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คนทำงานหนุ่มสาวเกาหลีใต้
หวั่น 'วัฒนธรรมบังคับ
สังสรรค์หลังเลิกงาน' จะ
กลับมาอีกครั้งหลังโควิด-19
[หน้า 12]

ญี่ปุ่นจะรับมือ
การขาดแคลน
แรงงานภาค
เกษตรได้อย่างไร
[หน้า 16]

ผลการศึกษาในสหรัฐฯ
ชี้ 'นักศึกษาฝึกงาน'
70% มีทัศนคติลบต่อ
'การทำงานทางไกล'
[หน้า 20]

สหภาพแรงงานเผย
ฟินแลนด์ต้อนรับ
แรงงานต่างชาติ
เพิ่มขึ้น [หน้า 23]
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รอบโลกแรงงาน
รอบโลกแรงงาน พฤษภาคม 2022
หลายประเทศในยุโรปเดินขบวนวัน
แรงงานสากล ประท้วงรัฐบาล-ยกย่อง
คนทางาน
ประชาชนและสหภาพแรงงานทั่วยุโรปร่วม
เดินขบวนในวันอาทิตย์เนื่องในวันแรงงาน
สากล หรือ May Day ซึง่ ตรงกับวันที่ 1
พ.ค. ของทุกปี โดยผูเ้ ดินขบวนพากันต่าง
ตะโกนประท้วงรัฐบาลของตน และยกย่อง
การทางานของผูค้ นในประเทศต่าง ๆ
ที่ฝรั่งเศส ประชาชนพากันเดินขบวน
ประท้วงการทางานของรัฐบาล
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาคร็อง ผูช้ นะ
การเลือกตัง้ สมัยที่สองเมื่อสัปดาห์ท่แี ล้ว ซึ่ง
เป็ นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงแรงต่อต้านที่
ผูน้ าฝรั่งเศสต้องเผชิญระหว่างการดารง
ตาแหน่งในช่วงห้าปี จากนี ้ รวมทัง้ ความท้า
ทายในการเลือกตัง้ สมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสที่
จะมีขนึ ้ ในเดือนมิถนุ ายนนีด้ ว้ ย

การเดินขบวนในวันแรงงานสากลมีขึน้ ใน
หลายเมืองใหญ่ของฝรั่งเศส โดยในกรุง
ปารีส สหภาพแรงงาน CGT ที่มพี รรค
คอมมิวนิสต์หนุนหลัง เป็ นผูน้ าการ
เดินขบวนร่วมกับสหภาพแรงงานอื่น ๆ เพื่อ
ประณามนโยบายของประธานาธิบดี
มาคร็องที่จะเพิ่มระดับอายุเกษียณจาก 62
ปี เป็ น 65 ปี
ที่ตรุ กี ตารวจเข้าล้อมประชาชนที่ชมุ นุม
ประท้วงบริเวณจตุรสั ทักซิมในนครอิสตันบูล
ที่ซ่งึ เคยเกิดความรุนแรงครัง้ ใหญ่ในวัน
แรงงานสากลเมื่อกว่า 40 ปี ก่อน ทาให้มี
ผูเ้ สียชีวติ 34 คนในขณะนัน้
ตารวจอิสตันบูลจับกุมผูป้ ระท้วง 164 คนที่
จตุรสั ดังกล่าวในข้อหาชุมนุมโดยไม่ได้รบั
อนุญาตและขัดขวางเจ้าหน้าที่
ที่อิตาลี มีการจัดงานแสดงคอนเสิรต์ อย่าง
ยิ่งใหญ่ท่กี รุงโรมเนื่องในวันแรงงานสากล
หลังจากที่ตอ้ งระงับการจัดงานในช่วงสองปี
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ที่ผ่านมาเนื่องจากการระบาดของโคโรนา
ไวรัส
ขณะเดียวกัน สหภาพแรงงานใหญ่ท่สี ดุ
สามแห่งของอิตาลี ร่วมจัดการเดินขบวนที่
เมืองอัสซีซี ภายใต้คาขวัญ "การทางานเพื่อ
สันติภาพ" ซึ่งสะท้อนถึงการเรียกร้องให้ยตุ ิ
สงครามในยูเครน
นอกจากนีย้ งั มีการเดินขบวนในอีกหลาย
เมืองใหญ่ท่วั ยุโรป รวมทัง้ ในสโลวะเกีย
และสาธารณรัฐเชก ทัง้ เพื่อสนับสนุนบรรดา
คนทางานเนื่องในวันแรงงานสากล และ
ต่อต้านสงครามในยูเครนไปพร้อมกัน
ที่มา: VOA, 1/5/2022
สถิติปี 2021 แรงงานต่างชาติในไต้หวัน
ก่อคดีอาชญากรรมและถูกจับ 3,608
คดี เมาแล้วขับมากสุด 1,125 คน
จากสถิติของสานักงานตารวจไต้หวันพบว่า
ปี 2021 ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติใน
ไต้หวัน ก่อคดีอาชญากรรม 3,608 คดี
เพิ่มขึน้ มากกว่าปี ก่อน 133 คดี ในจานวน
คดีอาชญากรรมเหล่านี ้ คดีก่ออันตรายต่อ
สาธารณะ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคดีเมาแล้วขับ

มากที่สดุ 32% เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จาก
เมื่อปี 2013-2014 มีไม่ถงึ 200 คน 2015
เพิ่มเป็ น 212 คน 2016 จานวน 397 คน
2017 และ 2018 เพิ่มขึน้ มากกว่า 800 คน
ปี 2019 พุ่งเป็ น 1,090 คน ปี 2020 เพิ่ม
จานวนเป็ น 1,340 คน แต่ในปี 2021
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 การออกนอกสถานที่ถกู จากัด
กระนัน้ ก็ตาม คดีเมาแล้วขับ ยังคงสูงถึง
1,155 คดี แรงงานต่างชาติท่ถ
ี กู จับเมาแล้ว
ขับ 1,125 คน
สานักงานตารวจกล่าวว่าปี 2021 เนื่องจาก
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ยอดจานวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันลดลง
แต่อตั ราส่วนการก่อคดีอาชญากรรมกลับ
เพิ่มขึน้ จากสถิติ ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม
2021 พบว่า 7 เดือนแรกของปี ท่แี ล้ว
ชาวต่างชาติในไต้หวันก่อคดีอาชญากรรม
และถูกจับดาเนินคดี มีทงั้ สิน้ 2,452 คน
เพิ่มขึน้ กว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน 41
คน ในจานวนนีผ้ ตู้ อ้ งหา 80.91% เป็ น
แรงงานต่างชาติ โดยแรงงานเวียดนามก่อ
คดีอาชญากรรมมากสุด 1,291 คน หรือ
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52.65% ตามด้วยแรงงานไทย 375 คน

ครองสัดส่วน 15.29% อันดับ 3 อินโดนีเซีย
291 คน หรือ 11.87% ส่วนฟิ ลิปปิ นส์ก่อ
คดีนอ้ ยสุด 210 คนหรือ 8.6%
สาหรับคดีอาชญากรรมที่แรงงานต่างชาติ
ก่อขึน้ อันดับ 1 ได้แก่ก่ออันตรายต่อ
สาธารณะ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคดีเมาแล้วขับ มี
577 คน ครองสัดส่วน 29.08% ตามมา
ด้วยคดียาเสพติด 473 คน ครองสัดส่วน
23.84% คดีลกั ทรัพย์ 208 คน ครอง
สัดส่วน 10.48%
ที่มา: Radio Taiwan International,
6/5/2022

สิงคโปร์แนะเอกชนจ้างแรงงานชาว
สิงคโปร์มากขึน้
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสิงคโปร์กล่าวใน
รัฐสภาว่าหลังจากผ่อนคลายมาตรการคุม
COVID-19 แล้ว ในบางภาคส่วน เช่น การ
ก่อสร้าง มีการจ้างแรงงานต่างประเทศ
เพิ่มขึน้ แตะระดับกว่า 90% ของจานวน
แรงงานก่อนเกิดการระบาด ขณะที่บริษัท
อื่น ๆ ที่เผชิญปั ญหาขาดแคลนแรงงานควร

จะใช้แรงงานภายในประเทศเพื่อสร้าง
พนักงานแกนหลักของตนเอง พร้อมทัง้ ยัง
เตือนว่าบริษัทที่พงึ่ พาแรงงานต่างชาติมาก
เกินไปจะเสี่ยงทาให้ธุรกิจหยุดชะงัก
ที่มา: Today Online, 9/5/2022
ค่ากลางของชาวอเมริกนั ทีจ่ ะมีบุตร
เพิ่มขึน้ เป็ น 30 ปี
รายงานจากสานักงานสามะโนประชากร
สหรัฐฯ ล่าสุดระบุว่าค่ามัธยฐานอายุของ
ผูห้ ญิงอเมริกนั ที่จะมีลกู เพิม่ จาก 27 ปี เป็ น
30 ปี ซึ่งเป็ นสถิติสงู สุดเท่าที่มีการบันทึก
ข้อมูลมา
สานักงานสามะโนประชากรสหรัฐฯ ยังบอก
ด้วยว่า ค่ากลางของอายุสตรีท่มี บี ตุ รปรับ
เพิ่มขึน้ ทัง้ ในกลุ่มผูท้ ่เี กิดในต่างประเทศ ที่
ปรับเพิ่มขึน้ จาก 27 ปี เป็ น 32 ปี และผูห้ ญิง
ผิวสีในอเมริกาก็มีมมุ มองในเรื่องการมีบตุ ร
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยค่ามัธยฐานของ
อายุท่ผี หู้ ญิงผิวสีจะมีบตุ รปรับเพิม่ ขึน้ จาก
24 ปี เป็ น 28 ปี
สาหรับสถานการณ์การระบาดของ
COVID-19 ในช่วง 2 ปี ท่ผ
ี ่านมา ได้ทาให้
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บทบาทการเป็ นแม่ของผูห้ ญิงถูกผลัก
ออกไปอีกสาหรับหลายคน โดยอัตราการ
เกิดในสหรัฐฯ ช่วงปี 2020 ลดลง 4% ซึ่งถือ
ว่าเป็ นการลดลงอย่างมากที่สดุ ในรอบ 50
ปี โดยปั จจัยหลักคือเรื่องปั ญหาความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงในการ
มีบตุ รช่วงโควิดระบาด แต่อตั ราการเกิดเริ่ม
ปรับเพิ่มขึน้ มาเล็กน้อยในครึง่ หลังของปี
2021 แต่ยงั ไม่ถึงระดับปกตินกั
ที่มา: VOA, 9/5/2022
รายงานล่าสุดพบผู้ย้ายถิ่นใน
ออสเตรเลียได้ค่าจ้างน้อยกว่าเมื่อ 10
ปี ก่อน
แม้จะมีระดับการศึกษาและประสบการณ์ท่ี
มากขึน้ แต่ผยู้ า้ ยถิ่นฐานที่เพิง่ ย้ายมายัง
ออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี ้ มีรายได้นอ้ ย
กว่าผูย้ า้ ยถิ่นฐานเมื่อ 10 ปี ก่อน ตาม
รายงานฉบับล่าสุดของสถาบัน Grattan
รายงานฉบับนีย้ งั ระบุว่าแม้วิกฤต COVID19 ได้เน้นยา้ ถึงความสาคัญของลูกจ้างผู้
ย้ายถิ่นฐานที่มีต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลีย
แต่มีความเข้าใจที่นอ้ ยมากเกี่ยวกับบทบาท

ของพวกเขาในตลาดงาน ทัง้ นี ้ 1 ใน 3 ของ
ลูกจ้างในออสเตรเลียเกิดในต่างประเทศ
และ 1 ใน 5 ถือวีซ่าชั่วคราวหรือถาวร
รายงานยังระบุวา่ โครงการย้ายถิ่นถาวรของ
ออสเตรเลียได้เปลี่ยนไปเป็ นโครงการที่
มุ่งเน้นด้านทักษะอาชีพในระดับสูงขึน้
ในช่วงไม่กี่สิบปี ท่ผี ่านมา โดยผูท้ ่ไี ด้รบั วีซ่า
ถาวรหลังปี 2000 มีสดั ส่วนร้อยละ 12 ของ
จานวนแรงงานในออสเตรเลีย
“โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูย้ า้ ยถิ่นที่มท
ี กั ษะ

อาชีพ (Skilled migrants) นัน้ มีแนวโน้ม
ที่จะมีอายุนอ้ ยกว่า มีทกั ษะสูงกว่า และมี
รายได้สงู กว่าชาวออสเตรเลียทั่วไป”
รายงานระบุ
"ผูย้ า้ ยถิ่นฐานมีแนวโน้มมากขึน้ ที่จะมี

การศึกษาสูง ราวครึง่ หนึง่ ของผูย้ า้ ยถิ่นฐาน
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ปริญญาตรีเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึง และ
อีกมากได้รบั วุฒกิ ารศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในช่วงที่พวกเขาอยูใ่ น
ออสเตรเลีย"
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อย่างไรก็ตาม รายงานพบว่าผูย้ า้ ยถิ่นฐานที่
มาถึงออสเตรเลียในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมา มี
แนวโน้มที่จะมีช่วั โมงการทางานที่นอ้ ยลง
และมีรายได้นอ้ ยกว่าเมื่อ 10 ปี กอ่ น สิ่งนี ้
สะท้อนให้เห็นว่าผูท้ ่มี าถึงในช่วงไม่กี่ปีท่ี
ผ่านมานัน้ เดินทางมายังออสเตรเลียเพื่อ
ศึกษาต่อเป็ นจานวนมากกว่าเดิม
บริการที่ตอ้ งใช้ผเู้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพและ
บริการด้านสุขภาพ เป็ นอุตสาหกรรมที่จา้ ง
งานผูถ้ ือวีซา่ ถาวรเป็ นจานวนมาก ทัง้ วีซา่
ถาวรสาหรับแรงงานทักษะและวีซ่า
ครอบครัว ซึง่ โดยทั่วไปแล้วคนกลุ่มนีไ้ ด้รบั
ค่าจ้างที่สงู ในตาแหน่งที่ตอ้ งใช้ทกั ษะอาชีพ
ที่สงู กว่า
ภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคส่วนการบริการ
(hospitality) พึ่งพาผูย้ า้ ยถิ่นฐานที่ถือวีซา่
ชั่วคราวมากกว่า โดยเฉพาะนักเรียน
ต่างชาติ เพื่อเติมเต็มตาแหน่งงานที่ใช้
ทักษะวิชาชีพต่ากว่ามาก ด้วยค่าแรงที่ต่า
รายงานดังกล่าวระบุ
ที่มา: SBS, 9/5/2022

ILO ระบุว่างานในยูเครนเกือบ 5 ล้าน

ตาแหน่ง หายไปตั้งแต่การรุ กรานของ
รัสเซีย
มีการจ้างงานประมาณ 4.8 ล้านตาแหน่ง
หายไปในยูเครนตัง้ แต่เริ่มการรุกรานของ
รัสเซีย ตามรายงานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)

ผลการศึกษาประมาณการว่าหากการสูร้ บ
รุนแรงขึน้ ทาให้สญ
ู เสียการจ้างงานจะ
เพิ่มขึน้ เป็ น 7 ล้านคน อย่างไรก็ตาม หาก
การต่อสูย้ ตุ ิลงทันที การฟื ้ นฟูอย่างรวดเร็วก็
สามารถทาได้ โดยมีการกลับมาของงาน
3.4 ล้านตาแหน่ง นีจ้ ะช่วยลดการสูญเสีย
การจ้างงานถึงร้อยละ 8.9
เศรษฐกิจยูเครนได้รบั ผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากการรุกรานของรัสเซีย นับตัง้ แต่
เริ่มต้น เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2022 ผูล้ ภี ้ ยั
มากกว่า 5.23 ล้านคนได้หลบหนีไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน ผูล้ ภี ้ ยั ส่วนใหญ่เป็ น
ผูห้ ญิง เด็ก และผูท้ ่มี ีอายุเกิน 60 ปี จาก
จานวนผูล้ ภี ้ ยั ทัง้ หมด ประมาณ 2.75 ล้าน
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คนอยู่ในวัยทางาน ในจานวนนี ้ ร้อยละ
43.5 หรือ 1.2 ล้านคนเคยทางานและตก
งานหรือลาออกจากงาน
ที่มา: ILO, 11/5/2022
รายงานเผยมีแรงงงานทักษะชั่วคราว
จานวนน้อยลง ทีไ่ ด้วีซ่าถาวรใน
ออสเตรเลียเมื่อไม่กี่ปีทีผ่ ่านมา
รายงานฉบับใหม่ Migrants in the
Australian workforce (ผูอ้ พยพย้ายถิ่น
ในกาลังแรงงานของออสเตรเลีย) ระบุว่ามี
นักศึกษาต่างชาติประมาณ 1 ใน 5 และ
ครึง่ หนึ่งของผูอ้ พยพมีทกั ษะวีซา่ ชั่วคราว
ทัง้ หมดที่ได้เปลีย่ นผ่านไปสู่วีซ่าถาวร
อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวยังพบอีกว่า
ขณะที่จานวนนักศึกษาต่างชาติซ่งึ ถือวีซา่
ชั่วคราวจะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ยะสาคัญใน
รอบสิบปี ท่ผี ่านมา แต่จานวนผูถ้ ือวีซ่าถาวร
กลับไม่เพิ่มขึน้
จากรายงานฉบับดังกล่าวระบุวา่ มีแรงงงาน
ทักษะชั่วคราวจานวนน้อยลงได้รบั การ
เปลี่ยนผ่านไปสู่วีซ่าถาวรเมื่อไม่กี่ปีท่ผี ่าน
มา โดยคาดว่าเป็ นผลจากจานวนคนทางาน

มีทกั ษะชั่วคราวที่มีคณ
ุ สมบัติได้รบั วีซ่า
ถาวรลดน้อยลงไปกว่าในอดีต
รายงานฉบับนีซ้ ่งึ เป็ นแนวทางสาหรับภาค
ส่วนกาหนดนโยบาย ระบุวา่ ตัง้ แต่ปี 1996
– 2017 มีเส้นทางที่แน่นอนสู่การเป็ นผูอ้ ยู่
อาศัยถาวร (พีอาร์) สาหรับผูอ้ พยพย้ายถิ่น
เกือบทุกคนที่ถือวีซ่าทักษะชั่วคราว
(temporary skilled visa)
ขณะที่ราวครึง่ หนึ่งของผูถ้ ือวีซา่ ทักษะ
ชั่วคราวทัง้ หมด ได้รบั การเปลี่ยนผ่านสู่วีซ่า
ถาวรเมื่อดูจากข้อมูลที่ผ่านมา แต่ก็มีหลาย
อาชีพที่เส้นทางสู่การได้เป็ นพีอาร์น่นั มีอยู่
อย่างจากัดมาก และมีนอ้ ยคนที่จะได้
เปลี่ยนผ่านไปสู่วีซ่าถาวรในอนาคต
เฮนรี เชอร์เรลล์ (Henry Sherrell) รอง
ผูอ้ านวยการโครงการสาหรับการอพยพย้าย
ถิ่นฐาน สถาบันแกรตแทน กล่าวว่าก่อน
มาตรการปิ ดพรมแดนจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เป็ นช่วงที่ออสเตรเลียมี
นักศึกษาต่างชาติมากกว่าครัง้ ไหน แต่ถึง
กระนัน้ ก็มีการลดลงของจานวนวีซ่าทักษะ
ถาวรสาหรับผูอ้ พยพย้ายถิ่น
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“สิ่งนีไ้ ด้ชวี ้ ่า มันเป็ นเรื่องยากขึน้ สาหรับ

'Netflix' ปลดพนักงาน 150 ตาแหน่ง

นักศึกษาต่างชาติในการได้รบั วีซา่ ถาวร
มากกว่าที่เคยเป็ นในอดีต” นายเชอร์เรลล์
กล่าว พร้อมอธิบายว่าแนวโน้มดังกล่าวพบ
เห็นได้ในรอบสิบปี ก่อนที่จะมีการปิ ด
พรมแดน

หลังยอดสมาชิกหดหาย

รายงานฉบับนีย้ งั ได้ระบุอีกว่า ร้อยละ 86
ของวีซ่าประเภทนายจ้างเป็ นผูเ้ สนอชื่อ
(Employer-nominated visa) ได้รบั การ
อนุมตั ิให้กบั ผูท้ ่อี ยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้ว
เช่นเดียวกับร้อยละ 90 ของวีซา่ ทักษะอิสระ
ถาวร (Skilled independent
permanent visa)

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวีซ่าด้าน
นวัตกรรมและการลงทุนทางธุรกิจ
(Business Innovation and
Investment) แนวโน้มกลับสวนทาง โดย
ร้อยละ 89 ของวีซา่ ทัง้ หมดได้รบั การจัดสรร
ให้กบั ผูท้ ่อี าศัยอยู่นอกออสเตรเลียระหว่าง
ที่ย่ืนแบบคาร้องขอวีซ่าดังกล่าว
ที่มา: SBS, 12/5/2022

Netflix ประกาศปลดพนักงาน 150

ตาแหน่ง เมื่อช่วงกลางเดือน พ.ค. 2022
หลังบริษัทผูใ้ ห้บริการสตรีมมิง่ วิดีโอเผชิญ
อัตราการเติบโตของธุรกิจที่เริ่มชะลอลงกว่า
ที่เคย การปลดพนักงาน 150 ชีวติ ครัง้ นี ้ คิด
เป็ นสัดส่วนราว 2% ของการจ้างงาน
ทัง้ หมดของ Netflix โดยส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานในสหรัฐฯ และแคนาดา ตาม
แถลงการณ์ของ Netflix ระบุวา่ การ
เปลี่ยนแปลงนีข้ บั เคลื่อนโดยความต้องการ
ของธุรกิจ มากกว่าศักยภาพของพนักงาน
รายบุคคล และบริษัทต้องทาอย่างเต็มที่ใน
การสนับสนุนพนักงานทุกคนท่ามกลางการ
เปลี่ยนผ่านอันยากลาบากนี ้
การปลดพนักงานกว่าร้อยชีวิตของ Netflix
มีขึน้ หลังจากบริษัทเปิ ดเผยว่ายอดสมัคร
สมาชิกของผูใ้ ห้บริการสตรีมมิ่งหดหายเป็ น
ครัง้ แรกในรอบกว่าทศวรรษ พร้อมทัง้
คาดการณ์ว่าบริษัทจะเผชิญการขาดทุนใน
ไตรมาสหน้า ท่ามกลางสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในยูเครน และการแข่งขันอันดุเดือด
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เพื่อแย่งชิงสมาชิก โดยแผนการรับมือกับ
การเติบโตของธุรกิจช่วงขาลง Netflix
เตรียมผลักดันค่าสมาชิกที่ถกู ลง เพิ่มการ
โฆษณา และควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กร
ที่มา: VOA, 18/5/2022
สานักงานแรงงานกรุ งโตเกียวเปิ ดช่อง
รับจัดหางานเป็ นภาษายูเครนเพื่อผู้
อพยพชาวยูเครน
สานักงานแรงงานกรุงโตเกียวในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการของญี่ปนุ่ เริ่มให้บริการเกี่ยวกับ
การจัดหางานเป็ นภาษายูเครนให้แก่ผู้
อพยพจากยูเครนเพื่อช่วยให้พวกเขาได้งาน
ทาในญี่ปนุ่
นับจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2022 มีชาวยูเครน
จานวน 984 คนอพยพเข้ามาญี่ปนุ่ งาน
หนึ่งที่ทางญี่ปนุ่ ต้องเผชิญจากการรับผู้
อพยพเข้ามาก็คือการสนับสนุนให้ผปู้ ระสงค์
จะทางานได้มงี านทา
ในวันที่ 19 พ.ค. 2022 สานักงานแรงงาน
กรุงโตเกียวได้เปิ ดช่องบริการใหม่ท่ใี ช้ภาษา
ยูเครนโดยเฉพาะที่ศนู ย์บริการจัดหางาน

กรุงโตเกียวสาหรับชาวต่างชาติ ในเขตชินจู
กุ
เจ้าหน้าที่ของช่องเปิ ดใหม่นจี ้ ะสอบถามผู้
อพยพเกี่ยวกับงานและคุณสมบัติท่พี วกเขา
มีเมื่อครัง้ ที่อยูใ่ นยูเครน ตลอดจนถามถึง
งานที่พวกเขาต้องการทา
เจ้าหน้าที่จะหาข้อมูลตาแหน่งงานว่างจาก
“Hello Work” ซึง่ เป็ นศูนย์จดั หางาน
สาธารณะและจากสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ที่มตี าแหน่งงานจากบริษัทต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ
โองากิ ทากาโอะ เจ้าหน้าที่ของศูนย์กล่าว
ว่า เขาตระหนักดีวา่ ผูอ้ พยพจานวนมากมี
ความกังวลเรื่องการเงิน เขากล่าวว่าทาง
ศูนย์ตอ้ งการช่วยให้พวกเขามีชีวติ ที่ม่นั คง
ผ่านความช่วยเหลือด้านการทางาน
ที่มา: NHK, 19/5/2022
อัตราว่างงานออสเตรเลีย ยัง
เหมือนเดิมที่ 3.9% ต่าสุดในรอบเกือบ
50 ปี
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นักเศรษฐศาสตร์ระบุวา่ อัตราการว่างงาน
ในออสเตรเลียไม่ถึงร้อยละ 4 และมีผทู้ ่ี
ได้รบั การจ้างงานเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
ชีใ้ ห้เห็นถึงตาแหน่งงานว่างมากเป็ น
ประวัติการณ์ท่จี ะไม่มีคนทางานเข้ามาเติม
ในตอนนี ้
รายงานด้านกาลังแรงงานเมื่อเดือน
เมษายนที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า อัตรา
การว่างงานอยู่ท่รี อ้ ยละ 3.9 ในเดือน เม.ย.
2022 ซึง่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราที่ได้รบ
ั
การทบทวนปรับลดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่าน
มา
แต่อย่างไรก็ตาม มีผคู้ นเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เพิ่มขึน้ มาเพียง 4,000 คนในเดือน เม.ย.
2022 ซึง่ น้อยกว่าจานวนที่นกั
เศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ท่ี 30,000
คน
ทัง้ นีอ้ ตั ราว่างงานร้อยละ 3.9 ยังคงเป็ น
ระดับการว่างงานที่ต่าที่สดุ นับตัง้ แต่เดือน
สิงหาคม 1974 ซึง่ มีการจัดทาแบบสารวจ
เป็ นรายไตรมาสในเวลานัน้
ที่มา: SBS, 20/5/2022

ผู้บริหารระดับสูงในอังกฤษได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าพนักงาน 63 เท่า
ตามรายงานของ High Pay Center ซึง่
เป็ นองค์กรรณรงค์เพื่อโครงสร้างค่าจ้างที่
ยุติธรรม พบว่าในปี 2022 ผูบ้ ริหารระดับสูง
ในอังกฤษได้รบั เงินเดือนสูงกว่าพนักงาน
63 เท่า ตัวเลขความห่างนีเ้ พิ่มขึน้ จากปี
2021 ที่ผบ
ู้ ริหารระดับสูงในอังกฤษได้รบั
เงินเดือนสูงกว่าพนักงาน 34 เท่า
ที่มา: The Guardian, 22/5/2022
เจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ฉุกเฉินในนิวยอร์ก
ถูกทาร้ายเพิ่มขึน้
สื่อ New York Post รวบรวมข้อมูลพบว่า
การโจมตีและภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่
บริการทางการแพทย์ฉกุ เฉินในนิวยอร์ก
เกิดขึน้ เกือบทุกวัน เพิ่มขึน้ 137% จาก 163
ครัง้ ในปี 2018 เป็ น 386 ครัง้ ในปี 2021
ซึ่งเป็ นหลักฐานว่าทีมรถพยาบาลต้องเผชิญ
กับอันตรายที่คกุ คามชีวติ อยู่เป็ นประจา
โดยจานวนเหตุการณ์รุนแรงเพิ่มขึน้ เด่นชัด
ถึง 217 ครัง้ ในปี 2019 และเพิม่ ขึน้ เป็ น
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329 ครัง้ ในช่วงวิกฤตที่เลวร้ายที่สด
ุ ของ
COVID-19 ในปี 2020

ที่มา: New York Post, 22/5/2022

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
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เรื่องจากปก

คนทำงานหนุ่มสาวเกาหลีใต้หวั่น 'วัฒนธรรม
บังคับสังสรรค์หลังเลิกงาน' จะกลับมาอีกครั้ง
หลังโควิด-19

ในเกาหลีใต้มีวัฒนธรรม "ฮเวชิก" (Hoesik) อันเป็นการบังคับให้
พนักงานบริษัทสังสรรค์หลังเลิกงาน แต่คนทำงานรุ่นใหม่มองว่าเป็น
วัฒนธรรมที่ล้าสมัยและรบกวนเวลาส่วนตัว ซึ่งช่วงการระบาดใหญ่
ของโควิด-19 ทำให้วัฒนธรรมนี้หายไปชั่วคราว แต่หลังสถานการณ์
คลี่คลาย คนทำงานหนุ่มสาวต่างหวั่นใจว่าวัฒนธรรมนี้จะกลับมาอีก
ครั้ง | ที่มาภาพประกอบ: Asia Options
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เมื่อเกาหลีใต้ประกาศการตัดสินใจยกเลิกข้อจากัดส่วนใหญ่เกี่ยวกับโควิด -19 เมื่อช่วงเดือน
เม.ย. 2565 'จัง' พนักงานออฟฟิ ศหญิงวัย 29 ปี รูส้ กึ กังวลมากกว่ามีความสุข
การสิน้ สุดของการเว้นระยะห่างทางสังคมอาจรือ้ ฟื ้ นวัฒนธรรมการรวมตัวหลังเลิกงาน ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เรียกว่า "ฮเวชิก" (Hoesik) ในภาษาเกาหลี จางเป็ นหนึง่ ในคนทางาน
หนุ่มสาวที่มองว่าวัฒนธรรมนีล้ า้ สมัยและล่วงลา้ เวลาส่วนตัวของพนักงาน
"ฮเวชิกเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ การทางานของคุณ เพียงแต่มนั ไม่ได้รบั ค่าจ้าง" จัง ผูซ้ ่งึ อาศัยและ
ทางานในกรุงโซลกล่าว เธอขอให้ระบุนามสกุลเท่านัน้ เพื่อจะได้พดู เกี่ยวกับนายจ้างของเธอ
อย่างตรงไปตรงมา
เมื่อช่วงเดือน เม.ย. 2565 เกาหลีใต้ยกเลิกเคอร์ฟิวเที่ยงคืนในบาร์และร้านอาหาร และยกเลิก
มาตรการจากัดการรวมตัวได้ไม่เกิน 10 คน กฎเกณฑ์ดงั กล่าวใช้เป็ นแนวทางสาหรับบริษัท
ต่างๆ ในการปรับใช้นโยบายการทางานระยะไกลและควบคุมการชุมนุมที่ไม่จาเป็ น เช่น การ
ดื่มนอกเวลาทาการ
"ส่วนที่แย่ท่สี ดุ ของการสังสรรค์หลังเลิกงานคือคุณไม่รูว้ ่าจะสิน้ สุดเมื่อไร การดืม่ จะดาเนิน
ต่อไปได้จนถึงดึกดื่นจนไม่มีใครรูว้ ่าเมื่อใดที่มนั จะจบ" จังกล่าว
ทัง้ นีต้ งั้ แต่ก่อนเกิดโควิด-19 ระบาด มีชาวเกาหลีใต้จานวนมากขึน้ โดยเฉพาะคนทางานวัย
หนุ่มสาว ที่ไม่พอใจต่อกิจกรรมสังสรรค์หรือร่วมงานต่างๆ กับบริษทั เช่น การไปพักร้อนกับ
บริษัท หรือการเดินป่ ากับเพื่อนร่วมงานในช่วงเวลาที่นอกเหนือเวลาทางานปกติ
วัฒนธรรมนีอ้ าจจะคงอยู่ แต่อาจจะมีไม่บ่อยครั้งเหมือนแต่กอ่ น
ซู ยอง-กู ศาสตราจารย์ดา้ นการตลาดแห่งมหาวิทยาลัย Sookmyung Women's University
ในกรุงโซล ชีว้ ่าการระบาดใหญ่อาจทาให้วฒ
ั นธรรมฮเวชิกแบบเก่าค่อยๆ จางหายไป
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จากการสารวจเมื่อเร็วๆ นีโ้ ดย Incruit Corp ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์จดั หางาน เกือบร้อยละ
80 ของผูต้ อบแบบสอบถามกล่าวว่าวัฒนธรรมการสังสรรค์ของบริษัทของพวกเขาเปลี่ยนไป
ในช่วงที่มกี ารระบาดใหญ่ โดย ร้อยละ 95 แสดงความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2 ปี ท่ผี ่านมา จังเล่าถึงช่วงเวลาเลิกงานที่ไม่ตอ้ งสังสรรค์ เธอใช้เวลาในการทาความสะอาด
บ้านมากขึน้ ทาอาหารเย็นให้ตวั เอง และออกกาลังกาย
ส่วน คิม วุน-บอง ชายวัย 30 ปี ซึง่ เริ่มทางานให้กบั หน่วยงานรัฐเมื่อปี 2564 กล่าวว่าเขารูส้ กึ
โชคดีท่ไี ม่ตอ้ งผ่านวัฒนธรรมฮเวชิก ซึ่งต้องขอบคุณกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงโค
วิด-19
"จริงๆ แล้วผมชอบการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพราะผมรูว้ ่ามันจะสิน้ สุดแค่เวลา
13.00 น." เขากล่าว "ผมหวังว่าวัฒนธรรมการสังสรรค์ช่วงเย็นจะเปลี่ยนไป เพราะหายไปเกือบ
2 ปี แล้ว"
แม้วา่ คนทางานวัยหนุ่มสาวจะไม่พอใจกับวัฒนธรรมฮเวชิกมากขึน้ แต่พนักงานอาวุโสหลาย
คนยังคงเชื่อว่าการสังสรรค์ดงั กล่าวจาเป็ นต่อการสร้างสายสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
ศาสตราจารย์ซู ยอง-กู ระบุ
"มันจะเป็ นอีกหนึง่ ความขัดแย้งระหว่างคนรุน่ เก่ากับคนรุน่ ใหม่" ศาสตราจารย์ซู ยอง-กู กล่าว
"แม้ว่าวัฒนธรรมฮเวชิกและการทากิจกรรมร่วมกันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะยังมีต่อไป แต่มนั
ก็ไม่สามารถจัดขึน้ ได้บ่อยเท่าที่เคยเป็ นมา"
ในขณะที่บริษัทหลายแห่งค่อยๆ ให้พนักงานกลับมาที่ออฟฟิ ศของตน แต่บางบริษัทก็พยายาม
หาจุดกึ่งกลาง โดยเลือกใช้การทางานแบบไฮบริด (ทัง้ ทางานทางไกลและการเข้าออฟฟิ ศ)
แทนที่จะใช้แผนการกลับสู่ออฟฟิ ศอย่างเต็มรูปแบบ
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หนึ่งในนัน้ คือบริษัท SK Telecom ที่กาลังดาเนินนโยบายให้พนักงานสามารถเลือกได้วา่ จะ
ทางานจากที่บา้ น ที่สานักงานใหญ่ หรือในพืน้ ที่ทางานเล็กๆ ที่บริษัทเปิ ดไว้ให้
"เราไม่มีคาแนะนาเฉพาะเกี่ยวกับการสังสรรค์มือ้ ค่าของพนักงาน แต่มนั คงจะไม่ค่อยมีบ่อยนัก
เมื่อพนักงานของเราหลายคนทางานจากที่บา้ น" เจ้าหน้าที่ของ SK Telecom กล่าวโดยขอไม่
เปิ ดเผยชื่อ เนื่องจากเขาไม่ได้รบั อนุญาตให้พดู คุยกับสื่อ
"กุญแจสาคัญคือเราไม่สนใจว่าพนักงานของเราเข้าออฟฟิ ศบ่อยแค่ไหน ตราบใดที่มนั ยังช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขา"
ทีม่ า
Young South Koreans are dreading the revival of work dinners as Covid measures
ease (CNBC, 28 April 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
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ญี่ปุ่นจะรับมือการขาดแคลนแรงงาน
ภาคเกษตรได้อย่างไร

รายงานพิเศษจาก East Asia Forum ชี้การลดลงของแรงงานภาค
เกษตรและพืน้ ที่เพาะปลูก อาจส่งผลต่อขีดความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองด้านอาหารและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แนะต้องใช้แนวทาง
เกษตรอัจฉริยะ-สนับสนุนเกษตรกรรุน่ ใหม่-ปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างงาน
แรงงานภาคเกษตรจากต่างชาติให้ดขี ึ้น | ทีม่ าภาพประกอบ: Dave
Halberstadt (CC BY-NC-ND 2.0)
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ช่วงเดือน มี.ค. 2022 East Asia Forum ได้นาเสนอรายงานพิเศษในประเด็นการรับมือการ
ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรของประเทศญี่ปนุ่
ในรายงานระบุว่าหนึง่ ในปั ญหาที่ทา้ ทายที่สดุ สาหรับภาคการเกษตรญี่ปนุ่ คือการขาดแคลน
แรงงานอย่างเรือ้ รัง อัตราส่วนตาแหน่งงานว่างต่อผูส้ มัครงานของภาคการเกษตรนัน้ สูงกว่า
ภาคอื่นๆ และในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นัน้ ก็มีความพยายามดิน้ รนในการจัดหา
คนทางานให้เพียงพอ
ใน 'แผนพืน้ ฐานสาหรับอาหาร เกษตรกรรม และพืน้ ที่ชนบท 2020' ซึ่งเป็ นแผนฉบับล่าสุดของ
กระทรวงเกษตร ป่ าไม้ และประมงของญี่ปนุ่ (MAFF) แสดงความกังวลเกี่ยวกับฐานการผลิต
ทางการเกษตรที่อ่อนแอของประเทศ อันเนื่องมาจากพืน้ ที่เพาะปลูกและจานวนเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพอิสระลดลงอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม คาถามยังคงมีอยู่วา่ ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรของญี่ปนุ่ เกิดขึน้
ได้อย่างไร และจะใช้นโยบายใดในการแก้ไข
จานวนเกษตรกรญี่ปนลดลงอย่
ุ่
างรวดเร็ว จากสามะโนเกษตรและป่ าไม้ปี 2563 ระบุวา่ ญี่ปนุ่ มี
คนทางานภาคเกษตร 1.52 ล้านคน จากในปี 2558 ที่จานวนคนทางานภาคเกษตรอยู่ท่ี 1.97
ล้านคน ลดลงร้อยละ 20 ในระยะเวลาเพียง 5 ปี ในปี 2563 คนงานภาคเกษตรประกอบด้วย
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพอิสระ 1.36 ล้านคน และแรงงานภาคการเกษตร 160,000 คน
(หมายถึงผูท้ ่ที างานให้กบั เกษตรกรรายอื่นมานานกว่า 7 เดือนในรอบ 1 ปี ) จานวนนีน้ อ้ ยกว่า
1 ใน 3 เมื่อเทียบกับปี 2523 และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึง 50,000 คนต่อปี
จานวนครัวเรือนเกษตรกรลดลง ร้อยละ 20 ในรอบ 10 ปี จาก 2.2 ล้านคน ในปี 2553 เหลือ
เพียง 1.7 ล้านคน ในปี 2563 นอกจากนีก้ ารขยายการเพาะปลูกเติบโตช้าลง รวมทัง้ พืน้ ที่
การเกษตรถูกละทิง้ กว่า 400,000 เฮกตาร์ ในบรรดาเกษตรกร 1.7 ล้านครัวเรือน ร้อยละ 40
หรือประมาณ 700,000 ครัวเรือนเป็ นเกษตรกรรายย่อย พวกเขามีพนื ้ ที่เพาะปลูกน้อยกว่า
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3,000 ตารางเมตร และมักจะผลิตผลทางการเกษตรมูลค่าต่ากว่า 5 แสนเยน (ประมาณ 1.33
แสนบาท)
อัตราการผลิตอาหารที่ต่าของญี่ปนุ่ (ร้อยละ 37 อิงตามแคลอรี่ และร้อยละ 66 อิงตามมูลค่า
การผลิตในปี 2564) มักจะถูกนาเสนอเพื่อกระตุน้ ให้เห็นถึงความจาเป็ นในการเพิ่มจานวน
เกษตรกร แผนพืน้ ฐานของ MAFF ซึ่งมีจดุ มุ่งหมายเพื่อ 'ปรับปรุงขีดความสามารถของ
ประเทศในการพึ่งพาตนเองด้านอาหารและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร' แสดงให้เห็นถึงข้อ
โต้แย้งนี ้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี ้ จึงมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้มีอตั ราการพึ่งตนเองด้าน
อาหารอยู่ท่รี อ้ ยละ 45 โดยอิงตามแคลอรี่ และร้อยละ 75 ตามมูลค่าการผลิตภายในปี 2573
[ข้อมูลเมื่อปี 2553 พบว่าอัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารของญี่ปนุ่ ลดลงอย่างมากจาก ร้อย
ละ 73 เหลือเพียง ร้อยละ 43 ในระยะเวลา 30 ปี (2508- 2538)]
การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรส่งผลกระทบอย่างหนักในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่ตอ้ งใช้แรงงาน
มาก นอกจากนีแ้ รงงานพาร์ทไทม์ก็ยงั หาได้ยากยิ่ง ด้วยเหตุนเี ้ กษตรกรชาวญี่ปนุ่ จานวนมาก
จึงพยายามหาแรงงานต่างชาติ โควิด-19 ทาให้ปัญหานีแ้ ย่ลง ด้วยจากัดการเดินทางไม่ให้
แรงงานต่างชาติเข้าประเทศ
แรงงานภาคเกษตรจากต่างชาติจานวนมากได้รบั คัดเลือกภายใต้โครงการฝึ กงานด้านเทคนิค
ของรัฐบาลญี่ปนุ่ (TITP) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมของ TITP ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก เวียดนาม
ฟิ ลิปปิ นส์ และจีน มีจานวนประมาณ 350,000 คนในปี 2564 อย่างไรก็ตาม TITP ยังถูก
วิพากษ์วจิ ารณ์ว่าเป็ นเพียงวิธีการที่เอือ้ ให้เกษตรกรญี่ปนุ่ ได้เข้าถึงแรงงานราคาถูก แม้วา่
โครงการจะมีเป้าหมายในขัน้ ต้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในหมู่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
เพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาติให้มากขึน้ แต่การปรับปรุงสภาพการจ้างงานให้ดีขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเงินเดือนและสภาพการทางานควรมีความสาคัญสูงสุด
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มีการมองว่าการขาดแคลนแรงงานเกษตรกรรมของญี่ปนุ่ เกิดจากปั ญหามากมายใน
ตลาดแรงงานและสถานการณ์ดา้ นประชากรศาสตร์ ซึ่งในรายงานชิน้ นี ้ East Asia Forum ชี ้
ว่าแต่ละปั ญหาต้องการแนวทางแก้ไขที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์นไี ้ ม่มีวิธีแก้ไขง่ายๆ ในทาง
กลับกัน รัฐบาลต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมในประเด็นนีผ้ ่านการเกษตรอัจฉริยะ มาตรการ
สนับสนุนเกษตรกรรุน่ ใหม่ท่ปี ระกอบอาชีพอิสระ การเพิ่มขนาดของฟาร์ม และมาตรการใน
การปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างงานแรงงานภาคเกษตรต่างชาติให้ดขี นึ ้ .
ทีม่ า
Combatting Japan’s agricultural worker shortage (Yusaku Yoshikawa, JIN
Corporation, East Asia Forum, 3 March 2022)
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ทุกข์คนทำงาน

ผลการศึกษาในสหรัฐฯ ชี้ 'นักศึกษา
ฝึกงาน' 70% มีทัศนคติลบต่อ 'การ
ทำงานทางไกล'

ผลการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาฝึกงาน 130,000 คน ในสหรัฐฯ ช่วงปี
2563-2564 พบกว่า 70% มองการการทำงานทางไกลใน 'แง่ลบ' เนื่องจาก
ไม่ได้พบปะ ขอคำแนะนำ จากเพื่อนร่วมงานและพี่เลี้ยง | ที่มาภาพประกอบ:
Thought Catalog (Unsplash License)
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แม้พนักงานประจาส่วนใหญ่จะพึงพอใจที่ได้ทางานทางไกลจากที่บา้ น แต่สาหรับพนักงานที่
อยู่ในช่วงฝึ กงานกลับไม่คิดเช่นนัน้
ผลการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาฝึ กงาน 130,000 คนในสหรัฐฯ ช่วงปี 2020-2021 โดย
Glassdoor พบว่าร้อยละ 70 มีทศั นคติลบต่อการทางานทางไกล เนื่องจากไม่ได้พบปะขอ
คาแนะนาจากเพื่อนร่วมงานและพี่เลีย้ ง
โดย Glassdoor วิเคราะห์การวิจารณ์งานทางออนไลน์ตงั้ แต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. 2021 ซึง่ เป็ นช่วง
การฝึ กงานฤดูรอ้ นของสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่าทัศนคติลบต่อการทางานทางไกลในหมู่
นักศึกษาฝึ กงานเพิ่มขึน้ เป็ น ร้อยละ 70 จากที่เคยมีประมาณ ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 58 จาก
ในปี 2019 และ 2020 ตามลาดับ
ทัง้ นีค้ ณ
ุ ค่าของการฝึ กงานส่วนใหญ่มาจากปฏิสมั พันธ์ท่นี กั ศึกษาฝึ กงานมีกบั สมาชิกอาวุโส
ขององค์กร เช่น ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหาร ซึ่งมักมีบทบาทเป็ นที่ปรึกษากับพวกเขา
"มันยากกว่าที่จะทาในบริบทของการทางานทางไกล" ดาเนียล จ้าว นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส
ของ Glassdoor กล่าว "มันไม่มีโอกาสมากนัก ที่จะสร้างความสัมพันธ์ภายใต้การทางาน
ทางไกล"
ทัศนคตินกี ้ ลับส่วนทางกับในกลุม่ ของพนักงานประจาและพนักงานพาร์ทไทม์ เพราะพวกเขา
คุน้ เคยกับความยืดหยุ่นมากขึน้ จ้าวกล่าว
โดยทั่วไปแล้วคนทางานประมาณ ร้อยละ 77 มีความสุขกับการทางานจากที่บา้ น จากผล
สารวจที่ตีพมิ พ์เมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย. 2565 โดย Grant Thornton บริษัทที่ปรึกษาชื่อดัง
พบว่าเกือบครึง่ (ร้อยละ 46) พนักงานประจาระบุว่าพวกเขาจะหางานใหม่หากพวกเขาถูก
บังคับให้กลับมาทางานที่ออฟฟิ ศ
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"ห่างไกลจากภาระ [พนักงาน] ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขามีความสุขกับความสามารถในการ
ทางานจากที่บา้ น" ตามรายงานของ Grant Thornton ระบุไว้ "แม้วา่ ในขัน้ ต้นจะได้รบั คาสั่ง
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่พนักงานก็ช่ืนชมกับความสมดุลระหว่างชีวิตการทางาน
และชีวิต"
รายงานของ Grant Thornton พบว่าร้อย 38 ของผูต้ อบแบบสอบถามตัง้ ตารอที่จะกลับไป
ทางาน แม้วา่ จะไม่ใช่การทางานเต็มเวลาก็ตาม
"แน่นอนว่าพนักงานส่วนใหญ่ดเู หมือนจะพอใจกับการทางานทางไกลที่ยืดหยุ่น แต่ก็ไม่ใช่
ความรูส้ กึ ที่เหมือนกับกลุ่มนักศึกษาฝึ กงาน" จ้าวกล่าว
ทีม่ า
25 Companies Offering Interns Top Dollar Pay in 2022 (Glassdoor, 5 April 2022)
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สหภาพแรงงานเผยฟินแลนด์ตอ้ นรับแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มขึ้น

ผลสำรวจความเห็นชาวฟินแลนด์ 1,000 คน โดยสหภาพแรงงานภาค
สวัสดิการ ชี้ว่าชาวฟินแลนด์ยินดีต้อนรับแรงงานต่างชาติถึง 64% เป็น
สัดส่วนที่สูงขึ้นจากการสำรวจเมื่อ 4 ปีก่อนที่ 52% ทั้งนี้สหภาพแรงงานย้ำ
ว่าต้องจ้างแรงงานต่างชาติภายใต้เงื่อนไขเดียวกับแรงงานฟินแลนด์ | ที่มา
ภาพประกอบ: sbamueller (CC BY-SA 2.0)
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สหภาพแรงงาน JHL ซึ่งเป็ นองค์กรแรงงานภาคการทางานด้านสวัสดิการของฟิ นแลนด์
ระบุว่าผลสารวจล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค. 2022 ชีว้ ่าคนฟิ นแลนด์กว่า 2 ใน 3
สนับสนุนการย้ายถิ่นฐานโดยหวังจะมีแรงงานต่างชาติเข้าประเทศมากขึน้
JHL ซึ่งเป็ นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ท่สี ดุ สาหรับภาคสวัสดิการในฟิ นแลนด์ ได้ทาแบบ
สารวจผ่านบริษัทวิจยั Kantar TNS ที่ได้ทาการสารวจความคิดเห็นมากกว่า 1,000 คน
ต่อประเด็นการเปิ ดโอกาสให้ชาวต่างชาติยา้ ยถิ่นฐานเข้ามาในประเทศมากขึน้
ร้อยละ 67 ของผูต้ อบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขายินดีท่ีจะอนุญาตให้ผคู้ นจานวน
มากขึน้ เข้ามายังฟิ นแลนด์เพื่อทางาน เพิ่มขึน้ จากเดิมที่ ร้อยละ 52 จากการสารวจเมื่อ
4 ปี ก่อน ตามข้อมูลของ JHL
"JHL เรียกร้องมาเป็ นเวลานานถึงความจาเป็ นในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ภาคบริการสาธารณะ" ไพวี เนอิมี-เลน ประธานสหภาพแรงงาน JHL ระบุในแถลงการณ์
"ในอนาคตจานวนคนทางานที่เกษียณอายุจะเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ทาให้ตอ้ งมีการพึ่ง
แรงงานที่ยา้ ยถิ่นฐานเข้ามาเพิ่มขึน้ " เธอกล่าวเสริม
แต่สหภาพแรงงาน JHL ยา้ ว่าสิ่งสาคัญคือต้องจ้างแรงงานต่างชาติภายใต้เงื่อนไข
เดียวกับแรงงานฟิ นแลนด์
มีการคาดการณ์ฟินแลนด์ว่าจะต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึน้ 30,000 คน
ภายในปี 2573 เพื่อรองรับประชากรสูงอายุ
ในขณะเดียวกัน สหภาพแรงงานพยาบาล 2 แห่งกล่าวว่า มีพยาบาลกาลังวางแผน
ลาออกจากงานเป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งจากความขัดแย้งเรื่องค่าจ้างและ
เงื่อนไขสภาพการจ้าง
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ก่อนหน้านีเ้ มื่อช่วงเดือน ก.ย. 2564 หอการค้าฟิ นแลนด์ได้ทาการสารวจบริษัทเอกชน
1,297 แห่ง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68 ระบุว่าพวกเขามีปัญหาในการสรรหาแรงงานเข้า
ทางานในบริษัทเนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่มีทกั ษะ มีเพียงร้อยละ 2.3 ที่ระบุว่า
แรงงานมีอปุ ทานล้นเกินหรือล้นตลาดมาก.
ทีม่ า
Welfare sector says Finland wants more foreign labour (YLE, 10 May 2022)
Three-quarters of Finnish firms affected by labour shortage, reveals survey
(Helsinki Times, 3 September 2021)
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ที่มาภาพปก: Luis Melendez (Asia Options)

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