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วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ท การยกเลิกเที่ยวบิน ข้อจากัดในการเดินทางระหว่างประเทศและการปิ ดประเทศทาให้
อัตราการเข้าพักต่าเป็ นศูนย์ อีกทัง้ ยังมีการปิ ดโรงแรมและรีสอร์ทชั่วคราวนานสามถึงหกเดือน
กว่าที่อตุ สาหกรรมจะฟื ้ นตัวได้ตอ้ งใช้เวลาอีกหลายเดือน ธุรกิจส่วนมากนั้นขึน้ อยู่กับการฟื ้ นตัวทีละก้าวของการท่องเที่ยว
ในประเทศและการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ (งานแต่งงาน งานเลีย้ ง การจัดประชุม) ตามมาด้วยการฟื ้ นตัวทีละน้อยของการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าฟื ้ นตัวของธุรกิจนัน้ เป็ นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ตอ้ งใช้เวลา หนึ่งในความท้าทายที่สาคัญที่สดุ คือการ
ฟื ้ น ฟูความเชื่อ มั่น และความมั่ น ใจของผู้คนในการเดิน ทางและสาหรับ แขกในการกลับไปพัก ที่โ รงแรมอี กครัง้ ซึ่ง ความ
เชื่อมั่นและความวางใจนีข้ นึ ้ อยู่ท่ีโรงแรมและรีสอร์ทจะต้องทาให้ลกู ค้าเชื่อมั่นว่าโรงแรมนัน้ มีความปลอดภัย
เราทุกคนต่ า งได้ยิน เรื่อ งการระบาดของ COVID-19 และผลกระทบของมัน นั้น เป็ น สิ่ง ที่ ไ ม่ เ คยเกิ ดขึน้ มาก่ อ น ในยุค
COVID-19 ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิน้ เชิง หมายความว่าอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวไม่สามารถใช้ภ าพลักษณ์

และการโฆษณาเดิมที่เคยใช้ในอดีตได้อีกต่อไป ลูกค้าไม่ตอ้ งการภาพลักษณ์ท่ีปลอดภัย แต่จาเป็ นต้องแน่ใจว่าโรงแรม
หรือรีสอร์ทนัน้ ปลอดภัยจริง ๆ
วิธี เ ดี ยวที่ จ ะรับ ประกัน ได้ว่ า โรงแรมหรื อคาสิโ นรีสอร์ท นั้นปลอดภัย คื อ การพัฒ นาและด าเนิ น การตามแนวทางการ
สาธารณสุขและสุขอนามัยทีค่ รอบคลุมและพนักงานได้มีส่วนร่วมโดยตรงผ่านสหภาพแรงงาน
ฝ่ ายบริหาร พนักงานและแขกผูเ้ ข้าพัก – ทุกคนจะต้องดาเนินการตามแนวทางเหล่านี โ้ ดยมีขั้นตอนให้ปฏิ บัติตาม สาหรับ
พนักงานการปฏิ บัติตามระเบียบหรือแนวทางปฏิ บัติต่าง ๆ และสาหรับการดาเนินงานในแต่ละวันนั้น ไม่สามารถใช้แ ต่

บทลงโทษและการข่มขู่ แต่จะต้องขึน้ อยู่กับการเตรียมงานที่ดีขนึ ้ มีการฝึ กอบรมบ่อยขึน้ มีงานที่ม่ นั คง (เพื่อให้เป็ นเรื่อง
สาคัญ) และพนักงานได้มสี ว่ นร่วมอย่างแข็งขัน
การดาเนินการตามระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยไม่สามารถใช้วิธีท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเคยสื่อสารแต่ เดิมก่อน
การระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็ นการสื่อสารแบบเดียวกับที่ทาให้พนักงานในโรงแรมสับสน ไม่ม่ นั ใจและรู ส้ กึ เสี่ยงใน
ช่วงแรกของการระบาดใหญ่ การสื่อสารแบบรักษานา้ ใจขององค์กรไม่ประสบความสาเร็จ นอกจากจะสร้างความเครียด
และความวิตกกังวล ยังทาให้ชีวิตของพนักงานมีความเสี่ยง การพูดว่า “เราทุกคนจะผ่านมันไปด้วยกัน”และ“มีคาติชม
อะไรให้บอกเรา” (จากนั้นกลับลดค่าจ้างหรือให้ลาโดยไม่ได้รบั เงินเดือนอย่างไม่มีกาหนด) ทาให้พนักงานโรงแรมหลาย
แสนคนเข้าใจแจ่มแจ้งว่าพวกเขาต้องพึ่งพาตนเอง
หากการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ยวขึน้ อยู่กับ การสร้า งความเชื่ อมั่น ของลูกค้า อีกครั้ง ก็ จาเป็ นที่จ ะต้อ งฟื ้ นฟู
ความเชื่อมั่นที่ส่นั คลอนของพนักงานโรงแรมเสียก่อนเช่นกัน
เนื่ องจากความอันตรายในที่ท างานที่อ าจเกิ ดขึน้ ซึ่ง ทาให้ แรงงานตกอยู่ใ นความเสี่ยง แนวทางที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพเพี ยง
วิธีเดียวในการประกันความปลอดภัยในสถานที่ทางาน คือ การที่พนักงานได้มีส่วนร่วมโดยตรงผ่านสหภาพแรงงาน โดย
การจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยร่วมกัน ระหว่างสหภาพและฝ่ ายบริหาร การใช้แนวทางที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัยจะทาให้โรงแรม / สถานที่ทางานเกิดความปลอดภัยขึน้ ได้
เป็ นที่ รับรู ว้ ่า ในการรับมื อกับ การระบาดของ COVID-19 พนักงานเป็ น ผูต้ ่ อสูใ้ นแนวหน้า ของสถานการณ์ เราจึงต้อ ง
ตระหนักว่า ในยุคของ COVID-19 นีพ้ นักงานในโรงแรมและรีสอร์ทจะยังคงอยู่ในแนวหน้า ของการรับมือต่อไป การต้อง
ปฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่องกับผูค้ นระยะประชิดท่ามกลางฝูงชนในโรงแรมและรีสอร์ท หมายถึง การเผชิญหน้ากับความเสี่ยง
ของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โรงแรมเป็ นที่สาธารณะภายในพืน้ ที่ปิด: ไม่ว่าจะทานอาหาร พักผ่อน นอนหลับ ความ
บันเทิง จัดประชุมและทางาน พนักงานโรงแรมที่ทางานอย่างต่อเนื่องในพืน้ ที่เสี่ยงนี ้ – จะต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อ
ครอบครัว
การที่ ใ นปั จ จุบัน โรงแรมและรี สอร์ท บางแห่ ง พยายามที่ จ ะลดแรงงานหรือ บั ง คับ ให้เ กษี ยณอายุ ง านก่ อ นก าหนดไม่
สมเหตุสมผลแม้แต่ น ้อยแต่ใ นที่ สุดก็ มี การยอมรับ คุ ณค่ าของงานที่ พ นัก งานในโรงแรมและคาสิโ นท าในยุคของโรค
ระบาด COVID-19
ที่สดุ แล้วโรงแรมที่ปลอดภัยขึน้ อยู่กบั บริการโดยพนักงานที่มีประสบการณ์และความชานาญในงานที่ มีความมั่นคง การทา
ให้ผู้คนเอาชนะความกลัว และความวิ ตกกัง วลให้กลับมาเป็ น นักเดิ นทางที่ เ ชื่ อมั่น และมาเป็ นแขกของโรงแรมอีกครั้ง
หมายถึง การรับประกันคุณภาพของงานบริการและความปลอดภัย (ผูค้ นหลายสิบล้านคนใช้เวลาเป็ นเดือนในการกักตัว
อยู่ในบ้านจึงไม่ตอ้ งการที่จะทาอาหารเองหรือบริการตนเองอีกต่อไป) ทักษะและประสบการณ์ท่ีอยู่เบือ้ งหลัง งานบริการนี ้

สร้างความเชื่อมั่น การลดแรงงานหรือบังคับให้พนักงานที่มีประสบการณ์มากที่สดุ ในสายงานเกษี ยณอายุก่อนกาหนดเป็ น
การทาลายความเชื่อมั่นนีล้ ง (อีกครัง้ )
เป็ นที่ ย อมรับ ว่ า สุข ภาพและสุข อนามั ย มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การรับ ประกั น โรงแรมที่ ป ลอดภั ย และการสาธารณสุ ข
งานของพนักงานทาความสะอาด แม่บ้าน พนักงานดูแลห้ องพัก พนักงานล้ างจานได้ รับการยอมรับว่ า เป็ นงานที่
มีความสาคัญ และไม่สามารถปฏิบตั ิกบั ผูท้ ่ีทางานเหล่านี ้ว่าเป็ นงานที่ “ไม่ตอ้ งใช้ทักษะ ” ไม่สาคัญจึงจัดจ้างจากบริษัท
ภายนอกและจ่ายค่าจ้างต่ากว่ามาตรฐานได้อีกต่อไป แต่ความปลอดภัยของโรงแรมขึน้ อยู่กบั ผูท้ ่ีทางานบริการเหล่านี ้ ชีวิต
หลายชีวิตฝากไว้กบั งานนี ้ (เป็ นสิ่งที่จริงแท้ท่ีสดุ ในช่วง COVID-19) เป็ นงานที่มีคณ
ุ ค่าและจะต้องเปลี่ยนคุณค่านั้นให้เป็ น
ค่าแรงที่ดีขนึ ้ และเป็ นงานที่ม่ นั คง ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กรอีกกี่ครัง้ ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงนัน้ ได้

