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เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร. เทสซ่า ไรท์ เป็นอาจารย์ระดับ Reader ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในศูนย์วจิ ยั
เพื่อความเท่าเทียมและความหลากหลาย คณะบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการ ณ
มหาวิทยาลัยควีน แมรี่แห่งลอนดอน ดร. เทสซ่ามีผลงานการวิจัยและบทความในเรื่อง
ความเท่าเทียมในสถานที่ท�ำงาน ที่เน้นประเด็นหญิงชาย(Gender) เพศวิถี (sexuality)
และ อ�ำนาจทับซ้อน (intersectionality) โดยเฉพาะในสาขาและงานทีค่ นท�ำงานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ซึง่ รวมถึงงานดับเพลิง งานก่อสร้าง และงานในสาขาขนส่ง ดร. เทสซ่าสนใจ
การแก้ ป ั ญ หาความไม่ เ ท่ า เที ย มทางเพศในการท� ำ งาน รวมถึ ง การท� ำ งานของ
สหภาพแรงงานและการใช้การจัดซื้อสาธารณะ ดร. เทสซ่าเป็นผู้เขียนหนังสือ บทบาท
หญิงชายและเพศวิถีในอาชีพที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย : คนงานสตรีในสาขาก่อสร้างและ
ขนส่ง (2016) และหนังสือ โกเวอร์ (Gower) คู่มือของการเลือกปฏิบัติในสถานที่ท�ำงาน
(2011) ซึ่งเขียนร่วมกับ ฮาเซล คอนเลย์

กันยายน 2018
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้ส�ำเร็จได้โดยสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่าง
ประเทศ (International Transport Workers' Federation
- ITF) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และผู้เขียนได้รับ
ความช่วยเหลือและความเห็นจากแคลร์ คล๊าร์ค ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าที่
แผนกแรงงานขนส่งสตรีและความเท่าเทียมทางเพศของ ITF
และโจดี้ อีวานส์ เจ้าหน้าทีแ่ ผนกแรงงานขนส่งสตรีและความ
เท่าเทียมทางเพศของ ITF พร้อมได้รับข้อมูลจากวิคเตอร์
ฟิกเู อร่า ซึง่ เป็นนักวิจยั เชิงกลยุทธ์ของ ITF งานวิจยั นีม้ ขี อบเขต
การวิจัยในห้าเมืองและด�ำเนินการโดยนักวิจัยดังต่อไปนี้
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 ย นี้ ยั ง ได้ รั บ ข้ อ มู ล จากผู ้ แ ทน
สหภาพแรงงานซึ่งเป็นสตรีในการเข้าร่วมการสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารที่ จั ด ขึ้ น ณ กรุ ง โบโกตา โดยมี ผู ้ แ ทนจาก
สหภาพแรงงาน SNTT และ SintraRecaudo (โคลอมเบีย)
ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน MWU PUTON TAWU และ
RAWU (เคนย่า) ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน ATM (เม็กซิโก)
และผู ้ แ ทนจากสหภาพแรงงาน SRUT และ SEETU
(ประเทศไทย) พร้อมกันนั้นยังมีผู้แทนระดับภูมภิ าคของ ITF
เข้าร่วมการสัมมนานีด้ ว้ ย ได้แก่ แอน คารูม จากภูมภิ าคแอฟริกา
สุอังคณา ตั้งวรเชษฐ จากภูมิภาคเอเชีย และ แอนเดรีย
ปริวาตติ จากภูมิภาคละตินอเมริกา
การวิจยั นีค้ งไม่สมั ฤทธิผ์ ลหากไม่ได้รบั ความร่วมมืออย่างเต็มใจ
จากคนงานสตรีและผู้แทนสหภาพแรงงาน นายจ้าง และ
องค์กรภาคประชาสังคมในทั้งห้าเมืองระหว่างการสัมภาษณ์
ค้นหาข้อมูล ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
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ค�ำย่อ
ASTM

สหภาพแรงงานคนงานรถเมโทร (เม็กซิโก)

ATM

สหภาพแรงงานรถรางแห่งเม็กซิโก

COSATU

สภาสหภาพแรงงานแห่งแอฟริกาใต้

FES

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

ITF

สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ

MWU

สหภาพแรงงานคนงานรถมาตูตู (เคนยา)

NUMSA

สหภาพแรงงานคนงานโลหะแห่งชาติแอฟริกาใต้

NUPSAW

สหภาพแรงงานคนงานบริการสาธารณะและพันธมิตรแห่งชาติ (แอฟริกาใต้)

PUTON

สหภาพแรงงานผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ (เคนยา)

RAWU

สหภาพแรงงานคนงานรถไฟและพันธมิตร (เคนยา)

SATAWU

สหภาพแรงงานคนงานขนส่งและและพันธมิตรแอฟริกาใต้

SDITSTC

สหภาพแรงงานอิสระคนงานเอสทีซี (เม็กซิโก)

SEETU

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (ประเทศไทย)

SINTRARECAUDO

สหภาพแรงงานคนงานบริษัทริเคาโดโบโกตาเอสเอเอส (โคลัมเบีย)

SNTSTC

สหภาพแรงงานคนงานบริษัทเอสทีซี (เม็กซิโก)

SNTT

สหภาพแรงงานแห่งชาติคนงานสาขาบริการอุตสาหกรรมการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของโคลัมเบีย

SRUT

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

TAWU

สหภาพแรงงานคนงานเคนยา

TOWU

สหภาพแรงงานคนงานขนส่งและออมนิบัน (แอฟริกาใต้)
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#OurPublicTransport

ITF เปิดตัว ‘โครงการขนส่งสาธารณะของเรา’ ในปี 2016 เพือ่ รณรงค์ให้ระบบ
ขนส่งสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่ คนงาน
และสิง่ แวดล้อม วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการคือการประสานงานกิจกรรม
การด�ำเนินการและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความ
สามารถของสหภาพแรงงานเพือ่ ให้ได้รปู แบบทางเลือกของการขนส่งสาธารณะ
ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐเป็นเจ้าของ การลงทุนที่เป็นของรัฐ การจ้างงานและงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพภู มิ อ ากาศ พร้ อ มสิ ท ธิ ใ นการจั ด ตั้ ง คนงานขนส่ ง ใน
สหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง
คณะกรรมการแรงงานขนส่งสตรี ITF ได้ตดั สินใจยกโครงการรณรงค์นเี้ ป็นแกนหลัก
ของโครงการสตรีของ ITF ประเด็นปัญหาหญิงชายรวมถึงการมีส่วนร่วมและ
ความเป็นผู้น�ำของสตรีจะถูกรวมอยู่ในทุกส่วนของโครงการ
www.ourpublictransport.org
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ความเป็นมาของการวิจัย
คนงานขนส่งสาธารณะซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก
นโยบายเสรีนยิ มใหม่ทคี่ กุ คามสภาพการท�ำงานของพวกเขา
ก� ำ ลั ง เผชิ ญ กับความท้าทายที่ส�ำคัญอันเป็ นผลมาจาก
การน�ำเทคโนโลยีซึ่งมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท�ำงานที่พวกเขาก�ำลังท�ำ ดูแล และจัดการในปัจจุบัน
สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) จึงด�ำหริให้มี
การท�ำวิจัยนี้เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการและความกังวล
ของคนงานสตรี ใ นสาขาขนส่ ง สาธารณะจะถู ก น� ำ มา
พิจารณาเมื่อมีการหารือประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของการ
ท�ำงานในระบบขนส่งสาธารณะ บ่อยครั้งที่สตรีมักถูกจัด
เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการจึงน�ำไปสู่การละเลยปัญหาที่สตรี
จ�ำนวนมากทัว่ โลกต้องเผชิญทัง้ ทีพ่ วกเธอเป็นคนงานสาขา
ขนส่งสาธารณะและต้องท�ำงานในบทบาทต่างๆ ของระบบ
การแบ่งแยกทางเพศในแรงงานขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้
สตรีกระจุกตัวท�ำงานอยู่ในแผนกธุรการและการบริการ
ลูกค้าซึง่ มีรายได้ตำ�่ โดยมีสตรีเพียงส่วนน้อยทีส่ ามารถก้าว

ขึ้นไปเป็นพนักงานขับรถซึ่งสร้างรายได้ที่ดีกว่า งานที่สตรี
ท�ำอยู่มีความเสี่ยงต่อการถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีกย็ งั มีโอกาส
ทีจ่ ะท�ำให้เกิดงานรูปแบบใหม่ๆ แต่สงิ่ ส�ำคัญ คือ สตรีตอ้ ง
ได้รับการฝึกอบรมและมีทักษะที่จ�ำเป็นเพื่อจะมีโอกาสใน
การเข้าถึงต�ำแหน่งงานเหล่านั้น
การขยายตัวของโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งสาธารณะ
ในประเทศก�ำลังพัฒนาอาจจะเปิดโอกาสการท�ำงานให้ทงั้
ผู้หญิงและผู้ชาย รวมถึงโอกาสในการได้รับการปรับการ
จ้างงานจาการจ้างแบบไม่มั่นคง หรือ งานนอกระบบ ไป
เป็นการจ้างงานในระบบ อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานมักจะ
ไม่คอ่ ยมีสว่ นร่วมเพียงพอในช่วงการวางแผนพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ใช้กันแพร่หลาย เช่น รถเมล์ BRT ซึ่งใช้
รูปแบบการลงทุนแบบภาคีภาครัฐและเอกชน (PPP) ที่ไม่
เอื้อให้เกิดประโยชน์ในด้านสิทธิแรงงานและสภาพการ
ท�ำงานที่ดี การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ห้าเมืองที่จะก�ำลัง
น�ำระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่มาใช้หรือขยายรูป
แบบการขนส่งทีม่ อี ยูซ่ งึ่ มีนยั ส�ำคัญต่อการจ้างงานของสตรี
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เมืองทั้งห้าได้แก่:

•• ประเทศไทย (การขยายระบบรถไฟฟ้า BTS และ ระบบ
รถไฟใต้ดิน)

•• กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย (น�ำระบบรถ BRT
มาใช้ในปี 2000)
•• เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ (น�ำระบบรถ BRT
มาใช้ในปี 2010);
•• เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก (มีการวางแผนระบบ
รถเมล์ที่ใช้ไฟฟ้า) และ
•• กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า (เฟสแรกของระบบรถ
BRT เปิดให้บริการในปี 2018)
ระเบียบวิธีวิจัย
นักวิจัยที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในห้าเมืองเป้าหมายได้รับการ
สนับสนุนด้านค่าใช้จา่ ยโดย ITF พร้อมท�ำงานอย่างใกล้ชดิ
กับแผนกสตรี ITF ผูเ้ ขียนรายงาน และได้รบั การช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ ITF ในภูมิภาค วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นใช้การทบทวนเอกสารเพื่อรวมรวมหลักฐานและ
การสัมภาษณ์เดีย่ วแบบตัวต่อตัว (face-to-face) และการ
สั ม ภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ กั บ คนงานขนส่ ง สตรี ผู ้ แ ทน
สหภาพแรงงาน นายจ้างในสาขาขนส่ง องค์กรภาคชุมชน
และเอ็นจีโอ และผูก้ ำ� หนดนโยบายและนักการเมืองท้องถิน่
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 164 ราย
กระบวนการวิจยั รวมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม
ที่กรุงโบโกตา ซึ่งจัดขึ้นโดย ITF และ FES โดยผู้เข้าร่วม
สัมมนาได้แก่นกั วิจยั ทัง้ หมด ผูแ้ ทนสหภาพแรงงานจากทัง้ ห้า
เมืองเป้าหมาย ผู้แทนจากส�ำนักงานใหญ่ ITF และผู้แทน
จากภูมภิ าคต่างๆ การสัมมนาอย่างมีสว่ นร่วมในครัง้ นีเ้ ป็น
เวทีส�ำคัญให้นักวิจัยอภิปรายผลการค้นพบเบื้องต้นในห้า
เมืองโดยมีข้อมูลจากผู้แทนสหภาพแรงงานซึ่งได้ให้ข้อมูล
และประสบการณ์ในการจัดตั้งและการรณรงค์เพื่อสตรีใน

สาขาขนส่งสาธารณะ หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นักวิจยั ในแต่ละเมืองได้จดั ท�ำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อค้นพบจากเอกสารและการลงพื้นที่ภาคสนาม
งานของสตรีใน
สาขาขนส่งสาธารณะ
ผลการวิจัยยืนยันว่าสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะยังคง
เผชิญกับการแบ่งแยกทางเพศ และยังท�ำงานกระจุกตัวกัน
ในต�ำแหน่งที่รายได้ต�่ำและในบางกรณีเป็นต�ำแหน่งงานที่
ไม่มคี วามมัน่ คง หรือไม่มกี ารจ้างงานอย่างเป็นทางการ แต่
มีการเปลีย่ นแปลงบางอย่างโดยมีจำ� นวนสตรีเข้ามาท�ำงาน
ในสาขาขนส่งสาธารณะในเมืองเม็กซิโกและในแอฟริกาใต้
เพิม่ มากขึน้ เมือ่ เกิดรูปแบบใหม่ของการขนส่ง เช่น รถเมล์
BRT และการขยายระบบรถไฟใต้ดิน ท�ำให้สตรีมีโอกาสที่
จะได้ย้ายไปท�ำงานในต�ำแหน่งที่ผู้ชายท�ำเป็นส่วนใหญ่
รวมถึง งานขับรถ สตรียงั มีความสนใจทีจ่ ะท�ำงานขับรถใน
เครือข่ายงานแท็กซีแ่ พลตฟอร์มซึง่ มีความยืดหยุน่ สูง แม้วา่
จะมีปัญหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการเข้าถึงงานและ
งานที่มีคุณค่า รวมถึงสถานะการจ้างงานด้วย
อย่างไรก็ยังคงมีความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับเพศสภาพปรากฏ
อยูซ่ งึ่ แสดงออกมาในรูปแบบทัศนคติเชิงลบเกีย่ วกับความ
สามารถในการขับขี่ของสตรีหรือความเหมาะสมในการ
ท�ำงานในสาขาขนส่งสาธารณะ และที่แสดงออกในทาง
ปฏิบัติซึ่งเห็นได้จากความแตกต่างในสถานะและเงื่อนไข
การท�ำงานที่ท�ำโดยผู้หญิงและผู้ชาย ในทางตรงกันข้าม
บางคนเห็นว่าพนักงานขับรถสตรีขับรถอย่างระมัดระวัง
และปลอดภั ย กว่ า ผู ้ ช าย รวมทั้ ง ยั ง มี ค วามสุ ภ าพกั บ
ผู้โดยสารมากกว่า การมีพนักงานขับรถเป็นสตรีมากขึ้น
ถูกมองว่าเป็นการแก้ปัญหาความปลอดภัยของผู้โดยสาร
สตรีด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น ในเมืองเม็กซิโกซิตี้
แอตเนนา (Atenea) ให้บริการเส้นทางรถเมล์ส�ำหรับ
ผู้โดยสารสตรีโดยคนขับรถที่เป็นสตรี ขณะที่ลาวไดรฟ์
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(Laudrive) เป็นแพลตฟอร์มเรียกแท็กซี่ส�ำหรับผู้โดยสาร
สตรีให้บริการโดยคนขับรถที่เป็นสตรี
คนงานขนส่งสตรีในทุกเมืองเคยประสบปัญหาความรุนแรง
และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากเพื่อนร่วมงานชายและ
ผู้โดยสาร หากแต่ยังไม่มีการด�ำเนินการที่เพียงพอจาก
นายจ้างและเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับ
ผูโ้ ดยสารตามทีก่ ารรายงาน การล่วงละเมิดทางเพศยังเกิดขึน้
กับผู้โดยสารสตรีอยู่ทั่วไป ในกรุงโบโกตาและเม็กซิโกซิตี้
มีมาตรการเพื่อจัดการกับปัญหาในระดับรัฐท้องถิ่น ใน
เคปทาวน์ และกรุงไนโรบีมีมาตรการจัดการปัญหาโดย
สหภาพแรงงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม
ชั่วโมงท�ำงานและกะการท�ำงานมีส่วนให้เกิดความกังวล
เรือ่ งความปลอดภัยของสตรีและท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการ
เข้าท�ำงานบางต�ำแหน่งหรือการท�ำงานในบางช่วงเวลา
ตัวอย่างเช่น งานขับรถเมล์ในกะดึก หรือ การขับแท็กซีก่ บั
งานแพลตฟอร์มในช่วงกลางคืน ซึง่ ท�ำให้สตรีพลาดโอกาส
ในการท�ำงานในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั ค่าแรงทีด่ ี การจัดรถรับส่ง
พนักงานส�ำหรับคนงานสตรีที่ท�ำงานในฝ่ายบริการลูกค้า
และฝ่ายขายต้องท�ำงานในกะเช้าและกะดึกมีโอกาเกิดขึ้น
น้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับพนักงานขับรถทีน่ ายจ้างจะจัดรถ
รับส่งทีป่ ลอดภัยให้สำ� หรับการเดินทางไปท�ำงานและเดินทาง
กลับบ้าน
การเข้าถึงห้องน�้ำและการมีเวลาพักที่เพียงพอยังคงเป็น
ปัญหาของคนงานในสาขาขนส่งสาธารณะ ซึ่งปัญหานี้
สร้ า งความยุ ่ ง ยากให้ แ ก่ ค นงานสตรี โ ดยเฉพาะ ผู ้ ใ ห้
สัมภาษณ์หลายรายที่ท�ำงานขับรถและประจ�ำอยู่ที่สถานี
รายงานว่าห้องน�ำ้ มีไม่เพียงพอ ในบางกรณีพวกเธอต้องใช้
ห้องน�ำ้ ร่วมกับผูโ้ ดยสาร และหลายครัง้ ทีช่ ว่ งพักสัน้ เกินไป
จนไม่มเี วลาเข้าห้องน�ำ้ ในบางรายผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เชือ่ ว่าการ
ขาดแคลนห้องน�้ำเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น โรค
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีบางอย่าง เช่น เครือ่ งจ�ำหน่ายตัว๋
อัตโนมัตสิ ง่ ผลให้เกิดการตกงาน โดยเฉพาะในกลุม่ แรงงาน
นอกระบบ อย่างไรก็ตามในกรณีแรงงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากระบบอัตโนมัติเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจะมีได้รับ
การคุ้มครองจากข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงสถานะการ
ท�ำงานซึ่งช่วยให้พนักงานขายตั๋วได้รับการโอนย้ายไป
ท�ำงานในส�ำนักงานหรือไปท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่อ�ำนวย
ความสะดวกในการขายตัว๋ เป็นต้น และในบางกรณีระบบ
อัตโนมัติท�ำให้สภาพการท�ำงานได้รับการปรับปรุง
มีแนวโน้มว่าการขายตัว๋ และการเก็บค่าโดยสารในทุกเมือง
จะถูกปรับเป็นระบบอันโนมัติ แม้วา่ ความคืบหน้าในการน�ำ
เครื่องมาใช้ยังมีข้อจ�ำกัดด้วยปัญหาทางเทคโนโลยี ความ
ขั ด แย้ ง ทางธุ ร กิ จ และทางการเมื อ ง ข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์พนักงานสตรีในแผนกจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารและ
การบริ ก ารลู ก ค้ า แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ โ ดยสารชอบการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั พนักงานทีเ่ ป็นมนุษย์มากกว่าการรับบริการ
จากเครือ่ งจักรซึง่ มักท�ำงานช้าลงหรือท�ำงานได้ไม่ดี อันทีจ่ ริง
เครือ่ งอัตโนมัตทิ ไี่ ม่มปี ระสิทธิภาพเป็นสาเหตุไปสูค่ วามไม่
พอใจของผู้โดยสารซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการใช้ความรุนแรง
ต่อพนักงาน
โอกาสได้รบั การฝึกอบรมเป็นสิง่ ส�ำคัญเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสตรี
จะสามารถเข้าถึงงานใหม่ๆ เมื่อมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อ
ขอรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ห รื อ ใบอนุ ญ าตควบคุ ม ระบบ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในตัวอย่างบางส่วน เช่น ระบบ BRT
เมืองเคปทาวน์ การฝึกงานหรือโครงการสนับสนุนความ
เป็นผูน้ ำ� ถูกน�ำมาใช้เป็นช่องทางในการฝึกอบรมสตรีจนได้รบั
ใบอนุญาตขับขีแ่ ละได้ทำ� งานเป็นคนขับรถประจ�ำทางเพิม่
มากขึ้น
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แม้แรงงานสตรีอาจจะได้รับประโยชน์จากการน�ำระบบ
BRT มาใช้ แต่รปู แบบการจัดหาเงินทุนยังเป็นแบบภาคีหนุ้ ส่วน
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งท�ำให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัท
ให้บริการรถและเกิดการแบ่งแยกระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มี
อ�ำนาจควบคุมและก�ำกับดูแลระเบียบข้อบังคับท้องถิน่ กับ
ผู้ให้บริการเดินรถ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจสอบข้อเงื่อนไข
และสภาพการท�ำงานของผู้ปฏิบัติงานในบริษัทแต่ละแห่ง
ที่ให้บริการรถลดน้อยลง และในบางกรณีอาจส่งผลให้
เงือ่ นไขและสภาพการท�ำงานของพนักงานขับรถเลวร้ายลง
เมือ่ เปรียบเทียบกับสภาพการท�ำงานทีส่ หภาพแรงงานเคย
เจรจาไว้ ดังนั้นสตรีอาจจะเข้าสู่ต�ำแหน่งพนักงานขับรถ
ภายใต้สภาพการท�ำงานที่แย่ลง
งานแพลตฟอร์มใน
สาขาขนส่งในเมือง
บริษทั ให้บริการเรียกรถแท็กซีก่ ำ� ลังขยายตัวในเมืองเป้าหมาย
ของการศึกษานี้ ถึงแม้วา่ อูเบอร์ (Uber) จะถอนธุรกิจออก
จากประเทศไทยในปี 2018 หลังจากรัฐบาลไทยประกาศ
ว่ารถทีม่ าวิง่ ให้บริการผ่านการเรียกบนแพลตฟอร์มเป็นรถ
ที่ จ ดทะเบี ย นผิ ด ประเภท ในกรุ ง โบโกตาสถานะของ
ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มมีความไม่สอดคล้องกัน โดย
แพลตฟอร์มเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ขับขี่ที่ใช้
แพลตฟอร์มดังกล่าวกลับไม่อยู่ในข่ายได้รับการคุ้มครอง
ตามระเบียบข้อบังคับ นีเ่ ป็นอุปสรรคต่อคนขับสตรีเพราะ
พวกเธอไม่ ส ามารถร้ อ งเรี ย นได้ ต ามกฎหมายหรื อ ไม่
สามารถขอให้ต�ำรวจช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอันตรายจาก
ผู ้ โ ดยสาร และการที่ ผู ้ ขั บ ขี่ แ พลตฟอร์ ม ไม่ ไ ด้ รั บ การ
คุม้ ครองตามกฎหมายก็ทำ� ให้ยากต่อการทีส่ หภาพแรงงาน
จะเข้าไปจัดตั้งกลุ่มคนเหล่านั้น
การวิจยั สนับสนุนการกล่าวอ้างทีว่ า่ การขับรถแพลตฟอร์ม
เปิดโอกาสให้สตรีเข้าถึงงานที่มีความยืดหยุ่นซึ่งท�ำให้

สามารถสร้างสมดุลระหว่างการท�ำงานและภาระหน้าที่
อื่นๆ เช่น ครอบครัว หรือ การเรียน อย่างไรก็ตามความ
ยืดหยุ่นนี้จะเกิดประโยชน์แก่สตรีที่ไม่ได้พึ่งพารายได้จาก
การขับรถแพลตฟอร์มเพียงแหล่งเดียว หรือคนทีม่ รี ถยนต์
เป็นของตัวเอง ดังนั้นส�ำหรับสตรีที่ต้องจ่ายค่าเช่ารถเพื่อ
น�ำมาขับบริการ หรือ สตรีที่จ�ำเป็นต้องท�ำงานชั่วโมงที่
ยาวนานกว่าเพือ่ หารายได้ให้เพียงพอ – โดยเฉพาะในเมือง
ทีม่ กี ารแข่งขันระหว่างผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มทีส่ งู ก็จะยิง่
มีความกดดันในการหารายได้ให้เพียงพอ – ส�ำหรับคนกลุม่
นี้โอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อการถูกเอารัดเอาเปรียบสูงมาก
ความเสีย่ งจากความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศอาจ
เป็นอุปสรรคต่อคนขับสตรีท�ำให้สตรีมีแนวโน้มที่จะหลีก
เลี่ยงการท�ำงานในบางพื้นที่และในเวลากลางคืนซึ่งท�ำให้
พลาดโอกาสรับงานที่จะสร้างก�ำไรที่ดีที่สุดไป เทคโนโลยี
สามารถถูกน�ำมาใช้เพื่อแจ้งเตือนคนขับสตรีให้ระวังลูกค้า
ทีเ่ ป็นอันตราย หรือในบางกรณีเพือ่ ขอความช่วยเหลือจาก
คนขับรถคนอื่นๆ และอาจมีวิธีพฒ
ั นาแอพพลิเคชันหรือ
ระบบที่มีความเสถียรและเข้าถึงได้เพื่อให้มั่นใจว่าคนขับ
มั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือทันที่เมื่อเกิดอันตราย
ยุทธศาสตร์สหภาพแรงงาน
ส�ำหรับคนงานสตรีใน
สาขาขนส่งสาธารณะ
เมื่อสตรีอยู่ในต�ำแหน่งผู้น�ำและมีผลงานเป็นประจักษ์โดย
เฉพาะด้ า นประเด็ น หญิ ง ชายส่ ง ผลให้ ค นงานขนส่ ง
สาธารณะสตรีเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพิม่ มาก
ขึน้ เพือ่ ปกป้องงานและปรับปรุงเงือ่ นไขและสภาพ-การจ้าง
ยกตัวอย่างเช่น SintraRecaudo ในกรุงโบโกตาประสบ
ความส�ำเร็จในการจัดตั้งพนักงานจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารของ
ระบบ BRT ผ่านการแก้ปัญหาที่พนักงานกังวลในเรื่อง
เงือ่ นไขและสภาพการจ้าง ความปลอดภัย และการตกงาน
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แรงงานนอกระบบที่ท�ำงานกับรถตู้เล็กและคนขับแท็กซี่
แพลตฟอร์มสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน PUTON ใน
กรุงไนโรบี สตรีมบี ทบาทส�ำคัญในการต่อต้านการยกเลิกงาน
โดย Uber หลังจากการเข้าร่วมประชุมสหภาพแรงงาน
และมีบทบาทในการจัดตั้งคนท�ำงานในแพลตฟอร์มใน
PUTON และมีบทบาทในการเจรจากับรัฐบาลและผูม้ สี ว่ น
ได้เสียอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก�ำหนดราคา
สภาพการจ้างงานและความปลอดภัย
นักสหภาพแรงงานสตรีประสบความส�ำเร็จในการร่วมมือ
กับนักเคลื่อนไหวและผู้โดยสารในชุมชนเช่น การรณรงค์
โดยสหภาพแรงงาน ATM ในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อรักษา
รถโดยสาร Trolley โดยรณรงค์เน้นความนิยมของบริการ
กับผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากนั้น สหภาพแรงงานยังได้
เชือ่ มโยงกับเอ็น จี โอ ในการรณรงค์ตอ่ ต้านการล่วงละเมิด
ทางเพศในเมืองเคปทาวน์ และกรุงไนโรบี โดยเปิดเผย
ความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรกับองค์กรชุมชนและ
ผู้โดยสารเพือ่ สร้างความเข้มแข็งของการรณรงค์ในประเด็น
ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ คนงานขนส่ ง สาธารณะสตรี ร วมถึ ง
ผู ้ โ ดยสารด้ วยเพื่อประโยชน์ของทั้งสองกลุ ่ ม
สหภาพแรงงานมีความท้าทายทีส่ ำ� คัญคือการจัดตัง้ คนงาน
แพลตฟอร์มที่มีลักษณะการท�ำงานแบบตัวใครตัวมันและ
เป็นการจ้างงานที่ไม่มีความมั่นคง อย่างไรก็ตามรายงาน
แสดงตั ว อย่ า งของการจั ด ตั้ ง ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ใน
เคปทาวน์ และกรุงไนโรบีซึ่งคนงานได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานหรือท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับสหภาพขนส่ง
สาธารณะที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น คนขับรถในเคปทาวน์
ได้จัดตั้งสมาคมของตัวเอง ชื่อ Uber Drivers Guild
สหภาพแรงงาน SATAWU ให้การสนับสนุนคนขับรถในการ
ท้าทายสถานะทางกฎหมายของพวกเขาในฐานะผูท้ ที่ ำ� งาน
โดยเป็นนายจ้ายตนเอง ซึ่งเป็นกรณีที่อาจจะแพ้หากมอง
ในเชิงหลักการ แต่เป็นตัวอย่างทีส่ ำ� คัญของการรวมตัวเป็น
องค์กรในสาขานี้

ในบางครัง้ สหภาพแรงงานยังพยายามไม่มากพอทีจ่ ะดึงดูด
หรือปกป้องคนงานขนส่งสาธารณะสตรี จากการสัมภาษณ์
เชื่อได้ว่าสหภาพแรงงานไม่ได้ตั้งใจแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศอย่างจริงจังเมีอ่ มีการรายงานเข้ามา ดังนัน้
จึงท�ำให้สตรีไม่เข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน ยุทธศาสตร์ของ
สหภาพแรงงานเพื่อแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือ
ความรุนแรงต่อสตรียงั ต้องได้รบั การพัฒนาต่อไป พร้อมทัง้
มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและถูกน�ำไปปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คนงานขนส่งสตรี
ตัวอย่างการฝึกอบรมและการสร้างจิตส�ำนึกเรื่องการล่วง
ละเมิดและการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศสภาพปรากฏให้
เห็นในการวิจัยแม้จะเป็นกิจกรรมขนาดเล็กก็ตาม
ผู้น�ำสหภาพแรงงานและนักสหภาพแรงงานสตรีหลายคน
เข้าร่วมในงานวิจยั นีโ้ ดยเน้นว่าเมือ่ สตรีอยูใ่ นต�ำแหน่งผูน้ ำ�
ในสหภาพแรงงานเมื่อนั้นประเด็นปัญหาที่คนงานขนส่ง
สตรีต้องเผชิญจึงจะมีภาพเด่นชัดขึ้นและได้รับการแก้ไข
โดยสหภาพแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ การมีผนู้ ำ�
สตรีมีส่วนต่อการรับสมัครคนงานสาขาขนส่งที่เป็นสตรี
เหมือนดังในตัวอย่างของสหภาพแรงงาน SintraRecaudo
ในกรุงโบโกตา
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สหภาพแรงงานก�ำลังเผชิญหน้ากับการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
ในสถานที่ท�ำงานเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่รุด
หน้าไปอย่างรวดเร็วซึง่ มีความเป็นไปได้ทจี่ ะท�ำให้งานหายไป
หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารท�ำงานซึง่ ก�ำลังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั งาน
ในสาขาขนส่งสาธารณะมีความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากระบบ
อัตโนมัติหรือระบบดิจิตอล ยกตัวอย่างเช่น ระบบจ�ำหน่าย
ตั๋วอัตโนมัติ ยานยนต์ไร้คนขับ และการเติบโตของการท�ำ
ธุรกิจในระบบแพลตฟอร์มที่ก�ำลังส่งผลกระทบต่อระบบ
แท็กซี่ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเองนั้นไม่มีความเป็นกลาง
และการน�ำไปใช้กม็ รี ปู แบบเฉพาะซึง่ ต้องผ่านการตัดสินใจใน
ระดับการเมืองและนโนบาย การน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้มัก
จะมาพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดโครงสร้างงาน
และความสัมพันธ์ในการจ้างงานซึ่งจะท�ำให้รูปแบบการ
ท�ำงานที่ไม่เป็นมาตรฐานไม่มีความมั่นคงนั้นเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและการหลีกเลี่ยงงานรูปแบบใหม่ที่สภาพการ
ท�ำงานแย่ลงนั้นสามารถท�ำได้ หากการตัดสินใจในระดับ
รัฐบาล อุตสาหกรรม และนายจ้างมีการประเมินผลกระทบ
ทางเพศ ดังนัน้ รัฐบาลทีม่ กี ารตัดสินใจร่วมกับสหภาพแรงงาน
จึ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการจั ด การการเปลี่ ย นผ่ า นระบบ
ดิจิตอลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีจะสร้างประโยชน์ให้กับ
คนงานและสังคมและไม่ส่งเสริมให้เกิดความไม่เท่าเทียม
มากกว่าที่มีอยู่
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องค์กรก้าวหน้าและสหภาพแรงงานจ�ำนวนมากรวมถึง ITF
ให้เหตุผลว่าการน�ำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการท�ำงานรวม
ถึงในสาขาขนส่งเป็นโอกาสมากกว่าทีจ่ ะเป็นภัยคุกคามต่อ
คนงานและขบวนการสหภาพแรงงาน ระบบอัตโนมัติไม่
เพียงแต่เข้ามาแทนทีค่ นในการท�ำงาน แต่ยงั สร้างงานใหม่
อีกด้วย อาชีพ นายจ้างและอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ และ
มีความต้องการทักษะและรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นทีส่ ำ� คัญ คือ เมือ่ มีการหารือเกีย่ วกับ
อนาคตของการท� ำ งานในสาขาขนส่ ง จะต้ อ งรวมการ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อแรงงานสตรีซึ่งงานอาจมีความ
อ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการน�ำระบบอัตโนมัตมิ าใช้เนือ่ งจาก
ลั ก ษณะของการแยกเพศอาชี พ ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ อี ก
ประการ คือ หากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมันเปิด
โอกาสให้เกิดรูปแบบการท�ำงานใหม่ๆ สตรีจะต้องเข้าถึง
การฝึกอบรมและทักษะทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้ได้รบั ผลประโยชน์
จากโอกาสการจ้างงานดังกล่าวด้วยเช่นกัน ขนส่งสาธารณะ
ทัว่ โลกยังคงเป็นสาขาคนงานส่วนใหญ่ยงั เป็นชาย โดยทัว่ ไป
แล้วสตรีมกั จะกระจุกตัวท�ำงานในแผนกทีม่ รี ายได้ตำ�่ เช่น
ธุรการและฝ่ายบริการลูกค้า มีสตรีจ�ำนวนน้อยที่สามารถ
เข้าไปท�ำงานในแผนกพนักงานขับรถทีใ่ ห้รายได้ดี นอกเหนือ
จากนัน้ เมือ่ สตรีประสบความส�ำเร็จในการเข้าไปท�ำงานใน
ต�ำแหน่งที่ปกติผู้ชายท�ำ พวกเขามักได้รับการต้อนรับด้วย
ความเกลียดชังจากเพื่อนร่วมงานชาย และในกรณีที่แย่
ทีส่ ดุ คือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือถูกกลัน่ แกล้ง ในขณะ
ที่สหภาพแรงงานสาขาขนส่งสาธารณะหลายแห่งก�ำลัง
พยายามแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกอาชีพภายในสาขาและ
ประเด็นปัญหาทีส่ ตรีเผชิญอยูใ่ นทีส่ ถานทีท่ ำ� งาน รายงาน
นีช้ ใี้ ห้เห็นว่ายังมีปญ
ั หาอีกมากทีต่ อ้ งได้รบการแก้ไขเพือ่ ให้
แน่ใจว่าอนาคตของการจ้างงานระบบขนส่งสาธารณะจะ
มีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมส�ำหรับสตรี
และผู้ชาย

1

โครงการขนส่งสาธารณะของเราของ ITF ก�ำลังรณรงค์เพือ่
รักษาระบบขนส่งสาธารณะที่รัฐยังเป็นเจ้าของ เงินลงทุน
มาจากภาครัฐ เป็นงานที่ปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิทธิ
สหภาพแรงงานส�ำหรับคนงานทีม่ นี ายจ้างเป็นภาครัฐและ
เอกชน1 รายงานฉบับนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนด้านการเงินโดย
ITF เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ส�ำคัญเพื่อยุติการแบ่ง
แยกอาชีพเนื่องจากเพศสภาพในอุตสาหกรรมขนส่งและ
แก้ปญ
ั หาความรุนแรงต่อคนงานขนส่ง เป้าหมายการศึกษา
วิจยั เหล่านีไ้ ด้รบั การรับรองให้เป็นกิจกรรมส�ำคัญโดยคณะ
กรรมการแรงงานขนส่ ง สตรี ITF ในการประชุ ม ใหญ่
แรงงานขนส่งสตรี ITF ที่จัดขึ้นที่เมืองมาราเกซ ในเดือน
พฤศจิกายน 2017 และมีการก�ำหนดให้สหภาพแรงงาน
สมาชิก ITF สร้างพลังให้แก่นักสภาพแรงงานสตรีในสาขา
ขนส่ ง พร้ อ มทั้ ง แก้ ป ั ญ หาวั ฒ นธรรมหญิ ง ชายใน
สหภาพแรงงานและสถานที่ท�ำงานในอุตสาหกรรมขนส่ง
รายงานฉบับนี้ตอบวัตถุประสงค์โดย:

•• น�ำเสนอหลักฐานประเด็นปัญหาหลักที่คนงานสตรี

ในสาขาขนส่งทั่วโลกก�ำลังเผชิญในปัจจุบัน
•• เน้นให้เห็นวิธีการที่สตรีในสหภาพแรงงานรณรงค์
เพื่อการเปลี่ยนแลงและค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อ
จัดตั้งและสนับสนุนแรงงานขนส่งสตรี
•• ส�ำรวจว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใหม่ส่ง
ผลกระทบต่อการจ้างงานสตรีอย่างไร
•• หารือถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีต่อการจ้างงานแรงงานขนส่งสตรี
จนถึงปัจจุบัน
•• พิจารณาถึงโอกาสของการจ้างงานสตรีในสาขา
ขนส่งสาธารณะในอนาคตอันเป็นผลมาจาก
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มเติม

www.ourpublictransport.org
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ต้นฉบับงานวิจยั นีไ้ ด้ดำ� เนินการในห้าเมืองทีไ่ ด้รบั เลือกเพือ่
ค้นหาประเด็นใหญ่ที่แรงงานขนส่งสตรีก�ำลังเผชิญและ
ประเด็นที่อาจเกิดในอนาคต เมืองทั้งห้าได้แก่:

••กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
••กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย
••เคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้
••เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก
••กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า
เมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับงานวิจัยมีการน�ำ
ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ไปแล้ว หรือ ก�ำลังอยู่
ระหว่างกระบวนการแนะน�ำระบบ หรือ มีการขยายรูป
แบบการขนส่งเดิมทีม่ อี ยู่ และมีนยั ะส�ำคัญต่อการจ้างการสตรี
ระบบ BRT มีอัตราการน�ำไปใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา (จากจ�ำนวน 40 เมืองในปี 2007
เพิ่มเป็น 207 เมืองในเดือนมกราคม 2016) รถ BRT ที่มี
ช่องทางวิง่ เป็นของตนเองได้รบั การยกย่องว่าเป็นทางออก
ทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการแก้ปญ
ั หาระบบขนส่งสาธารณะในเมือง
ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น การเงิ น จากธนาคารโลก 2
อย่ า งไรก็ ต าม เงื่ อ นไขที่ แ นบมากั บ การให้ กู ้ ยื ม ของ
ธนาคารโลกรวมการด�ำเนินงานในรูปแบบการเป็นหุน้ ส่วน
ภาครัฐและเอกชน (PPP) โดยบริษทั เอกชนเป็นผูใ้ ห้บริการ
รถโดยสารซึ่งประโยชน์ของรูปแบบนี้ได้ถูกตั้งค�ำถาม3
รวม ถึ ง จากสหภาพแรงงานด้ ว ย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
สหภาพแรงงานมักถูกเพิกเฉยในการปรึกษาหารือเกีย่ วกับ
2

การน�ำระบบดังกล่าวมาใช้ซงึ่ โดยทัว่ ไปจะไม่มกี ารพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อแรงงานและโดยเฉพาะอย่างยิง่ แรงงานสตรี4
เพือ่ แสดงหลักฐานของประโยชน์และความเสีย่ งต่อแรงงาน
สตรี เมือง 2 เมืองจากทั้งห้าที่เป็นพื้นที่ศึกษาในรายงาน
ฉบับนี้มีระบบ BRT – กรุงโบโกตาเปิดตัว ทรานมิเลนิโน
(Transmilenio) ในปี 2000 และเมืองเคปทาวน์ เริ่มใช้
มายซิตี้ (MyCiti) เปิดตัวในปี 2010 และเมืองทีส่ ามคือกรุง
ไนโรบีมีการวางแผนอย่างจริงจังในการจะน�ำระบบ BRT
มาใช้โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2018
ในเม็กซิโกซิตี้ซึ่งมีการเปิดตัว BRT ในปี 2005 มีแผน
ส�ำหรับการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะของเมืองรวมถึง
ข้ อ เสนอส� ำ หรั บ ทางเดิ น รถที่ ไ ม่ มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกส�ำหรับรถโดยสารไฟฟ้า ส�ำหรับกรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง เป็ น เมื อ งขนาดใหญ่ ข องเอเชี ย และมี ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะทีห่ ลากหลายรูปแบบนัน้ การขยายตัวมีทงั้ ในรูป
แบบราง โดยเฉพาะระบบแอร์พอร์ตลิงค์ทมี่ กี ารเปิดใช้งาน
ในปี 2010 และยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระบบ
รถไฟฟ้า BTS และเครือข่ายระบบรถเมโทร

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.
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่ ีนัยะส�ำคัญต่อสตรีทท
มีหลายประเด็นทีม
ี่ �ำงานในสาขาขนส่งสาธารณะ เช่น
“การขาดโอกาสในการได้
รับการฝึกอบรม การไม่ผู้แทนในสหภาพแรงงาน
่ ำ�่ แย่ และการขาดสิ่งอ�ำนวย
อย่างเพี ยงพอ สภาพแวดล้อมการท�ำงานทีย
ความสะดวก รวมไปถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดจากผู้กระท�ำทีเ่ ป็น
่ หภาพแรงงานยังไม่ได้เข้าแก้ไขปัญหา
เพื่ อนร่วมงานและผู้โดยสาร โดยทีส
้ ย่างเพี ยงพอ
ต่างๆ เหล่านีอ

”

1.1 โครงสร้างรายงาน
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานเพือ่ การวิเคราะห์หลักฐานจากเมือง 5 แห่ง
ที่เป็นพื้นที่วิจัยในรายงานฉบับนี้ รายงานส่วนที่ 2 เป็น
เนื้อหาด้านการตรวจสอบการคาดการณ์ต่างๆ ส�ำหรับ
อนาคตของการท�ำงานเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี และพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ ทีม่ ตี อ่ อัตราก�ำลังแรงงานสาขาขนส่ง
สาธารณะทั่วโลก สถานะของแรงงานขนส่งสตรีมักถูก
มองข้าม และรายงานฉบับนี้พยายามหาช่องว่างหลักฐาน
ที่เกี่ยวกับอนาคตของการท�ำงานส�ำหรับแรงงานสตรีใน
สาขาขนส่งสาธารณะ รายงานส่วนที่ 2 แสดงรูปแบบของ
การแบ่งแยกทางเพศในแรงงานขนส่งสาธารณะทั่วโลกซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าสตรีส่วนใหญ่ทำ� งานในต�ำแหน่งในงานที่มี
รายได้ตำ�่ กว่าและมีการกีดกันไม่ให้เข้าถึงงานทีไ่ ด้รบั ค่าจ้าง
ที่ดีกว่าซึ่งคนท�ำงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จากนั้นจะเน้น
ประสบการณ์ของสตรีที่ถูกกีดกันเนื่องมาจากความเชื่อ
ด้านเพศสภาพและสุดท้ายจะน�ำเสนอหลักฐานขอบเขต
ของงานแพลตฟอร์มในสาขาขนส่ง เน้นให้เห็นโอกาสและ
ความเสี่ยงส�ำหรับสตรีจากรูปแบบการท�ำงานใหม่เหล่านี้
รายงานส่ ว นนี้ จ ะอธิ บ ายบทบาทที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ
สหภาพแรงงานในการสร้างความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนงานขนส่งสาธารณะ
และผู้โดยสารโดยเน้นความจ�ำเป็นของสตรีเป็นพิเศษ

รายงานส่วนที่ 3 แสดงเค้าโครงระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิส�ำหรับรายงาน ส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วยการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์แรงงานสตรี
ผูแ้ ทนสหภาพแรงงานและนายจ้างทีด่ ำ� เนินการโดยนักวิจยั
ในห้าเมืองทีก่ ล่าวถึงในรายงาน มีการอธิบายเหตุผลในการ
เลือกเมือง ตามด้วยสรุปย่อเกีย่ วกับคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญของ
ระบบขนส่งสาธารณะของแต่ละเมือง
จากนัน้ รายงานในส่วนที่ 4 จะรวบรวมหลักฐานทีร่ วบรวม
ได้ในแต่ละเมืองเพื่อเน้นให้เห็นถึงขอบเขตของการแบ่ง
แยกทางเพศในแรงงานสาขาขนส่งสาธารณะเป็นล�ำดับแรก
เพื่อเป็นการปูพื้นส�ำหรับการตรวจสอบสภาพการท�ำงาน
และวัฒนธรรมทางเพศคนงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ
ก�ำลังเผชิญ รายงานในส่วนที่ 5 ระบุประเด็นที่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขโดยสหภาพแรงงานเพื่อปรับปรุงอนาคต
ของการท�ำงานส�ำหรับสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ ส่วนที่
6 ของรายงานจะเป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทาง
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อคนงานขนส่งสาธารณะและ
โดยเฉพาะสตรี เพื่อเรียนรู้บทเรียนส�ำหรับอนาคตจาก
ประสบการณ์ทผี่ า่ นมาและพิจารณาผลกระทบอันเนือ่ งจาก
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบของการ
ท�ำงานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขารถแท็กซีน่ นั้
จะถูกส�ำรวจในรายงานส่วนที่ 7 ซึ่งเผยให้เห็นโอกาสและ
ความเสี่ยงส�ำหรับแรงงานสตรี
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นิยามค�ำศัพท์

การปรับกระบวนการท�ำงานเข้าสู่ ระบบ

คือ การเติบโต
ของการน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ต อลมาใช้ ใ น
การขนส่ง ระบบเศรษฐกิจโลก และในสังคม
ดิจิตอล (Digilisation)

รายงานส่วนที่ 8 เน้นเนื้อหาเรื่องงานที่สหภาพแรงงาน
ก�ำลังด�ำเนินการเพื่อจัดตั้งสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ
และยกตั ว อย่ า งความส� ำ เร็ จ ในการระบบแรงงานสตรี
ภายในสหภาพแรงงานเพื่อปรับปรุงสภาพการท�ำงานและ
ต่อต้านการคุกคามต่อต�ำแหน่งงานอันเป็นผลมาจากระบบ
อัตโนมัตใิ นอนาคต อย่างไรก็ตาม ยังมีการค้นพบว่า มีหลาย
ประเด็ น ที่ มี นั ย ะส� ำ คั ญ ต่ อ สตรี ที่ ท� ำ งานในสาขาขนส่ ง
สาธารณะ เช่น การขาดโอกาสในการได้รับการฝึกอบรม
การไม่ผแู้ ทนในสหภาพแรงงานอย่างเพียงพอ สภาพแวดล้อม
การท�ำงานที่ย�่ำแย่ และการขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
รวมไปถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดจากผู้กระท�ำที่
เป็นเพื่อนร่วมงานและผู้โดยสาร โดยที่สหภาพแรงงานยัง
ไม่ได้เข้าแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้อย่างเพียงพอ ความ
ล้มเหลวเหล่านี้จะส่งผลที่ส�ำคัญต่อความสามารถของ
สหภาพแรงงานในการปกป้องแรงงานขนส่งสตรีที่ก�ำลัง
ท�ำงานอยู่ รวมถึงขีดความสามารถในการจัดตัง้ เพือ่ ปกป้อง
งานเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอันเป็นผลมาจาก
ระบบอัตโนมัตใิ นอนาคต ดังนัน้ สหภาพแรงงานในสาขาขนส่ง
ควรจะต้องท�ำงานให้มากขึน้ เพือ่ ดึงดู รักษา และช่วยเหลือ
แรงงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ
สุดท้ายในรายงานส่วนที่ 9 น�ำเสนอบทสรุปและข้อแนะน�ำ
ส�ำหรับสหภาพแรงงานเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าความจ�ำเป็นของสตรี
ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในการหารือเกี่ยวกับอนาคตของการ
ท�ำงานในสาขาขนส่งสาธารณะ

เป็น
แขนงหนึง่ ของการปรับกระบวนการท�ำงาน
เข้าสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งเครื่องจักร ระบบ
หรือ อัลกอริธึมสามารถถูกควบคุมได้จาก
ระยะไกล หรือ สามารถควบคุมตัวเองได้
ระบบอัตโนมัติ (Automation)

(บางครัง้ ใช้คำ� ว่า
กิ๊ก (Gig) หรือ เศรษฐกิจยุคแพลงฟอร์ม
(Platform Economy) เป็ น ตั ว กลาง
ออนไลน์ทเี่ ชือ่ มต่อและควบคุมการไหลของ
ข้อมูลระหว่างผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย นายจ้าง
คนงานและผูบ้ ริโภค
‘แพลตฟอร์มดิจิตอล’

หมายถึ ง
กระบวนการท�ำงานของเครือ่ งจักรทีต่ อ้ งใช้
ความฉลาดหากด�ำเนินการโดยมนุษย์ ดังนัน้
AI จึงหมายถึง การส�ำรวจพฤติกรรมการแก้
ปัญหาอย่างอัจฉริยะและการสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์อจั ฉริยะ ความก้าวหน้าของ
AI จึงเปิดทางส�ำหรับการทดแทนงานทีท่ ำ�
โดยมนุษย์ดว้ ยระบบอัตโนมัติ
ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ( A I )

5

5

TUC (2017). Shaping Our Digital Future: A

TUC Discussion Paper. London: Trades Union
Congress, p.10
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2. ความเป็นมา:
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่ สามารถเกิดขึน
้ ในรูปแบบสมมติฐานทางสังคม
ของสตรีทถ
ี่ ูกกีดกันซึง
“– ประสบการณ์
่ นไขเกีย
่ วกับความเหมาะสมส�ำหรับรูปแบบการท�ำงาน
วัฒนธรรมและการวางเงือ

่ ับผิดชอบทางครอบครัว
ขั้นตอนการท�ำงานและ ชั่วโมงท�ำงานทีไ่ ม่สอดคล้องกับหน้าทีร
การขาดการฝึกอบรมและทักษะ การจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เพี ยงพอ เช่น
่ งแบบ รวมถึงความรุนแรงและ
ห้องสุขา อุปกรณ์ป้องกันและเครือ
การล่วงละเมิดทางเพศจากผู้โดยสารและเพื่ อนร่วมงาน

”

รายงานส่ ว นนี้ ท� ำ การทบทวนวรรณกรรมงานวิ จั ย ที่
เกีย่ วข้องและอนาคตของการท�ำงานว่ามีผลต่อสาขาขนส่ง
สาธารณะและประสบการณ์การท�ำงานของสตรีในสาขา
ขนส่งสาธารณะอย่างไร โดยเริม่ จากการส�ำรวจการคาดการณ์
ต่ า งๆ ในประเด็ น อนาคตของการท� ำ งานเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บรรยายเค้าโครงการพัฒนา
ด้านเทคโนโยลีทสี่ ำ� คัญและอาจจะกระทบการท�ำงาน มีการ
พิจารณาว่าการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ จะส่งผลต่อการขนส่ง
สาธารณะและแรงงานในสาขานีท้ วั่ โลกอย่างไร จุดยืนของ
แรงงานขนส่งสาธารณะสตรีมักถูกมองข้ามในการหารือ
ดังกล่าว และรายงานฉบับนีพ้ ยายามหาช่องว่างในหลักฐาน
ทีม่ อี ยูเ่ กีย่ วกับอนาคตของการท�ำงานส�ำหรับสตรีทที่ ำ� งาน
ในระบบขนส่งสาธารณะ รายงานในส่วนนี้ตรวจสอบการ
มีผแู้ ทนของสตรีในแรงงานขนส่งสาธารณะทัว่ โลก โดยเน้น
รูปแบบของการแบ่งแยกสตรีโดยเฉพาะการแบ่งแยกให้
ส่วนใหญ่ทำ� งานทีร่ ายได้ตำ� กว่าง บทบาทและการกีดกันไม่
ให้เข้าถึงงานทีม่ รี ายได้ดกี ว่าทีส่ ว่ นใหญ่เป็นงานทีผ่ ชู้ ายท�ำ

ประสบการณ์ของสตรีทถี่ กู กีดกันซึง่ สามารถเกิดขึน้ ในรูปแบบ
สมมติฐานทางสังคม – วัฒนธรรมและการวางเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
ความเหมาะสมส�ำหรับรูปแบบการท�ำงาน ขั้นตอนการ
ท�ำงานและ ชัว่ โมงท�ำงานทีไ่ ม่สอดคล้องกับหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ทางครอบครัว การขาดการฝึกอบรมและทักษะ การจัดหา
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น ห้องสุขา อุปกรณ์
ป้องกันและเครื่องแบบ รวมถึงความรุนแรงและการล่วง
ละเมิดทางเพศจากผูโ้ ดยสารและเพือ่ นร่วมงาน ต่อจากนัน้
รายงานส่ ว นนี้ น� ำ เสนอหลั ก ฐานด้ า นขอบเขตของการ
ท�ำงานแพลตฟอร์มในสาขาขนส่ง เน้นให้เห็นโอกาสและ
ความเสี่ยงส�ำหรับสตรีเนื่องจากรูปแบบการท�ำงานใหม่
เหล่านี้ ซึ่งรายงานส่วนนี้จะสรุปโดยตั้งข้อสังเกตบทบาท
ส�ำคัญของสหภาพแรงงานเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการน�ำนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีมาใช้จะเป็นประโยชน์สำ� หรับแรงงานขนส่ง
สาธารณะและผู้โดยสาร โดยเน้นย�้ำความจ�ำเป็นของสตรี
เป็นพิเศษ
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2.1 อนาคตของการท�ำงานและ
เทคโนโลยี
มีการคาดการณ์มากมายเกี่ยวกับจ�ำนวนตัวเลขรวมของ
การสูญเสียงานทัว่ โลกจากเทคโนโลยีใหม่ แต่ตวั เลขแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการประมาณการ บางวิธีตรวจสอบ
ได้ ต รวจสอบการประกอบอาชี พ ทั้ ง หมดท� ำ ให้ ตั ว เลข
ประมาณการสูงกว่า ในขณะที่วิธีการอื่น ๆ ชี้ให้เห็นว่าแม้
บางอาชีพทจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงเมื่อมีการน�ำระบบ
อัตโนมัติมาใช้แต่ก็ยังมีงานหลายอย่างที่การทดแทนด้วย
ระบบอัตโนมัติท�ำได้ยาก6 การประมาณการที่หลากหลาย
ชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในการคาดการณ์การสูญเสีย
งานในอนาคต นอกจากนีส้ งิ่ ส�ำคัญคือการคาดการณ์สว่ นใหญ่
อ้างอิงข้อมูลของแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกลุ่ม
ประเทศ OECD ทีม่ รี ายได้สงู ดังนัน้ โอกาสสูญเสียต�ำแหน่ง
งานจึงไม่ใช่ระดับเดียวกับความเสีย่ งในกลุม่ ประเทศก�ำลัง
พัฒนาซึ่งการจ้างงานในอุตสาหกรรมนอกระบบสูงกว่า
ท�ำให้ไม่มกี ารบันทึกตัวเลขไว้ แรงงานนอกระบบเป็นคนงาน
สาขาขนส่งจ�ำนวนมากและตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก7
นักวิเคราะห์บางคนที่คาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของการ
ท�ำงานรวมถึง ITF ได้แย้งว่าการอธิบายเรือ่ งระบบอัตโนมัติ
การหายไปของต�ำแหน่งงานและสังคมหลังการท�ำงานไม่
ถูกต้องเนือ่ งจากความหวาดกลัวเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีและการเคลือ่ นย้ายแรงงานมักเกิดขึน้ ในช่วง
ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจต�่ำ8

แน่นอนว่าประวัตศิ าสตร์แสดงให้เราเห็นว่าความหวาดกลัว
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องใหม่และการ
คาดการณ์มักจะผิด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้
เปลี่ยนแปลงลักษณะของงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกของศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
โดยมีการคาดการณ์อย่างมากเกีย่ วกับช่วงเวลาของการสูญเสีย
งานและอนาคตทีจ่ ะไม่มงี าน อย่างไรก็ตามหลักฐานแสดง
ให้เห็นว่าคลืน่ ทีผ่ า่ นมาของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ไม่ ไ ด้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การว่ า งงานชั่ ว ชี วิ ต ด้ ว ยเหตุ ผ ลหลาย
ประการ รายงานของศูนย์ส�ำหรับงานในอนาคต (Centre
for Future Work) ที่สถาบันออสเตรเลีย9 โต้แย้งว่าการ
สูญเสียงานนั้นถูกชดเชยด้วยปัจจัยอื่น ๆ มากมายรวมถึง
งานใหม่ ใ นการพั ฒ นา การผลิ ต และการท� ำ งานของ
เทคโนโลยี ใ หม่ ค วบคู ่ ไ ปกั บ งานใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพราะ
เทคโนโลยี ใ หม่ แ ละการเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคที่เป็นปัจจัยในการก�ำหนดตลาดแรงงาน
การวิ เ คราะห์ ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในอดี ต หลายอาชี พ มี
ประสบการณ์กับระบบอัตโนมัติซึ่งถูกน�ำมาใช้ในบางส่วน
ของงานพร้ อ มกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของงานในอาชี พ นั้ น
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่างานใช้ระบบอัตโนมัติสามารถ
ท�ำงานได้เร็วหรือราคาถูกดังนั้นความต้องการคนงานเพื่อ
ท� ำ งานในส่ ว นที่ ไ ม่ ใช้ ร ะบบอั ต โนมั ติ จึ ง อาจเพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีได้สง่ ผลให้ชวั่ โมงการท�ำงานโดยเฉลีย่
ลดลงอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีชวั่ โมง
10

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.
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เฉลี่ยลดลงในประเทศ OECD ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ซึ่ง
ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการเติบโตของผลิตภาพ เนื่องจาก
การเพิม่ ผลิตภาพท�ำให้ผคู้ นเลือกทีจ่ ะท�ำงานน้อยลง ดังนัน้
ชัว่ โมงท�ำงานโดยเฉลีย่ ต่อผูใ้ หญ่ในประเทศทีม่ รี ายได้ตำ�่ จะ
สูงกว่าชั่วโมงท�ำงานในประเทศที่มีรายได้สูงอย่างมีนัย
ส�ำคัญพร้อมยังมีอตั ราการผลิตสูงกว่าอีกด้วย ในทางตรง
กันข้ามหลักฐานจากคนงานแพลตฟอร์มระบุว่าการขาด
ระเบียบข้อบังคับและการแข่งขันระหว่างคนงานและ
ระหว่างแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันอาจท�ำให้รายได้ลดลง
ดังนัน้ จึงต้องใช้เวลาท�ำงานนานขึน้ เพือ่ หารายได้ ดังนัน้ วิธี
การที่ มี ก ารน� ำ รู ป แบบเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาใช้ แ ละหา
ประโยชน์อาจท�ำให้แนวโน้มการลดชัว่ โมงตีกลับ อย่างน้อย
ที่สุดส�ำหรับคนงานบางประเภท โดยผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่นความเข้มแข็งขององค์กรแรงงานและ
ระเบียบข้อบังคับ
11

12

ยังมีหนทางส�ำคัญที่ซึ่งช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบนั มีความแตกต่างจากคลืน่ ลูกทีผ่ า่ นมา
เนื่องจากธรรมชาติของนวัตกรรมการค�ำนวนและระบบ
อัตโนมัตทิ กี่ ำ� ลังรุกล�ำ้ เข้าไปในงานแบบใหม่ๆ รูปแบบของ
ระบบอั ต โนมั ติ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาจากศาสตร์ ที่ ท� ำ ให้
คอมพิ ว เตอร์มีความสามารถในการเรียนรู ้ ด้ วยตนเอง
(machine learning) และปัญญาประดิษฐ์สามารถท�ำ
ภารกิจที่ไม่ใช่ขั้นตอนปกติที่ต้องใช้การประเมิน ความ
ยืดหยุน่ และความสามารถในการตัดสินใจได้มากขึน้ 13 ดังนัน้
ไม่ใช่เพียงแค่งานทีใ่ ช้ทกั ษะต�ำ่ เท่านัน้ ทีต่ กอยูใ่ นความเสียง
ส�ำหรับการมาถึงของคลื่นลูกปัจจุบันของระบบอัตโนมัติ

และดิจิตอล อย่างไรก็ตามนับจนถึงปัจจุบันหลักฐานด้าน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีแสดงให้เห็น
ผลกระทบทางเดียวในตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร
โดยส่วนแบ่งตลาดการจ้างงานอาชีพทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะสูงเพิม่ ขึน้
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับส่วนแบ่งตลาด
ของงานทีใ่ ช้ทกั ษะต�ำ่ ในขณะทีส่ ว่ นแบ่งตลาดของการจ้างงาน
ทักษะปานกลางนั้นลดลง.14
ในสาขาขนส่งเช่นกัน ผลกระทบของเทคโนโลยีตอ่ อนาคต
ของการท�ำงานนั้นคาดการณ์ได้ยาก แม้ว่าการประมาณ
การณ์ ไ ด้ เ น้ นให้ เ ห็ นความเสี่ ย งสู ง ของการสู ญ เสี ย งาน
เนื่องจากระบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น งานจ�ำหน่ายตั๋ว
โดยสาร งานเสมียนและงานธุรการอื่นๆ รวมถึงงานขับรถ
เนื่องจากระบบยานยนต์ไร้คนขับ15 ในทางกลับกันบาง
ปัจจัยชีใ้ ห้เห็นโอกาสเติบโตของสาขาขนส่งและโลจิสติกส์
เนื่ อ งจากความต้ อ งการในการเชื่ อ มโยงประเทศและ
อุตสาหกรรมอันเป็นเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ท่ีเพิ่มขึ้น
รวมถึงจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากชนชั้นกลางใน
ตลาดเกิดใหม่16
ความเสีย่ งและประโยชน์จากระบบอัตโนมัตไิ ม่กระจายไป
สู่คนงานอย่างเท่าเทียม และรายงานจากสถาบันวิจัย
นโยบายสาธารณะ (IPPR) สหราชอาณาจักรแสดงให้เห็น
ว่าขณะทีร่ ะบบอัตโนมัตมิ แี นวโน้มทมากขึน้ ทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่องานทักษะสูง แต่งานที่จะมีโอกาสได้รับผลกระทบสูง
ที่สุดคืองานค่าแรงต�่ำ โดยเฉลี่ยงานค่าแรงต�่ำมีโอกาสถูก
เปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติสูงกว่างานค่าแรงสูงถึง 5 เท่า

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
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นอกจากนี้ สั ด ส่ ว นของงานที่ ท� ำ โดยสตรี ใ นสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มทีจ่ ะถูกปรับเป็นระบบอัตโนมัตใิ นทาง
เทคนิคเมื่อเทียบกับผู้ชาย นอกจากนี้สตรียังมีสัดส่วนที่
น้อยกว่าในอาชีพทีม่ ที กั ษะสูงทีโ่ อกาสถูกแทนทีด่ ว้ ยระบบ
อัตโนมัติต�่ำกว่า รูปแบบที่แตกต่างกันของการมีส่วนร่วม
ในตลาดแรงงานยังหมายความว่าระบบอัตโนมัตมิ คี วามเสีย่ ง
ที่จะก่อเกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์สูงขึ้น
เนือ่ งจากมีสดั ส่วนของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ างกลุม่ ทีส่ งู ขึน้ (เช่น
คนผิวสี ปากีสถานและบังคลาเทศ) ที่ท�ำงานในอาชีพที่ใช้
ทักษะต�่ำที่มีโอกาสถูกปรับเป็นระบบอัตโนมัติในสหราชอาณาจักร รายงานจากสถาบันวิจยั นโยบายสาธารณะสรุป
ว่าในขณะที่ระบบอัตโนมัติไม่น่าจะก่อให้เกิดการตกงาน
จ�ำนวนมาก แต่มนั มีแนวโน้มทีจ่ ะท�ำให้ค้ วามไม่เสมาอภาค
ด้านความมั่งคั่งและรายรับเกิดขึ้นในอัตราเร่งสูงขึ้นโดย
ไม่มีมีการแทรกแซงเชิงนโยบายที่มีนัยส�ำคัญ17 ดังนั้นจึง
เป็นที่ชัดเจอว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะถูกน�ำ
มาใช้ อ ย่ า งไรนั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ ทางเลื อ กเชิ ง นโยบาย และ
นโยบายจะถูกก�ำหนดและตัดสินใจโดยผู้มีอ�ำนาจ
รายงานของสภาเศรษฐกิ จ โลก (World Economic
Forum) ทีม่ องโลกในแง่ดเี น้นย�ำ้ ถึงศักยภาพในการลดช่อง
ว่างหญิงชายในการจ้างงาน เนือ่ งจากสตรียงั คงเข้าสูต่ ลาด
แรงงานในจ�ำนวนเพิ่มขึ้นและเพื่อเติมเต็มการขาดแคลน
แรงงานในบางพื้นที่ รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยี
จะเพิม่ ทางเลือกงานทีม่ คี วามยืดหยุน่ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม
รายงานนี้ยังยอมรับว่างานในส�ำนักงานและงานธุรการที่
ท�ำโดยสตรีจ�ำนวนมากก�ำลังสูญหายไป ขณะที่อาชีพที่
ก�ำลังเติบโตจ�ำนวนมากเป็นงานที่ถูกครอบง�ำโดยผู้ชาย
(เช่น สถาปัตยกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) นักเขียนนิยม

17
18

่ วกับประสบการณ์
อย่างไรก็ตามงานวิจัยเกีย
“การท�
ำงานของสตรีในสาขาขนส่งยังมีน้อย จา

่ วกับ
การทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจัยเกีย
สตรีและสาขาขนส่งมักจะเน้นไปหัวข้อความ
แตกต่างระหว่างหญิงชายในการใช้การขนส่ง
และข้อจ�ำกัดในการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาด
แรงงาน

”

สิทธิสตรีเปิดเผยความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของ
เทคโนโลยีกับความเป็นชายซึ่งเผยให้เห็นความเชื่อทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความ
สามารถทีเ่ ป็นธรรมชาติของผูช้ ายในด้านเทคนิค กายภาพ
และการให้เหตุผล ในขณะทีส่ ตรีถกู คาดหวังให้มที กั ษะทาง
สังคม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม18 ตัวแปร
ดังกล่าวก�ำหนดรูปแบบงานทีถ่ อื ว่าเหมาะสมส�ำหรับผูห้ ญิง
และผูช้ าย Wacjman ตัง้ ข้อสังเกตว่าแม้จะมีการใช้ถอ้ ยค�ำ
ในการประกาศโอกาสส�ำหรับสตรีในระบบเศรษฐกิจความรู้
ใหม่ แต่ผชู้ ายก็ยงั คงครองต�ำแหน่งงานทางเทคโนโลยีตอ่ ไป
ผู ้ แ ทนสตรี ที่ ท� ำ งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารลดลงประมาณร้อยละ 10
เธอสรุปว่า “ประเด็นหญิงชายเป็นเครือ่ งหมายทีย่ งั คงถูกใช้
เพื่อแยกเทคโนโลยีชั้นสูงออกจากเทคโนโลยีต�่ำหรือไม่มี
เทคโนโลยี” 19

Lawrence et al 2017, p.24
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
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ตัวเลขจากเลเบอร์สแตท (LABORSTAT) ชี้ว่าในแรงงาน
ขนส่งมีสตรีจ�ำนวนเพี ยงแค่ 1 ใน 7 ของคนงานทั่วโลก

แม้ตัวเลขจะน้อยข้อมูลจาก LABORSTAT แสดงให้เห็นว่า
สตรีนั้นต้องทนทุกข์กับการสูญเสียงานมากถึง 3 ใน 4
ในสาขาขนส่งในช่วงปี 2008 ถึงปี 2011

จ�ำนวนแรงงานสตรีที่ท�ำงานในด้านเทคนิค หรือ ระดับปฏิบัติ
การ เช่น พนักงานขับรถมีจ�ำนวนต�่ำมากโดยปกติมักจะ
ต�่ำกว่าร้อยละ 10
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2.2 สตรีในอัตราก�ำลังแรงงาน
สาขาขนส่งสาธารณะ
ดังนั้นในขณะที่ระบบอัตโนมัติและดิจิตอลอาจเปิดโอกาส
ในการเพิม่ งานและปรับปรุงสภาพการท�ำงานซึง่ รวมถึงงาน
ในสาขาขนส่งด้วยนัน้ การมีสว่ นร่วมอย่างไม่เท่าเทียมของ
สตรีในแรงงานขนส่งในปัจจุบนั ควรได้รบั ความสนใจ ข้อมูล
การจ้างงานของสตรีในสาขาขนส่งในระดับนานาชาตินั้น
หาได้ยาก แต่จากข้อมูลที่อยู่แสดงให้เห็นว่าสตรีที่ท�ำงาน
ในสาขาขนส่งจ�ำนวนมากไม่มผี แู้ ทน ตัวเลขจากเลเบอร์สแตท
(LABORSTAT) ชีว้ า่ ในแรงงานขนส่งมีสตรีจำ� นวนเพียงแค่
1 ใน 7 ของคนงานทั่วโลก แม้ตัวเลขจะน้อยข้อมูลจาก
LABORSTAT แสดงให้เห็นว่าสตรีนั้นต้องทนทุกข์กับการ
สูญเสียงานมากถึง 3 ใน 4 ในสาขาขนส่งในช่วงปี 2008
ถึงปี 201120ความหลากในแต่ละประเทศนั้นมีอยู่ โดยมี
จ�ำนวนสตรีคิดเป็นร้อยละ 30 ของคนงานที่มีอาชีพใน
สาขาขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้าและการสือ่ สารในบอตสวานา
(เมื่อเทียบกับจ�ำนวนสตรีร้อยละ 43 ในตลาดแรงงาน) ใน
ปากีสถานมีสตรีแต่มีเพียงแค่ร้อยละ 1 (เมื่อเทียบกับ
จ�ำนวนสตรีรอ้ ยละ 13 ในตลาดแรงงาน)21 ใน 27 ประเทศ
สมาชิกของ EU ในปี 2006 มีจ�ำนวนสตรีในสาขาขนส่ง
ร้อยละ 21 โดยท�ำงานในสาขาขนส่งทางอากาศ เช่น เป็น
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน เจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินทีส่ นามบิน
และแผนกบริการลูกค้า ซึง่ นับเป็นจ�ำนวนทีม่ ากทีเ่ ป็นสตรี.22
สาขาขนส่ ง สาธารณะในเมื อ งของสหราชอาณาจั ก รมี
จ�ำนวนแรงงานสตรีเพียงแค่ร้อยละ 17.5 โดยรวม โดย
สัดส่วนของสตรีแตกต่างไปในแต่ละประเทศจากร้อยละ 5

ถึงร้อยละ 3123 จ�ำนวนแรงงานสตรีทที่ ำ� งานในด้านเทคนิค
หรือ ระดับปฏิบตั กิ าร เช่น พนักงานขับรถมีจำ� นวนต�ำ่ มาก
โดยปกติมักจะต�่ำกว่าร้อยละ 10
สาเหตุที่จ�ำนวนสตรีในสาขาขนส่งมีจ�ำนวนต�่ำสามารถ
จ�ำแนกเป็น 2 อย่าง คือ สภาพการท�ำงานทีไ่ ม่ดี ซึง่ รวมถึง
ชั่วโมงท�ำงานและสถานที่ท�ำงาน ประสบการณ์การล่วง
ละเมิดและความรุนแรง และอีกเหตุผล คือ การเหมารวม
ด้านเพศสภาพซึง่ เป็นสาเหตุทกี่ กี นั ไม่ให้สตรีเลือกทีจ่ ะเข้ามา
ท�ำงานในสาขาขนส่งและอาจจะหมายความว่าสตรีนั้น
ถูกท�ำให้คิดว่าไม่ได้รับการต้อนรับเมื่อพวกเธอต้องการ
ท�ำงานเหล่านัน้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการรักษาบุคลากรไว้กบั
องค์กร อย่างไรก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การ
ท�ำงานของสตรีในสาขาขนส่งยังมีน้อย จาการทบทวน
วรรณกรรมพบว่างานวิจยั เกีย่ วกับสตรีและสาขาขนส่งมัก
จะเน้นไปหัวข้อความแตกต่างระหว่างหญิงชายในการใช้
การขนส่งและข้อจ�ำกัดในการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาด
แรงงาน24
ชั่ ว โมงการท� ำ งานและความยากล� ำ บากในการสมดุ ล
ระหว่างการท�ำงานและการใช้ชีวิตถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน
อุปสรรคหลักของการมีสว่ นร่วมของสตรีในท�ำงานในสาขา
ขนส่ง โดยเฉพาะในงานสาขาขนส่งในเมือง เช่น งานขับรถเมล์
รถราง และรถไฟ อีกทั้งยังมีอุปสรรคจากประเด็นเรื่อง
“วัฒนธรรมการท�ำงานแบบผูช้ าย” และความคิดเหมารวม
ด้านเพศสภาพด้วย25 ประเด็นส�ำคัญส�ำหรับสตรีที่ก�ำลัง
ท�ำงานในต�ำแหน่งระดับปฏิบตั กิ ารในสาขาขนส่ง คือ เรือ่ ง
ความรุนแรง โดยอุตสาหกรรมขนส่งถูกบันทึกว่าเป็นสาขา

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:
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ที่การกระท�ำรุนแรงต่อลูกจ้างสูงที่สุดสาขาหนึ่ง ความ
รุนแรงเป็นข้อกังวลหลักที่ถูกยกมาพูดคุยโดยสตรีระหว่าง
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย ส� ำ หรั บ องค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศ.26 ซึ่งสิ่งนี้อาจอยู่ในรูปแบบของการคุกคาม การ
ล่วงละเมิด หรือความรุนแรงจากเพือ่ นร่วมงานชาย บ่อยครัง้
ที่มันเป็นสัญญาณเตือนว่าสตรีนั้นไม่ได้รับการต้อนรับใน
'งานทีเ่ ป็นของผูช้ าย’ แต่กม็ ปี ระสบการณ์ความรุนแรงจาก
ผูโ้ ดยสารทัว่ ไปเช่นกัน.27 ในขณะทีส่ หภาพแรงงานมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศและการกลัน่ แกล้งโดยการ
ใช้แถลงการณ์ทางนโยบาย แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้แทน
สหภาพแรงงาน และการฝึกอบรมสหภาพแรงงาน แต่ยงั มี
หลายโอกาสที่สตรีไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
สหภาพแรงงานเมือ่ มีการรายงานเหตุการณ์การล่วงละเมิด
ทางเพศ หรือการถูกเลือกปฏิบัต28ิ ดังนั้นสหภาพแรงงาน
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำงานให้หนักขึน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสตรีมเี กิด
ความมัน่ ใจในการรายงานการล่วงละเมิดให้สหภาพแรงงาน
ทราบและรับรู้ว่าจะมีการด�ำเนินการที่เหมาะสม
การน�ำระบบขนส่งใหม่ๆ มาใช้ เช่น ระบบ BRT
“โดยทั
่วไปจะมีวัตถุประสงค์เพื่ อแทนที่
่ ีการเอาเปรียบคนงานด้วย
งานนอกระบบทีม
่ ีกว่าและเป็นงานในระบบ
งานทีด
อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าบางครั้ง
่ ะเปลีย
่ นมา
สตรีไม่ได้รับประโยชน์จากโอกาสทีจ
ท�ำงานในระบบ โดยมีความยากล�ำบาก
ในการเข้าถึงใบอนุญาตยานพาหนะ
่ ๆ
และการฝึกอบรมรูปแบบอืน
่ มักถูกครอบง�ำโดยผู้ชาย
ซึง

คนงานสาขาขนส่งในโลกจ�ำนวนมากทีเ่ ป็นแรงงานนอกระบบ
พวกเขาท�ำงานในหลากหลายต�ำแหน่งตัง้ แต่พนักงานขับรถ
โดยสาร รถตู ้ แ ละรถแท็ ก ซี่ พนั ก งานเก็ บ ค่ า โดยสาร
พนักงานปล่อยรถ พนักงานยกกระเป๋า พนักงานท�ำความ
สะอาด ผู้ตรวจ เจ้าหน้าที่จองตั๋วและตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋ว
ไปจนถึ ง ต� ำ แหน่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสถานี ร ถโดยสาร เช่ น
พนั ก งานดู แ ลห้ อ งน�้ ำ เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลความปลอดภั ย
พนักงานจ�ำหน่ายอาหาร และพนักงานเก็บขยะ งานนอก
ระบบในสาขาขนส่งก�ำลังขยายตัวทัว่ โลกพร้อมกับการแพร่
กระจายของงานขนส่งใน "เศรษฐกิจแบบกิ๊ก" รวมถึงใน
“โลกที่พัฒนาแล้ว” ในบางประเทศพบว่าจ�ำนวนสตรีที่
ท�ำงานเป็นพนักงานขับรถ เจ้าของรถ หรือ พนักงานเก็บ
ค่าโดยสารแบบนอกระบบมีนัยส�ำคัญ แต่พบได้บ่อยที่สุด
ในงานทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คง เสีย่ งต่อการถูกเลิกจ้างและค่าแรงต�ำ่
เช่น งานท�ำความสะอาด พนักงานขาย หรือ พนักงาน
จัดเลี้ยง เป็นต้น29
การน�ำระบบขนส่งใหม่ๆ มาใช้ เช่น ระบบ BRT โดยทั่วไป
จะมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แทนทีง่ านนอกระบบทีม่ กี ารเอาเปรียบ
คนงานด้วยงานทีด่ กี ว่าและเป็นงานในระบบ อย่างไรก็ตาม
มีการตั้งข้อสังเกตว่าบางครั้งสตรีไม่ได้รับประโยชน์จาก
โอกาสที่จะเปลี่ยนมาท�ำงานในระบบ โดยมีความยาก
ล�ำบากในการเข้าถึงใบอนุญาตยานพาหนะและการฝึก
อบรมรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมักถูกครอบง�ำโดยผู้ชาย30

”
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ITF 2017
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ในปี 2018 Uber อ้างว่ามีการด�ำเนินการในกว่า 600 เมืองใน 78 ประเทศ
“โดยมี
คนประมาณร้อยละ 18 ทั่วโลกทีใ่ ช้บริการเรียกรถในช่วง 12 เดือน
้ อีกแปดเท่าในปี 2030
ถึงปี 2017 และคาดการณ์ว่าการเรียกใช้รถจะเพิ่ มขึน
้ ถึง 100 ล้านเทีย
่ วการเดินทางทั้งหมดเพิ่ มขึน
่ วต่อวัน
รวมเทีย

”

2.3 งานแพลตฟอร์ม
การท�ำงานแพลตฟอร์มได้สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญจ่อ
รูปแบบและลักษณะของการจ้างงานส�ำหรับคนงานหลาย
ล้านคนทัว่ โลกและจะยังคงเปลีย่ นวิธที งี่ านถูกจัดโครงสร้าง
เพื่อปรับเนื้อหาและคุณภาพของงานพร้องทั้งเพื่อก�ำหนด
ลั ก ษณะของความสั ม พั น ธ์ ข องการจ้ า งงานใหม่ งาน
แพลตฟอร์มหรือทีเ่ รียกกันว่าเศรษฐกิจแบบกิก๊ นัน้ โดดเด่น
ด้วยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ความยืดหยุ่น
บ่อยครั้งที่มีชั่วโมงที่ผิดปกติและรายได้ที่ไม่สอดคล้องกัน
กั บ งาน 31 ในขณะที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ งานหลากหลาย
ประเภทงานแพลตฟอร์มยังมีกระทบหลักต่อคนงานขนส่ง
โดยเฉพาะคนขับแท็กซีห่ ลังมีการสร้างแอพส�ำหรับเรียกรถ
แท็กซี่ แม้จะมีบริษทั แพลตฟอร์มอีกหลายรายในตลาดแต่
บริษัทที่ก�ำลังขยายตัวในปัจจุบัน คือ Uber
ขอบเขตของงานแพลตฟอร์มและขนาดของเศรษฐกิจแบบกิก๊
ยังไม่มตี วั เลขแน่ชดั งานวิจยั ในสหรัฐอเมริกาประมาณการณ์
ว่ามีคนเพียงแค่ร้อยละ 0.5 ในอเมริกาที่หารายได้หลักมา
ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนแพลตฟอร์ม ในขณะทีผ่ ลการส�ำรวจ
โดย Huws และ Joyce พบว่าสามเปอร์เซ็นต์ของชาว
สหราชอาณาจักรท�ำงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างน้อย

31

สั ป ดาห์ ล ะครั้ ง ในขณะที่ ร ้ อ ยละสองของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามชาวเยอรมันระบุว่าเป็นแหล่งรายได้เพียง
อย่างเดียวของพวกเขา32 มูลค่าของการท�ำงานแพลตฟอร์ม
ได้รบั การประเมินว่าจะมีมลู ค่า 63,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 202033 ในปี 2018 Uber อ้างว่ามีการด�ำเนินการใน
กว่า 600 เมืองใน 78 ประเทศโดยมีคนประมาณร้อยละ 18
ทัว่ โลกทีใ่ ช้บริการเรียกรถในช่วง 12 เดือนถึงปี 2017 และ
คาดการณ์ว่าการเรียกใช้รถจะเพิ่มขึ้นอีกแปดเท่าในปี
2030 รวมเที่ยวการเดินทางทั้งหมดเพิ่มขึ้นถึง 100 ล้าน
เที่ยวต่อวัน.34
รายงานโดยบรรษั ท เงิ น ทุ น ระหว่ า งประเทศ หรื อ
International Finance Corporation (ส่วนหนึง่ ของกลุม่
ธนาคารโลก) และ Uber ส่งเสริมงานแพลตฟอร์มและการ
เรียกใช้บริการเพือ่ เพิม่ โอกาสการจ้างงานทีย่ ดื หยุน่ ส�ำหรับ
สตรี การส�ำรวจสตรีใน 6 ประเทศพบว่าการท�ำงานที่
ยืดหยุน่ เป็นเหตุผลทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในการเลือก
งานนี้โดยคนขับสตรี (อ้างอิงตัวเลขร้อยละ 74 ของสตรี
เปรียบเทียบกับร้อยละ 64 ของผู้ชาย) รายงานชี้ให้เห็น
ว่าการเรียกรถผ่านแพลตฟอร์มท�ำให้สตรีจ�ำนวนมากขึ้น
สามารถเข้าถึงงานขับรถแท็กซีโ่ ดยมีคนขับรถประมาณร้อยละ
20 ทีใ่ ช้แอพ Uber ในสหรัฐอเมริกาเป็นสตรี อย่างไรก็ตาม

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.
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ตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างมากส�ำหรับหกประเทศทีท่ ำ� การ
ตรวจสอบในรายงาน: ค่าเฉลีย่ คนขับทีเ่ ป็นสตรีรอ้ ยละ 2.3
โดยมีสดั ส่วนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเม็กซิโกทีร่ อ้ ยละ 5.2 รายงานดังกล่าว
แสดงหลักฐานถึงการเพิม่ ขึน้ ของรายได้สตรีจากการท�ำงาน
ขับรถ การวิเคราะห์ขอ้ มูลรายได้ของ Uber ระบุวา่ รายได้
ของคนขับรถสตรี คือร้อยละ 13 สูงกว่าค่าเฉลีย่ ก่อนทีพ่ วกเขา
จะเริม่ ท�ำงานกับ Uber เปรียบเทียบการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7
ของผูช้ าย ซึง่ อธิบายได้จากข้อเท็จจริงทีว่ า่ คนขับรถสตรีที่
ร่วมตอบแบบส�ำรวจมีโอกาสน้อยกว่าผูช้ ายทีจ่ ะท�ำงานเต็ม
เวลาก่อนทีจ่ ะท�ำการลงทะเบียน อุปสรรคส�ำหรับสตรีทเี่ ข้าร่วม
Uber นัน้ ส่วนใหญ่รสู้ กึ ว่าต้นตอเกิดจากความกังวลเกีย่ วกับ
ความมั่นคงและความปลอดภัย นอกจากนี้สตรีต้องเผชิญ
กับความยากล�ำบากมากกว่าผูช้ ายในการเข้าถึงยานพาหนะ
แม้จะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ส�ำหรับสตรี
จากงานแพลตฟอร์ม แต่การวิเคราะห์รายรับของคนขับ
Uber35 กว่าล้านคนในสหรัฐพบช่องว่างการจ่ายเงินอันเนือ่ ง
มาจากประเด็นหญิงชายโดยผู้ชายมีรายได้มากกว่าสตรี
ประมาณร้อยละ 7 โดยเฉลีย่ ผูเ้ ขียนอธิบายองค์ประกอบ 3
ประการของช่องว่านี้ องค์ประกอบแรก คือ รายได้ต่อ
ชัว่ โมงแตกต่างกันไปตามสถานทีแ่ ละช่วงเวลาของสัปดาห์
และผู้ชายมีแนวโน้มทีจ่ ะขับรถในพืน้ ที่ทรี่ ำ�่ รวยกว่า ผูช้ าย
มักจะอาศัยอยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีท่ สี่ ามารถสร้างก�ำไรได้มากกว่า
และยินดีที่จะขับรถในพื้นที่ที่มีอาชญากรรมสูงและใน
สถานประกอบการทีบ่ ริการเครือ่ งดืม่ มากกว่าซึง่ เป็นพืน้ ที่
ที่ ส ตรี อ าจรู ้ สึ ก ไม่ ป ลอดภั ย องค์ ป ระกอบที่ ส อง คื อ
ประสบการณ์ทผี่ า่ นมาทีม่ ากขึน้ ช่วยในการคาดการณ์รายได้ที่
สูงขึน้ และคนขับชายสะสมประสบการณ์โดยขับรถมากกว่า
ในแต่ละสัปดาห์และขับรถกับ Uber ต่อเนือ่ ง องค์ประกอบ

35

ที่สาม คือ ความเร็วในการขับขี่เฉลี่ยซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะ
เพิ่มรายได้ของคนขับด้วยการท�ำให้พวกเขาสามารถไปส่ง
ผูโ้ ดยสารได้เร็วขึน้ และท�ำให้สามารถรับผูโ้ ดยสารได้มากขึน้
ผูเ้ ขียนระบุวา่ ความเร็วในการขับขีท่ สี่ งู กว่าของผูช้ ายดูเหมือน
จะเป็นผลมาจากความพึงพอใจ เนือ่ งจากไม่มหี ลักฐานบ่งบอก
ว่าผู้ขับรถตอบสนองต่อแรงจูงใจในการขับรถเร็วขึ้น
ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้โดยสารสตรีถูก
น�ำเสนอออกอากาศผ่านสือ่ จากการตรวจสอบโดยซีเอ็นเอ็น36
ในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีคนขับ Uber อย่างน้อย 103 คนใน
สหรัฐถูกกล่าวหาว่าข่มขืนหรือเหยียดหยามผู้โดยสารใน
ช่ ว งสี่ ป ี ที่ ผ ่ า นมา เนื่ อ งจากไม่ มี ข ้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนเกีย่ วกับจ�ำนวนการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดย
คนขับ Uber หรือผูท้ ที่ ำ� งานให้กบั บริษทั เรียกรถรับจ้างอืน่ ๆ
CNN วิเคราะห์รายงานต�ำรวจ บันทึกศาลกลางและฐาน
ข้อมูลเขตใน 20 เมืองใหญ่ของสหรัฐ การตรวจสอบของ
ซีเอ็นเอ็นเปิดเผยว่ามีคนขับรถอย่างน้อย 31 คนถูกตัดสิน
ว่ากระท�ำความผิดตัง้ แต่การแตะต้องตัวโดยการบังคับและ
การจ�ำคุกผิดคดีขม่ ขืน โดยมีคดีรอการตัดสินอีกหลายโหล

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
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2.4 บทบาทของสหภาพแรงงาน
เนือ้ หาความเป็นมาส่วนนีน้ ำ� เสนอความท้าทายและโอกาส
ทีส่ หภาพแรงงานก�ำลังเผชิญเมือ่ ต้องรับเมือกับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี ใ นอนาคต หลายคนโต้ แ ย้ ง ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือ
เทคโนโลยีเองนัน้ มีความเป็นกลาง วิชาการแขนงทีท่ ำ� การ
ศึกษาด้านสังคมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มที่จะ
ตั้งค�ำถามถึงวัตถุประสงค์ความเข้าใจเทคโนโยลีในเชิง
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 1970และเปิดเผยว่าเทคโนโลยีเป็น
“ผลิตภัณฑ์เชิงสังคมเทคนิคที่ถูกวางรูปแบบตามเงื่อนไข
ในการสร้างและการใช้งาน” 37
ศูนย์เพื่ออนาคตการท�ำงานในออสเตรเลียรายงานความ
แตกต่างที่ส�ำคัญระหว่างการใช้เทคโนโลยีใหม่และวิธีการ
ทีง่ านถูกจัดระเบียบหลังการใช้เทคโนโลยีนนั้ เพือ่ ให้บริการ
ขนส่ ง สาธารณะ 38 ในรายงานเน้ น ว่ า ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แพลตฟอร์มใหม่เช่น Uber ได้นำ� รูปแบบธุรกิจทีใ่ ช้แรงงาน
ตามความต้องการ (on-demand) และแรงงานผูกพันมา
ใช้ “แต่การปฏิบตั นิ นั้ ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผลทีเ่ กิดโดย
ธรรมชาติหรือเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเทคโนโลยี แต่
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีดจิ ติ อลและการขยายตัว
ของงานที่ไม่มั่นคงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
นายจ้างในการใช้ประโยชน์จากอ�ำนาจทางเศรษฐกิจใน
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน” 39
ดังนัน้ สหภาพแรงงานร่วมกับพันธมิตรกลุม่ ขนส่งสาธารณะ
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสร้ า งความมั่ น ใจว่ า นวั ต กรรม
เทคโนโลยีที่ถูกน�ำมาใช้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและ
37

Wajcman 2006.

38

Pennington et al 2017

39
40

คุณภาพของการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเชื่อมโยงภายในกับ
มาตรฐานการท�ำงานที่เหมาะสม สหภาพแรงงานมีหน้าที่
ต้องอธิบายให้คนงานเข้าใจว่าสหภาพแรงงานได้พยายาม
อย่างเต็มที่ การส�ำรวจ40 ในสหราชอาณาจักรเมื่อเร็วๆ นี้
พบว่าในขณะที่คนงานส่วนใหญ่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ
อนาคตของการท�ำงานเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ประมาณร้อยละ 37ของประชากรทีท่ ำ� การศึกษา
(หรือ 10 ล้านคน) เชือ่ ว่างานของพวกเขาจะเปลีย่ นไปในทาง
ที่แย่ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนงานขนส่งสาธารณะ
(ร้อยละ 45) และพวกเขาไม่เชื่อว่ารัฐบาล นายจ้าง และ
สหภาพแรงงานได้พยายามอย่างเพียงพอในการช่วยเหลือ
ให้พวกเขาปรับตัว มีกลุม่ ตัวอย่างเพียงร้อยละ 16 ของลูกจ้าง
ทีม่ สี มาชิกสหาภาพแรงงานในสถานประกอบการเห็นด้วย
ว่าสหภาพแรงงานก�ำลังต่อสูเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าเทคโนโลยีใหม่
จะปรับปรุงการท�ำงาน โดยร้อยละ 38 ไม่เห็นด้วย ในขณะ
ที่คนงานร้อยละ 21 พูดว่าพวกเขาไม่แน่ใจ
้นสหภาพแรงงานร่วมกับพั นธมิตรกลุ่ม
“ขนส่ดังงนัสาธารณะมี
บทบาทส�ำคัญในการ
สร้างความมั่นใจว่านวัตกรรมเทคโนโลยี
่ ูกน�ำมาใช้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ทีถ
คุณภาพของการขนส่งสาธารณะ
่ เชือ
่ มโยงภายในกับมาตรฐานการท�ำงาน
ซึง
ทีเ่ หมาะสม

”

Ibid, p.85
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
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อย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานและสหพันธ์แรงงานต่างๆ
ทั่วโลกต่างตระหนักเป็นอย่างดีถึงความท้าทายที่พวกเขา
เผชิญในการจัดตั้งและปกป้องสมาชิกเมื่อเผชิญกับการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่ของการจ้างงานที่
ก�ำลังตกอยูใ่ นอันตรายจากงานแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจ
แบบกิก๊ ความท้าทายด้านกฎหมายต่อรูปแบบการจ้างงาน
ตนเองที่ Uber และบริ ษั ท อื่ น ๆ น� ำ มาใช้ ท� ำ ให้
สหภาพแรงงานในหลายๆ ประเทศ แม้จะประสบความ
ส�ำเร็จบ้างเช่นในสหราชอาณาจักร41 แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่
ต้ อ งท� ำ การพั ฒ นาและโต้ แ ย้ ง โดยเฉพาะในด้ า นสิ ท ธิ
แรงงาน ในรายงานนีจ้ ะน�ำเสนอตัวอย่างจากประเทศต่างๆ
เนื้อหาในส่วนนี้ได้น�ำเสนอและส่วนที่เหลือของ เนื้อหาใน
ส่วนนีไ้ ด้นำ� เสนอและส่วนทีเ่ หลือของรายงานฉบับนีจ้ ะเน้น
ความจ�ำเป็นของสตรีในฐานะผู้ใช้การขนส่งที่มักจะได้รับ
การจัดล�ำดับความส�ำคัญเมื่อมีการหารือเกี่ยวกับสตรีใน
ฐานะคนงานด้านการขนส่ง แน่นอนว่าประเด็นทั้งสองนี้
เกีย่ วข้องกันและวิธกี ารทีส่ ตรีจะสามารถเข้าถึงการจ้างได้นนั้
เป็นสิง่ ส�ำคัญในการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของสตรี อย่างไร
ก็ตามแรงงานขนส่งสตรีไม่ควรถูกลืมและรายงานนี้แสดง
ให้เห็นว่าความจ�ำเป็นของสตรีไม่ได้รบั การตอบสนองอย่าง
เพียงพอจากสหภาพแรงงานขนส่ง ด้วยการรับฟังมุมมอง
ของสตรีที่แสดงในรายงานนี้สหภาพแรงงานควรสามารถ
ก�ำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมมากขึ้น

41

้ หาในส่วนนีไ้ ด้น�ำเสนอและส่วนทีเ่ หลือ
เนือ
“ของรายงานฉบั
้ ะเน้นความจ�ำเป็นของสตรี
บนีจ

่ ักจะได้รับการจัดล�ำดับ
ในฐานะผู้ใช้การขนส่งทีม
่ มีการหารือเกีย
่ วกับสตรีใน
ความส�ำคัญเมือ
ฐานะคนงานด้านการขนส่ง แน่นอนว่าประเด็น
่ วข้องกันและวิธีการทีส
่ ตรีจะ
ทั้งสองนีเ้ กีย
สามารถเข้าถึงการจ้างได้น้น
ั เป็นสิ่งส�ำคัญใน
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของสตรี
อย่างไรก็ตามแรงงานขนส่งสตรีไม่ควรถูกลืม
้ สดงให้เห็นว่าความจ�ำเป็นของ
และรายงานนีแ
สตรีไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพี ยงพอ
จากสหภาพแรงงานขนส่ง
่ สดงใน
ด้วยการรับฟังมุมมองของสตรีทีแ
้ หภาพแรงงาน
รายงานนีส
ควรสามารถก�ำหนดกลยุทธ์
้
่ รอบคลุมมากขึน
และแผนปฏิบัติการทีค

”

Labour Research (2018). Cracking down on gig economy exploitation, February 2018. London: Labour Research Department.
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3. ระเบียบวิธีวิจัย
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3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
เพือ่ ให้ได้มมุ มองเกีย่ วกับอนาคตของการท�ำงานส�ำหรับสตรี
ในสาขาขนส่งสาธารณะจากทั่วโลก งานวิจัยนี้จึงคัดเลือก
เมือง 5 แห่งเป็นพืน้ ทีก่ ารท�ำวิจยั แต่ละเมืองมีการน�ำระบบ
การขนส่ ง รู ป แบบใหม่ ม าใช้ แ ล้ ว หรื อ อยู ่ ร ะหว่ า งการ
พิจารณา หรือก�ำลังสร้างส่วนขยายรูปแบบการขนส่งที่มี
อยู่แล้วซึ่งมีนัยส�ำคัญที่มีผลต่อการจ้างงานสตรี รถเมล์
BRT ถูกน�ำมาใช้ในกรุงโบโกตาในปี 2000 ภายใต้รูปแบบ
ของทรานมิเลโน (Transmilenio) และระบบ BRT ที่
คล้ายคลึงกันภายใต้โครงการมายซิตี้ (MyCiti) ถูกน�ำมาใช้
ในเมืองเคปทาวน์ในปี 2010 ในช่วงที่มีการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก กรุงไนโรบีมีแผนการที่จะเปิดตัวระบบ BRT
อย่างกว้างขวาง ระยะแรกของโครงการจะเปิดใช้งานใน
เดือนธันวาคม 2018 เม็กซิโกซิตมี้ แี ผนการยกระดับระบบ
ขนส่งสาธารณะของเมืองซึ่งรวมถึงข้อเสนอส�ำหรับทาง
เดินรถทีไ่ ม่มกี ารปล่อยมลพิษโดยเฉพาะส�ำหรับรถโดยสาร
ไฟฟ้า ในขณะทีก่ รุงเทพมหานครมีการขยายระบบการขนส่ง
สาธารณะในรูปแบบรถไฟ โดยเฉพาะรถไฟแอร์พอร์ตลิง้ ค์
ที่เปิดใช้งานในปี 2010 และมีการก่อสร้างส่วนขยายของ
รถไฟฟ้า BTS และระบบรถไฟใต้ดิน
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบร่วมมือ (collaborative
research methodology) ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยเป็น

ผู้ลงพื้นที่ในแต่ละเมืองที่เป็นพื้นที่วิจัยทั้ง 5 เมือง โดยมี
การปรึกษาและหารือร่วมกับแผนกสตรีของ ITF และ
ผูป้ ระสานงานวิจยั ภายนอก นักวิจยั ในทัง้ 5 เมืองได้รบั การ
ติดต่อจาก ITF เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์เอกสารและการลงพืน้ ที่
แล้วเขียนรายงานวิจยั นักวิจยั ทัง้ หลายได้รบั การสนับสนุน
จาก ITF ส�ำนักงานภูมิภาคซึ่งเป็นผู้เชื่อมประสานกับ
สหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเมือง
วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล หลั ก คื อ การทบทวนหลั ก ฐานที่ เ ป็ น
เอกสาร และการสั ม ภาษณ์ ทั้ ง แบบตั ว ต่ อ ตั ว และการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ประเภทเอกสารที่ท�ำการทบทวน
ได้แก่ วารสารทางวิชาการ บทความหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ สารคดีทางโทรทัศน์และ
วิดิโอสั้น รายงานขององค์กรระดับประเทศและนานาชาติ
ทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุมอนาคตของการท�ำงานและเทคโนโลยี
เอกสารเชิงนโยบายด้านการขนส่งระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค เอกสารบริษัท และรายงานของสหภาพแรงงาน
นักวิจยั ค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับจ�ำนวนคนงานทีถ่ กู จ้างท�ำงาน
ในระบบขนส่งสาธารณะที่แตกต่างกันโดยแยกตามเพศ
อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ท�ำยากในบางเมืองที่
ไม่มขี อ้ มูลกลางระดับชาติหรือในสถานทีท่ ำ� งานทีป่ กติเป็น
แรงงานนอกระบบ ในบางกรณีผู้ตอบแบบสอบถามหรือ
ผู้เชียวชาญเป็นผู้การประมาณการตัวเลขให้แก่นักวิจัย
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ในการวิจัยนี้มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 164 ครั้ง
ในทั้ง 5 เมือง ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย:

•• แรงงานขนส่งสาธารณะสตรี
•• ผู้แทนสหภาพแรงงานในสาขาขนส่งสาธารณะ

บวกกับผู้แทนจาก ITF ส�ำนักงานภูมิภาค
•• องค์กรชุมชน และเอ็นจีโอที่ท�ำงานเกี่ยวกับ
สิทธิสตรี และ/หรือขนส่งในเมือง
•• ผู้ออกนโยบาย นัการเมืองท้องถิ่น และนายจ้าง
นั ก วิ จั ย ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ ธี จ ริ ย ธรรมในการวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรของผู้ให้สัมภาษณ์และนอกจากนี้ ITF
ยังมีแบบฟอร์มการยินยอมจากผูเ้ ข้าร่วมซึง่ ระบุถงึ ลักษณะ
ของการยินยอมในการมีสว่ นร่วม รวมถึงวิธกี ารจัดเก็บและ
ใช้ขอ้ มูลและยืนยันการไม่เปิดเผยชือ่ ผูเ้ ข้าร่วม ในบางกรณี
ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ต้องการลงนามในใบยินยอม และกรณี
เหล่านีร้ ายละเอียดข้อมูลของพวกเขาจะถูกเก็บเป็นความลับ
โดยนักวิจยั ท้องถิน่ อย่างไรก็ตามพวกเขาให้คำ� ยินยอมเป็น
วาจาก่อนที่จะเริ่มท�ำการสัมภาษณ์

การน�ำเสนอและหารือเกีย่ วกับข้อค้นพบเบือ้ งต้นกับนักวิจยั
คนอืน่ ๆ และทีม ITF นอกจากนีผ้ แู้ ทนสหภาพแรงงานจาก
เมืองต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลการวิจยั
เบือ้ งต้นและน�ำเสนอประสบการณ์ของพวกเขาในการจัดตัง้
และการรณรงค์เพื่อสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ
นักวิจัยมีการสื่อสารผ่านโปรแกรมประชุมระยะไกลกับ
แคลร์ คล๊าค และโจดี้ อีวานส์ ที่แผนกสตรีของ ITF และผู้
ประสานงานการวิจัย เทสซ่า ไรท์ รวมถึงการสื่อสารทาง
อีเมล์ รายงานการวิจัยเมืองทั้งหมดถูกส่งไปยังผู้ประสาน
งานการวิจัยเพื่อการสังเคราะห์และรวบรวมไว้ในรายงาน
ฉบับรวมนี้

ด้านนวัตกรรมของระเบียบวิธีวิจัยคือการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมทีจ่ ดั ขึน้ ทีก่ รุงโบโกตาในช่วงระยะ
เวลาการวิจัยมีผู้เข้าร่วม 20 คนรวมถึงนักวิจัยในท้องถิ่น
ทั้งหมด ผู้แทนสหภาพแรงงาน 9 คนจากเมืองที่กล่าวถึง
ในรายงาน42 ผูแ้ ทน ITF จากส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงาน
ใหญ่ภูมิภาค และผู้ประสานงานวิจัย เทสซ่า ไรท์ ระหว่าง
การประชุมมีการจัดหาล่ามแปลภาษาอังกฤษ สเปน และ
ไทย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร 3 วันนีจ้ ดั โดย ITF และ FES และจัดทีส่ ำ� นักงาน
ของ SNTT ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสอันมีคา่ ส�ำหรับนักวิจยั ใน

42

with the exception of Cape Town, where SATAWU was unable to attend
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3.2 เมืองที่ได้รับคัดเลือก
เป็นพื้ นที่วิจัย
รายงานในส่วนนี้จะสรุปภาพรวมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก
ของระบบขนส่ ง สาธารณะในแต่ ล ะเมื อ งรวมถึ ง
สหภาพแรงงานสาขาขนส่งสาธารณะหลักเพื่อเป็นบริบท
หาส�ำหรับการวิเคราะห์หวั ข้อส�ำคัญๆทีก่ ล่าวถึงในรายงาน
ส่วนที่เหลือ

กรุงเทพมหานคร
ในขณะทีร่ ถเมล์ยงั คงเป็นรูปแบบการขนส่งสาธารณะทีใ่ ช้กนั
มากทีส่ ดุ ในกรุงเทพ ปริมาณการใช้รถไฟในเขตเมืองก็เพิม่
มากขึน้ ระบบรถไฟขยายตัวตัง้ แต่การเปิดตัวรถไฟฟ้าบีทเี อส
ในปี 1999 ซึ่งด�ำเนินการโดย บริษัทระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังรวมถึงรถไฟที่
ด�ำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟใต้ดนิ (รูจ้ กั กัน
ในชื่อ MRT) โดยมีการเปิด 'สายสีฟ้า' ครั้งแรกในปี 2004
และ รถไฟแอร์พอร์ตลิ้งค์ (Airport Rail Link) เปิดในปี
2010 ได้มกี ารขยายเพิม่ สายสีมว่ ง และมีการก่อสร้างอย่าง
ต่อเนือ่ งของสายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีแดงและสายสีสม้
นอกจากนีย้ งั มีงานก่อสร้างเพือ่ ขยายรถไฟฟ้าบีทเี อส จากเดิม
38.1 กิโลเมตร เป็น 215 กิโลเมตร. ในปี 2023 และรถไฟ
ใต้ดินจาก 43 กม. เป็น 70 กิโลเมตร. ในปี 2019
ในขณะทีอ่ เู บอร์ (Uber) ได้ถอนตัวออกจากตลาดรถแท็กซี่
แพลตฟอร์มในประเทศไทย Grab (เป็นเจ้าของโดย Uber)
All Thai Taxi, Taxi Beam และ LINE Taxi ที่กล่าวมาได้
ให้บริการเกี่ยวกับแท็กซี่ทั้งหมด แม้ว่ายานพาหนะส่วน
บุคคลไม่ได้รบั อนุญาตให้ให้บริการรถแท็กซีซ่ งึ่ เป็นข้อจ�ำกัด
ของการให้บริการแพลตฟอร์มนี้
ผู้ให้บริการขนส่งของรัฐมีอยู่ 2 บริษัทคือ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และรถไฟแอร์พอร์ตลิ้งค์ ทั้ง 2 องค์การมี
สหภาพแรงงาน โดยมีชอื่ ว่า สร. รฟท (SRUT) และ สร.รฟฟ.
(SEETU) อย่ า งไรก็ ต ามรถไฟใต้ ดิ น และรถไฟฟ้ า ไม่ มี
สหภาพแรงงาน และบริ ษั ท รถแท็ ก ซี่ Grab ก็ ไ ม่ มี
สหภาพแรงงานเช่นเดียวกัน
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โบโกตา
ก่อน ปี 2000 ระบบการขนส่งในโบโกตาส่วนใหญ่เป็น
รถเมล์หรือที่รู้จักกันในชื่อบัสอีตัส busetas ซึ่งเป็นที่
ทราบกันดีวา่ เป็นการท�ำงานทีส่ ภาพการจ้างงานไม่มคี วาม
มัน่ คงและความมัน่ คงส่วนบุคคลต�ำ่ ซึง่ ผลักดันให้คนขับรถ
เกิดการแข่งขันเพือ่ หาผูโ้ ดยสารให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็น
ไปได้ ซึ่งการกระท�ำนี้เรียกว่า "la guerra del centavo"
("สงครามเงิน") โดยท�ำก�ำไรมาจากการใช้ยานพาหนะเก่า
(รถเมล์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี) และการเอารัดเอาเปรียบ
คนขับโดยให้ทำ� งานหลายชัว่ โมงเกินก�ำหนด ระบบนีม้ พี นื้
ฐานมาจากการใช้โมเดล “หนึ่งรถเมล์ หนึ่งคนขับ” (one
bus one man) โดยใช้คนขับทีเ่ ป็นเจ้าของรถหรือผูค้ นขับ
ที่รับจ้างเหมาช่วง ระบบรถเมล์ BRT เปิดตัวในโบโกตาใน
ปี 2000 โดยใช้ชื่อทรานมเลนิโอ (Transmilenio) และใน
ปี 2012 รถเมล์อื่นๆ ได้ถูกรวมเข้าอยู่ในระบบขนส่ง
สาธารณะแบบบูร ณาการ (Sistema Integrado de
Transporte Público หรือ SITP) ซึ่งเติมเต็มระบบ BRT
ในฐานะระบบป้อนขยาย ซึง่ สิง่ นีม้ าพร้อมกับระบบขายตัว๋
อัตโนมัติและการเปิดตัวบัตรที่สามารถใช้จ่ายค่ารถของ
ระบบ BRT และ SITP ทั้งหมด และ busetas ยังคงให้
บริการอยู่แต่ก�ำลังค่อยๆถูกปรับให้เข้ามาอยู่ในระบบผ่าน
ระบบ SITP ทรานมิเลนิโอ เอส เอ (TransMilenio S.A.)
เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการระบบ BRT ภายใต้ภายใต้
โมเดลรูปแบบภาครัฐ – เอกชน ซึง่ ได้ให้สญ
ั ญารับเหมาช่วง
การด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษารถให้กับบริษัท 18 แห่ง
สัญญารับเหมาช่วงการเก็บค่าโดยสารและการให้บริการ
เทคโนโลยี (เช่น หน้าจอภายในรถโดยสารและสถานี) ให้
แก่บริษัทรีเคาโด โบโกตา เอสเอเอส (Recaudo Bogota

SAS) และนอกจากนัน้ ยังให้สญ
ั ญารับเหมาช่วงส�ำหรับงาน
ท�ำความสะอาดในรถโดยสารและสถานี
Uber เปิดกิจการในโคลัมเบียในปี 2013 ในขณะนีม้ คี นขับรถ
โดยประมาณ 83,000 คน แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับ Uber
และบริษัทแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Cabify, Picap และ
Beat ซึง่ สถานะทางกฎหมายนัน้ ไม่สอดคล้องกันในโบโกตา
เนื่องจากมีบริษัทแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่
คนขับทีใ่ ช้แพลตฟอร์มดังกล่าวให้บริการนอกขอบเขตการ
ก�ำกับดูแล
สหภาพแรงงานที่เป็นผู้แทนของคนงาน Transmilenio
คือ สหภาพแรงงาน Sintratransmilenio สหภาพแรงงาน
เป็นผูแ้ ทนของคนขับรถ ได้แก่ สหภาพแรงงานเอิกทรานส์
(UgeTrans) และ สหภาพแรงงาน SNTT คนงานของ
บริ ษั ท Recaudo Bogotá มี ส หภาพแรงงาน
SintraRecaudo เป็นผู้แทน (ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ
รวมเข้ากับ SNTT) แม้ว่า สหภาพแรงงาน SNTT จะ
พยายามจัดตั้งคนขับแท็กซี่บนแพลตฟอร์มแต่ก็ประสบ
ความส�ำเร็จแค่เพียงเล็กน้อยเนื่องจากการขาดสถานภาพ
ทางกฎหมายส�ำหรับคนขับแพลตฟอร์มในโคลัมเบีย
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เคปทาวน์
รถมินบิ สั แท๊กซีม่ กี ารให้บริการเกือบสองในสามของระบบ
ขนส่งสาธารณะในแอฟริกาใต้ มินิบัสแท็กซี่เป็นรถมินิบัส
ขนาด 16 ที่น่ังซึ่งเดินทางตามเส้นทางที่กำ� หนด ซึ่งมีการ
ยืดหยุ่นจุดรับ – ส่ง นอกเหนือจากนั้นพนักงานขับรถจะ
ท�ำหน้าทีร่ วบรวมค่าโดยสารและหาผูโ้ ดยสารอีกด้วย คนขับ
รถแท็กซี่หลายคนท�ำงานให้กับเจ้าของที่อาจมีรถแท็กซี่
หลายคัน เจ้าของและคนขับรถแท็กซี่มีการรวมตัวกันเป็น
สมาคมต่างๆ เพือ่ ปกป้องเส้นทางเฉพาะของพวกเขาจากการ
แข่งขัน ความขัดแย้งระหว่างเจ้าของรถแท็กซี่ ระหว่าง
สมาคมองค์กรต่างๆ และระหว่างแท็กซีก่ บั รัฐบาลบางครัง้
อาจท�ำให้เกิดความรุนแรง
ในเคปทาวน์ปริมาณการใช้รถไฟคิดเป็นร้อยละ 47 ของ
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยการใช้รถมินบิ สั แท็กซีค่ ดิ เป็น
ร้อยละ 32 และรถเมล์คิดเป็นร้อยละ 21 นอกจากนี้ยังมี
รถแท็กซีท่ มี่ เิ ตอร์และให้บริการรถแท็กซีแ่ พลตฟอร์มเพิม่ ขึน้
บริการรถเมล์ซงึ่ รวมถึงระบบรถเมล์แบบดัง้ เดิมทีด่ ำ� เนินการ
โดยบริษัทเอกชน (Golden Arrow Bus Services หรือ
GABS) ภายใต้สัญญากับรัฐบาลท้องถิ่นและระบบ BRT
ระบบ MyCiti ซึ่งเปิดตัวในเคปทาวน์ในปี 2010 ในช่วง
เวลาส�ำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก ในระยะแรกของ BRT
ซึ่งประกอบด้วยสองเส้นทาง คือ Dunoon-Table ViewCivic Center-Waterfront และ Atlantis-Table ViewOmuramba ซึง่ ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เป็นเส้นทางทีต่ อบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ระดับกลางเท่านั้น ดังนั้นขั้นตอนที่
สองจึงมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะขยายเข้าไปในพื้นที่
ระดับชนชั้นแรงงาน ระบบ BRT ใช้โมเดลรูปแบบรัฐ –

เอกชน รัฐเป็นเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน รถโดยสาร,
สถานี แ ละเส้ น ทางที่ เ หลื อ อยู ่ ในขณะที่ บ ริ ษั ท เอกชน
(ปัจจุบนั สีบ่ ริษทั ) จัดหาคนขับรถและให้บริการรถเมล์ และ
เมืองนีย้ งั ได้ทำ� สัญญากับบริษทั ต่างๆในการให้บริการด้าน
การรักษาความปลอดภัยและการท�ำความสะอาด พนักงาน
เก็บเงิน ฯลฯ
เมืองนีย้ งั มีการขยายตัวของการขนส่งแพลตฟอร์มในรูปแบบ
ของ Uber และ Taxify ซึง่ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับรถ
แท็กซีม่ เิ ตอร์และมีการประท้วงต่อต้านนายจ้างของคนงาน
ที่ท�ำงานให้กับบริษัทแอพพลิเคชั่น
ในเคปทาวน์มีสหภาพแรงงานหลายแห่งในสาขาขนส่ง
สาธารณะ ซึ่ ง รวมถึ ง สหภาพแรงงาน SATAWU
สหภาพแรงงาน NUMSA สหภาพแรงงาน TOWU
สหภาพแรงงาน Tirisano โดย สหภาพแรงงาน SATAWU
เป็ น สหภาพแรงงานหลั ก ของสาขาขนส่ ง โดยรวม แต่
สหภาพแรงงาน NUMSA เป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุด
ของ MyCiti และคนขับ Uber ประมาณ 600 คน เป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงาน SATAWU
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เม็กซิโกซิต้ี
การขนส่งสาธารณะ (รวมถึงรถแท็กซีแ่ ละการแชร์รถร่วม)
ในเขตเทศบาลนครเม็กซิโกซิตี้ (หุบเขาแห่งเม็กซิโก) คิดเป็น
ร้อยละ 45 ของการเดินทางทั้งหมด การขนส่งสาธารณะ
ด�ำเนินการโดยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรถไฟใต้ดิน
รถเมล์ไฟฟ้า (trolleybus๗ รถไฟรางเบา และรถเมล์ที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของและด�ำเนินการ ระบบ M1 (Mobility
System 1) เป็นเครือข่ายรถเมล์ของรัฐบาลและมีการให้
เงินอุดหนุนโดยบริการรถเมล์ 94 เส้นทางที่ค่าโดยสาร
ราคาถูก ในขณะที่รถเมล์ BRT และรถไฟชานเมืองด�ำเนิน
การภายใต้โมเดลความร่วมมือรัฐและเอกชน การให้บริการ
รถบัส รถมินิบัสและแท็กซี่ จะเหมาช่วงให้กับบริษัทหรือ
คนขับที่เป็นเจ้าของรถส่วนตัวแต่ละราย ในขณะรถที่ร่วม
โครงการของบริการเรียกรถ (ride-hailing) และจักรยาน
รถแท็กซี่ (bike taxis) มีกฎหมายควบคุม แต่มอเตอร์ไซค์
รับจ้างไม่มีกฎหมายควบคุม
เม็กซิโกซิตไี้ ด้รบั การกล่าวขานว่าเป็นเมืองทีค่ กึ คักทีส่ ดุ ใน
โลกของ Uber ที่มีคนขับ 50,000 คน43 บริษัท อื่นๆ อีก
หลายแห่งด�ำเนินการแท็กซี่ส่วนตัวผ่านแอพแพลตฟอร์ม
ได้แก่ แคบบิฟาย (Cabify) ซิตไี้ ดรฟ์ (CityDrive) ดิด้ี (Didi)
และ เลาไดรฟ์ (Laudrive) ซึ่งเลาไดรฟ์ใช้คนขับสตรีให้
บริการเฉพาะผูโ้ ดยสารสตรีทา่ นัน้ บริษทั อืน่ อีกสองแห่งใช้
ทั้งแท็กซี่และรถยนต์ส่วนตัว คือ อีซี่แท็กซี่ (Easy Taxi)
และ แท็กซี่ฟาย (Taxify) และนอกจากนี้ยังมีเออร์เบิร์น
43

(Urban) เจตตี้ (Jetty) และ บัสซี่ (Bussi) ที่ให้บริการ
แท็กซี่เก็บตามรายทางโดยใช้รถแบบชัตเติ้ลบบัสหรือรถตู้
สหภาพแรงงานเป็นผู้แทนของคนงานใน STE ซึ่งเป็น
บริษัทขนส่งรถไฟฟ้าของรัฐ โดยให้บริการรถไฟใต้ดิน
รถเมล์ไฟฟ้า (trolleybus) รถไฟรางเบา (light rail) และ
รถแท็กซี่ไฟฟ้า (electric taxis) ผ่าน ATM และรถไฟ
ใต้ดิน (STC) ซึ่งเป็นเจ้าร่วมระหว่างรัฐ - เอกชน ผ่าน
สหภาพแรงงาน SDITSTC สหภาพแรงงาน SNTSTC และ
สหภาพแรงงาน ASTM ในเม็กซิโกซิตี้ไม่มีองค์กรของคน
ขับรถแพลตฟอร์ม มีการตั้งสหภาพแรงงานขนส่งใหม่บาง
แห่ง เช่น สหภาพแรงงาน SDITSTC สหภาพแรงงาน
STTPDF และ สหภาพแรงงาน Metrobús Toluca Ya

าวขานว่า
“เป็เม็นเมืกซิอโงทีกซิค่ ตึกไี้ ด้คักรับทีการกล่
่ ุดในโลกของ Uber
ส

่ ีคนขับ 50,000 คน
ทีม
่ ๆ อีกหลายแห่งด�ำเนินการแท็กซี่
บริษัท อืน
ส่วนตัวผ่านแอพแพลตฟอร์ม ได้แก่
แคบบิฟาย (Cabify) ซิตีไ้ ดรฟ์ (CityDrive)
ดิดี้ (Didi) และ เลาไดรฟ์ (Laudrive)
่ เลาไดรฟ์ใช้คนขับสตรีให้บริการเฉพาะ
ซึง
ผู้โดยสารสตรีท่านั้น.

”

Lehr, L. (2017). Growing LatAm Marketplaces Face Mass

Payouts Hurdles, AMI Perspectiva, 9 February. Retrieved 9
August 2018; https://amiperspectiva.americasmi.com/growinglatam-marketplaces-face-mass-payments-hurdles/
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กรุงไนโรบี
ระบบขนส่งสาธารณะของเคนยาส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนิน
การภายใต้บริการรถโดยสารนอกระบบของรถมาตูตู ซึ่ง
รวมถึงรถโดยสาร รถตู้ รถมินิบัสและรถโดยสาร 14 ที่นั่ง
มีการประเมินว่าประมาณมีรถโดยสารมาตูตรู าว 8,000 คัน
ให้บริการเส้นทางเกือบ 70 เส้นทางในกรุงไนโรบีและขนส่ง
ผูโ้ ดยสารประมาณ 400,000 คนต่อวัน มีการจัดตัง้ สหกรณ์
ออมทรัพย์และสินเชือ่ (SACCOs) ในกลุม่ คนงานของมาตูตู
ซึ่งก�ำกับดูแลคนงานในภาคอุตสาหกรรมนี้ การขนส่งและ
ความปลอดภัยแห่งชาติอนุมัติใบอนุญาตในการให้บริการ
เส้นทางให้กับ SACCO มีสาขาของ SACCOs ด�ำเนินงาน
ในกรุงไนโรบีประมาณ 200 แห่ง การขนส่งทางรถไฟใน
เมืองให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนตามเส้นทางที่คัดเลือก
นอกจากนีย้ งั มีบริษทั รถโดยสารเอกชนทีใ่ ห้บริการเส้นทาง
ข้ามเมือง เช่น บริษัทบริการบัสเคนยา (KBS), ซิตี้โฮปปา
(City Hoppa) ซิตชี้ ตั เติล้ (City Shuttle) และ ดับเบิล้ เอ็ม
(Double M) ก่อนหน้านี้มีบริษัทรถโดยสารเพื่อเยาวชน
ของรัฐ (NYS) ชือ่ นาโยบัสทีป่ ดิ ตัวลงเนือ่ งจากการแข่งขัน
การจัดการที่ผิดพลาดและการทุจริต อย่างไรก็ตาม NYS
เพิง่ ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ใหม่เพือ่ ให้บริการรถโดยสารในเมือง
บางเส้นทางเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการเปิดตัว BRT ใน
กรุงไนโรบี โครงการระยะแรกของระบบ BRT จะรวมถึง
การเปิ ด ตั ว บริ ก ารรถเมล์ ด ่ ว นไปตามเดิ น รถทางเดี ย ว
(Thika Superhighway) ซึง่ จะเปิดตัวในเดือนธันวาคม ใน
ปี 2018 โดยจะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ BRT
และบริการ BRT เต็มรูปแบบในระยะต่อไป

นอกเหนือจากคนขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารของ
มาตูตูแล้วยังมีงานนอกระบบอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการรถมาตูตซู งึ่ ส่วนใหญ่เป็นคนงานตามระยะ
ซึ่งรวมถึงพนักงานเรียกผู้โดยสาร (kamagera) พนักงาน
ยกกระเป๋า/พนักงานโหลดกระเป๋า พิกาเซตติ หรือ คนที่
แกล้งนัง่ เป็นผูโ้ ดยสารในรถโดยสารเพือ่ ให้หลอกว่ารถใกล้เต็ม
แล้ว เมื่อผู้โดยสารจริงเข้ามานั่งในรถพวกเขาจะออกจาก
รถไป ผู้จัดการระยะ เสมียนและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตามระยะ (เพื่อตรวจความปลอดภัยระหว่าง
ผู้โดยสารขึ้นรถ) หัวหน้างานและผู้จัดการ
บริษัทแพลตฟอร์มหลายแห่งให้บริการรถแท็กซี่ในกรุง
ไนโรบีเช่นกัน รวมถึง อูเบอร์ (Uber) แท็กซี่ฟาย (Taxify)
ลิตเติ้ลแคบ (Little Cab) เพวิน (Pewin) โฟนแท็กซี่
(Fone Taxi) แชร์แคบ (ShareCab) มอนโด (Mondo)
และ ยัมบานี (Nyumbani) บริษัทให้บริการการแชร์รถ
เกิดขึ้นเช่นกัน เช่น อูบาบี แวนพูลลิ่ง โซไซตี้ (Ubabi
Vanpooling Society)
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4.การแบ่งแยก
ทางเพศ
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ในภาพรวมการมีสว่ นร่วมของสตรีในขนส่งสาธารณะยังต�ำ่
ในทุกประเทศที่ท�ำการศึกษาด้วยรูปแบบทั่วไปของการ
แบ่งแยกเนื่องจากเพศสภาพให้ไปท�ำงานในส่วนเสมียน
และธุรการ และมีสตรีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ท�ำงานใน
ต�ำแหน่งพนักงานขับรถหรือต�ำแหน่งผู้บริหาร อย่างไร
ก็ ต ามมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและการเติ บ โตในบางพื้ น ที่
เม็กซิโกซิตี้มีอัตราการมีส่วนร่วมของสตรีในอุตสาหกรรม
ขนส่งสูงทีร่ อ้ ยละ 29.1 ของคนงาน 19,989 คนในปี 2014
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานโดย
เฉลี่ยที่ร้อยละ 41.6 ส�ำหรับสตรีในเมือง แต่ส�ำหรับสตรีที่
ท�ำงานในสาขาขนส่งสาธารณะคิดเป็นตัวเลขเกือบ 3 เท่า
ของอัตราแห่งชาติทรี่ อ้ ยละ 10.8 นอกจากนีเ้ ม็กซิโกซิตยี้ งั
มีการเติบโตของการมีส่วนร่วมของสตรีในอาชีพด้านการ
ขนส่งคิดเป็นคะแนนร้อยละ 7 ในช่วง 10 ปีเมื่อเทียบกับ
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ในระดับประเทศ (20042014) เหตุผลที่ชัดเจนของการเติบโตนี้ยังไม่สามารถระบุ
ได้แน่ชัด แต่อาจจะเป็นเพราะปัจจัยผสมอย่างปัจจัย เช่น
การตกงานของผู้ชายเนื่องจากบริษัทที่ให้บริการขนส่ง
สาธารณะมีจำ� นวนลดลงในช่วงปี 2009 ถึง 2014 บวกกับ
มีการจ้างงานสตรีในระบบรถ BRT จากปี 2005 และ
นโยบายรัฐบาลทีต่ อ้ งการเพิม่ การเข้าสูต่ ลาดแรงงานของสตรี
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MEXICO CITY

เม็กซิโกซิต้ีมีอัตราการมีส่วนร่วมของสตรีในอุตสาหกรรม
่ อ
ขนส่งสูงทีร
้ ยละ 29.1 ของคนงาน 19,989 คนในปี 2014

สตรีในรถไฟใต้ดิน

สตรีในรถโดยสานไฟฟ้า

การขนส่งที่ด�ำเนินการโดยรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะจ้าง
สตรีเพิ่ มขึ้นโดยเฉพาะในบริการรถไฟใต้ดิน
(ร้อยละ 35) และรถโดยสารไฟ้ฟา้ (ร้อยละ 31)

ในเม็ ก ซิ โ กนั้ น สตรี ส่ ว นใหญ่ ถู ก จ้ า งงานในต� ำ แหน่ ง

มีสตรีเพี ยงร้อยละ 26.1 เท่านัน
้ ทีเ่ ป็นพนักงานขับรถและ

ธุรการเป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 36.7 ของต�ำแหน่ง

งานสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง รวมถึ ง งานเก็ บ ค่ า

งานขนส่งทั้งหมด

โดยสารและการบ�ำรุงรักษา

โดยปกติจะมีสตรีถก
ู จ้างในงานเอาท์ซอร์สมากกว่าผูช
้ าย

สตรีที่เป็นเจ้าของรถบัสมีเพี ยงร้อยละ 2.5

โดยคิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 32.3
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ีอัตราการมีส่วนร่วมของสตรีในอุตสาหกรรม
“ขนส่เม็กงซิสูโงกซิทีร่ ต้อมี้ ยละ
29.1 ของคนงาน 19,989 คนในปี 2014

สัดส่วนจ�ำนวนสตรีที่ก�ำลังท�ำงานในสาขาขนส่งในเมือง
ของเม็ ก ซิ โ กนั้ น แตกต่ า งกั น ไปตามกั บ ประเภทของ
การขนส่ง การขนส่งที่ด�ำเนินการโดยรัฐบาลมีแนวโน้มที่
จะจ้างสตรีเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในบริการรถไฟใต้ดนิ (ร้อยละ
35) และรถโดยสารไฟ้ฟา้ (ร้อยละ 31) ปัจจัยต่างๆ สามารถ
เป็นตัวอธิบายแนวโน้มนีร้ วมถึง ความต้องการคนงานในส่วน
งานธุรการส�ำหรับการควบคุมและวางแผนการปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง การมีอยู่ของสหภาพแรงงานในองค์กรภาครัฐ
และภาระผูกพันที่การขนส่งประเภทนี้ต้องปฏิบัติตาม
นโยบายที่มุ่งเน้นเรื่องประเด็นหญิงชาย ส�ำนักงานรัฐบาล
ท้องถิ่นที่ด�ำเนินการรถไฟใต้ดิน รถเมล์ไฟฟ้า และรถเมล์
M1 มีหน่วยงานด้านความเท่าเทียมตั้งแต่ปี 2017 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อท�ำให้ความเท่าเทียมทางเพศเป็นกระแส
หลั ก และเข้ า สู ่ ก ระบวนทางนโยบายทั้ ง หมดรวมถึ ง
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นเรื่องประเด็นหญิงชายเพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร โดยปกติแล้วบริษัท
รถโดยสารจะถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบที่น้อยกว่า ดังนั้น
นโยบายใด ๆ ที่รวมเรื่องสตรีไว้จะเป็นไปตามความสมัคร
ใจและ โดยปกติบริษัทเหล่านี้ไม่มีสหภาพแรงงาน

”

เหมือนปกติคล้ายประเทศอืน่ ๆ ในเม็กซิโกนัน้ สตรีสว่ นใหญ่
ถูกจ้างงานในต�ำแหน่งธุรการเป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ
36.7 ของต�ำแหน่งงานขนส่งทั้งหมด โดยปกติจะมีสตรีถูก
จ้างในงานเอาท์ซอร์สมากกว่าผูช้ ายโดยคิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ
32.3 เป็นที่น่าสังเกตว่าสัญญาจ้างงานเอาท์ซอร์สมักจะมี
เงื่อนไขที่ล่อแหลมท�ำให้สตรีเหล่านี้ตกอยู่ในต�ำแหน่งที่
เสี่ ย งมากขึ้ น มี ส ตรี เ พี ย งร้ อ ยละ 26.1 เท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น
พนักงานขับรถและงานสนับสนุนการให้บริการ ซึ่งรวมถึง
งานเก็บค่าโดยสารและการบ�ำรุงรักษา สตรีที่เป็นเจ้าของ
รถบัสมีเพียงร้อยละ 2.5
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้ ร้อยละ 19
กาใต้การจ้างงานสตรีในสาขาขนส่งมีอัตราเพิ่ มขึน
“ในช่ในประเทศแอฟริ
วงปี 2017 ถึง 2018 ท�ำให้มีจ�ำนวนแรงงานสตรีอยู่ที่ 203,000 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม
”

ในประเทศแอฟริกาใต้การจ้างงานสตรีในสาขาขนส่งมี
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในช่วงปี 2017 ถึง 2018 ท�ำให้มี
จ�ำนวนแรงงานสตรีอยู่ที่ 203,000 คนคิดเป็นร้อยละ 20
ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม ตัวเลขรวมของเมือง
เคปทาวน์นนั้ ไม่ปรากฏ แต่จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้
ตัวเลขแรงงานสตรีในบริษัทรถที่ให้บริการส�ำหรับ MyCiti
เป็นจ�ำนวน 38 คน จากจ�ำนวนพนักงานขับรถทั้งหมด
112 คน (ร้อยละ 34) ต�ำแหน่งผู้ก�ำกับดูแลและพนักงาน
ปล่อยรถมักจะเป็นผู้ชาย ผู้ก�ำกับดูแลจะประจ�ำอยู่ตาม
สถานีรถเมล์และคอยก�ำกับให้รถเมล์ออกจากสถานี โดย
ในบริษัทแห่งหนึ่งที่ด�ำเนินงานให้ BRT มีผู้ก�ำกับดูแลเป็น
ชาย 9 คน และเป็นสตรี 4 คน ในขณะทีต่ ำ� แหน่งพนักงาน
ปล่อยรถนัน้ จะประจ�ำอยูท่ อี่ รู่ ถเมล์และคอยตรวจสอบการ
เข้าอูแ่ ละออกจากอูข่ องรถเมล์ โดยมีพนักงานทีเ่ ป็นชาย 5 คน
และเป็นหญิง 1 คน เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ในบริษัทรถเมล์
มักจะเรียกต�ำแหน่งนีว้ า่ ฑูต) มักจะเป็นต�ำแหน่งทีท่ ำ� โดยสตรี
มิ นิ บั สแท็ ก ซี่ซึ่งให้บริก ารเป็นขนส่งสาธารณะหลั ก ทั่ ว
ประเทศแอฟริกาใต้เป็นอุตสาหกรรมทีผ่ ชู้ ายครอบง�ำมาแต่
อดีต ต้นก�ำเนิดของอุตสาหกรรมรถแท็กซีต่ งั้ อยูใ่ นระบบที่
มีการแบ่งแยกสีผิวเมื่อรขนส่งสาธารณะนั้นมีจ�ำนวนไม่
เพี ย งพอโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เป็ น บริ ก ารส� ำ หรั บ ชนชั้ น
แรงงาน นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของชายและหญิงผิวสี
ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเมือง ในช่วงทศวรรษ
1970 ชาวแอฟริ กั น ชนชั้ น กลางผิ ว ขาวจ� ำ นวนมาก
ขับรถยนต์ Valiant คันใหญ่ แต่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นภาระ
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น�้ำมันและรถหลายคันถูกซื้อโดยชาย
ผิวสีและเริม่ ใช้เป็นรถแท็กซี่ พวกเขาใช้รถเหล่านีข้ นส่งคนงาน
เพือ่ เดินทางเข้าและออกเมือ่ ไปท�ำงานในพืน้ ทีข่ องคนผิวขาว
และการขับรถ Valiant ท�ำให้พวกเขาถูกระบุตัวน้อยลง

เมื่อระบบ MyCiti ถูกน�ำมเสนอในเมืองเคปทาวน์การ
เจรจาต่อรองถูกจัดขึ้นกับอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ที่เกรงว่า
จะเสียงานอันเป็นผลมาจากระบบใหม่นี้โดยในการเจรจา
เพือ่ ให้มกี ารจัดล�ำดับความส�ำคัญคนขับแท็กซีเ่ มือ่ มีการรับ
สมัครงาน นี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่า
คนผิวสีจะมีอ�ำนาจในการต่อรองสอดคล้องกับกฎหมาย
ของแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตามในตัวอย่างนี้ในการปฏิบัติ
จริงก็ยังมีการจ�ำลองรูปแบบของการครอบง�ำโดยผู้ชายใน
อัตราพนักงานใหม่ดังที่เคยเป็นแต่ดั้งเดิม
สภาเทศบาลเมืองเคปทาวน์มีพนักงานหลากหลายเพื่อ
สร้างความมัน่ ใจให้การท�ำงานของระบบ MyCiti พนักงาน
ส่วนใหญ่เป็นสตรี ต�ำแหน่งงานเหล่านี้รวมถึงการท�ำงาน
เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการสัญญา การจัดการตารางเวลา
การดูภาพวิดโิ อ และการดูแลตัวควบคุม (ซึง่ เป็นสตรีเกือบ
ทั้งหมด) สภาเทศบาลเมืองจ้างเหมาช่วงงานท�ำความ
สะอาดให้แก่บริษทั ทีช่ อื่ ว่า AEM ในราวปี 2013 และโยกย้าย
ก�ำลังแรงงานที่เป็นสตรีจากบริษัทที่ด�ำเนินงานให้บริการ
2 บริษทั (VOC) คนงานบางคนได้รบั เงินค่าจ้างเหลือเพียง
แค่ครึ่งจากที่เคยได้อันเป็นผลมาจากการลดชั่วโมงการ
ท�ำงาน พวกเขาต้องท�ำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และไม่ได้
รับค่าแรงล่วงเวลา และเมื่อต้องท�ำงานกะกลางคืนก็ไม่มี
รถรับส่งพนักงานกลับบ้าน.
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เคปทาวน์

2017

2018

ในประเทศแอฟริกาใต้การจ้างงานสตรีในสาขาขนส่งมี

ตัวเลขรวมของเมืองเคปทาวน์นั้นไม่ปรากฏ แต่จากการ

อัตราเพิ่ มขึ้นร้อยละ 19 ในช่วงปี 2017 ถึง 2018

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้ตัวเลขแรงงานสตรีในบริษัทรถที่ให้

ท�ำให้มีจ�ำนวนแรงงานสตรีอยู่ท่ี 203,000 คนคิดเป็น

บริการส�ำหรับ MyCiti เป็นจ�ำนวน 38 คน จากจ�ำนวน

ร้อยละ 20 ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม

พนักงานขับรถทั้งหมด 112 คน (ร้อยละ 34) ต�ำแหน่ง
ผู้ก�ำกับดูแลและพนักงานปล่อยรถมักจะเป็นผู้ชาย

ผู้ก�ำกับดูแลจะประจ�ำอยู่ตามสถานีรถเมล์และคอยก�ำกับให้

ในขณะที่ต�ำแหน่งพนักงานปล่อยรถนั้นจะประจ�ำอยู่ที่อู่

รถเมล์ออกจากสถานี โดยในบริษัทแห่งหนึ่งที่ด�ำเนินงาน

รถเมล์และคอยตรวจสอบการเข้าอู่และออกจากอู่

ให้ BRT

ของรถเมล์ โดยมีพนักงานที่เป็นชาย 5 คน และเป็น
หญิง 1 คน

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ในบริษัทรถเมล์มักจะเรียกต�ำแหน่งนี้

่ ึ่งให้บริการเป็นขนส่งสาธารณะหลัก
มินิบัสแท็กซีซ

ว่าฑูต) มักจะเป็นต�ำแหน่งที่ท�ำโดยสตรี

่ ู้ชายครอบง�ำ
ทั่วประเทศแอฟริกาใต้เป็นอุตสาหกรรมทีผ

สภาเทศบาลเมืองเคปทาวน์มีพนักงานหลากหลายเพื่ อ

มาแต่อดีต

สร้างความมั่นใจให้การท�ำงานของระบบ MyCiti พนักงาน
ส่วนใหญ่เป็นสตรี ต�ำแหน่งงานเหล่านี้รวมถึงการท�ำงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสัญญา การจัดการตาราง
เวลา การดูภาพวิดิโอ และการดูแลตัวควบคุม (ซึ่งเป็น
สตรีเกือบทั้งหมด)
45

Future of Work report -TH.indd 45

23/05/2019 15:33:09

กรุงโบโกตา

1.2%
ในสาขารถประจ�ำทางของกรุงโบโกตาสตรีก็มีแนวโน้ม

ตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานในกลุ่มผู้รับเหมาช่วงที่ให้

ที่จะได้รับการจ้างงานในต�ำแหน่งงานของสาขาสาธารณะ

บริการรถเมล์ส�ำหรับ TransMilenio และ SITP

(จ�ำนวนสตรีคิดเป็นร้อยละ 37 ของคนงาน) หรือในฐานะ

แสดงให้เห็นว่ามีเพี ยงร้อยละ 1.2 ของพนักงานขับรถ

ผู้รับเหมามากกว่าเป็นพนักงานขับรถ (ซึ่งสาขาอาชีพที่

ที่เป็นสตรี

ด�ำเนินงานรถ BRT ในส่วนกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกร
ครึ่งหนึ่งเป็นสตรี)

ในปี 2018 บริษัทมีคนงาน 2,751 คน ซึ่งเป็นสตรี

คนงานส่วนใหญ่ท�ำงานในแผนกให้บริการ

1,871 คน (ร้อยละ 68) โดยท�ำงานในต�ำแหน่งบริการ

ผู้โดยสาร

ในสถานี การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ และงานในส�ำนักงาน

วนใหญ่ท�ำงานในแผนกให้
“บริคนงานส่
การผู้โดยสาร เช่น พนักงานจ�ำหน่าย
่ มีคนงานราว 2,100 คน
ตั๋วโดยสาร ซึง
และสหภาพแรงงานซินตร้ารีเคาโด
ประมาณการว่ามีคนงานทีเ่ ป็นสตรี
ร้อยละ 80

”
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่ ะได้รับการจ้างงาน
ำทางของกรุงโบโกตาสตรีก็มีแนวโน้มทีจ
“ในต�ในสาขารถประจ�
ำแหน่งงานของสาขาสาธารณะ (จ�ำนวนสตรีคิดเป็นร้อยละ 37 ของคนงาน)
่ สาขาอาชีพทีด
่ �ำเนินงาน
หรือในฐานะผู้รับเหมามากกว่าเป็นพนักงานขับรถ (ซึง
่ ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรครึง
่ หนึง
่ เป็นสตรี)
รถ BRT ในส่วนกลางซึง

”

ในสาขารถประจ�ำทางของกรุงโบโกตาสตรีกม็ แี นวโน้มทีจ่ ะ
ได้รับการจ้างงานในต�ำแหน่งงานของสาขาสาธารณะ
(จ�ำนวนสตรีคิดเป็นร้อยละ 37 ของคนงาน) หรือในฐานะ
ผู้รับเหมามากกว่าเป็นพนักงานขับรถ (ซึ่งสาขาอาชีพที่
ด�ำเนินงานรถ BRT ในส่วนกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกร
ครึง่ หนึง่ เป็นสตรี) ตัวเลขเกีย่ วกับการจ้างงานในกลุม่ ผูร้ บั เหมา
ช่วงที่ให้บริการรถเมล์ส�ำหรับ TransMilenio และ SITP
แสดงให้เห็นว่ามีเพียงร้อยละ 1.2 ของพนักงานขับรถทีเ่ ป็น
สตรี สัดส่วนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อแบ่ง
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 ซึง่ เป็นสตรี 1,871 คน (ร้อยละ 68) โดยท�ำงาน
ในต�ำแหน่งบริการในสถานี การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ และ

งานในส� ำนั ก งาน คนงานส่ ว นใหญ่ ท� ำงานในแผนกให้
บริการผู้โดยสาร เช่น พนักงานจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งมี
คนงานราว 2,100 คน และสหภาพแรงงานซินตร้ารีเคาโด
ประมาณการว่ามีคนงานทีเ่ ป็นสตรีรอ้ ยละ 80 งานเหล่านี้
ถูกแบ่งออกเป็น 2 บทบาท: ผู้แทนแทนของหน่วยข้อมูล
และการควบคุม (RIC) และผูแ้ ทนของความสนใจ (AR) งาน
AR จะดูแลเรือ่ งการจัดการเงินทีส่ ำ� นักงานตัว๋ โดยสารหรือ
ภายนอก ในขณะทีง่ าน RIC จะอยูท่ ปี่ ระตูกนั้ เข้าออกและ
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเส้นทางและความถีข่ องการเดินรถ แต่ละ
สถานีจะมีพนักงานเก็บค่าโดยสารระหว่าง 4 ถึง 10 คน
(ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสถานีหลักหรือสถานีรอง) อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากผูโ้ ดยสารมีปริมาณมากอ้างอิงส�ำนักงานตรวจสอบ
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลว่าเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยต้องมีบทบาท
เพิ่มมากขึ้น เช่น การรายงานเส้นทาง ความถี่ และตาราง
เวลาเดินรถ และงานอืน่ ๆทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดงาน
เช่น การป้องกันไม่ให้ผโู้ ดยสารผ่านเข้าประตูหากยังไม่จา่ ยเงิน
ซึง่ มีการอ้างกรณีการเสียชีวติ จากเหล่าคนงานและมีหลาย
ตัวอย่างที่เกิดความรุนแรงต่อตัวคนงาน .
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่ น
ตามการประเมินจากการสัมภาษณ์ระบุว่ามีพนักงานขับรถสตรีเพี ยงไม่กีค
“โดยทั
่ ใน 10 คนเท่านั้น ในขณะทีง
่ านเก็บค่าโดยสารส่วนใหญ่เป็นสตรี
่วไปจะมีเพี ยงหนึง
่ ๆ เช่น คนงานตามระยะ
โดยมีจ�ำนวน 3 หรือ 4จากทั้งหมด 10 คน งานอืน
่ รวมถึงผู้จัดการ ผู้ดูแล หัวหน้างาน และเจ้าหน้าทีร
่ ักษาความปลอดภัย
ซึง
บางคนท�ำงานเป็นเลขาณุการ พนักงานบัญชี หรือ ผู้แทนประกันภัย / ผู้ประเมินราคา

”

กรุงไนโรบีไม่มีข้อมูลจริงเกี่ยวกับจ�ำนวนคนงานชายและ
หญิงในสาขาขนส่ง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานนอกระบบ
ในสาขารถมาตู ตู อย่ า งไรก็ ต ามการประเมิ น จากการ
สัมภาษณ์ระบุว่ามีพนักงานขับรถสตรีเพียงไม่กี่คนโดย
ทัว่ ไปจะมีเพียงหนึง่ ใน 10 คนเท่านัน้ ในขณะทีง่ านเก็บค่า
โดยสารส่วนใหญ่เป็นสตรีโดยมีจ�ำนวน 3 หรือ 4 จาก
ทัง้ หมด 10 คน งานอืน่ ๆ เช่น คนงานตามระยะ ซึง่ รวมถึง
ผู้จัดการ ผู้ดูแล หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย บางคนท�ำงานเป็นเลขาณุการ พนักงานบัญชี
หรือ ผู้แทนประกันภัย / ผู้ประเมินราคา การวิจัยนี้พบว่า
แรงงานขนส่งสตรีสว่ นใหญ่อายุยงั น้อย โดยมีอายุเฉลีย่ 32 ปี
คนงานที่อายุน้อยที่สุดอายุ 23 ปี และอายุมากที่สุด 42 ปี
ซึ่งข้อค้นพบนี้คล้ายคลึงกับข้อค้นพบของงานวิจัยเพื่อ
ศึกษาคนงานมาตูต44ู เพิ่งด�ำเนินการไปเมื่อไม่นานนี้
44

งานอืน่ ๆ ในสาขาทีส่ ตรีทำ� รวมถึงงานลูกมือ หรือ ผูจ้ ดั การ
SACCO พนักงานบัญชีและเสมียน รวมถึงกลุ่มเจ้าของรถ
ทีน่ ำ� รถเข้าร่วมให้ SACCO เป็นผูจ้ ดั การ จากการสัมภาษณ์
พบว่ามีสตรีเพียง 2 ใน 29 คนเท่านัน้ ทีท่ ำ� งานเป็นพนักงาน
ขับรถ หนึง่ ในนัน้ เป็นพนักงานขับรถบรรเทาทุกข์ ส่วนใหญ่
ท�ำงานเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร (16 จาก 29 คน) และ
ผูจ้ ดั การระยะ / ผูด้ แู ล / หัวหน้างาน (8 จาก 29 คน) สตรี
3 คน ท�ำงานเป็นพนักงานเรียกผู้โดยสาร (kamagera)
และ 1 คน เป็นพนักงานบัญชี โดยส่วนใหญ่ได้รบั การจ้างงาน
เป็นพนักงานประจ�ำ (27 จาก 29 คน) มีเพียง 2 คน เท่านัน้
ทีเ่ ป็นลูกจ้างชัว่ คราว นัน่ หมายความว่าสตรีในสาขาขนส่ง
มีแนวโน้มที่จะท�ำงานเป็นลูกจ้างมากว่าการเป็นนายจ้าง
ตนเอง (การเป็นเจ้าของกิจการ)

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

Manchester: Global Labour Institute
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กรุงไนโรบี

อย่างไรก็ตามการประเมินจากการสัมภาษณ์ระบุว่ามี

งานอื่นๆ ในสาขาที่สตรีท�ำรวมถึงงานลูกมือ หรือ

พนักงานขับรถสตรีเพี ยงไม่กี่คนโดยทั่วไปจะมีเพี ยงหนึ่ง

ผู้จัดการ SACCO พนักงานบัญชีและเสมียน

ใน 10 คนเท่านั้น ในขณะที่งานเก็บค่าโดยสารส่วนใหญ่
เป็นสตรีโดยมีจ�ำนวน 3 หรือ 4 จากทั้งหมด 10 คน

จากการสัมภาษณ์พบว่ามีสตรีเพี ยง 2 ใน 29 คนเท่านั้นที่

ส่วนใหญ่ท�ำงานเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ท�ำงานเป็นพนักงานขับรถ หนึ่งในนั้นเป็นพนักงานขับรถ

(16 จาก 29 คน) และผูจ
้ ด
ั การระยะ / ผูด
้ แ
ู ล / หัวหน้า

บรรเทาทุกข์

งาน (8 จาก 29 คน)

การวิจัยนี้พบว่าแรงงานขนส่งสตรีส่วนใหญ่อายุยังน้อย
โดยมีอายุเฉลี่ย 32 ปี คนงานที่อายุน้อยที่สุดอายุ 23 ปี
และอายุมากที่สุด 42 ปี
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กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครมีสตรีท�ำงานกับบริษัท เช่น รถไฟฟ้า

ตัวเลขจากรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์แสดงให้เห็นว่ามีพนักงาน

BTS รถไฟใต้ดิน และรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ หลากหลาย

สตรีเป็นจ�ำนวน 1 ใน 4 จากลูกจ้างทั้งหมด 500 คน

ต�ำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค นายสถานีและผู้ช่วยนาย

(สตรี 153 คน และ ชาย 347 คน)

สถานี พนักงานควบคุมรถไฟ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงงาน
ประชาสัมพั นธ์ และส่วนใหญ่ท�ำงานในแผนกตั๋วโดยสาร

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีลูกจ้างสตรีร้อยละ 10

สตรีเริม
่ เข้ามาท�ำงานในต�ำแหน่งพนักงานควบคุมรถไฟ

(ลูกจ้างสตรี 1,503 คน และลูกจ้างชาย 13,079 คน)

ของ BTS และ รถไฟใต้ดินเมื่อไม่นานนี้ ในปี 2018 รถไฟ

โดยสตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้คอยบริการบนรถไฟ

ส่วนขยายสายสีม่วงมีพนักงานขับรถไฟ 13 คน ที่ท�ำงาน

เจ้าพนักงานให้บริการทั่วไป และในแผนกการเงิน แต่ไม่มี

ควบคู่ไปกับพนักงานขับรถไฟชาย 80 คน

พนักงานขับรถไฟสตรี
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งประเทศไทยมีลูกจ้างสตรีร้อยละ 10 (ลูกจ้างสตรี 1,503 คน และ
“ลูกการรถไฟแห่
จ้างชาย 13,079 คน) โดยสตรีจะปฏิบัติหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งผู้คอยบริการบนรถไฟ
เจ้าพนักงานให้บริการทั่วไป และในแผนกการเงิน แต่ไม่มีพนักงานขับรถไฟสตรี
”

ในขณะที่ข้อมูลสถิติแห่งชาติจากประเทศไทยบันทึกการ
เพิม่ ขึน้ ของคนงาน 210,000 คนในอุตสาหกรรมขนส่งนับ
แต่ปี 2016 โดยมีตัวเลขทั้งสิ้น 1.39 ล้านคนแต่สถิตินี้ไม่
ได้มีแบ่งแยกหมวดหมู่ตามเพศ ในสาขารถไฟในเมืองของ
กรุงเทพมหานครมีสตรีทำ� งานกับบริษทั เช่น รถไฟฟ้า BTS
รถไฟใต้ดนิ และรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ หลากหลายต�ำแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค นายสถานีและผู้ช่วยนายสถานี
พนั ก งานควบคุ ม รถไฟ เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงงานประชาสัมพันธ์
และส่วนใหญ่ท�ำงานในแผนกตั๋วโดยสาร ตัวเลขจากรถไฟ
แอร์พอร์ตลิงค์แสดงให้เห็นว่ามีพนักงานสตรีเป็นจ�ำนวน
1 ใน 4 จากลูกจ้างทั้งหมด 500 คน (สตรี 153 คน และ
ชาย 347 คน) การรถไฟแห่งประเทศไทยมีลกู จ้างสตรีรอ้ ยละ
10 (ลูกจ้างสตรี 1,503 คน และลูกจ้างชาย 13,079 คน)

โดยสตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้คอยบริการบนรถไฟ
เจ้าพนักงานให้บริการทั่วไป และในแผนกการเงิน แต่ไม่มี
พนักงานขับรถไฟสตรี รถไฟฟ้า BTS มีคนงานรวม 2,372 คน
แต่ไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการว่าเป็นสตรีกี่คน รถไฟ
ใต้ดิน (บริษัท BEM) มีคนงาน 2,199 คน อย่างไรก็ตาม
จากการสัมภาษณ์พนักงานขับรถไฟส�ำหรับการวิจัยนี้ได้
ตัวเลขประมาณการว่าขณะนีน้ า่ จะมีพนักงานขับรถไฟสตรี
80 คน และชาย 250 คน สตรีเริม่ เข้ามาท�ำงานในต�ำแหน่ง
พนักงานควบคุมรถไฟของ BTS และ รถไฟใต้ดินเมื่อ
ไม่นานนี้ ในปี 2018 รถไฟส่วนขยายสายสีม่วงมีพนักงาน
ขับรถไฟ 13 คน ที่ท�ำงานควบคู่ไปกับพนักงานขับรถไฟ
ชาย 80 คน
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5. สภาพการท�ำงาน
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ไม่ต้องการท�ำงานในสาขาขนส่งเป็นเวลานาน ผู้โดยสารก็คิดเช่น
“กันสตรี
่ ใน
้ ยู่ผิดทีผ
่ ิดทาง มันเหมือนกับการเห็นผู้ชายคนหนึง
ว่าสตรีเหล่านีอ
ครัว
”
ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย
กรุงไนโรบี

ในรายงานส่วนนี้น�ำเสนอหลักฐานสภาพการท�ำงานและ
วัฒนธรรมหญิงชายในสถานทีท่ ำ� งานทีแ่ รงงานสตรีประสบ
ในการท�ำงานในสาขาขนส่งสาธารณะจากทั้ง 5 เมือง
สหภาพแรงงานจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจประเด็นปัญหา
หลักที่แรงงานขนส่งสตรีต้องเผชิญในปัจจุบันเพื่อการ
วางแผนขัน้ ตอนในการปรับปรุงอนาคตการท�ำงานของสตรี
ในสาขาขนส่งสาธารณะ
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5.1 การเหมารวมด้านเพศสภาพ
การแบ่งแยกหญิงและชายในการท�ำงานต�ำแหน่งแตกต่างกัน
ดังทีน่ ำ� เสนอในรายงานส่วนที่ 4 ถูกหนุนจากสมมติฐานและ
การเหมารวมจากเพศสภาพว่าผูห้ ญิงและผูช้ ายเหมาะสมกับ
งานประเภทไหน
คนงานขนส่งสาธารณะประสบปัญหาเกีย่ วกับการรับรูเ้ ชิงลบ
ของประชาชนในบางเมือง เช่น ในกรุงไนโรบีมีคนมองว่าคน
งานรถมาตูตเู ป็นทีไ่ ม่มรี ะเบียบ วุน่ วาย เป็นพ่อค้ายาเสพติด
เป็นต้น ซึง่ มุมมองเหล่านีข้ ดั ขวางสตรีไม่ให้เข้ามาท�ำงานในส
ขานี้ ส�ำหรับสตรีที่ตัดสินใจเข้ามาท�ำงานหลายคนหวังว่าจะ
ท�ำเพียงช่วงสัน้ ๆจนกว่าพวกเขาจะหางานทีม่ สี ภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานทีด่ กี ว่าได้ ดังทีผ่ แู้ ทนสหภาพแรงงานชายท่านหนึง่
แสดงความคิดเห็น:
“สตรีไม่ต้องการท�ำงานในสาขาขนส่งเป็นเวลานาน
ผู้โดยสารก็คิดเช่นกันว่าสตรีเหล่านี้อยู่ผิดที่ผิดทาง
มันเหมือนกับการเห็นผู้ชายคนหนึ่งในครัว”
ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี
ความเชือ่ ทางวัฒนธรรมทีห่ ยัง่ รากลึกทีถ่ กู ก�ำหนดรูปแบบโดย
แนวคิดว่าผูช้ ายเป็นผูน้ ำ� ครอบครัวส่งผลกระทบต่อความคิด
ของสตรีที่ “ดี” และสิง่ ทีถ่ อื ว่าเป็นสตรีที่ “สมควรแต่งงานได้”
ผู ้ ต อบแบบสอบถามคนหนึ่ ง กล่ า วว่ า “ มี ผู ้ ช ายไม่ ม ากที่
ต้องการมีภรรยาที่ท�ำงานในมาตูตู” ความคิดดังกล่าวอาจ
อธิบายได้วา่ ท�ำไมสตรีจำ� นวนมากในกรุงไนโรบีโดยเฉพาะผูท้ ี่
ท�ำงานเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึง่ เป็นงานทีห่ นักจึงมักจะ
เป็นโสด หย่าร้าง และมักจะอายุน้อย
อย่างไรก็ตามยังมีความชื่นชมในระดับหนึ่งส�ำหรับสตรีที่
กล้าที่จะเสี่ยงต่อการท�ำงานในสาขาขนส่งสาธารณะ สตรี
เหล่านี้ถูกมองว่าเป็นคนที่กล้าหาญและแข็งแกร่งและไม่ได้
เป็นงานส�ำหรับคนที่ใจอ่อน สตรีบางคนรายงานว่า:

“ผู้โดยสารบอกว่าเราต้องเข้มแข็งมากจึงสามารถ
ท�ำงานประเภทนี้”
คนงานสตรีรถโดยสารมาตูตู กรุงไนโรบี
“การเป็นคนขับรถในระบบขนส่งสาธารณะคุณต้อง
เป็นมังงะ (ไม่สนใจ)”
คนงานเรียกผูโ้ ดยสารสตรีและพนักงานเก็บค่าโดยสาร
กรุงไนโรบี
ความสามารถในการขับขี่ของสตรีมักถูกตั้งค�ำถามจากทั้ง
ผู้โดยสารและพนักงานขับรถที่เป็นเพื่อนร่วมงาน คนขับ
แท็กซี่สตรีในกรุงไนโรบีกล่าวว่า:
“มีลูกค้าชายบางคนที่คิดว่าพวกเขาสามารถขับรถ
ได้ดีกว่าคุณและให้ค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนื่องตลอด
การเดินทาง…ลูกค้าสตรีบางคนก็ดูถูกคนขับสตรีและ
วางท่าหยิ่ง พวกเขามองว่าคนขับด้อยกว่าและนั่นคือ
เหตุผลว่าท�ำไมพวกเขาถึงเป็นคนขับ”
คนขับแท็กซี่สตรี กรุงไนโรบี
ในทางกลับกันการด่วนสรุปเนื่องด้วยเพศสภาพนั้นอาจเป็น
ผลดีต่อคนขับรถสตรี เช่น สตรีถูกมองเห็นว่าขับรถดีกว่า
ผู้ชาย เพราะพวกเขาขับรถไม่ประมาท ไม่ขับรถเร็ว และมี
แนวโน้มว่าจะสุภาพต่อผูโ้ ดยสาร และอืน่ ๆ คนขับรถเมล์สตรี
รายหนึ่งคนในเคปทาวน์กล่าวว่า“ ฉันมักจะได้รับการชื่นชม
ในการขับรถ - ผูค้ นบอกว่าพวกเขารูส้ กึ ปลอดภัยเมือ่ เดินทาง
กับคนขับรถสตรี”
ฝ่ายบริหารก็ได้เล็งเห็นประโยชน์ของพนักงานขับรถสตรี:
“การมีพนักงานขับรถสตรีเป็นประโยชน์อย่างมาก ใน
การท�ำงานเราได้รบั ข้อร้องเรียนลดน้อยลง และช่วงแรก
อาจมีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อพวกเขาเริ่ม
ได้รับประสบการณ์เข้าสู่ช่วง 6 เดือน เมื่อผ่านช่วง
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การเรียนรู้แล้ว จากนั้นพวกเขาก็จะมีทักษะคงที่
ท�ำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง คุณจะได้รับ
ปฏิสมั พันธ์ทดี่ ขี นึ้ คุณจะได้คนทีน่ า่ (ถอนหายใจ) เชือ่ ถือ
พวกเขาไม่ใช่แค่ออกไปท�ำงานและพวกเขาไม่มี
พฤติกรรมการขับขี่ที่ดุร้ายเป็นศัตรูต่อเพื่อนร่วมใช้
ถนนสาธารณชน เราพบว่าพนังกานขับรถสตรีมีความ
เหมาะสมกว่า... ฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไง แต่มันก็
เหมือนว่าสตรีจะเหมาะกับการท�ำงานประเภทนี้
มากกว่า ส�ำหรับฉัน นั่นอาจเป็นเรื่องทั่วไป แต่นั่นคือ
ประสบการณ์ที่เราได้เห็นจากทีมบริหาร”
ผู้จัดการรถโดยสาร, เคปทาวน์
การเหมารวมทางเพศแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ขณะที่
ในกรุงเทพมหานคสตรีเพิ่งได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมที่
จะท�ำงานเป็นคนขับรถไฟใต้ดนิ แต่ในเม็กซิโกซิตกี้ ารยอมรับ
ทางสังคมของสตรีในการท�ำงานรถไฟนัน้ สูงกว่าสตรีทขี่ บั รถ
บนถนน สิ่งนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าการท�ำงานของ
รถไฟใต้ดนิ และรถไฟรางเบานัน้ ง่ายกว่าเนือ่ งจากตัวช่วยเหลือ
ทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความคิดเห็นของพนักงาน
ขับชายคนนี้:
“คุณไม่จ�ำเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจหรือความ
สามารถทีย่ อดเยีย่ ม ผมหมายความว่าคุณไม่จำ� เป็นต้อง
วัดระยะทางหรือรับมือกับรถคันอืน่ ใน [รถไฟ] เหล่า
นัน้ คุณขับรถวิง่ ไปบนรางและกดบางปุม่ นัน่ ก็เพียง
พอแล้ว! นั่นเป็นเหตุผลว่าท�ำไมเทคโนโลยีนี้จึงเหมาะ
ส�ำหรับสตรีที่จะเป็นผู้ควบคุม หรือไม่เช่นนั้นคุณต้อง
ผู้ชายให้รับมือกับยากยุ่งยากทั้งหมด”
พนักงานชายขับรถเมล์ไฟฟ้า เม็กซิโกซิตี้
พนักงานขับรถผูช้ ายของ TransMilenio ในกรุงโบโกตาเชือ่ ว่า
ในขณะที่ทัศนคติแบบผู้ชายของพนักงานขับและผู้โดยสาร
ยังหลงเหลืออยูแ่ ต่สถานการณ์กก็ ำ� ลังดีขนึ้ ถึงแม้วา่ จะสามารถ
ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ผู ้ โ ดยสารได้ ม ากขึ้ น ก็ ต าม “ฉั น เชื่ อ ว่ า

เขต (DSM) ควรมีการอบรมให้ความรูห้ รือข้อมูลผ่านโทรทัศน์
และวิทยุแก่ผใู้ ช้บริการ ข้อเสนอแนะทีค่ ล้ายกันนีม้ าจากผูใ้ ห้
สั ม ภาษณ์ ใ นกรุ ง ไนโรบี ที่ เ สนอว่ า ควรติ ด สติ๊ ก เกอร์ ที่ มี
ข้อความ เช่น "เคารพงานของฉัน" ไว้ในรถขนส่งสาธารณะ
เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ผโู้ ดยสารเกีย่ วกับบทบาทของสตรี หรือควรมี
การประชาสัมพันธ์ขอ้ ความเกีย่ วกับการจ้างงานของสตรีในจอ
ที่ มี อ ยู ่ บ นรถ เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย สตรี ใ น
กรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีสาธารณชนมีความแตกต่างทาง
ทัศนคติต่อพนักงานชายและพนักงานสตรี:
“พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของผู้ชาย
เมื่อฉันบอกผู้โดยสารให้รอก่อนขึ้นรถไฟ บางครั้งพวก
เขาไม่ฟังหรือไม่สนใจ พวกเขาจะฟังเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยผู้ชายมากกว่าเพราะดูดีและแข็งแรง.”
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสตรี กรุงเทพมหานคร
การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานชายก็ถือว่าเป็น
ปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะกับหัวหน้าสตรี ผู้ให้ข้อมูลในกรุง
ไนโรบีตงั้ ข้อสังเกตว่าในบริษทั รถแท็กซีค่ นขับชายพบว่ามันยาก
ที่จะยอมรับมาตรการทางวินัยที่ก�ำหนดโดยผู้จัดการสตรี

ไม่จ�ำเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจ
“หรืคุอณความสามารถที
่ อดเยีย
่ ม ผมหมายความว่า
ย

่
คุณไม่จำ� เป็นต้องวัดระยะทางหรือรับมือกับรถคันอืน
ใน [รถไฟ] เหล่านั้นคุณขับรถวิ่งไปบนรางและ
กดบางปุ่ม นั่นก็เพี ยงพอแล้ว! นั่นเป็นเหตุผลว่า
ท�ำไมเทคโนโลยีนจ
ี้ ึงเหมาะส�ำหรับสตรีทจ
ี่ ะเป็น
ผู้ควบคุม หรือไม่เช่นนั้นคุณต้องผู้ชายให้รับมือ
กับยากยุ่งยากทั้งหมด”

”

(พนักงานชายขับรถเมล์ไฟฟ้า เม็กซิโกซิตี้)
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5.2 เงื่อนไขและสภาพการจ้างงาน
รูปแบบของการแบ่งแยกอาชีพตามเพศสภาพที่ระบุข้างต้น
ยังมาพร้อมกับความแตกต่างในสถานะและเงื่อนไขของงาน
ทีท่ ำ� โดยสตรีและผูช้ าย โดยทัว่ ไปอาชีพถูกครอบง�ำโดยผูช้ าย
จะมีสถานะที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น ในกรุงไนโรบีงานงานเก็บ
ค่าโดยสารเป็นงานที่สตรีมีแนวโน้มที่จะท�ำสูงกว่าเป็นงาน
ระดับล่าง ค่าแรงค�ำ่ กว่าและไม่มคี วามมัน่ คงเมือ่ เทียบกับงาน
ขับรถ และได้รับค่าจ้างต�่ำกว่าและล่อแหลมกว่า ในท�ำนอง
เดียวกันในโบโกตาพนักงานขับรถมีสภาพการท�ำงานทีด่ กี ว่า
พนักงานเก็บตัว๋ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสตรี เช่น ได้รบั เงินเดือนทีส่ งู กว่า
และมีรถรับส่งไปท�ำงานจัดให้โดยบริษัท
ส�ำหรับ Recaudo Bogota S.A.S. แรงงานส่วนใหญ่เป็นสตรี
ต�ำแหน่งงาน 2 ต�ำแหน่งในสถานีดังที่ได้อธิบายด้านบน คือ
ต�ำแหน่ง AR และ RIC ซึง่ ได้รบั เงินเดือนใกล้เคียงกัน (อัตรา AR
สูงกว่าค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เล็กน้อย RIC ได้รบั ค่าแรงตามอัตราขัน้ ต�ำ่ )
และรับโบนัสซึง่ เป็น “ ตัวแปร” เพิม่ เติม โบนัสควรเป็นส่วน
เพิม่ จากเงินเดือนซึง่ ในอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ นัน้ ไม่สามารถตอบ
สนองความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานของการด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ใ น
โคลัมเบียได้ตามสัมภาษณ์โดยสมาชิกสภาเมือง อย่างไรก็ตาม
มีสาเหตุหลายประการทีอ่ าจท�ำให้โบนัสถูกหักหรือตัดออกใน
แต่ละเดือน ได้แก่การมาสายหรือออกจากทีท่ ำ� งานเร็วเกินไป
การขาดงาน (แม้จะมีบนั ทึกของแพทย์); ผลคะแนนต�ำ่ ในการ
ฝึกอบรม และยอดเงินสดไม่ตรงกันมากกว่า 3.4 เหรียญสหรัฐ
ตลอดเดือน นอกเหนือจากนีย้ งั ไม่มคี วามโปร่งใสในการให้คำ�
จ�ำกัดความของความผิดพลาดทีน่ ำ� ไปสูก่ ารหักเงินซึง่ มีผลต่อ
การตัดสินใจ ความคิดเห็นพนักงานสตรีคนหนึง่ ซึง่ เป็นผูแ้ ทน
มุมมองของคนงานอีกหลายๆคน:
"ส�ำหรับสิ่งใดๆ ส�ำหรับการขาดงาน การมาถึงล่าช้า
พวกเขาหักโบนัสไป ให้มันรู้สึกราวกับว่าพวกเขาเล่น
กับเงินเดือนของคนงาน พวกเขาหักเงินฉันหลายครั้ง
โดยไม่สามารถแสดงเหตุผลและพวกเขาไม่ให้คืน”
คนงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S

งแยกอาชีพตามเพศสภาพ
“ทีร่ รูะบุปแบบของการแบ่
ข้างต้นยังมาพร้อมกับความแตกต่างใน

่ นไขของงานทีท
่ �ำโดยสตรีและผู้ชาย
สถานะและเงือ
โดยทั่วไปอาชีพถูกครอบง�ำโดยผู้ชายจะมีสถานะ
่ ูงกว่า
ทีส

”

ยืนยันโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก 2 คน:
“คุณไม่สามารถขาดงานได้ เพราะพวกเขาจะหักโบนัสไป
เมือ่ ฉันต้องขาดงานเป็นเพราะฉันรูส้ กึ ไม่สบายจริงๆ
มันโหดร้ายมากทีค่ นป่วยไม่สามารถไปหาหมอได้”
คนงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S
แม้จะมีความเป็นไปได้อย่างเป็นทางการส�ำหรับการได้รบั การ
เลื่อนต�ำแหน่งไปเป็น หัวหน้างาน พนักงานออกบิล หรือ
ท�ำงานในศูนย์ควบคุมในโบโกตา แต่ในความเป็นจริงโอกาส
มีจ�ำกัด เนื่องจากพนักงานไม่มีคุณสมบัติตรงตามความใน
ด้านการศึกษาส�ำหรับต�ำแหน่งธุรการ หรือเพราะพวกเขาไม่มี
เส้นสายภายในบริษัทที่พวกเขารู้สึกว่ามีความจ�ำเป็นเพื่อให้
ได้งาน แม้วา่ บริษทั ยืนยันว่าพวกเขามีจดั ฝึกอบรมและคนงาน
ทุ ก คนสามารถได้ รั บ การปรั บ ต� ำ แหน่ ง แต่ ผู ้ แ ทนของ
สหภาพแรงงาน SintraRecaudo ชีใ้ ห้เห็นว่าหัวหน้างานส่วน
ใหญ่ก็ยังเป็นผู้ชาย
ในกรุงเทพมหานครก็รสู้ กึ ว่าทัศนคติเรือ่ งเพศสภาพส่งผลให้เกิด
ข้อจ�ำกัดส�ำหรับโอกาสในการเลื่อนต�ำแหน่งส�ำหรับสตรี
เจ้าหน้าทีบ่ ริการทัว่ ไปสตรีคนหนึง่ รายงานว่าเธอเคยท�ำงาน
ทีบ่ ริษทั รถไฟมาเป็นเวลา 26 ปี แต่ผจู้ ดั การมักจะเลือกผูช้ ายเป็น
อันดับแรกเมือ่ มีการปรับเลือ่ นต�ำแหน่งมากกว่าจะเลือกสตรี
ดังที่อธิบายไว้ในรายงานส่วนที่ 7 เกี่ยวกับการท�ำงานบน
แพลตฟอร์ม รายได้ของสตรีแม้วา่ พวกเขาจะท�ำงานเช่นเดียว
กับผู้ชายแต่การท�ำงานจะถูกก�ำหนดโดยชั่วโมงที่พวกเขา
สามารถเข้าท�ำงานได้ ซึง่ ข้อจ�ำกัดเหล่านีอ้ าจจะเพราะหน้าที่
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รับผิดชอบต่อครอบครัว รวมถึงความกลัวเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยขณะท�ำงานในเวลากลางคืน
การวิจยั ยังได้เน้นถึงความแตกต่างของข้อก�ำหนดและเงือ่ นไข
ระหว่ า งผู ้ ที่ ท� ำงานให้กับรัฐวิสาหกิจซึ่งมีแนวโน้ ม ที่ จะมี
สหภาพแรงงานมากกว่ า และกั บ บริ ษั ท เอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครสตรีคิดว่าการท�ำงานกับหน่วยงานของรัฐ
รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์และการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้รับ
ข้อเสนอสภาพการจ้างงานและสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่ารถไฟ
ใต้ดินและรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งเป็นบริษัทเอกชน
่ รายงานว่า
่ ริการทั่วไปสตรีคนหนึง
เจ้าหน้าทีบ
“เธอเคยท�
่ ริษัทรถไฟมาเป็นเวลา 26 ปี
ำงานทีบ

่ มี
แต่ผู้จัดการมักจะเลือกผู้ชายเป็นอันดับแรกเมือ
่ นต�ำแหน่งมากกว่าจะเลือกสตรี
การปรับเลือ

”

การท�ำงานในต�ำแหน่งพนักงานขับรถต�่ำ แต่มีแนวโน้มที่จะ
เข้าท�ำงานต�ำแหน่งพนักงานขับรถมากขั้นภายใต้โดยบริษัท
ใหม่ที่มีสภาพการท�ำงานเลวร้ายลง
ในโบโกตา บรษัท Transmilenio ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเรือ่ งความเท่าเทียมทางเพศ เมือ่ เร็วๆ นี้ บริษทั ได้
เข้าร่วมโครงการแรงกิง้ พาร์ (Ranking PAR) ด�ำเนินการโดย
Aequales ซึ่งเป็นโครงการที่ประเมินประสิทธิภาพความ
เสมอภาคทางเพศในองค์กรและได้รับอันดับที่ 5 ในบรรดา
สถาบันสาธารณะ การปฏิบตั เิ ชิงบวกเกีย่ วกับความเสมอภาค
ทางเพศได้แก่ การมีห้องให้นมบุตรและการฝึกอบรมเรื่อง
ความเท่าเทียมทางเพศ อย่างไรก็ตามการจัดอันดับไม่รวมถึง
ผู้รับเหมาช่วงรถโดยสารหรือบริษัทเรียกเก็บเงิน แม้ว่า
Transmilenio จะอ้ า งว่ า ผู ้ รั บ เหมาช่ ว งทั้ ง หมดจะต้ อ ง
ทบทวนวิธีการปฏิบัติหญิงชายภายในองค์กรของพวกเขา

ในเมืองเคปทาวน์การเปิดตัวระบบ BRT MyCiti นัน้ มาพร้อม
กับข้อตกลงและเงือ่ นไขทีแ่ ย่ลงโดยบริษทั ให้บริการยานยนต์
(VOCs) ที่เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารช้เส้นทาง MyCiti เมื่อ
เปรียบเทียบกับเงือ่ นไขของบริษทั โกลเดน แอร์โร (GABS) ที่
ให้บริการรถเมล์แบบดัง้ เดิม GABS เป็นบริษทั เอกชนทีไ่ ด้รบั
สัญญาจากรัฐบาลในการให้บริการรถเมล์ในเคปทาวน์และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสหภาพแรงงานซึ่งสามารถต่อรองเพื่อ
เงือ่ นไขทีด่ สี ำ� หรับสมาชิก อย่างไรก็ตามเมือ่ VOCs ถูกตัง้ ขึน้
มาท�ำให้คา่ จ้างและสภาพการท�ำงานถูกก�ำหนดในระดับต�ำ่ สุด
ตามก� ำ หนดของสภาการเจรจาต่ อ รอง พนั ก งานขั บ รถ
โดยสารของ GABS ได้รบั ค่าแรงทีด่ กี ว่าโดยมีการเพิม่ เงินเดือน
ทุกปีตามจ�ำนวนปีที่ให้ท�ำงาน รวมถึงการเพิ่มเงินเดือนตาม
อั ต ราเงิ น เฟ้ อ มี ค ่ า รั ก ษาพยาบาล และรถรั บ ส่ ง เพื่ อ น� ำ
พนักงานกลับบ้านระหว่างเปลีย่ นกะ ในขณะทีพ่ นักงานขับรถ
ทีท่ ำ� งานกับบริษทั เดินรถ MyCiti ต้องอยูใ่ นทีท่ ำ� งานแม้หาก
ไม่ได้ออกไปขับรถ ข้อตกลงและสภาพการจ้างที่แย่ลงใน
บรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีผลกระทบต่อสตรีที่มีอัตรา
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่ งจากงานรถไฟของสตรีทบ
เองก็กลัวผลกระทบจากการลาคลอด เนือ
ี่ ริษัทรถไฟ
“แห่สตรี
่ ในกรุงเทพมหานครแจ้งพนักงานว่าพวกเขาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ภายในสอง
งหนึง
ปีหลังจากเริ่มงาน แม้ว่ากฎหมายแรงงานจะห้ามการเลิกจ้างแรงงานสตรีต้ง
ั ครรภ์
”

5.3 ชั่วโมงการท�ำงานและการลา
เลี้ยงบุตร
ชัว่ โมงการท�ำงานทีย่ าวนานและการท�ำงานเป็นกะเป็นคุณ
ลักณะของงานขนส่งสาธารณะที่ท�ำให้สตรีที่มีภาระความ
รับผิดชอบในครอบครัวเข้าท�ำงานได้ยาก นี่เป็นเรื่องจริง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในต� ำ แหน่ ง พนั ก งานขั บ ที่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่าแต่จะไม่มีความยืดหยุ่น ตัวอย่างคือ
ระบบแบ่งกะส�ำหรับพนักงานขับรถ BRT ในโบโกตา ซึ่ง
คนขับท�ำงานเก้าชั่วโมงในหนึ่งวันแต่รวมการหยุดพักที่
หยุดได้นานถึงหกชัว่ โมง เวลาส�ำหรับการหยุดพักมักจะไม่
เพียงพอส�ำหรับพนักงานขับรถที่จะกลับบ้านเนื่องจาก
ระยะทางระหว่างบ้านกับที่ท�ำงานนั้นไกล พนักงานขับรถ
อาจจะต้องเริ่มงานตอนตี 5 และเลิกงานตอน 2 ทุ่ม หรือ
5 ทุม่ ในตอนกลางคืนพนักงานขับรถทัง้ ชายและสตรีบอกว่า
สิ่งนี้ท�ำลายคุณภาพชีวิตของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาไม่
สามารถใช้เวลากับครอบครัวหรือท�ำงานบ้านได้ แต่สำ� หรับ
สตรีหลายคนไม่สามารถท�ำงานในชัว่ โมงแบบนีไ้ ด้เนือ่ งจาก
จะต้องดูแลลูกๆ45
ในเคปทาวน์ ก ารท� ำ งานหลายชั่ ว โมงเป็ น สิ่ ง ที่ ท ้ า ทาย
ส�ำหรับคนงานจ�ำนวนมากโดยเฉพาะสตรีเช่นกัน คนงานที่
ท�ำงานกะแรกของวันต้องดิน้ รนเพือ่ ไปท�ำงานนอกเสียจากว่า
พวกเขามี ร ถเป็ น ของตั ว เอง และบริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
รถโดยสารไม่ได้มีบริการรถรับส่งส�ำหรับพนักงานของ
บริ ษั ท การเดิ น ทางในช่ ว งเช้ า และกลางคื น อาจเป็ น
อันตรายอย่างยิ่งส�ำหรับคนงานสตรี (ดู 5.4)

สตรีมีแนวโน้มที่จะสามารถท�ำงานตามชั่วโมงที่จ�ำเป็น
ส� ำ หรั บ การท� ำ งานในฐานะพนั ก งานขายตั๋ ว ในระบบ
TransMilenio ของกรุงโบโกตามากกว่าการเป็นพนักงาน
ขับรถและแน่นอนว่าบริษทั ให้ความส�ำคัญกับคุณแม่ทเี่ ป็น
หัวหน้าครอบครัวให้ท�ำงานขายตั๋ว46 อย่างไรก็ตามชั่วโมง
งานเริ่มและสิ้นสุดเช้ามาก ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีระบบขนส่ง
สาธารณะให้ บ ริ ก ารท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งด้ า นความ
ปลอดภัยแก่สตรี
เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งรายได้ ใ ห้ เ พี ย งพอจากการท� ำ งานบน
แพลตฟอร์มแท็กซี่ คนขับมักจะต้องใช้เวลานานโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่ มีการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ จากบริษทั ใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามา
ในตลาดแพลตฟอร์มท�ำให้เกิดความกดดันด้านค่าแรง
ชัว่ โมงการท�ำงานทีท่ ำ� ก�ำไรได้มากทีส่ ดุ คือช่วงเวลากลางคืน
ซึ่งสตรีหลายคนคิดว่าไม่ปลอดภัยตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง
และในหัวข้อ 7.2
สตรีเองก็กลัวผลกระทบจากการลาคลอด เนื่องจากงาน
รถไฟของสตรีที่บริษัทรถไฟแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
แจ้งพนักงานว่าพวกเขาไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ภายในสอง
ปีหลังจากเริ่มงาน แม้ว่ากฎหมายแรงงานจะห้ามการเลิก
จ้างแรงงานสตรีตั้งครรภ์ ผู้ช่วยสถานีคนหนึ่งที่ท�ำงานใน
รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ ในกรุงเทพมหานครไม่ได้รบั สิทธิต์ าม
กฎหมายในการลาคลอดบุตร 90 วันโดยได้รับค่าจ้างและ
กลับมาท�ำงานหลังจาก 60 วัน โดยกลัวผลกระทบด้านลบ
ต่อการประเมินผลงานของเธอหากเธอใช้วนั ลาเต็ม 90 วัน

45

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

46

World Bank, 2013, Implementation Completion and Results Report. Report No. ICR2623, p.92
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่ ะสามารถท�ำงานตามชั่วโมง
มีแนวโน้มทีจ
“ทีจ่ สตรี
�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงานในฐานะพนักงาน

ขายตั๋วในระบบ TransMilenio ของ
กรุงโบโกตามากกว่าการเป็นพนักงานขับรถและ
แน่นอนว่าบริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณแม่
ทีเ่ ป็นหัวหน้าครอบครัวให้ท�ำงานขายตั๋ว
อย่างไรก็ตามชั่วโมงงานเริ่มและสิ้นสุดเช้ามาก
่ เป็นเวลาทีไ่ ม่มีระบบขนส่งสาธารณะ
ซึง
่ งด้านความ
ให้บริการท�ำให้เกิดความเสีย
ปลอดภัยแก่สตรี

”

5.4 ความปลอดภัย
ในทุกเมืองที่รวมอยู่ในการศึกษานี้ คนงานสาขาขนส่ง
สาธารณะมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงโดยสตรีเผชิญกับ
ความเสี่ยงเฉพาะซึ่งจ�ำกัดการมีส่วนร่วมในงานบางงาน
หรื อ บางช่ ว งเวลา ตั ว อย่ า งที่ รุ น แรง เช่ น การข่ ม ขื น
พนักงานขับรถไฟสตรีในเคปทาวน์ตามที่ได้รับรายงาน
งานกลางคืนมีความเสี่ยงเป็นพิเศษส�ำหรับสตรี ผู้แทน
สหภาพแรงงานและอดี ต ผู ้ ช ่ ว ยหั ว หน้ า สถานี ใ น
กรุงเทพมหานคร อธิบายว่าเส้นทางกลับบ้านจากสถานี
แยกมักจะถูกทิ้งร้าง และเธอเคยถูกปล้นในเส้นทางนี้
นอกจากนี้การนั่งแท็กซี่คนเดียว
เวลาท�ำงานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับพนักงานสถานี TransMilenio
ในโบโกตาเริ่มตั้งแต่เวลาตี 3.30 น. และสิ้นสุดในเวลา
23:15 น. หมายความว่าพวกเขาจะต้องเดินทางในช่วงเวลา
ทีไ่ ม่มรี ะบบขนส่งสาธารณะให้บริการ คนงานสตรีคนหนึง่
เล่าว่านายจ้างขาดความเข้าใจเกีย่ วกับปัญหาความยากล�ำ
บางที่คนงานเผชิญ:
ตัวอย่างเช่น ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ฉันมาถึงช้ากว่า
ครึ่งชั่วโมงเพราะไม่มีรถแท็กซี่ในวันนั้น และพวก
เขาก็เรียกฉันไปสู่กระบวนการทางวินัยตอนนี้ฉัน
ต้องขี่จักรยานเวลาในเวลาตี 3:00 น. ในเมืองที่
พวกเขาจะฆ่าคุณเพื่อที่จะปล้นเอาโทรศัพท์มือถือ
ฉันต้องออกไปข้างนอกและเสี่ยงชีวิตของฉันเพื่อ
พยายามไปให้ถึงที่ท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว วันอื่นที่
ฉันล้มลงและฉันต้องท�ำงานกับเข่าที่บาดเจ็บตลอด
ทั้งวัน (... ) บริษัทควรมีมนุษยธรรมมากกว่านี้
พนักงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S
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่ ชั่วโมงเพราะไม่มีรถแท็กซีใ่ นวันนั้น
ตัวอย่างเช่น ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ฉันมาถึงช้ากว่าครึง
“และพวกเขาก็
้ ันต้องขีจ
่ ักรยานเวลาในเวลาตี 3:00
เรียกฉันไปสู่กระบวนการทางวินัยตอนนีฉ
่ วกเขาจะฆ่าคุณเพื่ อทีจ
่ ะปล้นเอาโทรศัพท์มือถือ ฉันต้องออกไปข้างนอกและ
น. ในเมืองทีพ
่ งชีวิตของฉันเพื่ อพยายามไปให้ถึงทีท
่ �ำงานได้อย่างรวดเร็ว
เสีย

คนงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S.

เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในกรุงไนโรบี คนงานสตรี
มักจะต้องพักอยูใ่ นย่านทีอ่ ยูอ่ าศัยใกล้กบั ทีจ่ อดรถบัสในตอน
กลางคืนซึ่งค่าเช่าอาจสูงเมื่อเทียบกับรายได้
ความรุนแรงจากสาธารณะชนก็เป็นปัญหาใหญ่สำ� หรับคนงาน
ในสถานีด้วย โดยที่นายจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้การ
ป้องกันที่เพียงพอ พนักงานที่รับผิดชอบการตรวจตั๋วและ
การเลี่ยงจ่ายโดยสารมีตากอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะ:
“เพื่อนร่วมงานของฉันถูกตบ ถูกดึงผม ถูกต่อย
เรามีเพื่อนร่วมงานชายที่ตายในระบบ มาตรการที่
ด�ำเนินการโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ผู้รุกรานไม่สนใจว่าบุคคลที่ขอให้
พวกเขาตรวจสอบตั๋วของพวกเขาเป็นชายหรือหญิง
แม้ว่าสตรีจะมีความเสี่ยงมากกว่า "
คนงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S.
สตรีตกอยู่ในความเสี่ยงในการเป็นเหยื่อความรุนแรงของ
ผูโ้ ดยสารมายิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูโ้ ดยสารทีโ่ กรธแค้น
จากความล่าช้าในการให้บริการ หรือปัญหาต่างๆ เป็นเรือ่ งราว
ที่ได้รับการเล่าขานโดยผู้ควบคุมรถไฟสตรีในเม็กซิโกซิตี้:

”

“วันหนึ่งขณะที่ฉันก�ำลังท�ำการควบคุมระบบ
สัญญานไฟของรถไฟ และผู้ใช้บริการชายคนหนึ่ง
อารมณ์เสียมากเพราะรถไฟหยุดให้บริการที่สถานี
ก่อนที่จะถึงสถานีสุดท้าย […] มีการประกาศ
หลายครั้งในทุกสถานี แต่ชายคนนี้ไม่ได้สนใจ ....
เขาตะโกนใส่ฉันก้าวร้าวมาก ฉันควรพูดดังนั้นฉันจึง
วิ่งไปที่ห้องควบคุม วันถัดมาคนงานชายบอกเล่า
เรื่องราวที่คล้ายกันซึ่งเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน
แต่คราวนี้เขาไม่ก้าวร้าวมาก แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากวันนั้นผู้ควบคุมสัญญาญสตรีคนหนึ่งก็ถูก
ต่อยบนใบหน้าของเธอโดยชายคนเดียวกัน
ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือฉันวิง่ ไปทีห่ อ้ งโดยสาร
แต่เธออยู่ที่นั่นต่อหน้าเขาเพื่อพยายามอธิบาย…” ”
พนักงานขับรถไฟสตรี เม็กซิโกซิตี้
ในระบบขนส่งสาธารณะที่มีการด�ำเนินงานถูกเอาท์ซอร์ส
ให้บริษัทเอกชนหลายแห่ง สายของความรับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยของคนงานอาจไม่ชัดเจน เรื่องนี้ถูกระบุไว้
ในความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ Transmilenio จากการ
สัมภาษณ์ผู้จัดการ Recaudo Bogota S.A.S "ระบบเป็น
ของทุกคนและไม่มีใครเลย" ในขณะที่ Transmilenio
มีความรับผิดชอบต่อการควบคุมงานของผู้รับเหมาและ
ในทางทฤษฎีสามารถก�ำหนดเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
ให้เคารพต่อสิทธิของแรงงาน ในความเป็นจริงไม่มีการ
ตรวจสอบสภาพการท�ำงานของคนงานในหมู่ให้บริการ
เดินรถ มีเพียงแค่การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
เท่านั้น
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นอกจากนีน้ ายจ้างดูเหมือนจะมีความเชือ่ มัน่ ในพฤติกรรม
ของคนงานงานน้อย ตามทีร่ ะบุโดยผูจ้ ดั การของ Recaudo
ทีเ่ ชือ่ ว่าบ่อยครัง้ ทีค่ นงานเป็นคนเริม่ ก้าวร้าวก่อน "ลูกจ้าง
มีความผิดเช่นเดียวกันกับลูกค้า"
เป็นที่เชื่อกันว่านายจ้างไม่ได้พยายามมากเพียงพอที่จะ
ปกป้องคนขับสตรีจากความรุนแรงของผูโ้ ดยสารในเครือข่าย
รถบัส SITP ในโบโกตา โดยไม่มีห้องความปลอดภัย:

่ Transmilenio มีความรับผิดชอบ
“ต่อในขณะที
การควบคุมงานของผู้รับเหมาและ
่ นไขให้กับ
ในทางทฤษฎีสามารถก�ำหนดเงือ
ผู้ประกอบการให้เคารพต่อสิทธิของแรงงาน
ในความเป็นจริงไม่มีการตรวจสอบสภาพการ
ท�ำงานของคนงานในหมู่ให้บริการเดินรถ
มีเพี ยงแค่การตรวจสอบคุณภาพ
การให้บริการเท่านั้น

”

"พนักงานขับรถสตรีหลายคนถูกท�ำร้ายโดย
ผู้ใช้บริการด้วยร่มและมีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่
ศีรษะ สิ่งเดียวที่บริษัทคือบอกให้พวกเขาไปพบ
แพทย์ บริษัทจะไม่ดัดแปลงห้องภายในรถเมล์เพื่อ
ปกป้องพวกเราและยังคงปล่อยให้เราขับรถต่อไป"
พนักงานขับรถสตรี SITP, กรุงโบโกตา
อย่างไรก็ตามในเคปทาวน์บางคนรูส้ กึ ว่าการน�ำระบบ BRT
มาใช้ส่งผลให้สตรีมีโอกาสท�ำงานที่ปลอดภัยในสขาขนส่ง
สาธารณะ อย่างน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับอันตรายจากการ
ขับรถแท็กซี่ พร้อมด้วยรถโดยสารที่ปลอดภัยกว่าพร้อม
พวงมาลัยเพาเวอร์ เลนเฉพาะและการตรวจสอบด้วยกล้อง
วงจรปิด
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5.5 การล่วงละเมิดทางเพศ
การรายงานประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศในเกือบ
ทุกเมืองในการวิจัย คนงานสตรีได้รับประสบการณ์นี้จาก
เพื่ อนร่ ว มงานชายและผู้โดยสาร แต่ก็เ ป็ นความเสี่ ย ง
ส�ำหรับผูโ้ ดยสารสตรีเช่นเดียวกัน ในกรุงไนโรบีมกี ารศึกษา
โดยโฟลน อินนิชิเอทีฟ (Flone Initiative)47 พบว่าการ
ละเมิดทางวาจาเป็นรูปแบบทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ ในการคุกคาม
ต่อผู้โดยสารสตรีและคนงานในระบบขนส่งสาธารณะ
ผู้แทนสหภาพแสดงความคิดเห็นว่า::
“ระบบขนส่งสาธารณะไม่เป็นมิตรกับคนงานและ
ผู้ใช้บริการสตรี และทั้งผู้โดยสารและพนักงาน
ต่างเคยประสบกับการคุกคามมาแล้ว”
ผู้แทนสหภาพแรงงานที่เป็นผู้ชาย กรุงไนโรบี
การยอมรับนี้ส่งผลให้มีการรณรงค์ทั่วไปเพื่อแก้ปัญหา
ความรุนแรงอันเกิดจากเพศสภาพส�ำหรับทัง้ ผูโ้ ดยสารและ
พนักงาน โฟลน อินนิชเิ อทีฟในกรุงไนโรบีทำ� การฝึกอบรม
คนงานขนส่งสาธารณะสตรีเกี่ยวกับวิธีการตอบโต้และ
ตอบสนองต่อความรุนแรงทางเพศ ก่อนหน้านี้ยังมีการ
จัดการรณรงค์สาธารณะต่อต้านการล่วงละเมิดผูโ้ ดยสารสตรี
ในท�ำนองเดียวกันในเมืองเคปทาวน์เอนจีโอซอนเก้เพื่อ
ความยุติธรรมหญิงชายได้รณรงค์ต่อต้านการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อสตรีทผี่ โู้ ดยสารสตรีโดนละเมิดทางเพศจากการ
โดยสารแท็กซี่ ในโบโกตาสตรีร้อยละ 64 เคยประสบกับ
การล่วงละเมิดทางเพศเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะและ
ร้อยละ 35 หลีกเลี่ยงการใช้ระบบ Transmilenio เพราะ
กลัวว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข้อเท็จจริงดังกล่าวท�ำให้
47

ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารสตรี ใ นโบโกตาน� ำ เสนอนโยบายเพื่ อ
ป้ อ งกั น การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศต่ อ การในระบบขนส่ ง
สาธารณะ แม้วา่ จะยังไม่มกี ารตรวจสอบหรือติดตามผล.48
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด ทางเพศในระบบส่ ง
สาธารณะของเม็ ก ซิ โ กซิ ตี้ รั ฐ บาลได้ เ ปิ ด ตั ว บริ ก าร
Atenea ให้บริการรถบัส M1 ในปี 2008 ซึ่งให้บริการรถ
ประจ�ำทางใน 50 เส้นทางส�ำหรับสตรีโดยพนักงานที่เป็น
สตรี วัตถุประสงค์หลักคือเพือ่ ให้รปู แบบการขนส่งทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ในเส้นทางหลักในเมืองทีป่ ราศจากการล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดจากผู้โดยสารเป็นเรื่องปกติส�ำหรับสตรีที่
ท�ำงานในสาขาขนส่งบางต�ำแหน่ง ตัวอย่างเช่น ส�ำหรับ
พนักงานบริการบนรถไฟในกรุงเทพฯ ที่มีหน้าที่ให้บริการ
ผู้โดยสารและจัดเตียงนอน และเธอเผชิญกับการล่วง
ละเมิดทางเพศจากผู้โดยสาร เธอไม่มีที่ทปี่ ลอดภัยส�ำหรับ
การพักผ่อนที่พ้นจากสายตาผู้โดยสาร:
“ฉันไม่มีเตียงส�ำหรับการพักผ่อนบนรถไฟ ฉันต้อง
นอนข้างห้องน�้ำโดยใช้ผ้าปูที่นอนเป็นม่านกั้นเพื่อ
แบ่งพื้นที่ระหว่างผู้โดยสารและตัวเอง”
พนักงานบริการบนรถไฟ กรุงเทพมหานคร
ระบบขนส่งสาธารณะไม่เป็นมิตรกับคนงาน
“และผู
้ใช้บริการสตรี และทั้งผู้โดยสารและ
พนักงานต่างเคยประสบกับการคุกคามมาแล้ว
”
ผู้แทนสหภาพแรงงานที่เป็นผู้ชาย กรุงไนโรบี

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/
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มีเตียงส�ำหรับการพั กผ่อนบนรถไฟ
“ฉันฉัต้นอไม่งนอนข้
่ อนเป็น
างห้องน�ำ้ โดยใช้ผ้าปูทีน
่ ะหว่างผู้โดยสาร
ม่านกั้นเพื่ อแบ่งพื้ นทีร
และตัวเอง

”

พนักงานบริการบนรถไฟ กรุงเทพมหานคร

การวิจยั ก่อนหน้านีเ้ กีย่ วกับการล่วงละเมิดทางเพศได้ระบุ
ว่าสามารถใช้เพื่อบ่งบอกถึงการคัดค้านระหว่างผู้ชายกับ
สตรีที่เข้าสู่งานที่เคยเป็นของ 'ชาย' โดยมีความตั้งใจที่จะ
บีบสตรีออกไป49 เป็นข้อสังเกตในการศึกษานี้ในเม็กซิโก
ซิตี้ที่ผู้ชายรู้สึกอึดอัดกับความคิดที่จะมีสตรีเข้ามาท�ำงาน
ที่เป็นงานของผู้ชายและใช้เป็นกลไกในการรักษาอ�ำนาจ
ของพวกเขา เช่น การสบประมาท การล่วงละเมิด เป็นต้น
ทั ศ นคติ ต ่ อสตรีที่เ ลือกท�ำงานขับรถถูก ถ่ายทอดอย่ า ง
ชัดเจนโดยพนักงานขับรถเมล์ไฟฟ้า:
“ผมเป็นสุภาพบุรุษกับภรรยา ลูกสาว และแม้แต่
หญิงสาวตามท้องถนน แต่บนเส้นทางที่ผมขับรถ....
สตรีรู้ว่าสิ่งแวดล้อมแบบผู้ชายเป็นอย่างไร
เมื่อพวกเขาอยากจะมาท�ำงานที่นี่...มันไม่ใช่ผม
ที่จะต้องเป็นคนเปลี่ยนพฤติกรรม...
พวกเธอต้องการเข้ามาท�ำงานที่นี่ พวกเธอไม่
เหมือนสตรีคนอื่นๆ ผมรู้ว่าพวกเธอเป็นสตรี
ซึ่งไม่เหมือนคนอื่น คุณเข้าใจมั้ย? ถ้าพวกเธอ
ต้องการก็มาสิ”
พนักงานขับรถเมล์ไฟฟ้า กรุงเม็กซิโกซิตี้)

49

ในขณะทีส่ ตรีทกุ คนมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
จากผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงาน ผู้ให้สัมภาษณ์จาก
เม็กซิโกซิตยี้ นื ยันว่าสตรีในต�ำแหน่งทีต่ ำ่� กว่า เช่น พนักงาน
ท�ำความสะอาด คนขับรถแท็กซี่ และคนขับแท็กซี่บน
แพลตฟอร์ม มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์เหล่านี้มากกว่า

นสุภาพบุรุษกับภรรยา ลูกสาว และ
“แม้ผมเป็
แต่หญิงสาวตามท้องถนน แต่บนเส้นทางที่

ผมขับรถ....สตรีรู้ว่าสิ่งแวดล้อมแบบผู้ชาย
่ พวกเขาอยากจะมาท�ำงานทีน
่ .ี่ ..
เป็นอย่างไร เมือ
่ ะต้องเป็นคนเปลีย
่ นพฤติกรรม...
มันไม่ใช่ผมทีจ
่ ี่
พวกเธอต้องการเข้ามาท�ำงานทีน
่ ๆ ผมรู้ว่าพวกเธอ
พวกเธอไม่เหมือนสตรีคนอืน
่ คุณเข้าใจมั้ย?
เป็นสตรีซง
ึ่ ไม่เหมือนคนอืน
ถ้าพวกเธอต้องการก็มาสิ

”

พนักงานขับรถเมล์ไฟฟ้า กรุงเม็กซิโกซิตี้

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.
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้ เพี ยงไม่นานนี้
ว่าระบบ TransMilenio ในกรุงโบโกตาจะถูกสร้างขึน
“ในปีแม้2000
แต่แต่มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีห้องน�ำ้ ไว้ในสถานี
”

5.6 สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
การเข้าถึงห้องน�ำ้ และมีเวลาพักทีเ่ พียงพอเป็นปัญหาถาวร
ส�ำหรับคนงานในสาขาขนส่งสาธารณะ ท�ำให้เกิดความยุง่ ยาก
โดยเฉพาะส�ำหรับสตรี ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนจากสาขา
รถไฟในกรุงเทพมหานคร รายงานว่าห้องน�ำ้ ขาดแคลน ในบาง
กรณีต้องใช้ห้องน�้ำเดียวกันกับผู้โดยสาร ท�ำให้เกิดความ
กังวลเรื่องความสะอาด ในกรณีที่มีการใช้ห้องน�้ำร่วมกับ
ผูโ้ ดยสารปัญหานีเ้ ป็นปัญหาเฉพาะในกรณีพนักงานขับรถไฟ
ใต้ดินที่มีเวลาพัก 10 นาทีเท่านั้น ดังนั้นอาจมีเวลาไม่
เพียงพอทีจ่ ะใช้หอ้ งน�ำ้ พนักงานขับรถไฟฟ้าบีทเี อสคนหนึง่
เชื่อว่าการไม่ได้เข้าห้องน�้ำท�ำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ:
“บางครัง้ ฉันต้องการไปเข้าห้องน�ำ้ แต่ฉนั ยังท�ำหน้าที่
ไม่เสร็จดังนัน้ ฉันต้องอัน้ มันไว้จนกว่าฉันจะเปลีย่ นกะ
ฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ 2 ครัง้ ตัง้ แต่ทำ� งานทีน่ เี่ ป็นมาเป็นเวลา 18 ปี
มันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวด ฉันปัสสาวะเป็นเลือด”
พนักงานควบคุมรถไฟสตรี กรุงเทพมหานคร
แม้ว่าระบบ TransMilenio ในกรุงโบโกตาจะถูกสร้างขึ้น
เพียงไม่นานนี้ ในปี 2000 แต่แต่มันไม่ได้ถูกออกแบบมา
ให้มหี อ้ งน�ำ้ ไว้ในสถานี แต่ได้มกี ารท�ำข้อตกลงอย่างไม่เป็น
ทางการที่จะให้พนักงานใช้ห้องสุขาของธุรกิจขนาดเล็ก
ทีต่ งั้ อยูใ่ กล้กบั สถานี แม้วา่ ข้อตกลงจะไม่คอ่ ยประสบความ
ส�ำเร็จเนือ่ งจากธุรกิจเหล่านีเ้ ปิดหลังจากรถ TransMilenio
เริ่มให้บริการและปิดก่อนที่ TransMilenio จะสิ้นสุดการ
50

บริการในวัน ดังนั้นเมื่อมีการน�ำระบบขนส่งใหม่มาใช้
นี่จึงเป็นโอกาสในการปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่มีอยู่แล้วส�ำหรับคนงานและผู้โดยสาร ในกรุงไนโรบี
ห้องสุขาส่วนใหญ่เป็นของเอกชนและผู้ใช้บริการจะต้อง
จ่ายเงินส�ำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ไม่มีจุดบริการน�้ำ
สะอาดฟรี และคนงานต้องซื้อน�้ำดื่มหรือพกมาจากบ้าน
ท�ำให้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายส�ำหรับคนงาน แน่นอนว่าคน
งานใช้จา่ ยมากถึงร้อยละ 18 ของรายได้ของพวกเขาซึง่ รวม
ค่าใช้จ่ายในการเข้าห้องน�้ำ ซื้อน�้ำดื่ม และค่าโดยสาร
เหมือนผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ50 แผนการส�ำหรับ
โครงสร้างพืน้ ฐานของ BRT นัน้ รวมถึงการให้บริการขัน้ พืน้
ฐานที่อาคารต่างๆ ซึ่งควรรวมถึงห้องน�้ำและน�้ำสะอาด
ส�ำหรับคนงาน รวมถึงส�ำหรับผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ในกรุงไนโรบีห้องสุขาส่วนใหญ่เป็นของ
“เอกชนและผู
้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินส�ำหรับ

การใช้งาน นอกจากนีไ้ ม่มจ
ี ด
ุ บริการน�ำ้ สะอาดฟรี
้ น�ำ้ ดืม
่ หรือพกมาจากบ้าน
และคนงานต้องซือ
ท�ำให้เป็นการเพิ่ มค่าใช้จ่ายส�ำหรับคนงาน
แน่นอนว่าคนงานใช้จ่ายมากถึงร้อยละ 18
่ รวมค่าใช้จ่ายในการ
ของรายได้ของพวกเขาซึง
้ น�ำ้ ดืม
่ และค่าโดยสารเหมือนผู้ใช้
เข้าห้องน�ำ้ ซือ
บริการขนส่งสาธารณะ

”

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.
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6.
เทคโนโลยีใหม่
มาใช้
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ตกรรมทางเทคโนโลยีบางอย่าง เช่น
“เครืไม่อ่ เงจ�ป็นำทีหน่ส่ งสัายตัยว่๋วาอันวัตโนมั
ติท�ำให้คนตกงาน อีกทั้งจากผลการวิจัย
้ ใี้ ห้เห็นว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีบางอย่างนั้นท�ำให้
ในครั้งนีช
แรงงานนอกระบบตกงาน.

”

ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
นัน้ ได้สง่ ผลกระทบมากมายต่อระบบขนส่งสาธารณะในทุก
เมืองที่ได้ท�ำการศึกษา แม้ว่าความเร็วในการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีของแต่ละเมืองนัน้ จะแต่ตา่ งกัน แต่โดย
รวมแล้วเทคโนโลยีน้ันได้เปลี่ยนรูปแบบของการจ�ำหน่าย
ตั๋ว รวมถึงการท�ำงานของยานพาหนะ ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้
เกิดประโยชน์และความท้าทายส�ำหรับคนงาน โดยใน
รายงานส่วนนี้จะเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่
เกีย่ วข้องกับบัตรโดยสารและการเก็บค่าโดยสาร งานด้าน
การขั บ ขี่ , และการพิ จ ารณาถึ ง โอกาสส� ำ หรั บ ระบบ
อัตโนมัติ รวมถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
พนักงานเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี นอกจาก
นี้ยังเน้นถึงความส�ำคัญของการฝึกอบรมคนงานสตรีให้
สามารถเข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่าง
เท่าเทียมกับผู้ชา
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6.1 ระบบจ�ำหน่ายตั๋ว
ไม่เป็นที่สงสัยว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีบางอย่าง เช่น
เครือ่ งจ�ำหน่ายตัว๋ อัตโนมัตทิ ำ� ให้คนตกงาน อีกทัง้ จากผลการ
วิจยั ในครัง้ นีช้ ใี้ ห้เห็นว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีบางอย่าง
นัน้ ท�ำให้แรงงานนอกระบบตกงาน ยกตัวอย่างเช่น การน�ำ
ระบบรถมเมล์ BRT เข้ามาใช้ในเม็กซิโกซิตี้ รวมถึงเครื่อง
จ� ำ หน่ า ยตั๋ ว บริ ก ารตนเอง ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมารถมิ นิ บั ส เป็ น
ผูใ้ ห้บริการเส้นทางเกือบทัง้ หมดทีร่ ถเมล์ BRT วิง่ ผ่าน และ
สตรีเป็นผูพ้ นักงานขับรถร่วม (ปกติจะเป็นคูห่ ขู องพนักงาน
ขับรถ) หรือ ท�ำงานเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึง่ คนงาน
เหล่านีเ้ ป็นแรงงานนอกระบบ เมือ่ มีการน�ำรถเมล์ BRT มาใช้
จึงส่งผลให้แรงงานนอกระบบจ�ำนวนมากตกงาน
ในทางกลับกันเมือ่ คนงานได้รบั ผลกระทบจากระบบอัตโนมัติ
สามารถรวมตั ว กั น เป็ น สหภาพแรงงานซึ่ ง จะสามารถ
ปกป้องงานผ่านการเจรจาข้อตกลงเพื่อย้ายคนงานไปท�ำ
ต� ำ แหน่ ง อื่ น ส่ ว นในกรณี ข องพนั ก งานขายตั๋ ว ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการเปิ ด ตั ว ของเครื่ อ งจ� ำ หน่ า ยตั๋ ว แบบ
บริการตนเองในเม็กซิโกซิตนี้ นั้ คนงานถูกย้ายไปท�ำงานใน
ส�ำนักงานหรือไปท�ำงานเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกด้าน
เครื่องขายตั๋วแทน หรือบางคนก็แจ้งว่าสภาพการท�ำงาน
นั้นดีขึ้น:
“ตอนนี้ฉันมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ไม่รู้วิธี
ในการใช้งานเครื่องอัตโนมัติ โดยในตอนแรกมีคน
จ�ำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ในตอนนี้
ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีกต่อไปแล้ว โดยปกติ
ฉันมักจะท�ำงานหนักมากเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอล
เนื่องจากในช่วงเวลานั้นความต้องการสูงในการ
ใช้บริการจะมีสูงมาก และผู้ใช้บริการเหล่านั้นต่าง
ต้องการความช่วยเหลือ”
คนงานสตรี รถไฟรางเบา เม็กซิโกซิตี้

ในความเป็นจริงมีต�ำแหน่งเสริมเพิ่มเข้ามาหลักจากการ
เปิดตัวเครือ่ งจ�ำหน่ายตัว๋ แบบบริการตนเอง ซึง่ ท�ำงานให้กบั
บริษทั เอาท์ซอร์สทีค่ อยให้บริการในการช่วยเหลือผูใ้ ช้บริการ
ที่มีปัญหาในการใช้บริการ เช่น บัตรถูกบล็อก โดยงานใน
ต�ำแหน่งนี้ส่วนใหญ่เป็นคนงานสตรี และในขณะที่บริษัท
เอาท์ซอร์สไม่สามารถเสนอเงือ่ นไขการท�ำงานทีเ่ หมือนกันได้
บริษทั จึงให้ขอ้ เสนอตารางเวลาทีย่ ดื หยุน่ ซึง่ เหมาะกับคนงาน
สตรีบางคน เช่น ผูท้ เี่ รียนอยูห่ รือผูท้ ตี่ อ้ งรับผิดชอบดูแลเด็กเล็ก
หลักฐานจากเมืองต่างๆ แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความ
พึงพอใจในการมีปฏิสมั พันธ์กบั พนักงานมากกว่ากับเครือ่ ง
จ�ำหน่ายตัว๋ อัตโนมัตแิ ละระบบข้อมูล ดังนัน้ คนงานในส่วนนี้
จึงยังมีจ�ำเป็นอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่เทคโนโลยีน้ันไม่
สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทางเจ้าหน้าที่
ของระบบ BRT ในโบโกตารายงานว่าผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่มี
ความต้องการที่มาจะเติมเงินในบัตรกับพนักงานมากกว่า
เติมเงินกับเครื่องอัตโนมัติ:
“ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ชอบการใช้เครื่องอัตโนมัติ
เพราะว่าตัวเครือ่ งมันไม่ได้ยนื ยันจ�ำนวนเงินทีเ่ รียกเก็บ
และเช่นกันในกรณีที่ตู้มันกินเหรียญการด�ำเนินการ
เพื่อขอเงินคืนนั้นจะต้องใช้เวลานาน จึงส่งผลให้
ผู้โดยสารเหล่านั้นรู้สึกไม่พอใจ โดยพบว่าผู้โดยสาร
ส่วนมากไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะใช้งาน
เครื่องจักรพวกนี้ ”
คนงานสตรี Recaudo Bogota S.A.S
ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นลูกจ้างจากระบบ BRT ของ
กรุงโบโกตาเชื่อว่าเครื่องชาร์จอัตโนมัติส่งผลให้สภาพการ
ท�ำงานดีขึ้น คนงานสตรีส่วนใหญ่ของ Recaudo Bogota
SAS รู้สึกว่าพวกเขาเพิ่มภาระในการท�ำงานโดยช่วยผู้ใช้ที่
ไม่สามารถจัดการได้นอกเหนือจากหน้าที่ของพวกเขา
นอกจากนีพ้ วกเขาพบว่ามีโอกาสทีจ่ ะเกิดความขัดแย้งกับ
ผู้โดยสารมากขึ้นเมื่อเครื่องท�ำงานไม่ถูกต้อง (ดูในกรอบ
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เรื่ อ ง ‘การต่ อ ต้ า นระบบอั ต โนมั ติ ใ นระบบรถ BRT
Transmilenio ในกรุงโบโกตา)
ในท� ำ นองเดี ย วกั น ในกรุ ง เทพมหานครมี ห ลั ก ฐานว่ า
ผูโ้ ดยสารชอบทีจ่ ะติดต่อกับพนักงานมากกว่าการใช้บริการ
เครือ่ งจักรอัตโนมัติ โดยต�ำแหน่งการบริการลูกค้านัน้ ลดลง
พร้อมกับการที่บริษัทว่าจ้างคนงานเอาท์ซอร์สภายโดยใช้
สัญญาชั่วคราวและตู้ที่มีไว้ให้ข้อมูลกับผู้โดยสาร อย่างไร
ก็ตามพนักงานประจ�ำเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของบริษัท
รถไฟยืนยันว่าผู้โดยสารต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่มากกว่า:
“ตู้ที่มีไว้บริการด้านข้อมูลไม่ช่วยฉันเลย (หัวเราะ)
ผู้โดยสารแทบไม่ได้ใช้เลย มันเป็นการเสียเวลาเปล่า
และในบางครั้งพวกเขาไม่สามารถค้นหาสิ่งที่
ต้องการได้ ซึ่งการถามพนักงานนั้นเร็วกว่าเนื่องจาก
พวกเขาจะได้รับค�ำตอบในทันที”
คนงานสตีตำ� แหน่งบริการลูกค้ารถไฟ กรุงเทพมหานคร
ในบางครั้งเทคโนโลยีเองก็เป็นอุปสรรคขัดขวางความ
พยายามในการใช้ระบบอัตโนมัติ ที่สถานีรถไฟใต้ดินกรุง
เม็กซิโกซิตมี้ กี ารพยายาม 3 ครัง้ ทีจ่ ะระบบขายตัว๋ อัตโนมัติ
แต่จากรายงานของคนงานระบุว่าเครื่องจักรมีแนวโน้มที่
จะรวนจนใช้การไม่ได้หรือผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะรู้สึก
อึดอัดกับเทคโนโลยีนี้มาก การเปิดตัวบัตรเติมเงินในปี
2012 แต่สามารถเติมเงินโดยผ่านพนักงานขายตั๋วแทนที่
จะใช้เครื่องเติมเงินอัตโนมัติ นอกจากนี้ในเคปทาวทน์
ระบบบัตรค่าโดยสารบูรณาการ MyConnect ก็ไม่ได้มี
ประสิทธิภาพตามที่ประกาศไว้เพราะมีจุดเติมเงินเพียงไม่
กีแ่ ห่งทีใ่ ห้บริการการเติมเก็บเงินได้ ท�ำให้เมืองมีคา่ จ่ายใช้

51

สู ง ขึ้ น เดิ ม ที บ ริ ษั ท ลู เ มน เทคโนโลยี (Lumen
Technologies) ได้ท�ำสัญญาว่าจ้างให้บริการงานระบบ
ไอทีสำ� หรับศูนย์ควบคุมทีต่ รวจสอบบริการของรถ MyCiti
แต่ต้องยกเลิกสัญญาตั้งแต่ต้นปี 2015 เนื่องจากระบบมี
ประสิทธิภาพที่ต�่ำ
ปัจจุบันในเคปทาวน์ได้มีการพยายามที่จะน�ำระบบ 'เปิด'
มาใช้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอิสระหลายรายที่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อการช�ำระเงิน เช่น การใช้
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ สายข้อมือ บัตรธนาคาร
และอืน่ ๆ เมืองนีย้ งั ต้องการทีจ่ ะน�ำระบบตัว๋ ทีส่ ามารถจ่าย
ค่าโดยสารได้ทุกบริการทั้งรถไฟ รถเมล์ รถแท็กซี่ และ
ระบบ MyCiti ซึ่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีเหล่านี้มีผลก
ระทบต่อการจ้างงานของคนงานสตรีเนื่องจากแคชเชียร์
เงินส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นสตรี
กฐานจากเมืองต่างๆ แสดงให้เห็นว่า
“ผู้โหลัดยสารมี
ความพึ งพอใจในการมีปฏิสัมพั นธ์
่ งจ�ำหน่าย
กับพนักงานมากกว่ากับเครือ
ตั๋วอัตโนมัติและระบบข้อมูล ดังนั้นคนงานใน
้ ึงยังมีจ�ำเป็นอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่
ส่วนนีจ
เทคโนโลยีน้น
ั ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

”

นโยบายทางการเมืองในกรุงไนโรบีน้ันสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ ลดการจ่ า ยเงิ นสด 51,52 โดยในปี 2014
รัฐบาลได้พยายามที่จะร่วมมือกับทางผู้ประกอบการด้าน
ขนส่งสาธารณะ และธนาคารเพื่อแนะน�ำบัตรช�ำระเงินค่า
โดยสารแทนเงินสดโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดการช�ำระเงิน
ด้วยเงินสดเพื่อลดการทุจริตและกลุ่มผู้มีอิทธิพล อย่างไร

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
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Nairobi Business Monthly (2015). Cashless PSV fare system spawns new jobs for youth. Accessed at http://www.
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ก็ตามมันล้มเหลวเนือ่ งจากการต่อต้านจากสหภาพแรงงาน
ขนส่ ง สาธารณะหลายแห่ ง และความขั ด แย้ ง ทางด้ า น
ผลประโยชน์บางอย่างของธนาคาร ซึ่งต่อมาก็เกิดบัตร
เอนกประสงค์ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ (บัตร Huduma)
โดยมีไว้ใช้ส�ำหรับการช�ำระค่าบริการภาครัฐรวมถึงค่า
โดยสารด้วย53 การช�ำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสหภาพแรงงานขนส่งเนือ่ งจากท�ำหิเกิดความ
ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถและค่าโดยสารไม่ถูกปล้นและ
ทุจริต สหภาพแรงงานแย้งว่าการช�ำระเงินด้วยบัตรเงินสด
ท�ำให้เงินทุกบาทเข้าบริษัทไม่เหมือนการช�ำระด้วยเงินสด
ด้วยเหตุนที้ างบริษทั จะมีเงินมากขึน้ เพือ่ ใช้ในการปรับปรุง
สภาพการท�ำงาน ผู้ให้บริการบางรายอนุญาตให้ลูกค้า
ช�ำระเงินผ่านแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือเช่น Safaricom
Mpesa บริการ Paybill และ Ejijipay แม้ว่าผู้ให้บริการ
ส่วนใหญ่ยงั คงให้ลกู ค้าสามารถใช้การช�ำระเงินด้วยเงินสด

้ นักงานยังพบว่าเครือ
่ งอัตโนมัติ
พ
“มีโนอกจากนี
่ ะเพิ่ มความขัดแย้งระหว่างพนักงาน
อกาสทีจ
่ เครือ
่ งท�ำงานผิดพลาด
กับผู้โดยสารได้เมือ
”

ประโยชน์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอื่นๆ จาก
การใช้บตั รเงินสดท�ำให้ไม่ตอ้ งมีการใช้กล่องเหรียญ เครือ่ ง
จ�ำหน่ายตั๋วอัตโนมัติถูกน�ำมาใช้หลังการแนะน�ำระบบ
อัตโนมัตใิ นรอบทีผ่ า่ นทัง้ ในระบบรถไฟ และรถไฟใต้ดนิ ใน
กรุงเทพมหานคร แต่การต้องถือกล่องใส่เหรียญทีห่ นักจาก
เครือ่ งจ�ำหน่ายตัว๋ นัน้ เป็นสาเหตุของอาการปวดหลังในหมู่
พนักงานทีเ่ ก็บค่าโดยสารจากตูอ้ ตั โนมัติ เพือ่ แก้ไขปัญหานี้
บริษทั ได้มกี ารจัดหาเข็มขัดพยุงหลังให้พนักงานหลังจากที่
สหภาพแรงงานท�ำงานเรียกร้อง
งว่าการช�ำระเงินด้วยบัตร
“เงิสหภาพแรงงานแย้
นสดท�ำให้เงินทุกบาทเข้าบริษัทไม่เหมือนการ
ช�ำระด้วยเงินสด ด้วยเหตุนท
ี้ างบริษัทจะมีเงิน
้ เพื่ อใช้ในการปรับปรุงสภาพการ
มากขึน
ท�ำงาน.

”

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/.

70

Future of Work report -TH.indd 70

23/05/2019 15:33:10

การต่อต้านระบบอัตโนมัติของ
TRANSMILENIO ในกรุงโบโกตา
ระบบรถเมล์ BRT ของกรุ ง โบโกตา คื อ
Transmilenio ได้เปิดตัวระบบบัตรช�ำระเงิน
แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ส� ำ ห รั บ ใ ช ้ บ ริ ก า ร
Transmilenio และ SITP ทั้งหมด โดยบัตรนี้
จะสามารถซื้อและเติมเงินได้ที่สถานีโดยใช้
อุปกรณ์ช่วยเติมเงินอัตโนมัติหรือ ACD มี
บริการเครื่องส�ำหรับเติมเงินด้วยตนเองหรือ
จะเติมเงินได้ที่เคาน์เตอร์จ�ำหน่ายตั๋ว อย่างไร
ก็ตามคนงานเก็บตั๋วที่ Recaudo Bogota
S.A.S ซึง่ เป็นบริษทั รับเหมาด�ำเนินการด้านตัว๋
โดยสารในสถานีรถเมล์ Transmilenio พบว่า
ผู ้ โ ดยสารต้ อ งการใช้ พ นั ก งานมากกว่ า
เครือ่ งจักรส�ำหรับการซือ้ บัตร และการเติมเงิน
ซึ่งท�ำงานได้เร็วกว่าและง่ายกว่านอกจากนี้
พนักงานยังพบว่าเครือ่ งอัตโนมัตมิ โี อกาสทีจ่ ะ
เพิ่ ม ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งพนั ก งานกั บ
ผู้โดยสารได้เมื่อเครื่องท�ำงานผิดพลาด
แน่นอนว่าส�ำนักงานตรวจสอบ องค์กรก�ำกับ
ดู แ ลได้ ร ะบุ ค วามไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของงาน
ธุรการเกีย่ วกับการบริการของ Transmilenio
และบริษทั รับเหมา ผลทีต่ ามมาคือมีการพัฒนา
ข้อแนะน�ำซึ่งรวมถึงความจ�ำเป็นในการจ้าง
พนั ก งานเพิ่ ม โดยเฉพาะพนั ก งานเก็ บ
ตั๋วโดยสารเนื่องจากปริมาณผู้ใช้บริการ
สิ่งที่น่าสนใจคือ Recaudo Bogota S.A.S
อ้างตัวเองว่าเป็นบริษทั เทคโนโลยี และมองว่า
คนงานสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ช่วยเติมเงิน
อัตโนมัติ หรือ ACD วิเวียน เอคอสต้า คนงาน
จ� ำ หน่ า ยตั๋ ว โดยสารและเป็ น ประธาน
SintraRecaudo สหภาพแรงงานทีเ่ ป็นผูแ้ ทน
คนงานของ Recaudo Bogota S.A.S รายงานว่า:

“ในการประชุมล่าสุดกับผูจ้ ดั การ [ของ
Recaudo] พวกเขาบอกเป็นนัยว่าพวกเขา
ก�ำลังจะใช้อปุ กรณ์ดงั กล่าวในทุกสถานี
ยกตัวอย่างเช่นในทุกสถานีจะใช้คนงาน
เพียงคนเดียวเท่านั้นเพื่อควบคุมการ
เข้าออกสถานีและให้การช่วยเหลือผูใ้ ช้
ในการเติมเงินบัตรโดยใช้เครือ่ ง ACD ใน
ฐานะส่วนหนึง่ ของแผนน�ำร่องเพือ่ ประเมิน
ว่าจะใช้งานอย่างไร โดยทาง Recaudo
Bogota S.A.S สัง่ ให้คนงานทีส่ ถานีบาง
แห่งเรียกเติมบัตรนอกเคาน์เตอร์ขายตัว๋
พร้อมอุปกรณ์คมู่ อื ท�ำให้เสีย่ งต่อการถูก
ปล้นหรือท�ำเงินหาย”
แม้ ว ่ า ในขณะนี้ ยั ง ไม่ มี แ ผนอย่ า งละเอี ย ด
ส�ำหรับการน�ำระบบอัตโนมัติมาใช้เพิ่มเติมใน
ระบบการขนส่งสัญญาระหว่าง Transmilenio
และ Recaudo Bogota S.A.S ชีใ้ ห้เห็นว่าควร
มีการพัฒนาเมื่อจ�ำเป็นเพื่อก�ำหนดระดับการ
บริการ SintraRecaudo ได้มีการหารือใน
ประเด็นของเทคโนโลยี และระบบอัตโนมัติ
เพื่อหาทางเลือกอื่นที่อาจรวมถึงการเจรจา
การย้ายถิน่ ฐานของคนงานไปยังงานอืน่ ๆ เช่น
การธุรการหรือแม้กระทัง่ การเป็นพนักงานขับ
รถ อย่างไรก็ตามความคืบหน้านัน้ เป็นไปอย่าง
ช้าๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Recaudo Bogota
S.A.S ไม่สามารถหาเครื่องจักรที่เชื่อถือได้
อย่างเหมาะสม SintraRecaudo ได้จัดตั้งตัว
เองเป็นสหภาพแรงงานเพือ่ ต่อสูก้ บั ความกังวล
ของคนงานสตรีสว่ นใหญ่ของ Recaudo (ดูกร
อบเรื่อง ‘การจัดแรงงานสตรีในโบโกตาโดย
สหภาพแรงงานSintraRecaudo) และจะช่วย
แก้ไขปัญหาข้อกังวลได้อย่าสต่อเนื่องและต่อ
ต้านการสูญเสียงาน
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่ ก่อนในรถมินิบัสนั้นพนักงานสตรีเป็นผู้ควบคุมตารางเวลาของรถบัส แต่ไม่มีการ
อ
“รับเมืรองหน้
่ านนีอ
้ ย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงไม่ต�ำแหน่งงานนีใ้ นระบบใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น
าทีง
ITS ยังรวมถึงการนับจ�ำนวนผู้โดยสารโดยอัตโนมัติซง
ึ่ เป็นต�ำแหน่งงานทีไ่ ม่เป็นทางการ
่ มักเป็นสตรี
ด�ำเนินการโดยผู้ค้าริมทางซึง

”

6.2 แรงผลักดัน
เป็นทีเ่ ชือ่ กันว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีจำ� นวนหนึง่ ได้รบั
การปรับปรุงเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่การการขับขี่
ส�ำหรับสตรี เช่น การเปิดตัวพวงมาลัยพาวเวอร์ การรักษา
ความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดในห้องโดยสารทีเ่ ชือ่ มต่อ
โดยตรงกับศูนย์ควบคุม และค่าโดยสารที่ไม่ใช้เงินสด
อย่างไรก็ยังคงมีข้อมูลด้านลบจากผลการวิจัยในเมือง
เคปทาวน์ แม้จะมีกล้องรักษาความปลอดภัยแต่การตอบสนอง
จากเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้นคนขับสตรี
คนเดียวอาจยังคงมีความเสีย่ งจากผูโ้ ดยสารชายตอนกลางคืน
นอกจากนีค้ วามจริงทีว่ า่ การเก็บค่าโดยสารไม่ได้เป็นความ
รับผิดชอบของพนักงานขับรถอีกต่อไปแล้ว ซึง่ อาจจะส่งผล
กระทบต่อการให้คะแนนงาน และอัตราค่าจ้างในท้ายทีส่ ดุ
นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการจับตามองคนงานของ
ฝ่ายบริหาร ยิ่งไปกว่านั้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บค่า
โดยสารทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ
อีกต่อไปสามารถส่งผลกระทบต่อการให้คะแนนการท�ำงาน
ซึ่งจะสะท้อนถึงอัตราค่าจ้าง ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการ
ออกแบบรถโดยสาร MyCiti ซึ่งไม่มีประตูส�ำหรับคนขับ
เหมือนรถประจ�ำทางแบบดั้งเดิม ซึ่งหมายความว่าผู้ขับขี่
ใช้ประตูเดียวกับผู้โดยสารซึ่งอาจสร้างปัญหาด้านความ
ปลอดภัยได้
มีการพัฒนาในระบบอัตโนมัติรวมถึงระบบการตรวจสอบ
การจราจรทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุงการบริการโดยการ

ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความแออัด และเหตุการณ์
การจราจรอื่นๆ ในเม็กซิโกซิตี้ได้มีการน�ำระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (ITS) มาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการบนรถ
โดยสารของบริษัท และระบบ BRT เมื่อก่อนในรถมินิบัส
นั้นพนักงานสตรีเป็นผู้ควบคุมตารางเวลาของรถบัส แต่
ไม่มีการรับรองหน้าที่งานนี้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงไม่
ต�ำแหน่งงานนี้ในระบบใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ITS ยังรวมถึง
การนับจ�ำนวนผู้โดยสารโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นต�ำแหน่งงาน
ที่ไม่เป็นทางการด�ำเนินการโดยผู้ค้าริมทางซึ่งมักเป็นสตรี
แม้วา่ จะมีเทคโนโลยีในรูปแบบอืน่ ๆ เข้ามาก็ตามแต่คนงาน
กลับคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดความขัดข้องใจและความไม่พอใจของผู้โดยสารใน
โบโกตาซึ่งมักจะโทษเป็นความผิดของพนักงานขับรถ ใน
กรุงโบโกตารถเมล์ TransMilenio และรถเมล์ SITP มี
หน่วยเกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล (หน่วยลอจิคอล) ซึ่ง
ส่งข้อมูลระหว่างรถโดยสารทีว่ งิ่ ในระยะไกลท�ำให้ผคู้ วบคุม
สามารถก�ำกับการบิรการ อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์
พนกงานขั บ รถก็ พ บว่ า ระบบตรวจสอบบางอั น ไม่ มี
ประสิทธิภาพ:
"บางครัง้ ฉันต้องลงจากรถเนือ่ งจากผูโ้ ดยสารจ้องทีจ่ ะ
เข้ามาท�ำร้ายฉันเพราะรถใช้เวลานานในการเดินทาง
ตามเส้นทางที่ก�ำหนด จนฉันต้องลงจากรถเมล์แล้ว
ขอความช่วยเหลือจากเพือ่ นร่วมงานทีข่ บั รถตามมา"
พนักงานขับรถเมล์สตรี SITP กรุงโบโกตา
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"หน่วยลอจิคอล" ยังถูกใช้เพือ่ ส่งข้อความไปยังพนักงานขับรถ
และมีไว้สำ� หรับคนขับเพือ่ รายงานข้อผิดพลาดทางเทคนิค
แต่ตามที่พวกคนขับรายงานคือเมื่อมีการรายงานความ
บกพร่องไปสิง่ เดียวทีไ่ ด้รบั ค�ำตอบกลับมาก็คอื ให้ขบั รถต่อไป
และหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับอีกด้วย
ในเมืองเคปทาวน์ระบบการจัดการด้านจราจรแบบเรียลไทม์
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีได้ ดังนัน้ จึงจะไม่มี
การขยายระบบนี้ตามข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลที่ท�ำงานใน
บริษัท:
“เมือ่ พนักงานขับรถสามารถใส่หมายเลขบล็อกของตน
และตัวเลขไปปรากฏขึน้ ทีศ่ นู ย์ควบคุมศูนย์การจัดการ
การขนส่ง (TMC) และพวกเขาสามารถเห็นพนักงาน
ขับรถพวกเขาสามารถติดตามพนักงานขับรถเพื่อดู
ตารางเวลาที่ก�ำหนดและยังสามารถสื่อสารกับ
ผู้โดยสารได้ผ่านไมโครโฟน และแม้แต่ TMC ก็
สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เส้นทางเพราะว่าถ้าพวกเขารับรู้ได้ว่าอาจจะมี
เหตุการณ์ความไม่สงบทางสังคมหรือเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง พวกเขาก็จ�ำเป็นต้องให้
พนักงานขับรถเปลี่ยนเส้นทาง โดยส่วนตัวฉันคิดว่า
เมื่อถึงระยะที่พวกเราจะไม่จ�ำเป็นต้องมีพนักงาน
ระดับหัวหน้างานหลายคน ซึ่งระยะนั้น คือเทศบาล
เมืองต้องการเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้น ตอนนี้เรา
ให้บริการเป็นปีที่หกแล้วและพวกเรายังไปไม่ถึงจุด

ที่ฮาร์ดแวร์สทั้งหมดสามารถท�ำงานได้ปกติและ
จ�ำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต เช่น ไวฟาย
และการเชือ่ มต่ออืน่ ๆ เป็นปัญหาซอฟแวร์ทตี่ อ้ งแก้ไข
ดังนัน้ เราจึงยังไปไม่ถงึ จุดนัน้ ฉันไม่คดิ ว่าภายใน 5 ปี
ข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเทคโนโลยีที่
จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน...อย่างน้อย”
ผู้จัดการบริษัทเดินรถส�ำหรับ BRT เมืองเคปทาวน์
บริษทั บางแห่งในกรุงไนโรบีใช้เทคโนโลยีผา่ นทางโทรศัพท์
มือถือซึ่งง่ายกว่า ราคาถูกกว่า และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้
มีการปรับปรุงการรายงานการจราจรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะ
ของพวกเขาจะไม่ตดิ ขัดในการจราจร เช่น การใช้โปรแกรม
WhatsApp
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่ ะโน้มน้าวให้คนงานสตรีทท
งมีโอกาสทีจ
ี่ �ำงานในสาขาขนส่งสาธารณะได้
“เข้สหภาพแรงงานจึ
่ งหญิงชายของ
าร่วมฝึกอบรมในการอบรม BRT เพื่ อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเรือ
่ �ำหนด.
เคนยาปี 2010 และยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามรูปแบบทีก
”

6.3 การฝึกอบรม
จากการสัมภาษณ์เกีย่ วกับศักยภาพของระบบ BRT ทีก่ รุง
ไนโรบี ผู้ให้สัมภาษณ์มีความหวังเกี่ยวกับ BRT ระบบใหม่
ว่าจะสร้างโอกาสในการท�ำงานให้แก่คนงานสตรี คาดว่า
BRT ปรับสถานะการจ้างงานสตรีจากเป็นแรงงานนอก
ระบบไปสู่แรงงานในระบบและจะสร้างความมั่นคงด้าน
การท�ำงานให้แก่สตรี และลดจ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานรวมถึง
ลักษณะงานทีล่ อ่ แหลมของสตรี งานจะถูกออกแบบมาให้
เหมาะกั บ คนงานสตรี เช่ น พนั ก งานขั บ รถสตรี แ ละ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร รวมถึงงานตั๋ว การจอง การ
ท�ำความสะอาด การบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร การบัญชี ฝ่าย
ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ การตลาดและข้ อ มู ล การสื่ อ สารและ
เทคโนโลยี (ICT) งานจัดการแอปพลิเคชั่น เทคโนโลยีจึง
จะสร้างงาน ตามการสังเกตุการณ์ของผู้จัดการบริษัท
แพลตฟอร์ม:
“เทคโนโลยีไม่ได้ท�ำให้คนตกงานเนื่องจาก
เทคโนโลยียงั ต้องมีการจัดการโดยใช้คนไม่ใช่หนุ่ ยนต์
ในความคิดของผมพนักงานจะไม่ตกงาน”
ผู้จัดการบริษัทรถแท็กซี่ กรุงไนโรบี
ระบบแบบใหม่ควรสร้างโอกาสให้กับสตรีได้ท�ำงานใน
ระบบด้านไอที อย่างไรก็ตามสตรีจะได้รับประโยชน์ก็ต่อ
เมื่อพวกเขามีทักษะที่จ�ำเป็นก่อน ดังนั้นการฝึกอบรมจึงมี
ความส�ำคัญอย่างมาก

จากการสัมภาษณ์คนงานสตรีในกรุงไนโรบีมเี พียง 6 ใน 29
คนเท่ า นั้ น ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น
พนักงานขับรถ อบรมเรือ่ งของการจัดการธุรกิจ บัญชี หรือ
การบริหารความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้ความ
กังวลเกีย่ วกับการขาดการฝึกอบรมจึงถูกพูดถึงอีกครัง้ โดย
สตรีในสาขาขนส่งซึง่ ก็มหี ลักสูตรการฝึกอบรมทีจ่ ดั ท�ำโดย
โฟลน อินนิชิเอทีฟ (Flone Initiative) (ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยุติ
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในพื้นที่สาธารณะ) กลุ่ม
ซึ่งเชื่ออาจถูกพิจารณาว่าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอส�ำหรับ
งาน BRT
บางครั้งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ต้ง
ั ข้อสังเกตว่า
“พระราชบั
ญญัติด้านความยุติธรรมในการ

่ ้องมีผู้แทน
จ้างงานและความจ�ำเป็นทีต
่ �ำงานทีห
่ ลากหลายส่งผลให้เกิดผล
สถานทีท
่ ามมาแบบไม่ได้ต้ง
ทีต
ั ใจ ผู้ให้สัมภาษณ์จาก
สหภาพแรงงาน SATAWU แย้งว่าในบางครั้ง
่ นต�ำแหน่งเร็วเกินไปและใน
สตรีได้รับการเลือ
่ ุดก็ล้มเหลว ในบางครั้งการฝึกอบรม
ท้ายทีส
่ �ำเป็นนั้นยังไม่
และการเพิ่ มขีดความสามารถทีจ
่ บุคคลนั้นได้รับการเลือ
่ น
เสร็จสิ้นแต่เมือ
ต�ำแหน่งและท�ำผิดพลาดพวกเขาก็ถูกไล่ออก
่ สิ่งเหล่านีแ
้ สดงให้เห็นถึง
ในทันที ซึง
ความส�ำคัญของการฝึกอบรมและประสบการณ์
ในการท�ำงานจริงทีเ่ พี ยงพอ

”
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ผลการหารือระหว่างหน่วยงานบริหารนครหลวงไนโรบี
และหน่วยงานด้านการขนส่ง ซึ่งทั้งสองยืนยันว่าจะมีการ
ฝึกอบรมส�ำหรับพนักงาน BRT เรื่องการด�ำเนินงาน BRT
โดยการฝึกอบรมจะด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานการขนส่ง
และความปลอดภัยแห่งชาติ ดังนั้นสหภาพแรงงานจึงมี
โอกาสที่จะโน้มน้าวให้คนงานสตรีที่ท�ำงานในสาขาขนส่ง
สาธารณะได้เข้าร่วมฝึกอบรมในการอบรม BRT เพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเรือ่ งหญิงชายของเคนยาปี 2010
และยุทธศาสตร์การปฏิบัติตามรูปแบบที่ก�ำหนด
ในเมืองเคปทาวน์มกี ารใช้กลยุทธ์ดา้ นการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่
จ�ำนวนพนักงานขับรถสตรีใน MyCiti โดยหนึ่งในบริษัทที่
เดินรถให้ระบบบริษทั ทีบาร์ท (TBART) มีขอ้ สังเกตว่าสตรี
มี โ อกาสน้ อ ยที่ จ ะมี ใ บขั บ ขี่ ดั ง นั้ น จึ ง ใช้ ก ารขอรั บ การ
สนับสนุนการฝึกอบรมผู้น�ำจากหน่วยงานด้านการขนส่ง
จากเจ้าหน้าทีก่ ารศึกษาและการฝึกอบรมเพือ่ ฝึกอบรมสตรี
ได้รบั ใบอนุญาต โดยผูน้ ำ� จะได้รบั การจัดสรรในอัตราส่วนที่
80:20 สตรีต่อผู้ชาย ตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุไว้สัดส่วน
ของสตรีทที่ ำ� งานเป็นพนักงานขับรถเมล์อยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่า
ร้อยละ 40 ในขณะทีส่ ตรีบางคนว่างงานก่อนหน้านี้ บางคน
เคยท�ำงานเป็นพนักงานขับรถในบริบทอื่นๆ ที่ไม่จ�ำเป็น
ต้องมีใบขับขี่งานหนัก เช่น ในการท่องเที่ยว นี่สามารถ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ
การสรรหาคนก่อนหน้านี้ของการจ้างคนขับแท็กซี่ซึ่งเป็น
ผู้ชายส่วนใหญ่

ฃบางครั้งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติ
ด้านความยุตธิ รรมในการจ้างงานและความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมี
ผู้แทน สถานที่ท�ำงานที่หลากหลายส่งผลให้เกิดผลที่ตาม
มาแบบไม่ได้ตั้งใจ ผู้ให้สัมภาษณ์จากสหภาพแรงงาน
SATAWU แย้งว่าในบางครั้งสตรีได้รับการเลื่อนต�ำแหน่ง
เร็วเกินไปและในท้ายที่สุดก็ล้มเหลว ในบางครั้งการฝึก
อบรมและการเพิม่ ขีดความสามารถทีจ่ ำ� เป็นนัน้ ยังไม่เสร็จสิน้
แต่เมื่อบุคคลนั้นได้รับการเลื่อนต�ำแหน่งและท�ำผิดพลาด
พวกเขาก็ถูกไล่ออกในทันที ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการ
ท�ำงานจริงที่เพียงพอ
่ ู้ให้สัมภาษณ์ในเมืองเคปทาวน์ระบุไว้
ผ
“สัดตามที
ส่วนของสตรีทท
ี่ �ำงานเป็นพนักงาน

ขับรถเมล์อยู่ในระดับต�ำ่ กว่าร้อยละ 40
่ ตรีบางคนว่างงานก่อนหน้านี้
ในขณะทีส
บางคนเคยท�ำงานเป็นพนักงานขับรถในบริบท
่ ๆ ทีไ่ ม่จ�ำเป็นต้องมีใบขับขีง
่ านหนัก
อืน
่ ว นีส
่ ามารถแสดงให้เห็น
เช่น ในการท่องเทีย
่ นแปลงจากรูปแบบ
อย่างชัดเจนถึงการเปลีย
้ องการจ้างคนขับ
การสรรหาคนก่อนหน้านีข
่ ง
แท็กซีซ
ึ่ เป็นผู้ชายส่วนใหญ่

”
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ข้อเสนอในการน�ำรถโดยสารไฟฟ้า
มาใช้งานในกรุงเม็กซิโกซิตี้
โครงการนี้ได้แนะน�ำเส้นทางเดินรถโดยสารเส้นใหม่
บน Eje 8 Sur (หนึ่งในถนนสายหลักเข้าสู่เมือง) ซึ่งมี
เพี ย งรถเมล์ ไ ฟฟ้ า วิ่ ง อยู ่ โ ดยมี เ ลนจั ก รยานข้ า งๆ
โครงการนี้ก�ำลังได้ค�ำยกย่องในแง่ประโยชน์ด้านสิ่ง
แวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการนี้เป็น
โครงการแรกในหลายๆโครงการเกี่ยวกับช่องทาง
รถโดยสารตามวิสยั ทัศน์ทวี่ างไว้เพือ่ ด�ำเนินการช่องทาง
ส�ำหรับรถโดยสารไฟฟ้า ข้อเสนอเส้นทาง “ไร้ซึ่ง
มลพิษ” เป็นเส้นทางยาว 22 กิโลเมตรและคาดว่าจะ
ให้บริการประมาณ 160,000 เที่ยวต่อวัน54 จากแผน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานส�ำหรับ
การพัฒนาเมืองและความหนาแน่นตามเส้นทาง ซึง่ รถ
โดยสารไฟฟ้าจะมาแทนที่รถเมล์ที่ได้รับสัมปทานซึ่ง
ปัจจุบนั รถเมล์วงิ่ ไปทัว่ เส้นทาง แต่แผนดังกล่าวมีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อการกลับมาของรถเมล์ไฟฟ้าที่
จะมาใช้ เ ส้ น ทางที่ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น
เรียบร้อยแล้ว การพัฒนาเส้นทางเริ่มต้นในปี 2014
และในปี 2016 หน่วยงานด้านการเงินของเมือง (C40
Cities Finance Facility) ได้มอบเงินจ�ำนวนมากถึง
“1 ล้านเหรียญส�ำหรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค” 55
ปัจจุบนั ก�ำลังมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
โครงการนี้ มี รู ป แบบที่ โ ดดเด่ น ในด้ า นของ "ความ
ยัง่ ยืน" และ "ความทันสมัย" จากทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านการ
ขนส่งได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งพบว่าโครงการ “มีวิสัยทัศน์
ครอบจักรวาลและต้องใช้มนต์วเิ ศษ เนือ่ งจากโครงการนี้
บู ร ณาการทุ ก สิ่ ง เข้ า ด้ ว ยกั น ไม่ ว ่ า เป็ น เทคโนโลยี
สะอาด การเดินทางอย่างยัง่ ยืน (เลนจักรยาน - รถบัส)
ความปลอดภัยทางถนน และการพัฒนาพื้นที่เมือง“
อีกทั้งยังตั้งใจที่จะ “ลดการปล่อยมลพิษที่เป็นควัน

เสียง และอุบตั เิ หตุให้เป็นศูนย์” เป็นการเปิด “โอกาส
ในการสร้างเมืองทีส่ วยงามและทันสมัย ดังนัน้ ผูค้ นไม่
จ�ำเป็นต้องอยู่ในรถเมล์ที่เก่าๆ และล่าช้าอีกต่อไป”
ที่มาพร้อมกับวิสัยทัศน์นี้ คือ รูปแบบการด�ำเนินงาน
โดยบริษัทต่างๆที่เป็นความร่วมมือกับรัฐบาล โดยมี
การโอนการด�ำเนินงานรถโดยสารทีเ่ จ้าของเป็นขับเอง
ไปสูผ่ ใู้ ห้บริการในเส้นทาง ซึง่ จะเป็นการให้บริการทีด่ ี
ขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส�ำหรับผู้โดยสาร
อย่ า งไรก็ ต ามพวกเราอาจจะมองข้ า มมุ ม มองของ
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ และในประเด็น
หญิงชายโดยส่วนใหญ่จะเน้นถึงประโยชน์ของสตรีใน
ฐานะผูใ้ ช้บริการมากกว่าการเป็นคนงาน การประเมิน
ความเป็นไปได้ทกี่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูน่ นั้ ให้ความส�ำคัญ
ประเด็ น ด้ า นเทคนิ ค และการวิ จั ย พบว่ า ไม่ มี ก าร
ประเมินผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับคนงานทัง้ ในเชิงบวก
หรือเชิงลบ ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะมีปัญหาที่ยังไม่ได้
แก้ไขเกี่ยวกับการก�ำจัดแบตเตอรี่และปริมาณเงิน
ลงทุนจ�ำนวนมากที่มีรูปแบบทางการเงินที่ซับซ้อน
คนงานส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตการ
ท�ำงานของตนเอง ก่อนอื่นในเรื่องของรถเมล์ใหม่มี
แนวโน้มทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยส�ำหรับการบริหาร
จัดการรถ เช่น กล้องวงจรปิด ต�ำแหน่งยานพาหนะ
และเคาน์เตอร์ผโู้ ดยสาร การเปลีย่ นแปลงเหล่านีเ้ ป็น
ภัยคุกคามต่อแรงงานนอกระบบในบทบาทต่างๆ เช่น
การควบคุมตารางเวลารถโดยสาและการเรียกผูโ้ ดยสาร
หลายๆ คนเป็นสตรี รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่สามารถ
ขึน้ รถเมล์เพือ่ ขายของได้ การเปลีย่ นแปลงอีกประการ
หนึง่ คือการเปลีย่ นจากการใช้รถโดยสารทีเ่ จ้าของวิง่ รถ

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
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เองไปเป็นบริษทั รับเหมาช่วง ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็นเจ้าของ
รถเองจะถูกแทนที่ หรือย่างน้อยจะถูกโยกย้ายไปวิ่ง
เส้นทางรอง บริษัทที่ก่อตั้งใหม่ เช่น บริษัทที่ก่อตั้ง
ส� ำ หรั บ ระบบ BRT มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะต่ อ ต้ า น
สหภาพแรงงาน การแนะน�ำบริษัทเอกชนที่ขาดการ
ท�ำงานแบบเป็นมิตรกับคนงานไปสูร่ ถไฟฟ้าเป็นอีกหนึง่
ในความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส�ำหรับคนงานที่ปัจจุบัน
ท�ำงานกับรถเมล์ไฟฟ้า (trolleybus) แม้ก�ำลังมีการ
พิจารณาน�ำรถเมล์ไฟฟ้าทีท่ นั สมัยมาใช้ในเส้นทางคนงาน
ปัจจุบนั ก็กงั วลเกีย่ วกับการโยกย้ายไปท�ำงานทีล่ อ่ แหลม
หรือเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่คุ้นเคย จากประสบการณ์ที่
ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น การให้รางวัลรถแท็กซี่ไฟฟ้า
ไปเป็น STE ในปี 2013 คนงานใหม่อาจจะถูกจ้างงาน
ทีไ่ ม่ถกู ครอบคลุมในข้อตกลงสภาพการจ้าง นอกจากนี้
อาจมีภยั คุกคามต่อคนงานปัจจุบนั จากการจ้างเหมาช่วง
หรือ เอาท์ซอร์สทีจ่ ะท�ำให้ขอ้ ตกลงและสภาพการจ้าง
แย่ลง หรือยกเลิกรายละเอียดข้อตกลงทีส่ หภาพแรงงาน
ได้เจรจาต่อรองไว้
ส�ำหรับแรงงานสตรีภัยคุกคามที่ส�ำคัญคือเครื่องเก็บ
ค่าโดยสารอัตโนมัติ ลูกจ้างสตรีส่วนใหญ่ของรถเมล์
ไฟ้ฟ้า (ร้อยละ 55) ท�ำงานในต�ำแหน่งสนับสนุนการ
ให้บริการเดินรถและการเก็บเงิน ในขณะที่ระบบ
อัตโนมัตจิ ะท�ำให้งานเก็บค่าโดยสารหายไป แต่กม็ คี นงาน
สตรีบางคนทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองจากสหภาพแรงงานใน
ฐานะสมาชิกสหภาพแรงงานเอทีเอ็ม และจะถูกโอน
ไปท�ำงานอื่น อย่างไรก็ตามพวกคนงานสตรีที่ท�ำงาน
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
และผู ้ จั ด การสถานี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การคุ ้ ม ครองจาก
สหภาพแรงงานมีแนวโน้มที่จะตกงานสูง
อย่างไรก็ตามการน�ำรถเมล์ไฟฟ้ามาใช้ยังสามารถเปิด
โอกาสให้สตรีได้มีอาชีพในการท�ำงานในต�ำแหน่งงาน
ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเ ในปัจจุบันยังไม่มีพนักงานขับรถ

รถเมล์ไฟฟ้าสตรี ซึ่งรถเมล์ไฟฟ้านั้นต้องใช้ก�ำลังกาย
มากในการควบคุมดึงสายคันโยก และพนักงานขับรถ
ชายบางคนสูญเสียนิ้วมือจากการท�ำงานนี้ รถเมล์
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยสูง
และใช้งานง่าย รวมถึงมีระบบอัตโนมัตเิ พือ่ ยกและลด
คันโยก 'เพียงกดปุ่ม' ด้วยการลงทุนการออกแบบ
รถเมล์ ไ ฟฟ้ า แบบใหม่ นั้ น จะท� ำ ให้ ก ารควบคุ ม รถ
สามารถท�ำได้ง่ายและปลอดภัยกว่าในการใช้งานกว่า
รถในรูปแบบเดิม
สหภาพแรงงานเอทีเอ็มได้ด�ำเนินการรณรงค์และ
ประสบความส�ำเร็จในการสนับสนุนรถเมล์ไฟฟ้ารุ่น
เก่าที่ถูกคุกคาม ภายใต้แบนเนอร์ 'ปกป้องรถเมล์
ไฟฟ้า' กิจกรรมครั้งมีสตรีจ�ำนวนมากเข้าร่วมรวมถึง
สตรีหนุ่มสาวที่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดใหม่ๆ
ส�ำหรับการรณรงค์ การรณรงค์นแี้ สดงให้เห็นถึงความ
เป็นไปได้ในการสร้างความยัง่ ยืนของของรถเมล์ไฟฟ้า
เนื่องจากคุ้มค่ากับการลงทุนและเมื่อเทียบค่าใช้จ่าย
กับศักยภาพของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ เครื่องมือส�ำคัญของ
การรณรงค์คือการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสาร
ซึ่งผลการส�ำรวจระบุว่าประชาชนให้การสนับสนุน
รถเมล์ไฟฟ้าอย่างท่วมท้นทั้งผู้โดยสารหญิงและชาย
และการมีข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนรถเมล์ไฟฟ้า
ของประชาชนมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากในการดึ ง
ผู้โดยสารเข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการ
รณรงค์และท�ำให้การรณรงค์ได้รับความสนใจ
เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลโดยความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่
ให้เงินลงทุนจ�ำนวนมากอย่างมีนัยะส�ำคัญ จึงเป็น
โอกาสส�ำคัญทีส่ หภาพแรงงานในการรณรงค์และการ
มีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อส่ง
อิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายส�ำหรับแรงงาน ซึง่ ควร
มีวตั ถุประสงค์ในการมีสว่ นร่วมของสตรีในทุกบทบาท
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เคปทาวน์: จาก BRT ไปสู่ IRT
เมืองเคปทาวน์ รูด้ วี า่ พวกเขาจะไม่สามารถทีจ่ ะแทนทีร่ ะบบขนส่งสาธารณะด้วย
ระบบ BRT ได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการในตอนแรก ซึ่งหมายความว่า MyCiti
ซึ่ ง เป็ น ระบบ BRT จะมี บ ทบาทที่ เ ล็ ก กว่ า ภายในระบบขนส่ ง มวลชนแบบ
บูรณาการ (IRT) โดยเหตุผลได้แก่: ค่าใช้จ่ายที่สูงของโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับช่องทางและสถานี ข้อเท็จจริงทีว่ า่ เมืองเคปทาวน์ซงึ่ เหมือนกับเมืองอืน่ ๆ
ในแอฟริกาใต้ที่มีจ�ำนวนความหนาแน่นของประชากรในบางพื้นที่น้อยจึงส่งผล
ให้มีจ�ำนวนผู้โดยสารต�่ำในบางเส้นทาง ผลกระทบของการวางแผนเชิงพื้นที่ภาย
ใต้การแบ่งแยกสีผวิ พบว่ามีประชากรผิวด�ำกระจุกตัวอยูใ่ นเขตนอกใจกลางเมือง
และข้อเท็จจริงที่ว่ารถไฟและรถมินิบัสยังคงเป็นรูปแบบการคมนาคมที่ถูกที่สุด
และได้รับความนิยมใช้มากที่สุดส�ำหรับคนส่วนใหญ่
ด้วยเหตุผลเหล่านี้เมืองต่างๆจึงได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวิธีการที่เปิด
ตัว MyCiti ในระยะที่สองโดยมีการตัดสินใจที่จะใช้ป้ายรถเมล์และโครงสร้างพื้น
ฐานที่มีอยู่แทนที่จะสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขึ้นมาใหม่ที่เกิดขึ้นจากการท�ำ
ระยะแรก ซึง่ มีผลกระทบต่อการขยายการรับรูว้ า่ MyCiti เป็นบริการส�ำหรับผูใ้ ช้
ระดับกลางด้วยสถานีอจั ฉริยะและช่องทางเฉพาะของระยะแรกทีจ่ ำ� กัดอยูใ่ นพืน้ ที่
ชั้นกลาง ระบบหลายรูปแบบ/แบบผสม (multi-modal/hybrid system) ได้
รับการยอมรับว่าจะช่วยให้รถเมล์ BRT มีประสิทธิภาพขึน้ และมีแผนการทีจ่ ะเข้า
ควบคุมการท�ำงานของรถไฟด้วย เพือ่ สร้างระบบแบบบูรณาการ หน่วยงานขนส่ง
ในเมืองก�ำลังส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างบริษัทเดินรถ (VOCs) ซึ่งถูกมอง
ว่าเป็นวิธีการที่จะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในระยะยาวในระบบ
จ�ำนวนพนักงานขับรถสตรีทที่ ำ� งานในระบบ BRT นัน้ สูงกว่าจ�ำนวนพนักงานขับ
รถสตรีในรถมินบิ สั รถไฟหรือรถบัสแบบดัง้ เดิม ดังนัน้ หาก BRT เป็นองค์ประกอบ
ที่เล็กกว่าของระบบ IRT มันอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อจ�ำนวน
การจ้างงานสตรีโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือพนักงานขับรถและหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล ผลกระทบมันส่งเสริมความเข็มแข็งสาขาแท็กซี่ที่ถูกครอบง�ำโดยผู้ชาย
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7.งานแพลตฟอร์ม
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รูปแบบของความสัมพั นธ์ของการจ้างงานของบริษัทแพลตฟอร์มบ่งบอกถึง
“ความท้
่ งสิทธิของแรงงานและองค์กร สหภาพแรงงานบางแห่งถูกท้าทาย
าทายในเรือ

่ ตกต่างกันไป แต่บริษัททีใ่ ห้บริการเรียกแท็กซี่ เช่น Uber ก�ำลัง
ในด้านกฎหมายทีแ
ประชาสัมพั นธ์ผลประโยชน์ของการท�ำงานแพลตฟอร์มส�ำหรับสตรี โดยอ้างว่ารูปแบบ
่ ืดหยุ่นและเสริมสร้าง
การท�ำงานดังกล่าวช่วยให้สามารถเข้าถึงโอกาสการจ้างงานทีย
้
ศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึน

”

การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการแพลตฟอร์มรถแท็กซี่
ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ส�ำคัญส�ำหรับวิธีการ
คมนาคมในเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการแท็กซี่ใน
รูปแบบดั้งเดิมที่ได้ด�ำเนินการให้บริการจนถึงปัจจุบัน
รู ป แบบของความสั ม พั น ธ์ ข องการจ้ า งงานของบริ ษั ท
แพลตฟอร์ ม บ่ ง บอกถึ ง ความท้ า ทายในเรื่ อ งสิ ท ธิ ข อง
แรงงานและองค์กร สหภาพแรงงานบางแห่งถูกท้าทายใน
ด้านกฎหมายที่แตกต่างกันไป แต่บริษัทที่ให้บริการเรียก
แท็กซี่ เช่น Uber ก�ำลังประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ของ
การท�ำงานแพลตฟอร์มส�ำหรับสตรี โดยอ้างว่ารูปแบบการ
ท�ำงานดังกล่าวช่วยให้สามารถเข้าถึงโอกาสการจ้างงานที่
ยืดหยุ่นและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น ใน
รายงานส่วนนี้เป็นการตรวจสอบขอบเขตของการท�ำงาน
แท็กซี่แพลตฟอร์มใน 5 เมืองรวมถึงในกลุ่มของสตรี และ
พิจารณาทั้งโอกาสและความเสี่ยงจากการท�ำงานของ
แพลตฟอร์ม
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่ ันเป็นเรือ
่ งยากทีจ
่ ะประเมินจ�ำนวนของสตรีทท
ม
ี่ �ำงานเป็นคนขับส�ำหรับ
“บริในขณะที
้
ษัทแพลตฟอร์ม แต่ดูเหมือนว่าตัวจะมีจ�ำนวนตัวเลขก�ำลังเพิ่ มขึน
ในปีทผ
ี่ ่านมาจ�ำนวนสตรีทท
ี่ �ำงานให้กับ Grab ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
้
เพิ่ มสูงขึนกว่า 230 เปอร์เซ็นต์

”

7.1 ขอบเขตของงานแพลตฟอร์ม
ที่เกี่ยวกับการขับขี่
บริษัทที่ให้บริการเรียกแท็กซี่ก�ำลังขยายตัวในทุกเมืองใน
การณีศกึ ษานี้ ยกเว้นในกรุงเทพมหานคร Uberได้ถอนตัว
ออกจากการด�ำเนินงานในประเทศไทยในปี 2018 ตาม
ประกาศจากกรมการขนส่งทางบกในเดือนพฤศจิกายน ในปี
2014 ว่า Uber ผิดกฎหมายโดยอ้างว่า ยานพาหนะที่ใน
การรับผู้โดยสารของ Uber ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ในประเทศไทย วิธีการคิดค่าบริการไม่ถูกต้องและผู้ขับขี่
Uber ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง56 อย่างไรก็ตาม
บริษทั แพลตฟอร์มยังคงเปิดให้บริการเนือ่ งจากการด�ำเนิน
งานของ Uber ได้ถูกเทกโอเวอร์โดยบริษัทแพลตฟอร์ม
Grab ซึง่ ในปัจจุบนั มีการให้บริการด้านอาหารและบริการ
จัดส่งอื่นๆ ภายใต้แบนเนอร์ Grab บริการ GrabTaxi ให้
บริการรถแท็กซี่ทั่วไปซึ่งผู้โดยสารสามารถเรียกรถผ่าน
แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้มีการให้บริการ
ยานพาหนะส่วนตัวโดยให้บริการผ่าน GrabCar (คล้ายกับ
โมเดล Uber) และมีแอพพลิเคชัน่ เรียกมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
GrabBike อย่างไรก็ตาม GrabCar และ GrabBike ยังไม่ได้
รับอนุญาตให้ใช้งานในประเทศไทย เนือ่ งจากยานพาหนะ
ส่วนบุคคลทีไ่ ม่ได้ทำ� การลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
เพือ่ การรับจ้าง เช่นเดียวกับในประเทศอืน่ ๆ และมีการเกิด
ความไม่พงึ พอใจจากผูใ้ ห้บริการรถแท็กซีแ่ ละมอเตอร์ไซค์
รับจ้างที่มีอยู่แล้วไม่ต้องการให้ Grab เข้ามามีบทบาทใน
สาขาขนส่งสาธารณะ

สถานะทางกฎหมายของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ยังไม่
ชัดเจนในโบโกตา Uber เข้าสู่โคลัมเบียในปี 2013 และมี
คนขับประมาณ 83,000 คน แต่อย่างไรก็ตาม Uber และ
แพลตฟอร์มอืน่ ๆ เช่น แคบบิฟาย (Cabify) พีแคบ (Picap)
และ บี ท (Beat) ไม่ มี ส ถานะทางกฎหมายที่ ชั ด เจน
เนือ่ งจากการให้บริการขนส่งโดยรถยนต์สว่ นตัวนัน้ ไม่ถกู ต้อง
ตามกฎหมายในโคลัมเบีย คนขับจะโดนค่าปรับและมีการห้าม
ใช้รถและใบอนุญาตขับขีข่ องพวกเขาซึง่ จะถูกระงับใช้เป็น
เวลา 6 เดือน Uber ยังคงครองตลาดการเรียกรถผ่าน
แพลตฟอร์มในโบโกตา แต่แพลตฟอร์มล่าสุดเช่น Picap
(ส่วนใหญ่ใช้ส�ำหรับให้บริการรถจักรยานยนต์) และ Beat
มีอตั ราค่าจ้างทีด่ กี ว่าส�ำหรับคนขับ แต่อย่างไรก็ตามมีกย็ งั
ความกังวลว่าสิง่ เหล่านีอ้ าจเป็นเงือ่ นไขเริม่ ต้นในการดึงดูด
คนขับซึง่ โดยทัว่ ไปจะเปลีย่ นไปเมือ่ แพลตฟอร์มนัน้ เติบโตขึน้
อย่างไรก็ตามเมืองเม็กซิโกซิตี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
เมืองทีค่ กึ คักทีส่ ดุ ในโลกของ Uber โดยมีคนขับ 50,000 คน57
ด�ำเนินงานให้บริการมาตัง้ แต่ปี 2013 และยังมีบริษทั อืน่ ๆ
อี ก หลายแห่ ง ที่ ด� ำ เนิ น การแท็ ก ซี่ ส ่ ว นตั ว ผ่ า นแอพ
แพลตฟอร์มแม้ว่า Uber ยังคงเป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุด
Cabify เริม่ ให้บริการในปี 2013 ซิตไี้ ดรฟ์ (CityDrive) เริม่ ให้
บริการในปี 2016 และ เลาไดรฟ์ (Laudrive) และ ดิดี้
(Didi) เริม่ ให้บริการในปี 2017 และ 2018 ตามล�ำดับ โดย
ทั้ง 2 บริษัทด�ำเนินธุรกิจรูปแบบที่ให้บริการทั้งรถแท็กซี่
และรถยนต์ส่วนตัว ส่วนอีซี่แท็กซี่ (Easy Taxi) เริ่มให้
บริการตั้งแต่ปี 2013 และ แท็กซี่ฟาย (Taxify) เริ่มให้
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Wikipedia, retrieved 9 August 2018; https://en.wikipedia.org/wiki/Uber#Thailand
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Lehr 2017
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บริการในปี 2017 นอกจากนี้ 3 บริษทั ทีเ่ ป็นสัญชาติเม็กซิ
กัน คือ เออร์เบินร์ (Urban) เจ็ตตี้ (Jetty) และ บัสซี่
(Bussi) ให้บริการรถแท็กซี่โดยรวมด้วยบริการรถรับส่งใน
เส้นทางเฉพาะ โดยปกติแล้วพวกเขาจะเชื่อมโยงผู้คนจาก
ย่านทีห่ า่ งไกลกับย่านการเงินหลัก Laudrive มีความโดดเด่น
ในการให้บริการส�ำหรับสตรีเท่านัน้ และให้บริการโดยคนขับ
สตรี (ดูกรอบใน 'Laudrive: สตรีขบั รถส�ำหรับผูโ้ ดยสารสตรี
ในเม็กซิโกซิตี้')
ในเคปทาวน์ บ ริ ษั ท หลั ก สองแห่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
แพลตฟอร์มคือ Uber และ Taxify และบริษัทที่ 3 คือ
Cabbi ให้บริการเฉพาะในโจฮันเนสเบิร์ก Uber เริ่มให้
บริการในโจฮันเนสเบิรก์ ในปี 2013 และมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วไปยังเมืองหลักอื่นๆ รวมถึงเคปทาวน์ด้วย โดย
ปัจจุบนั มีคนขับประมาณ 4,000 คน Taxify เพิง่ เริม่ ด�ำเนิน
การให้บริการเมื่อเร็วๆนี้ในปี 2017 ประมาณการณ์ว่า
Taxify ได้รบั ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 15 จาก Uber
โดย Uber และ Taxify ส่วนใหญ่มีการแข่งขันในตลาด
ส�ำหรับการให้บริการรถแท็กซี่แบบมิเตอร์มากกว่าการ
ขนส่งสาธารณะ
บริษทั แพลตฟอร์มหลายแห่งด�ำเนินงานในกรุงไนโรบี รวมถึง
Uber Taxify Little Cab Pewin Fone Taxi ShareCab
Mondo Nyumbani และ Ubabi van ในขณะที่ยังไม่มี
ตัวเลขอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจ�ำนวนคนขับ ความ
พยายามในปัจจุบนั ในการจัดท�ำเอกสารเกีย่ วกับคนงานซึง่
58

เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูลที่แบ่งกรุงไนโรบีออกเป็น
โซน คนงานจะได้รับการก�ำหนดโดยการใช้สติกเกอร์ที่มี
รหัสเฉพาะของคนขับที่จะแสดงบนยานพาหนะเพื่อไว้ใช้
ส�ำหรับระบุตัวตนของพวกเขา การประมาณการปัจจุบัน
ของจ�ำนวนผู้ขับมีตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 คน คนงาน
ถูกจัดหมวดหมู่เป็นทั้งหมด 3 ประเภท ได้ คนขับที่ขับรถ
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ คนขับที่เป็นเจ้าของรถและขับรถ
ตนเอง และหุ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของรถแต่ไม่ขับรถพวกเขา
จะจ้างพนักงานขับรถแทน
ในขณะที่มันเป็นเรื่องยากที่จะประเมินจ�ำนวนของสตรีที่
ท�ำงานเป็นคนขับส�ำหรับบริษัทแพลตฟอร์ม แต่ดูเหมือน
ว่าตัวจะมีจำ� นวนตัวเลขก�ำลังเพิม่ ขึน้ ในปีทผี่ า่ นมาจ�ำนวน
สตรีที่ท�ำงานให้กับ Grab ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่ม
สูงขึน้ กว่าร้อยละ 230 ด้วยระยะทางทีค่ นขับสตรีใช้ในการ
เดินทางเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 570 จากมกราคม 2017 ถึง
มกราคม 2018 แสดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจของสตรีในการ
เลือกงานนี58้
นอกจากนี้ยังมีคนขับสตรีจ�ำนวนมากขึ้นที่เข้ามาท�ำงาน
แพลตฟอร์มในกรุงไนโรบี โดยมีคนขับรถประมาณร้อยละ
10 เป็นสตรี ตัวอย่างเช่น ใน Little Cab มีสตรีประมาณ
500 คน จากทัง้ หมด 5,000 คน ใน Pewin มีจำ� นวนน้อยกว่า
โดยผู้ขับขี่ 20 คน จากทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ 700 คน

Grab (2017) Women outside the box, accessed 9 July 2018 from https://www.grab.com/th.
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ถึงแม้วา่ จะไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับจ�ำนวนคนขับสตรีของ Uber
และคนขับของ Taxify ในเคปทาวน์ แต่ก็สันนิษฐานได้ว่า
พวกเขาเป็นผู้ชายโดยส่วนใหญ่ซึ่งมีคนขับ Uber กว่า
4,000 คน ในเคปทาวน์ ในปี 2016 นักวิจัยด้านวิชาการ
ได้สอบถามข้อมูลจากแหล่งทีบ่ อกว่ามีคนขับสตรีประมาณ
100 คนเท่านัน้ 59 และคนขับรถ Uber หลายคนในเคปทาวน์
เป็นคนชาติอนื่ ๆ เช่น ซิมบับเว มาลาวี ยูกนั ดา คองโก และ
แองโกลา60

52 เป็นสตรี งานวิจยั ในกรุงเทพมหานครพบว่าคนขับสตรี
มักจะได้รบั มุมมองในเชิงบวกจากลูกค้าและผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
รายงานว่าผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่รสู้ กึ ประหลาดใจทีพ่ บคนขับ
สตรี ในขณะทีช่ าวต่างชาติมกั จะรูส้ กึ ประทับใจทีไ่ ด้เห็นคน
ขับสตรี เหตุผลในการจัดตั้ง Laudrive บริษัทส�ำหรับสตรี
โดยเฉพาะในเม็ ก ซิ โ กซิ ตี้ คื อ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
ปลอดภัยของผูโ้ ดยสารสตรีและคนขับรถสตรีเอง (ดูทชี่ อ่ ง
"Laudrive: สตรีขบั รถส�ำหรับผูโ้ ดยสารสตรีในเม็กซิโกซิต'ี้ )

ไม่ มี ตั ว เลขอย่ า งเป็ น ทางการส� ำ หรั บ จ� ำ นวนคนขั บ
แพลตฟอร์มในเม็กซิโกซิตี้ และดังนัน้ จึงไม่มตี วั เลขส�ำหรับ
คนขั บ สตรี แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามมี ก ารประมาณการจาก
สัมภาษณ์ท�ำให้ได้รับข้อมูลมาว่า อัตราการมีส่วนร่วมของ
สตรีในผู้ประกอบการแพลตฟอร์มเอกชนอยู่ที่ร้อยละ 8
ตัวเลขรวมกันระหว่างแท็กซี่และผู้ประกอบการเอกชนที่
ร้อยละ 5 และร้อยละ 0 ในหมู่คนขับรถรับจ้างแบบเก็บผู้
โดยสารรายทาง การขาดผู ้ แ ทนในครั้ ง นี้ อ าจเกิ ด จาก
วัตถุประสงค์ของการจ้างผูด้ ำ� เนินการของผูป้ ระกอบการที่
เป็นเจ้าของรถในปัจจุบนั จึงจ�ำลองแบบทีม่ อี ยูข่ องงานทีม่ ี
การท�ำงานของผู้ชายที่โดดเด่นกว่า

แพลตฟอร์มดิจิตอลยังคงมีการจ้างคนงานที่ท�ำงานใน
ส�ำนักงานซึง่ การเป็นผูแ้ ทนของสตรีมกั จะสูง ในกรุงไนโรบี
สัดส่วนสตรีตอ่ ผูช้ ายในงานธุรการอยูท่ ี่ 1: 1 ใน Little Cab
และในขณะที่ Pewin มีจำ� นวนสตรีคดิ เป็นร้อยละ 70 ของ
พนักงานในแผนกบัญชี ในโบโกตามีรายงานว่าคนงาน
ธุรการสตรีในบริษทั แพลตฟอร์มได้รบั การฝึกอบรมในเรือ่ ง
ปัญหาเรือ่ งประเด็นหญิงชายไปพร้อมๆ กับเพือ่ นร่วมงานชาย
และการฝึ ก อยรมการพั ฒ นาทั ก ษะความเป็ น ผู ้ น� ำ เพื่ อ
สนับสนุนพวกเขาให้เข้าสู่ต�ำแหน่งบริหาร การฝึกอบรม
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมจัดส�ำหรับคนขับ

ในขณะที่กรอบการก�ำกับดูแลอาจจ�ำกัดการขยายตัวของ
การท�ำงานแพลตฟอร์มในบางบริบท ดูเหมือนจะมีขอ้ โต้แย้ง
ทางธุรกิจส�ำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยคนขับสตรีซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ตามที่ระบุในรายงาน
ส่วนที่ 5.4 ความปลอดภัยของผู้โดยสารสตรีเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญ 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,
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LAUDRIVE: สตรีขับรถส�ำหรับ
ผู้โดยสารสตรีในเม็กซิโกซิต้ี
Laudrive เปิดตัวในปี 2015-2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรถแท็กซี่ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้บริการ
สตรีและคนงานในเม็กซิโกซิตี้ บริษัทได้รับความนิยมหลังการเกิดเหตุที่มีการรายงานอย่างกว้างขวางในกรณี
คนขับผู้ชายของบริษัทแพลตฟอร์มอื่นท�ำการข่มขืนและฆ่าผู้ใช้บริการสตรี อัตราการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ โดยพื้นฐานของ Laudrive คือคนขับและผู้ใช้บริการทุกคนเป็นสตรี เนื่องจากใช้กลยุทธ์
ความปลอดภัยส�ำหรับคนขับสตรี คนขับชายไม่สามารถเข้าร่วมขับรถได้ แต่หลังจากได้รับการจัดอันดับที่ดี
จากผู้ใช้บริการสตรี 20 คน ผู้ชายอาจได้รับอนุญาตให้สามารถโดยสารไปด้วยกันได้
แม้ว่าบริษัทจะไม่มีสหภาพแรงงานแต่ Laudrive มี
ความกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะสร้ า งความแตกต่ า งจาก
แพลตฟอร์มอื่น โดยเสนอเงื่อนไขการท�ำงานที่ดีกว่า::

บริษัทมีคนขับสตรีประมาณ 300 คนซึ่งจ�ำกัดการเข้า
ถึงการเงินเพื่อการขยายตัว โมเดลธุรกิจยังน�ำเสนอ
ความท้าทายที่ส�ำคัญเพิ่มเติม:

•• แพลตฟอร์มพยายามที่จะเติบโตเคียงข้างคนงานของ

•• ตัง้ เป้าหมายในการดึงส่วนแบ่งลูกค้าเพียงครึง่ เดียวของ

พวกเขา ตระหนักว่าคนขับขาดสิทธิประโยชน์ดา้ นความ
มั่นคงทางสังคม บริษัทได้อบรมและยืนยันถึงความ
ส�ำคัญของการออมเพื่อการเกษียณ คนงานมีหลักสูตร
ฝึกอบรมตามความต้องการอื่นๆ (ตัวอย่างเช่นในการ
ตรวจหามะเร็งเต้านม)

•• คนขับจะไม่ถูกบล็อกโดยอัตโนมัติหรือตัดการเชื่อมต่อ

บนพื้นฐานของความคิดเห็นเชิงลบของลูกค้า เมื่อผู้ใช้
ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การบริ ก าร คนงานจะได้ รั บ การ
ปรึกษาเพือ่ ให้ได้ภาพลักษณ์ทสี่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ พวกเขาจะ
ถูกยกเลิกการเชือ่ มต่อเมือ่ เกิดปัญหาซ�ำ้ ๆ ส�ำหรับปัญหา
ที่เกิดจากทักษะ Laudrive จะให้การฝึกอบรมเพิ่มเติม
และบริษัทพบว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการเอาชนะ
ความท้าทาย

ตลาดหรือน้อยกว่า โดยพิจารณาว่าสตรีมีการเข้าถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีน้อยกว่า

•• การเข้าถึงแรงงานสตรีถูกจ�ำกัดด้วยความรับผิดชอบที่

ไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งจ�ำกัดชั่วโมงท�ำงานและระดับรายได้
นอกจากนีค้ วามไม่ปลอดภัยยังขัดขวางสตรีในท�ำงานใน
เวลากลางคืนขณะที่ความต้องการมีมากขึ้น

•• สตรีบางคนมีโอกาสน้อยทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีได้สำ� เร็จ ดังนัน้
พวกเขาจ�ำเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรมการใช้งาน
อุปกรณ์ดิจิตอล

•• Laudrive เชื่อว่าระบบดิจิตอลควรมีข้อจ�ำกัดบาง

ประการเพื่อหลีกเลี่ยงการลดทอนความเป็นมนุษย์
บริษทั มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะให้ความสนใจส่วนบุคคล
ไม่ใช่การได้รับค�ำตอบจากเครื่องตอบรับ สิ่งนี้เป็นไปได้
ในขณะจ�ำนวนคนขับยังมีขนาดเล็กอยู่

แม้จะมีข้อจ�ำกัดเหล่านี้ ตัวอย่างของ Laudrive แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่ช่วยในการเอาชนะปัญหาของการ
ขับแท็กซีบ่ นแพลตฟอร์มส�ำหรับสตรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งความปลอดภัย บริษทั พยายามทีจ่ ะเสนอรูปแบบ
การจ้างงานที่ดีกว่าบริษัทที่ให้บริการเรียกแท็กซี่อื่นๆ และให้ความใส่ใจต่อข้อกังวลใหญ่ของคนงาน สิ่งนี้เป็นไป
ได้ในขณะที่องค์กรยังมีขนาดเล็กต้องคอยดูว่าบริษัทจะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่หากบริษัทเติบโตขึ้น เพิ่มเติม
ส�ำหรับการพัฒนา คือการมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนของแรงงาน น่าสนใจที่จะรอดูว่าโมเดล
ของ Laudrive จะกลายเป็นพิมพ์เขียวส�ำหรับการท�ำงานเป็นคนขับบนแพลตฟอร์มในเมืองอื่นหรือไม่
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7.2 โอกาสและอุปสรรคส�ำหรับสตรี
ในการท�ำงานเป็นคนขับรถ
แพลตฟอร์ม
7.2.1 ความยืดหยุ่นและชั่วโมงท�ำงาน

หนึง่ ในเหตุผลหลักทีส่ ตรีเข้ามาท�ำงานในแพลตฟอร์มนีค้ อื
ความยืดหยุน่ ของตารางการท�ำงาน ซึง่ สนับสนุนข้อค้นพบ
จากการส�ำรวจคนขับ Uber โดยบรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ ดังกล่าวถึงในรายงานส่วนที่ 2 สตรีในกรุงไนโรบี
พบว่าการท�ำงานบนแพลตฟอร์มมีการท�ำงานที่ยืดหยุ่น
พร้อมสิทธิประโยชน์ที่คนขับสตรีไม่ต้องมองหาผู้โดยสาร
คนขับสตรีสังเกตว่า:
“…ในงานนี้คุณสามารถเริ่มและเลิกงานได้ทุกเวลา
ที่ต้องการ นิ บิดี ยาโก (Ni bidii yako มันเป็น
ความสามารถของคุณในการท�ำงานหนัก) มันไม่
เหมือนงานมาตูตทู คี่ ณ
ุ ต้องเริม่ แต่เช้าและเลิกงานสาย”
คนขับรถสตรี กรุงไนโรบี
ในท�ำนองเดียวกันผู้สัมภาษณ์สตรีในกรุงเทพมหานครได้
รายงานว่าทัง้ ชัว่ โมงการท�ำงานทีย่ ดื หยุน่ และรายได้เพิม่ เติม
เป็นเหตุผลในการเลือกงานนี้ การหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม
เป็นเหตุผลส�ำคัญส�ำหรับคนขับสตรีที่ให้สัมภาษณ์ในกรุง
โบโกตา ซึ่งตกอยู่ในกลุ่ม 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสตรีที่
ต้องการกลับไปท�ำงานหลังจากมีครอบครัว นักเรียนและ
สตรีอนื่ ๆ ทีต่ อ้ งการหารายได้เพิม่ การเข้าร่วมเป็นเรือ่ งง่าย
ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการลงทะเบี ย นที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นและไม่ มี
ข้อก�ำหนดในเรื่องเพศหรืออายุ
อย่างไรก็ตามการวิจยั จากทุกเมืองยืนยันว่าสตรีทกุ คนไม่ได้
รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจากโอกาสทีเ่ ปิดให้จากงาน
แพลตฟอร์มนี้ ประสบการณ์จากเม็กซิโกซิตชี้ ใี้ ห้เห็นว่าสตรี

ชนชั้นกลางได้รับประโยชน์มากที่สุด สตรีจากชนชั้นกลาง
ล่างมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่
ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับประโยชน์เพียงผู้เดียวโดยทั่วไปแล้วจะต้อง
ท�ำงานโดยเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง ปกติแล้วพวกเขาจะเป็น
สตรี อ ายุ น ้ อ ยและโดยส่ ว นใหญ่ มี ลู ก ซึ่ ง การท� ำ งาน
แพลตฟอร์มนีส้ ร้างรายได้เสริมและการพึง่ พาตนเองได้เพิม่
ขึน้ สตรีชนชัน้ กลางระดับบนมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้ามาในฐานะ
เจ้าของรถซึง่ มีรถมากกว่า 2 คันโดยปกติแล้วจะเป็นผูด้ แู ล
กิจการและจ้างผู้ชายให้ขับรถ พวกเขามักจะมีงานประจ�ำ
อื่นและมักจะอยู่ในต�ำแหน่งสูงในภาครัฐ เอกชนหรือเป็น
ผู้ประกอบการ
่ ในเหตุผลหลักทีส
่ ตรีเข้ามาท�ำงานใน
หนึง
“แพลตฟอร์
้ ือความยืดหยุ่นของตารางการ
มนีค
ท�ำงาน
”

ในทางตรงกันข้าม สตรีชนชั้นแรงงานในเมืองส่วนใหญ่ได้
รับประโยชน์นอ้ ยทีส่ ดุ จากการท�ำงานบนแพลตฟอร์มนีโ้ ดย
เฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ตี่ อ้ งการท�ำงานเต็มเวลา พวกเขาท�ำงาน
ภายใต้เงือ่ นไขทีล่ อ่ แหลมทีม่ รี ายได้ตำ�่ และต้องท�ำงานอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมง เพื่อให้ได้รายได้เพียงพอที่จะอยู่รอด จะ
สังเกตเงือ่ นไขทีค่ ล้ายกันในเคปทาวน์ซงึ่ การวิจยั พบว่าคนขับ
Uber ต้องท�ำงานเป็นเวลานานมากเพือ่ ให้มรี ายได้เพียงพอที่
จะอยู่รอด โดยส่วนใหญ่ขับรถประมาณ 9 ถึง 12 ชั่วโมง
ทุกวัน และในกรุงไนโรบีมกี ารแข่งขันอย่างหนักระหว่างคน
งานในแพลตฟอร์มเนื่องจากบริษัทใช้การตัดราคากันเอง
เพื่ อ แย่ ง ผู ้ โ ดยสารท� ำ ให้ ส ่ ง ผลต่ อ รายได้ ที่ ต�่ ำ คนงาน
แพลตฟอร์มรวมถึงสตรีจะต้องท�ำงานเป็นเวลานาน 15 - 18
ชั่วโมง เพื่อหารายได้ให้เพียงพอ ข้อมูลที่ได้รับชี้ให้เห็นว่า
คนงานแพลตฟอร์มหลายคนมีได้รบั อุบตั เิ หตุ บางรายร้าย
แรงถึงเสียชีวติ อันเนือ่ งจากความเหนือ่ ยล้าจากการท�ำงาน
อย่างไรก็ตามคนขับสตรีอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นเวลา
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นานได้ เนือ่ งจากความรับผิดชอบต่อครอบครัว ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญระบุว่า:
“…ชัว่ โมงการท�ำงานไม่เป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับคนขับสตรี
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ลูกค้าบางรายทั้งชาย
และหญิงต้องการเรียกใช้คนขับผูช้ ายในตอนกลางคืน
เพือ่ เหตุผลด้านความปลอดภัย พวกเขารูส้ กึ ปลอดภัย
มากขึ้นเมื่อคนขับเป็นผู้ชายตอนกลางคืน”
ผู้จัดการบริษัทรถแท็กซี่ กรุงไนโรบี
สตรีชนชั้นแรงงานในเมืองส่วนใหญ่ได้รับ
“ประโยชน์
่ ุดจากการท�ำงานบน
น้อยทีส

่ ้องการ
แพลตฟอร์มนีโ้ ดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทีต
่ นไข
ท�ำงานเต็มเวลา พวกเขาท�ำงานภายใต้เงือ
่ ่อแหลมทีม
่ ีรายได้ตำ�่ และต้องท�ำงานอย่าง
ทีล
่ ะ
น้อย 12 ชั่วโมง เพื่ อให้ได้รายได้เพี ยงพอทีจ
อยู่รอด

”

เช่นเดียวกับการเข้าถึงการเป็นเจ้าของ
“รถยนต์
่
ทไี่ ม่เท่ากันในและการกู้ยืม หรือสินเชือ

้ รถยนต์ สตรีเผชิญกับช่อง
ทางการเงินเพื่ อซือ
ว่างในการใช้เทคโนโลยีและความเป็นเจ้าของ
่ เทียบกับผู้ชาย.
รถยนต์เมือ

”

61

7.2.2. การเข้าถึงยานพาหนะและเทคโนโลยี

ประเด็นส�ำคัญส�ำหรับคนขับแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยก่อนหน้านี้คือการเป็นเจ้าของรถยนต์ การ
สัมภาษณ์ยนื ยันว่าความเป็นไปได้ของรายได้ทสี่ มเหตุสมผล
จะขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของรถยนต์เนื่องจากการใช้รถเช่า
นั้นไม่ได้ผลก�ำไรเสมอไป แต่สตรีมีการเข้าถึงการเป็น
เจ้าของรถน้อยกว่า ในกรุงโบโกตาร้อยละ 28 ของครัวเรือน
ทีม่ ผี ชู้ ายเป็นหัวหน้าครอบครัวมีรถยนต์อย่างน้อยหนึง่ คัน
เปรียบเทียบกับร้อยละ 13 ของครัวเรือนที่มีสตรีเป็น
หัวหน้าครอบครัว ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าส�ำหรับหัวหน้า
ครอบครัวสตรีจะมีรถยนต์นอ้ ยกว่า ในท�ำนองเดียวกันสตรี
ในเคปทาวน์โดยทัว่ ไปมีสทิ ธิเ์ ข้าถึงการเงินน้อยกว่าเพือ่ ซือ้
รถยนต์ที่เหมาะส�ำหรับการขับรถส�ำหรับ Uber ซึ่งต้องใช้
รถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน ปี 2013 ผลจากการสัมภาษณ์ใน
เม็กซิโกซิตยี้ นื ยันว่าสตรีมโี อกาสน้อยกว่าทีจ่ ะเป็นเจ้าของ
รถยนต์เอง ดังนัน้ การท�ำงานแพลตฟอร์มนีจ้ งึ ให้ประโยชน์
สูงสุดแก่สตรีชนชั้นกลางที่มีรถยนต์หรือใช้รถยนต์ของ
ครอบครัว ซึ่งนี้ไม่ใช่โอกาสส�ำหรับสตรีทุกคน
เช่นเดียวกับการเข้าถึงการเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ไม่เท่ากัน
ในและการกู้ยืม หรือสินเชื่อทางการเงินเพื่อซื้อรถยนต์
สตรีเผชิญกับช่องว่างในการใช้เทคโนโลยีและความเป็น
เจ้าของรถยนต์เมื่อเทียบกับผู้ชาย อย่างไรก็ตามจะเกิด
ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างสตรีที่มีการศึกษาต�่ำ
และสตรีที่มีการศึกษาสูง ตามตัวเลขจากเม็กซิโก ในขณะ
ที่สตรีที่มีการศึกษาสูงกว่าร้อยละ 96 มีโทรศัพท์มือถือ
ร้อยละ 90 มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและร้อยละ 88 มีการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ตัวเลขทีเ่ กีย่ วข้องลดลงเป็นร้อยละ 65
ร้อยละ 50 และร้อยละ 45 ตามล�ำดับส�ำหรับสตรีที่มีการ
ศึกษาในระดับต�่ำ.61
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่
่ วกับความปลอดภัยและความมั่นคงซึง
คนขับหญิงในทุกเมืองรายงานข้อกังวลเกีย
“หลายคนกั
่ ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้
งวลกับการท�ำงานในเวลากลางคืนซึง
้ จากการท�ำงานตอนกลางคืน
ท�ำให้สูญเสียโอกาสสร้างรายได้ทส
ี่ ูงขึน
”

7.2.3 ความปลอดภัย

คนขั บ หญิ ง ในทุ ก เมื อ งรายงานข้ อ กั ง วลเกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งหลายคนกังวลกับการท�ำงาน
ในเวลากลางคืนซึง่ ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้
ท�ำให้สญ
ู เสียโอกาสสร้างรายได้ทสี่ งู ขึน้ จากการท�ำงานตอน
กลางคืน:
“ถ้าเป็นเวลาดึกจะเริ่มรู้สึกว่าอันตราย ฉันต้องระวัง
ผู้โดยสารที่เมา รายได้จะหายไปในเวลากลางคืน”
คนขับสตรี Grab กรุงเทพมหานคร
คนขับสตรีในเมืองกรุงโบโกตากล่าวว่า:
"ฉันไม่ออกไปท�ำงานตอนกลางคืน เป็นเรื่องปกติที่
ได้ยินจากคนขับรถคนอื่นๆ เกี่ยวกับการขโมยใน
ช่วงเวลากลางคืน คุณอาจมีความพร้อมและต้องการ
ทีจ่ ะท�ำแต่ฉนั กลัวและขอหลีกเลีย่ งการท�ำงาน
กลางคืน”
คนขับแพลตฟอร์มสตรี กรุงโบโกตา
ความกลัวด้านความปลอดภัยนัน้ ทวีความรุนแรงขึน้ ในกรุง
โบโกตาด้วยสถานะทางกฎหมายที่ไม่ปกติของการท�ำงาน
แพลตฟอร์มนี้ เนือ่ งจากรูปแบบการท�ำงานนีไ้ ม่ถกู ต้องตาม
กฎหมายในปัจจุบนั สตรีไม่รสู้ กึ ว่าจะสามารถร้องเรียนทาง
กฎหมายหรือขอความช่วยเหลือจากต�ำรวจในกรณีที่เกิด
อันตราย สิ่งนี้น�ำเสนอถึงอุปสรรคส�ำหรับสตรีในการเป็น
คนขับรถโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอล ในขณะที่แอพพลิ

เคชัน่ ส�ำหรับเรียกรถมีเครือ่ งมือเพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่ใช่ส�ำหรับคนขับเสมอไป ตัวเลือก
ในการแบ่งปันข้อมูลการเดินทางกับคนรูจ้ กั นัน้ มีไว้สำ� หรับ
ผูโ้ ดยสารเท่านัน้ แพลตฟอร์ม Uber มีระบบการตรวจสอบ
ที่โยงความเป็นไปได้ในการเลือกพื้นที่ปลายทางของการ
เดินทางครัง้ ต่อไปเป็นจ�ำนวนมากถึง 3 ครัง้ ต่อวัน อย่างไร
ก็ตามไม่มีผู้ให้สัมภาษณ์คนใดในกรุงโบโกตากล่าวว่าพวก
เขารูเ้ กีย่ วกับฟังก์ชนั่ นี้ คนขับสตรีคนหนึง่ ของ Uber กล่าว
ว่า "บางครัง้ คุณเลือกทีจ่ ะยกเลิกการรับผูโ้ ดยสารมากกว่า
ที่จะให้บริการด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย" ในทางตรง
กันข้าม Beat และ Cabify เสนอทางเลือกในการรับ
ผู้โดยสารโดยรู้ปลายทางล่วงหน้า อย่างไรก็ตามความ
ครอบคลุมนีไ้ ม่เยอะเท่ากับของ Uber ซึง่ ท�ำให้แพลตฟอร์ม
เหล่านี้ได้รับความสนใจน้อยกว่าส�ำหรับคนขับ
ในกรุงไนโรบีรถแท็กซีท่ ขี่ บั โดยคนงานแพลตฟอร์มจะติดตัง้
ปุม่ SOS ซึง่ คนงานสามารถกดในกรณีทถี่ กู ลูกค้าโจมตีหรือว่า
พวกเขาอยู่ในสภานการณ์ล�ำบาก อย่างไรก็ตามได้รับการ
แจ้ ง เตื อ นนี้ จ ะถู ก ส่ ง ไปยั ง บริ ษั ท รั ก ษาความปลอดภั ย
เอกชนที่ ไ ด้ รั บ การว่ า จ้ า งโดยบริ ษั ท รถแท็ ก ซี่ แ ละการ
ตอบสนองอาจช้า คนขับสตรีบางคนระบุวา่ พวกเขาปฏิเสธ
ที่จะรับผู้โดยสารหากพวกเขาสงสัยหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย
อย่างไรก็ตามพวกเขาเกรงว่าสิง่ นีอ้ าจสร้างความรูส้ กึ ว่าคน
ขับสตรีไม่น่าเชื่อถือ
เพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย คนขับรถแพลตฟอร์ม
บางคนในกรุ ง โบโกตาและเม็ ก ซิ โ กซิ ตี้ อ าสาที่ จ ะใช้
แอพพลิเคชัน่ ทีม่ ชี อื่ ว่า Zello ซึง่ ท�ำงานคล้ายกับเครือ่ งส่ง
รับวิทยุซึ่งมีช่องทางการสื่อสารภายในและสามารถเข้าถึง
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ได้ง่ายระหว่างคนขับในกรณีฉุกเฉิน กลุ่มคนขับสตรีใน
กรุงเทพมหานครรายงานว่าพวกเขาใช้การติดต่อแบบกลุม่
ผ่านแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook และ LINE
messenger เพื่อติดต่อกันในกลุ่ม และกลุ่ม WhatsApp
นั้นยังมีการใช้งานโดยคนขับในการสื่อสารกับคนอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตามคนขับคนหนึ่งใน Bogota กล่าวว่า:
"มีสตรีเพียงไม่กี่คนที่เข้าร่วมกลุ่ม WhatsApp ฉัน
คิดว่าการกีดกันทางเพศนั้นเริ่มต้นด้วยตัวเราเอง
จู่ๆ ก็รู้สึกตะขิดตะขวงนิดๆพราะมีผู้ชายมากกว่า
สตรีในกลุ่ม"
คนขับสตรี Uber กรุงโบโกตา
ความคิดเห็นนีแ้ สดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมในสถานทีท่ ำ� งาน
ของผู้ชายแบบดั้งเดิมได้ที่ได้แยกสตรีออกจากงานขนส่งที่
เพศชายครอบง�ำอาจจะขยายไปสู่โลกเสมือนจริงผ่าน
เครื่องมือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนคนขับ

่ �ำงานของผู้ชายแบบ
ท
“ดั้งวัเดิฒมนธรรมในสถานที
ได้ทไี่ ด้แยกสตรีออกจากงานขนส่งที่

เพศชายครอบง�ำอาจจะขยายไปสู่โลกเสมือน
่ งมือทีม
่ ีวัตถุประสงค์เพื่ อให้การ
จริงผ่านเครือ
สนับสนุนคนขับ

”

ในทางกลับกันกลุ่มคนขับสตรีในเม็กซิโกซิตี้ได้สร้างกลุ่ม
WhatsApp ส�ำหรับคนงานสตรีซึ่งพวกเขาแบ่งปันรูป
รถยนต์และรูปภาพส่วนตัว (เนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักกัน)
พวกเขาได้พฒ
ั นาชุดของรหัสทีร่ จู้ กั กันเฉพาะกลุม่ คนขับสตรี
ในแต่ละวันพวกเขาแชร์ต�ำแหน่งของพวกเขาในกลุ่ม และ
หากพวกเขาตกเป็นเหยือ่ ของอาชญากรรม การล่วงละเมิด
หรือสถานการณ์อนื่ พวกเขาป้อนรหัสและคนขับทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
จะมาช่วยเหลือพวกเขาดังที่คนขับนี้ได้เล่าไว้:
“คุณอาจจะก�ำลังคิดว่ามันอันตรายส�ำหรับคนขับ
บางทีผู้ชายคนนั้นอาจมีปืน แต่เมื่อมีสตรี 9 คน
ใกล้ๆ ซานตาเฟ พวกเราทุกคนจอดรถล้อมกรอบ
เป็นสี่เหลี่ยมและเริ่มบีบแตร เธอจอดรถและผู้ชาย
คนนั้นก็จะวิ่งหนีไป!”
คนขับแพลตฟอร์มสตรี เม็กซิโกซิตี้
ค�ำแนะน�ำเพิม่ เติมส�ำหรับการปรับปรุงด้านความมัน่ คงและ
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ที่กรุงไนโรบี ข้อเสนอ
หนึ่งคือเชื่อมโยงปุ่ม SOS ที่ติดตั้งในห้องโดยสารที่อธิบาย
ไว้ข้างต้นกับระบบรักษาความปลอดภัยของต�ำรวจ ดังนั้น
ในกรณีทมี่ กี ารโจมตีสญ
ั ญาณจะถูกรับทีส่ ถานีตำ� รวจซึง่ อยู่
ภายในรัศมีสองกิโลเมตรของคนขับ ในท�ำนองเดียวกันกับ
ระบบสนับสนุนคนขับทีอ่ ธิบายในเมืองอืน่ ๆ มีขอ้ เสนอแนะ
อีกประการหนึง่ คือ การเชือ่ มต่อเครือข่ายคนขับเพือ่ ให้ทกุ คน
กดปุ ่ ม SOS เพื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณโดยคนขั บ รถคนอื่ น อาจ
ตอบสนองได้เร็วกว่าต�ำรวจหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ตัวเลือกจ�ำเป็นต้องมีการเจรจากับ
เจ้าหน้าที่ ขั้นแรกในการส่งสัญญาณไปยังต�ำรวจบริษัท
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่ ูกปืนจีเ้ พื่ อปล้นเอาเงินสดทีไ่ ด้จากการจ่ายค่าโดยสารด้วยเงินสด
า 10 คนทีถ
“มีคมีนขัคนมากกว่
่ งจากการช�ำระค่าโดยสารด้วยเงินสด
บสตรีของ Uber ถูกข่มขืนเนือ
่ นทีต
่ ้องถูกข่มขืน สังหารและถูกท�ำร้ายก่อนที่ Uber จะหยุดให้มีการช�ำระค่า
จะต้องมีอีกกีค
โดยสารด้วยเงินสด?”

”

ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน Uber Drivers Guild

แพลตฟอร์มจะต้องยินดีทจี่ ะเจรจากับเจ้าหน้าทีแ่ ละต�ำรวจ
จะต้องท�ำการติดตั้งและให้สนับสนุนระบบดังกล่าวใน
สถานีตำ� รวจและจัดหาเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบการเคลือ่ นไหว
ของคนขับเพือ่ ความปลอดภัย ส�ำหรับตัวเลือกที่ 2 คนงาน
แพลตฟอร์มจะต้องเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจว่าพวกเขาเป็นพลเมืองและเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเหตุการณ์
อันตรายที่ไม่เป็นจริงจะไม่เกิดขึ้น ข้อกังวลนี้ได้รับการ
หยิบยกขึน้ มาจากเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงคมนาคมในการหารือ
กับคนงานแพลตฟอร์ม เนือ่ งจากประสบการณ์กอ่ นหน้านี้
เกิดกับคนขับรถจักรยานยนต์ที่ก่อกวนและบางครั้งเผา
รถยนต์เมือ่ สมาชิกของพวกเขามีสว่ นเกีย่ วข้องกับอุบตั เิ หตุ
ในขณะที่ แ อพพิ ล เคชั่ น แพลตฟอร์ ม อนุ ญ าตให้ ค นขั บ
สามารถบล๊อกผูโ้ ดยสารทีก่ อ่ ปัญหา เช่น ผูก้ ระท�ำความผิด
ทางเพศหรือผู้ที่ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินแต่สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกัน
พวกเขาจากการลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นอื่นที่พวกเขา
อาจท�ำพฤติกรรมเดิมๆ ซ�้ำ บริษัทแพลตฟอร์มดิจิตอล
ทัง้ หลายต้องท�ำงานร่วมกันเพือ่ จัดการกับปัญหาด้านความ
มั่ น คงและความปลอดภั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ คนงาน
แพลตฟอร์มและร่วมกันก�ำหนดกลไกระหว่างแพลตฟอร์ม
เพือ่ ปิดกัน้ ลูกค้าทีไ่ ม่ชำ� ระเงินหรือละเมิดคนงานอย่างต่อเนือ่ ง

ผู้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาเชิงวิชาการรายงานว่า:
“มีคนมากกว่า 10 คนที่ถูกปืนจี้เพื่อปล้นเอาเงินสด
ที่ได้จากการจ่ายค่าโดยสารด้วยเงินสด มีคนขับสตรี
ของ Uber ถูกข่มขืนเนื่องจากการช�ำระค่าโดยสาร
ด้วยเงินสด จะต้องมีอีกกี่คนที่ต้องถูกข่มขืน สังหาร
และถูกท�ำร้ายก่อนที่ Uber จะหยุดให้มีการช�ำระ
ค่าโดยสารด้วยเงินสด?” ”
ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน Uber Drivers Guild62
ประเด็นปัญหาหลายอย่างที่ยกขึ้นรายงานในส่วนย่อยนี้
จ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยคนงานแพลตฟอร์มร่วมกัน
เช่น ผ่านองค์กร เช่น Uber Drivers Guild ในเคปทาวน์
และสหภาพแรงงาน ความพยายามของสหภาพแรงงานใน
การจัดตั้งคนานแพลตฟอร์มได้ถูกตรวจสอบในหัวข้อ 8.4

องค์กรที่เป็นผู้แทนของคนขับรถในเมืองเคปทาวน์ได้ยก
ประเด็นข้อกังวลด้านความปลอดภัยทีร่ า้ ยแรงส�ำหรับคนขับ
ทุกคน เนือ่ งจากมีการอนุญาตให้จา่ ยค่าโดยสารเป็นเงินสด
ซึ่ ง อาจมี อั น ตรายเพิ่ ม เติ ม ส� ำ หรั บ สตรี เ นื่ อ งจาก
62

Geitung 2017, p.39
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8. ยุทธศาสตร์
สหภาพแรงงาน
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่ ได้เริ่มจัดตั้งตัวเอง
่ พลตฟอร์ม รวมถึงสตรี ซึง
รูปแบบการท�ำงานของคนขับรถแท็กซีแ
“ในสหภาพแรงงานและหน่
่ ๆ ใน เมืองเคปทาวน์และกรุงไนโรบี
วยงานผู้แทนอืน

รายงานส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงงานที่สหภาพแรงงานก�ำลัง
จะท�ำเพื่อจัดตั้งคนงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ และ
ให้แนวทางแก่สหภาพแรงงานว่าท�ำอย่างไรถึงจะประสบ
ความส�ำเร็จในการระดมแรงงานสตีเพือ่ ปรับปรุงสภาพการ
ท�ำงานและต่อต้านภัยคุกคามต่อการท�ำงานอันเกิดจากการน�ำ
ระบบจักรอัตโนมัตมิ าใช้ อย่างไรก็ตามยังมีปญ
ั หาทีน่ า่ เป็น
ห่วงอย่างมากต่อแรงงานสตรีนนั้ เช่น ความรุนแรงและการ
คุกคามที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งจากเพื่อนร่วมงาน
และผูโ้ ดยสารซึง่ สหภาพแรงงานไม่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาใน
เรื่องนี้สักเท่าไหร่ ความล้มเหลวเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของสหภาพแรงงานในการปกป้องคนงาน
ขนส่งสตรีในปัจจุบนั รวมถึงความสามารถในการจัดตัง้ เพือ่
ปกป้องงานเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายในอนาคตจาก
ระบบอัตโนมัติ ดังนั้นสหภาพแรงงานขนส่งควรจะท�ำงาน
อีกมากเพือ่ ดึงดูด รักษา และระดม และเป็นผูแ้ ทนแรงงาน
ขนส่งสตรีดงั รายละเอียดในรายงานส่วนนี้ รายงานในส่วน
นีย้ งั แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการท�ำงานของคนขับรถแท็กซี่
แพลตฟอร์ ม รวมถึ ง สตรี ซึ่ ง ได้ เริ่ ม จั ด ตั้ ง ตั ว เองใน
สหภาพแรงงานและหน่วยงานผูแ้ ทนอืน่ ๆ ใน เมืองเคปทาวน์
และกรุงไนโรบี
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8.1 การมีส่วนร่วมของสตรี
ในสหภาพแรงงานขนส่ง
รูปแบบของการแบ่งแยกอาชีพเนือ่ งจากเพศสภาพในสาขา
ขนส่งสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการมีส่วนร่วมของ
สตรีในสหภาพแรงงานที่มีค่อนข้างต�่ำ และในบางกรณี
สมาชิกสหภาพแรงงานสตรีเปรียบเทียบการจ้างงานของ
ตนเองกับสาขาอื่นๆ เช่น ในสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟฟ้า (SEETU) ในกรุงเทพมหานครทีส่ มาชิกทีเ่ ป็นสตรี
คิดเป็นร้อยละ 28 ซึง่ ต�ำ่ กว่าอัตราการจ้างงานร้อยละ 30
ของรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์เล็กน้อย อย่างไรก็ตามการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (SRUT) มีสมาชิกสตรีคดิ เป็นร้อยละ 3 เท่านัน้
เมือ่ เทียบกับอัตราการจ้างงานสตรีโดยทัว่ ไปทีค่ ดิ เป็นสตรี
ร้อยละ 10 ในท�ำนองเดียวกันทีเ่ ม็กซิโกซิตใี้ นขณะทีบ่ ริษทั
ขนส่งไฟฟ้า (STE) มีคนงานสตรีรอ้ ยละ 14 ในสหภาพแรงงาน
เอทีเอ็ม มีสมาชิกเป็นสตรีเพียงร้อยละ 6 เท่านัน้
ในแอฟริกาใต้ความหนาแน่นของสมาชิกสหภาพแรงงาน
สาขาขนส่ง คลังสินค้า และการสือ่ สารอยูท่ รี่ อ้ ยละ 30 ใน
ขณะที่ในเมืองเคปทาวน์ คนงานขนส่งสามารถคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ได้รอ้ ยละ 8 ของสมาชิกสหภาพแรงงานทัง้ หมดใน
เมืองนี้ โดยสตรีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของสมาชิก
สหภาพแรงงาน SATAWU ในบริษทั MyCiti ทีด่ ำ� เนินงาน
เกี่ ย วกั บ การเดิ น รถในเมื อ งเคปทาวน์ แม้ ว ่ า สมาชิ ก
สหภาพแรงงานโดยรวมจะมีมากขึ้นในสหภาพแรงงาน
NUMSA ที่กรุงไนโรบีที่ซึ่งคนงานขนส่งจ�ำนวนมากเป็น
แรงงานนอกระบบดังนัน้ จึงไม่สามารถหาตัวเลขได้จงึ เชือ่ ว่า
ประมาณหนึ่งในสามของสมาชิกสหภาพแรงงาน MWU
เป็นสตรี
การมีสว่ นร่วมของสตรีในคณะกรรมการสหภาพแรงงานและ
โครงสร้างนัน้ ไม่แน่นอน ในเม็กซิโกซิตเี้ ราเห็นว่าในบรรดา
สหภาพแรงงานทีเ่ ป็นผูแ้ ทนของคนงานรถไฟใต้ดนิ (STC)
ในสหภาพแรงงาน SDITSTC มีสตรีคดิ เป็นร้อยละ 46 ของ
คณะกรรมการ และร้อยละ 39 ในสหภาพแรงงาน SNTSTC

อย่างไรก็ตามสตรีทไี่ ด้ดำ� รงต�ำแหน่งคณะกรรมการมีเพียง
ร้อยละ 14 ที่สหภาพแรงงาน ASTM และร้อยละ 20 ที่
สหภาพแรงงาน ATM โดยสหภาพแรงงานเหล่านีม้ เี ลขาธิการ
หรือเจ้าหน้าทีส่ ตรีทรี่ บั ผิดชอบในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็น
หญิงชาย
ทีแ่ อฟริกาใต้ในขณะทีส่ หภาพแรงงาน SATAWU มีนโยบาย
เพือ่ สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางเพศในต�ำแหน่งผูน้ ำ� แต่
ต�ำแหน่งผูป้ ระสานงานเกีย่ วกับประเด็นหญิงชายนัน้ ได้วา่ ง
่ งจากเพศ
รูปแบบของการแบ่งแยกอาชีพเนือ
“สภาพในสาขาขนส่
งสาธารณะสะท้อนให้เห็นถึง

อัตราการมีสว
่ นร่วมของสตรีในสหภาพแรงงาน
่ ีค่อนข้างต�ำ่ และในบางกรณีสมาชิก
ทีม
สหภาพแรงงานสตรีเปรียบเทียบการจ้างงาน
่ ๆ
ของตนเองกับสาขาอืน

”

อยู่ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา และจากการสัมภาษณ์มี
รายงานว่าไม่มกี จิ กรรมประเด็นหญิงชายทัง้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่
หรือในภูมิภาคเลย อีกทั้งโครงสร้างที่อาจสนับสนุนการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศได้ถูกละเลย
อย่างไรก็ตามมีการยอมรับจากบางคนในสหภาพแรงงาน
ว่าการประชุมเชิงนโยบายอาจมีประโยชน์และมีความจ�ำเป็น
“เพื่อเผชิญหน้ากับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ”
และต�ำแหน่งผูป้ ระสานงานระดับชาติในประเด็นหญิงชาย
ของ NUMSA ก็ยงั คงว่างเช่นกัน
ในประเทศเคนยา สหภาพแรงงาน TAWU สหภาพแรงงาน
MWU และ สหภาพแรงงาน PUTON มีสตรีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง
ผูน้ ำ� ในส�ำนักงานระดับชาติ ในฐานะผูช้ ว่ ยเลขาธิการ รักษา
การรองเลขาธิการ เหรัญญิก และเป็นประธานสาขา
อุปสรรคต่อการมีสว่ นร่วมของสตรีมคี วามคล้ายคลึงกันกับ
ปัญหาของสหภาพแรงงาน โดยประการแรกบทบาททางเพศ
แบบดั้งเดิมและความรับผิดชอบในบ้านของสตรีจะจ�ำกัด
เวลาทีส่ ามารถท�ำกิจกรรมทีส่ หภาพแรงงานได้ ประการที่
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สอง การท�ำกิจกรรมสหภาพแรงงานต้องใช้ทกั ษะเฉพาะเพือ่
ท�ำความเข้าใจโครงสร้างสหภาพแรงงาน กระบวนการ และ
การเมือง และเนือ่ งจากความไม่เท่าเทียมของโครงสร้างที่
อาจกีดกันสตรีจากชีวิตสาธารณะและต�ำแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตลาดแรงงานพวกเขาอาจขาดความรูแ้ ละทักษะการเป็นผูน้ ำ�
ประการทีส่ ามคนงานสตรีบางคนไม่ได้รบั แรงจูงใจให้เข้าร่วม
กับสหภาพแรงงานเนือ่ งจากพวกเขารับรูว้ า่ สหภาพแรงงาน
ไม่ได้เป็นผูแ้ ทนรักษาผลประโยชน์ของพวกเขา (ซึง่ เห็นได้
จากด้านล่างในความพยายามแก้ปญ
ั หาการคุกคามทางเพศ)
อย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานก็พยายามสร้างภาพพจน์ทเี่ ป็น
บวกมากขึน้ กับกลุม่ แรงงานสตรีผา่ นทางการรณรงค์เพือ่ แก้
ปัญหาข้อกังวลของพวกเขา ตัวอย่างเช่น สหภาพแรงงาน
ATM ในเม็กซิโกซิตไี้ ด้เริม่ รณรงค์การประชาสัมพันธ์และการ
ฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทีค่ วรแสดงออกต่อสตรี เพือ่ กระตุน้ ให้สตรีระบุ
ความเสีย่ งของการถูกละเมิดและไม่เคารพ การรณรงค์ดงั
กล่าวแสดงให้เห็นสมาชิกสตรีเห็นว่าสหภาพแรงงาน ATM
สนับสนุนพวกเขา อย่างไรก็ตามก็มปี ฏิกริ ยิ าเชิงลบบางอย่าง
จากสมาชิกชายซึ่งระบุว่าเพียงแค่การรณรงค์เดียวมันไม่
เพียงพอทีจ่ ะส่งเสริมการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมได้ ซึง่
อาจจะจ�ำเป็นต้องมีขนั้ ตอนและการด�ำเนินการเพิม่ เติม
ในกรุงเทพมหานครกลยุทธ์ในการสรรหาสมาชิกในบริษัท
รถไฟทีเ่ พิง่ จัดตัง้ ใหม่ทยี่ งั ไม่มสี หภาพแรงงานโดยการจับคู่
ในประเทศเคนยา สหภาพแรงงาน TAWU
“สหภาพแรงงาน
MWU และ สหภาพแรงงาน
PUTON มีสตรีทด
ี่ �ำรงต�ำแหน่งผู้น�ำใน
ส�ำนักงานระดับชาติ ในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการ
รักษาการรองเลขาธิการ เหรัญญิก และเป็น
ประธานสาขา

”

นักจัดตัง้ กับเป้าหมายโดยใช้คณ
ุ สมบัตทิ างประชากรศาสตร์
พวกเขาใช้กลยุทธ์ 'พีเ่ ลีย้ ง-ร่นน้อง' ซึง่ ประกอบด้วยทีมจาก
สหภาพแรงงาน SEETU และสหภาพแรงงาน SRUT โดยมี
63

นักสหภาพแรงงาน 8 คนทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 40 ปีเป็นทีมท�ำงาน
นักจัดตัง้ ถูกคัดเลือกเพือ่ ให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายการ
จัดตัง้ ดังนัน้ เมือ่ ต้องการจัดตัง้ พนักงานขับรถสหภาพแรงงาน
จะส่งนักจัดตัง้ ทีเ่ ป็นพนักงานขับรถเข้าไปคุย อีกทัง้ ยังจับคู่
ตามเพศ ภาษาถิน่ อายุและความสนใจของเป้าหมายอีกด้วย
นักสหภาพแรงงานพยายามหาทางสร้างความไว้วางใจกับคน
งานก่ อ นที่ จ ะพู ด คุ ย ถึ ง ปั ญ หาในที่ ท� ำ งาน ค� ำ ว่ า
"สหภาพแรงงาน" ไม่ได้ถกู กล่าวถึงในตอนแรกเพือ่ หลีกเลีย่ ง
การตกเป็ น เหยื่ อ หรื อ การข่ ม ขู ่ โ ดยนายจ้ า งที่ ต ่ อ ต้ า น
สหภาพแรงงาน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทเี่ ป็นสหภาพแรงงานกล่าวว่า
“ถ้าเราต้องการจัดตัง้ คนงานเราต้องเข้าใจลักษณะของงาน
และปัญหาของพวกเขาและต้องพูดภาษาเดียวกับพวกเขา”
ในกรุงโบโกตาแรงงานสถานีรถโดยสารสตรีประสบความ
ส�ำเร็จในการท้าทายนายจ้างและได้รับการปรับปรุงสภาพ
การท�ำงานผ่านทางสหภาพแรงงาน SintraRecaudo ซึ่ง
สหภาพแรงงานนีม้ สี มาชิก 25 คนในปี 2014 แต่ในปี 2018
สามารถเพิ่มสมาชิกได้เกือบ 700 คน และในเร็วๆ นี้
สหภาพแรงงาน SintraRecaudo จะรวมกับสหภาพแรงงาน
SNTT ซึง่ เป็นสมาชิกของ ITF ซึง่ จะเพิม่ ขีดความสามารถใน
การจัดตัง้ และเป็นผูแ้ ทนสมาชิกชายและสตรีในสาขาขนส่ง
สาธารณะของกรุงโบโกตา (ดูกรอบเรือ่ ง ‘SintraRecaudo
การจัดตั้งสตรีในกรุงโบโกตา) อีกทั้งในสหภาพแรงงาน
Recaudo มีความหนาแน่นของสมาชิกราวร้อยละ 25
สหภาพแรงงาน SintraRecaudo มีอตั ราความหนาแน่นที่
สูงกว่าสหภาพแรงงานพนักงานขับรถที่มีสมาชิกสหภาพ
เพียงร้อยละ 5 เนือ่ งจากทัศนคติตอ่ ต้านสหภาพทีร่ นุ แรงของ
ผูป้ ระกอบการ63
สตรีบางคนได้ตดั สินใจทีจ่ ะจัดตัง้ ตัวเองโดยไม่ใช้โครงสร้าง
สหภาพแรงงาน เช่น องค์กรคนขับรถแท็กซีส่ ตรี MOM ใน
เม็กซิโกซิตี้ (ดูกรอบเรือ่ ง ‘MOM องค์กรคนขับแท็กซีส่ ตรีใน
เมืองเม็กซิโกซิต’ี้ ) ยุทธศาสตร์และข้อเรียกร้องของพวกเขา
อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสหภาพแรงงานว่าพวกเขาจะ
สนับสนุนคนงานเหล่านีไ้ ด้อย่างไร

ITF, World Bank-Bogota TransMilenio Project draft report, unpublished.
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SINTRARECAUDO
การจัดตัง
้ สตรีในกรุงโบโกตา
สหภาพแรงงาน SintraRecaudo ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2014 สอง
ปีหลังจากการท�ำสัญญาให้บริษทั Recaudo Bogotá ให้เป็น
ผูบ้ ริการจ�ำหน่ายตัว๋ และสร้างมาตรฐานระบบช�ำระเงินใน
สาขารถโดยสารของกรุงโบโกตา สหภาพแรงงานถูกก่อตัง้
ขึน้ โดยคนงาน 25 คนและในช่วงแรกการมีสว่ นร่วมของสตรี
นัน้ ไม่สงู มากนักเนือ่ งจากผูน้ ำ� ชายไม่ได้ให้ความสนใจ โดยมี
การฝึกอบรมเล็กน้อยส�ำหรับนักสหภาพแรงงานสตรี อย่างไร
ก็ ต ามเมื่ อ เขาลาออกทุ ก อย่ า งก็ เ ริ่ ม เปลี่ ย นไปใน
สหภาพแรงงาน และสมาชิกก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆจาก 320 เป็น
เกือบ 700 คน ในเวลาไม่ถงึ หนึง่ ปี ปัจจุบนั ความหนาแน่น
ของสหภาพแรงงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 ในบริษัท
สมาชิกสตรีคดิ เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของจ�ำนวน
เป็นสมาชิกทัง้ หมดของสหภาพแรงงาน Recaudo และคณะ
กรรมการสหภาพแรงงานครึง่ หนึง่ เป็นสตรี (ชาย 6 หญิง 6)
ผู้อ�ำนวยการสตรีวิเวียน เอคอสต้า (Vivian Acosta) ได้
อธิบายว่าความส�ำเร็จเกิดจากการรณรงค์และการมีสว่ นร่วม
ในการยืนหยัดเพือ่ สิทธิของคนงาน สหภาพแรงงานปกป้อง
แรงงานจากการโจมตีของนายจ้างเป็นประจ�ำ เช่น การไล่
ออก และการออกค�ำเตือนทางวินยั เป็นผลให้สหภาพแรงง
งานกล่าวได้วา่ มีการปรับปรุงสภาพการท�ำงานและได้รบั เงิน
เดือนทีด่ ขี นึ้ คนงานได้สทิ ธิประโยชน์ทด่ี ขี นึ้ เช่น การได้รบั
การสนับสนุนร้อยละ 70 ของค่าธรรมเนียมเมือ่ ศึกษาระดับ
เทคนิคหรือระดับปริญญาตรีในวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง และได้
รับการสนับสนุนส�ำหรับการซือ้ แว่นตา การปรับปรุงในด้าน
ความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อคนงานและ
งานได้รบั การปกป้อง โดยสมาชิกสหภาพสามารถมองเห็น
สหภาพแรงงานผ่านผูน้ ำ� ทีเ่ ข้าเยีย่ มชมสถานีบอ่ ยครัง้ การ
จัดตัง้ คนงาน การระดมคนงาน และการประชุม
"เมือ่ มีการล่วงละเมิดภายในบริษทั บริษทั ไม่ตอ้ งการ
ให้คนงานแสดงตัวและเปิดเผยปัญหาแก่สอื่ หรือ
บริษทั อืน่ ๆ รถเมล์ TransMilenio วิง่ อยูท่ วั่ เมือง เรา
มีการรณรงค์ทแี่ ตกต่างกัน เราได้เยีย่ มชมสถานีแบบ
หนึง่ ต่อหนึง่ ดังนัน้ เราจึงสามารถติดต่อกับคนงานที่

ท�ำงานอยูไ่ ด้เป็นการส่วนตัว และยังมีการใช้โซเชียลมี
เดีย เช่น WhatsApp Facebook มีทวี่ า่ งในสถานี
ทัง้ หมดและเรามีตดิ หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในกรณีที่
คนงานเหล่านัน้ ต้องการการช่วยเหลือในทันที เรายัง
มีขอ้ มูลจากสหภาพแรงงานในสถานีเพือ่ ช่วยเหลือ
คนงาน (ชายและสตรี) เราจัดการประชุมเพือ่ บอก
เล่าเกีย่ วกับสถานการณ์ประเภทต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
บริษทั และเรามีทางเลือกในการปกป้องพวกเขาเมือ่
จ�ำเป็น ทุกๆ วัน บริษทั Recaudo ไล่คนงานออก
ส่งหนังสือ 'การเตือนสีแดง' กับคนงาน ดังนัน้ เราต้อง
ใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการต่อต้านการโจมตี
คนงาน"
สหภาพแรงงาน SintraRecaudo เพิม่ บทบาทและพลังใน
การรณรงค์ดว้ ยการสร้างพันธมิตรกับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาได้สร้างพันธมิตรกับ 'Alternativa
Popular' องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ 'United
for Mobility' ซึง่ เป็นแพลตฟอร์มของพลเมืองทีผ่ โู้ ดยสารใช้
แสดงความคิดเห็นส่งเพือ่ สร้างความตระหนักถึงปัญหาทีค่ น
งานเก็บค่าโดยสารต้องเผชิญ
ในเดือนมิถนุ ายน 2018 สหภาพแรงงาน SintraRecaudo
ได้รบั การสนับสนุนจากสมาชิกในการควบรวมกับ SNTT ซึง่
เป็ น สหภาพแรงงานขนส่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
ในกระบวนการซึง่ น�ำโดยผูอ้ ำ� นวยการคนปัจจุบนั วิเวียน เอ
คอสต้า ซึ่งการควบรวมนั้นได้รับการต้อนรับจากการ
ฟรานซิสโก โมรา (Francisco Mora) แห่ง SNTT ซึง่ เชือ่ ว่า
จะช่วยเสริมก�ำลังคนงานในสหภาพแรงงานได้เป็นอย่างมาก
กรณีของสหภาพแรงงาน SintraRecaudo เป็นตัวอย่างของ
ความก้าวหน้าของสหภาพแรงงานในโคลัมเบียซึง่ ท�ำให้สตรี
มีเสียงในการยกประเด็นปัญหาในการท�ำงานและปัญหาใน
สหภาพแรงงาน และนอกจากนีย้ งั เป็นตัวอย่างและต้นแบบ
ของการมีสตรีในต�ำแหน่งผูน้ ำ� สหภาพแรงงาน
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MOM องค์กรคนขับรถแท็กซี่
สตรีในเม็กซิโกซิต้ี
MOM เป็นองค์กรของคนขับรถแท็กซี่สตรีใน
เม็ก ซิโกซิตี้ องค์ก รนี้ถูก ก่อตั้งขึ้นในปี 2012
ประกอบด้วยคนขับรถประมาณ 30 คนโดยส่วน
ใหญ่มาจากภูมหิ ลังของชนชัน้ แรงงาน เป็นคุณแม่
ยังสาวหรือสตรีวา่ งงานทีม่ อี ายุมาก ถึงแม้วา่ พวกเขา
มักประสบกับการเลือกปฏิบัติทางเพศและการ
คุกคาม แต่งานขับรถแท็กซีช่ ว่ ยให้พวกเขามีชวี ติ
อยู่ได้

•• เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ใช้ แ ละเพื่ อ นร่ ว มงาน

พวกเขาไม่ได้ต้องการการยอมรับในเชิงสถาบัน
ยกตัวอย่างเช่น ในรูปแบบสหภาพแรงงาน จาก
ประสบการณ์ของพวกเขาการจัดตัง้ สหภาพแรงงาน
ในสาขาทีเ่ พศชายเป็นใหญ่เป็นเรือ่ งยาก ประการ
แรกสหภาพแรงงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ระดับ
อุ ต สาหกรรมที่ มี อั ต ราก� ำ ลั ง แรงงานสตรี สู ง
ประการทีส่ องกระบวนการและข้อมูลของระบบ
ราชการเข้าถึงได้ยากส�ำหรับผูท้ มี่ รี ะดับการศึกษาต�ำ่
ประการทีส่ ามแรงกดดันจากภาระงานและภาระ
ผูกพันของครอบครัวโดยเฉพาะผูป้ กครองเลีย้ งเดีย่ ว
หมายความว่าเขาจะมีเวลาว่างเพียงเล็กน้อย
ส�ำหรับการที่จะท�ำกิจกรรมอะไร อย่างไรก็ตาม
องค์ ก รเปิ ด กว้ า งส� ำ หรั บ การเป็ น หุ ้ น ส่ ว นกั บ
สหภาพแรงงานทีไ่ ม่ขอให้พวกเขาสนับสนุนผูน้ ำ�
ที่พวกเขาไม่รู้สึกว่าเป็นผู้แทนของพวกเขาอย่าง
เพียงพอ

น้อยจึงควรมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกในการ
ซื้อสัมปทานแท็กซี่ที่จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ส�ำหรับแรงงานสตรีทมี่ คี วามเสีย่ งมากทีส่ ดุ
ปัจจุบนั สตรีทำ� งานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ให้แก่ผชู้ ายผูซ้ งึ่ มีทรัพยากรทางการเงินเพือ่
สิทธิพิเศษ

พวกเขาได้พัฒนากลยุทธ์และการเรียกร้องเพื่อ
ลดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและสนับสนุน
สตรีที่อยู่ล่างสุดของปิรามิดทางสังคม บางส่วน
ของความคิดของพวกเขาคือ::

ปฏิบัติต่อคนงานขับรถสตรีอย่างมีศักดิ์ศรี
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวมบทบาท
สมมติ ผู ้ ร ่ ว มงานชายสามารถเข้ า ใจ
สถานการณ์ในแต่ละวันที่สตรีเผชิญเพื่อ
ช่วยให้พวกเขามองสตรีในฐานะหุ้นส่วน
แทนที่จะเป็นคู่แข่ง

•• เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของสตรีทมี่ รี ายได้

•• จากการน�ำแท็กซี่มิเตอร์แบบดิจิตอลมา

ใช้บนแทบเลต (tablets) และ MOM เรียก
ร้องการฝึกอบรมพิเศษส�ำหรับสตรี (หนุ่ม
และแก่) โดยการฝึกอบรมทั่วไปมีแนวโน้ม
ที่ผู้ชายจะเข้าร่วมซึ่งท�ำให้การเรียนรู้นั้น
ยากขึ้ น ส� ำ หรั บ สตรี เ นื่ อ งจากการเลื อ ก
ปฏิบัติทางเพศและบรรทัดฐานทางเพศ

•• ในขณะที่สตรีมักจะเริ่มขับรถแท็กซี่ในวัย

ผู้ใหญ่พวกเขาท�ำงานหนักเพื่อเก็บเงินให้
เพียงพอส�ำหรับการเกษียณอายุเมื่อพวก
เขาไม่สามารถขับรถได้อีกต่อไป อย่างไร
ก็ตามประสบการณ์ของพวกเขาอาจมีค่า
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ อ ายุ น ้ อ ยกว่ า ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น
ประโยชน์ในการจัดตั้งองค์กรที่ใช้คนงาน
ขับรถทีเ่ กษียณอายุเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำและการ
สนับสนุนแก่คนงานขับรถทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า
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่ งนี้
วงละเมิดทางเพศจากเพื่ อนร่วมงานของฉัน ฉันได้บอกเรือ
“กับฉัเจ้นทรมานจากการล่
านายของฉันและเขาไม่ได้ท�ำอะไรเลย จากนั้นฉันก็คิดว่าจะไปสหภาพแรงงาน
่ และคณะกรรมการบอกเธอว่า
แต่เพื่ อนร่วมงานสตรีของฉันท�ำเช่นนั้นครั้งหนึง
เธอจะต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนกับผู้ชายก่อน มันเป็นความผิดของเราเสมอ
คุณคิดว่าฉันจะไปร่วมกิจกรรมหลังจากนั้นหรือไม่

คนงานรถไฟรางเบาสตรี เม็กซิโกซิตี้

8.2 การแก้ปัญหาความรุนแรงและ
การล่วงละเมิดทางเพศ
รายงานส่ ว นก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ เ น้ น ถึ ง ความรุ น แรงที่ มี ต ่ อ
แรงงานสตรีรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ดังนัน้ จึงเป็นสิง่
ส�ำคัญส�ำหรับสหภาพแรงงานในความพยายามทีจ่ ะปกป้อง
และเพิ่มการจ้างงานของสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะเพื่อ
แก้ ไขปั ญ หาความรุ น แรงต่ อ สตรี อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รายงานนีค้ น้ หาตัวอย่างของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แต่ยงั มีการปฏิบตั ิ
ที่แตกต่างกันไปตามสหภาพแรงงานโดยมีหลักฐานว่า
สหภาพแรงงานอาจะไม่ได้พยายามแก้ไขปัญหามากเพียง
พอในทุกระดับ
ในขณะทีส่ หภาพแรงงานจ�ำนวนมากมีนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือการเจรจาข้อตกลงกับ
นายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังมีแรงงานสตรีที่รายงาน
ประสบการณ์เชิงลบในเรือ่ งของการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
ผู้แทนสหภาพแรงงานในสหภาพแรงงานบางแห่งดังค�ำ
บอกเล่าของคนงานในเม็กซิโกซิตี้:
“ฉันทรมานจากการล่วงละเมิดทางเพศจากเพื่อน
ร่วมงานของฉัน ฉันได้บอกเรื่องนี้กับเจ้านายของฉัน
และเขาไม่ได้ท�ำอะไรเลย จากนั้นฉันก็คิดว่าจะไป
สหภาพแรงงาน แต่เพื่อนร่วมงานสตรีของฉันท�ำ
เช่นนั้นครั้งหนึ่งและคณะกรรมการบอกเธอว่าเธอ
จะต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนกับผู้ชายก่อน มัน
เป็นความผิดของเราเสมอ คุณคิดว่าฉันจะไปร่วม
กิจกรรมหลังจากนั้นหรือไม่”
คนงานรถไฟรางเบาสตรี เม็กซิโกซิตี้

”

่ หภาพแรงงานจ�ำนวนมากมี
ในขณะทีส
“นโยบายในการแก้
ไขปัญหาการล่วงละเมิดทาง

เพศหรือการเจรจาข้อตกลงกับนายจ้างเพื่ อ
แก้ไขปัญหา แต่ก็ยังมีแรงงานสตรีทร
ี่ ายงาน
่ งของการล่วงละเมิด
ประสบการณ์เชิงลบในเรือ
ทางเพศต่อผู้แทนสหภาพแรงงาน

”

ผู้แทนสหภาพแรงงานรถโดยสารชายในเมืองเคปทาวน์
ยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะมีการข่มขู่พนักงานขับรถไฟรวมถึง
การขู่ที่จะข่มขืนพนักงานขับรถไฟสตรี สหภาพแรงงานก็
ยังคงไม่ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
กับมัน แม้ว่าสหภาพแรงงานตระหนักถึงความปลอดภัย
ของพนักงานขับรถโดยสารสตรีโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พวก
เขาเริ่มท�ำงานเช้ามากๆและกลับเมื่อเวลาดึกและพวกเขา
ได้พยายามเรียกร้องให้มีรถรับส่งพนักงานไปยังที่ท�ำงาน
COSATU เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรที่เรียกว่ายูไนท์
บีไฮน์ (Unite Behind) ซึ่งได้ท�ำการรณรงค์เพื่อปรับปรุง
สถานะของรถไฟในเคปทาวน์รวมถึงการแก้ปัญหาความ
รุนแรง ทางองค์กรได้ท�ำการเรียกร้องหลายครั้งเกี่ยวข้อง
กับสถานะของระบบขนส่งสาธารณะในมาตรา 77 ไปยัง
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานแห่งชาติ (NEDLAC) ซึ่ง
เป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประท้วงทางการเมือง
และสังคมที่ได้รับการคุ้มครอง มาตรา 77 มีการตั้งค�ำถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลก�ำลังท�ำเพื่อแก้ไขความรุนแรงรวมถึง
การตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงการขนส่งอย่างเท่าเทียม
ส�ำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ยากจน และพื้นที่คนผิวสี

98

Future of Work report -TH.indd 98

23/05/2019 15:33:11

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ NGO ทั้งในกรุงไนโรบีและเคป
ทาวน์ได้รณรงค์และด�ำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการล่วง
ละเมิดทางเพศของผูโ้ ดยสารสตรีและคนงาน ในกรุงไนโรบี
นั้ น โฟลน์ อิ น นิ ชิ เ อที ฟ (Flone Initiative) ได้ เชิ ญ
สหภาพแรงงาน PUTON และ MWU เข้าร่วมการฝึกอบรม
ในขณะที่ NGO เพือ่ ความเป็นธรรมด้านเพศสภาพ (Sonke
Gender Justice) ท�ำงานร่วมกับสหภาพแรงงาน SATAWU
ในการรณรงค์เพือ่ แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและ
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ จากผูโ้ ดยสารแท็กซีใ่ นเมืองเคปทาวน์
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของเขตบางแห่งได้แนะน�ำนโยบายใน
การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศทีไ่ ด้รบั ความเดือด
ร้อนจากผู้โดยสาร เช่น ในกรุงโบโกตา แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึง
การล่วงละเมิดทางเพศที่คนงานสตรีประสบ ดังนั้นจึงมี
ขอบเขตส�ำหรับสหภาพแรงงานที่จะเข้าร่วมกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนในการแก้ปญ
ั หาเรือ่ งสิทธิ
สตรีในฐานะผูโ้ ดยสารเพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับ
แรงงานสตรีโดยเน้นการเสริมแรงร่วมกันโดยปราศจากการ
ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้โดยสารและคนงานทั้งหมด
แม้ว่าสหภาพแรงงานตระหนักถึงความ
“ปลอดภั
ยของพนักงานขับรถโดยสารสตรีโดย

่ พวกเขาเริ่มท�ำงานเช้ามากๆ
เฉพาะอย่างยิ่งเมือ
่ เวลาดึกและพวกเขาได้พยายาม
และกลับเมือ
่ ำ� งาน
เรียกร้องให้มรี ถรับส่งพนักงานไปยังทีท

”

สหภาพบางแห่งได้จัดตั้งคณะกรรมการสตรีที่เป็นผู้แทน
ปกป้ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องแรงงานสตรี ตั ว อย่ า งเช่ น
สหภาพแรงงาน MWU ในกรุงไนโรบีมีคณะกรรมการสตรี
ที่สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนจากสตรีรวมถึงการล่วง
ละเมิดทางเพศ ในกรณีหนึ่งสหภาพแรงงานวางแผนที่จะ
ลงโทษคนขับชายที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดทางร่างกายของ
สตรีคนหนึง่ และเธอได้เน้นถึงความยากล�ำบากของสตรีใน
การจัดการกับปัญหาอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะเมือ่ พวกเขา
ต้องท�ำงานกับผู้กระท�ำความผิดต่อไป
Iในกรุงไนโรบี SACCO มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการกับ
กรณีของการล่วงละเมิดทีม่ กี ารรายงาน SACCO ท�ำหน้าที่
เป็นจุดติดต่อกับเจ้าหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของ
สมาชิก เป็นผลให้พวกเขาลงโทษทางวินัยสมาชิกที่ไม่
เคารพกฎจราจรหรือกระท�ำความผิด เช่น การล่วงละเมิด
ทางเพศ พวกเขาอาจถูกพักงานนานถึงสามเดือนหาก
คุกคามแรงงานสตรี ในช่วงเวลานีค้ นงานไม่สามารถรับงาน
ใน SACCO อื่นได้ดังนั้นจึงไม่สามารถท�ำงานในระบบได้
บทบาทของ SACCO ในการบังคับใช้วินัยในหมู่แรงงาน
เพื่อปกป้องแรงงานสตรีจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ พวกเขาสามารถ
ก�ำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่าได้ ตัวอย่างเช่น
SACCO สามารถมีสว่ นร่วมในแผนกสืบสวนคดีอาชญากรรม
ซึ่งออก 'ใบรับรองความประพฤติดี' ให้กับคนงานขนส่ง
สาธารณะ การตกลงทีจ่ ะส่งบันทึกเกีย่ วกับคนงานทีพ่ บว่า
มีการละเมิดหรือคุกคามแรงงานหรือผู้โดยสารสตรีเพื่อให้
กรมสามารถปฏิเสธที่จะออกใบรับรองให้แก่คนผู้นั้น
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8.3 การรณรงค์เรื่องขนส่ง
สาธารณะในอนาคตของ
สหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงานมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างความมั่นใจ
ว่านวัตกรรมในอนาคตเกีย่ วกับการขนส่งสาธารณะจะเป็น
ประโยชน์ต่อคนงานและผู้โดยสาร ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการ
ปรึกษาหารือกับผู้แทนคนงานตั้งแต่ระยะแรกของการ
ส�ำรวจความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบ การ
วางแผนและการด�ำเนินการ สหภาพแรงงานได้เรียนรูบ้ ทเรียน
จากโครงการ Transmilenio ในกรุ ง โบโกตา ซึ่ ง
สหภาพแรงงานขนส่งไม่ได้เป็นหนึ่งในจากการปรึกษา
หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ และการด�ำเนินการ
ตามโครงการซึง่ น�ำไปสูป่ ญ
ั หาทีส่ ำ� คัญของโมเดลจากมุมมอง
ของสิทธิแรงงานและสภาพการท�ำงาน ต่อมาในระยะ
ด�ำเนินการที่ ITF และ SNTT ได้เข้ามามีส่วนร่วมและ
พยายามปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ข องแรงงาน ดั ง รายละเอี ย ดใน
รายงานส่วนที่ 6.1 และ 8.1 ข้างต้นเมื่อสหภาพแรงงาน
SintraRecaudo ประสบความส�ำเร็จในการจัดตั้งเพื่อ
ปกป้องแรงงานสตรีส่วนใหญ่ในแผนกขายตั๋วโดยสารและ
ต่อต้านการรับรูผ้ ลกระทบเชิงลบต่อระบบอัตโนมัตซิ งึ่ ไม่เป็น
ที่นิยมในหมู่ผู้โดยสารและคนงาน
สหภาพแรงงานได้ระดมพลังแรงงานสตรีและผู้โดยสารใน
การรณรงค์เพือ่ ปกป้องและปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
ตัวอย่างเพิ่มเติมที่อธิบายไว้ใน 'การน�ำรถไฟฟ้ามาใช้ในใน
เม็กซิโกซิต'ี้ ซึง่ เป็นการรณรงค์เพือ่ "รักษารถเมล์ไฟฟ้า" ซึง่
ด�ำเนินการโดยสหภาพแรงงาน ATM ในเม็กซิโกซิตี้ รถเมล์
ไฟฟ้าถูกคุคามเมือ่ มีการยืน่ ข้อเสนอการใช้รถไฟฟ้าในเส้นทาง
ที่สร้างมาโดยเฉพาะโดยให้ค�ำมั่นว่าจะมีผลดีต่อสภาพแวดล้ อ มและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การรณรงค์ ข อง
สหภาพแรงงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทีย่ งั่ ยืนของรถเมล์
ไฟฟ้า หากมีการลงทุนใหม่ซึ่งหากเปรียบเทียบกับระบบ
รถไฟฟ้าที่มีการเสนอนั้นรถเมล์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำกว่า

รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อรถเมล์ไฟฟ้าก็มมี าก
ในการรณรงค์ นี้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการดึ ง ดู ด สตรี
จ�ำนวนมากรวมถึงสตรีหนุ่มสาวในฐานะผู้ใช้ให้มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเกี่ยวกับการรณรงค์ครั้งนี้
เมื่อพิจารณาถึงความส�ำคัญทางการเมืองของโครงการ
เดินรถโดยสารไฟฟ้าในเม็กซิโกซิตี้ (ดูกรอบเรื่อง ‘การน�ำ
รถไฟฟ้ามาใช้ในในเม็กซิโกซิตี้’) และประโยชน์ทางสังคม
เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ค าดการณ์ ไว้ ร วมถึ ง การ
สนับสนุนจากรัฐบาล และเงินทุนจากหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ ซึง่ มีโอกาสทีส่ ำ� คัญส�ำหรับสหภาพแรงงานในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและการวางแผนตั้ง
ระยะเริ่มต้นโดยได้รับการยอมรับในฐานะผู้แทนของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญในโครงการในส่วนของคนงานทีจ่ ะ
สร้างและด�ำเนินงานโครงการ แน่นอนว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ควรรวมถึงแรงงานสตรีด้วย และนโยบายต้องได้รับการ
พัฒนาเพือ่ ระบุได้ถงึ ความเสมอภาคทางเพศจากการมีสว่ นร่วม
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสตรีในงานขนส่งทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีในทุกช่วงอาชีพ
อย่างไรก็ตามการขาดการฝึกอบรมและทักษะ
“ในหมู
่แรงงานขนส่งสาธารณะสตรีอาจจ�ำกัด

โอกาสการเข้าถึงงานดังกล่าวเว้นแต่ว่าจะมีการ
่ �ำเป็นให้และวางเป้าหมายเป็นข้อ
ฝึกอบรมทีจ
ก�ำหนดตามสัญญาส�ำหรับบริษัทเดินรถในระบบ
BRT

”

การน�ำระบบ BRT มาใช้ในกรุงไนโรบีนนั้ เป็นทัง้ โอกาสและ
ภัยคุกคามส�ำหรับคนงานขนส่งสาธารณะชายและสตรี เมือ่
พิจารณาจากการท�ำงานนอกระบบของกลุ่มคนงานมาตูตู
และคนงานตามระยะนี้ จึงคาดการณ์ได้วา่ อาจจะมีโอกาส
ส�ำหรับสตรีทจี่ ะย้ายไปท�ำงานในระบบทีเ่ ป็นงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และมีความมัน่ คงในระบบ BRT ซึง่ รวมถึงงานพนักงานขับรถ
เสมียนที่ท�ำงานในสถานีจ�ำหน่ายตั๋ว ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT
ในศูนย์ควบคุม ผูช้ ว่ ยจัดเก็บค่าโดยสาร งานธุรการ ผูด้ แู ล
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ระบบการตรวจสอบตามเวลาจริง ผู้จัดการเส้นทางและ
ผู้จัดการบริการ BRT ผู้ควบคุมเวลาเดินรถ และผู้จัดการ
ยานพาหนะ อย่างไรก็ตามการขาดการฝึกอบรมและทักษะ
ในหมูแ่ รงงานขนส่งสาธารณะสตรีอาจจ�ำกัดโอกาสการเข้าถึง
งานดังกล่าวเว้นแต่วา่ จะมีการฝึกอบรมทีจ่ ำ� เป็นให้และวาง
เป้าหมายเป็นข้อก�ำหนดตามสัญญาส�ำหรับบริษัทเดินรถ
ในระบบ BRT
จนถึงปัจจุบนั ความพยายามในทีจ่ ะรวมผูด้ ำ� เนินการขนส่ง
สาธารณะในการวางแผนระบบ BRT ในกรุ ง ไนโรบี
โครงการระยะแรกที่จะเริ่มให้บริการในเดือนธันวาคม
2018 ยังมีแค่เจ้าของมาตูตูและหน่วยงานด้านสวัสดิการ
แต่ในส่วนของคนงานขนส่งสาธารณะและสหภาพแรงงานนัน้
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดจาก BRT คือคนงานรถมาตูตูเนื่องจากคนงานกลุ่มนี้
มีความรูเ้ พียงเล็กน้อยเกีย่ วกับแผนงาน จากการส�ำรวจคนงาน
มาตู ตู 300 คนในเดื อ นตุ ล าคม 2017 พบว่ า คนงาน
มากกว่าร้อยละ 80 ที่ไม่เคยได้ยนิ เรือ่ ง BRT หรือแผนการ
ทีจ่ ะน�ำ BRT มาใช้ในกรุงไนโรบี แน่นอนว่าในบรรดาผูท้ เี่ คย
ได้ยินเกี่ยวกับ BRT นั้นร้อยละ 59 คิดว่าเป็นความคิดที่ดี
แม้ว่าร้อยละ 42 เชื่อว่าจะน�ำไปสู่การสูญเสียงานหรือราย
ได้ที่ลดลง64
สหภาพแรงงานขนส่ง TAWU PUTON และ MWU ได้สร้าง
ความตระหนักในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับระบบ BRT ที่ก�ำลัง
เข้ามา การได้รบั การแจ้งเป็นขัน้ ตอนแรกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลง แต่สหภาพแรงงานมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
รัฐบาลในการให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เพียงพอเพือ่ ให้คนงานมีอทิ ธิพล
ต่อการด�ำเนินงาน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จากสหภาพแรงงานกล่าว
ว่า“ จะมีการรวมตัวกันโดยไม่มีข้อมูลได้อย่างไร? รัฐบาล
ไม่ได้รวมคนงานขนส่งสาธารณะในการรับฟังความเห็น”

ให้สหภาพแรงงานโดยคนงานจ�ำนวนมากที่เข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน PUTON สหภาพแรงงาน TAWU
และสหภาพแรงงาน MWU เนื่องจากการคุกคามที่จะสูญ
เสียงานจากการเปิดตัวระบบ BRT ความกลัวของแรงงาน
นอกระบบได้รบั การตอกย�ำ้ จากผลของการเปิดตัว BRT ใน
กรุงโบโกตาซึ่งแรงงานนอกระบบตกงานแม้จะมีการสร้าง
งานใหม่กต็ าม ไม่มคี วามพยายามอย่างเป็นทางการในการ
ประเมินผลกระทบทีม่ ตี อ่ คนงานหลักจากการเปิดตัวระบบ
BRT แม้ว่าสหภาพแรงงานจะมีการเรียกร้องให้มีการ
ประเมิน65 ผลการวิจัยในปัจจุบันจากกรุงไนโรบีประมาณ
การว่ามีงานอย่างน้อย 80,000 งานทัง้ ในบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะได้รับผลกระทบจากการน�ำ
ระบบ BRT มาใช้ โดยตัวเลขค�ำนวนจากการลงทะเบียน
กับ SACCO จ�ำนวน 200 แห่งในเมือง
่ ผู้ชายเป็นผู้น�ำในสหภาพแรงงานพวกเขา
อ
“มักเมืจะไม่
่ ่งผลกระ
ให้ความสนใจประเด็นปัญหาทีส
่ พวกเขา
ทบต่อสตรี พวกเขาจะท�ำเช่นนั้นก็เมือ
่ พวกเขารู้ว่ามีบางคนใน
ได้รับการเตือนหรือเมือ
่ งเหล่านีไ้ ด้รับการ
กลุ่มผู้ฟง
ั ต้องการได้ยินเรือ
หารือ หากพวกเขาอยู่ล�ำพั งตนเองพวกผู้ชาย
จะไม่พูดถึงปัญหาของสตรีเลยู้าาาุี

ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี

”

สหภาพแรงงานในกรุงไนโรบีจงึ ใช้โอกาสนีใ้ นการฝึกอบรม
สมาชิกเกีย่ วกับผลกระทบของระบบ BRT และการรับสมัคร
สมาชิก แต่สหภาพแรงงานตระหนักว่าโอกาสในการรับสมัคร
สมาชิกอาจจะไม่เปิดนานนักและสมาชิกจะยังคงอยูก่ ต็ อ่ เมือ่
พวกเขาเห็นประโยชน์ผา่ นการมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้น
ของสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์จากสหภาพแรงงานได้แสดงความคิดเห็น:

การรณรงค์ของสหภาพแรงงานใน BRT เพิม่ จ�ำนวนสมาชิก

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.
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“สหภาพแรงงานมาถูกทางแล้ว แต่พวกเขาจ�ำเป็น
ต้องเข้าใจว่าพวกเขาก�ำลังต่อรองกับผู้คน
พวกเขาจะต้องโน้มน้าวให้คนงานเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานเพือ่ ต่อสูเ้ พือ่ สิทธิของพวกเขา
แต่พวกเขาไม่สามารถกักผู้คนได้ คนมาหา
สหภาพแรงงานเพราะพวกเขาไม่พึงพอใจ”
ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี
Iสิ่งที่น่าสนใจคือ ในการรณรงค์ในระบบขนส่งสาธารณะ
จากเมืองอื่นๆ มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ การรณรงค์ในระบบ
BRT ที่กรุงไนโรบีนั้นถูกขับเคลื่อนโดยสตรีเป็นส่วนใหญ่
และมีผเู้ ข้าร่วมเป็นสตรี ในขณะทีแ่ รงงานขนส่งสาธารณะ
1 ใน 10 เป็นสตรี แต่ระหว่างการรณรงค์มีแรงงานสตรี
ผูเ้ ข้าร่วมประมาณ 7 ใน 10 ของผูเ้ ข้าร่วม สิง่ นีบ้ ง่ ชีว้ า่ สตรี
มีความกระตือรือร้นในการระดมสมาชิกสหภาพแรงงานใน
ประเด็นเรือ่ งนีม้ ากกว่าผูช้ าย และตอกย�ำ้ ความส�ำคัญของ
การสร้ า งขี ด ความสามารถของสตรี ใ นการเป็ น ผู ้ น� ำ
สหภาพแรงงานและการให้ความสนับสนุน ผู้ให้ข้อมูลจาก
สหภาพแรงงานกล่าวว่า:
“เมื่อผู้ชายเป็นผู้น�ำในสหภาพแรงงานพวกเขามัก
จะไม่ให้ความสนใจประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อสตรี พวกเขาจะท�ำเช่นนั้นก็เมื่อพวกเขาได้รับ
การเตือนหรือเมื่อพวกเขารู้ว่ามีบางคนในกลุ่มผู้ฟัง
ต้องการได้ยนิ เรือ่ งเหล่านีไ้ ด้รบั การหารือ
หากพวกเขาอยู่ล�ำพังตนเองพวกผู้ชายจะไม่พูดถึง
ปัญหาของสตรีเลย”
ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี
นอกเหนือจากการเสริมสร้างขีดความสามารถภายใน
สหภาพแรงงานแล้ว ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายคนยังคิดว่าระบบ
BRT จะสร้างพลังให้แก่คนงานสตรีในขนส่งสาธารณะผ่าน
66

การปรับปรุงมุมมอง การยอมรับและการเคารพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สหภาพแรงงานชายแสดงความคิดเห็นว่า:
“ระบบ BRT อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
การขนส่งสาธารณะโดยมีการค�ำนึงถึงความปลอดภัย
และศักดิ์ศรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับแรงงานสตรี
และผู้โดยสารสตรี ซึ่งอาจน�ำไปสู่การบ�ำรุงรักษา
ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้น และเกิดมลพิษ
น้อยลง”
ผู้แทนสหภาพแรงงานชาย กรุงไนโรบี
อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน
ระบบ มีการเตือนว่าระบบ BRT อาจส่งผลให้เกิดความแออัด
ในส่วนอืน่ ๆ ของระบบการขนส่ง ทัง้ ลดการเดินทางลงและ
ท� ำ ให้ ร ายได้ ข องผู ้ ป ระกอบการขนส่ ง ทางบกลดลง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาการแย้งว่าการน�ำระบบ BRT มาใช้จะ
ท� ำ ให้ ค วามสั บ สนวุ ่ น วายเพิ่ ม ขึ้ น โดยยึ ด ผู ้ ใช้ 2 กลุ ่ ม
กลุม่ ยากจนถูกดันให้ไปใช้บริการขนส่งสาธารณะทีไ่ ม่ได้รบั
การซ่อมบ�ำรุงอย่างดีและเดินทางได้ช้า ในขณะที่กลุ่มที่
สามารถมี ก� ำ ลั ง จ่ า ยจะเลื อ กใช้ บ ริ ก ารบริ ก ารขนส่ ง
สาธารณะทีแ่ พงกว่า เร็วกว่าและดีกว่า66 อย่างไรก็ตามคน
อืน่ ๆ มองโลกในแง่ดวี า่ การน�ำระบบ BRT มาใช้จะลดความ
แออัดของการจราจรบนถนนซึง่ น�ำไปสูก่ ารเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้
มากมกว่าการใช้รถมาตูตูและท�ำให้มีรายรับที่สูงขึ้น
มุมมองและการคาดการณ์ที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึง
ความจ�ำเป็นในการหาข้อมูลเพิ่มเติมและการอภิปรายใน
หมู่คนงานขนส่งสาธารณะและประชาชน คนงานขนส่ง
สาธารณะสตรีรายหนึ่งกล่าวว่า:
“มีความจ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับระบบ BRT ใน
เคนยา มหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนควรให้ข้อมูลแก่

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

University Press
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สาธารณชนเกี่ยวกับระบบ BRT ผู้คนควรมีเวลาใน
การพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบ BRT ด้วยวิธีนี้ BRT
จะได้รับการยอมรับ”
คนงานขนส่งสาธารณะสตรี
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับ BRT ระหว่างหน่วยงานรัฐบาล
และหน่วยงานขนส่งได้รวมการหารือกับผู้ประกอบการ
ขนส่งสาธารณะ เช่น สมาคมผูเ้ ป็นเจ้าของรถมาตูตู (MOA)
แต่ความคิดเห็นของพวกเขาไม่จำ� เป็นต้องสอดคล้องกับคนงาน
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าแม้ในเมืองอื่นๆ เจ้าหน้าได้ให้การ
ยอมรับว่าการรวมผู้แทนคนงานจากแรงงานขนส่งนอก
ระบบมีความจ�ำเป็นเพือ่ การวางแผนระบบและการส่งมอบ
ระบบ BRT ให้ประสบความส�ำเร็จ พร้อมตัวอย่างของการ
ปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานคนขับรถแท็กซี่ในกาน่า
และแอฟริ ก าใต้ . 67 นอกจากนี้ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในเมื อ ง
โยฮันเนสเบิร์กได้ร่วมกับผู้น�ำกลุ่มรถแท็กซี่ในช่วงเริ่มต้น
ของโครงการโดยพาพวกเขาไปยังอเมริกาใต้เพื่อเยี่ยมชม
ระบบ TransMileno และพบกับคนงานทีเ่ คยเป็นแรงงาน
นอกระบบ ซึ่งการเจรจาต่อรองส่งผลให้คนขับรถแท็กซี่
กลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ให้บริการรถเมล์ที่ได้สัญญา
จ้างเหมาช่วงจาก BRT ซึง่ “ให้ผมู้ สี ว่ นได้มเี วทีสำ� หรับการ
สนับสนุนตัวเองให้เกิดความร่วมมือเทศบาลเมืองแทนการ
คัดค้าน” 68

67

Spooner 2018

68

ITDP (2018). BRT Planning Guide, cited in Spooner, 2018, p.27

ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าการแย้ ง ว่ า การน� ำ
ระบบ BRT มาใช้ จ ะท� ำ ให้ ค วามสั บ สน
วุ่นวายเพิ่มขึ้นโดยยึดผู้ใช้ 2 กลุ่ม กลุ่ม
ยากจนถู ก ดั น ให้ ไ ปใช้ บ ริ ก ารขนส่ ง
สาธารณะที่ไม่ได้รับการซ่อมบ�ำรุงอย่างดี
และเดินทางได้ชา้ ในขณะทีก่ ลุม่ ทีส่ ามารถ
มีก�ำลังจ่ายจะเลือกใช้บริการบริการขนส่ง
สาธารณะที่แพงกว่า เร็วกว่าและดีกว่า
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8.4 การจัดตั้งคนงานแพลตฟอร์ม
ของสหภาพแรงงาน
มี ค วามยากล� ำ บากอย่ า งมากในการจั ด ตั้ ง คนงาน
แพลตฟอร์มทีท่ ำ� งานอิสระภายใต้รปู แบบการจ้างงานทีไ่ ม่
จ�ำเป็นต้องมีการพบกันแบบตัวต่อตัวระหว่างคนงานด้วย
กันหรือแม้กระทั่งนายจ้าง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ใน
เม็กซิโกซิต้ีไม่มีองค์กรส�ำหรับคนขับรถแพลตฟอร์มเลย
(แม้ว่าคนขับแท็กซี่สตรีจะจัดตั้งตัวเอง ดูรายละเอียดใน
กรอบเรือ่ ง ‘MOM องค์กรคนขับแท็กซีส่ ตรีในเม็กซิโกซิต’ี้ )
ในกรุงเทพมหานครไม่มสี หภาพแรงงานเข้าไปจัดตัง้ คนขับ
ของ Grab ในท�ำนองเดียวกันในกรุงโบโกตาก็เป็นไปไม่ได้ที่
จะจัดตั้งคนงานแพลตฟอร์ม จากข้อมูลของ SNTT พบว่า
มันเป็นเรื่องยากที่จะระบุตัวคนขับเพื่อลองเข้าไปคุยและ
ชวนเป็นสมาชิก สิง่ ทีท่ ำ� ให้ยงุ่ ยากขึน้ ไปอีก คือ ประเด็นข้อ
เท็จจริงที่ว่ามีเพียงรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทโดยกระทรวงคมนาคมเท่านั้นที่สามารถน�ำมาเป็น
แท็กซี่อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าการท�ำงานของ
Uber และแพลตฟอร์มบริการขนส่งอืน่ ๆ ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่มีอยู่
ในกรุงไนโรบีมคี นงานทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับแพลตฟอร์มดิจติ อล
ประมาณ 420 คนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
PUTON ในปี 2017 (ดูกรอบเรื่อง ‘การจัดตั้งคนงาน
แพลตฟอร์มในกรุงไนโรบี’) หลังความพยายามเบือ้ งต้นโดย
คนงานแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อดึงบริษัทแพลตฟอร์มมา
หารือเกี่ยวกับประเด็นคนงานที่ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลว่า
พวกเขาไม่มีตัวตน ผ่านสหภาพแรงงาน PUTON คนงาน
เหล่านีข้ บั รถให้กบั บริษทั แพลตฟอร์มดิจตอลเช่น Uber ได้
เกิดกรณีที่ Uber ระงับการใช้งานบัญชีของคนขับสตรี 5 คน
เพราะพวกเขาเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงานได้ร้องเรียนต่อ Uber โดยอ้างถึงสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญของคนงานในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และ
เรียกร้องให้ Uber เปิดการใช้งานบัญชีของพวกเขาอีกครัง้

Uber ยั ง ระบุ ด ้ ว ยว่ า ไม่ มี ป ั ญ หากั บ คนงานที่ เข้ า ร่ ว ม
สหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทอื่น ๆ ไม่สนับสนุนให้
คนงานเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
คนขับรถในเคปทาวน์เริ่มมีการจัดตั้งหลังจากมีคนขับ
Uber จ�ำนวนหนึ่งถูกระงับบัญชีใช้งานจากแอพพลิเคชั่น
โดยบริษัท และท�ำให้ไม่สามารถท�ำงานในฐานะคนขับ
Uber ได้ในปี 2017 เรื่องนี้ท�ำให้คนขับเจ็ดคนพร้อมกับ
สหภาพแรงงาน NUPSAW และ สหภาพแรงงาน SATAWU
ตั้งค�ำถามถึงสถานะทางกฎหมายในฐานะเป็นนายจ้าง
ตนเอง ดังที่ผู้แทนของ สหภาพแรงงาน SATUWU ให้
สัมภาษณ์ว่าสหภาพแรงงานมีความกระตือรือร้นที่จะ
สนับสนุนทางด้านกฎหมายเนื่องจาก Uber“ ดูเหมือนจะ
เป็นนายจ้างที่ไม่มีลูกจ้าง”
มีความยากล�ำบากอย่างมากในการจัดตั้ง
“คนงานแพลตฟอร์
่ �ำงานอิสระภายใต้
มทีท

รูปแบบการจ้างงานทีไ่ ม่จ�ำเป็นต้องมีการ
พบกันแบบตัวต่อตัวระหว่างคนงานด้วยกัน
หรือแม้กระทั่งนายจ้าง

”

คนขั บ รถและสหภาพแรงงานได้ ยื่ น เรื่ อ งต่ อ คณะ
กรรมาธิการเพื่อการไกล่เกลี่ยและและอนุญาโตตุลาการ
(CCMA) โดยพวกเขาแย้งว่าพวกเขาเป็นนายจ้างของบริษทั
และไม่ใช่คนงานขับรถทีเ่ ป็นนายจ้างตนเองซึง่ บริษทั ระงับ
บัญชีของพวกเขาท�ำให้เข้าแอพพลิเคชั่นไม่ได้โดยไม่มี
กระบวนการใดๆ บริษได้เลิกจ้างพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรม
พวกเขาแพ้คดีในศาลในเชิงเทคนิคแต่สหภาพแรงงานเชื่อ
ว่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ในขณะที่ผู้พิพากษาไม่เห็นด้วยว่า
ความสัมพันธ์ของการจ้างงานระหว่าง Uber SA และคน
ขับนั้นได้รับการพิสูจน์แล้ว ค�ำชี้ขาดได้เปิดค�ำถามในเรื่อง
ของความสัมพันธ์การจ้างงานระหว่าง Uber BV (บริษทั แม่
Uber ในเนเธอร์แลนด์) และคนขับรถ (เพราะ Uber BVไม่
ใช่คกู่ รณีกอ่ นเรือ่ งจะเข้าถึงกระบวนศาล) ด้วยเหตุผลนีเ้ อง
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ทีท่ ำ� ให้ประเด็นว่า Uber SA ยังเป็นนายจ้างหรือไม่นนั้ ถูก
มองข้ามไป
ในการตั ด สิ น ใจว่ า บริ ษั ท นั้ น เป็ น นายจ้ า งจริ ง หรื อ ไม่
คณะกรรมการ CCMA พบว่าคนขับต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของ Uber ต้องพึง่ พา Uber ในเชิงเศรษฐกิจและคนขับคือ
องค์ประกอบส�ำคัญของบริการของ Uber คณะกรรมการ
พบว่าคนขับรถของ Uber สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงาน
ของตนได้ เช่น ชัว่ โมงการท�ำงานต่อวัน รวมถึงเวลาเริม่ งาน
ของพวกเขา เป็นต้น แต่ Uber ท�ำการควบคุมการท�ำงาน
ของคนขับด้วยการระงับหรือปิดการเข้าถึงแอปพลิเคชั่น
ดังนั้นแม้จะไม่มีการก�ำกับดูแลโดยตรงในทางกายภาพแต่
ทางบริษัทก็ยังสามารถควบคุมคนขับผ่านทางเทคโนโลยี
ด้วยเหตุผลนี้และอื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่ามันคือความ
สัมพันธ์การจ้างงาน
บริษทั ได้นำ� ข้อค้นพบของคณะกรรมการ CCMA เข้าสูศ่ าล
แรงงานเพื่อทบทวน ศาลแรงงานตัดสินเป็นคุณแก่ทาง
บริษัทในเชิงเทคนิคโดยไม่มีการโต้แย้งวินิจฉัยว่าคนงาน
Uber เป็นนายจ้าง หรือเป็นผู้รับเหมาที่เป็นนายตนเอง
ด้านเทคนิคนัน้ สหภาพแรงงาน SATAWU อ้างถึงเทคโนโลยี
ของ Uber SA ในขณะที่พวกเขาควรอ้างถึง บริษัทแม่คือ
Uber BV ซึ่งเป็นบริษัทของเนเธอแลนด์
คนงานของ Uber และ Taxify ได้มกี ารประท้วงหลายครัง้
ในประเด็นทีพ่ บบ่อยในเมืองเคปทาวน์และโยฮันเนสเบิรก์
ในช่วงปี 2018 ในช่วงเดือนกรกฎาคมมีผู้ร้องเรียนกว่า
200 คน ซึ่งข้อร้องเรียนที่พบบ่อยคือประเด็นที่ Uber ลบ
คนขับออกจากระบบและเลิกจ้างพวกเขา ผู้ประท้วงเรียก
ร้องให้ Uber:

69

•• หักรายได้รอ้ ยละ 15 และไม่ใช่รอ้ ยละ 25 จากเงินค่า
แท็กซี่เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นและชั่วโมง
การท�ำงานที่เช้ามาก
•• ให้พวกเขามีผู้แทนในบอร์ดบริษัทถ้าหากมีการระบุ
ว่าพวกเขาเป็น “หุ้นส่วน”
•• เลิกรับ69รถเข้าสู่ระบบอีกเพราะตอนนี้ถนน ”อิ่มตัว
แล้ว”

ปัญหาเรื่องสถานะการจ้างงานของ Uber และคนงาน
แพลตฟอร์มอื่นๆ ได้รับการโต้แย้งในประเทศอื่นๆ รวมถึง
สหราชอาณาจักร และยังมีแนวโน้มว่าจะมีอกี หลายหลาย
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ บริษทั เหล่านีพ้ ยายามขยาย
กิจการ ค�ำถามเกีย่ วกับกฎระเบียบและการออกใบอนุญาต
จะมีโผล่มาเรือ่ ยๆ โดยมีผลส�ำคัญส�ำหรับสภาพการท�ำงาน
ความมัน่ คง และการจัดตัง้ ของคนงาน น�ำไปสูค่ วามท้าทาย
และโอกาสมากมายในอนาคตส�ำหรับสหภาพแรงงาน
ได้เกิดกรณีที่ Uber ระงับการใช้งานบัญชี
“ของคนขั
บสตรี 5 คนในกรุงไนโรบีเพราะพวก

เขาเข้าร่วมการประชุมสหภาพแรงงาน
สหภาพแรงงานได้ร้องเรียนต่อ Uber โดย
อ้างถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของคนงานในการ
เข้าร่วมสหภาพแรงงาน และเรียกร้องให้ Uber
เปิดการใช้งานบัญชีของพวกเขาอีกครั้ง Uber
ยังระบุด้วยว่าไม่มีปญ
ั หากับคนงานทีเ่ ข้าร่วม
่ ๆ ไม่
สหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตามบริษัทอืน
สนับสนุนให้คนงานเข้าร่วมสหภาพแรงงาน

”

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-ubernew-york/new-york-city-votes-to-cap-uber-lyft-vehicle-licenses-idUKKBN1KT2M3
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การจัดตั้งคนงานแพลตฟอร์ม
ในกรุงไนโรบี
สหภาพแรงงาน PUTON ในกรุงไนโรบีสามารถหาสมาชิกสหภาพแรงงานทีเ่ ป็นคนขับรถบริษทั แพลตฟอร์มเป็น
จ�ำนวน 420 ราย สตรีมีบทบาทส�ำคัญในความพยายามเข้าไปจัดตั้งคนงาน ยกตัวอย่างเช่น ในการต่อต้านกรณี
ที่คนขับสตรีถูกระงับบัญชีโดยบริษัทแพลตฟอร์มหลังจากที่พวกเธอเข้าร่วมการประชุมของสหภาพแรงงาน
ดังได้กล่าวข้างต้น และการมีตำ� แหน่งผูน้ ำ� ในสหภาพแรงงานในระดับชาติและระดับท้องถิน่ เช่น ในสหภาพแรงงาน
TAWU MWU และ PUTON นอกจากนี้สมาชิกสตรียังมีบทบาทส�ำคัญในการเจรจากับรัฐบาลและนายจ้างเพื่อ
ปรับปรุงสภาพการท�ำงานของคนงานแพลตฟอร์ม
ผูแ้ ทนสหภาพแรงงานตระหนักถึงความยากล�ำบากใน
การจั ด ตั้ ง สาขานี้ จากการสั ง เกตุ ก ารณ์ ค นงาน
แพลตฟอร์มอาจมีประสบการณ์นอ้ ย และดังนัน้ จะต้อง
ใช้ความอดทนกับกระบวนการทางสหภาพแรงงานที่
ต้องเวลานานมากกว่าการหวังอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ คนงาน
แพลตฟอร์มและสหภาพแรงงานจึงต้องมีการสือ่ สารที่
ชัดเจนและเปิดกว้างเพื่อท�ำความเข้าใจข้อกังวลและ
ข้อจ�ำกัดของกันและกัน ความต้องการของคนงาน
แพลตฟอร์มอาจแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจมี
ความยืดหยุน่ ส�ำหรับการเข้าร่วมในการประชุมกลางวัน
มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนงานขนส่งสาธารณะ
รายอืน่ ๆ ทีม่ ตี ารางเวลาแน่นอน อาจจ�ำเป็นต้องพัฒนา
รูปแบบเฉพาะส�ำหรับการจัดตั้ง เช่น การเป็นสมาชิก
สาขาออนไลน์ แต่เป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ นงานประเภทต่างๆ
ต้องมีเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้ให้สัมภาษณ์ผู้แทนคนงาน
แพลตฟอร์มกล่าวไว้ว่า:
“...สหภาพแรงงานแม่ควรน�ำสหภาพแรงงาน
สาขามาพบกันเพื่อท�ำความรู้จักและท�ำความ
เข้าใจในข้อกังวลของสหภาพแรงงานแต่ละแห่ง”
ผู้แทนสหภาพแรงงาน คนงานแพลตฟอร์ม
กรุงไนโรบี

สหภาพแรงงานได้รับความส�ำเร็จในการยกประเด็น
ปัญหาต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการ
ควบคุมราคา สภาพการท�ำงานของคนงานและความ
มั่นคง และความกังวลด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อคน
งานแพลตฟอร์ม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2018 คนงาน
แพลตฟอร์มจาก PUTON ที่มาจากหลายบริษัทยื่น
ค�ำร้องต่อรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้มีการออกระเบียบข้อ
บังคับส�ำหรับสาขาและกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การก� ำ หนดราคา ในขั้ น ต้ น รั ฐ สภาปฏิ เ สธที่ จ ะออก
กฎหมายตามค�ำร้องจนกว่าหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
จะจัดการกับเรื่องนี้ PUTON ร่วมกับสมาคมแท็กซี่
ดิจติ อล (Digital Taxi Association) และกลุม่ สังคมไรด์
แชร์ซคั โค (Rideshare SACCO) ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจคือ คณะกรรมการแท็กซีด่ จิ ติ อล (Digital Taxi
Forum) เพือ่ เป็นผูแ้ ทนในการติดต่อกระทรวงคมนาคม
มีการประชุมหลายครั้งและในการประชุมระหว่างปลัด
กระทรวง คณะรัฐมนตรีและเจ้าของรถแท็กซี่ คนงานได้
แสดงความไม่พอใจ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
(MoU) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2018 โดยได้รับความ
สนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกรวมถึง BBC และ ซีเอ็นเอ็น
ผู ้ แ ทนแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ต อลร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
PUTON ได้เข้าพบกับคณะกรรมการการขนส่งรัฐสภา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2018 และน�ำเสนอค�ำร้องของ
พวกเขาในการประชุ ม ที่ มี เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู ง จาก
ส� ำ นั ก งานการบริ ห ารกรุ ง ไนโรบี แ ละการขนส่ ง
(NaMATA) การขนส่ ง และความปลอดภั ย แห่ ง ชาติ
(NTSA) และเขตปกครองเมืองกรุงไนโรบี (NCCG)
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แม้ว่าจะมีบริษัทแพลตฟอร์มเพียง 5 รายที่เข้าร่วมการประชุม การลงนามใน MoU ได้สร้างมาตรฐานส�ำหรับ
บริษทั แท็กซีท่ กุ แห่งทัง้ ทีไ่ ด้จดทะเบียนในปัจจุบนั และจะจดทะเบียนในอนาคต คนงานสตรีมผี แู้ ทนอย่างเพียงพอ
ในทีมเจรจาต่อรองโดยมีจ�ำนวนถึง 3 คนจากผู้แทนทั้งหมด 7 คน
การหารือในอนาคตกับทุกฝ่ายจะก�ำหนดวิธกี ารด�ำเนินการบันทึกความเข้าใจและจะแก้ไขปัญหาในระดับปฏิบตั ิ
การตามที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและค�ำร้อง ประเด็นปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับ:

•• ระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมแท็กซี่

ออนไลน์: พระราชบัญญัติการขนส่งและ
ความปลอดภัยแห่งชาติ (NTSA) ควบคุม
สาขาขนส่งที่ไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรมรถ
แท็กซี่ออนไลน์เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
ใหม่หหลังการออกพระราชบัญญัติ คนงาน
แพลตฟอร์มดิจิตอลไม่ถูกนับเป็นผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ในการก� ำ หนดพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ค�ำร้องของคนงานเรียกร้องให้มีการออกข้อ
บั ง คั บ ที่ ก� ำ หนดความหมายของบริ ษั ท
รถแท็กซี่ บทบาทและวิธกี ารท�ำงานและการ
มีส่วนร่วมของคนขับรถเป็นอย่างไร
•• ราคา: บันทึกความเข้าใจเห็นชอบที่บริษัท
ทัง้ หมดควรใช้อตั ราทีอ่ นุมตั โิ ดยสมาคมยานยต์
แห่งเคนยา (Automobile Association of
Kenya หรือ AA) AA อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ
เนื่องจากไม่ได้มีการก�ำหนดอัตราส�ำหรับ
แท็กซี่เชิงพาณิชย์ไว้ก่อนหน้านี้

•• ระเบียบจราจร: กระทรวงคมนาคมก�ำลัง

ด�ำเนินการทบทวนพระราชบัญญัติจราจร
ในขณะเดียวกันก็มกี ารร่างการแก้ไขพระราช
บัญญัติจราจร 2017 ซึ่งจะมีการรวมเนื้อหา
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมออนไลน์ ผูแ้ ทนคนงาน
แพลตฟอร์ ม จะได้ รั บ เชิ ญ ให้ เข้ า ร่ ว มการ
ประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือร่าง
พระราชบัญญัตินี้และแสดงความคิดเห็น
ประเด็นเรื่องความั่นคงของอาชีพจะถูกรวม
เข้าไปในระเบียบด้วย
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9. บทสรุป
ข้อเสนอแนะ

Future of Work report -TH.indd 108

23/05/2019 15:33:12

หลั ก ฐานจากการวิ จั ย ที่ ด� ำ เนิ น การในห้ า เมื อ งส� ำ หรั บ
รายงานนีย้ นื ยันว่าสตรียงั คงเผชิญกับการแบ่งแยกทางเพศ
ในสาขาขนส่งสาธารณะ กระจุกตัวท�ำงานในต�ำแหน่งทีไ่ ด้
รับค่าจ้าต�่ำ และในบางกรณีท�ำงานที่ไม่มีความมั่นคงหรือ
ในต�ำแหน่งงานนอกระบบ อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้
เน้นให้เห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เห็นการเติบโตของ
จ�ำนวนสตรีทเี่ ข้าไปเป็นคนงานในสาขาขนส่งสาธารณะใน
บางเมือง เช่น เม็กซิโกซิตี้ รวมถึงแอฟริกาใต้ นอกจากนี้
ยังมีข้อบ่งชี้ว่าสตรีก�ำลังได้รับโอกาสมากขึ้นในการเข้าไป
ท�ำงานทีป่ กติผชู้ ายคนท�ำ เช่น พนักงานขับรถในระบบการ
ขนส่งรูปแบบใหม่ เช่น BRT และในระบบรถไฟใต้ดินที่
ก�ำลังขยายตัว รวมถึงถูกดึงดูดจากความยืดหยุ่นของการ
บริการแท็กซี่บนแพลตฟอร์ม
ดังนั้นการพัฒนาของระบบขนส่งรูปแบบใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีโอกาสเป็นประโยชน์แก่
แรงงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น การ
เปิดโอกาสให้ท�ำงานในระบบ และหลีกหนีจากการท�ำงา

นานอกระบบทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คง ในการปรับปรุงการท�ำงาน
ของยานพาหนะและความปลอดภัยเพื่อให้งานขับขี่เป็นที่
สนใจของสตรีมากขึน้ และในการน�ำเสนอชัว่ โมงการท�ำงาน
และรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านงานแพลตฟอร์ม
แต่ในทางตรงกันข้าม งานหลางอย่างทีป่ กติเป็นงานทีส่ ตรี
ท�ำได้รับผลกระทบจากระบบจ�ำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ในบาง
กรณี ส ่ ง ผลให้ ต ้ อ งสู ญ เสี ย งาน แม้ จ ะมี ข ้ อ ตกลงที่
สหภาพแรงงานท�ำไว้ก็ยังมีกรณีการโยกย้ายเกิดขึ้น จาก
หลักฐานในรายงานนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องจ�ำหน่ายตั๋ว
อัตโนมัติและเครื่องเก็บค่าโดยสารอาจจะมีมากขึ้นแม้ว่า
ความคื บ หน้ า ในการน� ำ มาใช้ จ ะยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ด้ า น
เทคโนโลยี เหตุผลทางธุรกิจ และความยากล�ำบากทางการ
เมือง ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
กับพนักงานหญิงที่ท�ำงานในแผนกตั๋วและทการบริการ
ลูกค้าคือผู้โดยสารชอบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
มากกว่าการรับบริการจากเครื่องจักรซึ่งมักจะช้ากว่าหรือ
ท�ำงานได้ไม่ดี
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ดังนั้นการพั ฒนาของระบบขนส่งรูปแบบใหม่
“และการเปลี
่ นแปลงทางเทคโนโลยีมีโอกาสเป็น
ย
ประโยชน์แก่แรงงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ
ยกตัวอย่างเช่น การเปิดโอกาสให้ทำ� งานในระบบ
และหลีกหนีจากการท�ำงานานอกระบบทีไ่ ม่มี
ความมั่นคง… แต่ในทางตรงกันข้าม
่ กติเป็นงานทีส
่ ตรีท�ำได้รับ
งานหลายอย่างทีป
ผลกระทบจากระบบจ�ำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
ในบางกรณีส่งผลให้ต้องสูญเสียงาน
่ หภาพแรงงานท�ำไว้ก็ยังมี
แม้จะมีข้อตกลงทีส
้
กรณีการโยกย้ายเกิดขึน

”

โอกาสในการฝึกอบรมเป็นเรื่องจ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าสตรี
จะเข้าถึงงานใหม่ๆ เมื่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่ง
ถูกน�ำมาใช้หรือยกระดับ อย่างไรก็ตามการวิจัยพบว่าการ
ฝึกอบรมมักจะไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่น ในการท�ำให้
สตรีได้รบั ใบขับขีห่ รือใช้งานระบบเทคโนโลยีใหม่ แม้วา่ จะ
มีตัวอย่างของการฝึกงานระดับชาติหรือแผนการเรียนรู้ที่
ได้รับการอุปถัมภ์ที่ถูกใช้ในการฝึกอบรมสตรีเพื่อให้ได้รับ
ใบขับขีเ่ พือ่ ทีพ่ วกเขาจะสามารถสมัครงานใหม่ได้ เช่น งาน
ในระบบ BRT ของเมื อ งเคปทาวน์ มาตรการนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการครอบง�ำของผู้ชายในหมู่
ผูข้ บั ขีใ่ นระบบ BRT ซึง่ จ�ำลองรูปแบบการแบ่งแยกทางเพศ
ที่มีอยู่แล้วในหมู่คนขับแท็กซี่ เมื่อระบบ BRT ถูกน�ำมาใช้
คนขับรถแท็กซีท่ หี่ วาดกลัวว่าจะสูญเสียงานอันเป็นผลมาจาก
ระบบใหม่ได้รบั การจัดล�ำดับให้มคี วามส�ำคัญในการสรรหา
คนงาน นี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางเศรษฐกิ จ ส� ำ หรั บ คนผิ ว สี จ ะ
สอดคล้องกับกฎหมายของแอฟริกาใต้
ในขณะทีร่ ะบบ BRT อาจจะมีโอกาสเป็นประโยชน์สำ� หรับ
แรงงานสตรี แต่รปู แบบทีม่ กี ารเปิดตัวตามความเงือ่ นไขการ

70

ทางการเงินของธนาคารโลก โดยยืนยันให้ด�ำเนินการใน
รูปแบบหุน้ ส่วนภาครัฐและเอกชน ซึง่ ก่อให้เกิดการแข่งขัน
ระหว่างบริษัทด�ำเนินการเกี่ยวกับการเดินรถและการแบ่ง
แยกของการควบคุมอ�ำนาจและและกฎระเบียบในท้องถิน่
ออกจากงานบริการ การวิจยั จากกรุงโบโกตาแสดงให้เห็นว่า
สิง่ นีส้ ง่ ผลให้มกี ารตรวจสอบเงือ่ นไขและสภาพการท�ำงาน
ของคนงานในแต่ละบริษทั โดยองค์กรทีใ่ ช้ระบบน้อยเกินไป
ทรานมิเลโน ที่ให้ความสนใจเพียงแค่ประเด็นปัญหาที่
เกีย่ วข้องกับการบริการผูโ้ ดยสาร อย่างไรก็ตาม ทรานมิเลโน
ได้เจรจาต่อรองสัญญากับผูด้ ำ� เนินการ ดังนัน้ จึงสามารถเรียก
ร้องเงื่อนไขที่รวมถึงข้อก�ำหนดการปฏิบัติด้านแรงงานที่
เหมาะสม แต่บริษทั ไม่ได้ทำ� ปฏิบตั ติ ามเนือ้ หาในสัญญานัน้ 70
การใช้รูปแบบที่จ�ำเป็นต้องมีการจ้างงานแบบเอาท์ซอร์ส
บริษทั เอกชนในงานระดับปฏิบตั กิ ารอาจส่งผลเสียต่อการ
จ้างงานสตรีในหลายด้าน ในเมืองต่างๆ เช่น เม็กซิโกซิตแี้ ละ
กรุงโบโกตาสตรีมแี นวโน้มทีจ่ ะได้รบั การจ้างงานในต�ำแหน่ง
ภาครัฐในระบบขนส่งสาธารณะ ดังนั้นการเอาท์ซอร์ส
ต� ำ แหน่ ง งานเหล่ า นี้ ส ามารถท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งได้
สหภาพแรงงานในเม็กซิโกซิตี้พบว่าเมื่อมีการน�ำระบบ
แปรรูปแบบใหม่มาใช้ เช่น รถแท็กซี่ไฟฟ้าซึ่งในสัญญามี
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เสียเปรียบและไม่มีสหภาพแรงงาน
ดังนัน้ พวกเขาจึงมีความกลัวเกีย่ วกับแผนใหม่สำ� หรับรถเมล์
ไฟฟ้ า สตรี ใ นกรุ ง เทพมหานครเชื่ อ ว่ า การท� ำ งานกั บ
ผูป้ ระกอบการรถไฟของรัฐวิสาหกิจมีสภาพการท�ำงานทีด่ กี ว่า
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในเมืองเคปทาวน์ทมี่ กี ารน�ำระบบ BRT มาใช้
ให้คา่ แรงพนักงานขับรถทีต่ ำ่� กว่าเดิมและสภาพการท�ำงาน
ทีแ่ ย่ลงเมือ่ เปรียบเทียบกับบริษทั เอกชนแกบส์ (GABS) ที่
ด�ำเนินการให้บริการรถบัสในเคปทาวน์มาหลายปี จ�ำนวน
สตรีทไี่ ด้ทำ� งานเป็นพนักงานขับรถในบริษทั เดินรถใหม่มมี าก
ขึน้ (ถึงแม้วา่ ในภาพรวมตัวเลขจะมีจำ� นวนน้อย) เพือ่ เทียบ
กับจ�ำนวนในบริษทั แกบส์

ITF, World Bank-Bogota TransMilenio Project draft report, unpublished.
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รายงานดังกล่าวเปิดเผยว่า แรงงานสตรีในสาขาขนส่ง
สาธารณะยังคงเผชิญกับความรุนแรงและการล่วงละเมิด
ทางเพศจากผูโ้ ดยสารและเพือ่ นร่วมงานชายในทุกเมือง ซึง่
สอดคล้องกับหลักฐานการวิจยั อืน่ ๆ ทัว่ โลก สิง่ นีจ้ ะขัดขวาง
สตรีไม่ให้สามารถท�ำงานบางอย่างได้ เช่น งานขับรถทีต่ อ้ ง
ท�ำงานตอนดึกหรือเดินทางไปยังพืน้ ทีไ่ ม่ปลอดภัยของเมือง
อย่างไรก็ตามเห็นได้ว่างานที่สตรีมกั เป็นผู้ปฏิบตั ิ เช่น การ
บริการลูกค้าและงานจ�ำหน่ายตั๋ว มักมีความรุนแรงจาก
ผู้โดยสารและการล่วงละเมิดเกิดขึ้นเป็นประจ�ำ

นั้นก็มีความส�ำคัญเช่นกัน ผลที่ตามมาคือสตรีมักจะหลีก
เลีย่ งการท�ำงานในบางพืน้ ทีแ่ ละในช่วงเวลากลางคืนท�ำให้
สูญเสียโอกาสในการท�ำงานในช่วงที่ท�ำก�ำไรได้มากที่สุด
รายงานเปิดเผยว่าสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อแจ้งเตือนคน
ขับสตรีให้ระวังลูกค้าที่อาจเป็นอันตราย หรือในบางกรณี
เพื่อขอความช่วยเหลือจากคนขับอื่นๆ และน่าจะมีวิธีที่
มากกว่านีเ้ พือ่ พัฒนาแอพลิเคชัน่ หรือระบบทีเ่ ข้าถึงได้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้คนขับมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับความช่วย
เหลืออย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดอันตราย

ในสาขาขนส่งสาธารณะยังคง
“เผชิแรงงานสตรี
ญกับความรุนแรงและการล่วงละเมิด

เลาไดรฟ์ (Laudrive) ในเม็ ก ซิ โ กซิ ตี้ ถู ก น� ำ เสนอเป็ น
ตัวอย่างของบริษัทแท็กซี่แพลตฟอร์มเฉพาะสตรีซึ่งทั้งคน
ขับรถและลูกค้าเป็นสตรีเป็นบริษัทตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่
ปลอดภัยส�ำหรับสตรี บริษัทยังมีขนาดเล็กและการเข้าถึง
เงินลงทุนเพิ่มเติมเป็นเรื่องยาก และเนื่องจากบริษัทให้
บริ ก ารเฉพาะสตรี จึ ง ท� ำ ให้ ส ่ ว นแบ่ ง การตลาดยั ง น้ อ ย
เนื่องจากสตรีนั้นสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
น้อยกว่าผูช้ าย อย่างไรก็ตามการด�ำเนินงานของบริษทั เป็น
ผูแ้ ทนรูปแบบธุรกิจทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาด้านความปลอดภัย
บางประการส�ำหรับคนขับรถแท็กซีบ่ นแพลตฟอร์ม รวมถึง
มีสภาพการจ้างงานทีด่ กี ว่าบริษทั แพลตฟอร์มอีกหลายแห่ง
นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นหนึ่งตัวอย่างที่สามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้เพือ่ เสนอทางเลือกของรูปแบบการจ้างงานขับขี่
บนแพลตฟอร์มส�ำหรับสตรีในเมืองอื่นๆ จากหลักฐานที่
แพร่หลายของการล่วงละเมิดทางเพศจากทัง้ ผูโ้ ดยสารและ
พนักงานขับรถทั่วโลก บริการรถแท็กซี่ส�ำหรับสตรีโดย
เฉพาะมีแนวโน้มว่าจะได้รับความสนใจอย่างมาก

ทางเพศจากผู้โดยสารและเพื่ อนร่วมงานชาย
่ สอดคล้องกับหลักฐานการวิจัย
ในทุกเมือง ซึง
่ ๆ ทั่วโลก สิ่งนีจ
้ ะขัดขวางสตรีไม่ให้สามารถ
อืน
่ ้อง
ท�ำงานบางอย่างได้ เช่น งานขับรถทีต
ท�ำงานตอนดึกหรือเดินทางไปยังพื้ นทีไ่ ม่
ปลอดภัยของเมือง อย่างไรก็ตามเห็นได้ว่า
่ ตรีมก
งานทีส
ั เป็นผูป
้ ฏิบต
ั ิ เช่น การบริการลูกค้า
และงานจ�ำหน่ายตั๋ว มักมีความรุนแรงจาก
้
ผู้โดยสารและการล่วงละเมิดเกิดขึน
เป็นประจ�ำ

”

ผู ้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ รู ้ สึ ก ว่ า นายจ้ า งจ� ำ เป็ น ต้ อ งสร้ า งสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยทั้งในสถานีและส�ำหรับ
พนักงานขับรถให้มากกว่านี้ ซึง่ อาจรวมถึงการจัดหารถรับ
ส่งในการเดินทางไปกลับที่ปลอดภัยส�ำหรับพนักงานที่
ท�ำงานช่วงกะดึกและกะเช้า (ซึ่งในบางกรณี บริษัทจัดหา
รถรับส่งส�ำหรับพนักงานขับรถ แต่ไม่ได้จดั ส�ำหรับพนักงาน
ขายตัว๋ ทีท่ ำ� งานกะเช้าและกะสาย) หรือการออกแบบและ
โซโลชั่นทางเทคโนโลยีส�ำหรับรถเมล์และรถไฟ รวมถึง
ระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินเป็นต้น ความเสี่ยงจากการใช้
ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศส�ำหรับพนักงาน
ขับรถสตรี (และผูโ้ ดยสาร) ทีท่ ำ� งานกับบริษทั แพลตฟอร์ม

ปัญหาเรื่องเวลาท�ำงานมีความเชื่อมโยงกับเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเป็นตัว
ก�ำหนดความสามารถของสตรีที่มีความรับผิดชอบในเรื่อง
การดูแลให้ได้มีส่วนร่วมในการท�ำงานขนส่งสาธารณะ
ในขณะทีง่ านในสาขาขนส่งสาธารณะบางต�ำแหน่งมีความ
ยืดหยุน่ การวิจยั แสดงให้เห็นว่าการแยกกะการท�ำงานอาจ
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จะท�ำให้ชวั่ โมงการท�ำงานมากเกินไปและเวลาเดินทางนาน
เกินไป ท�ำให้สตรีหลายคนไม่สามารถท�ำงานดังกล่าวได้
หลักฐานจากเมืองต่างในการวิจยั นีส้ นับสนุนการกล่าวอ้าง
ที่ว่างานขับรถแท็กซี่บนแพลตฟอร์มสามารถท�ำให้เข้าถึง
โอกาสการจ้างงานที่ยืดหยุ่นส�ำหรับสตรี ซึ่งท�ำให้พวกเขา
สามารถสร้างสมดุลระหว่างการท�ำงานกับภาระผูกพันอืน่ ๆ
เช่น ความรับผิดชอบในครอบครัวหรือการศึกษา อย่างไร
ก็ตามข้อดีเหล่านีอ้ าจเปิดโอกาสให้สตรีบางคนมากกว่าคน
อืน่ ๆ ตัวอย่างเช่น ผูท้ ไี่ ม่ได้พงึ่ พางานนีเ้ ป็นรายได้เดียวของ
ครอบครัว หรือผู้ที่มียานพาหนะเป็นของตนเอง ส�ำหรับ
สตรีที่ต้องเช่ารถมาขับ หรือผู้ที่จ�ำเป็นต้องท�ำงานหลาย
ชัว่ โมงเพือ่ หารายได้ให้เพียงพอ โดยเฉพาะในเมืองทีม่ กี าร
แข่งขันสูงระหว่างบริษทั ผูใ้ ห้บริการเรียกรถผ่านแพลตฟอร์ม
ดังนัน้ จึงมีความกดดันเรือ่ งการหารายได้ ซึง่ มีโอกาสถูกเอา
เปรียบสูง
แรงงานสตรี ใ นสาขาขนส่ ง สาธารณะก� ำ ลั ง จั ด ตั้ ง ใน
สหภาพแรงงานเพื่อปกป้องงานของพวกเขาและปรับปรุง
เงื่อนไขสภาพการจ้าง ดังตัวอย่างเช่น การจัดตั้งพนักงาน
จ�ำหน่ายตั๋วในซินตร้าเรเคาโด (SintraRecaudo) ในกรุง
โบโกตาและการจัดตัง้ คนขับรถมาตาตูและคนขับรถแท็กซี่
บนแพลตฟอร์มในพูตอน (PUTON) ในกรุงไนโรบี ใน
กรุ ง เทพมหานครมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารสรรหาบุ ค ลากรของ
สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ รถไฟฟ้ า (SEETU) และ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (SRUT)
โดยน�ำเรื่องหญิงชายและอายุเป็นเงื่อนไขเพื่อเพิ่มจ�ำนวน
สตรีและหนุ่มสาวในสหภาพแรงงาน นักสหภาพแรงงาน
สตรีในเอทีเอ็ม (ATM) ได้รณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อช่วย
ปกป้องรถรางในเม็กซิโกซิตี้โดยท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับนัก
เคลื่อนไหวในชุมชนและผู้โดยสารซึ่งมักเป็นสตรีเพื่อสร้าง
ผลกระทบจากการรณรงค์ของพวกเขา สหภาพแรงงานได้
71

เชื่อมโยงกับองค์กรเอ็นจีโอเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องการ
ล่วงละเมิดทางเพศในเมืองเคปทาวน์และในกรุงไนโรบี ซึง่
เผยให้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในการเป็นพันธมิตรกับ
องค์กรชุมชนและผู้โดยสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
การรณรงค์ของสหภาพแรงงานในประเด็นที่ส่งผลกระทบ
ต่อแรงงานสตรีในสาขาขนส่งสาธารณะและผู้โดยสาร
ตัวอย่างของการสร้างพันธมิตรในระดับสากลได้แก่กรณีปี
2015 ที่สหภาพแรงงานสากลรวมตัวกันซึ่ง ITF สมาชิก
และกลุม่ ประชาสังคมเป็นหนึง่ ในนัน้ ได้กดดันองค์การเพือ่
สตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ให้ยกเลิกความ
สัมพันธ์ 'พันธมิตรเชิงกลยุทธ์' กับ Uber อันเนื่องมาจาก
แผนของ Uber ทีจ่ ะสร้างงานให้กบั คนขับรถสตรีกว่าล้านคน
โดยทีก่ ลุม่ พันธมิตรเชือ่ ว่าน่าจะเป็นงานทีไ่ ม่มนั่ คง รายได้ตำ�่
และอาจไม่ปลอดภัย71 รายงานยังแสดงตัวอย่างของคนขับ
แท็ ก ซี่ ห ญิ ง ในเม็ ก ซิ โ กซิ ตี้ ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง ตนเองนอก
สหภาพแรงงานเพื่อเน้นปัญหาเฉพาะที่พวกเขาเผชิญและ
เสนอยุทธศาสตร์และข้อเรียกร้องบางอย่างซึ่งอาจเสนอ
ข้อมูลเชิงลึกให้แก่สหภาพแรงงานเพื่อหาวิธีสนับสนุน
แรงงานเหล่านี้
สหภาพแรงงานตระหนักถึงความท้าทายของการจัดตัง้ คน
งานแพลตฟอร์มเนื่องจากลักษณะการจ้างงานที่เป็นราย
บุคคลและไม่มีความมั่นคง อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าว
แสดงให้เห็นตัวอย่างความส�ำเร็จของการจัดตั้งในเมือง
เคปทาวน์และกรุงไนโรบีซึ่งคนงานแพลตฟอร์มได้เข้าร่วม
กับสหภาพแรงงานขนส่งสาธารณะทีม่ อี ยูแ่ ล้ว คนขับรถใน
เมืองเคปทาวน์ได้รวมตัวกันก่อตัง้ องค์กรของตนเอง นัน่ คือ
Uber ไดรฟ์เวอร์ กิว้ (Uber Drivers Guild) สหภาพแรงงาน
SATAWU ให้การสนับสนุนคนขับในการท้าทายสถานะทาง
กฎหมายของตนเองในฐานะผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งคดี
นี้แพ้ในเชิงเทคนิคแต่เป็นตัวอย่างที่ส�ำคัญของการรวมตัว

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/
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กันขององค์กรในสาขานี้ การวิจยั ในกรุงไนโรบีพบว่าหลังจาก
การเข้าร่วมประชุมสหภาพแรงงานคนขับสตรีมคี วามโดดเด่น
ในการต่อต้านการยกเลิกบัญชีของพวกเขาโดย Uber และ
มีบทบาทส�ำคัญในจัดตั้งคนงานแพลตฟอร์มใน PUTON
สหภาพแรงงานสามารถกดดันรัฐบาลให้จัดการกับปัญหา
การควบคุมราคา เงื่อนไขสภาพการจ้างงานและความ
ปลอดภั ย และได้ ต กลงบั น ทึ ก ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการส�ำหรับการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านีโ้ ดย
มีผู้แทนอย่างเป็นทางการจากสหภาพแรงงาน
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าในบางกรณีสหภาพแรงงานยัง
ท�ำงานไม่มากพอในการดึงดูดหรือปกป้องแรงงานสตรีใน
สาขาขนส่งสาธารณะ โดยผู้ให้สัมภาษณ์เตือนว่าสตรีบาง
คนไม่เชื่อว่าสหภาพแรงงานจะแก้ปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศอย่างจริงจังหากได้รับรายงานหรือกรณีที่สมาชิก
อาจเป็นผู้กระท�ำผิด กลยุทธ์ของสหภาพแรงงานเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรง
ต่อแรงงานสตรีมีการพัฒนาน้อยและจ�ำเป็นต้องได้รับการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางและด�ำเนินการอย่างเป็นธรรมเพือ่
สร้ า งความมั่นใจให้แก่แรงงานขนส่งสตรี มี ก ารแสดง
ตัวอย่างของการฝึกอบรมสหภาพแรงงานและการสร้าง
ความตระหนักรู้ในประเด็นการล่วงละเมิดและการเลือก
ปฏิบตั ทิ างเพศ แต่โดยทัว่ ไปยังมีขนาดและขอบเขตทีจ่ ำ� กัด
ผูน้ ำ� สหภาพแรงงานและนักกิจกรรมสตรีหลายคนทีเ่ ข้าร่วม
ในการวิจยั นีไ้ ด้เน้นย�ำ้ ว่าต้องมีการด�ำเนินการเพิม่ เติมเพือ่
สร้างและเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้น�ำของ
สตรีภายในสหภาพแรงงาน หลักฐานจากการวิจยั แสดงให้

“

หลักฐานจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ในทุกรณีทส
ี่ ตรีน่ง
ั ในต�ำแหน่งผู้น�ำใน
่ รงงาน
สหภาพแรงงาน ประเด็นปัญหาทีแ
ขนส่งสตรีต้องเผชิญจะได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสหภาพแรงงาน ทัศนวิสัย
ของผู้น�ำสตรีก็มีส่วนช่วยในการสรรหาแรงงาน
สตรีในสาขาขนส่งสาธารณะ

เห็นว่า ในทุกกรณีทสี่ ตรีนงั่ ในต�ำแหน่งผูน้ ำ� ในสหภาพแรงงาน
ประเด็นปัญหาที่แรงงานขนส่งสตรีต้องเผชิญจะได้รับการ
แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพโดยสหภาพแรงงาน วิสัยทัศน์
ของผูน้ ำ� สตรีกม็ สี ว่ นช่วยในการสรรหาแรงงานสตรีในสาขา
ขนส่งสาธารณะ
โดยภาพรวม รายงานได้เน้นถึงบทบาททีส่ ำ� คัญของสตรีใน
แรงงานสาขาขนส่งสาธารณะทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การวิจัยนี้น�ำเสนอข้อมูลเครื่องมือเพื่อให้มั่นใจว่าประเด็น
หญิงชายสามารถรวมอยู่ในการอภิปรายหารือเกี่ยวกับ
อนาคตของงานขนส่งสาธารณะเมื่อต้องเผชิญกับการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัตติ อ่ ไป งานวิจยั
ได้เปิดเผยข้อมูลด้านโอกาสประโยชน์และความเสี่ยง
เนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีต่อการจ้างงานสตรี
และเน้นบทบาททีส่ ำ� คัญของสหภาพแรงงานในสาขาขนส่ง
สาธารณะเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ถูกน�ำมาใช้พร้อมความพยายามที่จะปรับปรุงความเสมอ
ภาคทางเพศมากกว่าที่จะยึดถือหรือแม้แต่ท�ำให้ความไม่
เท่าเทียมทางเพศและการแบ่งแยกเพิ่มมากขึ้น
่ �ำคัญของสหภาพแรงงานใน
เน้นบทบาททีส
“สาขาขนส่
งสาธารณะเพื่ อให้ม่น
ั ใจว่าการ
่ นแปลงทางเทคโนโลยีถูกน�ำมาใช้
เปลีย
่ ะปรับปรุง
พร้อมความพยายามทีจ
่ ะยึดถือ
ความเสมอภาคทางเพศมากกว่าทีจ
หรือแม้แต่ท�ำให้ความไม่เท่าเทียมทางเพศ
้
และการแบ่งแยกเพิ่ มมากขึน

”

ข้อแนะน�ำบางส่วนส�ำหรับสหภาพแรงงานในการพัฒนา
ความเท่าเทียมทางเพศในสาขาขนส่งสาธารณะเมื่อเผชิญ
กับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ดังน�ำเสนอไว้ดา้ นล่าง:

”
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ข้อเสนอแนะ:

•• รณรงค์เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสหภาพแรงงานเป็นผูม้ สี ว่ นได้

ส่วนเสียหลักในการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งสาธารณะใหม่ๆ และการขยายระบบทีม่ อี ยู่
ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการหารือโดยให้รวมประเด็น
ผลกระทบทางเพศ และท�ำการประเมินผลกระทบ
ทางเพศพร้อมแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากผลกระทบเหล่า
นั้นอย่างสอดคล้อง
•• รณรงค์เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสหภาพแรงงานเป็นผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียหลักในการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งหมดในการขนส่งสาธารณะ
– รวมถึง งานแพลตฟอร์ม – นับจากช่วงแรกของการ
หารือโดยให้รวมประเด็นผลกระทบทางเพศ และ
ท�ำการประเมินผลกระทบทางเพศพร้อมแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากผลกระทบเหล่านั้นอย่างสอดคล้อง
•• เจรจาต่อรองเพื่อให้รวมเงื่อนไขที่เกี่ยวกับงานที่มี
คุณค่าและสิทธิของแรงงาน เช่น ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ชัว่ โมง
ท�ำงาน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและรวมถึงมาตรการ
ด้านความเท่าเทียมทางเพศ เช่น นโยบายการคุกคาม
ทางเพศและโอกาสในการเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง และ
ฝึกอบรมเข้าไปในสัญญาระหว่างองค์กรที่บริหาร
จัดการ BRT และ บริษัทเดินรถ
•• รณรงค์เพื่อโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะ
ให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพียงพอส�ำหรับคนงาน
และผู้โดยสาร เช่น ห้องสุขาและการจัดหาน�้ำดื่ม
สะอาด
•• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงการโยกย้ายถิ่นที่อยู่
และหลักเกณฑ์นโยบายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้าง
งานยังครอบคลุมถึงงานที่สตรีส่วนใหญ่ท�ำ เช่น งาน
จ�ำหน่ายตั๋วและไม่เพียงแต่ส�ำหรับคนขับรถเท่านั้น
•• เน้ น หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า ผู ้ โ ดยสารชื่ น ชอบการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ มนุ ษ ย์ ม ากว่ า เครื่ อ งจั ก รตลอดจน
ข้ อ เสนอแนะจากองค์ ก รตรวจสอบและติ ด ตาม
ระบบขนส่ ง สาธารณะ (เช่ น Veeduria ในกรุ ง
โบโกต้า) ในประเด็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมี
พนักงานเก็บตั๋วและการบริการลูกค้ามากขึ้น และ
ข้อเสนอแนะเรือ่ งความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของ

ผู้โดยสารเพราะการลดพนักงาน (เชื่อมโยงไปถึงการ
ท�ำงานเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศผู้โดยสาร
หญิง)
•• เจรจาการเลื่อนต�ำแหน่ง การฝึกอบรม และ โอกาส
ในการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสตรีทุกวัยให้
เข้าสูก่ ารท�ำงานทีไ่ ด้รบั ค่าแรงสูงขึน้ เช่น ต�ำแหน่งคน
ขับรถ หัวหน้างาน และบริหาร รวมถึงงานที่จะเกิด
ขั้นเมื่อมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
•• เจรจาชั่วโมงการท�ำงาน รูปแบบการเปลี่ยนกะท�ำ
งานที่เอื้อให้ทั้งคนงานหญิงและชายสามารถดูแล
เรือ่ งของครอบครัวได้ และจัดการกับความเสีย่ งด้าน
ความปลอดภัยของการท�ำงานกะเช้าและกะดึก เช่น
การจัดรถรับส่งพนักงาน
•• น�ำนโยบายและขัน้ ตอนเพือ่ แก้ปญั หาการล่วงละเมิด
ทางเพศทีส่ มาชิกสหภาพแรงงานเป็นผูก้ ระท�ำ เผยแพร่
นโยบายระหว่างสมาชิกสหภาพแรงงานและสตรีใน
สาขาขนส่งแรงงานทีไ่ ม่ใช่สมาชิก ฝึกสมาชิกเกีย่ วกับ
นโยบายและฝึกผู้แทนสหภาพแรงงานเกี่ยวกับวิธี
ให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณีล่วงละเมิดทางเพศ
•• พัฒนาการรณรงค์ร่วมกับนายจ้างเพื่อแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดกับผู้โดยสาร การสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างการจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ส� ำ หรั บ ทั้ ง ผู ้ โ ดยสารและคนงานสตรี และสร้ า ง
พันธมิตรกับองค์กรภาคเอกชนเพื่อรณรงค์ยุติความ
รุ น แรงเนื่ อ งจากเพศสภาพ และ/หรื อ การขนส่ ง
สาธารณะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
•• พัฒนาความเป็นผู้น�ำให้แก่สตรีในสหภาพแรงงาน
ผ่านโครงสร้างสตรี เครือข่าย และการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของนักสหภาพแรงงานสตรี
ให้สามารถท�ำงานได้และมีบทบาทการเป็นผู้น�ำ
•• รณรงค์เพื่อให้มีการก�ำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหา
ด้านความไม่เท่าเทียมด้านเทคโนโลยีและความไม่
เท่าเทียมทางเพศ - ในระดับสถานที่ท�ำงาน ระดับ
รัฐบาล และในระดับระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการใช้
โอกาสทีเ่ ชือ่ มโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อให้มั่นใจว่าการ
หารือดังกล่าวจะมีประเด็นด้านสิทธิแรงงานและ
ความเท่าเทียมทางเพศ
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เกี่ยวกับ ITF
สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) เป็นสหพันธ์สหภาพแรงงานระดับสากล
ที่เป็นประชาธิปไตยมีสหภาพแรงงานสมาชิก 670 แห่งใน 147 ประเทศ เป็นผู้แทนของ
ทั้งหญิงและชายที่ท�ำงานขนส่งในทุกสาขาเป็นจ�ำนวน 19.7 ล้านคน ITF รณรงค์อย่าง
กระตือรือร้นเพื่อสิทธิแรงงาน ความเท่าเทียมและความยุติธรรมของแรงงานขนส่ง
แผนกสตรีของ ITF ท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการแรงงานขนส่งสตรีของ ITF เพือ่ สนับสนุน
สหภาพแรงงานสมาชิกในการจัดตัง้ และระดมแรงงานขนส่งสตรีให้มากขึน้ พร้อมทัง้ การ
เพิ่มอิทธิพลขององค์กรในระดับสากลและเพิ่มอ�ำนาจของ ITF ในระดับสถานประกอบ
การในสาขาขนส่ง เป้าหมายของเราคือการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดพลังร่วมเพือ่ ชัยชนะ
และการได้มาซึ่งสภาพการท�ำงานที่ดีขึ้นส�ำหรับสตรีที่ท�ำงานด้านขนส่งทั่วโลก ประเด็น
ส�ำคัญ คือ การแบ่งแยกอาชีพตามเพศสภาพ การเข้าถึงงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและค่าจ้างทีเ่ หมาะสม
รวมถึงสิทธิในการท�ำงานโดยปราศจากความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศและการบังคับ
ข่มขู่ทางเพศ
www.itfglobal.org

เกี่ยวกับ FES
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เป็นมูลนิธิทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีโดยยึดมั่น
ในหลักการสังคมประชาธิปไตยย้อนหลังไปนับแต่การก่อตั้งมูลนิธในปี 1925 มูลนิธิถูก
ต่อตั้งและวางพันธกิจโดยนักการเมืองชื่อ ฟรีดริค เอแบร์ท ประธานาธิบดีของเยอรมนี
คนแรกทีม่ าจากการเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตย และชือ่ ของมูลนิธติ งั้ ตามชือ่ ผูก้ อ่ ตัง้
มูลนิธดิ ำ� เนินงานโดยมุง่ เน้นหลักการและคุณค่าของสังคมประชาธิปไตย – เสรีภาพ ความ
เป็นธรรมและความสมานฉันท์ ซึง่ เชือ่ มต่อเรากับสังคมประชาธิปไตยและสหภาพแรงงาน
ทีม่ คี วามเป็นอิสระ ในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันทีไ่ ม่มงุ่ หวังผลก�ำไรเราด�ำเนินงานอย่างเป็นอิสระ
และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
www.fes-london.org
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