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เกี่ยวกับผู้เขียน 

ดร. เทสซ่า ไรท์ เป็นอาจารย์ระดับ Reader ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ศนูย์วิจยัเพือ่ความเท่าเทยีมและความหลากหลาย คณะบรหิารธุรกิจและการบรหิาร
จัดการ ณ มหาวิทยาลัยควีน แมรี่แห่งลอนดอน ดร. เทสซ่ามีผลงานการวิจัยและ
บทความในเรือ่งความเท่าเทยีมในสถานทีท่�างาน ทีเ่น้นประเดน็หญงิชาย (Gender) 
เพศวิถี (sexuality) และ อ�านาจทับซ้อน (intersectionality) โดยเฉพาะในสาขา
และงานท่ีคนท�างานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงรวมถงึงานดบัเพลงิ งานก่อสร้าง และ
งานในสาขาขนส่ง ดร. เทสซ่าสนใจการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในการ
ท�างาน รวมถึงการท�างานของสหภาพแรงงานและการใช้การจัดซื้อสาธารณะ ดร. 
เทสซ่าเป็นผู้เขียนหนังสือ บทบาทหญิงชายและเพศวิถีในอาชีพที่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย : คนงานสตรใีนสาขาก่อสร้างและขนส่ง (2016) และหนังสอื โกเวอร์ (Gower) 
คูม่อืของการเลอืกปฏบิติัในสถานทีท่�างาน (2011) ซ่ึงเขยีนร่วมกบั ฮาเซล คอนเลย์

กันยายน 2562
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบบันีส้�าเรจ็ได้โดยสหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่าง
ประเทศ (International Transport Workers’ 
Federation - ITF) เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด และ
ผู ้เขียนได้รับความช่วยเหลือและความเห็นจากแคลร์ 
คล๊าร์ค ผูช่้วยเจ้าหน้าทีแ่ผนกแรงงานขนส่งสตรแีละความ
เท่าเทียมทางเพศของ ITF และโจดี้ อีวานส์ เจ้าหน้าที่
แผนกแรงงานขนส่งสตรีและความเท่าเทียมทางเพศของ 
ITF  พร้อมได้รับข้อมูลจากวิคเตอร์ ฟิกูเอร่า ซึ่งเป็นนัก
วิจัยเชิงกลยุทธ์ของ ITF งานวิจัยนี้มีขอบเขตการวิจัยใน
ห้าเมืองและด�าเนนิการโดยนกัวิจยัดงัต่อไปน้ี เขมพฏัฐ์สร 
ธนปัทมนันท์ (กรุงเทพมหานคร) ดานีล่า โกเมซ และ  
มารน่ิา มอสโคโซ, เดซปาซิโอ (โบโกตา) รอ็บ รส์ี และ แซน
ดร้า แวน ไนเกร์ิก, นาเลด ี(เคปทาวน์) แพทรเิซีย โรเบลิส์ 
มูนิซ (เม็กซิโกซิตี้) และ แอน คาเมา, มหาวิทยาลัยไนโรบี 
(ไนโรบี)

นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ยังได ้รับข ้อมูลจากผู ้แทน
สหภาพแรงงานซึ่งเป็นสตรีในการเข้าร่วมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการท่ีจัดขึ้น ณ กรุงโบโกตา โดยมีผู ้แทนจาก
สหภาพแรงงาน SNTT และ SintraRecaudo (โคลอมเบีย) 
ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน MWU PUTON TAWU และ 
RAWU (เคนย่า) ผู ้แทนจากสหภาพแรงงาน ATM 
(เม็กซิโก) และผู้แทนจากสหภาพแรงงาน SRUT และ 
SEETU (ประเทศไทย) พร้อมกันนั้นยังมีผู ้แทนระดับ
ภมิูภาคของ ITF เข้าร่วมการสัมมนานีด้้วย ได้แก่ แอน คารูม 
จากภูมิภาคแอฟริกา สุอังคณา ตั้งวรเชษฐ์ จากภูมิภาค
เอเชยี และ แอนเดรยี ปรวิาตต ิจากภมูภิาคละตนิอเมรกิา

การวิจัยนี้คงไม่สัมฤทธิ์ผลหากไม่ได้รับความร่วมมืออย่าง
เต็มใจจากคนงานสตรแีละผูแ้ทนสหภาพแรงงาน นายจ้าง 
และองค์กรภาคประชาสังคมในทั้งห้าเมืองระหว่างการ
สมัภาษณ์ค้นหาข้อมูล ขอขอบพระคุณทกุท่านเป็นอย่างสงู

Future of Work Executive Summary_v3_TH.indd   4 4/4/2562   18:34:19



#OurPublicTransport

ITF เปิดตัว ‘โครงการขนส่งสาธารณะของเรา’ ในปี 2016 เพื่อ
รณรงค์ให้ระบบขนส่งสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู ้โดยสารส่วนใหญ่ คนงานและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการคือการประสานงานกิจกรรม 
การด�าเนินการและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มขีดความสามารถของสหภาพแรงงานเพื่อให้ได้รูปแบบทาง
เลอืกของการขนส่งสาธารณะภายใต้เงือ่นไขทีร่ฐัเป็นเจ้าของ การ
ลงทนุทีเ่ป็นของรฐั การจ้างงานและงานทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพภมูิ
อากาศ พร้อมสิทธิในการจัดตั้งคนงานขนส่งในสหภาพแรงงาน
ที่เข้มแข็ง

คณะกรรมการแรงงานขนส่งสตรี ITF ได้ตัดสินใจยกโครงการ
รณรงค์นีเ้ป็นแกนหลกัของโครงการสตรขีอง ITF ประเดน็ปัญหา
หญงิชายรวมถงึการมส่ีวนร่วมและความเป็นผูน้�าของสตรจีะถกู
รวมอยู่ในทุกส่วนของโครงการ

www.ourpublictransport.org 
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บทสรุป และ
ข้อเสนอแนะ
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ความเป็นมา 
ของการวิจัย

คนงานขนส่งสาธารณะซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก
จากนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่คุกคามสภาพการท�างาน
ของพวกเขา ก�าลังเผชิญกับความท้าทายที่ส�าคัญอัน
เป็นผลมาจากการน�าเทคโนโลยีซึ่งมีศักยภาพที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานที่พวกเขาก�าลังท�า ดูแล 
และจัดการในปัจจุบัน สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่าง
ประเทศ (ITF) จึงด�าหริให้มีการท�าวิจัยนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่าความต้องการและความกังวลของคนงานสตรีใน
สาขาขนส่งสาธารณะจะถูกน�ามาพิจารณาเมื่อมีการ
หารือประเดน็เกีย่วกบัอนาคตของการท�างานในระบบ
ขนส่งสาธารณะ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงมักถูกจัดเป็นกลุ่มผู้
ใช้บริการจึงน�าไปสู่การละเลยปัญหาที่ผู้หญิงจ�านวน
มากทั่วโลกต้องเผชิญทั้งที่พวกเธอเป็นคนงานสาขา
ขนส่งสาธารณะและต้องท�างานในบทบาทต่างๆ ของ
ระบบ

การแบ่งแยกทางเพศในแรงงานขนส่งสาธารณะ ส่งผล
ให้ผู้หญิงกระจุกตัวท�างานอยู่ในแผนกธุรการและการ
บรกิารลกูค้าซึง่มรีายได้ต�า่ โดยมผีูห้ญิงเพยีงส่วนน้อย
ทีส่ามารถก้าวขึน้ไปเป็นพนกังานขบัรถซึง่สร้างรายได้ที่
ดีกว่า งานที่ผู ้หญิงท�าอยู ่มีความเสี่ยงต่อการถูก
ทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ อย ่างไรก็ตามการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยก็ียงัมโีอกาสทีจ่ะท�าให้เกิด
งานรูปแบบใหม่ๆ แต่สิ่งส�าคัญ คือ ผู้หญิงต้องได้รับ
การฝึกอบรมและมีทักษะที่จ�าเป็นเพื่อจะมีโอกาสใน
การเข้าถึงต�าแหน่งงานเหล่านั้น

การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
สาธารณะในประเทศก�าลังพัฒนาอาจจะเปิดโอกาส
การท�างานให้ท้ังผูห้ญงิและผูช้าย รวมถงึโอกาสในการ
ได้รับการปรับการจ้างงานจาการจ้างแบบไม่มั่นคง 
หรือ งานนอกระบบ ไปเป็นการจ้างงานในระบบ 
อย่างไรกต็าม สหภาพแรงงานมกัจะไม่ค่อยมส่ีวนร่วม
เพียงพอในช่วงการวางแผนพัฒนาระบบขนส่ง
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สาธารณะท่ีใช้กนัแพร่หลาย เช่น รถเมล์ BRT ซ่ึงใช้รปู
แบบการลงทุนแบบภาคีภาครัฐและเอกชน (PPP) ท่ี
ไม่เอื้อให้เกิดประโยชน์ในด้านสิทธิแรงงานและสภาพ
การท�างานที่ดี การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ห้าเมืองที่
จะก�าลังน�าระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่มาใช้
หรือขยายรูปแบบการขนส่งที่มีอยู่ซึ่งมีนัยส�าคัญต่อ
การจ้างงานของผู้หญิง เมืองทั้งห้าได้แก่: 

• กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (การขยาย
ระบบรถไฟฟ้า BTS และ ระบบรถไฟใต้ดิน)

• โบโกตา ประเทศโคลอมเบีย (น�าระบบรถ 
BRT มาใช้ในปี 2000)  

• เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ (น�าระบบรถ 
BRT มาใช้ในปี 2010); 

• เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก (มีการวางแผน
ระบบรถเมล์ที่ใช้ไฟฟ้า) และ 

• ไนโรบี ประเทศเคนย่า (เฟสแรกของระบบ
รถ BRT เปิดให้บริการในปี 2018)

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

นักวิจัยที่ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในห้าเมืองเป้าหมายได้รับ
การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายโดย ITF  พร้อมท�างาน
อย่างใกล้ชดิกบัแผนกสตร ีITF ผู้เขยีนรายงาน และได้
รบัการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที ่ITF ในภูมิภาค วธิกีาร
เก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นใช้การทบทวนเอกสารเพือ่
รวมรวมหลักฐานและการสัมภาษณ์เดี่ยวแบบตัวต่อ
ตัว (face-to-face)และการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์กับ
คนงานขนส่งสตรี ผู้แทนสหภาพแรงงาน นายจ้างใน
สาขาขนส่ง องค์กรภาคชุมชนและเอ็นจีโอ และผู้
ก�าหนดนโยบายและนักการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น
จ�านวน 164 ราย 

กระบวนการวิจัยรวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วมที่กรุงโบโกตา ซึ่งจัดขึ้นโดย ITF และ FES 
โดยผู ้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่นักวิจัยทั้งหมด ผู ้แทน

สหภาพแรงงานจากทั้งห้าเมืองเป้าหมาย ผู้แทนจาก
ส�านักงานใหญ่ ITF และผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ การ
สัมมนาอย่างมีส่วนร่วมในครั้งน้ีเป็นเวทีส�าคัญให ้
นักวิจัยอภิปรายผลการค้นพบเบื้องต้นในห้าเมืองโดย
มอิีนพุทจากตัวแทนสหภาพแรงงานซึง่ได้ให้ข้อมลูและ
ประสบการณ์ในการจัดตั้งและการรณรงค์เพื่อสตรีใน
สาขาขนส่งสาธารณะ หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติ
การนักวจัิยในแต่ละเมอืงได้จดัท�ารายงานสรปุผลการ
วิเคราะห์ข้อค้นพบจากเอกสารและการลงพื้นที่ 
ภาคสนาม

งานของสตรีใน 
สาขาขนส่งสาธารณะ 

ผลการวจัิยยนืยนัว่าผูห้ญงิในสาขาขนส่งสาธารณะยงั
คงเผชิญกับการแบ่งแยกทางเพศ และยังท�างาน
กระจุกตัวกันในต�าแหน่งที่รายได้ต�่าและในบางกรณี
เป็นต�าแหน่งงานที่ไม่มีความมั่นคง หรือไม่มีการจ้าง
งานอย่างเป็นทางการ แต่มกีารเปลีย่นแปลงบางอย่าง
โดยมีจ�านวนผู ้หญิงเข ้ามาท�างานในสาขาขนส่ง
สาธารณะในเมอืงเมก็ซโิกและในแอฟรกิาใต้เพ่ิมมากขึน้ 
เมื่อเกิดรูปแบบใหม่ของการขนส่ง เช่น รถเมล์ BRT 
และการขยายระบบรถไฟใต้ดิน ท�าให้ผู้หญิงมีโอกาส
ทีจ่ะได้ย้ายไปท�างานในต�าแหน่งทีผู่ช้ายท�าเป็นส่วนใหญ่ 
รวมถึง งานขับรถ ผู้หญิงยังมีความสนใจที่จะท�างาน
ขับรถในเครือข่ายงานแท็กซี่แพลตฟอร์มซึ่งมีความ
ยดืหยุน่สูง แม้ว่าจะมปัีญหาเก่ียวกับความเท่าเทยีมใน
การเข้าถึงงานและงานที่มีคุณค่า รวมถึงสถานะการ
จ้างงานด้วย

อย่างไรก็ยังคงมีความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับเพศสภาพ
ปรากฏอยู่ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบทัศนคติเชิงลบ
เกีย่วกับความสามารถในการขับขีข่องผู้หญงิหรอืความ
เหมาะสมในการท�างานในสาขาขนส่งสาธารณะ และ
ที่แสดงออกในทางปฏิบัติซึ่งเห็นได้จากความแตกต่าง
ในสถานะและเงื่อนไขการท�างานที่ท�าโดยผู้หญิงและ
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ผูช้าย ในทางตรงกนัข้ามบางคนเห็นว่าพนักงานขบัรถ
ผู้หญิงขับรถอย่างระมัดระวังและปลอดภัยกว่าผู้ชาย 
รวมทั้งยังมีความสุภาพกับผู้โดยสารมากกว่า การมี
พนกังานขบัรถเป็นผูห้ญิงมากขึน้ถกูมองว่าเป็นการแก้
ปัญหาความปลอดภัยของผู้โดยสารสตรีด้วยเช่นกัน 
ยกตัวอย่าง เช่น ในเมืองเม็กซิโกซิต้ี แอตเนนา 
(Atenea) ให้บริการเส้นทางรถเมล์ส�าหรับผู้โดยสาร
สตรีโดยพนักงานขับรถที่เป็นผู้หญิง ขณะท่ีลาวไดรฟ์ 
(Laudrive) เป็นแพลตฟอร์มเรียกแท็กซี่ส�าหรับผู้
โดยสารสตรใีห้บรกิารโดยพนักงานขบัรถทีเ่ป็นผูห้ญงิ

คนงานขนส่งสตรีในทุกเมืองเคยประสบปัญหาความ
รนุแรงและการล่วงละเมดิทางเพศทัง้จากเพือ่นร่วมงาน
ชายและผู้โดยสาร หากแต่ยังไม่มีการด�าเนินการที่
เพยีงพอจากนายจ้างและเจ้าหน้าทีเ่พือ่แก้ปัญหาความ
รุนแรงที่เกิดกับผู้โดยสารตามที่การรายงาน การล่วง
ละเมดิทางเพศยงัเกดิขึน้กบัผู้โดยสารสตรอียูท่ัว่ไป ใน
กรงุโบโกตาและเม็กซโิกซต้ีิ มีมาตรการเพือ่จัดการกับ
ปัญหาในระดับรฐัท้องถิน่ ในเคปทาวน์และกรงุไนโรบี
มีมาตรการจัดการปัญหาโดยสหภาพแรงงานร่วมกับ
องค์กรภาคประชาสังคม

ชัว่โมงท�างานและกะการท�างานมส่ีวนให้เกดิความกงัวล
เรือ่งความปลอดภัยของสตรแีละท�าให้เกิดข้อจ�ากัดใน

การเข้าท�างานบางต�าแหน่งหรอืการท�างานในบางช่วง
เวลา ตวัอย่างเช่น งานขับรถเมล์ในกะดกึ หรอื การขับ
แทกซ่ีกับงานแพลตฟอร์มในช่วงกลางคืน ซึ่งท�าให้
ผู ้หญิงพลาดโอกาสในการท�างานในช่วงเวลาที่ได้รับ
ค่าแรงทีด่ ีการจัดรถรบัส่งพนักงานส�าหรับคนงานสตรี
ที่ท�างานในฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายขายต้องท�างาน
ในกะเช้าและกะดกึมโีอกาเกดิขึน้น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับพนักงานขบัรถทีน่ายจ้างจะจัดรถรบัส่งทีป่ลอดภยั
ให้ส�าหรบัการเดนิทางไปท�างานและเดนิทางกลบับ้าน

การเข้าถึงห้องน�้าและการมีเวลาพักที่เพียงพอยังคง
เป็นปัญหาของคนงานในสาขาขนส่งสาธารณะ ซ่ึง
ปัญหาน้ีสร้างความยุ ่งยากให้แก่คนงานหญิงโดย
เฉพาะ ผู้ให้สัมภาษณ์หลายรายที่ท�างานขับรถและ
ประจ�าอยู่ที่สถานีรายงานว่าห้องน�้ามีไม่เพียงพอ ใน
บางกรณพีวกเธอต้องใช้ห้องน�า้ร่วมกบัผูโ้ดยสาร และ
หลายครั้งที่ช่วงพักสั้นเกินไปจนไม่มีเวลาเข้าห้องน�้า 
ในบางรายผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อว่าการขาดแคลนห้องน�้า
เป็นสาเหตขุองการเจบ็ป่วย เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ

การนำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้

นวตักรรมทางเทคโนโลยบีางอย่าง เช่น เครือ่งจ�าหน่าย
ตัว๋อัตโนมตัส่ิงผลให้เกิดการตกงาน โดยเฉพาะในกลุม่
แรงงานนอกระบบ อย่างไรก็ตามในกรณีแรงงานที่ได้
รับผลกระทบจากระบบอัตโนมัติ เป ็นสมาชิก
สหภาพแรงงานจะมีได้รับการคุ้มครองจากข้อตกลง
การเปลีย่นแปลงสถานะการท�างานซ่ึงช่วยให้พนกังาน
ขายต๋ัวได้รับการโอนย้ายไปท�างานในส�านักงานหรือ
ไปท�างานเป็นเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการ
ขายตั๋ว เป็นต้น และในบางกรณีระบบอัตโนมัติท�าให้
สภาพการท�างานได้รับการปรับปรุง

มีแนวโน้มว่าการขายตั๋วและการเก็บค่าโดยสารในทุก
เมอืงจะถกูปรบัเป็นระบบอนัโนมตั ิแม้ว่าความคืบหน้า

“ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ฉันมาสาย 
ครึง่ชั่วโมงเนือ่งจากไม่มีรถแทกซี ่
ในวันนั้นและพวกเขาก็เรียกตัวฉัน 
เข้าสู่กระบวนการทางวินัย ตอนนีฉ้ัน
ต้องปั่ นจักรยานตอนตีสามในเมืองที่
โจรอาจจะฆ่าคุณได้เพียงเพ่ือปล้นเอา
โทรศัพท์มือถือ ฉันต้องออกไปข้าง
นอกและเสีย่งชีวิตเพ่ือให้ไป 
เข้างานให้เร็ว”    คนงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S
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ในการน�าเครื่องมาใช้ยังมีข้อจ�ากัดด้วยปัญหาทาง
เทคโนโลยี ความขัดแย้งทางธุรกิจและทางการเมือง 
ข ้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานหญิงในแผนก
จ�าหน่ายต๋ัวโดยสารและการบริการลูกค้าแสดงให้เหน็
ว่าผู้โดยสารชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานที่เป็น
มนุษย์มากกว่าการรับบริการจากเครื่องจักรซึ่งมัก
ท�างานช้าลงหรือท�างานได้ไม่ดี อันท่ีจริงเครื่อง
อัตโนมัติที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุไปสู่ความไม่
พอใจของผู้โดยสารซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการใช้ความ
รุนแรงต่อพนักงาน

โอกาสได้รบัการฝึกอบรมเป็นส่ิงส�าคัญเพือ่ให้มัน่ใจว่า
ผู้หญิงจะสามารถเข้าถึงงานใหม่ ๆ เมื่อมีการพัฒนา
หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง รวมถึง
การฝึกอบรมเพือ่ขอรบัใบอนญุาตขบัขีห่รอืใบอนุญาต
ควบคุมระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในตัวอย่างบางส่วน 
เช่น ระบบ BRT เมืองเคปทาวน์ การฝึกงานหรือ
โครงการสนับสนุนความเป็นผู้น�าถูกน�ามาใช้เป็นช่อง
ทางในการฝึกอบรมผูห้ญงิจนได้รบัใบอนญุาตขบัขีแ่ละ
ได้ท�างานเป็นคนขับรถประจ�าทางเพิ่มมากขึ้น

แม้แรงงานสตรีอาจจะได้รับประโยชน์จากการน�า
ระบบ BRT มาใช้ แต่รูปแบบการจัดหาเงินทุนยังเป็น
แบบภาคีหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน ซึ่งท�าให้เกิดการ
แข่งขันระหว่างบริษัทให้บริการรถและเกิดการแบ่ง
แยกระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจควบคุมและก�ากับ
ดแูลระเบยีบข้อบงัคบัท้องถิน่กบัผู้ให้บรกิารเดินรถ ซึง่
จะส่งผลให้การตรวจสอบข้อเงื่อนไขและสภาพการ
ท�างานของผู้ปฏบิตังิานในบรษิทัแต่ละแห่งทีใ่ห้บรกิาร
รถลดน้อยลง และในบางกรณอีาจส่งผลให้เง่ือนไขและ

สภาพการท�างานของพนักงานขับรถเลวร้ายลงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสภาพการท�างานทีส่หภาพแรงงานเคย
เจรจาไว้ ดังน้ันผู้หญิงอาจจะเข้าสู่ต�าแหน่งพนักงาน
ขับรถภายใต้สภาพการท�างานที่แย่ลง

งานแพลตฟอร์มใน 
สาขาขนส่งในเมือง

บริษัทให้บริการเรียกรถแทกซี่ก�าลังขยายตัวในเมือง
เป้าหมายของการศกึษาน้ี ถงึแม้ว่าอเูบอร์จะถอนธรุกจิ
ออกจากประเทศไทยในปี 2018 หลังจากรัฐบาลไทย
ประกาศว่ารถที่มาวิ่งให้บริการผ่านการเรียกบน
แพลตฟอร์มเป็นรถที่จดทะเบียนผิดประเภท ใน
โบโกตาสถานะของผู้ผู ้ประกอบการแพลตฟอร์มมี
ความไม่สอดคล้องกัน โดยแพลตฟอร์มเป็นสิ่งถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ผู้ขับขี่ที่ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวกลับ
ไม่อยู่ในข่ายได้รับการคุ้มครองตามระเบียบข้อบังคับ 
น่ีเป็นอปุสรรคต่อคนขบัสตรเีพราะพวกเธอไม่สามารถ
ร้องเรียนได้ตามกฎหมายหรือไม่สามารถขอให้ต�ารวจ
ช่วยเหลอืในกรณท่ีีเกิดอนัตรายจากผูโ้ดยสาร และการ
ทีผู่ขั้บขีแ่พลตฟอร์มไม่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย
ก็ท�าให้ยากต่อการที่สหภาพแรงงานจะเข้าไปจัดตั้ง
กลุ่มคนเหล่านั้น

การวิจัยสนับสนุนการกล่าวอ ้างที่ว ่าการขับรถ
แพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึงงานที่มีความ
ยืดหยุ ่นซ่ึงท�าให้สามารถสร้างสมดุลระหว่างการ
ท�างานและภาระหน้าทีอ่ืน่ๆ เช่น ครอบครวั หรอื การ
เรยีน อย่างไรก็ตามความยดืหยุน่น้ีจะเกิดประโยชน์แก่
ผู้หญิงที่ไม่ได้พึ่งพารายได้จากการขับรถแพลตฟอร์ม
เพยีงแหล่งเดยีว หรอืคนทีม่รีถยนต์เป็นของตวัเอง ดงั
นั้นส�าหรับผู้หญิงที่ต้องจ่ายค่าเช่ารถเพื่อน�ามาขับ
บริการ หรือ ผู ้หญิงที่จ�าเป็นต้องท�างานชั่วโมงที่
ยาวนานกว่าเพือ่หารายได้ให้เพยีงพอ – โดยเฉพาะใน
เมืองที่มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่
สูงก็จะยิ่งมีความกดดันในการหารายได้ให้เพียงพอ – 

“ ขนส่งสาธารณะไม่เป็นมิตรกับ
  คนงานสตรีและผู้โดยสารสตรี และ
  ทั้งผู้โดยสารและคนงานสตรีเคย

ประสบการณ์การถูกล่วงละเมิด 
ทั้งคู”่   ผู้แทนสหภาพแรงงานที่เป็นผู้ชาย กรุงไนโรบี
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ส�าหรบัคนกลุม่นีโ้อกาสทีจ่ะตกเป็นเหยือ่การถกูเอารดั
เอาเปรียบสูงมาก 

ความเสีย่งจากความรนุแรงและการล่วงละเมดิทางเพศ
อาจเป็นอุปสรรคต่อคนขบัสตรีท�าให้ผูห้ญงิมแีนวโน้ม
ที่จะหลีกเลี่ยงการท�างานในบางพื้นที่และในเวลา
กลางคืนซ่ึงท�าให้พลาดโอกาสรับงานทีจ่ะสร้างก�าไรที่
ดีทีส่ดุไป เทคโนโลยสีามารถถกูน�ามาใช้เพือ่แจ้งเตอืน
คนขับสตรีให้ระวังลูกค้าที่เป็นอันตราย หรือในบาง
กรณเีพือ่ขอความช่วยเหลอืจากคนขบัรถคนอ่ืนๆ และ
อาจมีวิธีพัฒนาแอพพลิเคชันหรือระบบที่มีความ
เสถยีรและเข้าถงึได้เพือ่ให้มัน่ใจว่าคนขบัมัน่ใจได้ว่าจะ
ได้รับความช่วยเหลือทันที่เมื่อเกิดอันตราย

ยุทธศาสตร์สหภาพแรงงาน
สำาหรับคนงานสตรีในสาขาขนส่ง
สาธารณะ

เม่ือผู ้หญิงอยู ่ในต�าแหน่งผู ้น�าและมีผลงานเป็น
ประจักษ์โดยเฉพาะด้านประเด็นหญิงชายส่งผลให้
คนงานขนส่งสาธารณะสตรีเข้าร ่วมเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อปกป้องงานและ
ปรับปรุงเงื่อนไขและสภาพการจ้าง ยกตัวอย่างเช่น 
SintraRecaudo ในโบโกตาประสบความส�าเร็จในการ
จัดต้ังพนักงานจ�าหน่ายตั๋วโดยสารของระบบ BRT 
ผ่านการแก้ปัญหาทีพ่นกังานกงัวลในเรือ่งเงือ่นไขและ
สภาพการจ้าง ความปลอดภัย และการตกงาน แรงงาน
นอกระบบที่ท�างานกับรถตู ้เล็กและคนขับแทกซี่
แพลตฟอร์มสมคัรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน PUTON 
ในไนโรบี ผู้หญิงมีบทบาทส�าคัญในการต่อต้านการ
ยกเลิกงานโดยอูเบอร์หลังจากการเข้าร่วมประชุม
สหภาพแรงงาน และมบีทบาทในการจดัตัง้คนท�างาน
ในแพลตฟอร์มใน PUTON และมบีทบาทในการเจรจา
กับรัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัการก�าหนดราคา สภาพการจ้างงานและความ
ปลอดภัย

นักสหภาพแรงงานสตรปีระสบความส�าเรจ็ในการร่วม
มือกับนักเคลื่อนไหวและผู้โดยสารในชุมชนเช่น การ
รณรงค์โดยสหภาพแรงงาน ATM ในกรุงเม็กซิโกซิตี้
เพื่อรักษารถโดยสาร Trolley โดยรณรงค์เน้นความ
นิยมของบริการกับผู ้ใช้บริการ นอกเหนือจากนั้น 
สหภาพแรงงานยังได้เชื่อมโยงกับเอ็น จี โอ ในการ
รณรงค์ต ่อต ้านการล่วงละเมิดทางเพศในเมือง 
เคปทาวน์ และกรุงไนโรบี โดยเปิดเผยความเป็นไปได้
ในการเป็นพนัธมติรกบัองค์กรชมุชนและผูโ้ดยสารเพือ่
สร้างความเข้มแข็งของการรณรงค์ในประเด็นที่ส่งผล 
กระทบต่อคนงานขนส่งสาธารณะสตรรีวมถงึผูโ้ดยสาร
ด้วยเพื่อประโยชน์ของทั้งสองกลุ่ม

สหภาพแรงงานมีความท้าทายที่ส�าคัญคือการจัดตั้ง
คนงานแพลตฟอร์มทีมี่ลกัษณะการท�างานแบบตวัใคร
ตัวมันและเป็นการจ้างงานที่ไม่มีความมั่นคง อย่างไร
ก็ตามรายงานแสดงตัวอย่างของการจัดตั้งที่ประสบ
ความส�าเร็จในเคปทาวน์และกรุงไนโรบีซ่ึงคนงานได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือท�างานอย่าง
ใกล้ชิดกับสหภาพขนส่งสาธารณะทีมี่อยูแ่ล้ว ตวัอย่าง
เช่น คนขับรถในเคปทาวน์ได้จัดตั้งสมาคมของตัวเอง 

“ผมเป็นสุภาพบุรุษกับภรรยา ลูกสาว 
และแม้แต่หญิงสาวตามท้องถนน  
แต่บนเส้นทางทีผ่มขับรถ....ผู้หญิงรู้ว่า
สิ่งแวดล้อมแบบผู้ชายเป็นอย่างไร 
เมือ่พวกเขาอยากจะมาท�างานทีน่ี.่.. 
มันไม่ใช่ผมทีจ่ะต้องเป็นคนเปลีย่น
พฤติกรรม...พวกเธอต้องการเข้ามา
ท�างานทีน่ี ่พวกเธอไม่เหมือนผู้หญิง
คนอืน่ๆ ผมรู้ว่าพวกเธอเป็นผู้หญิง
ซึง่ไม่เหมือนคนอืน่ คุณเข้าใจมั้ย?  
ถ้าพวกเธอต้องการก็มาส”ิ 

   พนักงานขับรถโดยสาร Trolley กรุงเม็กซิโกซิตี้
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ชื่อ Uber Drivers Guild  สหภาพแรงงาน SATAWU 
ให้การสนับสนุนคนขับรถในการท้าทายสถานะทาง
กฎหมายของพวกเขาในฐานะผู ้ที่ท�างานโดยเป็น
นายจ้างตนเอง ซึง่เป็นกรณทีีอ่าจจะแพ้หากมองในเชงิ
หลักการ แต่เป็นตัวอย่างที่ส�าคัญของการรวมตัวเป็น
องค์กรในสาขานี้ 

ในบางครั้งสหภาพแรงงานยังพยายามไม่มากพอที่จะ
ดงึดดูหรอืปกป้องคนงานขนส่งสาธารณะสตร ีจากการ
สัมภาษณ์เชื่อได้ว่าสหภาพแรงงานไม่ได้ตั้งใจแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศอย่างจริงจังเมี่อมีการ
รายงานเข้ามา ดังนั้นจึงท�าให้ผู้หญิงไม่เข้าร่วมกับ
สหภาพแรงงาน ยุทธศาสตร์ของสหภาพแรงงานเพื่อ
แก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือความรุนแรงต่อ
สตรียังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป พร้อมทั้งมีการ
ประชาสมัพนัธ์ในวงกว้างและถกูน�าไปปฏบิตัอิย่างเป็น
ธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คนงานขนส่งสตรี 
ตัวอย่างการฝึกอบรมและการสร้างจิตส�านึกเรื่องการ
ล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศสภาพ
ปรากฏให้เห็นในการวิจัยแม้จะเป็นกิจกรรมขนาดเลก็
ก็ตาม

ผูน้�าสหภาพแรงงานและนกัสหภาพแรงงานสตรหีลายคน
เข้าร่วมในงานวิจัยนี้โดยเน้นว่าเม่ือผู ้หญิงอยู ่ใน
ต�าแหน่งผูน้�าในสหภาพแรงงานเมือ่นัน้ประเดน็ปัญหาที่
คนงานขนส่งสตรต้ีองเผชญิจงึจะมภีาพเด่นชัดขึน้และ
ได้รบัการแก้ไขโดยสหภาพแรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น การมีผู้น�าสตรีมีส่วนต่อการรับสมัครคนงาน
สาขาขนส่งที่เป็นผู้หญิง เหมือนดังในตัวอย่างของ
สหภาพแรงงาน SintraRecaudo ในกรุงโบโกตา 

ข้อเสนอแนะ

• รณรงค์เพื่อให้ม่ันใจว่าสหภาพแรงงานเป็นผู้มี
ส ่วนได ้ส ่วนเสียหลักในการหารือเกี่ยวกับ
โครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งสาธารณะใหม่ๆ และ
การขยายระบบที่มีอยู่ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการ
หารอืโดยให้รวมประเด็นผลกระทบทางเพศ และ
ท�าการประเมินผลกระทบทางเพศพร้อมแก้ไข
ป ัญหาที่ เ กิดจากผลกระทบเหล ่านั้นอย ่าง
สอดคล้อง

• รณรงค์เพื่อให้ม่ันใจว่าสหภาพแรงงานเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีหลกัในการให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบั
การพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งหมดในการ
ขนส่งสาธารณะ – รวมถงึ งานแพลตฟอร์ม – นบั
จากช่วงแรกของการหารือโดยให้รวมประเด็น
ผลกระทบทางเพศ และท�าการประเมินผลกระ
ทบทางเพศพร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระ
ทบเหล่านั้นอย่างสอดคล้อง

• เจรจาต่อรองเพื่อให้รวมเงื่อนไขที่เกี่ยวกับงานที่
มีคุณค่าและสิทธิของแรงงาน เช่น ค่าจ้างข้ันต�่า
ชัว่โมงท�างาน สิง่อ�านวยความสะดวกและรวมถงึ
มาตรการด้านความเท่าเทียมทางเพศ เช่น 
นโยบายการคุกคามทางเพศและโอกาสในการ
เลื่อนต�าแหน่งและฝึกอบรมเข้าไปในสัญญา
ระหว่างองค์กรทีบ่รหิารจัดการ BRT และ บรษิทั
เดินรถ

• รณรงค์เพื่อโครงสร ้างพื้นฐานระบบขนส่ง
สาธารณะให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพียงพอ
ส�าหรับคนงานและผู้โดยสาร เช่น ห้องสุขาและ
การจัดหาน�้าดื่มสะอาด

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงการโยกย้ายถิน่ทีอ่ยู่
และหลักเกณฑ์นโยบายเกี่ยวกับการปรับ
โครงสร้างงานยงัครอบคลมุถงึงานทีผู่ห้ญงิส่วนใหญ่
ท�า เช่น งานจ�าหน่ายตั๋วและไม่เพียงแต่ส�าหรับ

“ “ฉันไม่มีเตียงส�าหรับการพักผ่อน 
บนรถไฟ ฉันต้องนอนข้างห้องน�า้ 
โดยใช้ผ้าปทูีน่อนเป็นม่านกั้นเพ่ือแบ่ง
พ้ืนทีร่ะหว่างผู้โดยสารและตัวเอง” 

    พนักงานบริการบนรถไฟ กรุงเทพมหานคร
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พนักงานขับรถเท่านั้น

• เน้นหลักฐานที่แสดงว่าผู้โดยสารชื่นชอบการมี
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากว่าเครื่องจักรตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากองค์กรตรวจสอบและติดตาม
ระบบขนส่งสาธารณะ (เช่น Veeduria ในกรุง 
โบโกต้า) ในประเด็นเก่ียวกับความจ�าเป็นที่จะ
ต้องมีพนักงานเก็บต๋ัวและการบริการลูกค้ามาก
ขึ้น และข้อเสนอแนะเรื่องความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารเพราะการลดพนักงาน 
(เชื่อมโยงไปถึงการท�างานเพื่อป้องกันการล่วง
ละเมิดทางเพศผู้โดยสารหญิง)

• เจรจาการเลื่อนต�าแหน่ง การฝึกอบรม และ 
โอกาสในการฝึกอบรมเพิม่เติมเพือ่สนบัสนุนผูห้ญงิ
ทกุวยัให้เข้าสูก่ารท�างานทีไ่ด้รบัค่าแรงสงูขึน้ เช่น 
ต�าแหน่งพนกังานขบัรถ หวัหน้างาน และบรหิาร 
รวมถึงงานที่จะเกิดขั้นเมื่อมีการน�าเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้

• เจรจาช่ัวโมงการท�างาน รูปแบบการเปลี่ยน
กะท�างานที่ เอื้อให ้ทั้งคนงานหญิงและชาย
สามารถดูแลเรื่องของครอบครัวได้ และจัดการ
กบัความเสีย่งด้านความปลอดภยัของการท�างาน
กะเช้าและกะดึก เช่น การจัดรุรับส่งพนักงาน

• น�านโยบายและขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศที่สมาชิกสหภาพแรงงานเป็นผู้
กระท�า เผยแพร ่นโยบายระหว ่างสมาชิก
สหภาพแรงงานและสตรใีนสาขาขนส่งแรงงานที่
ไม่ใช่สมาชิก ฝึกสมาชิกเกี่ยวกับนโยบายและฝึก
ผูแ้ทนสหภาพแรงงานเกีย่วกับวิธีให้การช่วยเหลือ
เมื่อเกิดกรณีล่วงละเมิดทางเพศ

• พัฒนาการรณรงค์ร่วมกับนายจ้างเพื่อแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับผู้โดยสาร การสร้าง
ความเช่ือมโยงระหว่างการจัดให้เกิดสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัยส�าหรับทั้งผู ้โดยสารและ

พนักงานผู้หญิง และสร้างพันธมิตรกับองค์กร
ภาคเอกชนเพือ่รณรงค์ยตุคิวามรนุแรงเนือ่งจาก
เพศสภาพ และ/หรือการขนส่งสาธารณะที่
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

• สร้างความเปน็ผู้น�าให้แก่สตรใีนสหภาพแรงงาน
ผ่านโครงสร้างสตรี เครือข่าย และการฝึกอบรม
เ พื่ อ พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง นั ก
สหภาพแรงงานสตรีให้สามารถท�างานได้และมี
บทบาทการเป็นผู้น�า

• รณรงค์เพื่อให้มีการก�าหนดนโยบายเพื่อแก้
ปัญหาด้านความไม่เท่าเทยีมด้านเทคโนโลยแีละ
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ - ในระดับสถานที่
ท�างาน ระดบัรฐับาล และในระดบัระเบยีบข้อบงัคบั 
รวมถึงการใช้โอกาสที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
และเพื่อให้มั่นใจว่าการหารือดังกล่าวจะมี
ประเด็นด้านสิทธิแรงงานและความเท่าเทียม
ทางเพศ
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เกี่ยวกับ ITF
สหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) เป็นสหพนัธ์สหภาพแรงงานระดบัสากล
ทีเ่ป็นประชาธปิไตยมสีหภาพแรงงานสมาชกิ 670 แห่งใน 147 ประเทศ เป็นผูแ้ทนของ
ทั้งหญิงและชายที่ท�างานขนส่งในทุกสาขาเป็นจ�านวน 19.7 ล้านคน ITF รณรงค์
อย่างกระตอืรอืร้นเพือ่สทิธแิรงงาน ความเท่าเทยีมและความยตุธิรรมของแรงงานขนส่ง

แผนกสตรีของ ITF ท�างานร่วมกับคณะกรรมการแรงงานขนส่งสตรีของ ITF เพื่อ
สนบัสนนุสหภาพแรงงานสมาชกิในการจัดตัง้และระดมแรงงานขนส่งสตรใีห้มากขึน้ 
พร้อมทัง้การเพิม่อิทธิพลขององค์กรในระดับสากลและเพิม่อ�านาจของ ITF ในระดับ
สถานประกอบการในสาขาขนส่ง เป้าหมายของเราคอืการสร้างความเข้มแขง็ให้เกดิ
พลังร่วมเพือ่ชยัชนะและการได้มาซ่ึงสภาพการท�างานทีดี่ขึน้ส�าหรบัผูห้ญงิทีท่�างาน
ด้านขนส่งทั่วโลก ประเด็นส�าคัญ คือ การแบ่งแยกอาชีพตามเพศสภาพ การเข้าถึง
งานที่มีคุณค่าและค่าจ้างที่เหมาะสม รวมถึงสิทธิในการท�างานโดยปราศจากความ
รุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศและการบังคับข่มขู่ทางเพศ

www.itfglobal.org 

เกี่ยวกับ FES
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เป็นมูลนิธิทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีโดย
ยึดมั่นในหลักการสังคมประชาธิปไตยย้อนหลังไปนับแต่การก่อตั้งมูลนิธในปี 1925 
มลูนธิิถกูต่อตัง้และวางพนัธกจิโดยนักการเมอืงชือ่ ฟรดีรคิ เอแบร์ท ประธานาธบิดี
ของเยอรมนีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และชื่อของ
มูลนิธิตั้งตามชื่อผู้ก่อตั้ง มูลนิธิด�าเนินงานโดยมุ่งเน้นหลักการและคุณค่าของสังคม
ประชาธิปไตย – เสรีภาพ ความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ ซึ่งเช่ือมต่อเรากับ
สังคมประชาธิปไตยและสหภาพแรงงานที่มีความเป็นอิสระ ในฐานะที่เป็นสถาบัน
ที่ไม่มุ่งหวังผลก�าไรเราด�าเนินงานอย่างเป็นอิสระและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

www.fes-london.org 
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