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ยินดีต้อนรับ
“ในนามของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติสิงคโปร์ ขอต้อนรับ
พี่ น้องทุกท่านสู่ประเทศสิงคโปร์! เรารู้สึกเป็นเกียรติท่ป
ี ีนี้ได้รับหน้าที่เป็น
เจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ ITF ครัง
้ ที่ 44 การจัดประชุมใหญ่ครัง
้ นี้
เป็นครัง
ิ าสตร์ 122 ปีของ ITF ทีเ่ จ้าภาพ คือ สิงคโปร์ และ
้ แรกในประวัตศ
เป็นการจัดการประชุมใหญ่ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราตื่นเต้น
ยิ่งนักที่จะได้แสดงศักยภาพของ ‘สิงคโปร์’ ในฐานะ ‘ประตู’ สู่เอเชียและ
แปซิฟก
ิ

เอกสารธีมงานประชุมใหญ่ตระหนักถึงผลกระทบที่เทคโนโลยีมีต่อแรงงานขนส่งและเราต้องตัดสินใจเลือก
นโยบายเพื่อช่วยคนงานของเรา ในท�ำนองเดียวกันสิงคโปร์ไม่ได้รับการยกเว้น!
โครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 4.5 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ซึ่งเป็นการท�ำงานร่วมกับ
พันธมิตรไตรภาคีของเราโดยประกอบด้วยแผนการท�ำงาน 23 แผนทีค่ รอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ ในสิงคโปร์
ได้ถูกเปิดตัวไปแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละอุตสาหกรรมในการมุ่งสู่เศรษฐกิจที่พร้อมส�ำหรับอนาคต
ความส�ำคัญของการเจรจาทางสังคมเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีกา้ วกระโดดและทีน่ ใี่ นสิงคโปร์เราให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบของระบบไตรภาคี ด้วยเหตุนเี้ อง
จึงมีการพัฒนาแผนการปฏิรปู อุตสาหกรรม (ITM) ส�ำหรับแต่ละอุตสาหกรรมร่วมกับสหภาพแรงงาน พันธมิตร
ทางอุตสาหกรรม สมาคมการค้าและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นของพันธมิตรทางสังคม
ทั้งหลายจะถูกรับฟัง
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ในลักษณะคล้ายคลึงกัน แรงงานขนส่งของเราจะมีแผนแม่บทหรือโร้ดแมบที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่
อุตสาหกรรมจะเกิดการเปลีย่ นแปลงและทักษะเฉพาะทางทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับอนาคตเพือ่ ให้แรงงานยังมีทกั ษะ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการท�ำงานและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในความเป็นจริงแล้ว มีการพยากรณ์ไว้วา่ แผนการ
ปฏิรปู อุตสาหกรรมจะสร้างงานใหม่เพิม่ ขึน้ และมีมลู ค่าสูงยิง่ ขึน้ และเพิม่ ผลการผลิตรวมทัง้ ค่าแรงทีส่ ะท้อน
ความเป็นจริงส�ำหรับแรงงานในอนาคต การเจรจาทางสังคมอย่างเข้มข้นที่ก�ำลังเกิดในปัจจุบันจะช่วยให้
ทุกฝ่ายสามารถท�ำงานเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไปพร้อมกับสร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะ
เป็นธรรมส�ำหรับแรงงานทุกคนในสิงคโปร์ทั่วทุกสาขา
เราตั้งตารอต้อนรับสมาชิก ITF ทุกๆ ท่านที่สิงคโปร์ และหวังว่าการประชุมใหญ่ครั้งนี้จะประสบผลส�ำเร็จ
เป็นอย่างดี”
แมรี่ ลิว

ประธาน คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติสิงคโปร์
เลขาธิการ สหภาพแรงงานการเดินเรือสมุทรแห่งสิงคโปร์ (SMOU)
ITF ร่วมไว้อาลัย

ฮานาฟี่ รัสแตนดิ ประธานสหภาพแรงงานลูกเรือเดินทะเลแห่งอินโดนีเซีย (KPI) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2017 ระหว่างเข้าร่วมงานประชุมการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศของ ITF ที่กรุงโตเกียว
คุณฮานาฟีเ่ คยด�ำรงต�ำแหน่งประธาน ITF ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ITF
ตัง้ แต่การประชุมใหญ่ ปี 2010 คุณฮานาฟีเ่ ป็นแชมเปีย้ นทีล่ กุ ขึน้ ต่อสูเ้ พือ่ สิง่ ทีเ่ ขาเชือ่ และต่อสูก้ บั อยุตธิ รรม
คุณฮานาฟีเ่ ป็นทีร่ กั ของทุกคนและการถึงแก่กรรมของคุณฮานาฟีค่ อื การสูญเสียทีย่ งิ่ ใหญ่ของครอบครัว ITF
และของกระบวนการแรงงาน พวกเราจะจดจ�ำคุณฮานาฟี่ไว้ในใจเสมอ
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พวกเรา
คือคนงาน
นับล้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาน
่ ามารถ
เรามีพลังทีส
เอาชนะทุกสิง
่
สารบัญ
6

บทน�ำ

34 ยุทธศาสตร์ของเรา

8

วิสย
ั ทัศน์ของเรา

36 ทิศทางยุทธศาสตร์

13 วิกฤตทั่วโลกยังคงด�ำเนินต่อไป

38 การเพิ่ มจ�ำนวนและการมีส่วนร่วมของสมาชิก

16 ความท้าทายหลัก

40 การรณรงค์อย่างมีนวัตกรรม

17 ความท้าทายและโอกาสจากระบบอัตโนมัติและ

42 การส่งอิทธิพลต่อนโยบายระดับภูมิภาคและ

ระบบดิจิทัล

สตีฟ คอตตอน

เลขาธิการใหญ่ ITF

แมรี่ ลิว

เลขาธิการ
สหภาพแรงงานการเดิน
เรือสมุทรแห่งสิงคโปร์
(SMOU)

แพดดี้ ครัมลิน
ประธาน ITF

ระดับสากล

20 เทคโนโลยีและผลกระทบต่องาน

44 สาขา/ประเด็นที่มีการก�ำหนดให้มีการขยายตัว

22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในสาขาขนส่ง

45 ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ

25 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดระเบียบ

46 การจัดล�ำดับความส�ำคัญของเรา

การท�ำงาน

51 แหล่งอ้างอิง

30 การก�ำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
32 บทสรุป: สหภาพแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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การขนส่งเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการค้าโลก
และการเติบโตของเศรษฐกิจ ในปี 2018 รายได้จาก
อุตสาหกรรมขนส่งโลกคาดว่าจะอยูท่ ี่ 4.8 ล้านล้านดอลลาร์
คิดเป็น 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ทัว่ โลก แรงงานขนส่ง 10 ล้านคนทัว่ โลกท�ำงานเพือ่ ขับเคลือ่ น
ระบบเศรษฐกิจของโลก ในยุคของความเหลือ่ มล�ำ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
การขนส่งเป็นหนึ่งในกลไกสร้างความสมดุลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
อันหนึ่งของสังคม ITF มีบทบาทที่จ�ำเพาะในการสร้าง
ความมั่นใจว่าการขนส่งจะมีความปลอดภัย เป็นธรรม และ
ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน

1.

เราได้สร้างพลังให้แก่สหภาพแรงงานในฮับและ
เส้นทางการขนส่งส�ำคัญต่างๆ คนงานในสนามบินหลัก
ท่าเรือ และ เส้นทางการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ
ก�ำลังถูกจัดตั้งเป็นจ�ำนวนมากและพวกเราร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างพลังอ�ำนาจข้ามสาขา
2.

บทน�ำ

ณ กรุงโซเฟีย ในปี 2014 สหภาพแรงงานสมาชิก ITF
รับรองหัวข้อ “จากวิกฤตโลกสู่ความเป็นธรรมระดับโลก :
การต่อกรของแรงงานขนส่ง” ครอบครัว ITF กล่าวว่า
พวกเราจะต่อสู้กลับโดยใช้ 4 ยุทธศาสตร์ และ พวกเราก็
ประสบความส�ำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ

เรามีความคืบหน้าในเรื่องการสร้างผู้น�ำแรงงานขนส่ง
สตรี และการมีส่วนร่วมในงานของ ITF ทั้งหมด เรามีความ
คืบหน้าในการส่งเสริมความคิดเห็นของแรงงานหนุ่มสาว
และการมีส่วนร่วมในระดับการโครงการรณรงค์และระดับ
โครงสร้าง เนื่องจากสหภาพแรงงานขนส่งต้องเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ๆ จึงต้องวางยุทธศาสตร์ระยะยาวและ
ต้องมีความต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการต่อสู้เพื่องานที่มีคุณค่า
และการรักษางานไว้ให้ได้
7.

ระบบอัตโนมัตแิ ละการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี คือ
หนึง่ ในหลายความท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาศ
่ ความเข้มข้นและถูก
3. โครงการรณรงค์เพื่อสิทธิแรงงานใน DHL อีเกีย และ ส�ำหรับคนงานด้วยเช่นกัน งานจะเพิม
ICTSI แสดงให้เห็นว่า ITF ก�ำลังต่อกรกับผู้เล่นที่ใหญ่ขึ้น เปลี่ยนผ่านไปสู่ส่วนอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ มีหลายสิ่งที่
และยากขึ้น และเราจะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง ครอบครัว ITF สามารถท�ำได้เพื่อหยุดความเสียหายจาก
มาตรฐานอุตสาหกรมส�ำหรับลูกเรือเดินทะเลผ่านเวทีการ ผลกระทบของเทคโนโลยี คนงานสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่
เพื่อการจัดตั้ง เราสามารถเรียกร้องกฎระเบียบใหม่เพื่อให้
เจรจาต่อรองระหว่างประเทศ (IBF)
คนงานมีอ�ำนาจเหนือข้อมูล การเจรจาสภาพการจ้างต้อง
4.
สมาชิก ITF ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีจะส่งเสริมสภาพการท�ำงาน ด้วย
สมาชิก สหภาพแรงงานรถไฟอินเดียได้เริม่ โครงการฝึกอบรม
ความร่วมมือกันเช่นนี้ ครอบครัว ITF สามารถมั่นใจได้ว่า
ส�ำหรับสมาชิกหนุ่มสาวเป็นจ�ำหลายหมื่นคนในหัวข้อการ
เทคโนโลยีจะท�ำให้ชีวิตการท�ำงานดีขึ้น
ตอบโต้การแปรรูป และโครงการสนับสนุนแก่สตรีเพือ่ ต่อต้าน
9.
แผนของ ITF ในการสร้างพลังแก่คนงานจะแก้ปญ
ั หา
ความรุนแรงและการล่วงละเมิด
ความท้าทายที่แรงงานขนส่งก�ำลังเผชิญ ทั้งเก่าและใหม่
5. 6. สหภาพแรงงานสมาชิกเป็นผู้น�ำในการหาสมาชิก
บริษทั ข้ามชาติกำ� ลังบัน่ ทอนสภาพการท�ำงาน การ
จ�ำนวนมากจากคนงานนอกระบบ มีคนงานนอกระบบกว่า
เปลีย่ นแปลงทางภูมิศาสตร์ในระบบเศรษฐกิจโลกสร้างแรง
100,000 คนที่ได้รับการจัดตั้ง มีการก่อตั้งสหภาพแรงงาน
กดดันให้แก่คนงานทุกภูมิภาค โมเดลการลดกฎระเบียบ
ใหม่ได้ถึง 3 แห่ง เพื่อเป็นผู้แทนให้แก่คนงานนอกระบบ
ท�ำให้มาตรฐานการเดินเรือต�่ำลง และปัญหาเดียวกันก�ำลัง
เหล่านี้ มีการลงนามในข้อตกลงสภาพการจ้างที่ครอบคลุม
เกิดขึ้นในสาขาการบินพลเรือน การแปรรูปยังด�ำเนินต่อไป
คนงานนอกระบบใน 6 ประเทศ และจ�ำนวนสมาชิก
ท�ำให้สภาพการท�ำงานย�่ำแย่ลงไปอีก
สหภาพแรงงานที่เป็นสตรีที่ท�ำงานนอกระบบในสาขาส่ง
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3001
10. เพือ
่ ตอบโต้ เราจะด�ำเนินการเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกและ
รณรงค์ให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในฮับและเส้นทางการขนส่งหลัก
รวมทัง้ ในภูมภิ าคทีม่ กี ารเติบโตสูงอย่างต่อเนือ่ ง เราต้องการ
1
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เรามีการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทางภูมศิ าสตร์
การรณรงค์เรื่องสิทธิสหภาพแรงงานในสายการบินกาตาร์
แอร์เวย์ และ การก่อตั้งสหภาพแรงงาน IFOMS ส�ำหรับลูก
เรือเดินทะเลในประเทศพม่า คือ ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า
สมาชิกของ ITF ก�ำลังสร้างพลังในภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง

6.

8.

เนื้อหาจาก NETWON ประเทศเนปาล
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ให้คนงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานขนส่งและ
มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองให้มากขึ้น
เราจะเปิดตัวโครงการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์เพื่อ
ต่อต้านบริษัทข้ามชาติที่มีความส�ำคัญที่สุดและต่อต้านใน
ประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อคนงานสูงสุด เช่น การเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยี
11.

วิสัยทัศน์
ของเรา
การประชุมใหญ่ คือ สถานที่ที่สมาชิกหลายพั นคนเข้าร่วมเพื่ อ
ร่วมส่งเสียงเป็นพลังเดียวกัน มันคือเวทีทเี่ ราก�ำหนดเป้าหมาย
และพั ฒนายุทธศาสตร์เพื่ อน�ำไปสู่การขับเคลื่อนที่แท้จริงเพื่ อ
ผลลัพธ์ท่ม
ี ีความหมาย
8

เพิม่ สูงขึน้ รายงานจากสมาพันธ์ Oxfam บอกเราว่า มีคน
จ�ำนวน 8 คนที่มีความมั่งคั่งเท่ากับความมั่งคั่งของ
ประชากรโลกครึ่งหนึ่งรวมกัน และเราเห็นสิทธิแรงงานที่
ก�ำลังลดลงเรื่อยๆ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความท้อแท้ซึ่ง
ก�ำลังถูกนักการเมืองประชานิยมทั่วโลกใช้หาประโยชน์

ณ กรุงโซเฟีย เราตระหนักว่าความท้าทายเหล่านี้เป็น
ปัจจัยที่ท�ำให้ ITF จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ณ
12. และเราจะต่อสู้ทั้งในระดับสากลและระดับชาติเพื่อให้
ประเทศสิงคโปร์ เราต้องตกลงกันว่าเราจะต่อยอดความ
ได้มาซึ่งระเบียบข้อบังคับที่ให้สิทธิคนงานในการเข้าถึงงาน
คืบหน้าที่เราได้ท�ำงานไปแล้วได้อย่างไร
ที่มีคุณค่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้
18. ในช่ ว ง 4 ปี ที่ ผ ่ า นมา เรา ในฐานะส่ ว นหนึ่ ง ของ
13. การประชุมใหญ่ ITF คือ สถานที่ที่สมาชิกหลายพัน
กระบวนการแรงงานสากลได้เป็นผู้น�ำในการต่อสู้ ในแต่ละ
คนเข้าร่วมเพื่อร่วมส่งเสียงเป็นพลังเดียวกัน ค�ำพูดจะถูก
ปีเรามีพัฒนาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิทธิพล
เปลี่ยนเป็นการกระท�ำ สมาชิกทุกท่านได้รับเชิญมาพร้อม
ขีดความสามารถในการตอบโต้ จ�ำนวนสมาชิกอย่างเป็น
ค�ำมั่น เป้าหมาย จิตวิญญาณ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
ทางการ ในโลกที่ไร้ความเป็นมิตรนี้เราได้เติบโตขึ้น
เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง หากปราศจากเสียงของพวกท่าน
การประชุมใหญ่กค็ อื ความว่างเปล่าและปราศจากความหมาย 19. โครงการส�ำคัญของเรามีความคืบหน้า บริษัท DHL
ค�ำมั่นการกระท�ำและค�ำสัญญาจะช่วยให้เราสร้างวิศัยทัศน์ ก�ำลังเจรจากับสหภาพแรงงาน และ ITF ประสบความส�ำเร็จ
ในการใช้กลไกการร้องเรียนขององค์การเพือ่ ความร่วมมือ
เพื่อองค์กรของเรา
และพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) คนงานในสนามบินหลัก
14. ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะส่งเสียงเราให้ดงั ขึน
้ และสร้างผล
ก�ำลังร่วมกันต่อสู้และได้รับชัยชนะในเรื่องค่าแรงและสภาพ
งานที่ดีต่อไปดังได้ท�ำไปแล้วในการประชุมระดับสาขา
การท�ำงานทีด่ ขี นึ้ ส�ำหรับโครงการขนส่งสาธารณะของเรา
ระดับภูมิภาค การประชุมของแรงงานหนุ่มสาวและแรงงาน
ขนส่งสตรีก่อนการประชุมใหญ่ 2018 วิศัยทัศน์และเป้า
หมายของเราถูกก�ำหนดผ่านกระบวนการ “ถนนสูก่ ารประชุม “หากขาดเสียงของพวกคุณ การ
ใหญ่” เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหาร
ประชุมใหญ่จะมีแต่ความว่างเปล่า
การด�ำเนินงานของพวกเรา
วิสัยทัศน์ของเราคือการเห็นแรงงานขนส่งสร้างพลัง
เพิ่มขีดความสามารถในการก�ำหนดอนาคตและบรรลุผลอ
ย่างยั่งยืนซึ่งจะสร้างความแตกต่างให้แก่แรงงานขนส่ง
15.

17.

และปราศจากความหมาย ค�ำมั่น

การกระท�ำและค�ำสัญญาของพวก
เราจะช่วยท�ำให้วิสัยทัศน์ส�ำหรับ

ความล้มเหลวของการบริหารงานยังคงมีอยู่ทั่วโลก
องค์กรเป็นรูปร่างขึ้นได้”
ในทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากวิกฤติการเงินโลกปี 2008 เรา
ได้เห็นการขยายตัวของโลกาภิวัตน์และความไม่เสมอภาคที่
16.
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(OPT) นโยบายของเราก�ำลังได้รบั การยอมรับ เราสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ผนู้ ำ� รวมถึงการมีผแู้ ทนสตรีและเราก�ำลัง
ท�ำการจัดตั้งผ่านโครงการน�ำร่องต่างๆ รวมถึงในภาค
แรงงานนอกระบบด้วย ในประเทศปานามาเราได้ท�ำการจัด
ตั้งคนงานขนถ่ายสินค้า คนงานโลจิสติกส์ และ ได้เห็นการ
ปรับปรุงสภาพการท�ำงานส�ำหรับคนงานในสาขาการบิน
ขณะนี้เราได้รับการยอมรับและอยู่ในฐานะที่จะก�ำหนด
เงื่อนไขในฮับสากลที่มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
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ซับซ้อน โครงการน�ำร่องเพื่อจัดตั้งคนงานเหล่านี้ให้จุดยืน
และรับฟังความคิดเห็นภายใน ITF ได้ขยายไปทั่วโลกและ
จะสร้างความมัน่ ใจว่ากลุม่ คนงานเหล่านีจ้ ะเป็นพลังทีเ่ ข้มแข็ง
ของครอบครัว ITF และเพิ่มอ�ำนาจให้แก่คนงานในภาพรวม

ในเรือ่ งความรุนแรง โครงการสนับสนุนทัว่ โลกของเรา
เข้าถึงสตรีหลายพันคนในประเทศหลักและเรามั่นใจว่า
ความคิดเห็นของคนงานสาขาขนส่งทั้งหญิงและชาย เป็น
ส่วนส�ำคัญในการผลักดันเพื่อให้มั่นใจว่าอนุสัญญา ILO ว่า
20. โมเดลโครงการจัดตัง้ ฮับอุตสาหกรรมของเรา (OIH)
ด้วยเรื่องความรุนแรงและการล่วงละเมิดในสถานที่ท�ำงาน
ช่วยให้จำ� นวนสมาชิกเติบโตและเป็นวิธกี ารทีย่ งั่ ยืน โครงการ จะได้รับการประกาศ
รณรงค์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส น�ำไปสู่การที่รัฐบาลกา
ตาร์ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง การเลือกปฏิบัติและท�ำให้มีก าร
เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง รวมไปถึงมีการหารือในประเด็น
การมีผแู้ ทนคนงานและการรับเรือ่ งร้องทุกข์ เราด�ำเนินการ
สร้างเครือข่ายใน LATAM และสายการบินอาเวียงก้าต่อไป
และเราได้รับชัยชนะบรรลุข้อตกลง การรณรงค์ในบริษัท
Maersk น�ำไปสู่การบรรลุข้อตกลงที่เรือทุกล�ำที่บริษัทเช่า
เหมาต้องได้รับการตรวจสอบจาก ITF หรือสัญญาที่
คล้ายคลึงกันซึ่งมีการปกป้องลูกเรือที่ท�ำงานในเรือ FOC
การเป็นพันธมิตรระดับสากลกับสหภาพแรงงาน DB
World ช่วยเพิ่มมาตรฐานการท�ำงาน และ ICTSI ก�ำลังถู
กดดันเพิ่มขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติที่ต่อต้าน
สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานรถไฟได้ต่อสู้กับการแปรรูป
และประสบความส�ำเร็จอันน่าทึ่งในอินเดีย และได้ช่วยเพิ่ม
จ�ำนวนสมาชิกและสร้างพลังในสาขาต่างๆ ในภูมิภาค
เครือจักรภพรัฐเอกราช (CIS) ทั่วโลก คนงานที่ท�ำงานใน
โกดังสินค้า ท่าเทียบเรือ สถานีตู้คอนเทนเนอร์ และ ศูนย์
โลจิสติกส์ที่คล้ายกันมีความส�ำคัญที่สุดในการท�ำงานเชิง
ยุทธศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานและการด�ำเนินงานโลจิสติกส์ที่
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21.

ยุทธศาสตร์การรณรงค์ของเรามีความซับซ้อนมากขึน้
“โครงการสนับสนุนระดับโลกของเรา และให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เราตั้งเป้าหมายไปที่นายจ้างเชิง
เศรษฐกิจในห่วงโซ่อปุ ทานสากลทีส่ ามารถสร้างผลกระทบต่อ
ได้ให้ความช่วยเหลือสตรีหลายพั น
ตลาด เรามีอิทธิพลต่อตลาด การจัดตั้งลูกค้า เช่น บริษัทโล
คนในประเทศหลักๆ และ พวกเรา
จิสติกส์ XPO ที่ต่อต้านสหภาพแรงงาน คือส่วนหนึ่งของ
แผนนี้ ในออสเตรเลียเรารณรงค์ในบริษัทยักษ์ใหญ่
ก�ำลังผลักดันเพื่ อให้ม่น
ั ใจว่าเสียง
Chevron และเปิดเผยการจ่ายภาษีของบริษัทจนได้รับ
ของคนงานขนส่งทัง
้ หญิงและชาย
ชัยชนะและประเทศได้เงินภาษีคืนหลายล้านเหรียญ พร้อม
จะเป็นตัวกลางในการเรียกร้องให้
ทั้งได้วางมาตรการแก้ไขระยะยาวอีกด้วย
23.

เกิดอนุสัญญา ILO ว่าด้วยเรื่อง
ความรุนแรงและการล่วงละเมิดใน
สถานที่ท�ำงาน”
โครงการใหม่ที่เพิ่งได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสหภาพแรงงาน
ที่เข้มแข็งและเป็นประชาธิปไตยพร้อมทั้งมีความยั่งยืนและ
มีขีดความสามารถในการจัดตั้ง เจรจาต่อรอง และการ
รณรงค์ โครงการเหล่ านี้ อ ยู ่ บ นพื้ น ฐานของการเลื อ ก
เป้ า หมายเชิงยุทธศาสตร์และการสร้างสหภาพใหม่ ๆ ใน
พื้นที่ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สหภาพแรงงานที่มีอยู่แล้วแต่ต้องการให้มีพลังมากขึ้น หรือ
การรวมสหภาพแรงงานขนาดเล็กให้เป็นสหภาพแรงงาน
ขนาดใหญ่ขนึ้ และมีพลังมากขึน้ วิธกี ารดังกล่าวช่วยให้ผนู้ ำ�
สหภาพแรงงานและสมาชิกมีสว่ นร่วมในกิจกรรม การระดม
พลและการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตน ขอขอบคุณ
พันธมิตรของเราองค์กรสนับสนุนความสมานฉันท์ของ
สหภาพแรงงานที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
22.

ITF และสหภาพแรงงานสมาชิกประสบความส�ำเร็จ
ในการใช้ยุทธศาสตร์ทุนในการรณรงค์ ยุทธศาสตร์ทุนใช้
อ�ำนาจสหภาพแรงงานในฐานะนักลงทุนเพื่อกระตุ้นองค์กร
ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นและสร้างรูปแบบธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบ ซึ่งการใช้ยุทธศาสตร์นี้เป็นการระดมทุน
แรงงานโดยตรงโดยทุนมาจากกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญและ
การออมแบบอื่น ๆ และพร้อมพยายามประสานงานกับ
นักลงทุนอื่น ๆ ยุทธศาสตร์นี้ถูกน�ำมาใช้ในการรณรงค์ใน
ท่าเรือน�้ำลึก (DCT) เมืองกดังส์ ซึ่งที่ท่าเรือเมืองกดังส์นี้เป็น
ฮับส�ำคัญ และการรณรงค์และการเจรจาต่อรองของเราได้
รับการยอมรับ
24.

เราก�ำลังสร้างโมเมนตั้ม ส่วนหนึ่งของขบวนการสากล
เพื่อปรับโฉมสหภาพแรงงานให้เป็นกลไกเพื่อแก้ปัญหา
ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นตัวก�ำหนดคุณลักษณะของสังคม
แม้แต่สถาบันอย่าง OECD และ IMF ก็ก�ำลังหารือกันถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างความหนาแน่นของจ�ำนวนสมาชิก
สหภาพแรงงานที่ลดลง ความไม่เท่าเทียมในเรื่องรายได้ที่
ก�ำลังเพิ่มมากขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะงักงัน
25.
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การประชุมใหญ่ สิงคโปร์ 2018

วิกฤตทั่วโลก
ยังคงด�ำเนินต่อไป
เราต้องมั่นใจว่าประเด็นเหล่านี้จะได้รับการด�ำเนินการเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมส�ำหรับคนงาน

ก�ำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อปกป้อง
ประโยชน์ของคนท�ำงานและสังคมในวงกว้าง

เราก�ำลังวางต�ำแหน่งตัวเองให้เป็นกระบอกเสียงสากล
ส�ำหรับแรงงานขนส่งและในช่วงระหว่างการประชุมใหญ่
ครัง้ นีแ้ ละครัง้ ต่อไป เราจะด�ำเนินการสร้างพลังให้แก่แรงงาน
ขนส่งอย่างต่อเนื่อง เราจะพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทาย
ที่เราต้องเผชิญหน้าและเราจะเป็นผู้แทนคนงานให้มากขึ้น
โดยผ่านโครงสร้างและการรณรงค์ หากเราจะเป็นผู้แทน
คนงานอย่างแท้จริงแล้ว เรามีทางเลือกเดียว คือ การเผชิญหน้า
กับความท้าทายและเราต้องช่วยเหลือคนงานในปัญหาต่างๆ

29.

26.

ในเหล่าความท้าทายทั้งหลายที่อยู่ตรงหน้า
เทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และอนาคตการท�ำงาน คือ
ปัญหาที่พบในทุกสาขาและทุกภูมิภาค ส�ำหรับพวกเราทุก
คนแล้ว อนาคตการท�ำงานในสาขาขนส่งขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณค่าและมี
ความมั่นคง และการรับมือกับความไม่เท่าเทียมในโลก
ดิจทิ ลั เทคโนโลยีใหม่ ๆ ถือเป็นโอกาสในการขยายการผลิต
เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการท�ำงาน
ลดชั่วโมงการท�ำงานและเพิ่มรายได้ แต่ประโยชน์เหล่านี้
อาจจะไม่ได้วิ่งเข้ามาหาแรงงานขนส่งอย่างอัตโนมัติ เรา
สามารถควบคุมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
สหภาพแรงงาน การจัดตัง้ และการรณรงค์ เราต้องใช้พลังร่วม
ของเราในการก�ำหนดเทคโนโลยีและการแบ่งปันผลประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสามารถสร้างพลังให้แก่
สหภาพแรงงานได้
27.

แน่นอนว่า โลกของการท�ำงานในอนาคตไม่ได้เกีย่ วข้อง
กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว มันยังเกี่ยวข้องกับการรับมือ
กับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเมืองอันเป็นความ
ท้าทายใหญ่ที่สังคมต้องเผชิญหน้า เราจะต้องมีส่วนร่วม
ในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศเมื่อมี
การถกปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเราจะส่วนร่วมในการ

อนาคตของการท�ำงานในหลายสาขาจะกลายเป็นงาน
นอกระบบและเทคโนโลยีจะมีบทบาทส�ำคัญในโมเดล
การจ้างงานแบบนอกระบบ ยกตัวอย่างเช่น การท�ำงาน
แพลตฟอร์มเป็นรูปแบบหนึ่งของงานนอกระบบที่ใช้
เทคโนโลยีใหม่เป็นตัวกลาง เราต้องจัดตั้งคนท�ำงานที่ยัง
ไม่มีผู้แทนเหล่านี้ – การต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรี ความเป็นธรรม
และพลังของแรงงานงานนอกระบบ แรงงานชั่วคราว และ
แรงงานที่ไม่มีความมั่นคงที่พวกเราท�ำนั้นจะช่วยให้รับ
ประกันอนาคตของคนงานขนส่งทั่วโลก สหภาพแรงงานใน
ประเทศก�ำลังพัฒนาได้ท�ำการจัดตั้งคนงานมากว่าทศวรรษ
ยุทธศาสตร์ ทักษะ และเครื่องมือส�ำหรับการจัดตั้งแรงงาน
นอกระบบที่ประสบความส�ำเร็จต้องถูกถ่ายทอดให้แก่
สหภาพแรงงานที่ก�ำลังพยายามจัดตั้งคนงานแพลตฟอร์ม 2

เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์เรา คือ แรงงานขนส่งก�ำลัง
สร้างพลัง เป็นผลมาจากการตอบโต้กลับของเราในช่วง 4 ปี
ที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นผลมาจากความส�ำเร็จในการได้เห็น
แรงงานขนส่งรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่ถูกเปิดให้
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และชัยชนะในตลาด
และสาขาต่างๆ ในปีที่ก�ำลังจะมาถึง
30.

28.

12

2

31.

ระบบทุนนิยมตกอยู่ในภาวะวิกฤติตั้งแต่ช่วงทศวรรษ
1970 โดยวิกฤติที่เกิดขึ้นแสดงให้เราได้เห็นผ่านการใช้ก�ำลัง
การผลิตที่มากเกินไปในหลายอุตสาหกรรม การว่างงานที่
เพิ่มสูงขึ้น การลดค่าแรง ความเหลื่อมล�้ำที่เพิ่มขึ้น สภาพ
การท�ำงานที่เลวร้ายลงและการลดการลงทุนที่มีประสิทธิผล
ดังนัน้ เราจึงต้องเผชิญกับวิกฤตทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม การตอบสนองต่อวิกฤติที่
เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าแรงและสภาพการท�ำงาน

เศรษฐกิจโลกก�ำลังถูกด�ำเนินไปตามกฎและแนวทาง
ปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ ป็นเอือ้ กับธุรกิจตามแผนทีว่ างไว้อย่างจงใจ
วิสยั ทัศน์เสรีทนุ นิยมใหม่ของโลกาภิวตั น์หมายถึงการปกป้อง
สูงสุดเพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ: การให้เสรีภาพในการเคลือ่ น
ย้ายเงินทุนและการผลิต และการจ�ำกัดขอบเขตการเข้า
แทรกแซงของภาครัฐหรือภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด
เสรีภาพในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทถูกวางไว้ในต�ำแหน่ง
ที่เหมาะสมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลสากล

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก�ำลังถูกปรับโครงสร้าง
ทัว่ โลก ทุนและอ�ำนาจกระจุกตัวอยูใ่ นมือของบริษทั ข้ามชาติ
จ�ำนวนน้อยไม่เว้นแม้อุตสาหกรรมขนส่ง พวกเขาควบคุม
ตลาดการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารเพิม่ มากขึน้ ความเข้มข้น
ของอ�ำนาจในมือบริษัทข้ามชาติเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการ
ลดหย่อนลงของกฎระเบียบ การจ้างเหมาช่วง การแบ่งแยก
และการแปรรูป - การกดค่าแรงที่รุนแรงขึ้นและสภาพการ
ท�ำงานที่ย�่ำแย่ลงสร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อแรงงานที่
ท�ำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการขนส่งจริง ๆ

35.

34.

ในองค์การการค้าโลกและในข้อตกลงทางการค้า
เช่น ข้อตกลงการค้าบริการ (TiSA) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคทรานส์แปซิฟิก (TPP) และความร่วมมือ
ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (TTIP) การค้า
ระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนาเพื่อประโยชน์ของบริษัทข้าม
ชาติ ความพยายามเหล่านี้น�ำโดยสหรัฐอเมริกาเพื่อให้แน่ใจ
ว่ากฎการค้าเหล่านี้จะเอื้อประโยชน์และโอกาสให้บริษัท
ดิจิทัล (รวมถึง Google, Apple, Facebook, Amazon
และ Microsoft) เพือ่ ให้บริษทั เหล่านีส้ ามารถควบคุมข้อมูล
ของโลก ข้อมูลมักถูกกล่าวว่าเป็น “น�ำ้ มันแห่งศตวรรษที่ 21”
โลกาภิวัตน์และข้อตกลงการค้าเสรี:
และการครอบง�ำโดยเอกชนจะช่วยเสริมพลังอ�ำนาจให้ระบบ
33. การกระจายความมั่งคั่งจากแรงงานไปกลุ่มทุน จาก
ทุนนิยม บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ก�ำลังผลักดันกรอบการ
ภาครัฐไปเอกชน และจากคนจนไปถึงคนร�ำ่ รวยเป็นผลมาจาก ท�ำงานด้านการค้าแบบดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ ไม่
นโยบายเหล่านี้ การกระจายตัวใหม่นที้ ำ� ให้กำ� ลังซือ้ ของผูค้ น ต้ อ งจดทะเบี ย นบริ ษั ท ในประเทศที่ ต ้ อ งการขบาย
ลดลงและท�ำให้ความสามารถในการบริโภคสินค้าและ
บริ ก ารไป – ซึ่งจะท�ำให้รัฐบาลในประเทศนั้นๆ ไม่สามารถ
บริการลดลง ผลผลิตที่ล้นตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆได้น�ำ เก็บภาษีหรือควบคุมบริษทั เหล่านีไ้ ด้ พวกเขายังต่อต้านภาษี
ไปสู่การมีเงินทุนเกินความต้องการท�ำให้นักลงทุนมองหา ดิจิทัลและกฎที่ระบุว่าต้องมีการเก็บข้อมูลในระดับประเทศ
แหล่งลงทุนใหม่ในภูมภิ าคต่างๆ ทีจ่ ะสามารถท�ำก�ำไรได้ นีค่ อื นักวิจารณ์บางคนเรียกข้อเสนอเหล่านี้ว่าเป็น “ลัทธิ
เฟสใหม่ของระบบทุนนิยมที่มีลักษณะของโลกาภิวัตน์ (นั่น จักรวรรดินิยมดิจิทัล” เนื่องจากอนาคตของเศรษฐกิจเป็น
คือยุทธศาสตร์ทุนส�ำหรับการยกเลิกกฎระเบียบและการ แบบดิจิทัลส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แล้วมันจึงสมเหตุสมผลที่
ปรับโครงสร้างของระบบทุนนิยมในระดับนานาชาติ) การ จะยึดการเป็นผู้น�ำในโลกดิจิทัล นี่เป็นภัยคุกคามข้ามชาติที่
ยกเลิกกฎระเบียบของตลาดการเงินและตลาดอื่น ๆ และ ชัดเจนต่อผลประโยชน์ของคนงานทั่วโลก
การหาเพิ่มทุนและอิทธิพลของระบบทุนนิยม
32.

เนื้อหาจาก NETWON ประเทศเนปาลและ NUSI ประเทศอินเดีย
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เศรษฐกิจซบเซาและการว่างงาน:

ธนาคารกลางถูกบังคับให้ตอ้ งด�ำเนินมาตรการทีไ่ ม่เคย
ปฏิบัติมาก่อนเพื่อพยายามหยุดยั้งอัตราเงินเฟ้อไม่ให้ลดลง
ต�่ำเกินไป (หรือลดภาวะเงินฝืด) และเพื่อกระตุ้นการเติบโต
การจ้างงานและกระตุ้นก�ำลังการซื้อ การใช้จ่ายเงินทุนทาง
ธุรกิจทีน่ อ้ ยเกินไปในหลายประเทศ (แม้จะมีผลก�ำไรมากขึน้
และจ�ำนวนเงินภาษีลดลง) ก็สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเช่นกัน
ความน่าเชือ่ ถือของนโยบายเศรษฐกิจเสรีนยิ มใหม่กำ� ลังลดลง
แต่สงิ่ ทีห่ ลงเหลืออยูม่ าในรูปแบบของการใช้แรงงานต�ำ่ เกินไป
การว่างงานถาวรและแรงงานท�ำงานที่ใช้ทักษะต�่ำกว่าความ
สามารถ และเศรษฐกิจทีซ่ บเซาต่อเนือ่ ง นายจ้างก�ำลังจ้างงาน
ในรูปแบบที่ไม่มีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการท�ำงาน
ชั่วคราวและการท�ำงานในสัญญาจ้างชั่วคราว การใช้งาน
ผูร้ บั เหมาอิสระอย่างไม่ถกู ต้อง นายจ้างก�ำลังมองหารูปแบบ
ใหม่ๆ ทีเ่ รียกว่า เศรษฐกิจแบบกิก๊ หนึง่ ในกลไกของเศรษฐกิจ
แบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม

36.

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:
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ถ้าเราต้องการหลีกเลี่ยงภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เราจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงในปริมาณทีส่ งู กว่า
อัตราที่ประกาศไว้ในข้อตกลงปารีส เราสามารถท�ำได้แต่
ภาคพลังงานจะต้องถูกควบคุมอย่างเป็นประชาธิปไตย
รัฐบาลและสหภาพแรงงานต้องท�ำงานร่วมกันเพื่อให้เกิด
“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” ส�ำหรับการท�ำงาน เศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ITF ต้องต่อสู้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของคนงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
คาร์บอนต�่ำ
39.

การเปลี่ยนแปลงของความสัมพั นธ์ด้านอ�ำนาจ:

กรอบทางเลือกทางเศรษฐกิจก�ำลังเข้ามาทดแทน
ความเข้มงวดทางการคลังที่ล้มเหลวซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก
วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 รัฐบาลทั่วโลกก�ำลังเริ่ม
ตระหนักถึงความเหลือ่ มล�ำ้ และก�ำลังลงทุนในระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อกระตุ้นการเติบโต ค่าจ้างและสวัสดิการของ
แรงงาน คนงานและสหภาพแรงงานต้องพัฒนาและส่งเสริม
โมเดลการก�ำกับดูแลทางเศรษฐกิจของตนเองเพื่อที่จะแก้
ปัญหาความล้มเหลวของกฎที่เข้มงวดและท�ำให้การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบดิจิทัลเป็นไปอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับทุกคน
40.

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วโลก
เพิ่มขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส การเพิ่มของอุณหภูมิ
เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและยังมีอัตราเร่ง
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยสถิตปิ ที รี่ อ้ นทีส่ ดุ จ�ำนวน 16 ปีจากทัง้ หมด ความรุ่งเรืองของขบวนการการเมืองนิยมขวา:
17 ปีเกิดขึน้ ในช่วงตัง้ แต่ปี 2001 อุณหภูมโิ ลกทีเ่ พิม่ ขึน้ ก�ำลัง
ท�ำให้ดาวเคราะห์ใบนี้มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง 41. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มล้มเหลวและน�ำไปสู่
ความซบเซาทางเศรษฐกิจ การว่างงานและการตัดงบประมาณ
สภาพอากาศที่เป็นอันตราย การท�ำลายระบบอาหาร
ของภาครัฐ งานถูกย้ายจากประเทศทีม่ คี า่ แรงสูงไปสูป่ ระเทศ
การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อและอื่น ๆ อีกมากมาย
ทีม่ คี า่ แรงต�ำ่ การยกเลิกภาษีศลุ กากรท�ำให้ผลิตภัณฑ์อาหาร
38. อุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซ
จากบริษัทที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนในประเทศพัฒนาแล้ว
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ จากกิจกรรม ไหลเข้าสู่ตลาดในประเทศก�ำลังพัฒนา ผลักดันให้แรงงาน
ของมนุษย์ ก๊าซที่ถูกปล่อยจากกิจกรรมที่ใช้พลังงานเป็น จ�ำนวนมากละทิ้งอาชีพในภาคการเกษตร การแทรกแซง
ปริมาณราว 60% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก
ของทหารได้เพิ่มขึ้นซึ่งน�ำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารที่
ก๊าซจากกิจกรรมขนส่งคิดเป็นปริมาณราว 14% ของ
ก่อให้เกิดผูล้ ภี้ ยั นับสิบล้านคนทัง้ ภายในและระหว่างภูมภิ าค
ปริมาณก๊าซที่ถูกปล่อยทั้งหมด และคาดว่าปริมาณก๊าซจะ
เพิ่มขึ้นปีละ 1.4% ในแต่ละปีในช่วงปี 2012 ถึง 2040
37.
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ทั่วโลกมีแนวโน้มเอนเอียงไปสู่อ�ำนาจเผด็จการ และมี
แนวโน้มทีจ่ ะต�ำหนิระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยต่อสู้
อย่างหนักเพือ่ ชัยชนะส�ำหรับคนท�ำงาน เราต้องปกป้องและ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์แสดงให้เราเห็น
ว่าหากการเมืองเป็นระบอบเผด็จการก็มีแนวโน้มว่าจะเกิด
เผด็จการในสถานที่ท�ำงานด้วย อันตรายนั้นชัดเจนว่า
ระบอบการปกครองนี้อาจจะละเมิดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ดิจทิ ลั ในอนาคตและใช้ขอ้ มูลเพือ่ ระงับความขัดแย้ง ในขณะ
42. ผู้ลี้ภัยเหล่านี้หลบภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่บริษัทต่างๆจะได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อปราบปราม
มาสู่ประเทศที่คนงานก�ำลังทุกข์ทรมานจากการว่างงานและ แรงงานและสหภาพแรงงาน
สภาพการท�ำงานที่ไม่ดี ที่ซึ่งกฎระเบียบของตลาดแรงงาน
อ่อนแอ แต่การใช้กฎระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองก็เป็นสิ่ง 45. เราก�ำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์
ต้องห้าม เป็นสาเหตุให้ประชาชนหลายล้านคนท�ำงาน ของขบวนการสหภาพแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนข้อเรียกร้อง
อย่างผิดกฎหมายและงานที่ท�ำก็อันตรายและต้องใช้แรง ของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณค่า การได้รับการปฏิบัติ
กายสูง มีความเสี่ยงสูงและเป็นงานนอกระบบ ไม่มีความ อย่างเป็นธรรมพร้อมการเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่ถูก
จ�ำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนแรงงานทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจโดย เอาเปรียบ เราจ�ำเป็นต้องมีบทบาททางการเมืองอย่างเปิด
เผยมากขึ้น ประเทศที่การเมืองนิยมซ้ายยังคงแข็งแกร่งหรือ
รวม แต่ชัดเจนว่ามันก่อให้เกิดการท�ำงาน “ระดับล่าง”
และแปลกแยก ไม่ได้รับการจัดตั้งและมีความเสี่ยงสูง นี่เพิ่ม ก�ำลังฟื้นตัวคือกลุ่มประเทศที่ยอมรับถึงความจ�ำเป็นในการ
แรงกดดันต่อแรงงานกลุ่มต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่แรงงานขนส่ง มีระบบเศรษฐศาสตร์ใหม่ ข้อตกลงทางสังคมใหม่และ
ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนมักจะกระตุ้นให้เกิดความเกลียด สหภาพแรงงานเป็นแนวหน้าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
และสิทธิของแรงงาน เราไม่สามารถคาดหวังความสมดุล
กลัวชาวต่างชาติและพยายามปกปิดความทุกข์นี้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและความเป็นมิตรกับคนงาน
43. ในประเทศทีพ
่ ฒ
ั นาแล้วผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจ โดยไม่มีการเผชิญหน้ากับระบอบบประชานิยมฝ่ายขวาละ
ท�ำให้มาตรฐานความเป็นอยู่ลดลง รายได้หยุดนิ่งหรือลดลง ฝ่ายเสรีนิยม
ความเหลื่อมล�้ำสูงขึ้น ความเหลื่อมล�้ำที่เพิ่มขึ้นในปี 2008
ท�ำให้เกิดความโกรธแค้นและความไม่เข้าใจเป็นวงกว้างขวาง
เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองกระตุ้นให้ผู้คนหันไปฝักใฝ่ฝั่ง
ขวาจัด

“ผู้คนหลายล้านคนถูกบีบ
ให้ต้องท�ำงาน ‘ผิดกฎหมาย’
ที่อันตรายและต้องใช้
ก�ำลังกายอย่างหนัก”

44.
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ความท้าทายและโอกาสจากระบบอัตโนมัติ
และระบบดิจิทัล
ความเป็นเจ้าของ การผลิต การควบคุมและการกระจาย 51. ระบบอัตโนมัติสามารถอาจสร้างความท้าทายใหญ่ๆ
สินค้าก�ำลังถูกปรับรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วย แต่ขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสส�ำหรับสตรีและแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมต้องมีการ หนุม่ สาว ต�ำแหน่งงานที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีการน�ำระบบ
ท�ำข้อตกลงทางสังคมกันใหม่ระหว่างนายทุนและแรงงาน อัตโนมัติมาใช้โดยไม่มีสัดส่วนที่เหมาะสม แต่ระบบอัตโนมัติ
ก็สามารถช่วยให้ผหู้ ญิงท�ำงานได้งา่ ยขึน้ เพราะไม่ตอ้ งใช้แรงกาย
47. เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ถูกน�ำมาใช้เพื่อเพิ่มความ
มากเท่าเดิม คนงานหนุม่ สาวต้องเผชิญกับรูปแบบการจ้างงาน
หลากหลายและความซับซ้อนของงานย่อยและการท�ำงาน ทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คงและงานแพลตฟอร์มเพิม่ มากขึน้ แม้กระนัน้
– จากแอพพลิเคชั่นบนมือถือและอัลกอริทึมกระบวนการ ก็ตามพวกเขามีทักษะทางด้านดิจิทัลใหม่ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
จัดการ ไปจนถึงเครือ่ งจักรและหุน่ ยนต์แบบต่างๆ เทคโนโลยี การแข่งขันในตลาดแรงงานทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นไป สหภาพแรงงาน
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และการเรียนรู้ ต้องให้การสนับสนุนคนงานหนุ่มสาวและจัดฝึกอบรมเพื่อ
ของเครื่อง (machine learning) จะเริ่มมีผลต่อการท�ำงาน ให้มั่นใจว่าคนงานหนุ่มสาวมีทักษะด้านดิจิทัลเพียงพอเพื่อ
ในวงกว้าง
ปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันรุนแรงและ
เปลี่ยนแปลงสูง3
48. บริษัทให้ข้อมูลเราผิดพลาดว่าระบบอัตโนมัติจะ
ท�ำลายงานต่างๆ ในความเป็นจริงแล้วระบบอัตโนมัติและ 52. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีช่วยรักษาชีวิตคนนับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจน�ำเราและการท�ำงานไปสู่สถานที่
ไม่ถว้ น อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าเหล่านีถ้ กู ก�ำหนดภายใต้
ท�ำงานใหม่ อาชีพใหม่ นายจ้างใหม่ สาขาใหม่ ทักษะใหม่ กรอบกฎหมายทีช่ ดั เจนพร้อมนิยามมาตรฐานความปลอดภัย
และรูปแบบการจ้างงานใหม่ ๆ สหภาพแรงงานสามารถ
หากไม่มีกฎที่ชัดเจนเพื่อควบคุมจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ช่วยจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลนี้ได้
ความปลอดภัย เจ้าของหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีก็ถูกปล่อย
46.

ความท้าทาย
หลัก
เทคโนโลยีดิจิทัลถูกน�ำมาใช้เพื่ อเพิ่ มความหลากหลายและ
ความซับซ้อนของงานย่อยและการท�ำงาน –
จากแอพพลิเคชั่นบนมือถือและอัลกอริทึมกระบวนการ
จัดการ ไปจนถึงเครื่องจักรและหุ่นยนต์แบบต่างๆ

ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเหล่านี้จะหันเหความสนใจของเรา
จากประเด็นที่ส�ำคัญอื่น ๆ เช่น วิกฤตการณ์ของโลกาภิวัตน์
การลิดรอนสิทธิ์ ความรุง่ เรืองของประชานิยมปีกขวา สภาพ
การท�ำงานทีไ่ ม่ดแี ละความเหลือ่ มล�ำ้ ของความมัง่ คัง่ และรายได้
49.

ความกังวลเกี่ยวกับการว่างงานเนื่องจากการใช้
เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องใหม่ นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
คนงานต้องเผชิญหน้ากับเครื่องจักรหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อ
ให้สามารถท�ำงานได้เร็วขึน้ ถูกกว่าหรือดีกว่า แต่ประวัตศิ าสตร์
ก็แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้ก่อให้เกิดการว่างงานหรือ
ความยากจนเป็นจ�ำนวนมาก แม้ว่าความทุกข์ยากจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจจะรุนแรงส�ำหรับกลุ่มคน
งานบางกลุ่มและโดยเฉพาะในบางภูมิภาค
50.

ให้เขียนโปรแกรมควบคุมเครือ่ งจักรให้ทำ� การตัดสินใจทีย่ าก
และเสี่ยงชีวิต การเร่งรัดน�ำเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่มีกรอบ
ทางกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยรับรองท�ำให้
ความทันสมัยน�ำมาซึ่งความเสี่ยงในระยะและท�ำให้ความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ถนนลดลง

ผลกระทบของเทคโนโลยีมักจะถูกก�ำหนดโดยสังคม
การเมืองและรัฐบาลเสมอมา สังคมมีทางเลือก – พวกเขา
จะใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับชีวิตของทุกคนหรือไม่ หรือ
พวกเขาจะปล่อยให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เฉพาะ
ชนชัน้ สูงจ�ำนวนน้อย และเพิม่ ความเหลือ่ มล�ำ้ ในทุกรูปแบบ?
ค�ำตอบขึ้นอยู่กับว่าคนงานจะต่อสู้เพื่อแบ่งผลประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีมาได้อย่างไร
53.

3
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ระบบการเมืองของเราไม่ได้ถกู สร้างขึน้ มาเพือ่ ให้คนงาน เศรษฐกิจและสังคมและนโยบายการค้าเพื่อชดเชยการ
สามารถควบคุมเทคโนโลยีได้อย่างมีนัยยะส�ำคัญ สหภาพ- ว่างงาน
แรงงานควรพัฒนาการตอบสนองต่อเทคโนโลยีและหารือกัน
ว่าเราต้องการสถานที่ท�ำงาน เศรษฐกิจและ สังคมแบบไหน 60. ระบบอัตโนมัตเิ ข้าแทนทีง่ านย่อยบางส่วนแต่ไม่ใช่งาน
ทั้งหมด แม้ว่างานบางส่วนหรือบางหน้าที่จะถูกเปลี่ยนเป็น
55. ดังนัน
้ ในการประชุมใหญ่ ITF 2018 เราควรตัดสินใจว่า ระบบอัตโนมัติ แรงงานมนุษย์ยังมีความจ�ำเป็นเพื่อควบคุม
ITF จะเดินหน้าพัฒนาวิศัยทัศน์ทางเทคโนโลยีในบริบท งานหลักส�ำคัญ เราเชื่อว่างานส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบ
ทางการเมืองในวงกว้างนี้อย่างไร
จากเทคโนโลยีใหม่ในช่วง 10-15 ปีนับจากนี้ แต่ไม่ได้
หมายความว่างานจะหายไป คนงานจะพบว่าตนเองต้อง
เทคโนโลยีใหม่และงาน
ท�ำงานหนักขึ้นเนื่องจากสถานที่ท�ำงานถูก “เชื่อม” ถึงกัน
หมดโดยการใช้อัลกอริทึมในการจัดการกระบวนการท�ำงาน
56. คาดว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท�ำให้แรงงาน
สูญเสียส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติลงกว่าครึ่งในช่วง 40 ปีที่ (เช่น ระบบจัดการโกดังสินค้า) หรือ การใช้เครื่องมือ
ผ่านมา หากไม่มกี ารตรวจสอบ เจ้านายและเจ้าของเทคโนโลยี “อัจฉริยะ” (เช่น หุน่ ยนต์ หรือ แว่นตาอัจฉริยะ) งานธุรการ
อาจเพิม่ ผลก�ำไรได้ในขณะทีค่ นงานต้องอดทนท�ำงานเหมือน และการจัดเก็บข้อมูลจะค่อยๆ ถูกเปลีย่ นเป็นระบบอัตโนมัติ
ซึ่งจะท�ำให้ต�ำแหน่งงานหายไป และพนักงานที่ยังอยู่จะต้อง
ทาสเป็นแรงงานนอกระบบการและค่าแรงต�่ำลงเรื่อยๆ
ท�ำงานหนักขึ้น คนงานส่วนใหญ่จะเห็นว่านายจ้างใช้เครื่อง
57. เทคโนโลยีสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนงานดัง
มือในการสอดส่องและควบคุมคนงานมากขึ้น
ต่อไปนี้:
61. แรงงานยังคงเป็นก�ำลังหลักในการขับเคลื่อนการผลิต
• เทคโนโลยีสามารถทดแทนแรงงาน
และบริการทั้งหมด แม้แต่ในประเทศที่มีความก้าวหน้าทาง
• เทคโนโลยีท�ำให้แรงงานท�ำงานหนักขึ้นในระหว่าง
เทคโนโลยีสูงก็ตาม ผลกระทบหลักจึงเป็นเรื่องการปรับ
กระบวนการท�ำงาน และ
โครงสร้างของงาน เราต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและความ
• เทคโนโลยีสามารถท�ำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างการ ท้าทายที่มีต่อคนงานอันเกิดจากการเร่งการเปลี่ยนแปลง
จ้างงานได้
ทางเทคโนโลยี การตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดจาก
58. เทคโนโลยียงั ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมวินย
ั คนงาน เทคโนโลยีสามารถใช้แนวทางการประเมินภัยคุกคามและ
แนวโน้มเชิงลบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลของ โอกาสที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ที่สมบูรณ์และสมดุลได้
54.

อ�ำนาจในความสัมพันธ์การจ้างงาน สะท้อนบริบทของระบบ 62. สหภาพแรงงานและรัฐบาลต้องท�ำงานร่วมกันเพื่อ
เศรษฐกิจที่ถูกครอบง�ำโดยบริษัทเอกชนที่ต้องการเพิ่มผล แก้ปัญหาอันเกิดจากช่องว่างทางทักษะ อาชีวอนามัยและ
ก�ำไรสูงสุด
ความปลอดภัย และการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใหม่ๆที่อาจ
เกิดขึน้ รวมถึงความเหลือ่ มล�ำ้ ทีอ่ าจเกิดในรูปการเปลีย่ นแปลง
59. ประสบการณ์ในอดีตแสดงให้เห็นว่าว่าการคาดการณ์
ในแง่รา้ ยเกีย่ วกับการว่างงานเนือ่ งมาจากเทคโนโลยีเป็นสิง่ ที่ ของลักษณะงาน และ/หรือ การจ้างงาน เนื่องจากการน�ำ
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราสามารถลดผลกระทบที่เกิดจาก เทคโนโลยีมาใช้ สมาชิกจะต้องร่วมมือและแบ่งปันนโยบาย
และกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คนงานและ
การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ
ดูแลรักษาหรือสร้างงานที่ดี
ได้แก่ ท�ำงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ การลด

การประชุมใหญ่ สิงคโปร์ 2018

เทคโนโลยีไม่ใช่สาเหตุเพียงอย่างเดียวของการ
เปลี่ยนแปลงในงานขนส่ง – และไม่ใช่แม้แต่สาเหตุหลักของ
การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในคุณภาพและความเสถียรของงานที่
เห็นได้ในสาขาขนส่ง การเปลี่ยนแปลงในสาขาขนส่งเกิด
การล่มสลายของการจ้างงานแบบ “มาตรฐาน” ดั้งเดิม
(งานเต็มเวลา งานประจ�ำ งานทั้งปี โดยได้รับสวัสดิการและ
สิทธิพิเศษตามปกติ) และ การขยายตัวของการจ้างงานที่
ไม่ได้มาตรฐาน (งานพาร์ทไทม์, งานไม่ประจ�ำ, ท�ำงานอิสระ
และงานแบบสัญญาจ้าง) นีเ่ ป็นผลโดยตรงของระบบเสรีนยิ ม
ใหม่ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการยกเลิกกฎระเบียบ และลิดรอน
สิทธิแรงงานและสหภาพแรงงาน

กระบวนการต่อเนื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจเปิดทางเลือกให้แก่สังคม ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสามารถรองรับมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น
สะท้อนรายได้ที่สูงขึ้นและอัตราการบริโภคที่สูงขึ้น (รวมทั้ง
บริการสาธารณะและการบริโภคภาคเอกชนและการบริโภค
รวม) เนื่องจากการใช้แรงงานในแต่ละชั่วโมงสามารถผลิต
สินค้าได้มากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงสามารถช่วยลดเวลา
ในการท�ำงานและสร้างรูปแบบการท�ำงานที่เหมาะส�ำหรับ
คนมีครอบครัวได้ แรงงานได้ต่อสู้เพื่อ (และได้รับชัยชนะ)
ทั้งในด้านรายได้ที่สูงขึ้นและเวลาท�ำงานที่สั้นลง – แม้ว่าใน
ทศวรรษที่ผ่านมาชัยชนะเหล่านั้นได้ถูกปล้นไปโดยนายจ้าง
และรัฐบาลที่ฝักใฝ่นายจ้าง นี่เป็นเรื่องของนโยบาย วันนี้
64. แพลตฟอร์มดิจิทัล (หรือบางครั้งเรียกว่า แพลตฟอร์ม
สังคมต้องตัดสินใจอีกครัง้ ว่าจะแบ่งปันเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไร
หรือ เศรษฐกิจแบบกิ๊ก) มีส่วนรับผิดชอบต่อการจ้างงานใน รายได้จากผลก�ำไรสามารถถูกกระจายสู่สมาชิกสังคมอย่าง
สาขาขนส่งที่ส�ำคัญและก�ำลังเติบโต ในสาขาขนส่ง
ทั่วถึงผ่านค่าจ้างที่สูงขึ้นและชั่วโมงการท�ำงานที่ลดลงหรือ
แพลตฟอร์มดิจิทัล (หรือแพลตฟอร์มการท�ำธุรกรรม) เป็น ก�ำไรส่วนนีจ้ ะถูกจับจองโดยโดยชนชัน้ สูงซึง่ เป็นคนกลุม่ น้อย
ตัวกลางออนไลน์ที่เชื่อมโยงและควบคุมการไหลเวียนของ ของสังคม
ข้อมูลระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย นายจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน
68. ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกก�ำหนดโดย “เทคโนโลยี”
และผู้บริโภค
ทัง้ หมดสะท้อนให้เห็นถึงทางเลือกทีส่ งั คมต้องตัดสินใจ และ
65. การวิเคราะห์เทคโนโลยีในการขนส่งต้องแยกแยะ
ในทางกลับกันทางเลือกทางสังคมเหล่านีจ้ ะสะท้อนให้เห็นถึง
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่าง ความสมดุลระหว่างอ�ำนาจของกลุ่มที่ก�ำลังแข่งขันกันและ
แท้จริงและปัจจัยอืน่ ๆ เราควรมุง่ ความสนใจไปทีก่ จิ กรรมร่วม ชนชั้นในสังคม หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า “เทคโนโลยี” จะท�ำให้
(ผ่านการหาสมาชิกใหม่ การรณรงค์และการส่งอิทธิพลต่อ รายได้ของกลุ่มคนงาน “ทักษะต�่ำ” ลดลง หรือน�ำไปสู่การ
นโยบาย) ที่สามารถปกป้องแรงงานขนส่งและท�ำให้มั่นใจได้ ขยายตัวของความไม่มนั่ คงและการท�ำงานทีไ่ ม่มคี วามแน่นอน
ว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยปรับปรุงชีวิตของเรา
เทคโนโลยีสามารถถูกใช้โดยกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์
ให้ตนเอง เพราะนายจ้างเป็นผูค้ วบคุมการลงทุนและการผลิต
66. “เทคโนโลยี” หมายถึงความรู้สะสมซึ่งช่วยให้เรา
สามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลายโดยใช้วธิ กี าร ชัดเจนว่าพวกเขามีอ�ำนาจเหนือกว่าในประเด็นนี้ แต่ในท้าย
และเครื่องมือที่ดีกว่า เทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถท�ำงาน ทีส่ ดุ มนุษย์ -ไม่ใช่เครือ่ งจักร – ทีเ่ ป็นคนก�ำหนดวิธกี ารท�ำงาน
ของเรา เครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ สิง่ ทีเ่ ราจะผลิตและเราจะแบ่งปัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรและปัจจัยการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้น เราสามารถ ผลงานจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราอย่างไร
ผลิตสินค้าและการบริการได้หลายหลายและในปริมาณที่
มากขึ้นได้ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
มีความเก่าแก่พอๆ กับมนุษยชาติเลยทีเดียว
63.

67.

ชั่วโมงการท�ำงานเฉลี่ย และความสามารถทางนโยบาย
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เทคโนโลยีและผลกระทบต่องาน
เป็นเรื่องง่ายที่จะสรุปว่าผลผลิตเฉลี่ยจากแรงงานที่
เพิ่มขึ้นควรท�ำให้จ�ำนวนคนงานลดลง ในกรอบการท�ำงานนี้
หากเทคโนโลยีช่วยให้การท�ำงานในปริมาณเท่าเดิมเสร็จได้
เร็วขึน้ ในขณะทีใ่ ช้คนงานน้อยลง แน่นอนว่านีค่ งเป็นผลลัพธ์
ที่ได้ แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและ
จ�ำนวนแรงงานมันซับซ้อนกว่านี้มากเนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพราะเหตุผลบางอย่างเทคโนโลยีใหม่ไม่สามารถ
ผลิตงานได้เร็วดังที่หลายคนคาดหวัง ในความเป็นจริงแล้ว
อัตราการเติบโตของผลผลิตจากฝีมือแรงงานได้ลดลงตั้งแต่
วิกฤตปี 2008 และแม้นว่าเมื่อใดที่ผลผลิตเริ่มเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วก็อาจจะมีหลายปัจจัยที่ช่วยลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อการจ้างงานทั้งหมด:
69.

70. อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีใหม่:

เทคนิคใหม่ ๆ ที่ถูกทดสอบและน�ำเสนอในสภาวะแวดล้อม
ที่มีการควบคุมหรือในห้องปฏิบัติการ (เช่นยานพาหนะไร้
คนขับในสาขาขนส่ง) อาจไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์
จริงในทันทีในหลายประเทศหรือในตลาด อาจต้องมีการ
แก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่าง
ปลอดภัยหรือเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม
และการยอมรับของผู้บริโภคอาจต้องใช้เวลา การหาแหล่ง
เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจชะลอการติด
ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
อุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กและมีทุนต�่ำ ด้วยเหตุผลเหล่านี้
คาดว่าการเติบโตของผลผลิตแรงงานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การท�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประหยัดแรงงานก็อาจไม่ได้ให้
ผลลัพธ์ดังคาด

การบริการ และเทคโนโลยีจ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและความ
สามารถของมนุษย์จำ� นวนมากในด้านนวัตกรรม วิศกรรม การ
ออกแบบ การผลิต การด�ำเนินการ และบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจัก
และอุปกรณ์ใหม่เป็นต้น การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ จึง
เกิดงานย่อยและต�ำแหน่งงานใหม่ๆ ในขณะที่มันก็ท�ำให้
งานหลายต�ำแหน่งหายไป (แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันใดๆ
ว่าทั้งสองลักษณะจะเท่ากันหรือเกิดขึ้นพร้อมๆ กันก็ตาม)
งานใหม่ทั้งหมดสามารถสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
อาจท�ำให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆ ด้วย
ความแตกต่างที่อาจจะเกิดขึ้นและความเหลื่อมของเวลา
ระหว่างการสูญหายไปของานบางต�ำแหน่งและการเกิด
ต�ำแหน่งงานใหม่ขึ้นมาหมายความว่าสิ่งส�ำคัญคือการท�ำให้
คนงานสามารถเปลี่ยนจากงานเก่าไปสู่งานใหม่ได้ง่าย
72. การเปลี่ยนแปลงของความต้องการทั้งหมด

ส�ำหรับผลิตผล:

ความต้องการที่มากขึ้นอาจน�ำไปสู่ผลผลิตที่สูงขึ้นซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การควบคุมผลกระทบ
ของผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อความต้องการแรงงาน ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมามักกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทต่างก็เร่งหา
ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างผลก�ำไรที่เปิดให้จาก
เทคโนโลยีใหม่ ๆ การใช้จ่ายด้านทุนที่เพิ่มขึ้นจะสามารถ
สร้างงาน (ตัวอย่างของการใช้จ่ายด้านทุน เช่น การเปิดตัว
รถไฟในศตวรรษที่ 19 การขยายตัวของการผลิตจ�ำนวนมาก
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 และการได้รับความนิยมของ
ไมโครคอมพิวเตอร์ในทศวรรษที่ 1990) อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบนั ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วส่วนใหญ่กำ� ลังเผชิญเศรษฐกิจ
71. การท�ำงานกับเทคโนโลยีใหม่และงานใหม่ท่ี
ซบเซาและการใช้จ่ายเงินทุนลดลง ดังนั้นการสร้างงานจึง
เกิดขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยี:
เทคโนโลยีไม่ใช่แรงจากภายนอกที่เป็นตัวเปลี่ยนแปลงการ จะลดลง รายได้ที่สูงขึ้นกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค
ท�ำงานของเรา เทคโนโลยีสะท้อนความพยายามของมนุษย์ มากขึ้นด้วย ส�ำหรับในสาขาขนส่งนั้นความต้องการพื้นฐาน
ในการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตของสินค้าและ ส�ำหรับบริการขนส่งที่มากขึ้นจะช่วยชดเชยการว่างงานที่
20

เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ความสามารถใน
การเติบโตด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพื่อรับมือกับการ
สูญเสียงานด้านเทคโนโลยีถูกกดโดยวินัยการเงินที่เข้มงวด
ค่าแรงซบเซาและความไม่มนั่ คงทัว่ ไปทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามใช้จ่าย
เงินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานในภาวะที่เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีคงพอจะช่วยในเรือ่ งการจ้างได้บา้ ง
การสร้างงานหรือการเปลี่ยนแปลงงานจะถูกก�ำหนดโดยวิธี
การที่เราผลิตและบริโภคสินค้ารวมถึงการใช้บริการเพื่อแก้
ปัญหาภัยคุกคามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ

และเป็นวงกว้าง รวมไปถึงการจะเกิดการว่างงานจ�ำนวน
มากเพราะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีก็ไม่น่าจะเป็นจริง

นอกเหนือจากนั้น ยังมีงานอีกหลากหลายต�ำแหน่งใน
ระบบเศรษฐกิจ (รวมถึงหลากหลายอาชีพในภาคบริการ) ที่
จะไม่ได้รบั ผลกระทบหนักจากระบบอัตโนมัติ แต่จะไม่สนใจ
ความท้าทายจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ในบางอุตสาหกรรม
อาชีพ และภูมิภาคก็คงไม่ได้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในสถานประกอบการ (รวมถึงการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ
และก�ำก�ำดูแลโดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ) จะท�ำให้คุณภาพ
การท�ำงานลดลงและเป็นการลิดรอนสิทธิคนงานได้อย่างที่
เราคาดไม่ถึง การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่
73. การจัดล�ำดับความส�ำคัญขององค์กร:
สามารถทดแทนงานได้โดยทั่วไปและไม่น่าจะส่งผลกระทบ
คนงานที่ไม่ต้องท�ำงานในต�ำแหน่งที่แทนที่ด้วยเทคโนโลยี ต่อความต้องการแรงงานโดยรวม แน่นอนมันจะเปลี่ยน
ใหม่ๆ อาจได้รบั มอบหมายให้ทำ� งานอืน่ ภายในองค์กรของตน ลักษณะของงานและคุณภาพของงาน
ได้โดยไม่มผี ลกระทบต่อปริมาณรวมของการผลิต ยกตัวอย่าง
เช่น สมมติว่าพนักงานขายหรือตรวจสอบตั๋วถูกปรับเปลี่ยน 76. ดังนั้น ยุทธศาสตร์ของขบวนการแรงงานไม่ใช่การ
ไปท�ำหน้าที่ใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการ พยายาม “หยุด” เทคโนโลยี แต่เป็นการให้ความส�ำคัญกับ
ให้บริการ (เช่น บริการที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมแก่ผู้ พลังของเราเพือ่ ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกเทคโนโลยี
ชนิดไหนมาใช้และเทคโนโลยีเหล่านี้จะประยุกต์ในระดับ
โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม) ในตัวอย่างนี้
องค์กรจะยังคงใช้แรงงานของตนต่อไปแม้ว่าเทคโนโลยีจะ นโยบายได้อย่างไร เราต้องมั่นใจว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้อง
ท�ำให้จ�ำนวนพนักงานลดลง อย่างไรก็ตามจะท�ำอย่างนี้ได้ สร้างประโยชน์ให้แก่คนงานและสังคมให้มากที่สุด และการ
บริษัทจะต้องให้ความส�ำคัญกับเรื่องอื่น ๆ ก่อนให้ความ รันตีว่าจะมีเงินการชดเชยและการสนับสนุนให้แก่คนงานที่
ได้รับผลกระทบในทางลบในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ส�ำคัญต่อการท�ำก�ำไรซึ่งเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจโดย
รวมปฏิบัติเหมือนกันเท่านั้น นายจ้างเอกชนจ�ำนวนมากจะ
ปฏิเสธการจัดล�ำดับความส�ำคัญแบบนี้ แต่มันเป็นไปได้ที่
องค์กรจะสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันก็
ปกป้องระดับการจ้างงานได้ - หากต้องการที่จะท�ำ
75.

ด้วยเหตุผลนี้ เราคงสรุปไม่ได้ว่าการเข้ามาของ
เทคโนโลยีใหม่คือสาเหตุของการลดความต้องการแรงงาน
– และทีม่ กี ารคาดการณ์วา่ จะมีตำ� แหน่งงานหายไปอย่างมาก
74.
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่
ในสาขาขนส่ง
งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบด้านการจ้างงาน
จากเทคโนโลยีได้ระบุวา่ การขนส่งมีความอ่อนไหวต่อการน�ำ
ระบบอัตโนมัติมาใช้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นว่างานขนส่ง
จ�ำนวนมากอาจประสบปัญหาหากมีการใช้ระบบขนส่งไร้
คนขับ โดยทีย่ านยนต์สามารถถูกควบคุมได้โดยระบบอัตโนมัติ
เทคโนโลยีเหล่านี้มีการใช้งานแล้วในสภาพแวดล้อมที่มีการ
ควบคุม ซึง่ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ยานพาหนะอืน่ และคนเดินเท้า
ยังเป็นข้อจ�ำกัด ระบบน�ำทางและระบบการสื่อสารควรถูก
บูรณาการกันอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมการ
เข้าออกของรถไฟและรถไฟใต้ดิน การควบคุมรถบรรทุกใน
พื้นที่ก�ำหนด (เช่นในเหมืองหรืออุตุสาหกรรม) และรถรับส่ง
ไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ ข้อจ�ำกัดการบริการ การวางเส้นทาง
ไว้ล่วงหน้า ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ (ในสภาพแวดล้อมที่
มีการควบคุม) ได้ท�ำให้เกิดการคาดการณ์ว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่
จะตกงานในหลายปีข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาด
แรงงานเป็นอย่างมาก
77.

ไม่ใช่หดตัว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้รับเสียง
วิจารณ์น้อยก็ก�ำลังมีความคืบหน้าในการขนส่งทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริการจัดการและงานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล การใช้แอพพลิเคชันเหล่านี้ไม่จ�ำเป็นต้องปรับ
โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย เงินทุน และการยอมรับจาก
สาธารณะในการเทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ พวกเขาจึง
สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วหรือธุรกิจส่วนตัว โดยไม่
สนใจหรือใส่ใจต่อสาธารณชน

ตัวอย่างของแอพพลิเคชันที่เพิ่มขึ้น ได้แก่:
• การระบุต�ำแหน่ง ความเป็นท้องถิ่น และความสามารถ
ในการท�ำแมปปิ้ง
• เทคโนโลยีการติดตามและเฝ้าระวังเพือ่ ติดตามต�ำแหน่ง
ยานพาหนะและพนักงาน
• พนักงานขับผู้ช่วย ระบบเซนเซอร์ และการสนับสนุน
การรับรู้ (ระบบขับขี่อัตโนมัติ);
• เทคโนโลยียานพาหนะเชื่อมต่อช่วยให้สามารถประสาน
78. อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขั้นในเร็ววันนี้
งานและสื่อสารกันได้ดีขึ้นทั่วทั้งกองยานพาหนะ
เนื่องจากการสร้างระบบสาธารณูประโภคพื้นฐาน การ
• การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) การเรียนรู้
เชิงลึกและการใช้อลั กอริทมึ่ (ในวางแผนเส้นทาง การให้
เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย การระดมทุน และการยอมรับ
บริการและการติดต่อกับลูกค้า)
ของผู้บริโภคทีต้องใช้เวลาหลายปี ในขณะเดียวกันการจ้าง
งานของพนักงานขับในโหมดการขนส่งส่วนใหญ่มกี ารเติบโต • การใช้คอมพิวเตอร์สำ� หรับจัดการข้อมูลอย่างกว้างขวาง
รวมถึงข้อมูลพนักงานขับรถ (เช่น ระบบจัดการเอกสาร
ไร้กระดาษ)
“มีการน�ำระบบไร้คนขับไปใช้แล้วใน
• ระบบจ�ำหน่ายตัว๋ และจ่ายเงินอัตโนมัตสิ ำ� หรับการขนส่ง
บางพื้ นที่ในสภาวะ ที่มีการควบคุม
ผู้โดยสาร และ
แต่รถไร้คนขับยังมีข้อจ�ำกัด
• ระบบซ่อมบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบแบบอัตโนมัติ ซึ่ง
จะลดความจ�ำเป็นในการตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุงโดย
ในด้านการปฏิสัมพั นธ์
ใช้มนุษย์
กับยานพาหนะอื่นๆ
79. ระดับความรุนแรงที่การขนส่งแต่ละรูปแบบได้รับ
ผลกระทบเนือ่ งจากการใช้เทคโนโลยีสำ� หรับการผลิตทีแ่ ตกกัน
รวมถึงคนเดินเท้า”
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ออกไป (และนั่นคือการจ้างงาน) งานทุกประเภทจะได้รับ
ผลกระทบ:
80. การบิน:

เทคโนโลยีทำ� ให้การท�ำงานควบคุมจราจรทางอากาศ เครือ่ งบิน
และรถบริการ สามารถท�ำได้จากระยะไกล และการใช้งาน
หุ่นยนต์ที่แพร่หลายขึ้น (โดยอาจใช้หุ่นยนต์ทั้งหมด หรือใช้
หุน่ ยนต์ควบคูก่ บั มนุษย์) งานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ได้แก่ นักบิน
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และงานสนับสนุนอื่นๆ
ในสนามบิน (รวมถึงการจัดการสัมภาระ บริการลูกค้าและ
บริการอาหาร) ในขณะที่อากาศยานไร้คนขับยังต้องใช้เวลา
อีกหลายปีในการพัฒนาทีเ่ ห็นได้ขณะนีค้ อื มีการลงทุนจ�ำนวน
ส�ำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุน
การท�ำงานของนักบินในเครื่องบินที่ก�ำลังประจ�ำการอยู่

82. รถไฟระยะไกล:

ก�ำลังมีการทดลองวิ่งรถไฟระยะไกลไร้คนขับในประเทศ
เยอรมันนี สวิสเซอแลนด์ ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย และประเทศ
อื่นๆ เนื่องจากรถไฟระยะไกลสามารถวิ่งในพื้นที่กว้างใหญ่
และมีการควบคุมน้อย รถไฟเหล่านี้จึงจ�ำเป็นต้องมีเซนเซอร์
หลายตัวและระบบตัดสินใจอัตโนมัติราคาแพง - รวมถึง
การตรวจจับสิ่งกีดขวางบนราง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องมี
การ่วมมือกันระหว่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐานของราง
มีอายุการใช้งานหลายปี ซึ่งท�ำให้การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเกิดขึ้นได้ไม่ง่าย ต�ำแหน่งงานที่จะได้รับผลกระทบ
แน่นอนรวมถึงพนักงานขับรถไฟ ช่างซ่อมบ�ำรุง และต�ำแหน่ง
งานด้านการสื่อสาร
83. การขนส่งทางถนน (สินค้า):

ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของโครงสร้างพื้นฐานและระเบียบข้อ
บังคับ การวางแผนการขนส่งสินค้าทางบก (โดยมีรถบรรทุก
ระบบรถไฟใต้ดินในเขตเมืองได้น�ำเทคโนโลยีไร้คนขับมา
หลายประเภทท�ำงาน “แน่น” คล้ายกับรถไฟซึ่งถูกควบคุม
ใช้ งานที่ได้รับผลกระทบรวมถึง พนักงานขับรถ พนักงาน
โดยพนักงานคนเดียว) อาจเกิดขึน้ ภายในห้าปี ระบบสนับสนุน
บริการลูกค้า และเจ้าหน้าควบคุมระบบ สมาคมการขนส่ง
พนักงานขับรถรูปแบบอื่นๆ (โดยที่คนขับไม่ต้องควบคุมการ
สาธารณะระหว่างประเทศ (2016) รายงานว่ามีรถไฟใต้ดิน
ท�ำงานแบบต่อเนื่องขณะอยู่บนรถ) อาจจะเกิดได้เร็วกว่านี้
55 สายเป็นระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบใน 37 เมือง
การท�ำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปส�ำหรับงานขับขี่ไม่น่าจะ
(ส่วนใหญ่ในยุโรปและเอเชีย) ให้บริการเป็นระยะทางรวม
ออกแบบส�ำหรับให้ท�ำงานเป็นระยะเวลานานขึ้น งานที่ได้
กว่า 800 กิโลเมตรโดยคิดเป็น 6% ของโครงสร้างพื้นฐาน
รับผลกระทบจะรวมถึงพนักงานขับรถ พนักงานสื่อสาร
ของระบบรถไฟใต้ดินทั่วโลก การน�ำระบบควบคุมรถไฟ
พนักงานสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และอื่นๆ
อัตโนมัตแิ ละความก้าวหน้าในด้านการสือ่ สารเป็นก้าวทีส่ ำ� คัญ
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระดับการจ้างงาน คาดว่าการใช้ 84. การขนส่งทางถนน (ผู้โดยสาร):
รถไฟอัตโนมัติและระบบตั๋วอัตโนมัติในระบบรถไฟใต้ดินจะ รถขนส่งขนาดเล็กและรถรับส่งไร้คนขับถูกน�ำมาใช้งานใน
ขยายตัวมากขึ้น ในหลายประเทศการใช้รถไฟอัตโนมัติแบบ ระบบควบคุมเส้นทางหลายแห่งทั่วโลก เช่น เกาหลีใต้
เต็มรูปก�ำลังกลายเป็นรูปแบบการให้บริการรถไฟที่เห็นได้ ลอนดอน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การทดลองรถยนต์ไร้
ทั่วไป พนักงานขับรถจะท�ำหน้าที่ควบคุมขบวนรถพร้อมกับ คนขับก�ำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่จนถึงปัจจุบนั ส่วนใหญ่
รับผิดชอบความปลอดภัยของผู้โดยสาร ITF จ�ำเป็นต้อง ยังเป็นการทดลองในสภาพแวดล้อมภายใต้การควบคุม แต่
สนับสนุนสหภาพแรงงานรถไฟที่ก�ำลังต่อค้านการขยายตัว การน�ำรถไร้คนขับมาใช้งานบนถนนจริงก็ยังต้องใช้เวลาอีก
ของการให้บริการรถไฟอัตโนมัติเต็มรูปเพื่อรักษามาตรฐาน หลายปี งานจ�ำนวนมากจะได้รับผลกระทบจากรถไร้คนขับ
ความปลอดภัยส�ำหรับผู้โดยสารและพนักงานรถไฟเอง การ รวมถึงผู้ควบคุมยานพาหนะส�ำหรับขนส่งสินค้าน�้ำหนักมาก
รณรงค์กับองค์กรต่างๆ และผู้โดยสารจะส่งเสริมให้รถไฟมี ปานกลางและน�้ำหนักเบา พนักงานขับรถส่งของ พนักงาน
ขับรถแท็กซี่ พนักงานสื่อสารและด้านโลจิสติกส์และอื่นๆ
ความปลอดภัย4
อีกมาก
81.

4

รถไฟขนส่งผู้โดยสาร:

เนื้อหาจาก RMT สหราชอาณาจักร
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สหพั นธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ

การประชุมใหญ่ สิงคโปร์ 2018

เทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดระเบียบการท�ำงาน
85. ชิปปิ้งและการขนส่งทางแม่น้ำ� ล�ำคลอง:

การควบคุมการท�ำงานของเรือน่าจะเป็นการน�ำเทคโนโลยี
อัตโนมัติไปใช้ในระยะเวลาอันใกล้ที่สุด กัปตันเรือ ลูกเรือ
เจ้าหน้าที่น�ำร่อง และเจ้าหน้าที่สื่อสาร เป็นงานที่จะได้รับ
ผลกระทบจากกระแสใหม่นี้ มีงานหลายส่วนในเรือทีม่ กี ารน�ำ
ระบบอัตโนมัติมาใช้เรียบร้อยแล้ว และต้นแบบเรืออัตโนมัติ
เต็มรูปก�ำลังถูกพัฒนา แม้ว่าการน�ำเรืออัตโนมัติเต็มรูปมา
ใช้จริงจะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายระหว่างประเทศยกใหญ่
ก็ตาม เทคโนโลยีโดรนใต้ทะเลก็ก�ำลังมีการพัฒนา
86. ท่าเรือ:

งานขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือเป็นงานหนึ่งในสาขาขนส่งที่ได้รับ
ผลกระทบมากทีส่ ดุ จากการใช้ระบบอัตโนมัตสิ ำ� หรับการโหลด
และเครื่องจักรระบบกระสวย การลงทุนทุนขนาดใหญ่จาก
ส่วนกลางในท่าเรือและสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมท�ำให้
อุตสาหกรรมนี้สามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติ
ได้เร็วกว่าสาขาอื่นๆ คาดว่าระบบอัตโนมัติของท่าเรือต่างๆ
จะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีข้างหน้านี้ รวมถึงการใช้ระบบ
อัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นในการด�ำเนินงานของลานคอนเทนเนอร์,
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ใช้การขนส่งหลายรูปแบบและการ
ด�ำเนินงานด้านอื่นๆ เช่นกัน งานที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
ผูค้ วบคุมรถเครน คนงานขนถ่ายสินค้า พนักงานควบคุมระบบ
พนักงานขับรถและอื่นๆ
87. การจัดส่งและคลังสินค้า:

อัตโนมัติ โดรน และรถเข็นไร้คนอัตโนมัติ งานพนักงานขับ
เพื่อส่งพัสดุเร่งด่วนในเขตเมืองจะได้รับผลกระทบ
ผลกระทบในระยะยาวต่อการจ้างงานจะเพิ่มมากขึ้น
หากเทคโนโลยีแบบใช้การขนส่งหลายรูป หุ่นยนต์ท�ำงาน
ขนถ่าย และแม้แต่โดรนติดล้อส�ำหรับส่งของกลายเป็นสิ่ง
ปกติธรรมดา งานที่ได้รับผลกระทบจะรวมถึงพนักงาน
ด�ำเนินงานคลังสินค้า พนังกงานขับรถยกและรถเครน
พนักงานขับรถส่งของ “เร่งด่วน” ในเขตเมือง เจ้าหน้าที่
ธุรการและวางแผน และต�ำแหน่งอื่น ๆ
88.

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิรซ์ ได้รบั แรงผลักดัน
จากความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือการค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิม ราคาทีต่ ำ�่ กว่า ความเร็วในการจัดส่ง และการควบคุม
ข้อมูลเปลี่ยนสถานที่และวิธีการจัดส่งพัสดุ Amazon และ
Alibaba ก�ำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อของผู้บริโภค
และพยายามควบคุมและท�ำลายห่วงโซ่อุปทาน ร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิมขนาดใหญ่เช่น Walmart และ Ikea ก�ำลังเข้าสู่
อีคอมเมิร์ซและใช้รูปแบบการท�ำธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก�ำลังเปลี่ยนแปลงสถานที่ ความเข้มข้น
และวิธีการจ้างงานตลอดจนรูปแบบการจัดส่งสินค้าตามโซ่
อุปทานทั่วโลก5
89.

90. อุตสาหกรรมขนส่งอื่นๆ:

การพัฒนาเทคโนโลยีนอกเหนือสาขาขนส่งอาจส่งผลต่อ
งานบริการสนับสนุนด้านการขนส่งในคลังสินค้า โลจิสติกส์ การขนส่งได้เช่นกัน การพิมพ์แบบ 3D และเทคโนโลยีอื่นๆ
และงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความอ่อนไหวต่อการน�ำระบบอัตโนมัติ จะสร้างโอกาสให้เกิดโรงงานผลิตแบบกระจายโดยโรงงาน
มาใช้มาก หุ่นยนต์คลังสินค้าและระบบการจัดการแรงงาน จะไปอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
ดิจิทัลถูกน�ำมาใช้จนเป็นเรื่องปกติในหลายองค์กรที่มีมูลค่า การค้า การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส�ำหรับการประสาน
การลงทุนสูง (เช่นการด�ำเนินงานของ Amazon) UPS
งานด้านการขนส่งและการส่งสินค้าอาจน�ำไปสู่การ
FedEx และ DHL และ บริษัทจัดส่งข้ามชาติก�ำลังทดลอง เปลี่ยนแปลงการจ้างงานจากผู้ให้บริการขนส่งแบบดั้งเดิม
ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการจัดส่ง เช่น ศูนย์รับสิ่งของ ไปสู่รูปแบบธุรกิจอื่นๆ
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ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง
การจัดระเบียบการท�ำงานอย่างมหาศาลในระดับนานาชาติ
การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในด้านเศรษฐกิจและการเมืองนับตั้งแต่ช่วงปลาย
ทศวรรษ 1970: วิกฤติเศรษฐกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดนัก
เศรษฐศาสตร์สำ� นักเคนส์(Keynesianism) ไปสูเ่ สรีนยิ มใหม่
การลดกฎระเบียบและการเพิ่มขึ้นของความเป็นนานาชาติ
ของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแบ่งงาน
ระหว่างประเทศ โครงสร้างของธุรกิจ การพัฒนาทางเทคโนโลยี
และสภาพการท�ำงาน ความสัมพันธ์ดา้ นพลังงานได้เปลีย่ นไป
อย่างมากจากแรงงานทุนและจากสหภาพการค้าและสถาบัน
เพือ่ ประชาธิปไตยให้แก่ บริษทั ข้ามชาติและสถาบันการเงิน

สิ่งส�ำคัญคือต้องแยกแยะระหว่างการเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลยีการผลิต (ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณการผลิตและ
คุณภาพของสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงงานบริการเช่นกัน) และ
การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติในการท�ำงานและความสัมพันธ์
ในการจ้างงาน (ซึ่งเป็นตัวก�ำหนดวิธีการจัดระเบียบการ
ท�ำงานและค่าจ้าง) เทคโนโลยีมักถูกใช้เป็นข้ออ้างในการ
เปลี่ยนระเบียบการท�ำงาน ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึง
กระบวนการทางสังคม แนวโน้มเชิงลบล่าสุดในโลกการ
ท�ำงานสมัยใหม่มักจะ “ต�ำหนิ” เทคโนโลยี – เช่น ความ
ซบเซาของเศรษฐกิจ หรือการลดลงของรายได้ของแรงงาน
การขยายตัวงานทีไ่ ม่มนั่ คงหรือไม่แน่นอน รวมถึงการท�ำงาน
บนแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่แนวโน้มเหล่านี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด ตรงกันข้ามมันสะท้อนให้เห็น
92. การท�ำงานในทุกสาขาถูกเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลาย
ถึงวิวฒ
ั นาการในความสัมพันธ์ทางสังคมและล�ำดับชัน้ อ�ำนาจ
ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเติบโตของการจ้างงานที่ไม่มั่นคง ที่ก�ำหนดรูปแบบการจัดระเบียบการท�ำงาน
หรือไม่แน่นอน งานที่ไม่มีความมั่นคงมาในหลายรูปแบบ
ได้แก่ งานชั่วคราวหรืองานสัญญาจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 94. สาขาขนส่งได้น�ำรูปแบบการจ้างงานที่ไม่มั่นคงมาใช้
งานไม่สม�่ำเสมอหรืองานมีสัญญาจ้างแต่ไม่รับประกันชั่วโมง ความต้องการและความสามารถของนายจ้างในการเข้าถึง
ท�ำงานขัน้ ต�ำ่ (zero-hours) การท�ำงานในรูปแบบผูร้ บั เหมา แรงงานทีม่ คี วามยืดหยุน่ และไม่มนั่ คง ค่าใช้จา่ ยในการเปลีย่ น
อิสระและรูปแบบอื่น ๆ ของการท�ำงานด้วยตนเอง และ
และความเสี่ยงต่อคนงาน และหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่และ
การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลหรือออนไลน์เพื่อรับสมัครและจัด ความรับผิดชอบในการจ้างงานแบบดั้งเดิมท�ำให้เกิดการ
ระเบียบแรงงาน การเติบโตของงานที่ไม่แน่นอนท�ำให้เกิด จ้างงานทีไ่ ม่มนั่ คง เทคโนโลยีรปู แบบใหม่อาจจะท�ำให้เรือ่ งนี้
ความท้าทายพื้นฐานต่อรูปแบบการจ้างงานแบบดั้งเดิมเป็นไปได้งา่ ยขึน้ - แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่าการเปลีย่ นแปลง
และวิธีการดั้งเดิมในการควบคุมการท�ำงานและเพื่อสร้าง ในการจัดระเบียบการท�ำงานเกิดจากเทคโนโลยี
ความมั่นใจในมาตรฐานขั้นต�่ำ ตัวอย่างเช่น กฎระเบียบ
แรงงานแบบดัง้ เดิมมักไม่รวมถึงแรงงานชัว่ คราวหรือแรงงาน 95. การใช้ผู้รับเหมาอิสระในงานขนส่งหลายประเภท
อิสระ และแน่นอนว่าเป็นเรื่องยากที่จะบังคับใช้มาตรฐาน (รวมทัง้ ผูใ้ ห้บริการจัดส่ง รถแท็กซี่ และรถบรรทุก) มีประวัติ
เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มี อันยาวนาน การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแบบแนวตั้งมีความ
การควบคุมไม่ดี ในบางกรณี การหลบเลี่ยงข้อบังคับดั้งเดิม ซับซ้อนมากขึ้นในสาขาขนส่งและโลจิสติกส์การขนส่งมีผล
และความรับผิดชอบในการจ้างงานกระตุ้นการเติบโตของ ต่อความไม่แน่นอนของงานในสาขาขนส่ง เมื่อไม่นานมานี้
สาขาขนส่งได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่ไม่แน่นอนในตอนแรก
ดิจิทัล - ซึ่งรวมถึงธุรกิจแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงที่สุด (หรือ
น่าอับอาย) บริการรถ Uber การเติบโตของธุรกิจขนส่งบน
91.

93.
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แพลตฟอร์ม (รวมถึงการให้บริการเรียกรถ บริการจัดส่ง
• ผูท้ ำ� งานมักจะต้องดูแลค่าใช้จา่ ยของอุปกรณ์การท�ำงาน
เอกสารและสินค้า และบริการจัดส่งพัสดุและการขนส่งสินค้า
ด้วยตนเอง
ระหว่างประเทศ) ท�ำให้กงั วลว่าสาขาขนส่งอาจเปลีย่ นแปลง • กิจการที่จัดระเบียบการท�ำงานมักจะแตกต่างจากผู้ใช้
โดยระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มกว้างขวางขึ้น ในกรณีอื่นๆ
ปลายทางหรือผู้บริโภคขั้นสุดท้ายของผลิตผล โดย
งานขนส่งอาจเพิ่มความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของ
เปรียบกับสามเหลี่ยมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ใช้
ลูกค้าสาขาขนส่งที่มีอยู่: ตัวอย่างเช่น การเติบโตของการค้า
ปลายทาง และตัวกลาง (เช่น หน่วยงานจ้างเอเย่นต์
ปลีกแบบออนไลน์อาจท�ำลายความต้องการส�ำหรับผู้ขนส่ง
หรือแพลตฟอร์มดิจิทัล) และ
ที่มีอยู่เดิม (เช่น ผู้จัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ส�ำหรับเครือข่าย • รูปแบบของตัวกลางดิจิทัลบางประเภทมักใช้ในการ
ค้าปลีกรายใหญ่) ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นความ
ส�ำหรับการจ่ายค่ารแงท�ำงาน ควบคุมดูแล ส่งมอบให้
ต้องการของผู้อื่น (เช่น บริษัทบริการจัดส่งเอกสการและ
กับลูกค้ารายสุดท้าย และอ�ำนวยความสะดวกในการ
จัดส่งของขนาดเล็ก)
ช�ำระเงิน
เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าอะไร
เป็นเรือ่ งใหม่เกีย่ วกับรูปแบบใหม่ของงานทีไ่ ม่มนั่ คง ลักษณะ
ส�ำคัญของการท�ำงานทีไ่ ม่แน่นอนในปัจจุบนั ไม่ใช่เรือ่ งแปลก
ใหม่ แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ถูกน�ำมาใช้อย่างสม�่ำเสมอใน
การจ้างงานที่มีค่าจ้างมานับร้อย ๆ ปี: นับตั้งแต่รุ่งอรุณของ
แรงงานค่าจ้างในช่วงแรก ๆ ของลัทธิทนุ นิยม ความไม่มนั่ คง
ของงานทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับแพลตฟอร์มดิจทิ ลั
สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ทางสังคม
และความสมดุลของพลังงานอย่างมาก ไม่ใช่นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีแค่นั้น
96.

นอกเหนือจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส�ำหรับการจัด
ระเบียบและจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงานคุณลักษณะ
ทั้งหมดเหล่านี้มีประวัติอันยาวนานในตลาดแรงงานที่มีการ
แข่งขัน การใช้มีทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทศวรรษที่ผ่านมา
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
98.

ปัจจัยหลายอย่างท�ำให้เกิดการขยายตัวของรูปแบบ
การจ้างงานที่ไม่มีความมั่นคง (รวมถึง การจ้างงานแบบ
ผู้รับเหมา งานชั่วคราว หรืองานชั่วคราวและการท�ำงานบน
แพลตฟอร์มแบบดิจิทัล) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อให้มันใจ
ว่าเทคโนโลยีมีบทบานส�ำคัญ: โดยการอนุญาตให้นายจ้าง
97. พิจารณาลักษณะส�ำคัญของการท�ำงานที่ไม่มีความ
สามารน�ำแรงงานที่ไม่มีงานมากนัก มอบหมายงานพวกเขา
มั่นคงในปัจจุบัน:
และดูแลตรวจสอบ และค่าจ่ายค่าแรง ภาวะเศรษฐกิจที่มี
มากขึ้นมีความส�ำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมี
• เป็นงานทีเ่ รียกตามต้องการเมือ่ มีลกู ค้า หรือ เมือ่ จ�ำเป็น
แรงงานทีไ่ ม่ถกู ใช้งานจ�ำนวนมาก (เห็นได้จากจ�ำนวนผูว้ า่ งงาน
(on demand) คนงานท�ำงานเพียงแค่ในเวลาที่ลูกค้า
คนงานที่ท�ำงานไม่เต็มที่และไม่มีใจ) เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น
ต้องการบริการ และไม่มีการรับประกันว่าจะมีงาน
ส�ำหรับกลยุทธ์การจัดหาพนักงานที่ไม่มีความมั่นคงในส่วน
สม�่ำเสมอ
ของนายจ้าง ถ้าพวกเขาไม่มนั่ ใจว่าจะมีการคัดเลือกทรัพยากร
• การท�ำงานได้รบั ผลตอบแทนโดยใช้หลักจ่ายตามชิน้ งาน
แรงงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อถึงเวลา
ส�ำหรับงานที่ไม่ต่อเนื่องผู้ท�ำงานจะได้รับเงินรายครั้ง
จ�ำเป็น นายจ้างจะรู้สึกกดดันมากขึ้นในการเสนองานที่
ตามท�ำงานท�ำ หรือได้รับค่าแรงตามผลิตผลไม่ใช่ให้
มั่นคงและเป็นงานประจ�ำให้แก่คนงาน อีกปัจจัยหนึ่งที่เอื้อ
ค่าแรงตามเวลาท�ำงาน;
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ให้เกิดงานที่ไม่มีความมั่นคง คือ การใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับ
แรงงานและมาตรฐานขั้นต�่ำที่ไม่สอดคล้องกัน หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลท�ำงานเชื่องช้ากว่าจะยอมรับถึงความเสี่ยงที่เกิด
จากคุณภาพของงานเมื่อมีการขยายงานของงานที่ไม่มี
ความั่นคง และการหลีกเลี่ยงระเบียบแรงงานแบบเดิม พวก
เข้าล้มเหลวในการเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่อจะได้ครอบง�ำคน
งานในที่ท�ำงานไม่มีความมั่นคง ซึ่งปกติเรียก “งานอิสระ”
และเป็นประเภทงานที่ก�ำลังเติบโต

แบบดั้งเดิม (เช่น การรถแท็กซี่ด้วยตัวเอง หรือโทรศัพท์ไป
ที่ศูนย์รถแทกซี่) แต่บริการรถแท็กซี่สามารถใช้ระบบเรียก
รถทางเว็บโดยไม่ต้องใช้กลยุทธ์การจ้างงานที่ไม่มั่นคงเช่น
เดียวกับ Uber (ในความเป็นจริง บริษัทรถแท็กซี่หลายแห่ง
ก็ใช้เทคโนโลยีการเรียกรถแบบเดียวกัน) ความแตกต่างพื้น
ฐานระหว่าง Uber และบริษัทรถแท็กซี่แบบดั้งเดิม คือ
การระเบียบการท�ำงานในการด�ำเนินธุรกิจ คนขับรถของ
Uber จัดหาพาหนะของตัวเอง จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง (รวมถึง ค่าเสื่อมราคา ค่าเชื้อเพลิงและค่าบ�ำรุง
รักษา) และจะได้รับเงินจาก Uber แบบค่าโดยสารต่อเที่ยว
(โดยไม่มกี ารรับประกันรายได้รายชัว่ โมงหรือรายวัน) โมเดลนี้
ช่วยให้ Uber มีก�ำไรที่เหมาะสมจากการให้บริการรถแท็กซี่
แต่ไม่มเี งินทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็นเจ้าของและการควบคุม
ยานพาหนะ การซื้อใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ การ
ควบคุมการเรียกและส่งรถแทกซี่จากส่วนกลางท�ำให้บริษัท
มีอ�ำนาจในการสร้างรายได้นี้ การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่นี้
ขึ้นอยู่กับอ�ำนาจของนายจ้างเอกชนที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในรูปแบบที่ช่วยเพิ่มผลก�ำไรของบริษัท ในขณะที่การบ่อน
ท�ำลายรายได้และความมั่นคงของคนงานที่ให้บริการ สรุป
โดยสั้น ผลกระทบแบบก้าวกระโดดจาก Uber ที่มีต่อการ
ท�ำงานแท็กซีไ่ ม่ควรถูกไม่ใช่มาจากเทคโนโลยี ความแตกต่าง
ระหว่างเทคโนโลยีแท้และลักษณะของความสัมพันธ์ในการ
จ้างงานจะปรากฏในธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ เช่นกัน

ความซ้อนทับกันระหว่างเทคโนโลยีใหม่และความ
สัมพันธ์ในการจ้างงานใหม่จะปรากฏชัดในกรณีที่เป็นที่รู้จัก
อย่างดี คือ Uber (และบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมที่ก�ำลัง
เติบโตนี้) ธุรกิจเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่การท�ำงานของแท็กซี่
แบบเดิมโดยอาศัยระบบการจับคูแ่ บบดิจทิ ลั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และราคาที่ต�่ำกว่า คนขับรถไม่ถือว่าเป็นลูกจ้าง แต่โดย
ส่วนใหญ่มักเป็นผู้รับเหมาเอง (แม้ว่าสถานะดังกล่าวจะถูก
โต้แย้งโดยกระบวนการทางกฎหมายในหลายประเทศก็ตาม)
Uber ตั้งค่าโดยสาร รับช�ำระเงินจากลูกค้า (โดยใช้
แอพพลิเคชันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท การช�ำระเงินด้วย
เงินสดส�ำหรับการใช้รถ Uber ไม่ได้รับอนุญาตโดยอ�ำนาจ
ศาลส่วนใหญ่) ก�ำกับดูแล, จัดระเบียบ และ ปล่อยคนขับ
และจ่ายเงินให้ผู้ขับขี่โดยแบ่งรายได้จากการค�ำนวณระยะ
ทางและระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า สรุป Uber มีการ
ควบคุมการท�ำงานและการให้บริการโดยตรง ท�ำให้ข้ออ้าง
ว่าคนงานของตนเป็น “อิสระ” อย่างแท้จริงนัน้ ตกไป อีกครัง้ 102. นายจ้างในสาขาขนส่งรูปแบบต่างๆ และในทุกขัน้ ตอน
รูปแบบของ “การท�ำสัญญาแบบไม่เป็นอิสระ” นี้เกิดขึ้นมา ของห่วงโซ่อุปทานยังคงพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ส�ำหรับการ
ก่อนในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ โดยทีบ่ ริษทั ขนาดใหญ่จา้ งแรงงาน เคลื่อนย้ายแรงงานที่ไม่ปลอดภัยในแบบทันเวลาพอดี
โดยไม่ต้องรับภาระผูกพันแบบปกติตามรูปแบบการจ้างงาน “just-in-time” โดยไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งและภาระหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานแบบเดิม ผลกระทบ
101. กระบวนการเรียกแทกซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นไม่แตกต่าง
ของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกระทบแรงงาน คนในครอบครัว
จากแท็กซี่แบบดั้งเดิม: คนขับรับผู้โดยสารขึ้นรถและส่ง และชุมชนในแบบต่างๆ: รายได้ที่ลดลงและมีความผันผวน
พวกเขาไปยังปลายทางที่เลือก ผู้ใช้จ�ำนวนมากคิดว่า
มากขึ้นความเครียดในครอบครัวและความไร้เสถียรภาพ
แอพพลิเคชั่นเรียกรถออนไลน์มีความสะดวกกว่าระบบ
ความไม่สมดุลในชีวิตและการท�ำงาน และสุขภาพที่แย่ลง
100.
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แม้แต่ผใู้ ห้บริการระบบขนส่งสาธารณะก็กำ� ลังทดลอง
ใช้โมเดลการท�ำงานทีไ่ ม่มนั่ คง (รวมถึงกลุม่ ทีท่ ำ� งานบนระบบ
แพลตฟอร์มดิจิทัล) แท้จริงแล้วผู้น�ำทางการเมืองบางคนได้
ยึดครองแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
แปรรูประบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด เมืองหลายแห่งใน
สหรัฐฯ ได้ยกเลิกการขนส่งสาธารณะทั้งหมดซึ่งถูกแทนที่
ด้วยระบบให้เงินอุดหนุนแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยในการใช้บริการ Uber
หรือบริการเรียกรถผ่านส่วนตัวอื่น ๆ อีกครั้งความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัล งานที่ไม่มั่นคงและการแปรรูป
เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ส�ำหรับระบบขนส่งสาธารณะทีม่ งุ่ เน้น
เป้าหมายของการให้บริการสาธารณะ (ไม่ใช่การลดต้นทุน
และผลก�ำไรของเอกชน) เทคโนโลยีดจิ ติ อลแบบออนดีมานด์
(on demand) สามารถใช้ประโยชน์เพือ่ ช่วยยกระดับคุณภาพ
และความยืดหยุ่นของบริการสาธารณะนี้ ในขณะที่ยังยึด
ค�ำมั่นในเรื่องความปลอดภัย งานที่มีคุณค่าส�ำหรับลูกจ้าง
ในสาขาขนส่ง

103.
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“อูเบอร์ใช้หลักการควบคุม
การท�ำงานและการผลิตโดยตรง
ในระดับที่สูงมาก ซึ่งขัดแย้งกับ
ค�ำกล่าวอ้างว่าแรงงานของตน
เป็นผู้ที่ ‘มีเสรี’ อย่างแท้จริง”

การเติบโตของงานที่ไม่มีความมั่นคง
ท�ำให้เกิดความท้าทายขั้นพื้ นฐาน
ต่อรูปแบบดั้งเดิมของการจ้างงาน และวิธีการแบบดั้งเดิม
ส�ำหรับการควบคุมการท�ำงาน
และการประกันมาตรฐานขั้นต�่ำ

การเปลี่ยนไปสู่รูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานและงานที่ไม่
แน่นอนมีแนวโน้มที่จะด�ำเนินต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ภาวะ
เศรษฐกิจมหภาค และกฎระเบียบด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
104.
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การก�ำหนดรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เราได้แย้งว่าภัยคุกคามต่อคุณภาพและความมั่นคง
ท�ำงาน รูปแบบการเป็นเจ้าที่เป็นธรรม คือ สิ่งที่จ�ำเป็น
ของงานในสาขาการขนส่งไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นผลมาจาก
การเป็นเจ้าของที่ท�ำให้คนงานมีส่วนตัดสินใจว่าควรน�ำ
เทคโนโลยีเป็นหลัก ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงความ
เทคโนโลยีรูปแบบไหนมาใช้งาน
สัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง คนงาน รัฐบาล และหน่วยงาน
• เพราะข้อมูลคือหัวใจของการวางแผน และข้อมูลคือ
ก�ำกับดูแล อีกทั้งสมดุลอ�ำนาจของกลุ่มคนเหล่านี้ที่ก�ำลัง
อ�ำนาจ คนงานควรมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของข้อมูลที่พวก
เปลี่ยนแปลงคือเหตุผลอธิบายทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
เขาเป็นสร้าง เรื่องนี้ต้องใช้สหภาพแรงงานเป็นกลไก
ผลักดันกฎหมายแห่งชาติเกี่ยวกับข้อมูล และ
106. เราสามารถต่อสู้เพื่อให้การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์
• การทีค่ นงานจะสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบเกีย่ วกับ
ใช้ในแบบที่ไม่เป็นภัยต่อคนงานหรือสังคมในวงกว้างกว่านี้
เทคโนโลยีได้นั้นพวกเขาต้องเข้าใจมันก่อน ซึ่งพวกเขา
ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีเกณฑ์ที่แตกต่างเพื่อเป็นแนวทางของ
ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
กระบวนการทั้งหมด แทนที่การเน้นมุมแคบไปมองแค่การ
เทคโนโลยี
ลดต้นทุนและเพิ่มผลก�ำไรสูงสุด และในทางกลับกันจะต้อง
ใช้ความพยายามของขบวนการแรงงานทีเ่ ข้มแข็ง มุง่ เป้าหมาย 108. เพื่อให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดประโยชน์ต่อคนงาน
ชัดเจนและมียุทธศาสตร์ ซึ่งมาจากฐานสมาชิก พลังการ
พวกเราต้องต่อสู้ในประเด็นต่อไปนี้:
รณรงค์และความสามารถในการมีอิทธิพลต่อนโยบายเพื่อ
i) การอ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายงาน:
ให้เกิดวิสัยทัศน์ที่สมดุลและเป็นประโยชน์ในภาคการขนส่ง
มันชัดเจนว่างานบางต�ำแหน่งในสาขาขนส่งจะหายไป
ที่มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง
เนื่องจากการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ แต่ก็จะมีงานใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่เช่นกัน การตอบสนองต่อ
107. มีหลักการหลายข้อที่เราควรปฏิบัติตามเพื่อท�ำให้
ปัญหานี้ คือ การให้ความช่วยเหลือคนงานที่ต้องโยกย้ายให้
คนงานได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ดังนี้:
ได้ท�ำงานในต�ำแหน่งใหม่ โดยการแจ้งเตือน การสนับสนุน
• วางแผนการพัฒนาอย่างเป็นประชาธิปไตย ปัจจุบันนี้ และการเข้าถึงการฝึกอบรมและโครงการปรับตัว แรงงาน
เศรษฐกิจของเราถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทจ�ำนวนน้อย หนุ่มสาวได้รับผลกระทบจากโลกการท�ำงานที่ก�ำลัง
ที่สนใจผลประโยชน์ระยะสั้นที่น�ำเทคโนโลยีมาใช้โดย เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจึงควรให้ความ
ไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบในวงกว้าง เราจ�ำเป็นต้องให้
ส�ำคัญกับการสนับสนุนและการฝึกอบรมให้แรงงานหนุม่ สาว6
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองใน
ii) การก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบ
เรื่องเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะย้อนกระบวนการนี้
ส�ำหรับทักษะและคุณสมบัติ: :
• เพื่อบรรลุวัตุประสงค์นี้ เราจ�ำเป็นต้องผลักดันให้เกิด งานที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ขั้นสูงในสาขาขนส่งต้องการคนงาน
ความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นในสถานที่ท�ำงาน
ที่มีทักษะใหม่มากมาย โดยเฉพาะคนงานหนุ่มสาวที่ก�ำลัง
หนทางเดียว คือ การการจัดการกับปัญหาทั้งในระดับ เข้าสู่ตลาดแรงงาน การก�ำหนดและการควบคุมทักษะและ
สังคมและในที่ท�ำงานเท่านั้นที่แรงงานจะสามารถมั่นใจ คุณสมบัตทิ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับงานบางต�ำแหน่งจะช่วยให้สามารถ
ได้ว่าเทคโนโลยีถูกน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทุกคน
ก�ำหนดกฎระเบียบได้ง่ายขึ้นรวมถึงระดับค่าจ้าง นายจ้าง
• เพื่อรับประกันว่าคนงานจะมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
โดยตรงในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจ และในสถานที่ 6 เนื้อหาจาก MTWTU ประเทศยูเครน
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และสหภาพแรงงานควรท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน
ด้านมาตรฐานเพื่อระบุและจัดท�ำรายการความต้องการ
ส�ำหรับงานใหม่ การรับรองทีส่ ามารถโอนได้จะช่วยให้คนงาน
และนายจ้างระบุและหาคนงานที่มีทักษะจ�ำเป็นต่อการ
ท�ำงาน และการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมท�ำงาน
ในบริษทั อืน่ และสาขาย่อยต่างๆ ได้ การเพิม่ การใช้พนักงาน
ฝึกงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงในสาขาขนส่งเป็นอีกหนึง่ ประเด็นส�ำคัญ
ในการเตรียมพร้อมส�ำหรับความต้องการด้านทักษะใหม่ๆ
iii) การอ�ำนวยความสะดวกเพื่ อการเกษียรที่มี
คุณค่า:

อายุทมี่ ากขึน้ ของคนงานขนส่งหลายคนอาจเป็นข้อได้เปรียบ
ในช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นผ่าน การลดการจ้างงานส่วนหนึง่
อาจได้รับการจัดการโดยอนุญาตให้คนงานที่มีอายุมากที่ไม่
เต็มใจหรือไม่สามารถฝึกอบรมหรือปรับตัวให้ออกจากงานได้
การเชื่อมสวัสดิการและแรงจูงใจในการเกษียณอายุก่อน
ก�ำหนดด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอาจช่วยบรรเทาการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การเกษียณอายุส�ำหรับคนงานจ�ำนวนมาก
และหลีกเลี่ยงการตกงานโดยไม่สมัครใจ
iv) การเจรจาต่อรองด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี:

การจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความแน่นอนสร้าง
ความท้าทายในเรือ่ งมาตรฐานของคุณภาพงาน สิทธิประโยชน์
และเงินชดเชย- ค่อนข้างชัดเจนว่าที่เป็นผลกระทบจาก
เทคโนโลยีใหม่ และสิ่งเหล่านี้ก�ำลังท�ำลายคนงาน คนงาน
ขนส่งและสหภาพแรงงานต้องต่อสูเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าการท�ำงาน
จะได้มาตรฐานสากลและสิทธิประโยชน์ไม่ถกู ลิดรอน - รวมถึง
การจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นอิสระ และการจ้างงาน
แพลตฟอร์ม และเราต้องรณรงค์เพื่อให้เกิดนโยบายและ
เครื่องมือทางกฎระเบียบต่างๆ ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ได้เรื่อง
มาตรฐานและสิทธิประโยชน์ในระดับเท่าเทียมกัน
vi) การป้องกันการจ้างงานตนเองเท็จ:

แพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบดิจิทัลจ�ำนวนมากที่ท�ำสัญญา
ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในรูปแบบ “การจ้างงานตนเอง” แต่ใน
ทางปฏิบัติกลับใช้รูปแบบการจ้างงานแบบดั้งเดิม ความ
สัมพันธ์ในการจ้างงานเท็จเหล่านีต้ อ้ งไม่เกิดขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ข้อบังคับของรัฐบาลหรือภาระหน้าที่ด้านภาษีโดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัล
vii) ป้องกันการเอาเปรียบทางเทคโนโลยี:

หากตกไปอยู่ในมือคนไม่ดีเทคโนโลยีดิจิทัลจะสร้างสภาพ
การท�ำงานทีเ่ ลวร้ายได้ หากไม่มกี ฎหมายแรงงานทีเ่ หมาะสม
ข้อมูลดิจิทัลและความเป็นส่วนตัว นายจ้างสามารถใช้
เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ กระบวนการผลิตและก�ำหนดให้มกี ารเฝ้า
ระวังคนงานที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลทางลบต่อสุขภาพ
(รวมถึงสุขภาพจิตด้วย) ความปลอดภัย และศักดิ์ศรี การ
รณรงค์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการล่วงละเมิดและล่วงล�้ำ
ความเป็นส่วนตัวจากการตรวจสอบและสอดส่อง และเพื่อ
ป้องกันแรงงานจาก “การลงโทษแบบดิจิทัล” (และการ
ปกป้องกระบวนการการก�ำกับดูแลและระเบียบวินัย) จะ
เพิ่มล�ำดับความส�ำคัญขึ้นเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการ
ตรวจสอบและเพิ่มความเร็วขยายตัว

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจะมีความเป็นไปได้
มากขึ้นและประสบความส�ำเร็จมากขึ้นเมื่อทุกฝ่ายได้เปิด
เผยข้อมูลที่แท้จริงว่าจะด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงและจัดการ
อย่างไร ในเรื่องนี้สหภาพแรงงานจ�ำเป็นต้องเรียกร้องให้มี
กระบวนการแบ่งปันข้อมูล การให้ค�ำปรึกษาและการเจรจา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใหม่ๆ
การหารือควรเกิดขึน้ ภายในสถานทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับระยะเวลา
ขอบเขต และผลกระทบของการลงทุนด้านเทคโนโลยี คนงาน
ควรแสดงความคิดเห็นตัง้ แต่เนิน่ ๆ เกีย่ วกับชนิดของเทคโนโลยี
ที่ควรได้รับการพัฒนา ควรน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ตรงไหน
และการเปลีย่ นแปลงควรได้รบั การจัดการอย่างไร การเจรจา
ต่อรองควรครอบคลุมประเด็นเทคโนโลยีใหม่และการประยุกต์ viii) การลดชั่วโมงการท�ำงาน:
ใช้งาน เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและสหภาพแรงงานได้ลง ผลิตผลจากแรงงานที่เพิ่มขึ้นเป็นรากฐานในการลดชั่วโมง
ความเห็นพ้องเกี่ยวกับลักษณะส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลง การท�ำงาน เวลาท�ำงานทีส่ นั้ ลง การแบ่งปันกันอย่างกว้างขวาง
สามารถชดเชยผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างน้อยหนึง่
ทางเทคโนโลยี
อย่าง ในขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
v) การป้องกันมาตรฐานและสิทธิประโยชน์:
ท�ำงาน- และสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในเวลา
ความไม่มั่นคงของงานที่ก�ำลังเพิ่มขึ้นและการขยายตัวของ
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บทสรุป: สหภาพแรงงาน
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
เดียวกัน (เนื่องจากเวลาว่างอาจเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดมลพิษ
น้อยกว่าในการจับประโยชน์ของก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น)
ชั่วโมงท�ำงานตลอดชั่วชีวิตสามารถลดลงได้หลายทาง เช่น
เวลารวมส�ำหรับท�ำงานในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์สั้นลง
ขบายจ�ำนวนวันหยุดประจ�ำปีและวันลาพักผ่อน การเข้าถึง
วันลาเพื่อการศึกษา การเลี้ยงดูเด็ก ความรับผิดชอบในการ
ดูแลและเหตุการณ์ในชีวติ อืน่ ๆ และเกษียณอายุกอ่ นก�ำหนด
ทั้งหมดเป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าส�ำหรับขบวนการแรงงาน

และไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าตลาดแรงงานที่มีทั้งการลด
กฎข้อบังคับและการแข่งขันจะท�ำให้เกิดความมัน่ ใจว่าคนงาน
ที่ถูกย้ายจะได้รับการมอบหมายต�ำแหน่งงานที่ดีอื่นๆ

ประวัตศิ าสตร์ชใี้ ห้เห็นว่าไม่ใช่ตวั เทคโนโลยีทสี่ ร้างปัญหา
การว่างงานครัง้ ใหญ่ แต่การว่างงานเป็นผลโดยตรงทีเ่ กิดจาก
การตัดสินใจทางสังคมและการเมือง บริบททางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพิจารณาว่ามันจะมาช่วยส่งเสริม
109. งานจะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นใน
ชีวิตของคนท�ำงานหรือจะถูกน�ำมาใช้เพื่อบ่อนท�ำลาย
หลายปีที่ก�ำลังจะมาถึง แต่เทคโนโลยีสามารถถูกควบคุมได้ โครงสร้างเศรษฐกิจถูกจัดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
แม้จะไม่อาจหลบเลีย่ งผลกระทบจากเทคโนโลยีตอ่ การท�ำงาน สังคมหรือ การแบ่งปันสินค้าในสังคมเป็นธรรมหรือไม่?
ได้ ทิศทางของเทคโนโนโลยีใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ นโยบายที่ออกมาให้ความส�ำคัญแก่การลดการว่างงานให้
ความส�ำคัญและความสนใจของผูล้ งทุนและจัดการนวัตกรรม น้อยที่สุดหรือไม่? กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงาน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่เคยมีความเป็นกลางและถูกโต้แย้งเสมอ บังคับให้นายจ้างต้องเจรจาประเด็นระยะเวลา กระบวนการ
เทคโนโลยีจะถูกน�ำมาใช้ในที่ท�ำงานอย่างไรขึ้นอยู่กับผลการ ผลกระทบ และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
อภิปราย การเจรจาต่อรอง และการต่อสู้
เทคโนโลยีกับคนงานหรือไม่? กฎหมายปกป้องแรงงานจาก
การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการเฝ้าระวังและการ
110. เราไม่ยอมรับข้ออ้างของนายจ้างและรัฐบาลที่กล่าวว่า
ตรวจสอบที่ล่วงล�้ำความเป็นส่วนตัวเกินไป การเพิ่มงานใน
เมื่อใช้เทคโนโลยีก็จ�ำเป็นต้องให้คนงานเสียสละบางอย่าง
รูปแบบต่างๆ และการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่?
ปัญหาเกิดมาจากความเหลื่อมล�้ำของการกระจายตัวไม่ใช่
เกิดจากการผลิต เทคโนโลยีควรเปิดโอกาสให้การมีชีวิตที่ดี 113. คนงานต้องมีพลัง - ในสถานที่ท�ำงาน ในอุตสาหกรรม
ขึ้น ด้วยความปลอดภัยมากขึ้น รายได้ที่สูงขึ้น และการมี
ที่พวกเขาท�ำงานอยู่ และในสังคมโดยภาพรวม – เพื่อการมี
เวลาว่างมากขึน้ เทคโนโลยีอาจถูกน�ำไปใช้ในรูปแบบทีก่ อ่ ให้ ส่วนร่วมในการอภิปรายที่มีประโยชน์และการตัดสินใจที่
เกิดความเสียหายต่อชีวติ ของคนจ�ำนวนมาก (รวมทัง้ คนงาน) เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผล
แต่การใช้งานเหล่านั้นสะท้อนทางเลือกของสังคมที่มีการ ประโยชน์ให้กับคนงานและลดค่าใช้จ่าย ในการที่คนงานจะ
ค�ำนวนไว้แล้ว
มีพลังเราต้องสร้างสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง สร้างพันธมิตร
กับกระบวนการทางการเมืองที่มีความเป็นมิตร และยืนหยัด
111. มันเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการผลกระทบของเทคโนโลยี
เพือ่ การการปฏิรปู ประชาธิปไตยทีค่ นทัว่ ไปสามารถมีสว่ นร่วม
และระบบอัตโิ นมัตติ อ่ การเรียกร้องของแรงงาน งานบางอย่าง และขยายมาถึงในที่ท�ำงาน เราต้องต่อสู้เพื่อโครงสร้างการ
จะหายไป งานหลายอย่างจะเปลี่ยนไป และงานบางอย่าง เป็นเจ้าของที่เป็นธรรมกว่านี้ และเราต้องเผชิญหน้ากับ
จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวัง “สมดุล”
นักการเมืองประชานิยมผู้นิยมขวา
ระหว่างตัวเลขจ�ำนวนงานที่หายไปกับงานที่เกิดขึ้นใหม่
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112.

“บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมของการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการพิ จารณาว่า
มันจะมาช่วยส่งเสริมชีวิตของ
คนท�ำงานหรือมันจะถูกน�ำมาใช้
เพื่ อบ่อนท�ำลาย”
การเปลีย่ นแปลงหลายๆ อย่างทีก่ ำ� ลังส่งผลกระทบต่อ
งานในสาขาขนส่งในปัจจุบันไม่ได้เป็นผลมาจากเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียว แต่มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงลบใน
การจัดระเบียบการท�ำงานและความสัมพันธ์การจ้างงาน
มันชัดเจนมากในกรณีของงานแพลตฟอร์มดิจิทัลและความ
เชือ่ มโยงทีม่ ตี อ่ การเติบโตของงานทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คง งานอิสระ
งานแบบ “กิก๊ ” และรูปแบบอืน่ ๆ ของงานทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คง
บริบททางกฎหมายและการเมืองเปิดทางให้บริษัทใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อท�ำลายความมั่นคงของงาน
เสถียรภาพ และเงินค่าตอบแทน และโยนความเสี่ยงและ
ต้นทุนมาให้คนงานรับผิดชอบ นี่ไม่ใช่ผลจาก “เทคโนโลยี”
สิ่งส�ำคัญมาก คือ คนงานและสหภาพแรงงานต้องเข้าใจข้อ
แตกต่างระหว่างเทคโนโลยี และการจัดระเบียบการท�ำงาน
เพื่อเราจะได้สามารถวางยุทธศาสตร์แลละเลือกจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญส�ำหรับการรณรงค์และการต่อสู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

114.

เทคโนโลยีใหม่เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ส�ำคัญที่
ขบวนการแรงงานทัว่ โลกในปัจจุบนั ก�ำลังเผชิญ ความท้าทาย
แต่ละอย่าง: เทคโนโลยีใหม่ กฎการค้าและการเติบโตขึ้น
ของกลุ่มประชานิยมฝั่งขวา สามารถเอาชนะได้แต่พวกเขา
ต้องการให้เราเปลี่ยน สหภาพแรงงานต้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองใหม่ ๆ ของโลก
สหภาพแรงงานต้องต่อต้านและเอาชนะลัทธิเสรีนิยมใหม่ใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและในข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ เราต้องต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตยทีค่ นสามารถมีสว่ นร่วม
มากขึ้นที่ซึ่งเราสามารถใช้สิทธิของเราได้ และเราควรใช้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เราท�ำเช่นนี้
115.

เราสามารถรณรงค์อย่างหนักเพื่อสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจควรมีโครงสร้างอย่างไร เทคโนโลยี
ควรถูกบริการจัดการอย่างไร เพื่อปกป้องมาตรฐานแรงงาน
ในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์กร เพื่อ
ลดชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนงาน เพื่อป้องกันการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเหล่านี้เราจะต้องมีขบวนการแรงงานที่
ประสบความส�ำเร็จทั้งสามทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็น
แนวทางในการด�ำเนินงานของ ITF: การเพิ่มจ�ำนวนและ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิก การรณรงค์อย่างมีนวัตกรรม และ
การส่งอิทธิพลต่อนโยบายระดับภูมิภาคและระดับสากล
116.
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ยุทธศาสตร์สากลของ ITF
วิสัยทัศน์

คนงานขนส่งก�ำลังสร้างพลัง
ทิศทางยุทธศาสตร์

การเพิ่ มจ�ำนวนและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก

การรณรงค์อย่างมีนวัตกรรม

การส่งอิทธิพลต่อนโยบายระดับ
สากลและภูมิภาค

ประเด็นที่ให้ความส�ำคัญ
สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่
ไปป์ไลน์การรณรงค์
การเติบโตของสาขาขนส่ง
แรงงานนอกระบบ สตรี หนุ่มสาว

การสร้างแบบอย่าง
ความเป็นผู้น�ำของสมาชิก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เครื่องมือดิจิทัล

นโยบายการค้า
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
มาตรฐานแรงงาน

สาขา/ประเด็นที่ก�ำหนดให้มีการเติบโต

การบิน

โครงการรณรงค์ FOC

นายจ้างด้านเทคโนโลยี

เอเชียแปซิฟก
ิ

ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ - การท�ำงานโดยอิง 4 ยุทธศาสตร์

การสร้างความเข้มแข็งให้ฮับ
และเส้นทางส�ำคัญ

ยุทธศาสตร์
ของเรา
เป็นเวลา 4 ปีนับจากการประชุมใหญ่ท่ก
ี รุงโซเฟีย
ขณะนี้ ITF พร้อมที่จะนิยามยุทธศาสตร์ของเรา
เพื่ อตอบสนองความท้าทายที่ส�ำคัญ
34

การส่งอิทธิพลต่อผู้เล่นหลัก
ของอุตสาหกรรม

กรอบยุทธศาสตร์

เป็นเวลา 4 ปีนับจากการประชุมใหญ่ที่กรุงโซเฟีย
ขณะนี้ ITF พร้อมทีจ่ ะนิยามยุทธศาสตร์ของเราเพือ่ ตอบสนอง
ความท้าทายที่ส�ำคัญ ที่ประชุมใหญ่ ณ กรุงโซเฟียได้รับรอง
ยุทธศาสตร์ 4 ข้อเพื่อเป็นพื้นฐานในการให้ความส�ำคัญต่อ
การท�ำงานของ ITF ยุทธศาสตร์นถี้ กู น�ำไปปฏิบตั แิ ละประสบ
ความส�ำเร็จในรูปแบบการรณรงค์และโครงการในสาขา
ภูมภิ าค และแผนกงานต่างๆ และเห็นการเติบโตโดยรวมของ
ITF ผ่านตัวเลขสมาชิกที่ประกาศออกมา ITF มีอิทธิพลมาก
ขึ้นเรื่อยๆ และจากความท้าทายที่เราต้องเผชิญเราต้อง
สร้างผลงานต่อยอดจากผลส�ำเร็จจากกรุงโซเฟีย
117.

การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิศาสตร์

การก�ำหนดรูปแบบ
เทคโนโลยี

การประชุมใหญ่ที่สิงคโปร์จะปรับกรอบยุทธศาสตร์
ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานส�ำหรับการแก้ปัญหาความ
ท้าทายที่ส�ำคัญ
118.

นี่เป็นกรอบยุทธศาสตร์สากลของ ITF ส�ำหรับการ
ท�ำงานในช่วงประหว่างการประชุมใหญ่ สาขา ภูมิภาคและ
แผนงานของเราจะใช้กรอบการท�ำงานนีเ้ พือ่ ปรับการท�ำงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าการท�ำงานจะสอดคล้องกันทั่วทั้ง ITF
119.

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของเราชัดเจน: คนงานขนส่งก�ำลังสร้างพลัง
วัตถุประสงค์นี้จะก�ำหนดทุกอย่างที่เราจะท�ำ เป็นจุดส�ำคัญ
ของงานของเรา

120.
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ทิศทางยุทธศาสตร์

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เราจ�ำเป็นต้องเน้นการป้อน
ทรัพยากรให้แก่ยุทธศาตร์เลือกมาแล้วเพื่อสะท้อนวิถีทางที่
เป็นเลิศในการสร้างพลังของคนงานขนส่ง ทิศทางยุทธศาสตร์
3 ข้อถูกพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยประสบการณ์ตั้งแต่การ
ประชุมใหญ่ที่โซเฟียโดยท�ำการส�ำรวจประสบการณ์ของ
ผู้น�ำของ ITF และสมาชิก:
121.

การเพิ่ มจ�ำนวนและการมีส่วนร่วมของสมาชิก

สหภาพแรงงานสมาชิกของเรามุ่งเน้นการเพิ่มจ�ำนวน
สมาชิก ITF มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการท�ำงานร่วมกับสหภาพ
แรงงานสมาชิกเพื่อเพิ่มสมาชิก และเป็นสมาชิกของ ITF
นั่นเอง นอกจากนี้เรายังต้องการร่วมงานกับสหภาพแรงงาน
สมาชิกเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรม
รณรงค์ของสหภาพแรงงาน กิจกรรมแสดงความสมานฉันท์
และด้านอื่นๆของสหภาพแรงงาน
122.

36

รณรงค์อย่างมีนวัตกรรม

นับตั้งแต่การประชุมใหญ่ที่กรุงโซเฟีย เราได้ให้ค�ำมั่น
ว่าจะจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การรณรงค์เพือ่ ชัยชนะ ซึง่ เป็นการ
รณรงค์น�ำโดย ITF และ น�ำโดยสหภาพแรงงานสมาชิก เรา
ก�ำลังทดลองใช้ยุทธศาสตร์การรณรงค์ใหม่ เทคนิคและ
ทรัพยากรที่เราสามารถแบ่งปันกับสหภาพแรงงานสมาชิก
ของเราได้
123.

การส่งอิทธิพลต่อนโยบายระดับภูมิภาค
และระดับสากล

กฎระเบียบและกรอบนโยบายสากลและระดับภูมภิ าค
ส่งผลกระทบต่อคนงานขนส่งทั้งทางตรงและทางอ้อม
สหภาพแรงงานสมาชิกบอกเราว่าพวกเขาต้องการการ
สนับสนุนและความช่วยเหลือในระดับสากลและระดับภูมภิ าค
เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านกฎระเบียบและนโยบาย
เหล่านี้

124.

“เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เราจ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากร
อย่างรอบคอบ
ให้สอดคล้องกับทิศทาง
ยุทธศาตร์ที่ก�ำหนดไว้
เพื่ อสะท้อนวิธีการท�ำงาน
ที่เป็นเลิศในการสร้างพลัง
ของคนงานขนส่ง”
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เป้าหมาย
125. เมื่อถึงประชุมใหญ่ครั้งต่อไป เราจะ:

• เพิ่มจ�ำนวนสมาชิกของ ITF อีก 10% - โดย 5% จะมาจากสหภาพแรงงานสมาชิกปัจจุบัน
• ให้จากสหภาพแรงงานสมาชิกของ ITF มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับการรณรงค์และการส่งความ
สมานฉันท์
• พัฒนาโมเดลการจัดตั้งส�ำหรับคนงานแพลตฟอร์มและน�ำมาใช้ในโครงการรณรงค์อย่างน้อย 3
โครงการ
• เพิ่มความยั่งยืนของสหภาพแรงงาน - รวมถึงผ่านการควบรวม – ในประเทศ / สาขา ที่ถูกจัด
ล�ำดับความส�ำคัญ
• มั่นใจว่าสหภาพแรงงานของ ITF จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ภายในสาขาและผลกระทบที่จะมีต่อคนงาน

ประเด็นที่ต้องให้ความส�ำคัญ

การเพิ่ มจ�ำนวน
และการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของสมาชิ ก

เราจะท�ำงานร่วมกับสหภาพแรงงานสมาชิกที่มีอยู่
• สหภาพแรงงานที่มีศักยภาพในการเพิ่มสมาชิกที่เป็น
และที่จะสมัครเข้ามาใหม่เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้น ใช้
แรงงานหนุ่มสาว และ/หรือแรงงานสตรี
การรณรงค์ของ ITF และของสหภาพแรงงานสมาชิกเป็น
• สหภาพแรงงานที่มีศักยภาพที่อยู่ในสาขาที่ถูกก�ำหนด
พื้นฐานส�ำหรับการขยายจ�ำนวนสมาชิก เราเน้นการเติบโต
ส�ำหรับการขยายตัว (ตัวอย่างด้านล่าง)
ในสาขาขนส่ง และท�ำงานมากขึน้ ในสาขาแรงงานนอกระบบ • สหภาพแรงงานที่มีโมเดลการจัดตั้งอย่างสร้างสรรค์
และคนงานขนส่งสตรีและหนุ่มสาว
เช่น ส�ำหรับแรงงานนอกระบบ นายจ้างบริษัท
เทคโนโลยี
127. ในการเพิ่มสมาชิกและการมีส่วนร่วมของสมาชิก เรา
จะเน้นในประเด็น:
126.

• สหภาพแรงงานที่มีความส�ำคัญต่อโครงการรณรงค์
ส�ำคัญในปัจจุบัน หรือในอนาคต
• ประเทศที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งสูง /
จ�ำนวนสมาชิกต�่ำ ประเทศที่จะมีระบบเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ในอนาคต และโลจิสติกส์ในรัฐเมือง
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เป้าหมาย
128. เมื่อถึงประชุมใหญ่ครั้งต่อไป เราจะ:

• ประสบความส�ำเร็จในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมด้วยการรณรงค์ส�ำคัญของ ITF อย่างน้อย
3 โครงการ ได้แก่ ผู้น�ำด้านเทคโนโลยีหรือนายจ้างอย่างน้อยหนึ่งราย และผู้เล่นใน
อุตสาหกรรมการบินชั้นน�ำอย่างหนึ่งราย
• พัฒนาโครงการรณรงค์เพื่อสร้างขีดความสามารถความเป็นผู้น�ำในสมาชิกระดับภูมิภาคหลัก
• พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมเครื่องมือในการรณรงค์แบบดิจิทัล
• ก่อตั้ง ITF ให้เป็นศูนย์กลางการรณรงค์อย่างมีนวัตกรรม

ประเด็นที่ต้องให้ความส�ำคัญ

การรณรงค์
อย่างมี น วั ตกรรม
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เราจะชนะในการรณรงค์เพื่อก�ำหนดสิทธิส�ำหรับ
และการมีส่วนร่วมระหว่างสหภาพแรงงานสมาชิก
แรงงานในสาขาขนส่งระดับสากล ระดับภูมิภาคและระดับ • ค้นหาการตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อการ
ท้องถิน่ เราจะสนับสนุนสหภาพแรงงานสมาชิกในการรณรงค์
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระดับสากล ภูมิภาคและ
ผ่านโครงการรณรงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นผู้น�ำ
ระดับท้องถิ่น
เราจะได้รับชัยชนะในการรณรงค์ระบบอัตโนมัติซึ่งเป็น
−− การสูญเสียงานจากการที่แรงงานถูกทดแทนด้วย
พื้นที่ใหม่ เช่น คนงานแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งพัฒนา ใช้ และ
เทคโนโลยี
แบ่งปันเครื่องมือรณรงค์ดิจิทัลใหม่ๆ
−− หลักการพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีในสถานที่ท�ำงาน
• เป็นผู้นำ�กระบวนการสหภาพแรงงานในด้านการใช้
130. ในการรณรงค์อย่างมีนวัตกรรม เราจะเน้นในประเด็น:
เทคโนโลยี – การใช้งานและการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
• น�ำการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์มาใช้ ในการรณรงค์
สำ�หรับการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ของสหภาพแรงงาน
ระดับสากลของ ITF และ/หรือ ในโครงการรณรงค์ของ • ร่วมทำ�งานกับสหภาพแรงงานสากลต่างๆ ในเรื่องงาน
สหภาพแรงงานสมาชิก
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยี
• รักษาผลประโยชน์ให้กับคนงานด้วยการก�ำหนดล�ำดับ
ความส�ำคัญในระดับอุตสาหกรรม (เช่น การท้าทาย
โมเดลธุรกิจ)
• พัฒนาขีดความสามารถความเป็นผู้นำ�ในการรณรงค์
129.
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เป้าหมาย
131. เมื่อถึงประชุมใหญ่ครั้งต่อไป เราจะ:

• สร้างความเข้มแข็งให้ ITF เพื่อเป็นเสียงระดับโลกที่น่าเชื่อถือ
• ยกระดับชื่อเสียงของเราในสาขาการเดินเรือพาณิชย์เพื่อเพิ่มอิทธิพลของเราในด้านอื่นๆ
ของห่วงโซ่อุปทาน
• รณรงค์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับสิทธิของคนงานในโซ่อุปทานเพื่อการเข้าถึง
สิทธิแรงงานและบีบให้นายจ้างเชิงเศรษฐกิจเกิดความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าคนงานจะได้
รับสิทธิดังกล่าว
• กดดันรัฐบาลระดับประเทศผ่านสมาชิกในประเด็นที่กระทบคนงานและสหภาพแรงงาน

ประเด็นที่ต้องให้ความส�ำคัญ

การส่ง อิ ท ธิ พ ล
ต่ อนโยบายระดั บ ภู มิ ภ าค
และระดั บ สากล

42

การท�ำงานเพื่อกดดันนโยบายทั้งระดับสากลและ
ระดับภูมิภาค เราจะต้องเน้นการแทรกแซงเพื่อส่งเสริม
มาตรฐานกฎระเบียบที่สูงขึ้นส�ำหรับคนงานในสาขาต่อ
ไปนี้:
132.

ระหว่างประเทศ – IMO องค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ - OECD องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ - ICAO)

• นโยบายและข้อตกลงทางการค้า (เช่น TiSA )
• นโยบายและการตัดสินใจลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (เช่น ILO สภา
เศรษฐกิจโลก – WEF) รวมถึงกรอบการเปลี่ยนผ่านที่
เป็นธรรม และหลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในสถาน
ที่ทำ�งาน
• มาตรฐานแรงงานสากล (เช่น ILO องค์การการเดินเรือ
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สาขา/ประเด็นที่มีการก�ำหนด
ให้มีการขยายตัว

ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ

ในขณะที่การรณรงค์และการจัดตั้งที่เราสนับสนุน ระบบอัตโนมัติ / เทคโนโยลี
สมาชิกจะเป็นระดับสากล เรายังได้ก�ำหนดสาขาเฉพาะ 137. งานในสาขาขนส่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและยังคง
ส�ำหรับการขยายตัว สาขาที่มีศักยภาพสูงสุดส�ำหรับการ เติบโตอยู่และงานที่จะได้รับผบกระทบตรง หรือ ถูกรบกวน
จากการใช้เทคโนโลยีใหม่และระบบอัติโนมัติ คนงานเหล่านี้
จัดตั้งและการรณรงค์โดยสหภาพแรงงานขนส่ง
จ�ำเป็นต้องถูกจัดตัง้ ไม่วา่ รูปแบบการจ้างงานจะเป็นแบบไหน
134. สาขา/ประเด็นทีเ่ ราก�ำหนดไว้ได้แก่:
ก็ตาม เราต้องมีวิธีการคิดแบบใหม่ส�ำหรับการท�ำงานจัดตั้ง
และการรณรงค์ สหภาพแรงงานอาจจ�ำเป็นต้องพิจารณ์
การบิน
135. งานวิจย
ั แสดงให้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของสาขา รูปแบบการด�ำเนินงานสหภาพแรงงานแบบใหม่ๆ
การบิน – ไม่ใช่เพียงแค่ในหลายปีทผี่ า่ นมาแต่จะเติบโตต่อไป
เอเชียแปซิฟก
ิ
ในอนาคต สาขาการบินมีความซับซ้อนมากเนื่องจากมี
138. ตามทีไ่ ด้มก
ี ารกล่าวไว้ทกี่ ารประชุมใหญ่ ณ กรุงโซเฟีย
องค์ประกอบหลายอย่าง - สายการบินต้นทุนต�่ำ สนามบิน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความท้าทายอย่างมากส�ำหรับ
สายการบินแบบเดิม สายการบินจากตะวันออกกลาง
สหภาพแรงงาน แต่ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสที่ดีส�ำหรับ
บริการในสนามบิน สินค้า การจ้างเหมา ซึ่งรวมถึงการเช่า
การเติบโต เราต้องเน้นการเติบโตของภูมิภาคนี้ต่อไปในอีก
แรงงานด้วย การจ้างงานในสาขาการบินและสาขาอื่นที่
หลายปี
เกี่ยวข้องกับการบินคาดว่าจะขยายตัวในทุกภูมิภาค
นายจ้างหลายรายยังไม่มีการจัดตั้ง หากเราต้องการสร้าง
อ�ำนาจให้แก่คนงานในสาขาขนส่งเราต้องจัดตั้งสาขานี้ให้ได้
และเราจะมีสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มขึ้น

ที่กรุงโซเฟีย เราได้ตัดสินใจที่จะเน้นการท�ำงานโดยใช้
4 ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ (4 คันโยก)

133.

139.

142.

ยุทธศาสตร์ 4 ข้อของเราคือ:

ยุทธศาสตร์ทงั้ 4 ได้รบั การแก้ไขตามความเห็นร่วมกัน • การสร้างความเข้มแข็งให้
สหภาพแรงงานในฮับและเส้น
ของเรานับตัง้ แต่การประชุมใหญ่ครัง้ ทีแ่ ล้ว เราคงยุทธศาสตร์
ทางขนส่งหลักต่างๆ
เดิมไว้ 3 ข้อ และ เพิม่ ยุทธศาสตร์ใหม่ 1 ข้อ (การมีสว่ นร่วม
ของสมาชิกจ�ำนวนมาก) - การก�ำหนดรูปแบบการ
• การส่งอิทธิพลต่อผู้เล่นหลักใน
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
141. ยุทธศาสตร์ใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องมีการปรับระบบอัตโนมัติ / เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ • การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
ต่อพนักงานและไม่เพียงแค่นายจ้างเท่านั้นดังที่เกิดอยู่ใน
ทางภูมิศาสตร์
ปัจจุบัน ITF จ�ำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์นี้เพื่อให้มั่นใจว่า
สหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก ITF และสมาชิกของ
• การกำ�หนดรูปแบบการ
สหภาพแรงงานจะได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
140.

โครงการรณรงค์ FOC

โครงการรณรงค์นี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว การที่เรา
สามารถมั่นใจว่าพลังของแรงงานขนส่งในสาขาการเดินเรือ
พาณิชย์ซึ่งแสดงออกมาในรูปการปรับปรุงอัตราค่าจ้างที่ได้
มาผ่านการเจรจาต่อรอง ความปลอดภัย และเงื่อนไขและ
สภาพการท�ำงานที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต�่ำตามก�ำหนดโดย
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานเรือพาณิชน์เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก ใน
ขณะที่ระบบอัตโนมัติก�ำลังเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหลาย
อย่างของการขนส่งสินค้า ความจ�ำเป็นที่ขาดไม่ได้ของ
โครงการรณรงค์นี้ยังคงเป็นพื้นฐานส�ำหรับการเติบโตของ
สาขาการเดินเรือพาณิชย์
136.
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เพื่อสนับสนุนและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ ล�ำดับความส�ำคัญตามสาขา ภูมิภาค และแผนก (SRD) ส�ำหรับ
ช่วงเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปจะถูกเสนอในการประชุมสาขาในที่ประชุมใหญ่ในสิงคโปร์:
143.

สาขา / ภูมิภาค /
แผนก

เพิ่ มจ�ำนวนสมาชิกและ
การมีส่านร่วม

คนงานขนถ่ายสินค้าใน
ท่าเรือ

•

รักษามาตรฐานขั้นต�่ำสากล •
ใน DP World
รักษามาตรฐานขั้นต�่ำ APMT
RFA ในโลกอาหรับและละติน •
อเมริกา
ยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
•

การส่งเสริมและดูแลแรงงาน •
สตรีและลูกเรือหนุ่มสาว
การลงทุนเพื่อเพิ่มทักษะการ •
เดินเรือและความก้าวหน้า
ของอาชีพของลูกเรือ

สุขภาพจิตของลูกเรือเดิน
•
ทะเล
การท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของคณะ
กรรมการความปลอดภัยลูก •
เรือบนเรือ

แผนกพิเศษส�ำหรับลูกเรือ •
เดินทะเล

•
การด�ำเนินการตาม
นโยบายMexico City อย่าง
เต็มทีแ่ ละเพิม่ กิจกรรมในสาย
เรือส�ำราญ รวมถึงสถานี
น�้ำมันและก๊าซ

•
เพิ่มจ�ำนวนเรือภายใต้ข้อ
ตกลง ITF และปรับปรุง
มาตรฐานส�ำหรับลูกเรือเดิน
ทะเลฝ่านการเจรจาต่อรอง •
IBF กดดันห่วงโซ่อุปทานเรือ
พาณิชย์ และบริษทั เป้าหมาย •
โดยการน�ำของกองตรวจ ITF
ทัว่ โลก

ประมง

ก่อตัง้ และสร้างการยอมรับให้ •
สหภาพแรงงานประมงเพื่อ
ท�ำการจัดตั้ง / เป็นผู้แทน
ชาวประมงชาวไทยและ
แรงงานต่างชาติใน
ประเทศไทย
•
จัดตั้งแรงงานต่างชาติที่
ท�ำงานประจ�ำใน
อุตสาหกรรมประมง
ไอร์แลนด์ 35%

จัดตัง้ การคุม้ ครองส�ำหรับการ •
ท�ำประมงในเขตเศรษฐกิจ
จ�ำเพาะ (EEZ) และส�ำหรับ
ลูกเรือประมงต่างชาติผา่ น
โครงการต่างๆ ของประเทศ
จัดตั้ง ITF เพื่อเป็นตัวแทน
ชาวประมงในกลุ่มผู้ส่งออก
ปลาทั่วโลก

ลูกเรือเดินทะเล

•

•
•

การจัดล�ำดับความส�ำคัญในระดับสาขา แรงงานสตรี
แรงงานหนุ่มสาว และในระดับภูมิภาค
46

นโยบายระดับสากลและ
ภูมิภาค

จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดตั้ง •
ในโปแลนด์ให้เสร็จสมบูรณ์
ชนะได้ CBA ในท่าเรือหลัก •
ในตุรกี
พัฒนาและด�ำเนินการรณรงค์
จัดตั้งในฮับหลักอื่นๆ
•

•

การจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของเรา

การรณรงค์อย่าง
มีนวัตกรรม

•

•

สนับสนุนสมาชิกเพื่อบรรลุข้อ
ตกลงว่าด้วยเรื่องระบบ
อัตโนมัติ
บังคับใช้มาตรฐานด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยที่
สูงขึ้นโดยใช้การรณรงค์เป็น
เครื่องมือ
การด�ำเนินการและการบังคับ
ใช้ “ข้อตกลงคนงานขนถ่าย
สินค้า” ของ ITF
ส่งอิทธิพลต่อผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีโดยใช้แนวทาง
ปฏิบัติที่เข้มงวด
มาตรฐานการท�ำงานและ
ความปลอดภัยขั้นสูงที่ ILO
และ IMO
ส่งเสริมและบังคับใช้กฎการ
ขนส่งระหว่าง 2 จุดใน
ประเทศเดียวกัน
การเจรจาทางสังคมกับกลุ่ม
บริษัทขนส่งข้ามชาติ
ยกระดับเรื่องสุขภาพและสุขา
วะให้กับลูกเรือโดยการเพิ่ม
เนื้อหาเข้าในหลักสูตรของ
สถาบันการเดินเรือและผ่าน
การเจรจากับนายจ้าง
เพิ่มการให้สัตยาบันอนุสัญญา
ILO ฉบับที่ 188
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แผนก

เพิ่ มจ�ำนวนสมาชิกและ
การมีส่านร่วม

ขนส่งในแม่น�้ำล�ำคลอง

•

สร้างเครือข่ายเรือลากจูงเพื่อ •
ท�ำแมปปิ้ง การจัดตั้ง และ
การส่งเสริมการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ

การรณรงค์หากรอบข้อตกลง •
กับผู้ประกอบการเรือล่อง
แม่น�้ำ

การบินพลเรือน

•

จัดตั้งในสนามบินที่เป็นฮับ
ส�ำคัญ และแบ่งปันเทคนิค
การจัดตั้งที่ใช้งานได้ผลดี

ท้าทายการแข่งขันที่ไม่เป็น •
ธรรมจากสายการบินที่ไม่มี
สหภาพแรงงานผ่านการจัด
ตั้งของสหภาพแรงงานและ
การรณรงค์ทที่ า้ ทายการให้ทนุ
สนับสนุนที่ไม่เป็นธรรม

รถไฟ

•

•

ขนส่งทางถนน

•

•

บริการท่องเที่ยว

•

การรณรงค์อย่าง
มีนวัตกรรม

•

สร้างความเข้มแข็งให้
•
สหภาพแรงงานและจัดตั้งคน
งานในกิจการรถไฟที่ถูกปรับ
โครงสร้างและถูกแปรรูปแล้ว
สร้างความเข้มแข็งให้
สหภาพแรงงานในกลุ่ม
ประเทศเครือรัฐเอกราช
(CIS)
จัดตั้งในเส้นทางหลักที่มี
•
ความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์
และจัดแรงงานหนุ่มสาว โดย
ในแรงงานหนุ่มสาวเน้นจัดตั้ง
แรงงานในงานงาน
แพลตฟอร์มและแรงงานที่
ไม่มีความมั่นคง
ประสานงานการท�ำงานใน
กลุ่มบริษัทข้ามชาติและกลุ่ม
ร้านขายปลีกขนาดใหญ่
ให้สหภาพแรงงานการท่อง •
เที่ยวในสนามบินมีสว่ นร่วม
ในโครงการจัดตัง้

•
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•
สู้กับการแปรรูปผ่าน
ยุทธศาสตร์การรณรงค์ที่
หลากหลาย รวมถึงการตอบ
สนองอย่างรวดเร็วจากกลุ่ม •
มิตรสหาย

การด�ำเนินการตามตัวอย่าง
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของกฎ
ระเบียบด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในประเทศที่ยังไม่มี
โมเดล
ส่งเสริมระเบียบข้อบังคับที่ดี
ของการบินทั่วโลกผ่านเสียงที่
เข้มแข็งที่ ICAO เพือ่ ปกป้อง
กฎระเบียบของชาติ ต่อต้าน
การทุ่มตลาดและ FOC และ
ส่งเสริมการฝึกอบรมส�ำหรับ
พนักงานการบินหนุ่มสาว
กดดันผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
โดยใช้แนวปฏิบัติที่เข้มงวด
ปกป้องรถไฟให้รัฐเป็นเจ้าของ

สร้างความรับผิดชอบต่อห่วง •
โซ่อุปทานและ ‘อัตราค่าแรง
ที่ปลอดภัย’ เพื่อให้เกิด
“การท�ำงานในท้องถิ่น
ส�ำหรับสภาพท้องถิ่น” ความ
เป็นกลางของนายจ้างและ
สิทธิในการจัดตั้ง

รักษา CBA ที่มีผลบังคับใช้
ข้ามชาติส�ำหรับงานที่มีคุณค่า
ในห่วงโซ่อุปทาน

ขยายความร่วมมือในระดับ •
สากล รวมทั้งคณะกรรมการ
ประสานงานสหภาพแรงงาน
แห่งสหภาพยุโรป
(European Trade Union
Liaison Committee) ด้าน
การท่องเที่ยวและ สหภาพ
แรงงานสากลอื่นๆ

ส่งเสริมการใช้หลักเกณฑ์ของ
ลูกเรือ ICAO ในการฝึกอบรม
เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

สาขา / ภูมิภาค /
แผนก

เพิ่ มจ�ำนวนสมาชิกและ
การมีส่านร่วม

การรณรงค์อย่าง
มีนวัตกรรม

โครงการ OPT

•

จัดตัง้ คนงานขนส่งในเมือง
และคานอ�ำนาจนายจ้างใน
กิจการรถไฟใต้ดนิ BRT และ
ระบบขนส่งสาธารณะแบบ
บูรณาการ

•

แรงงาน

•

•
เพิ่มขีดความสามารถของ
สหภาพแรงงานโดยการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้าง
อันเป็นประชาธิปไตย การจัด
ตั้งแรงงานสตรีและหนุ่มสาว
การเจรจาต่อรอง ทักษะการ •
รณรงค์
ให้ความส�ำคัญแก่สหภาพ
แรงงานที่อยู่ในเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ในแอฟริกาและ
เอเชียแปซิฟิก และสาขาการ
บินพลเรือน รวมถึงผู้เล่นหลัก
ของอุตสาหกรรม และ ตาม
เส้นทางคมนาคมหลัก
สนับสนุนสาขา ภูมิภาค และ
แผนกต่างๆ ของ ITF (SRD)
ในการให้ความส�ำคัญแก่วธิ กี าร
สร้างสร้างสหภาพแรงงาน
สร้างความเข้มแข็งให้
•
โครงการ OPT โครงการ
โกดังสินค้า ฮับ และ แรงงาน
นอกระบบ โดยการส่งเสริม
นโยบายความเท่าเทียมหญิง
ชาย และการสนับสนุนการ
เป็นผู้น�ำของสตรี และการจัด
ตั้งคนงานสตรี

•

•

แรงงานขนส่งสตรี

•

นโยบายระดับสากลและ
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ชัยชนะในเรือ่ งการจ้างงาน
•
และสิทธิในการจัดตั้ง
ส�ำหรับคนงานในท�ำงานใน
สาขาขนส่งในเมืองทั้งของรัฐ
และเอกชน และการเชื่อม
โยงกับกลุ่มพันธมิตรผู้
โดยสารและชุมชน

ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
สากล โดยเฉพาะเครื่องมือ
ดิจิทัลส�ำหรับการสร้าง
สหภาพแรงงานและการ
รณรงค์
พัฒนาทักษระการเป็นผู้น�ำ
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
และสากล

•

ขยายการรณรงค์เรื่องความ •
รุนแรงต่อสตรีไปสู่ภูมิภาค
ใหม่ๆ และกลุ่มนายจ้าง
เป้าหมาย
•

ผลักดันผู้ที่มีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นทาง
สังคมและแรงงานในระดับ
สากลและท้องถิ่น ผ่านข้อ
ตกลงใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว
และการส่งเสริมให้เกิดการ
ย้ายงานไปท�ำงานในสาขา
ขนส่งสาธารณะและเป็นงาน
ที่มีคุณค่า
แผนกต่างๆ ของ ITF (SRD)
เพื่อกดดันผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
เชิงนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น
(แม้ว่าจะไม่พิเศษเฉพาะ)
หน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ
และนโยบายในภูมิภาคย่อย
ในเส้นทางคมนาคมหลัก

ต่อสู้เพื่อให้ได้อนุสัญญา ILO
เกี่ยวกับความรุนแรงในที่
ท�ำงาน
กลุ่มนายจ้างเป้าหมาย (โดย
เฉพาะในสาขาขนส่งในเมือง
และการเดินเรือพาณิชย์) และ
หน่วยงานราชการ (รวมถึง
กรอบข้อตกลงสากล) เพื่อลด
การแบ่งแยกอาชีพเนื่องจาก
เพศสภาพในสถานที่ท�ำงาน
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แรงงานขนส่งหนุ่มสาว

•

แอฟริกา

•
•

โลกอาหรับ

•
•

การประชุมใหญ่ สิงคโปร์ 2018

การรณรงค์อย่าง
มีนวัตกรรม

เพิม่ จ�ำนวนสมาชิกและสร้าง •
โครงสร้างแรงงานหนุม่ สาวให้
ทัว่ ทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทานและใน
แรงงานนอกระบบเพือ่ ให้
สอดคล้องกับล�ำดับความส�ำคัญ
ของสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เพิม่ การ
พัฒนาความเป็นผูน้ ำ�

ปกป้องและให้อำ� นาจแก่
•
แรงงานหนุม่ สาวทีไ่ ด้รบั ผลก
ระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีโดยการใช้
เทคโนโลยีใหม่และพัฒนาการ
ตอบสนองอย่างสร้างสรรค์

เพิม่ สมาชิกในสาขาขนส่งใน •
เมือง รวมถึง BRT และในกลุม่
แรงงานนอกระบบ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำ� หรับ
การสร้างสหภาพแรงงาน เช่น
การจ่ายค่าบ�ำรุงสมาชิกผ่าน
สมาร์ทโฟน
เป้าหมายการจัดตัง้ ในสาขา
•
ขนส่งทางถนนและการบิน
พลเรือน
จัดตัง้ คนงานในฮับ รวมถึงผู ้ น� ำ •
สตรี แ ละหนุ ่ ม สาวที่ เข้ ม แข็ง

สร้างยุทธศาสตร์สำ� หรับการ •
จัดตัง้ สหภาพแรงงานในเส้น
ทางหลักทีเ่ ชือ่ มคนงานสาขา
ถนน ราง และท่าเรือ เช่น
โครงการเส้นทางหลัก
แอฟริกาใต้และแอฟริกากลาง

เอเชียแปซิฟิก

•

บรรลุความส�ำเร็จในการขยาย •
สมาชิกในกลุม่ เป้าหมายใน
แต่ละประเทศ ให้ความส�ำคัญ
แก่สตรีและหนุม่ สาว

ละตินอเมริกาและ
แคริบเบียน

•

จัดตัง้ แรงงานหนุม่ สาว แรงงาน •
สตรี และแรงงานกลุม่ อืน่ ทีม่ ี
อัตราการขยายตัวสูงแต่จำ� นวน
สมาชิกยังต�ำ่ เช่น ในสาขา
การบิน งานแพลตฟอร์ม
อีคอมเมิรซ์ และ โลจิสติกส์
•
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รักษาผูแ้ ทนคนงานในสายการ •
บินกลุม่ ประเทศในคาบสมุทร
อาราเบีย
ใช้การส�ำรวจเรือ่ งการละเมิด
เพือ่ รณรงค์เพือ่ สิทธิสหภาพ •
แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
เรือ่ งความรุนแรงต่อสตรีและ
สงครามและเขตพิพาท
•

การรณรงค์ในสาขาการบิน
•
และสนามบินเพือ่ รักษาสิทธิ
สหภาพแรงงาน สูก้ บั ความ
เป็นปรปักษ์ต่อสหภาพ
แรงงานและจัดตั้งกลุ่ม
เป้าหมายในสนามบิน
รณรงค์เพือ่ สร้างมาตรฐานเพือ่ •
สหภาพแรงงานทีเ่ ป็น
ประชาธิปไตย CBA ประโยชน์
เพือ่ สังคมและแรงงาน และ
ระบบอัตโนมัตเิ พือ่ เป็นแบบ
อย่างต่อไป
เพิม่ การมีสว่ นร่วมและส่งเสริม
ความเป็นผูน้ ำ� ใน
สหภาพแรงงาน

ประสานงานกับ ITUC และ
สหภาพแรงงานสากลอืน่ ๆ เพือ่
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดตัง้
และเวทีสำ� หรับรณรงค์ทมี่ กี าร
ประสานงานระหว่างกลุม่ เพือ่
แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีและความ
ท้าทายจากปัญหาการว่างงาน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบาย
ของธนาคารโลกว่าด้วยรถ BRT
มีการส่งเสริมเรือ่ งงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และมาตรฐาน ILO หลัก

กดดันผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีใน
ระดับประเทศ ภูมภิ าค และ
สากล
ก�ำหนดมาตรฐานระดับภูมภิ าค
โดยเป้าหมาย คือ ผู้โดยสาร
บริษทั ข้ามชาติและการเดินเรือ
พาณิชย์
ส่งเสริมสิทธิแรงงานในระดับ
นายจ้างระดับภูมภิ าคและหน่วย
งานออกกฎระเบียบและ
นโยบาย
ร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์และสภา
เศรษฐกิจโลกเอเชีย (WEF)
เพือ่ ส่งเสริมวาระในการพัฒนา
ทักษะในอนาคตและการพัฒนา
นโยบาย
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