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เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร. เทสซ่า ไรท์ เป็นอาจารย์ระดบั Reader ด้านการจดัการทรพัยากรมนษุย์ในศูนย์วจิยั
เพื่อความเท่าเทียมและความหลากหลาย คณะบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการ ณ 
มหาวิทยาลัยควีน แมร่ีแห่งลอนดอน ดร. เทสซ่ามีผลงานการวิจัยและบทความในเรื่อง
ความเท่าเทียมในสถานที่ท�างาน ที่เน้นประเด็นหญิงชาย(Gender) เพศวิถี (sexuality) 
และ อ�านาจทบัซ้อน (intersectionality) โดยเฉพาะในสาขาและงานทีค่นท�างานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ซ่ึงรวมถงึงานดับเพลงิ งานก่อสร้าง และงานในสาขาขนส่ง ดร. เทสซ่าสนใจ
การแก้ป ัญหาความไม่เท ่าเทียมทางเพศในการท�างาน รวมถึงการท�างานของ
สหภาพแรงงานและการใช้การจัดซ้ือสาธารณะ ดร. เทสซ่าเป็นผู้เขียนหนังสือ บทบาท
หญิงชายและเพศวิถีในอาชีพที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย : คนงานสตรีในสาขาก่อสร้างและ
ขนส่ง (2016) และหนังสือ โกเวอร์ (Gower) คู่มือของการเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�างาน 
(2011) ซึ่งเขียนร่วมกับ ฮาเซล คอนเลย์

กันยายน 2018
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับน้ีส�าเร็จได้โดยสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่าง
ประเทศ (International Transport Workers' Federation 
- ITF) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด และผู้เขียนได้รับ
ความช่วยเหลอืและความเหน็จากแคลร์ คล๊าร์ค ผูช่้วยเจ้าหน้าที่
แผนกแรงงานขนส่งสตรีและความเท่าเทียมทางเพศของ ITF 
และโจดี ้อวีานส์ เจ้าหน้าท่ีแผนกแรงงานขนส่งสตรีและความ
เท่าเทียมทางเพศของ ITF  พร้อมได้รับข้อมูลจากวิคเตอร์ 
ฟิกูเอร่า ซึง่เป็นนกัวจิยัเชิงกลยทุธ์ของ ITF งานวจัิยนีม้ขีอบเขต
การวิจัยในห้าเมืองและด�าเนินการโดยนักวิจัยดังต่อไปนี้ 
เขมพัฏฐ์สร ธนปัทมนันท์ (กรุงเทพมหานคร) ดานีล่า โกเมซ 
และ มาริน่า มอสโคโซ, เดซปาซิโอ (กรุงโบโกตา) ร็อบ รีส์ 
และ แซนดร้า แวน ไนเกิร์ก, นาเลดี (เคปทาวน์) แพทริเซีย 
โรเบิลส์ มูนิซ (เม็กซิโกซิตี้) และ แอน คาเมา, มหาวิทยาลัย
กรุงไนโรบี (กรุงไนโรบี)

นอกจากนั้ น  งานวิ จั ยนี้ ยั ง ได ้ รั บข ้ อมู ลจากผู ้ แทน
สหภาพแรงงานซึ่งเป็นสตรีในการเข้าร่วมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการที่จัดขึ้น ณ กรุงโบโกตา โดยมีผู ้แทนจาก
สหภาพแรงงาน SNTT และ SintraRecaudo (โคลอมเบีย) 
ผู ้แทนจากสหภาพแรงงาน MWU PUTON TAWU และ 
RAWU (เคนย่า) ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน ATM (เม็กซิโก) 
และผู ้แทนจากสหภาพแรงงาน SRUT และ SEETU 
(ประเทศไทย) พร้อมกันนั้นยังมีผู้แทนระดับภมูภิาคของ ITF 
เข้าร่วมการสมัมนานีด้้วย ได้แก่ แอน คารมู จากภมูภิาคแอฟรกิา 
สุอังคณา ตั้งวรเชษฐ จากภูมิภาคเอเชีย และ แอนเดรีย 
ปริวาตติ จากภูมิภาคละตินอเมริกา

การวจิยันีค้งไม่สมัฤทธิผ์ลหากไม่ได้รบัความร่วมมอือย่างเตม็ใจ
จากคนงานสตรีและผู้แทนสหภาพแรงงาน นายจ้าง และ
องค์กรภาคประชาสังคมในท้ังห้าเมืองระหว่างการสัมภาษณ์
ค้นหาข้อมูล ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
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สหภาพแรงงานคนงานรถเมโทร (เม็กซิโก)ASTM

สหภาพแรงงานรถรางแห่งเม็กซิโกATM

สภาสหภาพแรงงานแห่งแอฟริกาใต้COSATU

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท FES

สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ ITF

สหภาพแรงงานคนงานรถมาตูตู (เคนยา)MWU

สหภาพแรงงานคนงานโลหะแห่งชาติแอฟริกาใต้NUMSA

สหภาพแรงงานคนงานบรกิารสาธารณะและพนัธมติรแห่งชาต ิ(แอฟรกิาใต้)NUPSAW

สหภาพแรงงานผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ (เคนยา)PUTON

สหภาพแรงงานคนงานรถไฟและพันธมิตร (เคนยา)RAWU

สหภาพแรงงานคนงานขนส่งและและพันธมิตรแอฟริกาใต้SATAWU

สหภาพแรงงานอิสระคนงานเอสทีซี (เม็กซิโก)SDITSTC

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (ประเทศไทย)SEETU

สหภาพแรงงานคนงานบริษัทริเคาโดโบโกตาเอสเอเอส (โคลัมเบีย)SINTRARECAUDO

สหภาพแรงงานคนงานบริษัทเอสทีซี (เม็กซิโก)SNTSTC

สหภาพแรงงานแห่งชาติคนงานสาขาบริการอุตสาหกรรมการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของโคลัมเบีย

SNTT

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย SRUT

สหภาพแรงงานคนงานเคนยาTAWU

สหภาพแรงงานคนงานขนส่งและออมนิบัน (แอฟริกาใต้)TOWU

ค�าย่อ
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#OurPublicTransport

ITF เปิดตวั ‘โครงการขนส่งสาธารณะของเรา’ ในปี 2016 เพือ่รณรงค์ให้ระบบ
ขนส่งสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ คนงาน
และสิง่แวดล้อม วตัถปุระสงค์โดยรวมของโครงการคอืการประสานงานกจิกรรม 
การด�าเนินการและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความ
สามารถของสหภาพแรงงานเพือ่ให้ได้รปูแบบทางเลอืกของการขนส่งสาธารณะ
ภายใต้เง่ือนไขท่ีรัฐเป็นเจ้าของ การลงทุนที่เป็นของรัฐ การจ้างงานและงานที่
เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ พร้อมสิทธิในการจัดต้ังคนงานขนส่งใน
สหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง

คณะกรรมการแรงงานขนส่งสตร ีITF ได้ตดัสนิใจยกโครงการรณรงค์น้ีเป็นแกนหลกั
ของโครงการสตรีของ ITF ประเด็นปัญหาหญิงชายรวมถึงการมีส่วนร่วมและ
ความเป็นผู้น�าของสตรีจะถูกรวมอยู่ในทุกส่วนของโครงการ

www.ourpublictransport.org 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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ความเป็นมาของการวิจัย

คนงานขนส่งสาธารณะซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก
นโยบายเสรนียิมใหม่ทีค่กุคามสภาพการท�างานของพวกเขา 
ก�าลังเผชิญกับความท้าทายที่ส�าคัญอันเป็นผลมาจาก
การน�าเทคโนโลยีซ่ึงมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท�างานที่พวกเขาก�าลังท�า ดูแล และจัดการในปัจจุบัน 
สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) จึงด�าหริให้มี
การท�าวิจัยนี้เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการและความกังวล
ของคนงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะจะถูกน�ามา
พิจารณาเมื่อมีการหารือประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของการ
ท�างานในระบบขนส่งสาธารณะ บ่อยครั้งที่สตรีมักถูกจัด
เป็นกลุ ่มผู ้ใช้บริการจึงน�าไปสู ่การละเลยปัญหาที่สตรี
จ�านวนมากทัว่โลกต้องเผชญิทัง้ทีพ่วกเธอเป็นคนงานสาขา
ขนส่งสาธารณะและต้องท�างานในบทบาทต่างๆ ของระบบ

การแบ่งแยกทางเพศในแรงงานขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้
สตรีกระจุกตัวท�างานอยู่ในแผนกธุรการและการบริการ
ลกูค้าซ่ึงมรีายได้ต�า่ โดยมสีตรเีพยีงส่วนน้อยทีส่ามารถก้าว

ขึ้นไปเป็นพนักงานขับรถซึ่งสร้างรายได้ที่ดีกว่า งานที่สตรี
ท�าอยู่มีความเสี่ยงต่อการถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ 
อย่างไรก็ตามการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยกีย็งัมีโอกาส
ทีจ่ะท�าให้เกดิงานรูปแบบใหม่ๆ แต่ส่ิงส�าคญั คอื สตรต้ีอง
ได้รับการฝึกอบรมและมีทักษะที่จ�าเป็นเพื่อจะมีโอกาสใน
การเข้าถึงต�าแหน่งงานเหล่านั้น

การขยายตวัของโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งสาธารณะ
ในประเทศก�าลงัพฒันาอาจจะเปิดโอกาสการท�างานให้ทัง้
ผู้หญิงและผู้ชาย รวมถึงโอกาสในการได้รับการปรับการ
จ้างงานจาการจ้างแบบไม่มั่นคง หรือ งานนอกระบบ ไป
เป็นการจ้างงานในระบบ อย่างไรกต็าม สหภาพแรงงานมักจะ
ไม่ค่อยมส่ีวนร่วมเพยีงพอในช่วงการวางแผนพฒันาระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ใช้กันแพร่หลาย เช่น รถเมล์ BRT ซึ่งใช้
รูปแบบการลงทุนแบบภาคีภาครัฐและเอกชน (PPP) ที่ไม่
เอื้อให้เกิดประโยชน์ในด้านสิทธิแรงงานและสภาพการ
ท�างานท่ีดี การวิจัยคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นไปท่ีห้าเมืองที่จะก�าลัง
น�าระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่มาใช้หรือขยายรูป
แบบการขนส่งท่ีมอียูซ่ึ่งมนียัส�าคญัต่อการจ้างงานของสตรี 
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เมืองทั้งห้าได้แก่: 

 • ประเทศไทย (การขยายระบบรถไฟฟ้า BTS และ ระบบ
รถไฟใต้ดิน)

 • กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย (น�าระบบรถ BRT 
มาใช้ในปี 2000) 

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

 • เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก (มีการวางแผนระบบ
รถเมล์ที่ใช้ไฟฟ้า) และ 

 • กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า (เฟสแรกของระบบรถ 
BRT เปิดให้บริการในปี 2018) 

ระเบียบวิธีวิจัย

นักวิจัยที่ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในห้าเมืองเป้าหมายได้รับการ
สนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายโดย ITF พร้อมท�างานอย่างใกล้ชดิ
กับแผนกสตร ีITF ผูเ้ขยีนรายงาน และได้รบัการช่วยเหลอื
จากเจ้าหน้าท่ี ITF ในภูมิภาค วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นใช้การทบทวนเอกสารเพ่ือรวมรวมหลักฐานและ
การสมัภาษณ์เด่ียวแบบตวัต่อตวั (face-to-face) และการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคนงานขนส่งสตรี ผู ้แทน
สหภาพแรงงาน นายจ้างในสาขาขนส่ง องค์กรภาคชุมชน
และเอน็จโีอ และผูก้�าหนดนโยบายและนกัการเมอืงท้องถิน่ 
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 164 ราย 

กระบวนการวจิยัรวมการสมัมนาเชงิปฏิบตักิารอย่างมส่ีวนร่วม
ที่กรุงโบโกตา ซึ่งจัดขึ้นโดย ITF และ FES โดยผู้เข้าร่วม
สมัมนาได้แก่นกัวจัิยท้ังหมด ผูแ้ทนสหภาพแรงงานจากทัง้ห้า
เมืองเป้าหมาย ผู้แทนจากส�านักงานใหญ่ ITF และผู้แทน
จากภูมิภาคต่างๆ การสมัมนาอย่างมส่ีวนร่วมในครัง้นีเ้ป็น
เวทีส�าคัญให้นักวิจัยอภิปรายผลการค้นพบเบื้องต้นในห้า
เมืองโดยมีข้อมูลจากผู้แทนสหภาพแรงงานซ่ึงได้ให้ข้อมูล
และประสบการณ์ในการจัดตั้งและการรณรงค์เพื่อสตรีใน

สาขาขนส่งสาธารณะ หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นกัวจิยัในแต่ละเมอืงได้จดัท�ารายงานสรปุผลการวเิคราะห์
ข้อค้นพบจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนาม

งานของสตรีใน 
สาขาขนส่งสาธารณะ

ผลการวิจัยยืนยันว่าสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะยังคง
เผชญิกบัการแบ่งแยกทางเพศ และยงัท�างานกระจกุตวักนั
ในต�าแหน่งท่ีรายได้ต�่าและในบางกรณีเป็นต�าแหน่งงานที่
ไม่มีความมัน่คง หรอืไม่มกีารจ้างงานอย่างเป็นทางการ แต่
มกีารเปลีย่นแปลงบางอย่างโดยมจี�านวนสตรเีข้ามาท�างาน
ในสาขาขนส่งสาธารณะในเมอืงเมก็ซโิกและในแอฟรกิาใต้
เพ่ิมมากขึน้ เมือ่เกดิรปูแบบใหม่ของการขนส่ง เช่น รถเมล์ 
BRT และการขยายระบบรถไฟใต้ดิน ท�าให้สตรีมีโอกาสที่
จะได้ย้ายไปท�างานในต�าแหน่งที่ผู ้ชายท�าเป็นส่วนใหญ่ 
รวมถึง งานขับรถ สตรียงัมคีวามสนใจท่ีจะท�างานขบัรถใน
เครอืข่ายงานแทก็ซีแ่พลตฟอร์มซึง่มคีวามยดืหยุน่สงู แม้ว่า
จะมีปัญหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการเข้าถึงงานและ
งานที่มีคุณค่า รวมถึงสถานะการจ้างงานด้วย

อย่างไรก็ยังคงมีความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับเพศสภาพปรากฏ
อยูซ่ึง่แสดงออกมาในรปูแบบทศันคตเิชงิลบเกีย่วกับความ
สามารถในการขับขี่ของสตรีหรือความเหมาะสมในการ
ท�างานในสาขาขนส่งสาธารณะ และที่แสดงออกในทาง
ปฏิบัติซึ่งเห็นได้จากความแตกต่างในสถานะและเงื่อนไข
การท�างานที่ท�าโดยผู้หญิงและผู้ชาย ในทางตรงกันข้าม
บางคนเห็นว่าพนักงานขับรถสตรีขับรถอย่างระมัดระวัง
และปลอดภัยกว่าผู ้ชาย รวมทั้งยังมีความสุภาพกับ 
ผู้โดยสารมากกว่า การมีพนักงานขับรถเป็นสตรีมากขึ้น 
ถูกมองว่าเป็นการแก้ปัญหาความปลอดภัยของผู้โดยสาร
สตรีด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น ในเมืองเม็กซิโกซิตี้ 
แอตเนนา (Atenea) ให้บริการเส้นทางรถเมล์ส�าหรับ 
ผู้โดยสารสตรีโดยคนขับรถที่เป็นสตรี ขณะที่ลาวไดรฟ์ 
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(Laudrive) เป็นแพลตฟอร์มเรียกแท็กซี่ส�าหรับผู้โดยสาร
สตรีให้บริการโดยคนขับรถที่เป็นสตรี

คนงานขนส่งสตรใีนทกุเมอืงเคยประสบปัญหาความรนุแรง
และการล่วงละเมิดทางเพศท้ังจากเพื่อนร่วมงานชายและ
ผู้โดยสาร หากแต่ยังไม่มีการด�าเนินการท่ีเพียงพอจาก
นายจ้างและเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับ
ผูโ้ดยสารตามทีก่ารรายงาน การล่วงละเมดิทางเพศยงัเกดิขึน้
กับผู้โดยสารสตรีอยู่ทั่วไป ในกรุงโบโกตาและเม็กซิโกซิตี้ 
มีมาตรการเพื่อจัดการกับปัญหาในระดับรัฐท้องถิ่น ใน
เคปทาวน์และกรุงไนโรบีมีมาตรการจัดการปัญหาโดย
สหภาพแรงงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม

ช่ัวโมงท�างานและกะการท�างานมีส่วนให้เกิดความกังวล
เรือ่งความปลอดภยัของสตรแีละท�าให้เกดิข้อจ�ากดัในการ
เข้าท�างานบางต�าแหน่งหรือการท�างานในบางช่วงเวลา 
ตวัอย่างเช่น งานขบัรถเมล์ในกะดกึ หรอื การขบัแทก็ซีก่บั
งานแพลตฟอร์มในช่วงกลางคนื ซึง่ท�าให้สตรพีลาดโอกาส
ในการท�างานในช่วงเวลาทีไ่ด้รบัค่าแรงทีด่ ีการจัดรถรับส่ง
พนักงานส�าหรับคนงานสตรีที่ท�างานในฝ่ายบริการลูกค้า
และฝ่ายขายต้องท�างานในกะเช้าและกะดึกมีโอกาเกิดขึ้น
น้อยเม่ือเปรียบเทยีบกบัพนกังานขบัรถทีน่ายจ้างจะจดัรถ
รบัส่งทีป่ลอดภยัให้ส�าหรบัการเดนิทางไปท�างานและเดินทาง
กลับบ้าน

การเข้าถึงห้องน�้าและการมีเวลาพักที่เพียงพอยังคงเป็น
ปัญหาของคนงานในสาขาขนส่งสาธารณะ ซ่ึงปัญหานี้
สร้างความยุ่งยากให้แก่คนงานสตรีโดยเฉพาะ ผู ้ให้
สัมภาษณ์หลายรายที่ท�างานขับรถและประจ�าอยู่ที่สถานี
รายงานว่าห้องน�า้มไีม่เพยีงพอ ในบางกรณพีวกเธอต้องใช้
ห้องน�า้ร่วมกับผูโ้ดยสาร และหลายครัง้ทีช่่วงพกัสัน้เกนิไป
จนไม่มเีวลาเข้าห้องน�า้ ในบางรายผูใ้ห้สมัภาษณ์เชือ่ว่าการ
ขาดแคลนห้องน�้าเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น โรค
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้

นวตักรรมทางเทคโนโลยบีางอย่าง เช่น เคร่ืองจ�าหน่ายตัว๋
อตัโนมตัส่ิงผลให้เกดิการตกงาน โดยเฉพาะในกลุม่แรงงาน
นอกระบบ อย่างไรกต็ามในกรณแีรงงานท่ีได้รับผลกระทบ
จากระบบอัตโนมัติเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจะมีได้รับ
การคุ้มครองจากข้อตกลงการเปล่ียนแปลงสถานะการ
ท�างานซึ่งช่วยให้พนักงานขายตั๋วได้รับการโอนย้ายไป
ท�างานในส�านักงานหรือไปท�างานเป็นเจ้าหน้าที่อ�านวย
ความสะดวกในการขายตัว๋ เป็นต้น และในบางกรณรีะบบ
อัตโนมัติท�าให้สภาพการท�างานได้รับการปรับปรุง

มแีนวโน้มว่าการขายต๋ัวและการเกบ็ค่าโดยสารในทกุเมอืง
จะถกูปรบัเป็นระบบอนัโนมตั ิแม้ว่าความคืบหน้าในการน�า
เครื่องมาใช้ยังมีข้อจ�ากัดด้วยปัญหาทางเทคโนโลยี ความ
ขัดแย้งทางธุรกิจและทางการเมือง ข ้อมูลจากการ
สัมภาษณ์พนักงานสตรีในแผนกจ�าหน่ายต๋ัวโดยสารและ
การบริการลูกค้าแสดงให้เห็นว่าผู ้โดยสารชอบการมี
ปฏสัิมพันธ์กบัพนกังานท่ีเป็นมนษุย์มากกว่าการรบับรกิาร
จากเครือ่งจกัรซ่ึงมกัท�างานช้าลงหรอืท�างานได้ไม่ด ีอนัทีจ่รงิ
เครือ่งอตัโนมตัทิีไ่ม่มปีระสทิธภิาพเป็นสาเหตไุปสู่ความไม่
พอใจของผู้โดยสารซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการใช้ความรุนแรง
ต่อพนักงาน

โอกาสได้รบัการฝึกอบรมเป็นสิง่ส�าคญัเพือ่ให้ม่ันใจว่าสตรี
จะสามารถเข้าถึงงานใหม่ๆ เมื่อมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตควบคุมระบบ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในตัวอย่างบางส่วน เช่น ระบบ BRT 
เมืองเคปทาวน์ การฝึกงานหรือโครงการสนับสนุนความ
เป็นผูน้�าถกูน�ามาใช้เป็นช่องทางในการฝึกอบรมสตรจีนได้รบั
ใบอนญุาตขบัขีแ่ละได้ท�างานเป็นคนขบัรถประจ�าทางเพิม่
มากขึ้น 
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แม้แรงงานสตรีอาจจะได้รับประโยชน์จากการน�าระบบ 
BRT มาใช้ แต่รปูแบบการจดัหาเงนิทนุยงัเป็นแบบภาคหีุน้ส่วน
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งท�าให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัท
ให้บริการรถและเกิดการแบ่งแยกระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
อ�านาจควบคมุและก�ากบัดแูลระเบียบข้อบังคับท้องถิน่กบั
ผู้ให้บริการเดินรถ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบข้อเงื่อนไข
และสภาพการท�างานของผู้ปฏิบัติงานในบริษัทแต่ละแห่ง
ที่ให้บริการรถลดน้อยลง และในบางกรณีอาจส่งผลให้
เงือ่นไขและสภาพการท�างานของพนกังานขบัรถเลวร้ายลง
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสภาพการท�างานท่ีสหภาพแรงงานเคย
เจรจาไว้ ดังนั้นสตรีอาจจะเข้าสู่ต�าแหน่งพนักงานขับรถ
ภายใต้สภาพการท�างานที่แย่ลง

งานแพลตฟอร์มใน 
สาขาขนส่งในเมือง

บริษัทให้บริการเรยีกรถแท็กซ่ีก�าลงัขยายตวัในเมอืงเป้าหมาย
ของการศกึษานี ้ถึงแม้ว่าอเูบอร์ (Uber) จะถอนธรุกจิออก
จากประเทศไทยในปี 2018 หลังจากรัฐบาลไทยประกาศ
ว่ารถทีม่าวิง่ให้บริการผ่านการเรยีกบนแพลตฟอร์มเป็นรถ
ที่จดทะเบียนผิดประเภท ในกรุงโบโกตาสถานะของ 
ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มมีความไม่สอดคล้องกัน โดย
แพลตฟอร์มเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ขับขี่ที่ใช้
แพลตฟอร์มดังกล่าวกลับไม่อยู่ในข่ายได้รับการคุ้มครอง
ตามระเบยีบข้อบงัคบั นีเ่ป็นอปุสรรคต่อคนขบัสตรีเพราะ
พวกเธอไม่สามารถร้องเรียนได้ตามกฎหมายหรือไม่
สามารถขอให้ต�ารวจช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอันตรายจาก
ผู ้โดยสาร และการที่ผู ้ขับขี่แพลตฟอร์มไม่ได้รับการ
คุม้ครองตามกฎหมายกท็�าให้ยากต่อการทีส่หภาพแรงงาน
จะเข้าไปจัดตั้งกลุ่มคนเหล่านั้น

การวจิยัสนบัสนนุการกล่าวอ้างทีว่่าการขบัรถแพลตฟอร์ม
เปิดโอกาสให้สตรีเข้าถึงงานท่ีมีความยืดหยุ่นซ่ึงท�าให้

สามารถสร้างสมดุลระหว่างการท�างานและภาระหน้าที่
อื่นๆ เช่น ครอบครัว หรือ การเรียน อย่างไรก็ตามความ
ยืดหยุ่นนี้จะเกิดประโยชน์แก่สตรีท่ีไม่ได้พ่ึงพารายได้จาก
การขบัรถแพลตฟอร์มเพียงแหล่งเดยีว หรอืคนทีมี่รถยนต์
เป็นของตัวเอง ดังนั้นส�าหรับสตรีที่ต้องจ่ายค่าเช่ารถเพื่อ
น�ามาขับบริการ หรือ สตรีที่จ�าเป็นต้องท�างานชั่วโมงที่
ยาวนานกว่าเพือ่หารายได้ให้เพยีงพอ – โดยเฉพาะในเมือง
ทีม่กีารแข่งขนัระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทีส่งูก็จะยิง่
มคีวามกดดนัในการหารายได้ให้เพยีงพอ – ส�าหรบัคนกลุม่
นี้โอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อการถูกเอารัดเอาเปรียบสูงมาก 

ความเสีย่งจากความรนุแรงและการล่วงละเมดิทางเพศอาจ
เป็นอุปสรรคต่อคนขับสตรีท�าให้สตรีมีแนวโน้มที่จะหลกี
เลี่ยงการท�างานในบางพื้นที่และในเวลากลางคืนซึ่งท�าให้
พลาดโอกาสรับงานที่จะสร้างก�าไรที่ดีที่สุดไป เทคโนโลยี
สามารถถูกน�ามาใช้เพื่อแจ้งเตือนคนขับสตรีให้ระวังลูกค้า
ทีเ่ป็นอนัตราย หรอืในบางกรณเีพือ่ขอความช่วยเหลอืจาก
คนขับรถคนอื่นๆ และอาจมีวิธีพฒันาแอพพลเิคชันหรอื
ระบบที่มีความเสถียรและเข้าถึงได้เพื่อให้มั่นใจว่าคนขับ
มั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือทันที่เมื่อเกิดอันตราย

ยุทธศาสตร์สหภาพแรงงาน
ส�าหรับคนงานสตรีใน 
สาขาขนส่งสาธารณะ

เมื่อสตรีอยู่ในต�าแหน่งผู้น�าและมีผลงานเป็นประจักษ์โดย
เฉพาะด้านประเด็นหญิงชายส่งผลให้คนงานขนส่ง
สาธารณะสตรเีข้าร่วมเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานเพิม่มาก
ขึน้เพือ่ปกป้องงานและปรบัปรงุเงือ่นไขและสภาพ-การจ้าง 
ยกตัวอย่างเช่น SintraRecaudo ในกรุงโบโกตาประสบ
ความส�าเร็จในการจัดต้ังพนักงานจ�าหน่ายต๋ัวโดยสารของ
ระบบ BRT ผ่านการแก้ปัญหาที่พนักงานกังวลในเรื่อง
เง่ือนไขและสภาพการจ้าง ความปลอดภยั และการตกงาน 
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แรงงานนอกระบบที่ท�างานกับรถตู้เล็กและคนขับแท็กซี่
แพลตฟอร์มสมคัรเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน PUTON ใน
กรงุไนโรบ ีสตรมีบีทบาทส�าคัญในการต่อต้านการยกเลกิงาน
โดย Uber หลังจากการเข้าร่วมประชุมสหภาพแรงงาน 
และมีบทบาทในการจัดตั้งคนท�างานในแพลตฟอร์มใน 
PUTON และมบีทบาทในการเจรจากบัรฐับาลและผูม้ส่ีวน
ได้เสียอ่ืนๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการก�าหนดราคา 
สภาพการจ้างงานและความปลอดภัย

นักสหภาพแรงงานสตรีประสบความส�าเร็จในการร่วมมือ
กับนักเคลื่อนไหวและผู้โดยสารในชุมชนเช่น การรณรงค์
โดยสหภาพแรงงาน ATM ในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อรักษา
รถโดยสาร Trolley โดยรณรงค์เน้นความนยิมของบริการ
กับผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากนั้น สหภาพแรงงานยังได้
เชือ่มโยงกบัเอน็ จ ีโอ ในการรณรงค์ต่อต้านการล่วงละเมดิ
ทางเพศในเมืองเคปทาวน์ และกรุงไนโรบี โดยเปิดเผย
ความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรกับองค์กรชุมชนและ
ผู้โดยสารเพือ่สร้างความเข้มแขง็ของการรณรงค์ในประเดน็
ที่ส่งผลกระทบต่อคนงานขนส่งสาธารณะสตรีรวมถึง
ผู ้โดยสารด้วยเพ่ือประโยชน์ของทั้งสองกลุ่ม

สหภาพแรงงานมคีวามท้าทายทีส่�าคญัคอืการจัดต้ังคนงาน
แพลตฟอร์มที่มีลักษณะการท�างานแบบตัวใครตัวมันและ
เป็นการจ้างงานที่ไม่มีความมั่นคง อย่างไรก็ตามรายงาน
แสดงตัวอย่างของการจัดตั้งที่ประสบความส�าเร็จใน
เคปทาวน์และกรุงไนโรบีซึ่งคนงานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานหรือท�างานอย่างใกล้ชิดกับสหภาพขนส่ง
สาธารณะที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น คนขับรถในเคปทาวน์
ได้จัดตั้งสมาคมของตัวเอง ชื่อ Uber Drivers Guild  
สหภาพแรงงาน SATAWU ให้การสนบัสนนุคนขบัรถในการ
ท้าทายสถานะทางกฎหมายของพวกเขาในฐานะผู้ทีท่�างาน
โดยเป็นนายจ้ายตนเอง ซ่ึงเป็นกรณีท่ีอาจจะแพ้หากมอง
ในเชงิหลกัการ แต่เป็นตวัอย่างท่ีส�าคญัของการรวมตัวเป็น
องค์กรในสาขานี้

ในบางครัง้สหภาพแรงงานยงัพยายามไม่มากพอทีจ่ะดงึดดู
หรอืปกป้องคนงานขนส่งสาธารณะสตร ีจากการสมัภาษณ์
เชื่อได้ว่าสหภาพแรงงานไม่ได้ต้ังใจแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมดิทางเพศอย่างจริงจังเมีอ่มกีารรายงานเข้ามา ดงันัน้
จงึท�าให้สตรไีม่เข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน ยทุธศาสตร์ของ
สหภาพแรงงานเพ่ือแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือ
ความรุนแรงต่อสตรยีงัต้องได้รบัการพัฒนาต่อไป พร้อมทัง้
มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและถูกน�าไปปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คนงานขนส่งสตรี 
ตัวอย่างการฝึกอบรมและการสร้างจิตส�านึกเร่ืองการล่วง
ละเมิดและการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศสภาพปรากฏให้
เห็นในการวิจัยแม้จะเป็นกิจกรรมขนาดเล็กก็ตาม

ผู้น�าสหภาพแรงงานและนักสหภาพแรงงานสตรีหลายคน
เข้าร่วมในงานวจิยันีโ้ดยเน้นว่าเมือ่สตรอียูใ่นต�าแหน่งผูน้�า
ในสหภาพแรงงานเมื่อนั้นประเด็นปัญหาที่คนงานขนส่ง
สตรีต้องเผชิญจึงจะมีภาพเด่นชัดขึ้นและได้รับการแก้ไข
โดยสหภาพแรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ การมผู้ีน�า
สตรีมีส่วนต่อการรับสมัครคนงานสาขาขนส่งที่เป็นสตรี 
เหมอืนดงัในตวัอย่างของสหภาพแรงงาน SintraRecaudo 
ในกรุงโบโกตา 
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สหภาพแรงงานก�าลงัเผชญิหน้ากบัการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่
ในสถานท่ีท�างานเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่รุด
หน้าไปอย่างรวดเรว็ซึง่มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะท�าให้งานหายไป 
หรือเปลีย่นแปลงวธิกีารท�างานซึง่ก�าลงัใช้อยูใ่นปัจจุบัน งาน
ในสาขาขนส่งสาธารณะมีความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากระบบ
อัตโนมัติหรือระบบดิจิตอล ยกตัวอย่างเช่น ระบบจ�าหน่าย
ตั๋วอัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และการเติบโตของการท�า
ธุรกิจในระบบแพลตฟอร์มที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อระบบ
แท็กซี่ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเองนั้นไม่มีความเป็นกลาง
และการน�าไปใช้กม็รีปูแบบเฉพาะซึง่ต้องผ่านการตดัสนิใจใน
ระดับการเมืองและนโนบาย การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้มัก
จะมาพร้อมกบัการเปลีย่นแปลงรูปแบบการจดัโครงสร้างงาน 
และความสัมพันธ์ในการจ้างงานซ่ึงจะท�าให้รูปแบบการ
ท�างานที่ไม่เป็นมาตรฐานไม่มีความมั่นคงนั้นเพิ่มมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและการหลีกเลี่ยงงานรูปแบบใหม่ที่สภาพการ
ท�างานแย่ลงนั้นสามารถท�าได้ หากการตัดสินใจในระดับ
รัฐบาล อตุสาหกรรม และนายจ้างมกีารประเมนิผลกระทบ
ทางเพศ ดังนัน้ รัฐบาลท่ีมกีารตัดสินใจร่วมกับสหภาพแรงงาน
จึงมีบทบาทส�าคัญในการจัดการการเปลี่ยนผ่านระบบ
ดิจิตอลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีจะสร้างประโยชน์ให้กับ
คนงานและสังคมและไม่ส่งเสริมให้เกิดความไม่เท่าเทียม
มากกว่าที่มีอยู่ 
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องค์กรก้าวหน้าและสหภาพแรงงานจ�านวนมากรวมถงึ ITF 
ให้เหตุผลว่าการน�าระบบอัตโนมัติมาใช้ในการท�างานรวม
ถงึในสาขาขนส่งเป็นโอกาสมากกว่าทีจ่ะเป็นภยัคกุคามต่อ
คนงานและขบวนการสหภาพแรงงาน ระบบอัตโนมัติไม่
เพยีงแต่เข้ามาแทนท่ีคนในการท�างาน แต่ยงัสร้างงานใหม่
อีกด้วย อาชีพ นายจ้างและอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ และ
มีความต้องการทักษะและรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆ

อย่างไรกต็าม ประเด็นทีส่�าคญั คอื เมือ่มกีารหารอืเกีย่วกบั
อนาคตของการท�างานในสาขาขนส่งจะต้องรวมการ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อแรงงานสตรีซึ่งงานอาจมีความ
อ่อนไหวเป็นพเิศษต่อการน�าระบบอัตโนมตัมิาใช้เนือ่งจาก
ลักษณะของการแยกเพศอาชีพ ประเด็นที่ส�าคัญอีก
ประการ คือ หากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมันเปิด
โอกาสให้เกิดรูปแบบการท�างานใหม่ๆ สตรีจะต้องเข้าถึง
การฝึกอบรมและทกัษะทีจ่�าเป็นเพือ่ให้ได้รบัผลประโยชน์
จากโอกาสการจ้างงานดงักล่าวด้วยเช่นกนั ขนส่งสาธารณะ
ทัว่โลกยงัคงเป็นสาขาคนงานส่วนใหญ่ยงัเป็นชาย โดยทัว่ไป
แล้วสตรมีกัจะกระจกุตวัท�างานในแผนกทีม่รีายได้ต�า่ เช่น 
ธุรการและฝ่ายบริการลูกค้า มีสตรีจ�านวนน้อยท่ีสามารถ
เข้าไปท�างานในแผนกพนกังานขบัรถทีใ่ห้รายได้ดี นอกเหนอื
จากนัน้ เมือ่สตรปีระสบความส�าเรจ็ในการเข้าไปท�างานใน
ต�าแหน่งที่ปกติผู้ชายท�า พวกเขามักได้รับการต้อนรับด้วย
ความเกลียดชังจากเพื่อนร่วมงานชาย และในกรณีที่แย่
ทีส่ดุ คอื ถกูล่วงละเมดิทางเพศ หรือถูกกลัน่แกล้ง ในขณะ
ที่สหภาพแรงงานสาขาขนส่งสาธารณะหลายแห่งก�าลัง
พยายามแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกอาชีพภายในสาขาและ
ประเด็นปัญหาท่ีสตรเีผชญิอยูใ่นทีส่ถานทีท่�างาน รายงาน
นีช้ีใ้ห้เหน็ว่ายงัมปัีญหาอกีมากทีต้่องได้รบการแก้ไขเพ่ือให้
แน่ใจว่าอนาคตของการจ้างงานระบบขนส่งสาธารณะจะ
มีสภาพการท�างานท่ีปลอดภัยและเหมาะสมส�าหรับสตรี
และผู้ชาย 

1 www.ourpublictransport.org

โครงการขนส่งสาธารณะของเราของ ITF ก�าลงัรณรงค์เพือ่
รักษาระบบขนส่งสาธารณะที่รัฐยังเป็นเจ้าของ เงินลงทุน
มาจากภาครัฐ เป็นงานที่ปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิทธิ
สหภาพแรงงานส�าหรบัคนงานทีม่นีายจ้างเป็นภาครฐัและ
เอกชน1 รายงานฉบบันีไ้ด้รบัการสนบัสนนุด้านการเงินโดย 
ITF เพ่ือสนับสนุนโครงการรณรงค์ส�าคัญเพ่ือยุติการแบ่ง
แยกอาชีพเนื่องจากเพศสภาพในอุตสาหกรรมขนส่งและ
แก้ปัญหาความรุนแรงต่อคนงานขนส่ง เป้าหมายการศึกษา
วจิยัเหล่านีไ้ด้รบัการรบัรองให้เป็นกจิกรรมส�าคญัโดยคณะ
กรรมการแรงงานขนส่งสตรี ITF ในการประชุมใหญ่
แรงงานขนส่งสตรี ITF ที่จัดขึ้นที่เมืองมาราเกซ ในเดือน
พฤศจิกายน 2017 และมีการก�าหนดให้สหภาพแรงงาน
สมาชิก ITF สร้างพลังให้แก่นักสภาพแรงงานสตรีในสาขา
ขนส ่ง พร ้อมทั้ งแก ้ป ัญหาวัฒนธรรมหญิงชายใน
สหภาพแรงงานและสถานที่ท�างานในอุตสาหกรรมขนส่ง 
รายงานฉบับนี้ตอบวัตถุประสงค์โดย:

 • น�าเสนอหลักฐานประเด็นปัญหาหลักที่คนงานสตรี
ในสาขาขนส่งทั่วโลกก�าลังเผชิญในปัจจุบัน

 • เน้นให้เห็นวิธีการที่สตรีในสหภาพแรงงานรณรงค์
เพื่อการเปลี่ยนแลงและค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
จัดตั้งและสนับสนุนแรงงานขนส่งสตรี

 • ส�ารวจว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใหม่ส่ง
ผลกระทบต่อการจ้างงานสตรีอย่างไร  

 • หารือถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีต่อการจ้างงานแรงงานขนส่งสตรี
จนถึงปัจจุบัน

 • พิจารณาถึงโอกาสของการจ้างงานสตรีในสาขา
ขนส่งสาธารณะในอนาคตอันเป็นผลมาจาก
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มเติม
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ต้นฉบับงานวจิยันีไ้ด้ด�าเนนิการในห้าเมอืงทีไ่ด้รับเลือกเพ่ือ
ค้นหาประเด็นใหญ่ท่ีแรงงานขนส่งสตรีก�าลังเผชิญและ
ประเด็นที่อาจเกิดในอนาคต เมืองทั้งห้าได้แก่:

 •กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 •กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย 

 • เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ 

 • เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก 

 •กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า

เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ส�าหรับงานวิจัยมีการน�า
ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ไปแล้ว หรือ ก�าลังอยู่
ระหว่างกระบวนการแนะน�าระบบ หรือ มีการขยายรูป
แบบการขนส่งเดมิท่ีมอียู ่และมนียัะส�าคญัต่อการจ้างการสตรี 
ระบบ BRT มีอัตราการน�าไปใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ประเทศที่ก�าลังพัฒนา (จากจ�านวน 40 เมืองในปี 2007 
เพิ่มเป็น 207 เมืองในเดือนมกราคม 2016) รถ BRT ที่มี
ช่องทางว่ิงเป็นของตนเองได้รบัการยกย่องว่าเป็นทางออก
ทีด่ทีีสุ่ดส�าหรบัการแก้ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะในเมอืง
ทีเ่อ้ือต่อการพฒันาเศรษฐกจิและการปรบัปรงุสิง่แวดล้อม
โดยได ้รับการสนับสนุนการเงินจากธนาคารโลก2    
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขท่ีแนบมากับการให้กู ้ยืมของ
ธนาคารโลกรวมการด�าเนนิงานในรปูแบบการเป็นหุน้ส่วน
ภาครฐัและเอกชน (PPP) โดยบรษิทัเอกชนเป็นผูใ้ห้บรกิาร
รถโดยสารซ่ึงประโยชน์ของรูปแบบน้ีได้ถูกต้ังค�าถาม3 
ร วม ถึ ง จากสหภาพแรงงานด ้ วย  ยิ่ ง ไปกว ่ านั้ น
สหภาพแรงงานมกัถูกเพกิเฉยในการปรกึษาหารอืเกีย่วกบั

2 Rizzo, M. (2015). The political economy of an urban megaproject: The Bus Rapid Transit project in Tanzania, African Affairs 114(455): 
249-270.
3 Rizzo, ibid
4 ITF, World Bank-Bogota TransMilenio Project draft report, unpublished.

การน�าระบบดงักล่าวมาใช้ซึง่โดยทัว่ไปจะไม่มกีารพจิารณา
ถงึผลกระทบต่อแรงงานและโดยเฉพาะอย่างยิง่แรงงานสตรี4 
เพือ่แสดงหลกัฐานของประโยชน์และความเสีย่งต่อแรงงาน
สตรี เมือง 2 เมืองจากทั้งห้าที่เป็นพ้ืนที่ศึกษาในรายงาน
ฉบับนี้มีระบบ BRT – กรุงโบโกตาเปิดตัว ทรานมิเลนิโน 
(Transmilenio) ในปี 2000 และเมืองเคปทาวน์ เริ่มใช้ 
มายซติี ้(MyCiti) เปิดตวัในปี 2010 และเมอืงทีส่ามคอืกรงุ
ไนโรบีมีการวางแผนอย่างจริงจังในการจะน�าระบบ BRT 
มาใช้โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2018 
ในเม็กซิโกซิตี้ซึ่งมีการเปิดตัว BRT ในปี 2005 มีแผน
ส�าหรับการปรบัปรงุระบบขนส่งสาธารณะของเมอืงรวมถงึ
ข้อเสนอส�าหรับทางเดินรถที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกส�าหรับรถโดยสารไฟฟ้า ส�าหรับกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ของเอเชียและมีระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีหลากหลายรปูแบบนัน้ การขยายตวัมทีัง้ในรปู
แบบราง โดยเฉพาะระบบแอร์พอร์ตลิงค์ทีม่กีารเปิดใช้งาน
ในปี 2010 และยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระบบ
รถไฟฟ้า BTS และเครือข่ายระบบรถเมโทร 
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“ มีหลายประเด็นทีม่ีนัยะส�าคัญต่อสตรีทีท่�างานในสาขาขนส่งสาธารณะ เช่น 
การขาดโอกาสในการได้รับการฝึกอบรม การไม่ผู้แทนในสหภาพแรงงาน
อย่างเพียงพอ สภาพแวดล้อมการท�างานทีย่�า่แย่ และการขาดสิ่งอ�านวย
ความสะดวก รวมไปถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดจากผู้กระท�าทีเ่ป็น
เพ่ือนร่วมงานและผู้โดยสาร โดยทีส่หภาพแรงงานยังไม่ได้เข้าแก้ไขปญัหา
ต่างๆ เหล่านีอ้ย่างเพียงพอ ”

1.1 โครงสร้างรายงาน

เพือ่เป็นพ้ืนฐานเพือ่การวเิคราะห์หลกัฐานจากเมอืง 5 แห่ง
ที่เป็นพื้นที่วิจัยในรายงานฉบับนี้ รายงานส่วนที่ 2 เป็น
เนื้อหาด้านการตรวจสอบการคาดการณ์ต่างๆ ส�าหรับ
อนาคตของการท�างานเมื่อต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี และพิจารณาถึงผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงเหล่านัน้ท่ีมต่ีออตัราก�าลงัแรงงานสาขาขนส่ง
สาธารณะทั่วโลก สถานะของแรงงานขนส่งสตรีมักถูก 
มองข้าม และรายงานฉบับน้ีพยายามหาช่องว่างหลักฐาน
ที่เก่ียวกับอนาคตของการท�างานส�าหรับแรงงานสตรีใน
สาขาขนส่งสาธารณะ รายงานส่วนที่ 2 แสดงรูปแบบของ
การแบ่งแยกทางเพศในแรงงานขนส่งสาธารณะทั่วโลกซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าสตรีส่วนใหญ่ท�างานในต�าแหน่งในงานที่มี
รายได้ต�า่กว่าและมกีารกดีกนัไม่ให้เข้าถงึงานทีไ่ด้รับค่าจ้าง
ที่ดีกว่าซ่ึงคนท�างานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จากนั้นจะเน้น
ประสบการณ์ของสตรีท่ีถูกกีดกันเนื่องมาจากความเชื่อ
ด้านเพศสภาพและสุดท้ายจะน�าเสนอหลักฐานขอบเขต
ของงานแพลตฟอร์มในสาขาขนส่ง เน้นให้เห็นโอกาสและ
ความเสี่ยงส�าหรับสตรีจากรูปแบบการท�างานใหม่เหล่านี้ 
รายงานส ่วนนี้ จะอธิบายบทบาทท่ีส� า คัญส� าหรับ
สหภาพแรงงานในการสร้างความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ต่อท้ังคนงานขนส่งสาธารณะ
และผู้โดยสารโดยเน้นความจ�าเป็นของสตรีเป็นพิเศษ

รายงานส่วนที่ 3 แสดงเค้าโครงระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิส�าหรับรายงาน ส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วยการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์แรงงานสตรี  
ผูแ้ทนสหภาพแรงงานและนายจ้างทีด่�าเนนิการโดยนกัวจิยั
ในห้าเมอืงทีก่ล่าวถงึในรายงาน มกีารอธบิายเหตผุลในการ
เลอืกเมอืง ตามด้วยสรปุย่อเกีย่วกบัคณุสมบตัท่ีิส�าคัญของ
ระบบขนส่งสาธารณะของแต่ละเมือง

จากนัน้รายงานในส่วนที ่4 จะรวบรวมหลกัฐานทีร่วบรวม
ได้ในแต่ละเมืองเพื่อเน้นให้เห็นถึงขอบเขตของการแบ่ง
แยกทางเพศในแรงงานสาขาขนส่งสาธารณะเป็นล�าดบัแรก 
เพ่ือเป็นการปูพ้ืนส�าหรับการตรวจสอบสภาพการท�างาน
และวฒันธรรมทางเพศคนงานสตรใีนสาขาขนส่งสาธารณะ
ก�าลังเผชิญ รายงานในส่วนที่ 5 ระบุประเด็นที่จ�าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขโดยสหภาพแรงงานเพื่อปรับปรุงอนาคต
ของการท�างานส�าหรบัสตรใีนสาขาขนส่งสาธารณะ ส่วนท่ี 
6 ของรายงานจะเป็นเนือ้หาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อคนงานขนส่งสาธารณะและ
โดยเฉพาะสตรี เพื่อเรียนรู้บทเรียนส�าหรับอนาคตจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาและพิจารณาผลกระทบอนัเนือ่งจาก
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบของการ
ท�างานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขารถแทก็ซ่ีนัน้
จะถูกส�ารวจในรายงานส่วนที่ 7 ซึ่งเผยให้เห็นโอกาสและ
ความเสี่ยงส�าหรับแรงงานสตรี
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การปรับกระบวนการท�างานเข้าสู่ระบบ
ดิจิตอล (Digilisation) คอื การเติบโต
ของการน�าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ใน
การขนส่ง ระบบเศรษฐกิจโลก และในสงัคม

ระบบอัตโนมัติ (Automation)  เป็น
แขนงหนึง่ของการปรบักระบวนการท�างาน
เข้าสู่ระบบดิจิตอล ซ่ึงเคร่ืองจักร ระบบ 
หรือ อัลกอริธึมสามารถถูกควบคุมได้จาก
ระยะไกล หรอื สามารถควบคมุตวัเองได้ 

‘แพลตฟอร์มดิจิตอล’ (บางครัง้ใช้ค�าว่า 
กิ๊ก (Gig) หรือ เศรษฐกิจยุคแพลงฟอร์ม 
(Platform Economy) เป็นตัวกลาง
ออนไลน์ท่ีเชือ่มต่อและควบคมุการไหลของ
ข้อมลูระหว่างผูผ้ลติ ผูจั้ดจ�าหน่าย นายจ้าง 
คนงานและผูบ้รโิภค

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)   หมายถึง 
กระบวนการท�างานของเครือ่งจกัรทีต้่องใช้
ความฉลาดหากด�าเนนิการโดยมนษุย์ ดงันัน้ 
AI จงึหมายถึง การส�ารวจพฤติกรรมการแก้
ปัญหาอย่างอัจฉริยะและการสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์อจัฉรยิะ 5 ความก้าวหน้าของ 
AI จงึเปิดทางส�าหรบัการทดแทนงานทีท่�า
โดยมนุษย์ด้วยระบบอตัโนมตัิ 

5 TUC (2017). Shaping Our Digital Future: A 
TUC Discussion Paper. London: Trades Union 
Congress, p.10

นิยามค�าศัพท์

รายงานส่วนท่ี 8 เน้นเนื้อหาเรื่องงานท่ีสหภาพแรงงาน
ก�าลังด�าเนินการเพื่อจัดตั้งสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ 
และยกตัวอย่างความส�าเร็จในการระบบแรงงานสตรี
ภายในสหภาพแรงงานเพื่อปรับปรุงสภาพการท�างานและ
ต่อต้านการคกุคามต่อต�าแหน่งงานอันเป็นผลมาจากระบบ
อตัโนมตัใินอนาคต อย่างไรกต็าม ยงัมกีารค้นพบว่า มหีลาย
ประเด็นที่มีนัยะส�าคัญต่อสตรีที่ท�างานในสาขาขนส่ง
สาธารณะ เช่น การขาดโอกาสในการได้รับการฝึกอบรม 
การไม่ผูแ้ทนในสหภาพแรงงานอย่างเพยีงพอ สภาพแวดล้อม
การท�างานที่ย�่าแย่ และการขาดสิ่งอ�านวยความสะดวก 
รวมไปถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดจากผู้กระท�าที่
เป็นเพื่อนร่วมงานและผู้โดยสาร โดยท่ีสหภาพแรงงานยัง
ไม่ได้เข้าแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้อย่างเพียงพอ ความ 
ล้มเหลวเหล่านี้จะส่งผลท่ีส�าคัญต่อความสามารถของ
สหภาพแรงงานในการปกป้องแรงงานขนส่งสตรีที่ก�าลัง
ท�างานอยู ่รวมถงึขดีความสามารถในการจัดตัง้เพ่ือปกป้อง
งานเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอันเป็นผลมาจาก
ระบบอตัโนมตัใินอนาคต ดงันัน้สหภาพแรงงานในสาขาขนส่ง
ควรจะต้องท�างานให้มากข้ึนเพือ่ดงึดู รกัษา และช่วยเหลือ
แรงงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ

สดุท้ายในรายงานส่วนท่ี 9 น�าเสนอบทสรปุและข้อแนะน�า
ส�าหรับสหภาพแรงงานเพือ่ให้มัน่ใจว่าความจ�าเป็นของสตรี
ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในการหารือเก่ียวกับอนาคตของการ
ท�างานในสาขาขนส่งสาธารณะ
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“ ประสบการณ์ของสตรีทีถู่กกีดกันซึง่สามารถเกิดขึน้ในรูปแบบสมมติฐานทางสังคม 
– วัฒนธรรมและการวางเงือ่นไขเกีย่วกับความเหมาะสมส�าหรับรูปแบบการท�างาน  
ขั้นตอนการท�างานและ ชั่วโมงท�างานทีไ่ม่สอดคล้องกับหน้าทีร่ับผิดชอบทางครอบครัว 
การขาดการฝึกอบรมและทักษะ การจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น  
ห้องสุขา อุปกรณ์ป้องกันและเครือ่งแบบ รวมถึงความรุนแรงและ 
การล่วงละเมิดทางเพศจากผู้โดยสารและเพ่ือนร่วมงาน ”

รายงานส่วนนี้ท�าการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ี
เกีย่วข้องและอนาคตของการท�างานว่ามผีลต่อสาขาขนส่ง
สาธารณะและประสบการณ์การท�างานของสตรีในสาขา
ขนส่งสาธารณะอย่างไร โดยเริม่จากการส�ารวจการคาดการณ์
ต่างๆ ในประเด็นอนาคตของการท�างานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บรรยายเค้าโครงการพัฒนา
ด้านเทคโนโยลท่ีีส�าคญัและอาจจะกระทบการท�างาน มกีาร
พจิารณาว่าการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้จะส่งผลต่อการขนส่ง
สาธารณะและแรงงานในสาขานีท้ัว่โลกอย่างไร จดุยนืของ
แรงงานขนส่งสาธารณะสตรีมักถูกมองข้ามในการหารือ
ดงักล่าว และรายงานฉบับนีพ้ยายามหาช่องว่างในหลกัฐาน
ทีมี่อยูเ่ก่ียวกบัอนาคตของการท�างานส�าหรบัสตรทีีท่�างาน
ในระบบขนส่งสาธารณะ รายงานในส่วนนี้ตรวจสอบการ
มผีูแ้ทนของสตรใีนแรงงานขนส่งสาธารณะทัว่โลก โดยเน้น
รูปแบบของการแบ่งแยกสตรีโดยเฉพาะการแบ่งแยกให้
ส่วนใหญ่ท�างานท่ีรายได้ต�ากว่าง บทบาทและการกดีกนัไม่
ให้เข้าถงึงานทีมี่รายได้ดีกว่าทีส่่วนใหญ่เป็นงานทีผู่ช้ายท�า 

ประสบการณ์ของสตรีท่ีถูกกีดกนัซ่ึงสามารถเกดิขึน้ในรปูแบบ
สมมติฐานทางสงัคม – วฒันธรรมและการวางเง่ือนไขเกีย่วกบั
ความเหมาะสมส�าหรับรูปแบบการท�างาน ขั้นตอนการ
ท�างานและ ชัว่โมงท�างานทีไ่ม่สอดคล้องกบัหน้าทีร่บัผดิชอบ
ทางครอบครวั การขาดการฝึกอบรมและทกัษะ การจดัหา
สิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น ห้องสุขา อุปกรณ์
ป้องกันและเคร่ืองแบบ รวมถึงความรุนแรงและการล่วง
ละเมดิทางเพศจากผูโ้ดยสารและเพือ่นร่วมงาน ต่อจากนัน้ 
รายงานส่วนนี้น�าเสนอหลักฐานด้านขอบเขตของการ
ท�างานแพลตฟอร์มในสาขาขนส่ง เน้นให้เห็นโอกาสและ
ความเส่ียงส�าหรับสตรีเนื่องจากรูปแบบการท�างานใหม่
เหล่านี้ ซ่ึงรายงานส่วนนี้จะสรุปโดยต้ังข้อสังเกตบทบาท
ส�าคญัของสหภาพแรงงานเพือ่ให้มัน่ใจว่าการน�านวตักรรม
ทางเทคโนโลยมีาใช้จะเป็นประโยชน์ส�าหรบัแรงงานขนส่ง
สาธารณะและผู้โดยสาร โดยเน้นย�้าความจ�าเป็นของสตรี
เป็นพิเศษ
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2.1 อนาคตของการท�างานและ
เทคโนโลยี

มีการคาดการณ์มากมายเกี่ยวกับจ�านวนตัวเลขรวมของ
การสญูเสยีงานทัว่โลกจากเทคโนโลยใีหม่ แต่ตวัเลขแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการประมาณการ บางวิธีตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบการประกอบอาชีพทั้งหมดท�าให้ตัวเลข
ประมาณการสูงกว่า ในขณะที่วิธีการอื่น ๆ ชี้ให้เห็นว่าแม้
บางอาชีพทจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงเมื่อมีการน�าระบบ
อัตโนมัติมาใช้แต่ก็ยังมีงานหลายอย่างที่การทดแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติท�าได้ยาก6 การประมาณการที่หลากหลาย
ช้ีให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในการคาดการณ์การสูญเสีย
งานในอนาคต นอกจากนีส้ิง่ส�าคญัคือการคาดการณ์ส่วนใหญ่
อ้างอิงข้อมูลของแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกลุ่ม
ประเทศ OECD ทีม่รีายได้สงู ดงันัน้โอกาสสญูเสยีต�าแหน่ง
งานจงึไม่ใช่ระดบัเดยีวกบัความเสีย่งในกลุม่ประเทศก�าลัง
พัฒนาซึ่งการจ้างงานในอุตสาหกรรมนอกระบบสูงกว่า
ท�าให้ไม่มีการบนัทึกตวัเลขไว้ แรงงานนอกระบบเป็นคนงาน
สาขาขนส่งจ�านวนมากและตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก7 
นักวิเคราะห์บางคนท่ีคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของการ
ท�างานรวมถงึ ITF ได้แย้งว่าการอธบิายเรือ่งระบบอัตโนมติั 
การหายไปของต�าแหน่งงานและสังคมหลังการท�างานไม่
ถกูต้องเน่ืองจากความหวาดกลวัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยแีละการเคลือ่นย้ายแรงงานมกัเกดิขึน้ในช่วง
ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจต�่า8

6  TUC 2017
7  ITF (2017). The Power of Informal Transport Workers: An ITF Education Booklet. London: International Transport Workers’ Federation
8  ITF Automation and digital transport, accessed 12 Sept 2018, http://www.itfglobal.org/en/cross-sectoral-work/priority-projects/
automation/
9 Pennington, A. and J. Stanford (2017). Technology, Work Organisation, and Employment in Public Transport. Canberra: Centre for 
Future Work at the Australia Institute.
10 Lawrence, M., C. Roberts and L. King (2017). Managing Automation Employment, inequality and ethics in the digital age, Discussion 
paper. The IPPR Commission on Economic Justice.

แน่นอนว่าประวตัศิาสตร์แสดงให้เราเหน็ว่าความหวาดกลวั
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องใหม่และการ
คาดการณ์มักจะผิด การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีได้
เปลี่ยนแปลงลักษณะของงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังแรกของศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
โดยมกีารคาดการณ์อย่างมากเก่ียวกบัช่วงเวลาของการสญูเสยี
งานและอนาคตทีจ่ะไม่มงีาน อย่างไรกต็ามหลกัฐานแสดง
ให้เหน็ว่าคลืน่ทีผ่่านมาของการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
ไม่ได้ก่อให้เกิดการว่างงานชั่วชีวิตด้วยเหตุผลหลาย
ประการ รายงานของศูนย์ส�าหรับงานในอนาคต (Centre 
for Future Work) ที่สถาบันออสเตรเลีย9 โต้แย้งว่าการ
สูญเสียงานนั้นถูกชดเชยด้วยปัจจัยอื่น ๆ มากมายรวมถึง
งานใหม่ในการพัฒนา การผลิต และการท�างานของ
เทคโนโลยีใหม่ควบคู ่ไปกับงานใหม่ที่ เกิดขึ้นเพราะ
เทคโนโลยีใหม่และการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคที่เป็นปัจจัยในการก�าหนดตลาดแรงงาน

การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าในอดีตหลายอาชีพมี
ประสบการณ์กับระบบอัตโนมัติซึ่งถูกน�ามาใช้ในบางส่วน
ของงานพร ้อมกับการเพ่ิมข้ึนของงานในอาชีพนั้น
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่างานใช้ระบบอัตโนมัติสามารถ
ท�างานได้เร็วหรือราคาถูกดังนั้นความต้องการคนงานเพื่อ
ท�างานในส่วนท่ีไม่ใช้ระบบอัตโนมัติจึงอาจเพิ่มขึ้น 10 

นอกจากนีเ้ทคโนโลยไีด้ส่งผลให้ชัว่โมงการท�างานโดยเฉล่ีย
ลดลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่19 โดยมีช่ัวโมง
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เฉลี่ยลดลงในประเทศ OECD ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ซึ่ง
ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการเติบโตของผลิตภาพ เนื่องจาก
การเพิม่ผลติภาพท�าให้ผูค้นเลอืกทีจ่ะท�างานน้อยลง ดังนัน้
ชัว่โมงท�างานโดยเฉลีย่ต่อผูใ้หญ่ในประเทศท่ีมรีายได้ต�า่จะ
สูงกว่าชั่วโมงท�างานในประเทศที่มีรายได้สูงอย่างมีนัย
ส�าคัญพร้อมยงัมอีตัราการผลติสงูกว่าอกีด้วย11  ในทางตรง
กันข้ามหลักฐานจากคนงานแพลตฟอร์มระบุว่าการขาด
ระเบียบข้อบังคับและการแข่งขันระหว่างคนงานและ
ระหว่างแพลตฟอร์มท่ีแตกต่างกันอาจท�าให้รายได้ลดลง 
ดงันัน้จึงต้องใช้เวลาท�างานนานขึน้เพือ่หารายได้ ดงันัน้วธิี
การที่มีการน�ารูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้และหา
ประโยชน์อาจท�าให้แนวโน้มการลดชัว่โมงตกีลบั อย่างน้อย
ที่สุดส�าหรับคนงานบางประเภท โดยผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่นความเข้มแข็งขององค์กรแรงงานและ
ระเบียบข้อบังคับ12

ยังมีหนทางส�าคัญที่ซึ่งช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยใีนปัจจบุนัมคีวามแตกต่างจากคลืน่ลกูทีผ่่านมา 
เนื่องจากธรรมชาติของนวัตกรรมการค�านวนและระบบ
อตัโนมัตทิีก่�าลงัรกุล�า้เข้าไปในงานแบบใหม่ๆ รูปแบบของ
ระบบอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาจากศาสตร์ท่ีท�าให้
คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(machine learning) และปัญญาประดิษฐ์สามารถท�า
ภารกิจที่ไม่ใช่ข้ันตอนปกติท่ีต้องใช้การประเมิน ความ
ยดืหยุน่และความสามารถในการตดัสนิใจได้มากขึน้13 ดังนัน้
ไม่ใช่เพยีงแค่งานท่ีใช้ทักษะต�า่เท่าน้ันท่ีตกอยูใ่นความเสยีง
ส�าหรับการมาถึงของคลื่นลูกปัจจุบันของระบบอัตโนมัติ

11 ibid
12 Labour Research (2016). Are workers getting a fair share of this gig? August 2016, London: Labour Research Department.
13 Pennington et al 2017
14 Lawrence et al 2017
15 Frey and Osborne 2016, p. 48, cited in Pennington et al 2017
16 World Economic Forum 2016

และดิจิตอล อย่างไรก็ตามนับจนถึงปัจจุบันหลักฐานด้าน
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีสดงให้เหน็
ผลกระทบทางเดียวในตลาดแรงงานของสหราชอาณาจกัร 
โดยส่วนแบ่งตลาดการจ้างงานอาชพีทีต้่องใช้ทกัษะสงูเพิม่ขึน้
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับส่วนแบ่งตลาด
ของงานทีใ่ช้ทกัษะต�า่ ในขณะท่ีส่วนแบ่งตลาดของการจ้างงาน
ทักษะปานกลางนั้นลดลง.14

ในสาขาขนส่งเช่นกนั ผลกระทบของเทคโนโลยีต่ออนาคต
ของการท�างานนั้นคาดการณ์ได้ยาก แม้ว่าการประมาณ
การณ์ได้เน้นให้เห็นความเส่ียงสูงของการสูญเสียงาน
เนื่องจากระบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น งานจ�าหน่ายตั๋ว
โดยสาร งานเสมียนและงานธุรการอื่นๆ รวมถึงงานขับรถ 
เนื่องจากระบบยานยนต์ไร้คนขับ15 ในทางกลับกันบาง
ปัจจัยชีใ้ห้เหน็โอกาสเติบโตของสาขาขนส่งและโลจสิตกิส์ 
เนื่องจากความต้องการในการเชื่อมโยงประเทศและ
อุตสาหกรรมอันเป็นเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจากชนช้ันกลางใน
ตลาดเกิดใหม่16

ความเส่ียงและประโยชน์จากระบบอตัโนมตัไิม่กระจายไป
สู่คนงานอย่างเท่าเทียม และรายงานจากสถาบันวิจัย
นโยบายสาธารณะ (IPPR) สหราชอาณาจักรแสดงให้เห็น
ว่าขณะทีร่ะบบอตัโนมตัมิแีนวโน้มทมากขึน้ทีจ่ะส่งผลกระทบ
ต่องานทักษะสูง แต่งานท่ีจะมีโอกาสได้รับผลกระทบสูง
ที่สุดคืองานค่าแรงต�่า โดยเฉล่ียงานค่าแรงต�่ามีโอกาสถูก
เปล่ียนไปใช้ระบบอัตโนมัติสูงกว่างานค่าแรงสูงถึง 5 เท่า 
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นอกจากนี้สัดส ่วนของงานที่ท�าโดยสตรีในสหราช-
อาณาจกัรมแีนวโน้มทีจ่ะถกูปรบัเป็นระบบอตัโนมติัในทาง
เทคนิคเมื่อเทียบกับผู้ชาย นอกจากนี้สตรียังมีสัดส่วนที่
น้อยกว่าในอาชพีทีม่ทีกัษะสงูทีโ่อกาสถกูแทนท่ีด้วยระบบ
อัตโนมัติต�่ากว่า รูปแบบที่แตกต่างกันของการมีส่วนร่วม
ในตลาดแรงงานยงัหมายความว่าระบบอตัโนมตัมิคีวามเสีย่ง
ที่จะก่อเกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์สูงขึ้น
เน่ืองจากมีสัดส่วนของกลุม่ชาตพินัธุบ์างกลุม่ทีส่งูขึน้ (เช่น 
คนผิวสี ปากีสถานและบังคลาเทศ) ที่ท�างานในอาชีพที่ใช้
ทักษะต�่าที่มีโอกาสถูกปรับเป็นระบบอัตโนมัติในสหราช-
อาณาจกัร รายงานจากสถาบันวจิยันโยบายสาธารณะสรปุ
ว่าในขณะที่ระบบอัตโนมัติไม่น่าจะก่อให้เกิดการตกงาน
จ�านวนมาก แต่มนัมแีนวโน้มท่ีจะท�าให้้ความไม่เสมาอภาค
ด้านความมั่งคั่งและรายรับเกิดขึ้นในอัตราเร่งสูงขึ้นโดย
ไม่มีมีการแทรกแซงเชิงนโยบายที่มีนัยส�าคัญ17 ดังนั้นจึง
เป็นที่ชัดเจอว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะถูกน�า
มาใช้อย่างไรนั้นขึ้นอยู ่กับทางเลือกเชิงนโยบาย และ
นโยบายจะถูกก�าหนดและตัดสินใจโดยผู้มีอ�านาจ

รายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum) ทีม่องโลกในแง่ดีเน้นย�า้ถงึศกัยภาพในการลดช่อง
ว่างหญิงชายในการจ้างงาน เนือ่งจากสตรยีงัคงเข้าสูต่ลาด
แรงงานในจ�านวนเพิ่มขึ้นและเพื่อเติมเต็มการขาดแคลน
แรงงานในบางพื้นที่ รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยี
จะเพิม่ทางเลือกงานทีม่คีวามยดืหยุน่มากขึน้ อย่างไรก็ตาม 
รายงานนี้ยังยอมรับว่างานในส�านักงานและงานธุรการท่ี
ท�าโดยสตรีจ�านวนมากก�าลังสูญหายไป ขณะที่อาชีพที่
ก�าลังเติบโตจ�านวนมากเป็นงานท่ีถูกครอบง�าโดยผู้ชาย 
(เช่น สถาปัตยกรรม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์) นกัเขยีนนิยม

17 Lawrence et al 2017, p.24
18  Cockburn, C. (1983), Brothers : male dominance and technological change. London: Pluto; Wajcman, J. (2006), New connections: 
social studies of science and technology and studies of work. Work, Employment and Society 20(4): 773-786.
19 Wacjman 2006, p.780

สิทธิสตรีเปิดเผยความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของ
เทคโนโลยีกับความเป็นชายซ่ึงเผยให้เห็นความเชื่อทาง
สังคมและวัฒนธรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงทักษะและความ
สามารถทีเ่ป็นธรรมชาตขิองผูช้ายในด้านเทคนคิ กายภาพ
และการให้เหตุผล ในขณะทีส่ตรีถกูคาดหวงัให้มีทกัษะทาง
สังคม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม18 ตัวแปร
ดงักล่าวก�าหนดรปูแบบงานทีถ่อืว่าเหมาะสมส�าหรบัผู้หญิง
และผูช้าย Wacjman ตัง้ข้อสงัเกตว่าแม้จะมกีารใช้ถ้อยค�า
ในการประกาศโอกาสส�าหรบัสตรใีนระบบเศรษฐกจิความรู้
ใหม่ แต่ผูช้ายกย็งัคงครองต�าแหน่งงานทางเทคโนโลยต่ีอไป 
ผู ้ แทนสตรีที่ ท� า ง านด ้ าน เทคโน โลยี ส ารสน เทศ
อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารลดลงประมาณร้อยละ 10 
เธอสรปุว่า “ประเดน็หญงิชายเป็นเครือ่งหมายท่ียงัคงถกูใช้
เพื่อแยกเทคโนโลยีชั้นสูงออกจากเทคโนโลยีต�่าหรือไม่มี
เทคโนโลยี” 19 

“ อย่างไรก็ตามงานวิจัยเกีย่วกับประสบการณ์
การท�างานของสตรีในสาขาขนส่งยังมีน้อย จา
การทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยเกีย่วกับ
สตรีและสาขาขนส่งมักจะเน้นไปหัวข้อความ
แตกต่างระหว่างหญิงชายในการใช้การขนส่ง
และข้อจ�ากัดในการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาด
แรงงาน ”
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ตวัเลขจากเลเบอร์สแตท (LABORSTAT) ชี้ว่าในแรงงาน
ขนส่งมีสตรีจ�านวนเพียงแค่ 1 ใน 7 ของคนงานทั่วโลก 

แม้ตัวเลขจะน้อยข้อมูลจาก LABORSTAT แสดงให้เห็นว่า
สตรีนั้นต้องทนทุกข์กับการสูญเสียงานมากถึง 3 ใน 4  
ในสาขาขนส่งในช่วงปี 2008 ถึงปี 2011

จ�านวนแรงงานสตรีที่ท�างานในด้านเทคนิค หรือ ระดับปฏิบัติ
การ เช่น พนักงานขับรถมีจ�านวนต�่ามากโดยปกติมักจะ 
ต�่ากว่าร้อยละ 10 
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2.2 สตรีในอัตราก�าลังแรงงาน
สาขาขนส่งสาธารณะ

ดังนั้นในขณะท่ีระบบอัตโนมัติและดิจิตอลอาจเปิดโอกาส
ในการเพิม่งานและปรบัปรงุสภาพการท�างานซึง่รวมถงึงาน
ในสาขาขนส่งด้วยนัน้ การมส่ีวนร่วมอย่างไม่เท่าเทยีมของ
สตรใีนแรงงานขนส่งในปัจจบุนัควรได้รับความสนใจ ข้อมลู
การจ้างงานของสตรีในสาขาขนส่งในระดับนานาชาตินั้น
หาได้ยาก แต่จากข้อมูลท่ีอยู่แสดงให้เห็นว่าสตรีที่ท�างาน
ในสาขาขนส่งจ�านวนมากไม่มผีูแ้ทน ตวัเลขจากเลเบอร์สแตท 
(LABORSTAT) ชีว่้าในแรงงานขนส่งมสีตรจี�านวนเพียงแค่ 
1 ใน 7 ของคนงานทั่วโลก แม้ตัวเลขจะน้อยข้อมูลจาก 
LABORSTAT แสดงให้เห็นว่าสตรีนั้นต้องทนทุกข์กับการ
สูญเสียงานมากถึง 3 ใน 4 ในสาขาขนส่งในช่วงปี 2008 
ถึงปี 201120ความหลากในแต่ละประเทศนั้นมีอยู่ โดยมี
จ�านวนสตรีคิดเป็นร้อยละ 30 ของคนงานที่มีอาชีพใน
สาขาขนส่ง สถานทีเ่ก็บสนิค้าและการสือ่สารในบอตสวานา 
(เมื่อเทียบกับจ�านวนสตรีร้อยละ 43 ในตลาดแรงงาน) ใน
ปากีสถานมีสตรีแต่มีเพียงแค่ร้อยละ 1 (เมื่อเทียบกับ
จ�านวนสตรร้ีอยละ 13 ในตลาดแรงงาน)21 ใน 27 ประเทศ
สมาชิกของ EU ในปี 2006 มีจ�านวนสตรีในสาขาขนส่ง
ร้อยละ 21 โดยท�างานในสาขาขนส่งทางอากาศ เช่น เป็น
พนกังานต้อนรบับนเครือ่งบิน เจ้าหน้าท่ีเชค็อนิทีส่นามบิน 
และแผนกบรกิารลกูค้า ซึง่นบัเป็นจ�านวนท่ีมากทีเ่ป็นสตร.ี22 
สาขาขนส่งสาธารณะในเมืองของสหราชอาณาจักรมี
จ�านวนแรงงานสตรีเพียงแค่ร้อยละ 17.5 โดยรวม โดย
สดัส่วนของสตรแีตกต่างไปในแต่ละประเทศจากร้อยละ 5 

20  Turnbull, P. (2013). Promoting the employment of women in the transport sector: Obstacles and policy
21  Turnbull 2013, table 1, p.3
22  Turnbull 2013, p.5
23 Project WISE (2012). Women Employment in Urban Public Transport Sector. Cologne: Germany, VDV-Akademie e.V.
24 Wright, T. (2016). Gender and sexuality in male-dominated occupations: women workers in construction and transport. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan.
25 Wright, T. (2016). Gender and sexuality in male-dominated occupations: women workers in construction and transport. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan.

ถงึร้อยละ 3123 จ�านวนแรงงานสตรทีีท่�างานในด้านเทคนคิ 
หรอื ระดับปฏบิติัการ เช่น พนกังานขบัรถมจี�านวนต�า่มาก
โดยปกติมักจะต�่ากว่าร้อยละ 10 

สาเหตุที่จ�านวนสตรีในสาขาขนส่งมีจ�านวนต�่าสามารถ
จ�าแนกเป็น 2 อย่าง คอื สภาพการท�างานทีไ่ม่ด ีซึง่รวมถงึ
ชั่วโมงท�างานและสถานที่ท�างาน ประสบการณ์การล่วง
ละเมิดและความรุนแรง และอีกเหตุผล คือ การเหมารวม
ด้านเพศสภาพซึง่เป็นสาเหตทุีกี่กนัไม่ให้สตรเีลอืกท่ีจะเข้ามา
ท�างานในสาขาขนส่งและอาจจะหมายความว่าสตรีน้ัน
ถูกท�าให้คิดว่าไม่ได้รับการต้อนรับเมื่อพวกเธอต้องการ
ท�างานเหล่านัน้ซึง่ส่งผลกระทบต่อการรกัษาบคุลากรไว้กับ
องค์กร อย่างไรก็ตามงานวิจัยเก่ียวกับประสบการณ์การ
ท�างานของสตรีในสาขาขนส่งยังมีน้อย จาการทบทวน
วรรณกรรมพบว่างานวจัิยเกีย่วกบัสตรีและสาขาขนส่งมัก
จะเน้นไปหัวข้อความแตกต่างระหว่างหญิงชายในการใช้
การขนส่งและข้อจ�ากัดในการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาด
แรงงาน24

ชั่วโมงการท�างานและความยากล�าบากในการสมดุล
ระหว่างการท�างานและการใช้ชีวิตถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน
อปุสรรคหลักของการมส่ีวนร่วมของสตรีในท�างานในสาขา
ขนส่ง โดยเฉพาะในงานสาขาขนส่งในเมือง เช่น งานขบัรถเมล์ 
รถราง และรถไฟ อีกท้ังยังมีอุปสรรคจากประเด็นเรื่อง 
“วฒันธรรมการท�างานแบบผูช้าย” และความคดิเหมารวม
ด้านเพศสภาพด้วย25 ประเด็นส�าคัญส�าหรับสตรีท่ีก�าลัง
ท�างานในต�าแหน่งระดับปฏบัิติการในสาขาขนส่ง คอื เรือ่ง
ความรนุแรง โดยอตุสาหกรรมขนส่งถกูบนัทกึว่าเป็นสาขา
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ที่การกระท�ารุนแรงต่อลูกจ้างสูงที่สุดสาขาหนึ่ง ความ
รุนแรงเป็นข้อกังวลหลักที่ถูกยกมาพูดคุยโดยสตรีระหว่าง
การด�าเนินการวิจัยส�าหรับองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ.26 ซึ่งสิ่งน้ีอาจอยู่ในรูปแบบของการคุกคาม การ
ล่วงละเมิด หรอืความรนุแรงจากเพือ่นร่วมงานชาย บ่อยครัง้
ที่มันเป็นสัญญาณเตือนว่าสตรีนั้นไม่ได้รับการต้อนรับใน 
'งานทีเ่ป็นของผูช้าย’ แต่กม็ปีระสบการณ์ความรนุแรงจาก
ผูโ้ดยสารทัว่ไปเช่นกนั.27 ในขณะท่ีสหภาพแรงงานมแีนวโน้ม
ทีจ่ะต่อต้านการล่วงละเมดิทางเพศและการกลัน่แกล้งโดยการ
ใช้แถลงการณ์ทางนโยบาย แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้แทน
สหภาพแรงงาน และการฝึกอบรมสหภาพแรงงาน แต่ยงัมี
หลายโอกาสท่ีสตรีไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี
สหภาพแรงงานเมือ่มกีารรายงานเหตกุารณ์การล่วงละเมดิ
ทางเพศ หรือการถูกเลือกปฏิบัติ28 ดังน้ันสหภาพแรงงาน
จ�าเป็นทีจ่ะต้องท�างานให้หนกัขึน้เพือ่ให้มัน่ใจว่าสตรมีเีกดิ
ความมัน่ใจในการรายงานการล่วงละเมดิให้สหภาพแรงงาน
ทราบและรับรู้ว่าจะมีการด�าเนินการที่เหมาะสม

26 Turnbull 2013
27 Wright 2016
28 TUC Equality Audit 2016; Wright 2016
29 ITF 2017
30 ibid

คนงานสาขาขนส่งในโลกจ�านวนมากทีเ่ป็นแรงงานนอกระบบ 
พวกเขาท�างานในหลากหลายต�าแหน่งตัง้แต่พนกังานขบัรถ
โดยสาร รถตู้และรถแท็กซ่ี พนักงานเก็บค่าโดยสาร 
พนักงานปล่อยรถ พนักงานยกกระเป๋า พนักงานท�าความ
สะอาด ผู้ตรวจ เจ้าหน้าที่จองต๋ัวและตัวแทนจ�าหน่ายตั๋ว 
ไปจนถึงต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องในสถานีรถโดยสาร เช่น 
พนักงานดูแลห้องน�้า เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย 
พนักงานจ�าหน่ายอาหาร และพนักงานเก็บขยะ งานนอก
ระบบในสาขาขนส่งก�าลงัขยายตวัทัว่โลกพร้อมกับการแพร่
กระจายของงานขนส่งใน "เศรษฐกิจแบบกิ๊ก" รวมถึงใน 
“โลกที่พัฒนาแล้ว” ในบางประเทศพบว่าจ�านวนสตรีที่
ท�างานเป็นพนักงานขับรถ เจ้าของรถ หรือ พนักงานเก็บ
ค่าโดยสารแบบนอกระบบมีนัยส�าคัญ แต่พบได้บ่อยท่ีสุด
ในงานท่ีไม่มคีวามมัน่คง เส่ียงต่อการถกูเลิกจ้างและค่าแรงต�า่ 
เช่น งานท�าความสะอาด พนักงานขาย หรือ พนักงาน
จัดเลี้ยง เป็นต้น29 

การน�าระบบขนส่งใหม่ๆ มาใช้ เช่น ระบบ BRT โดยทั่วไป
จะมวีตัถปุระสงค์เพือ่แทนท่ีงานนอกระบบทีมี่การเอาเปรยีบ
คนงานด้วยงานทีด่กีว่าและเป็นงานในระบบ อย่างไรกต็าม
มีการต้ังข้อสังเกตว่าบางคร้ังสตรีไม่ได้รับประโยชน์จาก
โอกาสที่จะเปลี่ยนมาท�างานในระบบ โดยมีความยาก
ล�าบากในการเข้าถึงใบอนุญาตยานพาหนะและการฝึก
อบรมรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมักถูกครอบง�าโดยผู้ชาย30 

“การน�าระบบขนส่งใหม่ๆ  มาใช ้เช่น ระบบ BRT 
โดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือแทนที ่
งานนอกระบบทีม่ีการเอาเปรียบคนงานด้วย
งานทีด่ีกว่าและเป็นงานในระบบ  
อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าบางครั้ง
สตรีไม่ได้รับประโยชน์จากโอกาสทีจ่ะเปลีย่นมา
ท�างานในระบบ โดยมีความยากล�าบาก 
ในการเข้าถึงใบอนุญาตยานพาหนะ 
และการฝึกอบรมรูปแบบอืน่ๆ  
ซึง่มักถูกครอบง�าโดยผู้ชาย ” 
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“ ในปี 2018  Uber อ้างว่ามีการด�าเนินการในกว่า 600 เมืองใน 78 ประเทศ
โดยมีคนประมาณร้อยละ 18 ทั่วโลกทีใ่ช้บริการเรียกรถในช่วง 12 เดือน 
ถึงปี 2017 และคาดการณ์ว่าการเรียกใช้รถจะเพ่ิมขึน้อีกแปดเท่าในปี 2030  
รวมเทีย่วการเดินทางทั้งหมดเพ่ิมขึน้ถึง 100 ล้านเทีย่วต่อวัน”

2.3 งานแพลตฟอร์ม 

การท�างานแพลตฟอร์มได้ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญัจ่อ
รูปแบบและลักษณะของการจ้างงานส�าหรับคนงานหลาย
ล้านคนทัว่โลกและจะยงัคงเปลีย่นวธิทีีง่านถกูจดัโครงสร้าง
เพื่อปรับเนื้อหาและคุณภาพของงานพร้องท้ังเพ่ือก�าหนด
ลักษณะของความสัมพันธ์ของการจ้างงานใหม่ งาน
แพลตฟอร์มหรอืท่ีเรยีกกนัว่าเศรษฐกจิแบบกิก๊นัน้โดดเด่น
ด้วยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ความยืดหยุ่น 
บ่อยครั้งที่มีชั่วโมงที่ผิดปกติและรายได้ที่ไม่สอดคล้องกัน
กับงาน31 ในขณะท่ีส่งผลกระทบต่องานหลากหลาย
ประเภทงานแพลตฟอร์มยงัมกีระทบหลกัต่อคนงานขนส่ง
โดยเฉพาะคนขับแท็กซีห่ลงัมกีารสร้างแอพส�าหรบัเรยีกรถ
แทก็ซี ่แม้จะมบีรษิทัแพลตฟอร์มอกีหลายรายในตลาดแต่
บริษัทที่ก�าลังขยายตัวในปัจจุบัน คือ Uber   

ขอบเขตของงานแพลตฟอร์มและขนาดของเศรษฐกจิแบบกิก๊
ยงัไม่มตีวัเลขแน่ชัด งานวิจยัในสหรฐัอเมรกิาประมาณการณ์
ว่ามีคนเพียงแค่ร้อยละ 0.5 ในอเมริกาที่หารายได้หลักมา
ผ่านแอพพลเิคชัน่บนแพลตฟอร์ม ในขณะทีผ่ลการส�ารวจ
โดย Huws และ Joyce พบว่าสามเปอร์เซ็นต์ของชาว
สหราชอาณาจกัรท�างานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างน้อย

31 Johnston, H. and C. Land-Kazlauskas (2018). Organizing on-demand: Representation,voice, and collective bargaining in the gig 
economy. Geneva: International Labour Organization.
32  ILO 2018
33 ITF (2018). Digital inequality, ITF policy briefing, March 2018
34 IFC and Uber (2018). Driving Toward Equality: Women, ride-hailing, and the sharing economy. Washington: International Finance 
Corporation and Uber Technologies.

สัปดาห ์ละครั้ ง  ในขณะที่ ร ้ อยละสองของผู ้ ตอบ
แบบสอบถามชาวเยอรมันระบุว่าเป็นแหล่งรายได้เพียง
อย่างเดียวของพวกเขา32 มลูค่าของการท�างานแพลตฟอร์ม
ได้รับการประเมนิว่าจะมมีลูค่า 63,000 ล้านเหรยีญสหรฐั
ในปี 202033 ในปี 2018  Uber อ้างว่ามกีารด�าเนนิการใน
กว่า 600 เมอืงใน 78 ประเทศโดยมคีนประมาณร้อยละ 18 
ทัว่โลกทีใ่ช้บรกิารเรยีกรถในช่วง 12 เดือนถงึปี 2017 และ
คาดการณ์ว่าการเรียกใช้รถจะเพิ่มขึ้นอีกแปดเท่าในปี 
2030 รวมเที่ยวการเดินทางทั้งหมดเพิ่มขึ้นถึง 100 ล้าน
เที่ยวต่อวัน.34

รายงานโดยบรรษัทเงินทุนระหว ่างประเทศ หรือ 
International Finance Corporation (ส่วนหนึง่ของกลุม่
ธนาคารโลก) และ Uber ส่งเสรมิงานแพลตฟอร์มและการ
เรียกใช้บริการเพ่ือเพ่ิมโอกาสการจ้างงานท่ียดืหยุน่ส�าหรบั
สตรี การส�ารวจสตรีใน 6 ประเทศพบว่าการท�างานที่
ยดืหยุน่เป็นเหตผุลทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุในการเลือก
งานนี้โดยคนขับสตรี (อ้างอิงตัวเลขร้อยละ 74 ของสตรี
เปรียบเทียบกับร้อยละ 64 ของผู้ชาย) รายงานชี้ให้เห็น
ว่าการเรียกรถผ่านแพลตฟอร์มท�าให้สตรีจ�านวนมากขึ้น
สามารถเข้าถึงงานขับรถแท็กซ่ีโดยมคีนขับรถประมาณร้อยละ 
20 ทีใ่ช้แอพ Uber ในสหรฐัอเมรกิาเป็นสตร ีอย่างไรกต็าม
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ตวัเลขดงักล่าวลดลงอย่างมากส�าหรบัหกประเทศท่ีท�าการ
ตรวจสอบในรายงาน: ค่าเฉลีย่คนขับท่ีเป็นสตรร้ีอยละ 2.3 
โดยมสัีดส่วนทีส่งูทีส่ดุในเมก็ซโิกทีร้่อยละ 5.2 รายงานดังกล่าว
แสดงหลกัฐานถงึการเพิม่ขึน้ของรายได้สตรจีากการท�างาน
ขบัรถ การวเิคราะห์ข้อมลูรายได้ของ Uber ระบวุ่ารายได้
ของคนขบัรถสตร ีคอืร้อยละ 13 สงูกว่าค่าเฉลีย่ก่อนท่ีพวกเขา
จะเริม่ท�างานกบั Uber เปรยีบเทยีบการเพิม่ขึน้ ร้อยละ 7 
ของผูช้าย ซึง่อธบิายได้จากข้อเทจ็จริงทีว่่าคนขบัรถสตรีที่
ร่วมตอบแบบส�ารวจมโีอกาสน้อยกว่าผูช้ายท่ีจะท�างานเตม็
เวลาก่อนทีจ่ะท�าการลงทะเบียน อปุสรรคส�าหรบัสตรท่ีีเข้าร่วม 
Uber นัน้ส่วนใหญ่รูส้กึว่าต้นตอเกดิจากความกงัวลเกีย่วกบั
ความมั่นคงและความปลอดภัย นอกจากน้ีสตรีต้องเผชิญ
กบัความยากล�าบากมากกว่าผูช้ายในการเข้าถึงยานพาหนะ

แม้จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ส�าหรับสตรี
จากงานแพลตฟอร์ม แต่การวิเคราะห์รายรับของคนขับ 
Uber35 กว่าล้านคนในสหรฐัพบช่องว่างการจ่ายเงนิอนัเนือ่ง
มาจากประเด็นหญิงชายโดยผู้ชายมีรายได้มากกว่าสตรี
ประมาณร้อยละ 7 โดยเฉลีย่ ผูเ้ขยีนอธบิายองค์ประกอบ 3 
ประการของช่องว่านี้ องค์ประกอบแรก คือ รายได้ต่อ
ช่ัวโมงแตกต่างกนัไปตามสถานทีแ่ละช่วงเวลาของสปัดาห์ 
และผู้ชายมแีนวโน้มทีจ่ะขบัรถในพืน้ที่ทีร่�า่รวยกวา่ ผูช้าย
มกัจะอาศยัอยูใ่กล้กบัพืน้ทีท่ีส่ามารถสร้างก�าไรได้มากกว่า
และยินดีที่จะขับรถในพื้นที่ท่ีมีอาชญากรรมสูงและใน
สถานประกอบการทีบ่ริการเครือ่งดืม่มากกว่าซึง่เป็นพืน้ที่
ที่สตรีอาจรู ้สึกไม่ปลอดภัย องค์ประกอบที่สอง คือ 
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาท่ีมากข้ึนช่วยในการคาดการณ์รายได้ที่
สงูขึน้ และคนขับชายสะสมประสบการณ์โดยขบัรถมากกว่า
ในแต่ละสปัดาห์และขับรถกบั Uber ต่อเนือ่ง องค์ประกอบ

35  Cook, C., R. Diamond, J. Hall, J. A. List and P. Oyer (2018). The Gender Earnings Gap in the Gig Economy: Evidence from over a 
Million Rideshare Drivers. Stanford University Graduate School of Business. Working Paper No. 3637.
36 O’Brien, S. A., Black, N., Devine, C., & Griffin, D. (2018), 103 Uber drivers accused of sexual assault or abuse. Retrieved 9 August 2018 
from https://money.cnn.com/2018/04/30/technology/uber-driver-sexual-assault/index.html

ที่สาม คือ ความเร็วในการขับขี่เฉลี่ยซึ่งโดยท่ัวไปแล้วจะ
เพิ่มรายได้ของคนขับด้วยการท�าให้พวกเขาสามารถไปส่ง
ผูโ้ดยสารได้เรว็ขึน้และท�าให้สามารถรบัผูโ้ดยสารได้มากข้ึน 
ผูเ้ขยีนระบวุ่าความเรว็ในการขบัขีท่ีส่งูกว่าของผูช้ายดเูหมือน
จะเป็นผลมาจากความพึงพอใจ เน่ืองจากไม่มหีลักฐานบ่งบอก
ว่าผู้ขับรถตอบสนองต่อแรงจูงใจในการขับรถเร็วขึ้น 

ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้โดยสารสตรีถูก
น�าเสนอออกอากาศผ่านส่ือ จากการตรวจสอบโดยซเีอ็นเอน็36 
ในสหรฐัอเมรกิาพบว่ามคีนขบั Uber อย่างน้อย 103 คนใน
สหรัฐถูกกล่าวหาว่าข่มขืนหรือเหยียดหยามผู้โดยสารใน
ช่วงสี่ป ีที่ผ ่านมา เนื่องจากไม่มีข ้อมูลที่ เป ิดเผยต่อ
สาธารณชนเกีย่วกบัจ�านวนการถกูล่วงละเมดิทางเพศโดย
คนขบั Uber หรอืผูท้ีท่�างานให้กบับรษิทัเรยีกรถรบัจ้างอืน่ๆ 
CNN วิเคราะห์รายงานต�ารวจ บันทึกศาลกลางและฐาน
ข้อมูลเขตใน 20 เมืองใหญ่ของสหรัฐ การตรวจสอบของ
ซีเอ็นเอ็นเปิดเผยว่ามคีนขบัรถอย่างน้อย 31 คนถกูตดัสนิ
ว่ากระท�าความผิดต้ังแต่การแตะต้องตัวโดยการบงัคบัและ
การจ�าคกุผดิคดีข่มขืน โดยมคีดรีอการตดัสนิอีกหลายโหล 

Future of Work report -TH.indd   29 23/05/2019   15:33:08



30

2.4 บทบาทของสหภาพแรงงาน

เนือ้หาความเป็นมาส่วนน้ีน�าเสนอความท้าทายและโอกาส
ทีส่หภาพแรงงานก�าลงัเผชญิเมือ่ต้องรบัเมอืกบัการพฒันา
ทางเทคโนโลยีในอนาคต หลายคนโต ้แย ้งว ่าการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือ
เทคโนโลยเีองนัน้มคีวามเป็นกลาง วชิาการแขนงทีท่�าการ
ศึกษาด้านสังคมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่ิมที่จะ
ตั้งค�าถามถึงวัตถุประสงค์ความเข้าใจเทคโนโยลีในเชิง
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 1970และเปิดเผยว่าเทคโนโลยีเป็น 
“ผลิตภัณฑ์เชิงสังคมเทคนิคท่ีถูกวางรูปแบบตามเงื่อนไข
ในการสร้างและการใช้งาน” 37 

ศูนย์เพ่ืออนาคตการท�างานในออสเตรเลียรายงานความ
แตกต่างที่ส�าคัญระหว่างการใช้เทคโนโลยีใหม่และวิธีการ
ทีง่านถกูจดัระเบียบหลงัการใช้เทคโนโลยน้ัีนเพือ่ให้บรกิาร
ขนส ่งสาธารณะ38 ในรายงานเน ้นว ่า ผู ้ ให ้บริการ
แพลตฟอร์มใหม่เช่น Uber ได้น�ารปูแบบธุรกจิทีใ่ช้แรงงาน
ตามความต้องการ (on-demand) และแรงงานผูกพันมา
ใช้ “แต่การปฏิบัตนิัน้ไม่ควรถกูตคีวามว่าเป็นผลทีเ่กดิโดย
ธรรมชาติหรือเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเทคโนโลยี แต่
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยดีจิติอลและการขยายตวั
ของงานที่ไม่มั่นคงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
นายจ้างในการใช้ประโยชน์จากอ�านาจทางเศรษฐกิจใน
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน” 39 

ดงัน้ันสหภาพแรงงานร่วมกบัพนัธมติรกลุม่ขนส่งสาธารณะ
มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความมั่นใจว่านวัตกรรม
เทคโนโลยีท่ีถูกน�ามาใช้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและ

37 Wajcman 2006.
38 Pennington et al 2017
39  Ibid, p.85
40 Community and Fabian Society Commission on Workers and Technology (2018). Workers and technology: our hopes and fears. 
Retrieved 6 August 2018 from https://fabians.org.uk/workers-and-technology-our-hopes-and-fears

คุณภาพของการขนส่งสาธารณะ ซ่ึงเชื่อมโยงภายในกับ
มาตรฐานการท�างานท่ีเหมาะสม สหภาพแรงงานมีหน้าที่
ต้องอธิบายให้คนงานเข้าใจว่าสหภาพแรงงานได้พยายาม
อย่างเต็มที่ การส�ารวจ40 ในสหราชอาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้
พบว่าในขณะที่คนงานส่วนใหญ่มองโลกในแง่ดีเก่ียวกับ
อนาคตของการท�างานเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ีประมาณร้อยละ 37ของประชากรท่ีท�าการศึกษา 
(หรอื 10 ล้านคน) เชือ่ว่างานของพวกเขาจะเปลีย่นไปในทาง
ที่แย่ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนงานขนส่งสาธารณะ 
(ร้อยละ 45) และพวกเขาไม่เชื่อว่ารัฐบาล นายจ้าง และ
สหภาพแรงงานได้พยายามอย่างเพียงพอในการช่วยเหลอื
ให้พวกเขาปรบัตัว มกีลุม่ตวัอย่างเพยีงร้อยละ 16 ของลกูจ้าง
ทีม่สีมาชกิสหาภาพแรงงานในสถานประกอบการเหน็ด้วย
ว่าสหภาพแรงงานก�าลังต่อสู้เพ่ือให้มัน่ใจว่าเทคโนโลยใีหม่
จะปรับปรงุการท�างาน โดยร้อยละ 38 ไม่เห็นด้วย ในขณะ
ที่คนงานร้อยละ 21 พูดว่าพวกเขาไม่แน่ใจ

“ ดังนั้นสหภาพแรงงานร่วมกับพันธมิตรกลุ่ม
ขนส่งสาธารณะมีบทบาทส�าคัญในการ 
สร้างความมั่นใจว่านวัตกรรมเทคโนโลย ี
ทีถู่กน�ามาใช้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการขนส่งสาธารณะ  
ซึง่เชือ่มโยงภายในกับมาตรฐานการท�างาน 
ทีเ่หมาะสม ”
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อย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานและสหพันธ์แรงงานต่างๆ 
ทั่วโลกต่างตระหนักเป็นอย่างดีถึงความท้าทายที่พวกเขา
เผชิญในการจัดตั้งและปกป้องสมาชิกเมื่อเผชิญกับการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่ของการจ้างงานที่
ก�าลงัตกอยูใ่นอนัตรายจากงานแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจ
แบบกิก๊ ความท้าทายด้านกฎหมายต่อรปูแบบการจ้างงาน
ตนเองที่  Uber และบริษัทอื่นๆ น�ามาใช ้ท� า ให ้
สหภาพแรงงานในหลายๆ ประเทศ แม้จะประสบความ
ส�าเร็จบ้างเช่นในสหราชอาณาจักร41 แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่
ต ้องท�าการพัฒนาและโต้แย้งโดยเฉพาะในด้านสิทธิ
แรงงาน ในรายงานนีจ้ะน�าเสนอตวัอย่างจากประเทศต่างๆ 
 
เนื้อหาในส่วนนี้ได้น�าเสนอและส่วนที่เหลือของ เนื้อหาใน
ส่วนน้ีได้น�าเสนอและส่วนทีเ่หลอืของรายงานฉบบันีจ้ะเน้น
ความจ�าเป็นของสตรีในฐานะผู้ใช้การขนส่งที่มักจะได้รับ
การจัดล�าดับความส�าคัญเมื่อมีการหารือเกี่ยวกับสตรีใน
ฐานะคนงานด้านการขนส่ง แน่นอนว่าประเด็นท้ังสองนี้
เกีย่วข้องกันและวธิกีารทีส่ตรจีะสามารถเข้าถงึการจ้างได้นัน้
เป็นสิง่ส�าคญัในการเสริมสร้างพลังอ�านาจของสตร ีอย่างไร
ก็ตามแรงงานขนส่งสตรีไม่ควรถูกลืมและรายงานนี้แสดง
ให้เหน็ว่าความจ�าเป็นของสตรไีม่ได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอจากสหภาพแรงงานขนส่ง ด้วยการรับฟังมุมมอง
ของสตรีที่แสดงในรายงานนี้สหภาพแรงงานควรสามารถ
ก�าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมมากขึ้น

41 Labour Research (2018). Cracking down on gig economy exploitation, February 2018. London: Labour Research Department.

“ เนือ้หาในส่วนนีไ้ด้น�าเสนอและส่วนทีเ่หลือ
ของรายงานฉบับนีจ้ะเน้นความจ�าเป็นของสตรี
ในฐานะผู้ใช้การขนส่งทีม่ักจะได้รับการจัดล�าดับ
ความส�าคัญเมือ่มีการหารือเกีย่วกับสตรีใน
ฐานะคนงานด้านการขนส่ง แน่นอนว่าประเด็น
ทั้งสองนีเ้กีย่วข้องกันและวิธีการทีส่ตรีจะ
สามารถเข้าถึงการจ้างได้นั้นเป็นสิ่งส�าคัญใน
การเสริมสร้างพลังอ�านาจของสตรี  
อย่างไรก็ตามแรงงานขนส่งสตรีไม่ควรถูกลืม
และรายงานนีแ้สดงให้เห็นว่าความจ�าเป็นของ
สตรีไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ 
จากสหภาพแรงงานขนส่ง  
ด้วยการรับฟงัมุมมองของสตรีทีแ่สดงใน
รายงานนีส้หภาพแรงงาน 
ควรสามารถก�าหนดกลยุทธ ์
และแผนปฏิบัติการทีค่รอบคลุมมากขึน้ ”
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3.1 ระเบียบวิธีวิจัย

เพือ่ให้ได้มมุมองเกีย่วกบัอนาคตของการท�างานส�าหรับสตรี
ในสาขาขนส่งสาธารณะจากทั่วโลก งานวิจัยนี้จึงคัดเลือก
เมอืง 5 แห่งเป็นพ้ืนทีก่ารท�าวจิยั แต่ละเมอืงมกีารน�าระบบ
การขนส่งรูปแบบใหม่มาใช้แล้ว หรืออยู ่ระหว่างการ
พิจารณา หรือก�าลังสร้างส่วนขยายรูปแบบการขนส่งที่มี
อยู่แล้วซ่ึงมีนัยส�าคัญที่มีผลต่อการจ้างงานสตรี รถเมล์ 
BRT ถูกน�ามาใช้ในกรุงโบโกตาในปี 2000 ภายใต้รูปแบบ
ของทรานมิเลโน (Transmilenio) และระบบ BRT ที่
คล้ายคลงึกนัภายใต้โครงการมายซติี ้(MyCiti) ถูกน�ามาใช้
ในเมืองเคปทาวน์ในปี 2010 ในช่วงที่มีการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก กรุงไนโรบีมีแผนการที่จะเปิดตัวระบบ BRT 
อย่างกว้างขวาง ระยะแรกของโครงการจะเปิดใช้งานใน
เดอืนธนัวาคม 2018 เมก็ซโิกซติีม้แีผนการยกระดับระบบ
ขนส่งสาธารณะของเมืองซึ่งรวมถึงข้อเสนอส�าหรับทาง
เดนิรถทีไ่ม่มกีารปล่อยมลพิษโดยเฉพาะส�าหรบัรถโดยสาร
ไฟฟ้า ในขณะทีก่รงุเทพมหานครมกีารขยายระบบการขนส่ง
สาธารณะในรปูแบบรถไฟ โดยเฉพาะรถไฟแอร์พอร์ตล้ิงค์
ที่เปิดใช้งานในปี 2010 และมีการก่อสร้างส่วนขยายของ
รถไฟฟ้า BTS และระบบรถไฟใต้ดิน

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบร่วมมือ (collaborative 
research methodology) ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยเป็น

ผู้ลงพื้นที่ในแต่ละเมืองที่เป็นพื้นท่ีวิจัยทั้ง 5 เมือง โดยมี
การปรึกษาและหารือร่วมกับแผนกสตรีของ ITF และ 
ผู้ประสานงานวจัิยภายนอก นกัวจัิยในทัง้ 5 เมอืงได้รบัการ
ตดิต่อจาก ITF เพือ่ท�าการวิเคราะห์เอกสารและการลงพืน้ท่ี 
แล้วเขียนรายงานวจิยั นกัวจิยัทัง้หลายได้รบัการสนบัสนนุ
จาก ITF ส�านักงานภูมิภาคซึ่งเป็นผู ้เชื่อมประสานกับ
สหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเมือง

วิธีการเก็บข้อมูลหลัก คือการทบทวนหลักฐานที่เป็น
เอกสาร และการสัมภาษณ์ท้ังแบบตัวต่อตัวและการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ประเภทเอกสารท่ีท�าการทบทวน
ได้แก่ วารสารทางวิชาการ บทความหนังสือพิมพ์และ
นติยสาร แหล่งข้อมลูจากเวบ็ไซต์ สารคดทีางโทรทศัน์และ
วิดิโอสั้น รายงานขององค์กรระดับประเทศและนานาชาติ
ทีม่เีนือ้หาครอบคลุมอนาคตของการท�างานและเทคโนโลยี 
เอกสารเชงินโยบายด้านการขนส่งระดับประเทศและระดบั
ภูมิภาค เอกสารบริษัท และรายงานของสหภาพแรงงาน

นกัวจัิยค้นหาข้อมลูเกีย่วกบัจ�านวนคนงานท่ีถูกจ้างท�างาน
ในระบบขนส่งสาธารณะท่ีแตกต่างกันโดยแยกตามเพศ 
อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ท�ายากในบางเมืองที่
ไม่มข้ีอมลูกลางระดับชาติหรือในสถานท่ีท�างานทีป่กตเิป็น
แรงงานนอกระบบ ในบางกรณีผู้ตอบแบบสอบถามหรือ 
ผู้เชียวชาญเป็นผู้การประมาณการตัวเลขให้แก่นักวิจัย
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ในการวิจัยนี้มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 164 ครั้ง
ในทั้ง 5 เมือง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย:

 • แรงงานขนส่งสาธารณะสตรี

 • ผู้แทนสหภาพแรงงานในสาขาขนส่งสาธารณะ 
บวกกับผู้แทนจาก ITF ส�านักงานภูมิภาค

 • องค์กรชุมชน และเอ็นจีโอที่ท�างานเกี่ยวกับ 
สิทธิสตรี และ/หรือขนส่งในเมือง

 • ผู้ออกนโยบาย นัการเมืองท้องถิ่น และนายจ้าง

นักวิจัยปฏิบัติตามระเบียบวิธีจริยธรรมในการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรของผู้ให้สัมภาษณ์และนอกจากนี้ ITF 
ยงัมแีบบฟอร์มการยนิยอมจากผูเ้ข้าร่วมซึง่ระบถุงึลกัษณะ
ของการยนิยอมในการมส่ีวนร่วม รวมถงึวธิกีารจดัเกบ็และ
ใช้ข้อมลูและยนืยนัการไม่เปิดเผยชือ่ผูเ้ข้าร่วม ในบางกรณี
ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ต้องการลงนามในใบยินยอม และกรณี
เหล่านีร้ายละเอยีดข้อมลูของพวกเขาจะถูกเกบ็เป็นความลบั
โดยนกัวจิยัท้องถ่ิน อย่างไรกต็ามพวกเขาให้ค�ายนิยอมเป็น
วาจาก่อนที่จะเริ่มท�าการสัมภาษณ์

ด้านนวัตกรรมของระเบียบวิธีวิจัยคือการจัดประชุมเชิง
ปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมทีจ่ดัขึน้ทีก่รงุโบโกตาในช่วงระยะ
เวลาการวิจัยมีผู้เข้าร่วม 20 คนรวมถึงนักวิจัยในท้องถิ่น
ทั้งหมด ผู้แทนสหภาพแรงงาน 9 คนจากเมืองที่กล่าวถึง
ในรายงาน42 ผูแ้ทน ITF จากส�านกังานใหญ่และส�านกังาน
ใหญ่ภูมิภาค และผู้ประสานงานวิจัย เทสซ่า ไรท์ ระหว่าง
การประชุมมีการจัดหาล่ามแปลภาษาอังกฤษ สเปน และ
ไทย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การประชุมเชิง
ปฏบิตักิาร 3 วันนีจ้ดัโดย ITF และ FES และจดัทีส่�านกังาน
ของ SNTT ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสอันมค่ีาส�าหรบันกัวจิยัใน

42 with the exception of Cape Town, where SATAWU was unable to attend

การน�าเสนอและหารอืเกีย่วกบัข้อค้นพบเบือ้งต้นกบันกัวจิยั
คนอืน่ ๆ  และทมี ITF นอกจากนีผู้แ้ทนสหภาพแรงงานจาก
เมอืงต่างๆ สามารถแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัผลการวจิยั
เบือ้งต้นและน�าเสนอประสบการณ์ของพวกเขาในการจดัตัง้
และการรณรงค์เพื่อสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ

นักวิจัยมีการสื่อสารผ่านโปรแกรมประชุมระยะไกลกับ
แคลร์ คล๊าค และโจดี้ อีวานส์ ที่แผนกสตรีของ ITF และผู้
ประสานงานการวิจัย เทสซ่า ไรท์ รวมถึงการสื่อสารทาง
อีเมล์ รายงานการวิจัยเมืองทั้งหมดถูกส่งไปยังผู้ประสาน
งานการวิจัยเพื่อการสังเคราะห์และรวบรวมไว้ในรายงาน
ฉบับรวมนี้
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3.2 เมืองที่ได้รับคัดเลือก 
เป็นพ้ืนที่วิจัย

รายงานในส่วนนี้จะสรุปภาพรวมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก
ของระบบขนส ่ งสาธารณะในแต ่ละ เมืองรวมถึ ง
สหภาพแรงงานสาขาขนส่งสาธารณะหลักเพ่ือเป็นบริบท
หาส�าหรบัการวเิคราะห์หวัข้อส�าคญัๆทีก่ล่าวถึงในรายงาน
ส่วนที่เหลือ

กรุงเทพมหานคร

ในขณะทีร่ถเมล์ยงัคงเป็นรปูแบบการขนส่งสาธารณะทีใ่ช้กนั
มากทีสุ่ดในกรุงเทพ ปริมาณการใช้รถไฟในเขตเมืองก็เพิม่
มากข้ึน ระบบรถไฟขยายตัวต้ังแต่การเปิดตัวรถไฟฟ้าบทีเีอส
ในปี 1999 ซึ่งด�าเนินการโดย บริษัทระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) นอกจากน้ียังรวมถึงรถไฟที่
ด�าเนนิการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟใต้ดนิ (รูจ้กักนั
ในชื่อ MRT) โดยมีการเปิด 'สายสีฟ้า' ครั้งแรกในปี 2004 
และ รถไฟแอร์พอร์ตล้ิงค์ (Airport Rail Link) เปิดในปี 
2010 ได้มกีารขยายเพิม่สายสม่ีวง และมกีารก่อสร้างอย่าง
ต่อเนือ่งของสายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีแดงและสายสส้ีม 
นอกจากนีย้งัมงีานก่อสร้างเพือ่ขยายรถไฟฟ้าบทีเีอส จากเดมิ 
38.1 กิโลเมตร เป็น 215 กิโลเมตร. ในปี 2023 และรถไฟ
ใต้ดินจาก 43 กม. เป็น 70 กิโลเมตร. ในปี 2019

ในขณะทีอ่เูบอร์ (Uber) ได้ถอนตวัออกจากตลาดรถแทก็ซ่ี
แพลตฟอร์มในประเทศไทย Grab (เป็นเจ้าของโดย Uber) 
All Thai Taxi, Taxi Beam และ LINE Taxi ที่กล่าวมาได้
ให้บริการเกี่ยวกับแท็กซี่ทั้งหมด แม้ว่ายานพาหนะส่วน
บคุคลไม่ได้รบัอนญุาตให้ให้บรกิารรถแทก็ซีซ่ึง่เป็นข้อจ�ากัด
ของการให้บริการแพลตฟอร์มนี้

ผู้ให้บริการขนส่งของรัฐมีอยู่ 2 บริษัทคือ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งค์ ทั้ง 2 องค์การมี
สหภาพแรงงาน โดยมชีือ่ว่า สร. รฟท (SRUT) และ สร.รฟฟ. 
(SEETU) อย่างไรก็ตามรถไฟใต้ดินและรถไฟฟ้าไม่มี
สหภาพแรงงาน และบริษัทรถแท็กซ่ี Grab ก็ไม ่มี
สหภาพแรงงานเช่นเดียวกัน
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โบโกตา

ก่อน ปี 2000 ระบบการขนส่งในโบโกตาส่วนใหญ่เป็น
รถเมล์หรือที่รู ้จักกันในชื่อบัสอีตัส busetas ซึ่งเป็นที่
ทราบกนัดว่ีาเป็นการท�างานท่ีสภาพการจ้างงานไม่มคีวาม
มัน่คงและความมัน่คงส่วนบุคคลต�า่ ซึง่ผลกัดนัให้คนขับรถ
เกดิการแข่งขนัเพือ่หาผูโ้ดยสารให้ได้มากทีสุ่ดเท่าท่ีจะเป็น
ไปได้ ซึ่งการกระท�านี้เรียกว่า "la guerra del centavo" 
("สงครามเงิน") โดยท�าก�าไรมาจากการใช้ยานพาหนะเก่า 
(รถเมล์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี) และการเอารัดเอาเปรียบ
คนขบัโดยให้ท�างานหลายชัว่โมงเกนิก�าหนด ระบบนีม้พ้ืีน
ฐานมาจากการใช้โมเดล “หนึ่งรถเมล์ หนึ่งคนขับ” (one 
bus one man) โดยใช้คนขบัทีเ่ป็นเจ้าของรถหรือผู้คนขับ
ที่รับจ้างเหมาช่วง ระบบรถเมล์ BRT เปิดตัวในโบโกตาใน
ปี 2000 โดยใช้ชื่อทรานมเลนิโอ (Transmilenio) และใน
ปี 2012 รถเมล์อื่นๆ ได้ถูกรวมเข้าอยู ่ในระบบขนส่ง
สาธารณะแบบบูรณาการ (Sistema Integrado de 
Transporte Público หรือ SITP) ซึ่งเติมเต็มระบบ BRT 
ในฐานะระบบป้อนขยาย ซึง่สิง่นีม้าพร้อมกบัระบบขายต๋ัว
อัตโนมัติและการเปิดตัวบัตรท่ีสามารถใช้จ่ายค่ารถของ
ระบบ BRT และ SITP ทั้งหมด และ busetas ยังคงให้
บริการอยู่แต่ก�าลังค่อยๆถูกปรับให้เข้ามาอยู่ในระบบผ่าน
ระบบ SITP ทรานมิเลนิโอ เอส เอ (TransMilenio S.A.) 
เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการระบบ BRT ภายใต้ภายใต้
โมเดลรปูแบบภาครฐั – เอกชน ซึง่ได้ให้สญัญารับเหมาช่วง
การด�าเนินงานและบ�ารุงรักษารถให้กับบริษัท 18 แห่ง 
สัญญารับเหมาช่วงการเก็บค่าโดยสารและการให้บริการ
เทคโนโลยี (เช่น หน้าจอภายในรถโดยสารและสถานี) ให้
แก่บริษัทรีเคาโด โบโกตา เอสเอเอส (Recaudo Bogota 

SAS) และนอกจากนัน้ยงัให้สญัญารบัเหมาช่วงส�าหรบังาน
ท�าความสะอาดในรถโดยสารและสถานี

Uber เปิดกิจการในโคลัมเบยีในปี 2013 ในขณะนีมี้คนขบัรถ
โดยประมาณ 83,000 คน แต่อย่างไรก็ตามส�าหรับ Uber 
และบริษัทแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Cabify, Picap และ 
Beat ซึง่สถานะทางกฎหมายนัน้ไม่สอดคล้องกนัในโบโกตา
เนื่องจากมีบริษัทแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่
คนขบัทีใ่ช้แพลตฟอร์มดังกล่าวให้บรกิารนอกขอบเขตการ
ก�ากับดูแล

สหภาพแรงงานที่เป็นผู้แทนของคนงาน Transmilenio 
คอื สหภาพแรงงาน Sintratransmilenio สหภาพแรงงาน
เป็นผูแ้ทนของคนขบัรถ ได้แก่ สหภาพแรงงานเอิกทรานส์ 
(UgeTrans) และ สหภาพแรงงาน SNTT คนงานของ
บ ริษัท  Recaudo Bogotá  มี สหภาพแรงงาน 
SintraRecaudo เป็นผู้แทน (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ
รวมเข้ากับ SNTT) แม้ว่า สหภาพแรงงาน SNTT จะ
พยายามจัดต้ังคนขับแท็กซ่ีบนแพลตฟอร์มแต่ก็ประสบ
ความส�าเร็จแค่เพียงเล็กน้อยเนื่องจากการขาดสถานภาพ
ทางกฎหมายส�าหรับคนขับแพลตฟอร์มในโคลัมเบีย
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เคปทาวน์

รถมนิบิสัแท๊กซีม่กีารให้บรกิารเกอืบสองในสามของระบบ
ขนส่งสาธารณะในแอฟริกาใต้ มินิบัสแท็กซี่เป็นรถมินิบัส
ขนาด 16 ที่น่ังซึ่งเดินทางตามเส้นทางท่ีก�าหนด ซึ่งมีการ
ยืดหยุ่นจุดรับ – ส่ง นอกเหนือจากนั้นพนักงานขับรถจะ
ท�าหน้าทีร่วบรวมค่าโดยสารและหาผูโ้ดยสารอกีด้วย คนขบั
รถแท็กซี่หลายคนท�างานให้กับเจ้าของท่ีอาจมีรถแท็กซี่
หลายคัน เจ้าของและคนขับรถแท็กซี่มีการรวมตัวกันเป็น
สมาคมต่างๆ เพือ่ปกป้องเส้นทางเฉพาะของพวกเขาจากการ
แข่งขัน ความขัดแย้งระหว่างเจ้าของรถแท็กซี่ ระหว่าง
สมาคมองค์กรต่างๆ และระหว่างแทก็ซีก่บัรฐับาลบางครัง้
อาจท�าให้เกิดความรุนแรง

ในเคปทาวน์ปริมาณการใช้รถไฟคิดเป็นร้อยละ 47 ของ
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยการใช้รถมนิิบสัแท็กซ่ีคดิเป็น
ร้อยละ 32 และรถเมล์คิดเป็นร้อยละ 21 นอกจากนี้ยังมี
รถแทก็ซีท่ีม่เิตอร์และให้บริการรถแท็กซีแ่พลตฟอร์มเพิม่ข้ึน 
บรกิารรถเมล์ซึง่รวมถึงระบบรถเมล์แบบดัง้เดมิทีด่�าเนนิการ
โดยบริษัทเอกชน (Golden Arrow Bus Services หรือ 
GABS) ภายใต้สัญญากับรัฐบาลท้องถิ่นและระบบ BRT 
ระบบ MyCiti ซึ่งเปิดตัวในเคปทาวน์ในปี 2010 ในช่วง
เวลาส�าหรับการแข่งขนัฟตุบอลโลก ในระยะแรกของ BRT 
ซึ่งประกอบด้วยสองเส้นทาง คือ Dunoon-Table View-
Civic Center-Waterfront และ Atlantis-Table View-
Omuramba ซ่ึงถูกวพิากษ์วจิารณ์ว่าเป็นเส้นทางท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ระดับกลางเท่านั้น ดังนั้นข้ันตอนท่ี
สองจึงมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะขยายเข้าไปในพ้ืนที่
ระดับชนชั้นแรงงาน ระบบ BRT ใช้โมเดลรูปแบบรัฐ – 

เอกชน รัฐเป็นเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน รถโดยสาร, 
สถานีและเส้นทางท่ีเหลืออยู่ ในขณะท่ีบริษัทเอกชน 
(ปัจจบุนัสีบ่รษิทั) จดัหาคนขบัรถและให้บรกิารรถเมล์ และ
เมอืงนีย้งัได้ท�าสัญญากบับริษทัต่างๆในการให้บรกิารด้าน
การรกัษาความปลอดภยัและการท�าความสะอาด พนกังาน
เก็บเงิน ฯลฯ

เมอืงนีย้งัมีการขยายตัวของการขนส่งแพลตฟอร์มในรปูแบบ
ของ Uber และ Taxify ซึง่ส่งผลให้เกดิความขัดแย้งกับรถ
แทก็ซ่ีมเิตอร์และมกีารประท้วงต่อต้านนายจ้างของคนงาน
ที่ท�างานให้กับบริษัทแอพพลิเคชั่น

ในเคปทาวน์มีสหภาพแรงงานหลายแห่งในสาขาขนส่ง
สาธารณะ ซึ่ งรวมถึงสหภาพแรงงาน SATAWU 
สหภาพแรงงาน NUMSA สหภาพแรงงาน TOWU 
สหภาพแรงงาน Tirisano โดย สหภาพแรงงาน SATAWU 
เป็นสหภาพแรงงานหลักของสาขาขนส่งโดยรวม แต่ 
สหภาพแรงงาน NUMSA เป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุด
ของ MyCiti และคนขับ Uber ประมาณ 600 คน เป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงาน SATAWU
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(Urban)  เจตตี้ (Jetty) และ บัสซี่ (Bussi) ที่ให้บริการ
แท็กซี่เก็บตามรายทางโดยใช้รถแบบชัตเติ้ลบบัสหรือรถตู้

สหภาพแรงงานเป็นผู้แทนของคนงานใน STE ซึ่งเป็น
บริษัทขนส่งรถไฟฟ้าของรัฐ โดยให้บริการรถไฟใต้ดิน 
รถเมล์ไฟฟ้า (trolleybus) รถไฟรางเบา (light rail) และ 
รถแท็กซ่ีไฟฟ้า (electric taxis)  ผ่าน ATM และรถไฟ
ใต้ดิน (STC) ซ่ึงเป็นเจ้าร่วมระหว่างรัฐ - เอกชน ผ่าน
สหภาพแรงงาน SDITSTC สหภาพแรงงาน SNTSTC และ 
สหภาพแรงงาน ASTM ในเม็กซิโกซิต้ีไม่มีองค์กรของคน
ขับรถแพลตฟอร์ม มีการตั้งสหภาพแรงงานขนส่งใหม่บาง
แห่ง เช่น สหภาพแรงงาน SDITSTC สหภาพแรงงาน 
STTPDF และ สหภาพแรงงาน Metrobús Toluca Ya

เม็กซิโกซิตี้

การขนส่งสาธารณะ (รวมถงึรถแทก็ซีแ่ละการแชร์รถร่วม) 
ในเขตเทศบาลนครเมก็ซิโกซติี ้(หบุเขาแห่งเมก็ซิโก) คดิเป็น
ร้อยละ 45 ของการเดินทางท้ังหมด การขนส่งสาธารณะ
ด�าเนินการโดยท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีรถไฟใต้ดิน 
รถเมล์ไฟฟ้า (trolleybus๗ รถไฟรางเบา และรถเมล์ที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของและด�าเนินการ ระบบ M1 (Mobility 
System 1) เป็นเครือข่ายรถเมล์ของรัฐบาลและมีการให้
เงินอุดหนุนโดยบริการรถเมล์ 94 เส้นทางท่ีค่าโดยสาร
ราคาถูก ในขณะที่รถเมล์ BRT และรถไฟชานเมืองด�าเนิน
การภายใต้โมเดลความร่วมมอืรฐัและเอกชน การให้บริการ
รถบัส รถมินิบัสและแท็กซี่ จะเหมาช่วงให้กับบริษัทหรือ
คนขับที่เป็นเจ้าของรถส่วนตัวแต่ละราย ในขณะรถที่ร่วม
โครงการของบริการเรียกรถ (ride-hailing) และจักรยาน
รถแท็กซี่ (bike taxis) มีกฎหมายควบคุม แต่มอเตอร์ไซค์
รับจ้างไม่มีกฎหมายควบคุม

เมก็ซโิกซติีไ้ด้รบัการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงทีค่กึคกัทีส่ดุใน
โลกของ Uber ที่มีคนขับ 50,000 คน43 บริษัท อื่นๆ อีก
หลายแห่งด�าเนินการแท็กซี่ส่วนตัวผ่านแอพแพลตฟอร์ม 
ได้แก่ แคบบฟิาย (Cabify) ซติีไ้ดรฟ์ (CityDrive) ดิด้ี (Didi) 
และ เลาไดรฟ์ (Laudrive) ซึ่งเลาไดรฟ์ใช้คนขับสตรีให้
บรกิารเฉพาะผูโ้ดยสารสตรีท่านัน้ บรษิทัอ่ืนอกีสองแห่งใช้
ทั้งแท็กซี่และรถยนต์ส่วนตัว คือ อีซี่แท็กซี่ (Easy Taxi) 
และ แท็กซี่ฟาย (Taxify)  และนอกจากน้ียังมีเออร์เบิร์น 

43 Lehr, L. (2017). Growing LatAm Marketplaces Face Mass 
Payouts Hurdles, AMI Perspectiva, 9 February. Retrieved 9 
August 2018; https://amiperspectiva.americasmi.com/growing-
latam-marketplaces-face-mass-payments-hurdles/

“ เม็กซิโกซิตีไ้ด้รับการกล่าวขานว่า 
เป็นเมืองทีค่ึกคักทีสุ่ดในโลกของ Uber  
ทีม่ีคนขับ 50,000 คน   
บริษัท อืน่ๆ อีกหลายแห่งด�าเนินการแท็กซี ่
ส่วนตัวผ่านแอพแพลตฟอร์ม ได้แก่  
แคบบิฟาย (Cabify) ซิตีไ้ดรฟ ์(CityDrive)  
ดิดี ้(Didi) และ เลาไดรฟ ์(Laudrive)  
ซึง่เลาไดรฟใ์ช้คนขับสตรีให้บริการเฉพาะ 
ผู้โดยสารสตรีท่านั้น.”
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กรุงไนโรบี

ระบบขนส่งสาธารณะของเคนยาส่วนใหญ่เป็นการด�าเนิน
การภายใต้บริการรถโดยสารนอกระบบของรถมาตูตู ซึ่ง
รวมถึงรถโดยสาร รถตู้ รถมินิบัสและรถโดยสาร 14 ที่นั่ง 
มกีารประเมนิว่าประมาณมรีถโดยสารมาตูตรูาว 8,000 คนั 
ให้บรกิารเส้นทางเกอืบ 70 เส้นทางในกรงุไนโรบแีละขนส่ง
ผูโ้ดยสารประมาณ 400,000 คนต่อวนั มีการจดัตัง้สหกรณ์
ออมทรัพย์และสนิเชือ่ (SACCOs) ในกลุม่คนงานของมาตตูู 
ซึ่งก�ากับดูแลคนงานในภาคอุตสาหกรรมนี้ การขนส่งและ
ความปลอดภัยแห่งชาติอนุมัติใบอนุญาตในการให้บริการ
เส้นทางให้กับ SACCO มีสาขาของ SACCOs ด�าเนินงาน
ในกรุงไนโรบีประมาณ 200 แห่ง การขนส่งทางรถไฟใน
เมืองให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนตามเส้นทางที่คัดเลือก 
นอกจากนีย้งัมบีรษิทัรถโดยสารเอกชนท่ีให้บรกิารเส้นทาง
ข้ามเมือง เช่น บริษัทบริการบัสเคนยา (KBS), ซิตี้โฮปปา 
(City Hoppa) ซติีช้ตัเติล้ (City Shuttle) และ ดับเบิล้เอม็ 
(Double M) ก่อนหน้านี้มีบริษัทรถโดยสารเพื่อเยาวชน
ของรฐั (NYS) ชือ่ นาโยบัสทีปิ่ดตวัลงเนือ่งจากการแข่งขนั 
การจัดการที่ผิดพลาดและการทุจริต อย่างไรก็ตาม NYS 
เพิง่ได้รบัการจัดตัง้ข้ึนใหม่เพือ่ให้บรกิารรถโดยสารในเมอืง
บางเส้นทางเพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเปิดตัว BRT ใน
กรุงไนโรบี โครงการระยะแรกของระบบ BRT จะรวมถึง
การเปิดตัวบริการรถเมล์ด่วนไปตามเดินรถทางเดียว 
(Thika Superhighway) ซึง่จะเปิดตวัในเดอืนธนัวาคม ใน
ปี 2018 โดยจะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ BRT 
และบริการ BRT เต็มรูปแบบในระยะต่อไป

นอกเหนือจากคนขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารของ
มาตูตูแล้วยังมีงานนอกระบบอื่นๆอีกมากมายท่ีเก่ียวข้อง
กบัการให้บริการรถมาตูตูซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนงานตามระยะ 
ซ่ึงรวมถึงพนักงานเรียกผู้โดยสาร (kamagera) พนักงาน
ยกกระเป๋า/พนักงานโหลดกระเป๋า พิกาเซตติ หรือ คนที่
แกล้งนัง่เป็นผู้โดยสารในรถโดยสารเพ่ือให้หลอกว่ารถใกล้เตม็
แล้ว เมื่อผู้โดยสารจริงเข้ามานั่งในรถพวกเขาจะออกจาก
รถไป ผู้จัดการระยะ เสมียนและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตามระยะ (เพื่อตรวจความปลอดภัยระหว่าง 
ผู้โดยสารขึ้นรถ) หัวหน้างานและผู้จัดการ

บริษัทแพลตฟอร์มหลายแห่งให้บริการรถแท็กซ่ีในกรุง
ไนโรบีเช่นกัน รวมถึง อูเบอร์ (Uber) แท็กซี่ฟาย (Taxify) 
ลิตเต้ิลแคบ (Little Cab) เพวิน (Pewin) โฟนแท็กซี่ 
(Fone Taxi) แชร์แคบ (ShareCab) มอนโด (Mondo) 
และ ยัมบานี (Nyumbani)  บริษัทให้บริการการแชร์รถ
เกิดข้ึนเช่นกัน เช่น อูบาบี แวนพูลลิ่ง โซไซตี้ (Ubabi 
Vanpooling Society)

Future of Work report -TH.indd   39 23/05/2019   15:33:09



4.การแบ่งแยก
ทางเพศ

Future of Work report -TH.indd   40 23/05/2019   15:33:09



41

ในภาพรวมการมส่ีวนร่วมของสตรีในขนส่งสาธารณะยงัต�า่
ในทุกประเทศที่ท�าการศึกษาด้วยรูปแบบทั่วไปของการ
แบ่งแยกเนื่องจากเพศสภาพให้ไปท�างานในส่วนเสมียน
และธุรการ และมีสตรีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่ีท�างานใน
ต�าแหน่งพนักงานขับรถหรือต�าแหน่งผู้บริหาร อย่างไร
ก็ตามมีการเปล่ียนแปลงและการเติบโตในบางพ้ืนที่ 
เม็กซิโกซิต้ีมีอัตราการมีส่วนร่วมของสตรีในอุตสาหกรรม
ขนส่งสงูทีร้่อยละ 29.1 ของคนงาน 19,989 คนในปี 2014 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานโดย
เฉลี่ยที่ร้อยละ 41.6 ส�าหรับสตรีในเมือง แต่ส�าหรับสตรีที่
ท�างานในสาขาขนส่งสาธารณะคิดเป็นตัวเลขเกือบ 3 เท่า
ของอตัราแห่งชาตทิีร้่อยละ 10.8 นอกจากนีเ้มก็ซโิกซติีย้งั
มีการเติบโตของการมีส่วนร่วมของสตรีในอาชีพด้านการ
ขนส่งคิดเป็นคะแนนร้อยละ 7 ในช่วง 10 ปีเมื่อเทียบกับ
ตัวเลขท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.2 ในระดับประเทศ (2004-
2014) เหตุผลที่ชัดเจนของการเติบโตนี้ยังไม่สามารถระบุ
ได้แน่ชัด แต่อาจจะเป็นเพราะปัจจัยผสมอย่างปัจจัย เช่น 
การตกงานของผู้ชายเนื่องจากบริษัทที่ให้บริการขนส่ง
สาธารณะมจี�านวนลดลงในช่วงปี 2009 ถงึ 2014 บวกกับ
มีการจ้างงานสตรีในระบบรถ BRT จากปี 2005 และ
นโยบายรัฐบาลท่ีต้องการเพ่ิมการเข้าสู่ตลาดแรงงานของสตรี
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เม็กซิโกซิตี้มีอัตราการมีส่วนร่วมของสตรีในอุตสาหกรรม
ขนส่งสูงทีร่อ้ยละ 29.1 ของคนงาน 19,989 คนในปี 2014 

มีสตรเีพียงร้อยละ 26.1 เทา่นัน้ทีเ่ปน็พนกังานขับรถและ
งานสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งรวมถึง งานเก็บค่า
โดยสารและการบ�ารุงรักษา

ในเม็กซิโกนั้นสตรีส่วนใหญ่ถูกจ้างงานในต�าแหน่ง
ธรุการเปน็หลกั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 36.7 ของต�าแหน่ง
งานขนส่งทั้งหมด

โดยปกตจิะมีสตรถีกูจา้งในงานเอาทซ์อรส์มากกวา่ผูช้าย
โดยคิดเป็นจ�านวนร้อยละ 32.3 

สตรีในรถไฟใต้ดิน สตรีในรถโดยสานไฟฟา้

การขนส่งที่ด�าเนินการโดยรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะจ้าง
สตรีเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในบริการรถไฟใต้ดิน  
(ร้อยละ 35) และรถโดยสารไฟฟ้า้ (ร้อยละ 31)

MEXICO CITY

สตรีที่เป็นเจ้าของรถบัสมีเพียงร้อยละ 2.5
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สัดส่วนจ�านวนสตรีท่ีก�าลังท�างานในสาขาขนส่งในเมือง
ของเม็กซิโกนั้นแตกต่างกันไปตามกับประเภทของ
การขนส่ง การขนส่งที่ด�าเนินการโดยรัฐบาลมีแนวโน้มที่
จะจ้างสตรเีพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในบรกิารรถไฟใต้ดนิ (ร้อยละ 
35) และรถโดยสารไฟ้ฟ้า (ร้อยละ 31) ปัจจัยต่างๆ สามารถ
เป็นตวัอธบิายแนวโน้มนีร้วมถงึ ความต้องการคนงานในส่วน
งานธุรการส�าหรับการควบคุมและวางแผนการปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง การมีอยู่ของสหภาพแรงงานในองค์กรภาครัฐ 
และภาระผูกพันท่ีการขนส่งประเภทน้ีต้องปฏิบัติตาม
นโยบายที่มุ่งเน้นเรื่องประเด็นหญิงชาย ส�านักงานรัฐบาล
ท้องถิ่นที่ด�าเนินการรถไฟใต้ดิน รถเมล์ไฟฟ้า และรถเมล์ 
M1 มีหน่วยงานด้านความเท่าเทียมตั้งแต่ปี 2017 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อท�าให้ความเท่าเทียมทางเพศเป็นกระแส
หลักและเข ้าสู ่กระบวนทางนโยบายทั้งหมดรวมถึง
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นเรื่องประเด็นหญิงชายเพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร โดยปกติแล้วบริษัท
รถโดยสารจะถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบที่น้อยกว่า ดังนั้น
นโยบายใด ๆ ที่รวมเรื่องสตรีไว้จะเป็นไปตามความสมัคร
ใจและ โดยปกติบริษัทเหล่านี้ไม่มีสหภาพแรงงาน

เหมอืนปกตคิล้ายประเทศอืน่ๆ ในเม็กซโิกนัน้สตรส่ีวนใหญ่
ถูกจ้างงานในต�าแหน่งธุรการเป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 
36.7 ของต�าแหน่งงานขนส่งทั้งหมด โดยปกติจะมีสตรีถูก
จ้างในงานเอาท์ซอร์สมากกว่าผู้ชายโดยคิดเป็นจ�านวนร้อยละ 
32.3 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าสัญญาจ้างงานเอาท์ซอร์สมักจะมี
เงื่อนไขที่ล่อแหลมท�าให้สตรีเหล่านี้ตกอยู่ในต�าแหน่งที่
เสี่ยงมากขึ้น มีสตรีเพียงร้อยละ 26.1 เท่านั้นที่เป็น
พนักงานขับรถและงานสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งรวมถึง 
งานเก็บค่าโดยสารและการบ�ารุงรักษา สตรีที่เป็นเจ้าของ
รถบัสมีเพียงร้อยละ 2.5

“ เม็กซิโกซิตีม้ีอัตราการมีส่วนร่วมของสตรีในอุตสาหกรรม
ขนส่งสูงทีร่้อยละ 29.1 ของคนงาน 19,989 คนในปี 2014 ”
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ในประเทศแอฟริกาใต้การจ้างงานสตรีในสาขาขนส่งมี
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในช่วงปี 2017 ถึง 2018 ท�าให้มี
จ�านวนแรงงานสตรีอยู่ที่ 203,000 คนคิดเป็นร้อยละ 20 
ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม ตัวเลขรวมของเมือง
เคปทาวน์น้ันไม่ปรากฏ แต่จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูได้
ตัวเลขแรงงานสตรีในบริษัทรถที่ให้บริการส�าหรับ MyCiti 
เป็นจ�านวน 38 คน จากจ�านวนพนักงานขับรถทั้งหมด  
112 คน (ร้อยละ 34) ต�าแหน่งผู้ก�ากับดูแลและพนักงาน
ปล่อยรถมักจะเป็นผู้ชาย ผู้ก�ากับดูแลจะประจ�าอยู่ตาม
สถานีรถเมล์และคอยก�ากับให้รถเมล์ออกจากสถานี โดย
ในบริษัทแห่งหนึ่งที่ด�าเนินงานให้ BRT มีผู้ก�ากับดูแลเป็น
ชาย 9 คน และเป็นสตร ี4 คน ในขณะทีต่�าแหน่งพนกังาน
ปล่อยรถนัน้จะประจ�าอยูท่ี่อู่รถเมล์และคอยตรวจสอบการ
เข้าอูแ่ละออกจากอูข่องรถเมล์ โดยมพีนกังานทีเ่ป็นชาย 5 คน 
และเป็นหญิง 1 คน เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ในบริษัทรถเมล์
มกัจะเรยีกต�าแหน่งนีว่้าฑูต) มกัจะเป็นต�าแหน่งทีท่�าโดยสตรี

มินิบัสแท็กซี่ซึ่งให้บริการเป็นขนส่งสาธารณะหลักท่ัว
ประเทศแอฟรกิาใต้เป็นอตุสาหกรรมทีผู้่ชายครอบง�ามาแต่
อดตี ต้นก�าเนดิของอตุสาหกรรมรถแทก็ซีต่ัง้อยูใ่นระบบที่
มีการแบ่งแยกสีผิวเมื่อรขนส่งสาธารณะนั้นมีจ�านวนไม่
เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบริการส�าหรับชนช้ัน
แรงงาน นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของชายและหญิงผิวสี
ถกูควบคมุอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเมือง ในช่วงทศวรรษ 
1970 ชาวแอฟริกันชนช้ันกลางผิวขาวจ�านวนมาก 
ขับรถยนต์ Valiant คันใหญ่ แต่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นภาระ
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น�้ามันและรถหลายคันถูกซื้อโดยชาย
ผวิสแีละเริม่ใช้เป็นรถแทก็ซี ่พวกเขาใช้รถเหล่านีข้นส่งคนงาน
เพือ่เดนิทางเข้าและออกเมือ่ไปท�างานในพืน้ทีข่องคนผวิขาว 
และการขับรถ Valiant ท�าให้พวกเขาถูกระบุตัวน้อยลง

เมื่อระบบ MyCiti ถูกน�ามเสนอในเมืองเคปทาวน์การ
เจรจาต่อรองถูกจัดขึ้นกับอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ที่เกรงว่า
จะเสียงานอันเป็นผลมาจากระบบใหม่นี้โดยในการเจรจา
เพือ่ให้มกีารจดัล�าดบัความส�าคญัคนขบัแทก็ซ่ีเมือ่มกีารรบั
สมัครงาน นี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่อให้ม่ันใจว่า
คนผิวสีจะมีอ�านาจในการต่อรองสอดคล้องกับกฎหมาย
ของแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตามในตัวอย่างนี้ในการปฏิบัติ
จริงก็ยังมีการจ�าลองรูปแบบของการครอบง�าโดยผู้ชายใน
อัตราพนักงานใหม่ดังที่เคยเป็นแต่ดั้งเดิม

สภาเทศบาลเมืองเคปทาวน์มีพนักงานหลากหลายเพื่อ
สร้างความมัน่ใจให้การท�างานของระบบ MyCiti พนกังาน
ส่วนใหญ่เป็นสตรี ต�าแหน่งงานเหล่านี้รวมถึงการท�างาน
เป็นส่วนหนึง่ของการจดัการสัญญา การจดัการตารางเวลา 
การดูภาพวดิิโอ และการดูแลตัวควบคมุ (ซ่ึงเป็นสตรเีกอืบ
ทั้งหมด) สภาเทศบาลเมืองจ้างเหมาช่วงงานท�าความ
สะอาดให้แก่บรษิทัทีช่ือ่ว่า AEM ในราวปี 2013 และโยกย้าย
ก�าลังแรงงานที่เป็นสตรีจากบริษัทที่ด�าเนินงานให้บริการ 
2 บริษทั (VOC) คนงานบางคนได้รับเงินค่าจ้างเหลอืเพยีง
แค่ครึ่งจากที่เคยได้อันเป็นผลมาจากการลดช่ัวโมงการ
ท�างาน พวกเขาต้องท�างานในวนัหยดุนักขตัฤกษ์ และไม่ได้
รับค่าแรงล่วงเวลา และเมื่อต้องท�างานกะกลางคืนก็ไม่มี
รถรับส่งพนักงานกลับบ้าน.

“ ในประเทศแอฟริกาใต้การจ้างงานสตรีในสาขาขนส่งมีอัตราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 19 
ในช่วงปี 2017 ถึง 2018 ท�าให้มีจ�านวนแรงงานสตรีอยู่ที ่203,000 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม ”
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ในประเทศแอฟริกาใต้การจ้างงานสตรีในสาขาขนส่งมี
อัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19 ในช่วงปี 2017 ถึง 2018  
ท�าให้มีจ�านวนแรงงานสตรีอยู่ที่ 203,000 คนคิดเป็น
ร้อยละ 20 ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม

ตัวเลขรวมของเมืองเคปทาวน์นั้นไม่ปรากฏ แต่จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้ตัวเลขแรงงานสตรีในบริษัทรถที่ให้
บริการส�าหรับ MyCiti เป็นจ�านวน 38 คน จากจ�านวน
พนักงานขับรถทั้งหมด 112 คน (ร้อยละ 34) ต�าแหน่ง 
ผู้ก�ากับดูแลและพนักงานปล่อยรถมักจะเป็นผู้ชาย

ผู้ก�ากับดูแลจะประจ�าอยู่ตามสถานีรถเมล์และคอยก�ากับให้
รถเมล์ออกจากสถานี โดยในบริษัทแห่งหนึ่งที่ด�าเนินงาน
ให้ BRT

มินิบัสแท็กซีซ่ึ่งให้บริการเป็นขนส่งสาธารณะหลัก 
ทั่วประเทศแอฟริกาใต้เป็นอุตสาหกรรมทีผู่้ชายครอบง�า 
มาแต่อดีต

ในขณะที่ต�าแหน่งพนักงานปล่อยรถนั้นจะประจ�าอยู่ที่อู่
รถเมล์และคอยตรวจสอบการเข้าอู่และออกจากอู ่
ของรถเมล์ โดยมีพนักงานที่เป็นชาย 5 คน และเป็น
หญิง 1 คน 

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ในบริษัทรถเมล์มักจะเรียกต�าแหน่งนี้
ว่าฑูต) มักจะเป็นต�าแหน่งที่ท�าโดยสตรี

สภาเทศบาลเมืองเคปทาวน์มีพนักงานหลากหลายเพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้การท�างานของระบบ MyCiti พนักงาน
ส่วนใหญ่เป็นสตรี ต�าแหน่งงานเหล่านี้รวมถึงการท�างาน
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสัญญา การจัดการตาราง
เวลา การดูภาพวิดิโอ และการดูแลตัวควบคุม (ซึ่งเป็น
สตรีเกือบทั้งหมด)

เคปทาวน์
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“ คนงานส่วนใหญ่ท�างานในแผนกให้
บริการผู้โดยสาร เช่น พนักงานจ�าหน่าย
ตั๋วโดยสาร ซึง่มีคนงานราว 2,100 คน 
และสหภาพแรงงานซินตร้ารีเคาโด 
ประมาณการว่ามีคนงานทีเ่ป็นสตร ี
ร้อยละ 80 ”

กรุงโบโกตา

ในปี 2018 บริษัทมีคนงาน 2,751 คน ซึ่งเป็นสตรี  
1,871 คน (ร้อยละ 68) โดยท�างานในต�าแหน่งบริการ 
ในสถานี การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ และงานในส�านักงาน

ในสาขารถประจ�าทางของกรุงโบโกตาสตรีก็มีแนวโน้ม 
ที่จะได้รับการจ้างงานในต�าแหน่งงานของสาขาสาธารณะ 
(จ�านวนสตรีคิดเป็นร้อยละ 37 ของคนงาน) หรือในฐานะ
ผู้รับเหมามากกว่าเป็นพนักงานขับรถ (ซึ่งสาขาอาชีพที่
ด�าเนินงานรถ BRT ในส่วนกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกร
ครึ่งหนึ่งเป็นสตรี)

ตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานในกลุ่มผู้รับเหมาช่วงที่ให้
บริการรถเมล์ส�าหรับ TransMilenio และ SITP  
แสดงให้เห็นว่ามีเพียงร้อยละ 1.2 ของพนักงานขับรถ
ที่เป็นสตรี

คนงานส่วนใหญ่ท�างานในแผนกให้บริการ 
ผู้โดยสาร
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ในสาขารถประจ�าทางของกรงุโบโกตาสตรีกม็แีนวโน้มทีจ่ะ
ได้รับการจ้างงานในต�าแหน่งงานของสาขาสาธารณะ 
(จ�านวนสตรีคิดเป็นร้อยละ 37 ของคนงาน) หรือในฐานะ
ผู้รับเหมามากกว่าเป็นพนักงานขับรถ (ซึ่งสาขาอาชีพที่
ด�าเนินงานรถ BRT ในส่วนกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกร
ครึง่หนึง่เป็นสตร)ี ตวัเลขเกีย่วกบัการจ้างงานในกลุ่มผู้รับเหมา
ช่วงที่ให้บริการรถเมล์ส�าหรับ TransMilenio และ SITP 
แสดงให้เห็นว่ามเีพยีงร้อยละ 1.2 ของพนกังานขบัรถทีเ่ป็น
สตรี สัดส่วนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อแบ่ง
โดยบริษัท บางบริษัทไม่จ้างสตรีเลยคิดเป็นร้อยละ 0  
ในขณะที่บริษัทที่จ้างสตรีสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.6

ในกรุงโบโกตา งานเก็บค่าโดยสารและการให้บริการด้าน
เทคนิค เช่น การตรวจสอบบนรถเมล์และในสถานี ถูกจ้าง
เหมาช่วงโดยบริษัทเอกชนรีเคาโด โบโกตา เอสเอเอส 
(Recaudo Bogota S.A.S) ในปี 2018 บริษัทมีคนงาน 
2,751 คน ซึง่เป็นสตร ี1,871 คน (ร้อยละ 68) โดยท�างาน
ในต�าแหน่งบริการในสถานี การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ และ

งานในส�านักงาน คนงานส่วนใหญ่ท�างานในแผนกให้
บริการผู้โดยสาร เช่น พนักงานจ�าหน่ายต๋ัวโดยสาร ซึ่งมี
คนงานราว 2,100 คน และสหภาพแรงงานซนิตร้ารเีคาโด 
ประมาณการว่ามคีนงานทีเ่ป็นสตรร้ีอยละ 80  งานเหล่านี้
ถูกแบ่งออกเป็น 2 บทบาท: ผู้แทนแทนของหน่วยข้อมูล
และการควบคมุ (RIC) และผูแ้ทนของความสนใจ (AR) งาน 
AR จะดูแลเร่ืองการจัดการเงินทีส่�านกังานต๋ัวโดยสารหรอื
ภายนอก ในขณะทีง่าน RIC จะอยูท่ีป่ระตูกัน้เข้าออกและ
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัเส้นทางและความถีข่องการเดนิรถ แต่ละ
สถานีจะมีพนักงานเก็บค่าโดยสารระหว่าง 4 ถึง 10 คน 
(ข้ึนอยู่กับว่าเป็นสถานีหลักหรือสถานีรอง) อย่างไรก็ตาม
เนือ่งจากผูโ้ดยสารมปีรมิาณมากอ้างองิส�านกังานตรวจสอบ
ทีใ่ห้ข้อมลูว่าเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัยต้องมีบทบาท
เพิ่มมากขึ้น เช่น การรายงานเส้นทาง ความถี่ และตาราง
เวลาเดินรถ และงานอืน่ๆทีไ่ม่ได้ระบไุว้ในรายละเอียดงาน 
เช่น การป้องกนัไม่ให้ผู้โดยสารผ่านเข้าประตูหากยังไม่จ่ายเงิน 
ซ่ึงมกีารอ้างกรณกีารเสยีชีวติจากเหล่าคนงานและมหีลาย
ตัวอย่างที่เกิดความรุนแรงต่อตัวคนงาน .

“ ในสาขารถประจ�าทางของกรุงโบโกตาสตรีก็มีแนวโน้มทีจ่ะได้รับการจ้างงาน 
ในต�าแหน่งงานของสาขาสาธารณะ (จ�านวนสตรีคิดเป็นร้อยละ 37 ของคนงาน) 
หรือในฐานะผู้รับเหมามากกว่าเป็นพนักงานขับรถ (ซึง่สาขาอาชีพทีด่�าเนินงาน 
รถ BRT ในส่วนกลางซึง่ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรครึง่หนึง่เป็นสตรี)”
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กรุงไนโรบีไม่มีข้อมูลจริงเกี่ยวกับจ�านวนคนงานชายและ
หญิงในสาขาขนส่ง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานนอกระบบ
ในสาขารถมาตูตู อย่างไรก็ตามการประเมินจากการ
สัมภาษณ์ระบุว่ามีพนักงานขับรถสตรีเพียงไม่กี่คนโดย
ทัว่ไปจะมเีพยีงหนึง่ใน 10 คนเท่านัน้ ในขณะทีง่านเกบ็ค่า
โดยสารส่วนใหญ่เป็นสตรีโดยมีจ�านวน 3 หรือ 4 จาก
ทัง้หมด 10 คน งานอืน่ๆ เช่น คนงานตามระยะ ซ่ึงรวมถงึ
ผู้จัดการ ผู้ดูแล หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย บางคนท�างานเป็นเลขาณุการ พนักงานบัญชี 
หรือ ผู้แทนประกันภัย / ผู้ประเมินราคา การวิจัยนี้พบว่า
แรงงานขนส่งสตรส่ีวนใหญ่อายยุงัน้อย โดยมอีายเุฉลีย่ 32 ปี 
คนงานที่อายุน้อยที่สุดอายุ 23 ปี และอายุมากที่สุด 42 ปี 
ซึ่งข้อค้นพบนี้คล้ายคลึงกับข้อค้นพบของงานวิจัยเพื่อ
ศึกษาคนงานมาตูตู44 เพิ่งด�าเนินการไปเมื่อไม่นานนี้

44 Spooner, D. (2018). Nairobi Bus Rapid Transit Labour Impact Assessment: Preliminary Research & Baseline Study Report. 
Manchester: Global Labour Institute

งานอืน่ๆ ในสาขาท่ีสตรีท�ารวมถึงงานลูกมอื หรอื ผูจ้ดัการ 
SACCO พนักงานบัญชีและเสมียน รวมถึงกลุ่มเจ้าของรถ
ทีน่�ารถเข้าร่วมให้ SACCO เป็นผูจ้ดัการ จากการสมัภาษณ์
พบว่ามสีตรเีพยีง 2 ใน 29 คนเท่านัน้ทีท่�างานเป็นพนกังาน
ขบัรถ หนึง่ในนัน้เป็นพนกังานขบัรถบรรเทาทุกข์ ส่วนใหญ่
ท�างานเป็นพนกังานเกบ็ค่าโดยสาร (16 จาก 29 คน) และ
ผูจ้ดัการระยะ / ผูด้แูล / หวัหน้างาน (8 จาก 29 คน) สตรี 
3 คน ท�างานเป็นพนักงานเรียกผู้โดยสาร (kamagera) 
และ 1 คน เป็นพนกังานบญัช ีโดยส่วนใหญ่ได้รบัการจ้างงาน
เป็นพนกังานประจ�า (27 จาก 29 คน) มเีพียง 2 คน เท่านัน้
ทีเ่ป็นลูกจ้างชัว่คราว นัน่หมายความว่าสตรีในสาขาขนส่ง
มีแนวโน้มที่จะท�างานเป็นลูกจ้างมากว่าการเป็นนายจ้าง
ตนเอง (การเป็นเจ้าของกิจการ)

“ ตามการประเมินจากการสัมภาษณ์ระบุว่ามีพนักงานขับรถสตรีเพียงไม่กีค่น 
โดยทั่วไปจะมีเพียงหนึง่ใน 10 คนเท่านั้น ในขณะทีง่านเก็บค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นสตรี
โดยมีจ�านวน 3 หรือ 4จากทั้งหมด 10 คน งานอืน่ๆ เช่น คนงานตามระยะ  
ซึง่รวมถึงผู้จัดการ ผู้ดูแล หัวหน้างาน และเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย  
บางคนท�างานเป็นเลขาณุการ พนักงานบัญชี หรือ ผู้แทนประกันภัย / ผู้ประเมินราคา”
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กรุงไนโรบี

อย่างไรก็ตามการประเมินจากการสัมภาษณ์ระบุว่ามี
พนักงานขับรถสตรีเพียงไม่กี่คนโดยทั่วไปจะมีเพียงหนึ่ง
ใน 10 คนเท่านั้น ในขณะที่งานเก็บค่าโดยสารส่วนใหญ่
เป็นสตรีโดยมีจ�านวน 3 หรือ 4 จากทั้งหมด 10 คน

งานอื่นๆ ในสาขาที่สตรีท�ารวมถึงงานลูกมือ หรือ  
ผู้จัดการ SACCO พนักงานบัญชีและเสมียน

จากการสัมภาษณ์พบว่ามีสตรีเพียง 2 ใน 29 คนเท่านั้นที่
ท�างานเป็นพนักงานขับรถ หนึ่งในนั้นเป็นพนักงานขับรถ
บรรเทาทุกข์ 

การวิจัยนี้พบว่าแรงงานขนส่งสตรีส่วนใหญ่อายุยังน้อย 
โดยมอีายุเฉลี่ย 32 ปี คนงานที่อายุน้อยที่สุดอายุ 23 ปี 
และอายุมากที่สุด 42 ปี 

ส่วนใหญ่ท�างานเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร  
(16 จาก 29 คน) และผูจ้ดัการระยะ / ผูด้แูล / หวัหน้า
งาน (8 จาก 29 คน)
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กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครมีสตรีท�างานกับบริษัท เช่น รถไฟฟา้ 
BTS รถไฟใต้ดิน และรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ หลากหลาย
ต�าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค นายสถานีและผู้ช่วยนาย
สถานี พนักงานควบคุมรถไฟ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงงาน
ประชาสัมพันธ์ และส่วนใหญ่ท�างานในแผนกตั๋วโดยสาร

สตรีเริ่มเข้ามาท�างานในต�าแหน่งพนักงานควบคุมรถไฟ
ของ BTS และ รถไฟใต้ดินเมื่อไม่นานนี้ ในปี 2018 รถไฟ
ส่วนขยายสายสีม่วงมีพนักงานขับรถไฟ 13 คน ที่ท�างาน
ควบคู่ไปกับพนักงานขับรถไฟชาย 80 คน

การรถไฟแห่งประเทศไทยมลีูกจ้างสตรีร้อยละ 10 
(ลูกจ้างสตรี 1,503 คน และลูกจ้างชาย 13,079 คน) 
โดยสตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู้คอยบริการบนรถไฟ 
เจ้าพนักงานให้บริการทั่วไป และในแผนกการเงิน แต่ไม่มี
พนักงานขับรถไฟสตรี 

ตัวเลขจากรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์แสดงให้เห็นว่ามีพนักงาน
สตรีเป็นจ�านวน 1 ใน 4 จากลูกจ้างทั้งหมด 500 คน 
(สตรี 153 คน และ ชาย 347 คน) 
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“ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีลูกจ้างสตรีร้อยละ 10 (ลูกจ้างสตรี 1,503 คน และ
ลูกจ้างชาย 13,079 คน) โดยสตรีจะปฏิบัติหน้าทีใ่นต�าแหน่งผู้คอยบริการบนรถไฟ 
เจ้าพนักงานให้บริการทั่วไป และในแผนกการเงิน แต่ไม่มีพนักงานขับรถไฟสตรี ”

ในขณะที่ข้อมูลสถิติแห่งชาติจากประเทศไทยบันทึกการ
เพิม่ข้ึนของคนงาน 210,000 คนในอตุสาหกรรมขนส่งนบั
แต่ปี 2016 โดยมีตัวเลขทั้งสิ้น 1.39 ล้านคนแต่สถิตินี้ไม่
ได้มีแบ่งแยกหมวดหมู่ตามเพศ ในสาขารถไฟในเมืองของ
กรงุเทพมหานครมสีตรที�างานกบับรษิทั เช่น รถไฟฟ้า BTS 
รถไฟใต้ดนิ และรถไฟแอร์พอร์ตลงิค์ หลากหลายต�าแหน่ง 
ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค นายสถานีและผู้ช่วยนายสถานี 
พนักงานควบคุมรถไฟ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ 
และส่วนใหญ่ท�างานในแผนกตั๋วโดยสาร ตัวเลขจากรถไฟ
แอร์พอร์ตลิงค์แสดงให้เห็นว่ามีพนักงานสตรีเป็นจ�านวน 
1 ใน 4 จากลูกจ้างทั้งหมด 500 คน (สตรี 153 คน และ 
ชาย 347 คน) การรถไฟแห่งประเทศไทยมลีกูจ้างสตรร้ีอยละ 
10 (ลูกจ้างสตรี 1,503 คน และลูกจ้างชาย 13,079 คน) 

โดยสตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู้คอยบริการบนรถไฟ 
เจ้าพนักงานให้บริการทั่วไป และในแผนกการเงิน แต่ไม่มี
พนกังานขบัรถไฟสตรี  รถไฟฟ้า BTS มคีนงานรวม 2,372 คน 
แต่ไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการว่าเป็นสตรีก่ีคน รถไฟ
ใต้ดิน (บริษัท BEM) มีคนงาน 2,199 คน อย่างไรก็ตาม
จากการสัมภาษณ์พนักงานขับรถไฟส�าหรับการวิจัยนี้ได้
ตัวเลขประมาณการว่าขณะนีน่้าจะมพีนักงานขบัรถไฟสตรี 
80 คน และชาย 250 คน สตรเีริม่เข้ามาท�างานในต�าแหน่ง
พนักงานควบคุมรถไฟของ BTS และ รถไฟใต้ดินเม่ือ 
ไม่นานนี้ ในปี 2018 รถไฟส่วนขยายสายสีม่วงมีพนักงาน
ขับรถไฟ 13 คน ที่ท�างานควบคู่ไปกับพนักงานขับรถไฟ
ชาย 80 คน
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5. สภาพการท�างาน
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ในรายงานส่วนนี้น�าเสนอหลักฐานสภาพการท�างานและ
วฒันธรรมหญงิชายในสถานทีท่�างานทีแ่รงงานสตรปีระสบ
ในการท�างานในสาขาขนส่งสาธารณะจากทั้ง 5 เมือง 
สหภาพแรงงานจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจประเด็นปัญหา
หลักที่แรงงานขนส่งสตรีต้องเผชิญในปัจจุบันเพื่อการ
วางแผนขัน้ตอนในการปรบัปรุงอนาคตการท�างานของสตรี
ในสาขาขนส่งสาธารณะ

“ สตรีไม่ต้องการท�างานในสาขาขนส่งเป็นเวลานาน ผู้โดยสารก็คิดเช่น
กันว่าสตรีเหล่านีอ้ยู่ผิดทีผ่ิดทาง มันเหมือนกับการเห็นผู้ชายคนหนึง่ใน
ครัว ” 

ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี
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5.1 การเหมารวมด้านเพศสภาพ

การแบ่งแยกหญงิและชายในการท�างานต�าแหน่งแตกต่างกนั 
ดงัทีน่�าเสนอในรายงานส่วนที ่4 ถกูหนนุจากสมมติฐานและ
การเหมารวมจากเพศสภาพว่าผูห้ญงิและผูช้ายเหมาะสมกบั
งานประเภทไหน

คนงานขนส่งสาธารณะประสบปัญหาเกีย่วกบัการรบัรูเ้ชิงลบ
ของประชาชนในบางเมือง เช่น ในกรุงไนโรบีมีคนมองว่าคน
งานรถมาตตูเูป็นทีไ่ม่มรีะเบยีบ วุน่วาย เป็นพ่อค้ายาเสพติด 
เป็นต้น ซึง่มมุมองเหล่าน้ีขัดขวางสตรไีม่ให้เข้ามาท�างานในส
ขานี้ ส�าหรับสตรีที่ตัดสินใจเข้ามาท�างานหลายคนหวังว่าจะ
ท�าเพียงช่วงสัน้ๆจนกว่าพวกเขาจะหางานทีม่สีภาพแวดล้อม
ในการท�างานทีด่กีว่าได้ ดงัทีผู่แ้ทนสหภาพแรงงานชายท่านหนึง่
แสดงความคิดเห็น:

“สตรีไม่ต้องการท�างานในสาขาขนส่งเป็นเวลานาน  
ผู้โดยสารก็คิดเช่นกันว่าสตรีเหล่านี้อยู่ผิดที่ผิดทาง 
มันเหมือนกับการเห็นผู้ชายคนหนึ่งในครัว” 

ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี

ความเชือ่ทางวัฒนธรรมท่ีหยัง่รากลกึท่ีถูกก�าหนดรปูแบบโดย
แนวคิดว่าผูช้ายเป็นผูน้�าครอบครวัส่งผลกระทบต่อความคดิ
ของสตรท่ีี “ด”ี และสิง่ทีถื่อว่าเป็นสตรทีี ่“สมควรแต่งงานได้” 
ผู ้ตอบแบบสอบถามคนหนึ่งกล่าวว่า“ มีผู ้ชายไม่มากที่
ต้องการมีภรรยาท่ีท�างานในมาตูตู” ความคิดดังกล่าวอาจ
อธบิายได้ว่าท�าไมสตรจี�านวนมากในกรงุไนโรบีโดยเฉพาะผูท้ี่
ท�างานเป็นพนกังานเกบ็ค่าโดยสาร ซึง่เป็นงานทีห่นกัจึงมกัจะ
เป็นโสด หย่าร้าง และมักจะอายุน้อย

อย่างไรก็ตามยังมีความชื่นชมในระดับหนึ่งส�าหรับสตรีที่
กล้าที่จะเสี่ยงต่อการท�างานในสาขาขนส่งสาธารณะ สตรี
เหล่าน้ีถูกมองว่าเป็นคนที่กล้าหาญและแข็งแกร่งและไม่ได้
เป็นงานส�าหรับคนท่ีใจอ่อน สตรีบางคนรายงานว่า:

“ผู้โดยสารบอกว่าเราต้องเข้มแข็งมากจึงสามารถ
ท�างานประเภทนี้” 

คนงานสตรีรถโดยสารมาตูตู กรุงไนโรบี

“การเป็นคนขับรถในระบบขนส่งสาธารณะคุณต้อง
เป็นมังงะ (ไม่สนใจ)” 

คนงานเรยีกผูโ้ดยสารสตรแีละพนกังานเกบ็ค่าโดยสาร 
กรุงไนโรบี

ความสามารถในการขับขี่ของสตรีมักถูกตั้งค�าถามจากทั้ง 
ผู้โดยสารและพนักงานขับรถที่เป็นเพื่อนร่วมงาน คนขับ
แท็กซี่สตรีในกรุงไนโรบีกล่าวว่า:

“มีลูกค้าชายบางคนที่คิดว่าพวกเขาสามารถขับรถ
ได้ดีกว่าคุณและให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเนื่องตลอด
การเดินทาง…ลูกค้าสตรีบางคนก็ดูถูกคนขับสตรีและ
วางท่าหยิ่ง พวกเขามองว่าคนขับด้อยกว่าและนั่นคือ
เหตุผลว่าท�าไมพวกเขาถึงเป็นคนขับ”

คนขับแท็กซี่สตรี กรุงไนโรบี

ในทางกลับกันการด่วนสรุปเนื่องด้วยเพศสภาพนั้นอาจเป็น
ผลดีต่อคนขับรถสตรี เช่น สตรีถูกมองเห็นว่าขับรถดีกว่า
ผู้ชาย เพราะพวกเขาขับรถไม่ประมาท ไม่ขับรถเร็ว และมี
แนวโน้มว่าจะสภุาพต่อผูโ้ดยสาร และอืน่ๆ คนขบัรถเมล์สตรี
รายหนึ่งคนในเคปทาวน์กล่าวว่า“ ฉันมักจะได้รับการชื่นชม
ในการขบัรถ - ผูค้นบอกว่าพวกเขารูส้กึปลอดภยัเมือ่เดนิทาง
กับคนขับรถสตรี”

ฝ่ายบริหารก็ได้เล็งเห็นประโยชน์ของพนักงานขับรถสตรี:

“การมีพนักงานขับรถสตรีเป็นประโยชน์อย่างมาก ใน
การท�างานเราได้รบัข้อร้องเรยีนลดน้อยลง และช่วงแรก
อาจมีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อพวกเขาเริ่ม
ได้รับประสบการณ์เข้าสู่ช่วง 6 เดือน เมื่อผ่านช่วง
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การเรียนรู้แล้ว จากนั้นพวกเขาก็จะมีทักษะคงที่ 
ท�าให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง คุณจะได้รับ
ปฏสิมัพนัธ์ทีด่ขีึน้ คณุจะได้คนทีน่่า (ถอนหายใจ) เชือ่ถอื 
พวกเขาไม่ใช่แค่ออกไปท�างานและพวกเขาไม่มี
พฤติกรรมการขับขี่ที่ดุร้ายเป็นศัตรูต่อเพื่อนร่วมใช้
ถนนสาธารณชน เราพบว่าพนังกานขับรถสตรีมีความ
เหมาะสมกว่า... ฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไง แต่มันก็
เหมือนว่าสตรีจะเหมาะกับการท�างานประเภทนี้
มากกว่า ส�าหรับฉัน นั่นอาจเป็นเรื่องทั่วไป แต่นั่นคือ
ประสบการณ์ที่เราได้เห็นจากทีมบริหาร” 

ผู้จัดการรถโดยสาร, เคปทาวน์

การเหมารวมทางเพศแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ขณะที่
ในกรุงเทพมหานคสตรีเพิ่งได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมที่
จะท�างานเป็นคนขับรถไฟใต้ดนิ แต่ในเมก็ซโิกซติีก้ารยอมรบั
ทางสงัคมของสตรใีนการท�างานรถไฟนัน้สงูกว่าสตรีทีข่บัรถ
บนถนน ส่ิงน้ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดท่ีว่าการท�างานของ
รถไฟใต้ดนิและรถไฟรางเบาน้ันง่ายกว่าเน่ืองจากตวัช่วยเหลอื
ทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความคิดเห็นของพนักงาน
ขับชายคนนี้:

“คุณไม่จ�าเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจหรือความ
สามารถทีย่อดเย่ียม ผมหมายความว่าคุณไม่จ�าเป็นต้อง
วดัระยะทางหรือรบัมอืกับรถคนัอืน่ ใน [รถไฟ] เหล่า
นัน้คณุขบัรถวิง่ไปบนรางและกดบางปุม่ นัน่กเ็พียง
พอแล้ว! นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมเทคโนโลยีนี้จึงเหมาะ
ส�าหรับสตรีที่จะเป็นผู้ควบคุม หรือไม่เช่นนั้นคุณต้อง
ผู้ชายให้รับมือกับยากยุ่งยากทั้งหมด” 

พนักงานชายขับรถเมล์ไฟฟ้า เม็กซิโกซิตี้

พนกังานขบัรถผูช้ายของ TransMilenio ในกรงุโบโกตาเชือ่ว่า
ในขณะที่ทัศนคติแบบผู้ชายของพนักงานขับและผู้โดยสาร
ยงัหลงเหลืออยูแ่ต่สถานการณ์กก็�าลงัดข้ึีน ถงึแม้ว่าจะสามารถ
ให้การศึกษาแก่ผู ้โดยสารได้มากขึ้นก็ตาม “ฉันเชื่อว่า 

เขต (DSM) ควรมกีารอบรมให้ความรูห้รอืข้อมลูผ่านโทรทศัน์
และวทิยแุก่ผูใ้ช้บรกิาร ข้อเสนอแนะทีค่ล้ายกนันีม้าจากผู้ให้
สัมภาษณ์ในกรุงไนโรบีที่ เสนอว่าควรติดสติ๊กเกอร์ที่มี
ข้อความ เช่น "เคารพงานของฉัน" ไว้ในรถขนส่งสาธารณะ
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้โดยสารเกีย่วกับบทบาทของสตร ีหรอืควรมี
การประชาสัมพันธ์ข้อความเก่ียวกับการจ้างงานของสตรใีนจอ 
ที่มีอยู ่บนรถ เจ ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสตรีใน
กรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีสาธารณชนมีความแตกต่างทาง
ทัศนคติต่อพนักงานชายและพนักงานสตรี:

“พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของผู้ชาย 
เมื่อฉันบอกผู้โดยสารให้รอก่อนขึ้นรถไฟ บางครั้งพวก
เขาไม่ฟังหรือไม่สนใจ พวกเขาจะฟังเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยผู้ชายมากกว่าเพราะดูดีและแข็งแรง.” 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสตรี กรุงเทพมหานคร

การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานชายก็ถือว่าเป็น
ปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะกับหัวหน้าสตรี ผู้ให้ข้อมูลในกรุง
ไนโรบต้ัีงข้อสังเกตว่าในบริษทัรถแท็กซ่ีคนขบัชายพบว่ามันยาก
ที่จะยอมรับมาตรการทางวินัยที่ก�าหนดโดยผู้จัดการสตรี

“ คุณไม่จ�าเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจ
หรือความสามารถทีย่อดเยีย่ม ผมหมายความว่า
คณุไมจ่�าเป็นตอ้งวดัระยะทางหรอืรบัมอืกบัรถคันอืน่ 
ใน [รถไฟ] เหล่านั้นคุณขับรถวิ่งไปบนรางและ 
กดบางปุ่ม นั่นก็เพียงพอแล้ว! นั่นเป็นเหตุผลว่า
ท�าไมเทคโนโลยีนีจ้ึงเหมาะส�าหรับสตรีทีจ่ะเป็น 
ผู้ควบคุม หรือไม่เช่นนั้นคุณต้องผู้ชายให้รับมือ
กับยากยุ่งยากทั้งหมด” ”

(พนักงานชายขับรถเมล์ไฟฟ้า เม็กซิโกซิตี้)
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5.2 เงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน

รูปแบบของการแบ่งแยกอาชีพตามเพศสภาพที่ระบุข้างต้น
ยังมาพร้อมกับความแตกต่างในสถานะและเงื่อนไขของงาน
ทีท่�าโดยสตรแีละผูช้าย โดยทัว่ไปอาชพีถกูครอบง�าโดยผูช้าย
จะมีสถานะที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น ในกรุงไนโรบีงานงานเก็บ
ค่าโดยสารเป็นงานท่ีสตรีมีแนวโน้มท่ีจะท�าสูงกว่าเป็นงาน
ระดบัล่าง ค่าแรงค�า่กว่าและไม่มคีวามมัน่คงเมือ่เทยีบกบังาน
ขับรถ และได้รับค่าจ้างต�่ากว่าและล่อแหลมกว่า ในท�านอง
เดยีวกันในโบโกตาพนกังานขบัรถมสีภาพการท�างานทีด่กีว่า
พนกังานเกบ็ตัว๋ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสตรี เช่น ได้รบัเงินเดือนทีส่งูกว่า
และมีรถรับส่งไปท�างานจัดให้โดยบริษัท

ส�าหรบั Recaudo Bogota S.A.S. แรงงานส่วนใหญ่เป็นสตรี 
ต�าแหน่งงาน 2 ต�าแหน่งในสถานีดังที่ได้อธิบายด้านบน คือ 
ต�าแหน่ง AR และ RIC ซึง่ได้รบัเงนิเดอืนใกล้เคยีงกัน (อตัรา AR 
สงูกว่าค่าแรงขัน้ต�า่เลก็น้อย RIC ได้รบัค่าแรงตามอตัราขัน้ต�า่) 
และรบัโบนัสซึง่เป็น “ ตวัแปร” เพิม่เตมิ โบนสัควรเป็นส่วน
เพ่ิมจากเงินเดอืนซึง่ในอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่นัน้ไม่สามารถตอบ
สนองความต้องการขั้นพื้นฐานของการด�ารงชีวิตอยู ่ใน
โคลมัเบยีได้ตามสมัภาษณ์โดยสมาชกิสภาเมอืง อย่างไรกต็าม
มีสาเหตหุลายประการทีอ่าจท�าให้โบนสัถกูหกัหรอืตดัออกใน
แต่ละเดอืน ได้แก่การมาสายหรือออกจากทีท่�างานเรว็เกินไป 
การขาดงาน (แม้จะมบัีนทึกของแพทย์); ผลคะแนนต�า่ในการ
ฝึกอบรม และยอดเงนิสดไม่ตรงกนัมากกว่า 3.4 เหรียญสหรัฐ 
ตลอดเดอืน นอกเหนอืจากนีย้งัไม่มคีวามโปร่งใสในการให้ค�า
จ�ากัดความของความผดิพลาดท่ีน�าไปสูก่ารหักเงนิซึง่มผีลต่อ
การตดัสนิใจ ความคิดเห็นพนักงานสตรคีนหน่ึงซึง่เป็นผูแ้ทน
มุมมองของคนงานอีกหลายๆคน:

"ส�าหรับสิ่งใดๆ ส�าหรับการขาดงาน การมาถึงล่าช้า 
พวกเขาหักโบนัสไป ให้มันรู้สึกราวกับว่าพวกเขาเล่น
กับเงินเดือนของคนงาน พวกเขาหักเงินฉันหลายครั้ง
โดยไม่สามารถแสดงเหตุผลและพวกเขาไม่ให้คืน” 
คนงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S

ยืนยันโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก 2 คน:

“คณุไม่สามารถขาดงานได้ เพราะพวกเขาจะหกัโบนสัไป 
เมือ่ฉนัต้องขาดงานเป็นเพราะฉนัรูสึ้กไม่สบายจรงิๆ 
มนัโหดร้ายมากท่ีคนป่วยไม่สามารถไปหาหมอได้” 

คนงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S

แม้จะมคีวามเป็นไปได้อย่างเป็นทางการส�าหรบัการได้รบัการ
เล่ือนต�าแหน่งไปเป็น หัวหน้างาน พนักงานออกบิล หรือ
ท�างานในศูนย์ควบคุมในโบโกตา แต่ในความเป็นจริงโอกาส
มีจ�ากัด เนื่องจากพนักงานไม่มีคุณสมบัติตรงตามความใน
ด้านการศกึษาส�าหรบัต�าแหน่งธรุการ หรอืเพราะพวกเขาไม่มี
เส้นสายภายในบริษัทท่ีพวกเขารู้สึกว่ามีความจ�าเป็นเพื่อให้
ได้งาน แม้ว่าบรษิทัยนืยนัว่าพวกเขามจีดัฝึกอบรมและคนงาน
ทุกคนสามารถได ้รับการปรับต�าแหน่งแต ่ผู ้แทนของ
สหภาพแรงงาน SintraRecaudo ชีใ้ห้เหน็ว่าหวัหน้างานส่วน
ใหญ่ก็ยังเป็นผู้ชาย

ในกรงุเทพมหานครกร็ูส้กึว่าทศันคติเรือ่งเพศสภาพส่งผลให้เกดิ
ข้อจ�ากัดส�าหรับโอกาสในการเลื่อนต�าแหน่งส�าหรับสตรี  
เจ้าหน้าทีบ่รกิารทัว่ไปสตรคีนหนึง่รายงานว่าเธอเคยท�างาน
ท่ีบริษทัรถไฟมาเป็นเวลา 26 ปี แต่ผู้จัดการมกัจะเลอืกผูช้ายเป็น
อนัดบัแรกเมือ่มกีารปรบัเลือ่นต�าแหน่งมากกว่าจะเลอืกสตรี

ดังที่อธิบายไว้ในรายงานส่วนที่ 7 เกี่ยวกับการท�างานบน
แพลตฟอร์ม รายได้ของสตรแีม้ว่าพวกเขาจะท�างานเช่นเดยีว
กับผู้ชายแต่การท�างานจะถูกก�าหนดโดยชั่วโมงที่พวกเขา
สามารถเข้าท�างานได้ ซ่ึงข้อจ�ากดัเหล่านีอ้าจจะเพราะหน้าที่

“ รูปแบบของการแบ่งแยกอาชีพตามเพศสภาพ
ทีร่ะบุข้างต้นยังมาพร้อมกับความแตกต่างใน
สถานะและเงือ่นไขของงานทีท่�าโดยสตรีและผู้ชาย 
โดยทั่วไปอาชีพถูกครอบง�าโดยผู้ชายจะมีสถานะ
ทีสู่งกว่า”
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รับผิดชอบต่อครอบครัว รวมถึงความกลัวเก่ียวกับความ
ปลอดภัยขณะท�างานในเวลากลางคืน

การวจัิยยงัได้เน้นถงึความแตกต่างของข้อก�าหนดและเงือ่นไข
ระหว่างผู้ที่ท�างานให้กับรัฐวิสาหกิจซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะมี
สหภาพแรงงานมากกว่าและกับบริษัทเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครสตรีคิดว่าการท�างานกับหน่วยงานของรัฐ
รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์และการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้รับ
ข้อเสนอสภาพการจ้างงานและสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่ารถไฟ
ใต้ดินและรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งเป็นบริษัทเอกชน

ในเมอืงเคปทาวน์การเปิดตวัระบบ BRT MyCiti นัน้มาพร้อม
กบัข้อตกลงและเงือ่นไขท่ีแย่ลงโดยบรษิทัให้บรกิารยานยนต์ 
(VOCs) ที่เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารช้เส้นทาง MyCiti เม่ือ
เปรยีบเทยีบกับเงือ่นไขของบรษิทัโกลเดน แอร์โร (GABS) ที่
ให้บรกิารรถเมล์แบบดัง้เดมิ GABS เป็นบรษิทัเอกชนทีไ่ด้รบั
สญัญาจากรฐับาลในการให้บรกิารรถเมล์ในเคปทาวน์และมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสหภาพแรงงานซึ่งสามารถต่อรองเพื่อ
เง่ือนไขทีด่สี�าหรบัสมาชกิ อย่างไรกต็ามเมือ่ VOCs ถกูตัง้ขึน้
มาท�าให้ค่าจ้างและสภาพการท�างานถูกก�าหนดในระดบัต�า่สดุ
ตามก�าหนดของสภาการเจรจาต่อรอง พนักงานขับรถ
โดยสารของ GABS ได้รับค่าแรงทีด่กีว่าโดยมกีารเพิม่เงนิเดอืน
ทุกปีตามจ�านวนปีท่ีให้ท�างาน รวมถึงการเพิ่มเงินเดือนตาม
อัตราเงินเฟ้อ มีค่ารักษาพยาบาล และรถรับส่งเพื่อน�า
พนกังานกลบับ้านระหว่างเปล่ียนกะ ในขณะทีพ่นกังานขับรถ
ทีท่�างานกับบริษทัเดินรถ MyCiti ต้องอยูใ่นทีท่�างานแม้หาก
ไม่ได้ออกไปขับรถ ข้อตกลงและสภาพการจ้างที่แย่ลงใน
บรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีผลกระทบต่อสตรีที่มีอัตรา

การท�างานในต�าแหน่งพนักงานขับรถต�่า แต่มีแนวโน้มที่จะ
เข้าท�างานต�าแหน่งพนักงานขับรถมากขั้นภายใต้โดยบริษัท
ใหม่ที่มีสภาพการท�างานเลวร้ายลง

ในโบโกตา บรษัท Transmilenio ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท่ี 
รบัผดิชอบเรือ่งความเท่าเทยีมทางเพศ เมือ่เรว็ๆ นี ้บรษิทัได้
เข้าร่วมโครงการแรงก้ิง พาร์ (Ranking PAR) ด�าเนนิการโดย 
Aequales ซึ่งเป็นโครงการท่ีประเมินประสิทธิภาพความ
เสมอภาคทางเพศในองค์กรและได้รับอันดับที่ 5 ในบรรดา
สถาบนัสาธารณะ การปฏบิตัเิชงิบวกเกีย่วกบัความเสมอภาค
ทางเพศได้แก่ การมีห้องให้นมบุตรและการฝึกอบรมเรื่อง
ความเท่าเทยีมทางเพศ อย่างไรกต็ามการจดัอนัดบัไม่รวมถงึ
ผู ้รับเหมาช่วงรถโดยสารหรือบริษัทเรียกเก็บเงิน แม้ว่า 
Transmilenio จะอ้างว่าผู ้รับเหมาช่วงทั้งหมดจะต้อง
ทบทวนวิธีการปฏิบัติหญิงชายภายในองค์กรของพวกเขา

“ เจ้าหน้าทีบ่ริการทั่วไปสตรีคนหนึง่รายงานว่า
เธอเคยท�างานทีบ่ริษัทรถไฟมาเป็นเวลา 26 ปี 
แต่ผู้จัดการมักจะเลือกผู้ชายเป็นอันดับแรกเมือ่มี
การปรับเลือ่นต�าแหน่งมากกว่าจะเลือกสตรี”
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5.3 ชั่วโมงการท�างานและการลา
เลี้ยงบุตร

ชัว่โมงการท�างานทีย่าวนานและการท�างานเป็นกะเป็นคณุ
ลักณะของงานขนส่งสาธารณะที่ท�าให้สตรีที่มีภาระความ
รับผิดชอบในครอบครัวเข้าท�างานได้ยาก นี่เป็นเรื่องจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต�าแหน่งพนักงานขับท่ีได ้ รับ 
ค่าตอบแทนท่ีดีกว่าแต่จะไม่มีความยืดหยุ่น ตัวอย่างคือ
ระบบแบ่งกะส�าหรับพนักงานขับรถ BRT ในโบโกตา ซ่ึง
คนขับท�างานเก้าชั่วโมงในหนึ่งวันแต่รวมการหยุดพักที่
หยดุได้นานถงึหกชัว่โมง เวลาส�าหรบัการหยดุพักมกัจะไม่
เพียงพอส�าหรับพนักงานขับรถท่ีจะกลับบ้านเนื่องจาก
ระยะทางระหว่างบ้านกับที่ท�างานนั้นไกล พนักงานขับรถ
อาจจะต้องเริ่มงานตอนตี 5 และเลิกงานตอน 2 ทุ่ม หรือ 
5 ทุม่ ในตอนกลางคนืพนกังานขบัรถทัง้ชายและสตรบีอกว่า
สิ่งนี้ท�าลายคุณภาพชีวิตของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาไม่
สามารถใช้เวลากบัครอบครวัหรอืท�างานบ้านได้ แต่ส�าหรบั
สตรหีลายคนไม่สามารถท�างานในชัว่โมงแบบนีไ้ด้เนือ่งจาก
จะต้องดูแลลูกๆ45

ในเคปทาวน์การท�างานหลายชั่วโมงเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ส�าหรบัคนงานจ�านวนมากโดยเฉพาะสตรเีช่นกนั คนงานที่
ท�างานกะแรกของวนัต้องดิน้รนเพือ่ไปท�างานนอกเสียจากว่า
พวกเขามีรถเป็นของตัวเอง และบริษัทที่ให ้บริการ 
รถโดยสารไม่ได้มีบริการรถรับส่งส�าหรับพนักงานของ
บริษัท  การเดินทางในช่วงเช้าและกลางคืนอาจเป็น
อันตรายอย่างยิ่งส�าหรับคนงานสตรี (ดู 5.4)

45 ITF, World Bank-Bogota TransMilenio Project draft report, unpublished.
46 World Bank, 2013, Implementation Completion and Results Report. Report No. ICR2623, p.92

สตรีมีแนวโน้มท่ีจะสามารถท�างานตามชั่วโมงที่จ�าเป็น
ส�าหรับการท�างานในฐานะพนักงานขายตั๋วในระบบ 
TransMilenio ของกรุงโบโกตามากกว่าการเป็นพนักงาน
ขบัรถและแน่นอนว่าบรษิทัให้ความส�าคญักบัคณุแม่ท่ีเป็น
หัวหน้าครอบครัวให้ท�างานขายตั๋ว46 อย่างไรก็ตามชั่วโมง
งานเร่ิมและส้ินสุดเช้ามาก ซ่ึงเป็นเวลาที่ไม่มีระบบขนส่ง
สาธารณะให้บริการท�าให้เกิดความเสี่ยงด ้านความ
ปลอดภัยแก่สตรี

เพื่อที่จะสร้างรายได้ให ้เพียงพอจากการท�างานบน 
แพลตฟอร์มแท็กซี ่คนขบัมกัจะต้องใช้เวลานานโดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมือ่มกีารแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้จากบรษิทัใหม่ๆ ท่ีเข้ามา
ในตลาดแพลตฟอร์มท�าให้เกิดความกดดันด้านค่าแรง 
ชัว่โมงการท�างานทีท่�าก�าไรได้มากทีส่ดุคอืช่วงเวลากลางคนื 
ซึ่งสตรีหลายคนคิดว่าไม่ปลอดภัยตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง
และในหัวข้อ 7.2

สตรีเองก็กลัวผลกระทบจากการลาคลอด เนื่องจากงาน
รถไฟของสตรีที่บริษัทรถไฟแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
แจ้งพนักงานว่าพวกเขาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ภายในสอง
ปีหลังจากเริ่มงาน แม้ว่ากฎหมายแรงงานจะห้ามการเลิก
จ้างแรงงานสตรีต้ังครรภ์ ผู้ช่วยสถานีคนหนึ่งที่ท�างานใน
รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ ในกรุงเทพมหานครไม่ได้รบัสิทธิต์าม
กฎหมายในการลาคลอดบุตร 90 วันโดยได้รับค่าจ้างและ
กลบัมาท�างานหลังจาก 60 วนั โดยกลวัผลกระทบด้านลบ
ต่อการประเมนิผลงานของเธอหากเธอใช้วนัลาเตม็ 90 วนั

“ สตรีเองก็กลัวผลกระทบจากการลาคลอด เนือ่งจากงานรถไฟของสตรีทีบ่ริษัทรถไฟ
แห่งหนึง่ในกรุงเทพมหานครแจ้งพนักงานว่าพวกเขาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ภายในสอง
ปีหลังจากเริ่มงาน แม้ว่ากฎหมายแรงงานจะห้ามการเลิกจ้างแรงงานสตรีตั้งครรภ์ ”
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5.4 ความปลอดภัย

ในทุกเมืองท่ีรวมอยู่ในการศึกษานี้ คนงานสาขาขนส่ง
สาธารณะมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงโดยสตรีเผชิญกับ
ความเสี่ยงเฉพาะซึ่งจ�ากัดการมีส่วนร่วมในงานบางงาน
หรือบางช่วงเวลา ตัวอย่างท่ีรุนแรง เช่น การข่มขืน
พนักงานขับรถไฟสตรีในเคปทาวน์ตามที่ได้รับรายงาน

งานกลางคืนมีความเสี่ยงเป็นพิเศษส�าหรับสตรี ผู ้แทน
สหภาพแรงงานและอดีตผู ้ ช ่ วยหั วหน ้ าสถานี ใน
กรุงเทพมหานคร อธิบายว่าเส้นทางกลับบ้านจากสถานี
แยกมักจะถูกทิ้งร้าง และเธอเคยถูกปล้นในเส้นทางนี้ 
นอกจากนี้การนั่งแท็กซี่คนเดียว

เวลาท�างานทีจ่�าเป็นส�าหรบัพนกังานสถาน ีTransMilenio 
ในโบโกตาเริ่มตั้งแต่เวลาตี 3.30 น. และสิ้นสุดในเวลา 
23:15 น. หมายความว่าพวกเขาจะต้องเดนิทางในช่วงเวลา
ทีไ่ม่มรีะบบขนส่งสาธารณะให้บริการ คนงานสตรคีนหนึง่
เล่าว่านายจ้างขาดความเข้าใจเกีย่วกบัปัญหาความยากล�า
บางที่คนงานเผชิญ:

ตัวอย่างเช่น ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ฉันมาถึงช้ากว่า
ครึ่งชั่วโมงเพราะไม่มีรถแท็กซี่ในวันนั้น และพวก
เขาก็เรียกฉันไปสู่กระบวนการทางวินัยตอนนี้ฉัน
ต้องขี่จักรยานเวลาในเวลาตี 3:00 น. ในเมืองที่
พวกเขาจะฆ่าคุณเพื่อที่จะปล้นเอาโทรศัพท์มือถือ 
ฉันต้องออกไปข้างนอกและเสี่ยงชีวิตของฉันเพื่อ
พยายามไปให้ถึงที่ท�างานได้อย่างรวดเร็ว วันอื่นที่
ฉันล้มลงและฉันต้องท�างานกับเข่าที่บาดเจ็บตลอด
ทั้งวัน (... ) บริษัทควรมีมนุษยธรรมมากกว่านี้ 
พนักงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S

“ สตรีมีแนวโน้มทีจ่ะสามารถท�างานตามชั่วโมง
ทีจ่�าเป็นส�าหรับการท�างานในฐานะพนักงาน 
ขายตั๋วในระบบ TransMilenio ของ 
กรุงโบโกตามากกว่าการเป็นพนักงานขับรถและ
แน่นอนว่าบริษัทให้ความส�าคัญกับคุณแม ่
ทีเ่ป็นหัวหน้าครอบครัวให้ท�างานขายตั๋ว  
อย่างไรก็ตามชั่วโมงงานเริ่มและสิ้นสุดเช้ามาก 
ซึง่เป็นเวลาทีไ่ม่มีระบบขนส่งสาธารณะ 
ให้บริการท�าให้เกิดความเสีย่งด้านความ
ปลอดภัยแก่สตรี”
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“ ตัวอย่างเช่น ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ฉันมาถึงช้ากว่าครึง่ชั่วโมงเพราะไม่มีรถแท็กซีใ่นวันนั้น 
และพวกเขาก็เรียกฉันไปสู่กระบวนการทางวินัยตอนนีฉ้ันต้องขีจ่ักรยานเวลาในเวลาตี 3:00 
น. ในเมืองทีพ่วกเขาจะฆ่าคุณเพ่ือทีจ่ะปล้นเอาโทรศัพท์มือถือ ฉันต้องออกไปข้างนอกและ
เสีย่งชีวิตของฉันเพ่ือพยายามไปให้ถึงทีท่�างานได้อย่างรวดเร็ว”

คนงานสตรี  Recaudo Bogota S.A.S.

เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในกรุงไนโรบี คนงานสตรี
มกัจะต้องพกัอยูใ่นย่านทีอ่ยูอ่าศยัใกล้กบัทีจ่อดรถบสัในตอน
กลางคืนซึ่งค่าเช่าอาจสูงเมื่อเทียบกับรายได้

ความรนุแรงจากสาธารณะชนกเ็ป็นปัญหาใหญ่ส�าหรบัคนงาน
ในสถานีด้วย โดยท่ีนายจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้การ
ป้องกันที่เพียงพอ พนักงานที่รับผิดชอบการตรวจต๋ัวและ
การเลี่ยงจ่ายโดยสารมีตากอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะ:

“เพื่อนร่วมงานของฉันถูกตบ ถูกดึงผม ถูกต่อย  
เรามีเพื่อนร่วมงานชายที่ตายในระบบ มาตรการที่
ด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ผู้รุกรานไม่สนใจว่าบุคคลที่ขอให ้
พวกเขาตรวจสอบตั๋วของพวกเขาเป็นชายหรือหญิง 
แม้ว่าสตรีจะมีความเสี่ยงมากกว่า " 

คนงานสตรี  Recaudo Bogota S.A.S.

สตรีตกอยู่ในความเสี่ยงในการเป็นเหยื่อความรุนแรงของ 
ผูโ้ดยสารมายิง่ขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูโ้ดยสารทีโ่กรธแค้น
จากความล่าช้าในการให้บรกิาร หรอืปัญหาต่างๆ เป็นเร่ืองราว
ที่ได้รับการเล่าขานโดยผู้ควบคุมรถไฟสตรีในเม็กซิโกซิตี้:

“วันหนึ่งขณะที่ฉันก�าลังท�าการควบคุมระบบ
สัญญานไฟของรถไฟ และผู้ใช้บริการชายคนหนึ่ง
อารมณ์เสียมากเพราะรถไฟหยุดให้บริการที่สถานี
ก่อนที่จะถึงสถานีสุดท้าย […] มีการประกาศ 
หลายครั้งในทุกสถานี แต่ชายคนนี้ไม่ได้สนใจ .... 
เขาตะโกนใส่ฉันก้าวร้าวมาก ฉันควรพูดดังนั้นฉันจึง
วิ่งไปที่ห้องควบคุม วันถัดมาคนงานชายบอกเล่า
เรื่องราวที่คล้ายกันซึ่งเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน 
แต่คราวนี้เขาไม่ก้าวร้าวมาก แต่อย่างไรก็ตาม 
หลังจากวันนั้นผู้ควบคุมสัญญาญสตรีคนหนึ่งก็ถูก
ต่อยบนใบหน้าของเธอโดยชายคนเดียวกัน  
ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคอืฉนัว่ิงไปทีห้่องโดยสาร 
แต่เธออยู่ที่นั่นต่อหน้าเขาเพื่อพยายามอธิบาย…” ”

พนักงานขับรถไฟสตรี เม็กซิโกซิตี้

ในระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีการด�าเนินงานถูกเอาท์ซอร์ส
ให้บริษัทเอกชนหลายแห่ง สายของความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยของคนงานอาจไม่ชัดเจน เรื่องนี้ถูกระบุไว้
ในความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ Transmilenio จากการ
สัมภาษณ์ผู้จัดการ Recaudo Bogota S.A.S  "ระบบเป็น
ของทุกคนและไม่มีใครเลย" ในขณะที่ Transmilenio  
มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมงานของผู้รับเหมาและ 
ในทางทฤษฎีสามารถก�าหนดเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
ให้เคารพต่อสิทธิของแรงงาน ในความเป็นจริงไม่มีการ
ตรวจสอบสภาพการท�างานของคนงานในหมู่ให้บริการ
เดินรถ มีเพียงแค่การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
เท่านั้น 
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“ ในขณะที ่Transmilenio มีความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมงานของผู้รับเหมาและ 
ในทางทฤษฎีสามารถก�าหนดเงือ่นไขให้กับ 
ผู้ประกอบการให้เคารพต่อสิทธิของแรงงาน  
ในความเป็นจริงไม่มีการตรวจสอบสภาพการ
ท�างานของคนงานในหมู่ให้บริการเดินรถ  
มีเพียงแค่การตรวจสอบคุณภาพ 
การให้บริการเท่านั้น”

นอกจากน้ีนายจ้างดเูหมอืนจะมคีวามเชือ่มัน่ในพฤตกิรรม
ของคนงานงานน้อย ตามทีร่ะบุโดยผูจ้ดัการของ Recaudo 
ทีเ่ชือ่ว่าบ่อยครัง้ทีค่นงานเป็นคนเริม่ก้าวร้าวก่อน "ลูกจ้าง
มีความผิดเช่นเดียวกันกับลูกค้า"

เป็นที่เชื่อกันว่านายจ้างไม่ได้พยายามมากเพียงพอที่จะ
ปกป้องคนขบัสตรจีากความรุนแรงของผูโ้ดยสารในเครอืข่าย
รถบัส SITP ในโบโกตา โดยไม่มีห้องความปลอดภัย:

"พนักงานขับรถสตรีหลายคนถูกท�าร้ายโดย 
ผู้ใช้บริการด้วยร่มและมีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ สิ่งเดียวที่บริษัทคือบอกให้พวกเขาไปพบ
แพทย์ บริษัทจะไม่ดัดแปลงห้องภายในรถเมล์เพื่อ
ปกป้องพวกเราและยังคงปล่อยให้เราขับรถต่อไป" 

พนักงานขับรถสตรี SITP, กรุงโบโกตา

อย่างไรกต็ามในเคปทาวน์บางคนรูส้กึว่าการน�าระบบ BRT 
มาใช้ส่งผลให้สตรีมีโอกาสท�างานท่ีปลอดภัยในสขาขนส่ง
สาธารณะ อย่างน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอนัตรายจากการ
ขับรถแท็กซี่ พร้อมด้วยรถโดยสารท่ีปลอดภัยกว่าพร้อม
พวงมาลยัเพาเวอร์ เลนเฉพาะและการตรวจสอบด้วยกล้อง
วงจรปิด
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5.5 การล่วงละเมิดทางเพศ

การรายงานประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศในเกือบ
ทุกเมืองในการวิจัย คนงานสตรีได้รับประสบการณ์นี้จาก
เพื่อนร่วมงานชายและผู ้โดยสาร แต่ก็เป็นความเส่ียง
ส�าหรบัผู้โดยสารสตรเีช่นเดยีวกนั ในกรงุไนโรบมีกีารศกึษา
โดยโฟลน อินนิชิเอทีฟ (Flone Initiative)47 พบว่าการ
ละเมดิทางวาจาเป็นรปูแบบทีใ่ช้กนัมากทีส่ดุในการคกุคาม
ต่อผู ้โดยสารสตรีและคนงานในระบบขนส่งสาธารณะ  
ผู้แทนสหภาพแสดงความคิดเห็นว่า::

“ระบบขนส่งสาธารณะไม่เป็นมิตรกับคนงานและ 
ผู้ใช้บริการสตรี และทั้งผู้โดยสารและพนักงาน 
ต่างเคยประสบกับการคุกคามมาแล้ว” 

ผู้แทนสหภาพแรงงานที่เป็นผู้ชาย กรุงไนโรบี

การยอมรับนี้ส่งผลให้มีการรณรงค์ทั่วไปเพื่อแก้ปัญหา
ความรนุแรงอนัเกดิจากเพศสภาพส�าหรบัทัง้ผูโ้ดยสารและ
พนกังาน โฟลน อนินชิเิอทฟีในกรงุไนโรบที�าการฝึกอบรม
คนงานขนส่งสาธารณะสตรีเกี่ยวกับวิธีการตอบโต้และ
ตอบสนองต่อความรุนแรงทางเพศ ก่อนหน้านี้ยังมีการ
จดัการรณรงค์สาธารณะต่อต้านการล่วงละเมดิผูโ้ดยสารสตรี 
ในท�านองเดียวกันในเมืองเคปทาวน์เอนจีโอซอนเก้เพ่ือ
ความยุติธรรมหญิงชายได้รณรงค์ต่อต้านการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อสตรทีีผู่โ้ดยสารสตรโีดนละเมดิทางเพศจากการ
โดยสารแท็กซี่ ในโบโกตาสตรีร้อยละ 64 เคยประสบกับ
การล่วงละเมิดทางเพศเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะและ
ร้อยละ 35 หลีกเลี่ยงการใช้ระบบ Transmilenio เพราะ
กลัวว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข้อเท็จจริงดังกล่าวท�าให้

47 Wafula, P. (2018). Violence against Women and Girls in Public Road Transport and Connected Spaces in Nairobi County, Kenya. 
Preliminary Research and Baseline Study report. Editors, Mwaura, N. and Kihonge, L., Flone Initiative.
48 Moscoso, M. (2018). Las cuentas de las mujeres – Bogotá (resultados preliminares) – Despacio. Retrieved July 23, 2018, fromhttp://
www.despacio.org/2018/06/01/las-cuentas-de-las-mujeres-bogota-resultados-preliminares/

ส�านักเลขาธิการสตรีในโบโกตาน�าเสนอนโยบายเพื่อ
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อการในระบบขนส่ง
สาธารณะ แม้ว่าจะยงัไม่มีการตรวจสอบหรอืตดิตามผล.48 
เพื่อแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในระบบส่ง
สาธารณะของเม็กซิโกซิต้ี รัฐบาลได้เป ิดตัวบริการ 
Atenea ให้บริการรถบัส M1 ในปี 2008 ซึ่งให้บริการรถ
ประจ�าทางใน 50 เส้นทางส�าหรับสตรีโดยพนักงานที่เป็น
สตร ีวตัถปุระสงค์หลกัคอืเพือ่ให้รปูแบบการขนส่งทีเ่ช่ือถือ
ได้ในเส้นทางหลกัในเมอืงทีป่ราศจากการล่วงละเมิดทางเพศ

การล่วงละเมิดจากผู้โดยสารเป็นเร่ืองปกติส�าหรับสตรีที่
ท�างานในสาขาขนส่งบางต�าแหน่ง ตัวอย่างเช่น ส�าหรับ
พนักงานบริการบนรถไฟในกรุงเทพฯ ที่มีหน้าที่ให้บริการ
ผู ้โดยสารและจัดเตียงนอน และเธอเผชิญกับการล่วง
ละเมิดทางเพศจากผู้โดยสาร เธอไม่มีที่ทีป่ลอดภัยส�าหรับ
การพักผ่อนที่พ้นจากสายตาผู้โดยสาร: 

“ฉันไม่มีเตียงส�าหรับการพักผ่อนบนรถไฟ ฉันต้อง
นอนข้างห้องน�้าโดยใช้ผ้าปูที่นอนเป็นม่านกั้นเพื่อ
แบ่งพื้นที่ระหว่างผู้โดยสารและตัวเอง” 

พนักงานบริการบนรถไฟ กรุงเทพมหานคร

“ ระบบขนส่งสาธารณะไม่เป็นมิตรกับคนงาน
และผู้ใช้บริการสตรี และทั้งผู้โดยสารและ
พนักงานตา่งเคยประสบกบัการคกุคามมาแลว้”
ผู้แทนสหภาพแรงงานที่เป็นผู้ชาย กรุงไนโรบี
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การวจิยัก่อนหน้านีเ้กีย่วกบัการล่วงละเมดิทางเพศได้ระบุ
ว่าสามารถใช้เพื่อบ่งบอกถึงการคัดค้านระหว่างผู้ชายกับ
สตรีที่เข้าสู่งานท่ีเคยเป็นของ 'ชาย' โดยมีความต้ังใจที่จะ
บีบสตรีออกไป49 เป็นข้อสังเกตในการศึกษานี้ในเม็กซิโก
ซิตี้ที่ผู้ชายรู้สึกอึดอัดกับความคิดที่จะมีสตรีเข้ามาท�างาน
ที่เป็นงานของผู้ชายและใช้เป็นกลไกในการรักษาอ�านาจ
ของพวกเขา เช่น การสบประมาท การล่วงละเมิด เป็นต้น 
ทัศนคติต่อสตรีที่เลือกท�างานขับรถถูกถ่ายทอดอย่าง
ชัดเจนโดยพนักงานขับรถเมล์ไฟฟ้า: 

“ผมเป็นสุภาพบุรุษกับภรรยา ลูกสาว และแม้แต่
หญิงสาวตามท้องถนน แต่บนเส้นทางที่ผมขับรถ....
สตรีรู้ว่าสิ่งแวดล้อมแบบผู้ชายเป็นอย่างไร  
เมื่อพวกเขาอยากจะมาท�างานที่นี่...มันไม่ใช่ผม 
ที่จะต้องเป็นคนเปลี่ยนพฤติกรรม... 
พวกเธอต้องการเข้ามาท�างานที่นี่ พวกเธอไม่
เหมือนสตรีคนอื่นๆ ผมรู้ว่าพวกเธอเป็นสตร ี
ซึ่งไม่เหมือนคนอื่น คุณเข้าใจมั้ย? ถ้าพวกเธอ
ต้องการก็มาสิ” 

พนักงานขับรถเมล์ไฟฟ้า กรุงเม็กซิโกซิตี้)

49 Collinson, M. and D. Collinson (1996). `It's Only Dick': The Sexual Harassment of Women Managers in Insurance Sales. Work 
Employment Society 10(1): 29-56; DiTomaso, N. (1989). Sexuality in the Workplace: Discrimination and Harassment, The Sexuality of 
Organization, J. Hearn, D. Sheppard, P. Tancred-Sheriff and G. Burrell (eds). London: Sage, 71-90; Wright, T. (2016). Gender and sexuality 
in male-dominated occupations: women workers in construction and transport, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

ในขณะทีส่ตรีทกุคนมีความเสีย่งทีจ่ะถกูล่วงละเมิดทางเพศ
จากผู ้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงาน ผู ้ให้สัมภาษณ์จาก
เม็กซิโกซติีย้นืยนัว่าสตรใีนต�าแหน่งทีต่�า่กว่า เช่น พนกังาน
ท�าความสะอาด คนขับรถแท็กซี่ และคนขับแท็กซี่บน
แพลตฟอร์ม มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์เหล่านี้มากกว่า

“ ผมเป็นสุภาพบุรุษกับภรรยา ลูกสาว และ
แม้แต่หญิงสาวตามท้องถนน แต่บนเส้นทางที่
ผมขับรถ....สตรีรู้ว่าสิ่งแวดล้อมแบบผู้ชาย 
เป็นอย่างไร เมือ่พวกเขาอยากจะมาท�างานทีน่ี.่..
มันไม่ใช่ผมทีจ่ะต้องเป็นคนเปลีย่นพฤติกรรม...
พวกเธอต้องการเข้ามาท�างานทีน่ี ่ 
พวกเธอไม่เหมือนสตรีคนอืน่ๆ ผมรู้ว่าพวกเธอ
เป็นสตรีซึง่ไม่เหมือนคนอืน่ คุณเข้าใจมั้ย?  
ถ้าพวกเธอต้องการก็มาสิ” 
พนักงานขับรถเมล์ไฟฟ้า กรุงเม็กซิโกซิตี้

“ ฉันไม่มีเตียงส�าหรับการพักผ่อนบนรถไฟ 
ฉันต้องนอนข้างห้องน�า้โดยใช้ผ้าปทูีน่อนเป็น
ม่านกั้นเพ่ือแบ่งพ้ืนทีร่ะหว่างผู้โดยสาร 
และตัวเอง” 
พนักงานบริการบนรถไฟ กรุงเทพมหานคร
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5.6 สิ่งอ�านวยความสะดวก

การเข้าถงึห้องน�า้และมเีวลาพกัทีเ่พยีงพอเป็นปัญหาถาวร
ส�าหรับคนงานในสาขาขนส่งสาธารณะ ท�าให้เกดิความยุง่ยาก
โดยเฉพาะส�าหรับสตรี ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนจากสาขา
รถไฟในกรุงเทพมหานคร รายงานว่าห้องน�า้ขาดแคลน ในบาง
กรณีต้องใช้ห้องน�้าเดียวกันกับผู้โดยสาร ท�าให้เกิดความ
กังวลเรื่องความสะอาด ในกรณีที่มีการใช้ห้องน�้าร่วมกับ 
ผูโ้ดยสารปัญหานีเ้ป็นปัญหาเฉพาะในกรณพีนกังานขับรถไฟ
ใต้ดินที่มีเวลาพัก 10 นาทีเท่านั้น ดังนั้นอาจมีเวลาไม่
เพยีงพอทีจ่ะใช้ห้องน�า้ พนกังานขบัรถไฟฟ้าบทีเีอสคนหนึง่
เชื่อว่าการไม่ได้เข้าห้องน�้าท�าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ:

“บางครัง้ฉนัต้องการไปเข้าห้องน�า้ แต่ฉนัยงัท�าหน้าที่
ไม่เสรจ็ดงันัน้ฉนัต้องอัน้มนัไว้จนกว่าฉนัจะเปลีย่นกะ 
ฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะ
อกัเสบ 2 ครัง้ ตัง้แต่ท�างานทีน่ี่เป็นมาเป็นเวลา 18 ปี 
มันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวด ฉันปัสสาวะเป็นเลือด”

พนักงานควบคุมรถไฟสตรี กรุงเทพมหานคร

แม้ว่าระบบ TransMilenio ในกรุงโบโกตาจะถูกสร้างขึ้น
เพียงไม่นานนี้ ในปี 2000 แต่แต่มันไม่ได้ถูกออกแบบมา
ให้มีห้องน�า้ไว้ในสถาน ีแต่ได้มกีารท�าข้อตกลงอย่างไม่เป็น
ทางการที่จะให้พนักงานใช้ห้องสุขาของธุรกิจขนาดเล็ก 
ทีต่ัง้อยูใ่กล้กบัสถาน ีแม้ว่าข้อตกลงจะไม่ค่อยประสบความ
ส�าเรจ็เน่ืองจากธรุกจิเหล่านีเ้ปิดหลงัจากรถ TransMilenio 
เริ่มให้บริการและปิดก่อนที่ TransMilenio จะสิ้นสุดการ

50 Kamau, A. and Alfers L. (2017). Impact of WASH Deficits on Labour Productivity in the Informal Economy Nakuru Report, Kenya. 
WIEGO/IIED Collaboration on Water and Sanitation in Informal Workplaces. Draft report.

บริการในวัน ดังนั้นเมื่อมีการน�าระบบขนส่งใหม่มาใช้ 
นี่จึงเป็นโอกาสในการปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่มีอยู ่แล้วส�าหรับคนงานและผู้โดยสาร ในกรุงไนโรบี 
ห้องสุขาส่วนใหญ่เป็นของเอกชนและผู้ใช้บริการจะต้อง
จ่ายเงินส�าหรับการใช้งาน นอกจากนี้ไม่มีจุดบริการน�้า
สะอาดฟรี และคนงานต้องซื้อน�้าดื่มหรือพกมาจากบ้าน
ท�าให้เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายส�าหรับคนงาน แน่นอนว่าคน
งานใช้จ่ายมากถึงร้อยละ 18 ของรายได้ของพวกเขาซึง่รวม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าห้องน�้า ซื้อน�้าดื่ม และค่าโดยสาร
เหมือนผู ้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ50 แผนการส�าหรับ
โครงสร้างพืน้ฐานของ BRT นัน้รวมถงึการให้บรกิารขัน้พืน้
ฐานท่ีอาคารต่างๆ ซ่ึงควรรวมถึงห้องน�้าและน�้าสะอาด
ส�าหรับคนงาน รวมถึงส�าหรับผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

“ ในกรุงไนโรบีห้องสุขาส่วนใหญ่เป็นของ
เอกชนและผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินส�าหรับ 
การใชง้าน นอกจากนีไ้ม่มีจดุบรกิารน�า้สะอาดฟรี 
และคนงานต้องซือ้น�า้ดืม่หรือพกมาจากบ้าน
ท�าให้เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายส�าหรับคนงาน 
แน่นอนว่าคนงานใช้จ่ายมากถึงร้อยละ 18  
ของรายได้ของพวกเขาซึง่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เข้าห้องน�า้ ซือ้น�า้ดืม่ และค่าโดยสารเหมือนผู้ใช้
บริการขนส่งสาธารณะ ”

“ แม้ว่าระบบ TransMilenio ในกรุงโบโกตาจะถูกสร้างขึน้เพียงไม่นานนี ้ 
ในปี 2000 แต่แต่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีห้องน�า้ไว้ในสถานี ”
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6.
เทคโนโลยีใหม่
มาใช้
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ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
นัน้ได้ส่งผลกระทบมากมายต่อระบบขนส่งสาธารณะในทุก
เมืองที่ได้ท�าการศึกษา แม้ว่าความเร็วในการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยขีองแต่ละเมอืงนัน้จะแต่ต่างกนั แต่โดย
รวมแล้วเทคโนโลยีนั้นได้เปลี่ยนรูปแบบของการจ�าหน่าย
ตั๋ว รวมถึงการท�างานของยานพาหนะ ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้
เกิดประโยชน์และความท้าทายส�าหรับคนงาน โดยใน
รายงานส่วนน้ีจะเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่
เกีย่วข้องกบับตัรโดยสารและการเกบ็ค่าโดยสาร งานด้าน
การขับขี่ , และการพิจารณาถึงโอกาสส�าหรับระบบ
อัตโนมัติ รวมถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
พนกังานเมือ่เกดิการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีนอกจาก
นี้ยังเน้นถึงความส�าคัญของการฝึกอบรมคนงานสตรีให้
สามารถเข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่าง
เท่าเทียมกับผู้ชา

“ ไม่เป็นทีส่งสัยว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีบางอย่าง เช่น  
เครือ่งจ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติท�าให้คนตกงาน อีกทั้งจากผลการวิจัย 
ในครั้งนีช้ีใ้ห้เห็นว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีบางอย่างนั้นท�าให ้
แรงงานนอกระบบตกงาน.”
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6.1 ระบบจ�าหน่ายตั๋ว

ไม่เป็นที่สงสัยว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีบางอย่าง เช่น 
เครือ่งจ�าหน่ายตัว๋อตัโนมตัทิ�าให้คนตกงาน อกีทัง้จากผลการ
วจัิยในครัง้นีช้ีใ้ห้เห็นว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยบีางอย่าง
นัน้ท�าให้แรงงานนอกระบบตกงาน ยกตวัอย่างเช่น การน�า
ระบบรถมเมล์ BRT เข้ามาใช้ในเม็กซิโกซิตี้ รวมถึงเครื่อง
จ�าหน่ายต๋ัวบริการตนเอง ซึ่งที่ผ ่านมารถมินิบัสเป็น 
ผูใ้ห้บรกิารเส้นทางเกอืบทัง้หมดทีร่ถเมล์ BRT วิง่ผ่าน และ
สตรเีป็นผูพ้นักงานขบัรถร่วม (ปกตจิะเป็นคูห่ขูองพนักงาน
ขบัรถ) หรอื ท�างานเป็นพนกังานเกบ็ค่าโดยสาร ซ่ึงคนงาน
เหล่านีเ้ป็นแรงงานนอกระบบ เมือ่มกีารน�ารถเมล์ BRT มาใช้
จึงส่งผลให้แรงงานนอกระบบจ�านวนมากตกงาน

ในทางกลบักันเมือ่คนงานได้รบัผลกระทบจากระบบอตัโนมัติ
สามารถรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานซึ่งจะสามารถ
ปกป้องงานผ่านการเจรจาข้อตกลงเพ่ือย้ายคนงานไปท�า
ต�าแหน่งอื่น ส่วนในกรณีของพนักงานขายตั๋วที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการเปิดตัวของเครื่องจ�าหน่ายต๋ัวแบบ
บรกิารตนเองในเมก็ซโิกซติีน้ัน้ คนงานถูกย้ายไปท�างานใน
ส�านักงานหรือไปท�างานเป็นผู้อ�านวยความสะดวกด้าน
เครื่องขายตั๋วแทน หรือบางคนก็แจ้งว่าสภาพการท�างาน
นั้นดีขึ้น:

“ตอนนี้ฉันมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ไม่รู้วิธ ี
ในการใช้งานเครื่องอัตโนมัติ โดยในตอนแรกมีคน
จ�านวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ในตอนนี้
ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีกต่อไปแล้ว โดยปกต ิ
ฉันมักจะท�างานหนักมากเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอล
เนื่องจากในช่วงเวลานั้นความต้องการสูงในการ 
ใช้บริการจะมีสูงมาก และผู้ใช้บริการเหล่านั้นต่าง
ต้องการความช่วยเหลือ” 

คนงานสตรี รถไฟรางเบา เม็กซิโกซิตี้

ในความเป็นจริงมีต�าแหน่งเสริมเพ่ิมเข้ามาหลักจากการ
เปิดตวัเครือ่งจ�าหน่ายตัว๋แบบบรกิารตนเอง ซึง่ท�างานให้กบั
บรษิทัเอาท์ซอร์สทีค่อยให้บรกิารในการช่วยเหลอืผูใ้ช้บรกิาร
ที่มีปัญหาในการใช้บริการ เช่น บัตรถูกบล็อก โดยงานใน
ต�าแหน่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนงานสตรี และในขณะท่ีบริษัท
เอาท์ซอร์สไม่สามารถเสนอเง่ือนไขการท�างานทีเ่หมอืนกนัได้ 
บรษิทัจงึให้ข้อเสนอตารางเวลาท่ียดืหยุน่ซึง่เหมาะกับคนงาน
สตรบีางคน เช่น ผูท้ีเ่รยีนอยูห่รอืผูท้ีต้่องรบัผดิชอบดแูลเดก็เลก็

หลักฐานจากเมืองต่างๆ แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความ
พึงพอใจในการมปีฏสัิมพันธ์กบัพนกังานมากกว่ากับเครือ่ง
จ�าหน่ายตัว๋อตัโนมตัแิละระบบข้อมลู ดงันัน้คนงานในส่วนนี้
จึงยังมีจ�าเป็นอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่เทคโนโลยีนั้นไม่
สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ โดยทางเจ้าหน้าที่
ของระบบ BRT ในโบโกตารายงานว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่มี
ความต้องการที่มาจะเติมเงินในบัตรกับพนักงานมากกว่า
เติมเงินกับเครื่องอัตโนมัติ:

“ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ชอบการใช้เครื่องอัตโนมัติ
เพราะว่าตวัเครือ่งมันไม่ได้ยนืยนัจ�านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บ 
และเช่นกันในกรณีที่ตู้มันกินเหรียญการด�าเนินการ
เพื่อขอเงินคืนนั้นจะต้องใช้เวลานาน จึงส่งผลให ้
ผู้โดยสารเหล่านั้นรู้สึกไม่พอใจ โดยพบว่าผู้โดยสาร
ส่วนมากไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะใช้งาน
เครื่องจักรพวกนี้ ” 

คนงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S

ในขณะท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเป็นลูกจ้างจากระบบ BRT ของ
กรุงโบโกตาเชื่อว่าเครื่องชาร์จอัตโนมัติส่งผลให้สภาพการ
ท�างานดีขึ้น คนงานสตรีส่วนใหญ่ของ Recaudo Bogota 
SAS รู้สึกว่าพวกเขาเพิ่มภาระในการท�างานโดยช่วยผู้ใช้ที่
ไม่สามารถจัดการได้นอกเหนือจากหน้าที่ของพวกเขา 
นอกจากนีพ้วกเขาพบว่ามโีอกาสทีจ่ะเกดิความขดัแย้งกับ
ผู้โดยสารมากขึ้นเมื่อเครื่องท�างานไม่ถูกต้อง (ดูในกรอบ
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เรื่อง ‘การต่อต้านระบบอัตโนมัติในระบบรถ BRT 
Transmilenio ในกรุงโบโกตา)

ในท�านองเดียวกันในกรุงเทพมหานครมีหลักฐานว่า 
ผูโ้ดยสารชอบท่ีจะตดิต่อกบัพนกังานมากกว่าการใช้บรกิาร
เครือ่งจกัรอัตโนมตั ิโดยต�าแหน่งการบรกิารลกูค้านัน้ลดลง
พร้อมกับการที่บริษัทว่าจ้างคนงานเอาท์ซอร์สภายโดยใช้
สัญญาช่ัวคราวและตู้ที่มีไว้ให้ข้อมูลกับผู้โดยสาร อย่างไร
ก็ตามพนักงานประจ�าเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของบริษัท
รถไฟยืนยันว่าผู้โดยสารต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่มากกว่า:

“ตู้ที่มีไว้บริการด้านข้อมูลไม่ช่วยฉันเลย (หัวเราะ) 
ผู้โดยสารแทบไม่ได้ใช้เลย มันเป็นการเสียเวลาเปล่า 
และในบางครั้งพวกเขาไม่สามารถค้นหาสิ่งที่
ต้องการได้ ซึ่งการถามพนักงานนั้นเร็วกว่าเนื่องจาก
พวกเขาจะได้รับค�าตอบในทันที” 

คนงานสตตี�าแหน่งบรกิารลูกค้ารถไฟ กรงุเทพมหานคร

ในบางครั้งเทคโนโลยีเองก็เป็นอุปสรรคขัดขวางความ
พยายามในการใช้ระบบอัตโนมัติ ที่สถานีรถไฟใต้ดินกรุง
เมก็ซิโกซติีม้กีารพยายาม 3 ครัง้ทีจ่ะระบบขายต๋ัวอตัโนมติั 
แต่จากรายงานของคนงานระบุว่าเครื่องจักรมีแนวโน้มที่
จะรวนจนใช้การไม่ได้หรือผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะรู้สึก
อึดอัดกับเทคโนโลยีน้ีมาก การเปิดตัวบัตรเติมเงินในปี 
2012 แต่สามารถเติมเงินโดยผ่านพนักงานขายตั๋วแทนที่
จะใช้เครื่องเติมเงินอัตโนมัติ นอกจากนี้ในเคปทาวทน์ 
ระบบบัตรค่าโดยสารบูรณาการ MyConnect ก็ไม่ได้มี
ประสิทธิภาพตามท่ีประกาศไว้เพราะมีจุดเติมเงินเพียงไม่
กีแ่ห่งทีใ่ห้บรกิารการเตมิเกบ็เงนิได้ ท�าให้เมอืงมค่ีาจ่ายใช้

51 Kubania, J. (2015). Nairobi commuters in for a surprise cashlite. Daily Nation, accessed at https://www.nation.co.ke/news/Nairobi-
commuters-in-for-a-suprise-cashlite-Monday/1056-2617214-tr1ju1/index.htm
52 Nairobi Business Monthly (2015). Cashless PSV fare system spawns new jobs for youth. Accessed at  http://www.
nairobibusinessmonthly.com/cashless-psv-fare-system-spawns-new-jobs-for-youth/

สู งขึ้ น  เ ดิมทีบ ริษัท ลู เมน เทคโนโลยี  (Lumen 
Technologies) ได้ท�าสัญญาว่าจ้างให้บริการงานระบบ
ไอทสี�าหรบัศนูย์ควบคมุทีต่รวจสอบบรกิารของรถ MyCiti 
แต่ต้องยกเลิกสัญญาต้ังแต่ต้นปี 2015 เนื่องจากระบบมี
ประสิทธิภาพที่ต�่า

ปัจจุบันในเคปทาวน์ได้มีการพยายามท่ีจะน�าระบบ 'เปิด' 
มาใช้ ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับผู ้ให้บริการอิสระหลายรายที่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อการช�าระเงิน เช่น การใช้
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ สายข้อมือ บัตรธนาคาร 
และอืน่ๆ เมอืงนีย้งัต้องการท่ีจะน�าระบบต๋ัวท่ีสามารถจ่าย
ค่าโดยสารได้ทุกบริการทั้งรถไฟ รถเมล์ รถแท็กซี่ และ
ระบบ MyCiti ซ่ึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีเหล่าน้ีมีผลก
ระทบต่อการจ้างงานของคนงานสตรีเนื่องจากแคชเชียร์
เงินส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นสตรี

นโยบายทางการเมืองในกรุงไนโรบีนั้นสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือลดการจ่ายเงินสด51,52 โดยในปี 2014 
รัฐบาลได้พยายามที่จะร่วมมือกับทางผู้ประกอบการด้าน
ขนส่งสาธารณะ และธนาคารเพื่อแนะน�าบัตรช�าระเงินค่า
โดยสารแทนเงินสดโดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือลดการช�าระเงนิ
ด้วยเงินสดเพื่อลดการทุจริตและกลุ่มผู้มีอิทธิพล อย่างไร

“ หลักฐานจากเมืองต่างๆ แสดงให้เห็นว่า 
ผู้โดยสารมีความพึงพอใจในการมีปฏิสัมพันธ์
กับพนักงานมากกว่ากับเครือ่งจ�าหน่าย 
ตั๋วอัตโนมัติและระบบข้อมูล ดังนั้นคนงานใน
ส่วนนีจ้ึงยังมีจ�าเป็นอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่
เทคโนโลยีนั้นไม่สามารถท�างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ”
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กต็ามมนัล้มเหลวเนือ่งจากการต่อต้านจากสหภาพแรงงาน
ขนส่งสาธารณะหลายแห่งและความขัดแย้งทางด้าน 
ผลประโยชน์บางอย่างของธนาคาร ซ่ึงต่อมาก็เกิดบัตร
เอนกประสงค์ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ (บัตร Huduma)  
โดยมีไว้ใช้ส�าหรับการช�าระค่าบริการภาครัฐรวมถึงค่า
โดยสารด้วย53 การช�าระเงินแบบไม่ใช้เงินสดซ่ึงได้รับการ
สนบัสนนุจากสหภาพแรงงานขนส่งเนือ่งจากท�าหเิกดิความ
ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถและค่าโดยสารไม่ถูกปล้นและ
ทจุรติ สหภาพแรงงานแย้งว่าการช�าระเงนิด้วยบตัรเงนิสด
ท�าให้เงินทุกบาทเข้าบริษัทไม่เหมือนการช�าระด้วยเงินสด 
ด้วยเหตุนีท้างบรษิทัจะมเีงนิมากข้ึนเพือ่ใช้ในการปรบัปรุง
สภาพการท�างาน ผู้ให้บริการบางรายอนุญาตให้ลูกค้า
ช�าระเงินผ่านแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือเช่น Safaricom 
Mpesa บริการ Paybill และ Ejijipay แม้ว่าผู้ให้บริการ
ส่วนใหญ่ยงัคงให้ลกูค้าสามารถใช้การช�าระเงนิด้วยเงนิสด

ประโยชน์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ จาก
การใช้บตัรเงนิสดท�าให้ไม่ต้องมกีารใช้กล่องเหรยีญ เครือ่ง
จ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติถูกน�ามาใช้หลังการแนะน�าระบบ
อตัโนมัตใินรอบท่ีผ่านท้ังในระบบรถไฟ และรถไฟใต้ดินใน
กรงุเทพมหานคร แต่การต้องถอืกล่องใส่เหรยีญทีห่นกัจาก
เครือ่งจ�าหน่ายตัว๋นัน้เป็นสาเหตุของอาการปวดหลงัในหมู่
พนักงานทีเ่กบ็ค่าโดยสารจากตูอ้ตัโนมตั ิเพือ่แก้ไขปัญหานี้
บริษัทได้มีการจดัหาเขม็ขดัพยงุหลงัให้พนกังานหลงัจากที่
สหภาพแรงงานท�างานเรียกร้อง

53 Kang’ethe, K. (2018). Kenyans can now pay for government services using Huduma prepaid card. Accessed at https://www.
capitalfm.co.ke/business/2017/01/kenyans-can-now-pay-for-government-services-using-huduma-prepaid-card/.

“ สหภาพแรงงานแย้งว่าการช�าระเงินด้วยบัตร
เงินสดท�าให้เงินทุกบาทเข้าบริษัทไม่เหมือนการ
ช�าระด้วยเงินสด ด้วยเหตุนีท้างบริษัทจะมีเงิน
มากขึน้เพ่ือใช้ในการปรับปรุงสภาพการ
ท�างาน.”

“ นอกจากนีพ้นักงานยังพบว่าเครือ่งอัตโนมัติ
มีโอกาสทีจ่ะเพ่ิมความขัดแย้งระหว่างพนักงาน
กับผู้โดยสารได้เมือ่เครือ่งท�างานผิดพลาด”
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การต่อต้านระบบอัตโนมัติของ 
TRANSMILENIO ในกรุงโบโกตา

ระบบรถเมล์ BRT ของกรุงโบโกตา คือ 
Transmilenio ได้เปิดตัวระบบบัตรช�าระเงิน
แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ส� า ห รั บ ใ ช ้ บ ริ ก า ร 
Transmilenio และ SITP ทั้งหมด โดยบัตรนี้
จะสามารถซื้อและเติมเงินได้ที่สถานีโดยใช้
อุปกรณ์ช่วยเติมเงินอัตโนมัติหรือ ACD มี
บริการเครื่องส�าหรับเติมเงินด้วยตนเองหรือ
จะเติมเงินได้ที่เคาน์เตอร์จ�าหน่ายตั๋ว อย่างไร
ก็ตามคนงานเก็บต๋ัวที่ Recaudo Bogota 
S.A.S ซ่ึงเป็นบรษิทัรบัเหมาด�าเนินการด้านตัว๋
โดยสารในสถานรีถเมล์ Transmilenio พบว่า
ผู ้ โดยสารต ้องการใช ้พนักงานมากกว ่า
เครือ่งจกัรส�าหรับการซือ้บตัร และการเติมเงนิ 
ซึ่งท�างานได้เร็วกว่าและง่ายกว่านอกจากนี้
พนกังานยงัพบว่าเครือ่งอตัโนมตัมิโีอกาสทีจ่ะ
เพิ่ มความขัดแย ้ งระหว ่ างพนักงานกับ 
ผู้โดยสารได้เมื่อเครื่องท�างานผิดพลาด

แน่นอนว่าส�านักงานตรวจสอบ องค์กรก�ากับ
ดูแลได้ระบุความไร้ประสิทธิภาพของงาน
ธรุการเกีย่วกบัการบริการของ Transmilenio 
และบรษิทัรบัเหมา ผลทีต่ามมาคอืมกีารพัฒนา
ข้อแนะน�าซึ่งรวมถึงความจ�าเป็นในการจ้าง
พนักงานเพิ่ม โดยเฉพาะพนักงานเก็บ 
ตั๋วโดยสารเนื่องจากปริมาณผู้ใช้บริการ

สิ่งท่ีน่าสนใจคือ Recaudo Bogota S.A.S 
อ้างตวัเองว่าเป็นบรษัิทเทคโนโลยี และมองว่า
คนงานสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ช่วยเติมเงิน
อัตโนมัติ หรือ ACD วิเวียน เอคอสต้า คนงาน
จ� าหน ่ ายตั๋ ว โดยสารและเป ็นประธาน 
SintraRecaudo สหภาพแรงงานทีเ่ป็นผูแ้ทน
คนงานของ Recaudo Bogota S.A.S รายงานว่า: 

“ในการประชมุล่าสดุกบัผู้จดัการ [ของ 
Recaudo] พวกเขาบอกเป็นนยัว่าพวกเขา
ก�าลงัจะใช้อปุกรณ์ดงักล่าวในทกุสถานี 
ยกตวัอย่างเช่นในทกุสถานีจะใช้คนงาน
เพียงคนเดียวเท่านั้นเพื่อควบคุมการ
เข้าออกสถานแีละให้การช่วยเหลอืผู้ใช้
ในการเตมิเงินบตัรโดยใช้เครือ่ง ACD ใน
ฐานะส่วนหนึง่ของแผนน�าร่องเพือ่ประเมนิ
ว่าจะใช้งานอย่างไร โดยทาง Recaudo 
Bogota S.A.S สัง่ให้คนงานทีส่ถานบีาง
แห่งเรยีกเตมิบตัรนอกเคาน์เตอร์ขายตัว๋
พร้อมอปุกรณ์คูม่อืท�าให้เสีย่งต่อการถกู
ปล้นหรอืท�าเงนิหาย”

แม้ว ่าในขณะนี้ยังไม่มีแผนอย่างละเอียด
ส�าหรับการน�าระบบอัตโนมัติมาใช้เพ่ิมเติมใน
ระบบการขนส่งสญัญาระหว่าง Transmilenio 
และ Recaudo Bogota S.A.S ชีใ้ห้เหน็ว่าควร
มีการพัฒนาเมื่อจ�าเป็นเพื่อก�าหนดระดับการ
บริการ SintraRecaudo ได้มีการหารือใน
ประเด็นของเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติ
เพื่อหาทางเลือกอื่นท่ีอาจรวมถึงการเจรจา
การย้ายถิน่ฐานของคนงานไปยงังานอืน่ ๆ  เช่น 
การธรุการหรอืแม้กระทัง่การเป็นพนกังานขบั
รถ อย่างไรกต็ามความคบืหน้านัน้เป็นไปอย่าง
ช้าๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Recaudo Bogota 
S.A.S ไม่สามารถหาเครื่องจักรที่เชื่อถือได้
อย่างเหมาะสม SintraRecaudo ได้จัดตั้งตัว
เองเป็นสหภาพแรงงานเพือ่ต่อสูก้บัความกงัวล
ของคนงานสตรีส่วนใหญ่ของ Recaudo (ดูกร
อบเร่ือง ‘การจัดแรงงานสตรีในโบโกตาโดย
สหภาพแรงงานSintraRecaudo) และจะช่วย
แก้ไขปัญหาข้อกังวลได้อย่าสต่อเนื่องและต่อ
ต้านการสูญเสียงาน 
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6.2 แรงผลักดัน

เป็นทีเ่ชือ่กนัว่านวตักรรมทางเทคโนโลยจี�านวนหนึง่ได้รับ
การปรับปรุงเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่การการขับขี่
ส�าหรับสตร ีเช่น การเปิดตวัพวงมาลยัพาวเวอร์ การรกัษา
ความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดในห้องโดยสารทีเ่ชือ่มต่อ
โดยตรงกับศูนย์ควบคุม และค่าโดยสารที่ไม่ใช้เงินสด 
อย่างไรก็ยังคงมีข้อมูลด้านลบจากผลการวิจัยในเมือง
เคปทาวน์ แม้จะมกีล้องรกัษาความปลอดภยัแต่การตอบสนอง
จากเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้นคนขับสตรี
คนเดียวอาจยงัคงมคีวามเสีย่งจากผูโ้ดยสารชายตอนกลางคนื 
นอกจากนีค้วามจรงิท่ีว่าการเกบ็ค่าโดยสารไม่ได้เป็นความ
รบัผดิชอบของพนกังานขบัรถอกีต่อไปแล้ว ซ่ึงอาจจะส่งผล 
กระทบต่อการให้คะแนนงาน และอตัราค่าจ้างในท้ายท่ีสุด 
นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการจับตามองคนงานของ
ฝ่ายบริหาร ยิ่งไปกว่านั้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บค่า
โดยสารทีไ่ม่ได้อยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบของพนกังานขบัรถ
อีกต่อไปสามารถส่งผลกระทบต่อการให้คะแนนการท�างาน
ซึ่งจะสะท้อนถึงอัตราค่าจ้าง ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการ
ออกแบบรถโดยสาร MyCiti ซึ่งไม่มีประตูส�าหรับคนขับ
เหมือนรถประจ�าทางแบบดั้งเดิม ซึ่งหมายความว่าผู้ขับขี่
ใช้ประตูเดียวกับผู้โดยสารซึ่งอาจสร้างปัญหาด้านความ
ปลอดภัยได้

มีการพัฒนาในระบบอัตโนมัติรวมถึงระบบการตรวจสอบ
การจราจรทีม่วีตัถปุระสงค์เพ่ือปรบัปรงุการบรกิารโดยการ

ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความแออัด และเหตุการณ์
การจราจรอื่นๆ ในเม็กซิโกซิตี้ได้มีการน�าระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (ITS) มาใช้เพ่ือปรับปรุงการให้บริการบนรถ
โดยสารของบริษัท และระบบ BRT เมื่อก่อนในรถมินิบัส
นั้นพนักงานสตรีเป็นผู้ควบคุมตารางเวลาของรถบัส แต่
ไม่มีการรับรองหน้าท่ีงานนี้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงไม่
ต�าแหน่งงานนี้ในระบบใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ITS ยังรวมถึง
การนับจ�านวนผู้โดยสารโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นต�าแหน่งงาน
ที่ไม่เป็นทางการด�าเนินการโดยผู้ค้าริมทางซึ่งมักเป็นสตรี

แม้ว่าจะมเีทคโนโลยใีนรปูแบบอืน่ ๆ  เข้ามากต็ามแต่คนงาน
กลับคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือซ่ึงอาจส่งผลให้
เกิดความขัดข้องใจและความไม่พอใจของผู้โดยสารใน
โบโกตาซึ่งมักจะโทษเป็นความผิดของพนักงานขับรถ ใน
กรุงโบโกตารถเมล์ TransMilenio และรถเมล์ SITP มี
หน่วยเกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล (หน่วยลอจิคอล) ซึ่ง
ส่งข้อมูลระหว่างรถโดยสารทีว่ิง่ในระยะไกลท�าให้ผูค้วบคุม
สามารถก�ากบัการบิรการ อย่างไรกต็ามจากการสมัภาษณ์
พนกงานขับรถก็พบว่าระบบตรวจสอบบางอันไม ่มี
ประสิทธิภาพ:

"บางครัง้ฉนัต้องลงจากรถเนือ่งจากผูโ้ดยสารจ้องทีจ่ะ
เข้ามาท�าร้ายฉนัเพราะรถใช้เวลานานในการเดินทาง
ตามเส้นทางที่ก�าหนด จนฉันต้องลงจากรถเมล์แล้ว
ขอความช่วยเหลอืจากเพ่ือนร่วมงานทีข่บัรถตามมา"

พนักงานขับรถเมล์สตรี SITP กรุงโบโกตา

“ เมือ่ก่อนในรถมินิบัสนั้นพนักงานสตรีเป็นผู้ควบคุมตารางเวลาของรถบัส แต่ไม่มีการ
รับรองหน้าทีง่านนีอ้ย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงไม่ต�าแหน่งงานนีใ้นระบบใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น 
ITS ยังรวมถึงการนับจ�านวนผู้โดยสารโดยอัตโนมัติซึง่เป็นต�าแหน่งงานทีไ่ม่เป็นทางการ
ด�าเนินการโดยผู้ค้าริมทางซึง่มักเป็นสตรี”

Future of Work report -TH.indd   72 23/05/2019   15:33:10



73

"หน่วยลอจคิอล" ยงัถกูใช้เพือ่ส่งข้อความไปยงัพนกังานขบัรถ 
และมีไว้ส�าหรบัคนขบัเพือ่รายงานข้อผดิพลาดทางเทคนคิ 
แต่ตามที่พวกคนขับรายงานคือเมื่อมีการรายงานความ
บกพร่องไปสิง่เดยีวท่ีได้รบัค�าตอบกลบัมากค็อืให้ขบัรถต่อไป 
และหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับอีกด้วย

ในเมอืงเคปทาวน์ระบบการจัดการด้านจราจรแบบเรียลไทม์
ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยไีด้ ดงันัน้จงึจะไม่มี
การขยายระบบนี้ตามข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลท่ีท�างานใน
บริษัท:

“เมือ่พนกังานขบัรถสามารถใส่หมายเลขบลอ็กของตน
และตวัเลขไปปรากฏข้ึนทีศู่นย์ควบคมุศนูย์การจัดการ
การขนส่ง (TMC) และพวกเขาสามารถเหน็พนกังาน
ขับรถพวกเขาสามารถติดตามพนักงานขับรถเพื่อดู
ตารางเวลาที่ก�าหนดและยังสามารถสื่อสารกับ 
ผู้โดยสารได้ผ่านไมโครโฟน และแม้แต่ TMC ก็
สามารถท่ีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เส้นทางเพราะว่าถ้าพวกเขารับรู้ได้ว่าอาจจะมี
เหตุการณ์ความไม่สงบทางสังคมหรือเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง พวกเขาก็จ�าเป็นต้องให้
พนักงานขับรถเปลี่ยนเส้นทาง โดยส่วนตัวฉันคิดว่า
เมื่อถึงระยะที่พวกเราจะไม่จ�าเป็นต้องมีพนักงาน
ระดับหัวหน้างานหลายคน ซึ่งระยะนั้น คือเทศบาล
เมืองต้องการเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้น ตอนนี้เรา
ให้บริการเป็นปีที่หกแล้วและพวกเรายังไปไม่ถึงจุด

ที่ฮาร์ดแวร์สทั้งหมดสามารถท�างานได้ปกติและ
จ�าเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต เช่น ไวฟาย 
และการเชือ่มต่ออืน่ๆ เป็นปัญหาซอฟแวร์ทีต้่องแก้ไข 
ดงันัน้เราจงึยงัไปไม่ถงึจดุนัน้ ฉนัไม่คดิว่าภายใน 5 ปี
ข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเทคโนโลยีที่
จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน...อย่างน้อย” 

ผู้จัดการบริษัทเดินรถส�าหรับ BRT เมืองเคปทาวน์

บรษิทับางแห่งในกรงุไนโรบีใช้เทคโนโลยผ่ีานทางโทรศพัท์
มือถือซ่ึงง่ายกว่า ราคาถูกกว่า และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ 
มีการปรับปรุงการรายงานการจราจรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเพ่ือให้แน่ใจว่ายานพาหนะ
ของพวกเขาจะไม่ตดิขดัในการจราจร เช่น การใช้โปรแกรม 
WhatsApp
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6.3 การฝึกอบรม

จากการสมัภาษณ์เกีย่วกบัศกัยภาพของระบบ BRT ทีก่รุง
ไนโรบี ผู้ให้สัมภาษณ์มีความหวังเกี่ยวกับ BRT ระบบใหม่
ว่าจะสร้างโอกาสในการท�างานให้แก่คนงานสตรี คาดว่า 
BRT ปรับสถานะการจ้างงานสตรีจากเป็นแรงงานนอก
ระบบไปสู่แรงงานในระบบและจะสร้างความมั่นคงด้าน
การท�างานให้แก่สตรี และลดจ�านวนช่ัวโมงท�างานรวมถึง
ลกัษณะงานทีล่่อแหลมของสตร ีงานจะถกูออกแบบมาให้
เหมาะกับคนงานสตรี เช่น พนักงานขับรถสตรีและ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร รวมถึงงานตั๋ว การจอง การ
ท�าความสะอาด การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร การบัญชี ฝ่าย
ลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดและข้อมูลการสื่อสารและ
เทคโนโลยี (ICT) งานจัดการแอปพลิเคชั่น เทคโนโลยีจึง
จะสร้างงาน ตามการสังเกตุการณ์ของผู้จัดการบริษัท
แพลตฟอร์ม:

“เทคโนโลยีไม่ได้ท�าให้คนตกงานเนื่องจาก
เทคโนโลยยีงัต้องมกีารจดัการโดยใช้คนไม่ใช่หุน่ยนต์ 
ในความคิดของผมพนักงานจะไม่ตกงาน” 

ผู้จัดการบริษัทรถแท็กซี่ กรุงไนโรบี

ระบบแบบใหม่ควรสร้างโอกาสให้กับสตรีได้ท�างานใน
ระบบด้านไอที อย่างไรก็ตามสตรีจะได้รับประโยชน์ก็ต่อ
เมื่อพวกเขามีทักษะที่จ�าเป็นก่อน ดังนั้นการฝึกอบรมจึงมี
ความส�าคัญอย่างมาก

จากการสมัภาษณ์คนงานสตรใีนกรุงไนโรบมีเีพยีง 6 ใน 29 
คนเท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมไม่ว ่าจะเป็น
พนักงานขบัรถ อบรมเรือ่งของการจดัการธรุกจิ บญัช ีหรือ
การบริหารความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน ด้วยเหตุนี้ความ
กงัวลเกีย่วกับการขาดการฝึกอบรมจงึถกูพดูถงึอีกครัง้โดย
สตรใีนสาขาขนส่งซึง่กม็หีลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีจัดท�าโดย
โฟลน อินนิชิเอทีฟ (Flone Initiative) (ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อยุติ
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในพื้นท่ีสาธารณะ) กลุ่ม
ซ่ึงเช่ืออาจถูกพิจารณาว่าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอส�าหรับ
งาน BRT 

“ สหภาพแรงงานจึงมีโอกาสทีจ่ะโน้มน้าวให้คนงานสตรีทีท่�างานในสาขาขนส่งสาธารณะได้
เข้าร่วมฝึกอบรมในการอบรม BRT เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเรือ่งหญิงชายของ
เคนยาปี 2010 และยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามรูปแบบทีก่�าหนด.”

“ บางครั้งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
พระราชบัญญัติด้านความยุติธรรมในการ 
จ้างงานและความจ�าเป็นทีต่้องมีผู้แทน  
สถานทีท่�างานทีห่ลากหลายส่งผลให้เกิดผล 
ทีต่ามมาแบบไม่ได้ตั้งใจ ผู้ให้สัมภาษณ์จาก
สหภาพแรงงาน SATAWU แย้งว่าในบางครั้ง
สตรีได้รับการเลือ่นต�าแหน่งเร็วเกินไปและใน
ท้ายทีสุ่ดก็ล้มเหลว ในบางครั้งการฝึกอบรม
และการเพ่ิมขีดความสามารถทีจ่�าเป็นนั้นยังไม่
เสร็จสิ้นแต่เมือ่บุคคลนั้นได้รับการเลือ่น
ต�าแหน่งและท�าผิดพลาดพวกเขาก็ถูกไล่ออก 
ในทันที ซึง่สิ่งเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึง 
ความส�าคัญของการฝึกอบรมและประสบการณ์
ในการท�างานจริงทีเ่พียงพอ”
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ผลการหารือระหว่างหน่วยงานบริหารนครหลวงไนโรบี
และหน่วยงานด้านการขนส่ง ซึ่งทั้งสองยืนยันว่าจะมีการ
ฝึกอบรมส�าหรับพนักงาน BRT เรื่องการด�าเนินงาน BRT 
โดยการฝึกอบรมจะด�าเนนิการร่วมกบัส�านกังานการขนส่ง
และความปลอดภัยแห่งชาติ ดังนั้นสหภาพแรงงานจึงมี
โอกาสที่จะโน้มน้าวให้คนงานสตรีที่ท�างานในสาขาขนส่ง
สาธารณะได้เข้าร่วมฝึกอบรมในการอบรม BRT เพื่อให้
สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูเรือ่งหญงิชายของเคนยาปี 2010 
และยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามรูปแบบที่ก�าหนด 

ในเมืองเคปทาวน์มกีารใช้กลยทุธ์ด้านการฝึกอบรมเพือ่เพิม่
จ�านวนพนักงานขับรถสตรีใน MyCiti โดยหนึ่งในบริษัทที่
เดนิรถให้ระบบบรษิทัทีบาร์ท (TBART) มข้ีอสงัเกตว่าสตรี
มีโอกาสน้อยที่จะมีใบขับขี่ ดังนั้นจึงใช้การขอรับการ
สนับสนุนการฝึกอบรมผู้น�าจากหน่วยงานด้านการขนส่ง
จากเจ้าหน้าทีก่ารศึกษาและการฝึกอบรมเพือ่ฝึกอบรมสตรี
ได้รบัใบอนญุาต โดยผู้น�าจะได้รบัการจัดสรรในอตัราส่วนที่ 
80:20 สตรีต่อผู้ชาย ตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุไว้สัดส่วน
ของสตรทีีท่�างานเป็นพนกังานขบัรถเมล์อยูใ่นระดบัต�า่กว่า
ร้อยละ 40 ในขณะท่ีสตรบีางคนว่างงานก่อนหน้านี ้บางคน
เคยท�างานเป็นพนักงานขับรถในบริบทอื่นๆ ที่ไม่จ�าเป็น
ต้องมีใบขับขี่งานหนัก เช่น ในการท่องเที่ยว นี่สามารถ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ
การสรรหาคนก่อนหน้านี้ของการจ้างคนขับแท็กซี่ซึ่งเป็น
ผู้ชายส่วนใหญ่

ฃบางคร้ังผู้ให้สัมภาษณ์ได้ต้ังข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติ
ด้านความยตุธิรรมในการจ้างงานและความจ�าเป็นทีต้่องมี
ผู้แทน สถานที่ท�างานที่หลากหลายส่งผลให้เกิดผลที่ตาม
มาแบบไม่ได้ตั้งใจ ผู ้ให้สัมภาษณ์จากสหภาพแรงงาน 
SATAWU แย้งว่าในบางครั้งสตรีได้รับการเลื่อนต�าแหน่ง
เร็วเกินไปและในท้ายที่สุดก็ล้มเหลว ในบางครั้งการฝึก
อบรมและการเพิม่ขดีความสามารถทีจ่�าเป็นนัน้ยังไม่เสรจ็สิน้
แต่เมื่อบุคคลน้ันได้รับการเลื่อนต�าแหน่งและท�าผิดพลาด
พวกเขาก็ถูกไล่ออกในทันที ซ่ึงสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญของการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการ
ท�างานจริงที่เพียงพอ

“ ตามทีผู่้ให้สัมภาษณ์ในเมืองเคปทาวน์ระบุไว้
สัดส่วนของสตรีทีท่�างานเป็นพนักงาน 
ขับรถเมล์อยู่ในระดับต�า่กว่าร้อยละ 40  
ในขณะทีส่ตรีบางคนว่างงานก่อนหน้านี ้ 
บางคนเคยท�างานเป็นพนักงานขับรถในบริบท
อืน่ๆ ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมีใบขับขีง่านหนัก  
เช่น ในการท่องเทีย่ว นีส่ามารถแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงการเปลีย่นแปลงจากรูปแบบ
การสรรหาคนก่อนหน้านีข้องการจ้างคนขับ
แท็กซีซ่ึง่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่”
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ข้อเสนอในการน�ารถโดยสารไฟฟา้ 
มาใช้งานในกรุงเม็กซิโกซิตี้

โครงการนี้ได้แนะน�าเส้นทางเดินรถโดยสารเส้นใหม่
บน Eje 8 Sur (หนึ่งในถนนสายหลักเข้าสู่เมือง) ซึ่งมี
เพียงรถเมล์ไฟฟ้าวิ่งอยู ่โดยมีเลนจักรยานข้างๆ 
โครงการนี้ก�าลังได้ค�ายกย่องในแง่ประโยชน์ด้านส่ิง
แวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการนี้เป็น
โครงการแรกในหลายๆโครงการเกี่ยวกับช่องทาง 
รถโดยสารตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว้เพือ่ด�าเนนิการช่องทาง
ส�าหรับรถโดยสารไฟฟ้า ข้อเสนอเส้นทาง “ไร้ซ่ึง
มลพิษ” เป็นเส้นทางยาว 22 กิโลเมตรและคาดว่าจะ
ให้บริการประมาณ 160,000 เที่ยวต่อวัน54 จากแผน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานส�าหรับ
การพฒันาเมอืงและความหนาแน่นตามเส้นทาง ซึง่รถ
โดยสารไฟฟ้าจะมาแทนท่ีรถเมล์ท่ีได้รับสัมปทานซึ่ง
ปัจจบุนัรถเมล์วิง่ไปท่ัวเส้นทาง แต่แผนดังกล่าวมแีนวโน้ม
ว่าจะเป็นภยัคกุคามต่อการกลบัมาของรถเมล์ไฟฟ้าที่
จะมาใช ้เส ้นทางที่ มีโครงสร ้างพื้นฐานที่จ�าเป ็น
เรียบร้อยแล้ว การพัฒนาเส้นทางเริ่มต้นในปี 2014 
และในปี 2016 หน่วยงานด้านการเงนิของเมอืง (C40 
Cities Finance Facility) ได้มอบเงินจ�านวนมากถึง 
“1 ล้านเหรยีญส�าหรบัความช่วยเหลอืด้านเทคนคิ” 55 
ปัจจบุนัก�าลงัมกีารศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ   

โครงการน้ีมีรูปแบบที่โดดเด่นในด้านของ "ความ
ยัง่ยนื" และ "ความทันสมยั" จากทีผู่เ้ชีย่วชาญด้านการ
ขนส่งได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งพบว่าโครงการ “มีวิสัยทัศน์
ครอบจกัรวาลและต้องใช้มนต์วิเศษ เนือ่งจากโครงการนี้
บูรณาการทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ไม่ว่าเป็นเทคโนโลยี
สะอาด การเดนิทางอย่างยัง่ยนื (เลนจกัรยาน - รถบสั) 
ความปลอดภัยทางถนน และการพัฒนาพื้นที่เมือง“ 
อีกทั้งยังตั้งใจท่ีจะ “ลดการปล่อยมลพิษท่ีเป็นควัน 

54 https://www.c40cff.org/mexico-city-eje-8
55 https://www.c40.org/press_releases/press-release-bogota-and-mexico-city-to-receive-up-to-1-million-each-in-technical-
support-for-low-carbon-resilient-transportation-infrastructure

เสยีง และอบุติัเหตุให้เป็นศนูย์” เป็นการเปิด “โอกาส
ในการสร้างเมอืงทีส่วยงามและทนัสมยั ดังนัน้ผูค้นไม่
จ�าเป็นต้องอยู่ในรถเมล์ท่ีเก่าๆ และล่าช้าอีกต่อไป” 
ท่ีมาพร้อมกับวิสัยทัศน์นี้ คือ รูปแบบการด�าเนินงาน
โดยบริษัทต่างๆที่เป็นความร่วมมือกับรัฐบาล โดยมี
การโอนการด�าเนนิงานรถโดยสารทีเ่จ้าของเป็นขบัเอง
ไปสูผู่ใ้ห้บริการในเส้นทาง ซ่ึงจะเป็นการให้บรกิารทีด่ี
ขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส�าหรับผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตามพวกเราอาจจะมองข้ามมุมมองของ
แรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ และในประเด็น
หญิงชายโดยส่วนใหญ่จะเน้นถึงประโยชน์ของสตรีใน
ฐานะผูใ้ช้บรกิารมากกว่าการเป็นคนงาน การประเมนิ
ความเป็นไปได้ทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูน่ัน้ให้ความส�าคัญ
ประเด็นด้านเทคนิค และการวิจัยพบว่าไม่มีการ
ประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้กบัคนงานท้ังในเชิงบวก
หรือเชิงลบ ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะมีปัญหาที่ยังไม่ได้
แก้ไขเกี่ยวกับการก�าจัดแบตเตอรี่และปริมาณเงิน
ลงทุนจ�านวนมากที่มีรูปแบบทางการเงินที่ซับซ้อน

คนงานส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตการ
ท�างานของตนเอง ก่อนอื่นในเรื่องของรถเมล์ใหม่มี
แนวโน้มทีจ่ะใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัส�าหรบัการบริหาร
จัดการรถ เช่น กล้องวงจรปิด ต�าแหน่งยานพาหนะ
และเคาน์เตอร์ผู้โดยสาร การเปล่ียนแปลงเหล่านีเ้ป็น
ภยัคกุคามต่อแรงงานนอกระบบในบทบาทต่างๆ เช่น 
การควบคมุตารางเวลารถโดยสาและการเรียกผู้โดยสาร 
หลายๆ คนเป็นสตรี รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าท่ีไม่สามารถ
ขึน้รถเมล์เพ่ือขายของได้ การเปล่ียนแปลงอกีประการ
หนึง่คอืการเปลีย่นจากการใช้รถโดยสารท่ีเจ้าของวิง่รถ
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เองไปเป็นบรษิทัรับเหมาช่วง ผูใ้ห้บรกิารทีเ่ป็นเจ้าของ
รถเองจะถูกแทนที่ หรือย่างน้อยจะถูกโยกย้ายไปวิ่ง
เส้นทางรอง บริษัทที่ก่อตั้งใหม่ เช่น บริษัทที่ก่อตั้ง
ส� าหรับระบบ BRT มีแนวโน ้ม ท่ีจะต ่อต ้ าน
สหภาพแรงงาน การแนะน�าบริษัทเอกชนท่ีขาดการ
ท�างานแบบเป็นมติรกบัคนงานไปสูร่ถไฟฟ้าเป็นอกีหนึง่
ในความกลัวท่ียิ่งใหญ่ที่สุดส�าหรับคนงานท่ีปัจจุบัน
ท�างานกับรถเมล์ไฟฟ้า (trolleybus) แม้ก�าลังมีการ
พจิารณาน�ารถเมล์ไฟฟ้าท่ีทันสมัยมาใช้ในเส้นทางคนงาน
ปัจจบุนักก็งัวลเกีย่วกบัการโยกย้ายไปท�างานทีล่่อแหลม
หรือเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จากประสบการณ์ที่
ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น การให้รางวัลรถแท็กซ่ีไฟฟ้า
ไปเป็น STE ในปี 2013 คนงานใหม่อาจจะถกูจ้างงาน
ทีไ่ม่ถกูครอบคลมุในข้อตกลงสภาพการจ้าง นอกจากนี้
อาจมภียัคกุคามต่อคนงานปัจจบุนัจากการจ้างเหมาช่วง 
หรอื เอาท์ซอร์สท่ีจะท�าให้ข้อตกลงและสภาพการจ้าง
แย่ลง หรอืยกเลกิรายละเอยีดข้อตกลงทีส่หภาพแรงงาน
ได้เจรจาต่อรองไว้

ส�าหรับแรงงานสตรีภัยคุกคามท่ีส�าคัญคือเครื่องเก็บ
ค่าโดยสารอัตโนมัติ ลูกจ้างสตรีส่วนใหญ่ของรถเมล์
ไฟ้ฟ้า (ร้อยละ 55) ท�างานในต�าแหน่งสนับสนุนการ
ให้บริการเดินรถและการเก็บเงิน ในขณะที่ระบบ
อตัโนมตัจิะท�าให้งานเกบ็ค่าโดยสารหายไป แต่กม็คีนงาน
สตรบีางคนทีไ่ด้รบัการคุม้ครองจากสหภาพแรงงานใน
ฐานะสมาชิกสหภาพแรงงานเอทีเอ็ม และจะถูกโอน
ไปท�างานอื่น อย่างไรก็ตามพวกคนงานสตรีที่ท�างาน
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน 
และผู ้จัดการสถานีที่ ไม ่ได ้รับการคุ ้มครองจาก
สหภาพแรงงานมีแนวโน้มที่จะตกงานสูง

อย่างไรก็ตามการน�ารถเมล์ไฟฟ้ามาใช้ยังสามารถเปิด
โอกาสให้สตรีได้มีอาชีพในการท�างานในต�าแหน่งงาน
ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเ ในปัจจุบันยังไม่มีพนักงานขับรถ

รถเมล์ไฟฟ้าสตรี ซึ่งรถเมล์ไฟฟ้านั้นต้องใช้ก�าลังกาย
มากในการควบคุมดึงสายคันโยก และพนักงานขับรถ
ชายบางคนสูญเสียนิ้วมือจากการท�างานนี้ รถเมล์
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยสูง
และใช้งานง่าย รวมถงึมรีะบบอตัโนมติัเพ่ือยกและลด
คันโยก 'เพียงกดปุ่ม' ด้วยการลงทุนการออกแบบ
รถเมล์ไฟฟ้าแบบใหม่นั้นจะท�าให้การควบคุมรถ
สามารถท�าได้ง่ายและปลอดภัยกว่าในการใช้งานกว่า
รถในรูปแบบเดิม

สหภาพแรงงานเอทีเอ็มได้ด�าเนินการรณรงค์และ
ประสบความส�าเร็จในการสนับสนุนรถเมล์ไฟฟ้ารุ่น
เก่าที่ถูกคุกคาม ภายใต้แบนเนอร์ 'ปกป้องรถเมล์
ไฟฟ้า' กิจกรรมคร้ังมีสตรีจ�านวนมากเข้าร่วมรวมถึง
สตรีหนุ่มสาวที่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดใหม่ๆ
ส�าหรบัการรณรงค์ การรณรงค์นีแ้สดงให้เหน็ถงึความ
เป็นไปได้ในการสร้างความยัง่ยนืของของรถเมล์ไฟฟ้า 
เนื่องจากคุ้มค่ากับการลงทุนและเมื่อเทียบค่าใช้จ่าย
กับศักยภาพของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ เครื่องมือส�าคัญของ
การรณรงค์คือการส�ารวจความคิดเห็นของผู้โดยสาร
ซ่ึงผลการส�ารวจระบุว่าประชาชนให้การสนับสนุน
รถเมล์ไฟฟ้าอย่างท่วมท้นทั้งผู้โดยสารหญิงและชาย 
และการมีข้อมูลเก่ียวกับการสนับสนุนรถเมล์ไฟฟ้า
ของประชาชนมีความส�าคัญอย่างมากในการดึง 
ผู้โดยสารเข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการ
รณรงค์และท�าให้การรณรงค์ได้รับความสนใจ

เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลโดยความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่
ให้เงินลงทุนจ�านวนมากอย่างมีนัยะส�าคัญ จึงเป็น
โอกาสส�าคญัทีส่หภาพแรงงานในการรณรงค์และการ
มีส่วนร่วมในฐานะผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อส่ง
อทิธิพลต่อการก�าหนดนโยบายส�าหรบัแรงงาน ซึง่ควร
มวีตัถุประสงค์ในการมส่ีวนร่วมของสตรีในทุกบทบาท
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เคปทาวน์: จาก BRT ไปสู่ IRT  

เมอืงเคปทาวน์ รูด้ว่ีาพวกเขาจะไม่สามารถทีจ่ะแทนทีร่ะบบขนส่งสาธารณะด้วย
ระบบ BRT ได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการในตอนแรก ซึ่งหมายความว่า MyCiti 
ซึ่งเป็นระบบ BRT จะมีบทบาทที่เล็กกว่าภายในระบบขนส่งมวลชนแบบ
บูรณาการ (IRT) โดยเหตุผลได้แก่: ค่าใช้จ่ายที่สูงของโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น
ส�าหรบัช่องทางและสถานี ข้อเทจ็จริงทีว่่าเมอืงเคปทาวน์ซึง่เหมอืนกับเมอืงอืน่ๆ 
ในแอฟริกาใต้ที่มีจ�านวนความหนาแน่นของประชากรในบางพื้นที่น้อยจึงส่งผล
ให้มีจ�านวนผู้โดยสารต�่าในบางเส้นทาง ผลกระทบของการวางแผนเชิงพื้นที่ภาย
ใต้การแบ่งแยกสผีวิพบว่ามปีระชากรผวิด�ากระจกุตวัอยูใ่นเขตนอกใจกลางเมอืง 
และข้อเท็จจริงที่ว่ารถไฟและรถมินิบัสยังคงเป็นรูปแบบการคมนาคมที่ถูกที่สุด
และได้รับความนิยมใช้มากที่สุดส�าหรับคนส่วนใหญ่

ด้วยเหตุผลเหล่านี้เมืองต่างๆจึงได้ท�าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวิธีการที่เปิด
ตัว MyCiti ในระยะที่สองโดยมีการตัดสินใจที่จะใช้ป้ายรถเมล์และโครงสร้างพื้น
ฐานที่มีอยู่แทนที่จะสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกขึ้นมาใหม่ที่เกิดขึ้นจากการท�า
ระยะแรก ซึง่มผีลกระทบต่อการขยายการรบัรูว่้า MyCiti เป็นบรกิารส�าหรบัผูใ้ช้
ระดบักลางด้วยสถานีอัจฉรยิะและช่องทางเฉพาะของระยะแรกทีจ่�ากดัอยูใ่นพืน้ที่
ชั้นกลาง ระบบหลายรูปแบบ/แบบผสม (multi-modal/hybrid system) ได้
รบัการยอมรบัว่าจะช่วยให้รถเมล์ BRT มปีระสิทธภิาพขึน้และมแีผนการทีจ่ะเข้า
ควบคมุการท�างานของรถไฟด้วย เพือ่สร้างระบบแบบบรูณาการ หน่วยงานขนส่ง
ในเมืองก�าลังส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัทเดินรถ (VOCs) ซึ่งถูกมอง
ว่าเป็นวิธีการที่จะท�าให้เกิดประสิทธิภาพในระยะยาวในระบบ

จ�านวนพนกังานขบัรถสตรีทีท่�างานในระบบ BRT น้ันสงูกว่าจ�านวนพนักงานขับ
รถสตรใีนรถมินบิสั รถไฟหรอืรถบสัแบบดัง้เดมิ ดงันัน้หาก BRT เป็นองค์ประกอบ
ที่เล็กกว่าของระบบ IRT มันอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อจ�านวน
การจ้างงานสตรีโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิง่คอืพนกังานขบัรถและหน่วยงานก�ากบั
ดูแล ผลกระทบมันส่งเสริมความเข็มแข็งสาขาแท็กซี่ที่ถูกครอบง�าโดยผู้ชาย
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“ รูปแบบของความสัมพันธ์ของการจ้างงานของบริษัทแพลตฟอร์มบ่งบอกถึง 
ความท้าทายในเรือ่งสิทธิของแรงงานและองค์กร สหภาพแรงงานบางแห่งถูกท้าทาย 
ในด้านกฎหมายทีแ่ตกต่างกันไป แต่บริษัททีใ่ห้บริการเรียกแท็กซี ่เช่น Uber ก�าลัง
ประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ของการท�างานแพลตฟอร์มส�าหรับสตรี โดยอ้างว่ารูปแบบ
การท�างานดังกล่าวช่วยให้สามารถเข้าถึงโอกาสการจ้างงานทีย่ืดหยุ่นและเสริมสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึน้ ”

การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการแพลตฟอร์มรถแท็กซี่
ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ส�าคัญส�าหรับวิธีการ
คมนาคมในเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการแท็กซี่ใน
รูปแบบด้ังเดิมที่ได้ด�าเนินการให้บริการจนถึงปัจจุบัน  
รูปแบบของความสัมพันธ์ของการจ้างงานของบริษัท
แพลตฟอร์มบ่งบอกถึงความท้าทายในเร่ืองสิทธิของ
แรงงานและองค์กร สหภาพแรงงานบางแห่งถูกท้าทายใน
ด้านกฎหมายที่แตกต่างกันไป แต่บริษัทท่ีให้บริการเรียก
แท็กซ่ี เช่น Uber ก�าลังประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ของ
การท�างานแพลตฟอร์มส�าหรับสตรี โดยอ้างว่ารปูแบบการ
ท�างานดังกล่าวช่วยให้สามารถเข้าถึงโอกาสการจ้างงานที่
ยืดหยุ่นและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น ใน
รายงานส่วนนี้เป็นการตรวจสอบขอบเขตของการท�างาน
แท็กซี่แพลตฟอร์มใน 5 เมืองรวมถึงในกลุ่มของสตรี และ
พิจารณาทั้งโอกาสและความเสี่ยงจากการท�างานของ
แพลตฟอร์ม
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“ ในขณะทีม่ันเป็นเรือ่งยากทีจ่ะประเมินจ�านวนของสตรีทีท่�างานเป็นคนขับส�าหรับ
บริษัทแพลตฟอร์ม แต่ดูเหมือนว่าตัวจะมีจ�านวนตัวเลขก�าลังเพ่ิมขึน้  
ในปีทีผ่่านมาจ�านวนสตรีทีท่�างานให้กับ Grab ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
เพ่ิมสูงขึน้กว่า 230 เปอร์เซ็นต์”

7.1 ขอบเขตของงานแพลตฟอร์ม 
ที่เกี่ยวกับการขับขี่

บริษัทที่ให้บริการเรียกแท็กซี่ก�าลังขยายตัวในทุกเมืองใน
การณศึีกษานี ้ยกเว้นในกรงุเทพมหานคร Uberได้ถอนตวั
ออกจากการด�าเนินงานในประเทศไทยในปี 2018 ตาม
ประกาศจากกรมการขนส่งทางบกในเดอืนพฤศจกิายน ในปี 
2014 ว่า Uber ผิดกฎหมายโดยอ้างว่า ยานพาหนะที่ใน
การรับผู้โดยสารของ Uber ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ในประเทศไทย วิธีการคิดค่าบริการไม่ถูกต้องและผู้ขับขี่ 
Uber ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง56 อย่างไรก็ตาม
บรษิทัแพลตฟอร์มยงัคงเปิดให้บรกิารเนือ่งจากการด�าเนนิ
งานของ Uber ได้ถูกเทกโอเวอร์โดยบริษัทแพลตฟอร์ม 
Grab ซึง่ในปัจจบุนัมกีารให้บรกิารด้านอาหารและบริการ
จัดส่งอื่นๆ ภายใต้แบนเนอร์ Grab บริการ GrabTaxi ให้
บริการรถแท็กซี่ทั่วไปซึ่งผู้โดยสารสามารถเรียกรถผ่าน
แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้มีการให้บริการ
ยานพาหนะส่วนตวัโดยให้บรกิารผ่าน GrabCar (คล้ายกบั
โมเดล Uber) และมแีอพพลเิคชัน่เรยีกมอเตอร์ไซค์รบัจ้าง 
GrabBike อย่างไรกต็าม GrabCar และ GrabBike ยงัไม่ได้
รบัอนญุาตให้ใช้งานในประเทศไทย เนือ่งจากยานพาหนะ
ส่วนบคุคลทีไ่ม่ได้ท�าการลงทะเบียนกบักรมการขนส่งทางบก
เพือ่การรบัจ้าง เช่นเดยีวกบัในประเทศอืน่ๆ และมกีารเกิด
ความไม่พงึพอใจจากผูใ้ห้บริการรถแทก็ซ่ีและมอเตอร์ไซค์
รับจ้างที่มีอยู่แล้วไม่ต้องการให้ Grab เข้ามามีบทบาทใน
สาขาขนส่งสาธารณะ

56 Wikipedia, retrieved 9 August 2018; https://en.wikipedia.org/wiki/Uber#Thailand
57 Lehr 2017

สถานะทางกฎหมายของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ยังไม่
ชัดเจนในโบโกตา Uber เข้าสู่โคลัมเบียในปี 2013 และมี
คนขับประมาณ 83,000 คน แต่อย่างไรก็ตาม Uber และ
แพลตฟอร์มอืน่ๆ เช่น แคบบฟิาย (Cabify) พแีคบ (Picap) 
และ บีท (Beat) ไม่มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน 
เนือ่งจากการให้บรกิารขนส่งโดยรถยนต์ส่วนตัวนัน้ไม่ถกูต้อง
ตามกฎหมายในโคลัมเบยี คนขับจะโดนค่าปรับและมีการห้าม
ใช้รถและใบอนญุาตขบัข่ีของพวกเขาซ่ึงจะถกูระงบัใช้เป็น
เวลา 6 เดือน Uber ยังคงครองตลาดการเรียกรถผ่าน
แพลตฟอร์มในโบโกตา แต่แพลตฟอร์มล่าสุดเช่น Picap 
(ส่วนใหญ่ใช้ส�าหรับให้บริการรถจักรยานยนต์) และ Beat 
มอีตัราค่าจ้างทีด่กีว่าส�าหรบัคนขบั แต่อย่างไรก็ตามมีก็ยงั
ความกงัวลว่าส่ิงเหล่านีอ้าจเป็นเงือ่นไขเริม่ต้นในการดงึดดู
คนขบัซึง่โดยทัว่ไปจะเปลีย่นไปเมือ่แพลตฟอร์มนัน้เติบโตข้ึน

อย่างไรก็ตามเมืองเม็กซิโกซิต้ีได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
เมืองทีค่กึคกัทีส่ดุในโลกของ Uber โดยมคีนขบั 50,000 คน57 
ด�าเนนิงานให้บรกิารมาตัง้แต่ปี 2013 และยงัมบีรษิทัอ่ืนๆ
อีกหลายแห ่งที่ด�าเนินการแท็กซี่ส ่วนตัวผ ่านแอพ
แพลตฟอร์มแม้ว่า Uber ยังคงเป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุด 
Cabify เริม่ให้บรกิารในปี 2013 ซติีไ้ดรฟ์ (CityDrive) เริม่ให้
บริการในปี 2016 และ เลาไดรฟ์ (Laudrive) และ ดิด้ี 
(Didi) เริม่ให้บรกิารในปี 2017 และ 2018 ตามล�าดับ โดย
ทั้ง 2 บริษัทด�าเนินธุรกิจรูปแบบที่ให้บริการทั้งรถแท็กซี่
และรถยนต์ส่วนตัว ส่วนอีซ่ีแท็กซ่ี (Easy Taxi) เริ่มให้
บริการตั้งแต่ปี 2013 และ แท็กซี่ฟาย (Taxify) เริ่มให้
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บรกิารในปี 2017 นอกจากนี ้3 บรษิทัทีเ่ป็นสญัชาตเิมก็ซิ
กัน คือ เออร์เบินร์ (Urban) เจ็ตตี้ (Jetty) และ บัสซี่ 
(Bussi) ให้บริการรถแท็กซี่โดยรวมด้วยบริการรถรับส่งใน
เส้นทางเฉพาะ โดยปกติแล้วพวกเขาจะเชื่อมโยงผู้คนจาก
ย่านทีห่่างไกลกบัย่านการเงนิหลกั Laudrive มคีวามโดดเด่น
ในการให้บรกิารส�าหรับสตรเีท่านัน้และให้บรกิารโดยคนขับ
สตร ี(ดกูรอบใน 'Laudrive: สตรขีบัรถส�าหรบัผู้โดยสารสตรี
ในเม็กซิโกซิตี้')

ในเคปทาวน์บริษัทหลักสองแห่งที่ เกี่ยวข้องกับงาน
แพลตฟอร์มคือ Uber และ Taxify และบริษัทที่ 3 คือ 
Cabbi ให้บริการเฉพาะในโจฮันเนสเบิร์ก Uber เริ่มให้
บรกิารในโจฮนัเนสเบิร์กในปี 2013 และมกีารขยายตวัอย่าง
รวดเร็วไปยังเมืองหลักอื่นๆ รวมถึงเคปทาวน์ด้วย โดย
ปัจจบุนัมคีนขบัประมาณ 4,000 คน Taxify เพิง่เริม่ด�าเนนิ
การให้บริการเมื่อเร็วๆนี้ในปี  2017 ประมาณการณ์ว่า 
Taxify ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 15 จาก Uber 
โดย Uber และ Taxify ส่วนใหญ่มีการแข่งขันในตลาด
ส�าหรับการให้บริการรถแท็กซี่แบบมิเตอร์มากกว่าการ
ขนส่งสาธารณะ

บรษิทัแพลตฟอร์มหลายแห่งด�าเนนิงานในกรงุไนโรบ ีรวมถงึ 
Uber Taxify Little Cab Pewin Fone Taxi ShareCab 
Mondo Nyumbani และ Ubabi van ในขณะที่ยังไม่มี
ตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจ�านวนคนขับ ความ
พยายามในปัจจบุนัในการจดัท�าเอกสารเกีย่วกบัคนงานซ่ึง

58 Grab (2017) Women outside the box, accessed 9 July 2018 from https://www.grab.com/th.

เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูลที่แบ่งกรุงไนโรบีออกเป็น
โซน คนงานจะได้รับการก�าหนดโดยการใช้สติกเกอร์ที่มี
รหัสเฉพาะของคนขับที่จะแสดงบนยานพาหนะเพื่อไว้ใช้
ส�าหรับระบุตัวตนของพวกเขา การประมาณการปัจจุบัน
ของจ�านวนผู้ขับมีตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 คน คนงาน
ถูกจัดหมวดหมู่เป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้ คนขับที่ขับรถ
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ คนขับที่เป็นเจ้าของรถและขับรถ
ตนเอง และหุ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของรถแต่ไม่ขับรถพวกเขา
จะจ้างพนักงานขับรถแทน 

ในขณะที่มันเป็นเรื่องยากที่จะประเมินจ�านวนของสตรีที่
ท�างานเป็นคนขับส�าหรับบริษัทแพลตฟอร์ม แต่ดูเหมือน
ว่าตวัจะมจี�านวนตวัเลขก�าลงัเพิม่ขึน้ ในปีทีผ่่านมาจ�านวน
สตรีท่ีท�างานให้กับ Grab ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่ม
สูงข้ึนกว่าร้อยละ 230 ด้วยระยะทางท่ีคนขับสตรใีช้ในการ
เดินทางเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 570 จากมกราคม 2017 ถึง 
มกราคม  2018 แสดงให้เหน็ถึงความมัน่ใจของสตรใีนการ
เลือกงานนี้58 

นอกจากนี้ยังมีคนขับสตรีจ�านวนมากขึ้นท่ีเข้ามาท�างาน
แพลตฟอร์มในกรุงไนโรบี โดยมีคนขับรถประมาณร้อยละ 
10 เป็นสตรี ตัวอย่างเช่น ใน Little Cab มีสตรีประมาณ 
500 คน จากทัง้หมด 5,000 คน ใน Pewin มจี�านวนน้อยกว่า
โดยผู้ขับขี่ 20 คน จากทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ 700 คน
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ถงึแม้ว่าจะไม่มข้ีอมลูเกีย่วกับจ�านวนคนขับสตรขีอง Uber 
และคนขับของ Taxify ในเคปทาวน์ แต่ก็สันนิษฐานได้ว่า
พวกเขาเป็นผู้ชายโดยส่วนใหญ่ซึ่งมีคนขับ Uber กว่า 
4,000 คน ในเคปทาวน์ ในปี 2016 นักวิจัยด้านวิชาการ
ได้สอบถามข้อมลูจากแหล่งท่ีบอกว่ามคีนขับสตรปีระมาณ 
100 คนเท่านัน้59 และคนขับรถ Uber หลายคนในเคปทาวน์
เป็นคนชาตอิืน่ๆ เช่น ซมิบับเว มาลาว ียกูนัดา คองโก และ
แองโกลา60 

ไม ่มีตัวเลขอย่างเป ็นทางการส�าหรับจ�านวนคนขับ
แพลตฟอร์มในเมก็ซโิกซติี ้และดงันัน้จงึไม่มตีวัเลขส�าหรบั
คนขับสตรี แต่อย่างไรก็ตามมีการประมาณการจาก
สัมภาษณ์ท�าให้ได้รับข้อมูลมาว่า อัตราการมีส่วนร่วมของ
สตรีในผู้ประกอบการแพลตฟอร์มเอกชนอยู่ที่ร้อยละ 8 
ตัวเลขรวมกันระหว่างแท็กซี่และผู้ประกอบการเอกชนที่
ร้อยละ 5 และร้อยละ 0 ในหมู่คนขับรถรับจ้างแบบเก็บผู้
โดยสารรายทาง การขาดผู ้แทนในครั้งนี้อาจเกิดจาก
วตัถปุระสงค์ของการจ้างผูด้�าเนนิการของผูป้ระกอบการท่ี
เป็นเจ้าของรถในปัจจบุนั จงึจ�าลองแบบทีม่อียูข่องงานทีม่ี
การท�างานของผู้ชายที่โดดเด่นกว่า

ในขณะที่กรอบการก�ากับดูแลอาจจ�ากัดการขยายตัวของ
การท�างานแพลตฟอร์มในบางบรบิท ดเูหมอืนจะมข้ีอโต้แย้ง
ทางธุรกิจส�าหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยคนขับสตรีซ่ึง
ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ตามที่ระบุในรายงาน
ส่วนที่ 5.4 ความปลอดภัยของผู้โดยสารสตรีเป็นเรื่องที่
ส�าคัญ ในกรุงไนโรบี Little Cab ให้ลูกค้าเลือกคนขับรถ
ชายหรือหญิงได้ และลูกค้าของ Pewin ประมาณร้อยละ 

59 Geitung, I. (2017). Uber drivers in Cape Town: Working conditions and worker agency in the sharing economy. Masters thesis, 
Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo.
60 Makelane, H. & Mathekga, J.M. (2017). Radical Innovation, Uber-hailing transport and its impact: A Case study of Uber business in 
Cape Town, South Africa. IN International Journal of Advanced Research 5 (10)

52 เป็นสตร ีงานวจิยัในกรงุเทพมหานครพบว่าคนขบัสตรี
มกัจะได้รบัมมุมองในเชงิบวกจากลกูค้าและผูใ้ห้สัมภาษณ์
รายงานว่าผูโ้ดยสารส่วนใหญ่รูส้กึประหลาดใจท่ีพบคนขบั
สตร ีในขณะทีช่าวต่างชาตมิกัจะรูส้กึประทบัใจทีไ่ด้เหน็คน
ขับสตรี เหตุผลในการจัดตั้ง Laudrive บริษัทส�าหรับสตรี
โดยเฉพาะในเม็กซิโกซิต้ีคือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
ปลอดภยัของผูโ้ดยสารสตรแีละคนขบัรถสตรเีอง (ดทูีช่่อง 
"Laudrive: สตรขีบัรถส�าหรบัผูโ้ดยสารสตรใีนเมก็ซโิกซติี'้)

แพลตฟอร์มดิจิตอลยังคงมีการจ้างคนงานท่ีท�างานใน
ส�านกังานซ่ึงการเป็นผูแ้ทนของสตรมีกัจะสงู ในกรงุไนโรบี
สดัส่วนสตรต่ีอผู้ชายในงานธรุการอยูท่ี ่1: 1 ใน Little Cab 
และในขณะที ่Pewin มจี�านวนสตรคีดิเป็นร้อยละ 70 ของ
พนักงานในแผนกบัญชี ในโบโกตามีรายงานว่าคนงาน
ธรุการสตรีในบริษทัแพลตฟอร์มได้รับการฝึกอบรมในเรือ่ง
ปัญหาเร่ืองประเด็นหญงิชายไปพร้อมๆ กบัเพือ่นร่วมงานชาย 
และการฝึกอยรมการพัฒนาทักษะความเป็นผู ้น�าเพื่อ
สนับสนุนพวกเขาให้เข้าสู่ต�าแหน่งบริหาร การฝึกอบรม 
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมจัดส�าหรับคนขับ
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LAUDRIVE: สตรีขับรถส�าหรับ 
ผู้โดยสารสตรีในเม็กซิโกซิตี้

Laudrive เปิดตัวในปี 2015-2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรถแท็กซี่ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้บริการ
สตรีและคนงานในเม็กซิโกซิตี้ บริษัทได้รับความนิยมหลังการเกิดเหตุที่มีการรายงานอย่างกว้างขวางในกรณี
คนขับผู้ชายของบริษัทแพลตฟอร์มอื่นท�าการข่มขืนและฆ่าผู้ใช้บริการสตรี อัตราการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน
เพ่ิมขึ้นแบบทวีคูณ โดยพื้นฐานของ Laudrive คือคนขับและผู้ใช้บริการทุกคนเป็นสตรี เนื่องจากใช้กลยุทธ์
ความปลอดภัยส�าหรับคนขับสตรี คนขับชายไม่สามารถเข้าร่วมขับรถได้ แต่หลังจากได้รับการจัดอันดับท่ีดี
จากผู้ใช้บริการสตรี 20 คน ผู้ชายอาจได้รับอนุญาตให้สามารถโดยสารไปด้วยกันได้

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีสหภาพแรงงานแต่ Laudrive มี
ความกระตือรือร ้นที่จะสร้างความแตกต่างจาก
แพลตฟอร์มอื่น โดยเสนอเงื่อนไขการท�างานท่ีดีกว่า::

 • แพลตฟอร์มพยายามท่ีจะเติบโตเคียงข้างคนงานของ
พวกเขา ตระหนกัว่าคนขบัขาดสทิธปิระโยชน์ด้านความ
มั่นคงทางสังคม บริษัทได้อบรมและยืนยันถึงความ
ส�าคัญของการออมเพื่อการเกษียณ คนงานมีหลักสูตร
ฝึกอบรมตามความต้องการอื่นๆ (ตัวอย่างเช่นในการ
ตรวจหามะเร็งเต้านม)

 • คนขับจะไม่ถูกบล็อกโดยอัตโนมัติหรือตัดการเชื่อมต่อ
บนพ้ืนฐานของความคิดเห็นเชิงลบของลูกค้า เมื่อผู้ใช้
ร ้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ คนงานจะได้รับการ
ปรึกษาเพือ่ให้ได้ภาพลกัษณ์ทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้ พวกเขาจะ
ถกูยกเลกิการเชือ่มต่อเมือ่เกดิปัญหาซ�า้ๆ ส�าหรบัปัญหา
ที่เกิดจากทักษะ Laudrive จะให้การฝึกอบรมเพิ่มเติม 
และบริษัทพบว่าวิธีการน้ีให้ผลลัพธ์ท่ีดีในการเอาชนะ
ความท้าทาย

 • Laudrive เช่ือว่าระบบดิจิตอลควรมีข้อจ�ากัดบาง
ประการเพื่อหลีกเล่ียงการลดทอนความเป็นมนุษย์ 
บริษัทมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะให้ความสนใจส่วนบุคคล
ไม่ใช่การได้รับค�าตอบจากเครื่องตอบรับ สิ่งนี้เป็นไปได้
ในขณะจ�านวนคนขับยังมีขนาดเล็กอยู่ 

บริษัทมีคนขับสตรีประมาณ 300 คนซ่ึงจ�ากัดการเข้า
ถึงการเงินเพ่ือการขยายตัว โมเดลธุรกิจยังน�าเสนอ
ความท้าทายที่ส�าคัญเพิ่มเติม: 

 • ตัง้เป้าหมายในการดึงส่วนแบ่งลกูค้าเพยีงครึง่เดยีวของ
ตลาดหรือน้อยกว่า โดยพิจารณาว่าสตรีมีการเข้าถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีน้อยกว่า

 • การเข้าถึงแรงงานสตรีถูกจ�ากัดด้วยความรับผิดชอบที่
ไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งจ�ากัดช่ัวโมงท�างานและระดับรายได้ 
นอกจากนีค้วามไม่ปลอดภัยยงัขดัขวางสตรใีนท�างานใน
เวลากลางคืนขณะที่ความต้องการมีมากขึ้น

 • สตรบีางคนมโีอกาสน้อยทีจ่ะใช้เทคโนโลยไีด้ส�าเรจ็ ดงันัน้
พวกเขาจ�าเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรมการใช้งาน
อุปกรณ์ดิจิตอล

แม้จะมีข้อจ�ากัดเหล่านี้ ตัวอย่างของ Laudrive แสดงให้เห็นถึงรูปแบบท่ีช่วยในการเอาชนะปัญหาของการ 
ขบัแทก็ซีบ่นแพลตฟอร์มส�าหรบัสตร ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเร่ืองความปลอดภยั บริษัทพยายามท่ีจะเสนอรปูแบบ
การจ้างงานที่ดีกว่าบริษัทที่ให้บริการเรียกแท็กซี่อื่นๆ และให้ความใส่ใจต่อข้อกังวลใหญ่ของคนงาน สิ่งนี้เป็นไป
ได้ในขณะที่องค์กรยังมีขนาดเล็กต้องคอยดูว่าบริษัทจะรักษาส่ิงเหล่านี้ได้หรือไม่หากบริษัทเติบโตขึ้น เพิ่มเติม
ส�าหรับการพัฒนา คือการมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนของแรงงาน น่าสนใจท่ีจะรอดูว่าโมเดล
ของ Laudrive จะกลายเป็นพิมพ์เขียวส�าหรับการท�างานเป็นคนขับบนแพลตฟอร์มในเมืองอื่นหรือไม่
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7.2 โอกาสและอุปสรรคส�าหรับสตรี
ในการท�างานเป็นคนขับรถ
แพลตฟอร์ม

7.2.1 ความยืดหยุ่นและชั่วโมงท�างาน

หนึง่ในเหตุผลหลกัท่ีสตรเีข้ามาท�างานในแพลตฟอร์มนีค้อื
ความยดืหยุน่ของตารางการท�างาน  ซึง่สนบัสนนุข้อค้นพบ
จากการส�ารวจคนขับ Uber โดยบรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ ดังกล่าวถึงในรายงานส่วนที่ 2 สตรีในกรุงไนโรบี
พบว่าการท�างานบนแพลตฟอร์มมีการท�างานที่ยืดหยุ่น
พร้อมสิทธิประโยชน์ที่คนขับสตรีไม่ต้องมองหาผู้โดยสาร 
คนขับสตรีสังเกตว่า:

“…ในงานนี้คุณสามารถเริ่มและเลิกงานได้ทุกเวลา
ที่ต้องการ นิ บิดี ยาโก (Ni bidii yako มันเป็น
ความสามารถของคุณในการท�างานหนัก) มันไม่
เหมอืนงานมาตตูทูีค่ณุต้องเริม่แต่เช้าและเลกิงานสาย” 

คนขับรถสตรี กรุงไนโรบี

ในท�านองเดียวกันผู้สัมภาษณ์สตรีในกรุงเทพมหานครได้
รายงานว่าทัง้ชัว่โมงการท�างานทียื่ดหยุน่และรายได้เพ่ิมเติม
เป็นเหตุผลในการเลือกงานนี้ การหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม
เป็นเหตุผลส�าคัญส�าหรับคนขับสตรีที่ให้สัมภาษณ์ในกรุง
โบโกตา ซ่ึงตกอยู่ในกลุ่ม 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสตรีท่ี
ต้องการกลับไปท�างานหลังจากมีครอบครัว นักเรียนและ
สตรอีืน่ๆ ทีต้่องการหารายได้เพิม่ การเข้าร่วมเป็นเร่ืองง่าย
ตั้งแต ่ขั้นตอนการลงทะเบียนที่ ไม ่ซับซ ้อนและไม่มี 
ข้อก�าหนดในเรื่องเพศหรืออายุ

อย่างไรก็ตามการวิจยัจากทุกเมอืงยนืยนัว่าสตรทีกุคนไม่ได้
รบัประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนัจากโอกาสทีเ่ปิดให้จากงาน
แพลตฟอร์มนี ้ประสบการณ์จากเมก็ซโิกซิตีช้ีใ้ห้เหน็ว่าสตรี

ชนชั้นกลางได้รับประโยชน์มากที่สุด สตรีจากชนชั้นกลาง
ล่างมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่
ไม่ใช่ผู้ท่ีได้รับประโยชน์เพียงผู้เดียวโดยทั่วไปแล้วจะต้อง
ท�างานโดยเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง ปกติแล้วพวกเขาจะเป็น
สตรีอายุน ้อยและโดยส ่วนใหญ่มี ลูกซ่ึงการท�างาน
แพลตฟอร์มนีส้ร้างรายได้เสรมิและการพึง่พาตนเองได้เพิม่
ขึน้ สตรชีนชัน้กลางระดบับนมแีนวโน้มท่ีจะเข้ามาในฐานะ
เจ้าของรถซึง่มรีถมากกว่า 2 คนัโดยปกตแิล้วจะเป็นผู้ดแูล
กิจการและจ้างผู้ชายให้ขับรถ พวกเขามักจะมีงานประจ�า
อื่นและมักจะอยู่ในต�าแหน่งสูงในภาครัฐ เอกชนหรือเป็น
ผู้ประกอบการ

ในทางตรงกันข้าม สตรีชนชั้นแรงงานในเมืองส่วนใหญ่ได้
รบัประโยชน์น้อยทีส่ดุจากการท�างานบนแพลตฟอร์มนีโ้ดย
เฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีต้่องการท�างานเตม็เวลา พวกเขาท�างาน
ภายใต้เงือ่นไขทีล่่อแหลมทีม่รีายได้ต�า่และต้องท�างานอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมง เพื่อให้ได้รายได้เพียงพอที่จะอยู่รอด จะ
สังเกตเง่ือนไขท่ีคล้ายกนัในเคปทาวน์ซ่ึงการวจัิยพบว่าคนขบั 
Uber ต้องท�างานเป็นเวลานานมากเพือ่ให้มรีายได้เพยีงพอท่ี
จะอยู่รอด โดยส่วนใหญ่ขับรถประมาณ 9 ถึง 12 ชั่วโมง
ทกุวนั และในกรุงไนโรบมีกีารแข่งขนัอย่างหนกัระหว่างคน
งานในแพลตฟอร์มเนื่องจากบริษัทใช้การตัดราคากันเอง
เพื่อแย่งผู ้โดยสารท�าให้ส่งผลต่อรายได้ที่ต�่า คนงาน
แพลตฟอร์มรวมถงึสตรจีะต้องท�างานเป็นเวลานาน 15 - 18 
ชั่วโมง เพื่อหารายได้ให้เพียงพอ ข้อมูลที่ได้รับชี้ให้เห็นว่า
คนงานแพลตฟอร์มหลายคนมไีด้รับอบุติัเหตุ บางรายร้าย
แรงถงึเสยีชวีติอนัเน่ืองจากความเหนือ่ยล้าจากการท�างาน

อย่างไรก็ตามคนขับสตรีอาจไม่สามารถท�างานเป็นเวลา

“ หนึง่ในเหตุผลหลักทีส่ตรีเข้ามาท�างานใน
แพลตฟอร์มนีค้ือความยืดหยุ่นของตารางการ
ท�างาน”
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นานได้ เน่ืองจากความรบัผดิชอบต่อครอบครวั ผูใ้ห้ข้อมลู
ส�าคัญระบุว่า:

“…ชัว่โมงการท�างานไม่เป็นทีน่ยิมส�าหรบัคนขบัสตรี 
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ลูกค้าบางรายทั้งชาย
และหญิงต้องการเรยีกใช้คนขบัผูช้ายในตอนกลางคนื
เพือ่เหตผุลด้านความปลอดภยั พวกเขารูส้กึปลอดภยั
มากขึ้นเมื่อคนขับเป็นผู้ชายตอนกลางคืน” 

ผู้จัดการบริษัทรถแท็กซี่ กรุงไนโรบี

61 Mexico City Future of Work for Women in Public Transport draft report for ITF, August 2018. 

7.2.2. การเข้าถึงยานพาหนะและเทคโนโลยี

ประเด็นส�าคัญส�าหรับคนขับแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยก่อนหน้านี้คือการเป็นเจ้าของรถยนต์ การ
สมัภาษณ์ยนืยนัว่าความเป็นไปได้ของรายได้ทีส่มเหตสุมผล
จะขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของรถยนต์เนื่องจากการใช้รถเช่า
นั้นไม่ได้ผลก�าไรเสมอไป แต่สตรีมีการเข้าถึงการเป็น
เจ้าของรถน้อยกว่า ในกรงุโบโกตาร้อยละ 28 ของครวัเรอืน
ทีม่ผีูช้ายเป็นหวัหน้าครอบครวัมรีถยนต์อย่างน้อยหนึง่คัน
เปรียบเทียบกับร้อยละ 13 ของครัวเรือนที่มีสตรีเป็น
หัวหน้าครอบครัว ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าส�าหรับหัวหน้า
ครอบครวัสตรจีะมรีถยนต์น้อยกว่า ในท�านองเดยีวกนัสตรี
ในเคปทาวน์โดยทัว่ไปมสีทิธิเ์ข้าถงึการเงนิน้อยกว่าเพือ่ซือ้
รถยนต์ที่เหมาะส�าหรับการขับรถส�าหรับ Uber ซึ่งต้องใช้
รถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน ปี 2013 ผลจากการสัมภาษณ์ใน
เมก็ซิโกซิต้ียนืยนัว่าสตรมีโีอกาสน้อยกว่าทีจ่ะเป็นเจ้าของ
รถยนต์เอง ดังนัน้การท�างานแพลตฟอร์มนีจ้งึให้ประโยชน์
สูงสุดแก่สตรีชนชั้นกลางที่มีรถยนต์หรือใช้รถยนต์ของ
ครอบครัว ซึ่งนี้ไม่ใช่โอกาสส�าหรับสตรีทุกคน

เช่นเดียวกับการเข้าถึงการเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ไม่เท่ากัน
ในและการกู้ยืม หรือสินเชื่อทางการเงินเพื่อซ้ือรถยนต์ 
สตรีเผชิญกับช่องว่างในการใช้เทคโนโลยีและความเป็น
เจ้าของรถยนต์เมื่อเทียบกับผู้ชาย  อย่างไรก็ตามจะเกิด
ความแตกต่างอย่างส้ินเชิงระหว่างสตรีท่ีมีการศึกษาต�่า
และสตรีที่มีการศึกษาสูง ตามตัวเลขจากเม็กซิโก ในขณะ
ท่ีสตรีท่ีมีการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 96 มีโทรศัพท์มือถือ 
ร้อยละ 90 มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและร้อยละ 88 มีการ
เข้าถงึอนิเทอร์เนต็ ตัวเลขทีเ่กีย่วข้องลดลงเป็นร้อยละ 65 
ร้อยละ 50 และร้อยละ 45 ตามล�าดับส�าหรับสตรีที่มีการ
ศึกษาในระดับต�่า.61

“ สตรีชนชั้นแรงงานในเมืองส่วนใหญ่ได้รับ
ประโยชน์น้อยทีสุ่ดจากการท�างานบน
แพลตฟอร์มนีโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทีต่้องการ
ท�างานเต็มเวลา พวกเขาท�างานภายใต้เงือ่นไข
ทีล่่อแหลมทีม่ีรายได้ต�า่และต้องท�างานอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมง เพ่ือให้ได้รายได้เพียงพอทีจ่ะ
อยู่รอด”

“ เช่นเดียวกับการเข้าถึงการเป็นเจ้าของ
รถยนต์ทีไ่ม่เท่ากันในและการกู้ยืม หรือสินเชือ่
ทางการเงินเพ่ือซือ้รถยนต์ สตรีเผชิญกับช่อง
ว่างในการใช้เทคโนโลยีและความเป็นเจ้าของ
รถยนต์เมือ่เทียบกับผู้ชาย.”
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7.2.3 ความปลอดภัย

คนขับหญิงในทุกเมืองรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งหลายคนกังวลกับการท�างาน
ในเวลากลางคนืซึง่ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้ 
ท�าให้สญูเสยีโอกาสสร้างรายได้ทีส่งูขึน้จากการท�างานตอน
กลางคืน:

“ถ้าเป็นเวลาดึกจะเริ่มรู้สึกว่าอันตราย ฉันต้องระวัง
ผู้โดยสารที่เมา รายได้จะหายไปในเวลากลางคืน” 

คนขับสตรี Grab กรุงเทพมหานคร

คนขับสตรีในเมืองกรุงโบโกตากล่าวว่า: 

"ฉันไม่ออกไปท�างานตอนกลางคืน เป็นเรื่องปกติที่
ได้ยินจากคนขับรถคนอื่นๆ เกี่ยวกับการขโมยใน
ช่วงเวลากลางคนื คณุอาจมคีวามพร้อมและต้องการ
ทีจ่ะท�าแต่ฉนักลวัและขอหลกีเลีย่งการท�างาน 
กลางคนื” 

คนขับแพลตฟอร์มสตรี กรุงโบโกตา

ความกลวัด้านความปลอดภยันัน้ทวคีวามรนุแรงข้ึนในกรุง
โบโกตาด้วยสถานะทางกฎหมายที่ไม่ปกติของการท�างาน
แพลตฟอร์มนี ้เนือ่งจากรปูแบบการท�างานนีไ้ม่ถกูต้องตาม
กฎหมายในปัจจุบันสตรไีม่รูส้กึว่าจะสามารถร้องเรยีนทาง
กฎหมายหรือขอความช่วยเหลือจากต�ารวจในกรณีที่เกิด
อันตราย สิ่งนี้น�าเสนอถึงอุปสรรคส�าหรับสตรีในการเป็น
คนขับรถโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอล ในขณะที่แอพพลิ

เคชัน่ส�าหรับเรียกรถมเีคร่ืองมอืเพ่ือส่งเสริมความปลอดภยั
ของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่ใช่ส�าหรับคนขับเสมอไป ตัวเลือก
ในการแบ่งปันข้อมลูการเดนิทางกับคนรูจ้กันัน้มีไว้ส�าหรบั
ผูโ้ดยสารเท่านัน้ แพลตฟอร์ม Uber มรีะบบการตรวจสอบ
ที่โยงความเป็นไปได้ในการเลือกพื้นที่ปลายทางของการ
เดินทางคร้ังต่อไปเป็นจ�านวนมากถงึ 3 คร้ังต่อวนั อย่างไร
ก็ตามไม่มีผู้ให้สัมภาษณ์คนใดในกรุงโบโกตากล่าวว่าพวก
เขารูเ้กีย่วกบัฟังก์ชัน่นี ้คนขบัสตรคีนหนึง่ของ Uber กล่าว
ว่า "บางคร้ังคณุเลือกทีจ่ะยกเลิกการรับผูโ้ดยสารมากกว่า
ที่จะให้บริการด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย" ในทางตรง
กันข้าม Beat และ Cabify เสนอทางเลือกในการรับ 
ผู้โดยสารโดยรู้ปลายทางล่วงหน้า อย่างไรก็ตามความ
ครอบคลมุนีไ้ม่เยอะเท่ากบัของ Uber ซึง่ท�าให้แพลตฟอร์ม
เหล่านี้ได้รับความสนใจน้อยกว่าส�าหรับคนขับ

ในกรงุไนโรบรีถแทก็ซ่ีทีข่บัโดยคนงานแพลตฟอร์มจะตดิตัง้
ปุม่ SOS ซ่ึงคนงานสามารถกดในกรณทีีถ่กูลูกค้าโจมตหีรอืว่า
พวกเขาอยู่ในสภานการณ์ล�าบาก อย่างไรก็ตามได้รับการ
แจ้งเตือนนี้จะถูกส่งไปยังบริษัทรักษาความปลอดภัย
เอกชนที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทรถแท็กซี่และการ 
ตอบสนองอาจช้า คนขบัสตรบีางคนระบวุ่าพวกเขาปฏเิสธ
ท่ีจะรับผู้โดยสารหากพวกเขาสงสัยหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย 
อย่างไรกต็ามพวกเขาเกรงว่าส่ิงนีอ้าจสร้างความรูส้กึว่าคน
ขับสตรีไม่น่าเชื่อถือ

เพ่ือแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย คนขับรถแพลตฟอร์ม
บางคนในกรุงโบโกตาและเม็กซิโกซิต้ีอาสาที่จะใช ้ 
แอพพลิเคชัน่ทีม่ชีือ่ว่า Zello ซ่ึงท�างานคล้ายกบัเครือ่งส่ง
รับวิทยุซ่ึงมีช่องทางการส่ือสารภายในและสามารถเข้าถึง

“ คนขับหญิงในทุกเมืองรายงานข้อกังวลเกีย่วกับความปลอดภัยและความมั่นคงซึง่ 
หลายคนกังวลกับการท�างานในเวลากลางคืนซึง่ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้  
ท�าให้สูญเสียโอกาสสร้างรายได้ทีสู่งขึน้จากการท�างานตอนกลางคืน”
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ได้ง่ายระหว่างคนขับในกรณีฉุกเฉิน กลุ่มคนขับสตรีใน
กรุงเทพมหานครรายงานว่าพวกเขาใช้การตดิต่อแบบกลุม่
ผ่านแพลตฟอร์มโซเซยีลมเีดยี เช่น Facebook และ LINE 
messenger เพื่อติดต่อกันในกลุ่ม และกลุ่ม WhatsApp 
นั้นยังมีการใช้งานโดยคนขับในการสื่อสารกับคนอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตามคนขับคนหนึ่งใน Bogota กล่าวว่า:

"มีสตรีเพียงไม่กี่คนที่เข้าร่วมกลุ่ม WhatsApp ฉัน
คิดว่าการกีดกันทางเพศนั้นเริ่มต้นด้วยตัวเราเอง 
จู่ๆ ก็รู้สึกตะขิดตะขวงนิดๆพราะมีผู้ชายมากกว่า
สตรีในกลุ่ม" 

คนขับสตรี Uber กรุงโบโกตา

ความคิดเห็นนีแ้สดงให้เหน็ว่า วฒันธรรมในสถานท่ีท�างาน
ของผู้ชายแบบดั้งเดิมได้ที่ได้แยกสตรีออกจากงานขนส่งที่
เพศชายครอบง�าอาจจะขยายไปสู ่โลกเสมือนจริงผ่าน
เครื่องมือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนคนขับ

ในทางกลับกันกลุ่มคนขับสตรีในเม็กซิโกซิตี้ได้สร้างกลุ่ม 
WhatsApp ส�าหรับคนงานสตรีซึ่งพวกเขาแบ่งปันรูป
รถยนต์และรูปภาพส่วนตัว (เนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักกัน) 
พวกเขาได้พฒันาชดุของรหสัทีรู่จ้กักนัเฉพาะกลุม่คนขบัสตรี 
ในแต่ละวันพวกเขาแชร์ต�าแหน่งของพวกเขาในกลุ่ม และ
หากพวกเขาตกเป็นเหยือ่ของอาชญากรรม การล่วงละเมดิ
หรอืสถานการณ์อืน่ พวกเขาป้อนรหสัและคนขบัทีอ่ยูใ่กล้เคยีง
จะมาช่วยเหลือพวกเขาดังที่คนขับนี้ได้เล่าไว้:

“คุณอาจจะก�าลังคิดว่ามันอันตรายส�าหรับคนขับ 
บางทีผู้ชายคนนั้นอาจมีปืน แต่เมื่อมีสตรี 9 คน
ใกล้ๆ ซานตาเฟ พวกเราทุกคนจอดรถล้อมกรอบ
เป็นสี่เหลี่ยมและเริ่มบีบแตร เธอจอดรถและผู้ชาย
คนนั้นก็จะวิ่งหนีไป!” 

คนขับแพลตฟอร์มสตรี เม็กซิโกซิตี้

ค�าแนะน�าเพิม่เติมส�าหรบัการปรบัปรงุด้านความม่ันคงและ
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ที่กรุงไนโรบี ข้อเสนอ
หนึ่งคือเชื่อมโยงปุ่ม SOS ที่ติดตั้งในห้องโดยสารที่อธิบาย
ไว้ข้างต้นกับระบบรักษาความปลอดภัยของต�ารวจ ดังนั้น
ในกรณีทีม่กีารโจมตสัีญญาณจะถกูรบัทีส่ถานตี�ารวจซึง่อยู่
ภายในรัศมสีองกโิลเมตรของคนขบั ในท�านองเดียวกันกับ
ระบบสนบัสนนุคนขบัท่ีอธบิายในเมืองอ่ืนๆ มข้ีอเสนอแนะ
อกีประการหนึง่คอื การเชือ่มต่อเครอืข่ายคนขบัเพือ่ให้ทุกคน
กดปุ ่ม SOS เพ่ือส่งสัญญาณโดยคนขับรถคนอ่ืนอาจ 
ตอบสนองได้เร็วกว่าต�ารวจหรือเจ้าหน้าท่ีคนอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ตัวเลือกจ�าเป็นต้องมีการเจรจากับ 
เจ้าหน้าท่ี ข้ันแรกในการส่งสัญญาณไปยังต�ารวจบริษัท

“ วัฒนธรรมในสถานทีท่�างานของผู้ชายแบบ
ดั้งเดิมได้ทีไ่ด้แยกสตรีออกจากงานขนส่งที่
เพศชายครอบง�าอาจจะขยายไปสู่โลกเสมือน
จริงผ่านเครือ่งมือทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
สนับสนุนคนขับ ” 
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แพลตฟอร์มจะต้องยนิดีทีจ่ะเจรจากบัเจ้าหน้าทีแ่ละต�ารวจ
จะต้องท�าการติดตั้งและให้สนับสนุนระบบดังกล่าวใน
สถานตี�ารวจและจดัหาเจ้าหน้าทีต่รวจสอบการเคล่ือนไหว
ของคนขบัเพือ่ความปลอดภยั ส�าหรบัตวัเลอืกที ่2 คนงาน
แพลตฟอร์มจะต้องเจรจากับเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจว่าพวกเขาเป็นพลเมอืงและเพือ่ให้มัน่ใจว่าเหตุการณ์
อันตรายที่ไม่เป็นจริงจะไม่เกิดขึ้น ข้อกังวลนี้ได้รับการ
หยบิยกขึน้มาจากเจ้าหน้าทีก่ระทรวงคมนาคมในการหารอื
กับคนงานแพลตฟอร์ม เนือ่งจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้
เกิดกับคนขับรถจักรยานยนต์ที่ก่อกวนและบางคร้ังเผา
รถยนต์เม่ือสมาชิกของพวกเขามส่ีวนเก่ียวข้องกบัอบุตัเิหตุ

ในขณะที่แอพพิลเคชั่นแพลตฟอร์มอนุญาตให้คนขับ 
สามารถบล๊อกผูโ้ดยสารทีก่่อปัญหา เช่น ผูก้ระท�าความผิด
ทางเพศหรือผู้ที่ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินแต่สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกัน
พวกเขาจากการลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นอื่นที่พวกเขา
อาจท�าพฤติกรรมเดิมๆ ซ�้า บริษัทแพลตฟอร์มดิจิตอล 
ทัง้หลายต้องท�างานร่วมกนัเพือ่จดัการกบัปัญหาด้านความ
มั่นคงและความปลอดภัยท่ีมีผลกระทบต่อคนงาน
แพลตฟอร์มและร่วมกนัก�าหนดกลไกระหว่างแพลตฟอร์ม
เพือ่ปิดกัน้ลกูค้าทีไ่ม่ช�าระเงนิหรอืละเมดิคนงานอย่างต่อเนือ่ง 

องค์กรที่เป็นผู้แทนของคนขับรถในเมืองเคปทาวน์ได้ยก
ประเดน็ข้อกังวลด้านความปลอดภยัทีร้่ายแรงส�าหรบัคนขบั
ทกุคน เนือ่งจากมีการอนญุาตให้จ่ายค่าโดยสารเป็นเงนิสด
ซึ่ งอาจมี อันตราย เพิ่ ม เ ติมส� าห รับสตรี เนื่ อ งจาก 

62 Geitung 2017, p.39

ผู้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาเชิงวิชาการรายงานว่า:

“มีคนมากกว่า 10 คนที่ถูกปืนจี้เพื่อปล้นเอาเงินสด
ที่ได้จากการจ่ายค่าโดยสารด้วยเงินสด มีคนขับสตรี
ของ Uber ถูกข่มขืนเนื่องจากการช�าระค่าโดยสาร
ด้วยเงินสด จะต้องมีอีกกี่คนที่ต้องถูกข่มขืน สังหาร
และถูกท�าร้ายก่อนที่ Uber จะหยุดให้มีการช�าระ
ค่าโดยสารด้วยเงินสด?” ” 

ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน Uber Drivers Guild62

ประเด็นปัญหาหลายอย่างท่ียกขึ้นรายงานในส่วนย่อยนี้
จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยคนงานแพลตฟอร์มร่วมกัน 
เช่น ผ่านองค์กร เช่น Uber Drivers Guild ในเคปทาวน์
และสหภาพแรงงาน ความพยายามของสหภาพแรงงานใน
การจัดตั้งคนานแพลตฟอร์มได้ถูกตรวจสอบในหัวข้อ 8.4

“ มีคนมากกว่า 10 คนทีถู่กปืนจีเ้พ่ือปล้นเอาเงินสดทีไ่ด้จากการจ่ายค่าโดยสารด้วยเงินสด 
มีคนขับสตรีของ Uber ถูกข่มขืนเนือ่งจากการช�าระค่าโดยสารด้วยเงินสด  
จะต้องมีอีกกีค่นทีต่้องถูกข่มขืน สังหารและถูกท�าร้ายก่อนที ่Uber จะหยุดให้มีการช�าระค่า
โดยสารด้วยเงินสด?” ” 

ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน Uber Drivers Guild
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8. ยุทธศาสตร์
สหภาพแรงงาน
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รายงานส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงงานท่ีสหภาพแรงงานก�าลัง
จะท�าเพื่อจัดตั้งคนงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ และ
ให้แนวทางแก่สหภาพแรงงานว่าท�าอย่างไรถึงจะประสบ
ความส�าเร็จในการระดมแรงงานสตเีพือ่ปรบัปรงุสภาพการ
ท�างานและต่อต้านภยัคกุคามต่อการท�างานอนัเกดิจากการน�า
ระบบจกัรอัตโนมติัมาใช้ อย่างไรกต็ามยงัมีปัญหาทีน่่าเป็น
ห่วงอย่างมากต่อแรงงานสตรนีัน้ เช่น ความรุนแรงและการ
คุกคามที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งจากเพื่อนร่วมงาน
และผูโ้ดยสารซ่ึงสหภาพแรงงานไม่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาใน
เรื่องนี้สักเท่าไหร่ ความล้มเหลวเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของสหภาพแรงงานในการปกป้องคนงาน
ขนส่งสตรีในปัจจบุนัรวมถงึความสามารถในการจดัตัง้เพือ่
ปกป้องงานเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายในอนาคตจาก
ระบบอัตโนมัติ ดังนั้นสหภาพแรงงานขนส่งควรจะท�างาน
อกีมากเพ่ือดึงดูด รักษา และระดม และเป็นผู้แทนแรงงาน
ขนส่งสตรดีงัรายละเอยีดในรายงานส่วนนี ้รายงานในส่วน
นีย้งัแสดงให้เหน็ถงึรปูแบบการท�างานของคนขับรถแท็กซี่
แพลตฟอร์ม รวมถึงสตรี ซ่ึงได ้เร่ิมจัดตั้งตัวเองใน
สหภาพแรงงานและหน่วยงานผูแ้ทนอืน่ๆ ใน เมอืงเคปทาวน์
และกรุงไนโรบี 

“ รูปแบบการท�างานของคนขับรถแท็กซีแ่พลตฟอร์ม รวมถึงสตรี ซึง่ได้เริ่มจัดตั้งตัวเอง
ในสหภาพแรงงานและหน่วยงานผู้แทนอืน่ๆ ใน เมืองเคปทาวน์และกรุงไนโรบี 
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8.1 การมีส่วนร่วมของสตร ี
ในสหภาพแรงงานขนส่ง

รปูแบบของการแบ่งแยกอาชพีเนือ่งจากเพศสภาพในสาขา
ขนส่งสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการมีส่วนร่วมของ
สตรีในสหภาพแรงงานที่มีค่อนข้างต�่า และในบางกรณี
สมาชิกสหภาพแรงงานสตรีเปรียบเทียบการจ้างงานของ
ตนเองกับสาขาอื่นๆ เช่น ในสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟฟ้า (SEETU) ในกรงุเทพมหานครทีส่มาชกิทีเ่ป็นสตรี
คดิเป็นร้อยละ 28 ซึง่ต�า่กว่าอตัราการจ้างงานร้อยละ 30 
ของรถไฟแอร์พอร์ตลงิค์เลก็น้อย อย่างไรก็ตามการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (SRUT) มสีมาชกิสตรคิีดเป็นร้อยละ 3 เท่านัน้
เมือ่เทยีบกบัอตัราการจ้างงานสตรโีดยท่ัวไปทีค่ดิเป็นสตรี
ร้อยละ 10 ในท�านองเดียวกนัทีเ่มก็ซโิกซติีใ้นขณะทีบ่ริษทั
ขนส่งไฟฟ้า (STE) มคีนงานสตรร้ีอยละ 14 ในสหภาพแรงงาน
เอทเีอม็ มสีมาชกิเป็นสตรเีพยีงร้อยละ 6 เท่านัน้

ในแอฟริกาใต้ความหนาแน่นของสมาชิกสหภาพแรงงาน
สาขาขนส่ง คลงัสินค้า และการสือ่สารอยูท่ี่ร้อยละ 30 ใน
ขณะที่ในเมืองเคปทาวน์ คนงานขนส่งสามารถคิดเป็น
เปอร์เซน็ต์ได้ร้อยละ 8 ของสมาชกิสหภาพแรงงานทัง้หมดใน
เมืองน้ี โดยสตรีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของสมาชิก
สหภาพแรงงาน SATAWU ในบรษิทั MyCiti ทีด่�าเนินงาน
เกี่ยวกับการเดินรถในเมืองเคปทาวน์ แม้ว ่าสมาชิก
สหภาพแรงงานโดยรวมจะมีมากข้ึนในสหภาพแรงงาน 
NUMSA ที่กรุงไนโรบีที่ซึ่งคนงานขนส่งจ�านวนมากเป็น
แรงงานนอกระบบดงันัน้จึงไม่สามารถหาตวัเลขได้จงึเชือ่ว่า
ประมาณหนึ่งในสามของสมาชิกสหภาพแรงงาน MWU 
เป็นสตรี

การมีส่วนร่วมของสตรใีนคณะกรรมการสหภาพแรงงานและ
โครงสร้างนัน้ไม่แน่นอน ในเมก็ซโิกซต้ีิเราเหน็ว่าในบรรดา
สหภาพแรงงานทีเ่ป็นผูแ้ทนของคนงานรถไฟใต้ดนิ (STC) 
ในสหภาพแรงงาน SDITSTC มสีตรคีดิเป็นร้อยละ 46 ของ
คณะกรรมการ และร้อยละ 39 ในสหภาพแรงงาน SNTSTC 

อย่างไรกต็ามสตรีทีไ่ด้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการมีเพยีง
ร้อยละ 14 ที่สหภาพแรงงาน ASTM และร้อยละ 20 ที่
สหภาพแรงงาน ATM โดยสหภาพแรงงานเหล่านีม้เีลขาธกิาร
หรือเจ้าหน้าท่ีสตรีท่ีรับผิดชอบในเร่ืองท่ีเกีย่วข้องกบัประเดน็
หญงิชาย

ท่ีแอฟริกาใต้ในขณะท่ีสหภาพแรงงาน SATAWU มนีโยบาย
เพือ่สนบัสนนุความเท่าเทยีมกนัทางเพศในต�าแหน่งผูน้�า แต่
ต�าแหน่งผูป้ระสานงานเกีย่วกบัประเดน็หญงิชายนัน้ได้ว่าง

อยู่ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา และจากการสัมภาษณ์มี
รายงานว่าไม่มกีจิกรรมประเดน็หญงิชายทัง้ทีส่�านกังานใหญ่
หรือในภูมิภาคเลย อีกทั้งโครงสร้างที่อาจสนับสนุนการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศได้ถูกละเลย 
อย่างไรก็ตามมีการยอมรับจากบางคนในสหภาพแรงงาน
ว่าการประชุมเชงินโยบายอาจมปีระโยชน์และมคีวามจ�าเป็น 
“เพื่อเผชิญหน้ากับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ” 
และต�าแหน่งผูป้ระสานงานระดบัชาตใินประเดน็หญิงชาย
ของ NUMSA ก็ยงัคงว่างเช่นกนั

ในประเทศเคนยา สหภาพแรงงาน TAWU สหภาพแรงงาน 
MWU และ สหภาพแรงงาน PUTON มสีตรทีีด่�ารงต�าแหน่ง
ผูน้�าในส�านกังานระดบัชาติ ในฐานะผูช่้วยเลขาธกิาร รกัษา
การรองเลขาธิการ เหรญัญกิ และเป็นประธานสาขา 

อปุสรรคต่อการมส่ีวนร่วมของสตรมีคีวามคล้ายคลงึกนักบั
ปัญหาของสหภาพแรงงาน โดยประการแรกบทบาททางเพศ
แบบดั้งเดิมและความรับผิดชอบในบ้านของสตรีจะจ�ากัด
เวลาทีส่ามารถท�ากจิกรรมทีส่หภาพแรงงานได้ ประการที่

“ รูปแบบของการแบ่งแยกอาชีพเนือ่งจากเพศ
สภาพในสาขาขนส่งสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึง
อัตราการมีส่วนร่วมของสตรใีนสหภาพแรงงาน
ทีม่ีค่อนข้างต�า่ และในบางกรณีสมาชิก
สหภาพแรงงานสตรีเปรียบเทียบการจ้างงาน
ของตนเองกับสาขาอืน่ๆ” 
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สอง การท�ากจิกรรมสหภาพแรงงานต้องใช้ทกัษะเฉพาะเพ่ือ
ท�าความเข้าใจโครงสร้างสหภาพแรงงาน กระบวนการ และ
การเมือง และเนือ่งจากความไมเ่ท่าเทียมของโครงสร้างที่
อาจกีดกันสตรีจากชีวิตสาธารณะและต�าแหน่งที่สูงข้ึนใน
ตลาดแรงงานพวกเขาอาจขาดความรูแ้ละทักษะการเป็นผูน้�า 
ประการทีส่ามคนงานสตรบีางคนไม่ได้รบัแรงจงูใจให้เข้าร่วม
กับสหภาพแรงงานเนือ่งจากพวกเขารบัรูว่้าสหภาพแรงงาน
ไม่ได้เป็นผูแ้ทนรกัษาผลประโยชน์ของพวกเขา (ซึง่เหน็ได้
จากด้านล่างในความพยายามแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ) 
อย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานกพ็ยายามสร้างภาพพจน์ทีเ่ป็น
บวกมากข้ึนกบักลุม่แรงงานสตรผ่ีานทางการรณรงค์เพือ่แก้
ปัญหาข้อกังวลของพวกเขา ตัวอย่างเช่น สหภาพแรงงาน 
ATM ในเม็กซิโกซติีไ้ด้เริม่รณรงค์การประชาสมัพนัธ์และการ
ฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชายเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมทีค่วรแสดงออกต่อสตร ีเพือ่กระตุน้ให้สตรรีะบุ
ความเสีย่งของการถกูละเมดิและไม่เคารพ การรณรงค์ดัง
กล่าวแสดงให้เห็นสมาชิกสตรเีห็นว่าสหภาพแรงงาน ATM 
สนบัสนนุพวกเขา อย่างไรกต็ามกม็ปีฏกิริยิาเชงิลบบางอย่าง
จากสมาชิกชายซึ่งระบุว่าเพียงแค่การรณรงค์เดียวมันไม่
เพียงพอทีจ่ะส่งเสรมิการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมได้ ซ่ึง
อาจจะจ�าเป็นต้องมขีัน้ตอนและการด�าเนนิการเพิม่เตมิ

ในกรุงเทพมหานครกลยุทธ์ในการสรรหาสมาชิกในบริษัท
รถไฟท่ีเพิง่จดัตัง้ใหม่ทีย่งัไม่มสีหภาพแรงงานโดยการจบัคู่

นกัจดัตัง้กบัเป้าหมายโดยใช้คณุสมบัติทางประชากรศาสตร์ 
พวกเขาใช้กลยุทธ์ 'พีเ่ลีย้ง-ร่นน้อง' ซึง่ประกอบด้วยทมีจาก
สหภาพแรงงาน SEETU และสหภาพแรงงาน SRUT โดยมี

63 ITF, World Bank-Bogota TransMilenio Project draft report, unpublished.

นกัสหภาพแรงงาน 8 คนทีม่อีายตุ�า่กว่า 40 ปีเป็นทมีท�างาน
นกัจดัตัง้ถกูคัดเลอืกเพือ่ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายการ
จัดต้ัง ดังนัน้เมือ่ต้องการจัดต้ังพนกังานขบัรถสหภาพแรงงาน
จะส่งนกัจดัตัง้ทีเ่ป็นพนกังานขบัรถเข้าไปคยุ อกีทัง้ยงัจบัคู่
ตามเพศ ภาษาถิน่ อายแุละความสนใจของเป้าหมายอีกด้วย 
นกัสหภาพแรงงานพยายามหาทางสร้างความไว้วางใจกับคน
งานก ่อนที่ จะพูดคุยถึ งป ัญหาในที่ท� างาน ค� าว ่ า 
"สหภาพแรงงาน" ไม่ได้ถกูกล่าวถงึในตอนแรกเพือ่หลกีเลีย่ง
การตกเป็นเหยื่อหรือการข่มขู ่โดยนายจ้างที่ต ่อต้าน
สหภาพแรงงาน ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทีเ่ป็นสหภาพแรงงานกล่าวว่า 
“ถ้าเราต้องการจดัตัง้คนงานเราต้องเข้าใจลกัษณะของงาน
และปัญหาของพวกเขาและต้องพดูภาษาเดยีวกับพวกเขา”

ในกรุงโบโกตาแรงงานสถานีรถโดยสารสตรีประสบความ
ส�าเร็จในการท้าทายนายจ้างและได้รับการปรับปรุงสภาพ
การท�างานผ่านทางสหภาพแรงงาน SintraRecaudo ซึ่ง
สหภาพแรงงานน้ีมสีมาชกิ 25 คนในปี 2014 แต่ในปี 2018 
สามารถเพิ่มสมาชิกได้เกือบ 700 คน และในเร็วๆ นี้
สหภาพแรงงาน SintraRecaudo  จะรวมกบัสหภาพแรงงาน 
SNTT ซ่ึงเป็นสมาชกิของ ITF ซ่ึงจะเพ่ิมขีดความสามารถใน
การจดัตัง้และเป็นผูแ้ทนสมาชกิชายและสตรใีนสาขาขนส่ง
สาธารณะของกรุงโบโกตา (ดกูรอบเรือ่ง ‘SintraRecaudo 
การจัดตั้งสตรีในกรุงโบโกตา) อีกทั้งในสหภาพแรงงาน 
Recaudo มีความหนาแน่นของสมาชิกราวร้อยละ 25 
สหภาพแรงงาน SintraRecaudo มอีตัราความหนาแน่นที่
สูงกว่าสหภาพแรงงานพนักงานขับรถท่ีมีสมาชิกสหภาพ
เพียงร้อยละ 5 เน่ืองจากทัศนคติต่อต้านสหภาพทีร่นุแรงของ
ผูป้ระกอบการ63 

สตรีบางคนได้ตัดสินใจท่ีจะจัดต้ังตัวเองโดยไม่ใช้โครงสร้าง
สหภาพแรงงาน เช่น องค์กรคนขบัรถแท็กซีส่ตรี MOM ใน
เม็กซิโกซิต้ี (ดูกรอบเร่ือง ‘MOM องค์กรคนขบัแทก็ซีส่ตรใีน
เมอืงเมก็ซโิกซต้ีิ’) ยทุธศาสตร์และข้อเรยีกร้องของพวกเขา
อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสหภาพแรงงานว่าพวกเขาจะ
สนบัสนนุคนงานเหล่านีไ้ด้อย่างไร

“ ในประเทศเคนยา สหภาพแรงงาน TAWU 
สหภาพแรงงาน MWU และ สหภาพแรงงาน 
PUTON มีสตรีทีด่�ารงต�าแหน่งผู้น�าใน
ส�านักงานระดับชาติ ในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการ 
รักษาการรองเลขาธิการ เหรัญญิก และเป็น
ประธานสาขา” 
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สหภาพแรงงาน SintraRecaudo ก่อตัง้ข้ึนในปี 2014 สอง
ปีหลงัจากการท�าสญัญาให้บริษทั Recaudo Bogotá ให้เป็น
ผูบ้รกิารจ�าหน่ายตัว๋ และสร้างมาตรฐานระบบช�าระเงนิใน
สาขารถโดยสารของกรงุโบโกตา สหภาพแรงงานถกูก่อต้ัง
ขึน้โดยคนงาน 25 คนและในช่วงแรกการมส่ีวนร่วมของสตรี
นัน้ไม่สงูมากนกัเนือ่งจากผูน้�าชายไม่ได้ให้ความสนใจ โดยมี
การฝึกอบรมเลก็น้อยส�าหรบันกัสหภาพแรงงานสตรี อย่างไร
ก็ตามเมื่ อ เขาลาออกทุกอย ่ างก็ เริ่ ม เป ล่ียนไปใน
สหภาพแรงงาน และสมาชกิกเ็พิม่ขึน้เร่ือยๆจาก 320 เป็น
เกือบ 700 คน ในเวลาไม่ถงึหนึง่ปี ปัจจบุนัความหนาแน่น
ของสหภาพแรงงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 ในบริษัท 
สมาชกิสตรคีดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 80 ของจ�านวน
เป็นสมาชกิทัง้หมดของสหภาพแรงงาน Recaudo และคณะ
กรรมการสหภาพแรงงานคร่ึงหนึง่เป็นสตร ี(ชาย 6 หญงิ 6)

ผู้อ�านวยการสตรีวิเวียน เอคอสต้า (Vivian Acosta) ได้
อธบิายว่าความส�าเรจ็เกดิจากการรณรงค์และการมส่ีวนร่วม
ในการยนืหยดัเพือ่สทิธขิองคนงาน สหภาพแรงงานปกป้อง
แรงงานจากการโจมตขีองนายจ้างเป็นประจ�า เช่น การไล่
ออก และการออกค�าเตอืนทางวินยั เป็นผลให้สหภาพแรงง
งานกล่าวได้ว่ามกีารปรบัปรงุสภาพการท�างานและได้รับเงิน
เดอืนท่ีดขีึน้ คนงานได้สทิธปิระโยชน์ทีด่ขีึน้ เช่น การได้รับ
การสนบัสนนุร้อยละ 70 ของค่าธรรมเนยีมเมือ่ศกึษาระดับ
เทคนิคหรอืระดบัปรญิญาตรใีนวชิาชพีทีเ่กีย่วข้อง และได้
รบัการสนบัสนนุส�าหรบัการซือ้แว่นตา การปรบัปรงุในด้าน
ความปลอดภยัเพือ่ป้องกันปัญหาความรนุแรงต่อคนงานและ
งานได้รบัการปกป้อง โดยสมาชกิสหภาพสามารถมองเหน็
สหภาพแรงงานผ่านผูน้�าทีเ่ข้าเยีย่มชมสถานบ่ีอยครัง้ การ
จดัตัง้คนงาน การระดมคนงาน และการประชมุ

"เม่ือมกีารล่วงละเมดิภายในบรษิทั บรษิทัไม่ต้องการ
ให้คนงานแสดงตัวและเปิดเผยปัญหาแก่สือ่หรอื
บรษัิทอืน่ๆ รถเมล์ TransMilenio วิง่อยูท่ั่วเมอืง เรา
มกีารรณรงค์ทีแ่ตกต่างกัน เราได้เยีย่มชมสถานแีบบ
หนึง่ต่อหนึง่ดงันัน้เราจึงสามารถติดต่อกบัคนงานที่

ท�างานอยูไ่ด้เป็นการส่วนตวั และยงัมกีารใช้โซเชียลมี
เดยี เช่น WhatsApp Facebook มีทีว่่างในสถานี
ทัง้หมดและเรามตีดิหมายเลขโทรศพัท์ไว้ในกรณท่ีี
คนงานเหล่านัน้ต้องการการช่วยเหลือในทนัที เรายงั
มข้ีอมูลจากสหภาพแรงงานในสถานเีพ่ือช่วยเหลือ
คนงาน (ชายและสตร)ี เราจดัการประชมุเพ่ือบอก
เล่าเกีย่วกบัสถานการณ์ประเภทต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
บรษัิท และเรามีทางเลอืกในการปกป้องพวกเขาเม่ือ
จ�าเป็น ทกุๆ วนั บรษัิท Recaudo ไล่คนงานออก 
ส่งหนังสอื 'การเตอืนสแีดง' กบัคนงาน ดงัน้ันเราต้อง
ใช้ความพยายามเป็นพเิศษในการต่อต้านการโจมตี
คนงาน"

สหภาพแรงงาน SintraRecaudo เพิม่บทบาทและพลงัใน
การรณรงค์ด้วยการสร้างพนัธมติรกบัองค์กรทีแ่ตกต่างกัน 
ยกตวัอย่างเช่น พวกเขาได้สร้างพนัธมติรกบั 'Alternativa 
Popular' องค์กรนกัศกึษามหาวิทยาลยัของรฐั และ 'United 
for Mobility' ซึง่เป็นแพลตฟอร์มของพลเมอืงทีผู่โ้ดยสารใช้
แสดงความคิดเหน็ส่งเพ่ือสร้างความตระหนกัถงึปัญหาท่ีคน
งานเกบ็ค่าโดยสารต้องเผชญิ

ในเดอืนมถินุายน 2018 สหภาพแรงงาน SintraRecaudo 
ได้รบัการสนบัสนนุจากสมาชกิในการควบรวมกบั SNTT ซึง่
เ ป ็ นสหภาพแร ง ง านขนส ่ งที่ ไ ด ้ รั บก า รยอมรั บ  
ในกระบวนการซ่ึงน�าโดยผู้อ�านวยการคนปัจจุบนั วเิวยีน เอ
คอสต้า ซึ่งการควบรวมนั้นได้รับการต้อนรับจากการ 
ฟรานซิสโก โมรา (Francisco Mora) แห่ง SNTT ซึง่เช่ือว่า
จะช่วยเสรมิก�าลงัคนงานในสหภาพแรงงานได้เป็นอย่างมาก

กรณขีองสหภาพแรงงาน SintraRecaudo เป็นตวัอย่างของ
ความก้าวหน้าของสหภาพแรงงานในโคลมัเบยีซึง่ท�าให้สตรี
มเีสียงในการยกประเด็นปัญหาในการท�างานและปัญหาใน
สหภาพแรงงาน และนอกจากนีย้งัเป็นตัวอย่างและต้นแบบ
ของการมสีตรใีนต�าแหน่งผูน้�าสหภาพแรงงาน 

SINTRARECAUDO  
การจัดตั้งสตรีในกรุงโบโกตา
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MOM เป็นองค์กรของคนขับรถแท็กซ่ีสตรีใน
เม็กซิโกซิตี้ องค์กรนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2012 
ประกอบด้วยคนขบัรถประมาณ 30 คนโดยส่วน
ใหญ่มาจากภมูหิลงัของชนช้ันแรงงาน เป็นคุณแม่
ยงัสาวหรอืสตรว่ีางงานทีม่อีายมุาก ถึงแม้ว่าพวกเขา
มักประสบกับการเลือกปฏิบัติทางเพศและการ
คกุคาม แต่งานขบัรถแทก็ซ่ีช่วยให้พวกเขามชีวีติ
อยู่ได้

พวกเขาไม่ได้ต้องการการยอมรับในเชิงสถาบัน 
ยกตัวอย่างเช่น ในรูปแบบสหภาพแรงงาน จาก
ประสบการณ์ของพวกเขาการจดัตัง้สหภาพแรงงาน
ในสาขาท่ีเพศชายเป็นใหญ่เป็นเรือ่งยาก ประการ
แรกสหภาพแรงงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ระดับ
อุตสาหกรรมที่มีอัตราก�าลังแรงงานสตรีสูง 
ประการทีส่องกระบวนการและข้อมลูของระบบ
ราชการเข้าถงึได้ยากส�าหรบัผูท้ีม่รีะดบัการศึกษาต�า่ 
ประการท่ีสามแรงกดดันจากภาระงานและภาระ
ผกูพนัของครอบครวัโดยเฉพาะผูป้กครองเลีย้งเดีย่ว
หมายความว่าเขาจะมีเวลาว่างเพียงเล็กน้อย
ส�าหรับการที่จะท�ากิจกรรมอะไร อย่างไรก็ตาม
องค์กรเปิดกว้างส�าหรับการเป็นหุ ้นส่วนกับ
สหภาพแรงงานทีไ่ม่ขอให้พวกเขาสนบัสนนุผู้น�า
ที่พวกเขาไม่รู้สึกว่าเป็นผู้แทนของพวกเขาอย่าง
เพียงพอ

พวกเขาได้พัฒนากลยุทธ์และการเรียกร้องเพื่อ
ลดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและสนับสนุน
สตรีที่อยู่ล่างสุดของปิรามิดทางสังคม บางส่วน
ของความคิดของพวกเขาคือ::

 • เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ใช ้และเพื่อนร่วมงาน
ปฏิบัติต่อคนงานขับรถสตรีอย่างมีศักดิ์ศรี 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวมบทบาท
สมมติ ผู ้ร ่วมงานชายสามารถเข ้าใจ
สถานการณ์ในแต่ละวันที่สตรีเผชิญเพื่อ
ช่วยให้พวกเขามองสตรีในฐานะหุ้นส่วน
แทนที่จะเป็นคู่แข่ง

 • เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของสตรทีีม่รีายได้
น้อยจงึควรมสีิง่อ�านวยความสะดวกในการ
ซื้อสัมปทานแท็กซี่ที่จัดล�าดับความส�าคัญ
ส�าหรับแรงงานสตรีท่ีมคีวามเส่ียงมากท่ีสดุ 
ปัจจบุนัสตรที�างานท้ังทางตรงและทางอ้อม
ให้แก่ผูช้ายผูซ้ึง่มทีรัพยากรทางการเงนิเพือ่
สิทธิพิเศษ

 • จากการน�าแท็กซี่มิเตอร์แบบดิจิตอลมา
ใช้บนแทบเลต (tablets) และ MOM เรยีก
ร้องการฝึกอบรมพิเศษส�าหรับสตรี (หนุ่ม
และแก่) โดยการฝึกอบรมทั่วไปมีแนวโน้ม
ที่ผู้ชายจะเข้าร่วมซึ่งท�าให้การเรียนรู้นั้น
ยากขึ้นส�าหรับสตรีเน่ืองจากการเลือก
ปฏิบัติทางเพศและบรรทัดฐานทางเพศ

 • ในขณะที่สตรีมักจะเริ่มขับรถแท็กซี่ในวัย
ผู้ใหญ่พวกเขาท�างานหนักเพ่ือเก็บเงินให้
เพียงพอส�าหรับการเกษียณอายุเม่ือพวก
เขาไม่สามารถขับรถได้อีกต่อไป อย่างไร
ก็ตามประสบการณ์ของพวกเขาอาจมีค่า
ส�าหรับผู ้ที่อายุน ้อยกว ่าดังนั้นจึงเป ็น
ประโยชน์ในการจัดตั้งองค์กรที่ใช้คนงาน
ขบัรถทีเ่กษยีณอายเุพ่ือให้ค�าแนะน�าและการ
สนบัสนนุแก่คนงานขบัรถทีอ่ายนุ้อยกว่า

MOM องค์กรคนขับรถแท็กซี ่
สตรีในเม็กซิโกซิตี้
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8.2 การแก้ปัญหาความรุนแรงและ
การล่วงละเมิดทางเพศ

รายงานส่วนก่อนหน้านี้ได้เน้นถึงความรุนแรงที่มีต่อ
แรงงานสตรรีวมถงึการล่วงละเมดิทางเพศ ดังนัน้จึงเป็นส่ิง
ส�าคัญส�าหรบัสหภาพแรงงานในความพยายามทีจ่ะปกป้อง
และเพิ่มการจ้างงานของสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ 
รายงานนีค้้นหาตัวอย่างของสิง่ท่ีเกดิข้ึน แต่ยงัมกีารปฏบัิติ
ที่แตกต่างกันไปตามสหภาพแรงงานโดยมีหลักฐานว่า
สหภาพแรงงานอาจะไม่ได้พยายามแก้ไขปัญหามากเพียง
พอในทุกระดับ

ในขณะทีส่หภาพแรงงานจ�านวนมากมนีโยบายในการแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือการเจรจาข้อตกลงกับ
นายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังมีแรงงานสตรีที่รายงาน
ประสบการณ์เชงิลบในเรือ่งของการล่วงละเมดิทางเพศต่อ
ผู้แทนสหภาพแรงงานในสหภาพแรงงานบางแห่งดังค�า
บอกเล่าของคนงานในเม็กซิโกซิตี้:

“ฉันทรมานจากการล่วงละเมิดทางเพศจากเพื่อน
ร่วมงานของฉัน ฉันได้บอกเรื่องนี้กับเจ้านายของฉัน
และเขาไม่ได้ท�าอะไรเลย จากนั้นฉันก็คิดว่าจะไป
สหภาพแรงงาน แต่เพื่อนร่วมงานสตรีของฉันท�า
เช่นนั้นครั้งหนึ่งและคณะกรรมการบอกเธอว่าเธอ
จะต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนกับผู้ชายก่อน มัน
เป็นความผิดของเราเสมอ คุณคิดว่าฉันจะไปร่วม
กิจกรรมหลังจากนั้นหรือไม่”

คนงานรถไฟรางเบาสตรี เม็กซิโกซิตี้

ผู้แทนสหภาพแรงงานรถโดยสารชายในเมืองเคปทาวน์
ยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะมีการข่มขู่พนักงานขับรถไฟรวมถึง
การขู่ที่จะข่มขืนพนักงานขับรถไฟสตรี สหภาพแรงงานก็
ยังคงไม่ได้ก�าหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
กับมัน แม้ว่าสหภาพแรงงานตระหนักถึงความปลอดภัย
ของพนกังานขบัรถโดยสารสตรีโดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือพวก
เขาเริ่มท�างานเช้ามากๆและกลับเมื่อเวลาดึกและพวกเขา
ได้พยายามเรียกร้องให้มีรถรับส่งพนักงานไปยังที่ท�างาน 

COSATU เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรท่ีเรียกว่ายูไนท์ 
บีไฮน์ (Unite Behind) ซึ่งได้ท�าการรณรงค์เพื่อปรับปรุง
สถานะของรถไฟในเคปทาวน์รวมถึงการแก้ปัญหาความ
รุนแรง ทางองค์กรได้ท�าการเรียกร้องหลายครั้งเก่ียวข้อง
กับสถานะของระบบขนส่งสาธารณะในมาตรา 77 ไปยัง
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานแห่งชาติ (NEDLAC) ซึ่ง
เป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประท้วงทางการเมือง
และสังคมที่ได้รับการคุ้มครอง มาตรา 77 มีการตั้งค�าถาม
เก่ียวกับสิ่งที่รัฐบาลก�าลังท�าเพื่อแก้ไขความรุนแรงรวมถึง
การต้ังค�าถามเก่ียวกับการเข้าถึงการขนส่งอย่างเท่าเทียม
ส�าหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ยากจน และพื้นที่คนผิวสี

“ ฉันทรมานจากการล่วงละเมิดทางเพศจากเพ่ือนร่วมงานของฉัน ฉันได้บอกเรือ่งนี้
กับเจ้านายของฉันและเขาไม่ได้ท�าอะไรเลย จากนั้นฉันก็คิดว่าจะไปสหภาพแรงงาน 
แต่เพ่ือนร่วมงานสตรีของฉันท�าเช่นนั้นครั้งหนึง่และคณะกรรมการบอกเธอว่า 
เธอจะต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนกับผู้ชายก่อน มันเป็นความผิดของเราเสมอ 
คุณคิดว่าฉันจะไปร่วมกิจกรรมหลังจากนั้นหรือไม่” 

คนงานรถไฟรางเบาสตรี เม็กซิโกซิตี้

“ ในขณะทีส่หภาพแรงงานจ�านวนมากม ี
นโยบายในการแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดทาง
เพศหรือการเจรจาข้อตกลงกับนายจ้างเพ่ือ
แก้ไขปญัหา แต่ก็ยังมีแรงงานสตรีทีร่ายงาน
ประสบการณ์เชิงลบในเรือ่งของการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อผู้แทนสหภาพแรงงาน” 
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สหภาพบางแห่งได้จัดต้ังคณะกรรมการสตรีที่เป็นผู้แทน
ปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานสตรี ตัวอย่างเช่น 
สหภาพแรงงาน MWU ในกรุงไนโรบีมีคณะกรรมการสตรี
ที่สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนจากสตรีรวมถึงการล่วง
ละเมิดทางเพศ ในกรณีหนึ่งสหภาพแรงงานวางแผนที่จะ
ลงโทษคนขับชายที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางร่างกายของ
สตรคีนหนึง่ และเธอได้เน้นถงึความยากล�าบากของสตรใีน
การจัดการกบัปัญหาอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะเม่ือพวกเขา
ต้องท�างานกับผู้กระท�าความผิดต่อไป

Iในกรุงไนโรบ ีSACCO มหีน้าทีรั่บผิดชอบในการจดัการกับ
กรณขีองการล่วงละเมดิท่ีมกีารรายงาน SACCO ท�าหน้าที่
เป็นจุดตดิต่อกับเจ้าหน้าทีแ่ละรับผดิชอบต่อพฤติกรรมของ
สมาชิก เป็นผลให้พวกเขาลงโทษทางวินัยสมาชิกที่ไม่
เคารพกฎจราจรหรือกระท�าความผิด เช่น การล่วงละเมิด
ทางเพศ พวกเขาอาจถูกพักงานนานถึงสามเดือนหาก
คกุคามแรงงานสตร ีในช่วงเวลานีค้นงานไม่สามารถรบังาน
ใน SACCO อื่นได้ดังนั้นจึงไม่สามารถท�างานในระบบได้ 
บทบาทของ SACCO ในการบังคับใช้วินัยในหมู่แรงงาน
เพ่ือปกป้องแรงงานสตรีจึงเป็นส่ิงส�าคัญ พวกเขาสามารถ
ก�าหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่าได้ ตัวอย่างเช่น 
SACCO สามารถมส่ีวนร่วมในแผนกสบืสวนคดีอาชญากรรม
ซ่ึงออก 'ใบรับรองความประพฤติดี' ให้กับคนงานขนส่ง
สาธารณะ การตกลงทีจ่ะส่งบนัทกึเกีย่วกบัคนงานท่ีพบว่า
มีการละเมิดหรือคุกคามแรงงานหรือผู้โดยสารสตรีเพื่อให้
กรมสามารถปฏิเสธที่จะออกใบรับรองให้แก่คนผู้นั้น

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ NGO ทั้งในกรุงไนโรบีและเคป
ทาวน์ได้รณรงค์และด�าเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการล่วง
ละเมดิทางเพศของผู้โดยสารสตรแีละคนงาน ในกรุงไนโรบี 
นั้นโฟลน์ อินนิชิเอทีฟ (Flone Initiative) ได้เชิญ
สหภาพแรงงาน PUTON และ MWU เข้าร่วมการฝึกอบรม
ในขณะที ่NGO เพือ่ความเป็นธรรมด้านเพศสภาพ (Sonke 
Gender Justice) ท�างานร่วมกบัสหภาพแรงงาน SATAWU 
ในการรณรงค์เพือ่แก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิทางเพศและ
ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้จากผูโ้ดยสารแทก็ซีใ่นเมืองเคปทาวน์ 
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของเขตบางแห่งได้แนะน�านโยบายใน
การแกไ้ขปัญหาการล่วงละเมดิทางเพศทีไ่ด้รบัความเดือด
ร้อนจากผู้โดยสาร เช่น ในกรุงโบโกตา แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึง
การล่วงละเมิดทางเพศที่คนงานสตรีประสบ ดังนั้นจึงมี
ขอบเขตส�าหรับสหภาพแรงงานท่ีจะเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ของรฐัหรอืองค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ปัญหาเรือ่งสทิธิ
สตรใีนฐานะผูโ้ดยสารเพือ่ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มส�าหรบั
แรงงานสตรโีดยเน้นการเสรมิแรงร่วมกนัโดยปราศจากการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้โดยสารและคนงานทั้งหมด

“ แม้ว่าสหภาพแรงงานตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารสตรีโดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมือ่พวกเขาเริ่มท�างานเช้ามากๆ 
และกลับเมือ่เวลาดึกและพวกเขาได้พยายาม
เรยีกรอ้งใหม้รีถรบัสง่พนักงานไปยงัทีท่�างาน” 
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8.3 การรณรงค์เรื่องขนส่ง
สาธารณะในอนาคตของ
สหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงานมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างความมั่นใจ
ว่านวตักรรมในอนาคตเกีย่วกบัการขนส่งสาธารณะจะเป็น
ประโยชน์ต่อคนงานและผู้โดยสาร ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการ
ปรึกษาหารือกับผู้แทนคนงานตั้งแต่ระยะแรกของการ
ส�ารวจความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบ การ
วางแผนและการด�าเนนิการ สหภาพแรงงานได้เรยีนรูบ้ทเรยีน
จากโครงการ Transmilenio ในกรุงโบโกตา ซ่ึง
สหภาพแรงงานขนส่งไม่ได้เป็นหนึ่งในจากการปรึกษา
หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ และการด�าเนินการ
ตามโครงการซึง่น�าไปสูปั่ญหาทีส่�าคญัของโมเดลจากมมุมอง
ของสิทธิแรงงานและสภาพการท�างาน ต่อมาในระยะ
ด�าเนินการที่ ITF และ SNTT ได้เข้ามามีส่วนร่วมและ
พยายามปรับปรุงสิทธิของแรงงาน ดังรายละเอียดใน
รายงานส่วนที่ 6.1 และ 8.1 ข้างต้นเม่ือสหภาพแรงงาน 
SintraRecaudo ประสบความส�าเร็จในการจัดต้ังเพื่อ
ปกป้องแรงงานสตรีส่วนใหญ่ในแผนกขายต๋ัวโดยสารและ
ต่อต้านการรบัรูผ้ลกระทบเชงิลบต่อระบบอตัโนมติัซ่ึงไม่เป็น
ที่นิยมในหมู่ผู้โดยสารและคนงาน

สหภาพแรงงานได้ระดมพลังแรงงานสตรีและผู้โดยสารใน
การรณรงค์เพือ่ปกป้องและปรบัปรงุระบบขนส่งสาธารณะ 
ตัวอย่างเพิ่มเติมที่อธิบายไว้ใน 'การน�ารถไฟฟ้ามาใช้ในใน
เมก็ซิโกซต้ีิ' ซึง่เป็นการรณรงค์เพือ่ "รกัษารถเมล์ไฟฟ้า" ซ่ึง
ด�าเนนิการโดยสหภาพแรงงาน ATM ในเมก็ซิโกซิต้ี รถเมล์
ไฟฟ้าถกูคคุามเมือ่มกีารยืน่ข้อเสนอการใช้รถไฟฟ้าในเส้นทาง
ที่สร้างมาโดยเฉพาะโดยให้ค�ามั่นว่าจะมีผลดีต่อสภาพ-
แวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ การรณรงค์ของ
สหภาพแรงงานแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพทีย่ัง่ยนืของรถเมล์
ไฟฟ้า หากมีการลงทุนใหม่ซึ่งหากเปรียบเทียบกับระบบ
รถไฟฟ้าที่มีการเสนอนั้นรถเมล์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายที่ต�่ากว่า

รวมถงึความพงึพอใจของประชาชนต่อรถเมล์ไฟฟ้าก็มมีาก 
ในการรณรงค์นี้ประสบความส�าเร็จในการดึงดูดสตรี
จ�านวนมากรวมถึงสตรีหนุ่มสาวในฐานะผู้ใช้ให้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเกี่ยวกับการรณรงค์ครั้งนี้

เมื่อพิจารณาถึงความส�าคัญทางการเมืองของโครงการ
เดินรถโดยสารไฟฟ้าในเม็กซิโกซิต้ี (ดูกรอบเรื่อง ‘การน�า
รถไฟฟ้ามาใช้ในในเม็กซิโกซิต้ี’) และประโยชน์ทางสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่คาดการณ์ไว ้รวมถึงการ
สนับสนุนจากรัฐบาล และเงินทุนจากหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงมโีอกาสทีส่�าคญัส�าหรบัสหภาพแรงงานในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและการวางแผนตั้ง
ระยะเร่ิมต้นโดยได้รับการยอมรับในฐานะผู้แทนของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัในโครงการในส่วนของคนงานทีจ่ะ
สร้างและด�าเนนิงานโครงการ แน่นอนว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
ควรรวมถึงแรงงานสตรีด้วย และนโยบายต้องได้รับการ
พัฒนาเพ่ือระบไุด้ถึงความเสมอภาคทางเพศจากการมีส่วนร่วม
ทีเ่พิม่ข้ึนของสตรใีนงานขนส่งทีม่คุีณภาพดใีนทกุช่วงอาชีพ

การน�าระบบ BRT มาใช้ในกรงุไนโรบนีัน้เป็นทัง้โอกาสและ
ภยัคกุคามส�าหรบัคนงานขนส่งสาธารณะชายและสตร ีเม่ือ
พิจารณาจากการท�างานนอกระบบของกลุ่มคนงานมาตูตู
และคนงานตามระยะนี ้จึงคาดการณ์ได้ว่าอาจจะมโีอกาส
ส�าหรบัสตรทีีจ่ะย้ายไปท�างานในระบบทีเ่ป็นงานทีม่คีณุค่า
และมคีวามมัน่คงในระบบ BRT ซึง่รวมถึงงานพนกังานขับรถ 
เสมียนที่ท�างานในสถานีจ�าหน่ายตั๋ว ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT 
ในศนูย์ควบคมุ ผู้ช่วยจัดเกบ็ค่าโดยสาร งานธรุการ ผูด้แูล

“ อย่างไรก็ตามการขาดการฝึกอบรมและทักษะ
ในหมู่แรงงานขนส่งสาธารณะสตรีอาจจ�ากัด
โอกาสการเข้าถึงงานดังกล่าวเว้นแต่ว่าจะมีการ
ฝึกอบรมทีจ่�าเป็นให้และวางเป้าหมายเป็นข้อ
ก�าหนดตามสัญญาส�าหรับบริษัทเดินรถในระบบ 
BRT” 
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ระบบการตรวจสอบตามเวลาจริง ผู้จัดการเส้นทางและ 
ผู้จัดการบริการ BRT ผู้ควบคุมเวลาเดินรถ และผู้จัดการ
ยานพาหนะ อย่างไรกต็ามการขาดการฝึกอบรมและทกัษะ
ในหมูแ่รงงานขนส่งสาธารณะสตรอีาจจ�ากดัโอกาสการเข้าถึง
งานดงักล่าวเว้นแต่ว่าจะมกีารฝึกอบรมท่ีจ�าเป็นให้และวาง
เป้าหมายเป็นข้อก�าหนดตามสัญญาส�าหรับบริษัทเดินรถ
ในระบบ BRT

จนถงึปัจจบุนั ความพยายามในทีจ่ะรวมผูด้�าเนนิการขนส่ง
สาธารณะในการวางแผนระบบ BRT ในกรุงไนโรบี 
โครงการระยะแรกที่จะเริ่มให้บริการในเดือนธันวาคม 
2018 ยังมีแค่เจ้าของมาตูตูและหน่วยงานด้านสวัสดิการ 
แต่ในส่วนของคนงานขนส่งสาธารณะและสหภาพแรงงานนัน้
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แน่นอนว่าผู้ท่ีได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดจาก BRT คือคนงานรถมาตูตูเนื่องจากคนงานกลุ่มนี้
มคีวามรูเ้พยีงเลก็น้อยเกีย่วกบัแผนงาน จากการส�ารวจคนงาน
มาตูตู 300 คนในเดือนตุลาคม 2017 พบว่าคนงาน
มากกว่าร้อยละ 80 ที่ไม่เคยไดย้นิเรือ่ง BRT หรอืแผนการ
ทีจ่ะน�า BRT มาใช้ในกรงุไนโรบ ีแน่นอนว่าในบรรดาผู้ท่ีเคย
ได้ยินเกี่ยวกับ BRT นั้นร้อยละ 59 คิดว่าเป็นความคิดที่ดี
แม้ว่าร้อยละ 42 เชื่อว่าจะน�าไปสู่การสูญเสียงานหรือราย
ได้ที่ลดลง64

สหภาพแรงงานขนส่ง TAWU PUTON และ MWU ได้สร้าง
ความตระหนักในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับระบบ BRT ที่ก�าลัง
เข้ามา การได้รบัการแจ้งเป็นขัน้ตอนแรกท่ีมอีทิธพิลต่อการ
เปลี่ยนแปลง แต่สหภาพแรงงานมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ
รฐับาลในการให้ข้อมลูทีไ่ม่เพยีงพอเพือ่ให้คนงานมอีทิธพิล
ต่อการด�าเนนิงาน ผูใ้ห้สมัภาษณ์จากสหภาพแรงงานกล่าว
ว่า“ จะมีการรวมตัวกันโดยไม่มีข้อมูลได้อย่างไร? รัฐบาล
ไม่ได้รวมคนงานขนส่งสาธารณะในการรับฟังความเห็น”

การรณรงค์ของสหภาพแรงงานใน BRT เพิม่จ�านวนสมาชกิ

64 Spooner 2018.
65 The ITF commissioned a baseline report to estimate the potential impact on the matatu workforce from BRT in Nairobi, which 
called for more research to determine a more precise assessment of the impact on workers, see Spooner 2018.

ให้สหภาพแรงงานโดยคนงานจ�านวนมากท่ีเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน PUTON สหภาพแรงงาน TAWU 
และสหภาพแรงงาน MWU เนื่องจากการคุกคามที่จะสูญ
เสียงานจากการเปิดตัวระบบ BRT ความกลัวของแรงงาน
นอกระบบได้รบัการตอกย�า้จากผลของการเปิดตวั BRT ใน
กรุงโบโกตาซ่ึงแรงงานนอกระบบตกงานแม้จะมีการสร้าง
งานใหม่กต็าม ไม่มคีวามพยายามอย่างเป็นทางการในการ
ประเมนิผลกระทบทีม่ต่ีอคนงานหลกัจากการเปิดตวัระบบ 
BRT แม้ว่าสหภาพแรงงานจะมีการเรียกร้องให้มีการ
ประเมิน65 ผลการวิจัยในปัจจุบันจากกรุงไนโรบีประมาณ
การว่ามงีานอย่างน้อย 80,000 งานทัง้ในบรษิทัผูใ้ห้บรกิาร
และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะได้รับผลกระทบจากการน�า
ระบบ BRT มาใช้ โดยตัวเลขค�านวนจากการลงทะเบียน
กับ SACCO จ�านวน 200 แห่งในเมือง

สหภาพแรงงานในกรงุไนโรบจีงึใช้โอกาสนีใ้นการฝึกอบรม
สมาชกิเกีย่วกบัผลกระทบของระบบ BRT และการรบัสมัคร
สมาชกิ แต่สหภาพแรงงานตระหนกัว่าโอกาสในการรบัสมคัร
สมาชกิอาจจะไม่เปิดนานนกัและสมาชกิจะยงัคงอยูก็่ต่อเม่ือ
พวกเขาเหน็ประโยชน์ผ่านการมส่ีวนร่วมอย่างกระตอืรือร้น
ของสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองกบัเจ้าหน้าท่ี ผูใ้ห้
สมัภาษณ์จากสหภาพแรงงานได้แสดงความคดิเห็น:

“ เมือ่ผู้ชายเป็นผู้น�าในสหภาพแรงงานพวกเขา
มักจะไม่ให้ความสนใจประเด็นปญัหาทีส่่งผลกระ
ทบต่อสตรี พวกเขาจะท�าเช่นนั้นก็เมือ่พวกเขา
ได้รับการเตือนหรือเมือ่พวกเขารู้ว่ามีบางคนใน
กลุ่มผู้ฟงัต้องการได้ยินเรือ่งเหล่านีไ้ด้รับการ
หารือ หากพวกเขาอยู่ล�าพังตนเองพวกผู้ชาย
จะไม่พูดถึงปญัหาของสตรีเลยู้าาาุี” 

ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี
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“สหภาพแรงงานมาถูกทางแล้ว แต่พวกเขาจ�าเป็น
ต้องเข้าใจว่าพวกเขาก�าลังต่อรองกับผู้คน 
พวกเขาจะต้องโน้มน้าวให้คนงานเข้าร่วมเป็น
สมาชกิสหภาพแรงงานเพือ่ต่อสูเ้พือ่สทิธขิองพวกเขา 
แต่พวกเขาไม่สามารถกักผู้คนได้ คนมาหา
สหภาพแรงงานเพราะพวกเขาไม่พึงพอใจ” 

ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี

Iสิ่งที่น่าสนใจคือ ในการรณรงค์ในระบบขนส่งสาธารณะ
จากเมืองอ่ืนๆ มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ การรณรงค์ในระบบ 
BRT ที่กรุงไนโรบีนั้นถูกขับเคลื่อนโดยสตรีเป็นส่วนใหญ่
และมผีูเ้ข้าร่วมเป็นสตร ีในขณะทีแ่รงงานขนส่งสาธารณะ 
1 ใน 10 เป็นสตรี แต่ระหว่างการรณรงค์มีแรงงานสตรี 
ผูเ้ข้าร่วมประมาณ 7 ใน 10 ของผูเ้ข้าร่วม สิง่นีบ่้งชีว่้าสตรี
มคีวามกระตอืรอืร้นในการระดมสมาชกิสหภาพแรงงานใน
ประเดน็เรือ่งนีม้ากกว่าผูช้าย และตอกย�า้ความส�าคญัของ
การสร้างขีดความสามารถของสตรีในการเป็นผู ้น�า
สหภาพแรงงานและการให้ความสนับสนุน ผู้ให้ข้อมูลจาก
สหภาพแรงงานกล่าวว่า:

“เมื่อผู้ชายเป็นผู้น�าในสหภาพแรงงานพวกเขามัก
จะไม่ให้ความสนใจประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อสตรี พวกเขาจะท�าเช่นนั้นก็เมื่อพวกเขาได้รับ
การเตือนหรือเมื่อพวกเขารู้ว่ามีบางคนในกลุ่มผู้ฟัง
ต้องการได้ยนิเรือ่งเหล่านีไ้ด้รบัการหารอื  
หากพวกเขาอยู่ล�าพังตนเองพวกผู้ชายจะไม่พูดถึง
ปัญหาของสตรีเลย” 

ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี

นอกเหนือจากการเสริมสร้างขีดความสามารถภายใน
สหภาพแรงงานแล้ว ผูใ้ห้สมัภาษณ์หลายคนยงัคดิว่าระบบ 
BRT จะสร้างพลงัให้แก่คนงานสตรใีนขนส่งสาธารณะผ่าน

66 Rizzo, M. (2017). Taken for a Ride: Grounding Neoliberalism, Precarious Labour, and Public Transport in an African Metropolis. Oxford 
University Press

การปรบัปรงุมมุมอง การยอมรบัและการเคารพ ผูใ้ห้ข้อมลู
สหภาพแรงงานชายแสดงความคิดเห็นว่า:

“ระบบ BRT อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ ์
การขนส่งสาธารณะโดยมกีารค�านงึถงึความปลอดภัย
และศักดิ์ศรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับแรงงานสตรี
และผู้โดยสารสตรี ซึ่งอาจน�าไปสู่การบ�ารุงรักษา
ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้น และเกิดมลพิษ
น้อยลง” 

ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี

อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน
ระบบ มกีารเตือนว่าระบบ BRT อาจส่งผลให้เกดิความแออดั
ในส่วนอืน่ๆ ของระบบการขนส่ง ทัง้ลดการเดนิทางลงและ
ท�าให้รายได้ของผู ้ประกอบการขนส่งทางบกลดลง  
ผู้เชีย่วชาญด้านวชิาการแย้งว่าการน�าระบบ BRT มาใช้จะ
ท�าให้ความสับสนวุ ่นวายเพ่ิมขึ้นโดยยึดผู ้ใช้ 2 กลุ ่ม  
กลุม่ยากจนถกูดนัให้ไปใช้บรกิารขนส่งสาธารณะทีไ่ม่ได้รับ
การซ่อมบ�ารุงอย่างดีและเดินทางได้ช้า ในขณะที่กลุ่มที่
สามารถมีก�าลังจ ่ายจะเลือกใช ้บริการบริการขนส่ง
สาธารณะทีแ่พงกว่า เรว็กว่าและดกีว่า66 อย่างไรก็ตามคน
อืน่ๆ มองโลกในแง่ดีว่าการน�าระบบ BRT มาใช้จะลดความ
แออดัของการจราจรบนถนนซึง่น�าไปสูก่ารเดนิทางทีเ่พิม่ขึน้
มากมกว่าการใช้รถมาตูตูและท�าให้มีรายรับที่สูงขึ้น 

มุมมองและการคาดการณ์ที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึง
ความจ�าเป็นในการหาข้อมูลเพ่ิมเติมและการอภิปรายใน
หมู่คนงานขนส่งสาธารณะและประชาชน คนงานขนส่ง
สาธารณะสตรีรายหนึ่งกล่าวว่า:

“มีความจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมกับระบบ BRT ใน
เคนยา มหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนควรให้ข้อมูลแก่
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ผู ้เชี่ยวชาญด้านวิชาการแย้งว่าการน�า
ระบบ BRT มาใช้จะท�าให้ความสับสน
วุ่นวายเพิ่มขึ้นโดยยึดผู ้ใช้ 2 กลุ่ม กลุ่ม
ยากจนถูกดันให ้ ไปใช ้บริการขนส ่ ง
สาธารณะที่ไม่ได้รับการซ่อมบ�ารุงอย่างดี
และเดนิทางได้ช้า ในขณะทีก่ลุ่มท่ีสามารถ
มีก�าลังจ่ายจะเลือกใช้บริการบริการขนส่ง
สาธารณะที่แพงกว่า เร็วกว่าและดีกว่า

สาธารณชนเกี่ยวกับระบบ BRT ผู้คนควรมีเวลาใน
การพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบ BRT ด้วยวิธีนี้ BRT 
จะได้รับการยอมรับ” 

คนงานขนส่งสาธารณะสตรี

การปรึกษาหารือเกี่ยวกับ BRT ระหว่างหน่วยงานรัฐบาล
และหน่วยงานขนส่งได้รวมการหารือกับผู้ประกอบการ
ขนส่งสาธารณะ เช่น สมาคมผูเ้ป็นเจ้าของรถมาตตู ู(MOA) 
แต่ความคดิเหน็ของพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกบัคนงาน 
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าแม้ในเมืองอื่นๆ เจ้าหน้าได้ให้การ
ยอมรับว่าการรวมผู้แทนคนงานจากแรงงานขนส่งนอก
ระบบมคีวามจ�าเป็นเพือ่การวางแผนระบบและการส่งมอบ
ระบบ BRT ให้ประสบความส�าเรจ็ พร้อมตวัอย่างของการ
ปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานคนขับรถแท็กซ่ีในกาน่า
และแอฟริกาใต้.67 นอกจากนี้ เจ ้าหน้าที่รัฐในเมือง 
โยฮันเนสเบิร์กได้ร่วมกับผู้น�ากลุ่มรถแท็กซี่ในช่วงเริ่มต้น
ของโครงการโดยพาพวกเขาไปยังอเมริกาใต้เพ่ือเยี่ยมชม
ระบบ TransMileno และพบกบัคนงานทีเ่คยเป็นแรงงาน
นอกระบบ ซึ่งการเจรจาต่อรองส่งผลให้คนขับรถแท็กซี่
กลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ให้บริการรถเมล์ท่ีได้สัญญา
จ้างเหมาช่วงจาก BRT ซึง่ “ให้ผูม้ส่ีวนได้มเีวทสี�าหรบัการ
สนบัสนนุตวัเองให้เกิดความร่วมมอืเทศบาลเมอืงแทนการ
คัดค้าน”  68 

67 Spooner 2018
68 ITDP (2018). BRT Planning Guide, cited in Spooner, 2018, p.27
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8.4 การจัดตั้งคนงานแพลตฟอร์ม
ของสหภาพแรงงาน

มีความยากล�าบากอย ่างมากในการจัด ต้ังคนงาน
แพลตฟอร์มทีท่�างานอสิระภายใต้รปูแบบการจ้างงานทีไ่ม่
จ�าเป็นต้องมีการพบกันแบบตัวต่อตัวระหว่างคนงานด้วย
กันหรือแม้กระทั่งนายจ้าง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ใน
เม็กซิโกซิตี้ไม่มีองค์กรส�าหรับคนขับรถแพลตฟอร์มเลย 
(แม้ว่าคนขับแท็กซี่สตรีจะจัดตั้งตัวเอง ดูรายละเอียดใน
กรอบเรือ่ง ‘MOM องค์กรคนขบัแทก็ซ่ีสตรใีนเมก็ซโิกซติี’้) 
ในกรงุเทพมหานครไม่มสีหภาพแรงงานเข้าไปจดัตัง้คนขบั
ของ Grab ในท�านองเดยีวกนัในกรุงโบโกตาก็เป็นไปไม่ได้ที่
จะจัดตั้งคนงานแพลตฟอร์ม จากข้อมูลของ SNTT พบว่า
มันเป็นเร่ืองยากที่จะระบุตัวคนขับเพื่อลองเข้าไปคุยและ
ชวนเป็นสมาชกิ ส่ิงทีท่�าให้ยุง่ยากขึน้ไปอกี คอื ประเด็นข้อ
เท็จจริงที่ว่ามีเพียงรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทโดยกระทรวงคมนาคมเท่านั้นท่ีสามารถน�ามาเป็น
แท็กซี่อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าการท�างานของ 
Uber และแพลตฟอร์มบริการขนส่งอืน่ๆ ไม่สอดคล้องกบั
กฎหมายที่มีอยู่

ในกรงุไนโรบมีคีนงานท่ีท�างานเกีย่วกบัแพลตฟอร์มดจิติอล
ประมาณ 420 คนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
PUTON ในปี 2017 (ดูกรอบเรื่อง ‘การจัดตั้งคนงาน
แพลตฟอร์มในกรงุไนโรบ’ี) หลงัความพยายามเบือ้งต้นโดย
คนงานแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อดึงบริษัทแพลตฟอร์มมา
หารือเกี่ยวกับประเด็นคนงานท่ีถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลว่า
พวกเขาไม่มีตัวตน ผ่านสหภาพแรงงาน PUTON คนงาน
เหล่านีข้บัรถให้กบับรษิทัแพลตฟอร์มดิจตอลเช่น Uber ได้
เกิดกรณทีี ่Uber ระงบัการใช้งานบัญชขีองคนขบัสตรี 5 คน 
เพราะพวกเขาเข ้าร ่วมการประชุมสหภาพแรงงาน 
สหภาพแรงงานได้ร้องเรียนต่อ Uber โดยอ้างถึงสิทธิตาม
รฐัธรรมนญูของคนงานในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และ
เรยีกร้องให้ Uber เปิดการใช้งานบัญชขีองพวกเขาอกีครัง้ 

Uber ยังระบุด้วยว่าไม่มีปัญหากับคนงานที่เข้าร่วม
สหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทอื่น ๆ  ไม่สนับสนุนให้
คนงานเข้าร่วมสหภาพแรงงาน 

คนขับรถในเคปทาวน์เริ่มมีการจัดตั้งหลังจากมีคนขับ 
Uber จ�านวนหนึ่งถูกระงับบัญชีใช้งานจากแอพพลิเคช่ัน
โดยบริษัท และท�าให้ไม่สามารถท�างานในฐานะคนขับ 
Uber ได้ในปี 2017 เรื่องนี้ท�าให้คนขับเจ็ดคนพร้อมกับ
สหภาพแรงงาน NUPSAW และ สหภาพแรงงาน SATAWU 
ต้ังค�าถามถึงสถานะทางกฎหมายในฐานะเป็นนายจ้าง
ตนเอง ดังที่ผู ้แทนของ สหภาพแรงงาน SATUWU ให้
สัมภาษณ์ว่าสหภาพแรงงานมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
สนับสนุนทางด้านกฎหมายเนื่องจาก Uber“ ดูเหมือนจะ
เป็นนายจ้างที่ไม่มีลูกจ้าง”

คนขับรถและสหภาพแรงงานได ้ยื่น เรื่ องต ่อคณะ
กรรมาธิการเพื่อการไกล่เกลี่ยและและอนุญาโตตุลาการ 
(CCMA) โดยพวกเขาแย้งว่าพวกเขาเป็นนายจ้างของบรษัิท
และไม่ใช่คนงานขบัรถทีเ่ป็นนายจ้างตนเองซึง่บรษิทัระงบั
บัญชีของพวกเขาท�าให้เข้าแอพพลิเคชั่นไม่ได้โดยไม่มี
กระบวนการใดๆ บรษิได้เลกิจ้างพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรม 
พวกเขาแพ้คดีในศาลในเชิงเทคนิคแต่สหภาพแรงงานเชื่อ
ว่านี้จะเป็นจุดเร่ิมต้น ในขณะท่ีผู้พิพากษาไม่เห็นด้วยว่า
ความสัมพันธ์ของการจ้างงานระหว่าง Uber SA และคน
ขับนั้นได้รับการพิสูจน์แล้ว ค�าชี้ขาดได้เปิดค�าถามในเรื่อง
ของความสัมพันธ์การจ้างงานระหว่าง Uber BV (บรษิทั แม่ 
Uber ในเนเธอร์แลนด์) และคนขับรถ (เพราะ Uber BVไม่
ใช่คูก่รณก่ีอนเรือ่งจะเข้าถงึกระบวนศาล) ด้วยเหตผุลนีเ้อง

“มีความยากล�าบากอย่างมากในการจัดตั้ง 
คนงานแพลตฟอร์มทีท่�างานอิสระภายใต ้
รูปแบบการจ้างงานทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมีการ 
พบกันแบบตัวต่อตัวระหว่างคนงานด้วยกัน
หรือแม้กระทั่งนายจ้าง” 
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ทีท่�าให้ประเดน็ว่า Uber SA ยงัเป็นนายจ้างหรือไม่นัน้ถูก
มองข้ามไป

ในการตัดสินใจว่าบริษัทนั้นเป็นนายจ้างจริงหรือไม ่
คณะกรรมการ CCMA พบว่าคนขับต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุ
ของ Uber ต้องพึง่พา Uber ในเชิงเศรษฐกจิและคนขับคอื
องค์ประกอบส�าคัญของบริการของ Uber คณะกรรมการ
พบว่าคนขับรถของ Uber สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
ของตนได้ เช่น ชัว่โมงการท�างานต่อวนั รวมถงึเวลาเริม่งาน
ของพวกเขา เป็นต้น แต่ Uber ท�าการควบคุมการท�างาน
ของคนขับด้วยการระงับหรือปิดการเข้าถึงแอปพลิเคชั่น 
ดังนั้นแม้จะไม่มีการก�ากับดูแลโดยตรงในทางกายภาพแต่
ทางบริษัทก็ยังสามารถควบคุมคนขับผ่านทางเทคโนโลยี 
ด้วยเหตุผลนี้และอื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่ามันคือความ
สัมพันธ์การจ้างงาน

บรษัิทได้น�าข้อค้นพบของคณะกรรมการ CCMA เข้าสูศ่าล
แรงงานเพื่อทบทวน ศาลแรงงานตัดสินเป็นคุณแก่ทาง
บริษัทในเชิงเทคนิคโดยไม่มีการโต้แย้งวินิจฉัยว่าคนงาน 
Uber เป็นนายจ้าง หรือเป็นผู้รับเหมาที่เป็นนายตนเอง 
ด้านเทคนคินัน้สหภาพแรงงาน SATAWU อ้างถงึเทคโนโลยี
ของ Uber SA ในขณะที่พวกเขาควรอ้างถึง บริษัทแม่คือ 
Uber BV ซึ่งเป็นบริษัทของเนเธอแลนด์

คนงานของ Uber และ Taxify ได้มกีารประท้วงหลายครัง้
ในประเดน็ทีพ่บบ่อยในเมอืงเคปทาวน์และโยฮนัเนสเบร์ิก 
ในช่วงปี 2018 ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีผู้ร้องเรียนกว่า 
200 คน ซึ่งข้อร้องเรียนที่พบบ่อยคือประเด็นที่ Uber ลบ
คนขับออกจากระบบและเลิกจ้างพวกเขา ผู้ประท้วงเรียก
ร้องให้ Uber: 

69 In August 2018 New York became the first US city to cap the number of licenses for ride-hailing services such as Uber for one year, 
aimed at reducing traffic congestion and increasing driver pay. Retrieved 8 August 2018 from: https://uk.reuters.com/article/us-uber-
new-york/new-york-city-votes-to-cap-uber-lyft-vehicle-licenses-idUKKBN1KT2M3

 • หกัรายได้ร้อยละ 15 และไม่ใช่ร้อยละ 25 จากเงนิค่า
แท็กซ่ีเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นและช่ัวโมง
การท�างานที่เช้ามาก

 • ให้พวกเขามีผู้แทนในบอร์ดบริษัทถ้าหากมีการระบุ
ว่าพวกเขาเป็น “หุ้นส่วน” 

 • เลิกรับรถเข้าสู่ระบบอีกเพราะตอนนี้ถนน ”อ่ิมตัว
แล้ว”69

ปัญหาเร่ืองสถานะการจ้างงานของ Uber และคนงาน
แพลตฟอร์มอื่นๆ ได้รับการโต้แย้งในประเทศอื่นๆ รวมถึง
สหราชอาณาจักร และยงัมแีนวโน้มว่าจะมอีกีหลายหลาย
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่บรษิทัเหล่านีพ้ยายามขยาย
กจิการ ค�าถามเกีย่วกบักฎระเบยีบและการออกใบอนญุาต
จะมีโผล่มาเรือ่ยๆ โดยมผีลส�าคญัส�าหรบัสภาพการท�างาน 
ความมัน่คง และการจดัตัง้ของคนงาน น�าไปสูค่วามท้าทาย
และโอกาสมากมายในอนาคตส�าหรับสหภาพแรงงาน

“ ได้เกิดกรณีที ่Uber ระงับการใช้งานบัญชี
ของคนขับสตรี 5 คนในกรุงไนโรบีเพราะพวก
เขาเข้าร่วมการประชุมสหภาพแรงงาน 
สหภาพแรงงานได้ร้องเรียนต่อ Uber โดย
อ้างถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของคนงานในการ
เข้าร่วมสหภาพแรงงาน และเรียกร้องให้ Uber 
เปดิการใช้งานบัญชีของพวกเขาอีกครั้ง Uber 
ยังระบุด้วยว่าไม่มีปญัหากับคนงานทีเ่ข้าร่วม
สหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทอืน่ ๆ ไม่
สนับสนุนให้คนงานเข้าร่วมสหภาพแรงงาน” 

Future of Work report -TH.indd   105 23/05/2019   15:33:12



106

การจัดตั้งคนงานแพลตฟอร์ม 
ในกรุงไนโรบี

สหภาพแรงงาน PUTON ในกรงุไนโรบสีามารถหาสมาชกิสหภาพแรงงานทีเ่ป็นคนขบัรถบริษทัแพลตฟอร์มเป็น
จ�านวน 420 ราย สตรีมีบทบาทส�าคัญในความพยายามเข้าไปจัดตั้งคนงาน ยกตัวอย่างเช่น ในการต่อต้านกรณี
ที่คนขับสตรีถูกระงับบัญชีโดยบริษัทแพลตฟอร์มหลังจากที่พวกเธอเข้าร่วมการประชุมของสหภาพแรงงาน  
ดงัได้กล่าวข้างต้น และการมตี�าแหน่งผูน้�าในสหภาพแรงงานในระดับชาติและระดับท้องถิน่ เช่น ในสหภาพแรงงาน 
TAWU MWU และ PUTON นอกจากนี้สมาชิกสตรียังมีบทบาทส�าคัญในการเจรจากับรัฐบาลและนายจ้างเพื่อ
ปรับปรุงสภาพการท�างานของคนงานแพลตฟอร์ม 

ผูแ้ทนสหภาพแรงงานตระหนกัถงึความยากล�าบากใน
การจัดตั้งสาขานี้  จากการสังเกตุการณ์คนงาน
แพลตฟอร์มอาจมปีระสบการณ์น้อย และดงันัน้จะต้อง
ใช้ความอดทนกับกระบวนการทางสหภาพแรงงานท่ี
ต้องเวลานานมากกว่าการหวงัอย่างรวดเรว็ ดงันัน้คนงาน
แพลตฟอร์มและสหภาพแรงงานจงึต้องมกีารสือ่สารที่
ชัดเจนและเปิดกว้างเพื่อท�าความเข้าใจข้อกังวลและ
ข้อจ�ากัดของกันและกัน ความต้องการของคนงาน
แพลตฟอร์มอาจแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น พวกเขาอาจมี
ความยดืหยุน่ส�าหรบัการเข้าร่วมในการประชมุกลางวนั
มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานขนส่งสาธารณะ 
รายอ่ืนๆ ทีม่ตีารางเวลาแน่นอน อาจจ�าเป็นต้องพฒันา
รูปแบบเฉพาะส�าหรับการจัดต้ัง เช่น การเป็นสมาชิก
สาขาออนไลน์ แต่เป็นสิง่ส�าคญัท่ีคนงานประเภทต่างๆ 
ต้องมีเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้ให้สัมภาษณ์ผู้แทนคนงาน
แพลตฟอร์มกล่าวไว้ว่า:

“...สหภาพแรงงานแม่ควรน�าสหภาพแรงงาน
สาขามาพบกันเพื่อท�าความรู้จักและท�าความ
เข้าใจในข้อกงัวลของสหภาพแรงงานแต่ละแห่ง” 

ผู้แทนสหภาพแรงงาน คนงานแพลตฟอร์ม  
กรุงไนโรบี

สหภาพแรงงานได้รับความส�าเร็จในการยกประเด็น
ปัญหาต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการ
ควบคุมราคา สภาพการท�างานของคนงานและความ
มั่นคง และความกังวลด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อคน
งานแพลตฟอร์ม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2018 คนงาน
แพลตฟอร์มจาก PUTON ที่มาจากหลายบริษัทยื่น
ค�าร้องต่อรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้มีการออกระเบียบข้อ
บังคับส�าหรับสาขาและกฎเกณฑ์ท่ีเป็นธรรมเกี่ยวกับ
การก�าหนดราคา ในข้ันต้นรัฐสภาปฏิเสธที่จะออก
กฎหมายตามค�าร้องจนกว่าหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง
จะจัดการกับเรื่องนี้ PUTON ร่วมกับสมาคมแท็กซี่
ดจิติอล (Digital Taxi Association) และกลุม่สงัคมไรด์
แชร์ซัคโค (Rideshare SACCO) ได้จดัตัง้คณะกรรมการ
เฉพาะกจิคอื คณะกรรมการแทก็ซ่ีดจิติอล (Digital Taxi 
Forum) เพือ่เป็นผูแ้ทนในการติดต่อกระทรวงคมนาคม 
มีการประชุมหลายครั้งและในการประชุมระหว่างปลัด
กระทรวง คณะรัฐมนตรีและเจ้าของรถแท็กซ่ี คนงานได้
แสดงความไม่พอใจ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MoU) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2018 โดยได้รับความ
สนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกรวมถึง BBC และ ซีเอ็นเอ็น 
ผู ้แทนแพลตฟอร์มดิจิตอลร่วมกับเจ ้าหน้าท่ีของ 
PUTON ได้เข้าพบกับคณะกรรมการการขนส่งรัฐสภา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2018 และน�าเสนอค�าร้องของ
พวกเขาในการประชุมที่มี เจ ้าหน้าที่ระดับสูงจาก
ส�านักงานการบริหารกรุงไนโรบีและการขนส ่ง 
(NaMATA) การขนส่งและความปลอดภัยแห่งชาติ 
(NTSA) และเขตปกครองเมืองกรุงไนโรบี (NCCG)

Future of Work report -TH.indd   106 23/05/2019   15:33:12



107

 • ระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมแท็กซี่
ออนไลน์: พระราชบัญญัติการขนส่งและ
ความปลอดภัยแห่งชาติ (NTSA) ควบคุม
สาขาขนส่งท่ีไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรมรถ
แท็กซี่ออนไลน์เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
ใหม่หหลังการออกพระราชบัญญัติ คนงาน
แพลตฟอร์มดิจิตอลไม่ถูกนับเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการก�าหนดพระราชบัญญัตินี้ 
ค�าร้องของคนงานเรียกร้องให้มีการออกข้อ
บังคับที่ก�าหนดความหมายของบริษัท 
รถแทก็ซี ่บทบาทและวิธกีารท�างานและการ
มีส่วนร่วมของคนขับรถเป็นอย่างไร

 • ราคา: บันทึกความเข้าใจเห็นชอบที่บริษัท
ทัง้หมดควรใช้อตัราทีอ่นมุตัโิดยสมาคมยานยต์
แห่งเคนยา (Automobile Association of 
Kenya หรอื AA) AA อยูร่ะหว่างการตรวจสอบ 
เนื่องจากไม่ได้มีการก�าหนดอัตราส�าหรับ
แท็กซี่เชิงพาณิชย์ไว้ก่อนหน้านี้

 • ระเบียบจราจร: กระทรวงคมนาคมก�าลัง
ด�าเนินการทบทวนพระราชบัญญัติจราจร 
ในขณะเดยีวกนักม็กีารร่างการแก้ไขพระราช
บัญญัติจราจร 2017 ซึ่งจะมีการรวมเนื้อหา
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมออนไลน์ ผูแ้ทนคนงาน
แพลตฟอร์มจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการ
ประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือร่าง
พระราชบัญญัตินี้และแสดงความคิดเห็น 
ประเด็นเรื่องความ่ันคงของอาชีพจะถูกรวม
เข้าไปในระเบียบด้วย

แม้ว่าจะมีบริษัทแพลตฟอร์มเพียง 5 รายท่ีเข้าร่วมการประชุม การลงนามใน MoU ได้สร้างมาตรฐานส�าหรับ
บริษัทแทก็ซีท่กุแห่งทัง้ทีไ่ด้จดทะเบยีนในปัจจุบนัและจะจดทะเบยีนในอนาคต คนงานสตรีมผู้ีแทนอย่างเพียงพอ
ในทีมเจรจาต่อรองโดยมีจ�านวนถึง 3 คนจากผู้แทนทั้งหมด 7 คน

การหารอืในอนาคตกบัทกุฝ่ายจะก�าหนดวธิกีารด�าเนนิการบันทกึความเข้าใจและจะแก้ไขปัญหาในระดบัปฏิบัติ
การตามที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและค�าร้อง ประเด็นปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับ:
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หลักฐานจากการวิจัยท่ีด�าเนินการในห้าเมืองส�าหรับ
รายงานนีย้นืยนัว่าสตรยีงัคงเผชิญกบัการแบ่งแยกทางเพศ
ในสาขาขนส่งสาธารณะ กระจกุตัวท�างานในต�าแหน่งทีไ่ด้
รับค่าจ้าต�่า และในบางกรณีท�างานที่ไม่มีความมั่นคงหรือ
ในต�าแหน่งงานนอกระบบ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้
เน้นให้เห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เห็นการเติบโตของ
จ�านวนสตรทีีเ่ข้าไปเป็นคนงานในสาขาขนส่งสาธารณะใน
บางเมือง เช่น เม็กซิโกซิต้ี รวมถึงแอฟริกาใต้ นอกจากนี้
ยังมีข้อบ่งชี้ว่าสตรีก�าลังได้รับโอกาสมากขึ้นในการเข้าไป
ท�างานท่ีปกติผูช้ายคนท�า เช่น พนักงานขับรถในระบบการ
ขนส่งรูปแบบใหม่ เช่น BRT และในระบบรถไฟใต้ดินที่
ก�าลังขยายตัว รวมถึงถูกดึงดูดจากความยืดหยุ่นของการ
บริการแท็กซี่บนแพลตฟอร์ม 

ดังนั้นการพัฒนาของระบบขนส่งรูปแบบใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีโอกาสเป็นประโยชน์แก่
แรงงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น การ
เปิดโอกาสให้ท�างานในระบบ และหลีกหนีจากการท�างา

นานอกระบบทีไ่ม่มคีวามม่ันคง ในการปรบัปรงุการท�างาน
ของยานพาหนะและความปลอดภัยเพ่ือให้งานขับขี่เป็นที่
สนใจของสตรมีากขึน้และในการน�าเสนอชัว่โมงการท�างาน
และรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านงานแพลตฟอร์ม 

แต่ในทางตรงกนัข้าม งานหลางอย่างทีป่กตเิป็นงานทีส่ตรี
ท�าได้รับผลกระทบจากระบบจ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ในบาง
กรณีส ่งผลให ้ต ้องสูญเสียงาน แม ้จะมีข ้อตกลงที่
สหภาพแรงงานท�าไว้ก็ยังมีกรณีการโยกย้ายเกิดขึ้น จาก
หลักฐานในรายงานนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องจ�าหน่ายตั๋ว
อัตโนมัติและเครื่องเก็บค่าโดยสารอาจจะมีมากขึ้นแม้ว่า
ความคืบหน ้าในการน�ามาใช ้จะยังมีข ้อจ�ากัดด ้าน
เทคโนโลย ีเหตผุลทางธรุกจิ และความยากล�าบากทางการ
เมอืง ประเดน็ส�าคญัอกีประการหนึง่ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์
กับพนักงานหญิงที่ท�างานในแผนกตั๋วและทการบริการ
ลูกค้าคือผู้โดยสารชอบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
มากกว่าการรับบริการจากเครื่องจักรซึ่งมักจะช้ากว่าหรือ
ท�างานได้ไม่ดี 
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โอกาสในการฝึกอบรมเป็นเรื่องจ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าสตรี
จะเข้าถึงงานใหม่ๆ เมื่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่ง
ถูกน�ามาใช้หรือยกระดับ อย่างไรก็ตามการวิจัยพบว่าการ
ฝึกอบรมมักจะไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น ในการท�าให้
สตรไีด้รบัใบขบัข่ีหรอืใช้งานระบบเทคโนโลยีใหม่ แม้ว่าจะ
มีตัวอย่างของการฝึกงานระดับชาติหรือแผนการเรียนรู้ที่
ได้รับการอุปถัมภ์ท่ีถูกใช้ในการฝึกอบรมสตรีเพื่อให้ได้รับ
ใบขบัขีเ่พือ่ท่ีพวกเขาจะสามารถสมคัรงานใหม่ได้ เช่น งาน
ในระบบ BRT ของเมืองเคปทาวน ์ มาตรการนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการครอบง�าของผู้ชายในหมู่ 
ผูข้บัขีใ่นระบบ BRT ซึง่จ�าลองรปูแบบการแบ่งแยกทางเพศ
ที่มีอยู่แล้วในหมู่คนขับแท็กซี่ เมื่อระบบ BRT ถูกน�ามาใช้
คนขบัรถแทก็ซีท่ีห่วาดกลวัว่าจะสญูเสยีงานอนัเป็นผลมาจาก
ระบบใหม่ได้รับการจดัล�าดบัให้มีความส�าคญัในการสรรหา
คนงาน นี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการ
เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจส�าหรับคนผิวสีจะ
สอดคล้องกับกฎหมายของแอฟริกาใต้

ในขณะทีร่ะบบ BRT อาจจะมโีอกาสเป็นประโยชน์ส�าหรบั
แรงงานสตร ีแต่รปูแบบท่ีมกีารเปิดตวัตามความเงือ่นไขการ

70 ITF, World Bank-Bogota TransMilenio Project draft report, unpublished.

ทางการเงินของธนาคารโลก โดยยืนยันให้ด�าเนินการใน
รูปแบบหุน้ส่วนภาครฐัและเอกชน ซึง่ก่อให้เกดิการแข่งขนั
ระหว่างบริษัทด�าเนินการเกี่ยวกับการเดินรถและการแบ่ง
แยกของการควบคมุอ�านาจและและกฎระเบยีบในท้องถิน่
ออกจากงานบริการ การวิจัยจากกรุงโบโกตาแสดงให้เหน็ว่า
สิง่นีส่้งผลให้มกีารตรวจสอบเงือ่นไขและสภาพการท�างาน
ของคนงานในแต่ละบริษทัโดยองค์กรทีใ่ช้ระบบน้อยเกินไป 
ทรานมิเลโน ที่ให้ความสนใจเพียงแค่ประเด็นปัญหาที่
เกีย่วข้องกบัการบริการผู้โดยสาร อย่างไรกต็าม ทรานมเิลโน
ได้เจรจาต่อรองสัญญากบัผู้ด�าเนินการ ดังน้ันจึงสามารถเรยีก
ร้องเง่ือนไขท่ีรวมถึงข้อก�าหนดการปฏิบัติด้านแรงงานที่
เหมาะสม แต่บรษิทัไม่ได้ท�าปฏบิตัติามเน้ือหาในสัญญานัน้70

การใช้รูปแบบที่จ�าเป็นต้องมีการจ้างงานแบบเอาท์ซอร์ส
บรษิทัเอกชนในงานระดบัปฏบิตักิารอาจส่งผลเสียต่อการ
จ้างงานสตรใีนหลายด้าน ในเมอืงต่างๆ เช่น เมก็ซโิกซติีแ้ละ
กรงุโบโกตาสตรมีแีนวโน้มท่ีจะได้รบัการจ้างงานในต�าแหน่ง
ภาครัฐในระบบขนส่งสาธารณะ ดังนั้นการเอาท์ซอร์ส
ต�าแหน่งงานเหล่านี้สามารถท�าให้เกิดความเสี่ยงได้ 
สหภาพแรงงานในเม็กซิโกซิต้ีพบว่าเมื่อมีการน�าระบบ
แปรรูปแบบใหม่มาใช้ เช่น รถแท็กซี่ไฟฟ้าซึ่งในสัญญามี 
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เสียเปรียบและไม่มีสหภาพแรงงาน 
ดงันัน้พวกเขาจงึมคีวามกลวัเกีย่วกบัแผนใหม่ส�าหรบัรถเมล์
ไฟฟ้า สตรีในกรุงเทพมหานครเชื่อว่าการท�างานกับ 
ผู้ประกอบการรถไฟของรัฐวสิาหกจิมสีภาพการท�างานทีด่กีว่า 
ยิง่ไปกว่านัน้ในเมอืงเคปทาวน์ทีม่กีารน�าระบบ BRT มาใช้
ให้ค่าแรงพนกังานขับรถทีต่�า่กว่าเดมิและสภาพการท�างาน
ทีแ่ย่ลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับบรษิทัเอกชนแกบส์ (GABS) ท่ี
ด�าเนนิการให้บรกิารรถบสัในเคปทาวน์มาหลายปี จ�านวน
สตรทีีไ่ด้ท�างานเป็นพนกังานขับรถในบริษทัเดินรถใหม่มมีาก
ขึน้ (ถึงแม้ว่าในภาพรวมตวัเลขจะมีจ�านวนน้อย) เพ่ือเทียบ
กบัจ�านวนในบริษทัแกบส์

“ ดังนั้นการพัฒนาของระบบขนส่งรูปแบบใหม่
และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีมีโอกาสเป็น
ประโยชน์แกแ่รงงานสตรใีนสาขาขนสง่สาธารณะ 
ยกตวัอยา่งเชน่ การเปดิโอกาสให้ท�างานในระบบ 
และหลีกหนีจากการท�างานานอกระบบทีไ่ม่มี
ความมั่นคง… แต่ในทางตรงกันข้าม  
งานหลายอย่างทีป่กติเป็นงานทีส่ตรีท�าได้รับ
ผลกระทบจากระบบจ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ  
ในบางกรณีส่งผลให้ต้องสูญเสียงาน  
แม้จะมีข้อตกลงทีส่หภาพแรงงานท�าไว้ก็ยังมี
กรณีการโยกย้ายเกิดขึน้”
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รายงานดังกล่าวเปิดเผยว่า แรงงานสตรีในสาขาขนส่ง
สาธารณะยังคงเผชิญกับความรุนแรงและการล่วงละเมิด
ทางเพศจากผูโ้ดยสารและเพือ่นร่วมงานชายในทกุเมอืง ซึง่
สอดคล้องกบัหลกัฐานการวิจยัอ่ืนๆ ท่ัวโลก สิง่นีจ้ะขดัขวาง
สตรไีม่ให้สามารถท�างานบางอย่างได้ เช่น งานขบัรถทีต้่อง
ท�างานตอนดกึหรอืเดนิทางไปยงัพืน้ทีไ่ม่ปลอดภยัของเมือง 
อย่างไรก็ตามเหน็ได้ว่างานที่สตรมีกัเปน็ผู้ปฏบิตั ิเช่น การ
บริการลูกค้าและงานจ�าหน่ายตั๋ว มักมีความรุนแรงจาก 
ผู้โดยสารและการล่วงละเมิดเกิดขึ้นเป็นประจ�า

ผู ้ให้สัมภาษณ์รู ้สึกว่านายจ้างจ�าเป็นต้องสร้างสภาพ
แวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยทั้งในสถานีและส�าหรับ
พนักงานขบัรถให้มากกว่านี ้ซึง่อาจรวมถงึการจดัหารถรบั
ส่งในการเดินทางไปกลับที่ปลอดภัยส�าหรับพนักงานท่ี
ท�างานช่วงกะดึกและกะเช้า (ซึ่งในบางกรณี บริษัทจัดหา
รถรับส่งส�าหรับพนกังานขบัรถ แต่ไม่ได้จดัส�าหรบัพนกังาน
ขายตัว๋ทีท่�างานกะเช้าและกะสาย) หรอืการออกแบบและ
โซโลชั่นทางเทคโนโลยีส�าหรับรถเมล์และรถไฟ รวมถึง
ระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินเป็นต้น ความเสี่ยงจากการใช้
ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศส�าหรับพนักงาน
ขบัรถสตรี (และผูโ้ดยสาร) ทีท่�างานกบับรษิทัแพลตฟอร์ม

นั้นก็มีความส�าคัญเช่นกัน ผลที่ตามมาคือสตรีมักจะหลีก
เลีย่งการท�างานในบางพืน้ทีแ่ละในช่วงเวลากลางคืนท�าให้
สูญเสียโอกาสในการท�างานในช่วงที่ท�าก�าไรได้มากที่สุด 
รายงานเปิดเผยว่าสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อแจ้งเตือนคน
ขับสตรีให้ระวังลูกค้าท่ีอาจเป็นอันตราย หรือในบางกรณี
เพื่อขอความช่วยเหลือจากคนขับอื่นๆ และน่าจะมีวิธีที ่
มากกว่าน้ีเพือ่พฒันาแอพลเิคชัน่หรอืระบบทีเ่ข้าถงึได้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้คนขับมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับความช่วย
เหลืออย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดอันตราย

เลาไดรฟ์ (Laudrive) ในเม็กซิโกซิต้ีถูกน�าเสนอเป็น
ตัวอย่างของบริษัทแท็กซี่แพลตฟอร์มเฉพาะสตรีซึ่งทั้งคน
ขับรถและลูกค้าเป็นสตรีเป็นบริษัทตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่
ปลอดภัยส�าหรับสตรี บริษัทยังมีขนาดเล็กและการเข้าถึง
เงินลงทุนเพิ่มเติมเป็นเรื่องยาก และเนื่องจากบริษัทให้
บริการเฉพาะสตรีจึงท�าให้ส่วนแบ่งการตลาดยังน้อย
เนื่องจากสตรีนั้นสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
น้อยกว่าผูช้าย อย่างไรก็ตามการด�าเนนิงานของบรษิทัเป็น
ผูแ้ทนรปูแบบธรุกจิทีส่ามารถแก้ปัญหาด้านความปลอดภยั
บางประการส�าหรบัคนขบัรถแทก็ซ่ีบนแพลตฟอร์ม รวมถงึ
มสีภาพการจ้างงานทีดี่กว่าบรษิทัแพลตฟอร์มอกีหลายแห่ง 
นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นหนึ่งตัวอย่างท่ีสามารถน�ามา
ประยกุต์ใช้เพือ่เสนอทางเลอืกของรปูแบบการจ้างงานขบัขี่
บนแพลตฟอร์มส�าหรับสตรีในเมืองอื่นๆ จากหลักฐานที่
แพร่หลายของการล่วงละเมดิทางเพศจากทัง้ผู้โดยสารและ
พนักงานขับรถทั่วโลก บริการรถแท็กซี่ส�าหรับสตรีโดย
เฉพาะมีแนวโน้มว่าจะได้รับความสนใจอย่างมาก

ปัญหาเรื่องเวลาท�างานมีความเชื่อมโยงกับเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเป็นตัว
ก�าหนดความสามารถของสตรีที่มีความรับผิดชอบในเรื่อง
การดูแลให้ได้มีส่วนร่วมในการท�างานขนส่งสาธารณะ  
ในขณะทีง่านในสาขาขนส่งสาธารณะบางต�าแหน่งมีความ
ยดืหยุน่ การวจัิยแสดงให้เหน็ว่าการแยกกะการท�างานอาจ

“ แรงงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะยังคง
เผชิญกับความรุนแรงและการล่วงละเมิด 
ทางเพศจากผู้โดยสารและเพ่ือนร่วมงานชาย
ในทุกเมือง ซึง่สอดคล้องกับหลักฐานการวิจัย
อืน่ๆ ทั่วโลก สิ่งนีจ้ะขัดขวางสตรีไม่ให้สามารถ
ท�างานบางอย่างได้ เช่น งานขับรถทีต่้อง
ท�างานตอนดึกหรือเดินทางไปยังพ้ืนทีไ่ม่
ปลอดภัยของเมือง อย่างไรก็ตามเห็นได้ว่า
งานทีส่ตรมีกัเป็นผูป้ฏบิตั ิเชน่ การบรกิารลกูคา้
และงานจ�าหน่ายตั๋ว มักมีความรุนแรงจาก 
ผู้โดยสารและการล่วงละเมิดเกิดขึน้ 
เป็นประจ�า” 
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จะท�าให้ช่ัวโมงการท�างานมากเกนิไปและเวลาเดนิทางนาน
เกินไป ท�าให้สตรีหลายคนไม่สามารถท�างานดังกล่าวได้ 
หลกัฐานจากเมอืงต่างในการวจิยันีส้นบัสนนุการกล่าวอ้าง
ที่ว่างานขับรถแท็กซี่บนแพลตฟอร์มสามารถท�าให้เข้าถึง
โอกาสการจ้างงานที่ยืดหยุ่นส�าหรับสตรี ซึ่งท�าให้พวกเขา
สามารถสร้างสมดลุระหว่างการท�างานกบัภาระผกูพนัอืน่ๆ 
เช่น ความรับผิดชอบในครอบครัวหรือการศึกษา อย่างไร
กต็ามข้อดเีหล่านีอ้าจเปิดโอกาสให้สตรบีางคนมากกว่าคน
อืน่ๆ ตวัอย่างเช่น ผูท่ี้ไม่ได้พึง่พางานนีเ้ป็นรายได้เดียวของ
ครอบครัว หรือผู้ท่ีมียานพาหนะเป็นของตนเอง ส�าหรับ
สตรีที่ต้องเช่ารถมาขับ หรือผู้ที่จ�าเป็นต้องท�างานหลาย
ชัว่โมงเพ่ือหารายได้ให้เพยีงพอ โดยเฉพาะในเมอืงทีม่กีาร
แข่งขนัสงูระหว่างบรษัิทผูใ้ห้บรกิารเรยีกรถผ่านแพลตฟอร์ม 
ดงันัน้จงึมคีวามกดดนัเรือ่งการหารายได้ ซึง่มีโอกาสถกูเอา
เปรียบสูง

แรงงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะก�าลังจัดตั้งใน
สหภาพแรงงานเพื่อปกป้องงานของพวกเขาและปรับปรุง
เงื่อนไขสภาพการจ้าง ดังตัวอย่างเช่น การจัดตั้งพนักงาน
จ�าหน่ายตั๋วในซินตร้าเรเคาโด (SintraRecaudo) ในกรุง
โบโกตาและการจดัตัง้คนขบัรถมาตาตแูละคนขับรถแท็กซ่ี
บนแพลตฟอร์มในพูตอน (PUTON) ในกรุงไนโรบี ใน
กรุงเทพมหานครมีกลยุทธ ์การสรรหาบุคลากรของ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (SEETU) และ
สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย (SRUT) 
โดยน�าเรื่องหญิงชายและอายุเป็นเงื่อนไขเพื่อเพิ่มจ�านวน
สตรีและหนุ่มสาวในสหภาพแรงงาน นักสหภาพแรงงาน
สตรีในเอทีเอ็ม (ATM) ได้รณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อช่วย
ปกป้องรถรางในเม็กซิโกซิตี้โดยท�างานอย่างใกล้ชิดกับนัก
เคลื่อนไหวในชุมชนและผู้โดยสารซึ่งมักเป็นสตรีเพื่อสร้าง
ผลกระทบจากการรณรงค์ของพวกเขา สหภาพแรงงานได้

71 ITF press release 20 March 2015, Union outcry causes rejection of Uber ‘Women’s jobs’ plan, accessed 18 September 2018 http://
www.itfglobal.org/en/news-events/press-releases/2015/march/union-outcry-forces-rejection-of-uber-womens-jobs-plan/  

เช่ือมโยงกับองค์กรเอ็นจีโอเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องการ
ล่วงละเมดิทางเพศในเมอืงเคปทาวน์และในกรงุไนโรบี ซึง่
เผยให้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในการเป็นพันธมิตรกับ
องค์กรชุมชนและผู้โดยสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
การรณรงค์ของสหภาพแรงงานในประเด็นที่ส่งผลกระทบ
ต่อแรงงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะและผู้โดยสาร 
ตัวอย่างของการสร้างพันธมิตรในระดับสากลได้แก่กรณีปี 
2015 ที่สหภาพแรงงานสากลรวมตัวกันซ่ึง ITF สมาชิก
และกลุม่ประชาสงัคมเป็นหนึง่ในนัน้ได้กดดันองค์การเพือ่
สตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ให้ยกเลิกความ
สัมพันธ์ 'พันธมิตรเชิงกลยุทธ์' กับ Uber อันเนื่องมาจาก
แผนของ Uber ทีจ่ะสร้างงานให้กบัคนขบัรถสตรกีว่าล้านคน
โดยทีก่ลุม่พนัธมติรเชือ่ว่าน่าจะเป็นงานทีไ่ม่มัน่คง รายได้ต�า่
และอาจไม่ปลอดภัย71 รายงานยงัแสดงตัวอย่างของคนขบั
แท็กซี่หญิงในเม็กซิ โกซิตี้ที่มีการจัดตั้ งตนเองนอก
สหภาพแรงงานเพื่อเน้นปัญหาเฉพาะที่พวกเขาเผชิญและ
เสนอยุทธศาสตร์และข้อเรียกร้องบางอย่างซึ่งอาจเสนอ
ข้อมูลเชิงลึกให้แก่สหภาพแรงงานเพื่อหาวิธีสนับสนุน
แรงงานเหล่านี้

สหภาพแรงงานตระหนกัถงึความท้าทายของการจดัตัง้คน
งานแพลตฟอร์มเนื่องจากลักษณะการจ้างงานที่เป็นราย
บุคคลและไม่มีความมั่นคง อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าว
แสดงให้เห็นตัวอย่างความส�าเร็จของการจัดตั้งในเมือง 
เคปทาวน์และกรุงไนโรบีซึ่งคนงานแพลตฟอร์มได้เข้าร่วม
กบัสหภาพแรงงานขนส่งสาธารณะทีม่อียูแ่ล้ว คนขบัรถใน
เมอืงเคปทาวน์ได้รวมตวักนัก่อต้ังองค์กรของตนเอง นัน่คอื 
Uber ไดรฟ์เวอร์ กิว้ (Uber Drivers Guild) สหภาพแรงงาน 
SATAWU ให้การสนบัสนนุคนขบัในการท้าทายสถานะทาง
กฎหมายของตนเองในฐานะผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งคดี
นี้แพ้ในเชิงเทคนิคแต่เป็นตัวอย่างที่ส�าคัญของการรวมตัว
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กนัขององค์กรในสาขานี ้การวจิยัในกรงุไนโรบพีบว่าหลังจาก
การเข้าร่วมประชมุสหภาพแรงงานคนขบัสตรมีคีวามโดดเด่น
ในการต่อต้านการยกเลกิบัญชขีองพวกเขาโดย Uber และ
มีบทบาทส�าคัญในจัดตั้งคนงานแพลตฟอร์มใน PUTON 
สหภาพแรงงานสามารถกดดันรัฐบาลให้จัดการกับปัญหา
การควบคุมราคา เงื่อนไขสภาพการจ้างงานและความ
ปลอดภัย และได ้ตกลงบันทึกความเข ้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการส�าหรบัการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเหล่านีโ้ดย
มีผู้แทนอย่างเป็นทางการจากสหภาพแรงงาน

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าในบางกรณีสหภาพแรงงานยัง
ท�างานไม่มากพอในการดึงดูดหรือปกป้องแรงงานสตรีใน
สาขาขนส่งสาธารณะ โดยผู้ให้สัมภาษณ์เตือนว่าสตรีบาง
คนไม่เชื่อว่าสหภาพแรงงานจะแก้ปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศอย่างจริงจังหากได้รับรายงานหรือกรณีที่สมาชิก
อาจเป็นผู้กระท�าผิด กลยุทธ์ของสหภาพแรงงานเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรง
ต่อแรงงานสตรีมีการพัฒนาน้อยและจ�าเป็นต้องได้รับการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางและด�าเนนิการอย่างเป็นธรรมเพือ่
สร้างความมั่นใจให้แก่แรงงานขนส่งสตรี มีการแสดง
ตัวอย่างของการฝึกอบรมสหภาพแรงงานและการสร้าง
ความตระหนักรู้ในประเด็นการล่วงละเมิดและการเลือก
ปฏิบตัทิางเพศ แต่โดยทัว่ไปยงัมขีนาดและขอบเขตทีจ่�ากดั 
ผูน้�าสหภาพแรงงานและนกักจิกรรมสตรหีลายคนทีเ่ข้าร่วม
ในการวจิยันีไ้ด้เน้นย�า้ว่าต้องมกีารด�าเนนิการเพ่ิมเติมเพือ่
สร้างและเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้น�าของ
สตรภีายในสหภาพแรงงาน หลกัฐานจากการวจิยัแสดงให้

เหน็ว่า ในทุกกรณทีีส่ตรีนัง่ในต�าแหน่งผู้น�าในสหภาพแรงงาน 
ประเด็นปัญหาที่แรงงานขนส่งสตรีต้องเผชิญจะได้รับการ
แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพโดยสหภาพแรงงาน วิสัยทัศน์
ของผู้น�าสตรีกม็ส่ีวนช่วยในการสรรหาแรงงานสตรใีนสาขา
ขนส่งสาธารณะ

โดยภาพรวม รายงานได้เน้นถงึบทบาททีส่�าคญัของสตรใีน
แรงงานสาขาขนส่งสาธารณะทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
การวิจัยนี้น�าเสนอข้อมูลเครื่องมือเพื่อให้ม่ันใจว่าประเด็น
หญิงชายสามารถรวมอยู่ในการอภิปรายหารือเกี่ยวกับ
อนาคตของงานขนส่งสาธารณะเมื่อต้องเผชิญกับการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละระบบอตัโนมติัต่อไป งานวจิยั
ได้เปิดเผยข้อมูลด้านโอกาสประโยชน์และความเสี่ยง
เนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีต่อการจ้างงานสตรี 
และเน้นบทบาททีส่�าคญัของสหภาพแรงงานในสาขาขนส่ง
สาธารณะเพ่ือให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ถูกน�ามาใช้พร้อมความพยายามที่จะปรับปรุงความเสมอ
ภาคทางเพศมากกว่าที่จะยึดถือหรือแม้แต่ท�าให้ความไม่
เท่าเทียมทางเพศและการแบ่งแยกเพิ่มมากขึ้น 

 

ข้อแนะน�าบางส่วนส�าหรับสหภาพแรงงานในการพัฒนา
ความเท่าเทียมทางเพศในสาขาขนส่งสาธารณะเมื่อเผชิญ
กบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีดงัน�าเสนอไว้ด้านล่าง:

“ หลักฐานจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  
ในทุกรณีทีส่ตรีนั่งในต�าแหน่งผู้น�าใน
สหภาพแรงงาน ประเด็นปญัหาทีแ่รงงาน
ขนส่งสตรีต้องเผชิญจะได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสหภาพแรงงาน ทัศนวิสัย
ของผู้น�าสตรีก็มีส่วนช่วยในการสรรหาแรงงาน
สตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ”

“ เน้นบทบาททีส่�าคัญของสหภาพแรงงานใน
สาขาขนส่งสาธารณะเพ่ือให้มั่นใจว่าการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีถูกน�ามาใช ้
พร้อมความพยายามทีจ่ะปรับปรุง 
ความเสมอภาคทางเพศมากกว่าทีจ่ะยึดถือ
หรือแม้แต่ท�าให้ความไม่เท่าเทียมทางเพศ 
และการแบ่งแยกเพ่ิมมากขึน้” 
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ข้อเสนอแนะ:

 • รณรงค์เพือ่ให้มัน่ใจว่าสหภาพแรงงานเป็นผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียหลักในการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน
การขนส่งสาธารณะใหม่ๆ และการขยายระบบทีมี่อยู่
ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการหารือโดยให้รวมประเด็น
ผลกระทบทางเพศ และท�าการประเมินผลกระทบ
ทางเพศพร้อมแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากผลกระทบเหล่า
นั้นอย่างสอดคล้อง

 • รณรงค์เพือ่ให้มัน่ใจว่าสหภาพแรงงานเป็นผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียหลักในการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งหมดในการขนส่งสาธารณะ 
– รวมถึง งานแพลตฟอร์ม – นบัจากช่วงแรกของการ
หารือโดยให้รวมประเด็นผลกระทบทางเพศ และ
ท�าการประเมนิผลกระทบทางเพศพร้อมแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากผลกระทบเหล่านั้นอย่างสอดคล้อง

 • เจรจาต่อรองเพื่อให้รวมเงื่อนไขที่เกี่ยวกับงานที่มี
คณุค่าและสทิธขิองแรงงาน เช่น ค่าจ้างขัน้ต�า่ชัว่โมง
ท�างาน สิ่งอ�านวยความสะดวกและรวมถึงมาตรการ
ด้านความเท่าเทยีมทางเพศ เช่น นโยบายการคุกคาม
ทางเพศและโอกาสในการเลื่อนต�าแหน่งและ 
ฝึกอบรมเข้าไปในสัญญาระหว่างองค์กรที่บริหาร
จัดการ BRT และ บริษัทเดินรถ

 • รณรงค์เพื่อโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะ
ให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเพียงพอส�าหรับคนงาน
และผู้โดยสาร เช่น ห้องสุขาและการจัดหาน�้าด่ืม
สะอาด

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงการโยกย้ายถิ่นที่อยู่
และหลักเกณฑ์นโยบายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง
งานยังครอบคลุมถึงงานที่สตรีส่วนใหญ่ท�า เช่น งาน
จ�าหน่ายตั๋วและไม่เพียงแต่ส�าหรับคนขับรถเท่านั้น

 • เน้นหลักฐานท่ีแสดงว่าผู ้โดยสารชื่นชอบการมี
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากว่าเครื่องจักรตลอดจน 
ข้อเสนอแนะจากองค์กรตรวจสอบและติดตาม
ระบบขนส่งสาธารณะ (เช่น Veeduria ในกรุง 
โบโกต้า) ในประเดน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมี
พนักงานเก็บตั๋วและการบริการลูกค้ามากขึ้น และ 
ข้อเสนอแนะเรือ่งความเสีย่งด้านความปลอดภยัของ

ผู้โดยสารเพราะการลดพนักงาน (เชื่อมโยงไปถึงการ
ท�างานเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศผู้โดยสาร
หญิง)

 • เจรจาการเลื่อนต�าแหน่ง การฝึกอบรม และ โอกาส
ในการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสตรีทุกวัยให้
เข้าสู่การท�างานทีไ่ด้รบัค่าแรงสงูขึน้ เช่น ต�าแหน่งคน
ขับรถ หัวหน้างาน และบริหาร รวมถึงงานที่จะเกิด
ขั้นเมื่อมีการน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้

 • เจรจาชั่วโมงการท�างาน รูปแบบการเปลี่ยนกะท�า
งานที่เอ้ือให้ทั้งคนงานหญิงและชายสามารถดูแล
เรือ่งของครอบครวัได้ และจัดการกบัความเสีย่งด้าน
ความปลอดภัยของการท�างานกะเช้าและกะดึก เช่น
การจัดรถรับส่งพนักงาน

 • น�านโยบายและขัน้ตอนเพือ่แก้ปัญหาการล่วงละเมดิ
ทางเพศท่ีสมาชกิสหภาพแรงงานเป็นผู้กระท�า เผยแพร่
นโยบายระหว่างสมาชิกสหภาพแรงงานและสตรีใน
สาขาขนส่งแรงงานท่ีไม่ใช่สมาชกิ ฝึกสมาชกิเกีย่วกบั
นโยบายและฝึกผู้แทนสหภาพแรงงานเก่ียวกับวิธี
ให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณีล่วงละเมิดทางเพศ

 • พัฒนาการรณรงค์ร่วมกับนายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดกับผู้โดยสาร การสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างการจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ส�าหรับทั้งผู ้โดยสารและคนงานสตรี และสร้าง
พันธมิตรกับองค์กรภาคเอกชนเพื่อรณรงค์ยุติความ
รุนแรงเน่ืองจากเพศสภาพ และ/หรือการขนส่ง
สาธารณะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

 • พัฒนาความเป็นผู้น�าให้แก่สตรีในสหภาพแรงงาน
ผ่านโครงสร้างสตรี เครือข่าย และการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของนักสหภาพแรงงานสตรี
ให้สามารถท�างานได้และมีบทบาทการเป็นผู้น�า

 • รณรงค์เพื่อให้มีการก�าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหา
ด้านความไม่เท่าเทียมด้านเทคโนโลยีและความไม่
เท่าเทียมทางเพศ - ในระดับสถานท่ีท�างาน ระดับ
รฐับาล และในระดบัระเบยีบข้อบังคับ รวมถงึการใช้
โอกาสท่ีเชือ่มโยงกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื
ขององค์การสหประชาชาติ และเพ่ือให้ม่ันใจว่าการ
หารือดังกล่าวจะมีประเด็นด้านสิทธิแรงงานและ
ความเท่าเทียมทางเพศ
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เกี่ยวกับ ITF

สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) เป็นสหพันธ์สหภาพแรงงานระดับสากล 
ที่เป็นประชาธิปไตยมีสหภาพแรงงานสมาชิก 670 แห่งใน 147 ประเทศ เป็นผู้แทนของ
ท้ังหญิงและชายที่ท�างานขนส่งในทุกสาขาเป็นจ�านวน 19.7 ล้านคน ITF รณรงค์อย่าง
กระตือรือร้นเพื่อสิทธิแรงงาน ความเท่าเทียมและความยุติธรรมของแรงงานขนส่ง

แผนกสตรขีอง ITF ท�างานร่วมกบัคณะกรรมการแรงงานขนส่งสตรีของ ITF เพือ่สนบัสนนุ
สหภาพแรงงานสมาชกิในการจัดต้ังและระดมแรงงานขนส่งสตรีให้มากขึน้ พร้อมทัง้การ
เพิ่มอิทธิพลขององค์กรในระดับสากลและเพิ่มอ�านาจของ ITF ในระดับสถานประกอบ
การในสาขาขนส่ง เป้าหมายของเราคอืการสร้างความเข้มแขง็ให้เกดิพลงัร่วมเพือ่ชัยชนะ
และการได้มาซึ่งสภาพการท�างานท่ีดีขึ้นส�าหรับสตรีที่ท�างานด้านขนส่งทั่วโลก ประเด็น
ส�าคญั คอื การแบ่งแยกอาชพีตามเพศสภาพ การเข้าถึงงานท่ีมคีณุค่าและค่าจ้างทีเ่หมาะสม 
รวมถงึสทิธใินการท�างานโดยปราศจากความรนุแรง การล่วงละเมดิทางเพศและการบังคับ
ข่มขู่ทางเพศ

www.itfglobal.org 

เกี่ยวกับ FES

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เป็นมูลนิธิทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีโดยยึดมั่น
ในหลักการสังคมประชาธิปไตยย้อนหลังไปนับแต่การก่อตั้งมูลนิธในปี 1925 มูลนิธิถูก
ต่อตั้งและวางพันธกิจโดยนักการเมืองชื่อ ฟรีดริค เอแบร์ท ประธานาธิบดีของเยอรมนี
คนแรกทีม่าจากการเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตย และชือ่ของมลูนธิติัง้ตามช่ือผู้ก่อตัง้ 
มลูนธิดิ�าเนนิงานโดยมุง่เน้นหลกัการและคณุค่าของสงัคมประชาธปิไตย – เสรภีาพ ความ
เป็นธรรมและความสมานฉันท์ ซ่ึงเชือ่มต่อเรากบัสงัคมประชาธปิไตยและสหภาพแรงงาน
ทีม่คีวามเป็นอสิระ ในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัทีไ่ม่มุง่หวงัผลก�าไรเราด�าเนนิงานอย่างเป็นอิสระ
และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

www.fes-london.org 
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