ามใจ แต่กใ็ช่ว่าเราจะเป็นฝา่ยเลอืกไดทุ้กครัง้ อย่าลมืว่าคุณไม่ใช่คนเดียว
ในโลกที่ท างานได้และท างานเป็น ยิง่เป็นงานที่ใช้ทกัษะพื้นฐานทัว่ไปก็ยิง่มคีู่แข่งเยอะ มคีนเขา้มาแทนที่คุณได้ตลอด 
เวลา เพราะสมยัน้ีใครๆ กเ็ป็น gig ได ้บางทคีนจา้งงานต่างหากทีเ่ป็นฝา่ยเลอืก 

นึกภาพงา่ยๆ ถ้าคุณเป็นคนขบัอูเบอร์ ใช่ว่าคุณจะเป็นคนขบัคนเดยีวในละแวกนัน้เสยีเมื่อไหร่ ถา้ผูโ้ดยสารตอ้งรอรถ
นาน เขากอ็าจจะเปลีย่นใจไปเลอืกคนขบัคนอื่น หรอืส าหรบัคนท างานเป็นฟรแีลนซ์ เช่น ช่างภาพงานแต่ง แน่นอนว่าตวัเจา้บ่าว
เจา้สาวเองกเ็ลอืกไดว้า่อยากจา้งช่างภาพคนไหน ดสูไตลร์ปูแลว้ไม่ชอบ คุยกนัแลว้ไม่ถูกใจ กเ็ปลีย่นไปจา้งคนใหม่ได ้ดงันัน้ คน
เป็น gig worker จงึตอ้งคอยรบัความเสีย่งทีจ่ะโดนแยง่งานจากคนทีม่คีวามสามารถแบบเดยีวกนัดว้ย 

ความเจบ็ปวดท่ีสอง คือไม่มีสวสัดิการ ไม่มีวนัลา เพราะรบังานอสิระ ชาว gig เลยไม่มสีวสัดกิารแบบที่
คนท างานประจ าทัว่ไปเขาได้กนั อย่างเช่น ประกนัสุขภาพ เครื่องแบบพนักงาน วนัลาพกัผ่อน ค่าเดนิทาง เงนิโบนัส 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้ สวสัดกิารน่ีแหละคอืสิง่ทีท่ าใหช้าว gig อจิฉาคนมงีานประจ ากนัตารอ้น (เหน็ไดจ้ากการที่
ชาว gig ผูต้อบแบบส ารวจ 71% พากนักดโหวตขอ้น้ี) 

เรื่องวนัลาหรอืเงนิโบนัสอาจไม่ใช่ประเดน็มากถ้ารูจ้กับรหิารตารางชวีติดีๆ  ประกนัสุขภาพต่างหากทีเ่ป็นเรื่อง
ใหญ่ ส าหรบัชาว gig ในยามป่วย ถ้าไปโรงพยาบาลรฐัต้องรบีไปแต่เช้าและนัง่รอควิกนัยาวๆ อยากสบายหน่อยก็ไป
โรงพยาบาลเอกชน แต่พอรบัใบเสรจ็มาอาจเป็นลมเพราะค่ารกัษานัน้แพงหูฉี่  แถมเอาไปเบกิกบัใครกไ็ม่ได้ ถงึจะบอก
ตวัเองวา่หา้มปว่ย หา้มพกั แต่ในความเป็นจรงิ เรือ่งแบบน้ีมนัหา้มกนัไดท้ีไ่หน 

 
นอกจากน้ี ชาว gig ยงัเจอปญัหายบิย่อยอื่นๆ เช่น ขอสนิเชื่อยากเพราะไม่มหีลกัประกนัที่ม ัน่คง อยากขอวซี่า

ไปต่างประเทศจะหาใบรบัรองจากไหน ท างานคนเดยีวกเ็หงาเหมอืนถูกตดัขาดจากสงัคม หรอืที่รา้ยไปกว่านัน้คอืเจอผู้
วา่จา้งทีไ่มท่ าตามสญัญา แกง้านกเ็ยอะ โอนเงนิกช็า้ สารพนัปญัหาทีท่ าใหช้าว gig ตอ้งรอ้งออกมาพรอ้มกนัวา่  

“อ่าวเฮย้ ไมเ่หมอืนทีคุ่ยกนัไวน่ี้หน่า” 
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เป็น gig ต้อง “อยู่เปน็” 
 

ถงึเป็น gig แลว้ดูจะเจบ็ปวด แต่ผลส ารวจของอไีอซกีลบับอกเราวา่ 80% ของชาว gig (ทีท่ าแต่งานอสิระจรงิๆ 
ไม่ได้มงีานประจ า) ยงัพอใจกบังานที่ท าอยู่ตอนน้ี และเกนิครึง่ก็ไม่คดิจะเปลี่ยนไปท างานประจ า แมอ้สิระของชาว gig 
แลกมาดว้ยความเจบ็ปวดหลายอยา่ง แต่หลายคนกย็งัเลอืกทีจ่ะอยูใ่นวงการนี้ต่อ 

ชาว gig เขามเีคลด็ลบัการอยูร่อดน้ียงัไง  
ไมต่อ้งไปหาทีไ่หน เรารวบรวมมาใหแ้ลว้ 
 
1. บริหารเวลาให้เป็น 
หน่ึงในสาเหตุหลกัที่ท าใหช้าว gig กบัวถิกีารท างานแบบ gig ไปดว้ยกนัไม่รอด กเ็พราะบรหิารจดัการเวลาไม่

เป็น ดงันัน้ การจดัสรรเวลาทีด่จีงึเป็นเคลด็ลบัส าคญั การบรหิารเวลาทีด่นีัน้มอียู่หลายแง่ เช่น รูจ้กัจดัล าดบัความส าคญั
ของงาน คอืรูว้า่งานไหนควรท าก่อนงานไหนควรท าทหีลงั ยิง่คนทีร่บัหลายงานกต็อ้งจดัสรรเวลาใหถู้ก อกีแงค่อืแยกชวีติ
ส่วนตวักบัชีวติท างานออกจากกนัได้ ถึงจะท างานหนักก็ต้องมีเวลาพกัผ่อน มีเวลาให้กบัตวัเองและคนรอบข้างบ้าง  
อย่ามวัแต่ป ัน่งาน ถ้าบรหิารเวลาเป็น ทัง้คุณ คนรอบข้าง และคนที่ดีลงานด้วยก็จะแฮปป้ีกนัทุกฝ่าย แถม work-life 
balance ทีค่นท างานต่างฝนัหากอ็ยูไ่มไ่กลเกนิเอือ้ม 

 
2. รู้จกัหาคอนเนคชัน่ 
ใครว่าคอนเนคชัน่ไม่ส าคญั? ผลส ารวจบอกเราว่า gig worker ส่วนใหญ่หางานผ่านคอนเนคชัน่ทางสงัคมกนั

ทัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นตดิต่อเองโดยตรง คนรูจ้กัแนะน ามา หรอืจากเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ และการมมีนุษยสมัพนัธด์กีเ็ป็น
ทกัษะล าดบัต้นๆ ที่ชาว gig พงึม ีเพราะยิง่รูจ้กัคนมากโอกาสงานก็ยิง่สูง คอนเนคชัน่ที่กวา้งขวางน้ีไม่ได้หมายถึงแค่
สงัคมผู้ว่าจ้างอย่างเดียว แต่รวมถึงกลุ่มคนที่รบังานเหมอืนๆ กบัเราด้วย เช่น คนที่เป็นทนายความอิสระก็ควรจะท า
ความรูจ้กัเพื่อนๆ ทีเ่ป็นทนายความเหมอืนกนั เพราะอะไร กถ็า้เรารบังานแลว้เกดิไมว่า่งขึน้มาจะไดห้าคนมาแทนได้ และ
ถา้เพือ่นเกดิไมว่า่ง เรากเ็สนอตวัท างานแทนไดเ้ชน่กนั 
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3. มีทกัษะหลากหลาย หรือมีทกัษะเป็นเอกลกัษณ์  
ทกัษะคอืสิง่ที่ท าให้เราโดดเด่นออกมาจากคนอื่น ขอ้น้ีก็คล้ายๆ กบัการท างานประจ าทัว่ไป คอืถ้าเรามภีาษี

ดกีว่าคนอื่น โอกาสที่เราจะได้รบัเลอืกกย็ิง่มาก ดงันัน้ ยิง่ในตลาดงานที่มคีนท างานแบบเดยีวกบัเราเยอะ เราก็ต้องยิง่
หาทางท าให้ตวัเองโดดเด่นออกมาจากคนอื่นๆ เคยคุยกบัเพื่อนทีเ่ป็นล่ามฟรแีลนซ์ภาษาญี่ปุ่น เธอบอกว่าถงึตอนน้ีจะมี
คนพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งๆ กนัเยอะ แต่คนที่มคีลงัศพัท์ในหวั และมทีกัษะพอที่จะเป็นล่ามไดจ้รงิๆ มอียู่ไม่มาก เธอกเ็ลยมี
งานเขา้มาอยูเ่รือ่ยๆ  
 

4. ความชอบ และความสขุ 
ความชอบและความสุขน้ีเป็นเหตุผลทีท่ าใหห้ลายคนเลอืกจะมาเป็น gig worker และมนักเ็ป็นปจัจยัส าคญัทีท่ า

ใหค้นอยูใ่นวงการน้ีกนัยดืเชน่กนั ศลิปินอสิระคนหน่ึงทีเ่ราสมัภาษณ์ไดส้รุปถงึขอ้น้ีไวอ้ยา่งน่าประทบัใจ เขาบอกวา่ตวัเอง
คงจะท างานเป็นศลิปินฟรแีลนซแ์บบน้ีต่อไปเรื่อยๆ เพราะตอนน้ีกม็คีวามสขุดี มนัเป็นความสขุทีไ่มไ่ดม้าจากการท างาน
อสิระ แลว้กไ็มใ่ชค่วามสขุจากตวัเงนิเป็นหลกั 

แต่เป็นความสขุจากการท าในสิง่ทีต่วัเองชอบ 
 

5. พร้อมรบัความเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าชาว gig ผู้รบังานอิสระต้องเผชิญกบัความไม่แน่นอนสูงกว่าคนอื่นๆ ทัง้รายได้ไม่

แน่นอน งานทีไ่ม่รูว้่าจะเขา้มาเมื่อไหร่ แถมอาจจะเจอค่าใชจ้่ายแบบไม่ทนัตัง้ตวัไดอ้กี (เช่น ค่ารกัษาพยาบาล) เคลด็ลบั
การอยูร่อดขอ้สดุทา้ย ซึง่น่าจะเป็นขอ้ทีส่ าคญัทีส่ดุของชาว gig จงึเป็นการพรอ้มเผชญิหน้ากบัความเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ  

เรามโีอกาสไดพ้ดูคุยกบัศลิปินกราฟิกคนหน่ึงที่รบังานอสิระ รุ่นพีค่นน้ีมเีอกลกัษณ์ในงานสงูมาก ชนิดที่ว่าใคร
เหน็งานกต็อ้งรูว้า่เป็นผลงานของเขา เมื่อถามถงึเคลด็ลบัความส าเรจ็ เขาตอบวา่คอืการพฒันาตวัเองอย่างต่อเน่ือง คอย
อพัเดทสิง่ใหม่ๆ  หามุมมองทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ เพราะสไตลง์านทีท่ าวนัน้ี พรุง่น้ีกอ็าจจะมคีนท าตามแลว้ ถา้งานของเรา
ไม่สดใหม่ ไม่มอีะไรแปลกใหม่ สกัวนัก็จะถูกคนอื่นเขา้แทนที่ ถึงตอนนัน้คงไม่ใช่แค่เราคนเดยีวที่หมดสนุก แต่คนที่
ท างานกบัเรากจ็ะหมดสนุกไปดว้ย 
 

พดูกนัตามตรง เคลด็ลบัขอ้สุดทา้ยน้ีเป็นสิง่ที่เอาไปปรบัใชก้นัไดทุ้กคน ไมว่า่คุณจะเป็น gig worker เป็นมนุษย์
เงนิเดือน หรอืท างานอะไรก็ตาม ถ้ารู้จกัปรบัตวั เปิดรบัสิง่แปลกใหม่ และพฒันาสิง่ที่ตวัเองมอียู่เสมอ ถึงอนาคตจะ
เปลีย่นงาน จะตกงาน หรอืเจอกบัความเปลีย่นแปลงอะไร เรากจ็ะยงัยิม้สูแ้ละอยูก่บัมนัได ้

แบบน้ีสถิงึเรยีกวา่ ‘อยูเ่ป็น’ 
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แล้วแบบนี้เป็น gig ดีไหม งานอะไรที่เหมาะกับเรา 
ถงึตรงน้ี เชื่อวา่หลายคนก าลงัถามตวัเองอยู ่ 

 สรุปแลว้เป็น gig น่ีมนัดหีรอืไมด่?ี อยา่งเราน่ีควรจะท างานแบบไหน?  
 ส าหรบัค าถามแรก งานแบบ gig จะดหีรอืไม่ดนีัน้ขึน้อยู่กบัมุมมองและความชอบของแต่ละคน ตวัอย่างง่ายๆ 
ถ้าคุณลองไปถามปู่ย่าตายายว่าลาออกไปรบังานอสิระดมี ัย้ รบัรองว่าโดนดุกลบัมาพรอ้มค าถามว่าจะเอางานที่แสนจะ
มัน่คงไปทิง้ขวา้งท าไม แต่ถา้ลองเปลีย่นมาถามคนรุน่ใหม่แบบเพิง่จบมหาวทิยาลยัมาหมาดๆ อาจจะไดค้ าตอบวา่เอาที่
สบายใจเลย คนเราเกดิมาชวีติเดยีวจะเสยีเวลาท าสิง่ทีต่วัเองไมช่อบท าไมละ่ (ถา้เป็นวยัรุน่ฝรัง่คงชมูอืบอกวา่ YOLO! ยอ่
มาจาก you only live once) จะเหน็วา่แคค่นต่างรุน่กค็ดิต่างกนัแลว้ 
 

สว่นค าถามทีส่อง ค าตอบคอืใหห้นักลบัมาดทูีต่วัเราเองก่อน วา่เหมาะกบังานแบบไหน 
งานในรูปแบบ gig อาจจะดีเลิศตรงกบัไลฟ์สไตล์ของคนที่รกัความเป็นอิสระ แต่ส าหรบัคนที่ต้องการความ

แน่นอนในชวีติ (ทุกเดอืนฉนัจะตอ้งมเีงนิใช ้ไปโรงพยาบาลแลว้มปีระกนัจา่ยให)้ งานประจ ากต็อบโจทยไ์ดด้กีวา่  
ทีส่ าคญั อย่าลมืวา่เราท าตามความชอบของตวัเองอย่างเดยีวไม่ได้ ตอ้งนึกถงึขอ้จ ากดัต่างๆ รวมถงึคนรอบตวั

ด้วย เช่น ถ้ามคีวามจ าเป็นต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ ต้องมรีายได้เขา้มาแน่นอนในระดบัหน่ึง กรณีน้ีท างานประจ าอาจจะ
เหมาะกว่า ในทางกลบักนั ชาว gig หลายคนกร็บังานอสิระดว้ยความจ าเป็นเพราะตอ้งแบ่งเวลาไปดูแลครอบครวั ท าให้
รบังานประจ าทีต่อ้งเขา้งานเป็นเวลาไมไ่ด ้
 

โดยสรุปแลว้ จะรบังานแบบ gig หรอืแบบไม่ gig ดนีัน้ ใหล้องดไูลฟ์สไตล ์ความชอบ รวมถงึขอ้จ ากดัต่างๆ ใน
ชวีติของเราวา่เหมาะกบังานแบบไหน ลองชัง่น ้าหนกัขอ้ดขีอ้เสยีของงานแต่ละแบบดู เรือ่งน้ีไมม่ผีดิไมม่ถีกู  
 

ถา้มโีอกาส ลองรบังานทัง้สองแบบดเูลยกด็ ี
เพราะสบิปากวา่ไมเ่ท่าตาเหน็ และรอ้ยตาเหน็กไ็มเ่ท่าไดล้องท าเอง  

 
กลบัมาทีค่ าถามทีเ่ราเคยทิง้ทา้ย 
เป็น gig กนัดไีหม? 
มาถึงตรงน้ี คณุหาค าตอบให้ตวัเองได้หรือยงั 
. 
. 
. 
ปล. ส าหรบัใครที่ยงัตดัสนิใจใหต้วัเองไม่ไดว้่าจะเป็น gig หรอืไม่เป็น gig ด ีอไีอซจีะไม่ทิ้งคุณไวต้รงกลางทาง 

ลองท าแบบทดสอบครา่วๆ ดวูา่คุณเหมาะจะเป็น gig หรอืเปลา่ 
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รูส้กึวา่ค าตอบยงัไมใ่ช?่ ยงัไมแ่น่ใจ? ... ไมเ่ป็นไร เรามอีกีสองแบบทดสอบใหล้อง 
• https://www.fieldnation.com/technician-blog/freelance-quiz 
• https://www.policybee.co.uk/freelancing/should-i-go-freelance.aspx 
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