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เมื่อคนทำงานถูก
นายจ้างติดตาม
สอดส่องมากขึ้น
[หน้า 10]

บริษัทท้องถิ่นใน
สหรัฐฯ เสนอให้
'บ้าน' เป็น 'โบนัส'
แก่พนักงาน [หน้า
16]

ทั่วโลกมีแนวโน้มขาด
แคลนพยาบาลเพิ่มขึ้น
อีก เนื่องจาก COVID19 ยืดเยื้อ [หน้า 19]

ผลสำรวจระบุ 'การ
ทำงานไฮบริด' จะ
เป็นเทรนด์ใหม่ของ
'กอง บ.ก.ข่าว'
[หน้า 22]
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รอบโลกแรงงาน
นักบิน Cathay Pacific ฮ่องกง บางส่วน
ทยอยลาออกเพราะไม่พอใจนโยบายกัก
ตัวเข้มงวด
มีการเปิ ดเผยว่านักบินของสายการบิน
Cathay Pacific หลายสิบคนลาออกในช่วง
ไม่กี่สปั ดาห์ เนื่องจากไม่พอใจมาตรการ
ควบคุม COVID-19 ที่เข้มงวดจนเกินไป
ของสายการบิน โดยเฉพาะระยะเวลากักตัว
ที่ยาวนานถึง 12 วันที่ส่งผลกระทบอย่าง
หนักต่อสภาพจิตใจของนักบินและ
ครอบครัว นอกจากนีย้ งั มีนกั บินหลายคนที่
ยื่นใบสมัครไปยังสายการบินคู่แข่งที่
เปลี่ยนไปใช้ยทุ ธศาสตร์อยู่รว่ มกับเชือ้
COVID-19

ทัง้ นีม้ าตรการควบคุม COVID-19 ของสาย
การบิน Cathay Pacific มีควบคูก่ บั ที่
ฮ่องกงยังคงใช้นโยบายควบคุมยอดผูป้ ่ วย
ติดเชือ้ COVID-19 ให้เป็ นศูนย์ตามรัฐบาล
จีน ซึ่งเป็ นแนวทางที่ทาให้ฮ่องกงปลอดเชือ้

COVID-19 แต่กถ็ กู ทิง้ ให้โดดเดีย่ วในระดับ

นานาชาติ
ที่มา: France24, 2/12/2021
เผยกฎหมายแรงงานโปรตุเกส ทีด่ ู
เหมือน 'สวรรค์ของพนักงาน' แต่กลับ
บังคับใช้ยาก
โปรตุเกสได้รบั ความสนใจจากผูศ้ กึ ษา
กฎหมายแรงงานจากทั่วโลก หลังรัฐบาล
ออกกฎหมายที่หา้ มเจ้านายติดต่อพนักงาน
นอกเวลางาน และคุม้ ครองสิทธิต์ ่างๆ ของ
ลูกจ้างตัง้ แต่ชว่ งเดือน พ.ย. 2021
แต่นกั วิเคราะห์หลายคนชีถ้ งึ ปั ญหาต่างๆ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายแรงงานฉบับใหม่
จากรัฐบาลโปรตุเกสที่หา้ มไม่ให้เจ้านาย
ติดต่อหรืออีเมลพนักงานนอกเวลางาน
พร้อมให้บริษัทช่วยรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ ภายในบ้านที่สงู ขึน้ ของพนักงานจาก
การทางานแบบออนไลน์ (work from
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home) เพื่อปฏิบต
ั ิตามมาตรการควบคุม

การแพร่ระบาดของ COVID-19
นักกฎหมายแรงงานของ PLMJ ซึ่งเป็ นหนึง่
ในบริษัทกฎหมายยักษ์ใหญ่ในโปรตุเกส
ระบุว่า “กฎหมายถูกเขียนขึน้ มาได้แย่มาก
มันไม่ตอบสนองกับความต้องการของใคร
เลยและไม่มีเหตุผลเลย” นอกจากนี ้
กฎหมายฉบับนีท้ ่มี ีรายละเอียดเพียง
เล็กน้อยและปั ญหามากมาย อาจทาบริษัท
ต่อต้านการอนุญาตพนักงานทางานจาก
บ้านไปเลยก็เป็ นไปได้
ทัง้ นีก้ ารระบาดของ COVID-19 ทาให้
หลายๆ ประเทศ รวมทัง้ โปรตุเกสหันมา
สนับสนุนให้ประชากรทางานจากบ้านแทน
และแม้ในบางประเทศ เช่น เยอรมัน อิตาลี
และสเปน จะให้สิทธิในการพักผ่อนและให้
พนักงานมีเวลาเป็ นของตัวเองโดยไม่ถกู
เรียกตามเรื่องงาน แต่การพัฒนากฎหมาย
เหล่านีใ้ ห้ครอบคลุมยังคงอยู่ในขัน้ เริ่มต้น
อยู่
ที่มา: VOA, 2/12/2021

ไต้หวันฉีดวัคซีน COVID-19 แก่แรงงาน
หลบหนีผดิ กฎหมาย เน้นไม่ตรวจสอบ
ไม่จับกุม ไม่ตดิ แบล็คลิสต์และฉีดฟรี
นายซูเจินชาง นายกรัฐมนตรีของไต้หวัน ได้
สั่งการในที่ประชุมสภาบริหาร ขอให้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และ
กระทรวงยุติธรรม จัดตัง้ เครือข่ายคุม้ ครอง
และป้องกันแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย
โดยเน้นว่าช่วงเวลานีไ้ ม่ใช่เป็ นช่วงตรวจจับ
แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย แต่ตอ้ งการให้
แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเหล่านีอ้ อกมา
รับการฉีดวัคซีนด้วยความสบายใจ
ปั จจุบนั ในไต้หวันมีวคั ซีน COVID-19 ที่
เพียงพอ ทัง้ ในด้านของปริมาณและยี่หอ้
โดยวัคซีนที่ส่งมาถึงไต้หวันแล้ว มีจานวน
37 ล้านโดส แต่ยงั ฉีดไม่หมด 9.5 ล้านโดส
โดยเฉพาะชาวต่างชาติท่พี านักในไต้หวัน
อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งไม่กล้าออกมารับ
วัคซีนเนื่องจากเกรงจะถูกจับ เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคมุ้ กันหมู่ ป้องกันมิให้เกิดช่องโหว่จงึ
ควรฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานต่างชาติผิด
กฎหมายทัง้ หมด
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กระทรวงแรงงานและสานักงานตรวจคนเข้า
เมืองจึงประกาศโครงการฉีดวัคซีน COVID19 ให้แก่ชาวต่างชาติผิดกฎหมายในไต้หวัน
ที่ประสงค์จะขอรับการฉีดวัคซีนตัง้ แต่บดั นี ้
เป็ นต้นไป จนถึง 31 ม.ค. 2022 โดยเน้นว่า
ไม่ตรวจสอบ ไม่จบั กุมและไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ไม่ว่าจะเป็ นแรงงานต่างชาติหลบหนี
กลายเป็ นแรงงานผิดกฎหมาย หรือ
ชาวต่างชาติท่เี ดินทางเข้าไต้หวันแล้วอยู่เลย
กาหนดวีซา่ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้
ฟรี โดยติดต่อผ่านองค์กร NGO และ
สานักงานแรงงานประเทศผูส้ ่งออกแรงงาน
ทัง้ นีใ้ นระหว่างการฉีดจะไม่มีการตรวจสอบ
หรือจับกุมใดๆ ทัง้ สิน้ หากมีความประสงค์
จะเดินทางกลับประเทศ จะอานวยความ
สะดวกและจากัดการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน
ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยความสบายใจ
ได้ เพื่อคุม้ ครองสุขภาพของชาวต่างชาติเอง
และเพื่อนๆ
ที่มา: Radio Taiwan International,
3/12/2021

บริษัทในญีป่ ุ่ นพร้อมขึน้ เงินเดือนให้
พนักงาน ไม่ว่าจะมีมาตรการจูงใจทาง
ภาษีหรือไม่ก็ตาม
ผลสารวจบริษัท 1,651 แห่ง โดย Teikoku
Databank Ltd. เมื่อกลางเดือน พ.ย.
2021 ส่วนใหญ่เป็ นบริษัทขนาดกลางที่มี
พนักงานสูงสุด 300 คน พบว่าบริษัท 802
แห่ง หรือราวร้อยละ 48.6 ตัง้ ใจจะขึน้
เงินเดือนให้พนักงานอยู่แล้ว ไม่วา่ รัฐบาลจะ
ออกมาตรการจูงใจทางภาษีมากน้อย
เพียงใด ขณะที่บริษัทร้อยละ 8.5 จะขึน้
เงินเดือนหากรัฐบาลเพิม่ มาตรการจูงใจทาง
ภาษี และร้อยละ 22.3 จะพิจารณาเรื่องนี ้
อย่างไรก็ดี บริษัทร้อยละ 8.1 ยอมรับว่า ไม่
สามารถขึน้ เงินเดือนพนักงานได้ ไม่ว่า
รัฐบาลจะออกมาตรการจูงใจทางภาษีมาก
เพียงใด และร้อยละ 12.5 ยังไม่ตดั สินใจ
ทัง้ นีท้ ่รี ฐั บาลญี่ปนุ่ เตรียมนาเสนอมาตรการ
จูงใจทางภาษีให้กบั บริษัทที่ขนึ ้ เงินเดือน
ให้กบั พนักงานในงบประมาณปี หน้าที่จะ
เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2022
ที่มา: Mainichi, 5/12/2021
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นครนิวยอร์คให้เอกชน 184,000 แห่ง
บังคับฉีดวัคซีนให้พนักงานภายใน 27
ธ.ค. 2021

ยานฮาเนดะได้ย่ืนคาขอจัดโครงการฉีด
วัคซีนต่อกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการของญี่ปนุ่ ผ่านทางออนไลน์

นครนิวยอร์คของสหรัฐฯ ประกาศมาตรการ
ที่ให้ผปู้ ระกอบการภาคเอกชนในพืน้ ที่กว่า
184,000 แห่ง ต้องกาหนดให้พนักงานทุก
คนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ภายใน
วันที่ 27 ธ.ค. 2021 นี ้ เพื่อรับมือการระบาด
ของเชือ้ COVID-19 กลายพันธุ์ Omicron
โดยบิล เดอ บลาซิโอ นายกเทศมนตรีนคร
นิวยอร์ก กล่าวว่ามาตรการฉีดวัคซีน เป็ น
หนทางออกจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรค COVID-19 และนครนิวยอร์ก เป็ นที่
แรกในสหรัฐฯ ที่บงั คับใช้มาตรการเด็ดขาด
เช่นนี ้ เพื่อให้ชาวนิวยอร์ก และชุมชนใน
พืน้ ที่ปลอดภัย

คาดว่านักบินและพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินสาหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
จะเป็ นคนกลุ่มแรกที่จะได้รบั วัคซีนเข็มที่ 3
เหมือนที่เคยเป็ นในโครงการฉีดวัคซีนครัง้
ก่อน ๆ โดย All Nippon Airways

ที่มา: The New York Times, 9/12/2021

หากไม่ฉดี วัคซีน COVID-19 ภายใน 18
ม.ค. 2022

สายการบินในญี่ปุ่นจัดโครงการฉีด
วัคซีนในทีท่ างานเพื่อฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ้นแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของ All Nippon Airways ที่
รับผิดชอบโครงการฉีดวัคซีนที่ท่าอากาศ

ด้านสายการบิน Japan Airlines ก็ได้
ตัดสินใจจัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้ ในที่
ทางานเช่นกัน ส่วนผูป้ ระกอบการท่าอากาศ
ยานฮาเนดะและนาริตะก็กาลังพิจารณาที่
จะทาเช่นเดียวกัน
ที่มา: NHK, 13/12/2021
Google งดจ่ายค่าจ้าง-เลิกจ้างพนักงาน

สื่อในสหรัฐฯ ได้เปิ ดเผยเอกสารภายในของ
บริษัท Google ซึง่ ระบุวา่ พนักงานจะถูกสั่ง
พักงานชั่วคราวก่อน หากไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายของบริษัทในเรื่องการฉีดวัคซีน
COVID-19 ภายใน 18 ม.ค. 2022 แต่ยงั
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ได้รบั เงินค่าจ้างเป็ นเวลา 30 วัน หลังจาก
นัน้ หากยังไม่ฉีดวัคซีนจะถือว่าเป็ นการลา
กิจแบบไม่ได้รบั ค่าจ้างเป็ นเวลาไม่เกิน 6
เดือน แล้วตามด้วยการเลิกจ้าง
นอกจากนี ้ Google ก็ได้กาหนดให้พนักงาน
ต้องกลับมาทางานในออฟฟิ ศ 3 วันต่อ
สัปดาห์ในช่วงปี 2022 รวมทัง้ ขอให้
พนักงานมากกว่า 150,000 คน อัปโหลด
สถานะการฉีดวัคซีน COVID-19 ขึน้ สู่ระบบ
ภายในบริษัท ไม่ว่าพนักงานจะมาทางานใน
ออฟฟิ ศหรือไม่ก็ตาม
ที่มา: CNBC, 14/12/2021

การตัดสินใจเปิ ดพรมแดนระหว่างประเทศ
ในวันนี ้ เกิดขึน้ หลังรัฐบาลสหพันธรัฐได้
ระงับแผนเปิ ดพรมแดนเป็ นเวลา 2 สัปดาห์
ตัง้ แต่เมื่อช่วงต้นเดือน ธ.ค. 2021 จาก
ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุโ์ อ
ไมครอน รัฐบาลออสเตรเลียได้ประมาณว่า
จะมีผถู้ ือวีซ่าออสเตรเลียประมาณ
235,000 คน ที่ได้รบ
ั สิทธ์ในการเข้า
ประเทศ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาต่างชาติ
ประมาณ 133,000 คน
ที่มา: SBS, 15/12/2021

ออสเตรเลียเปิ ดประเทศให้ผถู้ ือวีซ่า
นักเรียน-แรงงานทักษะแล้ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ของสหรัฐฯ ให้
บังคับฉีดวัคซีน COVID-19 กับธุรกิจทีม่ ี
พนักงานอย่างน้อย 100 คนได้

ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธ.ค. 2021 ผูถ้ ือวีซ่า
ออสเตรเลียได้รบั อนุญาตให้เดินทางเข้า
ประเทศแล้ว หลังปิ ดพรมแดนมานานเกือบ
2 ปี จากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้
แรงงานทักษะ และนักศึกษาต่างชาติ
สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้โดยไม่
ต้องยื่นขอยกเว้นการเดินทาง (travel

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ของสหรัฐฯ ในซินซินนา
ติ ได้ยกเลิกคาตัดสินในเดือน พ.ย. 2021
ซึ่งห้ามสานักงานบริหารความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยสหรัฐฯ (OSHA) บังคับใช้
คาสั่งฉีดวัคซีน COVID-19 กับธุรกิจต่างๆ
ที่มีพนักงานอย่างน้อย 100 คน

exemption)
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คณะผูพ้ ิพากษา 3 คนของศาลอุทธรณ์
แสดงความเห็นว่า "กฎหมายอนุญาตให้
OSHA ดาเนินการตามหน้าที่เพื่อรับรอง
สภาวะการทางานที่ปลอดภัยและดีต่อ
สุขภาพสาหรับแรงงานของประเทศ และ
เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ"
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเปิ ดเผยในเดือน
ก.ย. 2021 ว่ากฎหมายดังกล่าวจะเพิ่ม
อัตราการฉีดวัคซีนของประชากรวัยผูใ้ หญ่
เพื่อต่อสูก้ บั COVID-19 ซึ่งได้คร่าชีวติ ชาว
อเมริกนั ไปแล้ว 750,000 ราย และส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ
ที่มา: CNBC, 17/12/2021
ไต้หวันมีไอเดียให้แรงงานต่างชาติเป็ น
แรงงานกึ่งฝี มืออยู่ครบ 5 ปี สามารถยื่น
ขอพาครอบครัวมาอยู่ในประเทศได้
กระทรวงแรงงานไต้หวันมีนโยบายยกระดับ
แรงงานต่างชาติท่วั ไปเป็ นแรงงานกึ่งฝี มือ
เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานและรับมือ
กับการดึงดูดแรงงานต่างชาติของประเทศ
คู่แข่งอื่นๆ เตรียมผลักดันให้แรงงาน
ต่างชาติท่มี ีอายุงานครบ 6 ปี ขนึ ้ ไป หากมี

เงื่อนไขสอดคล้องกับกาหนด สามารถ
ยกระดับเป็ นแรงงานกึง่ ฝี มือและตัง้ ถิ่นฐาน
ในไต้หวันได้นนั้
ทัง้ นีก้ ระทรวงแรงงานกาลังอยู่ระหว่างหารือ
กับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ
แรงงานต่างชาติท่ที างานดี มีฝีมอื อยู่
ทางานในไต้หวันครบ 6 ปี ขนึ ้ ไป และ
นายจ้างยอมจ่ายค่าจ้างตามที่กระทรวง
แรงงานกาหนด เป็ นแรงงานกึง่ ฝี มือได้ โดย
ไม่ถกู จากัดระยะเวลาทางาน 12 ปี หรือ 14
ปี อีกต่อไป และเมื่ออยู่ทางานครบ 5 ปี ขอ
ถิ่นที่อยู่ถาวรและสามารถยื่นขอพา
ครอบครัวมาอยูใ่ นไต้หวันได้ คาดจะ
สามารถประกาศรายละเอียดได้ในครึง่ แรก
ของปี 2022
ที่มา: Radio Taiwan International,
17/12/2021
Boeing ระงับการบังคับฉีดวัคซีนให้

พนักงานในสหรัฐฯ
บริษัท Boeing ผูผ้ ลิตอากาศยานรายใหญ่
ของโลก ได้ระงับข้อกาหนดเรื่องการฉีด
วัคซีน COVID-19 สาหรับพนักงานที่อยู่ใน
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สหรัฐฯ หลังจากเกิดความไม่แน่นอนมา
นานหลายสัปดาห์ โดยมีพนักงานหลายพัน
คนพยายามขอยกเว้นการฉีดวัคซีนและยื่น
เรื่องให้ศาลได้พิจารณา ทัง้ นีพ้ นักงานของ
Boeing จานวนมากได้ขอยกเว้นการฉีดซี
นด้วยเหตุผลทางด้านศาสนาและสาเหตุ
ทางการแพทย์ โดยมีผขู้ อยกเว้นมากกว่า
11,000 ราย หรือเกือบร้อยละ 9 ของ
พนักงานในสหรัฐฯ

องค์กรรณรงค์เพื่อสิทธิผอู้ พยพ ได้ออกมา
เรียกร้องว่า คาว่า ‘คนต่างด้าว’ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อใช้รว่ มกับคาว่า ผิดกฎหมาย’
นัน้ ลดทอนความเป็ นมนุษย์และส่งกระทบ
ด้านลบต่อการออกนโยบายของภาครัฐ
โดยเฉพาะในระยะเวลาไม่กี่ปีท่ผี ่านมา
เนื่องจากปั ญหาผูอ้ พยพบริเวณชายแดน
สหรัฐฯ และเม็กซิโกมีให้พบเห็นมากขึน้
อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Business Insider, 18/12/2021

รายงานของ National Conference of
State Legislatures ระบุว่า ขณะนี ้ รัฐ
อื่นๆ อีกอย่างน้อย 7 รัฐกาลังพิจารณาการ
ปรับแก้กฎหมายเพื่อระงับการใช้คาว่า ‘คน
ต่างด้าว’ และ ‘บุคคลผิดกฎหมาย’ เช่นกัน

'แคลิฟอร์เนีย-โคโลราโด' สั่งห้าม

หน่วยงานรัฐเรียก 'ผู้อพยพ' ว่า 'ต่าง
ด้าว'
รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐโคโลราโด ของ
สหรัฐฯ ได้ประกาศการแก้กฎหมายใหม่ซง่ึ
ส่งผลให้หน่วยงานรัฐต้องยุติการใช้คาว่า
'Alien' หรือ ‘คนต่างด้าว’ เพื่ออธิบายถึงผูท
้ ่ี
อพยพมาอยู่ในสหรัฐฯ อย่างไม่ถกู กฎหมาย
การปรับแก้กฎหมายของทัง้ สองรัฐเกิดขึน้
หลังจากผูท้ ่อี พยพมาอยู่ในสหรัฐฯ และ

ที่มา: สานักข่าวประชาไท

ที่มา: VOA, 20/12/2021

วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2564 หน้า 9

เรื่องจากปก

เมื่อคนทำงานถูกนายจ้างติดตามสอดส่องมากขึ้น

เมื่อคนทำงานถูกนายจ้างติดตามสอดส่องมากขึ้น พบมูลค่าตลาด
'อุปกรณ์-บริการติดตามสอดส่องพนักงาน' จะสูงถึง 6.84 พันล้าน
ดอลลาร์ฯ ภายในปี 2571 ฟากนายจ้างชี้ข้อดีช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ด้านข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ส่วนฟาก
คนทำงานส่วนใหญ่มักต่อต้าน-ลาออกจากงานเพิ่มขึ้น เมื่อองค์กรนำ
ระบบติดตามสอดส่องมาใช้ | ที่มาภาพประกอบ: Aksa2011
(Pixabay License)
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จากเทรนด์การทางานทางไกล (Remote Working) ที่เพิ่มมากขึน้ หลายบริษัทจึงหันมาใช้
เครื่องมือตรวจสอบเพื่อคอยติดตามพนักงานของตน นั่นจึงนาไปสู่การเรียกร้องให้มีการ
ปกป้องความเป็ นส่วนตัวของคนทางานเพิ่มมากขึน้
เนื่องจากงานทางไกลเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงการระบาดของ COVID-19 ธุรกิจจานวนมาก
จึงหาวิธีตดิ ตามพนักงานที่ไม่อยูใ่ นสายตาของผูจ้ ดั การอีกต่อไป ขณะนีก้ ลยุทธ์การทางาน
ทางไกลยังคงอยู่ และแม้จะมีการเปิ ดสานักงานใหม่อีกครัง้ แต่การใช้เครื่องมือติดตาม
พนักงานกลับยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นีร้ ายงานการวิจยั ของ Market Research Future (MRFR) ได้คาดการณ์วา่ มูลค่าตลาด
ของ 'อุปกรณ์และบริการติดตามสอดส่องพนักงาน' (Employee Monitoring Solution) จะสูง
ถึง 6.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2571
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทรงประสิทธิภาพมากขึน้ ในการจัดการและตรวจสอบพนักงานได้
กลายเป็ นเรื่องธรรมดา จนมีการเรียกร้องให้หน่วยงานกากับดูแลในสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกาปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อปกป้องพนักงานเพิม่ มากขึน้
"เราได้เห็นการเพิ่มขึน้ อย่างมากต่อความสนใจในเทคโนโลยีการตรวจสอบพนักงานในช่วงการ
ระบาดใหญ่" เฮเลน พอยเทวิน รองประธานฝ่ ายวิเคราะห์ของ Gartner บริษัทเทคโนโลยีการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ กล่าว "สิ่งนีย้ งั คงดาเนินต่อไปเมื่อองค์กรวางแผนสาหรับ
สภาพแวดล้อมการทางานแบบไฮบริด โดยที่พนักงานทางานได้อย่างยืดหยุ่นมากขึน้ จากที่
บ้านและที่ทางาน"
แอนดรูว ์ ปากส์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายการสื่อสารและการวิจยั ของสหภาพแรงงาน Prospect ในส
หราชอาณาจักร ระบุว่าปัจจุบนั นวัตกรรมทางเทคโนโลยีแซงหน้ากฎหมายการจ้างงานและ
ความเท่าเทียมไปแล้ว
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เขาเรียกร้องให้มี "สิทธิ์ทางข้อมูลที่เหมาะกับยุคดิจิทลั " เพื่ออัปเดตกฎเกณฑ์ดา้ นความ
ปลอดภัยและการจ้างงานที่บงั คับใช้ในศตวรรษที่ผ่านมา เพื่อปกป้องคนทางานในพืน้ ที่ทาง
กายภาพ
"ตอนนีเ้ รากาลังก้าวไปสู่ยคุ ที่งานจะถูกกาหนดจากความเสี่ยงด้านการใช้ขอ้ มูลดิจิทลั บน
คลาวด์ และเราจาเป็ นต้องประเมินสิทธิของเราในพืน้ ที่นนั้ ใหม่" แอนดรูว ์ ปากส์ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายการสื่อสารและการวิจยั ของสหภาพแรงงาน Prospect
กาสอดส่องคนทางานทางดิจิทลั ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่สาหรับพนักงานออฟฟิ ศ ตัวอย่างเช่น
นายจ้างสามารถตรวจสอบการสือ่ สารและประวัติเว็บเบราว์เซอร์ได้ แต่ในอังกฤษในช่วง 18
เดือนที่ผ่านมา (ช่วงการระบาดของ COVID-19) กลับกลายเป็ นเรือ่ งธรรมดามากขึน้ และบาง
ธุรกิจได้หนั ไปใช้เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานเพื่อทาความเข้าใจว่าพนักงานทา
อะไรเมื่อทางานจากที่บา้ น
การสารวจความคิดเห็นคนทางานมากกว่า 2,400 คน ในอังกฤษเมื่อช่วงเดือน ต.ค. 2564 โดย
สหภาพแรงงาน Prospect แสดงให้เห็นว่าเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 32) ระบุวา่ พวกเขากาลังถูก
นายจ้างสอดส่องอยู่ ซึง่ เพิ่มขึน้ จาก ร้อยละ 24 เมื่อเดือน เม.ย. 2564
"มีการเฝ้าติดตามในที่ทางานอยู่เสมอ แม้ว่านั่นจะเป็ นเรื่องปกติท่ผี จู้ ดั การจะสามารถ
ตรวจสอบสานักงานของตนหรือเดินไปรอบๆ ร้านค้าและเห็นพนักงานของตนได้ ... การ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในตอนนีค้ อื การทางานแบบไฮบริด [ให้พนักงานทางานทัง้ จากที่บา้ น
และเข้ามาทายังออฟฟิ ศ] … การสอดส่องนีก้ าลังเข้ามาในชีวิตส่วนตัวและในบ้านของเรา"
ปากส์กล่าว "นั่นเพิ่มระดับความกดดันและความเครียดให้กบั คนทางานในระดับที่แตกต่างกัน"
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การสารวจความคิดเห็นที่คล้ายกันโดยสถาบันออสเตรเลีย (Australia Institute) ในเดือน พ.ย.
2564 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามชาวออสเตรเลียเกือบ 2 ใน 5 (ร้อยละ 39) ทราบว่าพวกเขา
กาลังถูกนายจ้างติดตามอยู่ ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับการสารวจที่ดาเนินการโดย VMware
ผูจ้ าหน่ายซอฟต์แวร์ระดับองค์กร แสดงให้เห็นว่ามีพนักงานปกติท่วั ไปเพียง ร้อยละ 36
เท่านัน้ ที่รูจ้ กั เครื่องมือติดตามตรวจสอบที่ติดตัง้ ในองค์กร ส่วนฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) รูจ้ กั
เครื่องมือเหล่านัน้ กว่า ร้อยละ 69 ซึ่งตัวเลขนีไ้ ด้บ่งชีถ้ ึงการขาดความโปร่งใสในองค์กร
ส่วนใหญ่แล้วพนักงานมักจะต่อต้านการเฝ้าติดตามสอดส่องพวกเขา แต่ก็มีส่วนน้อยที่จะ
ได้รบั คาปรึกษาว่าพวกเขามีสิทธิและควรจะทาเช่นไรบ้าง ในแบบสารวจของสหภาพแรงงาน
Prospect ผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ 52 ระบุวา่ นายจ้างไม่ควรใช้เว็บแคมสอดส่องพวกเขา
มีเพียงร้อยละ 8 เท่านัน้ ที่เห็นด้วยว่าบริษัทควรใช้เว็บแคมได้ตามที่เห็นสมควร ร้อยละ 28
ยอมรับว่าการเฝ้าติดตามเว็บแคมเป็ นที่ยอมรับได้ในบางสถานการณ์ เช่น ระหว่างการประชุม
หรือเมื่อพวกเขาได้รบั แจ้งก่อนว่าจะมีการติดตามทางเว็บแคม
ทาไมบริษทั ถึงติดตามพนักงาน
เฮเลน พอยเทวิน รองประธานฝ่ ายวิเคราะห์ของ Gartner ระบุว่าการใช้เทคโนโลยีในการ
ติดตามตรวจสอบไม่จาเป็ นต้องเป็ นปั ญหา เมื่อดาเนินการด้วยความระมัดระวัง การติดตาม
กิจกรรมในการทางานอาจมีขอ้ ดีสาหรับทัง้ นายจ้างและพนักงาน
"มีหลายสาเหตุท่นี ายจ้างอาจติดตามกิจกรรมของพนักงาน เช่น ด้วยเหตุผลด้านความ
ปลอดภัยหรือเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสูง การตรวจสอบยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์
ของพนักงานได้อีกด้วย" พอยเทวินกล่าว
"บางองค์กรปรับใช้เครื่องมือเหล่านี ้ เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าพนักงานของตนกาลังทางานอยู่"
พอยเทวินกล่าว "เพราะพวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถทางานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทัง้ ไม่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อสภาพการทางานของพวก
เขาด้วยการทางานมากเกินไป"
การตรวจสอบควรทาร่วมกับการสารวจความคิดเห็นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับ
กิจกรรมการทางานและผลการปฏิบตั ิงาน เธอกล่าวเสริม และสิ่งสาคัญคือต้องวัดทัศนคติของ
พนักงานต่อการใช้เครื่องมือตรวจสอบ เนื่องจากสิ่งเหล่านีอ้ าจแตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุ
หน้าที่งาน และภูมิศาสตร์
"หากผูท้ ่ใี ช้ขอ้ มูลเหล่านีม้ เี ป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์และสภาพการทางานที่ดีของ
พนักงาน มันจะคงคุม้ ค่าและมีประโยชน์ตราบใดที่วตั ถุประสงค์และการใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมมา
นัน้ ชัดเจนสาหรับพนักงาน" พอยเทวินกล่าว
แต่การสารวจของ VMware ได้ชใี ้ ห้เห็นถึงอัตราการลาออกของพนักงานที่สงู ขึน้ ในองค์กรที่
ปรับใช้หรือวางแผนที่จะใช้เครื่องมือตรวจสอบ (ร้อยละ 41) เมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่มีแผนการ
ที่ว่า (ร้อยละ 23)
"องค์กรที่ปรับใช้เครื่องมือเหล่านีเ้ พื่อตรวจสอบว่าพนักงานกาลังทางานอยู่จะยิ่งบั่นทอนความ
ไว้วางใจ ... พวกเขา[พนักงาน]จะมองว่าที่น่มี คี วามเสีย่ ง มากกว่ามีประโยชน์ต่อพวกเขา" เฮ
เลน พอยเทวิน รองประธานฝ่ ายวิเคราะห์ของ Gartner บริษัทเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
ติดตามสอดส่องคนทางานอย่างไรบ้าง
ด้วยการใช้เครื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีหลายวิธีท่สี ามารถตรวจสอบพนักงานแต่ละคนได้
การสารวจของ VMware ซึง่ ดาเนินการในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 มีผตู้ อบแบบสอบถาม
7,600 คน ได้ให้รายละเอียดการเฝ้าระวังจากนายจ้าง เช่น การตรวจสอบอีเมล (ร้อยละ 44)
เครื่องมือการทางานร่วมกัน (ร้อยละ 43) การติดตามการใช้เว็บไซต์ (ร้อยละ 41) การติดตาม
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สอดส่องด้วยเว็บแคม (ร้อยละ 28) และการบันทึกว่าพนักงานกดแป้นพิมพ์อะไรบ้างในแต่ละ
วัน (ร้อยละ 26) เป็ นต้น
นอกจากนีย้ งั มีการใช้เทคโนโลยีชนั้ สูงในการติดตามพนักงาน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
รูปแบบการทางาน
การวิเคราะห์ท่มี ีประสิทธิภาพและละเอียดยิง่ ขึน้ ทาให้นายจ้างเห็นว่าพนักงานใช้เวลาอยู่ท่ใี ด
ได้ง่ายขึน้ การตรวจสอบพนักงานมักจะต้องติดตัง้ ซอฟต์แวร์ไว้บนอุปกรณ์ท่พี นักงานใช้ทางาน
โดยจะสร้างการวิเคราะห์ท่เี กี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ขณะทางาน
นอกจากนีย้ งั สามารถถ่ายภาพหน้าจอปกติ บันทึกการกดแป้นพิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือบางอย่างสามารถแอบบันทึกวิดีโอและเสียงจากแล็ปท็อปของพนักงานได้ดว้ ย
ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ท่สี ามารถติดตามพนักงานได้เท่านัน้ แม้แต่เครือ่ งมือสาหรับการทางาน
ร่วมกันและเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานยอดนิยมก็สามารถแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ
รูปแบบการทางานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มได้แล้ว

เทคโนโลยีอลั กอริธึม AI ที่ตรวจจับระดับความเข้มข้นโดยการติดตามการเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้
จากการแสดงออกทางสีหน้าของบริษัท Fujitsu มีความแม่นยาถึง 85% | ที่มาภาพ: Fujitsu (อ้างใน
Computerworld)
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มีนวัตกรรมมากมายเกิดขึน้ เช่นกัน ด้วยการจดจาใบหน้าด้วย AI และเครื่องมือตรวจจับ
อารมณ์แบบไบโอเมตริกซ์ ตัวอย่างเช่น บริษัท Fujitsu สามารถสร้างเทคโนโลยีอลั กอริธึมที่
ตรวจจับระดับความเข้มข้นโดยการติดตามการเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้ จากการแสดงออก
ทางสีหน้า ในแถลงการณ์เมื่อต้นปี 2564 บริษัท Fujitsu ระบุว่าอัลกอริธึมดังกล่าวสามารถ
นาไปใช้ได้กบั ชัน้ เรียนออนไลน์ การประชุมออนไลน์ และกิจกรรมการขายต่างๆ ได้เป็ นต้น.

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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เศษ

บริษัทท้องถิ่นในสหรัฐฯ เสนอให้ 'บ้าน' เป็น
'โบนัส' แก่พนักงาน

บริษัทในรัฐฟลอริดาจะมอบบ้านหลังใหม่ 2 หลัง เป็นโบนัสให้พนักงาน ก่อน
มีสิทธิ์ลุ้นต้องอบรมทักษะการเงินและบำเพ็ญประโยชน์ ซีอีโอบริษัทระบุว่า
"หากเราดูแลคนของเรา พวกเขาก็จะทำเพื่อเรามากกว่างบประมาณด้าน
การตลาดใดๆ" | ที่มาภาพประกอบ: Pxhere (CC0)
ในสหรัฐอเมริกาหลายบริษัทกาลังประสบปั ญหาการสรรหาพนักงานใหม่และการรักษา
พนักงานเดิมไว้ นับตัง้ แต่เกิดปรากฏการณ์ 'การลาออกครัง้ ใหญ่' (Great Resignation) อัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
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แต่บริษัทวางระบบเครื่องปรับอากาศและปั๊มนา้ ให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ในรัฐฟลอริดา ได้
เสนอโอกาสให้พนักงานได้บา้ นหลังใหม่ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานยังคงทางานกับพวกเขา
ต่อไป จากการรายงานของสื่อท้องถิ่น
เจสัน เจมส์ ซีอีโอของบริษัท Mechanical One กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าเขามีแผนจะจัด
แคมเปญมอบโบนัสให้พนักงาน โดยเป็ นบ้านหลังใหม่ แบบ 3 ห้องนอน 2 ห้องนา้ จานวน 2
หลัง พร้อมเงินทุนอีก 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สาหรับการปรับปรุงต่อเติมบ้านเพิ่มเติม
โดยพนักงานที่มีสิทธิ์ลนุ้ ได้รบั บ้านใหม่นี ้ ต้องผ่านเงื่อนไขการทางานครบ 1 ปี เต็ม ต้องเข้า
เรียนหลักสูตรทักษะด้านการเงินที่บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ และต้องเก็บชั่วโมงทากิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะที่พนักงานเลือกเองตามความสนใจอีก 20 ชั่วโมง
"พนักงานของเราหลายคนมีบา้ นอยู่แล้ว แต่กเ็ ป็ นการเช่าจานวนมาก" เจมส์กล่าว "ความ
หลงใหลของผมคือการพยายามสร้างความชื่นชมยินดีของพนักงานขึน้ มาใหม่"
"โมเดลธุรกิจของเรานัน้ จริงๆ แล้ว หากเราดูแลคนของเรา พวกเขาก็จะทาเพื่อเรามากกว่า
งบประมาณด้านการตลาดใดๆ" เจสัน เจมส์ ประธานและซีอีโอของบริษัท Mechanical One
แอนโธนี มิทเชล ผูจ้ ดั การฝ่ ายระบบประปาของบริษัท กล่าวว่าพนักงานล้วนแล้วแต่ตื่นเต้น
สาหรับแคมเปญโบนัสนี ้
"ไม่มีอะไรที่พิเศษไปกว่าเมื่อคุณกลับไปหาภรรยาแล้วพูดว่า.. ที่รกั เรากาลังจะได้บา้ นหลัง
ใหม่" เขากล่าว
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ทีม่ าเรียบเรียงจาก
Florida company offering new homes as worker incentives (The Hill, 14 December
2021)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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ทุกข์คนทำงาน

ทั่วโลกมีแนวโน้มขาดแคลนพยาบาลเพิ่มขึ้น
อีก เนื่องจาก COVID-19 ยืดเยื้อ

สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) ชี้ทั่วโลกมีแนวโน้มเผชิญกับการ
ขาดแคลนพยาบาลเพิ่มมากขึ้นอีก เนื่องจากการระบาดของ COVID19 ที่ยืดเยื้อ ทั้งที่ก่อนหน้าการระบาดก็ขาดแคลนอยู่แล้วถึง 6 ล้าน
คน | ที่มาภาพประกอบ: UN Women (CC BY-NC-ND 2.0)
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เมื่อช่วงเดือน ธ.ค. 2564 สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) ระบุว่าจานวนพยาบาลทั่วโลก
กาลังลดลง นอกจากนีป้ ระเทศในโลกตะวันตกที่รา่ รวย กลับเพิ่มการสรรหาบุคลากรทาง
การแพทย์จากประเทศในแอฟริกาและประเทศที่ยากจนอื่น ๆ
ฮาเวิรด์ แคตตัน ประธานของ ICN องค์กรที่มีพยาบาล 27 ล้านคน จาก 130 ประเทศทั่วโลก
ระบุว่าการระบาดของโรค COVID-19 ที่ยงั คงยืดเยือ้ ทั่วโลก ส่งผลให้พยาบาลจานวนมากเกิด
ภาวะเครียดเรือ้ รังจนกระทั่งหมดไฟในการทางาน และแนวโน้มลาออกจากงานเพิ่มขึน้ สองเท่า
เป็ นร้อยละ 20-30 ภายในปี เดียว
"ผมคิดว่าเราอยู่ในจุดเปลี่ยน … หากตัวเลขเหล่านัน้ ยังคงมีแนวโน้มที่เราเห็นอยู่ เราก็อาจได้
เห็นการอพยพของผูค้ น" แคตตัน กล่าวและระบุเพิ่มเติมว่ารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ อาจต้อง
ลงทุนในการเพิ่มและรักษาตาแหน่งคนทางานภาคสาธารณสุขในปี 2565 ที่กาลังจะมาถึง
ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ชีว้ ่ามีพยาบาลเสียชีวิตอย่างน้อย 115,000 คน
นับตัง้ แต่เกิดการระบาดของ COVID-19 แต่ ICN เชื่อว่า ตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านัน้ ไม่ต่า
กว่า 2 เท่า
ทัง้ นีส้ ถานการณ์ก่อน COVID-19 จะระบาดนัน้ ทั่วโลกก็ประสบกับภาวะขาดแคลนพยาบาล
ประมาณ 6 ล้านคน อยู่ก่อนแล้ว และยังจะมีพยาบาลอีกประมาณ 4.75 ล้านคน ที่จะ
เกษียณอายุงานในอีกไม่กี่ปีขา้ งหน้า
โดยเฉลี่ยแล้ว ประเทศที่รา่ รวยมีอตั ราพยาบาลต่อประชากรสูงกว่าประเทศยากจนเกือบ 10
เท่า แต่ขณะนีห้ ลายประเทศร่ารวยหลายประเทศกาลังสรรหาบุคลากรจากต่างประเทศมายัง
โรงพยาบาลในประเทศของตน โดยในอดีตมีฟิลิปปิ นส์และอินเดียเป็ นผูส้ ่งออกอาชีพนีร้ าย
ใหญ่
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การเกิดขึน้ ของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ซึ่งตรวจพบครัง้ แรกเมื่อเดือน พ.ย. 2564 ใน
แอฟริกาตอนใต้และฮ่องกง ซึง่ ในขณะนีม้ ีรายงานในเกือบ 60 ประเทศทาให้เกิดความวิตก
กังวลครัง้ ใหม่.
ทีม่ าเรียบเรียงจาก
Covid-19: Global shortage of nurses set to grow as pandemic enters third year, says
ICN (Khaleej Times, 11 December 2021)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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ผลสำรวจระบุ 'การทำงานไฮบริด' จะ
เป็นเทรนด์ใหม่ของ 'กอง บ.ก.ข่าว'

ผลสำรวจผู้บริหารองค์กรสื่อ 132 คน จาก 42 ประเทศ พบวิกฤต
COVID-19 ได้กระตุ้นให้ 'การทำงานไฮบริด' ทั้งทำงานทางไกลผสม
กับเข้าออฟฟิศแบบดั้งเดิม เป็นเทรนด์ใหม่ของ 'กองบรรณาธิการ
ข่าว' | ที่มาภาพประกอบ: Elvira Megías/elDiario.es (อ้างใน
Reuters Institute for the Study of Journalism)
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จากรายงาน Changing Newsrooms 2021: hybrid working and improving diversity
remain twin challenges for publishers โดย Reuters Institute for the Study of
Journalism ที่ได้ทาการสารวจความคิดเห็นผูบ้ ริหารและหัวหน้าผูป้ ฎิบตั ิงานในวงการ
สื่อสารมวลชน 132 คน จาก 42 ประเทศ (รวมถึงบทสัมภาษณ์เชิงลึก) เมื่อช่วงเดือน ก.ย.
2564 ผลการศึกษาได้ชใี ้ ห้เห็นว่า 'การทางานแบบผสมผสาน' หรือ 'การทางานแบบไฮบริด'
(hybrid working) ทัง้ ทางานทางไกลผสมกับเข้าออฟฟิ ศแบบดัง้ เดิม กาลังจะกลายเป็ นบรรทัด
ฐานใหม่สาหรับองค์กรสื่อ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79) กล่าวว่าขณะนีอ้ งค์กรของพวกเขาอยูใ่ นระหว่าง
การเปลี่ยนผ่านไปใช้ระบบการทางานแบบไฮบริด และมากกว่านัน้ (ร้อยละ 89) ระบุว่าพวก
เขาเองก็มีความมุ่งมั่นในการเปลีย่ นแปลงรูปแบบนี ้
ผูต้ อบแบบสอบถามประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 34) ระบุว่าองค์กรของตนได้ตดั สินใจและกาลัง
ดาเนินการทางานแบบไฮบริดแล้ว แต่กว่าครึง่ (ร้อยละ 57) ระบุวา่ อยู่ในกระบวนการหาวิธีท่ดี ี
ที่สดุ เพื่อปรับองค์การมาทางานแบบไฮบริด มีเพียงประมาณ 1 ใน 10 (ร้อยละ 9) เท่านัน้ ที่ระบุ
ว่าจะกลับไปใช้รูปแบบการทางานแบบเก่าก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของ COVID-19
รายงานชิน้ นีย้ งั ชีใ้ ห้เห็นว่าองค์กรสื่อยังคงพยายามดิน้ รนเพื่อดึงดูดและรักษาผูม้ ีทกั ษะด้าน
เทคโนโลยีและข้อมูลซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการเป็ นอย่างมากในแวดวงสื่อ แต่ในทางตรงกันข้ามผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63) ยังคงมีความมั่นใจว่าจะรักษาพนักงานในกอง
บรรณาธิการข่าว (Newsrooms) ของตนเองไว้ได้ แต่ประมาณเกือบครึง่ หนึ่งของผูต้ อบ
แบบสอบถาม (ร้อยละ 47) รูส้ กึ ว่า COVID-19 ส่งผลกระทบให้การสรรหาและรักษาบุคลากร
ด้านสื่อได้ยากขึน้ โดยมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 17) ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ระบุวา่ การสรร
หาและรักษาบุคลากรง่ายกว่าช่วงก่อนเกิด COVID-19
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) ระบุว่าองค์กรสื่อของตนสร้างบรรยากาศการ
ทางานให้เข้ากับความหลากหลายทางเพศได้ดี แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านัน้ ที่ตอบทานองเดียวกัน
เมื่อเปลี่ยนมาเป็ นประเด็นความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ (ร้อยละ 38) หรือการจัดการกับ
มุมมองทางการเมืองที่หลากหลาย (ร้อยละ 33)
จากการเคลื่อนไหว Black Lives Matter และกระแสการตระหนักรูถ้ ึงความอยุติธรรมทาง
ประวัติศาสตร์ท่มี ากขึน้ ประเด็นความหลากหลายทางชาติพนั ธุถ์ ือเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ สาหรับ
องค์กรสื่อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35) ยกให้การปรับปรุงความหลากหลาย
ทางเชือ้ ชาติในกองบรรณาธิการข่าวเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ ตามด้วยความหลากหลายทางเพศ
(ร้อยละ 26) และการให้ความสาคัญแก่กลุ่มกลุ่มด้อยโอกาส (ร้อยละ 17)
การเปลี่ยนจาก 'การทางานทางไกล' ในช่วง COVID-19 สู่ 'การทางานแบบไฮบริด'
การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผูค้ นทั่วโลก นอกจากผลกระทบอย่าง
มากต่อสุขภาพแล้ว ก็ยงั ส่งผลกระทบในด้านการใช้ชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่งรวมถึงรูปแบบ
วิธีการทางานและบทบาทของสานักงานแบบดัง้ เดิม
ช่วงที่รฐั บาลในประเทศต่าง ๆ บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ครัง้ แรกเมื่อปี 2563 องค์กรสื่อต้อง
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยให้พนักงานส่วนใหญ่ไปทางานทางไกล (Remote Working) สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ตอ้ งให้ทีมข่าวทางานทางไกลเกือบทัง้ หมด ซึ่งเป็ นปรากฎการณ์
ใหม่หลังการระบาดของ COVID-19 และเช่นเดียวกับอาชีพอื่น ๆ อีกหลายอาชีพ นักข่าวและ
คนงานในอุตสาหกรรมสื่อต่างประสบกับปั ญหาเส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทางานและชีวิต
ส่วนตัวที่ไม่ชดั เจน
เมื่อการระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย สานักงานหลายแห่งได้เปิ ดทาการอีกครัง้ องค์กร
สื่อจานวนมากก็เริ่มเปลี่ยนผ่านจากการทางานระยะไกลมาสู่การทางานแบบไฮบริด โดยให้
บางคนกลับมาทางานที่สานักงาน และให้บางคนก็ยงั คงทางานจากที่บา้ น
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"การเรียนรูก้ ารเปลี่ยนแปลงจากการทางานระยะไกลสู่การทางานแบบไฮบริด และการปรับ
กระบวนการภายในทัง้ หมดให้เป็ นวิธีการทางานแบบใหม่นถี ้ ือเป็ นหนึ่งในสิ่งที่เราให้
ความสาคัญสูงสุดในขณะนี ้ สิ่งสาคัญคือการรับฟั งความต้องการของทีม การรวมเพื่อน
ร่วมงานใหม่และหลากหลายเข้ากับวัฒนธรรมของเรา และให้ความสาคัญกับประเด็นทาง
จิตวิทยาของการทางานทางไกล ผมเชื่อว่าการทางานแบบผสมผสานจะยังคงอยู่ – แม้การ
เปลี่ยนแปลงอาจจะดูเป็ นเรื่องยุง่ ยาก แต่มนั ก็คมุ้ ค่าแน่นอน แทนที่จะย้อนกลับไปใช้วิธีการ
ทางานที่เกือบทุกคนอยูใ่ นสานักงานเกือบตลอดเวลา" มาร์ติน โคตีเนค บรรณาธิการบริหาร
ของ 'Der Standard' ประเทศออสเตรีย
จากแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ผบู้ ริหารและบรรณาธิการข่าวมีความมุง่ มั่นที่จะเปลี่ยน
รูปแบบการทางานแบบผสมผสานและยืดหยุ่น ผูน้ าองค์กรระดับสูงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89)
ระบุว่าพวกเขาพร้อมสาหรับการทางานที่ยืดหยุ่นและผสมผสาน
กองบรรณาธิการข่าวจานวนมากดูเหมือนจะมุ่งมั่นที่จะปรับตัวให้เข้ากับการทางานแบบ
ไฮบริด แต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้แผนงานต่าง ๆ ยังคงไม่แน่นอน โดยเฉพาะในหลาย
ประเทศสถานการณ์ COVID-19 ยังดูไม่นา่ ไว้วางใจ การทางานทางไกลจึงยังคงความจาเป็ น
สาหรับองค์กรสื่อหลายแห่ง ผูต้ อบแบบสอบถามบางคนยังเน้นยา้ ด้วยว่าแม้วา่ จะมีการเร่ง
เปลี่ยนรูปแบบไปสู่การทางานทางไกลซึ่งมีความจาเป็ นในช่วงการระบาดใหญ่ แต่ การปรับ
องค์กรให้ทางานได้อย่างยืดหยุ่นมากขึน้ ก็มีมาก่อนหน้านัน้ แล้ว และบางทีปัจจัยขับเคลื่อน
เบือ้ งหลังอาจไม่ได้เชื่อมโยงกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ หมด
จากการสารวจพบว่าองค์กรสื่อต่าง ๆ ที่ตอ้ งการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการในการ
ปฏิบตั ิงานและความต้องการของพนักงานในด้านความยืดหยุ่น ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
(ร้อยละ 64) ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระบุว่าพวกเขาต้องการเห็นพนักงานกลับมาที่สานักงานเป็ น
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บางครัง้ โดยมีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 11) เท่านัน้ ที่บอกว่าควรเป็ นทางเลือกของพนักงานแต่
ละคน
"เราไม่คาดหวังให้ทกุ คนทางานในออฟฟิ ศอีกต่อไป และหากพวกเขาทา พวกเขาจะทางาน
เพียงไม่กี่วนั และส่วนที่เหลือของสัปดาห์ก็จะได้ทางานที่บา้ น" สตีเวน กัน บรรณาธิการบริหาร
ของ Malaysiakini ประเทศมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม ผูต้ อบแบบสอบถาม 1 ใน 5 (ร้อยละ 20) ระบุว่าพวกเขาต้องการให้พนักงาน
กลับเข้ามาทางานที่ออฟฟิ ศอีกครัง้ (ทัง้ หมดหรือเกือบตลอดเวลา) ข้อมูลนีส้ อดคล้องกับผูต้ อบ
แบบสารวจ ร้อยละ 9 ที่กล่าวถึงในข้างต้นว่าองค์กรของพวกเขาคาดหวังที่จะกลับไปใช้
รูปแบบการทางานก่อนเกิดโรคระบาด นี่คือการส่งสัญญาณที่ว่าผูบ้ ริหารองค์กรสื่อบางคน
ยังคงนิ่งเฉยหรือแม้แต่วางตัวเป็ น 'ปฏิปักษ์' ต่อการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นีพ้ วกเขาอาจกังวล
เกี่ยวกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ ทัง้ เรื่องประสิทธิภาพการทางาน หรือการเสียอานาจควบคุม
โอกาสและความท้าทาย
ในการสารวจยังพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) กล่าวว่าการทางานที่
ยืดหยุ่นทาให้องค์กรข่าวมีประสิทธิภาพมากขึน้ การประชุมออนไลน์ท่จี ดั ขึน้ ระหว่างการ
ทางานทางไกลมักจะสัน้ ลงและคล้ายกับการประชุมทางธุรกิจมากกว่า ในขณะที่เวลาเดินทาง
ที่ลดลงทาให้มีเวลามากขึน้ สาหรับการทางานที่มีประสิทธิผลมากขึน้ ผูต้ อบแบบสอบถามราว
6 ใน 10 (ร้อยละ 61) รูส้ กึ ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคุณภาพชีวติ ของพนักงานดีขนึ ้ ด้วย แม้ว่าหลายคน
แสดงความกังวลเกี่ยวกับอาการหมดไฟในการทางาน (Burnout) และสุขภาพจิตของพนักงาน
บางคน
ผูต้ อบแบบสอบถามยังเน้นยา้ ถึงผลกระทบด้านลบที่พวกเขารูส้ กึ ว่าการทางานระยะไกลมีต่อ
'ทักษะทางสังคม' หรือ 'ทักษะทางอารมณ์' (Soft Skills) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร
การทางานร่วมกันทัง้ ในทีมและทั่วทัง้ องค์กร ผูต้ อบแบบสอบถามเกือบครึง่ (ร้อยละ 48) รูส้ กึ
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ว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนในองค์กรแย่ลง และมากกว่า 4 ใน 10 (ร้อยละ 43) รูส้ กึ ว่าการ
สื่อสารก็ประสบปั ญหาเช่นกัน
"ธุรกิจข่าวก็เหมือนกีฬาประเภททีม กองบรรณาธิการได้รบั การออกแบบให้เป็ นพืน้ ที่เปิ ด เรา
ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการรักษารายการข่าวและนาเสนอข่าวดิจิทลั ในขณะที่ทางาน
จากระยะไกล แต่ก็มีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกัน
การอยู่รว่ มกัน และสุขภาพจิต ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามันจะดีกว่าเมื่อเราอยูด่ ว้ ยกัน" โบรดี
เฟนลอน บรรณาธิการบริหาร CBC News ประเทศแคนาดา.

ทีม่ าข้อมูล
Changing Newsrooms 2021: hybrid working and improving diversity remain twin
challenges for publishers (Federica Cherubini Nic Newman Prof. Rasmus Kleis
Nielsen, Reuters Institute for the Study of Journalism, 11 November 2021)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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ที่มาภาพปก: Aksa2011 (Pixabay License)
Covid-19 impact: 50% of global youth depressed, 17% out of jobs, says ILO
(Business Standard, 13 August 2020)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท

วารสารออนไลน์คนทำงานมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารด้านแรงงาน
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่-ทำซ้ำ รับ
ข่าวสาร-ข้อมูลหรือส่งข่าวด้านแรงงานทาง
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