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สิ้้�นปี ีพ.ศ. 2562 ปีระเทศไทยมีแีรงงานข้า้มีชาต้ิที�ข้้�นทะเบียีนจำำานวน 
ท้�งสิ้้�น 2.9 ล้้านคน ค้ดเปีน็รอ้ยล้ะ 7.6 ข้องกำำาล้้งแรงงานท้�งหมีด 
(กำระทรวงแรงงาน, พ.ศ. 2562)  อยา่งไรก็ำด ีเน่�องจำากำปีระชากำรสิ้งูวย้ 
มีจีำำานวนเพ้�มีข้้�น จำง้มีแีนวโนม้ีวา่ความีต้ิองกำารแรงงานข้า้มีชาต้ิใน
ปีระเทศไทยจำะสิ้งูข้้�นอยา่งต่ิอเน่�องในอนาคติ 

แรงงานข้า้มีชาต้ิมีสีิ้ว่นในกำารสิ้รา้งผล้้ติภ้ัณฑ์์มีวล้รวมีข้องปีระเทศไทย 
ค้ดเปีน็รอ้ยล้ะ 4.3 - 6.6 ในปี ีพ.ศ. 2553 (ILO and OECD, 2017)  
แมีแ้รงงานข้า้มีชาต้ิจำะมีสีิ้ว่นในกำารพฒ้นาปีระเทศท้�งทางดา้นสิ้ง้คมีแล้ะ
เศรษฐก้ำจำ  แต่ิท้ศนคต้ิที�มีต่ีิอแรงงานข้า้มีชาต้ิมีแีนวโนม้ีไปีในทางล้บี  
ดง้ที�เหน็ไดจ้ำากำรายงานฉบีบ้ีนี� ท้ศนคต้ิเชง้ล้บีน้�นแสิ้ดงออกำผา่นกำารกำระทำา 
ที�เล่้อกำปีฏ้ิบีต้้ิ เชน่ กำารจำำาก้ำดหรอ่ปีฏ้ิเสิ้ธไมีใ่หเ้ข้า้สิ้ถานที� กำารกีำดก้ำนไมีใ่ห ้
เข้า้ถ้งบีรก้ำารแล้ะความีชว่ยเหล่้อทางกำฎหมีายที�ทำาใหแ้รงงานข้า้มีชาต้ิถกูำ
กีำดก้ำนออกำจำากำสิ้ง้คมีแล้ะกำารปีฏ้ิเสิ้ธจำา่ยค่าแรงที�เท่าเทียมีก้ำบีแรงงานไทย 

เพ่�อเปีน็กำารทำาความีเข้า้ใจำวา่คนในสิ้ง้คมีโดยรวมีใหก้ำารสิ้น้บีสิ้นนุแรงงาน
ข้า้มีชาต้ิอยูใ่นระดบ้ีมีากำนอ้ยแค่ไหน โครงกำารปีล้อดภ้ัยแล้ะยุต้ิธรรมี 
(Safe and Fair) ซี่ี�งเปีน็โครงกำารที�ดำาเน้นกำารโดยองค์กำารแรงงาน
ระหวา่งปีระเทศ (ไอแอล้โอ) รว่มีก้ำบีองค์กำารเพ่�อกำารสิ้ง่เสิ้รม้ี 
ความีเสิ้มีอภัาคระหวา่งเพศแล้ะเพ้�มีพล้้งข้องผูห้ญิง้แหง่สิ้หปีระชาชาต้ิ  
(UN Women) แล้ะโครงกำารสิ้ง่เสิ้รม้ีแล้ะคุม้ีครองสิ้ท้ธแ้รงงานข้า้มีชาต้ิ 
(TRIANGLE in ASEAN) ข้องไอแอล้โอไดจ้ำด้ทำางานวจ้ำย้รว่มี 
เร่�องกำารศ้กำษาท้ศนคต้ิข้องคนในสิ้ง้คมีต่ิอแรงงานข้า้มีชาต้ิในสิ้ี�ปีระเทศ
ค่อ ญิี�ปุี�น มีาเล้เซี่ยี สิ้ง้คโปีร ์แล้ะไทย สิ้ามีารถดรูายงานฉบีบ้ีเต็ิมีไดที้�: 
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_732443/
lang--en/index.htm รายงานสิ้รปุีฉบีบ้ีนี�นำาเสิ้นอเฉพาะข้อ้ค้นพบีจำากำ
งานวจ้ำย้ที�สิ้ำาค้ญิในปีระเทศไทย

งานวจ้ำย้ฉบีบ้ีนี�ไดท้ำากำารศ้กำษาท้ศนคต้ิแล้ะกำารใหค้วามีชว่ยเหล่้อข้องคน 
ในสิ้ง้คมีที�มีต่ีิอปีระเดน็กำารข้าดแคล้นแรงงาน กำารยา้ยถ้�นก้ำบีอาชญิากำรรมี 
ภ้ัยคกุำคามีทางสิ้ง้คมีแล้ะวฒ้นธรรมี กำารปีฏ้ิบีต้้ิที�เท่าเทียมีก้ำบีคนในชาต้ิ 
แล้ะความีรนุแรงต่ิอแรงงานข้า้มีชาต้ิหญิง้ นอกำจำากำนี�ยง้มีกีำารศ้กำษาเฉพาะ
ในสิ้ว่นข้องแรงงานทำางานบีา้น กำลุ้ม่ีเปีา้หมีายในกำารสิ้ำารวจำคร้�งนี�เปีน็ 
คนไทยอายุ 18 - 65 ปี ีครอบีคล้มุีภัมูีภ้ัาคหล้้กำท้�งหมีด แล้ะมีกีำารกำำาหนด
สิ้ด้สิ้ว่นเพศสิ้ภัาพข้องผูเ้ข้า้รว่มีกำารสิ้ำารวจำเพ่�อใหไ้ดข้้อ้มูีล้ที�เปีน็ต้ิวแทน 
ข้องชายแล้ะหญิง้จำากำท้�วทกุำภัมูีภ้ัาค 1 โดยมีคีนไทยที�เข้า้รว่มีกำารสิ้ำารวจำ 
ท้�งสิ้้�น 1,034 คน

1  ดรูะเบียีบีวธ้ใีนรายล้ะเอียดไดใ้นรายงานฉบีบ้ีเต็ิมี: ILO and UN Women. Public Attitudes towards Migrant Workers in Japan, Malaysia, Singapore, and Thailand (Bangkok, 2019)
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	X สรุปสาระสำาคัญ

มถิุนุายน พ.ศ. 2564

ข้อ้เสนอแนะเชงินโยบายท่ั�สำาคัญ

สง่เสรมิให้้แรงงานข้า้มชาติิอย่ร่ว่มกัน	
ในสงัคมและมส่ว่นรว่มกับชุมชนผา่น	
นโยบายและการปฏิิบติัิ

ดแูล้ใหแ้รงงานข้า้มีชาต้ิหญิง้แล้ะชายสิ้ามีารถเข้า้ถ้ง 
สิ้ท้ธแ้ล้ะเสิ้รภีัาพติามีมีาติรฐานแรงงานแล้ะหล้้กำสิ้ท้ธ้
มีนษุยชนสิ้ากำล้ในดา้นแรงงานแล้ะดา้นสิ้ท้ธม้ีนษุยชน 
ไดอ้ยา่งเต็ิมีที�

กำำาหนดนโยบีายที�เอ่�อใหเ้ก้ำดพ่�นที�แล้ะก้ำจำกำรรมีชุมีชนที�
แรงงานข้า้มีชาต้ิแล้ะปีระชาชนท้�วไปีสิ้ามีารถมีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธ์
ก้ำนอยา่งเก่ำ�อกำลู้ก้ำน

สิ้ง่เสิ้รม้ีกำารรวมีเข้า้เปีน็สิ้ว่นหน้�งข้องสิ้ง้คมีด้วย 
กำารวางผง้เมีอ่งที�ไมีแ่บีง่แยกำพ่�นที�ที�พก้ำอาศ้ยข้อง
แรงงานข้า้มีชาต้ิออกำจำากำคนชาต้ิหรอ่ชุมีชน

รณรงค์สรา้งความติระห้นักร่	้

ออกำแบีบีกำารรณรงค์เพ่�อสิ้รา้งความีติระหนก้ำรูโ้ดยกำาร
ใหข้้อ้มูีล้ที�ถกูำต้ิองแล้ะข้อ้มูีล้เชง้บีวกำเกีำ�ยวก้ำบีแรงงาน
ข้า้มีชาต้ิแล้ะคณุปูีกำารที�พวกำเข้ามีต่ีิอเศรษฐก้ำจำข้อง
ปีระเทศ

สิ้นบ้ีสิ้นนุแล้ะสิ้ง่เสิ้รม้ีกำารรณรงค์สิ้าธารณะดว้ย 
กำารมุีง่เปีา้ทำางานก้ำบีกำลุ้ม่ีคนที� “มีอ้ีทธพ้ล้ในกำารชก้ำนำา
ความีค้ด” เชน่ โรงเรยีนแล้ะสิ้่�อมีวล้ชน

https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_732443/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_732443/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_732443/lang--en/index.htm.
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กำารศ้กำษาในปี ีพ.ศ. 2562 คร้�งนี�ดำาเน้นติามีกำารศ้กำษาก่ำอนหนา้นี� 
ข้องไอแอล้โอที�เกีำ�ยวก้ำบีท้ศนคต้ิข้องคนในสิ้ง้คมีต่ิอแรงงานนข้า้มีชาต้ิ  
โดยใชร้ะเบียีบีวธ้แีบีบีเดยีวก้ำน แล้ะพบีวา่ท้ศนคต้ิเชง้บีวกำข้อง 
คนในสิ้ง้คมีต่ิอแรงงานข้า้มีชาต้ิล้ดนอ้ยถอยล้งน้บีจำากำปี ีพ.ศ. 2553  
กำารศ้กำษาฯ ฉบีบ้ีนี�ยน่ยน้วา่คนที�รูจ้ำก้ำแล้ะมีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงาน 
ข้า้มีชาต้ิเปีน็กำารสิ้ว่นต้ิวมีแีนวโนม้ีที�จำะใหก้ำารสิ้น้บีสิ้นนุแล้ะมีท้ีศนคต้ิ 
เชง้บีวกำต่ิอแรงงานข้า้มีชาต้ิมีากำกำวา่ แล้ะยง้พบีวา่มีคีวามีเหน็ในล้้กำษณะ
แบีง่ข้้�วเพ้�มีข้้�น แล้ะคนที�มีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิอยา่งจำำาก้ำด
หรอ่ไมีม่ีเีล้ยก็ำมีท่ีาทีสิ้นบ้ีสิ้นนุนอ้ยล้งกำวา่เด้มี  ปีระเดน็ที�นา่เปีน็ก้ำงวล้
ค่อ ผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีชาวไทยที�จำา้งแรงงานทำางานบีา้นที�เปีน็แรงงาน
ข้า้มีชาต้ิก็ำแสิ้ดงท้ศนคต้ิเชง้บีวกำต่ิอแรงงานข้า้มีชาต้ิล้ดล้งเชน่ก้ำน 
แมีว้า่ผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีจำะมีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิที�เปีน็
แรงงานทำางานบีา้นอยูเ่ปีน็ปีระจำำาก็ำติามี ซี่้�งเปีน็ปีระเดน็ค้นพบี 
ที�เหมีอ่นก้ำนก้ำบีทกุำปีระเทศปีล้ายทางอ่�น ๆ ที�ทำากำารศ้กำษา

อยา่งไรก็ำติามี กำารศ้กำษานี�พบีวา่สิ้ง้คมียง้คงเหน็ชอบีก้ำบีนโยบีาย 
ที�ชว่ยเหล่้อแรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิโดยเฉพาะในปีระเดน็กำารยุต้ิความีรนุแรง 
ต่ิอผูห้ญิง้แล้ะกำารปีรบ้ีปีรงุสิ้ภัาพกำารทำางานใหด้ขี้้�นสิ้ำาหรบ้ีแรงงาน
ทำางานบีา้น ซี่้�งน่าจำะแสิ้ดงใหเ้หน็วา่กำารใหค้วามีสิ้นใจำที�พุง่เปีา้ไปียง้ 
แรงงานข้า้มีชาต้ิกำลุ้ม่ีใดกำลุ้ม่ีหน้�งแล้ะปีระเดน็เฉพาะน้�นสิ้ามีารถชว่ยสิ้รา้ง 
กำารสิ้นบ้ีสิ้นนุจำากำคนท้�วไปีมีากำข้้�นได้

ผล้จำากำกำารสิ้ำารวจำบีง่บีอกำวา่โครงกำารแล้ะนโยบีายต่ิาง ๆ จำะต้ิองสิ้ง่เสิ้รม้ี 
กำารมีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธแ์ล้ะกำารมีสีิ้ว่นรว่มีในชุมีชนก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ 
ใหม้ีากำย้�งข้้�น แล้ะพง้ล้ะเวน้กำารกีำดก้ำน กำารแบีง่แยกำ แล้ะกำารเล่้อกำปีฏ้ิบีต้้ิ
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ใชป้ระโยชน์จากการสนบัสนนุจากสาธารณชน	
ท่ั�มใ่ห้้กับแรงงานห้ญิงข้า้มชาติิ

กำำาหนดนโยบีายเพ่�อแก้ำปัีญิหากำารใชค้วามีรนุแรงต่ิอแรงงาน
หญิง้ข้า้มีชาต้ิแล้ะเพ่�อใหแ้รงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิที�ต้ิ�งครรภ์ั
สิ้ามีารถล้าคล้อดได้

รา่งแล้ะบีง้ค้บีใชก้ำฎระเบียีบีต่ิาง ๆ เพ่�อปีรบ้ีปีรงุสิ้ภัาพกำารทำางาน 
ข้องแรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิที�เปีน็แรงงานทำางานบีา้น  
แล้ะใหส้ิ้ต้ิยาบีน้ต่ิออนสุิ้ญ้ิญิาไอแอล้โอวา่ดว้ยแรงงานทำางานบีา้น  
ค.ศ. 2011 (ฉบีบ้ีที� 189)

แก้ปญัห้าทััศึนคติิเชงิลบ	ในกลุม่นายจา้ง	
ข้องแรงงานห้ญงิข้า้มชาติิท่ั�เปน็แรงงาน	
ทัำางานบา้น

ทำากำารรณรงค์แล้ะปีระชาสิ้ม้ีพน้ธโ์ดยอ้งหล้้กำฐานเชง้ปีระจำก้ำษ์ 
เกีำ�ยวก้ำบีคณุค่าทางสิ้ง้คมีแล้ะเศรษฐก้ำจำข้องกำารทำางานบีา้น 
แล้ะสิ้ท้ธข้้องแรงงานทำางานบีา้น โดยทำางานรว่มีก้ำบีทกุำฝ่�าย 
ท้�งภัาครฐ้ นายจำา้ง สิ้หภัาพแรงงาน แล้ะกำลุ้ม่ีแรงงานทำางานบีา้น
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	X ข้อ้ค้นพบ

การสนับัสนันุัของคนัในัสงัคมท่ี่�มต่่่อ
แรงงานัขา้มชาติ่

ภาวะการขาดแคลนัแรงงานั:  
ความจำำาเป็น็ัท่ี่�ต้่องมแ่รงงานัขา้มชาติ่
ล้้กำษณะปีระชากำรข้องปีระเทศไทยกำำาล้้งมีกีำารเปีลี้�ยนแปีล้ง โดยกำำาล้้ง
เข้า้สิู้ส่ิ้ง้คมีสิ้งูวย้แล้ะมีแีรงงานในสิ้ด้สิ้ว่นที�ล้ดนอ้ยล้ง ด้งน้�น จำง้มีี
ความีจำำาเปีน็ที�จำะต้ิองมีแีรงงานจำำานวนมีากำข้้�นเพ่�อใหม้ีกีำำาล้้งแรงงาน 
พอเพยีงในติล้าดแรงงานแล้ะเพ่�อกำารดแูล้ผูส้ิ้งูอายุ แมีว้า่แรงงาน 
จำะข้าดแคล้น แล้ะกำารยา้ยถ้�นข้องแรงงานจำะทำาใหเ้ก้ำดคณุปูีกำาร 
ทางเศรษฐก้ำจำก็ำติามี ก็ำไมีใ่ชว่า่ทกุำคนในสิ้ง้คมีไทยจำะเหน็ดว้ยก้ำบี 
ความีจำำาเปีน็ที�ต้ิองมีแีรงงานข้า้มีชาต้ิในปีระเทศไทย (ดแูผนภัาพ 1  
แล้ะ 2)

 X รอ้ยล้ะ 53 ข้องคนไทยในกำารสิ้ำารวจำระบุีวา่ปีระเทศไทยไมีจ่ำำาเปีน็
ต้ิองมีแีรงงานข้า้มีชาต้ิท้กำษะติำ�า

 X รอ้ยล้ะ 40 เช่�อวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิเปีน็ความีสิ้้�นเปีล่้อง 
ต่ิอเศรษฐก้ำจำข้องไทย

 X รอ้ยล้ะ 38 เช่�อวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิสิ้ง่ผล้ล้บีต่ิอเศรษฐก้ำจำโดยรวมี

การย้า้ย้ถิิ่�นักับอาชญากรรม:  
ความกลัวท่ี่�ไมม่มู่ล
แทบีไมีม่ีหีล้้กำฐานใดที�จำะยน่ยน้คำากำล่้าวอ้างวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิ 
มีแีนวโนม้ีที�จำะปีระกำอบีอาชญิากำรรมีสิ้งูกำวา่ปีระชากำรกำลุ้ม่ีอ่�น ๆ  
ยกำต้ิวอยา่งเชน่ กำารวเ้คราะหก์ำารเก้ำดอาชญิากำรรมีต่ิาง ๆ ในจำง้หวด้ติากำ 
พบีวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิมีแีนวโนม้ีที�จำะปีระกำอบีอาชญิากำรรมีติำ�ากำวา่ 
คนไทย (Sirikanjana, มี.ปี.ปี. อ้างใน Paitoonpong, 2012)  
แต่ิคนไทยสิ้ว่นใหญิก็่ำยง้คงรูส้ิ้ก้ำวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิปีระกำอบี
อาชญิากำรรมีมีากำกำวา่ (ดแูผนภัาพ 1 แล้ะ 2)

 X รอ้ยล้ะ 72 ข้องคนไทยในกำารสิ้ำารวจำระบุีวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิ
ปีระกำอบีอาชญิากำรรมีจำำานวนมีากำ

 X รอ้ยล้ะ 77 ค้ดวา่อ้ติรากำารเก้ำดอาชญิากำรรมีเพ้�มีสิ้งูข้้�น
เน่�องจำากำมีกีำารยา้ยถ้�นข้องแรงงาน

ระหวา่งการเป็น็ัสว่นัหนั่�งในัสงัคม  
กับ ภัย้คกุคามที่างสงัคมและวฒันัธรรม
กำารศ้กำษานี�พบีวา่คนไทยสิ้ว่นใหญิม่ีแีนวโนม้ีที�จำะเช่�อวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิ
เปีน็ภ้ัยคกุำคามีวฒ้นธรรมีแล้ะข้นบีธรรมีเนยีมีข้องปีระเทศ แล้ะระบุีวา่
แรงงานข้า้มีชาต้ิมีนีส้ิ้ย้ในกำารทำางานที�แยแ่ล้ะเช่�อถ่อไมีไ่ด ้(แผนภัาพ 1) 
ต้ิวเล้ข้ที�สิ้งูเชน่นี�บีง่บีอกำวา่กำารสิ้รา้งความีไวใ้จำควรจำะเปีน็เปีา้หมีายหน้�ง
ในกำารดำาเนน้กำารเพ่�อเพ้�มีท้ศนคต้ิเชง้บีวกำต่ิอแรงงานข้า้มีชาต้ิ  
อยา่งไรก็ำติามี เมี่�อสิ้ำารวจำวด้พฤต้ิกำรรมีข้องคนท้�วไปีในกำารให ้
แรงงานข้า้มีชาต้ิเข้า้เปีน็สิ้ว่นหน้�งข้องสิ้ง้คมี พบีวา่ท้ศทางเปีน็ไปี 
ในทางบีวกำ กำารสิ้ำารวจำพบีวา่ 

 X รอ้ยล้ะ 74 ข้องคนไทยท้�วไปีไดเ้คยชว่ยหรอ่พรอ้มีจำะชว่ยให้
แรงงานข้า้มีชาต้ิสิ้ามีารถเข้า้เปีน็สิ้ว่นหน้�งในชุมีชน 
หรอ่ใหม้ีคีวามีก้ำาวหนา้ในกำารงาน

 X รอ้ยล้ะ 58 บีอกำวา่ตินเคยพูดหรอ่พรอ้มีจำะเหน็แยง้ก้ำบี 
คนที�พูดไมีด่เีกีำ�ยวก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ

แผนภาพ	1	ทััศึนคติิเก่�ยวกับแรงงานข้า้มชาติิ	–		
ระดัับการแสดังความเห็้นด้ัวยกับข้อ้ความต่ิอไปน่� (%)

แรงงานข้า้มชาติิประกอบ
อาชญากรรมเปน็จำานวนมาก	

แรงงานข้า้มชาติิมน่สิยัในการ
ทัำางานท่ั�แยแ่ละเช่�อถ่ือไมไ่ด้ั	

การห้ลั�งไห้ลเข้า้มา	
ข้องแรงงานข้า้มชาติิเปน็ภัย	
คกุคามต่ิอวฒันธรรมและ	
ข้นบธรรมเน่ยมข้องเรา	

ประเทัศึข้องเราไมจ่ำาเปน็ต้ิองม่
แรงงานข้า้มชาติิท่ั�ม	่“ทัักษะติำ�า”	

แรงงานข้า้มชาติิเปน็ความสิ�น
เปล่องต่ิอเศึรษฐกิจข้องประเทัศึ

แผนภาพ	2		ความเข้า้ใจผิดัเก่�ยวกับแรงงานข้า้มชาติิ	–		
ระดัับการแสดังความเห็้นด้ัวยกับข้อ้ความต่ิอไปน่� (%)

แรงงานข้า้มชาติิเปน็สาเห้ติุ
ท่ั�ทัำาให้้อัติราการเกิดั

อาชญากรรมพุง่สง่ข้ึ�น	

แรงงานทัำางานบา้นได้ัรบั
สทิัธปิระโยชนใ์นการทัำางาน
เชน่เด่ัยวกับแรงงานอ่�น	ๆ	

แรงงานข้า้มชาติิสง่ผลเชงิ
ลบต่ิอเศึรษฐกิจข้อง
ประเทัศึโดัยรวม	
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การป็ฏิิบติั่ต่่อแรงงานัขา้มชาติ่ 
อย้า่งเท่ี่าเท่ี่ย้ม
กำารปีฏ้ิบีต้้ิอยา่งเท่าเทียมีไดร้บ้ีกำารบีญ้ิญิต้้ิไวใ้นติราสิ้าร 
ดา้นสิ้ท้ธม้ีนษุยชนต่ิาง ๆ แล้ะมีาติรฐานแรงงานระหวา่งปีระเทศ  
กำารศ้กำษานี�แสิ้ดงใหเ้หน็วา่ความีเช่�อเร่�องกำารปีฏ้ิบีต้้ิอยา่งเท่าเทียมี
ไมีใ่ชบ่ีรรท้ดฐานเมี่�อวด้จำากำท้ศนคต้ิข้องคนในสิ้ง้คมีที�มีต่ีิอ 
แรงงานข้า้มีชาต้ิ

คนไทยในกำารสิ้ำารวจำสิ้ว่นใหญิม่ีคีวามีเหน็วา่ (ดแูผนภัาพ 3)

 X แรงงานข้า้มีชาต้ิไมีค่วรมีสีิ้ท้ธใ้นกำารทำางานใด ๆ หากำมีสีิ้ถานะ
เข้า้เมีอ่งที�ไมีป่ีกำต้ิ (รอ้ยล้ะ 76)

 X หากำแรงงานข้า้มีชาต้ิถกูำเอารด้เอาเปีรยีบี สิ้าเหติก็ุำมีาจำากำ 
พวกำเข้าเอง (รอ้ยล้ะ 57)

 X แรงงานข้า้มีชาต้ิไมีค่วรไดร้บ้ีค่าจำา้งแล้ะสิ้ท้ธป้ีระโยชนเ์ท่าก้ำน
ก้ำบีแรงงานไทย (รอ้ยล้ะ 52)

ท้ศนคต้ิเหล่้านี�แสิ้ดงใหเ้หน็วา่คนไทยจำำานวนมีากำมีท้ีศนะพ่�นฐานวา่
แรงงานข้า้มีชาต้ิควรไดร้บ้ีกำารปีฏ้ิบีต้้ิที�แติกำต่ิางออกำไปี ด้งน้�น  
กำารเล่้อกำปีฏ้ิบีต้้ิจำง้เปีน็ปัีญิหาที�จำำาเปีน็ต้ิองไดร้บ้ีกำารแก้ำไข้ดว้ย 
กำารบีง้ค้บีใชก้ำฎหมีาย ติล้อดจำนดว้ยความีพยายามีในกำารสิ้รา้งอ้ทธพ้ล้ 
ในกำารชก้ำนำาความีค้ดเพ่�อสิ้รา้งบีรรท้ดฐานแล้ะท้ศนคต้ิทางสิ้ง้คมี

อยา่งไรก็ำติามี ท้ศนคต้ิข้องสิ้ง้คมีเกีำ�ยวก้ำบีกำารที�แรงงานข้า้มีชาต้ิ 
จำะเข้า้รว่มีสิ้หภัาพแรงงานแล้ะไดร้บ้ีสิ้ภัาพกำารทำางานแบีบีเดยีวก้ำนก้ำบี
แรงงานไทยน้�นสิ้ว่นใหญิเ่ปีน็ไปีในทางบีวกำ โดยมีสีิ้ว่นนอ้ยที�มีท้ีศนะ 
ต่ิอไปีนี� (ดแูผนภัาพ 3)

 X แรงงานข้า้มีชาต้ิไมีค่วรไดร้บ้ีสิ้ภัาพกำารทำางานแบีบีเดยีวก้ำบี
แรงงานไทย (รอ้ยล้ะ 38) 

 X แรงงานข้า้มีชาต้ิไมีค่วรจำะเข้า้รว่มีเปีน็สิ้มีาชก้ำสิ้หภัาพแรงงาน
ได ้(รอ้ยล้ะ 41)

พระราชบีญ้ิญิต้้ิแรงงานสิ้ม้ีพน้ธ ์พ.ศ. 2518 กำำาหนดใหแ้รงงานไทย
เท่าน้�นที�สิ้ามีารถก่ำอต้ิ�งหรอ่เปีน็กำรรมีกำารสิ้หภัาพแรงงานได ้ 
สิ้ว่นแรงงานข้า้มีชาต้ิสิ้ามีารถเข้า้รว่มีเปีน็สิ้มีาชก้ำสิ้หภัาพแรงงานได้
เท่าน้�น 

การป็ฏิิบติั่ต่่อแรงงานัขา้มชาติ่หญงิ
เมี่�อถามีวา่แรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิควรไดร้บ้ีค่าจำา้งเท่าก้ำบีแรงงาน 
หญิง้ไทยที�ทำางานอยา่งเดยีวก้ำนหรอ่ไมี ่คนสิ้ว่นใหญิใ่นปีระเทศไทย
สิ้นบ้ีสิ้นนุเร่�องนี� (ดแูผนภัาพ 4)

ปีระเทศไทยไดใ้หส้ิ้ต้ิยาบีน้อนสุิ้ญ้ิญิาวา่ด้วยกำารข้จำด้กำารเล่้อกำปีฏ้ิบีต้้ิ 
ต่ิอสิ้ติรใีนทกุำรปูีแบีบี (CEDAW) แล้ะมีาติรา 41 ในหมีวด 3 แล้ะ 
มีาติรา 59 ในหมีวด 5 ข้องพระราชบีญ้ิญิต้้ิคุม้ีครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ระบุีสิ้ท้ธป้ีระโยชนแ์ล้ะใหก้ำารคุม้ีครองในกำารล้าคล้อดโดยไดร้บ้ีค่าจำา้ง 
ใหก้้ำบีแรงงานทกุำคนอยา่งเท่าเทียมีก้ำน นอกำจำากำนี� กำารไล่้ออกำจำากำงาน
ดว้ยเหติขุ้องกำารต้ิ�งครรภ์ัหรอ่ล้าคล้อดน้�นไมีส่ิ้ามีารถทำาได ้รฐ้บีาล้ไทย
จำด้ใหม้ีกีำารดแูล้ก่ำอนคล้อดแล้ะหล้้งคล้อดใหก้้ำบีแรงงานที�ต้ิ�งครรภ์ัจำากำ
ก้ำมีพูชา ล้าว แล้ะเมียีนมีา ในกำรณทีี�แรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิด้งกำล่้าว 
อยูใ่นระบีบีปีระก้ำนสิ้ง้คมี  เมี่�อคล้อดบุีติร ล้กูำมีสีิ้ท้ธอ้ยูใ่นปีระเทศไทย
แล้ะสิ้ามีารถเข้า้รบ้ีกำารรก้ำษาพยาบีาล้ ติล้อดจำนเข้า้เรยีนในระด้บีพ่�นฐาน
ในปีระเทศไทยไดต้ิามีกำฎหมีายโดยไมีม่ีค่ีาใชจ้ำา่ย 

 X อยา่งไรก็ำด ีในทางปีฏ้ิบีต้้ิ กำารล้าคล้อดสิ้ำาหรบ้ีแรงงานหญ้ิง
ข้า้มีชาต้ิยง้ไมีไ่ดป้ีฏ้ิบีต้้ิก้ำนจำนเปีน็บีรรท้ดฐาน แล้ะกำารให้
แรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิ (รวมีถ้งแรงงานหญ้ิงไทยด้วย)  
ออกำจำากำงานเมี่�อต้ิ�งครรภ์ัยง้สิ้ามีารถพบีไดท้้�วไปี

คนสิ้ว่นใหญิส่ิ้นบ้ีสิ้นนุสิ้ท้ธก้ำารล้าคล้อดข้องแรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิ  
ถ้งกำระน้�นในอีกำดา้นหน้�งคนไทยในกำารสิ้ำารวจำเพยีงสิ้ว่นนอ้ยเท่าน้�น 
ที�สิ้นบ้ีสิ้นนุกำารใหแ้รงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิทำางานไดใ้นระหวา่งต้ิ�งครรภ์ั  
ซี่้�งข้ด้ก้ำบีความีรูส้ิ้ก้ำแล้ะข้ด้ก้ำบีกำฎหมีายแรงงานข้องปีระเทศไทย  
(ดแูผนภัาพ 4)

แผนภาพ 3	ทััศึนคติิเก่�ยวกับการปฏิิบติัิต่ิอแรงงานข้า้มชาติิ
อยา่งเท่ัาเท่ัยม	–	ระดัับการแสดังความเห็้นด้ัวยกับข้อ้ความ	
ต่ิอไปน่�	(%)
แรงงานข้า้มชาติิไมค่วรมส่ทิัธ	ิ
ในการทัำางานใดั	ๆ	ห้ากมส่ถืานะ

ผดิักฎห้มาย

ห้ากถืก่เอารดััเอาเปรย่บ		
สาเห้ติก็ุมาจากพวกเข้าเอง	

ไมค่วรได้ัรบัค่าจา้งและสทิัธิ
ประโยชนเ์ท่ัากันกับแรงงานไทัย

ไมค่วรจะเข้า้รว่มเปน็สมาชกิ
สห้ภาพแรงงานได้ั		

ไมค่วรได้ัรบัสภาพการทัำางาน	
แบบเด่ัยวกับแรงงานไทัย			

แผนภาพ	4	ทััศึนคติิเก่�ยวกับการปฏิิบติัิต่ิอแรงงานห้ญิง	
ข้า้มชาติิ	– ระดัับการแสดังความเห็้นด้ัวยกับข้อ้ความต่ิอไปน่�	

ให้้แรงงานห้ญิง	
ข้า้มชาติิได้ัรบัค่าจา้ง
เท่ัากับแรงงานห้ญิง
ไทัยท่ั�ทัำางานเด่ัยวกัน

ควรอนุญาติให้้
แรงงานห้ญิงข้า้มชาติิ
ท่ั�ตัิ�งครรภ์สามารถื
ทัำางานได้ั

ให้้แรงงานห้ญิง	
ข้า้มชาติิมส่ทิัธ	ิ
ลาคลอดั

60% 71% 46%
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ความรุนัแรงต่่อแรงงานัหญงิขา้มชาติ่
รายงานข้องเล้ข้าธก้ำารสิ้หปีระชาชาต้ิวา่ดว้ยความีรนุแรงต่ิอ 
แรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิ พ.ศ. 2560 ระบุีวา่

   กำารยา้ยถ้�นเปีน็กำารเสิ้รม้ีพล้้งใหก้้ำบีผูห้ญิง้  
สิ้ง่เสิ้รม้ีความีเปีน็อ้สิ้ระ แล้ะความีสิ้ามีารถ 
ในกำารกำำาหนดชวีต้ิต้ิวเอง อ้นเก้ำดจำากำกำารไดร้บ้ี 
โอกำาสิ้ใหมี ่ๆ  แล้ะกำารเพ้�มีพูนความีเปีน็ต้ิวติน 
อยา่งไรก็ำติามี ภัาคงานนอกำระบีบีที�มีแีรงงาน
หญิง้ข้า้มีชาต้ิทำางานอยูเ่ปีน็จำำานวนมีากำน้�น 
มีค่ีาแรงติำ�า สิ้ภัาพกำารทำางานยำ�าแย ่มีกีำารให้
ความีคุม้ีครองแรงงานแล้ะความีคุม้ีครอง 
ทางสิ้ง้คมีที�จำำาก้ำด แล้ะมีคีวามีเสิ้ี�ยงต่ิอ 
ความีรุนแรงทางรา่งกำายแล้ะทางเพศ

กำารปีอ้งก้ำนความีรนุแรงต่ิอแรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิเปีน็ปีระเดน็ที�คนไทย
ที�เข้า้รว่มีกำารสิ้ำารวจำใหค้วามีสิ้นบ้ีสิ้นนุมีากำที�สิ้ดุ สิ้ว่นใหญิส่ิ้นบ้ีสิ้นนุ 
กำารใหที้�พก้ำพง้แก่ำแรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิที�ปีระสิ้บีก้ำบีความีรนุแรง  
แล้ะสิ้นบ้ีสิ้นุนกำารบีง้ค้บีใชก้ำฎหมีายอยา่งเดด็ข้าดมีากำข้้�น 
เพ่�อล้ดความีรนุแรงต่ิอแรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิ (ดแูผนภัาพ 5)

แผนภาพ	5	แก้ปญัห้าความรุนแรงต่ิอแรงงานห้ญิงข้า้มชาติิ	
–	ระดัับแสดังความเห็้นด้ัวยกับข้อ้ความต่ิอไปน่�

บงัคับใชก้ฎห้มายอยา่งเด็ัดัข้าดั
มากข้ึ�นเพ่�อลดัความรุนแรงต่ิอ
แรงงานห้ญิงข้า้มชาติิ

ให้้ท่ั�พกัพงิแก่แรงงานห้ญงิข้า้ม
ชาติิท่ั�ประสบกับความรุนแรง

กำารสิ้นบ้ีสิ้นนุจำากำคนในสิ้ง้คมีที�มุีง่หวง้ใหแ้รงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิ
ปีราศจำากำความีรุนแรงเชน่นี�ใหเ้ปีน็ปีระโยชน์แล้ะเปีน็พล้้งในกำารแปีรเปีลี้�ยน
เปีน็กำฎหมีายแล้ะกำารล้งมีอ่ปีฏ้ิบีต้้ิ โดยเฉพาะอยา่งอยา่งย้�งในเวล้าที�
รฐ้บีาล้ สิ้หภัาพแรงงาน แล้ะนายจำา้ง พรอ้มีดว้ยกำารสิ้น้บีสิ้นนุอยา่ง
เต็ิมีที�จำากำองค์กำรภัาคปีระชาสิ้ง้คมี จำากำท้�วโล้กำไดพ้รอ้มีใจำก้ำนรบ้ีติราสิ้าร
ระหวา่งปีระเทศใหมี ่ๆ เพ่�อต่ิอต้ิานกำารใชค้วามีรนุแรงต่ิอแรงงานหญิง้  
ที�ปีระชุมีใหญิแ่รงงานระหวา่งปีระเทศ ในเด่อนมีถ้นุายน พ.ศ. 2562  
ล้งมีต้ิรบ้ีรองอนุสิ้ญ้ิญิาวา่ด้วยกำารข้จำด้ความีรนุแรง แล้ะกำารคกุำคามี 
ในโล้กำแหง่กำารทำางาน ค.ศ. 2019 (ฉบีบ้ีที� 190) แล้ะข้อ้แนะที�เกีำ�ยวข้อ้ง 
(ฉบีบ้ีที� 206) ที�กำำาหนดวา่ทกุำคนในโล้กำข้องกำารทำางานมีสีิ้ท้ธที้�จำะ 
เปีน็อ้สิ้ระจำากำความีรนุแรงแล้ะกำารถกูำล่้วงล้ะเมีด้

ไมีว่า่จำะมีสีิ้ถานะเข้า้เมีอ่งที�ถกูำกำฎหมีายหรอ่ไมีก็่ำติามี แรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิ 
ต้ิองเผชญ้ิความีเสิ้ี�ยงต่ิอความีรุนแรงแล้ะกำารล่้วงล้ะเมีด้จำากำนายหนา้
แล้ะนายจำา้ง ติล้อดจำนคูช่วีต้ิแล้ะคนอ่�น ๆ พวกำเธอปีระสิ้บีก้ำบี 
กำารเล่้อกำปีฏ้ิบีต้้ิดว้ยสิ้ถานะความีเปีราะบีางท้บีซี่อ้น เชน่ ภัาคกำารทำางาน 
ชนช้�น เพศสิ้ภัาพ เพศวถี้ สิ้ญ้ิชาต้ิ สิ้ถานะทางกำฎหมีาย อายุ สิ้ถานะ 
กำารต้ิ�งครรภ์ั สิ้ถานะกำารสิ้มีรสิ้ แล้ะภัาษา แรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิที�เผชญ้ิ 
ความีรนุแรงต้ิองพบีก้ำบีอุปีสิ้รรคท้าทายหล้ายปีระกำารในกำารแสิ้วงหา
ความียุต้ิธรรมีหรอ่รบ้ีบีรก้ำารที�จำำาเปีน็ ดว้ยเหติทีุ�แรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิ
แทบีไมีม่ีชีอ่งทางเข้า้ถ้งความีคุม้ีครองแล้ะบีรก้ำารชว่ยเหล่้อ ข้าดคำาสิ้้�ง
คุม้ีครองโดยศาล้ มีเีครอ่ข้า่ยแล้ะกำล้ไกำปีระสิ้านงานที�จำำาก้ำดในกำารสิ้ง่ต่ิอ 
ข้าดล่้ามีแล้ะบีรก้ำารแปีล้ภัาษา แล้ะกำล้้ววา่จำะถกูำผล้้กำดน้กำล้้บีปีระเทศ
หรอ่สิ้ญูิเสิ้ยีงาน แรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิจำำานวนมีากำจำง้ต้ิองทนกำล้ำ�ากำล่้น
โดยไมีส่ิ้ามีารถพูดอะไรได้

ดง้น้�น แรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิต้ิองสิ้ามีารถเข้า้รบ้ีบีรก้ำารไดไ้มีว่า่ 
จำะมีสีิ้ถานะกำารยา้ยถ้�นอยา่งไร แล้ะกำารใหบ้ีรก้ำารจำะต้ิองมีจีำำานวนแล้ะ
คณุภัาพที�เหมีาะสิ้มี โดยจำะต้ิองดำาเนน้กำารในล้้กำษณะที�บูีรณากำาร 
หล้้กำกำารสิ้ท้ธม้ีนษุยชน ความีล้ะเอียดอ่อนทางวฒ้นธรรมี แล้ะกำารเคารพ 
กำารต้ิดสิ้น้ใจำข้องผูป้ีระสิ้บีความีรุนแรง  องค์ปีระกำอบีสิ้ำาค้ญิข้อง 
กำารใหค้วามีสิ้นบ้ีสิ้นนุชว่ยเหล่้อ ค่อ กำารใหบ้ีรก้ำารที�มีคีณุภัาพสิ้งู  
เข้า้ถ้งได ้คำานง้ถ้งหล้้กำกำารกำารใหผู้ที้�ปีระสิ้บีความีรนุแรงเปีน็ศูนยก์ำล้าง  
(เชน่ ไมีด่ว่นต้ิดสิ้น้ถกูำผด้) โดยจำะต้ิองมีกีำารปีระสิ้านระหวา่งผูใ้หบ้ีรก้ำาร
ทางกำารแพทย ์ติำารวจำแล้ะระบีบียุต้ิธรรมี ติล้อดจำนบีรก้ำารทางสิ้ง้คมี 
อ่�น ๆ  เน่�องจำากำบีรก้ำารต่ิาง ๆ จำะไมีส่ิ้ามีารถทำาใหผู้ที้�ปีระสิ้บีความีรนุแรง
ไดร้บ้ีความีปีล้อดภ้ัย แล้ะชว่ยเยยีวยาฟื้้� นฟูื้ได ้หากำดำาเนน้กำาร 
โดยแยกำข้าดจำากำก้ำน

ปัีญิหาปีระกำารหน้�งที�พบีในแรงงานข้า้มีชาต้ิที�ปีระสิ้บีก้ำบีความีรนุแรง
ค่อกำารไมีร่อ้งเรยีน กำารสิ้ำารวจำนี�พบีวา่คนไทยบีางสิ้ว่นทราบีถ้งปัีญิหานี� 
(รอ้ยล้ะ 35) แรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิอาจำปีระสิ้บีปัีญิหาในกำารเข้า้รบ้ี
บีรก้ำารเน่�องจำากำ ท้ศนคต้ิที�มีองวา่พวกำเธอดอ้ยค่า เสิ้่�อมีเสิ้ยี หรอ่ 
กำารโทษผูถ้กูำกำระทำา  นอกำจำากำนี� ท้ศนคต้ิเชง้ล้บีที�มีอียูท้่�วไปีจำะย้�งทำาให้
แรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิโดดเดี�ยว สิ้ง่ผล้ทำาใหจ้ำำาก้ำดความีเคล่้�อนไหวข้อง
พวกำเธอ แล้ะเปีน็อุปีสิ้รรคข้ด้ข้วางกำารแสิ้วงหาความีชว่ยเหล่้อเน่�องจำากำ
กำล้้วถกูำติอบีโต้ิแล้ะแก้ำแค้น

แรงงานัที่ำางานับา้นั: การป็ฏิิบติั่อย้า่งเท่ี่า
เท่ี่ย้ม การคุม้ครองท่ี่�ด่ข่�นั
คนไทยที�เข้า้รว่มีกำารสิ้ำารวจำใหก้ำารสิ้นบ้ีสิ้นนุอยา่งมีากำต่ิอกำารปีรบ้ีปีรงุ
สิ้ภัาพกำารทำางานข้องแรงงานทำางานบีา้น อยา่งไรก็ำติามี ผูต้ิอบี
แบีบีสิ้อบีถามีที�เปีน็นายจำา้งข้องแรงงานทำางานบีา้นที�เปีน็แรงงาน 
ข้า้มีชาต้ิใหก้ำารสิ้นบ้ีสิ้นนุนอ้ยกำวา่  โดยรวมีแล้้ว รอ้ยล้ะ 80 ข้องคนไทย
ท้�วไปีสิ้นบ้ีสิ้นนุใหแ้รงงานทำางานบีา้นมีสีิ้ภัาพกำารทำางานที�ดขี้้�น แล้ะ 
รอ้ยล้ะ 83 สิ้นบ้ีสิ้นนุใหง้านแบีบีผูด้แูล้ เปีน็วช้าชพีที�ไดร้บ้ีกำารยอมีรบ้ี

อยา่งไรก็ำติามี ดเูหมีอ่นวา่กำารสิ้นบ้ีสิ้นนุจำากำคนท้�วไปีเชน่นี�ไมีไ่ดน้ำาไปี
สิู้ส่ิ้ภัาพกำารทำางานแล้ะสิ้ท้ธใ้นกำารทำางานที�ด ีจำากำกำารสิ้ำารวจำ คนไทยที�
ติอบีแบีบีสิ้อบีถามีถกูำถามีวา่ไดจ้ำา้งแรงงานทำางานบีา้นที�บีา้นข้อง
ตินเองหรอ่ไมี ่แล้ะถ้าจำา้ง ไดม้ีกีำารจำด้ใหม้ีสีิ้ภัาพกำารทำางานอยา่งไร 
เมี่�อใหน้ายจำา้งไทยดรูายกำารสิ้ท้ธป้ีระโยชน์ 8 ข้อ้ที�อาจำจำะใหก้้ำบี 
คนงาน (เชน่ กำารล้าหยุดโดยไดร้บ้ีค่าจำา้ง ค่าจำา้งสิ้ำาหรบ้ีกำารทำางาน
ล่้วงเวล้า กำารใหค้นงานเก็ำบีหนง้สิ้อ่เดน้ทางหรอ่โทรศ้พท์ หรอ่กำารมีี
วน้หยุดสิ้ป้ีดาหล์้ะหน้�งวน้) จำากำคำาติอบีที�ไดด้เูหมีอ่นวา่นายจำา้งให้
สิ้ท้ธป้ีระโยชน์แก่ำล้กูำจำา้งสิ้ี�ข้อ้โดยเฉลี้�ย แล้ะสิ้ท้ธป้ีระโยชน์ที�ใหม้ีากำที�สิ้ดุ 
ค่อกำารล้าหยุดโดยไดร้บ้ีค่าจำา้งแล้ะวน้หยุดปีระจำำาสิ้ป้ีดาห ์สิ้ว่นสิ้ท้ธ้
ปีระโยชน์ที�ถกูำปีฏ้ิเสิ้ธมีากำที�สิ้ดุค่อกำารที�คนงานสิ้ามีารถเก็ำบี
หนง้สิ้อ่เดน้ทางแล้ะโทรศ้พท์ไวก้้ำบีต้ิวเอง  (ดแูผนภัาพ 6)



   สรุุปผลการุศึึกษา
ทััศนคติิต่ิอแรงงานข้า้มชาติิในประเทัศไทัย

6

แผนภาพ	6 สทิัธปิระโยชน	์ในการทัำางานท่ั�นายจา้งท่ั�เข้า้
รว่มการสำารวจมใ่ห้้แก่แรงงานทัำางานบา้น	ท่ั�เปน็แรงงาน
ข้า้มชาติิ (%) 

การลาห้ยุดัโดัยได้ัรบัค่าจา้ง	

วนัห้ยุดัสปัดัาห์้ละห้นึ�งวนั	

ลาปว่ย	

ลาคลอดั	

การเข้า้ออกบา้นท่ั�ทัำางาน	

ค่าจา้งสำาห้รบั	
การทัำางานล่วงเวลา	
โทัรศัึพท์ัมอ่ถ่ือ	

เก็บห้นังสอ่เดิันทัางเอง	

ไมใ่ห้้สทิัธปิระโยชนใ์ดัเลย	

จำานวนสทิัธปิระโยชน์
ท่ั�ให้้โดัยเฉล่�ย	

ฐาน: นายจำา้งไทยที�จำา้งล้กูำจำา้งทำางานบีา้นเปีน็แรงงานข้า้มีชาต้ิ 166 คน

ปั็จำจำยั้ท่ี่�สมัพันััธกั์บการสนับัสนันุั 
ท่ี่�คนัทัี่�วไป็มใ่หกั้บแรงงานัขา้มชาติ่ 

การมป่็ฏิิสมัพันััธกั์บแรงงานัขา้มชาติ่
กำารศ้กำษานี�สิ้ำารวจำวา่ต้ิวแปีรทางปีระชากำรศาสิ้ติรส์ิ้ม้ีพน้ธก้์ำบี 
ความีสิ้นบ้ีสิ้นนุจำากำคนท้�วไปีที�มีใีหก้้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิหรอ่ไมี ่แล้ะพบีวา่
ไมีส่ิ้ม้ีพน้ธก้์ำนมีากำนก้ำ แต่ิความีถี�แล้ะคณุภัาพข้องกำารมีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธ์
ก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิเปีน็ต้ิวชี�แนวโนม้ีที�ชด้เจำนเร่�องกำารใหค้วามีสิ้นบ้ีสิ้นนุ
แก่ำแรงงานข้า้มีชาต้ิโดยท้�วไปี

ในปีระเทศไทย กำารมีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิมีเีพ้�มีมีากำข้้�น
จำากำคร้�งที�ไอแอล้โอทำากำารศ้กำษาเกีำ�ยวก้ำบีท้ศนคต้ิข้องคนท้�วไปี 
เมี่�อปี ีพ.ศ. 2553 ซี่้�งสิ้อดคล้้องก้ำบีแนวโนม้ีข้องกำารยา้ยถ้�นที�เพ้�มีข้้�น 
(แผนภัาพ 7) กำารปีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิมีสีิ้งูข้้�นมีากำ 
โดยมีเีพยีงรอ้ยล้ะ 11 ข้องผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีที�ไมีเ่คยพบี 
แรงงานข้า้มีชาต้ิ เทียบีก้ำบีรอ้ยล้ะ 43 ในปี ีพ.ศ. 2553 อยา่งไรก็ำติามี 
แมีว้า่ผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีรอ้ยล้ะ 89 ระบุีวา่ มีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบี 
แรงงานข้า้มีชาต้ิ แต่ิมีผีูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีในสิ้ด้สิ้ว่นที�นอ้ยกำวา่มีากำ
ที�ระบุีวา่ตินเองรูจ้ำก้ำแรงงานข้า้มีชาต้ิเปีน็กำารสิ้ว่นต้ิวแล้ะในกำรณ ี
สิ้ว่นใหญิก็่ำเปีน็แค่คนรูจ้ำก้ำ (ดแูผนภัาพ 8) มีคีนสิ้ว่นนอ้ย 
หรอ่ราวรอ้ยล้ะ 43 ที�ระบุีวา่ตินไมีรู่จ้ำก้ำแรงงานข้า้มีชาต้ิที�ตินเอง 
มีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธด์ว้ยเปีน็กำารสิ้ว่นต้ิวเล้ย (ดแูผนภัาพ 8)

2 เฉพาะผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีที�ระบุีวา่มีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ (n = 920)
3 เน่�องจำากำกำารปัีดเศษ ต้ิวเล้ข้รอ้ยล้ะอาจำไมีต่ิรงค่าจำรง้  

แผนภาพ	7	ความถ่ื�ข้องการมป่ฏิิสมัพนัธกั์บแรงงานข้า้มชาติิ	
พ.ศึ. 2553 และ	2562 (%)

บางครั�ง	

เปน็ประจำา

ไมม่ป่ฏิิสมัพนัธ์

25622553

แผนภาพ	8	ประเภทัข้องความสมัพนัธกั์บ	
แรงงานข้า้มชาติิ	(%) 2,3

ไมร่่จ้กั	

เปน็คนร่จ้กั	

เปน็เพ่�อนห้รอ่เพ่�อนรว่มงาน

เปน็หั้วห้นา้งานห้รอ่นายจา้ง

2553 2562

บที่บาที่ของขา่วสารและส่�อ
จำากำหล้้กำฐานที�วา่สิ้่�อกำำาหนดความีค้ดเหน็เกีำ�ยวก้ำบีกำารยา้ยถ้�นแล้ะ 
สิ้ง่ผล้ต่ิอพฤต้ิกำรรมี จำากำกำารสิ้ำารวจำ คนไทยผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามี 
ถกูำถามีเกีำ�ยวก้ำบีจำำานวนแล้ะปีระเภัทข้องแหล่้งที�มีาข้องข้า่วสิ้าร 
ที�ตินไดร้บ้ี

ผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีระบุีวา่ตินรบ้ีข้า่วสิ้ารจำากำสิ้่�อเปีน็ปีระจำำา 
โดยสิ้่�ออ้นเทอรเ์นต็ิเปีน็ที�นย้มีมีากำที�สิ้ดุ (ดแูผนภัาพ 9)  
โทรท้ศนเ์ปีน็ชอ่งทางที�ใชก้้ำนมีากำโดยรอ้ยล้ะ 70 ระบุีวา่ตินรบ้ีชมี 
เปีน็ปีระจำำา สิ้ว่นหนง้สิ้อ่พม้ีพเ์ปีน็สิ้่�อที�ใชน้อ้ยกำวา่โดยมีรีอ้ยล้ะ 24 
ระบุีวา่ อ่านเปีน็ปีระจำำา (ดแูผนภัาพ 9) เฟื้ซี่บุี�กำเปีน็โซี่เชยีล้มีเีดยีที�ไดร้บ้ี
ความีนย้มีมีากำที�สิ้ดุ ยูทบูีเปีน็อ้นดบ้ีที�สิ้อง ติามีดว้ยอ้นสิ้ติาแกำรมี
แล้ะกำเูก้ำล้พล้้สิ้ จำำานวนบีรก้ำารโซี่เชยีล้มีเีดยีที�ผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามี 
ใชโ้ดยเฉลี้�ยอยูที่� 4.4 ปีระเภัทต่ิอคน นอกำจำากำนี�จำำานวนแหล่้งข้า่ว 
ที�บีรโ้ภัคต่ิอคนในปีระเทศไทย โดยเฉลี้�ย พบีวา่สิ้งูกำวา่ในปีระเทศอ่�น ๆ 
ที�อยูใ่นกำารศ้กำษานี�
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ผล้กำารศ้กำษาชี�ใหเ้หน็วา่คนย้�งบีรโ้ภัคข้า่วสิ้ารไมีว่า่จำะจำากำสิ้่�อปีระเภัทใด 
มีากำเท่าใด ก็ำจำะย้�งใหก้ำารสิ้น้บีสิ้นนุแก่ำแรงงานข้า้มีชาต้ิมีากำข้้�น  
สิ้่�อโดยเฉพาะรายงานข้า่ว โซี่เชยีล้มีเีดยี แล้ะรายกำารโทรท้ศน ์ 
ยง้คงเปีน็แหล่้งข้อ้มูีล้ข้า่วสิ้ารที�สิ้ำาค้ญิที�สิ้ดุเกีำ�ยวก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ  
เปีน็ข้อ้สิ้ง้เกำติวา่โซี่เชยีล้มีเีดยีก้ำาวข้้�นสิู้อ้่นด้บีสิ้องอยา่งรวดเรว็นบ้ี
ต้ิ�งแต่ิกำารศ้กำษาในปี ีพ.ศ. 2553 โดยแซี่งหนา้รายกำารโทรท้ศนข์้้�นมีา

แผนภาพ	9	ส่�อท่ั�ใชป้ระจำา (%)

อินเติอรเ์นต็ิ	

โทัรทััศึน์	

ห้นงัสอ่พมิพ	์

วทิัยุ	

นติิยสาร	

ไมเ่ลย	

ฐาน: n=1,034

การเป็ล่�ย้นัแป็ลงในัการสนับัสนุันัของ 
คนัทัี่�วไป็ท่ี่�มต่่่อแรงงานัขา้มชาติ่ตั่�งแต่่ 
ป็ ีพั.ศ. 2553 ถ่ิ่ง 2562

ในกำารศ้กำษาท้ศนคต้ิข้องคนท้�วไปีที�ไอแอล้โอทำาในปี ีพ.ศ. 2553  
มีกีำารรวบีรวมีดช้นคีำาถามีเกีำ�ยวก้ำบีความีรู ้ท้ศนคต้ิ แล้ะกำารปีฏ้ิบีต้้ิ 
(knowledge, attitudes, and practice - KAP) ไว ้โดยมีกีำาร
รวมีคะแนนเพ่�อสิ้ำารวจำปัีจำจำย้เชง้สิ้ม้ีพน้ธ ์ คำาถามี “ดช้น ีKAP”  
ที�ใชใ้นปี ีพ.ศ. 2553 ก็ำถกูำนำามีาใชใ้นกำารศ้กำษาปี ีพ.ศ. 2562  
นี�ด้วย ดช้นี KAP ใชร้ะดบ้ีจำากำ 0 ถ้ง 100 สิ้ะท้อนระดบ้ีกำารสิ้นบ้ีสิ้นนุ 
ที�คนท้�วไปีมีใีหก้้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ โดยค่าสิ้งูหมีายถ้งความีสิ้นบ้ีสิ้นนุ 
ที�สิ้งู 4

เมี่�อเปีรยีบีเทียบีผล้ข้องมีาเล้เซี่ยี สิ้ง้คโปีร ์แล้ะไทย ในปี ีพ.ศ. 2553 
แล้ะ พ.ศ. 2562 แผนภัาพ 10 แสิ้ดงถ้งดช้น ีKAP ที�ล้ดล้งเล็้กำนอ้ย
ในท้�งสิ้ามีปีระเทศซี่้�งหมีายถ้งกำารสิ้นบ้ีสิ้นนุโดยรวมีที�มีต่ีิอแรงงาน
ข้า้มีชาต้ิล้ดล้งในระดบ้ีหน้�งจำากำปี ีพ.ศ. 2553 ถ้ง พ.ศ. 2562  
ท้�งสิ้ง้คโปีรแ์ล้ะไทยมีดีช้นลี้ดล้งเจำด็คะแนนในข้ณะที�มีาเล้เซี่ยีล้ดล้ง
นอ้ยกำวา่ค่อสิ้ามีคะแนน  แมีจ้ำะล้ดล้งแต่ิคะแนนข้องสิ้ง้คโปีรก็์ำสิ้งูที�สิ้ดุ
ในบีรรดาปีระเทศที�มีกีำารสิ้ำารวจำซี่้�งบีง่ชี�วา่กำารสิ้นบ้ีสิ้นนุแรงงาน 
ข้า้มีชาต้ิในสิ้ง้คโปีรย์ง้คงมีมีีากำกำวา่ในมีาเล้เซี่ยีแล้ะไทย

4 ดช้น ีKAP เปีน็ต้ิวชี�วด้ที�มีกีำารรวบีรวมีกำารวด้ความีรู ้ท้ศนคต้ิ แล้ะพฤต้ิกำรรมีในระดบ้ีบุีคคล้ แล้ะสิ้รา้งดช้นซีี่้�งแสิ้ดงเปีน็ต้ิวเล้ข้มีค่ีาต้ิ�งแต่ิศูนยถ้์ง 100
5 เพ่�อใหด้ช้นี KAP มีคีวามีไวต่ิอกำารเปีลี้�ยนแปีล้งทีล้ะเล็้กำล้ะนอ้ย จำง้กำำาหนดใหด้ช้นมีีค่ีาอยูร่ะหวา่ง 0 ถ้ง 200 จำากำกำารศ้กำษาที�ผา่นมีา รอ้ยล้ะ 95 ข้องผล้ล้้พธท้์�งหมีดมีค่ีาอยูใ่นชว่ง 60 ถ้ง 160 ด้งน้�นจำง้
มีกีำารปีรบ้ีชว่งคะแนน (โดยต้ิดสิ้ว่นก่ำอน 60 แล้ะเก้ำน 160 ท้�ง) เพ่�อใหม้ีค่ีาจำากำศูนยถ้์ง 100 เพ่�อใหเ้ข้า้ใจำง่ายข้้�น ต้ิวเล้ข้ดช้นใีนทางทฤษฎีจำง้อาจำมีค่ีาเปีน็ล้บีหรอ่สิ้งูเก้ำน 100 ได ้โปีรดดรูายล้ะเอียดจำากำกำาร
ศ้กำษาฉบีบ้ีเต็ิมี

เมี่�อพจ้ำารณาจำากำคะแนนดช้น ีKAP สิ้ำาหรบ้ีปีพี.ศ. 2553  
แล้ะ 2562 ในปีระเทศไทย ดช้นี KAP ค่อนข้า้งติำ�า (ดแูผนภัาพ 10)  
คะแนนในท้�งสิ้องปีแีสิ้ดงใหเ้หน็วา่แรงงานข้า้มีชาต้ิไมีไ่ดร้บ้ี 
กำารสิ้นบ้ีสิ้นนุจำากำคนท้�วไปีมีากำนก้ำ ผล้กำารศ้กำษาชี�ใหเ้หน็วา่ 
คนสิ้ว่นใหญิใ่นปีระเทศไทยมีคีวามีรูที้�จำำาก้ำดเกีำ�ยวก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ 
มีท้ีศนคต้ิเชง้ล้บีมีากำมีายต่ิอพวกำเข้า แล้ะไมีเ่ต็ิมีใจำที�จำะมีสีิ้ว่นรว่มี 
ในกำารปีฏ้ิบีต้้ิหรอ่พฤต้ิกำรรมีที�สิ้นบ้ีสิ้นนุแรงงานข้า้มีชาต้ิ

แผนภาพ	10 ดััชน่	KAP

ไทัย มาเลเซีย่ สงิคโปร์

25622553

หมีายเหติ:ุ ดช้น ีKAP เปีน็คะแนนรวมีข้องคำาถามี 15 ข้อ้เกีำ�ยวก้ำบีความีรู ้ท้ศนคต้ิ แล้ะกำารปีฏ้ิบีต้้ิ

แมีจ้ำะมีคีวามีสิ้ม้ีพน้ธร์ะหวา่งดช้นี KAP ที�สิ้งูข้้�นก้ำบีกำารมีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธ์
มีากำข้้�นก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ แต่ิกำารสิ้นบ้ีสิ้นนุแรงงานข้า้มีชาต้ิก็ำล้ดล้ง
ในชว่งเวล้าดง้กำล่้าว ท้�งนี�เน่�องมีาจำากำดช้น ีKAP ที�ล้ดล้งมีากำข้้�น 5 
ค่อ 25 คะแนนในกำลุ้่มีผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีชาวไทยที�ไมีม่ีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธ์
ก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ (ดแูผนภัาพ 11) ดช้นี KAP ไมีเ่ปีลี้�ยนแปีล้งมีากำนก้ำ 
สิ้ำาหรบ้ีผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีชาวไทยที�มีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ
เปีน็ปีระจำำาซี่้�งแสิ้ดงใหเ้หน็ถ้งระดบ้ีกำารสิ้นบ้ีสิ้นนุที�แติกำต่ิางก้ำนมีากำข้้�น
ระหวา่งคนที�มีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิก้ำบีคนที�ไมีม่ี ีนอกำจำากำนี� 
ดช้นก็ีำมีค่ีาล้ดล้งเล็้กำนอ้ยในหมูีผู่ต้ิอบีแบีบีสิ้ำารวจำชาวไทยที�มีี
ปีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิเปีน็บีางคร้�งบีางคราว รวมีก้ำนแล้้ว
กำารล้ดล้งเหล่้านี�อาจำอธบ้ีายไดว้า่เหติใุดกำารสิ้นบ้ีสิ้นนุแรงงานข้า้มีชาต้ิ
จำง้ล้ดนอ้ยล้งเมี่�อเวล้าผา่นไปี
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แผนภาพ	11	ดััชน่	KAP	ติามความถ่ื�ข้องการม่
ปฏิิสมัพนัธกั์บแรงงานข้า้มชาติิในประเทัศึไทัย		
พ.ศึ. 2553	และ	2562	

ดัช
น่	

KA
P

ประจำา บางครั�ง ไมเ่คย

ความถ่ื�ข้องการมป่ฏิิสมัพนัธ์

25622553

ในปีี พ.ศ. 2553 พบีความีสิ้ม้ีพน้ธเ์ชง้บีวกำที�ชด้เจำน โดยผูต้ิอบี
แบีบีสิ้อบีถามีชาวไทยที�จำา้งแรงงานทำางานบีา้น ที�เปีน็แรงงานข้า้มีชาต้ิ
มีดีช้นี KAP สิ้งูกำวา่มีากำ หมีายความีวา่โดยท้�วไปีแล้้วนายจำา้งไทย
ใหก้ำารสิ้นบ้ีสิ้นนุแรงงานข้า้มีชาต้ิมีากำกำวา่คนท้�วไปี ในปี ีพ.ศ. 2562 
ผล้กำารศ้กำษาสิ้ว่นใหญิย่ง้คงไมีเ่ปีลี้�ยนแปีล้งในสิ้ง้คโปีร ์แต่ินายจำา้ง
ข้องแรงงานทำางานบีา้น ที�เปีน็แรงงานข้า้มีชาต้ิในมีาเล้เซี่ยีแล้ะไทย
โดยท้�วไปีใหก้ำารสิ้นบ้ีสิ้นนุแรงงานข้า้มีชาต้ินอ้ยล้งอยา่งมีนีย้สิ้ำาค้ญิ 
โดยล้ดล้ง 25 คะแนนแล้ะ 22 คะแนนติามีล้ำาดบ้ี (แผนภัาพ 12) 

ด้งน้�น จำง้เปีน็เร่�องสิ้ำาค้ญิอยา่งย้�งที�ต้ิองสิ้ง่เสิ้รม้ีใหชุ้มีชนไทย 
มีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิมีากำข้้�น กำารล้ดระยะหา่งระหวา่ง 
คนไทยก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิต้ิองใชแ้นวทางที�ปีระกำอบีดว้ยหล้าย ๆ ด้าน 
เชน่ กำารวางผง้เมีอ่ง กำารทำาใหเ้ก้ำดความีกำล้มีกำล่้นในสิ้ถานที�ทำางาน 
ก้ำจำกำรรมีชุมีชน แล้ะกำารแก้ำไข้กำฎหมีายแล้ะนโยบีายเพ่�อไมีใ่หม้ี ี
กำารกีำดก้ำนหรอ่มี ี"กำฎพเ้ศษ" ที�ก้ำนไมีใ่หแ้รงงานข้า้มีชาต้ิไดร้บ้ี 
กำารปีฏ้ิบีต้้ิที�เปีน็ธรรมีแล้ะเท่าเทียมีก้ำน

แผนภาพ	12	ดััชน่ KAP	ข้องนายจา้งไทัยข้องแรงงาน
ทัำางานบา้น	ท่ั�เปน็แรงงานข้า้มชาติิในประเทัศึไทัย	
พ.ศึ.	2553	และ 2562

ดัช
น่	

KA
P
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	X 	ข้อ้เสนอแนะ

1. ในประเทัศึปลายทัาง	ควรสง่เสรมิการอย่ร่ว่มกันแบบไมก่่ดักัน	
การมป่ฏิิสมัพนัธท์ัางสงัคม	และการให้้แรงงานข้า้มชาติิ	
มส่ว่นรว่มในชุมชน	โดัยวธิต่่ิาง	ๆ	รวมถึืงการเปล่�ยนแปลง
นโยบายและแนวปฏิิบติัิ

1.1. กำระติุน้ใหเ้ก้ำดกำารเปีลี้�ยนแปีล้งท้ศนคต้ิในปีระเดน็เฉพาะ 
เพ่�อแก้ำปัีญิหากำารเล่้อกำปีฏ้ิบีต้้ิแล้ะข้จำด้อุปีสิ้รรคที�ข้ด้ข้วาง 
ต่ิอกำารปีฏ้ิบีต้้ิอยา่งเปีน็ธรรมีต่ิอแรงงานข้า้มีชาต้ิ  
โดยเฉพาะก้ำบีผูห้ญิง้ แล้ะกำารอยูร่ว่มีก้ำนในสิ้ง้คมี

 X ดแูล้ใหแ้รงงานข้า้มีชาต้ิท้�งหญิง้แล้ะชายมีสีิ้ท้ธ ้
แล้ะเสิ้รภีัาพอยา่งเต็ิมีที�ติามีมีาติรฐานแรงงาน 
แล้ะหล้้กำสิ้ท้ธม้ีนษุยชนสิ้ากำล้

 X กำำาหนดนโยบีาย กำฎระเบียีบี แล้ะข้้�นติอนกำารปีฏ้ิบีต้้ิ
ที�สิ้นบ้ีสิ้นนุกำารอยูร่ว่มีก้ำนในสิ้ง้คมีอยา่งไมีกี่ำดก้ำน 
เชน่ กำารเข้า้ถ้งบีรก้ำารต่ิาง ๆ ปีระก้ำนสิ้ง้คมี โรงเรยีน 
แล้ะสิ้ถานพยาบีาล้ รวมีถ้งนโยบีายแล้ะกำารปีฏ้ิบีต้้ิ
เฉพาะทางในกำารแก้ำไข้ปัีญิหาความีรุนแรงแล้ะ 
กำารล่้วงล้ะเมีด้

 X กำารวางผง้เมีอ่งสิ้ามีารถสิ้ง่เสิ้รม้ีกำารอยูร่ว่มีก้ำน 
ในสิ้ง้คมีแบีบีไมีกี่ำดก้ำนไดโ้ดยหลี้กำเลี้�ยงกำารแบีง่แยกำ 
ที�พก้ำอาศ้ยข้องแรงงานข้า้มีชาต้ิออกำจำากำชุมีชน  
ระยะหา่งทางกำายภัาพเปีน็อุปีสิ้รรคที�ข้ด้ข้วางไมีใ่ห้
แรงงานข้า้มีชาต้ิผสิ้มีกำล้มีกำล่้นเข้า้ก้ำบีชุมีชนท้องถ้�น 
ซี่้�งสิ้รา้งกำารแบีง่แยกำแล้ะกำารเล่้อกำปีฏ้ิบีต้้ิ

 X ดแูล้ใหก้ำล้ไกำกำารยา้ยถ้�นข้องแรงงานสิ้ามีารถเข้า้ถ้งได ้
ค่าใชจ้ำา่ยไมีส่ิ้งู แล้ะไมีใ่ชเ้วล้ามีากำเก้ำน ในสิ้ี�ปีระเทศ 
ผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีระบุีวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิที�มีสีิ้ถานะ
เข้า้เมีอ่งถกูำต้ิองสิ้ามีารถปีรบ้ีต้ิวไดดี้กำวา่แรงงาน 
ที�มีสีิ้ถานะในกำารเข้า้เมีอ่งแบีบีผด้กำฎหมีาย

1.2. กำำาหนด สิ้นบ้ีสิ้นนุ แล้ะดำาเน้นนโยบีายที�เอ่�อใหเ้ก้ำดเวทีแล้ะ
ก้ำจำกำรรมีในชุมีชนที�แรงงานข้า้มีชาต้ิแล้ะคนท้�วไปีสิ้ามีารถ 
มีปีีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธก้์ำนอยา่งสิ้รา้งสิ้รรค์ แล้ะแสิ้ดงใหเ้หน็ถ้ง 
ผล้เชง้บีวกำข้องแรงงานข้า้มีชาต้ิต่ิอสิ้ง้คมีแล้ะเศรษฐก้ำจำ

1.3. สิ้ง่เสิ้รม้ีกำารอยูร่ว่มีก้ำนอยา่งไมีม่ีกีำารกีำดก้ำนในที�ทำางาน  
โดยทำางานรว่มีก้ำบีนายจำา้งแล้ะสิ้หภัาพแรงงานเพ่�อสิ้ง่เสิ้รม้ี
สิ้ท้ธข้้องแรงงานข้า้มีชาต้ิ สิ้หภัาพแรงงานสิ้ามีารถสิ้ง่เสิ้รม้ี
ความีสิ้ามีค้คีแล้ะกำารอยูร่ว่มีก้ำนดว้ยกำารยอมีรบ้ีแล้ะ
สิ้นบ้ีสิ้นนุใหแ้รงงานข้า้มีชาต้ิเข้า้รว่มีเปีน็สิ้มีาชก้ำสิ้หภัาพ

1.4. หลี้กำเลี้�ยงกำารใชถ้้อยคำาที�ล้ดทอนความีเปีน็มีนษุยใ์น 
กำารกำล่้าวถ้งคนยา้ยถ้�นแล้ะแรงงานข้า้มีชาต้ิในต้ิวบีท
กำฎหมีายแล้ะเอกำสิ้ารทางกำารต่ิาง ๆ

2. ดัำาเนนิกิจกรรมสรา้งความติระห้นักร่ใ้ห้้กับประชาชนทัั�วไป

2.1. ออกำแบีบีกำารรณรงค์เพ่�อสิ้รา้งความีติระหนก้ำโดยกำารให้
ข้อ้มูีล้ที�ถกูำต้ิองแล้ะเปีน็บีวกำเกีำ�ยวก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิแล้ะ
คณุปูีกำารข้องพวกำเข้าต่ิอเศรษฐก้ำจำข้องปีระเทศ กำารศ้กำษา
นี�พบีวา่ผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีสิ้ว่นใหญิม่ีคีวามีรูจ้ำำาก้ำดเกีำ�ยวก้ำบี
คณุปูีกำารที�สิ้ำาค้ญิข้องแรงงานข้า้มีชาต้ิที�มีต่ีิอปีระเทศ 
ปีล้ายทาง 

 X กำารใชข้้อ้มูีล้ในกำารรณรงค์สิ้ามีารถชว่ยใหส้ิ้าธารณชน 
มีกีำารรบ้ีรูที้�กำวา้งข้วาง โดยอุดมีคต้ิแล้้วควรจำะต้ิอง
พยายามีปีรบ้ีเปีลี้�ยนบีรรท้ดฐานทางสิ้ง้คมีแล้ะกำารให้
คณุค่ารว่มีก้ำน สิ้้�งสิ้ำาค้ญิค่อต้ิองมุีง่เนน้ไปีที�ภัาคสิ้ว่น
แล้ะปัีญิหาที�เฉพาะเจำาะจำงเพ่�อใหส้ิ้าธารณชนสิ้ามีารถ
เช่�อมีโยงตินเองก้ำบีสิ้ารที�สิ้่�อออกำไปีโดยรูส้ิ้ก้ำวา่ 
เปีน็เร่�องที�ใกำล้้ต้ิวมีากำข้้�น

 X สิ้ง่เสิ้รม้ีกำารรณรงค์ที�มุีง่ไปีที�ต้ินติอข้องท้ศนคต้ิเชง้ล้บี
ต่ิอแรงงานข้า้มีชาต้ิ พยายามีพฒ้นาความีเช่�อมีโยง 
สิ้ว่นต้ิวระหวา่งคนท้�วไปีก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ 
โดยมุีง่เนน้ไปีที�ภัาคกำารทำางานข้องแรงงานข้า้มีชาต้ิ 
เฉพาะบีางภัาคสิ้ว่น ติล้อดจำนปีฏ้ิสิ้ม้ีพน้ธร์ะหวา่ง 
คนไทยแล้ะแรงงานข้า้มีชาต้ิภัายในภัาคสิ้ว่นเหล่้าน้�น

 X ปีระชาสิ้ม้ีพน้ธน์ำาเสิ้นอหล้้กำฐานที�แสิ้ดงถ้งคณุปูีกำาร
ข้องแรงงานข้า้มีชาต้ิเพ่�อเสิ้รม้ีสิ้รา้งท้ศนคต้ิที�ด ี 
ในข้ณะเดยีวก้ำนก็ำล้บีล้้างความีเช่�อผด้ ๆ ที�พบีบีอ่ย 
เชน่ กำารมีภีัาพวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิเปีน็อาชญิากำร  
คอยแยง่งานคนไทย หรอ่วา่สิ้ง่ผล้กำระทบีในทางล้บี
ต่ิอเศรษฐก้ำจำ ปีระชาสิ้ม้ีพน้ธข์้อ้ความีทที�สิ้รา้งพล้้งบีวกำ 
โดยเฉพาะเมี่�อมีาจำากำแรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิที�มีี
ปีระสิ้บีกำารณที์�ดจีำากำกำารยา้ยถ้�น

 X แก้ำปัีญิหากำารตีิติราแล้ะยกำระดบ้ีสิ้ถานะข้องบีทบีาท
แล้ะภัาคกำารทำางานที�แรงงานข้า้มีชาต้ิทำางานอยู ่
กำารล้ดทอนคณุค่างานข้องแรงงานข้า้มีชาต้ิสิ้ง่ผล้
เชง้ล้บีแล้ะอาจำนำาไปีสิู้ก่ำารเล่้อกำปีฏ้ิบีต้้ิแล้ะกำารกีำดก้ำน
ทางสิ้ง้คมี จำำาเปีน็ต้ิองมีกีำารสิ้ง่เสิ้รม้ีความีสิ้ำาค้ญิ
ข้องกำารทำางานที�มีคีณุค่า โอกำาสิ้ที�เท่าเทียมีก้ำน  
กำารคุม้ีครองทางสิ้ง้คมี ความีเสิ้มีอภัาคทางเพศ 
แล้ะกำารอยูร่ว่มีก้ำนอยา่งไมีกี่ำดก้ำน

 X ดแูล้ใหแ้นใ่จำวา่กำารสิ้่�อสิ้ารต่ิาง ๆ ไมีไ่ดน้ำาเสิ้นอ
แรงงานข้า้มีชาต้ิโดยเฉพาะแรงงานหญ้ิง ในฐานะ 
“เหย่�อ” หรอ่เปีน็คนอ่อนแอนา่สิ้งสิ้าร ซี่้�งจำะย้�ง
เปีน็กำารติอกำยำ�าภัาพจำำาวา่แรงงานข้า้มีชาต้ิอ่อนแอแล้ะ
ไรพ้ล้้งอำานาจำ แล้ะดว้ยกำารเนน้ยำ�าถ้งความีแติกำต่ิาง 
ก็ำจำะล้ดทอนนำ�าหนก้ำในกำารเรยีกำรอ้งสิ้ท้ธใ้นกำารทำางาน
ที�เท่าเทียมีก้ำบีคนไทย

2.2. สิ้ง่เสิ้รม้ีกำารรณรงค์สิ้าธารณะโดยมีกีำารมุีง่เปีา้ไปีที� 
กำลุ้่มีผูม้ีอ้ีทธพ้ล้ในกำารชก้ำนำาความีค้ดคนอ่�น

 X สิ้นบ้ีสิ้นนุใหร้ฐ้บีาล้รว่มีมีอ่ก้ำบีองค์กำารระหวา่ง
ปีระเทศแล้ะองค์กำรต่ิาง ๆ ที�เกีำ�ยวข้อ้งสิ้นบ้ีสิ้นุนให้
โรงเรยีนสิ้ง่เสิ้รม้ีพฤต้ิกำรรมีที�ดต่ีิอแรงงานข้า้มีชาต้ิ
แล้ะสิ้มีาชก้ำในครอบีครว้ข้องแรงงานข้า้มีชาต้ิ  
กำารศ้กำษานี�ชี�ใหเ้หน็ถ้งกำารข้าดความีรูข้้องคนท้�วไปี
เกีำ�ยวก้ำบีสิ้ท้ธข้้องแรงงานข้า้มีชาต้ิ แล้ะกำารให ้
ความีรูแ้ก่ำคนท้�วไปีเกีำ�ยวก้ำบีกำารมีอีคต้ิ กำารต้ิดสิ้น้
คนไปีล่้วงหนา้ แล้ะความีหล้ากำหล้ายสิ้ามีารถกำำาหนด
ท้ศนคต้ิที�มีต่ีิอแรงงานข้า้มีชาต้ิติล้อดจำน 
เปีลี้�ยนบีรรท้ดฐานทางสิ้ง้คมีแล้ะพฤต้ิกำรรมีอคต้ิ
ต่ิอแรงงานข้า้มีชาต้ิได้
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 X ดำาเนน้กำารเพ่�อสิ้ง่เสิ้รม้ีใหส้ิ้่�อมีวล้ชนรายงานข้า่ว 
อยา่งสิ้มีดลุ้แล้ะล้ดกำารแบีง่แยกำ ติล้อดจำนใชถ้้อยคำา 
ที�ไมีเ่ล่้อกำปีฏ้ิบีต้้ิในกำารรายงานเกีำ�ยวก้ำบีแรงงานข้า้มีชาต้ิ 
สิ้่�อมีวล้ชนมีอ้ีทธพ้ล้แล้ะสิ้ง่ผล้ต่ิอท้ศนคต้ิข้อง
สิ้าธารณชนติล้อดจำนกำารต้ิดสิ้น้ใจำข้องผูก้ำำาหนด
นโยบีาย แทนที�จำะใชถ้้อยคำาอยา่งเชน่ "ผด้กำฎหมีาย 
(illegal)" ก็ำอาจำจำะใชค้ำาวา่ "ไมีม่ีเีอกำสิ้าร 
(undocumented)" แล้ะ "ไมีผ่า่นชอ่งทางปีกำต้ิ 
(irregular)” แทนได ้หรอ่ใชค้ำาวา่ "ข้า้มีชาต้ิ 
(migrant)" แทนคำาวา่ "ต่ิางด้าว (alien)“  
กำล่้าวถ้งแรงงานข้า้มีชาต้ิอยา่งเปีน็มีนุษยใ์นทกุำโอกำาสิ้
แล้ะหลี้กำเลี้�ยงกำารบีรรยายที�เนน้จำำานวนแรงงานข้า้มีชาต้ิ
มีากำเก้ำนไปีหรอ่บีรรยายถ้งกำลุ้ม่ีปีระชากำรแรงงาน 
ข้า้มีชาต้ิวา่ทำาใหว้ฒ้นธรรมีไทยเสิ้่�อมีทรามีล้ง

2.3. ต้ิดติามีกำารเปีลี้�ยนแปีล้งแล้ะแนวโนม้ีข้องกำารสิ้น้บีสิ้นนุ 
จำากำคนท้�วไปีที�มีต่ีิอแรงงานข้า้มีชาต้ิในปีระเทศไทย จำะชว่ยให้
สิ้ามีารถปีรบ้ีเปีลี้�ยนวธ้กีำารรณรงค์แล้ะความีพยายามีอ่�น ๆ 
ที�กำำาล้้งดำาเนน้อยูใ่หส้ิ้อดคล้้องก้ำบีกำารปีรบ้ีเปีลี้�ยนท้ศนคต้ิ
ข้องสิ้าธารณชนได ้กำารต้ิดติามีท้ศนคต้ิใหถี้�ข้้�นยง้สิ้ามีารถ
ชว่ยใหร้ะบุีสิ้าเหติทีุ�ทำาใหเ้ก้ำดกำารเปีลี้�ยนแปีล้งในกำารสิ้นบ้ีสิ้นนุ
จำากำคนท้�วไปีที�มีต่ีิอแรงงานข้า้มีชาต้ิได้

3. ใชโ้อกาสท่ั�มอ่ย่ใ่ห้้เปน็ประโยชนจ์ากการท่ั�สาธารณชนให้้	
ความสนับสนนุอยา่งมากต่ิอแรงงานห้ญิงข้า้มชาติิ	รวมถึืง
โอกาสในการจดััการปญัห้าความรุนแรงต่ิอผ้่ห้ญิง

3.1. ใชป้ีระโยชนจ์ำากำกำารสิ้นบ้ีสิ้นุนข้องคนท้�วไปีในกำารยุต้ิ 
ความีรนุแรงต่ิอแรงงานหญิง้ข้า้มีชาต้ิ ผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามี
แสิ้ดงความีสิ้นบ้ีสิ้นนุเปีน็อยา่งย้�งต่ิอกำารจำด้ที�พก้ำพง้สิ้ำาหรบ้ี
ผูห้ญิง้ที�ปีระสิ้บีก้ำบีความีรนุแรงแล้ะต่ิอกำารบีง้ค้บีใชก้ำฎหมีาย
เพ่�อจำด้กำารปัีญิหาความีรุนแรงต่ิอผูห้ญิง้ อยา่งเดด็ข้าด 
มีากำข้้�น ควรทำางานรว่มีก้ำบีภัาครฐ้ สิ้หภัาพแรงงาน แล้ะ
องค์กำรพฒ้นาเอกำชน เพ่�อใหแ้นใ่จำวา่มีทีี�พก้ำพง้แล้ะบีรก้ำาร
อยา่งครบีวงจำรที�ติอบีสิ้นองความีต้ิองกำารข้องแรงงาน 
หญิง้ข้า้มีชาต้ิที�ปีระสิ้บีความีรนุแรง

 X ใหส้ิ้ต้ิยาบีน้อนสุิ้ญ้ิญิาวา่ด้วยกำารข้จำด้ความีรนุแรง
แล้ะกำารคกุำคามีในโล้กำแหง่กำารทำางาน 
(Convention Concerning the Elimination 
of Violence and Harassment in the World 
of Work) พ.ศ. 2562 (ฉบีบ้ีที� 190)

 X รฐ้บีาล้ นายจำา้ง สิ้หภัาพแรงงาน แล้ะองค์กำรพฒ้นา
เอกำชน ควรดำาเนน้กำารรณรงค์เพ่�อยุต้ิความีรุนแรง
แล้ะกำารล่้วงล้ะเมีด้ในโล้กำแหง่กำารทำางานต่ิอแรงงาน
หญิง้ข้า้มีชาต้ิแล้ะกำลุ้ม่ีคนชายข้อบีอ่�น ๆ กำารสิ้รา้ง
ความีติระหนก้ำแล้ะกำารรณรงค์ควรเปีน็สิ้ว่นสิ้ำาค้ญิ
ข้องยุทธศาสิ้ติรที์�เช่�อมีโยงเข้า้ก้ำบีกำารปีอ้งก้ำน 
ความีรุนแรงแล้ะกำารคกุำคามีในโล้กำแหง่กำารทำางาน

 X รฐ้บีาล้ นายจำา้ง สิ้หภัาพแรงงาน แล้ะองค์กำร 
ภัาคปีระชาสิ้ง้คมี ควรดแูล้ใหม้ีขี้อ้มูีล้เกีำ�ยวก้ำบีบีรก้ำาร
ชว่ยเหล่้อผูห้ญิง้ที�ปีระสิ้บีก้ำบีความีรนุแรง เชน่ ที�พก้ำพง้ 
แล้ะมีกีำารเผยแพรข่้อ้มูีล้น้�นอยา่งกำวา้งข้วาง

 X รฐ้บีาล้ สิ้หภัาพแรงงาน แล้ะองค์กำรภัาคปีระชาสิ้ง้คมี 
รวมีถ้งองค์กำรที�ทำางานเกีำ�ยวก้ำบีกำารยา้ยถ้�นข้อง
แรงงาน ควรดแูล้ใหม้ีกีำารจำด้เติรยีมีเคร่�องมีอ่แล้ะ 
กำารเพ้�มีข้ดีความีสิ้ามีารถในกำารสิ้ง่ต่ิอเคสิ้ผูป้ีระสิ้บี

ความีรนุแรงแล้ะกำารล้ะเมีด้ไปียง้บีรก้ำารชว่ยเหล่้อ 
ผูห้ญิง้ที�ปีระสิ้บีก้ำบีความีรุนแรงที�มีอียูผ่า่น 
ชอ่งทางกำารสิ้ง่ต่ิอที�วางไวช้ด้เจำน

3.2. ใชป้ีระโยชนจ์ำากำกำารสิ้นบ้ีสิ้นนุจำากำสิ้าธารณชนต่ิอแรงงาน
หญิง้ข้า้มีชาต้ิในกำารล้าคล้อด ในกำารเปีลี้�ยนแปีล้งนโยบีาย
แล้ะ/หรอ่กำารบีง้ค้บีใชก้ำฎหมีายในปีระเทศไทยเพ่�อใหแ้รงงาน
หญิง้ข้า้มีชาต้ิหญิง้มีสีิ้ท้ธล้้าคล้อดไดท้้�งโดยนต้้ินย้แล้ะ
พฤต้ินย้ภัายใต้ิแผนปีระก้ำนสิ้ง้คมีต่ิาง ๆ แล้ะไมีถ่กูำเล่้อกำ
ปีฏ้ิบีต้้ิเน่�องจำากำกำารต้ิ�งครรภ์ัระหวา่งทำางานหรอ่ในระหวา่ง
กำารสิ้มีค้รงาน

3.3. สิ้นบ้ีสิ้นนุรฐ้บีาล้แล้ะนายจำา้งในกำารสิ้ง่เสิ้รม้ีนโยบีายแล้ะ 
แนวปีฏ้ิบีต้้ิที�มีคีวามีล้ะเอียดอ่อนทางเพศสิ้ภัาพ อ้นเปีน็ 
กำารแก้ำปัีญิหากำารมีท้ีศนคต้ิเหมีารวมีเกีำ�ยวก้ำบีเพศสิ้ภัาพแล้ะ
กำารแบีง่แยกำอาชพี กำารแบีง่แยกำอาชพีติามีเพศสิ้ภัาพอยา่ง
เข้ม้ีข้น้ในภัมูีภ้ัาคนี�เปีน็ผล้มีาจำากำกำารมีองแบีบีเหมีารวมีวา่
อะไรที�ผูห้ญิง้สิ้ามีารถทำาไดห้รอ่ทำาไมีไ่ด ้แล้ะกำารกีำดก้ำน 
กำารเข้า้ถ้งโอกำาสิ้ในกำารทำางานบีนฐานข้องเพศสิ้ภัาพ

4. จดััการกับแนวโนม้การเปล่�ยนไปในเชงิลบข้องทััศึนคติิข้อง
นายจา้งท่ั�มต่่ิอแรงงานทัำางานบา้น	

4.1. รฐ้บีาล้ สิ้หภัาพแรงงาน แล้ะผูม้ีสีิ้ว่นเกีำ�ยวข้อ้งอ่�น ๆ  
รวมีถ้งกำลุ้ม่ีแรงงานทำางานบีา้น ควรดำาเนน้กำารรณรงค์
ปีระชาสิ้ม้ีพน้ธอ์ยา่งมีกีำารปีระสิ้านงานแล้ะอ้างอ้งหล้้กำฐาน
เชง้ปีระจำก้ำษ์เกีำ�ยวก้ำบีคณุค่าทางสิ้ง้คมีแล้ะเศรษฐก้ำจำ 
ข้องงานบีา้นแล้ะสิ้ท้ธข้้องแรงงานทำางานบีา้น กำารทำางานบีา้น 
มีก้ำถกูำล้ดทอนคณุค่าแล้ะมีก้ำถกูำมีองวา่ไมีใ่ชง่านติามีกำฎหมีาย 
ไมีว่า่จำากำกำารไมีย่อมีรบ้ีข้องนายจำา้งหรอ่จำากำกำารไมีไ่ดร้บ้ี 
กำารคุม้ีครองอยา่งเต็ิมีที�ในกำฎหมีายแรงงานข้องปีระเทศ

4.2. ผูม้ีสีิ้ว่นเกีำ�ยวข้อ้งท้�งหมีด รวมีถ้งแล้ะโดยเฉพาะอยา่งย้�ง
สิ้่�อมีวล้ชน ควรใชถ้้อยคำาที�แสิ้ดงความีเคารพในกำารอธบ้ีาย
ถ้งแรงงานทำางานบีา้น  ควรหลี้กำเลี้�ยงคำาอยา่งเชน่ “คนรบ้ีใช”้ 
“สิ้าวใช”้ แล้ะ “ล้กูำมีอ่” แล้ะใชค้ำาวา่ “แรงงานทำางานบีา้น  
(domestic worker)” แทนซี่้�งแสิ้ดงใหเ้หน็อยา่งชด้เจำนวา่
แรงงานทำางานบีา้น เปีน็คนงาน ไมีใ่ชค่นรบ้ีใชห้รอ่เปีน็สิ้ว่นหน้�ง
ข้องครอบีครว้

4.3. ใชป้ีระโยชนจ์ำากำกำารสิ้นบ้ีสิ้นนุจำากำสิ้าธารณชนที�มีต่ีิอแรงงาน
ทำางานบีา้น ในกำารกำำาหนดแล้ะบีง้ค้บีใชก้ำฎระเบียีบี 
ที�มุีง่ปีรบ้ีปีรงุสิ้ภัาพกำารทำางานข้องแรงงานหญ้ิงข้า้มีชาต้ิ 
รวมีถ้งกำารใหส้ิ้ต้ิยาบีน้ต่ิออนสุิ้ญ้ิญิาไอแอล้โอวา่ดว้ย 
แรงงานทำางานบีา้น (Domestic Workers Convention) 
พ.ศ. 2554 (ฉบีบ้ีที� 189) ผูต้ิอบีแบีบีสิ้อบีถามีแสิ้ดงกำาร
สิ้นบ้ีสิ้นนุอยา่งมีากำต่ิอกำารยอมีรบ้ีผูด้แูล้ (ที�ทำาหนา้ที�ดแูล้ผูป้ี�วย 
ผูส้ิ้งูวย้ เดก็ำ ฯล้ฯ) กำารปีรบ้ีปีรงุสิ้ภัาพกำารทำางานข้อง
แรงงานทำางานบีา้น  แล้ะสิ้ท้ธแ้รงงานสิ้ำาหรบ้ีแรงงานทำางาน
บีา้น ในระดบ้ีที�เท่าเทียมีก้ำบีคนไทย ปีระเทศไทยยง้ไมีไ่ดใ้ห้
สิ้ต้ิยาบีน้อนสุิ้ญ้ิญิาฉบีบ้ีที� 189

4.4. ทำากำารศ้กำษาวจ้ำย้เพ้�มีเต้ิมีเพ่�อทำาความีเข้า้ใจำความีรู ้ท้ศนคต้ิ 
แล้ะกำารปีฏ้ิบีต้้ิ (เกีำ�ยวก้ำบีสิ้ท้ธป้ีระโยชนใ์นกำารทำางาน)  
ข้องนายจำา้งข้องแรงงานทำางานบีา้นที�เปีน็แรงงานข้า้มีชาต้ิ 
กำารศ้กำษาดง้กำล่้าวมีคีวามีสิ้ำาค้ญิอยา่งย้�งเน่�องจำากำนายจำา้ง
ในปัีจำจุำบีน้มีแีนวโนม้ีใหก้ำารสิ้นบ้ีสิ้นนุแรงงานข้า้มีชาต้ินอ้ยล้ง
กำวา่เดม้ี



   สรุุปผลการุศึึกษา
ทััศนคติิต่ิอแรงงานข้า้มชาติิในประเทัศไทัย
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 X โครงกำารปีล้อดภ้ัยแล้ะเปีน็ธรรมี (Safe and Fair 
Programme) ซี่้�งเปีน็สิ้ว่นหน้�งข้อง Spotlight Initiative 
ซี่้�งเปีน็ความีรว่มีมีอ่ระด้บีโล้กำที�ดำาเน้นมีาหล้ายปีรีะหวา่ง
สิ้หภัาพยุโรปีแล้ะสิ้หปีระชาชาต้ิเพ่�อข้จำด้ความีรนุแรง 
ทกุำรูปีแบีบีต่ิอผูห้ญิง้แล้ะเดก็ำหญ้ิง โครงกำารนี�รว่มีดำาเนน้กำาร
โดยไอแอล้โอแล้ะ UN Women โดยรว่มีมีอ่ก้ำบี UNODC  
มีวีต้ิถปุีระสิ้งค์หล้้กำเพ่�อดแูล้ใหก้ำารยา้ยถ้�นข้องแรงงานมี ี
ความีปีล้อดภ้ัยแล้ะเปีน็ธรรมีสิ้ำาหรบ้ีผูห้ญิง้ทกุำคนใน 
ภัมูีภ้ัาคอาเซี่ยีน ความีค้ดเหน็ที�แสิ้ดงไวใ้นที�นี�ไมีอ่าจำถ่อไดว้า่
สิ้ะท้อนความีค้ดเหน็อยา่งเปีน็ทางกำารข้องสิ้หภัาพยุโรปี

 X โครงกำารสิ้ง่เสิ้รม้ีแล้ะคุม้ีครองสิ้ท้ธแ้รงงานข้า้มีชาต้ิ 
(TRIANGLE in ASEAN) เปีน็ความีรว่มีมีอ่ระหวา่งกำระทรวง
กำารต่ิางปีระเทศแล้ะกำารค้าข้องออสิ้เติรเลี้ย (DFAT) Global 
Affairs Canada (GAC) แล้ะไอแอล้โอ โครงกำารสิ้ง่เสิ้รม้ีแล้ะ
คุม้ีครองสิ้ท้ธแ้รงงานข้า้มีชาต้ิ (TRIANGLE in ASEAN)  
ใหค้วามีชว่ยเหล่้อแล้ะกำารสิ้นบ้ีสิ้นนุทางวช้ากำารโดยมีเีปีา้หมีาย
โดยรวมีในกำารเพ้�มีคณุปูีกำารข้องกำารยา้ยถ้�นข้องแรงงาน 
ใหเ้ปีน็ปีระโยชนส์ิ้งูสิ้ดุต่ิอกำารเต้ิบีโติที�เปีน็ธรรมีถ้วนหนา้ 
ครอบีคล้มุี แล้ะมี้�นคงในอาเซี่ยีน กำารจำด้ทำารายงานนี�ไดร้บ้ี 
ทนุสิ้นบ้ีสิ้นนุจำากำรฐ้บีาล้ออสิ้เติรเลี้ยผา่นกำระทรวงกำารต่ิางปีระเทศ
แล้ะกำารค้า ความีค้ดเหน็ที�แสิ้ดงในรายงานนี�เปีน็ข้องผูเ้ข้ยีน 
แต่ิเพยีงผูเ้ดยีวแล้ะไมีจ่ำำาเปีน็ต้ิองเปีน็ความีค้ดเหน็ข้องรฐ้บีาล้
ออสิ้เติรเลี้ย

การศึึกษาน่�ได้ัรบัการสนบัสนนุจากโครงการต่ิอไปน่�

รายงานสิ้รปุีนี�มีทีี�มีาจำากำกำารศ้กำษาวจ้ำย้ใหก้้ำบีโครงกำารปีล้อดภ้ัยแล้ะเปีน็ธรรมีแล้ะโครงกำารสิ้ง่เสิ้รม้ีแล้ะคุ้มีครองสิ้ท้ธแ้รงงานข้า้มีชาต้ิ  
(TRIANGLE in ASEAN) ที�จำด้ทำาโดย Rapid Asia รายงานสิ้รปุีนี�เข้ยีนโดย Swathi Jakkula แล้ะมี ีJohn Maloy แล้ะ Rebecca Napier-Moore 
เปีน็บีรรณาธก้ำาร ออกำแบีบีโดย Florian Saint-Aubin ไดร้บ้ีกำารติรวจำทานโดย Nilim Baruah, Deepa Bharathi, Anna Engblom,  
Anna Olsen, Andreas Schmidt แล้ะ Valentina Volpe

รายงานสิ้รปุีฉบีบ้ีภัาษาไทยไดร้บ้ีกำารติรวจำทานโดย Jittima Srisuknam, Natthanicha Lephilibert, Chonticha Tangworamongkon 
แล้ะ Pichit Promkade ออกำแบีบีโดย Nattawarath Hengviriyapanich

สำำ�นักัง�นั UN Women ประจำำ�ภูมูิภิู�คเอเชียีและแปซิฟิิกิ
ช้�น 5 อาคารสิ้หปีระชาชาต้ิ
ถนนราชดำาเนน้นอกำ กำรงุเทพฯ
10200  ปีระเทศไทย
โทรศ้พท์: +662 288 2093 
โทรสิ้าร: +662 280 6030 
อีเมีล์้: info.th@unwomen.org 
เวบ็ีไซี่ต์ิ: http://asiapacific.unwomen.org

สำำ�นักัง�นัไอแอลโอประจำำ�ภูมูิภิู�คเอเชียีและแปซิฟิิกิ
ช้�น 11 อาคารสิ้หปีระชาชาต้ิ 
ถนนราชดำาเนน้นอกำ กำรุงเทพฯ
10200  ปีระเทศไทย
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