
  

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะจากรายงานเร่ือง แรงาน 
ผู้ช่วย ป้า แม่บ้าน? สภาพการท างานและทัศนคติ
ของแรงงานหญิงข้ามชาติในประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

งานท าความสะอาด ท ากบัข้าว และดแูลคนในบ้าน เป็นคณุปูการส าคญัที่แรงงานท างานบ้านมใีห้แก่สงัคมและเศรษฐกิจทัว่โลก งาน

บ้านเป็นพืน้ฐานของชีวติมนษุย์ แตถ่ึงกระนัน้ก็มกัไมถ่กูถือวา่เป็นงานท่ีเหมาะสมเป็นเร่ืองเป็นราว ด้วยเหตนุี ้แรงงานท างานบ้านจงึอาจ

เข้าไมถ่งึสทิธิและการคุ้มครองแรงงาน หรือต้องเผชิญกบับทบญัญตัิที่เลอืกปฏิบตัิ นอกจากนี ้ แรงงานท างานบ้านเป็นแรงงานข้ามชาติ

มากขึน้เร่ือยๆ ซึง่ต้องอยูภ่ายใต้กฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองทีม่กีารบงัคบัควบคมุอยา่งมากหรือวา่ไมไ่ด้อยูใ่นสารบบของการเข้าเมือง

เลย นัน่คือพวกเขาต้องอยูใ่นประเทศอยา่งผิดกฎหมาย  เพื่อที่จะท าให้เห็นภาพชดัเจนมากขึน้ของปัจจยัตา่งๆ ที่สง่ผลตอ่ประสบการณ์

การจ้างงานท่ีประสบโดยแรงงานข้ามชาติที่ท างานบ้านในประเทศไทยและมาเลเซีย การศกึษานีจ้ึงมุง่สนใจความเช่ือมโยงระหวา่ง

สภาพการท างาน ตามที่ได้สมัภาษณ์แรงงานข้ามชาติที่ท างานบ้านและทศันคติทีม่ีตอ่แรงงานข้ามชาติและแรงงานที่ท างานบ้านตามที่

ปรากฏในสือ่และจากนายจ้าง   

งานศกึษาชิน้นีใ้ช้วิธีการศกึษาแบบผสมโดยใช้เคร่ืองมือเก็บข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ มกีารส ารวจและสมัภาษณ์แรงงานข้าม

ชาติที่ท างานบ้านและนายจ้าง จดัการสนทนากลุม่ยอ่ย (focus group discussions) และสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนีก็้ยงัมีการ

วิเคราะห์การรายงานของสือ่โดยใช้วธีิการเชิงปริมาณและคณุภาพ 

บริบททางกฎหมาย 

รายงานนีว้เิคราะห์ข้อค้นพบตามกรอบกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายการจ้างงานของไทยและมาเลเซยี งานศกึษาพบวา่

ขณะที่ทัง้สองประเทศเป็นประเทศปลายทางส าคญัของแรงงานท างานบ้านข้ามชาติเหมือนกนั แตม่ีแนวปฏิบตัิตอ่แรงงานกลุม่นี ้

แตกตา่งกนั ในไทย สภาพเง่ือนไขการจ้างงานส าหรับแรงงานท างานบ้านราว 250,000 คนถกูก ากบัโดยอาศยักฎหมายแรงงานเป็นหลกั 

แตใ่นมาเลเซีย กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเป็นเคร่ืองมือหลกัในการก ากบัดแูล โดยกฎหมายแรงงานเป็นรอง 

ถึงจะมีแนวทางทีต่า่งกนัดงักลา่ว แรงงานท างานบ้านข้ามชาตใินทัง้สองประเทศก็ไมไ่ด้รับความคุ้มครองและสทิธิแรงงานอยา่งมากไม่

แพ้กนั  ในประเทศไทย บทบญัญตัิแหง่กฎหมายภายใต้พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สว่นใหญ่ไมน่ ามาใช้กบัแรงงาน

ท างานบ้าน ถึงแม้จะมีการคุ้มครองสทิธิที่จ ากดัให้กบัแรงงานท างานบ้านอยูบ้่างในปี 2555 แตก่ารท างานบ้านก็ยงัคงไมไ่ด้รับการ

คุ้มครองในสว่นของการจ ากดัชัว่โมงการท างาน การชดเชยการท างานลว่งเวลา การลาคลอดและคา่จ้างขัน้ต ่า แรงงานท างานบ้านใน

ไทยเป็นแรงงานข้ามชาติจากกมัพชูา ลาว และเมยีนมาร์ เพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ และชว่งหลงัมานีก็้มีแรงงานจากประเทศเวียดนามเข้ามา

ท างานในงานบ้านเพิ่มขึน้ ในบางกรณี แรงงานท างานบ้านอาจเข้ามาในไทยภายใต้ระบบจดัการท่ีก าหนดโดยบนัทกึความเข้าใจ 

(MOU) ระหวา่งประเทศของตนกบัประเทศไทย แตโ่ดยมากแล้วจะใช้กระบวนการพิสจูน์สญัชาตซิึง่เป็นกระบวนการท่ีกินเวลาและต้อง

อาศยัความร่วมมือจากนายจ้าง และจะท าให้แรงงานข้ามชาติทีเ่ข้ามาอยา่งผิดกฎหมายมีสทิธิทีจ่ะอยูใ่นประเทศได้เป็นการชัว่คราว  
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ในมาเลเซยี แม้วา่กฎหมายการจ้างงานปีพ.ศ. 2498 จะครอบคลมุแรงงานท างานบ้านไว้ด้วยในทางเทคนิค แตใ่นทางปฏิบตัิแรงงาน

ประเภทนีไ้มไ่ด้รับการคุ้มครองจากกฎหมายนี ้ สภาพการจ้างงานส าหรับแรงงานท างานบ้านโดยมากแล้วกลบัถกูก ากบัโดยอาศยัการ

ก าหนดเง่ือนไขเพิม่เตมิตา่งๆ ส าหรับนายจ้างและแรงงานผา่นข้อบงัคบัตรวจคนเข้าเมืองและบนัทกึความเข้าใจ (MOU) มีแรงงาน

ท างานบ้านท่ีมเีอกสารราว 300,000 คนในมาเลเซีย สว่นใหญ่มาจากกมัพชูา อินโดนีเซยี และฟิลปิปินส์  

มีสิง่จ าเป็นต้องท าอยูม่ากที่จะท าให้กรอบกฎหมายและบนัทกึความเข้าใจตา่งๆ ทีก่ าหนดสภาพเง่ือนไขการจ้างงานและการท างาน

ส าหรับแรงงานท างานบ้านข้ามชาติสอดคล้องกบัมาตรฐานขัน้ต า่สดุของอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศวา่ด้วยแรงงาน

ท างานบ้าน พ.ศ. 2555 หรืออนสุญัญาฉบบั 189 (ILO Convention on Domestic Workers, 2011 - No. 189) ในสภาพท่ีเป็นอยูใ่น

ปัจจบุนั กรอบกฎหมายระดบัประเทศและข้อตกลงเหลา่นัน้บางสว่นสร้างบริบททีท่ าให้เกิดการแสวงประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบและ

ปฏิบตัิไมด่ีตอ่แรงงานข้ามชาติท างานบ้าน แทนที่จะป้องกนัการปฏิบตัิเหลา่นัน้ 

ญาติเสมือน (fictive kin) และสัญญาจ้างงาน 
มีความสมัพนัธ์สองแบบที่มกัถกูใช้เพื่ออธิบายความสมัพนัธ์ของการจ้างงานในครัวเรือน คือ สญัญาจ้างงานและความเป็นญาติเสมือน 

ญาติเสมอืน หรือ ญาติที่อปุโลกน์ขึน้ เป็นค าทีใ่ช้โดยนกัสงัคมวิทยา และนกัมานษุยวิทยาเพื่ออธิบายถงึความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีไ่มไ่ด้

เกิดจากความสมัพนัธ์ทางสายเลอืด หรือ จากการแตง่งาน แตเ่ป็นความสมัพนัธ์ที่มีลกัษณะคล้ายๆกบัความผกูพันดงักลา่ว เนื่องจาก

เป็นความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดที่เกิดขึน้จากอารณมณ์ความรู้สกึและรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงตา่งตอบแทนมากกวา่ความสมัพนัธ์เชิง

สญัญา ข้อค้นพบส าคญัประการหนึง่ของการศกึษานีค้ือ แรงงานท างานบ้านข้ามชาตจิ านวนมากใช้รูปแบบความเป็นญาติเสมือน สว่น

หนึง่เป็นเพราะวา่รูปแบบนีต้รงกบัแง่มมุด้านอารมณ์ความรู้สกึของบทบาทของตนที่ไมม่ีระบใุนสญัญาจ้าง แงม่มุทางอารมณ์ความรู้สกึ

เหลา่นีม้กัจะเกิดขึน้และผา่นไปโดยไมม่ใีครทนัสงัเกต แตส่ง่ผลอยา่งมากตอ่ประสบการณ์ของแรงงานท่ีอาจลงัเลที่จะเจรจาตอ่รอง

สภาพเง่ือนไขการท างานหรือออกจากสภาพการจ้างงานท่ีปฏิบตัไิมด่ีตอ่ตนเพราะความผกูพนัทางอารมณ์ที่มตีอ่บคุคลที่ตนดแูลบ้านให้ 

นอกจากนี ้ แรงงานยงัเห็นวา่ความสมัพนัธ์แบบญาติเสมือนนีไ้มไ่ด้มีปัญหาอยูท่ี่การปฏิเสธสทิธิของพวกตนในฐานะท่ีเป็นคนงาน แต่

เป็นปัญหาเพราะวา่มกัจะไมไ่ด้ท าให้เกิดความผกูพนัระยะยาวตอ่อารมณ์ความรู้สกึและความอยูด่ทีางสงัคมแบบที่เป็นใน

ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ กลา่วอีกอยา่งหนึง่ก็คือ การเป็น “สว่นหนึง่ของครอบครัว” ไมไ่ด้เป็นเร่ืองเลวร้ายในตวัของมนัเอง แต่

ปัญหาคือความสมัพนัธ์แบบญาติเสมือนอาจถกูนายจ้างใช้เฉพาะกบับางคน หรืออาจถกูถอนไปโดยสิน้เชิงในยามทีแ่รงงานอาจจ าเป็น

ต้องการมนัมากที่สดุ เช่น ในยามป่วยไข้หรือแกช่รา การเน้นแตส่ญัญาเพียงอยา่งเดียววา่เป็นค าตอบตอ่ปัญหาตา่งๆ ที่แรงงานท างาน

บ้านต้องเผชิญอาจมองข้ามประเด็นเหลา่นีไ้ป จริงๆ แล้วแรงงานที่มีการส ารวจในการศกึษานีข้าดความกระตือรือร้นเร่ืองสญัญาซึง่ดู

เหมือนจะเป็นเพราะวา่สญัญาโยงกบัประเด็นการขาดเสรีภาพท่ีจะออกจากงาน ข้อจ ากดัเร่ืองการยตุิความสมัพนัธ์ของการจ้างงานเป็น

สิง่ส าคญัมากในข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาที่รัฐบาลออกให้ในมาเลเซยีและไทย และยงัมีข้อบงัคบัฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองอีกที่

จ ากดัการเปลีย่นนายจ้างของแรงงาน 
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นายจ้างเองก็ใช้แนวคดิญาติเสมอืนนีด้้วยเช่นกนั ถึงในทางปฏิบตัิจะมกีารแยกแยะที่ส าคญัระหวา่งครอบครัวกบัแรงงานท างานบ้านก็

ตาม ในไทย นายจ้างสว่นหนึง่คดิวา่การมีสญัญาจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมใ่ช่สทิธิทีเ่หมาะควรส าหรับแรงงานท างานบ้าน ซึง่สะท้อน

ให้เห็นในข้อเท็จจริงทีว่า่การมีสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นสิง่ที่พบได้น้อยมาก มีแรงงานท างานบ้านข้ามชาติที่ส ารวจในไทยเพียง

ร้อยละ 7 เทา่นัน้ท่ีมีสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขณะทีใ่นมาเลเซียกระทัง่ผู้ถกูส ารวจความเหน็ท่ีรู้สกึวา่แรงงานท างานบ้านควรได้รับ

การปฏิบตัิเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัวก็ยงัสนบัสนนุการมีสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่อาจเป็นเพราะวา่ในมาเลเซยีนัน้ สญัญาการ

จ้างงานเก่ียวโยงข้อบงัคบัของฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองและผกูมดัแรงงานกบันายจ้างอยา่งชดัเจน นายจ้างเกือบทัง้หมดในมาเลเซียและ

ไทยคิดวา่แรงงานท างานบ้านควรได้รับอนญุาตให้เปลีย่นนายจ้างได้ในกรณีถกูขม่เหงทารุณ  

ในทางปฏิบตั ินายจ้าง แรงงาน และเจ้าหน้าที่ ก็ลืน่ไหลไปมาระหวา่งความสมัพนัธ์เชิงสญัญา และความเป็นญาติเสมือนความซบัซ้อน

เช่นนีส้ะท้อนให้เห็นในข้อเท็จจริงที่วา่การท างานบ้านมกัจะอยูใ่นพืน้ท่ีคาบเก่ียวระหวา่งหนว่ยงานรัฐ คือ ไมไ่ด้อยูใ่นขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ของกระทรวงแรงงานเพราะเป็นเร่ืองครอบครัว และไมไ่ด้อยูใ่นการก ากบัดแูลของกระทรวงที่ดแูลเร่ืองครอบครัวหรือเพศสภาพ

เพราะเป็นเร่ืองแรงงาน 

ช่ัวโมงการท างาน เวลาพกั และ อสิระของคนงาน 
การมเีวลานอกงานตามสมควรเป็นเง่ือนไขจ าเป็นอยา่งหนึง่ของการจ้างงานไมว่า่ในรูปแบบใด นีย่ิ่งเป็นสิง่ส าคญัในกรณีของแรงงาน

ท างานบ้านท่ีพกัอาศยัอยูก่บันายจ้างเนื่องจากมีความเป็นตวัของตวัเองที่จ ากดั การศกึษาของเราพบวา่แรงงานท างานบ้านข้ามชาติ

ท างานในระยะเวลาที่ยาวนานกวา่ ‘จ านวนชัว่โมงการท างานปกติ’ ที่ทัง้สองประเทศก าหนดไว้ส าหรับแรงงาน คือวนัละแปดชัว่โมง 

ระยะเวลาการท างานในแตล่ะวนัส าหรับคนดแูลสมาชิกในบ้านท่ีพบในการศกึษานีย้าวนานมาก คอื 15 ชัว่โมงในมาเลเซียและ 13.5 

ชัว่โมงในไทย นายจ้างทัง้ในไทยและมาเลเซยีเช่ือวา่การท างานแปดชัว่โมงตอ่วนันัน้ไมเ่หมาะสมเนื่องจากวา่การท างานบ้านไม่ ‘สร้าง

ผลผลติ’ ในแง่ของการสร้างผลก าไรโดยตรง และรู้สกึวา่ในเวลาสว่นใหญ่แรงงานท างานบ้านก็ท างานสบายๆ และไมไ่ด้ท างานจริงๆ 

เทา่ไร นายจ้างมาเลเซียเพียงหนึง่ในสบิและนายจ้างไทยไมถ่ึงคร่ึงรู้สกึวา่การท างานแปดชัว่โมงตอ่วนัเป็นสทิธิที่เหมาะสมส าหรับ

แรงงานท างานบ้าน นอกจากนี ้ นายจ้างมาเลเซยีเพียงหนึง่ในห้าคิดวา่แรงงานท างานบ้านควรมเีวลาพกัผอ่นอยา่งตอ่เนื่อง 24 ชัว่โมง 

เทียบกบัสองในสามของนายจ้างไทยที่คิดเช่นนี ้

แรงงานและนายจ้างมีมมุมองที่ตา่งกนัในเร่ืองชัว่โมงที่พร้อมท างาน ท าให้มีความคิดตา่งกนัเก่ียวกบัเวลาท างาน ในบางประเทศ การ

เป็นแรงงานท างานบ้านข้ามชาตสิง่ผลตอ่ความเป็นอิสระในกรณีทีแ่รงงานพกัอยูก่บันายจ้าง ความเป็นอิสระจะถกูจ ากดัโดยข้อบงัคบั

ของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง ซ า้เติมด้วยการอยูอ่ยา่งแยกตวัและขาดเครือขา่ยทางสงัคม แรงงานท างานบ้านท่ีถกูส ารวจสว่นใหญ่ไม่

สามารถออกจากบ้านได้หากไมไ่ด้รับอนญุาตจากนายจ้าง กระทัง่ในวนัหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ พวกเขายงัถกูจ ากดัในแง่ของการมี

คนมาเยี่ยมถึงบ้าน ข้อค้นพบเหลา่นีชี้ว้า่ขณะทีก่ารพกัอยูใ่นบ้านของนายจ้างอาจจะ “ฟรี” ในแง่ของคา่ใช้จ่าย แตก่ารมีที่พกัเองข้างนอก

ตา่งหากทีใ่ห้ “เสรีภาพ” 
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ค่าจ้างและหลกัประกนัทางสังคม 
แม้วา่ข้อมลูเก่ียวกบัคา่จ้างรายเดือนของแรงงานท างานบ้านในทัง้ไทยและมาเลเซยีจะชีว้า่แรงงานท างานบ้านได้รับคา่จ้างสงูกวา่

คา่แรงขัน้ต ่า แตก็่ไมเ่ป็นเช่นนัน้เมื่อน าจ านวนชัว่โมงการท างานและวนัหยดุมาคดิด้วย หากคิดด้วยคา่จ้างขัน้ต ่ารายชัว่โมง ก็จะ

ประมาณวา่กวา่ร้อยละ 90 ของแรงงานท างานบ้านข้ามชาติในทัง้สองประเทศได้รับคา่จ้างต ่ากวา่คา่แรงขัน้ต ่า การค านวณนีเ้ป็นเพียง

การประมาณเทา่นัน้และไมไ่ด้รวมข้อเท็จจริงทีว่า่แรงงานท างานบ้านท่ีพกักบันายจ้างมกัจะไมต้่องจ่ายคา่ที่พกัหรืออาหาร (ถึงจะไม่

ชดัเจนวา่ที่พกัและอาหารท่ีได้รับจดัหาให้นัน้เหมาะสมเพียงพอเสมอไปหรือไม่ แรงงานท่ีพกักบันายจ้างสว่นหนึง่ระบวุา่ตนได้รับอาหาร

ไมเ่พียงพอโดยเฉพาะในไทย) และก็ยงัไมไ่ด้รวมข้อเทจ็จริงที่วา่ในไทยและมาเลเซยีแรงงานท างานบ้านไมไ่ด้รับการคุ้มครองโดย

หลกัประกนัทางสงัคมตา่งๆ ท่ีมีให้กบัแรงงานในระบบ เช่น เงินบ านาญและการลาคลอด  

โดยทัว่ไปนายจ้างไทยใสใ่จที่จะให้แรงงานท างานบ้านข้ามชาติมีหลกัประกนัทางสงัคมมากกวา่นายจ้างมาเลเซียที่มองวา่สทิธิ

ประโยชน์เหลา่นัน้เป็นเร่ืองไมเ่ก่ียวกบัตนและอยูน่อกเหนือการควบคมุของตน ซึง่เป็นผลมาจากทัง้สญัญาและข้อบงัคบัของฝ่ายตรวจ

คนเข้าเมืองในประเทศมาเลเซียที่ท าให้แรงงานถกูมองวา่เป็นสิง่ชัว่คราวและสามารถหาใหมม่าทดแทนได้หากพวกเขาเจ็บป่วย ตัง้ครรภ์

หรือแก่เกินไป นา่สนใจวา่ทัง้สถานะทางกฎหมายหรืออายกุารท างานไมไ่ด้มีผลตอ่ระดบัคา่จ้างของแรงงานท างานบ้านข้ามชาตใินทัง้

สองประเทศเลย อยา่งไรก็ตาม ประเทศต้นทางมีผลส าคญัตอ่คา่จ้างโดยเฉพาะในมาเลเซยีที่นายจ้างต้องจา่ยคา่จ้างตา่งกนัตาม

สญัชาติของคนที่ถกูจ้าง  

ส่ือและทัศนคติของสาธารณะ 
ข้อค้นพบส าคญัอยา่งหนึง่จากการวิเคราะห์สือ่คือการเช่ือมโยงการเข้ามาท างานในประเทศกบั ‘ความผิดกฎหมาย’ อยา่งแนบแนน่

โจ่งแจ้งในการรายงานของสือ่ โดยเป็นเช่นเดยีวกนัทัง้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับสือ่ภาษาองักฤษ (New Straits Times และ 

The Nation) และการวเิคราะห์เชิงคณุภาพส าหรับสือ่ที่ไมใ่ช่ภาษาองักฤษ ยกตวัอยา่งเช่น ใน New Straits Times ในช่วงเวลาของการ

วิเคราะห์ เวลามีการกลา่วถงึแรงงานตา่งชาติก็มกัมีการใช้ค าวา่ “ผิดกฎหมาย” อยูด้่วยเกือบทกุครัง้ ราวร้อยละ 80-95 ของการน าเสนอ 

ที่มีการอธิบายอยา่งชดัเจนถงึสถานะคนเข้ามเองและ รวมถงึการใช้ค าวา่ผิดกฎหมาย ความผิดกฎหมายนีอ้อาจหมายถึงทัง้กรณีการมี

สถานะเข้ามเองของแรงงานข้ามชาติและอาชญากรรม ถงึแม้วา่โดยรวมการใช้ค าวา่ ‘ผิดกฎหมาย’ เพื่อบรรยายแรงงานข้ามชาติยงัคง

พบในสือ่เช่น ใน New Straits Times  อยา่งตอ่เนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่ท าการศกึษา แตเ่ห็นได้วา่มีการลดลงอยา่งตอ่เนื่องในชว่งไมก่ี่ปี

ที่ผา่นมา อยา่งไรก็ดีพบวา่ ในกรณีของ The Nation แตก็่ยงัมีการใช้ค าดงักลา่วสงูมากอยูด่ี ถงึแม้วา่จะเป็นเร่ืองนา่สนใจที่จะใช้ผล

การศกึษาเหลา่นีเ้พื่ออ้างวา่สือ่ของประเทศหนึง่ ‘เป็นมิตรตอ่คนเข้ามเมือง’ มากกวา่อีกประเทศก็ตาม แตก็่ต้องพงึตระหนกัวา่สือ่ที่ถกู

วิเคราะห์นัน้ไมไ่ด้เป็นตวัแทนของสือ่ทัง้หมดไมว่า่จะของประเทศใด 

สามารถกลา่วได้วา่ภาพลกัษณ์และวาทกรรมเชิงลบท่ีเผยแพร่โดยสือ่มีสว่นสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นปรปักษ์ตอ่แรงงานข้ามชาติ ในทัง้

ไทยและมาเลเซีย นายจ้างทีถ่กูส ารวจความเห็นเช่ือมโยงแรงงานข้ามชาตกิบัอาชญากรรม และกงัวลถึงโอกาสเป็นไปได้ที่แรงงาน
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ท างานบ้านของตนจะเก่ียวข้องกบัอาชญากรรม เป็นเร่ืองยากที่จะรู้ได้วา่การน าเสนอของสือ่เป็นสาเหตหุรือวา่ผลของทศันคติเช่นนัน้ 

แตห่ากจะให้แรงงานท างานบ้านข้ามชาติได้มีสิทธิเพิ่มขึน้ก็จ าเป็นต้องท้าทายหรือรือ้ถอนทศันคติฝังหวัและภาพลกัษณ์เสยีหายเหลา่นี ้

หนทางหนึง่ทีเ่ป็นไปได้เพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงดงักลา่วคือการให้แรงงานข้ามชาติได้มีปากเสยีง ในรายงานขา่วกวา่ 200 ชิน้ทีง่าน

ศกึษานีใ้ช้ในการวเิคราะห์เชิงคณุภาพ แทบไมม่ีปากเสียงของแรงงานข้ามชาติเลย ขณะท่ีต ารวจและเจ้าหน้าที่อื่นๆ มีเสยีงมากเกินไป  

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อสรุปส าคญัอยา่งหนึง่ของการศกึษานีค้ือบริบทเชิงสถาบนัและนโยบายมีความส าคญัอยา่งมากในการก าหนดทศันคติและการปฏิบตัิ

ของนายจ้าง ดงัทีค่ าล ีแรงงานท างานบ้านจากเมียนมาร์ที่ท างานในไทยบอกวา่ “คนจะปฏิบตัิตอ่คณุอยา่งแย่ๆ  เมื่อพวกเขาคิดวา่คณุไม่

มีทางเลอืก” ซึง่หมายความวา่การขาดเสรีภาพและทางเลอืกของบคุคลนัน่เองที่ท าให้การขม่เหงเกิดขึน้ได้ ด้วยปัจจยัหลายอยา่งท าให้

แรงงานข้ามชาติหญิงที่ทกัษะต ่ามกัไมม่ีทางเลอืกนอกจากการท างานบ้าน นัน่หมายถึงวา่การเพิม่ทางเลอืกที่เลีย้งตวัเองได้ตา่งๆ ให้

แรงงานเหลา่นีค้ือกญุแจส าคญัในการลดการเผชิญการถกูเอารัดเอาเปรียบแสวงประโยชน์ การถกูบงัคบัใช้แรงงานและการค้ามนษุย์ 

นอกจากนี ้ กฎหมายและนโยบายที่ก ากบัสภาพการจ้างงานของแรงงานท างานบ้านข้ามชาติจ าเป็นต้องถกูท าให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานระหวา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึอนสุญัญาไอแอลโอล าดบัท่ี 189 ด้วย 

อยา่งไรก็ตาม การคุ้มครองทางกฎหมายมกัไมเ่พียงพอหรือลา่ช้า และดงันัน้การคุ้มครองที่ไมเ่ป็นทางการและมีนายจ้างเป็นตวัหลกัจึงมี

ความส าคญัเช่นกนัในการเสริมสร้างสภาพการจ้างงานของแรงงานท างานบ้าน เพื่อการนีม้ีความจ าเป็นต้องให้การศกึษาแก่นายจ้าง

และคนทัว่ไปอยา่งกว้างขวางเก่ียวกบัสทิธิและคณุปูการของแรงงานท างานบ้านข้ามชาติ โดยเน้นวา่การปฏิบตัิตอ่คนทีเ่ป็น ‘สว่นหนึง่

ของครอบครัว’ ควรรวมถึงการเคารพสทิธิมนษุยชนและสทิธิแรงงานของพวกเขาด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งควรเน้นความส าคญัของสทิธิ

เสรีภาพในการเคลือ่นย้ายและสทิธิแรงงานขัน้พืน้ฐานชองแรงงานท างานบ้านท่ีพกัอยูก่บันายจ้าง นอกจากนี ้ ทศันคติเก่ียวกบัการ

รับจ้างท างานบ้านและการย้ายถ่ินจ าเป็นต้องเปลี่ยน สือ่และประชาสงัคมมีบทบาทส าคญัในเร่ืองนี ้ เช่นเดียวกบัสหภาพแรงงานท่ีหาก

จดัตัง้และเป็นตวัแทนแรงงานท างานบ้านข้ามชาติก็จะสามารถท าให้พวกเขามีปากเสยีงและตวัตนเพิ่มขึน้ได้มาก 

ในขณะท่ีความต้องการคนท างานดแูลเด็ก คนสงูอายแุละคนป่วย (care economy) เพิ่มสงูมากขึน้เร่ือยๆ ควรต้องตระหนกัด้วยวา่การ

จ้างงานแรงงานท างานบ้านเป็นการปฏิบตัิทางวฒันธรรมและสงัคมพอๆ กบัทางเศรษฐกิจ การมสีว่นร่วมในตลาดแรงงานท่ีเพิม่มากขึน้

ของผู้หญิงไมไ่ด้เป็นเหตผุลเดยีวที่ท าให้นายจ้างที่ร่วมในการศกึษานีจ้้างแรงงานท างานบ้าน หากแตเ่ป็นวา่การจ้างแรงงานท างานบ้าน

เป็นวิถีปฏิบตัิที่สมัพนัธ์อยา่งแนบแนน่กบัความคดิเร่ืองการผลติซ า้ทางวฒันธรรม เคร่ืองมือตา่งๆ ที่ได้รับการพฒันาเพื่อสง่เสริม

แบบอยา่งการจ้างงานในครัวเรือนที่ดีจะต้องตระหนกัถึงปัจจยัทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจที่สร้างตลาดส าหรับแรงงานท างานบ้าน 

และมกัถกูใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการขม่เหงพวกเขาด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

แบบอยา่งของการจ้างงานท่ีดใีนครัวเรือน (Good employment practices in the home) จะเป็นประโยชน์ตอ่ทกุคน ไมใ่ช่แคแ่รงงาน 

การขยายความคุ้มครองด้านแรงงานให้ครอบคลมุแรงงานท างานบ้าน (ยอมรับวา่การท างานบ้านคือ การท างาน) เป็นก้าวส าคญัในการ

สร้างสงัคมที่เทา่เทียมและกลมเกลยีวกนัมากขึน้ การเคารพสทิธิแรงงานของแรงงานท างานบ้านและปฏิบตัิตอ่พวกเขาด้วยความเคารพ

จะเป็นแบบอยา่งทีด่ีตอ่เด็กๆ และเยาวชน และเป็นองค์ประกอบส าคญัในการมคีวามสมัพนัธ์ที่ดใีนครัวเรือน บอ่ยครัง้ที่สทิธิแรงงานถกู

มองวา่ไมเ่ข้ากบัความสมัพนัธ์แบบญาติเสมือน แตส่ทิธิสามารถ (และควร) อยูร่่วมกนักบัความสมัพนัธ์แบบญาตเิสมือนได้ การเคารพ

สทิธิท าให้เกิดความไว้เนือ้เช่ือใจซึง่กนัและกนั ท าให้เกิดความกลมเกลยีวในครัวเรือน การมีสถานท่ีท างานท่ีแรงงานข้ามชาติได้รับการ

ปฏิบตัิเทา่เทยีมกบัแรงงานในประเทศก็มีความส าคญัในการเปลีย่นแปลงประสบการณ์ชีวิตของแรงงานท างานบ้านข้ามชาติในไทยและ

มาเลเซีย การดแูลให้มีสทิธิแรงงานเป็นหน้าที่ของนายจ้างและแรงงานท างานบ้าน ตลอดจนทกุฝ่ายในสงัคม รวมถึงสือ่และภาคประชา

สงัคม เพื่อเป้าหมายนีจ้งึมีข้อเสนอแนะในสามประเด็นหลกัๆ คือ ความสมัพนัธ์ในการจ้างงาน สถานะของการเข้าประเทศ และ

วฒันธรรมที่ก าลงัเปลีย่นแปลง 

ความสัมพนัธ์ของการจ้างงาน 

แรงงานท างานบ้านในไทยและมาเลเซียมกัอยูใ่นความสมัพนัธ์ทีค่ลมุเครือกบันายจ้าง โดยถกูถือวา่เป็นญาติเสมือนและแรงงานแล้วแต่

วา่เมื่อไรแบบไหนจะเป็นประโยชน์ สิง่ส าคญัอยา่งยิง่คือแรงงานท างานบ้านจะต้องได้รับการยอมรับวา่เป็นแรงงาน  

1. รัฐบาลมาเลเซยี ไทย และประเทศต้นทาง ควรลงนามและให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาฉบบัท่ี 189 รัฐบาลควรปรึกษาหารือกบัแรงงาน

ท างานบ้านและองค์กรนายจ้างตา่งๆ และภาคประชาสงัคม เพื่อน ามาตรฐานตา่งๆ ในอนสุญัญาฉบบัท่ี 189 และข้อเสนอแนะ

ล าดบัท่ี 201 มาใช้ในการพฒันาและ/หรือทบทวนกฎหมายและนโยบายที่เหมาะสม มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องก าหนดให้มี

การคุ้มครองการจ้างงานขัน้พืน้ฐานและมีการบงัคบัใช้ เช่น การจ ากดัชัว่โมงการท างาน ระยะเวลาพกัผอ่นขัน้ต า่สดุ วนัหยดุ การ

จ่ายคา่แรงในการท างานลว่งเวลาและเวลาป่วย และคา่แรงขัน้ต า่ 

2. สทิธิในการมีหลกัประกนัและการคุ้มครองทางสงัคมของแรงงานท างานบ้านจะต้องได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรัฐบาลไทย

ควรรวมแรงงานท างานบ้านและแรงงานท างานบ้านข้ามชาติในมาตรา 33 ของพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมด้วย  ในขัน้ต ่าสดุ

รัฐบาลไทยควรขยายขอบเขตงานศกึษาวจิยัที่วางแผนไว้เก่ียวกบัความเหมาะสมในการครอบคลมุแรงงานท างานบ้านในมาตรา 

33 ให้รวมถงึแรงงานท างานบ้านข้ามชาติด้วย รัฐบาลมาเลเซียควรขยายคา่แรงขัน้ต ่าให้ครอบคลมุแรงงานท างานบ้าน และ

อนญุาตให้พวกเขามีสว่นร่วมและรับสทิธิประโยชน์จากกองทนุบ านาญลกูจ้าง ลาคลอดที่ได้รับคา่จ้าง และสทิธิประโยชน์จากการ

วา่งงาน 

3. รัฐบาลมาเลเซยีและไทยควรทบทวนสญัญาจ้างงานท่ีออกโดยรัฐบาล โดยใช้มาตรฐานตา่งๆ ในอนสุญัญาฉบบัท่ี 189  และ

ข้อเสนอแนะท่ี 201 และท าให้สญัญาต้องคุ้มครองทัง้นายจ้างและแรงงานท างานบ้าน สญัญาตามแบบ ‘บ้านท่ีเป็นธรรม’ (My Fair 
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Home)1 ที่ออกแบบมาโดยได้รับการสนบัสนนุจากมลูนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ (HomeNet) เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดี อยา่งไรก็

ตาม สญัญาเช่นนีเ้ป็นเพียงสว่นเสริม ไมไ่ด้ใช้แทนการคุ้มครองแรงงานและการจดัให้มีหลกัประกนัทางสงัคม 

4. รัฐบาลควรพฒันากลไกตา่งๆ เพื่อประกนัวา่สทิธิของแรงงานได้รับการเคารพ เช่น จดัตัง้หรือขยายกลไกรับข้อร้องเรียนส าหรับ

แรงงานท างานบ้านท่ีท าให้สามารถแจ้งเร่ืองการเอารัดเอาเปรียบแสวงประโยชน์ การจา่ยคา่จ้างต ่ากวา่ทีต่กลงหรือการกระท าไมด่ี

อื่นใดโดยไมต้่องกลวัวา่จะเกิดโทษตอ่ตวัเอง กลไกรับข้อร้องเรียนนีค้วรอยูภ่ายใต้โครงสร้างการคุ้มครองการจ้างงาน ไมใ่ช่ในสว่น

ของการตรวจคนเข้าเมือง  

5. ภาคประชาสงัคมด้วยการร่วมมือกบัหนว่ยงานคุ้มครองแรงงานของรัฐ ควรส ารวจหาช่องทางสือ่สารเป็นการเฉพาะกบัแรงงาน

ท างานบ้าน อาจจะเป็นวิทยหุรือโซเชียลมเีดยี และอธิบายให้แรงงานท างานบ้านได้เข้าใจเก่ียวกบัสทิธิตา่งๆ และให้ข้อมลูเก่ียวกบั

กลุม่ให้ความสนบัสนนุตา่งๆ และสหภาพแรงงาน 

6. ประชาสงัคมพร้อมด้วยสหภาพแรงงานและรัฐบาลเหมาะทีจ่ะท าหน้าที่ให้การศกึษาแก่แรงงานท างานบ้านและนายจ้างเก่ียวกบั

การค านวณชัว่โมงการท างาน รวมถงึชัว่โมงพร้อมรอท างาน โดยใช้เคร่ืองมือที่พฒันาโดยองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ2 การ

ค านวณชัว่โมงท างานควรท าให้แรงงานและนายจ้างสามารถดแูลสทิธิในการหยดุพกัผอ่นประจ าวนัและประจ าสปัดาห์ได้ดีขึน้ 

นายจ้างควรได้รับการสง่เสริมให้ละวางความคดิเร่ือง ‘ความเข้มข้นของการท างาน’ และยอมรับวา่ชัว่โมงพร้อมรอท างานไมใ่ช่เวลา

พกัผอ่นและควรได้รับคา่ตอบแทน 

7. นายจ้างควรเคารพสทิธิเสรีภาพในการสมาคมและเคลือ่นย้ายของแรงงานท างานบ้านท่ีพกัอยูก่บันายจ้าง รวมถงึสทิธิที่จะออกจาก

บ้านในชว่งเวลาวา่งและวนัหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ นายจ้างและแรงงานควรหารือตกลงกนัวา่จะมคีนมาเยีย่มแรงงานได้

ภายใต้เง่ือนไขใดบ้าง 

8. หนว่ยงานรัฐบาล ประชาสงัคม และสหภาพแรงงาน ควรท างานให้ข้อมลูแก่แรงงานท างานบ้านและนายจ้างเก่ียวกบับทบาทหน้าที่

และประโยชน์ของสญัญาจ้างงาน รัฐบาลควรให้หลกัประกนัวา่สญัญาจ้างการท างานบ้านสามารถบงัคบัใช้ได้โดยอาศยัช่องทาง

ปกติของแรงงาน 

9. หนว่ยงานรัฐ ประชาสงัคม สหภาพแรงงาน และภาคเอกชน ควรสนบัสนนุแบบสญัญาที่สหภาพแรงงานหรือแรงงานให้การรับรอง 

และสง่เสริมให้มีการใช้ในหมูล่กูจ้างของตน 

นอกจากจะมีกลไกคุ้มครองแรงงานตามปกติแล้ว ยงัควรต้องให้การยอมรับมิติทางด้านอารมณ์ความรู้สกึของการท างานบ้านอีกด้วย 

เพื่อเป้าหมายนีเ้ราเสนอแนะวา่ 

                                                           
1ดไูด้ท่ี http://www.idwfed.org/myfairhome/download/employment-contract/thailand 
2 ILO. 2014. Working Around the Clock? Manual for Trainers to help live-in Domestic Workers Calculate Their Working Hours. 
(ท างานตลอดเวลา? คู่มือนกัฝึกอบรมเพ่ือช่วยแรงงานท างานบ้านท่ีอาศยัอยูก่บันายจ้างค านวณชัว่โมงการท างานของตน) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_308825.pdf เข้าถึงได้ท่ี:  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_308825.pdf 

http://www.idwfed.org/myfairhome/download/employment-contract/thailand
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_308825.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_308825.pdf
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10. ภาคประชาสงัคม รัฐบาล และฝ่ายที่เก่ียวข้อง ควรคิดหาแผนการสร้างความตระหนกัส าหรับนายจ้างและแรงงาน โดยเน้นวา่การ

ปฏิบตัิตอ่คนเหมือนเป็น ‘สว่นหนึง่ของครอบครัว’ นัน้รวมถึงการเคารพสทิธิมนษุยชนและสทิธิแรงงานของพวกเขาด้วย  

11. รัฐบาล ภาคประชาสงัคม และภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องอื่น โดยการหารือกบัผู้แทนลกูจ้างและผู้แทนนายจ้าง ควรตรวจสอบวา่สญัญา

จ้างงานจะสามารถสะท้อนความผกูพนัทางอารมณ์ความรู้สกึระหวา่งแรงงานและนายจ้างให้ดีขึน้ได้อยา่งไร 

12. ประชาสงัคม สหภาพแรงงาน และองค์กรนายจ้าง ควรจดัตัง้กลไกการไกลเ่กลีย่และแก้ปัญหาข้อพพิาทอยา่งไมเ่ป็นทางการส าหรับ

แรงงานท างานบ้านและนายจ้างทกุคนโดยไมค่ านงึถึงสญัชาติหรือสถานะของการเข้าประเทศ  

สถานะของการย้ายถิ่น/เข้าประเทศและการท างานบ้าน 
แรงงานท างานบ้านข้ามชาติมกัต้องเจอปัญหากบักฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายจ้างงาน และอยูใ่นภาวะเสีย่งอยา่งยิง่หากไม่

มีเอกสาร สว่นใหญ่แล้วแรงงานก็พยายามที่จะท าให้ตวัเองถกูกฎหมายหากเป็นไปได้และไมเ่ป็นภาระ เพื่อเป้าหมายนีเ้ราเสนอแนะวา่ 

1. แทนที่จะแยกกนัท าบนัทกึความเข้าใจ (MOUs) ทีละฉบบั รัฐบาลของประเทศต้นทางควรร่วมมือกนัเพื่อเรียกร้องสทิธิแรงงานและ

การคุ้มครองทางสงัคมที่ดีขึน้ส าหรับแรงงานท างานบ้านทัง้หมดในประเทศปลายทางหลกัๆ โดยไมส่ าคญัวา่จะมีสญัชาตใิด 

ถึงแม้วา่บนัทกึความเข้าใจจะสามารถท าให้มกีารคุ้มครองที่ดีขึน้ได้ส าหรับแรงงานท างานบ้านข้ามชาติบางสว่น แตก็่สามารถ

สง่ผลโดยไมไ่ด้ตัง้ใจที่ก่อให้เกิดการเลอืกปฏิบตัิตอ่แรงงานท่ีไมไ่ด้อยูใ่นการครอบคลมุของข้อตกลงเหลา่นัน้และสร้างความไมเ่ทา่

เทียมขึน้มาในหมูแ่รงงานข้ามชาติ   

2. ในกรณีที่ใช้บนัทกึความเข้าใจ ประเทศต้นทางและปลายทางควรดแูลให้มีการครอบคลมุถึงการท างานบ้านด้วยและให้บทบญัญตัิ

ตา่งๆ สอดคล้องกบัมาตรฐานในอนสุญัญาฉบบัท่ี 189 นอกจากนี ้ข้อตกลงและเงื่อนไขในบนัทกึความเข้าใจควรได้รับการเผยแพร่

ให้นายจ้างและแรงงานท างานบ้านได้รับรู้ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงนโยบายใดๆ ก็ควรมีการสือ่สารให้ทราบกนัอยา่งสมควรแก่เวลา

และในภาษาที่งา่ยตอ่การท าความเข้าใจ 

3. รัฐบาลควรให้หลกัประกนัวา่จะมกีารด าเนินการการคุ้มครองการจ้างงานและการบงัคบัใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองแยกขาดจาก

กนัเพื่อให้แรงงานท างานบ้านสามารถท าการร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิแรงงานได้โดยไมต้่องกลวัวา่จะถกูเนรเทศ 

4. รัฐบาลควรท ากระบวนการให้งา่ยขึน้ส าหรับแรงงานท างานบ้านข้ามชาติทีจ่ะเปลีย่นนายจ้างในกรณีถกูขม่เหงทารุณหรือเอารัดเอา

เปรียบแสวงประโยชน์  

5. สถานกงสลุตา่งๆ ควรพิจารณาจดัการประชมุสร้างเครือขา่ยอยา่งเป็นทางการส าหรับแรงงานท างานบ้านข้ามชาติ ที่จะเป็นเวทเีพื่อ

การให้ค าแนะน าและการสนบัสนนุ  

การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการท างานบ้าน 
คณุปูการของแรงงานท างานบ้านมกัถกูให้คา่ต า่กวา่จริง การลดคา่การท างานบ้านสง่ผลลบตอ่ความเทา่เทยีมและการสร้างอ านาจทาง

เศรษฐกิจของผู้หญิงโดยทัว่ไป มีความจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงวฒันธรรมเก่ียวกบัการรับจ้างท างานบ้านและการย้ายถ่ิน สือ่และประชา
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สงัคมมีบทบาทส าคญัในเร่ืองนี ้ เช่นเดียวกบัสหภาพแรงงานทีด้่วยการจดัตัง้และเป็นตวัแทนแรงงานท างานบ้านข้ามชาติก็สามารถเพิ่ม

ปากเสยีงและตวัตนของแรงงานท างานบ้านได้ เพื่อเป้าหมายนีเ้ราเสนอแนะวา่ 

1. รัฐบาล ประชาสงัคม สหภาพแรงงาน และผู้ เก่ียวข้องอื่นๆ ควรด าเนินการรณรงค์ที่มกีารเช่ือมประสานกนัเพื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัคณุคา่ทางสงัคมและเศรษฐกิจของการท างานบ้านแบบที่อ้างองิหลกัฐานได้ 

2. รัฐบาล ประชาสงัคม สหภาพแรงงาน และผู้ เก่ียวข้องอื่นๆ ควรให้ความรู้แก่คนทัว่ไปโดยเฉพาะเยาวชน เก่ียวกบัสทิธิของแรงงาน

ท างานบ้านและการมีสว่นร่วมท าประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ 

3. ภาคประชาสงัคมและสือ่ควรร่วมกนัสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติที่ท างานบ้าน ระหวา่งสือ่และ

ตวัแทนสือ่อื่นๆ โดยกลุม่ตา่งๆนีค้วรร่วมมือกนัเพอ่สร้างความเข้าใจระหวา่งภาคประชาสงัคมวา่จะเข้ามามีสว่นร่วมอยา่ง

สร้างสรรค์กยัสือ่ในประเด็นเก่ียวกแรงงานข้ามชาติได้อยา่งไร  

4. ฝ่ายที่เก่ียวข้องทัง้หมดโดยเฉพาะสือ่ควรใช้ถ้อยค าที่แสดงความเคารพในการบรรยายถงึแรงงานข้ามชาติและแรงงานท างานบ้าน 

สือ่ตา่งๆ ควรพฒันาหรือทบทวนแบบแผนการน าเสนอในการใช้ถ้อยค าเก่ียวกบั ‘แรงงานข้ามชาติ’ และ ‘แรงงานท างานบ้าน’ และ

ในการกลา่วถึงสถานะของการเข้าประเทศควรพิจารณาใช้ค าวา่ ไมม่ีเอกสารถกูต้อง (undocumented) หรือเข้าเมืองไมป่กต ิ

(irregular)  แทนค าวา่ ‘ผิดกฎหมาย’  

5. นกัขา่วควรดแูลให้แรงงานข้ามชาติมีปากเสยีงอยา่งเทา่เทียมในการรายงานท่ีเก่ียวกบัแรงงานย้ายถ่ิน การให้แรงงานข้ามชาติได้

พดูท าให้พวกเขาถกูมองเป็นปัจเจกบคุคล แทนที่จะเป็นมวลชน และท้าทายทศันคติและการรับรู้เชิงลบ ซึง่จะท าให้เกิดความเข้าใจ

ที่สมดลุเก่ียวกบัการย้ายถ่ินแรงงาน 

6. ภาคประชาสงัคมและสหภาพแรงงานควรช่วยเหลอืเอือ้อ านวยในการจดัตัง้แรงงานท างานบ้านระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 

ซึง่รวมถึงแรงงานท างานบ้านท่ีเป็นพลเมืองในประเทศด้วยเพื่อให้ทัง้แรงงานท างานบ้านและแรงงานข้ามชาติได้มีปากเสยีงและ

บทบาทเพิ่มขึน้ 

7. นายจ้างของแรงงานท างานบ้านควรได้รับการสง่เสริมให้รวมตวัจดัตัง้ไมว่า่จะโดยอิสระหรืออยูภ่ายใต้องค์กรนายจ้างที่มีอยูแ่ล้ว 

องค์กรนายจ้างสามารถมีบทบาทในการเจรจาก าหนดคา่จ้างและสนบัสนนุและเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัิที่เป็นแบบอยา่ง

ตลอดจนให้ความรู้แกค่นอื่นๆ เก่ียวกบัสทิธิของแรงงานท างานบ้าน  

8. ภาคประชาสงัคม สถานกงสลุ และรัฐบาลของประเทศปลายทาง ควรร่วมมือกนัพฒันารางวลั ‘นายจ้างแหง่ปี’ โดยได้รับการเสนอ

ช่ือจากแรงงานท างานบ้านและจะได้รับการสง่เสริมประชาสมัพนัธ์เพื่อเป็นแรงจงูใจและให้ตระหนกัถึงการปฏิบตัิที่เป็นแบบอยา่งที่

ดี  

9. ภาคประชาสงัคม รัฐบาล และฝ่ายที่เก่ียวข้องอื่นๆ ควรสนบัสนนุการศกึษาและความมุง่มาดปรารถนาของแรงงานท างานบ้าน เชน่ 

การฝึกอบรมภาษาและความรู้เร่ืองการเงิน 


