
การประชุมสหภาพกลุ่มการโรงแรมและการท่องเท่ียว โดยไอยูเอฟ เอเชีย/แปซิฟิก  

วันท่ี  21-22 กันยายน 2563 

เอาชนะวิกฤต COVID-19:  

จดัตัง้เพือ่การฟ้ืนฟกูารทอ่งเทีย่วอย่างปลอดภยั ม่ันคง  

และยั่งยนื 

1. เผชิญหน้ากับวิกฤต COVID-19 

ในช่วงเกา้เดือนที่ผ่านมาการระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสขุภาพการด ารงชีวิต ค่าจา้งและความ

มั่นคงในการท างานของพนกังานในโรงแรมและการท่องเที่ยว เกิดขอ้จ ากดัในการเดินทางระหว่างประเทศ การปิดชายแดน

และการปิดเมืองท าใหก้ารท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศลดลงอย่างมาก 

ILO คาดการณว์่าในเดือนเมษายน 2563 แรงงานการท่องเที่ยวกว่า 15.3 ลา้นคนใน 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อาจตกงาน แต่สถานการณเ์ลวรา้ยลงอย่างรวดเรว็แรงงานการท่องเที่ยวในภูมิภาคกว่า 48 ลา้นคนตกงานในช่วง 6 เดือน

แรกของปี 2020 ในประเทศเช่น ประเทศไทย แรงงานการท่องเที่ยวกว่า 81% ตกงานและหน่วยงานดา้นการท่องเที่ยวเพิ่ง

ประกาศว่าจะมีคนงานท่องเที่ยวอีก 100,000 คนตกงาน ในเดือนกนัยายน 

ในช่วงตน้เดือนกมุภาพนัธ ์2563 สมาชิกในกลุม่โรงแรมและรสีอรท์ของไอยูเอฟมีอัตราการเขา้พักลดลงเนื่องจากการจอง

แบบกลุม่จากต่างประเทศตอ้งยกเลกิไปทีละรายการ ในเดือนมีนาคมและเมษายนเนื่องจากอัตราการเขา้พักลดลงต ่ากว่า 

15% และกิจกรรมส าคญัในภูมิภาครวมถงึโอลิมปิกที่โตเกียวก็ถกูเลื่อนออกไป 

ตัง้แต่เดือนเมษายนถงึเดือนกรกฎาคม สมาชิกของเราพยายามที่จะรกัษาต าแหน่งงานไวเ้นื่องจากไม่มีแขกจองเขา้พักที่

โรงแรมเลยอีกทั้งโรงแรมและรีสอรท์ก็ปิดให้บริการชั่วคราว พนักงานส่วนใหญ่ถูกส่งกลบับา้นเพื่อใช้วันลาป่วยแบบได้

ค่าจา้งที่เหลอือยู่และวนัลารายปีแบบไดค่้าจา้ง จากนัน้กพ็นกังานก็ตกอยู่ในสถานะ "ไม่ท  างาน ไม่จ่ายค่าแรง"  ในขณะที่

พนกังานสว่นใหญ่ท างานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง สหภาพแรงงานของเราประสบความส าเร็จในหลายประเทศเพื่อที่จะเจรจา

จ่ายค่าแรง 50% ถงึ 75% ของค่าจา้งขัน้พืน้ฐานและไดร้บัการจ่ายเต็มจ านวนในบางกรณี  

แต่ที่สหภาพของ Courtyard by Marriott ในบนัดงุ ประเทศอินโดนีเซียแยง้ว่า 50% ของเงินเดือนพืน้ฐานเทียบเท่ากับ

ครึง่หนึ่งของค่าจา้งขัน้ต  ่าตามกฎหมายและไม่เพียงพอที่จะครอบคลมุค่าครองชีพขั้นพืน้ฐาน เครือโรงแรมระดับนานาชาติ

รายใหญ่เช่น Accor และ Marriott อนญุาตใหเ้จา้ของโรงแรมจ่ายค่าแรงขัน้ต  ่า หรอื ไม่จ่ายค่าจา้งเลย 

โรงแรมที่ใหญ่ที่สดุในโลกสามารถมีสว่นรว่มในการต่อสูเ้พื่อหยดุการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดอ้ย่างง่ายดายโดยการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระหว่างที่โรงแรมปิดใหบ้ริการพนักงานจะอยู่บา้นโดยไดร้บัการจ่ายเงินเต็มจ านวน แต่บริษัทเหล่านี ้



กลับเลือกที่จะไม่ท  าเช่นนั้น ปัจจุบันพนักงานโรงแรมตกอยู่ในกลุ่มยากล  าบากตอ้งหางานท าทั่ วไปตามท้องถนนใน

เศรษฐกิจนอกระบบ โดยรบังานอะไรก็ไดเ้พื่อที่จะไดม้ีเงินใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

โครงการรณรงคเ์พื่อแม่บา้นโรงแรม (GHC) ของประเทศฟิลปิปินสพ์บว่าแม่บา้นจ านวนมากอยู่ในสถานะการจา้งงานที่ไม่

มั่นคง(พนักงานสญัญาจ้าง) และไม่มีเงินพอซื ้ออาหารหากไม่ได้รบัความช่วยเหลือทางการเงิน งานที่ไม่มั่นคงและได้

ค่าแรงต ่าหมายความว่าชีวิตการท างานนั้นมีความเสี่ยงก่อนวิกฤต COVID-19 อยู่แลว้ ในหลายประเทศสหภาพแรงงาน

ของไอยเูอฟเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลช่วยเหลอืทางการเงินส  าหรบัคนงานที่ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤต 

วันนี ้การต่อสูห้ลักของเราคือการปกป้องรักษางานและท าให้แน่ใจว่าสมาชิกของเราสามารถกลับไปท างานได้เมื่อ

อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวฟ้ืนตวั 

ในขณะที่บางประเทศเปิดใหม้ีการเดินทางอย่างจ ากดัเพื่อธุรกิจภายใตข้อ้ตกลงทวิภาคีและการท่องเที่ยวในประเทศไดร้บั

การฟ้ืนฟใูนบางภูมิภาค แต่สว่นใหญ่ยงัคงปิดการท่องเที่ยว แมแ้ต่ผูท้ี่วางแผนจะเปิดใหบ้ริการอีกครัง้  เช่น มัลดีฟส ์ภูเก็ต

และบาหล ีก็ปิดตวัอีกครัง้เมื่อมีรายงานผูป่้วย COVID-19 รายใหม่ 

วิกฤตครัง้นีจ้ะยงัคงด าเนินต่อไปจนถงึปลายปี 2563 สง่ผลรา้ยแรง ต่อสงัคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้ม  

2.ใหญ่เกินกว่าการทอ่งเทีย่ว - ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวิกฤตนีอ้ย่างถ่องแท ้เราจ าเป็นตอ้งระลกึถึงความส  าคัญทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวก่อนที่จะเกิดการ

ระบาดใหญ่ของ COVID-19 จากข้อมูลของ องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ในปี 2562  

มีนกัท่องเที่ยวต่างชาติ 1.5 พนัลา้นคนจากนกัท่องเที่ยวในประเทศ 8.8 พนัลา้นคน การใชจ้่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติสงู

ถงึ 1.5 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2562 และการท่องเที่ยวคิดเป็น 29% ของบรกิารการสง่ออกทั่วโลกและ 7% ของการคา้

ทั่วโลก 

ในปี 2562 อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกมีการจา้งคนงานโดยตรงมากกว่า 300 ลา้นคน รวมถึงคนงาน 144 ลา้นคน

ในดา้นการบรกิารและอาหาร มากกว่าครึ่งเป็นผูห้ญิง (โดยเฉลี่ยทั่วโลก 54%) และแรงงานการท่องเที่ยวในสดัส่วนที่สงู

เป็นเยาวชน หากเรารวมการจา้งงานทัง้ทางตรงและทางออ้ม ภาคการท่องเที่ยวมีการจา้งคนท างาน 1 ใน 10 คนทั่วโลก 

ขณะนี ้UNWTO ประเมินว่างานท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 120 ลา้นต าแหน่งตกอยู่ในความเสี่ยง แต่แรงงานจ านวนมากที่ ไม่ได้

ผ่านการจา้งงานโดยตรงในการท่องเที่ยวและแรงงานภาคนอกระบบก็จะโดนผลกัใหต้กงาน 

เนื่องจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงจาก 1.5 พันลา้นเป็นนอ้ยกว่า 400 ลา้นในปี 2563 การสญูเสียรายไดจ้าก

การส่งออก 1.2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด ( อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 

อตุสาหกรรมการใหบ้รกิารดา้นอาหาร อุตสาหกรรมการคา้ปลีก อุตสาหกรรมการขนส่งและอุตสาหกรรมความบันเทิง) ที่



ขึน้อยู่กบัการท่องเที่ยว จากขอ้มลูของการประชมุสหประชาชาติว่าดว้ยการคา้และการพัฒนา (UNCTAD) อาจน าไปสู่การ

สญูเสยีทางเศรษฐกิจถงึ 3.3 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั 

ผลกระทบไม่ไดม้ีเพียงแค่ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจเท่านัน้ ตามรายงานนโยบายดา้นการท่องเที่ยวของสหประชาชาติเมื่อไม่

นานมานี ้ระบุว่าเมื่อไม่มีรายไดจ้ากการท่องเที่ยวในปีนี ้ แหล่งมรดกทางนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมที่ไดร้บัการคุม้ครอง

หลายแห่งไดส้ญูเสยีรายไดใ้นการจา้งคนงานและเพื่อบ  ารุงรกัษาสถานที่ และเนื่องจากคนงานจ านวนมากตอ้งตกงานใน

พืน้ที่ชนบทและพืน้ที่ชายฝ่ังทะเล พวกเขาจึงตอ้งหาเลีย้งชีพดว้ยการถางที่ดินเพื่อการเกษตร ท  าการประมง การล่าสตัว์

และการหาของป่าซึ่งสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส  าคัญต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ในแง่ของแหลง่มรดกทางวฒันธรรม เมื่อขาดการปกป้องและการบ ารุงรกัษาเนื่องจากการสญูเสียรายไดอ้าจน าไปสู่ความ

เสยีหายในระยะยาวและบางพืน้ที่อาจตอ้งปิดตลอดไป 

ผลกระทบทางสงัคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้มที่กระจายเป็นวงกวา้งจากวิกฤตการท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่แสดงใหเ้ห็นถึง

ราคาที่สงูลิ่วของการระบาดของโควิด -19 แต่ยงัแสดงใหเ้ห็นว่าเหตใุดรฐับาลจงึตอ้งลงทุนกับทรพัยากร จัดสรรเงินทุนจาก

ภาครัฐและให้ความส  าคัญกับการฟ้ืนตัวอย่างยั่ งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สิ่งส  าคัญคือการรักษางาน การ

คุม้ครองทางสงัคม ความช่วยเหลือดา้นรายไดแ้ละเพื่อปกป้องสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงานภาคโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 

3. “ เราส าคัญ-เราพร้อมแล้ว!” 

ประเด็นส  าคัญในการปกป้องงานของพนักงานโรงแรมและการท่องเที่ยวนั้นคือ การท่องเที่ยวจะเริ่มฟ้ืนตัวในปีหนา้และ

อตุสาหกรรมตอ้งมีความพรอ้มส  าหรบัการฟ้ืนตัว พรอ้มทั้งในดา้นสขุอนามัยและความปลอดภัย พรอ้มในดา้นสิ่งอ  านวย

ความสะดวกและความพรอ้มในการเตรยีมพนกังานโรงแรมและรีสอรท์ที่มีทกัษะและประสบการณ ์ - สมาชิกของไอยเูอฟ 

รฐับาลตอ้งช่วยเหลอืธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กเพื่อจา้งพนักงานไวซ้ึ่งพนักงานโรงแรม

ส่วนใหญ่ท างานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โรงแรมและรีสอรท์ขนาดเล็กเหล่านีต้อ้งการการสนับสนุนผ่านการ

ปรบัเปลี่ยนตารางภาษี เงินกูธ้นาคารและการช าระค่าสาธารณปูโภค มีเครดิตที่ดีและความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อป้องกันการ

ลม้ละลายและการเลกิจา้ง ความช่วยเหลือนีค้วรใหเ้ฉพาะกับโรงแรมและรีสอรท์ที่ ยังคงจา้งพนักงานและจ่ายค่าจา้งและ

สวสัดิการเต็มจ านวน ส  าหรบัโรงแรมและรสีอรท์ขนาดเลก็ที่ไม่สามารถจ่ายค่าจา้งไดร้ายไดช้่วยเหลือจากรฐับาลควรมอบ
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ส าหรบัเครอืข่ายโรงแรมและกลุม่บรษัิทระดบัชาติและระดบันานาชาติที่มีขนาดใหญ่ขึน้มาจากธุรกิจที่กล่าวขา้งตน้ รฐับาล

ควรบงัคบัใหค้งการจา้งงานไว ้จ่ายค่าจา้งและผลประโยชนเ์ต็มจ านวนและเคารพในสิทธิดา้นต่างๆ รวมถึงดา้นสขุอนามัย

และความปลอดภัย เครอืโรงแรมและกลุ่มบริษัท ทั้งในและต่างประเทศไม่สามารถใชเ้หตุผลว่าขาดรายไดใ้นปี 2563 ใน

การงดจ่ายค่าจา้งหรอืเลกิจา้งพนกังาน ก่อนที่จะเกิด COVID-19 นายจา้งไดส้ะสมก าไรและกระแสเงินสดไวแ้ลว้หลายปี - 



และในบางกรณีหลายทศวรรษ รฐับาลตอ้งก าหนดนโยบายการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวที่ก  าหนดใหบ้ริษัทใช้ทรัพย์สินทาง

การเงินเพื่อจ่ายเงินใหพ้นกังานเต็มจ านวนและรบัประกนัการคุม้ครองงานแก่พนกังาน 

ตอ้งเป็นที่ชดัแจง้ว่า: การจา้งงานพนกังานเดมิถอืเป็นการลงทนุเพือ่ฟ้ืนฟกูารทอ่งเทีย่ว 

นายจา้งที่ไล่พนักงานออกหรือประกาศเลิกจา้งนั้นนับว่าไม่เอือ้ต่อการเตรียมการเพื่อฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวและควรแสดง

ความรบัผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึน้ 

Resorts World Genting ประเทศมาเลเซีย ไดแ้สดงใหเ้ห็นผลลพัธ์ของการปลดพนักงาน ฝ่ายบริหารมองการณเ์พียง

สัน้ๆ เมื่อปลดพนกังาน 2,818 คนและพนกังานระดบัสงู 155 คนในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 บริษัทไม่เพียงแต่

ปฏิเสธที่จะเจรจากับพนักงานระดับสงูของสหภาพแรงงาน GMBEU ซึ่งถือเป็นละเมิดสิทธิของสหภาพแรงงาน แต่ยัง

ก าหนดใหม้ีการเลกิจา้งเพราะมีคนเกินต าแหน่งเป็นจ านวนมาก โดยไม่เขา้ใจ 'การเลิกจา้งเพราะมีบุคลากรเกินต าแหน่ง' 

อย่างถ่องแท ้

การเลกิจา้งเพราะมีบคุลากรเกินต าแหน่ง หมายความว่า เมื่องานบางต ่าแหน่งและทักษะที่เก่ียวขอ้งกับงานนั้นไม่จ  าเป็น

ในธุรกิจอีกต่อไป ในสถานการณเ์ช่นนีอ้าจจ าเป็นที่พนกังานผูร้บัหนา้ที่นัน้จะตอ้งไดร้บัมอบหมายงานใหม่หรือลาออกดว้ย

ความสมคัรใจ อย่างไรก็ตามการเลกิจา้งเพราะมีบคุลากรเกินต าแหน่งจะใชไ้ดก็้ต่อเมื่อไม่มีงานนั้นอีกต่อไปหรือทักษะที่ใช้

ในงานนัน้ๆ ไม่จ  าเป็นอีกต่อไป  ในโรงแรมและรสีอรท์ที่ปิดใหบ้ริการชั่วคราวไม่ถือว่ามีบุคลากรเกินต าแหน่งเพราะทันทีที่

ธุรกิจและการท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศกลบัมาอีกครัง้งานเหลา่นีก็้จะเป็นที่ตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

Resorts World Genting เป็นธุรกิจที่เปิดใหบ้ริการอีกครัง้ภายในสามสปัดาหห์ลังเกิดเลิกจา้งเพราะมีบุคลากรเกิน

ต าแหน่งจ  านวนมาก สิ่งที่ เกิดขึน้คือ พนักงานขาดแคลน มีพนักงานไม่เพียงพอที่จะเปิดให้บริการธุรกิจทั้งหมด ใน

ขณะเดียวกนัสมาชิกของเราที่ยังท  างานอยู่ในโรงแรมแห่งนีก็้มีภาระงานเพิ่มขึน้เป็นสองเท่าหรือสามเท่า การขาดแคลน

พนักงานนี ้เกิดขึน้เนื่องจากการประกาศเลิกจา้งเพราะมีพนักงานเกินต าแหน่งในเดือนพฤษภาคมและใหอ้อกในเดือน

มิถุนายน แต่กลบัไม่ไดม้ีต  าแหน่งนอ้ยกว่าพนักงานตามที่ประกาศ – พนักงานที่โดนเลิกจา้งยังเป็นที่ตอ้งการอยู่มาก 

 งานเหลา่ก็ยงัคงอยูแ่ละทกัษะการท างานของสมาชกิมคีวามส าคญัอย่างมากตอ่การฟ้ืนตวัของธุรกิจ 

ในการน าเสนอต่อสมาชิกรฐัสภาอาเซียนเมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม ที่ผ่านมา เลขาธิการประจ าภูมิภาคเอเชีย / แปซิฟิกของ IUF 

เนน้ย า้ถงึกรณีของ Resorts World Genting  ตลอดจนการรกัษาต าแหน่งงานที่มั่นคงกว่านี ้ในอุตสาหกรรมการบริการ

การท่องเที่ยวและการบรกิารดา้นอาหาร ในขณะที่อุตสาหกรรมฟ้ืนตัว ลกูคา้จะตอ้งการบริการที่ ดีขึน้ในสภาพแวดลอ้มที่

ปลอดภัยมากขึน้  สิ่งเหลา่นีข้ึน้อยู่กบัสมาชิกที่มีประสบการณแ์ละทกัษะการท างานของไอยเูอฟ 

ในขณะเดียวกันนายจา้งก าลงัใชว้ิกฤตนีร้โจมตีสหภาพแรงงาน ที่ Sofitel Nusa Dua โรงแรมในเครือ Accor ในบาหลี

ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้  าสหภาพแรงงานถูกเลิกจา้งเนื่องจากปฏิเสธที่จะยอมรบัเงื่อนไข "ตามความสมัครใจ" ที่จะไม่รบั

ค่าจา้งหากไม่ไดท้  างาน  ที่ Fairmont Sanur Hotel Resort ในเครือ Accor ในบาหลี สมาชิกของสหภาพแรงงานที่



จดัตัง้ขึน้ใหม่จ  านวน 38 คนถกูไลอ่อกอย่างไม่เป็นธรรมภายใตก้ารบังคับใหล้าออก "ตามความสมัครใจ" โดยพนักงานที่

ตกลงที่จะลาออกจากสหภาพเท่านั้นที่จะกลบัไปท างานได ้ ที่ Holiday Inn Galleria Manila ในประเทศฟิลิปปินส์

ผูน้  าสหภาพแรงงานและสมาชิกโดนเลิกจา้งอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่ผ่านการเจรจากับสหภาพแรงงานและบังคับให้

โยกยา้ย สมาชกิสหภาพแรงงานลดเหลอืเพียง 17 คนจาก 80 คน 

4. “ เรามีสิทธิทีจ่ะท างานในโรงแรมทีป่ลอดภยั!” การเปิดโรงแรมใหม่อยา่งปลอดภยั

ในงานทีป่ลอดภยั 

ประเทศสว่นใหญ่จะตอ้งใชเ้วลาอีกหลายเดือนกว่าที่อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเริ่มฟ้ืนตัว โดยส่วนมากขึน้อยู่กับการฟ้ืน

ตวัทีละกา้วของการท่องเที่ยวในประเทศและการจัดงานต่างๆ (งานแต่งงาน งานเลีย้ง งานประชุม) ตามดว้ยการกลบัมา

อย่างค่อยเป็นค่อยไปของการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างประเทศ 

การฟ้ืนฟูจะต้องใช้เวลาและมีความท้าทายอย่างแน่นอน ความทา้ทายที่ส  าคัญที่สดุประการหนึ่งคือการเรียกคืนความ

ไวว้างใจและความเชื่อมั่นของผูค้นในการออกเดินทางอีกครัง้และส  าหรบัแขกที่จะกลบัไปใช้บริการโรงแรมอีกครัง้ โดย

ขึน้อยู่กบัความมั่นใจในความปลอดภัยของนกัท่องเที่ยวและแขกที่มโีรงแรมและรีสอรท์คาสโินของโรงแรม 

วิธีเดียวที่จะรบัประกนัโรงแรมที่ปลอดภัยหรอืรสีอรท์คาสโินของโรงแรม คือ การพฒันาและใชแ้นวทางที่ครอบคลมุเก่ียวกับ

สาธารณสขุและสขุอนามยั (ระเบียบการดา้นความปลอดภัย) และใหพ้นกังานไดม้ีสว่นรว่มโดยตรงผ่านสหภาพแรงงาน 

ที่สดุแลว้โรงแรมที่ปลอดภัยขึน้อยู่กับบริการโดยพนักงานที่มีประสบการณ์และมีทักษะในงานที่ มั่นคง ดว้ยทักษะของ

พนกังานที่สามารถรบัประกนัคณุภาพของการบรกิารและความสะอาดเป็นสิ่งที่ท  าใหล้กูคา้เชื่อมั่นในการเขา้พกั 

ทกุฝ่ายจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกับระเบียบการดา้นความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผูบ้ริหาร พนักงานและแขกผูเ้ขา้พัก 

ส  าหรบัพนกังานนัน้ การใหค้วามรว่มมือกบัระเบียบการต่างๆ ไม่ควรเนน้ไปที่การลงโทษและการข่มขู่ แต่จะตอ้งขึน้อยู่กับ

การจดัสรรหนา้ที่ที่ดี การฝึกฝน การอบรมและการมีสว่นร่วมของพนักงานอย่างแข็งขัน 

เมื่อโรงแรมและรีสอรท์เปิดให้บริการอีกครั้ง พนักงานจะเป็นแนวหน้าในการสัมผัสกับโควิด -19 โรงแรมเป็นสถานที่

สาธารณะที่มีกิจกรรมหลากหลายทัง้การรบัประทานอาหาร การพักผ่อน การนอนหลบั การพบปะสงัสรรคแ์ละการท างาน 

ทัง้หมดในสถานที่เดียวซึ่งเป็นความเสี่ยงส  าหรบัพนักงานที่ตอ้งท  างานในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพนักงานจึงตอ้งมี

สขุภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะกลบัไปหาครอบครวัอย่างปลอดภัยไรเ้ชือ้   

พนักงานที่ตอ้งท  างานในความเสี่ยงขา้งตน้ควรมีส่วนร่วมโดยตรงผ่านสหภาพแรงงานในการสรา้งความปลอดภัยในที่

ท  างานโดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านสขุอนามัยและความปลอดภัยโดยมีกรรมการจากสหภาพแรงงานและฝ่าย

บริหาร เมื่อร่วมมือกันผลิตแนวทางดา้นสุขอนามัยและความปลอดภัยก็เป็นไปได้ว่าโรงแรมที่ปลอดภัย/ที่ท  างานที่

ปลอดภัยจะเกิดขึน้ไดจ้รงิ 



สดุทา้ยนี ้ เป็นที่ยอมรบัว่าสขุภาพและอนามัยมีความส  าคัญต่อการรับประกันโรงแรมที่ปลอดภัยและการสาธารณสุข   

งานของพนกังานท าความสะอาด แม่บา้น พนกังานดูแลหอ้ง พนกังานลา้งจาน ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นงานทีส่ าคญัยิ่ง  

ดงันัน้จะเรยีกงานเหลา่นีว้่าเป็น “งานที่ไม่ตอ้งใชท้กัษะ” ไม่ได ้และไม่ควรมองว่าเป็นงานที่ไม่ส  าคัญที่ท  าการจา้งพนักงาน

จากองคก์รภายนอกและจ่ายค่าแรงต ่ากว่ามาตรฐานแรงงาน งานที่มีคณุค่าควรไดร้บัค่าแรงที่ดีขึน้และมั่นคงย่ิงขึน้ 

เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2020 เลขาธิการประจ าภูมิภาคของ IUF ได้แจง้ประเด็นที่น่าเป็นห่วงเหล่านีถ้ึง Dr David 

Nabarro ทตูพิเศษดา้น COVID-19 ถงึผูอ้  านวยการ WHO โดยไดม้ีการอธิบายว่ามีการจา้งงานที่ไม่มั่นคง (สญัญาจา้ง

ชั่วคราวหรอืจา้งตามระยะเวลาที่ไม่มั่นคง หรือ ตัวแทนจัดหางาน) ท  าลายโอกาสในการเขา้ถึงที่ท  างานที่ปลอดภัย โดยมี

ตวัอย่างการเลอืกปฏิบติัต่อพนกังานสญัญาจา้งซึ่งไม่ไดร้บัอปุกรณป์้องกนัสว่นตวั (PPE)  และสิทธิที่เท่าเทียมกับพนักงาน

ประจ า นอกจากนีย้งัเป็นเรื่องปกติในบางอตุสาหกรรมที่พนกังานสญัญาจา้งจะตอ้งจดัหา PPE ดว้ยตนเองหรือหักค่า PPE

จากค่าจา้ง พนกังานสญัญาจา้ง “แบบไม่ก าหนดชั่วโมง” (ไม่ระบจุ  านวนชั่วโมงท างานขั้นต ่าที่แน่นอนในสญัญาจา้ง) หรือ

พนักงานชั่ วคราวที่สแตนดบ์ายตามมาตรการ "ไม่ท  างาน ไม่จ่ายค่าแรง" ตอ้งท างานทุกครั้งที่ท  าได้ไม่ว่าจะป่วยก็ตาม

นอกจากนีย้งัเสี่ยงที่จะไม่ถกูเรยีกไปท างานอีก เงื่อนไขทัง้หลายเหลา่นีก่้อใหเ้กิดการซ่อนอาการเจ็บป่วย 

การไลอ่อกอย่างง่ายดายเนื่องจากสญัญาจา้งระยะสัน้รวมกบัค่าแรงที่นอ้ยนิดอีกทั้งการท าความสะอาดหอ้งพักในโรงแรม

มีการจา้งงานผ่านตวัแทนจดัหางานเป็นจ านวนมากท าใหพ้นกังานตกอยู่ในต าแหน่งงานที่ทัง้มีความเสี่ยงต่อการสมัผัสโรค

COVID-19 และเป็นงานที่ไม่มั่นคง ก่อใหเ้กิดความกลวัที่จะสญูเสียงานมากกว่าที่จะออกมาเรยีกรอ้งสทิธิของตน  

ในฐานะพนกังานที่ตอ้งท  างานอยู่แนวหนา้ในยคุของ COVID-19 ความสามารถในการว่มรท างานและเป็นส่วนหนึ่งในการ

เขา้ถงึที่ท  างานที่ปลอดภัยมีเงื่อนไขที่ส  าคญัอยู่สองประการ : งานที่มั่นคงและสทิธิในการเขา้รว่มสหภาพแรงงาน  

5. “ ฟ้ืนฟกูารทอ่งเทีย่วให้ดกีว่าเดมิ” ฟ้ืนฟกูารทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

วิกฤตโควิด -19 เผยใหเ้ห็นว่าอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนัน้เปราะบางขนาดไหน ประเทศต่างๆ พึ่งพาการ

ท่องเที่ยวที่เนน้ปรมิาณของนกัท่องเที่ยวและการจดัการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากไป ก่อนการเดินทางมีการใชจ้่ายเงิน

ลว่งหนา้มากไปซึ่งเมื่อมาถงึปลายทางเงินที่จะใชจ้บัจ่ายก็ไม่พอเสยีแลว้ 

การท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากเกินไปนัน้ไม่ยั่งยืน เราจะกลบัไปที่จดุเดิมอีกไม่ได ้

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยก่อให้เกิดมลพิษและสรา้งความเสี ยหายต่อสภาพแวดลอ้มที่

เปราะบาง รายงานของโครงการสิ่งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่เรยีกว่า การปอ้งกนัการระบาดครัง้ต่อไป ระบุว่า

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรอืการท่องเที่ยวตามธรรมชาติตอ้งมีการจดัการที่ดีขึน้เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะไม่มีการท าลายที่อยู่อาศัย

หรือสมัผัสกับสตัว์หรือพาหะอื่น ๆ (เช่น แมลง) ที่ เป็นตัวเพิ่มการแพร่กระจายของโรคจากสตัว์สู่คน โรคจากสตัว ์เช่น 

Coronavirus SARS-CoV-2 ใหม่ที่ก  าลงัเกิดขึน้นี ้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่คนท าลายที่อยู่อาศัยและการสมัผัสกับ

สตัว ์



ในการ “ ฟ้ืนฟใูหก้ว่าเดิม” รฐับาลจะตอ้งมีบทบาทมากขึน้ในการก ากับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อใหแ้น่ใจว่ามี

สว่นช่วยเหลอืชมุชนทอ้งถ่ิน เสรมิสรา้งงานที่ดีรวมถึงปกป้องฟ้ืนฟูทรพัยากรทอ้งถ่ินและสิ่งแวดลอ้ม 

บทสรุปนโยบายของสหประชาชาติเรื่อง COVID-19 และ การท่องเทีย่วทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง ซึ่งเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 

2563 มองวา่วิกฤตในปัจจบุนัเป็น "โอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธข์องการท่องเที่ยวกับธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ

และเศรษฐกิจ"  ส่วนหนึ่งของแผนงานนี ้คือ การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่ งยืนมากขึน้   ลดการปล่อยคารบ์อน 

สง่เสรมิพลงังานหมนุเวียนและลดมลพิษ แต่แผนงานนีย้งั“ ใหค้วามส าคญักบัผูค้นเป็นอันดับแรก” โดยใหค้วามส  าคัญกับ

การด ารงชีพ อาชีพการงานและรายไดโ้ดยเฉพาะการจา้งงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผูห้ญิง 

ทา้ยที่สดุรฐับาลจะตอ้งลงทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละความยั่งยืนในระยะยาวของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่มการควบคุม

และการเป็นเจา้ของโดยภาครฐั  การลงทนุและการเป็นเจา้ของโดยภาครฐันีต้อ้งรวมถึงการปกป้องสิ่งแวดลอ้มและแหล่ง

มรดกทางวฒันธรรมซึ่งมีศักยภาพที่จะสรา้งงานเชิงสิ่งแวดลอ้มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งคุณค่าและการให้

ความรว่มมือนัน้จะเห็นผลไดจ้ากการรกัษาสิ่งแวดลอ้มในระยะยาวและการช่วยบรรเทาสภาวะโลกรา้นซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะ

ท าใหก้ารท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน 
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