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Rocket Media
Lab: สำรวจสภาพ
การทำงาน 'ไร
เดอร์' ทั่วโลก [หน้า
14]

วุฒิสภาออสเตรเลีย
ไต่สวนการละเมิด
สิทธิคนทำงาน
ต่างชาติในภาค
เกษตร [หน้า 34]

ผลสำรวจ 94
ประเทศ ชี้ 'ครู'
ทำงานหนัก-ค่าจ้าง
ต่ำ และถูกประเมินค่า
ต่ำเกินไป [หน้า 37]

จำนวนคนทำงานสูงวัย
ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
17 ปี แตะ 9.06 ล้าน
คน [หน้า 40]
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รอบโลกแรงงาน
เศรษฐกิจเอเชียระส่ำจำกวิกฤตขำด
แคลนวัตถุดบิ -แรงงำน ต้นทุนขนส่งพุ่ง
และกำรปิ ดตัวของโรงงำน
สภาพเศรษ ฐกิจในเอเชียกาลังอยู่ในภาวะ
ย่าแย่ อันเนื่องมาจากวิกฤตปั ญหารอบด้าน
ตัง้ แต่เรื่องการขาดแคลนพลังงานและชิป
ประมวลผลคอมพิวเตอร์รวมทัง้ ชิน้ ส่วน
ต่างๆ ไปจนถึง ต้นทุนการขนส่งทางเรือที่
เพิ่มสูง และการปิ ดตัวของโรงงานต่างๆ
เนื่องจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19
มีรายงานข่าวระบุว่าขณะที่ญ่ีปนุ่ และอีก
หลายประเทศกาลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการ
ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID19 อยู่นี ้ รัฐบาลอีกหลายประเทศกลับต้อง
มาบังคับใช้แผนงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ ทาให้ภาพรวมเกี่ยวกับทิศ
ทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทัง้ ในแง่
ของภูมิภาคและของโลกยิ่งมีความไม่
แน่นอนมากขึน้

ผลผลิตโรงงานของญี่ปนุ่ ชะลอตัวลงมาที่
ระดับ 3.2% ในเดือน ส.ค. 2021 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้าซึง่ รายงานการลดลงไว้ท่ี
1.5% สถานการณ์ในญี่ปนุ่ ที่ยงั ดูไม่ดีอยู่นี ้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมในเอเชีย
ที่รายงานการปิ ดตัวของโรงงานต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
รายงานโดยรัฐบาลญี่ปนุ่ ระบุวา่
อุตสาหกรรมการผลิตรถและผูผ้ ลิตสินค้าไอ
ที รวมทัง้ เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ คือ กลุ่ม
ที่ได้รบั ผลกระทบหนักที่สดุ โดยบริษัท ซูซูกิ
มอเตอร์ กลายมาเป็ นผูผ้ ลิตรถรายล่าสุดที่
ออกมาประกาศพักสายการผลิตเพิ่มอีก 2-3
วัน เนื่องจากการขาดแคลนชิน้ ส่วน หลัง
คู่แข่งรายอื่นๆ ประกาศชะลอสายการผลิต
ด้วยเหตุผลเดียวกันไปก่อนหน้า
นอกจากนัน้ ตัวเลขค้าปลีกญี่ปนุ่ ยังตกต่า
หนักว่าคาดถึง 4.1% จากเดือน ส.ค. 2021
เนื่องจากความต้องการสินค้าเสือ้ ผ้าและ
เครื่องใช้ผบู้ ริโภคที่อ่อนตัวลง
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ขณะเดียวกัน ภาพรวมอุตสาหกรรมการ
ผลิตของจีนก็อ่อนตัวลงเช่นกัน โดยผลการ
สารวจอย่างเป็ นทางการของผูจ้ ดั การ
โรงงานทัง้ หลายพบว่า ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ าย
จัดซือ้ ภาคการผลิต (PMI) ในเดือน ก.ย.
2021 อยู่ท่ี 49.6 หรือลดลงจากระดับ 50.1
ในเดือน ส.ค. 2021 รายงานข่าวระบุว่า การ
สารวจดังกล่าวเกิดขึน้ ก่อนที่จะมีรายงาน
การขาดแคลนพลังงานในจีน ที่ทาให้
โรงงานในบางภูมิภาคของประเทศต้อง
ระงับการทางานไปเมื่อเร็ว ๆ นี ้
สาเหตุของการลดลงของดัชนีนคี ้ อื ความ
ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เพิ่มขึน้ เพราะนโยบายการทางาน
จากบ้าน ทาให้มีไมโครชิปไม่พอสาหรับการ
ผลิต ขณะที่ การขาดแคลนตูข้ นส่งสินค้า
ทางเรือและการปิ ดทาการของท่าเรือต่าง ๆ
เป็ นระยะ ๆ เนื่องจากการระบาดของ
COVID-19 ก็มีส่วนทาให้เกิดเหตุสะดุดใน
ห่วงโซ่อปุ ทานโลกด้วย
ที่มา: VOA, 1/10/2021

เผยบริษัทจัดหำงำนในไต้หวันมีกำร
เรียกเก็บค่ำซือ้ ตำแหน่งงำนจำกแรงงำน
ต่ำงชำติ
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติสงั กัดพรรค DPP ซึ่ง
เป็ นพรรครัฐบาลของไต้หวัน ได้รบั คา
ร้องเรียนจากแรงงานต่างชาติว่าบริษัท
จัดหางานมีการเรียกเก็บค่าซือ้ ตาแหน่งงาน
จากพวกตน ในอัตรา 10,000 -25,000
เหรียญไต้หวัน จึงเรียกร้องกระทรวงแรงงาน
ต้องตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของ
บริษัทจัดหางานเหล่านี ้ แก้ปัญหาที่แรงงาน
ต่างชาติถกู ขูดรีด ซึง่ เป็ นปั ญหา
หมักหมมมานาน พร้อมทัง้ ทบทวนขัน้ ตอน
การย้ายนายจ้างให้มีความเป็ นมิตรมากขึน้
เพื่อคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ท่ชี อบด้วย
กฎหมายของแรงงานต่างชาติ อย่าปล่อยให้
ไต้หวันกลายเป็ นเกาะแห่งแรงงานทาส
ที่มา: Radio Taiwan International,
1/10/2021
ธุรกิจแฟชั่นเริ่มย้ำยฐำนกำรผลิตออก
จำกเอเชีย สะท้อนพิษจำก COVID-19
ระยะยำว
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การระบาดของ COVID-19 ในเอเชียนาน
เกือบถึง 2 ปี นัน้ ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อุปทานโลก (Global Supply Chain)
ก่อให้เกิดความล่าช้าพร้อมทัง้ ค่าใช้จา่ ยที่
สูงขึน้ ในการขนส่งสินค้าจากประเทศกาลัง
พัฒนาต่างๆที่เป็ นฐานการผลิตในบริเวณ
เอเชียไปยังตลาดใหญ่ ๆ ในส่วนอื่นของโลก
เช่นในยุโรปหรืออเมริกา บริษัทเสือ้ ผ้าชื่อดัง
หลายยี่หอ้ จึงเริ่มหันไปตัง้ โรงงานในประเทศ
เเถบเมดิเตอร์เรเนียนแทนเพื่อจัดการกับ
ปั ญหาข้างต้น
แม้ตนุ้ ทุนการผลิตในประเทศโซนเอเชีย
อย่างเวียดนามและบังกลาเทศจะถูกกว่า
ประเทศในโซนเมดิเตอร์เรเนียนถึง 20% แต่
ระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากเอเชียที่ถกู
ยืดออกไปจากปกติ 4-5 เดือนเป็ น 7-8
เดือน เนื่องจากปั ญหาทางด้านการขนส่ง
เพราะ COVID-19 ทาให้ขอ้ ดีขา้ งต้นนัน้ ไม่
คุม้ ค่าอีกต่อไป
ทัง้ นี ้ การผลิตในประเทศอียิปต์ยงั สามารถ
ส่งสินค้าไปยังโรงงานและหน้าร้านต่าง ๆ
ในยุโรปได้ในเวลาเพียง 2 เดือน ส่วนใน
เซอร์เบียหรือโครเอเชียที่เป็ นฐานการผลิต

เสือ้ ผ้าที่ทาจากขนสัตว์นนั้ ระยะเวลาการ
ผลิตทัง้ สิน้ ก็ใช้เพียงหนึ่งเดือนเศษเท่านัน้
นอกจากนีร้ าคาค่าเช่าตูค้ อนเทนเนอร์หนึ่งตู้
ที่ใช้ขนส่งสินค้า ยังก้าวกระโดดถึง 10
เท่านัน้ เกิดจากเรือขนส่งที่ไม่เพียงพอ
เนื่องจากการระบาดของ COVID-19
ปั ญหาด้านการขนส่งนัน้ ยังกระทบแบรนด์
เสือ้ ผ้าหลายยี่หอ้ เช่น Hugo Boss,
Lululemon, Gap และ Kohl’s โดย Hugo
Boss ประกาศว่าจะย้ายฐานการผลิตไป
ใกล้กลับประเทศต้นกาเนิดของแบรนด์มาก
ขึน้ ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ท่เี รียกว่า nearshoring
เพื่อตัดปั ญหาการพึ่งพาห่วงโซ่อปุ ทานโลก
ส่วนแบรนด์อื่น ๆ ข้างต้นกล่าวว่าจะหันไป
ขนส่งของทางอากาศที่มีราคาสูงกว่าแทน
การขนส่งทางเรือ ทัง้ นี ้ เพื่อจะลดปั ญหา
เรื่องของหมดสต็อกในช่วงเทศกาลจับจ่าย
ปลายปี 2021 ที่กาลังจะเข้ามา
ที่มา: VOA, 1/10/2021
สมำชิกสมำพันธ์สหภำพแรงงำนของ
ฮ่องกงลงมติยุบสมำพันธ์
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สมาชิกสมาพันธ์สหภาพแรงงานของฮ่องกง
(CTU) ซึง่ เป็ นสหภาพแรงงานฝ่ ายสนับสนุน
ประชาธิปไตยขนาดใหญ่ท่สี ดุ ของฮ่องกง
ลงมติยบุ สมาพันธ์แล้วโดยระบุวา่ แกนนา
เผชิญภัยคุกคามหลังจากทางการจีนออก
กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติมาบังคับใช้
กับฮ่องกงเมื่อปี 2020
ก่อนหน้านีส้ ื่อทางการจีนและสื่อชาตินยิ ม
จีนในฮ่องกงกล่าวหา CTU ว่าทาหน้าที่เป็ น
ตัวแทนของต่างชาติ ซึง่ ความผิดตามข้อ
กล่าวหานีใ้ นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับใหม่มีโทษสูงสุดถึงจาคุกตลอดชีวติ
ทัง้ นี ้ CTU เป็ นหนึ่งในกลุ่มประชาสังคม
มากกว่า 50 แห่ง ที่ยบุ ตัวนับแต่จนี บังคับใช้
กฎหมายฉบับนีเ้ มื่อกลางปี 2020 โดยนัก
เคลื่อนไหวคนดังหลายคนกาลังถูกขังคุก
หรือไม่ก็ตอ้ งหนีไปลีภ้ ยั ในต่างประเทศ
ที่มา: France 24, 3/10/2021
แรงงำนต่ำงถิน่ พำกันเดินทำงออกจำก
นครโฮจิมนิ ห์ หลังจำกทำงกำรคลำย
มำตรกำรล็อกดำวน์

มีรายงานข่าวว่าแรงงานต่างถิ่นพาเดินทาง
ออกจากนครโฮจิมินห์เกือบ 90,000 คน ตัง้
วันที่ 1 ต.ค. 2021 หลังจากทางการคลายล็
อกดาวน์ในวันที่ 30 ก.ย. 2021 เพราะเกรง
ว่าจะถูกล็อกดาวน์อีก หากเกิดการระบาด
ระลอกใหม่ ขณะที่ทางการได้รอ้ งขอให้
แรงงานเหล่านีอ้ ยู่ทางานต่อไป เพราะเมือง
กาลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก
ผูร้ บั เหมาบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งที่เผยว่า
เหลือแรงงานเพียง 60% ของที่จาเป็ นต่อ
การดาเนินโครงการ และยากจะหาแรงงาน
ใหม่ได้ในเวลานี ้ การขาดแคลนแรงงาน
กระทบธุรกิจในเวียดนามที่พึ่งพาแรงงาน
อย่างมากและเดือดร้อนอยู่แล้วจากการล็
อกดาวน์
ที่มา: CNA, 4/10/2021
รัฐบำลอังกฤษจะประกำศให้กำร
สนับสนุนครั้งใหม่ แก่คนทำงำนทีไ่ ด้รับ
ผลกระทบจำกกำร COVID-19
รัฐมนตรีคลังอังกฤษจะประกาศเงินกอบกู้
เศรษฐกิจจานวน 500 ล้านปอนด์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคนทางานที่อายุ
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มาก และคนหนุม่ สาวชาวอังกฤษที่ตอ้ งออก
จากโครงการให้เงินชดเชยผูท้ ่ถี กู พักงาน
ขณะที่รฐั บาลได้จา่ ยเงินไปแล้วเกือบ
70,000 ล้านปอนด์ ให้แก่พนักงานที่ตอ้ งอยู่
บ้านช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง
จะช่วยให้อตั ราการว่างงานลดลง
ทัง้ นีอ้ งั กฤษเพิ่งประกาศยุติโครงการให้เงิน
ชดเชยผูถ้ กู พักงาน (furlough) เมื่อวันที่ 30
ก.ย. 2021 โดยรัฐมนตรีคลังอังกฤษระบุวา่
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนผ่านการให้การ
สนับสนุนระยะยาว
ที่มา: ITV, 4/10/2021
แพทย์อิสรำเอลยื่นใบลำออกมำกกว่ำ
2,590 คน เพรำะถูกบังคับให้เข้ำเวร 26
ชั่วโมง
มีรายงานข่าวว่าแพทย์ประจาบ้านและ
แพทย์ฝึกหัดในอิสราเอลยื่นใบลาออก
มากกว่า 2,590 คน โดยให้เหตุผลว่าพวก
เขาถูกบังคับให้เข้าเวรทางานเป็ นเวลา 26
ชั่วโมง โดยไม่ได้พกั ผ่อน ทัง้ นีก้ ระทรวง
สาธารณสุขได้ออกแผนลดเวลาเข้าเวร
ทางานในโรงพยาบาล 10 แห่ง ทางตอน

เหนือและตอนใต้ของประเทศให้เหลือ 18
ชั่วโมง ยกเว้นแผนกผ่าตัด และจากัดชั่วโมง
ทางานให้ไม่เกิน 63 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทัง้
ยังกาหนดให้แพทย์เข้าเวรไม่เกิน 6 ครัง้ ต่อ
เดือน โดยจะขยายแผนการดังกล่าวให้
ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ภายในปี 2026
ที่มา: The Times of Israel, 7/10/2021
รัฐบำลเบลเยียมจะพิจำรณำข้อเสนอ
ทำงำน 4 วันต่อสัปดำห์
รัฐบาลเบลเยียมจะพิจารณาข้อให้
ประชาชนทั่วประเทศทางาน 4 วันต่อ
สัปดาห์ โดยจุดประสงค์ของการปรับลดวัน
ทางานให้เหลือ 4 วันก็ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
แผนที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการทางานใน
อนาคตของกลุ่มประเทศในยุโรป (EU)
อย่างไรก็ดี มีความกังวลว่า การลดวัน
ทางานให้เหลือ 4 วันต่อสัปดาห์อาจทาให้
พนักงานต้องทางานเพิ่มชั่วโมงการทางาน
ต่อวันเพื่อชดเชยวันหยุดที่ได้มาเพิ่ม
หากข้อเสนอลดวันทางานเหลือ 4 วันนี ้ ผ่าน
การพิจารณาจะทาให้เบลเยียมเป็ นประเทศ
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ที่ 3 ในยุโรป ที่เริ่มใช้นโยบายลดวันทางาน
เหลือ 4 วันต่อสัปดาห์ ต่อจากไอซ์แลนด์
และสเปน
ที่มา: Euronews, 7/10/2021
ผู้นำญี่ปุ่นจะให้ควำมสำคัญเป็ นอันดับ
ต้นต่อกำรขึน้ ค่ำจ้ำงให้พนักงำนบริษทั
นายกรัฐมนตรีคชิ ิดะ ฟูมิโอะของญี่ปนุ่ เน้น
ยา้ ว่า จะให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้น ๆ ต่อ
การขึน้ ค่าจ้างให้พนักงานบริษัท ในการ
พิจารณาทบทวนภาษีกาไรส่วนทุนของผูท้ ่ี
มั่งคั่ง
นายคิชิดะกล่าวในรายการธุรกิจทางสถานี
ทีวีโตเกียวเมื่อวันจันทร์ท่ี 11 ตุลาคม โดย
ระบุว่าควรมีการหารือด้านภาษีกาไรส่วน
ทุนในช่วงใดช่วงหนึง่ ในภายภาคหน้า โดย
แนะว่าการทบทวนนีจ้ ะไม่รวมอยูใ่ น
แผนการเก็บภาษีของปี งบประมาณหน้า
ก่อนหน้านีน้ ายคิชดิ ะชีว้ ่า การขึน้ ภาษี
ดังกล่าวอาจเป็ นแนวทางแก้ปัญหาความ
เหลื่อมลา้ ด้านความมั่งคั่งของประเทศได้
นายคิชิดะกล่าวว่า ความสาคัญอันดับแรก
คือการเพิ่มค่าจ้างและได้แสดงความคิด

เกี่ยวกับแรงจูงใจทางภาษีสาหรับบริษัทที่
ขึน้ ค่าจ้างให้แก่พนักงานของตนแต่ละคน
แต่นายคิชิดะปฏิเสธที่จะขึน้ ภาษีผบู้ ริโภค
เพื่อให้ได้มาซึง่ ทรัพยากรทางการคลัง
สาหรับการลดความเหลื่อมลา้
นอกจากนี ้ นายคิชิดะระบุช่ือประธานาธิบดี
โจ ไบเดนของสหรัฐในฐานะผูน้ าประเทศที่
ตนต้องการพบเป็ นคนแรก และกล่าวว่า
พันธมิตรญี่ปนุ่ -สหรัฐเป็ นเสาหลักใน
นโยบายต่างประเทศของญี่ปนุ่ อีกทัง้ ได้
กล่าวถึงประสบการณ์ยาวนานของตนใน
ฐานะรัฐมนตรีตา่ งประเทศ และเน้นยา้
ความสาคัญของการสร้างความไว้วางใจ
ระหว่างสองฝ่ ายด้วย
ที่มา: NHK, 11/10/2021
นักเศรษฐศำสตร์คำดตัวเลขตกงำน
ออสเตรเลียยังสูงแม้คลำยล็อกดำวน์
นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการตกงาน
เกิดขึน้ อีกในออสเตรเลียถึง 120,000
ตาแหน่ง ในเดือน ก.ย. 2021 ที่ผ่านมา หลัง
พบจานวนคนตกงานมากถึง 143,600
ตาแหน่ง เมื่อเดือน ส.ค. 2021 โดยระยะ
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ตัวเลขคาดการณ์จานวนคนตกงานอยู่ท่ี
ระหว่าง 25,000 จนถึง 225,000 ตาแหน่ง
แต่ในทางกลับกัน อัตราการว่างงานใน
เดือน ส.ค. 2021 ที่ผ่านมากลับลดต่าสุดใน
รอบเกือบ 13 ปี อยู่ท่รี อ้ ยละ 4.5 แต่สิ่งนี ้
เป็ นผลจากการที่ผคู้ นล้มเลิกความตัง้ ใจที่
จะหางานทาในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนใน
เดือน ก.ย. 2021 นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า
อัตราว่างงานอาจเพิ่มสูงถึงร้อยละ 4.8 แต่
อย่างไรก็ตาม ระยะตัวเลขคาดการณ์อาจ
อยู่ระหว่างอัตราคงที่เหมือนเดือนก่อนที่รอ้ ย
ละ 4.5 ไปจนถึงจุดสูงสุดที่รอ้ ยละ 5.4
ทัง้ นี ้ ตัวบ่งชีด้ า้ นการจ้างงานในอนาคต เช่น
การประกาศรับสมัครงาน ได้ชใี ้ ห้เห็นว่า
อัตราการว่างงานอาจเพิม่ สูงสุดถึงร้อยละ 5
ในอีกหลายเดือนที่จะมาถึง
ที่มา: SBS, 13/10/2021
บริษัทในญีป่ ุ่ นเตรียมจ้ำงคนอำยุเกิน 80
ปี แก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำน
17 ต.ค. 2564 บริษัทในญี่ปนุ่ กาลังค่อย ๆ
พึ่งพาคนทางานที่พน้ วัยเกษียณไปแล้ว ใน
การเติมเต็มตาแหน่งงานว่างในตลาด

ตลาดแรงงานที่หาแรงงานได้ยากยิ่ง โดย
ผูค้ า้ ปลีกรายหนึง่ กาลังจะยกเลิกการจากัด
อายุพนักงาน
Nojima เครือข่ายร้านขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่าจะยกเลิกการจากัด
อายุพนักงานที่ 80 ปี ตัง้ แต่เดือน ต.ค.
2564 นีเ้ ป็ นต้นไป และบริษัทยังวางแผนที่
จะจ้างพนักงานใหม่ท่อี ายุเกิน 80 ปี
เพิ่มเติมด้วย
จากพนักงาน 3,000 คน ที่ Nojima ที่
ทางานเต็มเวลา มีประมาณ 10 คนมีอายุ
75 ปี ขนึ ้ ไป ตอนนีบ้ ริษัทจะจ้างพนักงาน
ใหม่ท่มี ีอายุมากกว่า 80 ปี ดว้ ย
พนักงานอาวุโสจะได้รบั เงิน 120,000 เยน
(ประมาณ 35,000 บาท) ต่อเดือนสาหรับ
การทางาน 5 ชั่วโมงต่อวัน 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
สัญญาจ้างงานที่มีอยูจ่ ะขยายออกไปหาก
พนักงานมีสขุ ภาพดีและเต็มใจที่ยงั จะไม่
เกษียณตนเองจากการทางาน
นอกจากนีผ้ บู้ ริษัทผูผ้ ลิตซิปชื่อดังอย่าง
YKK Group ก็ได้ประกาศยกเลิกการ
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เกษียณอายุ เพื่อรักษาพนักงานไว้ในปี
2564 นีด้ ว้ ย

ด้านสุขภาพ และเป็ นไปตามข้อกาหนดใน
ข้อตกลงสภาพการจ้าง

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งสัญญาณว่า
ตลาดแรงงานในญี่ปนุ่ ตึงตัวเพียงใด ขณะที่
เศรษฐกิจญี่ปนุ่ พยายามฟื ้ นตัวจากการ
ระบาดของ COVID-19

ที่มา: IndustryWeek, 13/10/2021

ที่มา: Nikkei Asia, 13/10/2021
Boeing ออกข้อกำหนดให้พนักงำนของ
โบอิง้ ในสหรัฐฯ ต้องฉีดวัคซีนป้ องกัน
COVID-19 ภำยในวันที่ 8 ธ.ค. 2021 นี้
Boeing บริษัทผูผ้ ลิตเครื่องบินรายใหญ่
ที่สดุ ของสหรัฐฯ ได้ออกข้อกาหนดให้
พนักงานของโบอิง้ ในสหรัฐฯ ประมาณ
125,000 คน ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน COVID19 ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2021 นี ้ ด้านสหภาพ
แรงงานงานวิศวกรรมด้านการบินและ
อวกาศ (SPEEA) ระบุวา่ ทางสหภาพ
แรงงานกาลังเจรจากับ Boeing เพื่อให้
แน่ใจว่าจะบังคับใช้ขอ้ กาหนดดังกล่าวโดย
พิจารณาถึงข้อกังวลของสมาชิกสหภาพ
แรงงานตามความเหมาะสม เช่น ปั ญหา

แรงงำนต่ำงถิน่ ในเวียดนำม ทยอยกลับ
โฮจิมินห์
แรงงานต่างถิ่นในเวียดนามพากันเดินทาง
กลับไปทางานในนครโฮจิมินห์และจังหวัด
ใกล้เคียงที่เริ่มการผลิตและอุตสาหกรรมอีก
ครัง้ เนื่องจากสามารถควบคุมการระบาด
ของ COVID-19 ได้แล้ว ส่วนใหญ่เป็ น
แรงงานที่เดินทางออกจากนครโฮจิมินห์และ
จังหวัดใกล้เคียงกลับไปยังบ้านเกิดเมื่อ
หลายเดือนก่อน เพราะเกิดการระบาด
ระลอกใหม่ชว่ งปลายเดือน เม.ย. 2021
หลายคนตัดสินใจกลับมาเพราะไม่มีงานทา
ที่บา้ นเกิด ประกอบกับโรงงานในจังหวัด
ทางตอนใต้เริ่มเปิ ดทาการอีกครัง้ ทัง้ นี ้
นับตัง้ แต่เวียดนามผ่อนคลายมาตรการ
จากัดตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2021 มีแรงงาน
ต่างถิ่นเดินทางกลับมาทางานแล้วราว
143,000 คน แต่ภาคธุรกิจยังคงต้องการ
แรงงานอีกประมาณ 60,000 คน
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ที่มา: VnExpress International,
16/10/2021
Facebook ประกำศแผนจ้ำงแรงงำน
10,000 ตำแหน่ง ในยุโรปเพือ่ สร้ำง
'metaverse'
Facebook ประกาศแผนจ้างแรงงานทักษะ
สูง 10,000 ตาแหน่ง ในสหภาพยุโรป (EU)
เพื่อสร้าง 'metaverse' หรือโลกดิจิทลั
เสมือนจริงซึ่งจะเปิ ดโอกาสให้ผคู้ นทั่วโลก
สามารถมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้ในรูปแบบ 3 มิติ
โดยจะเน้นรับสมัครในเยอรมนี, ฝรั่งเศส,
อิตาลี, สเปน, โปแลนด์, เนเธอร์แลนด์ และ
ไอร์แลนด์
โดย Facebook แถลงว่า 'metaverse' จะ
ช่วยปลดล็อกการเข้าถึงโอกาสทางการ
สร้างสรรค์, สังคมและเศรษฐกิจ และชาว
ยุโรปจะร่วมกันสร้างมันขึน้ มาตัง้ แต่เริ่มต้น
โดยการจ้างแรงงานทักษะสูง 10,000 อัตรา
ในสหภาพยุโรปนีจ้ ะมีระยะเวลาภายใน 5 ปี
ข้างหน้า
ที่มา: Yahoo News, 18/10/2021

นำยกรัฐมนตรีสเปน ประกำศจะทำให้
ธุรกิจขำยบริกำรทำงเพศกลับไปผิด
กฎหมำย
นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชส ของสเปน
กล่าวสุนทรพจน์ต่อผูส้ นับสนุนภายหลังการ
ประชุมใหญ่พรรคสังคมนิยมว่าจะยกเลิก
ธุรกิจขายบริการทางเพศที่ทาให้ผหู้ ญิงตก
เป็ นทาส ทัง้ นีธ้ ุรกิจขายบริการทางเพศไม่
ถือเป็ นสิ่งผิดกฎหมายในสเปนมาตัง้ แต่ปี
1995 มีคนทางานในอุตสาหกรรมนี ้
ประมาณ 300,000 คน สร้างรายได้
มากกว่า 26.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
ที่มา: Insider, 18/10/2021
แอปพลิเคชั่นช่วยหำงำนชั่วครำว เป็ นที่
นิยมมำกขึน้ ในช่วง COVID-19 ระบำด
แอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ท่ชี ว่ ยให้ผคู้ น
สามารถหางานทาในระยะเวลาสัน้ ๆ โดยที่
ต้องการการฝึ กอบรมเพียงเล็กน้อย หรือไม่
ต้องมีเลย กาลังเป็ นที่นิยมมากขึน้ ในช่วงที่
เกิดการระบาดของ COVID-19 ในขณะที่
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องรับมือกับปั ญหา
การขาดแคลนแรงงาน
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Stint เป็ นแอปพลิเคชั่นที่ได้รบั ความนิยมใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเจาะจงไปที่คนที่ตอ้ งการ
หางานชั่วคราวที่ใช้ทกั ษะเพียงเล็กน้อย
ส่วนแอปที่คล้ายกันนีใ้ นสหรัฐฯ คือ
Instaworks และ Gigpro ซึง่ มีความ
แตกต่างจาก Stint ตรงที่เหมาะสาหรับ
คนทางานที่มีประสบการณ์มากกว่า
เนื่องจากการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจที่ยงั ไม่
ชัดเจน ความยืดหยุ่นจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
สาหรับทัง้ คนงานและนายจ้าง
แอปพลิเคชั่นนีอ้ าจคล้ายกับแอปช่วยหา
งานทาในระยะสัน้ จานวนมากที่ปรากฏขึน้
ในช่วงไม่กี่ปีท่ผี ่านมา เช่น Uber,
DoorDash และ TaskRabbit แต่แอปล่าสุด
นีม้ ีความแตกต่างตรงที่เป็ นแอปที่เชื่อมโยง
คนงานกับนายจ้างที่มีความต้องการ
แรงงานอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ตอ้ งการ
พนักงานประจา และช่วยบรรเทาปั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศอังกฤษซึ่งส่วน
หนึ่งเกิดจากการเกิดโรคระบาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ แอปพลิเคชั่นการจ้าง
งานระยะสัน้ นีจ้ ะสอดคล้องต่อความ
ต้องการด้านความยืดหยุ่นในปั จจุบนั แต่นกั

วิจารณ์ก็ได้คาดการณ์ถงึ ภัยคุกคามในระยะ
ยาว ว่าหากคนงานชั่วคราวเข้ามาแทนที่
คนงานประจา ก็อาจลดความมั่นคงในการ
ทางาน เงินที่นายจ้างจ่ายให้คนงานในกรณี
ที่ป่วยทางานไม่ได้ ตลอดจนผลประโยชน์
อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ที่มา: VOA, 18/10/2021
Apple จะให้พนักงำนในสหรัฐฯ ทีไ่ ม่ได้
ฉีดวัคซีน ตรวจ COVID-19 ด้วย ATK
ทุกครั้งก่อนเข้ำออฟฟิ ศ
บริษัท Apple ได้ประกาศนโยบายใหม่
สาหรับพนักงานของบริษัทที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา โดยพนักงานที่ยงั ไม่ได้เข้ารับ
การฉีดวัคซีน COVID-19 จะต้องเข้ารับการ
ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ทุกครัง้ เมื่อเข้าไป
ปฏิบตั ิงานในออฟฟิ ศ ส่วนพนักงานที่ได้รบั
วัคซีนครบแล้ว ตรวจด้วย ATK สัปดาห์ละ
ครัง้ สาหรับพนักงานในส่วน Apple Store
ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะมีการตรวจด้วย ATK
สัปดาห์ละครัง้ เช่นเดียวกัน ส่วนพนักงานที่
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะต้องตรวจด้วย ATK
จานวน 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
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ที่มา: Bloomberg, 20/10/2021
รัสเซียให้ประชำชนหยุดงำน 9 วัน แต่
ยังได้รับค่ำจ้ำง เพื่อควบคุมกำรระบำด
ของ COVID-19
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย
ประกาศมาตรการควบคุมโรค COVID-19
ใหม่ ด้วยการลงนามคาสั่งฝ่ ายบริหาร
กาหนดให้หยุดงานทั่วประเทศนาน 9 วัน
แต่ยงั ได้รบั ค่าจ้าง เริ่มวันที่ 30 ต.ค.-7 พ.ย.
2021 และเรียกร้องให้ชาวรัสเซียเร่งเข้ารับ
การฉีดวัคซีน เพราะปั จจุบนั มีเพียงร้อยละ
32 ของประชากรทัง้ หมดเกือบ 146 ล้านคน
ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส
ที่มา: Euronews, 20/10/2021
ไต้หวันพร้อมเปิ ดรับแรงงำนต่ำงชำติ
อย่ำงมีเงือ่ นไข คำดเริ่มได้สนิ้ ปี 2021
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้
ตอบข้อซักถามของ ส.ส. ในการประชุม
คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สภานิติบญ
ั ญัติไต้หวัน ว่าการ
อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทางานใน
ไต้หวันมีความเป็ นไปได้ท่จี ะพิจารณาผูท้ ่ี

ได้รบั การฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้วก่อนเป็ น
อันดับแรก รวมทัง้ เมื่อเดินทางเข้าไต้หวัน
ต้องกักตัวแบบ “1 คน 1 ห้อง” มาตรฐาน
เดียวกับชาวต่างชาติท่วั ไปที่เดินทางเข้า
ไต้หวัน ซึ่งคาดว่าจะเริม่ ดาเนินการได้
ภายในสิน้ ปี 2021 นี ้
นอกจากนีย้ งั ระบุเงื่อนไขเพิม่ เติมอีก 2
ประการ ได้แก่ ต้องแสดงหลักฐานการตรวจ
PCR ขณะเข้าเมือง และเมื่อเข้าไต้หวันแล้ว
ต้องกักตัว 14 วัน กับการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองอีก 7 วัน ในช่วงการกักตัวยังต้อง
ตรวจ PCR อีก 1 ครัง้ เช่นเดียวกับ
ชาวต่างชาติท่วั ไปที่เดินทางเข้าไต้หวัน
ที่มา: Radio Taiwan International,
21/10/2021
สมำชิกสหภำพแรงงำนเกำหลีใต้
80,000 คน ประท้วงเรียกร้องสิทธิ
แรงงำนทีเ่ ป็ นธรรม
สมาชิกสหภาพแรงงานเกาหลีใต้ ประมาณ
80,000 คน รวมตัวประท้วงเรียกร้องสิทธิ
แรงงานที่เป็ นธรรมใน 13 เมือง ในกรุงโซล
อย่างเดียวมีผคู้ นร่วมการประท้วงราว
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27,000-30,000 คน ทัง้ นีห้ ลายคนมาในชุด
คอสตูมจากซีรีสด์ งั 'Squid Game' เพราะ
รูส้ กึ ไม่ต่างจากตัวละครในเรื่องนี ้ ที่ตอ้ ง
เผชิญกับปั ญหาหนีส้ ิน ความไม่เป็ นธรรมใน
สังคม และต้องดิน้ รนเอาตัวรอดไปวัน ๆ
ทัง้ นีผ้ ปู้ ระท้วงต้องการเรียกร้องให้รฐั บาล
ออกมาตรการดูแลแรงงานนอกระบบที่มี
ประสิทธิภาพ และเรียกร้องให้มีการเพิ่ม
ค่าแรงขัน้ ต่าเพื่อความเป็ นธรรมกับแรงงาน
ที่มา: Insider, 21/10/2021
นครนิวยอร์ก สั่งให้เจ้ำหน้ำทีร่ ัฐต้องฉีด
วัคซีน COVID-19 ทุกคน
บิล เดอ บลาซิโอ นายกเทศมนตรีนคร
นิวยอร์กของสหรัฐฯ สั่งให้เจ้าหน้าที่รฐั ต้อง
ที่มา: สานักข่าวประชาไท

ฉีดวัคซีน COVID-19 ทุกคน โดยกาหนด
เส้นตายให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อ
หัวหน้างานภายในวันที่ 29 ต.ค. 2021 หาก
ไม่ปฏิบตั ิตามจะถูกพักงานโดยไม่ได้รบั
ค่าจ้าง ทัง้ นีป้ ัจจุบนั เจ้าหน้าที่รฐั ในนคร
นิวยอร์กร้อยละ 71 จากทัง้ หมด 160,000
คน ได้รบั วัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส
ที่มา: The New York Times, 21/10/2021
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เรื่องจากปก

Rocket Media Lab: สำรวจสภาพการทำงาน 'ไร
เดอร์' ทั่วโลก

'Rocket Media Lab' สำรวจสภาพการทำงาน 'ไรเดอร์' ทั่วโลก พบแนวโน้ม
ทั่วโลกดูเหมือนว่ารัฐจะมุ่งให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายแก่ไรเดอร์มากขึ้น
ขณะที่ไทยนั้นไรเดอร์ยังเป็นเพียง 'พาร์ทเนอร์' และไร้ซึ่งสวัสดิการและความ
คุ้มครองที่เหมาะสม | ที่มาภาพ: Wallpaper Flare
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ช่วงต้นเดือน ต.ค. 2564 Rocket Media Lab นาเสนอรายงานระบุว่า Food Delivery จริงๆ
แล้วไม่ใช่สงิ่ ที่เพิ่งมีในสังคมสมัยใหม่ แต่มมี าตัง้ แต่เกือบ 4,000 ปี ก่อน ย้อนกลับไปในยุคโรมัน
ช่วง 753 – 476 ก่อนคริสตกาล ร้านเทอร์โมโพเลียมซึ่งเป็ นต้นแบบของร้านอาหารในปัจจุบนั
มีการจัดส่งอาหารที่รอ้ นตลอดเวลาให้กบั ลูกค้า ซึง่ สิ่งนัน้ ถูกนิยามให้เป็ นการจัดส่งอาหารครัง้
แรกของโลก
หรือหากเป็ นในแบบที่ใกล้เคียงกับการบริการในปั จจุบนั ก็คือธุรกิจการจัดส่งอาหารในเมืองมุม
ไบ ประเทศอินเดีย ในปี 1890 ที่น่าจะเป็ นต้นแบบให้บริการ Food Delivery ในทุกวันนี ้ โดยมี
คนรับส่งอาหารหรือ ‘ดับบาวาลา’ ที่ทาหน้าที่จดั ส่งอาหารในปิ่ นโตให้กบั กลุ่มคนทางานใน
เมืองมุมไบ ปั จจุบนั บริการดับบาวาลาเป็ นเหมือนส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเมืองมุมไบ
ในส่วนของการให้บริการทางออนไลน์ หลัง Pizza Hut ได้เพิ่มบริการสั่งอาหารออนไลน์ในปี
1994 ทาให้ธุรกิจฟาสต์ฟ้ดู หันมาเปิ ดรับออเดอร์ทางอินเทอร์เน็ตมากขึน้ ถัดมาปี
1995 Waiter.com เปิ ดตัวธุรกิจส่งอาหารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เป็ นครัง้ แรกในสหรัฐฯ โดย
ให้บริการสั่งอาหารและจัดส่ง โดยมีรา้ นอาหารกว่า 60 ร้านเป็ นพาร์ทเนอร์ท่วั รัฐแคลิฟอร์เนีย
การเกิดขึน้ ของ Waiter.com กลายเป็ นการเปิ ดตลาด Food Delivery Online อย่างเป็ น
ทางการ ทาให้มีหลายบริษัทเริ่มเปิ ดตัวหรือเข้ามาเล่นในตลาดมากขึน้ เช่น GrubHub, Uber
หรือ door dash เป็ นต้น
ตลาด Food Delivery ขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังแพลตฟอร์มเข้าไปตีตลาดในกลุ่มผูใ้ ช้สมาร์ท
โฟนที่กลายเป็ นจุดพลิกผันให้กบั วงการ Food Delivery โดยในปี 1995 ยอดการสั่งออนไลน์
เริ่มแซงหน้าการโทรสั่ง และเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ก็ยิ่งทาให้การสั่งอาหารออนไลน์
กลายเป็ น New Normal ที่ขยายการเติบโตของ Food Delivery มากขึน้ โดยมีการคาดการณ์
ว่าในปี 2021 มูลค่าตลาด Food Delivery จะสูงถึง 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.9
ล้านล้านบาท และจะเติบโตสูงขึน้ เรื่อยๆ ถึง 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 9.9 ล้านล้าน
บาทในปี 2027
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แม้แพลตฟอร์ม Food Delivery จะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องของ
กฎหมาย เมื่อภาครัฐไม่ได้ปรับข้อกฎหมายตามความเป็ นไปของโลก ฟั นเฟื องสาคัญที่ธุรกิจ
Food Delivery ขาดไม่ได้อย่าง ‘ไรเดอร์’ จึงกลายมาเป็ นอีกหนึง่ องค์ประกอบที่ได้รบั
ผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจนีท้ ่ขี อ้ กฎหมายยังวิ่งตามมาคุม้ ครองไม่ทนั
และเป็ นประเด็นถกเถียงกันอยูใ่ นปั จจุบนั ทัง้ ประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิต การทางาน สวัสดิการ
และสถานะทางกฎหมายที่ยงั คลุมเครือ

แรงงำนหรือพำร์ทเนอร์ ต่ำงประเทศมองยังไง
ในช่วงก่อนที่ Food Delivery จะเข้าถึงในระบบอินเทอร์เน็ต ไรเดอร์ถกู จ้างเป็ นพนักงานของ
แพลตฟอร์มเหมือนกับพนักงานรูปแบบอื่นๆ ยกตัวอย่างแพลตฟอร์ม Food Felivery ทาง
อินเทอร์เน็ตเจ้าแรกอย่าง Waiter.com ที่ไรเดอร์ทกุ คนจะเป็ นพนักงานของแพลตฟอร์ม มีทงั้
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ทางานเต็มเวลาและเป็ นกะ ซึ่งแพลตฟอร์มให้ไรเดอร์เลือกได้ตามสะดวก โดยจะได้รบั เงินตาม
ชั่วโมงที่ทางาน โบนัสตามระยะทางที่ออกงาน ค่าโทรศัพท์ และประกันสุขภาพ
แต่เมื่อแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มขยายพืน้ ที่ให้บริการมากขึน้ จากระดับเมือง เป็ นระดับ
รัฐ ระดับประเทศ และระดับข้ามชาติ ทาให้ตน้ ทุนที่แพลตฟอร์มจะต้องแบกรับโดยเฉพาะ
ต้นทุนดูแลไรเดอร์ท่สี งู ขึน้ ตามพืน้ ที่ให้บริการ จึงเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดจ้างไรเดอร์
ใหม่ ในฐานะคู่สญ
ั ญาอิสระ (Independent Contractors) หรือพาร์ทเนอร์ตามคาที่เราใช้ใน
ปั จจุบนั
พาร์ทเนอร์เป็ นความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างไรเดอร์กบั แพลตฟอร์ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เป็ นนาย
ของตัวเอง เลือกเวลาทางานตามสะดวก’ ความอิสระนีท้ าให้คนว่างงานจานวนมากหันมา
ทางานเป็ นไรเดอร์ โดยเจ้าแรกที่ใช้ระบบพาร์ทเนอร์ก็คือ ‘GrubHub’ แพลตฟอร์มสัญชาติ
อเมริกนั ที่ก่อตัง้ ในปี 2004 ทาให้ทางแพลตฟอร์มมีไรเดอร์เพียงพอกับออเดอร์จานวนมหาศาล
และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แพลตฟอร์ม และทาให้แพลตฟอร์มน้องใหม่จานวนไม่นอ้ ยเลยหันมา
ใช้แนวทางนีเ้ พื่อคุมต้นทุนในการดูแลไรเดอร์ ไม่ว่าจะเป็ น Foodora, Doordash, GrabFood,
LINE MAN หรือ Uber Eats
อย่างไรก็ตาม ด้วยความอิสระในการเลือกเวลาทางานของไรเดอร์ ทาให้มีไรเดอร์จานวนไม่
น้อยเลือกที่จะทางานเต็มเวลา เสมือนทางานประจาแบบไม่มีวนั หยุดมากกว่าจะทาเป็ นกะ 23 ชั่วโมงต่อวัน หรือหันมาทาเป็ นงานหลักมากกว่างานเสริม ยิง่ ในสถานการณ์โควิด-19 ที่งาน
หายากมากขึน้ มีคนว่างงานจานวนมาก ทาให้หลายคนหันมาทางานหลักเป็ นไรเดอร์มาก
ยิ่งขึน้
ประเด็นเรื่องสถานภาพของไรเดอร์เป็ นเรื่องที่มกี ารถกเถียงกันมานานว่าจริงๆ แล้วไรเดอร์คือ
พนักงานของของแพลตฟอร์มหรือไม่ ปั จจุบนั ในหลายประเทศอาชีพไรเดอร์เข้าข่ายงาน
ประเภท Gig Work หรือฟรีแลนซ์ เพราะไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั แพลตฟอร์มในฐานะลูกจ้าง
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และนายจ้างตามกฎหมาย และหลายแพลตฟอร์มเน้นยา้ อย่างชัดเจนว่า ไรเดอร์ไม่ได้มี
สถานภาพเป็ นลูกจ้าง (Employee) ของแพลตฟอร์ม
เมื่อไรเดอร์ไม่เข้าข่ายเป็ นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ภาครัฐจึงจัดให้ไรเดอร์เข้าข่าย
เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ (Self-Employed) ทาให้ไรเดอร์ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการขัน้
พืน้ ฐานของแรงงาน เช่น ประกันอุบตั ิเหตุ เงินบานาญหลังเกษียณ หรือประกันค่าแรง ฯลฯ
เช่น ส่วนหนึ่งในประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปนุ่ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สหราช
อาณาจักร และนอร์เวย์
การไม่ได้รบั สิทธิในการเป็ นแรงงานที่จะได้รบั ความคุม้ ครองทางกฎหมายของไรเดอร์ก่อให้เกิด
ความเคลื่อนไหวในการเรียกร้องสิทธิในหลายประเทศทั่วโลก ทัง้ การชุมนุมประท้วงไปจนถึง
การยื่นฟ้องต่อศาล ที่มีทงั้ ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ
สหรำชอำณำจักร
ในสหราชอาณาจักร สหภาพแรงงานอิสระแห่งบริเตนใหญ่ (IWGB) ได้ย่ืนฟ้อง Deliveroo
เนื่องจากไรเดอร์ถกู ขูดรีดจากแพลตฟอร์มจนไม่สามารถทางานตามที่ตวั เองต้องการและไม่ได้
สวัสดิการพืน้ ฐานในฐานะลูกจ้างของแพลตฟอร์ม แต่สดุ ท้ายศาลอุทธรณ์ตดั สินว่าไรเดอร์ของ
Deliveroo ไม่เข้าข่ายการเป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์ม อีกด้านหนึ่ง ศาลสูงสุดของอังกฤษ
ตัดสินให้คนขับรถของ Uber เป็ นพนักงานของบริษัท ทาให้คนขับ Uber ได้สถานะพนักงาน
ของแพลตฟอร์ม ได้รบั ค่าแรงขัน้ ต่า สวัสดิการบานาญ และรายได้ในวันหยุดหรือวันลา
นอกจากนีย้ งั มีกรณีของแพลตฟอร์มส่งอาหารอย่าง Just Eat ที่เพิ่งจะให้สถานะการเป็ น
ลูกจ้างแก่ไรเดอร์ส่งอาหาร ซึ่งมีผลให้ไรเดอร์เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ และได้รบั ความคุม้ ครอง
มากขึน้
สหรัฐอเมริกำ
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ในสหรัฐอเมริกา แม้ไรเดอร์จะยังไม่ได้รบั สถานะตามกฎหมาย แต่ในหลายรัฐก็เริ่มมีการ
เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิ Gig Worker โดยเมื่อไม่นานมานี ้ นิวยอร์กซิตีไ้ ด้ผา่ นร่างกฎหมาย
ควบคุมอุตสาหกรรมขนส่ง โดยแพลตฟอร์มจะต้องแจ้งรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ให้กบั ไร
เดอร์ก่อนเดินทาง ได้แก่ สถานที่รบั อาหาร ปลายทาง ระยะทาง และระยะเวลา คนขับสามารถ
กาหนดได้ว่าต้องการเดินทางไกลสุดแค่ไหนในแต่ละครัง้ และทางแพลตฟอร์มต้องแจ้ง
รายละเอียดของทิปให้กบั ไรเดอร์ นอกจากนี ้ รัฐแคลิฟอร์เนียยังได้ผ่านร่างกฎหมาย California
Assembly Bill 5 เพื่อคุม้ ครองสิทธิต่างๆ และการเป็ นลูกจ้างให้กบั กลุ่ม Gig Worker อันรวม
ไปถึงไรเดอร์ดว้ ย
เกำหลีใต้
ในเดือนพฤษภาคม 2019 ปาร์ก จอง-ฮุน หนึ่งในไรเดอร์ของแพลตฟอร์มส่งอาหารแห่งหนึง่ ใน
กรุงโซล ได้รวบรวมเพื่อนไรเดอร์จดั ตัง้ สหภาพไรเดอร์ขนึ ้ มา (Rider Union) และรวมตัวกัน
ประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิของไรเดอร์ในวันแรงงานหน้ารัฐสภาในกรุงโซล จนเมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน สภากรุงโซลจึงได้รบั รองสถานะทางกฎหมายให้กบั สหภาพไรเดอร์ท่เี ขาและเพื่อน
ได้รวมตัวกันจัดตัง้ ขึน้ เมื่อสหภาพไรเดอร์ได้รบั การรับรองทางกฎหมายแล้ว จึงมีการต่อรอง
เจรจากับแพลตฟอร์มจนทาให้ไรเดอร์ได้รบั สถานะเป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์ม แต่ทงั้ นีผ้ ลการ
เป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์มจากัดเฉพาะในกรุงโซลเท่านัน้ โดยการประกาศให้ไรเดอร์ท่วั
ประเทศได้สถานะการเป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์มนัน้ จะต้องรอการอนุมตั ิจากรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงานเสียก่อน ซึ่งปัจจุบนั ยังไม่มีความคืบหน้า
นอกจากนัน้ ยังมีกรณีของไรเดอร์ส่งอาหารสังกัด Yogiyo ที่ได้ย่ืนเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวง
แรงงาน โดยกล่าวว่าพวกเขาทางานเสมือนพนักงานประจาของแพลตฟอร์ม เนื่องจากทาง
บริษัทกาหนดตารางเวลางานของพวกเขา รายงานการทางานในช่วงพักกลางวัน และกาหนด
พืน้ ที่งาน ทางบริษัทจึงควรต้องจ่ายค่าล่วงเวลางานให้ดว้ ย โดยที่สดุ กระทรวงแรงงานได้ตดั สิน
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ให้แพลตฟอร์มจ่ายค่าล่วงเวลาในการทางานให้กบั ไรเดอร์ทงั้ 5 คนนี ้ โดยเหตุการณ์นเี ้ กิดขึน้
ก่อนที่สหภาพไรเดอร์จะได้รบั การรับรองสถานะทางกฎหมายเพียงหนึ่งเดือน
ไต้หวัน
ในกรณีของไต้หวัน ซึง่ มีความซับซ้อนเป็ นอย่างมาก เกิดขึน้ จากการเสียชีวิตของไรเดอร์ของ
แพลตฟอร์ม Foodpanda และ Uber Eats ในขณะทางาน ในปี 2019 ซึง่ กลายมาเป็ นข่าว
ใหญ่ในประเทศ ทาให้กระทรวงแรงงานประกาศว่าไรเดอร์นนั้ เข้าข่ายการเป็ นลูกจ้างตาม
กฎหมายแรงงานมาตรฐานของไต้หวัน และได้เชิญแพลตฟอร์มส่งอาหารทัง้ หมดเข้าพบเพื่อ
อธิบายแนวทางปฏิบตั ิและให้รบั รองความปลอดภัยของคนขับรถส่งของ
อย่างไรก็ตาม การประกาศของกระทรวงแรงงานในครัง้ นัน้ ไม่ได้เป็ นการประกาศกฎหมาย
เฉพาะเพื่อใช้คมุ้ ครองไรเดอร์ และไม่ได้เป็ นการประกาศคาสั่งโดยเฉพาะเจาะจงไปยัง
แพลตฟอร์มขนส่งอาหารเพื่อให้ไรเดอร์ได้สถานะการเป็ นลูกจ้าง โดยในไต้หวันนัน้ มี
แพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ไรเดอร์มีสถานะเป็ นลูกจ้างอยู่แล้ว แต่สาหรับแพลตฟอร์มยอดนิยมทัง้ สอง
แพลตฟอร์มอย่าง Foodpanda และ Uber Eats รวมไปถึง Lalamove ไรเดอร์มีสถานะเพียง
พาร์ทเนอร์เท่านัน้
หลังจากการประกาศของกระทรวงแรงงาน ทัง้ Foodpanda และ Uber Eats ต่างไม่เห็นด้วย
ในการตีความเนื่องด้วยไรเดอร์ทาสัญญากับแพลตฟอร์มในฐานะคู่สญ
ั ญาเท่านัน้ ไม่ใช่ลกู จ้าง
และในกรณีของ Uber Eats ไรเดอร์ไม่ถือเป็ นคู่สญ
ั ญากับ Uber Eats ด้วยซา้ เนื่องด้วยการ
ทางานของ Uber Eats ในไต้หวันใช้การจ้างเหมาช่วงกับบริษัทขนส่ง Cargo Transportation
Businesses ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งถือเป็ นคู่สญ
ั ญาที่แท้จริงกับไรเดอร์
จากนัน้ ทางการได้มกี ารสั่งปรับทัง้ สามแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้
เป็ นไปตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานของไต้หวัน รวมไปถึงกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่อง
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กับแรงงาน เช่น กฎหมายบานาญของลูกจ้าง โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Uber Eats ได้
ฟ้องกลับโดยอ้างว่า Uber Eats ไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญากับไรเดอร์จงึ ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย
ปั จจุบนั ไรเดอร์ในไต้หวันบางส่วนยังไม่ได้รบั การรับรองว่าเป็ นแรงงานตามกฎหมายหรือเป็ น
ลูกจ้างของแพลตฟอร์ม จึงยังไม่ได้รบั สวัสดิการตามกฎหมาย ในขณะที่แพลตฟอร์มเองก็อา้ ง
ว่าแม้ไรเดอร์มฐี านะเพียงคู่สญ
ั ญาหรือพาร์ทเนอร์เท่านัน้ แต่แพลตฟอร์มก็มีสวัสดิการ เช่น
ประกันอุบตั ิเหตุให้แล้ว ซึง่ หากไรเดอร์ได้รบั การรับรองว่าเป็ นแรงงานตามกฎหมาย
แพลตฟอร์มจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นเงินสมทบประกันสังคม เงิน
สมทบบานาญลูกจ้าง และอื่นๆ ที่อาจทาให้แพลตฟอร์มมีคา่ ใช้จา่ ยที่สงู มากขึน้
ขณะเดียวกันทางไรเดอร์เองก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยบางส่วนมองว่าหาก
แพลตฟอร์มต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ สูงขึน้ อาจจะมีการออกกฎการทางานใหม่และจะกระทบกับ
รายได้ของตัวไรเดอร์เองด้วย และกลัวว่าหากเป็ นแรงงานตามกฎหมายอาจจะถูกจากัดชั่วโมง
ทางานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้อีกด้วย
ในส่วนของประเทศที่ไรเดอร์ได้รบั การรับรองสถานะการเป็ นลูกจ้างตามกฎหมายหรือจาก
แพลตฟอร์ม ได้แก่ สเปน เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส เป็ นต้น
สเปน
ในกรณีของสเปนนัน้ จุดเริม่ ต้นของความเปลี่ยนแปลงมาจากการประสบอุบตั ิเหตุจนเสียชีวิต
ในปี 2019 ของ Pujan Koirala ไรเดอร์ของแพลตฟอร์ม Glovo โดยที่เขาไม่ได้รบั การช่วยเหลือ
จากแพลตฟอร์ม จนทาให้ไรเดอร์ของ Glovo รวมตัวกันประท้วงกลางเมืองบาร์เซโลนา แม้ใน
ครัง้ นัน้ แพลตฟอร์ม Glovo จะชนะคดี แต่ต่อมาอดีตไรเดอร์ของ Glovo ก็ได้ฟ้องร้อง
แพลตฟอร์มอีกครัง้ โดยอ้างว่าตัวเองเข้าข่ายความสัมพันธ์ลกู จ้าง-นายจ้าง ก่อนที่ศาลจะ
ตัดสินว่าไรเดอร์เป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์มในปี 2020
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ต่อมาในปี 2021รัฐบาลสเปนได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยไรเดอร์หลังตระหนักถึงความสาคัญ
ของกลุ่ม Gig Worker โดยไรเดอร์จะได้รบั การพิจารณาเป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์ม ได้รบั
เงินเดือนและสวัสดิการพืน้ ฐานตามที่กฎหมายกาหนด สเปนจึงถือเป็ นประเทศแรกที่บกุ เบิก
กฎหมายว่าด้วยไรเดอร์ และประกันสิทธิแรงงานของไรเดอร์ ในยุโรป
เนเธอร์แลนด์
กรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์ ศาลมีคาตัดสินว่าไรเดอร์เป็ นลูกจ้าง ไม่ใช่ผปู้ ระกอบอาชีพ
อิสระ (Self-employed) เมื่อช่วงต้นปี 2021 หลังทางแพลตฟอร์ม Deliveroo เปลี่ยนแปลง
สัญญาจ้างของไรเดอร์ทงั้ หมดจากการจ้างเป็ นลูกจ้างประจาเป็ นสัญญาจ้างฟรีแลนซ์ในปี
2018 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้อิสระในการเลือกงานและเวลาทางานกับไรเดอร์ในฐานะพาร์ท
เนอร์ของแพลตฟอร์ม
ฝรั่งเศส
ส่วนในกรณีของฝรั่งเศสนัน้ แม้ไรเดอร์จะมีสถานะเป็ นลูกจ้างตามกฎหมาย แต่ยงั ไม่มี
กฎหมายคุม้ ครองเฉพาะ หลังศาลตัดสินให้ไรเดอร์ของ Take Eat Easy และ Deliveroo เข้า
ข่ายเป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์มตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยศาลมองว่าการที่
แพลตฟอร์มมีอานาจในการควบคุมไรเดอร์ ทัง้ การควบคุมโบนัสของไรเดอร์ และระบบลงโทษ
ของแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการติดตามจีพีเอส เพื่อตรวจสอบไรเดอร์แบบเรียลไทม์ เข้าข่าย
ลักษณะการเป็ นนายจ้าง-ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
จีน
ประเทศจีนไม่ได้รบั รองสถานภาพทางกฎหมายให้กบั ไรเดอร์ แต่บางแพลตฟอร์มรับรองไร
เดอร์เป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์ม Ele.me และ Meituan จะแบ่งไรเดอร์เป็ น 2 แบบ แบบแรก
คือไรเดอร์อย่างเป็ นทางการที่จะรับผิดชอบกับบริการส่งแบบพิเศษ ซึ่งจะทางานเต็มเวลา มี
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เวลาเข้าออกชัดเจน ส่งอาหารตรงเวลา และต้องปฏิบตั ติ ามกฎของแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด
โดยไรเดอร์ในลักษณะการจ้างนีจ้ ะได้รบั เงินเดือน มีประกันสังคม และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
แบบที่ 2 คือ ‘Crowdsourcing’ หรือไรเดอร์แบบพาร์ทไทม์ ซึ่งสามารถเริ่มงานได้ทนั ทีหลัง
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับแพลตฟอร์ม โดยค่าจ้างจะขึน้ อยู่กบั ออเดอร์ท่รี บั หากปฏิบตั ิตาม
กฎของแพลตฟอร์ม และส่งออเดอร์ตามเวลา ไรเดอร์จึงจะได้สิทธิเซ็นสัญญาจ้างกับ
แพลตฟอร์มเป็ นไรเดอร์อย่างเป็ นทางการ
สหภำพแรงงำน พลังชนชั้นแรงงำน
สหภาพแรงงานเป็ นเหมือนอานาจต่อรองที่มีพลังของไรเดอร์ หากจะต่อสูแ้ ละเรียกร้องสิทธิ
ของพวกเขาตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยประเทศที่ให้สถานะไรเดอร์เป็ นลูกจ้างตาม
กฎหมาย เช่น สเปน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ไรเดอร์สามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงานได้ ในขณะที่
บางประเทศไรเดอร์สามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงานอื่นๆ ได้ และก็มีอีกหลายประเทศที่มคี วาม
พยายามที่จะจัดตัง้ สหภาพแรงงานไรเดอร์
ในกรณีของเกาหลีใต้ การได้มาซึง่ การจัดตัง้ สหภาพแรงงานตามกฎหมาย (เฉพาะในกรุงโซล)
ในขณะที่ยงั ไม่มีกฎหมายเฉพาะคุม้ ครองไรเดอร์ หรือไรเดอร์ยงั ไม่ได้รบั สถานะการเป็ นลูกจ้าง
ตามกฎหมาย สหภาพแรงงานไรเดอร์เกิดจากการรวมตัวกันก่อนโดยที่กฎหมายยังไม่ได้รบั รอง
และเมื่อสหภาพแรงงานไรเดอร์ได้รบั การรับรองทางกฎหมายแล้ว สหภาพจึงไปต่อรองกับ
แพลตฟอร์มจนทาให้แพลตฟอร์มรับรองสถานะการเป็ นลูกจ้างของไรเดอร์ จะเห็นได้ว่าในกรณี
นีส้ หภาพแรงงานคือแรงขับเคลื่อนในการต่อสูแ้ ละเรียกร้องสิทธิของไรเดอร์ท่มี ีอานาจในการ
ต่อรองสูงและประสบความสาเร็จ แม้วา่ ปั จจุบนั จะบังคับใช้เพียงในเขตกรุงโซลก็ตาม
นอกจากนีย้ งั มีสหภาพแรงงานบางประเภทที่รบั ไรเดอร์เข้าเป็ นสมาชิกของสหภาพ แม้ไรเดอร์
จะยังไม่ได้มีสถานภาพเป็ นแรงงานตามกฎหมายก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็ นกลุ่มสหภาพ
แรงงานคมนาคม หรือกลุ่มสหภาพแรงงานอิสระที่เปิ ดรับเป็ นสมาชิก เช่นกรณีของสหราช
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อาณาจักร ถึงแม้ไรเดอร์จะไม่ได้มีสถานะเป็ นแรงงานหลังมีการตัดสินคดี Deliveroo ที่ตดั สิน
ว่าไรเดอร์เป็ นคู่สญ
ั ญาอิสระ (Independent Contractor) ไม่ใช่ลกู จ้าง แต่ไรเดอร์ยงั สามารถ
เข้าร่วมกับสหภาพแรงงานได้ โดยในกรณีนคี ้ ือสหภาพแรงงานอิสระแห่งบริเตนใหญ่ (IWGB)
หรือในบางประเทศที่แม้ไรเดอร์จะยังไม่มีสถานะการเป็ นลูกจ้างตามกฎหมายและยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะคุม้ ครอง แต่ก็สามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงานได้ตามกฎหมาย เช่น ญี่ปนุ่ ซึ่งใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองให้แรงงานฟรีแลนซ์สามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงานได้ เมื่อปี 2020
ไรเดอร์จานวนหนึ่งจาก Uber Eats ก็ได้ก่อตัง้ สหภาพแรงงาน UbeaEats ขึน้ พร้อมประกาศ
รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
หรือในนอร์เวย์ ที่อนุญาตให้ไรเดอร์ก่อตัง้ หรือเข้าร่วมเป็ นสมาชิกกับสหภาพแรงงานได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยช่วงปี 2019 สหภาพ Fellesforbundet ในนอร์เวย์ หยุดงานประท้วง
ติดต่อกันราว 5 สัปดาห์ เพื่อต่อรองกับ Foodora จนในที่สดุ ก็สามารถบรรลุขอ้ ตกลงสภาพการ
จ้าง ทัง้ เรื่องค่าจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือช่วงฤดูหนาว ค่าชดเชยอุปกรณ์ใน
การทางาน นับเป็ นชัยชนะครัง้ ประวัติศาสตร์ของสหภาพแรงงานในนอร์เวย์ โดยทางสหภาพ
Fellesforbundet หวังว่าในอนาคตจะใช้ขอ้ ตกลงกับ Foodora เป็ นต้นแบบในการต่อรองกับ
แพลตฟอร์มอื่นๆ
ในกรณีของสหรัฐอเมริกา Los Deliveristas Unidos สหภาพไรเดอร์ละติน ออกมาเรียกร้องต่อ
Doordash เพื่ออนุญาตให้ไรเดอร์สามารถเข้าใช้หอ้ งนา้ ในร้านอาหารที่เป็ นพาร์ทเนอร์ได้
ก่อนที่ทาง Doordash จะปรับให้รา้ นอาหารจานวน 200 แห่ง สามารถให้ไรเดอร์เข้าไปใช้
บริการห้องนา้ ได้ แม้จานวนร้านที่อนุญาตจะน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนร้านที่เป็ นพาร์ท
เนอร์กว่า 4,911 แห่ง แต่ก็ถือเป็ นผลจากอานาจต่อรองของสหภาพแรงงาน
และเมื่อ 22 เมษายน 2021 ที่ผ่านมา ทาง Los Deliverista Unidos ก็ได้ออกมาเรียกร้อง
ค่าจ้างที่เป็ นธรรมให้กบั ไรเดอร์ และขอให้ภาครัฐคุม้ ครองไรเดอร์ โดยทางรัฐนิวยอร์กได้รบั
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ข้อเสนอและดาเนินการร่างกฎหมายเกี่ยวกับ Gig Worker และต่อมาเมื่อ 27 พฤษภาคม
2021 Los Deliveristas Unidos ออกมาประท้วงอีกครัง้ หลังร่างกฎหมายในสภานิติบญ
ั ญัติ
ของนิวยอร์กเอือ้ ประโยชน์ให้กบั แพลตฟอร์ม และไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการกดขี่จากแพลตฟอร์ม
หรือปรับให้ไรเดอร์เป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์ม ซึง่ ทางรัฐได้แก้และผ่านร่างสมบูรณ์เมื่อวันที่
23 กันยายนที่ผ่านมา
ขณะที่ไรเดอร์ในจีน ไทย ไต้หวัน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ยังไม่สามารถ
จัดตัง้ สหภาพแรงงานได้ เนื่องจากไรเดอร์ไม่ได้มีสถานะเป็ นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ แต่ก็มีความเคลื่อนไหวพยายามที่จะจัดตัง้ สหภาพแรงงานสาหรับไรเดอร์
ในกรณีของไต้หวัน นอกจากจะมีความพยายามในการให้ไรเดอร์ได้รบั การคุม้ ครองทาง
กฎหมายในฐานะลูกจ้างของแพลตฟอร์มแล้ว ยังมีความพยายามในการจัดตัง้ สหภาพแรงงาน
ไรเดอร์อีกด้วย เพื่อที่จะใช้เป็ นพลังในการต่อรองกับแพลตฟอร์ม อย่างในกรณีล่าสุด Uber
Eats และ ทัง้ Foodpanda ปรับกฎเกณฑ์รายได้ในการทางานใหม่จากการคิดแบบรอบมาเป็ น
คิดจากระยะทาง ทาให้รายได้ของไรเดอร์ลดลงจนเกิดการชุมนุมประท้วงของไรเดอร์ โดยใน
การประท้วงครัง้ นีม้ ีการเสนอให้มกี ารจัดตัง้ สหภาพแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็ นทางออกในการ
แก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของแพลตฟอร์มที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตอีกด้วย แต่ถงึ อย่าง
นัน้ ก็ยงั เป็ นการยาก เพราะนับตัง้ แต่ไต้หวันอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกมาอย่างยาวนานที่เพิ่ง
สิน้ สุดลงในปี 1987 มีสหภาพแรงงานทั่วประเทศจัดตัง้ ขึน้ ได้เพียง 1 สหภาพเท่านัน้ ส่วน
สหภาพแรงงานที่สองที่เกิดขึน้ ก็คือ Taiwan Confederation of Trade Unions จัดตัง้ ในปี
2000 และอาชีพครูเพิง่ จะได้รบั การอนุญาตให้เข้าร่วมสภาพแรงงานได้ในปี 2010 นี่เอง
ขณะที่ในระดับท้องถิ่นของไต้หวันมีสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท้องถิ่นอยู่แล้วประมาณ
ครึง่ หนึ่งของเขตปกครองท้องถิ่นของไต้หวัน
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อิสระในหน้ำทีก่ ำรงำนทีแ่ ลกด้วยสวัสดิกำรอันว่ำงเปล่ำ
ในประเทศที่ไรเดอร์ได้รบั การรับรองสถานะการเป็ นลูกจ้างตามกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ น สเปน
ฝรั่งเศส หรือเนเธอร์แลนด์ ก็จะทาให้ไรเดอร์ได้รบั สวัสดิการพืน้ ฐานตามกฎหมายแรงงาน เช่น
ค่าจ้างพืน้ ฐาน ประกันสังคม ประกันรายได้ เงินบานาญหลังเกษียณ เป็ นต้น
แต่ถึงอย่างนัน้ ก็มีบางประเทศที่ไรเดอร์มีทงั้ แบบที่ได้รบั สวัสดิการจากรัฐจากการที่แพลตฟอร์ม
รับรองสถานะเป็ นลูกจ้าง แม้ยงั ไม่มีกฎหมายรับรองสถานะการเป็ นลูกจ้างของไรเดอร์โดยตรง
และแบบที่ยงั ไม่ได้รบั การรับรองสถานะโดยกฎหมายและแพลตฟอร์ม อย่างประเทศจีน
ในส่วนของประเทศจีน ซึ่งมีความซับซ้อนของของสถานะของไรเดอร์ กล่าวคือมีทงั้ ในแบบที่
แพลตฟอร์มรับรองสถานะให้เป็ นลูกจ้าง และแบบที่ไม่ได้เป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์ม ประกอบ
กับการที่ยงั ไม่มกี ฎหมายเฉพาะคุม้ ครอง ทาให้ไรเดอร์บางส่วนในจีนประสบปั ญหาอยู่
บ่อยครัง้ ทัง้ การไม่ได้รบั การคุม้ ครอง ไม่ได้รบั สวัสดิการจากกฎหมายและแพลตฟอร์ม หรือการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบเช่น ถูกกดค่าแรงจากแพลตฟอร์มเพื่อให้คา่ ส่งอาหารถูกลง
เว็บไซต์ China Labour Bulletin ชีว้ ่าในปี 2019 มีการหยุดงานประท้วง 45 ครัง้ ซึ่งเพิ่มขึน้
เรื่อยๆ ทุกปี รวมมากกว่า 136 ครัง้ การประท้วงบางครัง้ ก็ประสบความสาเร็จ อย่างกรณีท่ไี ร
เดอร์ในจีนได้ระบบจีพีเอสแบบใหม่ ก็มาจากการร้องเรียนถึงประสิทธิภาพของจีพีเอสที่ไม่
เสถียรและคลาดเคลื่อน จนมีผลกับการส่งอาหารที่ทาให้ไรเดอร์สญ
ู เสียรายได้และถูกพักงาน
จากความผิดพลาดของจีพีเอสตัวเก่าของแพลตฟอร์มเอง นอกจากนีย้ งั มีการกล่าวถึงแนวคิด
ในการจัดตัง้ สหภาพแรงงาน – สหพันธ์สหภาพแรงงานจีน (ACFTU) เพื่อแก้ปัญหานีอ้ ีกด้วย
ในส่วนของเกาหลีใต้ท่ไี รเดอร์ได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมายเฉพาะในกรุงโซลเท่านัน้ ไรเดอร์
ส่วนใหญ่ในประเทศไม่ได้รบั สวัสดิการขัน้ พืน้ ฐานอย่างประกันสุขภาพหรือประกันอุบตั ิเหตุ มี
กรณีศกึ ษาที่น่าสนใจก็คือ ไรเดอร์เด็กชายวัยมัธยมที่ทางานส่งอาหารเป็ นอาชีพเสริม ใน
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ระหว่างทางไปส่งอาหารเขาประสบอุบตั ิเหตุเพราะมีคนข้ามทางม้าลายในขณะที่มีสญ
ั ญาณ
ห้ามเดินข้าม จากอุบตั ิเหตุครัง้ นีท้ าให้เขาพิการเป็ นอัมพาตท่อนล่าง
โดยกรมสวัสดิการแรงงานเกาหลีใต้ อนุมตั ิจ่ายค่าชดเชยให้ไรเดอร์วยั นักเรียนจากอุบตั เิ หตุ
ครัง้ นีเ้ ป็ นเงิน 50 ล้านวอน โดยเรียกเก็บจากแพลตฟอร์มที่เขาทางานรับส่งอาหารในครัง้ นัน้
25 ล้านวอน แต่แพลตฟอร์มปฏิเสธที่จะจ่ายและฟ้องกลับโดยอ้างว่าไรเดอร์ไม่ได้เป็ นลูกจ้าง
ตามกฎหมาย อีกทัง้ เงินที่ไรเดอร์ได้จากการส่งอาหารมาจากร้านอาหารไม่ใช่แพลตฟอร์ม
โดยศาลชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์พพิ ากษาเห็นตามแพลตฟอร์ม ซึง่ มีผลให้แพลตฟอร์มไม่ตอ้ ง
จ่ายค่าชดเชย และไรเดอร์คนนีต้ อ้ งคืนเงินทัง้ หมดรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลแก่รฐั แต่เมื่อ
เรื่องถึงศาลฎีกา ศาลฎีกากลับคาพิพากษาโดยให้เห็นผลว่าแม้ไรเดอร์จะไม่ใช่แรงงานตาม
กฎหมายที่จะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงานมาตรฐานของเกาหลีใต้ แต่ก็ถือเป็ น
แรงงานพิเศษที่ได้รบั การยกเว้นหนึ่งในเก้าประเภทเช่นเดียวกันกับแรงงานบริการขนส่ง ที่มี
สิทธิได้รบั ความคุม้ ครองและได้รบั ค่าชดเชยจากอุบตั เิ หตุท่เี กิดขึน้ ในการทางาน
ส่วนในประเทศที่ไรเดอร์ไม่ได้มีสถานะเป็ นลูกจ้างตามกฎหมาย ก็จะไม่ได้รบั สวัสดิการขัน้
พืน้ ฐาน มีเพียงสวัสดิการที่ทางแพลตฟอร์มมีให้ซ่งึ ก็แตกต่างกันไป เช่น ใน
ไต้หวัน แพลตฟอร์ม Foodpanda กล่าวอ้างว่ามีสวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุท่ดี กี ว่าแพลตฟอร์ม
อื่นๆ ในประเทศ โดยกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทัง้ พ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
ความคุม้ ครองผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยแก่ลกู จ้าง รวมไปถึงการสูญเสียของบุคคลที่
สามที่เกี่ยวข้องกับอุบตั เิ หตุอกี ด้วย
แต่ถึงอย่างนัน้ จากกรณีท่กี ระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศให้ไรเดอร์เข้าข่ายลูกจ้างตาม
นิยามของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ในปี 2019 ซึง่ ทาให้แพลตฟอร์มที่ยงั ไม่ได้รบั รอง
สถานะการเป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์มแก่ไรเดอร์ตอ้ งปฏิบตั ิตาม โดยในขณะนีย้ งั อยู่ใน
กระบวนการฟ้องร้องกันระหว่างแพลตฟอร์มและองค์กรรัฐ ก็มีแนวความคิดของแพลตฟอร์ม
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ในการนาเสนอ ‘สวัสดิการพิเศษต่างๆ’ ที่มากไปกว่าที่มีอยูใ่ ห้แก่ไรเดอร์ เพื่อทดแทนการที่
แพลตฟอร์มจะต้องให้การรับรองไรเดอร์ในสถานะลูกจ้างแพลตฟอร์ม
นอกจากนีป้ ระเทศอื่นๆ ที่ไรเดอร์ไม่ได้มีสถานะเป็ นลูกจ้างของแพลตฟอร์ม ยังพบว่าสวัสดิการ
ที่แพลตฟอร์มมีให้กบั ไรเดอร์ในฐานะพาร์ทเนอร์นนั้ ส่วนใหญ่เป็ นเพียงข้อเสนอพิเศษมากกว่า
จะเป็ นสวัสดิการ เช่น ข้อเสนอประกันอุบตั ิเหตุในราคาพิเศษ โบนัสตามคุณภาพการทางานใน
แต่ละออเดอร์
จากการศึกษาข้อมูลของ Rocket Media Lab พบว่าสวัสดิการส่วนใหญ่ท่ที างแพลตฟอร์มจะ
จัดหาให้จะเป็ นประกันอุบตั เิ หตุ โดยมีในจีน ไต้หวัน ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สเปน และฝรั่งเศส
ประกันสุขภาพ ได้แก่ จีน ไต้หวัน ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สเปน
และฝรั่งเศส
ประกันรายได้ขนั้ ต่า ได้แก่ จีน (เฉพาะไรเดอร์ท่บี ริการส่งแบบพิเศษ) สหราชอาณาจักร (บาง
แพลตฟอร์ม) และสเปน และเงินชดเชยรายได้เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ มีเพียงสเปนเท่านัน้ ที่ระบุวา่
ทางแพลตฟอร์มจะต้องให้เงินชดเชยรายได้ให้กบั ไรเดอร์ในกรณีท่เี กิดอุบตั เิ หตุ
นอกจากสวัสดิการที่กล่าวมาข้างต้น ทางแพลตฟอร์มในบางประเทศมีสวัสดิการให้เปล่า
เฉพาะในพืน้ ที่ให้บริการ เช่น ในพืน้ ที่ให้บริการของ Deliveroo ได้แก่ สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ ไรเดอร์จะได้ประกันอุบตั เหตุท่คี รอบคลุมเฉพาะ
เวลางาน ชุดยูนิฟอร์ม หมวกนิรภัย กระเป๋ า และแท่นวางโทรศัพท์มือถือ หากอุปกรณ์มีความ
เสียหายสามารถสั่งซือ้ ได้ในราคาพิเศษ นอกจากนีย้ งั จัดตัง้ กองทุน The Thank you ช่วยเหลือ
ไรเดอร์ของ Deliveroo ทั่วโลก โดยไรเดอร์กว่า 36,000 คนจะสามารถได้รบั เงินสูงสุดราว
460,000 บาท

วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2564 หน้า 29

หรือในกรณีของบางแพลตฟอร์มที่จะมอบสิทธิเข้าถึงสวัสดิการผ่านระบบ Reward และการ
เลื่อนขัน้ เช่น Grab ที่เปิ ดให้บริการในสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย และฟิ ลิปปิ นส์ ได้ใช้
ระบบ Reward เพื่อให้ไรเดอร์พฒ
ั นาการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อสิทธิ์การเข้าถึง
สวัสดิการต่างๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น ค่านา้ มัน ประกันอุบตั เิ หตุ ส่วนลดร้านค้า และอุปกรณ์
ของไรเดอร์
ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกา Uber, DoorDash และแพลตฟอร์มอื่นๆ กาลังหารือจัดตัง้ กองทุน
เพื่อชดเชยไรเดอร์ท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อต้นปี 2020 หลังไรเดอร์จานวนไม่นอ้ ยใน
ซานฟรานซิสโกไม่สามารถออกไปรับงานได้เนื่องจากติดปั ญหาทางสาธารณสุข แม้จะมีเสียง
วิพากษ์วจิ ารณ์ว่าทางแพลตฟอร์มดาเนินการเรื่องนีช้ า้ เกินไปก็ตาม
ในเรื่องสวัสดิการ มีกรณีศกึ ษาที่น่าสนใจอีกกรณีคือในประเทศอินเดียที่มีอตั ราการว่างงานสูง
และประชาชนมีฐานะยากจน การที่ไรเดอร์มีสถานะเป็ นเพียงพาร์ทเนอร์ ทาให้ผทู้ ่จี ะมาทางาน
เป็ นไรเดอร์ในอินเดียต้องกูเ้ งินและเป็ นหนี ้ เพื่อไปซือ้ ยานพาหนะ หรือโทรศัพท์มือถือที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ในขณะที่ไม่มีหลักประกันการทางานว่าหากพวกเขาประสบอุบตั เิ หตุหรือ
เจ็บป่ วยจนขาดรายได้ จะทาอย่างไรกับหนีส้ ินเหล่านี ้
สถำนกำรณ์ทเี่ ริ่มเปลี่ยน ประเทศไทยอยู่จุดไหนของกำรเปลี่ยนแปลง
การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่รวดเร็วไปกว่ากฎหมายที่จะนามาใช้กากับเพื่อให้เกิด
ยุติธรรมต่อกลุ่มคนที่ทางานให้แพลตฟอร์ม ทาให้เกิดความเคลื่อนไหวในการเรียกร้องสิทธิ
และความคุม้ ครองทางกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลก จากข้อมูลที่ได้นาเสนอไปข้างต้น ดู
เหมือนว่าแนวโน้มที่เกิดขึน้ จะเป็ นไปในทางเดียวกัน คือไรเดอร์ได้รบั ความคุม้ ครองทาง
กฎหมายในฐานะลูกจ้างของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะได้มาด้วยการที่ทางหน่วยงานของรัฐออก
กฎหมายพิเศษมาเพื่อกากับดูแลแพลตฟอร์มและเหล่าแรงงาน Gig Worker หรือเกิดจากการ
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รวมตัวกันประท้วง หรือยื่นเรื่องฟ้องศาลจนเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นในกรณีของสเปน
หรือเกาหลีใต้
ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ไรเดอร์มีสถานะเป็ นเพียงพาร์ทเนอร์ของแพลตฟอร์ม ไม่ถือเป็ น
ลูกจ้างของแพลตฟอร์ม จึงไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ ซึ่งทาให้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด โดยสวัสดิการ
ตามกฎหมาย เช่น นา้ ห้องนา้ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล การเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ
สถานพยาบาล และสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย เช่น เงินบาเหน็จ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ค่า
ล่วงเวลา ประกันชีวิต หรือยูนิฟอร์ม เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาในส่วนของสวัสดิการจากแพลตฟอร์มขนส่งอาหารในประเทศไทย พบว่าจะ
ขึน้ อยู่กบั ระบบ Rewards ของแพลตฟอร์ม หรือเงื่อนไขที่ทางแพลตฟอร์มกาหนด เช่น ระบบ
ของ GrabBenefit ซึ่งไรเดอร์ทกุ คนจะได้รบั ประกันอุบตั เิ หตุ ซึง่ ทางแพลตฟอร์มกาหนด
หลักเกณฑ์โดยปรากฏในเว็บว่า มีผลเฉพาะในระหว่างเปิ ดรอรับงาน หรือระหว่างการรับงาน
หรือหลังปิ ดรับงานภายใน 30 นาที แต่จะไม่คมุ้ ครองกรณีไรเดอร์ตงั้ ใจเกิดความบาดเจ็บ หรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับการจลาจล ม็อบ และการต่อสูก้ นั ไรเดอร์ในระดับ ‘ซิลเวอร์’ ขึน้ ไป ซึ่งต้อง
ทาจานวนรอบการขับถึง 80 รอบ/เดือน และต้องมีคะแนนดาวไม่นอ้ ยกว่า 4.7 ถึงจะสามารถ
เข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์ทงั้ หมดของ Grab โดยไรเดอร์ระดับ ‘ฮีโร่’ ต้องทาจานวนรอบมากถึง 500
รอบต่อเดือนในกรุงเทพฯ หรือ 450 – 600 รอบต่อเดือนในต่างจังหวัด ถึงจะได้รบั วงเงินสูงสุด
ในการผ่อนสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะที่ไรเดอร์ในระดับเมมเบอร์จะไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้
ในขณะที่ Foodpanda จะมีประกันจักรยานยนต์และประกันอุบตั เิ หตุให้ แต่มีขอ้ แม้วา่ ไรเดอร์
จะต้องทางานต่อเนื่อง 6 เดือนขึน้ ไป ตลอด 3 สัปดาห์ท่ผี ่านมาต้องส่งออเดอร์อย่างน้อย 160
ออเดอร์ขนึ ้ ไป ขาดงานน้อยกว่า 6 กะการทางาน และหากเคยได้รบั สิทธิแล้ว จะไม่สามารถรับ
ได้อีกจนกว่าจะทาตามเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มได้กาหนดไว้ขา้ งต้นครบ
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ส่วนทาง LINE MAN จะมีระดับยศ Pro+ Pro และ Basic โดยไรเดอร์ระดับ Pro+ และ Pro จะ
สามารถเข้าถึงประกันอุบตั ิเหตุได้ฟรี ส่วนลดจากบริการ BikeMan และ Pro+ สามารถเข้าถึง
ประกันจักรยานยนต์ และทัง้ 3 ระดับจะได้รบั ประกันโควิด-19 ฟรีซ่งึ คุม้ ครองนาน 60 วัน
ในขณะที่ Pro และ Basic สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านีใ้ นราคาพิเศษเท่านัน้ โดยมี
เงื่อนไขว่าจะต้องลงทะเบียนทุกเดือน รับส่งอาหารขัน้ ต่าตามที่กาหนดในพืน้ ที่ ไม่มีพฤติกรรม
ทุจริตแล้ว ขึน้ อยูก่ บั เงื่อนไขที่เป็ นไปตามที่บริษัทกาหนดซึ่งบางครัง้ ในบางแพลตฟอร์มจะ
เปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ไม่เพียงแค่เรื่องสวัสดิการเท่านัน้ ยังเกิดปั ญหาอื่นๆ ในการทางานระหว่างไรเดอร์กบั
แพลตฟอร์ม โดยในตลอดช่วงปี 2020-2021 มีการชุมนุมประท้วงของไรเดอร์เกิดขึน้ หลายครัง้
เช่น การประท้วงของ Grab ในปี 2020 ทัง้ ในกรุงเทพฯ และพัทยาเรียกร้องให้บริษัทแก้ไข
ปรับปรุงกติกาที่ไม่เป็ นธรรม หรือในกรณีของการลดค่ารอบของ LINE MAN ที่สร้างความไม่
พอใจให้กบั ไรเดอร์ ตัง้ แต่การปรับลดค่ารอบในกรุงเทพฯ เมื่อมีนาคม 2021 โดยไรเดอร์ขอให้
กลับไปใช้คา่ รอบเดิมคือ 62 บาท และให้แพลตฟอร์มทบทวนนโยบายต่างๆ ของแพลตฟอร์ม
ต่อมาเมื่อเดือนต้นมิถนุ ายน ไรเดอร์ในต่างจังหวัดมีการนัดหยุดงานประท้วง เช่น LINE MAN
หลังแพลตฟอร์มประกาสปรับลดค่ารอบจาก 40 บาท เหลือเพียงขัน้ ต่า 16 – 24 บาท ในขณะ
ที่ค่ารอบในกรุงเทพฯ ยังคงเป็ น 50 บาท โดยขอให้มีการปรับไปใช้ค่ารอบเดิม หรือปรับให้คา่
รอบทุกพืน้ ที่เท่ากัน
หรือในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2021 ไรเดอร์ของ Foodpanda ในเชียงใหม่ออกมาประท้วง
และร้องเรียนหน้าสานักงาน Foodpanda เชียงใหม่และศูนย์ดารงธรรม หลังถูกแพลตฟอร์ม
ลดค่ารอบ โดยขอให้ทางแพลตฟอร์มปรับไปใช้คา่ รอบแบบเดิม แต่ทงั้ หมดเป็ นการรวมกลุ่ม
กันเองของเหล่าไรเดอร์เพื่อเรียกร้องต่อแพลตฟอร์ม เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะคุม้ ครองไรเดอร์และยังไม่มีการจัดตัง้ สหภาพแรงงานไรเดอร์เพื่อต่อรองกับแพลตฟอร์ม
ได้
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อย่างไรก็ตาม ในด้านความเคลื่อนไหนทางกฎหมาย พบว่ามี ‘ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ’ ที่เริ่มมาตัง้ แต่ปี 2018 โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีสาระสาคัญ เพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบที่ยงั ไม่สามารถ
เข้าสิทธิพนื ้ ฐานในการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน หลักประกันสุขภาพ และการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างอานาจในการเรียกร้องความเป็ นธรรมของแรงงานนอกระบบ ซึ่งรวมไปถึงไร
เดอร์ดว้ ย ปั จจุบนั ยังอยู่ในระหว่างขยายวัตถุประสงค์ของร่าง และกลุ่มอาชีพที่เข้าข่าย
ในขณะที่กลุ่มไรเดอร์เองก็มีการเคลื่อนไหวทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกัน อย่างในกรณี ‘กลุ่ม
‘ไรเดอร์’ นาโดยนายพรเทพ ชัชวาลอมกุล ซึ่งได้เข้ายื่นหนังสือกับกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อปลายปี 2020 โดยเรียกร้องให้มีการคุม้ ครองสิทธิสวัสดิการของ
แรงงานแพลตฟอร์มที่ยงั ไม่ได้รบั การดูแลและคุม้ ครองอย่างเป็ นธรรม โดยเฉพาะในทาง
กฎหมาย แต่ปัจจุบนั ยังคงไม่มีความคืบหน้า
อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ นักวิจยั จากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึง
สิ่งที่ทาให้ประเทศไทยยังคงไม่มคี วามก้าวหน้าทางการใช้กฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้
คุม้ ครองและครอบคลุมถึงสิทธิและสวัสดิการของไรเดอร์วา่ เป็ นเพราะประเทศไทยขาด 3 สิ่ง
ดังต่อไปนี ้
“ต้องบอกว่าเรื่องเหล่านีเ้ ป็ นสิ่งที่ต่างประเทศมี แต่เราไม่มีเลย ประการแรก คือ ความเข้มแข็ง
ของขบวนการแรงงาน กล่าวคือในประเทศไทย แรงงานยังขาดสานึกทางชนชัน้ แรงงาน สานึก
ของความเป็ นแรงงานแบบเดียวกัน เพราะกระบวนการแรงงานถูกทาให้อ่อนแอลงนับตัง้ แต่มี
การบังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งไม่ได้มีผลบังคับใช้กบั แรงงานทุก
ประเภท โดยแรงงานขององค์กรกึ่งรัฐจะถูกบังคับใช้ดว้ ยกฎหมายอีกฉบับ ซึ่งการแยกกันแบบ
นี ้ ทาให้ความเข้มข้นของการรวมตัวลดลง ไม่มีสานึกของการรวมตัวกัน
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“ประการที่สอง ภาครัฐที่บงั คับใช้กฎหมายในประเทศไทยเป็ นแบบตัง้ รับ ถ้ามีคนมาร้องเรียน
ถึงจะ Take Action ค่อยไปทา แต่ในต่างประเทศ ถ้ามีปัญหาก็จะแก้ไขเลย รัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะเป็ นตัวแทนในการฟ้องร้องบริษัท หรือมีฝ่ายกากับดูแลคอยรักษาสิทธิประโยชน์
ของแรงงาน
“ประการที่สาม กฎหมายที่รวดเร็ว แน่นอนว่าทุกอย่างมีพลวัต สาหรับประเทศไทยถ้าเกิดมี
การแก้กฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม่ กระบวนการในการแก้ไขหรือบังคับใช้ไม่รวดเร็ว”
ประเด็นความเคลื่อนไหวของกลุม่ แรงงานไรเดอร์ในประเทศไทย จึงกลายเป็ นเพียงประเด็น
ข่าวการประท้วงตามวาระเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ โดยที่ไม่มีความก้าวหน้าจากทางภาครัฐว่ามี
มุมมองในเรื่องนีอ้ ย่างไร และจะจัดการเรื่องนีอ้ ย่างไร แม้ว่าความเคลื่อนไหวในระดับโลกจะมี
แนวโน้มว่ารัฐมุง่ คุม้ ครองสิทธิของไรเดอร์มากขึน้ ก็ตาม.
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วุฒิสภาออสเตรเลียไต่สวนการละเมิดสิทธิ
คนทำงานต่างชาติในภาคเกษตร

กมธ.ความมั่นคงในการทำงานของวุฒิสภาออสเตรเลีย ไต่สวนพยานใน
ประเด็นการเอาเปรียบแรงงานภาคเกษตรชาวต่างชาติที่ทำงานในฟาร์ม พบ
เกษตรกรบางรายรู้เห็นและสมคบคิดเพื่อหาประโยชน์จากแรงงานต่างชาติ
แม้จะรับรู้ว่าผู้รับเหมาเอาเปรียบแรงงานอย่างไร แต่ก็ไม่ทำอะไรเพื่อหยุด
วงจรนี้ | ที่มาภาพ: Wikimedia Commons
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เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2021 คณะกรรมาธิการความมั่นคงในการทางาน ของวุฒิสภาออสเตรเลีย
ได้ไต่สวนพยานในประเด็นการเอาเปรียบแรงงานภาคเกษตรที่ทางานในฟาร์ม
ซูเหลียง หวัง ชายชาวจีนอายุ 58 ปี ให้การต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่าเขาเดินทางมาออสเตรเลีย
ด้วยความหวังที่จะทางานเพื่อหารายได้ ในเดือน มี.ค. 2563 โดยเริ่มทางานในเขตคอฟส์ ฮาร์
เบอร์ (Coffs Harbour) รัฐนิวเซาท์เวลส์ ต่อมาเขาทางานเก็บผลไม้ ลักษณะงานต้องเข้ากะ
ครัง้ ละ 11 ชั่วโมง ด้วยค่าจ้าง 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 245 บาท) ต่อชั่วโมง แม้ใน
โฆษณาจัดหางานจะระบุไว้วา่ เขาจะได้รบั ค่าจ้าง 17 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 418
บาท) ต่อชั่วโมง นอกจากรายได้ไม่ตรงตามโฆษณาแล้ว เขายังต้องทางานตัง้ แต่ 6 โมงเช้าจน
มืด และต้องเผชิญกับทัง้ ฝูงยุงและแมลงในเขตร้อน
เขาไม่สามารถหางานที่ดกี ว่าได้ในตอนนัน้ เพราะไม่ถนัดภาษาอังกฤษและไม่มีเพื่อนใน
ออสเตรเลีย นอกจากนีเ้ ขาอาศัยอยู่กบั ภรรยาในตูค้ อนเทนเนอร์ โดยต้องจ่ายค่าเช่า 75
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1,800 บาท) ต่อสัปดาห์ เพื่ออยู่รว่ มกับอีก 50 คน ในบริเวณที่
พักแห่งนี ้ ซึง่ มีหอ้ งอาบนา้ เพียง 4 ห้องเท่านัน้
นอกจากนีต้ วั แทนจากสหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลีย (Australian Workers’ Union) ยังให้
การต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่าเกษตรกรบางรายรูเ้ ห็นและสมคบคิดเพื่อหาประโยชน์จาก
แรงงานต่างชาติ แม้พวกเขาจะรับรูว้ ่าผูร้ บั เหมา (Contractor) เอาเปรียบแรงงานเช่นไร แต่
พวกเขาก็ไม่ทาอะไรเพื่อหยุดวงจรนี ้
โดยได้ยกกรณีแรงงานชายชาวฟิ จีท่เี สียชีวิตจากโรคหัวใจวายในระหว่างทางานที่ฟาร์มใน
เมืองเบอร์รกิ นั (Berrigan) เขตริเวอร์รนิ ่า (Riverina) รัฐนิวเซาท์เวลส์ แรงงานฟิ จิรายนีท้ างาน
เก็บหัวหอมในฟาร์ม มีรายได้โดยเฉลี่ยระหว่าง 10-11 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 245270 บาท) ต่อชั่วโมง
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"ครอบครัวที่เขาทิง้ ไว้ขา้ งหลังมีภรรยาและลูกอีก 2 คน พวกเขากาลังลาบากอยู่ท่ฟี ิ จี" ตัวแทน
จากสหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลีย ระบุ
ทัง้ นีต้ วั แทนจากสหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลียระบุวา่ สหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลีย จะ
ร่วมกับสหภาพแรงงานซุปเปอร์มาร์เก็ตและสหภาพแรงงานขนส่ง ทางานร่วมกันเพื่อขจัด
ปั ญหานี ้
ด้านวุฒิสมาชิกแมตต์ คานาแวน ระบุว่าสหภาพแรงงานควรให้ม่งุ เน้นแก้ปัญหาราคาต้นทุนที่
เกษตรกรต้องเผชิญด้วย เพราะสหภาพแรงงานอาจจะไม่ได้แรงสนับสนุนทางการเมือง หากไป
กดดันซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ตา่ ง ๆ เพียงอย่างเดียว.
ทีม่ ำเรียบเรียงจำก
More evidence of farm worker exploitation (Matt Coughlan, AAP, 13 October 2021)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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ทุกข์คนทำงาน

ผลสำรวจ 94 ประเทศ ชี้ 'ครู' ทำงานหนักค่าจ้างต่ำ และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป

สหภาพแรงงานคนทำงานภาคการศึกษานานาชาติ (EI) ระบุอาชีพ
'ครู' ทำงานหนักเกินไป ได้รับค่าจ้างต่ำเกินไป และถูกประเมินค่าต่ำ
เกินไป | ที่มาภาพประกอบ: UNICEF/Des (อ้างใน theirworld.org)
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เนื่องในวันครูโลก (World Teachers’ Day) เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา สหภาพ
แรงงานคนทางานภาคการศึกษานานาชาติ (Education International ได้เปิ ดเผย
รายงาน The Global Report on the Status of Teachers 2021 เขียนโดยศาสตราจารย์เกรก
ทอมสัน จาก Queensland University of Technology ในออสเตรเลีย โดยใช้ขอ้ มูลจากการ
สารวจความคิดเห็นผูน้ าและเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานด้านการศึกษา 128 คน ใน 94 ประเทศ
รายงานฉบับนีไ้ ด้ชีถ้ งึ ปั จจัยที่ส่งผลต่อสถานะของคนทางานด้านการศึกษาทั่วโลก เช่น ค่าจ้าง
และสภาพการทางาน ตลอดจนความเป็ นอิสระทางวิชาชีพ และภาพลักษณ์ของครูในสื่อ
กระแสหลัก โดยข้อค้นพบหลัก ๆ ของรายงานฉบับนีไ้ ด้แก่
• ค่ำจ้ำงครูต่ำเกินไป การระบาดของ COVID-19 ได้ทาให้การโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนไม่ใช่สิ่งสาคัญอันดับแรกสาหรับรัฐบาล ผูต้ อบแบบสอบถามกว่า
ร้อยละ 42 ระบุวา่ สภาพการทางานของครูตกต่าในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา ร้อยละ 84 ระบุว่า
เงินเดือนของพวกเขาลดลงในช่วงการระบาดของ COVID-19
• ปริมำณงำนเพิ่มมำกขึน้ ผูต้ อบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 55 ระบุว่าพวกเขามีปริมาณงาน
ล้นเกินจนไม่สามารถจัดการได้ ผูต้ อบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 66 รูส้ กึ ว่างานด้านการบริหาร
จัดการ มีส่วนทาให้เกิดแรงกดดันด้านปริมาณงานมากเกินไปสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การศึกษา
• ภำพลักษณ์ของครูเป็ นปั ญหำ ร้อยละ 48 ของผูต้ อบแบบสอบถาม คิดว่าอาชีพครูไม่ใช่
อาชีพที่น่าสนใจสาหรับเยาวชนและผูค้ นทั่วไปแล้ว
• กำรจ้ำงงำนทีไ่ ม่ม่นั คงกำลังเพิ่มขึน้ เกือบร้อยละ 60 ของผูต้ อบแบบสอบถามชีใ้ ห้เห็นถึง
การใช้สญ
ั ญาจ้างงานชั่วคราวและระยะสัน้ เพื่อจ้างครูและนักวิชาการเพิม่ ขึน้ 'ครูสญ
ั ญา' จ้าง
จานวนมากอธิบายว่าได้รบั ค่าตอบแทนน้อยกว่าครูท่มี ีสญ
ั ญาจ้างประจา นอกจากนีก้ าร
สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ครูสญ
ั ญานัน้ ยังไม่เพียงพอและมีสภาพการทางานที่ย่าแย่อีกด้วย
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• กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องยังคงไม่เพียงพอสำหรับครู ผูต้ อบแบบสอบถามชีว้ า่
พวกเขาไม่มคี วามก้าวหน้าในอาชีพและไม่มีสวัสดิการด้านอาชีพที่ชดั เจน.
ทีม่ ำเรียบเรียงจำก
New global report points to overworked, underpaid, and undervalued teaching
profession (Education International, 4 October 2021)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท

วารสารคนทำงาน
รายงานพิ
เศษตุลาคม 2564 หน้า 40

จำนวนคนทำงานสูงวัยในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง 17 ปี แตะ 9.06 ล้านคน

ในปี 2564 นี้ญี่ปุ่นมีจำนวนคนทำงานสูงวัยเป็นประวัติการณ์
ที่ 9.06 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 17 ปีติดต่อกัน | ที่มา
ภาพ: Jeena Paradies (CC BY 2.0)
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ช่วงปลายเดือน ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา สื่อ The Asahi Shimbun ได้ประเมินว่าปั จจุบนั
ประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึน้ ไปของญี่ปนุ่ ในปี 2564 นีม้ ีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 29.1 ของ
ประชากรทัง้ หมดแล้ว การประเมินนีใ้ ช้ฐานข้อมูลจากการสารวจสามะโนประชากรแห่งชาติ
เมื่อปี 2558 ของกระทรวงกิจการภายใน
จานวนผูส้ งู อายุหญิงอยู่ท่ี 20.57 ล้านคน หรือร้อยละ 32 ของประชากรหญิงทัง้ หมด ในขณะที่
จานวนผูส้ งู อายุชายมีจานวน 15.83 ล้านคน ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 26 ของประชากรชายทัง้ หมด
ผูท้ ่มี ีอายุตงั้ แต่ 70 ปี ขึน้ ไปมี 28.52 ล้านคนหรือร้อยละ 22.8 ของประชากรทัง้ หมด เพิม่ ขึน้
จากปี 2563 หน้า 610,000 คน กลุ่มนีร้ วม 'เบบีบ้ มู เมอร์ระลอกแรก' ซึ่งเกิดระหว่างปี 24902492
ทัง้ นีส้ ดั ส่วนประชากรสูงอายุสงู วัยของญี่ปนุ่ สูงที่สดุ ในโลก อิตาลี อันดับ 2 ที่รอ้ ยละ 23.6
โปรตุเกสอันดับ 3 ที่รอ้ ยละ 23.1 ต่อจานวนประชากรทัง้ หมด
ส่วนอัตราการจ้างงานของผูส้ งู อายุคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 25.1 หรือ 1 ใน 4 ของกาลังแรงงาน
ของประเทศเลยทีเดียว โดยในปี 2564 นีญ
้ ่ีปนุ่ มีจานวนคนทางานสูงวัยเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี
9.06 ล้านคน ซึ่งเป็ นตัวเลขที่เพิ่มขึน้ 17 ปี ติดต่อกัน
อุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีกเป็ นผูน้ าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในแง่ของการจ้างงานผูส้ งู อายุท่ี
1.28 ล้านคน ส่วนอุตสาหกรรมการเกษตรและป่ าไม้อยู่ในอันดับที่ 2 ด้วยจานวน 1.06 ล้าน
คน ตามมาด้วยอุตสาหกรรมบริการ 1.04 ล้านคน
แต่มากกว่าร้อยละ 70 ของคนทางานสูงวัย ทางานในลักษณะงานนอกเวลาหรือสัญญาจ้างที่
ไม่ประจา
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มากกว่าร้อยละ 30 คนทางานสูงวัยทัง้ ชายและหญิงกล่าวว่าพวกเขาทางานเพราะอยากใช้
เวลาให้เป็ นประโยชน์ แต่รอ้ ยละ 21.6 ของคนทางานสูงหญิงและร้อยละ 16.2 ของคนทางาน
สูงชาย ระบุว่าต้องการหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานีร้ ฐั บาลญี่ปนุ่ ยา้ ว่าจาเป็ นต้องมีสงั คมที่ผคู้ นยังคงตื่นตัวอยูเ่ สมอและไม่มี
วันเกษียณอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุทางานต่อไป มีการผลักดันการปฏิรูประบบ
ประกันสังคม โดยขอให้ผสู้ งู อายุแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลให้มาก
ขึน้
จากการประมาณการโดยสถาบันวิจยั ประชากรและประกันสังคมแห่งชาติ ระบุวา่ สัดส่วนของ
ประชากรสูงวัยจะยังเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยในปี 2583 เมื่อกลุ่มเบบีบ้ มู เมอร์
ระลอกที่ 2 ซึ่งเกิดระหว่างปี 2514-2517 อายุ 65 ปี คาดว่าสัดส่วนผูส้ งู อายุต่อประชากร
ทัง้ หมดในญี่ปนจะสู
ุ่
งถึงร้อยละ 35.3 เลยทีเดียว

ทีม่ ำเรียบเรียงจำก
Seniors aged 65 or older account for record 29.1% of the population (HIROKI
KOIZUMI, The Asahi Shimbun, 22 September 2021)
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ที่มาภาพปก: Wallpaper Flare
Covid-19 impact: 50% of global youth depressed, 17% out of jobs, says ILO
(Business Standard, 13 August 2020)
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