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พบผู้หญิงในสหรัฐฯ
ไม่อยากกลับมา
ทำงาน แม้วิกฤต
COVID-19 คลี่คลาย
บ้างแล้ว [หน้า 9]

รายงาน ILO ชี้ให้เห็น
ผลกระทบ COVID19 ต่อการจ้างงาน
ภาคท่องเที่ยว 5
ประเทศ [หน้า 14]

'ดินแดนที่กลืนกินแรงงาน'
รายงานตีแผ่การละเมิด
สิทธิด้านสุขภาพแรงงาน
ต่างชาติในภาคเกษตร
อิสราเอล [หน้า 20]

พบคนทำงานกะ
กลางคืนในอังกฤษ
ได้รับค่าแรงต่ำสัญญาจ้างไม่มั่นคง
[หน้า 24]
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รอบโลกแรงงาน
เจ้าหน้าทีด่ ับเพลิงในนิวยอร์ก ใช้การลา
ป่ วยประท้วงคาสั่งบังคับฉีดวัคซีน
เจ้าหน้าที่ดบั เพลิงในนครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา กว่า 2,300 คน ใช้วิธีการลา
ป่ วยเพื่อประท้วงคาสั่งบังคับฉีดวัคซีน
COVID-9 ที่จะมีผลตัง้ แต่ 1 พ.ย. 2021
นครนิวยอร์กบังคับลูกจ้างของรัฐทัง้ หมด
378,000 คน มิเช่นนัน้ จะถูกพักงานโดย
ไม่ได้รบั ค่าจ้าง และไม่อนุญาตให้ใช้การ
แสดงผลตรวจหาเชือ้ ไวรัสเป็ นลบแทนการ
ฉีดวัคซีน ยกเว้นผูม้ ีเหตุผลทางการแพทย์
และศาสนา ทัง้ นีน้ ายกเทศมนตรีนิวยอร์ก
เผยว่า ลูกจ้างรัฐประมาณ 9,000 คน จะถูก
พักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง และมี 12,000
คน ได้ย่ืนขอยกเว้นการฉีดวัคซีนแล้ว
ที่มา: Yahoo News, 2/11/2021
ท้องถิน่ ในแคนาดาไม่เห็นด้วยกับการ
บังคับให้บุคลากรการแพทย์เข้ารับการ
ฉีดวัคซีน COVID-19

รัฐออนแทรีโอและรัฐควิเบกในแคนาดา ไม่
เห็นด้วยกับการบังคับให้บคุ ลากรการแพทย์
เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยได้
ประกาศว่าจะไม่บงั คับให้บคุ ลากร
การแพทย์ตอ้ งฉีดวัคซีน เนื่องจากพิจารณา
แล้วเห็นว่าหากต้องเลิกจ้างเจ้าหน้าที่
จานวนมากที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน จะก่อให้เกิด
ความเสียหายกับระบบสาธารณสุข
ที่มา: Global News, 4/11/2021
ไปรษณียส์ หรัฐฯ ประเมินการบังคับฉีด
วัคซีนจะกระทบพนักงาน
มีการเปิ ดเผยรายงานของการไปรษณีย ์
สหรัฐฯ (U.S. Postal Service) ระบุว่าการ
บังคับฉีดวัคซีน COVID-19 อาจกระทบกับ
พนักงานการไปรษณียส์ หรัฐฯ 644,000 คน
ที่จะนาไปสู่ปัญหาด้านแรงงานและการขาด
งานในอัตราสูง โดยพนักงานบางส่วนอาจ
เลือกลาออกจากงาน ซึ่งอาจทาให้ธุรกิจการ
ไปรษณียห์ ยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อ
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ประสิทธิภาพการบริการรวมถึงทาให้
ปริมาณพัสดุและรายได้ลดลงด้วย

ผลกับพนักงานที่ทางานจากบ้านหรือ
ทางานด้านนอกอาคาร

ที่มา: Postal Time, 10/11/2021

บริษัทที่ฝ่าฝื นมาตรการดังกล่าว จะถูกโทษ
ปรับเกือบ 14,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการ
กระทาผิด 1 กรณี แม้ตอนนีย้ งั มีความไม่
ชัดเจนถึงการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว
แต่ทางเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานนีร้ ะบุ
ว่ามาตรการนีจ้ ะพุง่ เป้าไปที่บริษทั ที่ถกู
ร้องเรียนเป็ นหลัก ทาง OSHA เชื่อว่า
มาตรการนีจ้ ะช่วยชีวิตพนักงานกว่า 6,500
ราย และป้องกันการเจ็บป่ วยหนักจากโควิด
มากกว่า 250,000 รายในระยะ 6 เดือน
ข้างหน้าได้

ขีดเส้นตายบริษัทใหญ่ในสหรัฐฯ บังคับ
ฉีดวัคซีน-ตรวจเชือ้ COVID-19 กับ
พนักงานภายใน 4 ม.ค. 2022
รัฐบาลสหรัฐฯ ขีดเส้นตาย 4 ม.ค. 2022 ให้
บริษัทในอเมริกา ซึ่งมีพนักงานตัง้ แต่ 100
คนขึน้ ไป บังคับพนักงานให้ตอ้ งฉีดวัคซีนให้
ครบโดส หรือเลือกที่จะตรวจหาเชือ้
COVID-19 ทุกสัปดาห์
สานักงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
ของผูป้ ระกอบอาชีพ (OSHA) ระบุว่า
มาตรการนีจ้ ะมีผลกับพนักงานราว 84 ล้าน
คน ในบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ของ
สหรัฐฯ ให้ตอ้ งเลือกระหว่างบังคับพนักงาน
ฉีดวัคซีนให้ครบโดส หรือหากไม่ฉีดวัคซีน
จะต้องตรวจหาเชือ้ โควิดอย่างน้อย 1 ครัง้
ต่อสัปดาห์ และต้องสวมหน้ากากขณะอยู่
ในสานักงาน แต่ก็ยงั ให้สิทธิ์กบั พนักงานใน
การขอยกเว้นการฉีดวัคซีน ด้วยเหตุผลด้าน
สุขภาพหรือศาสนาได้ และมาตรการนีไ้ ม่มี

ด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดน ระบุใน
แถลงการณ์วา่ แม้ตนไม่ตอ้ งการให้มีการ
บังคับใช้มาตรการนีก้ ็ตาม แต่ยงั มีผคู้ นอีก
มากที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้ทกุ คน
รอดพ้นจากการระบาดของ COVID-19 ซึง่
มาตรการด้านวัคซีนเคยมีผลบังคับใช้มา
ก่อนกับโรคอื่น ๆ และว่าการผลักดันภาค
ธุรกิจให้มีมาตรการเรื่องวัคซีนจะไม่นาไปสู่
การปลดพนักงานจานวนมหาศาลหรือ
ภาวะขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใด
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ท่ามกลางความคาดหมายว่าจะมีการต่อสู้
ในชัน้ ศาลเกี่ยวกับมาตรการนี ้
ที่มา: VOA, 5/11/2021
โปรตุเกสผ่านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ห้ามนายจ้างติดต่อเรื่องงาน
กับพนักงานหลังเวลาเลิกงานปกติ
โปรตุเกส ผ่านกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่หา้ มนายจ้าง-หัวหน้างาน ติดต่อ
เรื่องงานถึงพนักงานหลังเวลาเลิกงานปกติ
โดยหากนายจ้าง-หัวหน้างานส่งข้อความถึง
พนักงานนอกเวลางาน จะเป็ นเรือ่ งที่ผิด
กฎหมายทันทีในโปรตุเกส นอกจากนี ้
นายจ้างต้องช่วยดูแลค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมาก
ขึน้ จากการต้อง Work From Home เช่น ค่า
ไฟ หรือค่าอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
ที่มา: Euronews, 11/11/2021
ไต้หวันเปิ ดให้นาเข้าแรงงานอินโดนีเซีย
อีกครั้งเป็ นชาติแรก หลังรัฐบาล
อินโดนีเซียรับประกันให้ความร่วมมือ
มาตรการป้ องกันโรคเต็มที่
11 พ.ย. 2021 กระทรวงแรงงานไต้หวัน
ประกาศ อนุญาตให้แรงงานอินโดนีเซียเดิน

ทางเข้าไต้หวันทางานได้ใหม่อีกครัง้ หลัง
ระงับการเดินทางมาตัง้ แต่ปลายปี 2020
อธิบดีกรมพัฒนากาลังแรงงาน กระทรวง
แรงงานไต้หวันกล่าวว่า ทัง้ สองฝ่ ายได้จดั
ประชุมออนไลน์เพื่อยืนยันความพร้อมใน
การปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันโรคที่ฝ่าย
ไต้หวัน ในที่ประชุมรัฐบาลอินโดนีเซีย
ยินยอมและรับประกันให้ความร่วมมือตาม
มาตรการป้องกันโรคที่ฝ่ายไต้หวันกาหนด
ทุกประการ คาดแรงงานอินโดนีเซียชุดแรก
ที่จะเดินทางมาถึงไต้หวันในวันที่ 23 พ.ย.
2021 นี ้
ทัง้ นี ้ ไต้หวันแบ่งช่วงการเดินทางของ
แรงงานต่างชาติออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงแรก
เดินทางก่อน 14 ธ.ค. 2021 เบือ้ งต้น ต้อง
ไปกักตัวที่สถานกักตัวของกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการ ซึ่งมีเพียง 1,700
เตียง จากนัน้ จะให้แรงงานต่างชาติชะลอ
การเดินทางชั่วคราว เพื่อให้ชาวไต้หวันได้
เดินทางกลับบ้านฉลองเทศกาลตรุษจีน
และในช่วงที่ 2 ตัง้ แต่ 15 ก.พ. 2022 เป็ น
ต้นไป สามารถไปกักตัวได้ท่โี รงแรมกักตัว
ทางเลือกได้ ดังนัน้ แรงงานชาติตอ่ ไปที่จะ
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อนุญาตให้เดินทางได้ ได้แก่แรงงานไทย คง
ต้องรอช่วงที่ 2 หลัง 15 ก.พ. 2022 เป็ นต้น
ไป จึงจะมีโอกาสเดินทางเข้าไต้หวันได้
ตามปกติและจานวนมาก
ที่มา: Radio Taiwan International,
12/11/2021
ศาลแรงงานเยอรมันตัดสินให้
แพลตฟอร์มส่งอาหารต้องจัดหา
จักรยานและโทรศัพท์มือถือให้กับ
พนักงาน
ศาลแรงงานเยอรมันตัดสินให้แพลตฟอร์ม
ส่งอาหาร Lieferando ต้องจัดหาจักรยาน
และโทรศัพท์มือถือให้กบั พนักงาน หลังจาก
ที่พนักงานฟ้องร้อง Lieferando จัดหา
เครื่องมือที่จาเป็ นต่อการทางานให้ คา
ตัดสินนีจ้ ะครอบคลุมให้พนักงานส่งอาหาร
ในเยอรมนีมีสิทธิได้รบั จักรยานและ
โทรศัพท์มือถือจากบริษัทแพลตฟอร์ม และ
มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีท่ี
แพลตฟอร์มไม่จดั หาให้
ที่มา: Euronews, 15/11/2021

COVID-19 ทาให้เกิดการตกงานระยะ
ยาวมากขึน้ ในญี่ปุ่น
ข้อมูลของรัฐบาลญี่ปนุ่ แสดงให้เห็นว่าการ
ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
กาลังทาให้เกิดการตกงานระยะยาวมากขึน้
แนวโน้มดังกล่าวเกิดขึน้ แม้จานวนการ
ว่างงานโดยรวมของญี่ปนุ่ จะลดลงก็ตาม
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของ
ญี่ปนุ่ ระบุว่าจานวนเฉลี่ยรายเดือนของผูค้ น
ที่ว่างงานนานกว่า 12 เดือนนัน้ อยู่ท่ี
ประมาณ 660,000 คน ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน เพิ่มขึน้ 180,000 คน
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ท่แี ล้ว ในขณะที่
ยอดรวมของผูท้ ่ตี กงานในช่วงดังกล่าวอยู่ท่ี
1,910,000 คน ลดลง 110,000 คน ตัวเลข
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าราว 1 ใน 3 กาลัง
เผชิญการตกงานระยะยาว
กลุ่มสนับสนุนกลุ่มหนึ่งระบุวา่ ผูค้ นที่ตกงาน
จานวนมากตกอยู่ในภาวะยากจน รัฐบาล
ญี่ปนุ่ ได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่ผวู้ า่ จ้างเพื่อ
หลีกเลี่ยงการว่างงานที่เพิ่มจานวนขึน้ อย่าง
มาก อย่างไรก็ตาม ผูห้ างานได้รบั การเสนอ
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ให้เข้าทางานน้อยมาก เนื่องจากการระบาด
ใหญ่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปนุ่
ที่มา: NHK World, 18/11/2021
Apple ให้พนักงานกลับมาทางานที่
ออฟฟิ ศอีกครั้งในรูปแบบไฮบริดเริ่ม
ก.พ. 2022
มีการเปิ ดเผยเอกสารภายในของ Apple ที่
ส่งถึงพนักงานระบุถึงวันกลับมาให้พนักงาน
กลับมาทางานที่ออฟฟิ ศในวันที่ 1 ก.พ.
2022 ในรูปแบบ 'Hybrid Work Pilot' โดย
พนักงานจะต้องมาทางานที่ออฟฟิ ศ
ประมาณ 1-2 วันในเดือนก.พ. 2022
หลังจากนัน้ ในเดือน มี.ค. 2022 ก็จะเป็ น
การทางานที่ออฟฟิ ศ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์
อังคาร และพฤหัสบดี นอกจากนี ้ Apple จะ
เพิ่มจานวนวันที่พนักงานสามารถทางาน
จากระยะไกล (work remotely) จานวน 4
สัปดาห์ต่อปี
ที่มา: NBC News, 19/11/2021
บางฝ่ ายในออสเตรเลียวิตกเรื่องวีซ่า
เกษตรใหม่ทน่ี าเข้าแรงงานจากเอเชีย

มีการเกรงกันว่าโครงการวีซ่าใหม่ท่จี ะนา
แรงงานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มา
ทางานตามฟาร์มในออสเตรเลีย อาจส่งผล
กระทบต่อแรงงานที่ปรารถนาจะเดินทางมา
และมีทกั ษะพร้อมจากหมูเ่ กาะแปซิฟิก โดย
รัฐบาลออสเตรเลียกาลังเจรจากับบาง
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับ
โครงการวีซา่ เกษตรตัวใหม่นี ้ แต่ยงั ไม่ได้
ข้อสรุปสาหรับข้อตกลงกับประเทศหุน้ ส่วน
ที่จะร่วมโครงการนี ้
คาดกันว่าแรงงานจะเดินทางมาถึงยังฟาร์ม
ต่างๆ ในออสเตรเลียภายในไม่กี่เดือนนี ้ แต่
ยังคงมีขอ้ กังขาว่าโครงการวีซ่าใหม่นมี ้ ี
ความจาเป็ นหรือไม่ และหากจาเป็ น
โครงการนีจ้ ะส่งผลอย่างไรต่อประเทศหมู่
เกาะแปซิฟิก ต่อผูผ้ ลิตท้องถิ่น และต่อ
คนงานเอง
ผูอ้ านวยการศูนย์นโยบายการพัฒนา ตัง้
คาถามถึงความจาเป็ นที่จะต้องมองหา
คนงานนอกเหนือจากประเทศหมูเ่ กาะ
แปซิฟิก โดยระบุวา่ แม้จะมีปัญหาการขาด
แคลนแรงงานอย่างเห็นได้ชดั ในปี นี ้ แต่มนั
น่าขันที่จะแนะว่า วิธีท่ดี ีท่สี ดุ ในการจัดการ
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กับปั ญหาการขาดแคลนนัน้ คือการสร้างวี
ซ่าตัวใหม่ขึน้ มา เจรจาข้อตกลงใหม่กบั กลุ่ม
ประเทศใหม่ทงั้ หมด และนาคนงานเข้ามา
ส่วนตัวแทนกลุม่ อุตสาหกรรมผลิตฝ้ายแห่ง
ออสเตรเลีย กล่าวว่าในช่วง 5 สัปดาห์ท่ี
ผ่านมานัน้ ราว 80% ของผูส้ มัครงานกว่า
400 คนที่กาลังมองหางานผ่านแพลตฟอร์ม
Cotton Jobs Australia นัน้ ไม่มหี นังสือ
เดินทางของออสเตรเลีย ซึง่ หมายความว่า
พวกเขาอาจไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถเริ่ม
ทางานได้ทนั ที
ที่มา: SBS, 22/11/2021
ผู้หญิงเกาหลีใต้ทแี่ ต่งงานแล้วลาออก
จากงานถึง 17.4%
ข้อมูลจากสานักงานสถิตเิ กาหลีใต้ระบุว่า
ผูห้ ญิงอายุระหว่าง 15-54 ปี ที่ลาออกจาก
งานหลังแต่งงานมีจานวน 1.45 ล้านคน ใน
เดือน เม.ย. 2021 ลดลง 3.8% ในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2020 คิดเป็ นสัดส่วน 17.4%
ของผูห้ ญิงที่แต่งงานทัง้ หมด 8.32 ล้านคน
ทัง้ นีผ้ หู้ ญิงที่ตดั สินใจลาออกจากงาน
หลังจากแต่งงาน 43.2% ให้เหตุผลว่าเพื่อ

ทุ่มเทเวลาให้แก่การเลีย้ งลูก 27.4% บอก
ว่าเป็ นเพราะแต่งงานมีครอบครัวแล้ว
22.1% บอกว่าเป็ นเพราะตัง้ ครรภ์และ
คลอดบุตร โดยผูห้ ญิงอายุ 30-39 ปี เป็ น
กลุ่มที่ลาออกจากงานหลังแต่งงานมากที่สดุ
ตามด้วยอายุ 40-49 ปี
ที่มา: The Korea Herald, 23/11/2021
คนอเมริกันแห่เรียนขับรถบรรทุก
ท่ามกลางปั ญหาขาดแคลนคนขับ
ขณะนีอ้ เมริกากาลังเผชิญปั ญหาขาดแคลน
คนขับรถบรรทุกอย่างมาก โดยข้อมูลของ
ศูนย์ศกึ ษาการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานโลก
University of Southern California ชีว้ ่า
สหรัฐฯ กาลังขาดแคลนคนขับรถบรรทุกราว
80,000 คน
เวลานี ้ เศรษฐกิจอเมริกากาลังฟื ้ นตัวอย่าง
รวดเร็วจากการระบาด การใช้จา่ ยของ
ผูบ้ ริโภคเพิ่มขึน้ 15% จากปี ท่แี ล้ว และ
ปริมาณการผลิตสินค้าเพิม่ ขึน้ เกือบ 5%
ในขณะที่แรงงานอเมริกนั จานวนมากยังคง
ไม่กลับไปทางาน ทัง้ จากเหตุผลด้านความ
ปลอดภัยทางสุขภาพเพราะกลัวการติดเชือ้
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หรือการที่ยงั คงได้รบั ความช่วยเหลือในรูป
ของสวัสดิการการว่างงานจากรัฐบาลกลาง
ก็ตาม ทาให้เกิดปั ญหาขาดแคลนแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างรุนแรง
ที่ท่าเรือต่าง ๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เรือขนส่ง
สินค้าจานวนมากต้องลอยอยูก่ ลางทะเล
เป็ นเวลาหลายวันเพื่อรอขนถ่ายสินค้า
เนื่องจากคนงานและคนขับรถบรรทุกมีไม่
พอ โดยตัวเลขเฉลี่ยอยู่ท่ี 17 วัน
ด้วยเหตุนี ้ โรงเรียนสอนขับรถบรรทุกหลาย
แห่งจึงเต็มไปด้วยผูม้ าสมัครเรียนขับ
รถบรรทุก โดยเฉพาะผูท้ ่ตี อ้ งการยึดอาชีพ
ขับรถคอนเทนเนอร์ส่งสินค้าเป็ นระยะ
ทางไกลซึง่ มีรายได้สงู และมีงานรออยู่ทนั ที
ไม่ขาดสาย

ที่มา: สานักข่าวประชาไท

California Truck Driving Academy
เปิ ดเผยว่าตัง้ แต่ปี 2020 มีผมู้ าสมัครเรียน
ขับรถเพิ่มขึน้ เกือบ 20% ทาให้ตอ้ งเพิ่ม
ตารางการสอนในตอนกลางคืนด้วย ถึง
กระนัน้ ปั ญหาสาคัญที่สถาบันแห่งนีก้ าลัง
เผชิญอยู่กค็ ือ มีผสู้ อนขับรถบรรทุกไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
เช่นกัน
ที่มา: VOA, 24/11/2021
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เรื่องจากปก

พบผู้หญิงในสหรัฐฯ ไม่อยากกลับมาทำงาน แม้
วิกฤต COVID-19 คลี่คลายบ้างแล้ว

พบจำนวนผู้หญิงที่ทำงานหรือกำลังมองหางานในสหรัฐฯ ลดลง อัตรา
ว่างงานก็สูงขึ้น มีการวิเคราะห์ว่าพวกเธอยังไม่อยากกลับมาทำงานในช่วงนี้
เหตุผลทั้งจาก 'ภาวะหมดไฟในการทำงาน' และสถานการณ์วิกฤต COVID-19
ที่ยังไม่แน่นอน ทำให้พวกเธอต้องให้เวลากับครอบครัวก่อน | ที่มา
ภาพประกอบ: Street Lab อ้างใน National Governors Association (CC
BY-NC 4.0)
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ที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงวิกฤต COVID-19 พบว่าผูห้ ญิงได้สญ
ู เสียตาแหน่งงานไปเป็ นจานวน
มาก เนื่องจากภาคธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคระบาดนีม้ กั จะเป็ นภาคส่วนที่มีผหู้ ญิง
ทางานอยู่จานวนมาก แต่ในปั จจุบนั สถานการณ์วิกฤต COVID-19 ได้คลี่คลายลงอย่างมาก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื ้ นตัวอย่างรวดเร็วและบรรดาภาคธุรกิจก็ต่างประกาศรับสมัครงานใน
จานวนที่มากเป็ นประวัติการณ์ แต่จานวนผูห้ ญิงที่ทางานหรือกาลังมองหางานกลับลดลง
ตัง้ แต่เดือน ส.ค.-ก.ย. 2021 ในทางกลับกันผูช้ ายมีอตั ราการหางานที่เพิ่มมากขึน้
โดยอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ เมื่อเดือน ต.ค. 2021 ที่ผ่านมานัน้ พบว่าในภาพรวมแนวโน้ม
การว่างงานลดลงจากร้อยละ 4.8 เป็ นร้อยละ 4.6 แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะผูห้ ญิงแล้วพบว่า
อัตราการว่างงานกลับสูงขึน้ จากร้อยละ 4.2 เป็ นร้อยละ 4.4
ทัง้ นีม้ ีการวิเคราะห์ว่าผูห้ ญิงในสหรัฐฯ ต่างยังไม่อยากกลับมาทางานในช่วงนี ้ ไม่วา่ จะด้วย
ความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
ภาวะหมดไฟในการทางาน
การระบาดครัง้ ใหญ่ของ COVID-19 นีท้ าให้ผหู้ ญิงจานวนมากต้องแบกรับภาระที่มากเกินไป
ทัง้ การทางานหารายได้ให้แก่ครอบครัว การดูแลครอบครัว ทัง้ ลูก ๆ สามี หรือพ่อแม่ สหรัฐฯ
ต้องสูญเสียงานหลายสิบล้านตาแหน่งหลังการแพร่ระบาด
ในรายงาน Women in the Workplace 2021 ของ McKinsey & Co. แสดงให้เห็นว่าการ
ระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้สง่ ผลต่อผูห้ ญิงในตลาดแรงงานเป็ นอย่างมาก การสารวจ
พบว่า 1 ใน 3 ของผูห้ ญิงคิดที่จะออกจากงานในช่วงปี 2564 ซึง่ ในช่วงต้นของการระบาดเมื่อปี
2563 มีผหู้ ญิงเพียง 1 ใน 4 เท่านัน้ ที่คิดว่าจะลาออกจากงาน
รายงานนีย้ งั ระบุดว้ ยว่าผูห้ ญิงรูส้ กึ 'เหนื่อยล้า' หรือเผชิญ 'ภาวะหมดไฟในการทางาน'
(Burned Out) มากกว่าเมื่อปี 2020 และช่องว่างของเรื่องนีร้ ะหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ ายก็เห็นได้ชดั
เพราะในปี 2021 นี ้ ร้อยละ 42 ของผูห้ ญิงบอกว่าตนหมดไฟในการทางาน เมื่อเทียบกับร้อย
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ละ 32 ในปี 2020 ในขณะที่สาหรับผูช้ ายนัน้ ร้อยละ 35 ระบุว่ารูส้ กึ เบื่อหน่ายกับการทางาน
งานในปี 2021 เทียบกับ ร้อยละ 28 ในปี 2020
นาโอมิ เปญ่า วัย 41 ปี เป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างของคุณแม่เลีย้ งเดี่ยวที่ยงั ไม่อยากกลับไปทางาน
หลังวิกฤต COVID-19 ก่อนหน้านีเ้ ธอเคยเป็ นพนักงานประจาที่ทางานเต็มเวลาและเลีย้ งลูก 4
คน ควบคูก่ นั ไปด้วย แต่เมื่อ COVID-19 เริ่มระบาดในสหรัฐฯ เมื่อต้นปี 2020 การทางาน
ประจาพร้อมกับเลีย้ งลูก 4 คนไปด้วยกลายเป็ นเรื่องยาก และเธอต้องพบกับการตัดสินใจที่
ต้องเลือกระหว่าง 'ลูก' หรือ 'งาน'
ท้ายสุดเธอตัดสินใจเลือกลูก ๆ ของเธอ เธอได้ลาออกจากตาแหน่งผูช้ ่วยผูบ้ ริหารที่ Google
ในนิวยอร์ก ซึ่งถือว่าเป็ นงานมีรายได้ดีพอสมควร เธอเล่าว่าโรคระบาดครัง้ นีท้ าให้ทกุ อย่างใน
ชีวิตของลูก ๆ ของเธอต้องหยุดชะงัก และทาให้เธอต้องยุติอาชีพการงาน เพราะรูส้ กึ ว่าที่บา้ น
ต้องการเธอมากกว่าที่ทางาน เธอต้องออกจากงานที่ให้เงินเดือนสูงและให้สวัสดิการมากมาย
แต่น่นั ก็ทาให้เธอได้อยู่กบั ลูก ๆ
เปญ่าก็เหมือนกับผูห้ ญิงคนอื่น ๆ อีกหลายล้านคนในสหรัฐฯ ที่ตอ้ งหยุดทางานและคอยดูแล
ครอบครัว หลายคนมองหาสถานรับเลีย้ งเด็กที่ราคาไม่แพง มองหาอาชีพใหม่ หรือเรียงลาดับ
ความสาคัญของชีวิตกับการทางานเสียใหม่ ซึง่ การที่ตอ้ งเป็ นคุณแม่เลีย้ งเดีย่ วที่มีลกู 4 คน วัย
ตัง้ แต่วยั มัธยมต้นจนถึงเรียนมหาวิทยาลัย เธอทราบดีวา่ ในที่สดุ แล้วเธอก็จะต้องหางาน
ประจาใหม่หรือไม่ก็ตอ้ งเป็ นฟรีแลนซ์เพื่อให้มีรายได้ แต่เธอบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาในตอนนี ้
COVID-19 แค่ยัง 'คลีค่ ลาย' แต่ยังไม่ 'สิน้ สุด' และผู้หญิงยังต้องแบกภาระ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของสานักงานสามะโนประชากรสหรัฐฯ ระบุว่าเมื่อการระบาดใหญ่
ของ COVID-19 เริ่มขึน้ ช่วงต้นปี 2020 นัน้ มีคณ
ุ แม่ราว 3.5 ล้านคนที่มีลกู วัยเรียนต้องตกงาน
ลางาน หรือออกจากตลาดแรงงานไปโดยสิน้ เชิง
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ทัง้ นีม้ ีการคาดการณ์วา่ การเปิ ดโรงเรียนในสหรัฐฯ จะช่วยให้บรรดาคุณแม่กลับไปทางานกัน
มากขึน้ แต่จนถึงขณะนีส้ ถานการณ์ท่วี ่าก็ยงั ไม่เกิดขึน้ การระบาดของไวรัสสายพันธุเ์ ดลต้าทา
ให้โรงเรียนในหลาย ๆ พืน้ ที่ตอ้ งปิ ดชั่วคราว ซึ่งอาจทาให้คณ
ุ แม่หลายคนยังไม่อยากกลับไป
ทางานในเดือนช่วง ก.ย. 2021 ที่ผ่านมา
ข้อมูลจากเว็บไซต์หางาน Indeed ระบุว่าในบรรดาคุณแม่ท่มี ีลกู อายุไม่เกิน 13 ปี สัดส่วนผูถ้ กู
จ้างงานในเดือน ก.ย. 2021 นัน้ ต่ากว่าระดับก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 เกือบร้อยละ
4 แต่สาหรับคุณพ่อที่มีลกู เล็ก อัตราดังกล่าวลดลงเพียงร้อยละ 1 เท่านัน้ ข้อมูลจาก Indeed
ยังพบว่าคนว่างงานจานวนมากไม่ได้หางานทาอย่างจริงจังนักเพราะคู่สมรสของตนยังคง
ทางานอยู่
นอกจากนีค้ วามคาดหวังว่าการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึน้ จะทาให้มีผตู้ ดิ เชือ้ น้อยลง กลับต้องใช้เวลา
อีกหลายเดือนกว่าที่ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ต่อการจ้างงานผูห้ ญิงจะฟื ้ นสภาพใน
บางส่วนได้ เพราะการฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ นัน้ ต้องเผชิญกับปั ญหาทางการเมือง ล่าสุดเมื่อช่วง
ต้นเดือน พ.ย. 2021 อัยการจาก 10 รัฐที่เป็ นฐานเสียงของพรรคริพบั ลิกนั ร่วมกันยื่นฟ้อง
รัฐบาลกลางภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน หลังรัฐบาลกลางมีคาสั่งบังคับฉีด
วัคซีนแก่บคุ ลากรทางการแพทย์จานวนหลายล้านคน
หลายเดือนก่อน COVID-19 ระบาด เคอรีน ฟรานซิสโก อดีตนักออกแบบวัย 51 ปี ของ North
Face ต้องตัดสินใจว่าจะย้ายไปเดนเวอร์พร้อมกับบริษัทฯ ของเธอหรือไม่ แต่ในที่สดุ เธอก็
ตัดสินใจที่จะไม่ไป และเมื่อ COVID-19 โหมกระหน่า เธอเริ่มสบายใจกับการตัดสินใจของเธอ
มากขึน้ แม้วา่ จะหมายถึงการว่างงาน ทัง้ นีเ้ ธอได้รบั เงินช่วยเหลือการว่างงานและทางานฟรี
แลนซ์ควบคู่ไปด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เงินออมมากเกินไป
ฟรานซิสโกเป็ นแม่ท่เี ลีย้ งเดี่ยวต้องการทุม่ เทให้กบั การเลีย้ งดูลกู ชายคนเดียวของเธอ ซึ่งตอนนี ้
เขาอายุ 10 ขวบ รวมทัง้ พ่อแม่ท่แี ก่ชราของเธอในซานฟรานซิสโก
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"มันคือความรับผิดชอบและภาระผูกพัน" เธอกล่าว "แต่ความจริงแล้ว ฉันไม่รูว้ ่า COVID-19
จะทาให้เกิดอะไรขึน้ บ้าง ดังนัน้ จึงมีความกลัวและความไม่ม่นั คงมากมาย เช่น ถ้าพ่อแม่ของ
ฉันเสียชีวติ "
โดยปั จจุบนั ยังมีผหู้ ญิงในสหรัฐฯ ที่ยงั ไม่ได้ออกไปหางานใหม่เพราะพวกเธอต้องดูแลคนใน
ครอบครัวหรือญาติท่ปี ่ วย COVID-19 อยู่ โดยข้อมูลจาก Worldometers ณ วันที่ 10 พ.ย.
2021 สหรัฐฯ มีผปู้ ่ วย COVID-19 ถึง 9.18 ล้านคนเลยทีเดียว.
ทีม่ าข้อมูล
Women in the Workplace 2021 (McKinsey & Co., 27 September 2021)
Unemployment rate rose for women and stayed flat for Black workers in October,
even as overall jobs numbers improved (Hannah Miao and Nate Rattner, CNBC, 5
November 2021)
‘Burned out’? Why won’t more women return to the job market? (Sacramento Bee, 5
November 2021)
America's women are still on the sidelines, even as the jobs recovery picks up steam
(Anneken Tappe, CNN Business, 8 November 2021)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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รายงาน ILO ชี้ให้เห็นผลกระทบ COVID-19 ต่อ
การจ้างงานภาคท่องเที่ยว 5 ประเทศ

รายงาน ILO ชี้ให้เห็นผลกระทบถึง COVID-19 ต่อการจ้างงานภาค
ท่องเที่ยว 5 ประเทศ 'บูรไน, มองโกเลีย, ฟิลิปปินส์, ไทย และ
เวียดนาม' พบคนทำงานตกงานในภาคท่องเที่ยวปี 2563 มากกว่า
ภาคธุรกิจอื่น ๆ 4 เท่า | ที่มาภาพ: ILO
เมื่อช่วงเดือน พ.ย. 2021 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้เผยแพร่รายงาน COVID19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region ที่เป็ นการนาข้อมูล
การจ้างงานภาคท่องเที่ยว 5 ประเทศ ได้แก่ บูรไน, มองโกเลีย, ฟิ ลิปปิ นส์, ไทย และเวียดนาม
(ใช้ฐานข้อมูลกาลังแรงงานปี 2562) พบว่าในปี 2563 คนทางานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องสูญเสียงานมากกว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ ถึง 4 เท่า
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เกือบ 1 ใน 3 ของตาแหน่งงานทัง้ หมดที่เสียไปมาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยมีการประเมินว่าเฉพาะในบรรดา 5 ประเทศนีม้ ีคนตกงานถึง 1.6 ล้านคน
"ผลกระทบของ COVID-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวในเอเชียและแปซิฟิกคือหายนะ แม้ว่า
ประเทศต่าง ๆ จะให้ความสาคัญกับการฉีดวัคซีน และมียทุ ธศาสตร์ท่คี ่อย ๆ เปิ ดพรมแดนอีก
ครัง้ แต่แนวโน้มตาแหน่งงานและชั่วโมงการทางานในธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเอเชีย แปซิฟิกปี หน้า [2564] จะยังคงต่ากว่าตัวเลขช่วงก่อนวิกฤต COVID-19" ชิโฮโกะ อาซาดะมิยากาวา ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการใหญ่และผูอ้ านวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจา
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ILO Asia–Pacific) กล่าว
ทัง้ นีก้ ่อนวิกฤต COVID-19 นัน้ 14 ประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก มีการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 19 ล้านคน
10 ธุรกิจทีเ่ กี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
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ในรายงานฉบับนี ้ ILO ได้แยกย่อยคนทางานในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไว้
10 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจที่พกั สาหรับผูม้ าเยือน 2.ธุรกิจให้บริการอาหารและเครื่องดืม่ 3.
ธุรกิจขนส่งผูโ้ ดยสารทางราง 4.ธุรกิจขนส่งธุรกิจขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน 5.ธุรกิจขนส่งธุรกิจ
ขนส่งผูโ้ ดยสารทางนา้ 6.ธุรกิจขนส่งธุรกิจขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ 7.ธุรกิจให้เช่า
ยานพาหนะ 8.ธุรกิจนาเที่ยว 9.ธุรกิจกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และ 10.ธุรกิจ กีฬาและกิจกรรม
สันทนาการ
พบว่าในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2563 สัดส่วนจานวนคนทางานเมื่อเปรียบเทียบกับปี ท่ผี ่านมาใน
ช่วงเวลาเดียวกันนัน้ ที่บรูไน สัดส่วนคนทางานในธุรกิจขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน มีความ
เปลี่ยนแปลงมากที่สดุ คือลดลง ร้อยละ 53.0, มองโกเลีย สัดส่วนคนทางานในธุรกิจทัวร์ นา
เที่ยว จองที่พกั มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ คือลดลง ร้อยละ 42.2, ฟิ ลิปปิ นส์ สัดส่วน
คนทางานในธุรกิจทัวร์ นาเที่ยว จองที่พกั มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ คือลดลง ร้อยละ
50.5, เช่นเดียวกับไทย ที่สดั ส่วนคนทางานในธุรกิจทัวร์ นาเที่ยว จองที่พกั มีความ
เปลี่ยนแปลงมากที่สดุ คือลดลง ร้อยละ 39.3, ส่วนที่เวียดนาม สัดส่วนคนทางานในธุรกิจขนส่ง
ผูโ้ ดยสารทางอากาศ มีความเปลีย่ นแปลงมากที่สดุ คือลดลง ร้อยละ 27.9
การสูญเสียชั่วโมงการทางานในธุรกิจทีเ่ กี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วก็สูง
ในรายงานยังระบุว่าคุณภาพของงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ลดลง
อย่างเห็นได้ชดั ด้วยเช่นกัน การสูญเสียชั่วโมงการทางานในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวก็สงู กว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เคยคาดการไว้มาก โดยชั่วโมงการทางานที่ลดลงมี
มากกว่าภาคธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวถึง 2-7 เท่า การสูญเสียชั่วโมงการทางานในปี
2563 ของภาคส่วนนีม้ ีสดั ส่วนตัง้ แต่ ร้อยละ 4 ในเวียดนาม ถึง ร้อยละ 38 ในฟิ ลิปปิ นส์
นอกจากนีแ้ รงงานประจาในภาคท่องเที่ยวได้ยา้ ยเข้าสู่งานนอกระบบเพิ่มขึน้ เนื่องจากงานใน
ระบบของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก
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รัฐบาลควรให้ความสาคัญแก่ภาคท่องเทีย่ ว เพราะการฟื้ นตัวยังจะต้องใช้เวลา
พอสมควร
แม้วา่ ในแต่ละประเทศจะมีการเปิ ดพรมแดนอีกครัง้ แต่ในรายงานคาดการว่าในระยะสัน้ การ
กลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังคงไม่มาก ILO ชีว้ ่ารัฐบาลประเทศต่าง ๆ ควรให้
ความสาคัญกับการท่องเที่ยวที่มแี นวโน้มที่จะช่วยกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
"รายได้จากการท่องเที่ยวที่ยงั คงหยุดนิ่งและงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็ นหนึ่งในกลุ่มที่
ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 มากที่สดุ การระบาดได้ทาให้เราต้องคิดทบทวน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระยะกลางและระยะยาวขึน้ มาเสียใหม่ วิกฤตนีจ้ ึงนามาซึง่ โอกาสใน
การเชื่อมภาคธุรกิจท่องเที่ยวสู่อนาคตที่เน้นคนเป็ นศูนย์กลาง และมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่มากขึน้ " ซาร่า เอลเดอร์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ ILO ซึง่ เป็ น
ผูเ้ ขียนหลักของรายงานฉบับนีก้ ล่าว
ผูเ้ ขียนหลักของรายงานฉบับนีย้ งั ระบุว่าการฟื ้ นตัวของการจ้างงานในภาคท่องเที่ยวจะใช้เ วลา
พอสมควร แรงงานและธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวที่ได้รบั ผลกระทบจะยังคงต้องการความ
ช่วยเหลือเพื่อทดแทนรายได้ท่สี ญ
ู เสียไปและเพื่อคงไว้ซง่ึ สินทรัพย์ต่าง ๆ โดยแนะนาให้รฐั บาล
ควรดาเนินมาตรการการช่วยเหลือต่อไป ในขณะเดียวกันก็ควรมุ่งมั่นเร่งฉีดวัคซีนให้ผอู้ าศัยใน
ประเทศทัง้ หมดทุกกลุม่ ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติดว้ ย
รายละเอียดใน 5 ประเทศ
ในรายงานฉบับนีไ้ ด้ลงในรายละเอียดคร่าว ๆ ของทัง้ 5 ประเทศไว้ดงั นี ้
บรูไน ได้รบั ผลกระทบทัง้ ในแง่ของการจ้างงานที่ลดต่าลงและชั่วโมงการทางานโดยเฉลี่ยที่
ลดลง โดยการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลดลงร้อยละ 40 ชั่วโมง
การทางานลดลง 21 นอกจากนีบ้ รูไนยังเป็ นประเทศที่มีความแตกต่างมากที่สดุ ระหว่างการ
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เลิกจ้างในธุรกิจที่เกี่ยวเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว
มองโกเลีย ได้รบั ผลกระทบทัง้ ในแง่ของการจ้างงานที่ลดต่าลงและชั่วโมงการทางานโดยเฉลี่ย
ที่ลดลง โดยการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลดลงร้อยละ 17 ชั่วโมง
การทางานลดลง 13 โดยผลกระทบจากการจ้างงานแรงงานชายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นัน้ ค่อนข้างมาก โดยลดลงประมาณร้อยละ 29
ฟิ ลิปปิ นส์ มีคนตกงานและชั่วโมงการทางานลดลงเฉลี่ยในปี 2563 สูงสุดในบรรดาประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ลดลงร้อยละ 28 ชั่วโมงการทางานลดลงร้อยละ 38 นอกจากนีแ้ รงงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีช่วั โมงทางานเป็ นศูนย์ต่อสัปดาห์มจี านวนเพิ่มขึน้ ถึง 2,000 เท่า
ส่งผลกระทบต่อแรงงานจานวน 775,000 คน
ไทย การหดตัวของค่าจ้างและชั่วโมงการทางานรุนแรงมาก และงานต่าง ๆ ในภาคการ
ท่องเที่ยวหดตัวลง ขณะที่งานในภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ย วเริ่มมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้อย ค่าจ้างโดยเฉลี่ยในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวลดลงโดยรวม ร้อยละ 9.5
เนื่องจากแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปทางานที่มคี ่าจ้างต่า
กว่า ชั่วโมงการทางานโดยเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 10 ตัวเลขการจ้างงานในไตร 1/2564 ต่ากว่า
ช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 ในทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยกเว้นธุรกิจ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
เวียดนาม ได้รบั ผลกระทบคือการลดลงของค่าจ้างและการเพิม่ ขึน้ ของการจ้างงานที่ไม่เป็ น
ทางการ ค่าจ้างในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยลดลงเกือบ ร้อยละ 18
คนทางานในภาคท่องเที่ยวที่เป็ นผูห้ ญิงได้รบั ค่าจ้างลดลงเกือบ ร้อยละ 23 จานวนแรงงาน
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ประจาของธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีจานวนลดลง 11% แต่ในทางกลับกัน
การจ้างงานนอกระบบ (ไม่ใช่งานจ้างประจา) ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวกลับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.
ทีม่ าข้อมูล
COVID-19 and employment in the tourism sector in the Asia–Pacific region (ILO,
November 2021)
ILO research highlights massive COVID-19 impact on tourism employment in Asia
and the Pacific (ILO, 18 November 2021)
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ทุกข์คนทำงาน

'ดินแดนที่กลืนกินแรงงาน' รายงานตีแผ่การ
ละเมิดสิทธิด้านสุขภาพแรงงานต่างชาติใน
ภาคเกษตรอิสราเอล

องค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างชาติและแพทย์เพื่อสิทธิมนุษยชน
อิสราเอลเผยรายงาน 'ดินแดนที่กลืนกินแรงงาน' พบการละเมิดสิทธิ
ด้านสุขภาพของแรงงานต่างชาติที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในภาค
การเกษตรของอิสราเอล | ที่มาภาพ: Kavlaoved Agriculture องค์กร คาฟลาโอเวด
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เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ย. 2021 คาฟลาโอเวด (Kavlaoved Agriculture) องค์กรช่วยเหลือ
แรงงานต่างชาติในอิสราเอล และแพทย์เพื่อสิทธิมนุษยชนอิสราเอล (Physicians for Human
Rights Israel) ได้เปิ ดเผยรายงาน A Land Devouring its Workers: Neglect and Violations
of Migrant Agricultural Workers’ Right to Health in Israel (ดินแดนที่กลืนกินแรงงาน: การ
ละเลยและละเมิดสิทธิดา้ นสุขภาพของแรงงานต่างชาติในภาคการเกษตรของอิสราเอล) ซึง่
เป็ นการศึกษาฉบับใหม่ว่าด้วยการละเมิดสิทธิดา้ นสุขภาพของแรงงานต่างชาติท่เี กิดขึน้ อย่าง
แพร่หลายในภาคการเกษตรของอิสราเอล
ในรายงานระบุว่าภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลจ้างแรงงานประมาณ 23,000 คน มาจาก
ประเทศไทย และอีกประมาณ 4,000 คน จากประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ งานของแรงงานภาค
เกษตรเหล่านีห้ นักมาก ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาอาศัยอยูใ่ นฟาร์มที่หา่ งไกลออกไป และมักจะ
ทางานเป็ นเวลานานหลายชั่วโมงในสภาพอากาศร้อนจัด บางครัง้ แรงงานมักจะได้รบั อันตราย
และพวกเขามักจะพักอาศัยในที่พกั ที่ต่ากว่ามาตรฐาน
ในรายงานยังได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- มีแรงงานไทยเพียง ร้อยละ 50 ในอิสราเอลเท่านัน้ ที่ได้บตั รประกันสุขภาพมาเก็บไว้ท่ตี นเอง
และสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ดว้ ยตนเองตามที่ตอ้ งการ
- ในบรรดาแรงงานที่เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลในอิสราเอล พบว่ามีแรงงานถึง ร้อยละ 44
ไม่เข้าใจสิ่งที่แพทย์และ/หรือบุคลากรทางการแพทย์พดู เนื่องจากไม่มีคนแปลให้
- แรงงานเกือบ ร้อยละ 90 ได้รบั การว่าจ้างให้ทางานที่จดั อยูใ่ นประเภทงานอันตราย แต่มี
เพียง ร้อยละ 33 ของแรงงานเหล่านีเ้ ท่านัน้ ที่ได้รบั อุปกรณ์ป้องกันขัน้ พืน้ ฐานจากนายจ้าง
- แรงงานเกือบ ร้อยละ 60 ได้รบั บาดเจ็บขณะทางาน และ ร้อยละ 93 ประสบปั ญหาทาง
สุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับงานที่ทา
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- แรงงานเกือบ ร้อยละ 46 ประสบกับสภาวะเครียดและเศร้าซึม
- แรงงานเกือบ ร้อยละ 50 ยังทางานต่อแม้ในเวลาเจ็บป่ วย แรงงานมากถึง ร้อยละ 70 ไม่ได้
รับเงินค่าแรงในวันที่ตนเองลาป่ วย
สาหรับประเด็นหลักซึง่ เป็ นข้อกังวลและข้อเสนอแนะสาหรับการเปลี่ยนแปลง รายงานฉบับนี ้
ระบุประเด็นปั ญหาต่าง ๆ มากมายที่ตอ้ งได้รบั การจัดการอย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนีย้ งั ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพของแรงงานภาคการเกษตร และลด
ระดับความรุนแรงของอันตรายที่แรงงานต้องเผชิญ
1. แรงงานไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพูดแต่ภาษาไทยเท่านัน้ ไม่ได้รบั บริการแปลเมื่อเข้ารับการ
รักษา ทาให้คณ
ุ ภาพของบริการด้านสุขภาพที่ได้รบั ลดน้อยลง รายงานฉบับนีจ้ ึงเรียกร้องให้มี
บริการแปลสาหรับแรงงานที่เข้ารับการรักษาพยาบาล รวมถึงมีคาแปลภาษาไทยสาหรับ
กรมธรรม์ประกันสุขภาพและแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค
2. แรงงานต้องประสบอันตรายมากมายทัง้ ในด้านของความปลอดภัยและสุขภาพ
ตัวอย่างเช่น ต้องใช้ยาฆ่าแมลง/ยาปราบศัตรูพืช ทางานบนที่สงู ทางานกับปศุสตั ว์ ทางานกับ
ยานพาหนะ และเครื่องมือหนัก บ่อยครัง้ ที่แรงงานไม่ได้รบั อุปกรณ์ป้องกันในการทางานตามที่
กฎหมายกาหนด รายงานฉบับนีข้ อเสนอแนะให้มกี ารตรวจสุขภาพของแรงงานเป็ นระยะเพื่อ
เฝ้าติดตามผลกระทบจากการทางานกับวัสดุ/สารอันตรายที่เกิดขึน้ กับแรงงานต่างชาติในภาค
การเกษตร
3. ภาวะเครียดเศร้าซึม คิดอยากฆ่าตัวตาย และการใช้สารเสพติดเป็ นสิ่งที่พบได้อย่าง
แพร่หลาย แต่แรงงานยังคงไม่มีสทิ ธิ์ขอรับบริการทางสุขภาพจิต รายงานฉบับนีข้ อผลักดันให้
ประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติรวมบริการทางสุขภาพจิตไว้ในกรมธรรม์ความคุม้ ครอง
นอกจากนี ้ หน่วยงานให้บริการทางด้านสังคมควรตรวจดูแลสภาพความเป็ นอยูข่ องแรงงาน
และพร้อมให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบเหตุรุนแรง รวมถึงการใช้ความรุนแรงทางเพศ
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4. ในพืน้ ที่ซ่งึ ถูกโจมตีดว้ ยจรวดในช่วงที่เหตุขดั แย้งทวีความรุนแรง อย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี ้
ในพืน้ ที่ใกล้กาซา นายจ้างสั่งให้แรงงานออกไปทางานในทุง่ โล่งหรือในฟาร์มอยู่บ่อยครัง้ โดยที่
ไม่มีท่หี ลบภัยให้ แม้ในเวลาที่กองบัญชาการความมั่นคงส่วนหน้าของอิสราเอล (Israeli
Home Front Command) ได้มีคาสั่งห้ามแล้วก็ตาม จนทาให้มีแรงงานถูกลูกหลงได้รบั
บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคน รายงานฉบับนีข้ อเรียกร้องให้สร้างสถานที่หลบภัยสาหรับ
แรงงานทัง้ หมดในบริเวณใกล้เขตสูร้ บ
5. หน่วยงานภาครัฐได้มอบหมายให้นายจ้างและบริษัทประกันสุขภาพเอกชนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
สุขภาพของแรงงาน ในขณะที่ไม่มีการกากับดูแลหรือการบังคับใช้กฎหมายในความเป็ นจริง
รายงานฉบับนีข้ อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐใช้ความพยายามในการกากับดูแลและบังคับใช้
กฎหมายในภาคการเกษตรให้เด็ดขาดจริงจังขึน้ โดยเฉพาะในด้านกฎระเบียบเพื่อความ
ปลอดภัยและสุขภาพ ตลอดจนมาตรฐานขัน้ ต่าของที่พกั อาศัย นอกจากนี ้ เนื่องจากมีการ
ละเมิดสิทธิของแรงงานอย่างกว้างขวางและมีผลกระทบมากมายเกิดขึน้ กับแรงงาน รายงาน
ฉบับนีจ้ ึงเรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายป้องกันปั ญหาด้วยการกาหนดบทลงโทษ
นายจ้างที่ละเมิดสิทธิ รวมถึงเพิกถอนใบอนุญาตในการจ้างแรงงานต่างชาติ.
ทีม่ าเรียบเรียงจาก
เพจคาฟลาโอเวด (Kavlaoved Agriculture)
Kav LaOved and Physicians for Human Rights Israel release a new study
uncovering widespread violations to migrant agricultural workers’ right to health in
Israel (Kavlaoved Agriculture, November 2021)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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พบคนทำงานกะกลางคืนในอังกฤษ
ได้รับค่าแรงต่ำ-สัญญาจ้างไม่มั่นคง

TUC ประมาณการว่ามีคนทำงานกะกลางคืนทั่วสหราชอาณาจักร
ทั้งหมดประมาณ 3.2 ล้านคน พวกเขาได้รับค่าแรงต่ำ สัญญาจ้างไม่
มั่นคง และมีความเสี่ยงในการทำงานสูง | ที่มาภาพประกอบ: TUC
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เมื่อช่วงปลายเดือน ต.ค. 2021 ที่ผ่านมา สภาสหภาพแรงงานสหราชอาณาจักร (TUC) ได้
เผยแพร่บทวิเคราะห์ระบุว่า 1 ใน 3 (หรือร้อยละ 33) ของคนทางานกะกลางคืน มีรายได้นอ้ ยกว่า
10 ปอนด์ตอ่ ชั่วโมง (ประมาณ 455 บาท) แม้ว่างานกะกลางคืนจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและ
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันแบบปกติของคนทางานก็ตาม
TUC ประมาณการว่ามีคนทางานกะกลางคืนทั่วสหราชอาณาจักรทัง้ หมดประมาณ 3.2 ล้านคน
ในจานวนนีส้ ่วนใหญ่ทางานอยู่ในภาคการดูแลทัง้ หมด 484,929 คน, พยาบาลและผูช้ ่วย
พยาบาล 172,222 คน และพนักงานรักษาความปลอดภัย 161,868 คน
คนทางานที่ทางานในกะกลางคืนนัน้ มักถูกประเมินค่าต่าเกินไป รวมถึงมักได้รบั ค่าจ้างต่าและ
สัญญาจ้างที่ไม่ม่นั คง ทัง้ นีค้ นทางานในภาคการดูแลมีแนวโน้มที่จะทางานกะกลางคืนมากกว่า
อาชีพอื่น แต่หลายคนมีรายได้นอ้ ยกว่า 10 ปอนด์ตอ่ ชั่วโมง และมักจะอยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาจ้างที่
นายจ้างไม่กาหนดเวลาขัน้ ต่าในการทางานต่อสัปดาห์ ในขณะที่คนทางานจะต้องเตรียมพร้อมที่
จะถูกเรียกไปทางานอยู่ตลอดและได้รบั ค่าจ้างเพียงชั่วโมงที่ทางานเท่านัน้ สัญญาจ้างแบบนี ้
เรียกว่า 'สัญญาจ้างศูนย์ช่วั โมง' (Zero-Hour Contract)
นอกจากนีก้ ารเดินทางในช่วงเวลากลางคืนผูห้ ญิงยังมีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคาม TUC จึง
เรียกร้องว่านายจ้างควรพิจารณาถึงอันตรายด้วยประเมินความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยของคนทางานที่เดินทางไปกลับจากการทางานในเวลากลางคืน
การทางานกะกลางคืนในจานวนชั่วโมงที่มากเกินไปนัน้ นอกจากจะทาให้เกิดปั ญหากับครอบครัว
ของคนทางานแล้ว ก็ยงั พบความเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคเบาหวาน และภาวะซึมเศร้า เป็ นต้น
TUC ได้เรียกร้องให้รฐั บาลยกระดับการแก้ไขปั ญหาให้คนทางานกะกลางคืน เริ่มด้วยการห้าม
นายจ้างใช้สญ
ั ญาจ้างศูนย์ช่วั โมง และเพิ่มค่าจ้างขัน้ ต่าเป็ น 10 ปอนด์ต่อชั่วโมง, กาหนดให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแลเด็ก ที่อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึน้
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ในการทางานกะกลางคืน, ต้องมีกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแจ้งคนทางานให้ทราบ
ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับรูปแบบกะการทางาน ให้สามารถเตรียมการล่วงหน้าได้ และควรมี
การจ่ายค่าชดเชยในการเปลี่ยนแปลงการเข้ากะกลางคืนอย่างกะทันหัน
ฟรานเซส โอเกรดี เลขาธิการของ TUC ระบุว่าการทางานในตอนกลางคืนเป็ นเรื่องยาก เนื่องจาก
คนทางานกะกลางคืนมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับปั ญหาสุขภาพ และสูญเสียการใช้
ชีวิตประจาวันแบบปกติ
"เราทุกคนเป็ นหนีค้ นทางานกะกลางคืน พวกเขาทาให้ประเทศเรายังเดินหน้าต่อไปในขณะที่พวก
เรากาลังหลับใหล มันจึงไม่ถกู ต้องที่คนทางานกะกลางคืนจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ส่วนสาคัญ เช่น การดูแล ได้รบั ค่าจ้างต่า และอยู่ภายใต้สญ
ั ญาจ้างที่เอาเปรียบพวกเขา
จนเกินไป"
โอเกรดี ยา้ ว่ารัฐบาลต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนงานกะกลางคืนทุกคนจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างมี
ศักดิ์ศรีในขณะทางาน นั่นหมายถึงการยกระดับสภาพการทางานให้ดีขนึ ้ และได้รบั ค่าแรงที่มาก
ขึน้ และต้องทาให้ม่นั ใจว่าคนทางานกะกลางคืนจะได้รบั การแจ้งการเข้ากะงานอย่างเหมาะสม
"นั่นหมายถึงการขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าทันทีเป็ น 10 ปอนด์ต่อชั่วโมง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อคนทางาน
กว่า 2 ล้านคน รวมทัง้ ข้อตกลงการจ้างที่เป็ นธรรมในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อมอบผลตอบแทนที่
ยุติธรรมให้กบั คนทางานกะกลางคืน" โอเกรดี ทิง้ ท้าย
ทีม่ าเรียบเรียงจาก
One in three night workers earn less than £10 an hour - TUC (TUC, 30 October 2021)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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ที่มาภาพปก: Street Lab (CC BY-NC 4.0)
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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