การประชุมสหภาพกลุ่มการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยไอยูเอฟ เอเชีย/แปซิฟิก
วันที่ 21-22 กันยายน 2563

เอาชนะวิกฤต COVID-19:
จัดตัง้ เพือ่ การฟื้ นฟูการท่องเทีย่ วอย่างปลอดภัย มั่นคง
และยั่งยืน
1. เผชิญหน้ากับวิกฤต COVID-19
ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาการระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อสุขภาพการดารงชีวิต ค่าจ้างและความ
มั่นคงในการทางานของพนักงานในโรงแรมและการท่องเที่ยว เกิดข้อจากัดในการเดินทางระหว่างประเทศ การปิ ดชายแดน
และการปิ ดเมืองทาให้การท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศลดลงอย่างมาก
ILO คาดการณ์ว่าในเดือนเมษายน 2563 แรงงานการท่องเที่ยวกว่า 15.3 ล้านคนใน 14 ประเทศในภูมิภ าคเอเชียแปซิฟิก

อาจตกงาน แต่สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วแรงงานการท่องเที่ยวในภูมิภาคกว่า 48 ล้านคนตกงานในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2020 ในประเทศเช่น ประเทศไทย แรงงานการท่องเที่ยวกว่า 81% ตกงานและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพิ่ง
ประกาศว่าจะมีคนงานท่องเที่ยวอีก 100,000 คนตกงาน ในเดือนกันยายน
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกในกลุม่ โรงแรมและรีสอร์ทของไอยูเอฟมีอัตราการเข้าพักลดลงเนื่องจากการจอง
แบบกลุม่ จากต่างประเทศต้องยกเลิกไปทีละรายการ ในเดือนมีนาคมและเมษายนเนื่องจากอัตราการเข้าพักลดลงต่ ากว่า
15% และกิจกรรมสาคัญในภูมิภาครวมถึงโอลิมปิ กที่โตเกียวก็ถกู เลื่อนออกไป

ตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม สมาชิกของเราพยายามที่จะรักษาตาแหน่งงานไว้เนื่องจากไม่มีแขกจองเข้าพักที่
โรงแรมเลยอีกทั้งโรงแรมและรีสอร์ท ก็ ปิดให้บริการชั่วคราว พนัก งานส่วนใหญ่ ถูกส่งกลับ บ้านเพื่อใช้วันลาป่ วยแบบได้
ค่าจ้างที่เหลืออยู่และวันลารายปี แบบได้ค่าจ้าง จากนัน้ ก็พนักงานก็ตกอยู่ในสถานะ "ไม่ทางาน ไม่จ่ายค่าแรง" ในขณะที่
พนักงานส่วนใหญ่ทางานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง สหภาพแรงงานของเราประสบความสาเร็จในหลายประเทศเพื่อที่จะเจรจา
จ่ายค่าแรง 50% ถึง 75% ของค่าจ้างขัน้ พืน้ ฐานและได้รบั การจ่ายเต็มจานวนในบางกรณี
แต่ท่ีสหภาพของ Courtyard by Marriott ในบันดุง ประเทศอินโดนีเซียแย้งว่า 50% ของเงินเดือนพืน้ ฐานเทียบเท่ากับ
ครึง่ หนึ่งของค่าจ้างขัน้ ต่าตามกฎหมายและไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพขั้นพืน้ ฐาน เครือโรงแรมระดับนานาชาติ
รายใหญ่เช่น Accor และ Marriott อนุญาตให้เจ้าของโรงแรมจ่ายค่าแรงขัน้ ต่ า หรือ ไม่จา่ ยค่าจ้างเลย
โรงแรมที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลกสามารถมีสว่ นร่วมในการต่อสูเ้ พื่อหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างง่ายดายโดยการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระหว่างที่โรงแรมปิ ดให้บริการพนักงานจะอยู่บา้ นโดยได้รบั การจ่ายเงินเต็มจานวน แต่บริษัทเหล่านี ้

กลับ เลือ กที่จ ะไม่ ท าเช่น นั้น ปั จ จุบัน พนัก งานโรงแรมตกอยู่ใ นกลุ่ม ยากลาบากต้อ งหางานทาทั่ว ไปตามท้อ งถนนใน
เศรษฐกิจนอกระบบ โดยรับงานอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้มีเงินใช้ในชีวิตประจาวัน
โครงการรณรงค์เพื่อแม่บา้ นโรงแรม (GHC) ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์พบว่าแม่บา้ นจานวนมากอยู่ในสถานะการจ้างงานที่ไม่
มั่นคง(พนักงานสัญญาจ้าง) และไม่มีเ งินพอซื ้ออาหารหากไม่ ได้รบั ความช่ว ยเหลือทางการเงิน งานที่ ไม่ม่ ันคงและได้
ค่าแรงต่าหมายความว่าชีวิตการทางานนั้นมีความเสี่ยงก่อนวิกฤต COVID-19 อยู่แล้ว ในหลายประเทศสหภาพแรงงาน
ของไอยูเอฟเรียกร้องให้รฐั บาลช่วยเหลือทางการเงินสาหรับคนงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤต
วัน นี ้ก ารต่ อ สูห้ ลักของเราคื อ การปกป้ อ งรักษางานและท าให้แ น่ ใ จว่ า สมาชิ ก ของเราสามารถกลับ ไปท างานได้เ มื่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื ้ นตัว
ในขณะที่บางประเทศเปิ ดให้มีการเดินทางอย่างจากัดเพื่อธุรกิจภายใต้ขอ้ ตกลงทวิภาคีและการท่องเที่ยวในประเทศได้รบั
การฟื ้ นฟูในบางภูมิภาค แต่สว่ นใหญ่ยงั คงปิ ดการท่องเที่ยว แม้แต่ผทู้ ่ีวางแผนจะเปิ ดให้บริการอีกครัง้ เช่น มัลดีฟส์ ภูเก็ต
และบาหลี ก็ปิดตัวอีกครัง้ เมื่อมีรายงานผูป้ ่ วย COVID-19 รายใหม่
วิกฤตครัง้ นีจ้ ะยังคงดาเนินต่อไปจนถึงปลายปี

2563 ส่งผลร้ายแรง

ต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

2.ใหญ่เกินกว่าการท่องเทีย่ ว - ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้เข้าใจถึงวิกฤตนีอ้ ย่างถ่องแท้ เราจาเป็ นต้องระลึกถึงความสาคัญทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวก่อนที่จะเกิดการ
ระบาดใหญ่ ข อง COVID-19 จากข้อ มูล ของ องค์ก รการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ ( UNWTO) ในปี

2562

มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติ 1.5 พันล้านคนจากนักท่องเที่ยวในประเทศ 8.8 พันล้านคน การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติสงู
ถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 และการท่องเที่ยวคิดเป็ น 29% ของบริการการส่งออกทั่วโลกและ 7% ของการค้า
ทั่วโลก
ในปี 2562 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกมีการจ้างคนงานโดยตรงมากกว่า 300 ล้านคน รวมถึงคนงาน 144 ล้านคน
ในด้านการบริการและอาหาร มากกว่าครึ่งเป็ นผูห้ ญิ ง (โดยเฉลี่ยทั่วโลก 54%) และแรงงานการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สงู
เป็ นเยาวชน หากเรารวมการจ้างงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ภาคการท่องเที่ยวมีการจ้างคนทางาน 1 ใน 10 คนทั่วโลก
ขณะนี ้ UNWTO ประเมินว่างานท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 120 ล้านตาแหน่งตกอยู่ในความเสี่ยง แต่แรงงานจานวนมากที่ ไม่ได้
ผ่านการจ้างงานโดยตรงในการท่องเที่ยวและแรงงานภาคนอกระบบก็จะโดนผลักให้ตกงาน
เนื่องจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงจาก 1.5 พันล้านเป็ นน้อยกว่า 400 ล้านในปี 2563 การสูญเสียรายได้จาก
การส่ ง ออก 1.2 ล้า นล้า นเหรี ยญสหรัฐ จะส่ง ผลต่ อ อุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ ทั้ ง หมด ( อุต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
อุตสาหกรรมการให้บริการด้านอาหาร อุตสาหกรรมการค้าปลีก อุตสาหกรรมการขนส่งและอุตสาหกรรมความบันเทิง) ที่

ขึน้ อยู่กบั การท่องเที่ยว จากข้อมูลของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) อาจนาไปสู่การ
สูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 3.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ผลกระทบไม่ได้มีเพียงแค่ดา้ นสังคมและเศรษฐกิจเท่านัน้ ตามรายงานนโยบายด้านการท่องเที่ยวของสหประชาชาติเมื่อไม่
นานมานี ้ ระบุว่าเมื่อไม่ มีรายได้จากการท่องเที่ ยวในปี นี ้ แหล่งมรดกทางนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมที่ได้รบั การคุม้ ครอง
หลายแห่งได้สญ
ู เสียรายได้ในการจ้างคนงานและเพื่อบารุ งรักษาสถานที่ และเนื่องจากคนงานจานวนมากต้องตกงานใน
พืน้ ที่ชนบทและพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเล พวกเขาจึงต้องหาเลีย้ งชีพด้วยการถางที่ดินเพื่อการเกษตร ทาการประมง การล่าสัตว์
และการหาของป่ าซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิ่งแวดล้อม
ในแง่ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อขาดการปกป้องและการบารุ งรักษาเนื่องจากการสูญเสียรายได้อาจนาไปสู่ ความ
เสียหายในระยะยาวและบางพืน้ ที่อาจต้องปิ ดตลอดไป
ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ กระจายเป็ นวงกว้างจากวิกฤตการท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึง
ราคาที่สงู ลิ่วของการระบาดของโควิด -19 แต่ยงั แสดงให้เห็นว่าเหตุใดรัฐบาลจึงต้องลงทุน กับทรัพยากร จัดสรรเงินทุน จาก
ภาครัฐ และให้ความสาคัญกับการฟื ้ นตัวอย่ า งยั่งยื น ของอุตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยว สิ่งสาคัญคื อการรักษางาน การ
คุม้ ครองทางสังคม ความช่วยเหลือด้านรายได้และเพื่อ ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานภาคโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

3. “ เราสาคัญ-เราพร้อมแล้ว!”
ประเด็นสาคัญในการปกป้องงานของพนักงานโรงแรมและการท่องเที่ยวนั้นคือ การท่องเที่ยวจะเริ่มฟื ้ นตัวในปี หน้าและ
อุตสาหกรรมต้องมีความพร้อมสาหรับการฟื ้ นตัว พร้อมทั้งในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย พร้อมในด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกและความพร้อมในการเตรียมพนักงานโรงแรมและรีสอร์ทที่มีทกั ษะและประสบการณ์ - สมาชิกของไอยูเอฟ
รัฐบาลต้องช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็ก เพื่อจ้างพนักงานไว้ซ่งึ พนักงานโรงแรม
ส่วนใหญ่ ทางานในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โรงแรมและรีสอร์ท ขนาดเล็กเหล่า นีต้ อ้ งการการสนับสนุนผ่า นการ
ปรับเปลี่ยนตารางภาษี เงินกูธ้ นาคารและการชาระค่าสาธารณูปโภค มีเครดิตที่ดีและความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อป้องกันการ
ล้มละลายและการเลิกจ้าง ความช่วยเหลือนีค้ วรให้เฉพาะกับโรงแรมและรีสอร์ทที่ ยังคงจ้างพนักงานและจ่ายค่าจ้างและ
สวัสดิการเต็มจานวน สาหรับโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กที่ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้รายได้ช่วยเหลือจากรัฐบาลควรมอบ
แก่พนักงานโดยตรง
สาหรับเครือข่ายโรงแรมและกลุม่ บริษัทระดับชาติและระดับนานาชาติท่ีมีขนาดใหญ่ขนึ ้ มาจากธุรกิจที่กล่าวข้างต้น รัฐบาล
ควรบังคับให้คงการจ้างงานไว้ จ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์เต็มจานวนและเคารพในสิทธิ ดา้ นต่างๆ รวมถึงด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัย เครือโรงแรมและกลุ่มบริษัท ทั้งในและต่างประเทศไม่สามารถใช้เหตุผลว่าขาดรายได้ในปี 2563 ใน
การงดจ่ายค่าจ้างหรือเลิกจ้างพนักงาน ก่อนที่จะเกิด COVID-19 นายจ้างได้สะสมกาไรและกระแสเงินสดไว้แล้วหลายปี -

และในบางกรณี หลายทศวรรษ รัฐบาลต้อ งกาหนดนโยบายการฟื ้ นฟู การท่ องเที่ ยวที่ กาหนดให้บ ริษัท ใช้ทรัพย์สิน ทาง
การเงินเพื่อจ่ายเงินให้พนักงานเต็มจานวนและรับประกันการคุม้ ครองงานแก่พนักงาน
ต้องเป็ นที่ชดั แจ้งว่า: การจ้างงานพนักงานเดิมถือเป็ นการลงทุนเพือ่ ฟื ้นฟูการท่องเทีย่ ว
นายจ้า งที่ไล่พ นักงานออกหรือประกาศเลิกจ้า งนั้นนับ ว่าไม่ เอือ้ ต่อ การเตรียมการเพื่อ ฟื ้ นฟูการท่องเที่ยวและควรแสดง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึน้
Resorts World Genting ประเทศมาเลเซีย

ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการปลดพนักงาน ฝ่ ายบริหารมองการณ์เพียง

สัน้ ๆ เมื่อปลดพนักงาน 2,818 คนและพนักงานระดับสูง 155 คนในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 บริษัทไม่เพียงแต่
ปฏิ เสธที่ จะเจรจากับพนักงานระดับสูงของสหภาพแรงงาน GMBEU ซึ่งถือเป็ นละเมิ ดสิทธิ ข องสหภาพแรงงาน แต่ยัง
กาหนดให้มีการเลิกจ้างเพราะมีคนเกินตาแหน่งเป็ นจานวนมาก โดยไม่เข้าใจ 'การเลิกจ้างเพราะมีบุคลากรเกินตาแหน่ง '
อย่างถ่องแท้
การเลิกจ้างเพราะมีบคุ ลากรเกินตาแหน่ง หมายความว่า เมื่องานบางต่ าแหน่งและทักษะที่เกี่ยวข้อ งกับงานนั้นไม่จาเป็ น
ในธุรกิจอีกต่อไป ในสถานการณ์เช่นนีอ้ าจจาเป็ นที่พนักงานผูร้ บั หน้าที่นนั้ จะต้องได้รบั มอบหมายงานใหม่หรือลาออกด้วย
ความสมัครใจ อย่างไรก็ตามการเลิกจ้างเพราะมีบคุ ลากรเกินตาแหน่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีงานนั้นอีกต่อไปหรือทักษะที่ใช้
ในงานนัน้ ๆ ไม่จาเป็ นอีกต่อไป ในโรงแรมและรีสอร์ทที่ปิดให้บริการชั่วคราวไม่ถือว่ามีบุคลากรเกินตาแหน่งเพราะทันทีท่ี
ธุรกิจและการท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศกลับมาอีกครัง้ งานเหล่านีก้ ็จะเป็ นที่ตอ้ งการของผูป้ ระกอบการ
Resorts World Genting

เป็ นธุ รกิจที่เ ปิ ดให้บ ริการอี กครัง้ ภายในสามสัป ดาห์หลังเกิด เลิกจ้างเพราะมีบุคลากรเกิ น

ตาแหน่ ง จ านวนมาก สิ่ง ที่ เ กิ ดขึน้ คื อ พนักงานขาดแคลน มี พ นัก งานไม่ เ พี ยงพอที่ จ ะเปิ ด ให้บ ริการธุ รกิ จ ทั้ง หมด ใน
ขณะเดียวกันสมาชิกของเราที่ยังทางานอยู่ในโรงแรมแห่งนี ก้ ็มีภาระงานเพิ่มขึน้ เป็ นสองเท่าหรือสามเท่า การขาดแคลน
พนักงานนี ้เกิด ขึน้ เนื่องจากการประกาศเลิกจ้า งเพราะมีพนักงานเกิน ตาแหน่ง ในเดื อนพฤษภาคมและให้ออกในเดือ น
มิถุน ายน แต่ กลับ ไม่ไ ด้มีต าแหน่ง น้อยกว่า พนักงานตามที่ป ระกาศ – พนักงานที่ โดนเลิกจ้า งยัง เป็ น ที่ตอ้ งการอยู่ม าก
งานเหล่าก็ยงั คงอยูแ่ ละทักษะการทางานของสมาชิกมีความสาคัญอย่างมากต่อการฟื ้นตัวของธุรกิจ
ในการนาเสนอต่อสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา เลขาธิการประจาภูมิภาคเอเชีย / แปซิฟิกของ IUF
เน้นยา้ ถึงกรณีของ Resorts World Genting ตลอดจนการรักษาตาแหน่งงานที่ม่ นั คงกว่านี ้ในอุตสาหกรรมการบริการ
การท่องเที่ยวและการบริการด้านอาหาร ในขณะที่อุตสาหกรรมฟื ้ นตัว ลูกค้าจะต้องการบริการที่ ดีขนึ ้ ในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยมากขึน้ สิ่งเหล่านีข้ นึ ้ อยู่กบั สมาชิกที่มีประสบการณ์และทักษะการทางานของไอยูเอฟ
ในขณะเดียวกันนายจ้างกาลังใช้วิกฤตนีร้ โจมตีสหภาพแรงงาน ที่ Sofitel Nusa Dua โรงแรมในเครือ Accor ในบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย ผูน้ าสหภาพแรงงานถูกเลิกจ้างเนื่องจากปฏิ เสธที่จะยอมรับ เงื่อนไข "ตามความสมัครใจ" ที่จะไม่รบั
ค่าจ้างหากไม่ได้ทางาน ที่ Fairmont Sanur

Hotel Resort

ในเครือ Accor ในบาหลี สมาชิกของสหภาพแรงงานที่

จัดตัง้ ขึน้ ใหม่จานวน 38 คนถูกไล่ออกอย่างไม่เป็ นธรรมภายใต้การบังคับให้ลาออก "ตามความสมัครใจ" โดยพนักงานที่
ตกลงที่จะลาออกจากสหภาพเท่านั้นที่ จะกลับไปทางานได้ ที่ Holiday Inn Galleria Manila ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ผูน้ าสหภาพแรงงานและสมาชิกโดนเลิกจ้า งอย่ างไม่เ ป็ นธรรมโดยไม่ ผ่า นการเจรจากับ สหภาพแรงงานและบัง คับ ให้
โยกย้าย สมาชิกสหภาพแรงงานลดเหลือเพียง 17 คนจาก 80 คน

4. “ เรามีสิทธิทจี่ ะทางานในโรงแรมทีป่ ลอดภัย!” การเปิ ดโรงแรมใหม่อย่างปลอดภัย
ในงานทีป่ ลอดภัย
ประเทศส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าที่อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวจะเริ่มฟื ้ นตัว โดยส่วนมากขึน้ อยู่กับการฟื ้ น
ตัวทีละก้าวของการท่องเที่ยวในประเทศและการจัดงานต่างๆ (งานแต่งงาน งานเลีย้ ง งานประชุม) ตามด้วยการกลับมา
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปของการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างประเทศ
การฟื ้ น ฟูจะต้องใช้เวลาและมีความท้าทายอย่างแน่นอน ความท้าทายที่สาคัญที่ สดุ ประการหนึ่งคือ การเรียกคื นความ
ไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผูค้ นในการออกเดินทางอีกครัง้ และสาหรับ แขกที่จะกลับไปใช้บริการโรงแรมอีกครัง้ โดย
ขึน้ อยู่กบั ความมั่นใจในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและแขกที่มโี รงแรมและรีสอร์ทคาสิโนของโรงแรม
วิธีเดียวที่จะรับประกันโรงแรมที่ปลอดภัยหรือรีสอร์ทคาสิโนของโรงแรม คือ การพัฒนาและใช้แนวทางที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
สาธารณสุขและสุขอนามัย (ระเบียบการด้านความปลอดภัย) และให้พนักงานได้มีสว่ นร่วมโดยตรงผ่านสหภาพแรงงาน
ที่สดุ แล้วโรงแรมที่ปลอดภัยขึน้ อยู่กับบริการโดยพนักงานที่มี ประสบการณ์และมีทักษะในงานที่ มั่นคง ด้ว ยทักษะของ
พนักงานที่สามารถรับประกันคุณภาพของการบริการและความสะอาดเป็ นสิ่งที่ทาให้ลกู ค้าเชื่อมั่นในการเข้าพัก
ทุกฝ่ ายจะต้องให้ความร่วมมือกับระเบี ยบการด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายผูบ้ ริหาร พนักงานและแขกผูเ้ ข้าพัก
สาหรับพนักงานนัน้ การให้ความร่วมมือกับระเบียบการต่างๆ ไม่ควรเน้นไปที่การลงโทษและการข่มขู่ แต่จะต้องขึน้ อยู่กับ
การจัดสรรหน้าที่ท่ีดี การฝึกฝน การอบรมและการมีสว่ นร่วมของพนักงานอย่างแข็งขัน
เมื่ อ โรงแรมและรีสอร์ท เปิ ด ให้บริการอี กครั้ง พนัก งานจะเป็ น แนวหน้า ในการสัมผัสกับ โควิด -19 โรงแรมเป็ น สถานที่
สาธารณะที่มีกิจกรรมหลากหลายทัง้ การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การนอนหลับ การพบปะสังสรรค์และการทางาน
ทัง้ หมดในสถานที่เดียวซึ่งเป็ นความเสี่ยงสาหรับพนักงานที่ตอ้ งทางานในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพนักงานจึงต้องมี
สุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะกลับไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยไร้เชือ้
พนักงานที่ ตอ้ งท างานในความเสี่ยงข้า งต้นควรมี ส่วนร่วมโดยตรงผ่า นสหภาพแรงงานในการสร้า งความปลอดภั ยในที่
ทางานโดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยมีกรรมการจากสหภาพแรงงานและฝ่ าย
บริห าร เมื่ อ ร่ว มมื อ กัน ผลิตแนวทางด้า นสุข อนามัยและความปลอดภั ยก็ เ ป็ นไปได้ว่ า โรงแรม ที่ ป ลอดภั ย /ที่ ท างานที่
ปลอดภัยจะเกิดขึน้ ได้จริง

สุดท้า ยนี ้ เป็ น ที่ยอมรับ ว่า สุข ภาพและอนามัยมีความสาคัญต่อ การรับประกัน โรงแรมที่ ปลอดภัยและการสาธารณสุข
งานของพนักงานทาความสะอาด แม่บา้ น พนักงานดูแลห้อง พนักงานล้างจาน ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นงานทีส่ าคัญยิ่ง
ดังนัน้ จะเรียกงานเหล่านีว้ ่าเป็ น “งานที่ไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะ” ไม่ได้ และไม่ควรมองว่าเป็ นงานที่ไม่สาคัญที่ทาการจ้างพนักงาน
จากองค์กรภายนอกและจ่ายค่าแรงต่ากว่ามาตรฐานแรงงาน งานที่มีคณ
ุ ค่าควรได้รบั ค่าแรงที่ดีขนึ ้ และมั่นคงยิ่งขึน้
เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2020 เลขาธิ การประจ าภู มิ ภาคของ

IUF

ได้แ จ้ง ประเด็ นที่ น่ า เป็ น ห่ว งเหล่า นีถ้ ึง Dr

David

Nabarro ทูตพิเศษด้าน COVID-19 ถึงผูอ้ านวยการ WHO โดยได้มีการอธิ บายว่ามีการจ้างงานที่ไม่ม่ น
ั คง (สัญญาจ้าง

ชั่วคราวหรือจ้างตามระยะเวลาที่ไม่ม่ นั คง หรือ ตัวแทนจัดหางาน) ทาลายโอกาสในการเข้าถึงที่ทางานที่ปลอดภัย โดยมี
ตัวอย่างการเลือกปฏิบตั ิต่อพนักงานสัญญาจ้างซึ่งไม่ได้รบั อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว (PPE) และสิทธิ ท่ีเท่าเทียมกับพนักงาน
ประจา นอกจากนีย้ งั เป็ นเรื่องปกติในบางอุตสาหกรรมที่พนักงานสัญญาจ้างจะต้องจัดหา PPE ด้วยตนเองหรือหักค่า PPE
จากค่าจ้าง พนักงานสัญญาจ้าง “แบบไม่กาหนดชั่วโมง” (ไม่ระบุจานวนชั่วโมงทางานขั้นต่ าที่แน่นอนในสัญญาจ้าง) หรือ
พนักงานชั่วคราวที่ สแตนด์บ ายตามมาตรการ "ไม่ทางาน ไม่จ่ ายค่ าแรง" ต้องทางานทุกครั้งที่ท าได้ไม่ว่ าจะป่ วยก็ตาม
นอกจากนีย้ งั เสี่ยงที่จะไม่ถกู เรียกไปทางานอีก เงื่อนไขทัง้ หลายเหล่านีก้ ่อให้เกิดการซ่อนอาการเจ็บป่ วย
การไล่ออกอย่างง่ายดายเนื่องจากสัญญาจ้างระยะสัน้ รวมกับค่าแรงที่นอ้ ยนิดอีกทั้งการทาความสะอาดห้องพักในโรงแรม
มีการจ้างงานผ่านตัวแทนจัดหางานเป็ นจานวนมากทาให้พนักงานตกอยู่ในตาแหน่งงานที่ทงั้ มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
COVID-19 และเป็ นงานที่ไม่ม่ น
ั คง ก่อให้เกิดความกลัวที่จะสูญเสียงานมากกว่าที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิของตน

ในฐานะพนักงานที่ตอ้ งทางานอยู่แนวหน้าในยุคของ COVID-19 ความสามารถในการ่วมรทางานและเป็ นส่วนหนึ่งในการ
เข้าถึงที่ทางานที่ปลอดภัยมีเงื่อนไขที่สาคัญอยู่สองประการ : งานที่ม่ นั คงและสิทธิในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน

5. “ ฟื้ นฟูการท่องเทีย่ วให้ดกี ว่าเดิม” ฟื้ นฟูการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
วิกฤตโควิด -19 เผยให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนัน้ เปราะบางขนาดไหน ประเทศต่างๆ พึ่งพาการ
ท่องเที่ยวที่เน้นปริมาณของนักท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากไป ก่อนการเดินทางมีการใช้จ่ายเงิน
ล่วงหน้ามากไปซึ่งเมื่อมาถึงปลายทางเงินที่จะใช้จบั จ่ายก็ไม่พอเสียแล้ว
การท่องเที่ยวเป็ นจานวนมากเกินไปนัน้ ไม่ย่ งั ยืน เราจะกลับไปที่จดุ เดิมอีกไม่ได้
การท่ อ งเที่ ยวเชิ ง นิ เ วศน์แ ละการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง ผจญภั ยก่อ ให้เ กิ ดมลพิ ษและสร้า งความเสี ยหายต่ อ สภาพแวดล้อ มที่
เปราะบาง รายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่เรียกว่า การป้องกันการระบาดครัง้ ต่อไป ระบุว่า
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวตามธรรมชาติตอ้ งมีการจัดการที่ดีขนึ ้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการทาลายที่อยู่อาศัย
หรือ สัม ผัสกับ สัตว์หรือพาหะอื่ น ๆ (เช่ น แมลง) ที่ เป็ นตัวเพิ่มการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์ส่คู น โรคจากสัตว์ เช่ น
Coronavirus SARS-CoV-2 ใหม่ท่ีกาลังเกิดขึน้ นี ้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการที่คนทาลายที่อยู่อาศัยและการสัมผัสกับ

สัตว์

ในการ “ ฟื ้ นฟูให้กว่าเดิม” รัฐบาลจะต้องมีบทบาทมากขึน้ ในการกากับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้แน่ใจว่ามี
ส่วนช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างงานที่ดีรวมถึงปกป้องฟื ้ นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
บทสรุปนโยบายของสหประชาชาติเรื่อง COVID-19 และ การท่องเทีย่ วทีก่ าลังเปลีย่ นแปลง ซึ่งเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม
2563 มองว่าวิกฤตในปั จจุบน
ั เป็ น "โอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวกับธรรมชาติ

สภาพภูมิอากาศ

และเศรษฐกิ จ " ส่ว นหนึ่ง ของแผนงานนี ้คือ การส่ง เสริม การใช้ทรัพ ยากรอย่า งยั่งยื น มากขึน้ ลดการปล่อ ยคาร์บ อน
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและลดมลพิษ แต่แผนงานนีย้ งั “ ให้ความสาคัญกับผูค้ นเป็ นอันดับแรก ” โดยให้ความสาคัญกับ
การดารงชีพ อาชีพการงานและรายได้โดยเฉพาะการจ้างงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผูห้ ญิง
ท้ายที่สดุ รัฐบาลจะต้องลงทุนเพื่อการฟื ้ นฟูและความยั่งยืนในระยะยาวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่มการควบคุม
และการเป็ นเจ้าของโดยภาครัฐ การลงทุนและการเป็ นเจ้าของโดยภาครัฐนีต้ อ้ งรวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมีศักยภาพที่จะสร้างงานเชิงสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งคุณค่าและการให้
ความร่วมมือนัน้ จะเห็นผลได้จากการรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและการช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้านซึ่งเป็ นวิธีเดียวที่จะ
ทาให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน
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