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ILO ชี้คนทำงานทั่ว
โลก 'ทำงานเหมาะสม
กับระดับการศึกษา'
เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
[หน้า 11]

ญี่ปุ่นหวังผลักดันให้
พนักงานชายใช้สิทธิ์
ลางานเพื่อเลี้ยงดู
บุตร 30% ภายในปี
2568 [หน้า 17]

เตือนฟรีแลนซ์ใน
สหรัฐฯ ระวัง 'งาน
หลอกลวง' ที่มิจฉาชีพ
เสนองานทางไกล
รายได้สูงให้ [หน้า 21]

เมื่อ 'ผู้หญิง' ก้าวสู่การ
เป็น 'เจ้านาย' ในโลก
ของผู้ชาย: บทบันทึก
จากผู้ประกอบการหญิง
ในทาจิกิสถาน [หน้า 26]
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รอบโลกแรงงาน
Cathay Pacific เลิกจ้างลูกเรือ หลังพบ

ฝ่ าฝื นกฎระเบียบ COVID-19
สายการบิน Cathay Pacific ของฮ่องกง
ระบุในแถลงการณ์ว่าได้เลิกจ้างลูกเรือ 2
รายที่ติดเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ที่ได้ฝ่าฝื นกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังทางสุขภาพ ส่งผลให้สายการ
บินต้องเลิกจ้าง
Cathay Pacific ยังระบุว่าก่อนหน้านีม
้ี

ลูกเรือ 5 รายที่มีผลตรวจหาเชือ้ เป็ นบวก
หลังจากเดินทางกลับมาถึงฮ่องกง และจาก
การตรวจสอบพบว่าลูกเรือบางรายได้ฝ่าฝื น
กฎระเบียบเกี่ยวกับ COVID-19 อย่าง
ร้ายแรง
ที่มา: CNA, 1/1/2022
พนักงานคาสิโนในกัมพูชาถูกจับ 15 คน
หลังประท้วง
ตารวจกัมพูชาจับกุมคนงานทัง้ หมด 15 คน
ที่ชมุ นุมประท้วงการเลิกจ้างงานที่คาสิโน

ของบริษัท Nagacorp Ltd. ในกรุง
พนมเปญ ซึ่งเป็ นคาสิโนใหญ่ท่สี ดุ ของ
ประเทศที่ดาเนินการโดยบริษัทจดทะเบียน
ในฮ่องกง
ก่อนหน้านีค้ นงานหลายพันคนได้ผละงาน
ประท้วงกันมาตัง้ แต่เดือน ธ.ค. 2021 ก่อนที่
บริเวณหน้าโรงแรมและคาสิโนของ
Nagacorp Ltd. ในกรุงพนมเปญ โดยพวก
เขาเรียกร้องให้คืนสถานะของพนักงาน 365
คน ที่ถกู เลิกจ้างเมื่อเดือน เม.ย. 2021
ที่มา: New Straits Times, 3/1/2022
'Starbucks' สั่งพนักงานในสหรัฐฯ 'ฉีด

วัคซีนให้ครบ' หรือ 'ตรวจการติดเชือ้
รายสัปดาห์'
เชนร้านกาแฟ Starbucks ประกาศสั่งให้
พนักงานทุกคนในสหรัฐฯ ต้องได้รบั การฉีด
วัคซีน COVID-19 ครบโดส หรือ เข้ารับการ
ตรวจหาการติดเชือ้ รายสัปดาห์ ตามคาสั่ง
ของรัฐบาลกรุงวอชิงตัน มิฉะนัน้ จะไม่
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สามารถเข้ามาทางานได้ ตามรายงานของ
สานักข่าว รอยเตอร์
Starbucks เผยแพร่การปรับปรุงนโยบาย

COVID-19 เข็มบูสเตอร์ในเดือน ม.ค. 2022

หรือพนักงานที่ฉีดเข็มบูสเตอร์แล้วหาก
ลงทะเบียนไว้กบั ธนาคาร

การทางานล่าสุดนีโ้ ดยอ้างอิงคาสั่งของ
สานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Safety and Health
Administration – OSHA) ที่ประกาศ
ออกมาว่าตัง้ แต่วนั ที่ 9 ก.พ. 2022 เป็ นต้น
ไป ธุรกิจและหน่วยงานขนาดใหญ่ท่มี ี
พนักงานเป็ นจานวนมาก ต้องบังคับให้มี
การฉีดวัคซีนครบโดสหรือทาการตรวจหา
การติดเชือ้ COVID-19 รายสัปดาห์
เนื่องจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของ
เชือ้ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ทั่ว
ประเทศในเวลานี ้

ทัง้ นีธ้ นาคารได้กระตุน้ ให้พนักงานเข้ารับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และเข็มบู
สเตอร์ตงั้ แต่ชว่ งฤดูรอ้ นที่ผ่านมา พร้อมทัง้
เสนอสิ่งจูงใจอื่นๆ รวมถึงการลาหยุดโดยยัง
ได้รบั ค่าจ้าง เพื่อให้พนักงานฉีดวัคซีนและมี
การมอบเงิน 500 ดอลลาร์ฯ เพื่อเป็ นเบีย้
ประกันสุขภาพ

ที่มา: VOA, 4/1/2022

Cineplex Inc. เครือข่ายโรงภาพยนตร์ใน

Bank of America จะบริจาคเงินให้แก่

แคนาดา ประกาศเลิกจ้างพนักงานพาร์ท
ไทม์จานวน 6,000 คน ชั่วคราว หลังจากมี
คาสั่งปิ ดโรงภาพยนตร์และสถานบันเทิง
อื่นๆ ในรัฐออนแทรีโอและควิเบก เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มี
ความรุนแรงมากขึน้ เพราะการระบาดของ

ธนาคารอาหาร จูงใจพนักงานฉีดวัคซีน
COVID-19 เข็มบูสเตอร์
Bank of America จะบริจาคเงิน 100

ดอลลาร์ฯ ให้แก่ธนาคารอาหารในท้องถิ่น
ต่อพนักงานหนึ่งคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ที่มา: CNN, 5/1/2022
โรงภาพยนตร์ในแคนาดาเลิกจ้าง
พนักงานพาร์ทไทม์ 6,000 คนชั่วคราว
หลังถูกสั่งปิ ดตามมาตรการควบคุม
COVID-19
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เชือ้ Omicron โดยพนักงานส่วนใหญ่
5,000 คน ที่ถกู เลิกจ้างชั่วคราวนีอ้ ยู่ในรัฐ
ออนแทรีโอ

ประมาณ 200 เหรียญฯ จากกองอนามัย
เมืองต่างๆ ทั่วไต้หวัน

ที่มา: U.S.News, 6/1/2022

7/1/2022

ไต้หวันจูงใจฉีดวัคซีน COVID-19 ถ้วน
หน้า แจกคูปองหรืออุปกรณ์ป้องกันโค
วิดมูลค่า 200 เหรียญ แรงงานต่างชาติ
มีส่วนได้รับด้วย
ข้อมูลของศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรค
ไต้หวัน (CECC) ณ วันที่ 7 ม.ค. 2022 ใน
ไต้หวันมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว
18.75 ล้านโดส คิดเป็ นอัตราส่วน 80.15%
ของประชาชน เข็มที่ 2 ฉีดแล้ว 16.39 ล้าน
โดส ครอบคลุม 70.08% ของประชาชน
ศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรคกล่าวว่า ตัวเลข
ดังกล่าว มาถึงจุดสูงสุดแล้ว หากจะให้มี
การฉีดวัคซีนเพิ่มขึน้ ต้องใช้วิธีกระตุน้ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนครบ
โดสเพิ่มขึน้ ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็ นต้นไปจนถึง 31
ม.ค. 2022 นี ้ ผูไ้ ปรับการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะ
เข็มแรกหรือเข็ม 2 ซึ่งรวมแรงงานต่างชาติ
ทัง้ ที่ถกู กฎหมายหรือผิดกฎหมาย จะได้รบั
แจกคูปองหรือชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคมูลค่า

ที่มา: Radio Taiwan International,
ธนาคารใหญ่หลายแห่งในฮ่องกงปรับ
แผนเข้าสานักงานรับมือ COVID-19
ระลอก 5
ธนาคารหลายแห่งในฮ่องกง ปรับแผนการ
เข้าสานักงานของพนักงาน เพื่อลดความ
เสี่ยงช่วงการระบาดของ COVID-19
ระลอกที่ 5 เช่น HSBC ที่มกี ารจ้างงาน
30,000 ตาแหน่งในฮ่องกง ให้พนักงานเข้า
สานักงานได้สงู สุด 50% ก่อน หลังจากให้
กลับเข้าทางานในสานักงานได้เกือบ 100%
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่วน UBS ระบุให้
พนักงานที่มีอยู่ราว 2,500 คนในฮ่องกง
แบ่งออกเป็ น 2 ทีม เพื่อสลับกันทางานจาก
บ้านกับที่สานักงาน
โดยทัง้ HSBC และ UBS มีนโยบายให้
พนักงานจากัดการเดินทางภายในอาคาร
สานักงาน จากัดการพบปะพูดคุยกัน
ระหว่างพนักงานที่ไม่ได้อยูใ่ นทีมเดียวกัน

วารสารคนทำงาน มกราคม 2565 หน้า 5
Standard Chartered แบ่งทีมพนักงาน

ราว 6,000 คนเป็ นทีมต่างๆ ตัง้ แต่ช่วงต้น
สัปดาห์ ส่วน Bank of America ขอให้
พนักงานทางานจากบ้าน ตัง้ แต่วนั ที่ 7-24
ม.ค. 2022 นี ้ และทัง้ 3 ธนาคารบังคับ
พนักงานให้สวมหน้ากากเมื่อไม่ได้อยู่ท่โี ต๊ะ
ทางานของพวกเขาด้วย
การปรับตัวของเครือธนาคารใหญ่ในฮ่องกง
มีขึน้ ท่ามกลางความกังวลถึงการระบาด
ของ COVID-19 ระลอก 5 ในฐานะที่
ฮ่องกงเป็ นศูนย์กลางด้านการเงินแห่งเอเชีย
ที่มา: VOA, 7/1/2022
โรงเรียนส่วนใหญ่ในฝรั่งเศสต้องหยุด
การเรียนการสอน สหภาพแรงงานระบุ
ครู 75% หยุดงานประท้วง
โรงเรียนต่างๆ ในฝรั่งเศสต้องหยุดการเรียน
การสอน ในขณะที่ครูหยุดงานประท้วงเพื่อ
ต่อต้านการจัดการวิกฤต COVID-19 ของ
รัฐบาล แม้รฐั มนตรีฝรั่งเศสได้ให้
ความสาคัญกับการรักษาโรงเรียนให้เปิ ด
เป็ นลาดับความสาคัญ แม้วา่ จะมีจานวน

ผูป้ ่ วย COVID-19 เพิม่ ขึน้ ในช่วงที่ผ่านมา
จากปัจจัยเชือ้ กลายพันธุ์ Omicron
แต่เหล่าครูระบุว่ากฎควบคุม COVID-19
ในโรงเรียนสับสนและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ส่งผลให้ครูประถมเกือบ 40%
และครูระดับมัธยมศึกษา 24% หยุดงาน
ประท้วงเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2022 จากข้อมูล
ของรัฐบาลเอง แต่ตวั เลขเหล่านัน้ ต่ากว่าที่
สหภาพแรงงานคาดการณ์ไว้มาก โดยคาด
ว่าประมาณ 75% ของครูประถมนัดหยุด
งานประท้วงในวันนัน้
สหภาพแรงงาน Snuipp-FSU คาดว่า
โรงเรียนประถมศึกษา 50% แห่งจะปิ ดในที่
13 ม.ค. 2022 ถือเป็ น "การระดมพลครัง้
ประวัติศาสตร์" ของครูในระดับที่ไม่เคยเห็น
มาก่อนในรอบหลายทศวรรษ
ที่มา: BBC, 13/1/2022
ศาลฎีกาสหรัฐฯ ระงับคาสั่งบังคับ
พนักงานเอกชนฉีด COVID-19 แต่
สามารถบังคับฉีดบุคลากรสาธารณสุข
ของรัฐได้
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ศาลฎีกาสหรัฐฯ มีคาตัดสินให้ระงับคาสั่ง
ทางปกครองของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่
กาหนดให้ภาคธุรกิจเอกชนที่มีพนักงาน
100 คน ขึน้ ไปต้องกาหนดมาตรการวัคซีน
COVID-19 ขัน
้ บังคับแก่พนักงานของตน
โดยชีว้ า่ คาสั่งดังกล่าวเป็ นการใช้อานาจเกิน
ขอบเขตของประธานาธิบดี
แต่ศาลฎีกามีคาพิพากษาอนุญาตให้บงั คับ
ฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บคุ ลากร
สาธารณสุขตามสถานพยาบาลต่างๆ ที่
ได้รบั เงินจากรัฐบาลกลางได้
ที่มา: CNBC, 13/1/2022
กองทัพสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มโบนัสให้
ผู้สมัครเข้ารับใช้ชาติเนื่องจาก
ผลกระทบของ COVID-19
กองทัพสหรัฐฯ ประกาศเพิม่ เพดานโบนัส
เป็ น 50,000 ดอลลาร์ฯ สาหรับผูท้ ่สี มัครเข้า
รับใช้ชาติท่มี ีทกั ษะสูงและตกลงเข้า
ประจาการเป็ นเวลา 6 ปี หลังภาวะระบาด
ใหญ่ของ COVID-19 ทาให้การรับกาลังพล
เข้าใหม่ในส่วนงานบางกลุ่มประสบปั ญหา
หนัก

จากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในช่วง
2 ปี ท่ผี ่านมา ทาให้การเข้าไปเปิ ดรับสมัคร
ทหารใหม่ตามโรงเรียนหรืองานกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ เป็ นไปได้ยาก ขณะที่ การ
แข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานทักษะสูงก็รุนแรง
ขึน้ เพราะคนรุน่ ใหม่มีทางเลือกมากขึน้
ทัง้ นี ้ เป้าหมายการรับสมัครคนประจาปี ของ
กองทัพสหรัฐฯ นัน้ เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในแต่ละปี โดยในปั จจุบนั
นโยบายระบุวา่ ผูท้ ่รี บั ใช้ชาติอยูแ่ ล้ว
สามารถตัดสินใจว่า จะอยูต่ ่อหรือขอปลด
ประจาการได้ โดยในปี 2022 ตัวเลขเป้าการ
รับสมัครนัน้ จะอยู่ท่รี าว 57,500 คน ซึ่งเท่าๆ
กับปี 2021
อย่างไรก็ตาม นโยบายมอบโบนัสสูงสุด
50,000 ดอลลาร์ฯ ซึง่ ปรับขึน้ มาจากเพดาน
ล่าสุดที่ 40,000 ดอลลาร์ฯ สาหรับผูท้ ่ตี กลง
จะรับใช้ชาติถึง 6 ปี ในส่วนงานที่กาลังเป็ น
ที่ตอ้ งการสูงนัน้ มาพร้อมกับมาตรการการ
รับสมัครที่เข้มข้น จนทาให้ประเมินกันว่า
อาจมีผทู้ ่มี คี ณ
ุ สมบัตถิ ึงไม่กี่คน
ที่มา: VOA, 14/1/2022
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ออสเตรเลียจะเลิกจากัดชั่วโมงทางาน
นักเรียนต่างชาติในบางอุตสาหกรรม

เหตุเพราะค่าจ้างต่างานหนักและมีแรง
กดดัน

ที่ออสเตรเลีย นักศึกษาต่างชาติจะถูกเรียก
มาช่วยบรรเทาปั ญหาการขาดแคลน
แรงงานที่เกิดจากเชือ้ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ขณะมีการเปลี่ยนแปลงลูกจ้างที่
ถูกจัดว่าเป็ นพนักงานที่ทางานจาเป็ น
ภายใต้กฎการกักตัวหลังสัมผัสเชือ้ COVID19

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงมหาดไทยเปิ ดเผยข้อมูล ณ สิน้
เดือน พ.ย. 2021 ที่ผ่านมายอดจานวน
แรงงานต่างชาติหลบหนีจากสถาน
ประกอบการหรือนายจ้างกลายเป็ นแรงงาน
ผิดกฎหมายมีทงั้ สิน้ 55,243 คน โดยในปี
2021 แรงงานต่างชาติหลบหนีมากกว่าปี
2020 จานวน 3,654 คน ประเภทหรือ
ตาแหน่งงานที่มีการหลบหนีมากที่สดุ ได้แก่
ผูอ้ นุบาล สาเหตุสาคัญมาจากค่าจ้างต่า
ทางานหนัก และต้องทางานดูแลผูป้ ่ วยหรือ
ผูส้ งู อายุโดยลาพัง ทาให้มีแรงกดดันสูง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเตือนว่า ค่าจ้างที่ต่าเกินไป และ
ความยากลาบากในการดูแลผูส้ งู อายุท่ปี ่ วย
เป็ นโรคสมองเสื่อมและช่วยตัวเองไม่ได้ โดย
ไม่ได้รบั การช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้าน
เทคนิคการดูแล เป็ นต้นเหตุในการหลบหนี
หากไม่ได้รบั การแก้ไข ยากที่จะสกัดหรือ
แก้ปัญหานีไ้ ด้

รัฐบาลออสเตรเลียยืนยันว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกการจากัดชั่วโมง
ทางานของนักเรียนต่างชาติ 40 ชั่วโมงต่อ 2
สัปดาห์สาหรับภาคอุตสาหกรรมที่ได้รบั
ผลกระทบ
การผ่อนคลายข้อกาหนดชั่วคราวนีม้ ี
จุดมุง่ หมายเพื่อบรรเทาปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการที่ลกู จ้าง
หลายพันคนต้องกักตัวจากสถานการณ์การ
ระบาดใหญ่ของ COVID-19
ที่มา: SBS, 14/01/2022
แรงงานต่างชาติหลบหนีในไต้หวันพุ่ง
กว่า 55,000 คน กว่าครึ่งเป็ นผู้อนุบาล

ที่มา: Radio Taiwan International,
14/1/2022
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'Apple' เตรียมให้พนักงานแสดง

หลักฐานฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มบู
สเตอร์
บริษัท Apple จะปรับมาตรการให้พนักงาน
ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID19 เข็มบูสเตอร์ อ้างอิงจากอีเมลภายใน
องค์กรของบริษัทเทคโนโลยียกั ษ์ใหญ่ โดย
จะเริ่มต้นตัง้ แต่ 24 ม.ค. 2022 เป็ นต้นไป
พนักงานที่ยงั ไม่ได้ฉีดวัคซีน COVID-19
หรือพนักงานที่ยงั ไม่ได้ส่งหลักฐานการฉีด
วัคซีน COVID-19 จะต้องแสดงผลการ
ตรวจหาเชือ้ ที่เป็ นลบ ก่อนเข้าอาคารของ
บริษัท แต่ยงั ไม่ชดั เจนว่ามาตรการตรวจเชือ้
นีม้ ีผลกับทัง้ พนักงานที่ทางานในอาคาร
สานักงานใหญ่และพนักงานส่วนที่ทางาน
ใน Apple Store ทัง้ หมดหรือไม่
รายละเอียดจากอีเมลภายในองค์กรระบุ
ด้วยว่า เนื่องจากประสิทธิภาพที่ลดลงของ
วัคซีนที่ได้รบั ในช่วงแรก และการกลายพันธุ์
ที่แพร่เชือ้ ได้อย่างรวดเร็ว การเข้ารับวัคซีนบู
สเตอร์เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้ารับ
วัคซีนให้สามารถป้องกันอาการเจ็บป่ วย
รุนแรงจากโรคนีไ้ ด้

อย่างไรก็ตามทาง Apple ยังไม่ได้ให้
รายละเอียดเพิม่ เติมในประเด็นดังกล่าวแต่
อย่างใด
ที่มา: VOA, 17/1/2022
บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศของญี่ปนุ่
จานวนมากขึน้ ส่งเสริมการทางาน
ทางไกล
มีบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศของญี่ปนุ่
จานวนมากขึน้ ที่ให้พนักงานทางานทางไกล
จากที่ใดก็ได้ในญี่ปนุ่ มองกันว่าการส่งเสริม
ดังกล่าวเป็ นวิธีการทาให้พนักงานมี
ความสุข และคัดเลือกรับพนักงานที่มี
ความสามารถมากที่สดุ
บริษัท Mercari ผูป้ ระกอบการตลาด
ออนไลน์ขายของมือสองเริ่มโครงการทางาน
ทางไกลเมื่อเดือน ก.ย. 2021 พนักงาน
ประมาณ 1,800 คน สามารถทางานจากที่
ใดก็ได้ การทางานแบบนีท้ าให้พนักงาน
บางส่วนยังคงใช้ชวี ิตในเมืองเกิดของตนได้
ส่วนพนักงานคนอื่น ๆ เลือกที่จะย้ายออก
จากตัวเมืองไปอยูใ่ นพืน้ ที่ท่เี งียบสงบกว่า
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ตัง้ แต่เดือน เม.ย. 2022 บริษัท Yahoo
ญี่ปนุ่ มีแผนที่จะเริ่มระบบที่จะให้พนักงาน
ทางานจากที่ใดก็ได้ในญี่ปนุ่ โดยบริษัทจะ
ให้เงินไม่เกิน 150,000 เยน ต่อเดือนเป็ น
ค่าเดินทางสาหรับผูท้ ่จี าเป็ นต้องเดินทางมา
ที่สานักงาน เงินดังกล่าวสามารถนามาใช้
เป็ นค่าโดยสารเครื่องบินหรือรถไฟความเร็ว
สูงของญี่ปนุ่ ได้
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายองค์กรของยาฮูญ่ีปนุ่
เผยว่า “ตอนนีเ้ ราสามารถเข้าถึงผูส้ มัครที่
ก่อนหน้านีเ้ ราไม่สามารถเข้าถึงได้ สิ่งนีเ้ ป็ น
ประโยชน์ต่อทัง้ เราและผูส้ มัคร”
ด้าน NTT ระบุว่า บริษัทกาลังทดลองการ
จัดระบบงานให้ยดื หยุ่นมากขึน้ ด้วย โดย
อาจจะไม่ตอ้ งโอนย้ายคนให้ไปทางาน
ตามที่ต่าง ๆ อีกต่อไปตราบใดที่พวกเขาเต็ม
ใจที่จะทางานทางไกล
ที่มา: NHK, 18/1/2022
ออสเตรเลียงดเว้นค่าวีซ่านักเรียนWorking Holiday

นักศึกษาต่างชาติและผูถ้ ือวีซ่า Working
Holiday ที่เดินทางมาถึงออสเตรเลียตัง้ แต่

วันที่ 19 ม.ค. 2022 เป็ นต้นไป จะได้รบั การ
ชดเชยค่ายื่นสมัครวีซา่ ในโครงการที่มี
จุดประสงค์สร้างแรงจูงใจให้มีผเู้ ดินทางมา
ออสเตรเลียเพิม่ ขึน้
โดยนักศึกษาต่างชาติจะได้รบั การยกเว้นค่า
ยื่นขอวีซา่ นักเรียนไปเป็ นระยะเวลา 8
สัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ม.ค. 2022 ขณะที่
คนทางานเวิรก์ กิงฮอลิเดย์จะได้รบั การ
ยกเว้นค่ายื่นสมัครวีซา่ เป็ นระยะเวลา 12
สัปดาห์
สาหรับค่าใช้จา่ ยสาหรับยื่นสมัครวีซ่า
นักเรียนของนักศึกษาต่างชาติอยูท่ ่ี 630
ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อคน และ 495
ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อคนสาหรับวีซ่า
Working Holiday

ที่มา: SBS, 19/1/2022
รัฐบาลเยอรมนีประกาศแผนดึงดู
แรงงานต่างชาติทักษะสูงให้ได้ถึงปี ละ
400,000 คน
รัฐบาลเยอรมนีประกาศแผนดึงดูแรงงาน
ต่างชาติทกั ษะสูงให้ได้ถึงปี ละ 400,000 คน
เพื่อลดความไม่สมดุลทางประชากร และ
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แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม
ซึ่งอาจกระทบต่อแผนฟื ้ นฟูเศรษฐกิจในยุค
หลัง COVID-19 โดยตัวแทนพรรค FDP ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลระบุว่าการขาด
แคลนแรงงานทักษะสูงกาลังกลายเป็ น
ปั ญหาใหญ่ เยอรมนีจาเป็ นต้องดึงแรงงาน
ทักษะสูงจากต่างประเทศให้ได้ถงึ ปี ละ
400,000 คนโดยเร็วที่สดุ
ด้าน The employer-friendly German
Economic Institute คาดการณ์ว่ากาลัง
แรงงานจะลดลงมากกว่า 300,000 คนในปี
2022 นี ้ เนื่องจากมีแรงงานที่มีอายุมาก
เกษียณจานวนมากกว่าแรงงานอายุนอ้ ย
กว่าที่เข้าสูต่ ลาดแรงงาน ช่องว่างนีค้ าดว่า
จะเพิ่มเป็ นมากกว่า 650,000 คน ในปี
2029 ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนคนวัย
ทางานในปี 2030 จะมีถึงกว่า 5 ล้านคน
ที่มา: U.S.News, 21/1/2022

ที่มา: สานักข่าวประชาไท

ศาลเท็กซัสตัดสินว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ไม่
สามารถบังคับพนักงานของรัฐฉีดวัคซีน
COVID-19 ได้
ศาลในรัฐเท็กซัสตัดสินว่าประธานาธิบดีโจ
ไบเดน ไม่สามารถบังคับให้พนักงานของ
รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ฉีดวัคซีน COVID-19
รวมทัง้ ไม่สามารถลงโทษทางวินยั กับ
พนักงานของรัฐที่ไม่ฉีดวัคซีน ทัง้ นีผ้ ู้
พิพากษายังระบุวา่ รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถ
ปกป้องสุขภาพประชาชนได้ดว้ ยมาตรการ
อื่นเช่น การใส่หน้ากากอนามัย และการเว้น
ระยะห่างทางสังคม เป็ นต้น
ที่มา: Huffpost, 21/1/2022
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เรื่องจากปก

ILO ชี้คนทำงานทั่วโลก 'ทำงานเหมาะสมกับ
ระดับการศึกษา' เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น

จากข้อมูลการสำรวจกำลังแรงงานและระดับการศึกษาในกว่า 130
ประเทศ ILO ประมาณการว่ามีคนทำงานเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มี
งานทำเหมาะสมกับระดับการศึกษา ส่วนที่เหลือมีทั้งการศึกษาสูง
เกินไปหรือต่ำเกินสำหรับงานที่กำลังทำอยู่ | ที่มาภาพประกอบ: ILO
(CC BY-NC-ND 2.0)
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ในช่วงเวลาหลายปี ท่ผี ่านมา แม้จะมีความพยายามในการปรับปรุงระบบการศึกษาทั่วโลก
และมีความก้าวหน้าในการส่งเสริมการศึกษาให้กบั ผูห้ ญิงและเด็ก แต่ก็ยงั คงมีปัญหาเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในภาพรวมอยู่
คนทางานหลายต่อหลายคนทางานที่ไม่ตรงกับระดับการศึกษา ในขณะเดียวกันนายจ้าง
จานวนมากอ้างว่ามีปัญหาในการสรรหาแรงงานที่มีทกั ษะจาเป็ นในการขยายธุรกิจและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ปรากฏการณ์เช่นนีช้ ใี ้ ห้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่สาคัญระหว่างโลกแห่ง
การศึกษากับโลกแห่งการทางาน
ข้อมูลการสารวจกาลังแรงงานและระดับการศึกษาในกว่า 130 ประเทศ ILO ประมาณการว่า
มีคนทางานเพียงครึง่ เดียวเท่านัน้ ที่มีงานทาสอดคล้องกับระดับการศึกษา ส่วนที่เหลือมีทงั้
การศึกษาสูงเกินไปหรือต่าเกินสาหรับงานที่กาลังทาอยู่
คนทางานในกลุ่มประเทศรายได้สงู (High income) มีแนวโน้มมีงานที่ตรงกับระดับการศึกษา
ประมาณร้อยละ 60, กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบน (Upper-middle income) ร้อย
ละ 52, กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง (Lower-middle income) ร้อยละ 43, ส่วน
กลุ่มประเทศรายได้ต่า (Low income) มีเพียงร้อยละ 25 เท่านัน้ ที่คนทางานมีระดับการศึกษา
ตรงกับงานของพวกเขา
แบบแผนในกลุ่มประเทศทีม่ ีรายได้ระดับต่าง ๆ
แม้วา่ ระดับการศึกษาที่สงู เกินไปหรือต่าเกินไปไม่ตรงกับงานพบได้ในทุกประเทศ แต่กม็ ีแบบ
แผนที่แตกต่างกันเมื่อจาแนกกลุม่ ประเทศตามระดับรายได้ โดย 'ระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่
ตรงกับงาน' (มีระดับการศึกษาต่ากว่าที่จาเป็ นสาหรับงานของตน) พบได้แพร่หลายในกลุ่ม
ประเทศรายได้ต่า ในขณะที่ 'ระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงาน' (มีระดับการศึกษาสูง
กว่าที่จาเป็ นสาหรับงานของตน) มักจะแพร่หลายในกลุ่มประเทศรายได้สงู
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ในกลุ่มประเทศรายได้สงู และรายได้ปานกลางระดับบน ประมาณร้อยละ 20 ของคนทางาน
ทัง้ หมดมีระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงาน ส่วนกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง
อยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 12.5 ในขณะที่กลุ่มประเทศรายได้ต่าจะน้อยกว่าร้อยละ 10 ทัง้ นีส้ ดั ส่วน
คนทางานที่มีระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงานในกลุ่มประเทศรายได้สงู มีแนวโน้มว่าจะ
ถูกขับเคลื่อนโดยกาลังแรงงานที่ได้รบั การศึกษาในระดับที่ค่อนข้างสูง
ILO พบว่าระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงานในระดับหนึง่ จะเกิดขึน้ เสมอ เนื่องจาก
คนทางานยอมทางานที่ต่ากว่าระดับการศึกษา ในด้านหนึ่งคนทางานเลือกทาเพราะมีขอ้ ดี
สาหรับตนเองเช่น ปริมาณงานและความเครียดเกี่ยวกับงานน้อยลง ความสมดุลในการใช้ชีวิต
กับการทางานที่เพิ่มขึน้ การคุม้ ครองทางสังคมที่ดีขึน้ เวลาเดินทางสัน้ ลง เป็ นต้น แต่ในด้าน
หนึ่งคนทางานต้องยอมทางานที่ต่ากว่าระดับการศึกษาเพราะขาดประสบการณ์ในการทางาน
สาหรับคนทางานเหล่านีบ้ างคน ระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงานนัน้ อาจเป็ นเพียง
สถานการณ์ช่วั คราวเท่านัน้
อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ท่กี าลังแรงงานมีระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงาน มา
จากการบิดเบือนของตลาดแรงงานที่สร้างความต้องการคนทางานที่มีการศึกษาระดับสูงเกิน
ความต้องการ มีแนวโน้มที่อาจจะเป็ นปั ญหาในระยะยาวได้ ILO แนะนาว่ารัฐบาลควรมี
นโยบายแทรกแซงเพื่อแก้ปัญหานี ้
ส่วนระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรงกับงาน ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ามีสดั ส่วนสูงถึงประมาณ
ร้อยละ 70 สัดส่วนนีค้ ล้ายคลึงกับกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง ที่ประมาณร้อยละ
46 ในขณะที่กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบนและรายได้สงู จะอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 20
ข้อมูลของ ILO ยังแสดงให้เห็นว่าคนทางานที่ถกู ว่าจ้าง (มีนายจ้าง) มีแนวโน้มทางานที่
เหมาะสมกับระดับการศึกษามากกว่าผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่
ประเทศรายได้ต่า โดยผูป้ ระกอบอาชีพอิสระมีสดั ส่วนระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรงกับงาน
ที่สงู ขึน้ มาก
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ปั ญหาจากระดับการศึกษาทีส่ งู และต่าเกินไปไม่ตรงกับงาน
สาเหตุหลักของระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรงกับงาน คือจานวนแรงงานที่เป็ นที่ตอ้ งการและ
มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้องการในตลาดแรงงานมีจานวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศที่มีรายได้ต่า แต่คนทางานที่ระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรงกับงานเหล่านีบ้ างคน
อาจยังคงสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง เพราะพวกเขาได้รบั ทักษะที่จาเป็ นผ่านการฝึ กอบรม
ประสบการณ์ และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เป็ นต้น
ทัง้ 'ระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรงกับงาน' และ 'ระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงาน'
อาจส่งผลเสียในด้านค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย ทัง้ สาหรับคนทางาน นายจ้าง และสังคม
โดยรวม โดยระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงานอาจส่งผลให้คนทางานได้รบั ค่าจ้างต่าลง
ความพึงพอใจในงานลดลง สูญเสียแรงจูงใจ อัตราว่างงานสูงขึน้ และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนด้านการศึกษาของรัฐลดลง ในทางกลับกันระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรงกับงาน อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลิตภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรม
นอกจากนีค้ นทางานที่ระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรงกับงานจานวนมากยังต้องดิน้ รนเพื่อ
เปลี่ยนจากการทางานในเศรษฐกิจนอกระบบไปสู่เศรษฐกิจในระบบ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
ที่จาเป็ นสาหรับงานในภาคส่วนเศรษฐกิจในระบบ ระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรงกับงานยัง
เป็ นอุปสรรคขัดขวางคนทางานจากการย้ายจากอุตสาหกรรมที่ได้รบั ค่าจ้างต่าไปสู่งานที่ได้
ค่าตอบแทนดีกว่าในภาคบริการอีกด้วย และจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทงั้ ระบบอัตโนมัตแิ ละระบบดิจิทลั คนทางานที่ระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรง
กับงานมีความเสี่ยงที่จะตกงานมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
'ผู้หญิง' ในกลุ่มประเทศรายได้สูงมีแนวโน้มระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงาน
ส่วนในกลุ่มประเทศรายได้ต่ามีแนวโน้มระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรงกับงาน
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เมื่อพิจารณาข้อมูลแยกตามเพศ จะพบว่าทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายต่างประสบปั ญหาในการหางาน
ที่ตรงกับระดับการศึกษาเหมือนกัน อย่างไรก็ตามในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สงู ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระหว่างสองเพศในแง่ของการจับคู่ระหว่างงานที่เหมาะสมกับระดับ
การศึกษา ส่วนผูห้ ญิงในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ากว่านัน้ มีโอกาสน้อยกว่าผูช้ ายที่จะมีงานที่
สอดคล้องกับระดับการศึกษาของพวกเธอ
ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สงู สัดส่วนคนทางานที่มีระดับการศึกษาสูงเกินไปไม่ตรงกับงานของ
ผูห้ ญิงจะสูงกว่าผูช้ าย ส่วนในกลุม่ ประเทศรายได้ปานกลางระดับบนไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญ และในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่า ผูห้ ญิงมักจะมีระดับการศึกษาต่าเกินไปไม่ตรง
กับงาน
ทัง้ นีแ้ บบแผนในกลุ่มประเทศที่มรี ายได้ตา่ งกันนัน้ เป็ นไปอย่างเฉพาะตัว โดยเมื่อประเทศใด ๆ
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึน้ ผูห้ ญิงที่มีการศึกษาดีจานวนมากมักจะจบลงด้วยการ
ทางานที่ต่ากว่าระดับการศึกษาของพวกเธอ อย่างไรก็ตามผูห้ ญิงบางคนอาจยอมรับงาน
ดังกล่าวเพราะมีขอ้ ดีเฉพาะ (ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้ เช่น ปริมาณงานและความเครียด
เกี่ยวกับงานน้อยลง ความสมดุลในการใช้ชีวติ กับการทางานที่เพิม่ ขึน้ การคุม้ ครองทางสังคม
ที่ดีขึน้ เวลาเดินทางสัน้ ลง เป็ นต้น) ILO แนะนาว่าเพื่อลดจานวนผูห้ ญิงที่มีระดับการศึกษาสูง
เกินไปไม่ตรงกับงานในตลาดแรงงาน ภาครัฐอาจจาเป็ นต้องมีนโยบายส่งเสริมการกระจาย
ความรับผิดชอบสาหรับงานบ้านและการดูแลครอบครัวอย่างเท่าเทียมกันระหว่างชายและ
หญิง ปรับปรุงการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกในการดูแลเด็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสมดุล
ระหว่างการใช้ชีวิตและการทางานที่ดีขึน้
ILO ระบุวา่ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 อาจมีผลกระทบต่อสัดส่วนการมีงานทาที่ไม่ตรง
กับระดับการศึกษาของผูห้ ญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูห้ ญิงที่มีระดับการศึกษาต่า เนื่องจากพวก
เธอมักจะกระจุกตัวอยูใ่ นอุตสาหกรรมบริการที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
เนื่องจากมีแนวโน้มที่พวกเธอจะต้องดูแลเด็กมากกว่าผูช้ าย
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แม้จะมีแนวโน้มว่าสัดส่วนการจับคู่งานที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาสาหรับผูห้ ญิงจะลดลง
แต่ผหู้ ญิงจานวนมากยังต้องย้ายไปทางานนอกเวลา ตกงาน หรือออกจากตลาดแรงงานโดย
สิน้ เชิง ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา สัดส่วนของผูห้ ญิงที่มีงานเหมาะสมกับระดับการศึกษา
ลดลงจาก ร้อยละ 60.2 ในปี 2562 เหลือ ร้อยละ 57.1 ในปี 2563 ส่วนในสาธารณรัฐโดมินกิ นั
ซึ่งอาศัยภาคการท่องเที่ยวเป็ นหลัก ก็พบว่าสัดส่วนของผูห้ ญิงที่มงี านเหมาะสมกับระดับ
การศึกษาลดลงในปี 2563 ในขณะผูช้ ายกลับมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้
ทีม่ าข้อมูล
Only half of workers worldwide hold jobs corresponding to their level of education
(Valentina Stoevska, ILO Department of Statistics, 17 September 2021)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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ญี่ปุ่นหวังผลักดันให้พนักงานชายใช้สิทธิ์ลางาน
เพื่อเลี้ยงดูบุตร 30% ภายในปี 2568

รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนให้พนักงานชายใช้สิทธิ์ 'ลางานเพื่อดูแล
บุตร' ทั่วประเทศให้ได้ 30% ภายในปี 2568 แก้ไขกฎหมายเพื่อกระตุ้นให้
ผู้ชายลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรมากขึ้น | ที่มาภาพประกอบ: depokom
(Pixabay License)
ในอดีตวัฒนธรรมการทางานอย่างเอาจริงเอาจัง ทาให้ผชู้ ายญี่ปนุ่ มักไม่ค่อยลางานเพื่อเลีย้ งดู
บุตร โดยมีฐานคิดที่ว่าเพื่อไม่ให้เป็ นภาระกับเพื่อนร่วมงานขณะที่พวกเขาไม่อยู่ แต่ในช่วงไม่กี่
ปี ท่ผี ่านมาแนวคิดนีก้ ลับเปลี่ยนไปอย่างสิน้ เชิง ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการสารวจ Asahi Shimbun ในปี งบประมาณ 2563 พบว่าพนักงานชายใน 42 บริษัท
จากบริษัทชัน้ นา 100 แห่งของประเทศ มีอตั ราส่วนใช้สิทธิ์ลางานเพื่อดูแลบุตรเกิน ร้อยละ 30
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แล้ว และสัดส่วนนีย้ ิ่งเพิ่มขึน้ ไปอีกในบริษัทชัน้ นา 20 แห่ง ที่มีอตั ราส่วนสูงถึงร้อยละ 70 เลย
ทีเดียว
ทัง้ นีร้ ฐั บาลญี่ปนุ่ ได้ตงั้ เป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนนีใ้ ห้สอดคล้องกันทั่วประเทศ จากเพียง ร้อย
ละ 12.65 ในการสารวจกระทรวงแรงงานเมื่อปี 2563 ให้เพิ่มขึน้ เป็ น ร้อยละ 30 ภายในปี
2568
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจชัน้ นากลับให้ระยะเวลาเฉลี่ยของการลางานเพื่อเลีย้ งดูบตุ รรวมได้เพี ยง 23 วัน ในแต่ละกรณีเท่านัน้ แม้วา่ จะมีพนักงานชายที่เข้าเกณฑ์ในสัดส่วนที่สงู ที่จะใช้ประโยชน์
จากสวัสดิการนี ้
ผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับปั ญหาด้านแรงงานตัง้ ข้อสังเกตว่านายจ้างจะอยู่ในสถานการณ์ท่ที งั้ 2
ฝ่ ายได้ประโยชน์ หากอนุญาตให้พนักงานชายลางานเพื่อเลีย้ งดูบุตรได้อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ขึน้ ไป
ในการสารวจเมื่อเดือน พ.ย. 2564 Asahi Shimbun ได้สอบถามบริษัทจานวนหนึ่งว่าพนักงาน
ชายมีสิทธิ์ลางานเพื่อดูแลบุตรสัดส่วนในเท่าไร และให้เวลาโดยเฉลี่ยกี่วนั มีบริษัท 6 แห่ง ระบุ
ว่าพนักงานชายของพวกเขาทุกคนมีสิทธิ์ลาเพื่อเลีย้ งดูบตุ ร
Sekisui House Ltd. บริษัทที่อยูอ่ าศัยในโอซาก้า เป็ น 1 ใน 6 ของบริษัทที่กล่าวไป บริษัทฯ
ระบุว่าเวลามีวนั ลาให้พนักงานชายดูแลบุตรทัง้ หมด 31 วัน และเรียกร้องให้พนักงานชายลา
งานเพื่อใช้สิทธิ์นอี ้ ย่างเต็มที่
โยชิฮิโร นาคาอิ ประธาน Sekisui House Ltd. กล่าวว่า "เป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ ที่พวกเขาต้อง
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลูก ๆ ของพวกเขาเกิดมา ..
ความหวังของผมคือการลางานเพื่อเลีย้ งดูบตุ รจะไม่จบลงเพียงชั่วคราว"
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ส่วนที่ Nippon Telegraph and Telephone Corp. ยักษ์ใหญ่ดา้ นโทรคมนาคมของญี่ปนุ่ มี
พนักงานชายใช้สิทธิ์ลางานเพื่อดูแลบุตรมากถึงร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย 51 วัน เลยทีเดียว
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังจัดให้มกี ารฝึ กอบรมแก่พนักงานชายที่ลางานดังกล่าว
ธุรกิจภาคการเงินประสบความสาเร็จอย่างน่าทึง่ ในการประกันว่าพนักงานชายจะใช้สิทธิ์ลา
งานเพื่อดูแลบุตร โดยมีตวั เลขเกิน ร้อยละ 90 เป็ นส่วนใหญ่ บริษทั Nippon Life Insurance
Co. ประกาศว่าพนักงานชายที่มบี ตุ รได้ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลีย้ งดูบตุ รครบทุกคนเป็ นเวลา 8 ปี
ติดต่อกันจนถึงปี งบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
ซาโตชิ อาซาชิ ผูจ้ ดั การอาวุโสของบริษัทฯ กล่าวว่า "เราสนับสนุนให้พ นักงานชายของเราลา
เพื่อดูแลบุตรได้ โดยพนักงานใหม่จะสามารถลาได้ 1 สัปดาห์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่
ไม่ทาให้พวกเขารูส้ กึ เฉยเมยหรือกังวลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสวัสดิการนี"้
แต่กระนัน้ หลายบริษัทในภาคการเงิน มีระยะเวลาการลางานของพนักงานชายเพื่อเลีย้ งดูบตุ ร
โดยเฉลี่ยไม่ถึง 10 วัน และในกรณีของ Nippon Life ก็ลาได้แค่เพียง 8 วันเท่านัน้
ส่วนบริษัทในภาคการผลิต พนักงานชายมักจะได้วนั ลาเพื่อดูแลเด็กนานขึน้ มากกว่าครึง่ ของ
บริษัท 30 แห่งที่ Asahi Shimbun สารวจนัน้ มีระยะเวลาการลาเฉลี่ย 30 วันขึน้ ไป แต่ในทาง
กลับกันพนักงานชายในภาคการผลิตมีอตั ราการใช้สิทธิ์ลางานเพื่อดูแลบุตรที่ต่ามาก หลาย
บริษัทใช้สิทธิ์ต่ากว่า ร้อยละ 20 และบางบริษัทตัวเลขเป็ นเพียงหลักเดียว
การสารวจของ Asahi Shimbun ยังพบว่าบริษัทในภาคส่วนต่าง ๆ ระบุว่าพวกเขามีสวัสดิการ
อื่น ๆ นอกเหนือจากที่รฐั บาลกาหนด เพื่อช่วยให้พนักงานชายลางานเพื่อการดูแลบุตรได้งา่ ย
ขึน้
ทัง้ นีก้ ารแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดูแลบุตรและการลาเพื่อดูครอบครัวในญี่ปนุ่ จะมีผลบังคับ
ใช้เป็ นระยะ ๆ โดยจะเริ่มตัง้ แต่ปี 2565 เพื่อกระตุน้ ให้ผชู้ ายลาเพื่อเลีย้ งดูบตุ รมากขึน้
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โดยตัง้ แต่เดือน เม.ย. 2565 เป็ นต้นไป ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องขอให้พนักงานทัง้ ชายและหญิงแจ้ง
เรื่องการคลอดบุตรหรือการตัง้ ครรภ์ (ของคู่สมรส) ไม่วา่ พวกเขาจะตัง้ ใจลาเพื่อดูแลบุตร
หรือไม่ก็ตาม โดยจะทาเป็ นกรณี ๆ ไป และตัง้ แต่เดือน ต.ค. 2565 เป็ นต้นไป พนักงานชาย
สามารถลางานเพื่อเลีย้ งดูบตุ รได้ทนั ทีถึง 4 สัปดาห์ หลังภรรยาคลอดบุตร
"ภายใต้กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนี ้ ผูช้ ายจะได้ลางานเพื่อดูแลเด็กมากขึน้ และเป็ นเวลาที่นาน
ขึน้ ด้วย" มานาบุ สึคาโกชิ ผูอ้ านวยการของ Fathering Japan ซึง่ เป็ นกลุ่มไม่แสวงหาผลกาไร
ที่ให้ความช่วยเหลือผูช้ ายที่ลางานเพื่อดูแลบุตร กล่าว "ทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชาและนายจ้างต้อง
บังคับใช้กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างตรงไปตรงมา เพื่อที่จะไม่สง่ ผลให้เกิดการล่วงละเมิด
และผลเสียอื่น ๆ ตามมา"
สึคาโกชิ เชื่อว่าพนักงานชายควรลาเพื่อเลีย้ งดูบตุ รอย่างน้อย 2 สัปดาห์ "เมื่อการลางานนัน้ มี
ค่ามาก การบังคับให้ภาคธุรกิจต้องหาวิธีต่าง ๆ ในฐานะองค์กร ในการตรวจสอบขัน้ ตอนการ
ทางาน ปฏิรูปรูปแบบการทางาน และส่งเสริมการทางานเป็ นทีม" เขากล่าว "การทาเช่นนีจ้ ะ
ช่วยยกระดับความแข็งแกร่งขององค์กรโดยรวม"
ทีม่ า
More than 30% of dads now choose to take parental leave (SHIMPEI DOI, The Asahi
Shimbun, 8 January 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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ทุกข์คนทำงาน

เตือนฟรีแลนซ์ในสหรัฐฯ ระวัง 'งานหลอกลวง' ที่
มิจฉาชีพเสนองานทางไกลรายได้สงู ให้

เตือนฟรีแลนซ์ในสหรัฐฯ ระวัง 'งานหลอกลวง' ที่มิจฉาชีพเสนอ
'งานทางไกล' รายได้สูงให้ พบปี 2563 มีเหยื่อเกือบ 14 ล้านคน
มูลค่าความสูญเสียรวมประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ฯ | ที่มา
ภาพประกอบ: Pxhere (CC0 Public Domain)
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จากปรากฏการณ์ 'การลาออกครัง้ ใหญ่' (Great Resignation) ทาให้ผปู้ ระกอบการต่าง
แข่งขันกันควานหาคนทางานในตลาดแรงงาน ส่งผลให้ปี 2565 นีถ้ ือเป็ นปี แห่งโอกาสทองที่
ผูค้ นในที่ต่างๆ สามารถรับ 'งานทางไกล' (Remote Working) จากที่บา้ น โดยเฉพาะ 'ฟรี
แลนซ์' ทัง้ นีส้ ื่อ Business Insider ได้ศกึ ษาการลงประกาศรับสมัครงานออนไลน์ท่กี ล่าวถึง
งานทางไกล พบว่าเพิ่มขึน้ เกือบ 3 เท่าใน 20 ประเทศ ระหว่างเดือน ม.ค.2563-ก.ย. 2564
แต่ก่อนที่จะรับงานทางไกลนัน้ ก็มีขอ้ ควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็ นเหยื่อของ 'งาน
หลอกลวง' (Job Scams) ที่มจิ ฉาชีพพยายามล่อหลอกผูค้ นไว้ดว้ ยเช่นกัน
หน่วยงาน Better Business Bureau (BBB) ของสหรัฐอเมริกา ได้เตือนว่าการหลอกลวงผูห้ า
งานกาลังเพิม่ ขึน้ ในตลาดงาน ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ว่นุ วาย การหลอกลวง
มักจะมุ่งเป้าไปที่ผหู้ างานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เช่น Indeed ด้วยการประกาศรับสมัครงานที่
ให้ผรู้ บั งานเป็ นฝ่ ายจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าเองก่อน ซึ่งบ่อยครัง้ มิจฉาชีพเหล่านีจ้ ะอ้างชื่อบริษัท
ใหญ่ๆ ที่มีช่อื เสียง เพื่อให้การหลอกลวงของตนดูนา่ เชื่อถือ
มิจฉาชีพพยายามต้มตุ๋นเหยื่อที่ตอ้ งการทางานทางไกลด้วยค่าตอบแทนสูง ข้อมูลในปี 25612562 ที่ BBB ทาการเฝ้าติดตามพบว่าตัวเลขการหลอกลวงเพิม่ ขึน้ ส่วนมูลค่าความสูญเสียที่
รายงานต่อ FBI เกี่ยวกับการหลอกลวงการจ้างงานนีเ้ พิ่มขึน้ ร้อยละ 27 ระหว่างปี 2561-2563
และการร้องเรียนต่อศูนย์ต่อต้านการทุจริตของแคนาดา (Canadian Anti-Fraud Center)
เพิ่มขึน้ เกือบ 2 เท่า ในปี 2563 มีเหยื่อเกือบ 14 ล้านคน มูลค่าความสูญเสียรวมประมาณ 2
พันล้านดอลลาร์ฯ
ในช่วงปี 2563-2564 งานทางไกลเป็ นที่ดงึ ดูดใจอย่างมากสาหรับคนหางาน ในขณะที่การ
ระบาดของ COVID-19 กาลังเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ รายงานจากเว็บไซต์ Indeed และองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พบว่ามีประกาศรับสมัครงานงานทางไกล
เพียงร้อยละ 2.5 ในเดือน ม.ค. 2563 แต่เมื่อล่วงมาถึงเดือน ก.ย. 2564 กลับเพิ่มขึน้ ถึง ร้อยละ
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7.5 การโพสต์รบั สมัครงานเหล่านีส้ ่วนใหญ่กระจุกตัวในงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
การตลาด และการสื่อสาร
การศึกษาโดย Business Insider ในปี 2564 พบว่าร้อยละ 37 ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ไม่มี
งานทา ต้องการความยืดหยุ่นจากการทางานระยะไกล ในช่วง 7 เดือนสุดท้ายของปี 2564
คนงานลาออกจากงานในอัตราที่ใกล้เคียงสถิติสงู สุด รวมแล้วกว่า 38 ล้านคน ผูค้ นที่ลาออก
ให้เหตุผลต่างๆ เช่น ต้องการค่าจ้างเพิม่ และลดความเสี่ยงจาก COVID-19 เป็ นต้น แม้วา่ การ
ระบาดใหญ่ในปี 2564 จะผ่อนคลายลงหลังจากมีการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวาง แต่การโพสต์
รับสมัครงานงานทางไกลก็ยงั คงมีอยู่มากมาย
ลอรี่ โอเบอร์เมเยอร์ กราฟิ กดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์ท่สี ญ
ู เสียงานไปเป็ นจานวนมากในช่วงการ
ระบาดใหญ่ของ COVID-19 เธอก็พยายามมองหางานที่ประกาศในออนไลน์เสมอ
เมื่อ[ผูท้ ่อี า้ งตัวว่าเป็ น]บริษัทก่อสร้างแห่งหนึง่ ติดต่อเธอเกี่ยวกับงานด้านกราฟิ ก พวกเขาบอก
กับเธอว่าเธอได้งานนี ้ แต่ก่อนอื่นเธอจะต้องโอนเงินค่าอุปกรณ์ให้พวกเขาก่อน
"พวกเขาบอกว่าจะส่งอุปกรณ์เช่นเครื่องแมคมาให้ฉนั ไว้ทางานระยะไกล" โอเบอร์เมเยอร์กล่าว
หลังจากการค้นข้อมูล เธอจึงตระหนักว่านี่คือกระบวนการเสนองานหลอกลวงให้เธอโดย
มิจฉาชีพ
รีเบคก้า ฟี นกิ ซ์ โฆษกของ BBB ระบุว่าหากคุณได้รบั งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าไปยัง
สถานที่อื่น (Re-Shipping) นั่นอาจเป็ นงานหลอกลวง เพราะบริษทั ส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ จะ
จัดส่งสินค้าเอง ซึ่งงานลักษณะ Re-Shipping นีเ้ ป็ นหนึง่ ในกลโกงที่ BBB กาลังติดตามอยู่
ทีม่ า
Watch out for fake employers promising high paying work-from-home jobs (John
Matarese, ABC 10News, 3 January 2022)
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Job switchers beware: Some high-paying, remote jobs are scams (Jason Lalljee,
Business Insider, 3 January 2022)
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เมื่อ 'ผู้หญิง' ก้าวสู่การเป็น 'เจ้านาย' ในโลกของผู้ชาย:

บทบันทึกจากผู้ประกอบการหญิงในทาจิกิสถาน

ผู้ก่อตั้ง 'Atlas Taxi, Good Taxi' ธุรกิจแท็กซี่เพียงหนึ่งเดียวที่มี
ผู้หญิงเป็นเจ้าของในเมืองหลวงของ 'ทาจิกิสถาน' เขียนบทบันทึกว่า
ด้วยการก้าวสู่การเป็น 'เจ้านาย' ในประเทศที่มีประเพณีและกฎเกณฑ์
ไม่เอื้อต่อผู้หญิงมากนัก | ที่มาภาพ: Nozim Kalandarov (อ้างใน
ILO Voices)

วารสารคนทำงาน มกราคม 2565 หน้า 26

'ทาจิกิสถาน' ประเทศในเอเชียกลาง ที่ได้รบั เอกราชภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซ
เวียต ประชาชนในประเทศส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ 96.7 แม้ทาจิกิสถานอาจ
เป็ นตลาดขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 9 ล้านคน แต่ประเทศแห่งนีก้ าลังพยายามวางตาแหน่ง
ตนเองใหม่ให้เป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้าและขนส่งในเอเชียกลาง
แต่จวบจนถึงปั จจุบนั ทาจิกิสถานมีประเพณีและกฎเกณฑ์ไม่เอือ้ ต่อผูห้ ญิงมากนัก รวมทัง้
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานของผูห้ ญิงก็ค่อนข้างต่า และจากข้อมูลของธนาคารโลก
(World Bank) พบว่าประมาณร้อยละ 69 ของผูห้ ญิงวัยทางานไม่ได้ทางานเพื่อรับค่าจ้าง
นอกจากนีร้ อ้ ยละ 49 ของหญิงสาวในทาจิกิสถานอายุ 15-24 ปี ไม่ได้รบั การศึกษา การจ้าง
งาน หรือการฝึ กอบรม (ตกอยู่ในภาวะ NEETs)
แต่ดงั ที่กล่าวไปแล้วว่าทาจิกิสถานกาลังมุง่ ไปสู่การเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและขนส่งของ
ภูมิภาค ซึ่งการให้บทบาทผูห้ ญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มากขึน้ ก็อาจจะเป็ นสิง่ ที่ไม่
สามารถปฏิเสธได้
'ILO Voices' อีกหนึง่ ช่องทางสื่อขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้นาเสนอ
เรื่องราวบทบันทึกของ 'ทักมินา บัคโรโนวา' (Takhmina Bakhronova) ผูป้ ระกอบการหญิงผู้
ก่อตัง้ Atlas Taxi, Good Taxi ในประเทศทาจิกิสถาน
ปั ญหามักเกิดขึน้ เมื่อผูห้ ญิงได้เข้าไปในโลกของผูช้ าย ผูช้ ายจะสงสัยว่า "เธอมาทาอะไรที่น่ี
ทาไมเธอไม่ทาอาหารหรือเย็บเสือ้ ผ้า" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาจิกิสถาน ซึง่ เป็ นประเทศที่มี
ประเพณีและกฎเกณฑ์ของครอบครัวที่ไม่เอือ้ ให้ผหู้ ญิงออกมาประกอบอาชีพนอกบ้านมากนัก
บัคโรโนวา เล่าว่าเมื่อเธอเปิ ดตัว 'Atlas Taxi, Good Taxi' บริการแท็กซี่แห่งเดียวที่มีผหู้ ญิง
เป็ นเจ้าของในดูชานเบ เมืองหลวงของทาจิกิสถาน ผูค้ นต่างบอกกับเธอว่า "คุณบ้าไปแล้ว"
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บัคโรโนวา จบระดับปริญญาในสาขาเศรษฐศาสตร์ เคยทางานที่กระทรวงเศรษฐกิจและการ
พัฒนา และต่อมาได้เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายขายอาวุโส จากนัน้ ก็ได้ทางานในโครงการที่ธนาคารโลก
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้นอ้ ย
"แม้ว่าฉันจะไม่เคยหยุดทางานเมื่อแต่งงานและมีลกู แต่การเป็ นเจ้าของธุรกิจนัน้ คงเป็ นไป
ไม่ได้" เธอกล่าว
แต่เมื่อ 7 ปี ท่แี ล้ว บัคโรโนวาเลิกกับสามี เธอกลายเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วที่ตอ้ งดูแลลูก 3 คน และ
เธอต้องการพิสจู น์ตวั เองต่อลูกๆ ว่าสามารถบรรลุสิ่งที่ตอ้ งการได้ แม้วา่ จะอยูใ่ นวงล้อมที่ผชู้ าย
เป็ นใหญ่กต็ าม
"ฉันเป็ นพ่อและแม่ในคนๆ เดียวกัน นี่อาจเป็ นสิง่ ที่กระตุน้ ให้ฉนั ลองเสี่ยงดู"
อุปสรรคแรกเริ่ม
ก่อนหน้านีบ้ คั โรโนวาเคยทางานให้กบั บริษัทแท็กซี่มาก่อนแล้ว 2-3 แห่ง เธอจึงมีประสบการณ์
ในอุตสาหกรรมนีม้ าบ้าง แต่เมื่อเริ่มธุรกิจโดยการเป็ นเจ้าของกิจการเอง ก็ได้พบว่าเธอกาลัง
ประสบปั ญหาในการเดินเข้าไปในโลกของผูช้ าย
"ปั ญหาของฉันเริ่มต้น ตัง้ แต่ฉนั รวมทีมคนขับแท็กซีเ่ ข้าด้วยกัน การที่ผชู้ ายขับรถมารับคาสั่ง
จากผูห้ ญิงนัน้ เป็ นเรื่องยาก เมื่อฉันให้คาแนะนา พวกเขาก็จะประท้วงเสียงดัง หรือเพียงแค่น่งิ
เงียบ หรือแสร้งทาเป็ นไม่ได้ยินอะไรเลย มันยากสาหรับฉันที่จะจัดการเรื่องแบบนี ้ ฉันกลัวว่า
จะไม่สามารถจัดการสถานการณ์นี ้ หรือสื่อสารแผนการพัฒนาของฉันให้กบั ทีมได้"
บัคโรโนวาเผชิญกับความเครียดมากมาย ทัง้ กลัวการแข่งขันอันดุเดือดในธุรกิจแท็กซี่ เพราะ
เธอเสี่ยงที่จะเปิ ดบริษัทแท็กซีใ่ นขณะที่มีบริษัทดังกล่าวอยู่สิบกว่าแห่งอยูแ่ ล้วในดูชานเบ
ไม่ได้เป็ นแค่ผู้หญิง ไม่ใช่แค่ผู้จัดการหญิง แต่ฉันเป็ นผู้บังคับบัญชา
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เธอได้รบั ความช่วยเหลือจากหลักสูตร 'Company and Idea' สาหรับผูป้ ระกอบการหญิง โดย
อิงจากโครงการ Start and Improve Your Business (SIYB) ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ซึง่ เป็ นโปรแกรมการฝึ กอบรมการจัดการธุรกิจที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ที่ช่วยให้
ผูป้ ระกอบการรายย่อยสามารถเริ่มต้นและขยายธุรกิจของตน เพื่อให้ทงั้ หญิงและชายสามารถ
เข้าถึงการจ้างงานที่ดีได้มากขึน้
พี่เลีย้ งจากโครงการ SIYB ได้ให้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเป็ นเจ้านายของธุรกิจที่มีผชู้ ายอยู่
ภายใต้บงั คับบัญชาแก่บคั โรโนวาว่าควรปฏิบตั ติ นอย่างไร
"พี่เลีย้ งสอนฉันถึงวิธีการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ดังนัน้ หลังจากฟั งและพูดคุยกับพวกเขา ฉัน
จึงมั่นใจตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็ นแค่ผหู้ ญิง ไม่ใช่แค่ผจู้ ดั การหญิง แต่ฉนั เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา วิธีนี ้
จะช่วยเปลี่ยนความคิดของผูห้ ญิงที่ดแู ลงานของผูช้ ายในโลกของผูช้ าย มันบังคับให้คณ
ุ ต้องมี
ความยุตธิ รรมและช่วยฝึ กฝนคุณให้ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน จากนัน้ พวกเขาก็จะรับฟั งคุณ
เอง" บัคโรโนวากล่าว
ธุรกิจของบัคโรโนวาเริม่ ด้วยทีมงาน 5 คน แต่ทกุ วันนีเ้ ธอมีพนักงาน 12 คน ที่สานักงานใหญ่
มีคนขับแท็กซี่กว่า 300 คน และมีแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือทัง้ สาหรับทัง้ ลูกค้าและผูข้ บั ขี่
พนักงานของเธอทุกคนมีสญ
ั ญาจ้างงานอย่างเป็ นทางการ มีเวลาทางานตามกฎหมายแรงงาน
มีสิทธิได้รบั วันหยุดประจาปี และสามารถลาป่ วยได้
"คนขับคือพันธมิตรของเรา เราจัดการแข่งขันทุกเดือนเพื่อกระตุน้ ให้พวกเขาให้บริการที่ดีขึ น้
ซึ่งช่วยให้พวกเขาพัฒนาทัศนคติท่ดี ีและเข้าใจว่าพวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งของทีม" บัคโรโนวา
กล่าว
คืนกาไรให้แก่สงั คม
นอกจากนีธ้ ุรกิจของบัคโรโนวาก็มีกิจกรรมคืนกาไรให้แก่สงั คมอยูเ่ สมอ
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"ทาไมถึงมีคาว่า “Good Taxi” ในชื่อบริษัท? ตัง้ แต่ฉนั ยังเป็ นเด็ก ฉันต้องการช่วยเหลือเด็กที่
ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากครอบครัวยากจนที่ไม่สามารถจัดหาเสือ้ ผ้า อาหาร หรือ
การศึกษาให้พวกเด็กๆ ได้ เมื่อฉันเปิ ดตัว Atlas Taxi, Good Taxi ฉันตัดสินใจว่าบริษัทของฉัน
จะยืนเคียงข้างครอบครัวที่เปราะบางอยูเ่ สมอ" บัคโรโนวากล่าว
โดยธุรกิจของเธอมักจะเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลของบริษัทผ่านทางแอปพลิเค
ชันมือถือและหน้าโซเชียลมีเดียของบริษัท
ธุรกิจของบัคโรโนวา ได้จดั หาอาหารและช่วยจัดงานเฉลิมฉลองให้กบั เด็กๆ ในครอบครัวที่มี
รายได้นอ้ ยในวันส่งท้ายปี เก่าและวันเด็ก และยังได้ช่วยครอบครัวเหล่านัน้ จัดหาเครื่องแบบ
อุปกรณ์เครื่องเขียน และกระเป๋ านักเรียน เตรียมบุตรหลานให้พร้อมสาหรับการไปโรงเรียน
ยืนหยัดผ่านวิกฤตทีย่ ากลาบาก
แม้ธุรกิจของเธอจะได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 จนเกือบต้องปิ ดกิจการ แต่บคั โรโนวา ยัง
กัดฟั นดาเนินกิจการต่อ ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการส่วนหนึ่งมาเป็ นการจัดส่งยา
เสือ้ ผ้า และอาหารให้กบั ผูป้ ่ วย COVID-19
"ในปี 2563 เป็ นเรื่องยากสาหรับทุกคน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 เราสูญเสียลูกค้า
ไปกว่า 90% พนักงานของเราต้องลางานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง ไม่มคี าพูดใดสามารถอธิบายได้
ว่ามันยากแค่ไหน ครัง้ หนึ่งฉันคิดว่าทุกอย่างจะพังทลายและฉันคงต้องออกจากธุรกิจนีไ้ ป"
"แต่จากนัน้ เราจึงเปิ ดให้บริการจัดส่งยา เสือ้ ผ้า และอาหารให้กบั ผูป้ ่ วย COVID-19 บริการ
จัดส่งช่วยเราได้บา้ ง และเรายังร่วมมือกับบริษัทแท็กซี่อื่นๆ ดังนัน้ เราจึงสามารถอยู่รอดร่วมกั น
ได้" บัคโรโนวากล่าว
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บัคโรโนวา ระบุว่าหากย้อนไปเมื่อ 10 ปี ก่อน เธอคงไม่สามารถจินตนาการถึงจุดที่เธอยืนอยูใ่ น
ขณะนีไ้ ด้ การมีธุรกิจของตัวเองและการได้เป็ น 'นายหญิง' หรือ 'raisa' อย่างที่คนยกย่องในทา
จิกิสถาน
"ฉันรูว้ ่าเด็กผูห้ ญิงสามารถเคลื่อนภูเขาได้ แต่การเหมารวมและความกลัวต่อคาพูดของผูค้ น
บางครัง้ มักจะขวางทางพวกเธอ ดังนัน้ ผูห้ ญิงทุกคนควรเชื่อมั่นในตัวเอง" บัคโรโนวากล่าว
ทีม่ า
When a woman becomes boss in a man's world (Takhmina Bakhronova, ILO Voices,
13 January 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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ที่มาภาพปก: ILO (CC BY-NC-ND 2.0)
Covid-19 impact: 50% of global youth depressed, 17% out of jobs, says ILO
(Business Standard, 13 August 2020)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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