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วงล้อชีวิตยังคงหมุนตอ่ไป 

ความรื่นรมยแ์ละความโศกเศร้า ความสุขและความทุกข์ 

ความหวานและความขมขื่น 

แม้มันจะขมขื่นที่ฉันยงัมีชีวติอยู ่

ฉันก็จะยิ้มต่อไป 

ให้แก่คนที่อยู่ใกล้ๆ 

ฉันจะสู้ต่อไป 

เพ่ือปกป้องความเป็นธรรมให้แก่ทกุคนและให้แก่โลกที่

รักใบนี ้ 
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ด้วยความอาลัยและร าลึกถึง 

ซาบีนา คตูัน (2543-2557) และ สเรย ์มอม (2533-2563) 

ขอพ่ีน้องที่รกัจงหลับให้สบาย ณ สถานท่ีอันปราศจาก 
ความเจ็บปวดและความโศกเศร้า 

ความกล้าหาญและความเสียสละของพ่ีน้องทั้งสองจะคอยกระ
ตุ้นเตือนให้พวกเราสูต้่อไป 

เพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมของลกูจ้างท างานบ้านท้ังมวล 
เพ่ือการท างานทีม่ีคุณค่า 

และสภาพความเป็นอยู่ที่ปราศจากความรุนแรง 
การคกุคามและการเลอืกปฏิบตัิ   

 

 
  ลกูจา้งท างานบา้นขา้มชาตฉิลองวันลกูจา้งท างานบา้นสากลทีม่าเลเซยีเมือ่วันที ่16 มถินุายน 2562 
  

   

 

 

ค าน า 
 

ลูกจ้างท างานบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงต้องท างานเหน่ือยยากเพื่อให้ตัวเองและครอ

บครัวรอดพ้นจากความยากจนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 

พวกเธอก็ไม่ต่างจากแรงงานด้านอื่นๆที่อยากได้รับค่าจ้างเลี้ยงปากท้อง 

ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและมีศักดิ์ศรี 

และสามารถเข้าถึงการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการทางสังคมได ้

 

แต่บ่อยเหลือเกินที่ลูกจ้างท างานบ้านมักจะไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าทั้งยังได้รับค่าจ้างแ

สนต่ า ที่เป็นเช่นน้ีเพราะงานบ้านเป็นงานทีผู่้หญิงท า 

ซึ่งก็เหมือนกับงานดูแลท่ีผู้หญิงต้องท าให้แก่ครอบครัวของตวัเองที่บ้านโดยไม่ได้ค่าจ้

างนั่นเอง งานบ้านที่ท าในครัวเรือนของคนอื่นมักไม่ค่อยมีใครมองว่าเป็น ‘งาน’ จริงๆ 

    



 

 

 

แต่เป็นแค่อะไรที่ ‘เบา’ และ ‘ง่าย’ ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่หรือไม่ก็เด็กๆ 

มักจะเป็นคนท าเพื่อ ‘ช่วยแบ่งเบา’ ภาระ ดว้ยเหตุนี้ 

จึงไม่ค่อยมีใครนิยามลูกจ้างท างานบ้านว่าเป็น ‘คนงาน’ 

ทั้งยังถูกกันออกจากการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายและเสีย่งกับการถูกทารุณ 

ข่มขู่และเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย 
  
พวกเราลูกจ้างท างานบ้านต้องท างานและมักต้องอยู่ในบ้านเรือนส่วนตัวของคนอื่น 

ต้องเสี่ยงอย่างย่ิงที่จะได้รับการล่วงละเมดิและความรุนแรง 

รวมไปถึงความรุนแรงอันเน่ืองมาจากเพศสภาพ 

พวกเราส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กหญิง บางครั้งก็มเีด็กชายและผู้ชายอยู่บ้าง 

แต่ทุกคนมาจากกลุ่มประชากรผู้ดอ้ยโอกาส 

แล้วยังต้องท างานที่ไม่มีใครเห็นตามล าพังอยู่นอกสายตาประชาชน 

การทารุณหรือแค่ขูว่่าจะท า ก็ท าให้เราจ าต้องท างานเกินเวลา 

ต้องยอมรับค่าจ้างแสนต่ าหรือไม่ได้รับเลย 

รวมทั้งต้องท างานเสีย่งอันตรายนานาประการ จนเราหมดอาลัยตายอยาก เจ็บปวด 

เสียหาย และบางครั้งก็ถึงกับแตกสลายไปเลย 

งานบ้านเป็นอาชีพหนึ่งที่มีการใชร้ะบบทาสกันดาษดื่นอยู่ในโลกทุกวันน้ี 

พวกเราบางคนถูกกักขัง ไม่ยอมให้ออกไปนอกบ้านที่จ้างเรา 

ในขณะที่บางคนต้องกลายเป็นเหยื่อของการข่มขืน การทรมานและการฆาตกรรม     
 

พวกเราลูกจ้างท างานบ้านซึ่งรวมตัวกันในนามของสหพันธ์แรงงานลูกจ้างท างานบ้าน

ระหว่างประเทศ (IDWF) มีความรู้สึกอย่างแรงกล้าว่า 

ทารุณกรรมเช่นน้ันจะตอ้งยุติลงเสียที 

เราไดล้งแรงท างานกันอย่างหนักกว่าจะท าให้มีการยอมรับมาตรฐานสากลว่าด้วยงาน

ที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในปี 2554 

และการขจัดความรนุแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการท างานในปี 2562 ได ้ 

ลูกจ้างท างานบ้านทั้งหลายสมควรจะได้รบัสิทธิอย่างเดียวกันกับคนงานอื่นๆ 

พวกเขามีสิทธิที่จะมงีานและชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง  

นัยยะส าคัญของถ้อยค าเหล่าน้ีจะต้องไดร้ับการเผยแพร่ใหเ้ปน็ที่รับรู้กันอย่างกว้างขว

าง เพราะยังมีลูกจ้างท างานบ้านอีกมากมายเหลือเกินที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เงียบๆ   

 
เอเชียเป็นภูมิภาคทีม่ลีูกจ้างท างานบ้านอยู่มากที่สุด 

ทุกสี่ในทุกห้าของลูกจ้างท างานบ้านเป็นผู้หญิงและหลายคนในจ านวนน้ันเป็นเด็ก 

ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหญิงแต่ก็มีเด็กชายด้วย  

ผู้หญิงเอเชียจ านวนมากย้ายถ่ินไปท างานนอกชุมชนและประเทศที่เป็นภูมิล าเนาของ

ตน เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

แต่น่ันก็เป็นการน าความเสี่ยงอย่างย่ิงมาสู่ตนเองด้วยเช่นกัน  

พวกเธอถูกเลือกปฏิบัติเพราะเป็นผู้หญิง และเป็นเพราะชาติพันธุ์ สีผิว เชือ้ชาต ิ

ศาสนา ถ่ินก าเนิดทางสังคม วรรณะ ชนชั้นหรือสัญชาติด้วย 



 

 

พวกเธอต้องเผชิญกับการใช้อ านาจโดยมิชอบเน่ืองมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ

จต่ ากว่าผู้เป็นนายจ้าง     

  

เราองค์กรลูกจ้างท างานบ้านจากเอเชีย คูเวตและองค์กรในเครือข่ายของ IDWF 

จึงร่วมกันจัดท าหนังสือเล่มน้ีขึ้นมา 

เพื่อแบ่งปันเรื่องราวจากชีวิตจริงของลูกจ้างท างานบ้านชาวเอเชียทีต่้องผจญและทน

ทุกข์จากความรุนแรงและทารุณกรรมอันเกิดจากงานท่ีท า 

ซึ่งบางครั้งก็ร้ายแรงถึงขั้นเป็นภัยต่อชีวิต นอกจากน้ี เรายังมีปัญหาท้าทาย 

ความส าเรจ็และอุปสรรคต่างๆที่เราได้พบจากการช่วยเหลือลูกจ้างท างานบ้านแสวงห

าความเป็นธรรมมาแบ่งปันให้รับรู้กันอีกด้วย 

 

เราหวังว่าเรื่องราวตา่งๆท่ีรวบรวมไว้ในหนังสือว่าด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิ

ดอันเน่ืองมาจากเพศสภาพของลูกจ้างท างานบ้านเล่มน้ี 

จะช่วยยกระดับความรับรู้และเป็นแรงจูงใจให้ลูกจ้างท างานบ้านและองค์กรของพวก

เธอ นายจ้างและองค์กรนายจ้าง รัฐบาลและผู้มีบทบาทและองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ท าการต่อต้านความรุนแรงและการล่วงละเมิดซึ่งลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากต้องเ

ผชิญอยู่ 

เราขอประกาศอย่างชัดเจนและเรียกร้องให้มีกลไกลการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิท

ธิภาพเพือ่ป้องกันและยุติทารุณกรรมอันเหลือทนน้ีให้ได้  

 
โนเวลิตา วี. พาลิซอค 

กรรมการบริหาร (สมาชิกถาวร) จากเอเชีย, IDWF  
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กจิกรรมรณรงคต์อ่ตา้นความรนุแรงอันเนือ่งมาจากเพศสภาพ (GBV) 16 วันระหว่าง 25 พ.ย.-10 ธ.ค. 2562    

 

 

บทน า 
 

ความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพเป็นนักฆา่เงยีบส าหรั
บลกูจา้งท างานบา้นทั่วโลกมานานแลว้ 
เพราะเราไมก่ลา้พูดออกมา เรากลัวจะตกงาน 
แตเ่ราตอ้งกูร่อ้งใหโ้ลกรูเ้พือ่ยุตกิารทารุณนี้เสยีท”ี 
 
เมอรเ์ทลิ วทิบูอ,ี ประธาน IDWF
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สหพันธ์แรงงานลูกจ้างท างานบ้านระหว่างประเทศ (IDWF) 

จัดตั้งข้ึนเป็นองค์กรในระบบฐานสมาชิกของลูกจ้างท างานบ้านในปี 2556 

โดยเติบโตมาจากเครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านระหว่างประเทศ (International Domestic Workers 

Network [IDWN])  นบัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา IDWF มีองค์กรสมาชิก 74 แห่งจาก 

57 ประเทศ ซ่ึงเป็นตัวแทนของสมาชิกลูกจ้างท างานบ้านกว่า 500,000 คน 

ลูกจ้างท างานบ้านคือบุคคลใดก็ตามที่ท างานบ้านภายใต้ระบบความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน  

ลูกจ้างท างานบ้านจะรวมตัวกันในรูปของสหภาพ สมาคม สหกรณ์แรงงานและเครือข่าย 

เราเชื่อว่างานบ้านเป็นงานประเภทหนึ่งและลูกจ้างท างานบ้านทั้งมวลสมควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกั

บแรงงานด้านอ่ืน  ๆ เราก าลังสร้างองค์กรลูกจ้างท างานบ้านที่แข็งแกร่ง 

เป็นประชาธิปไตยและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้การคุ้มครองและยกระดับสิทธิของลูกจ้างท า

งานบ้านทั่วทุกหนแห่ง   

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา IDWN 

ไดเ้ข้าร่วมสนับสนุนอย่างแข็งขันให้มีการจัดท ามาตรฐานแรงงานสากลว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส า

หรับลูกจ้างท างานบ้าน  ในปี 2554 ประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ได้จัดให้มีการประชุมของรัฐบาล องค์กรแรงงานและองค์กรนายจ้างจากทั่วโลกข้ึน 

การประชุมนี้น าไปสู่เหตุการณ์ส าคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งคือการรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 189 

(C189) และข้อแนะฉบับที่ 190 (R190) 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานที่มีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน  

C189 ชี้ให้เห็นความเส่ียงอย่างยิ่งที่จะเกิดความรุนแรงต่อลูกจ้างท างานบ้านว่า “… 

งานบ้านยังคงเป็นงานที่ถูกตีค่าต่ ากว่าที่ควรและถูกมองข้ามต่อไป 

ทั้งยังเป็นงานที่คนท าเป็นผู้หญิงและเด็กหญิงซ่ึงคนเหล่านี้จ านวนมากเป็นผู้อพยพหรือไม่ก็เป็นค

นจากชุมชนที่ด้อยโอกาส” 

อนุสัญญานี้ยังระบุอีกว่าลูกจ้างท างานบ้านยังมีความเส่ียงเป็นพิเศษที่จะถูกเลือกปฏิบัติในที่ท าง

านและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบอ่ืน  ๆ (ค าปรารภ)  

ทั้งยังเรียกร้องให้มีมาตรการเพื่อรับประกันว่าลูกจ้างท างานบ้านจะได้รับการคุ้มครองที่มีประสิทธิ

ภาพให้พ้นจากจากการทารุณ การล่วงละเมิดและความรุนแรงทุกรูปแบบ (มาตรา 5)   

ในเวทีระหว่างประเทศเมื่อปี 2561 IDWF 

ได้เสนอค าประกาศข้อเรียกร้องว่าด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิดต่อผู้หญิงและผู้ชายในโลก

แห่งการท างานเพื่อแสดงความกังวลของลูกจ้างท างานบ้านและการสนับสนุนกระบวนการจัดท ามา

ตรฐานของ ILO 

เพื่อพัฒนาให้มีมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่จะขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแ

ห่งการท างาน ในการประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 

ประเทศสมาชิกของ ILO ได้มีมติรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 190 (C190) และข้อแนะ 206 (R206) 



 

 

 

ซ่ึงจะขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการท างานให้หมดไป   

ส่วนในการประชุมใหญ่ครั้งที่สองของ IDWF ที่แอฟริกาใต้เมื่อปี 2561 องค์กรสมาชิกของ IDWF 

ได้รับรองข้อมตทิี่ให้ขจัดความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพ 

โดยการรับรองดังกล่าวเป็นข้ันตอนหนึ่งของปฏิบัติการส าหรับการท างานในอีกห้าปีข้างหน้า 

ข้อมตินี้เรียกร้องให้เพิ่มทัศนวิสัยของการมองเห็น (Visibility) 

ความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพและท าการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดใ

นโลกแห่งการท างานให้มากยิ่งข้ึน    

ระหว่างปี 2560-2561 IDWF 

ได้จัดท าการส ารวจว่าด้วยความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพต่อลูกจ้างท างานบ้านในกลุ่มอง

ค์กรลูกจ้างท างานบ้าน (DWOs)  13 แห่งใน 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ผลการส ารวจที่ส าคัญมีดังนี้ 

 ทุกองค์กรล้วนได้รับค าร้องเรียนเรื่องความรุนแรงและการล่วงละเมิดที่สมาชิกต้องเผชิญอ

ยู ่ 

 ผู้กระท าความผิดได้แก่ นายจ้าง คนอ่ืนๆในบ้านของนายจ้าง ตัวกลางจัดหางาน 

หรือสมาชิกในครอบครัวของนายจ้างเองหรือคนในครัวเรือน   

 ประเภทของความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพซ่ึงได้รับมากที่สุดจากสมาชิกในที่ท างา

น ได้แก่ การล่วงละเมิดทางเศรษฐกิจ การล่วงละเมิดทางจิตใจ ร่างกายและทางเพศ 

การล่วงละเมิดทางวาจาและการไม่ได้รับอาหารที่เหมาะสมกินอย่างเพียงพอ   

 ความรุนแรงอ่ืนๆที่เกิดไม่บ่อยแต่มีลักษณะที่น่าวิตก ได้แก่ การกลั่นแกล้งรังแก การบังคับ 

การละเมิดความเป็นส่วนตัวและการไม่จ่ายค่าจ้างให้    

 องค์กรลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญ่ที่ร่วมการส ารวจให้ความส าคัญสูงสุดแก่ปัญหาความรุ

นแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพ 

องค์กรเหล่านั้นยืนยันว่าจ าเป็นต้องมีการสร้างความรับรู้ของประชาชน 

การรณรงค์และการฝึกอบรมว่าด้วยวิธีการแก้ปัญหาความรุนแรงและการล่วงละเมิดต่อลูก

จ้างท างานบ้าน 

รวมถึงการสร้างความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นให้มีประสิทธิภ

าพด้วย  



 

 

 

ภาพโดย JALA PRT 

 

เมื่อต้นปี 2562 IDWF 

ได้เชิญองค์กรลูกจ้างท างานบ้านที่เป็นสมาชิกมาเล่าเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดกับลูกจ้างท าง

านบ้าน 

เพื่อจะยกระดับทัศนวิสัยของการมองเห็นความรุนแรงและการล่วงละเมิดอันเน่ืองมาจากเพศสภ

าพซึ่งลูกจ้างท างานบ้านในเอเชียก าลังผจญอยู่ 

และแบ่งปันวิธีการที่องค์กรเหล่าน้ีใชช้่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงดังกล่าว 

เรื่องราวในหนังสือเล่มน้ีมีแปดเรื่อง 

ซึ่งรวมทั้งหน่ึงเรื่องราวจากสมาคมสงเคราะห์ลูกจ้างท างานบ้านในคูเวต 

ทีจ่ะช่วยให้เห็นมิติของความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางร่างกายอันเน่ืองมาจากเพศสภาพม

ากขึ้นด้วย  IDWF รวบรวมเรื่องราวเหล่าน้ีขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะ     

 ชี้ให้เห็นรูปแบบต่างๆของความรุนแรงและการล่วงละเมิดอันเน่ืองมาจากเพศสภาพซึ่งลู

กจ้างท างานบ้านก าลังเผชิญอยู่  

 ยกระดับความเข้าใจถึงสาเหตุที่ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับความรุนแรง

และการล่วงละเมิดอันเน่ืองมาจากเพศสภาพ    

 ค้นหาอุปสรรคต่างๆและยุทธศาสตร์ที่ใช้ป้องกันและก าจัดความรุนแรงและการล่วงละเ

มิดอันเน่ืองมาจากเพศสภาพของลูกจ้างท างานบ้านได้เป็นผลส าเร็จ   

เรื่องราวทั้งหมดจะบรรยายให้เห็นสถานการณ์ในชีวิตจริง 

เป็นการเล่าเรื่องราวของลูกจ้างท างานบ้านหกคนจากบังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย 

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งต้องพบกับความรุนแรงในประเทศของตัวเอง 

กับลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์อีกสองคนที่ถูกทารุณในฮ่องกงและคูเวต 

เรื่องราวส่วนใหญ่เผยให้เห็นภาพ ‘กรณีเลวร้ายที่สุด’ และเหลือทนสุด  ๆ

ตลอดจนผลกระทบที่การทารุณทิ้งไว้เป็นแผลที่กายและใจในชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหย่ือ 

แต่ก็ยังมีภาพความกล้าหาญและความสามารถฟื้นตัวของพวกเขาให้เห็นด้วยเช่นกัน 

เรื่องราวเหล่าน้ียังบรรยายให้เห็นความพยายามทีจ่ะน ากฎหมายมาใช้เพื่อต่อสู้กับความรุนแร

ง อุปสรรคขัดขวางที่ DWOs ตอ้งก้าวข้าม 

   



 

 

 

ตลอดจนยุทธศาสตร์และมาตรการในทางปฏิบัติที่พวกเขาน ามาใช้รับมือกับการทารุณเหล่าน้ั

นจนได้รับผลส าเร็จในที่สุดด้วย   

ส าหรับปัญหาท้าทายน้ันมีอยู่มากมายเน่ืองจากประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุม

และกลไกที่ให้อ านาจด าเนินการได้ ในจ านวนไม่ก่ีประเทศที่มีกฎหมายและกลไกดังกล่าว 

ก็ยังคงขาดการรับรู้ของประชาชนและการสนับสนุนระดับสถาบันที่จะช่วยให้สามารถน ากฎห

มายและกลไกที่ว่าน้ันไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากอคติทั้งเรื่องเพศสภาพและอื่นๆมากมายซึ่งมีต่อลูกจ้างท างานบ้าน 

การจะป้องกันการล่วงละเมิดและความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นและการแสวงหาความเป็นธรรมให้แ

ก่ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือได้น้ัน   DWOs ทีม่ีส่วนร่วมในรายงานนี้เน้นว่าจะต้องมีส่ิงต่อไปนี้คือ 

ข้อมูลและการส่ือสาร การสร้างเครือข่ายและการรวมตัวกัน 

การสนับสนุนจากสถาบันรัฐและภาคประชาสังคม DWOs 

กับบรรดาพันธมิตรที่ทุ่มเทและไม่ย่อท้อ รวมทั้งเงินสนับสนุนที่มากเพียงพอด้วย     



 

 

  
 

 
 

IDWF ใคร่ขอขอบคุณลูกจ้างท างานบ้านทุกคนและบรรดา DWOs 

ทีน่ าเรื่องราวของสมาชิกองค์กรมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังไว้ในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ 

   

 มูรนีและ JALA PRT ในอินโดนีเซีย    

 สเรย์ มอมและ ADW ในกัมพูชา   

 รีซา อาร์. อมาฮันและ UNITED ในฟิลิปปินส์   

 สุนิตา เอกกา และ NDWM และ GKS ในอินเดีย   

 อันวารา เบกอมและ NDWWU ในบังกลาเทศ   

 มารียาและ SKDWA ในคูเวต และ   

 เบบี้ เจน อัลลัสและ  FADWU ในฮ่องกง   

 

พร้อมกันน้ีก็ต้องขอบคุณฟิช อิปที่ช่วยเรือ่งสัมภาษณ์และตรวจทาน, อลิซาเบธ 

ถังที่ให้ค าชี้แนะโดยรวม, ซิวหวา ลีส าหรบังานวิจัย, หยวนเหมย หว่อง, นีเลียน 

ฮัสเปลส์และเอลซา รามอส- คาร์บนส าหรบัการร่าง 

การเขียนและเรียบเรียงเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ี รวมทั้งสุนทร ี

เกียรติประจักษ์ท่ีแปลหนังสือเล่มนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วย  
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มรูนแีละ JALA PRT, จาการต์า, อนิโดนเีซยี    

เลา่เร ือ่งโดย ลติา องัไกรน ี  
 

 

ผูป้ระสานงานระดบัชาติของ Jaringan Nasional Advokasi Pekerja 

Rumah Tangga (JALA PRT หรือ  

เครือข่ายงานรณรงคแ์หง่ชาตเิพือ่ลูกจา้งท างานบา้น)
 

 

 
 

   
kompas.com 

 

 

การทารณุ  

มูรนี (ไม่ใช่ชื่อจริง) เกิดเมื่อปี 2538 

ในครอบครัวของชาวซุนดาที่เมืองโบกอร์ซึ่งเป็นพื้นที่เนินเขานอกกรุงจาการ์ต

า เมืองหลวงของอนิโดนีเซีย พ่อของมูรนีเป็นชาวนาและรับจ้างขับรถอิสระ 

ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน มูรนีเป็นลูกคนโตในจ านวนพี่น้องทั้งหมดหกคน 

หลังจากเรียนจบชั้นประถมเมือ่อายุ 12 ป ี

อาของมูรนีก็แนะให้ไปท างานกับครอบครัวคนชั้นกลางในเขตตะวันออกของก

รุงจาการ์ตา ซึ่งตอ้งน่ังรถจากหมู่บ้านของเธอในโบกอร์ไปเป็นเวลาสามชั่วโมง 

มูรนีตกลงเพราะไดร้บัค าสัญญาว่านายจ้างจะออกเงินค่าเรียนมัธยมต้นให้แต่น

ายจ้างไม่ออกให้  ที่จริงแล้ว นายจ้างไม่เคยจ่ายเงินเดือนใหเ้ลย  ย่ิงกว่าน้ัน 

ยังให้กินอาหารนิดเดียวและห้ามไม่ให้ตดิต่อหรอืสื่อสารกับใครนอกจากนายจ้

าง รวมทั้งไม่ยอมใหอ้อกจากบ้านด้วย    

มูรนีมีหน้าท่ีท าอาหาร ซักผ้า 

ท าความสะอาดบ้านสามชั้นของครอบครวันายจ้างนี้ ซึ่งยัง ‘จ้าง’ 



 

 

ลูกจ้างท างานบ้านอีกสามคน เปน็ผู้หญิงคนหนึ่งจากเมืองเซรงั 

ผู้ชายคนหนึ่งจากเมืองตากัลและอีกคนจากเมืองปาร์ดี 

นายจ้างหญิงเป็นช่างแต่งหน้าและมีร้านเสริมสวยหลายแห่ง 

ส่วนนายจ้างชายตกงานและช่วยงานธุรกิจของภรรยาอยู่  

 

 

  ความรนุแรงและการลว่งละเมดิอนัเนือ่งมาจากเพศสภาพของลกูจา้งท างานบา้น 
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นายจ้างทั้งสองคนของมูรนีมักจะใช้ข้าวของทุบตีเธอ 

ไม่ก็ราดด้วยน้ าร้อนและนาบด้วยเตารีดร้อน  ๆ พวกเขาขู่มูรนีว่าถ้าแสดงอาการขัดขืน 

ก็จะถูกทารุณแรงกว่าน้ีอีก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อครอบครัวของมูรนีมาเย่ียม 

นายจ้างของเธอก็จะหาทางกันไม่ให้มูรนีได้พบกับครอบครัวโดยอ้างว่าเธอสบายดี 

หรือไม่ก็ต้องไปท างานที่อื่นกับครอบครัวของญาติพี่น้องของพวกเขา   

วันหน่ึง 

นายจ้างหญิงของมูรนีหาว่าเธอให้ท่าสามีของนายจ้างหญิงๆก็เลยลงโทษด้วยการถอดเสื้อผ้า

มูรนีออก จากน้ันก็ใช้พริกใส่เข้าไปที่ช่องคลอดของเธอแล้วทุบ 

นายจ้างหญิงยังท าร้ายลูกจ้างท างานบ้านชายอีกสองคนและบังคับให้สองคนน้ันข่มขืนมูรนีด้

วย บางครั้งลูกจ้างท างานบ้านหญิงก็บังคับให้มูรนีกินขี้แมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านด้วย 

ส่งผลให้มูรนีติดเชิ้อจนเป็นวัณโรค   

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทารณุ     

ในปี 2559 เมื่อมูรนีอายุได้ 21 ปี 

ลูกจ้างท างานบ้านหญิงใช้ไม้กวาดฟาดที่ปากของมูรนีจนได้รับบาดเจ็บรุนแรง 

มูรนีรู้สึกเหลือทนกับความรุนแรงเกินขีดที่คนปกติจะรับได้แล้ว 

เธอตัดสินใจว่าต้องหนีไปจากที่ท างานแสนทารุณแห่งน้ีให้ได้ 

โดยการปีนลงมาตามสายเคเบิลทีวี แล้ววิ่งตรงไปที่สถานีต ารวจใกล้บ้าน 

ตอนน้ันมูรนีขาดอาหารรุนแรงมาก รายงานของต ารวจระบุว่าเธอหนักเพียง 25 

กิโลกรัมเท่าน้ัน เจ้าหน้าที่ต ารวจนายหน่ึงพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลต ารวจ 

แจ้งให้พ่อแม่ของเธอที่โบกอร์ทราบและติดต่อกับ JALA PRT 

และสถาบันให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้หญิง (IPH APIK) ในกรุงจาการ์ตา     

ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในทางปฏบิตัขิอง DWO   

JALA PRT กับสถาบันฯจับมือกันเริ่มงานรณรงค์เรียกหาความเป็นธรรมให้มูรนี 

ด้วยการจัดงานแถลงข่าว ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและติดตามคดีอย่างใกล้ชิด 

ส่งผลให้นายจ้างทั้งสองของมูรนีถูกส่งฟ้องศาลเมื่อเดือนตุลาคม 2559 

ศาลพิพากษาว่าทั้งคู่กระท าความผิดและได้รับโทษจ าคุกเป็นเวลาเก้าปี 

ชัยชนะครั้งน้ีของมูรนีถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการต่อสู้เพื่อคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านห

ญิงในอินโดนีเซีย    

ลิตาจัดให้มูรนีเข้าพักที่ศูนย์พักพิงของ JALA PRT 

ส่วนทางต ารวจก็รับรองว่าลูกจ้างท างานบ้านอีกสามคนซึ่งถูกทารุณมาจากบ้านหลังเดียวกัน 

สามารถไปพักพิงที่ศูนย์พักพิงของรัฐได้ 

บางครั้งพ่อแม่ของมูรนีก็มาพักอยู่กับลูกสาวที่ศูนย์ฯด้วย 

ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของมูรนีก็คือ เรียนให้จบชั้นมัธยมต้นในฐานะนักศึกษาผู้ใหญ่ 

จากน้ันก็อยากจะไปท างานเป็นวิทยากรฝึกอบรมการนวดเพื่อบ าบัดที่สปา 

แล้วความหวังของมูรนีก็เป็นจริงเมื่อได้เรียนจนจบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนของ JALA PRT 

ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซียช่วยจัดการเรียนการสอนให้   



 

 

ปญัหาทา้ทายและเสน้ทางขา้งหนา้     

ความรุนแรงต่อผู้หญิงยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในอินโดนีเซีย  

ทั้งๆที่ในประมวลกฎหมายอาญาก็บัญญัติห้ามการท าร้ายร่างกายบุคคลอื่นเอาไว้ ในปี 2547 

อินโดนีเซียก็ผ่านกฎหมายที่ให้ขจัดความรุนแรงในครัวเรือนออกมาใช้ (กฎหมายฉบับที่ 23 

ของปี 2547) 

กฎหมายฉบับน้ีระบุไว้ชัดเจนให้รวมเอาลูกจ้างท างานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้างไว้ในค านิย

ามตามกฎหมายของค าว่าครัวเรือนด้วย  ดังน้ัน 

ลูกจ้างท างานบ้านที่อยู่ในครัวเรือนของนายจ้างย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้นา

ยจ้างใช้ความรุนแรงทางกาย ทางใจ ทางเพศและทางเศรษฐกิจต่อพวกเขา 

แต่อุปสรรคขัดขวางไม่ไห้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ยังมีอยู่มากมาย  

ที่โดดเด่นสุดก็คือการที่ไม่ให้การศึกษาแก่ชุมชนและสถาบันต่าง เๆก่ียวกับความรุนแรงในคร

อบครัวให้มากพอ  

JALA PRT และ Komnas Perempuan 

(คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง)  

และองค์กรด้านผู้หญิงและความเสมอภาคทางเพศสภาพจ านวนมากก็ก าลังพยายามรณรงค์เพื่

อขจัดปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงอยู่ นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา   JALA PRT 

มีบทบาทน าในการผลักดันและรณรงค์ให้ผ่านร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้า

นออกมาใช้ แต่จนถึงขณะน้ีความคืบหน้า 

เป็นไปอย่างช้า เๆน่ืองจากสภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซียไม่มีเจตนารมณ์ทางการเมืองในเรื่

องน้ี อย่างไรก็ตาม  ในที่สุด 

สภาผู้แทนฯก็เริ่มน าร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านฉบับดังกล่าวเข้ามาพิจา

รณาแล้วเมื่อต้นปี 2563        
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สเรย ์มอมและ ADW, พนมเปญ, กมัพชูา   

เลา่เร ือ่งโดย โสธ ียมิ  
 

ประธานของสมาคมลกูจา้งท างานบา้น (Association of Domestic Workers)  

 

 

  

ภาพโดย ADW 

 

 

     การทารณุ  

น.ส.สเรย์ มอม (ไม่ใช่ช่ือจริง)  อายุ 29 ปี 

เป็นเด็กก าพร้าที่ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่อุปถัมภ์  ในปี 2549 ตอนอายุได้ 16 ปี 

เธอก็เริม่ท างานเป็นลูกจ้างท างานบ้านแบบอาศัยอยู่กับครอบครัวนายจ้างในกรุงพนมเป

ญ เมืองหลวงของกัมพูชา ได้รับค่าจ้างเดอืนละ 120  เหรียญสหรัฐฯ  (ประมาณ  4,440 

บาท/1  เหรียญสหรฐัฯ  = 37 บาท)   พอท างานไปได้สามปี 

นายจ้างชายก็เสนอแนะให้สเรย์แต่งงานกับลูกชายคนเล็กของเขา  

ด้วยความยากจนและต้องรับผิดชอบดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ เสรย์ก็เลยยอมแต่งงาน 

จากน้ันเธอก็เริ่มท างานเป็นช่างตกแต่งงานแต่งงานและงานเทศกาลต่างๆ โดย 

พ่อสามีแอบให้เงินตดิกระเป๋าไว้ใช ้สเรย์มีลูกชายสองคน   
 

ในปี 2558 พอพ่อสามีของสเรย์เสียชีวิตลง สามีของสเรย์ก็เริ่มขอเงินจากเธอ 

แต่เธอไม่ให้เพราะเขาก็ไม่เคยให้เงินเธอมาก่อนเหมือนกัน 

เมื่อเธอไม่ยอมให้ทั้งสามีและแม่สามีก็เริม่ท าร้ายร่างกายเธอด้วยการทึ้งผมบ้าง 

ไม่ก็ลากตัวลงบันไดจนเลือดอาบหัวบอ่ยๆ ส่วนตามแขนขาก็มีแผลถลอกไปทั่ว   
 

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทารณุ  

สเรย์ไปเล่าความทารุณดังกล่าวให้เพื่อนบ้านคนหนึ่งท่ีเป็นต ารวจฟัง 

เขาแนะน าให้ไปแจ้งความที่สถานีต ารวจท้องที่ 

แต่ต ารวจก็ไม่เอาผิดอะไรกับแม่สามีของเธอ 



 

 

อาจจะเป็นเพราะแมส่ามีของเธอเป็นผู้มีอทิธิพลในชุมชนก็ได้ 

เมื่อคนขับตุ๊กตุ๊กท่ีขับรถรับส่งสเรย์ไปและกลับจากที่ท างานได้ยินเรื่องราวความรนุแรงที่เ

ธอได้รับ เขาพาสเรย์ไปพบกับโสธี 

ยิมซึ่งเป็นประธานของเครือข่ายลูกจ้างท างานบ้านแห่งกัมพูชา (Cambodian Domestic 

Workers Network [CDWN])  จากน้ันมา ความเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆเกิดขึ้น     

 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในทางปฏบิตัขิอง DWO   

โสธีกับโสมาลี ไฮซึ่งป็นเลขาธิการของ CDWN 

พาสเรย์ไปพบองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ชื่อสันนิบาตเพื่อการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแ

ห่งกัมพูชา (Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights 

[LICAHDO]) เพื่อขอความช่วยเหลือ LICAHDO 

ท าบันทึกกรณีของสเรย์พร้อมกับช่วยส่งค าฟ้องคดีอาญาต่อศาลให้ด้วย นอกจากน้ี 

โสธียังช่วยโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้สเรย์ได้คุยกับคณะกรรมการต าบลเพื่อผู้หญิงและเด็ก 

(Commune Committee for Women and Children) แต่ไม่มีผู้รับโทรศัพท์ 

 

หลังจากน้ันไม่นาน สามีของสเรย์ก็ย่ืนฟ้องหย่าเธอ 

การไปให้ปากค าต่อศาลเป็นเรื่องล าบากอย่างย่ิงส าหรับสเรย์ 

มีอยู่ครั้งหน่ึงที่เธอถึงกับหมดสติตอนให้การในศาล 

และเวลาที่ต้องนึกถึงหรือเล่าเรื่องการทารุณที่เกิดขึ้นให้ศาลฟัง 

เธอจะเกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างรุนแรงอยู่บ่อย  ๆ

ในที่สุดศาลก็ตัดสินให้สเรย์มีสิทธิขาดดูแลลูกชายทั้งสองคนเน่ืองจากสามีของเธอติดยา  

 

ทั้งโสธีและโสมาลีใช้เงินส่วนตัวสนับสนุนสเรย์มาตลอดจนกระทั่งปี 2559 

เมื่อทั้งสองคนออกจาก CDWN ไปตั้งองค์กรใหม่ชื่อสมาคมลูกจ้างท างานบ้าน (ADW) 

กัมพูชา แล้วสมาคมน้ีก็รับช่วงดูแลสเรย์ต่อมาและหางานลูกจ้างท างานบ้านให้เธอท า 

แต่ในที่สุดแล้ว เธอก็ไม่สามารถท างานดังกล่าวได้เพราะมีปัญหาสุขภาพจิต 

ในที่สุดเธอจึงต้องกลับไปอยู่กับแม่ แล้วท างานคุ้ยขยะไปขายมีรายได้พอซื้ออาหารกินเท่าน้ัน 

  

สี่ปีหลังการหย่า  การทารุณที่ได้รับมายังคงสร้างบาดแผลบอบช้ าใจให้สเรย์ไม่จบสิ้น 

จนเธอต้องพึ่งหมอเป็นประจ า 

และเพราะความยากจนและความล าบากที่จะหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

(เดือนละสามดอลลาร์สหรัฐฯเป็นค่าปรึกษาหมอและยังมีค่ายาอีกต่างหาก) 

ท าให้สเรย์ต้องยอมสละสิทธิการดูแลลูกชายทั้งสอง หลังจากน้ัน 

แม่ของเธอก็มาตายจากไปเมื่อต้นปี 2562 ตั้งแต่นั้นมา สเรย์ก็รู้สึกทุกข์ทนที่ต้องอยู่คนเดียว 

   



 

 

ทุกวันน้ี เธอได้งานท าที่ภัตตาคารแห่งหน่ึง ได้ค่าจ้างเดือนละ 120 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

โดยต้องท างานทุกวันไม่มีวันหยุด และใช้เงินเดือนครึ่งหน่ึงเป็นค่าเช่าบ้าน   

 

ปญัหาทา้ทาย    

กัมพูชาออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการคุ้มครอง 

ผู้ที่ตกเป็นเหย่ือในปี 2548  แต่ก านัน (Commune chiefs)  

และต ารวจไม่สามมารถน ากฎหมายน้ีไปบังคับใช้ได้ 

เพราะไม่มีการออกระเบียบก าหนดการน ากฎหมายไปใช้ 

ทั้งยังไม่มีกรอบเวลาเฉพาะส าหรับวิธีด าเนินการเรื่องการร้องเรียน ดังน้ัน 

เมื่อผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงไปแจ้งต ารวจ ๆ ก็จะแนะน าให้ย่ืนค าร้องคดีอาญา 

แล้วจึงจะน าวิธีด าเนินการคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้  

ถึงประมวลกฎหมายอาญาจะห้ามการท าร้ายร่างกาย แต่ก็ยากที่ผู้เป็นเหย่ือของความรุนแรง 

ในครัวเรือนจะได้รับความเป็นธรรม  เสรย์ มอมย่ืนค าร้องคดีอาญาไปเมื่อปี 2558  

แต่ไม่เคยได้รับหมายเรียกให้ไปให้ปากค าในศาลเลย คดีของเธอยังคงค้างอยู่จนถึงบัดน้ี 

ส านวนคดีของเธอถูกโอนจากผู้พิพากษาคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึงไม่รู้ก่ีหน จนในปี 2562 

ทนายความที่ช่วยท าคดีให้เธอก็ได้รับแจ้งว่าส านวนคดีของเธอหายไปไหนไม่รู้ 

สงสัยกันว่าคงเป็นเพราะต ารวจและหน่วยงานอื่นๆของทางการได้รับสินบนจากครอบครัวที่สเร

ย์ มอมเคยแต่งงานด้วยหลังจากเข้าไปเป็นลูกจ้างท างานบ้านของครอบครัวน้ันน่ันเอง     
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รซีา อาร.์ อมาฮนัและ UNITED, มะนลิา, ฟิลปิปินส ์   
เลา่เร ือ่งโดย ฮมิายา มอนเตเนโกร   

สหพนัธล์ูกจ้างท างานบา้นในฟลิปิปนิส์ (UNITED) 

 
 

 

 
 

ฟิลปิปินส;์ รายการปิคนคิของ UNITED ส าหรบัสมาชกิลกูจา้งท างานบา้น [ภาพโดย Del Bañares Via D. Montenegro] 

 

 

การทารณุ  

 

รีซา อาร.์ อมาฮันมาจากเมืองคีดาปาวันของจังหวดัโคตาบาโตในฟิลิปปินส์ เธออายุ 

23 

ปีตอนที่ส านักงานจัดหางานแห่งหนึ่งในมะนิลาท่ีเป็นเมืองหลวงของประเทศรับเข้าท า

งานเป็นลูกจ้างท างานบ้านเมื่อต้นปี 2561 หลังจากท างานไปได้เดือนเดียว 

นายจ้างก็ส่งเธอกลับส านักงานจัดหางานเพราะเธอไม่สบายต้องกินยาและต้องส่งลกูจ้

างคนใหม่ไปท าแทน 

รีซาไม่ได้ร้องเรียนอะไรเพราะนายจ้างให้เงินเดือนสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ า 

ที่พักก็ดีและมีอาหารกินเพียงพอ  

  

หลังจากสูญเสียงานไปแล้ว รีซา อาร์. 

อมาฮันก็ถูกส านักงานจัดหางานกักตัวไว้นานกว่าหน่ึงสัปดาห์ 

ชายเจ้าของส านักงานแห่งน้ันชื่อแดเนียล 

มักจะพูดจาดูถูกเธอด้วยภาษาหยาบคายและหาว่าเธอขีเ้กียจ 

ชอบอ่อยผู้ชายและขายตัว 

รีซาไม่มีเตียงนอนแต่ต้องนอนบนพื้นคอนกรีตโดยไม่มีหมอนหรือผ้าหม่ด้วย 

และเนื่องจากไม่มีเงนิเสียค่าไฟฟ้าที่ส านักงานฯเรียกเก็บ 

รีซาเลยถูกตัดการติดต่อกับญาติมิตรทุกทาง 



 

 

 

ที่ร้ายกว่าน้ันก็คือเธอไม่ได้กินอาหารและน้ าเลยตลอดเวลาที่ถูกกักตัวอยู่ 

 
ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในทางปฏบิตัขิอง DWO  

 

รีซาเล่าให้ญาติที่ชื่อมารีเซล 

เฮอร์โมซาฟังถึงการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมที่ส านักงานจัดหางานท ากับเธอและเธ

ออยากจะหนีออกไปให้ได้โดยเร็ว เธอและมารีเซลซึ่งเป็นสมาชิกของ UNITED 

จึงร่วมกันวางแผนการช่วยเหลือขึ้น 
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แผนน้ีเริ่มต้นด้วยการประสานงานกับกร
ะทรวงแรงงานและการจัดหางานและส า
นักงานสืบสวนแห่งชาติ 
เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลเข้าไปติดต่อ 
เจ้าของส านักงานปฏิเสธค าร้องเรียนขอ
งรีซาและเรียกร้องให้เธอจ่ายเงิน  

6,000.00 เปโซ (ราว 114 

ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
เป็นค่าจัดหางานก่อนจึงจะยอมปล่อยตัว
เธอ แต่หลังจากเจรจาต่อรองกันอยู่นาน 
แดเนียลและภรรยาก็ยอมปล่อยให้รีซาไ

ปกับ   UNITED 
เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานฯสนับสนุนใ

ห้ UNITED 
ช่วยรีซาย่ืนเรื่องร้องเรียนเอาความกับ
ส านักงานจัดหางานน้ัน 
แต่เธอปฏิเสธโดยอ้างว่าแดเนียลเป็นข้าร
าชการเกษียณของอ าเภอ 
เน่ืองจากจิตใจของรีซายังบอบช้ าจากเห
ตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เธอจึงไม่อยากร้องเรียนแต่อยากกลับบ้า
นเกิดเพื่อพักฟื้นจิตใจมากกว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความกา้วหนา้และปญัหาทา้ทาย   

ในป ี 2555 
ฟิลิปปนิส์เปน็ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ลงนามและให้สัตยาบันรบัรองอนุสัญญาฉบับ

ที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าส าหรบัลูกจา้งท างานบ้านของ ILO  อีกหนึ่งปีต่อมาในป ี

2556 ฟิลิปปนิส์กอ็อกกฎหมายว่าด้วยลูกจ้างท างานบ้าน 
(หรือกฎหมายก าหนดนโยบายเพื่อให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่ลูกจ้างท างานบ้าน)  

ประธานาธิบดเีบนโิญ เอส. อาคโีน  เดอะ เธิร์ด ลงนามประกาศใช้กฎหมายเมื่อต้นปี 2556 
และหลังจากที่มีการออกกฎและระเบียบปฏบิัติแล้ว 
กฎหมายฉบับนีก้็มีผลบังคบัใช้ในช่วงกลางปีเดียวกันนั้นเอง นับแต่นั้นมา 
งานบ้านหรืองานในครัวเรือนถือเป็นภาคแรงงานในระบบตามกฎหมายในฟิลิปปินส ์  
กฎหมายดังกล่าวขยายความคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมไปถงึลูกจ้า
งท างานบา้น รวมถึงคุ้มครองไม่ให้ถูกทารณุในครัวเรือนของนายจ้างด้วย    

 

ส านักงานจัดหางานจะต้องท าตามกฎหมายว่าด้วยลูกจ้างท างานบ้านด้วยการให้หลักประ

กันว่าจะมีการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างท างานบ้าน ในความเห็นของ UNI TED  

กระทรวงแรงงานฯ 

ควรท าการสืบสวนต่อไปถึงแม้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะไม่สามารถยื่นค าร้องอย่างเป็นทางการ

ได้ก็ตาม  เมื่อรีซาไม่ได้ยื่นค าร้องอย่างเป็นทางการ 



 

 

 

ก็เลยไม่มีการเอาความใดๆกับผู้กระท าความผิด UNITED  

จึงท าได้แต่เพียงใช้กรณีของรีซามายกเปน็ตัวอย่างในการท ากจิกรรมและงานการณรงคเ์

พื่อยกระดับความรับรูข้องประชาชนเท่านัน้    

 

ในระดับอ าเภอนั้น กระทรวงแรงงานฯ 

กระทรวงสวัสดิการและการพัฒนาสังคมและต ารวจมีหน้าที่ช่วยเหลือและให้การฟืน้ฟูแก่ลู

กจ้างท างานบ้านที่ถกูทารุณ  

แต่ในทางปฏบิัติซ่ึงพิจารณาจากความจริงที่ว่านายจ้างและส านักงานจัดหางานส่วนใหญ่

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่อ าเภอที่ส านักงานเหล่านั้นตั้งอยู่ 

จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่าจะน ากฎหมายไปใช้เพื่อคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้านใหพ้้นจ

ากการถูกทารุณได้อย่างไร  

 

ฟิลิปปนิส์เปน็ประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ออกกฎหมายระดับประเทศว่าด้วยลูกจา้งท าง

านบ้าน แต่จากประสบการณ์ของ UNITED แลว้ 

ลูกจ้างท างานบ้านในฟิลิปปนิส์ก็ยังอยู่ในภาวะสุมเสี่ยงอยู่ดีแม้จะมีกฎหมายบังคบัใช้อยู่ 

เหตุผลส าคัญที่ท าใหเ้ป็นเช่นนี้กค็ือ    

 

 ที่ท างานของลูกจ้างท างานบ้านเป็นบ้านส่วนตัว 

และกลไกที่จะใช้ติดตามตรวจสอบสภาพความเป็นจริงในขณะท างานไม่มีประสิทธิ

ภาพพอ    

 กระทรวงแรงงานและการจัดหางานในระดับอ าเภอมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

จึงขาดก าลังคนและก าลังเงินที่จะท าหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายก าหนด    

  

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความภูมิใจในตัวเองและมาจากกลุ่มคนท่ีมีสถาน

ภาพสังคมต่ า หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพ สมาคมและรัฐบาลแล้ว 

การที่พวกเขาจะหาความเป็นธรรมให้ตัวเองไดก็้เป็นเรื่องยาก    
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สนุติา เอกกาและ NDWM, ปฏันา, อนิเดยี   

 

เลา่เรือ่งโดย ลีมา โรส จอรจ์ นกัสงัคมสงเคราะห์    

ขบวนการแหง่ชาตเิพื่อลกูจา้งท างานบา้น (NDWM) 
 

 

ถงึจติใจของสนุติาจะบอบช า้แตไ่มย่อมแตกสลาย เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2559 
เธอไดร้บัรางวลัในฐานะผูส้รา้งแรงบนัดาลใจเพือ่การเปลีย่นแปลงในสงัคมจากวทิยาลยัซมิเมจ (Cimage)    

 

 

การทารณุ  

  

สุนิตา เอกกา  (ไม่ใช่ชื่อจริง)  เป็นคนเผ่าอูรอน (Uraon) ในรัฐฌารขัณฑ์  

(Jharkhand) เมื่อเดือนมีนาคมป ี 2557 สุนิตาอายุได้ l6 ป ี 

เพื่อนบ้านจากหมู่บ้านเดียวกันพาเธอมาที่ปัฏนาเมืองหลวงของรัฐพิหารในอินเดีย 

เพื่อท างานเป็นลูกจ้างท างานบ้านให้แก่ครอบครัวแห่งหน่ึง   

เธอไม่เคยได้รับค่าจา้งจากการท างานเลย 

แล้วเมื่อใดก็ตามที่นายจ้างหญิงออกไปท างาน 

เธอก็จะถูกนายจ้างชายลวนลามทางเพศ จนเมื่อเธอท างานไปได้สี่เดือนแล้ว 

นายจ้างชายก็ข่มขืนเธอซ้ าแล้วซ้ าเล่าเปน็เวลาสามวัน 

พอเธอฮึดสู้ก็ถูกข่มขู่จะฆ่าให้ตาย 

ครั้นเธอรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้ภรรยาของนายจ้างฟัง 

ทั้งสองสามีภรรยากลับรุมกันทุบตีเธอจนน่วมไปท้ังตัว       

 

ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในทางปฏบิตัขิอง DWO  

   

วันหนึ่งเมื่อสุนิตาออกไปรับลูกนายจ้างกลับจากโรงเรียน 

ลีนาซึ่งเป็นผู้น าของลูกจ้างท างานบ้านก็เข้ามาชวนเธอคุยแบบสนุกๆ 

แต่สุนิตากลับร้องไห้ออกมาแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลีนาฟัง 

ลีนาสามารถท าให้สุนิตามั่นใจว่าเธอควรลาออกจากงานได้แล้ว 

เจ้าหน้าท่ีของขบวนการแห่งชาติเพื่อลูกจ้างท างานบ้าน (NDWM) 



 

 

 

พาเธอไปที่ส านักงานและศูนย์พักพิงขององค์กร วันต่อมา NDWM 

ก็ช่วยพาเธอไปแจ้งความเอาผิดกับนายจ้างทั้งสองคนรวมทัง้เพื่อนบ้านคนที่พาเธอมา

ท างานกับครอบครัวน้ีที่ปัฏนาด้วย สุนิตาต้องอยู่ที่สถานีต ารวจสองวัน 

และรับการตรวจร่างกายด้วย 

แต่รายงานการตรวจร่างกายของต ารวจกลับระบุว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสุนิตาเลย 

ทั้งน้ีอาจเป็นได้ว่าทั้งแพทย์และต ารวจได้รับสินบนมา ทาง NDWM 

จึงเรียกร้องให้มีการตรวจร่างกายแบบอิสระอีกครั้ง  

คราวน้ีแพทย์ยืนยันว่าสุนิตาถูกข่มขืนจริงๆ 

แต่ก็ยังไม่มีใครถูกจับกุมเพราะต ารวจรับสินบนอีกน่ันเอง 
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NDWM 

ช่วยพาสุนิตาไปหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐและน าคดีของเธอไปยื่นต่อองค์การบริการความช่ว

ยเหลือทางกฎหมายของรัฐพิหาร (Bihar State  Legal Services Authority) โดยอ้างถึงมาตรา 

376 ว่าด้วยการกระท าความผิดทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย 

ซ่ึงก าหนดการลงโทษในความผิดฐานล่วงเกินทางเพศและข่มขืนเอาไว้ ในที่สุดแล้ว 

สุนิตาก็ได้รับเงินชดเชยจ านวน 100,000 รูป ี(หรือราว  ๆ1,392 ดอลลาร์สหรัฐฯหรือราว  44,544 

บาท/1  เหรียญสหรฐัฯ  = 32 บาท) 

จากรัฐบาลของรัฐพิหารตามโครงการมอบเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซ่ึงจัดท าข้ึนในปี 

2557 แต่จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีใครถูกจับกุมเลยสักคน  

 

สุนิตายังคงต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมต่อไปด้วยความกล้าหาญ 

แมก้ารทารุณจะท าให้จิตใจเธอบอบช้ าแต่เธอก็ไม่ยอมให้มันแตกสลาย NDWM 
ช่วยให้เธอได้งานลูกจ้างท างานบ้านอีกงานหนึ่งและเธอสามารถเรียนจนจบการศึกษาตามมาตรฐ

านข้ัน 12  ได้ 

เธอพาชีวิตเดินหน้าต่อไปจนตอนนี้เธอกลายเป็นผู้น าลูกจ้างท างานบ้านที่เข้มแข็งคนหนึ่ง  

หลังจากอดทนต่อสู้มาหลายปี เมื่อเดือนมีนาคม 2562 

สุนิตาก็ได้รับการติดต่อจากกรมสอบสวนคดีอาญา (Criminal Investigation Department) 
เสนอแนะว่าใหน้ าคดเีข้าสู่การพิจารณาได้แล้วตามกฎหมายการคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการกระ

ท าความผิดทางเพศ (ซ่ึงประกาศใช้ในปี 2555 และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2562)    
แต่สุนิตารู้สึกว่าอะไรหลายอย่างในชีวิตส่วนตัวของเธอเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  
เธอจึงตัดสินใจไมเ่ดินหน้าเรื่องคดีต่อไป 

แม้แต่กับหญิงสาวที่กล้าหาญอย่างสุนิตาก็ยังรู้สึกอยู่บ่อยๆว่า 

ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมนั่นเอง      

 
ปญัหาทา้ทายและเสน้ทางขา้งหนา้   

นอกจากกระบวนการสืบสวนที่ยาวนานมากของทั้งต ารวจและศาลแล้ว 

สุนิตายังต้องทนทุกข์กับการล่วงล้ าก้ าเกินแบบฉาวโฉ่ที่เรียกว่า ‘การตรวจภายในด้วยสองนิ้ว’  

(การที่เจ้าหน้าที่ของทางการตรวจร่างกายและล่วงละเมิดช่องคลอดของเธอ)  อีกด้วย 

ในช่วงที่สุนิตาพักฟื้นอยู่ที่ศูนย์พักพิงของ  NDWM  
เธอยังถูกนายจ้างชายตามสะกดรอยด้วยโดยรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือหรือให้บริการใด เๆลย 

นับเป็นโชคดีที่สุนิตาไปพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงของ  NDWM ช่วยสามารถฟื้นตัวจากการทารุณได้  
แต่ถ้าเป็นที่บ้านพักเยาวชนของรัฐบาลซ่ึงบางครั้งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทารุณจะถูกส่งตัวไปพัก

แล้ว เธออาจพบการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืน 1 ก็ได้ 

เนื่องจากบ้านพักแห่งนี้มีช่ือฉาวโฉ่ด้านนี้อยู่ นี่เป็นเหตุผลที่ท าให้ NDWM 
ต้องเปิดศูนย์พักพิงขององค์กรข้ึนมาเองให้เป็นที่พักพิงของลูกจ้างท างานบ้านที่ถูกทารุณ    

 

ทั้ง NDWM  สมาคมผู้หญิงที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  (Self-Employed Women’s Association 

                                        
1ดกูรณตีวัอยา่งไดท้ีเ่ว็บไซตข์า่ว: https://www.aljazeera.com/indepth/features/tragedy-year-girls-raped-shelter-180731081743838.html และ  

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45124802 (accessed 5 January 2020). 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/tragedy-year-girls-raped-shelter-180731081743838.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45124802


 

 

 

[SEWA]) และองค์กรด้านสิทธิผู้หญิง 

แรงงานและเด็กอีกหลายแห่งในอินเดียต่างพบว่าเด็กและผู้หญิงจากกลุ่มชาติพันธ์ุ 

จากกลุ่มวรรณะและและรายได้ต่ า มักจะตกเป็นเหยื่อของการทารุณ 

การข่มขืนและการฆาตกรรมได้ง่าย   

บางครั้งก็มีการบันทึกความมหาโหดเหล่านี้แล้วเอาไปเผยแพร่หมุนเวียนทางอินเตอร์เน็ทหรือทางเท

ปวิดีโอด้วย   

ถึงแม้ว่าการท าร้ายร่างกายและการข่มขืนจะเป็นการการท าที่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของอิน

เดีย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เปน็เรื่องยากที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะไปแจ้งความกับต ารวจ 

ถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรสนับสนุนให้ไปแจ้งความได้  

ทั้งต ารวจและหรือผู้ท าความผิดรวมไปถึงครอบครัวของพวกนั้น 

ก็มักจะข่มขู่หรือไม่ก็จ่ายเงินใหผู้้ที่ตกเป็นเหยื่อถอนแจ้งความไปเสีย  

 

ดังนั้น NDWM และองค์กรอ่ืนๆที่ท างานด้านเด็ก ผู้หญิงและสิทธิมนุษยชนในอินเดียจึงมีขอแนะว่า 

 ควรตั้งศาลพิเศษแยกต่างหากเพื่อสอบสวนและฟ้องร้องด าเนินคดีข่มขืน  

 ควรตั้งหน่วยพิเศษข้ึนในสถานีต ารวจเพื่อท าคดีการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศ  

 ควรแตง่ตั้งต ารวจหญิงมาดูแลผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ (ทั้งเด็กหญิงและผู้หญิง) 

ในคดีการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศ   

 ควรจัดให้มีศูนย์พักพิงและบริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนและการล่

วงละมิดทางเพศ รวมทั้งความรุนแรงและการคุกคามรูปแบบอ่ืนๆด้วย   
 
 

สนุติายงัคงตอ่สูเ้พือ่ความเป็นธรรมตอ่ไปดว้ยความกลา้หาญ  แมก้ารทารณุจะท าใหจ้ติใจเธอบอบช า้ 
แตเ่ธอก็ไมย่อมใหม้นัแตกสลาย... 
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ซาบนีา คาตนุและ GKS, กกูอน, อนิเดยี   
 
เลา่เร ือ่งโดย อลซิาเบธ คมูาลลมับมั   
Gharelu Kaamgar Sangathan, กกูอน (GKS)  

 

 

 

 



 

 

 

 

การทารณุ   

  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 มีผู้พบร่างของซาบีนา 

คาตุนแขวนอยู่ท่ีบ้านพักของครอบครัวเบรีที่เมืองกูกอนในรัฐหรยาณาของอินเดยี  

ก่อนหน้าน้ัน ซาบีนาท างานเป็นลูกจ้างท างานบ้านเมื่ออายุ 14 ป ี

พ่อแม่ซาบีนามาจากเบงกอลตะวันตก 

พ่อเธอเคยท างานที่ราชสถานอยู่ระยะหนึ่งก่อนท่ีครอบครัวทั้งหมดจะย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้

านนาทปุระซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่ของครอบครัวเบร ี

ซาบีนาเป็นลูกคนเล็กและมีพี่ชายพี่สาวอย่างละคน 

พ่อและพี่ชายของเธอเป็นคนงานก่อสร้าง     

 
ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในทางปฏบิตัขิอง DWO    

  

ในวันที่พบศพของซาบีนาน้ัน 

ครอบครัวของเธอพยายามไปแจ้งความที่สถานีต ารวจแต่ถูกต ารวจไล่กลับไป 

ทั้งบ้านรู้สึกหดหู่มากเพราะไมรู่้จะไปท่ีไหนได้อีก 

ลูกจ้างท างานบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของ GKS 

(องค์กรลูกจ้างท างานบ้านในกูกอน ที่อยู่ติดกับกรุงนิวเดลี เมอืงหลวงของอินเดีย)   

เผอิญได้รับรู้สถานการณ์ของครอบครัวน้ีในขณะที่ก าลังแจกแผ่นพับในพื้นที่ใกล้ๆกัน

อยู่  และเกือบจะในเวลาเดียวกัน ญาติคนหนึ่งของซาบีนาก็ติดต่อกับ GKS 

ซึ่งไปหาครอบครัวของซาบีนาในวันรุ่งขึ้น  หลังจากหารือกันแล้ว ทีมกฎหมายของ 

GKS 

และสมาชิกสองคนในครอบครัวของซาบนีาก็ไปแจ้งความที่ส านักงานใหญ่ของต ารวจ

เลย หลังจากน้ัน จึงมีการน าศพของเธอไปท่ีโรงพยาบาลเพื่อท าการชันสูตรพลิกศพ    
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ในตอนแรก ทางต ารวจปฏิเสธที่จะให้รายงานผลการชันสูตรพลิกศพ GKS 

จึงไประดมลูกจ้างท างานบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มอยู่ที่โรงพยาบาลเรียกร้องให้มอบรายงานฯมา  

โดย GKS และสมาชิกองค์กรบอกว่าถ้าต ารวจไม่ยอมให้รายงาน พวกเขาก็จะไม่ยอมรับศพกลับไป  

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เลยต้องยอมให้รายงานแก่ครอบครัวของซาบีนา 

รายงานฉบับนี้บอกว่าซาบีนาตายเพราะขาดอากาศหายใจแต่ไม่ไดเ้อ่ยถึงการทารุณ  ทั้ง GKS 

และครอบครัวต่างก็ไม่เชื่อรายงานดังกล่าวเพราะครอบครัวของซาบีนาบอกว่าเท้าของซาบีนาแตะอ

ยู่ที่พื้นตอนพบศพแขวนอยู่ 

ที่ใบหน้าและล าคอก็มีร่องรอยการบาดเจ็บซ่ึงชี้ให้เห็นว่ามีการท าร้ายร่างกาย 

เนื่องจากการประท้วงที่โรงพยาบาล ท าใหน้ักกิจกรรมสองคนของ GKS 

ถูกแกล้งตั้งข้อหาว่าเป็นอันธพาลก่อความรุนแรงและถูกกักตัวไว้พักหนึ่งก่อนที่จะได้รับการปล่อย

ตัวตอนเที่ยงคืน  

GKS 

ยื่นค าร้องเรียนต่อศาลแขวงและเรียกร้องให้ท าการชันสูตรพลิกศพอีกครั้งที่โรงพยาบาลอีกแห่งชื่

อ ปักกีรูตัก (PGI Rohtak) ที่หรยาณา   

ศาลแขวงตกลงและออกค าส่ังให้ต ารวจท าการชันสูตรพลิกศพใหม่ในทันที 

ในขณะเดียวกันครอบครัวเบรีก็เสนอเงินให้ครอบครัวของซาบีนา    300,000 รูป ี (ราว  ๆ 4,178 

ดอลลาร์สหรัฐฯหรือ133,696 บาท/1 ดอลลาร์ = 32 บาท) 

ถ้าพวกเขายอมยุติการสอบถามหาสาเหตุการตายของซาบีนา 

แต่ครอบครัวซาบีนาปฏิเสธเงินดังกล่าวและเรียกร้องขอความเป็นธรรมเต็มรูปแบบให้แก่ซาบีนาเพ

ราะรายงานการชันสูตรพลิกศพครั้งที่สองนั้นต่างจากครั้งแรกและยืนยันข้อสงสัยของครอบครัวที่ว่

ามีการล่วงละเมิดทางเพศกับร่างกายของซาบีนา  จากนั้น GKS 

ก็เรียกร้องให้ต ารวจสอบสวนครอบครัวเบรี มีการน าเลือดของผู้ต้องสงสัยส่ีคนไปตรวจดีเอ็นเอ 

ได้แก่ ผู้เป็นพ่อ ลูกชายสองคนและคนขับรถ  

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา  GKS  

เดินหน้าติดต่อหาหน่วยงานรัฐบาลหลากหลายแห่งเพื่อเรียกร้องให้ท าการสอบสวนคดีให้ละเอียดค

รบถ้วนและทันเวลา โดยไปหาคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็กแห่งชาติ (NCPCR), 



 

 

คณะกรรมการกิจการสตรีแห่งชาติ  (NCW), ผู้บัญชาการต ารวจ, 

ประธานคณะกรรมการเพื่อชนกลุ่มน้อยในกรุงเดลี 

และต ารวจระดับต่างๆรวมไปถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติและสมาชิกของเทศบาลเมืองกูกอน 

(Municipal Corporation of Gurgaon)  ในที่สุด เวทีระดับชาติเพื่อลูกจ้างท างานบ้าน (National 

Platform for Domestic Workers) 

ก็จัดให้มีการไต่สวนสาธารณะข้ึนเพื่อรับฟังคดีของซาบีนาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  ทั้งนี้ 

ศรีละลิธา กุมารัมเนกลัม 

ประธานของคณะกรรมการกิจการสตรีแห่งชาติซ่ึงเป็นสมาชิกคณะลูกขุนของการรับฟังครั้งนี้กล่า

วว่า จะพิจารณาคดีพิเศษนี้อย่างจริงจังและด าเนินการที่เห็นว่าจ าเป็น    

แต่ก็ยังไม่มีการส่งรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ครอบครัวของซาบีนา   ดังนั้น  GKS 

จึงต้องไปหาหน่วยงานต่างๆของรัฐเพื่อเรียกร้องให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวออกมา 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 GKS ช่วยให้พี่ชายของซาบีนายื่นแบบฟอร์มค าร้อง 

(ตามสิทธิการรับรู้ข่าวสาร) 

กับอธิบดีกรมต ารวจของรัฐหรยาณาเพื่อรับทราบผลการสอบสวนของต ารวจและรายงานการตรว

จสอบดีเอ็นเอ    ในเดือนมกราคม 2559 

มีการยื่นหมายค าร้องต่อศาลสูงของเมืองจัณฑีครห์ใหส้ านักสืบสวนกลาง (Central Bureau of 

Investigation) เข้ามาท าการสืบสวน 

เนื่องจากไม่สามารถยอมรับความล่าช้าของการเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสต

ร์ของการชันสูตรพลิกศพครั้งที่สองได้ หลังจากใช้ความพยายามกันมาทุกวิถีทางแล้ว 

ในเดือนธันวาคม 2559 ครอบครัวของซาบีนาและ GKS ก็ได้รับรายงานข้อมูลแรก (First 

Information Report) ในที่สุด รายงานฉบับนี้ระบุชัดเจนว่า 

ตัวอย่างดีเอ็นจากตัวอย่างคราบน้ าอสุจิของผู้ต้องหาที่ชื่ออปูร์วา 

เบรีซ่ึงเป็นลูกชายคนหนึ่งของครอบครัวเบรีและโอม ประกาชที่เป็นคนขับรถของครอบครัว 

ตรงกับตัวอย่างคราบอสุจิที่ช่องคลอดซ่ึงเก็บมาจากศพของซาบีนา 

ผลการตรวจจึงพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้ท าการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 

โดยเหตุที่ซาบีนาเป็นผู้เยาว์ 

การตั้งข้อหาจึงเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการกระท าความผิดทางเพศปี 2555   

 
 

เมื่อต ารวจออกหมายจับอปูร์วา เบรีและโอมประกาชในเดือนมกราคม 2560  น้ัน 

ทั้งสองคนก็หนีออกนอกประเทศไปแล้ว  ต่อมาในเดือนมีนาคมปี 2560  

ก็มีคนมากล่อมให้ครอบครัวของซาบีนาถอนค าฟ้องแลกกับการรับเงิน 800,000 รปูี 

(ราวๆ 11,140 ดอลลาร์สหรัฐฯหรอื 378,760 บาท/1ดอลลาร ์ = 34 บาท) แต่ในวันที่ 

29 มีนาคม 2560 ผู้พิพากษาของศาลสูงของเมืองจัณฑีครหก็์ปฏิเสธการถอนค าฟ้อง  

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 



 

 

ในขณะที่ทนายความพากันประท้วงการปฏิเสธของศาล  

ผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งกลับท าให้ผู้คนตกตะลึงไปตามๆกันด้วยการรับการถอนฟ้อง  

GKS จึงย่ืนฟ้องคดีให้ศาลทบทวนการยกฟ้องคดี  

เนื่องจากผู้ต้องสงสัยท้ังสองคนหนีออกจากอินเดียไปแล้ว GKS 

จึงติดต่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอค าแนะน า 

กระทรวงฯแจ้งว่าไมส่ามารถท าอะไรไดห้ากไม่มีค าสั่งจากศาล ได้ยินแบบน้ีเข้า GKS 

จึงไปย่ืนฟ้องคดีต่อศาลในนามขององค์กรอีกครั้งหนึ่ง ในเดือนเมษายน 2561 

ศาลออกประกาศใหโ้อมประกาชซึ่งเป็นลูกจ้างท างานบ้านของครอบครัวเบรีเป็นคนที่ศา

ลสั่งให้เป็นผู้กระท าความผิด ไม่ใช่อปูรว์า เบรี      

 

GKS ยังคงผลักดันให้ศาลพิจารณาคดตี่อไป 

ศาลสูงของเมืองจัณฑีครห์จึงตอ้งจัดใหม้กีารก าหนดว่าจะพิจารณาคดีในวันที่ 18 

มีนาคม 2562 แต่จนถึงวันน้ี 

คดีก็ยังไม่ปรากฏอยู่ในรายการการพิจารณาของศาลแต่อย่างใด แม้ในขณะน้ี 

ทนายความของ GKS 

ก็ยังพยายามผลักดันศาลให้เปิดการพิจารณาคดีเพื่อจะได้สอบถามสาเหตุที่ไม่ออกประ

กาศให้อปูร์วา เบรีเปน็คนที่ศาลสั่งให้เป็นผู้กระท าความผิด แม้เวลาก็ผ่านไปตั้งห้าปีแล้ว 

ก็ยังไม่มีใครถูกจับกุมเลยสักคน    

ครอบครัวเบรีเป็นผู้มอีิทธิพลมาก 

จึงอาจจะติดสินบนให้ต ารวจยุติหรือถ่วงเวลาการสอบสวนก็ได้  

ชาวบ้านท่ีน่ันเองก็พากันปิดปากเงียบ ท าให้ GKS 

ไม่สามารถหาข้อมูลเก่ียวกับครอบครัวน้ันได้  

ฝ่ายสืบสวนของต ารวจก็มีทีท่าเป็นปรปักษ์กับครอบครัวของซาบีนาและ GKS   

รายงานฉบับแรกของต ารวจเป็นความเทจ็ และ GKS 

กับครอบครัวของผู้ทีต่กเป็นเหยื่อต้องใช้ความอุตสาหะอย่างมากตลอดเวลากว่าหา้ปี 

ที่จะเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างเหมาะสมตามที่ควรจะท าและเปิดเผยรายงานผลการ

ชันสูตรพลิกศพครั้งที่สองกับรายงานผลการวิเคราะหด์ีเอ็นออกมา  

 

ปญัหาทา้ทายและเสน้ทางขา้งหนา้   

ประสบการณ์ที ่ GKS ได้รับมาแสดงให้เหน็ว่า 

การจะผลักดันให้คดีเดินหน้าไปได้น้ันจะต้องคอยกดดันทั้งต ารวจ 

ศาลและกระทรวงทบวงกรมต่างๆของรฐับาลทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ     

น่าเสียดายท่ีคนธรรมดาไม่สามารถย่ืนค าร้องเรียนตามกฎหมายป้องกันการทุจริตคอรัป

ชั่นได้ง่ายๆเพราะทางการจะไม่ด าเนินการใดๆหากไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมชัดเจนและ

กระบวนการก็กินเวลามากด้วย นอกจากน้ี 



 

 

หากข้อร้องเรียนไม่ได้รับการประกาศให้เป็นคดีคอรัปชั่น 

ผู้ที่ย่ืนค าร้องก็อาจจะถูกฟ้องและกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท าผิดเสียเอง   

GKS มองว่าคดีของซาบีนาที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าน้ี ชี้ให้เห็นปัญหารากเหง้าของกฎหมาย 

(ห้ามและควบคุม) แรงงานเด็ก 

เนื่องจากกฎหมายฉบับน้ีห้ามการน าแรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 14 

ปีมาเป็นลูกจ้างท างานบ้านเท่าน้ัน แต่ผู้เยาว์ที่อายุระหว่าง 14-18 ปีถือเป็นเยาวชน 

ซึ่งจะมีขอ้ห้ามจ าเพาะไม่ให้เยาวชนท างานที่อันตรายบางประเภทเท่าน้ัน 

แต่งานบ้านไม่ถือเป็น ‘งานท่ีอันตราย’ ส าหรับเยาวชน ดังน้ันเยาวชนอายุระหว่าง 14-

18 ปีจึงสามารถรับจา้งเป็นลูกจ้างท างานบ้านได ้  

ปัญหาอีกอย่างหน่ึงเป็นเรื่องของการไม่บงัคับใช้กฎหมาย 

ผู้ตรวจแรงงานสามารถไปตรวจโรงงานหรือสถานที่ท างานที่เป็นทางการได้ 

แล้วหากพบการละเมิดกฎหมาย ก็สามารถยึดใบอนุญาตขอโรงงานหรอืบริษัทได้ 

แต่กลับไม่มีผู้ตรวจแรงงานไปตรวจการจา้งแรงงานเด็กตามบา้นส่วนตัว ด้วยเหตุนี ้

การใช้แรงงานเด็กในงานบ้านของอินเดียจึงยังคงมีอยู่อย่างแพร่หลาย  



 

 

 

  ภาพโดย GKS 

 

GKS 

มีความเชื่อหนักแน่นว่าเด็กต้องมีสิทธิได้รบัการศึกษาและควรห้ามการน าเด็กและเยาวชน

อายุต่ ากว่า 18 ปีไปท างานบ้าน ซึ่งควรจะจัดให้เป็นงานอนัตรายส าหรับผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 

18 ปี รวมทั้งควรจะมีกฎหมายและนโยบายแยกต่างหากส าหรับป้องกันลูกจ้างท างานบ้าน 

ก าหนดเงื่อนไขการจ้างงานและสวัสดิการ 

และยอมรับสิทธิของพวกเขาด้วยการออกระเบียบและมาตรการทางปฏิบัติให้ชัดเจน 

รวมถึงการตรวจแรงงานในครัวเรือนส่วนตัวที่ลูกจ้างท างานบ้านท างานอยู่ด้วย     

GKS เห็นพ้องกับ NDWM (ขบวนการแห่งชาติเพื่อลูกจ้างท างานบ้าน) 

ที่จะสนับสนุนให้มีการจัดตัง้ศาลพิเศษและหน่วยงานต ารวจแยกต่างหาก 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจหญิงท าคดีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเดก็และผู้หญิง 

รวมไปถึงเด็กและผู้หญิงทีท างานบ้านด้วย 

การมีหน่วยงานอิสระและมีลักษณะพิเศษส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของการล่วงละเมดิทางเพ

ศดังกล่าวซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 

จะช่วยให้กระบวนการสืบสวนและอ านวยความยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากกว่า

ที่เป็นอยู่   

ข้อบกพร่องในเชิงสถาบันอีกอย่างหน่ึงซึ่งจ าเป็นต้องได้รับแก้ไขก็คือบรรดาคณะกรรมกา

รแห่งชาติทั้งหลายที่มีอยู่ในทุกวันน้ี เช่น  

คณะกรรมการคุม้ครองสิทธิเด็กแห่งชาตแิละคณะกรรมการกิจการสตรีแห่งชาติ  

ล้วนท าได้แค่เป็นองค์กรที่ปรึกษาให้แก่รัฐบาลแต่ไม่มีอ านาจหน้าท่ีหรืออ านาจของสถาบั

นที่จะสั่งให้กระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลกระท าการใดๆได้ 

คณะกรรมการดงักล่าวควรได้รับอ านาจมากขึ้นเพื่อให้สามารถออกค าสั่งไดแ้ละการก ากับ

ดูแลของคณะกรรมการก็ควรมีผลให้ต้องปฏิบัติตามด้วย เช่น 

เมื่อคณะกรรมการขอค าตอบจากหน่วยงานรัฐบาลแต่ไม่ได้รับค าตอบ 

   



 

 

คณะกรรมการก็ควรจะมอี านาจสั่งให้หน่วยงานท่ีว่าน้ันมาพบคณะกรรมการเพื่อให้ค าอธิบ

าย เป็นต้น   

 

... ผูเ้ยาวท์ ีอ่ายรุะหวา่ง 14-18 ปีถอืเป็นเยาวชน 
ซึง่จะมขีอ้กฎหมายจ าเพาะหา้มไมใ่หเ้ยาวชนท างานทีอ่นัตรายบางประเภท 

แตง่านบา้นไมถ่อืเป็น ‘งานทีอ่นัตราย’ ส าหรบัเยาวชน ดงัน ัน้เยาวชนอายรุะหวา่ง 
14-18 ปีจงึสามารถรบัจา้งเป็นลกูจา้งท างานบา้นได ้
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สหภาพลกูจา้งหญงิท างานบา้นแหง่ชาติ (NDWWU) 
 

 

 

 

สหภาพลูกจ้างหญิงท างานบ้านแห่งชาติ (NDWWU) ให้ความช่วยเหลือแก่อันวารา 

เบกอม อายุ 35 ปี จนได้รับเงินค่าจ้างค้างจ่ายสามเดือนจากนายจ้างชายชื่อจิฮัด 

ด้วยปฏิบัติการกลุ่มแบบจัดตรงและเร่งด่วนของลูกจ้างท างานบ้าน       

 

การทารณุ 

  

อันวาราท างานเป็นลูกจ้างท างานบ้านแบบไม่เต็มเวลาให้แก่ครอบครัวของจิฮัดในเขต

แดมราของกรุงธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศ ตั้งแต่เดือนสงิหาคมถึงตุลาคม 2561 

ตอนแรกนายจ้างของเธอตกลงว่าจะจ่ายค่าจ้างให้เดือนละ 1,200 ตากา (ราว 14 

ดอลลาร์สหรฐัฯหรือ 434 บาท/1 ดอลลาร์ = 31 บาท) ส าหรบังานน้ี 

แต่เขากลับบังคับให้เธอท าความสะอาดและซักผ้าแบบเต็มเวลาในอัตราค่าจ้างเท่าเดิม 

แล้วยังไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้เลยตลอดเวลาสามเดือนท่ีท างานให้   

  

เมื่อต้นเดอืนตุลาคมปี 2561 
อันวาราเผอิญท าแก้วเครื่องดืม่ตกแตกระหว่างการล้างชามหลังอาหารมื้อเช้า 
นายจ้างของเธอโกรธสุดขีด 



 

 

เขาไล่เธอออกจากงานเดี๋ยวน้ันเลยโดยไม่จ่ายค่าจ้างใหแ้ละใช้ความรุนแรงกับเธอด้ว
ย โดยเธอถูกเขาทุบตีอย่างหนักอยู่นานเกือบสามนาที ทั้งตบและทุบตีที่ก้น 
ทึ้งผมและลากตัวเธอจากชั้นสามลงมาที่พื้นข้างล่าง แล้วไล่เธอออกจากอะพาร์ตเมนต์ 
ส่งผลให้อันวาราปวดทั้งที่หัวและเจ็บไปหมดทั้งเนื้อตัว   
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หลังจากเกิดเหตุแลว้ อันวาราซ่ึงเป็นสมาชิกของ NDWWU ก็ไปพบกบัคุณชาฮินูร ์

เบกอมทีเ่ป็นเลขานุการองค์กรของเขตแดมรา  พอวันรุง่ข้ึน ลูกจ้างท างานบ้าน 50 

คนในเขตแดมราก็ระดมก าลังกันมาช่วยอันวารา 

ทั้งหมดพากันไปทีบ่้านขแงอดีตนายจ้างของเธอและเรียกร้องให้เขาจ่ายค่าจ้างทีค่้างอยู่ใ

ห้แก่อันวารา  นายจ้างออกอาการวิตกหลังจากเห็นกลุ่มลูกจ้างท างานบา้นในสังกัดของ 

NDWWU และยอมจ่ายค่าจ้างให้ตามจ านวนที่ค้างทนัท ี

แต่ก็ไม่วายหักค่าแกว้แตกไปเป็นเงนิ 20 ตากาจนได้    

 
ปญัหาทา้ทายและเสน้ทางขา้งหนา้   

 

จากประสบการณ์ของสหภาพฯ ลูกจ้างท างานบ้านในบังกลาเทศเกือบทั้ง 100 

เปอรเ์ซ็นต์เป็นผู้หญิงที่ล้วนมปีัญหาอย่างเดียวกัน 

เรื่องราวที่น ามาเล่านีแ้สดงให้เห็นวิธีการทีลู่กจ้างท างานบ้านตกเป็นเหยื่อของการใช้ความ

รุนแรงทางกาย และทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากเพศสภาพของการเป็นผู้หญิง 

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะทารุณผู้หญิงด้วยการท าร้ายร่างกาย 

การเอาเปรียบทางเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มชัว่โมงการท างานให้แต่ไม่เพิ่มค่าจ้างและการชะ

ลอหรือระงับการจ่ายค่าจ้างให้ เป็นต้น      

ในบังกลาเทศมีกฎหมายหลายฉบับที่จะใช้ปราบปรามการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิ

ดลูกจ้างท างานบ้านได้ ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานป ี 2549 

ซ่ึงได้รับการแก้ไขปรบัปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ในปี 2561 

กฎหมายป้องกันการกดข่ีผู้หญิงและเด็กป ี 2543 

และกฎหมายการจ้างแรงงานจากต่างประเทศและการย้ายถิ่นปี 2556     

นอกจากนี้ 

ยังมีการประกาศใช้นโยบายการใหค้วามคุม้ครองและสวัสดิการแก่ลูกจ้างท างานบ้านในปี 

2558 และในป ี 2552 

ศาลฎีกาได้ออกแนวทางว่าด้วยนโยบายการขจัดและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ  

แต่กฎหมายแรงงานของปี 2549 

ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้บทบัญญัติของกฎหมายครอบคลุมไปถงึลูกจ้างท างานบ้

านด้วย ด้วยเหตุนี ้จึงไม่สามารถน าทั้งนโยบายการคุ้มครองลูกจา้งท างานบ้านของปี 2558 

และแนวทางการต่อตา้นการล่วงละเมิดทางเพศของปี 2552 ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้    

NDWWU เชื่อมั่นในพลังของการรวมตัวกัน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา 

สหภาพของลูกจ้างท างานบ้านแห่งนี้ได้จัดกิจกรรมการรวมตัวกันของลูกจ้างท างานบ้านใ

นหลายๆพื้นที่ของกรงุธากาและตามเมืองอ่ืนๆในบังกลาเทศมาโดยตลอด 

และมีการจัดให้ลูกจ้างท างานบา้นบางส่วนได้รับการอบรมในเรือ่งการสร้างเครือข่ายและก

ารรวมตัวกนั 

รวมทั้งในเรื่องความรนุแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพและวิธีการป้องกันแก้ไขความรนุแรง



 

 

ดังกล่าวด้วย   NDWWU 

อยากแสดงให้เห็นพลังของการรวมตัวกันด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมปฏบิัติการโดยตรงเลย 

เมื่อลูกจ้างท างานบ้านมีปัญหากบันายจ้าง 

การสร้างเครือข่ายอย่างรวดเร็วในหมู่ลูกจ้างท างานบ้าน 

ส่งผลให้นายจ้างต้องเผชิญหน้ากับลูกจ้างท างานบ้านทีเ่ป็นสมาชิกของสหภาพกลุ่มใหญ่ 

โดยปกติ นายจ้างจะรู้สึกกลัวเวลาเห็นสหภาพฯมาพร้อมกับลกูจ้างท างานบ้านกลุ่มใหญ ่

ท าให้พวกเขายอมพูดคุยและรบัฟัง 

เป็นการสร้างแรงกดดันให้นายจ้างยอมเจรจาต่อรองและรบัข้อเรียกร้องที่เป็นธรรม      

NDWWU 

พบว่ายุทธศาสตรก์ารรวมตัวกันและสร้างเครือข่ายใช้ได้ผลดีในหลายๆกรณีเนื่องจากผลข

องการเจรจาต่อรองหลายครั้งมักเป็นไปในทิศทางทีเ่อ้ือให้คนงานได้รับความเปน็ธรรม 

ส่วนทางเลือกที่เป็นการฟ้องร้องด าเนินคดีนั้น ต้องใช้เวลาและมคี่าใช้จ่ายมาก 

ลูกจ้างท างานบ้านที่ตกเป็นเหยื่อมักจะต้องจ่ายค่าเดินทางและไม่ไดค้่าจ้างอยู่บ่อยๆเวลาต้อ

งไปให้การต่อศาล และผลสุดท้ายแล้ว ก็ไม่แน่ว่าพวกเธอจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ 

ดังนั้น NDWWU 

จึงเลือกที่จะใช้ปฏบิัติการกลุ่มเพื่อแกป้ัญหาโดยตรงระหวา่งลูกจ้างท างานบ้านและนายจ้า

งของพวกเธอมากกว่า และเมื่อไรก็ตามที่สามารถท าได้ 

ก็จะใช้วิธีติเพื่อก่อให้นายจ้างเกิดความละอาย (Blame and Shame) 

จนต้องยอมท าตามข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมของลูกจ้างท างานบา้น     

 

 
ลกูจา้งท างานบา้นในบงักลาเทศเกอืบท ัง้ 100 
เปอรเ์ซ็นตเ์ป็นผูห้ญงิและพวกเธอก็ตอ้งเผชญิกบัปญัหาแบบเดยีวกบัอนัวารา 
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มารยีาและ SKDWA, คเูวตซติ,ี คเูวต   

 

เลา่เรือ่งโดย แมรี ่แอนน ์อะบนุดา, ประธานผู้กอ่ตัง้   

สมาคมสงเคราะห์ลกูจ้างท างานบา้นในคเูวต   (SKDWA) 
 
 

 

https://Unsplash.com/photos/I4vDYnveIbs [โทนี ่หยาง] 

 

การทารณุ    
 

มารียา (ไม่ใช่ช่ือจริง) 

เป็นลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติที่มาจากเมืองซัมบวงกาบนเกาะมินดาเนาในประเทศฟิ

ลิปปินส์ 

เธอเริ่มไปท างานต่างประเทศเป็นลูกจ้างท างานบ้านในคูเวตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 

2560 เมื่ออายุได้ 32 ปี โดยท างานกับครอบครัวที่อยู่กันสามคนคือ 

สามีกับภรรยาและลกูสาวอายุ 13 ปีอีกคนหนึ่ง  

ชะตากรรมของมารยีาก็ไม่ต่างจากลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติอื่นอีกมากมายที่ไปท าง

านในประเทศแถบอ่าว (อาหรับ) ที่ต้องถูกข่มเหง คุมขงัทุบตีทุกวัน 

ทั้งยังไม่ได้รับค่าจ้างเต็มจ านวนอีกด้วย     

  

ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน 

นายจ้างหญิงของมารียาน าตราสัญลักษณ์ปลอมของต ารวจหญิงคูเวตมาให้เธอดู 

แสร้งท าเป็นว่าท างานเป็นต ารวจหญิงแมว้่าครอบครัวน้ีจะไมใ่ช่คนคูเวตก็ตาม  

เธอเริ่มถูกท าทารุณเมื่อนายจ้างทั้งสองพบรูปของลูกสาวของพวกเขาในกระเป๋าสตางค์

ของมารียา ทั้งสองกล่าวหาว่าเธอเป็นพวกมีความใคร่ในเด็ก (Paedophile) 

และสงสัยว่าเธอจะลว่งละเมิดทางเพศลูกสาวของพวกเขา 



 

 

โดยนายจ้างหญิงบังคับให้เธอยอมรับว่ามีเจตนาไม่ดตี่อลูกสาวของนางต่อหน้ากล้องวิ

ดีโอ ทั้งยังบอกมารียาอีกว่าจะส่งวิดีโอน้ันไปให้ต ารวจแล้วเธอจะต้องถูกแขวนคอด้วย       

 

มารียาหวาดกลัวมากเสียจนไม่กล้าขัดขืนค าสั่งของนายจ้างเพราะคิดว่านางเป็นต ารวจ
หญิงจริงๆ วันรุ่งขึ้น 
ความเครียดท าให้มารียาลืมล้างน้ ายาล้างจานออกจากกาน้ าชาก่อนจะน าไปชงชา 
เธอก็ถูกนายจ้างหญิงกล่าวหาอีกว่าพยายามจะฆ่านาง 
จึงถูกบังคับให้ดื่มทั้งน้ าชาผสมน้ ายาล้างจานจากกาใบน้ันกับน้ ายาล้างจานอีกขวดหน่ึ
ง นับแต่นั้นมา มารียาก็ถูกนายจ้างทุบตีท าร้ายเป็นประจ าทุกวันด้วยเตารีดบ้าง 
กรรไกรบ้าง ปืนยิงกาวบ้าง มีดและไม้เท้าบ้าง 
นายจ้างของเธอยังบังคับจับเธอตัดผมจนเกิดแผลบาดเจ็บที่หนังศีรษะแล้วใชน้้ าส้มสาย
ชูราดที่แผลน้ันอีก    



 

 

 
           ผูน้ าลกูจา้งท างานบา้นขา้มชาตชิาวฟิลปิปินสจ์ากหลากหลายแหง่เขา้รว่มการประชุมใหญป่ระจ าปีเมือ่เดอืนธนัวาคม 2562  ภาพโดย IDWF 
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วันหนึ่ง นายจ้างใช้ไม้เท้าตีมารียาอย่างแรงจนเธอรู้สึกว่าคงจะตายเสียแล้ว 

ตอนนั้นเองที่เธอตัดสินใจว่าต้องหาคนช่วยเสียทีโดยการใช้แท็บเลตของลูกสาวนายจ้างโพสต์วิดีโอข้ึ

นบนเฟซบุ๊ก  แล้ววิดีโอของเธอก็ไปสะดุดใจคนของสมาคมสงเคราะห์ลูกจ้างท างานบ้านในคูเวต 

(SKDWA) เข้า พวกเขาไปร้องขอความช่วยเหลือจากสถานทูตฟิลิปปินส์ 

เมื่อสถานทูตส่งตัวแทนไปเยือนบ้านที่มารียาท างานอยู่ นายจ้างปฏิเสธว่าไม่มีการทารุณอะไร 

ยิ่งท าให้มารียากลัวมากจนไม่กล้าที่จะออกจากบ้านที่ท าร้ายเธอ  ต่อมาในเดือนเมษายน 2561 

สถานทูตจึงไปแจ้งความต่อต ารวจคูเวตเพื่อให้น าตัวมารียาไปสอบสวนที่สถานีต ารวจ  

  

ตลอดเวลาที่อยู่ที่สถานีต ารวจ มารียาปิดปากเงียบจนกระทั่งแอนน์ซึ่งเป็นผู้น าของ SKDWA 

ไปพบกับเธอ 

ถึงได้รู้ว่าบาดแผลฟกช้ าด าเขียวของเธอนั้นอยู่ใต้ผ้าพันคอและเส้ือผ้าเพราะตอนที่ถูกทุบตี 

มารียาไม่ได้ยกแขนข้ึนปัดป้อง แอนน์ขอร้องต ารวจว่าให้เธอได้คุยกับมารียาเป็นการส่วนตัวก่อน 

ตอนนั้นเองที่ท าให้มารียายอมบอกว่าเป็นห่วงเรื่องคลิปวิดีโอที่นายจ้างถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านั้น 

ทนายความช่วยยืนยันให้เธอมั่นใจว่านายจ้างไม่สามารถน าคลิปดังกล่าวมาเอาผิดเธอได้ 

ในทางตรงกันข้าม คลิปนั้นจะเป็นหลักฐานน าตัวนายจ้างไปข้ึนศาลได้ 

หลังจากติดต่อส่ือสารกันอยู่เดือนหนึ่ง 

ในที่สุดมารียาก็ยอมแจ้งความกับต ารวจคูเวตและท าหนังสือมอบอ านาจให้ทนายความจากสถานทูตฟิ

ลิปปินส์เป็นตัวแทนของเธอในกระบวนการทางศาลของคูเวตเพื่อให้เธอสามารถกลับบ้านได้  

 

แต่จนถึงทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีข่าวคราวของคดีนี้เลย มารียาได้กลับบ้านแล้วก็จริง 

แต่การทารุณที่ได้รับมาส่งผลกระทบเป็นความบอบช้ าทางใจให้เธออย่างมากถึงขนาดว่า 

พอได้กลิ่นน้ ายาล้างจานเมื่อใด เธอจะต้องอาเจียนเมื่อนั้น    

 

ปญัหาทา้ทาย 
 

การท าร้ายร่างกายและการข่มขืนมีบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายอาญาของคูเวต 

และการจ้างลูกจ้างท างานบ้านจากประเทศอ่ืนก็อยู่ใต้การควบคุมของกฎหมายการเข้าเมืองและกฎหมา

   



 

 

ยแรงงาน โดยกฎหมายฉบับที่  68 ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างท างานบ้านของปี 2558 

บัญญัติห้ามการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของลูกจ้างท างานบ้าน     

 

SKDWA พบว่าโดยปกติต ารวจคูเวตจะรับแจ้งความเรื่องการทารุณลูกจ้างท างานบ้านไว้ 

แตก่็ไม่ค่อยมีใครไปแจ้งความเพราะมีปัญหาเรื่องภาษา การข่มขู่และความลังเลของ 

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่จะไปแจ้งความเนื่องจากนายจ้างของพวกเธอและต ารวจอยู่ในชุมชนที่มีความสัมพัน

ธ์กันใกล้ชิด และนายต ารวจพวกนั้นอาจเป็นญาติของผู้กระท าความผิดก็ได้   
 

เหตุผลอีกประการที่ท าให้ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติอย่างมารียาลังเลที่จะไปแจ้งความเรื่องการใช้ค

วามรุนแรงและการล่วงละเมิดก็คือ กฎหมายการเข้าเมืองของคูเวตกับของประเทศอ่ืนๆอีกหลายแห่ง 

จะห้ามแรงงานข้ามชาตไิม่ให้ทิ้งงานของนายจ้างของพวกเธอไปหางานใหม่โดยปราศความยินยอมขอ

งนายจา้งคนเดิม ถึงแม้ว่านายจ้างคนนี้จะทารุณพวกเธอก็ตาม    
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เบบี้ เจน อลัลสัและ FADWU, เกาลูน, ฮ่องกง    
 

เลา่เรือ่งโดย แคม ิเหลา่     

สหพนัธส์หภาพลกูจา้งท างานบา้นชาวเอเชยีแหง่ฮอ่งกง (FADWU) 

 

 

เบบี ้เจน อลัลสัและผูน้ าของ FADWU หลงัจากไปใหก้ารตอ่ศาลแรงงานพเิศษในวนัที ่18 เมษายน  (ภาพโดย FADWU) 

 

การทารณุ  
  

เบบี้ เจน อัลลัสเป็นลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์ อายุ 38 ป ี

นายจ้างหญิงชื่อจามลิจ้างเธอให้ท างานตัง้แต่ปี 2560 และไล่เธอออกตอนต้นปี 2562  

การท างานให้ครอบครัวของจามิลเป็นงานหนักมาก เบบี ้

เจนต้องดูแลผู้ใหญห่้าคนกับพ่อของจามิลท่ีเจ็บป่วยเรื้อรังอกีคนหนึ่ง 

นายจ้างไม่ได้จัดหาที่พักและอาหารการกินที่เหมาะสมให้เธอตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้า

งงาน แต่ให้กินอาหารเหลือๆหรือไม่ก็ขนมปังกรอบ 

ส่วนที่พักเธอต้องนอนเตียงพับในห้องเก็บของหลังบันไดบ้าน     

 

เบบี้ 

เจนไม่ไดม้ีวันหยุดพักเต็มวันทุกสัปดาห์เพราะตอ้งเอาวันดังกล่าวไปพาสุนัขออกไปเดิน

เล่น ท าความสะอาดบ้านและรับใช้คนในบ้าน แม้ว่าตามมาตรา 2 และ 17 

ของกฎหมายการจ้างแรงงาน (Employment Ordinance) 

ของฮ่องกงจะก าหนดว่าลูกจ้างจะต้องมวีนัหยุดพักหน่ึงวันเต็มๆทุกเจ็ดวัน 

และวันพักหน่ึงวันน้ันหมายความถึงช่วงเวลา 24 ชั่วโมงตดิต่อกัน 

แต่นายจ้างจ านวนมากมักละเมิดกฎหมายข้อน้ี 

โดยการขอให้ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติเตรียมอาหารเช้าให้ในวันอาทิตย์หรือวันหยุ



 

 

ดพักวันอื่นก่อนที่จะออกไปข้างนอก 

และก าหนดให้กลับถึงบ้านตอนหกหรือเจด็โมงเย็นเพื่อมาท าความสะอาดบ้านอีก    

เมื่อเดอืนมกราคม 2562 เบบี้ เจนไปหาหมอหลังจากรู้สึกไม่ค่อยสบายมาระยะหน่ึงแล้ว 

หมอวินิจฉัยว่าเธอเปน็มะเร็งปากมดลูก (Stage-three cervical 

cancer)ระยะที่สามและออกใบรับรองแพทย์ให้เธอลาป่วยได้สามสัปดาห์ 

พอบอกนายจ้างให้รับรู้เท่าน้ัน 

นายจ้างก็ไล่เธอออกและให้จดหมายบอกเลิกจ้างโดยระบุเหตผุลการเลิกจ้างว่า 

‘แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก’    
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การเสียงานนี้ไปหมายถึงเบบี้ 

เจนต้องเสียสิทธิทุกอย่างที่เธอได้รับในฐานะลูกจ้างท างานบ้านชาวฟิลิปปินส์ในฮ่องกง 

อย่างแรกก็คือต้องเสียสิทธิลาป่วยซ่ึงเธอมีสิทธิตามกฎหมายการจ้าแรงงาน (มาตรา 33, หมวดที่ 57) 

ประการที่สอง 

เธอต้องเสียสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีในช่วงเวลาที่มีการจ้างงานอยู่ตามข้อก าหนดในสั

ญญาการจ้างงานมาตรฐานส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน (ตามข้อสัญญาที่ 9 

ของแบบฟอร์มสัญญาจ้าง [ID 407])  สัญญานี้ 

ก าหนดให้นายจ้างให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่ลูกจ้าง 

โดยทางการแนะน าให้นายจ้างท าประกันสุขภาพให้แก่คนงานของพวกเขา   

การที่เบบี้ เจนถูกไล่ออกจากงานมีผลกระทบทางลบอย่างกว้างขวาง 

เนื่องจากลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติที่มีวีซ่าส าหรับการท างานและสัญญาจ้างงานที่ถูกต้องจะได้รั

บบัตรประจ าตัวซ่ึงให้สถานภาพการเป็นผู้อยู่อาศัยในฮ่องกง 

แต่หลังจากสองสัปดาห์ที่สัญญาจ้างงานยุตลิง บัตรประจ าตัวนี้ก็จะเป็นโมฆะ  ด้วยเหตุนี้ เบบี ้

เจนจึงไม่ได้สูญเสียเฉพาะสถานภาพของการเป็นลูกจ้างเท่านั้น 

แต่ยังเสียสถานภาพการเป็นผู้อยู่อาศัยหลังจากถูกไล่ออกจากงานสองสัปดาห์อีกด้วย  

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทารณุ  

เบบี ้ เจนยื่นเรื่องร้องเรียนการกระท าของนายจ้างของเธอ 

ท าให้เธอได้รับสถานภาพการเป็นผู้มาเยือนจากหน่วยตรวจคนเข้าเมือง 

เธอจึงสามารถพักอยู่ในฮ่องกงเพื่อติดตามคดีของเธอได้ต่อไป แต่ในฐานะผู้มาเยือน เบบี้ 

เจนไม่สามารถใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือท างานได้   

เบบี้ 

เจนจึงไปขอความช่วยเหลือจากน้องสาวชื่อแมรี่แอนน์ซ่ึงท างานเป็นลูกจ้างท างานบ้านอยู่ที่ฮ่องกงเ

ช่นกัน ทั้งแมรี่แอนน์และเจสสิกาที่เป็นนายจ้างของเธอ ช่วยเหลือให้เบบี้ 

เจนย้ายออกจากบ้านของครอบครัวจามิลไปพักที่บ้านของเจสสิกา โดยเจสสิกาช่วยเหลือเบบี้ 

เจนอย่างเต็มที่  ทั้งเรื่องที่พักอาศัย 

การครองชีพและยังรณรงค์ระดมเงินบริจาคมาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้อีกด้วย    

ยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในทางปฏบิตัขิอง DWO     

ด้วยความช่วยเหลือของเจสสิกาที่เป็นนายจ้างของน้องสาวของเธอและ FADWU เบบี้ 

เจนยื่นเรื่องร้องเรียนสองเรื่องแยกกันโดยโต้แย้งว่า  เรื่องแรกคือการไล่เธอออกนั้น 

นอกจากจะเป็นการกระท าที่ขัดกับกฎหมายการจ้างแรงงาน 

และเรื่องที่สองยังถือว่าเป็นการจ้างงานแบบเลือกปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องความคุ้มครองว่าด้วยการเ

ลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพ (Disability Discrimination Ordinance หมวดที ่

487) เรื่องแรกยื่นต่อกรมแรงงาน เรื่องที่สองยื่นต่อคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส 

(Equal Opportunities Commission [EOC]) 

เมื่อได้รับค าร้องเรียน 

กรมแรงงานก็จัดการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างข้ึนเพื่อดูว่ามีทางตกลงกั

นได้หรือไม่  อดีตนายจ้างของเบบี้ 

เจนไม่มาร่วมประชุมอ้างว่าป่วยแต่ส่งทนายสองคนไปเป็นตัวแทนเข้าประชุม ส่วนเบบี้ 



 

 

เจนที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลามไปเข้าประชุมด้วยตัวเอง เนื่องจากภาษาแม่ของเบบี้ 

เจนคือภาษาตากาลอกและเธอใช้ภาษาอังกฤษได้จ ากัด 

จึงควรจะมีการจัดหาล่ามมาให้เธอดังที่ระบุไว้ในแนวทางการบริหารในการส่งเสริมความเท่าเทียมกั

นทางเชื้อชาต ิ(Administrative Guidelines on Promotion of Racial Equality ([the Guidelines]) 

ของส านักกิจการว่าด้วยรัฐธรรมนูญและแผ่นดินใหญ่   (Constitutional and Mainland Affairs 

Bureau ([CMAB]) ภายใต้หลักการหมวดที่ 602 ของกฎหมายการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (Race 

Discrimination Ordinance [Cap. 602]). แต่กลับไม่มีการจัดหาล่ามให้ จึงเป็นเรื่องยากที่เบบี้ 

เจนจะเข้าใจเนื้อหาการประชุมทั้งหมดได้เพราะที่ประชุมพูดกันเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม เบบี้ 

เจนก็ต่อสู้คดีของเธอไดจ้นส าเร็จ   

เนื่องจากยังไม่สามารถตกลงกันได้ในที่ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

จึงต้องส่งคดีไปให้ศาลแรงงานพิเศษ (Labour Tribunal) พิจารณา ในครั้งนี้ 

มีบริการล่ามของศาลให้ด้วย เบบี้ เจนมอบอ านาจให ้ FADWU เป็นตัวแทนของเธอและเชียลา 

เอสตราดาซ่ึงเป็นประธานของสหภาพแรงงานก้าวหน้าของลูกจ้างท างานบ้านในฮ่องกง 

(Progressive Labor Union of Domestic Workers in Hong Kong) 

เป็นตัวแทนสหภาพของเธอในการให้ปากค าต่อศาลแรงงานพิเศษ    

แม้ว่าเชียลาจะส่งเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนสหภาพของเธอให้ศาลแล้ว 

แต่ประธานของศาลกลับไม่เรียกเธอไปให้ปากค า  เบบี้ 

เจนจึงถูกศาลซักถามโดยไม่มีตัวแทนสหภาพของเธอร่วมฟังด้วย 

ประธานของศาลพยายามกดดันอย่างหนักให้มีการตกลงกันให้ได้ จนเบบี้ 

เจนต้องยอมรับเงินชดเชย 30,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว  ๆ 3,846 

ดอลลาร์สหรัฐฯที่นายจ้างยอมจ่ายให้ หรือราว 119,226 บาท  

ในขณะที่ค่าชดเชยที่เรียกร้องแต่แรกคือ 47,000 ดอลลาร์ฮ่องกง 

ปญัหาทา้ทายและเสน้ทางขา้งหนา้   

ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติในฮ่องกงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

การท าร้ายร่างการและการข่มขืนมีกฎหมายอาญาคุ้มครองอยู่ 

ส่วนการจ้างงานลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติ 

ก็ต้องอยู่ใต้การควบคุมของกฎหมายการเข้าเมืองและกฎหมายแรงงาน   

 



 

 

  
 

 

 

ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติในฮ่องกงนั้นอยู่ใต้บทบัญญัติของกฎหมายการจ้างแรงงานของปี 2511 

(หมวดที่ 57)  

และทั้งลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติและนายจ้างของพวกเขาจะต้องกรอกแบบฟอร์มสัญญามาตรฐาน

เพื่อการจ้างงาน (Standard Contract for the Employment หรือ ID 407 ) 

ลูกจ้างท างานบ้านให้ครบถ้วนพร้อมกับเซ็นชื่อในสัญญาดังกล่าวด้วย 

นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายจ าเพาะอีกหลายฉบับเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศ 

เชื้อชาติ ความทุพพลภาพและสถานภาพของครอบครัว  

โดยมีการออกประมวลหลักการปฏิบัติเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การน ากฎหมายไปปฏิบัติด้วย   

แต่สิทธิแรงงานที่ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติในฮ่องกงควรจะได้รับนั้น 

กลับถูกข้อจ ากัดด้านการเข้าเมืองของลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติบั่นทอน เช่น 

‘ข้อบังคับสองสัปดาห์’   

ที่ยอมให้ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติพักอยู่ในฮ่องกงได้อีกเพียงสองสัปดาห์หลังจากสัญญาการจ้า

งส้ินสุดลง เบบี้ เจนถูกครอบครัวของนายจ้างไล่ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรมเพราะเธอเป็นมะเร็ง 

ด้วยเหตุนี ้

เธอจึงเสียสิทธิที่จะใช้บริการการรักษาพยาบาลของรัฐแม้จะสามารถอยู่ในฮ่องกงต่อไปเพื่อทวงถาม

หาความเป็นธรรมให้ตัวเองได้ก็ตาม  แต่เธอก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ท างานหารายได ้

การที่อยู่ได้ก็เพราะน้องสาวและนายจ้างของน้องสาวให้ก าลังใจ 

และคอบช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเต็มที่ใหเ้ธอสามารถไปรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลเอกชน

ได ้     

กระบวนวิธรีะงับข้อพิพาทตามกฎหมายการจ้างแรงงานเริ่มข้ึนหลังจากที่เบบี้ เจนยื่นค าร้องเรียน 

แต่การน ากระบวนวิธีที่ว่านี้ไปปฏิบัติก็ไม่ได้ราบรื่นไร้ปัญหาไปเสียทั้งหมด เช่น 

ในการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้งแรก ไม่มีการจัดหาบริการล่ามให้แก่เบบี ้

เจนซ่ึงเธอมีสิทธิจะได้รับ และในการให้การต่อศาลแรงงานพิเศษ (Labour Tribunal) 

ประธานศาลก็ไม่ยอมใหต้ัวแทนจากสหภาพของเธอเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งยังกดดันให้เบบี้ 

เจนตกลงยอมระงับข้อพิพาทด้วยการรับเงินที่ต่ ากว่าจ านวนที่เรียกร้องไปในตอนแรกอีกด้วย    

เรื่องราวของเบบี้ เจนแสดงให้เห็นว่า 

ทั้งกฎหมายและกฎระเบียบของฮ่องกงมีช่องโหว่ใหญ่มากเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง

   



 

 

ท างานบ้านข้ามชาติเมื่อพวกเขาเจ็บไข้ได้ป่วย ในความเห็นของ  FADWU  

เรื่องส าคัญสูงสุดที่ต้องเร่งแก้ไขกันเป็นการด่วนได้แก่  

 การยกเลิกกฎสองสัปดาห์ 

 การสนับสนุนและบริการจากรัฐบาลเพื่อช่วยใหลู้กจ้างท างานบ้านข้ามชาติสามารถติดตามก

ารด าเนินคดีในศาลได้    

 การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพแก่ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติอย่า

งเต็มที่ ไม่ใช่ให้เฉพาะช่วงที่มีการจ้างงานอยู่เท่านั้น   

แต่ต้องให้หลังจากการเลิกจ้างด้วยในกรณีที่มีการไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม    

 
ในขณะที่ก าลังเขียนเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้อยู่ เบบี้ 

เจนยังคงเดินหน้าเรื่องคดีของเธอร่วมกับคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (EOC ) 
ต่อไปโดยอ้างอิงบทบัญญัติของกฎหมายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางความทุพพลภาพและ

ก าลังรอให้ศาลเรียกเข้าไปไต่สวนอยู่   ส่วน FADWU 
ก็ท าการรณรงค์ให้ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติมีสิทธิใช้บริการการดูแลสุขภาพของรัฐได้ต่อไปหา
กนายจ้างเลิกจ้างพวกเธออย่างไม่เป็นธรรม  
โดยการจัดแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนให้ได้เห็นความทุกข์ยากที่เบบี้ 
เจนได้รับมาและระดมพลังการสนับสนุนการรณรงค์ดังกล่าว  
กิจกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนอย่างมาก ทั้งส่ือในฮ่องกงและต่างประเทศ 
รวมทั้งการจัดให้มีการให้ปากค าต่อคณะกรรมาธิการด้านก าลังแรงงานของสภานิติบัญญัติของฮ่อ

งกงเมื่อกลางเดือนเมษายน 25622 แต่จากนั้นมา 
การรณรงค์ก็ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมให้เห็นด้วยเหตุผลส าคัญคือเกิดความวุ่นวายทางการเมืองข้ึนใ
นฮ่องกง 

                                        
2  ดกูารประชมุเมือ่วนัที ่16 เมษายน 2562 ของคณะกรรมาธกิารดา้นก าลงัแรงงาน ในวาระทีส่ ี ่“การเขา้ถงึบรกิารการดแูลสขุภาพของผูช้ว่ยท างานบา้น”  ไดท้ีเ่ว็บไซต:์ 
https://www.legco.gov.hk/yr18-19/english/panels/mp/agenda/mp20190416.htm  

 

https://www.legco.gov.hk/yr18-19/english/panels/mp/agenda/mp20190416.htm
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การวเิคราะหแ์ละขอ้ถกเถยีง 

  

ความรนุแรงและการลว่งละเมดิอนัเนือ่งมาจากเพศสภาพ  
 

ความรนุแรงและการลว่งละเมิดคือการกระท าใดๆทีเ่ปน็การกระท าผิดต่อเจตจ านงของบคุคลใดบุค

คลหนึ่ง 

เรื่องราวตา่งๆในหนังสือเล่มนีแ้สดงใหเ้หน็ว่าความรุนแรงและการลว่งละเมิดเปน็เรื่องของการใช้

อ านาจโดยมิชอบกบัลูกจ้างท างานบา้น หกในแปดของเรื่องราวเหล่านัน้ 

เปน็การใช้ความรุนแรงและการลว่งละเมิดของนายจ้างคนหนึ่งหรือหลายคนต่อลกูจ้างท างานบ้าน

ของพวกเขา ในกรณีซ่ึงเกดิข้ึนที่ฟิลปิปนิส์ เจ้าของบริษทัจัดหางานเปน็คนล่วงละเมดิรีซา 

ส่วนที่กัมพชูา  เสรย์ 

มอมถูกทารุณโดยครอบครวัทีเ่ธอยอมแต่งงานเข้าไปเปน็สะใภ้หลงัจากที่เคยท างานเปน็ลูกจ้างท าง

านบา้นของครอบครัวนีม้าก่อน 

  

ความรนุแรงและการลว่งละเมิดในโลกแห่งการท างานก่อใหเ้กิดสภาพแวดล้อมของการท างานที่ไม่

น่าอยู ่ สร้างความหวาดกลวัและความอัปยศอดสูให้แกผู่้ที่ตกเปน็เหยื่อ 

รวมทั้งท าลายความผาสุกและความสัมพันธ์ของการจ้างงานของพวกเธอด้วย 

แม้แต่การข่มขู่ว่าจะใชค้วามรนุแรงและการลว่งละเมิดก็ถือเป็นการใชค้วามรนุแรงด้วยเช่นกนั 

การข่มขู่ดังกล่าวมักจะมาในรูปแบบของการขู่เข็ญ (Blackmail) หรอืที่เรียกกันวา่ หมูไปไก่มา 

(หมายถงึการตอบแทนส่ิงนี้ด้วยส่ิงนัน้)  

กรณเีช่นนีจ้ะเกิดข้ึนเมือ่นายจ้างหรือคนอ่ืนทีม่ีอ านาจหนา้ทีเ่กี่ยวข้องกับการจ้างงานลกูจ้างท างา

นบ้าน 

เรยีกร้องบรกิารเพิ่มเติมจากลกูจ้างท างานบ้านเพื่อให้เธอได้รบัหรือยังคงรักษาผลประโยชน์จากก

ารท างานเอาไว้ได ้

การท าแบบนีเ้ปน็การบงัคบัให้ลกูจ้างท างานบา้นต้องเลือกระหว่างการยอมท าตามข้อเรียกร้องที่ไ

ม่สมเหตุสมผล หรือไมก่็จะไม่ไดง้านหรือไม่ได้ผลประโยชนท์ี่มาจากการท างานเลย      

 

อนุสัญญา C 190 ของ ILO นิยาม ‘ความรุนแรงและการลว่งละเมิดในโลกแห่งการท างาน’ 

เอาไว้ว่าเป็น “พฤติกรรมและการปฏบิตัิที่ไม่สามารถยอมรบัได้ 

หรือการข่มขู่ว่าจะกระท าการดงักลา่ว ไม่วา่จะเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวหรือเกิดซ้ าหลายครั้งโดย 

 มีเปา้หมายหรือส่งผลให้เกิดหรือน่าจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรา่งกาย จิตใจ 

เพศหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจและ 

 รวมถึงความรนุแรงและการล่วงละเมิดที่มาจากเพศสภาพ” (มาตรา 1)  

 

ความรนุแรงและการลว่งละเมดิทางกาย เป็นการท าอันตรายต่อรา่งกายของใครคนใดคนหนึ่ง 

เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลูกจ้างท างานบ้านที่ถูกฆาตกรรม ถกูทบุต ี ถกูชกต่อย 

ถูกไฟลวกหรือถกูผลกัตกบนัได  การท าให้ลกูจ้างท างานบ้านอดอยากหิวโหยดังทีเ่กิดข้ึนกบัเรื่อง

ราวจากอินเดีย อินโดนเีซีย ฟิลิปปินส์และคเูวต 

หรือการลงโทษดว้ยการบังคบัใหลู้กจ้างท างานบ้านกินอุจจาระหรือน้ ายาล้างจาน 

หรือการโกนผมและท าให้เกิดแผลบนหัวแล้วราดน้ าส้มสายชูลงไปทีแ่ผลของลกูจ้างท างานบ้าน 

ถือเปน็ความรนุแรงทางกายทุกรปูแบบที่ส่งผลเป็นการทรมานและเปน็อันตรายถึงชีวติได้ทั้งส้ิน  



 

 

 

เบบี ้

เจนที่ฮ่องกงต้องเสียสิทธิที่จะได้รบัการรักษาพยาบาลเพื่อรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากนาย

จ้างไลเ่ธอออกจากงานทันทเีมื่อรับรูเ้รื่องการเจ็บปว่ยของเธอ  

 

ความรนุแรงและการลว่งละเมิดทางกายมักมีผลกระทบต่อจิตใจเสมอเพราะการกระท าดังกล่าวก่อใ

ห้เกิดความอัปยศอดสูอย่างยิ่ง ความรุนแรงทางกายอาจเปน็เรื่องทางเพศดว้ยก็ได ้

ดังกรณีของการข่มขืนหรือการกระท าความผดิทางเพศต่อร่างกายแบบอ่ืน  ๆ  

การไม่ยอมให้ลกูจ้างท างานบา้นไดห้ลับนอนด้วยการบังคบัใหเ้ธอท างานนานหลายชั่วโมงเกนิไป

โดยไม่ได้พักผ่อนอยา่งเพียงพอ 

หรือไม่จัดหาที่หลบันอนทีเ่หมาะสมให้ก็เปน็รปูแบบของการใชค้วามรุนแรงและการลว่งละเมดิทั้งท

างกายและใจเช่นกนั   

 

ความรนุแรงและการลว่งละเมดิทางใจ 

เปน็การท าอันตรายต่อจิตและวญิญาณของใครคนใดคนหนึง่ด้วยการคุกคาม การกลั่นแกล้ง 

การสะกดรอยตาม การข่มขู่ว่าจะใชค้วามรนุแรงและการท าร้ายดว้ยวาจา   นอกจากนี ้

ยังมักรวมไปถึงการใหสั้ญญาลมๆแล้งๆ  ดังเชน่กรณีทีน่ายจ้างให้สัญญากบัมรูน ี

ลูกจ้างท างานบ้านวัย 12 ปีและครอบครวัของเธอว่า จะออกเงนิให้ไดเ้ธอเรยีนหนังสือต่อ เป็นตน้     

 

การไม่มีความเป็นส่วนตัว เช่น ลูกจ้างท างานบ้านที่อยู่บา้นนายจ้าง จะปิดประตูห้องของเธอไม่ได้ 

หรือเมื่อนายจ้างจัดใหเ้ธอนอนในครวั นอนใต้บนัได หรือนอนในห้องนอนของคนอ่ืน  ๆ

ล้วนเป็นการลว่งละเมิดทางใจทัง้นั้น การแยกตัวลูกจ้างท างานบา้นโดยการห้ามมิให้ออกจากบ้าน 

หรือท าให้ยุ่งยากหรือเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่พวกเธอจะติดต่อส่ือสารกบัครอบครวัหรือเพื่อนฝูง 

ดังเช่นเรื่องราวจากอินโดนีเซีย 

ก็สร้างผลกระทบในทางลบต่อความผาสุกในชีวติของลูกจ้างท างานบ้านเชน่กัน         

 

เรื่องราวของมารียาจากคูเวตแสดงใหเ้ห็นรปูลกัษณ์อันโหดรา้ยของความรุนแรงทางใจ 

ประการแรกคือ 

มารียาถูกข่มขู่ให้กลวัโดยนายจ้างโกหกเธอตอนสัมภาษณ์งานวา่เปน็เจ้าหน้าที่ต ารวจซ่ึงมีอิทธิพ

ลมาก ประการที่สอง นายจ้างกลา่วหาว่ามารยีาอยากมคีวามสัมพันธ์ทางเพศกบัลูกสาว 

(ที่มารียามีหน้าที่ดูแลอยู่) ของเขาเพยีงเพราะมารียามีรปูลกูสาวนายจ้างอยู่ในกระเป๋าสตางค์  

ประการที่สาม นายจ้างบงัคบัให้มารียายอมรบัต่อหนา้กล้องวดิีโอว่ามเีจตนาไม่ดีดังกล่าว 

แล้วใช้วิดีโอนั้นเป็นเครื่องมือข่มขู่ให้มารียายอมรับการทารุณและการใชค้วามรนุแรงของนายจ้า

ง   

 
ความรนุแรงและการลว่งละเมดิทางเพศ 

เปน็การกระท าใดๆก็ตามที่มีลักษณะทางเพศและเปน็การฝนืเจตจ านงของใครคนใดคนหนึ่ง 

ด้วยการบังคบัให้บคุคลต้องฝืนใจยอมรบัหรือประกอบกิจกรรมทางเพศ  

ลูกจ้างท างานบ้านเปน็กลุ่มที่มคีวามเส่ียงสูงเปน็พิเศษทีจ่ะต้องเผชิญกับความรนุแรงและการล่วงล

ะเมิดทางเพศเนื่องจากพวกเธอท างานและอยู่อาศัยใกล้ชิดกับนายจ้างและสมาชิกคนอ่ืนๆในครวัเรื

อนของนายจ้างตลอดทัง้วันทั้งคืน   

 

ผู้ที่ตกเปน็เหยื่อของความรนุแรงและการล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มากกวา่กลุ่มใด เๆปน็เด็กหญิ

งและผู้หญิงทกุช่วงวัย 



 

 

 

แต่เด็กชายและผู้ชายกอ็าจตกเปน็เหยื่อของความรนุแรงและการล่วงละเมิดทางเพศไดเ้หมือนกนั 

ผู้ท าความผิดว่าดว้ยความรนุแรงทางเพศต่อลูกจ้างท างานบา้นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายของหรือที่เกี่ยว

ข้องกับครวัเรือนของนายจ้าง 

เรื่องราวสามเรื่องจากอินเดียและอินโดนเีซียเปน็ตัวอย่างของการข่มขืนหลายครัง้ ส่วนที่อนิเดีย 

ซาบนีาวัย 14 

ปีถูกนายจ้างชายคนหนึ่งและลูกจ้างท างานบา้นชายอีกคนซ่ึงเปน็คนขับรถของครอบครวันั้นข่มขื

น จากนัน้ก็ถกูฆาตกรรม       

 

ส าหรบักรณีศกึษาอีกสองกรณีก็แสดงใหเ้หน็วา่ผู้หญิงที่ใกล้ชิดกับผูช้ายเหลา่นี ้ เช่น 

ภรรยาหรือแม่ มักจะเข้าข้างผู้ชายพวกนี้และมีส่วนรว่มกนักอ่ความรนุแรงด้วยอย่างไรบา้ง 

สุนิตาจากอินเดียถกูลว่งละเมิดทางเพศแล้วยงัถูกนายจ้างชายข่มขืนซ้ าแล้วซ้ าเลา่เวลาที่ภรรยาข

องเขาไม่อยู่บ้าน พอสุนิตาไปบอกภรรยาของนายจ้าง เธอกลับถกูนายจ้างทั้งสองคนทบุต ี

ส่วนที่อินโดนเีซีย นายจ้างหญิงกล่าวหาวา่มูรนที าท่าชอบสามีของตน 

แล้วยกเรื่องนีเ้ปน็ข้ออ้างใช้ความรุนแรงกบัเธอมากข้ึน 

ด้วยการบังคบัให้ลูกจ้างท างานบา้นชายสองคนข่มขืนมูรนีซึง่เป็นลูกจ้างท างานบา้นที่อายุนอ้ยที่

สุดในบ้านนัน้   

 

ความรนุแรงและการลว่งละเมดิทางเศรษฐกจิ 

เกิดข้ึนเมื่อนายจ้างไม่จ่ายคา่จ้างหรือจ่ายค่าจา้งให้ลกูจ้างท างานบ้านน้อยเกนิไป 

หรือผัดผ่อนการจ่ายค่าจ้าง 

หรือเมื่อนายจ้างเรยีกรอ้งให้ลูกจ้างท างานนานหลายชัว่โมงหรือท างานเกินกวา่หน้าที่รบัผิดชอบโ

ดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามสมควร 

ซ่ึงเปน็การกดให้ลกูจ้างท างานบา้นอยู่ใต้อ านาจควบคมุและบังคบัใหพ้วกเขาต้องท างานมากและ

หนักยิ่งข้ึนไปอีก     

 

ลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากจากเรื่องเล่าเหลา่นี้ต้องเผชิญกบัความรนุแรงและการล่วงละเมิดทางเ

ศรษฐกิจดงักลา่วนี ้ มูรนีที่อินโดนเีซียและสุนิตาที่อินเดียไม่เคยไดร้ับค่าจา้งใด เๆลย  

ได้แต่ท างานแลกกบัค่ากินอยู่เท่านัน้ ส าหรบัมารียาทีคู่เวตได้รบัคา่จ้างไมค่รบ ที่บงักลาเทศ 

แม้อันวาราจะตกลงท างานท าความสะอาดบา้นแบบไมเ่ต็มเวลา 

แต่กลบัถูกนายจ้างบังคบัให้ท างานเต็มเวลาโดยได้ค่าจ้างแบบไม่เต็มเวลาเท่านั้น ยิ่งกว่านั้น 

ยังไม่ยอมจ่ายเงนิค่าจา้งสามเดือนให้อีก   พอเธอท าแกว้แตกใบหนึง่ 

ก็ไล่เธอออจากงานทันทีแลว้ผลกัไสไล่ส่งเธอให้ออกจากบ้านโดยไม่จ่ายเงินใหเ้ลย  

 

อีกตัวอย่างของความรนุแรงทางเศรษฐกิจทีเ่หน็กันยูเ่สมอกค็ือเวลาทีต่ัวแทนจัดหางานเรยีกเก็บคา่

ตอบแทนการหางานใหลู้กจ้างท างานบ้านสูงเกนิเหตุ 

การท าเชน่นี้มักส่งผลให้ลูกจ้างท างานบ้านมีหนี้สินซ่ึงยากหรือบางทกี็อาจจะไม่มีทางใช้คนืได้ห

มดเลย ความรุนแรงทางเศรษฐกิจและทางเพศมกัจะมาด้วยกันในรูปของการใชเ้รื่องเพศมาขูเ่ขญ็ 

(Sexual blackmail)  เช่น 

กรณีที่นายจ้างขู่ว่าจะไล่ลูกจ้างท างานบ้านออกหรอืจะไม่จา่ยค่าจา้งหรอืไม่ให้กินอาหาร 

นอกเสียจากวา่เธอจะยอมใหบ้ริการทางเพศแก่เขา       

 



 

 

 

ความรนุแรงและการลว่งละเมดิอนัเนือ่งมาจากเพศสภาพ ได้รบัการนยิามเอาไว้ในอนุสญัญา C 

190 ของ ILO ว่าเปน็ 

“ความรุนแรงและการลว่งละเมิดต่อบคุคลโดยตรงอันเนื่องจากเพศหรือเพศสภาพ 

หรือส่งผลต่อบคุคลตามเพศหรือเพศสภาพของบุคคลนัน้อยา่งไมเ่หมาะสม 

และใหร้วมถงึการล่วงละเมิดทางเพศด้วย”  (มาตรา 1)   

ความรนุแรงและการลว่งละเมิดอันเนื่องมาจากเพศสภาพเกิดข้ึนมาจากความสมัพนัธท์างอ านาจทีไ่

มเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญงิซ่ึงมีอยู่ในสังคมจ านวนมาก   

ความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกนันี้ไมเ่กี่ยวข้องกบัความแตกต่างตามความเป็นจริงทางชีว

ภาพระหวา่งผู้ชายกบัผู้หญิง 

แตเ่กีย่วกบับทบาททางสงัคมตามเพศสภาพซึง่ก าหนดใหแ้กท่ัง้สองเพศในชวีติทางสงัคมและเศรษ

ฐกจิของพวกเธอและพวกเขา ในสังคมมากมายหลายแห่ง งานบา้นถูกมองวา่มีสถานภาพต่ า 

ได้รับค่าจ้างต่ า และเปน็งานของผู้หญิงที่มทีักษะต่ า  ดังนั้น 

งานบ้านจึงเปน็งานที่ถกูมองวา่ด้อยคุณค่าและถูกมองข้ามแมว้่าจะเปน็งานที่จ าเปน็อย่างยิ่งส าหรั

บครวัเรือนของนายจ้างจ านวนมากก็ตาม     

 

เหตผุลอืน่ๆของการเลอืกปฏบิตั ิ 

ลูกจ้างท างานบ้านจ านวนมากมาจากกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสซ่ึงต้องเผชญิกบัการเลือกปฏบิัติไ

ม่ใช่เฉพาะจากเรื่องเพศและเพศสภาพเทา่นั้น แต่ยังมาจากเหตุผลเรื่องเชื้อชาติ เผา่พันธ์ุหรือสีผิว 

ศาสนา ที่มาทางสังคม สัญชาติหรือความเป็นชนบท ตลอดจนความพกิาร อาย ุ สัญชาต ิ

สถานะความเปน็ผู้อพยพ รสนิยมทางเพศ (Sexual orientation) หรืออัตลักษณท์างเพศ (Gender 

identity) เมื่อใดก็ตามที่มีการน าเหตุผลของการเลือกปฏบิัติหลายข้อมารวมกนัเข้า  เช่น 

เมื่อลูกจ้างท างานบ้านถูกเลือกปฏิบัตเิพราะเธอเปน็หญิงจากชนเผา่ 

เธอจะมคีวามเส่ียงที่จะได้รับความรนุแรงและการลว่งละเมิดหนักเข้าไปอีก 

ดังที่เรื่องราวที่เล่าไว้ได้แสดงให้เหน็อย่างชัดเจน สุนิตาที่อินเดียมาจากกลุ่มชนเผา่ 

มูรนีที่อินโดนเีซียเริม่ท างานตั้งแต่อายุ 12 ปี ทั้งเธอและรีซาที่ฟิลปิปนิส์มาจากเขตชนบท 

ซาบนีาที่อนิเดียมาจากครอบครัวผู้อพยพในประเทศและอายเุพียง 14 ปีเมื่อเธอถูกข่มขืนแล้วฆ่า 

มารียาและเบบี้ เจนอพยพจากฟลิิปปนิส์ไปท างานทีค่เูวตและฮ่องกงตามล าดับ  

 

ลูกจ้างท างานบ้านทีเ่ปน็เกย ์ เลสเบี้ยน คนรักสองเพศ 

หรือคนข้ามเพศก็มคีวามเส่ียงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการล่วงละเมิดด้วยเชน่กันเพ

ราะพวกเธอไมท่ าตามบรรทัดฐานทางสังคมของคนรักตา่งเพศ 

แต่มีรสนิยมทางเพศหรอือัตลักษณท์างเพศที่แตกต่างออกไป       

 

ผลของความรนุแรงและการลว่งละเมดิตอ่ลกูจา้งท างานบา้น  

เนื่องจากความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งลกูจ้างท างานบา้นกบันายจ้างมีลักษณะไมเ่ท่าเทยีมกันอ

ยู่แล้วโดยธรรมชาต ิ 

จึงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะข่มขวัญให้ลกูจ้างท างานบา้นยอมท าตามใจและยิง่กลวัไปใหญ่ถ้าถกูข่ม

ขู่ว่าจะตกงาน  

ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญเ่ติบโตมากบัอคตแิละการเลือกปฏบิัตเินื่องจากเพศสภาพอยู่แล้วและยั

งขาดการศึกษาอีกดว้ย 

สภาพเช่นนี้จึงมักส่งผลให้พวกเธอมคีวามนบัถอืตัวเองต่ าและยอมรบัการใช้อ านาจแตโ่ดยด ี



 

 

 

การต้องยอมอดทนกับการลว่งละเมิดหรือแม้แตค่วามรนุแรง 

จึงเป็นแคค่วามเปน็จริงของชีวิตอีกเรื่องหนึ่งเทา่นั้นส าหรบัลูกจา้งท างานบา้นจ านวนมาก 

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวตา่งๆในหนังสือเล่มนีแ้สดงใหเ้หน็ว่า 

การที่ต้องพบเจอกับความรนุแรงและการล่วงละเมิดสามารถท าร้ายทัง้สุขภาพกายและใจของลกูจ้าง

ท างานบ้าน สามารถคุกคามความมัน่ใจในตวัเองและความผาสุก 

และสามารถแม้แต่จะท าลายชีวติของพวกเธอให้ย่อยยับไปก็ได ้ 

 

เรื่องราวตา่ง เๆหล่านีเ้ปน็ตัวอย่างแสดงให้เหน็ว่าลูกจา้งท างานบ้านอาจต้องทนทกุข์จากการถกูทา

รุณนานหลายปเีพราะพวกเธอไม่สามารถหรือไม่กล้าจะหนีออกไปหาความยุติธรรมได้ ที่อินเดีย 

ซาบนีาถูกข่มขืนแลว้ฆ่า ส่วนสุนิตาถกูข่มขืนและทบุตีก่อนที่จะหนีออกมาได้ 

มูรนีจากอินโดนเีซียหนักเพียง 25 กิโลกรัมตอนทีห่าทางหลบหนีออกมาได้ในที่สุด 

ส าหรบัมารียาที่คเูวต 

เธอหมดส้ินสัญชาตญาณพื้นฐานที่จะต่อต้านและปกป้องตนเองจากการทารณุของนายจ้าง 

แม้ในที่สุดเธอจะได้กลบับา้นที่ฟิลปิปินส์ 

แต่ความบอบช้ าใจก็ยงัคงอยูแ่ละเธอจะอาเจียนทุกครัง้ที่ได้กลิ่นน้ ายาล้างจาน      

 

การถูกทารุณและไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกหมดอาลยัตายอยาก 

ความเจบ็ปว่ยทางจิตและใจ รวมถึงการสูญเสียความสามารถที่จะได้รบัการจ้างงาน 

(Employability) และรายได้ ที่กัมพูชา สเรย์ 

มอมกลายเปน็คนป่วยหลังจากต้องทนทุกข์ทรมานกบัความรนุแรงในครัวเรือนจากครอบครัวทีเ่ธอแ

ต่งงานด้วย 

เช่นเดยีวกันกบัรีซาทีฟ่ิลิปปินส์ซ่ึงมบีาดแผลในใจหลงัจากถูกตวัแทนจัดหางานล่วงละเมิดเอา 

เธอไม่อยากร้องเรียนอะไรเพราะหวาดกลวั ขอแค่ให้เธอไดก้ลบับา้นที่หมู่บ้านกพ็อแลว้    
 

 แต่เรื่องราวดังกลา่วก็แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนด้วยเชน่กันว่า 

ลูกจ้างท างานบ้านที่ถกูทารุณสามารถฟื้นตวัและกลบัมามคีวามเข้มแข็งได้อีกครัง้ 

หากได้รบัความชว่ยเหลือจากองค์กรของลูกจา้งท างานบ้าน (DWOs) 

 ความช่วยเหลือจาก JALA PRT 

ช่วยให้มูรนีจากอินโดนีเซียกลบัไปเรียนหนงัสือได้อีกครั้งจนจบการศึกษา    

 สุนิตาจากอินเดีย แม้จะมีความบอบช้ าที่ใจแต่กไ็ม่ยอมให้หัวใจแหลกสลาย 

การสนบัสนุนจาก NDWM 

ช่วยใหเ้ธอกลา้ที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเปน็ธรรมใหต้นเองและหางานใหม่เปน็ลูกจ้างท า

งานบ้านได้อีกครั้ง 

ทั้งยังไดเ้รยีนจนจบการศึกษาและขณะนีเ้ธอกลายเปน็ผู้น าลกูจ้างท างานบ้านที่เข้มแข็งคน

หนึ่งไปแล้ว   

 ที่บังกลาเทศ อันวาราซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่ม   NDWUU อยู่แล้ว 

ได้ติดต่อกับผู้น าสาขาขององคก์รซ่ึงช่วยส่งสัญญาณเตือนไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆของ 

NDWWU ให้รบัรูป้ญัหาของเธอ แลว้รว่มกนัระดมพลงัเรียกหาความเป็นธรรม 

ปฏิบัตกิารกลุ่มของพวกเธอน าไปสู่การต่อรองกบันายจ้างจนส าเร็จ 

ท าให้อันวาราไดร้ับค่าจ้างทีเ่ธอควรได้ในที่สดุ    
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ปญัหาทา้ทายของการตอ่ตา้นความรนุแรงและการลว่งละเมดิอนัเนือ่งมาจากเพศสภาพ    
 

เรื่องราวทั้งหมดนี้ล้วนบรรยายให้เห็นว่า 

ความรุนแรงและการล่วงละเมิดต่อผู้หญิงและเด็กหญิงจากกลุ่มประชากรด้อยโอกาสนั้นฝั

งรากลึกอยูใ่นสังคมและสถาบันของสังคมเช่น ต ารวจ 

หน่วยงานทีบ่ังคบัใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างไรบ้าง 

บ่อยเหลือเกินที่ผู้คนมักจะมองกันว่า 

ความรนุแรงและการลว่งละเมดิต่อลูกจ้างท างานบ้านเป็นเรื่อง ‘ปกต’ิ เป็น 

‘สว่นหนึง่ของชวีติเรา’ หรือเปน็ ‘สว่นหนึง่ของวฒันธรรมของเรา’ 

บางครั้งลูกจ้างท างานบ้านเองก็ยังได้รับการขัดเกลาทางสังคมและการรับเอาความคดิเห็

นและการรับรู้ดังกล่าวมาเป็นความเชื่อของตนด้วย 

แต่จะพบเห็นบ่อยเป็นพิเศษในหมู่นายจ้างซ่ึงชอบใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดโดย

ไม่มีใครเอาผิดได้ 

ผู้ที่มีหน้าที่รักษากฎหมายมักจะมีความคิดเห็นและการรับรู้ทีว่่านีฝ้ังอยู่ในหัวและมักจะละเ

ลยหน้าที่หากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นเด็กหญิงและผู้หญิงจากกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มที่ถูกเ

ลือกปฏิบัติ     การไม่ให้ความนับถือแก่ลกูจ้างท างานบ้านในชุมชน 

ในสังคมระดับกว้างและในหมู่นายจ้าง 

ตลอดรวมไปถึงในสถาบันซึ่งควรจะน ากฎมายไปปฏิบัติและให้การปกป้องแก่ลูกจ้างท าง

านบ้านให้รอดพ้นจากความรุนแรงและการล่วงละเมิด 

ถือเป็นปัญหาท้าทายที่ยากแก่การรับมือมาก ส าหรบั DWOs แลว้ 

การเปลีย่นแปลงความคดิเหน็และการรบัรูด้งักลา่วเปน็เรือ่งส าคญัสงูสดุทีต่อ้งลงมือกระ

ท ากอ่น     

 

ห้าในแปดเรื่องราวเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกบัการท าร้ายลูกจ้างท างานบ้านทั้งทางกาย 

ทางเพศและทางจิตใจอย่างสาหัสสากรรจ์ 

ซ่ึงเป็นการกระท าที่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายคุ้มครองผู้เยาว์ใ

นกรณีของอินเดีย 

และตามกฎหมายต่อต้านความรนุแรงในครัวเรือนในกรณีของอินโดนีเซียและกัมพูชา 

ส่วนเรื่องราวของมูรนีและ JALA PRT (อินโดนีเซีย), สเรย์ มอมและ ADW (กัมพูชา) 

และซาบีนาและ GKS, รวมทั้งสุนิตาและ NDWM (อินเดีย) 

ต่างก็ให้ภาพของกระบวนการที่ต้องใช้ความมานะบากบัน่อย่างยาวนานเพื่อแสวงหาควา

มเป็นธรรมและวิธีการที่ครอบครัวของนายจ้างผู้ทรงอิทธิพลใช้ในการติดสินบนเจ้าหน้าที่

ทางการแพทย์ ต ารวจและศาลเพื่อขัดขวางการใช้กฎหมายและการลงโทษผู้กระท าผิด 

ส าหรับทีคู่เวต ผลของการร่วมมือกันใช้ความพยายามของทั้งSKDWA  

ทางการต ารวจคเูวตและสถานทูตฟิลปิปนิส์ 

ท าให้สามารถช่วยและส่งมารียากลับบ้านเกิดของเธอได้ แต่คดีของเธอยังคงค้างอยู่  

 

เรื่องราวเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นบทบาททีส่ าคญัของ DWOs 

ในการสนบัสนนุใหล้กูจา้งท างานบา้นไดร้บัความเปน็ธรรม   



 

 

 

 ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของต ารวจ การช่วยเหลือของคนทั่วไปที่มูรนีได้รับ 

และการรณรงค์สนับสนุนอย่างกว้างขวางของ Jala PRT 

และศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้หญิง 

ส่งผลให้สามารถส่งนายจ้างของมูรนีเข้าคกุได้   

 สุนิตาที่อินเดียและเบบี้ 

เจนที่ฮ่องกงก็ได้รับการชดเชยทางการเงินโดยการช่วยเหลือของ NDWM และ 

FADWU ตามล าดับ   

 SKDWA 

ที่คเูวตตอบข้อความทางอินเทอรเ์น็ตของมารียาและยังติดต่อกับเธออย่างไม่ลดละเ

พื่อสืบหาเกี่ยวกับแผลถลอกและแผลเป็นของเธอ 

ส่วนปฏิบัติการกลุ่มของอันวาราและบรรดาผู้น ากับสมาชิกของ NDWUU 

ก็สามารถท าให้อันวาราได้รับค่าจ้างที่คา้งอยู่    

 ปฏิบัติการที่ไม่ย่อท้อเป็นเวลานานกว่าห้าปขีอง GKS และครอบครัวของซาบีนา 

ส่งผลให้สามารถระบตุัวคนที่ข่มขืนและฆ่าซาบีนาได้ 

แม้ว่าผู้กระท าผิดจะยงัไม่ได้รับการลงโทษก็ตาม    

 

เรื่องราวเหล่านี้ล้วนแสดงให้เหน็อย่างชัดเจนวา่ 

กฎหมายทีม่อียูแ่ละกลไกการน ากฎหมายดงักลา่วไปปฏบิตัไิมส่ามารถปกปอ้งลกูจา้งท างานบา้นผู้

ตกเปน็เหยือ่ใหพ้น้จากความรนุแรงและการทารณุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ในขณะที่ในหลายประเทศ  

ใช้แคป่ระมวลกฎหมายอาญาเท่านัน้ก็สามารถหาทางเยียวยาให้แกก่ารทารณุร้ายแรงอยา่งเชน่ 

การท าร้ายร่างกายและท ารา้ยทางเพศได้แลว้     

 ในกัมพูชาและอินโดนเีซียนั้น 

มีการตรากฎหมายต่อต้านความรนุแรงในครวัเรือนออกมาแลว้ 

แต่กฎหมายของกัมพูชาขาดกลไกและกรอบเวลาในการน ากฎหมายไปปฏิบัต ิ 

จึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได ้  ส่วนที่อินโดนเีซีย 

ลูกจ้างท างานบ้านนบัเป็นเป็นสมาชิกในครัวเรือนตามกฎหมายฉบบันี้อย่างแจ้งชัด 

แต่ที่การน ากฎหมายไปปฏิบัติไมเ่กิดประสิทธิภาพเนื่องจากขาดความรบัรู้อยา่งกว้างขวางใ

นหมูป่ระชาชน 

รวมทั้งอคตเิรื่องเพศสภาพที่ยงัมีอยู่ในหนว่ยงานทีบ่ังคบัใชก้ฎหมายและฝา่ยตุลาการ 

รวมไปถึงในชุมชนต่างๆ ด้วย  ด้วยเหตุนี ้ Jala PRT และองคก์รด้านผู้หญิง 

เด็กและสิทธิมนษุยชนอ่ืน  ๆ จึงท างานรณรงค์สองประเดน็ควบคู่กันไปคือ 

รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงและการลว่งละเมิดอันเนื่องมาจากเพศสภาพในทีท่ างานและรณร

งคเ์พื่อการพฒันาและน ากฎหมายจ าเพาะเพื่อการคุ้มครองลกูจ้างท างานบ้านมาใช้  

 ในอินเดีย 

มักน าประมวลกฎหมายอาญามาใชเ้พื่อแก้ไขเยียวยาคดกีารท าร้ายทางรา่งกายและทางเพศ 

รวมไปถึงการฆาตกรรมลูกจ้างท างานบ้านทีต่กเปน็เหยื่อด้วย 

แล้วยงัมีการตรากฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอีกหลากหลายฉบบัเพื่อปกป้องเด็กให้พ้นจากการกระ

ท าความผิดทางเพศ เพื่อหา้มและควบคุมการใช้แรงงานเด็ก และเพื่อการป้องกัน 

การห้ามและการแก้ไขเยียวยาการลว่งละเมิดทางเพศต่อผู้หญงิในสถานที่ท างานอีกดว้ย  



 

 

 

นอกจากนี้ ยงัมีการยกกฎหมายอ่ืนๆข้ึนมาใช้ในคดีของ GKS กับซาบีนาและครอบครวั 

โดยเฉพาะอย่างยิง่กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัสิทธิในการรบัรู้ข่าวสาร 

การป้องกันการคอรปัชัน่และการส่งผู้รา้ยข้ามแดน    อย่างไรกต็าม 

กระบวนการทางกฎหมายก็กินเวลาเป็นปีๆซ่ึงตอ้งใช้ทั้งเวลาและเงนิทองมากมาย 

ดังในคดีของสุนิตาและ NDWM หลังจากเวลาผา่นไปหลายป ี

ในที่สุดครอบครัวของซาบีนาก็ได้รบัส่ิงที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นค่าชดเชยปลอบใจ (Token 

compensation)  
 

เนื่องจากในทางปฏิบัตแิล้ว 

กฎหมายในอินเดียใช้ไม่ได้ผลดีนักในการแก้ไขเยียวยาปญัหาความรนุแรงและการล่วงละเมิดต่อ

ผู้หญิงและเด็กทีท่ างานบ้าน ทั้ง GKS และ NDWM 

จึงเรียกร้องให้ก าหนดมาตรการจ าเพาะเรื่องเพศสภาพเพื่อเพิ่มอ านาจและความแข็งแกรง่ของกฎห

มายและสถาบันการบงัคับใชก้ฎหมายใหส้ามารถคุ้มครองผู้หญงิและเด็กที่ท างานบา้นได้ดียิง่ข้ึน 

มาตรการดังกล่าวได้แก ่

   

 ก าหนดใหง้านบา้นส าหรับเด็กและเยาวชนอายตุ่ ากว่า 18 ปเีปน็งานผดิกฎหมาย 

เนื่องจากเป็นงานที่อันตรายส าหรบัเด็ก   

 ก าหนดมาตรการจ าเพาะเรื่องเพศสภาพ เช่น 

การตัง้หนว่ยงานและศาลแยกต่างหากโดยมเีจ้าหน้าที่ผูห้ญิงดูแลคดีการลว่งละเมิดทางเพ

ศเปน็การเฉพาะ   

 เพิ่มความแข็งแกร่งใหแ้ก่อ านาจในการใชก้ฎหมายของคณะกรรมการกิจการสตรแีห่งชาติ

และคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อใหมี้อ านาจที่จะก ากับดูแลใหห้นว่ยงานอ่ืนๆของรัฐบาลเชน่หนว่ยงานทีบ่ังคับใช้กฎห

มายตอ้งปฏิบัตติาม   

ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอาญาฉบบัอ่ืนๆก าหนดภาระการพสูิจน์เอาไว้สูงมากและวธีิพิจ

ารณาความอาญาก็มักจะกินเวลาและมคี่าใช้จ่ายมาก 

มีลูกจ้างท างานบ้านไมก่ี่คนที่กฎหมายจ าเพาะว่าด้วยแรงงานและกฎหมายการจา้งแรงงานสามารถ

คุ้มครองให้พ้นจากความรุนแรงและการลว่งละเมิดได้   

 ที่บังกลาเทศและอินเดีย มีรายงานว่ากฎหมาดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพ    

 ฟิลิปปินส์เปน็ประเทศเดียวที่มีกฎหมายลูกจา้งท างานบ้านระดบัประเทศซ่ึงมเีนื้อหาครอบค

ลุมกว้างขวาง 

โดยมีทัง้กฎและระเบียบปฏิบัติซ่ึงจะใหก้ารคุม้ครองทางสังคมและแรงงานแกลู่กจ้างท างาน

บ้าน 

ปัญหาทา้ทายของประเทศนี้ได้แกเ่รื่องการน ากฎหมายไปปฏิบัติให้ได้ผลในระดับชุมชนแ

ละอ าเภอทีน่ายจ้างและเจ้าหน้าที่ของอ าเภออาจเปน็ญาติกนั 

อีกทั้งรัฐบาลท้องถิน่กย็ังขาดแคลนทั้งทรพัยากรมนุษยแ์ละเงินงบประมาณ   

 ลูกจ้างท างานบ้านข้ามชาติที่ฮ่องกงได้รบัการคุ้มครองตามกฎหมายการจ้างแรงงานและคว

ามเท่าเทียมกนั 

พวกเธอจึงสามารถใชบ้ริการของกลไกการปฏบิัติตามกฎหมายที่เกีย่วข้องได้ เชน่ 

กลไกการระงับข้อพพิาทด้านแรงงานและความเทา่เทียมกัน เรื่องราวของเบบี ้



 

 

 

เจนแสดงใหเ้หน็ว่ามกีลไกการระงับข้อพพิาทและมีการน าไปใช้ด้วย   

แต่การน าไปใชป้ฏบิัตจิริงกลบัเอนเอียงไปในทางทีท่ าใหเ้ธอเสียเปรยีบ 

แม้ว่าถึงที่สุดแลว้นายจา้งของเธอจะถูกส่ังให้จ่ายคา่ชดเชยใหเ้ธอจ านวนหนึ่งก็ตาม    

 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของเบบี ้

เจนก็ชี้ให้เหน็แลว้วา่มชี่องโหวท่ี่ใหญ่มากในกฎหมายการจ้างแรงงานที่มีอยู่ 

ซ่ึงก าหนดให้นายจ้างตอ้งให้การรกัษาพยาบาลฟรีแกลู่กจ้างท างานบา้นในชว่งที่มกีารจ้างงานอยู่

เทา่นัน้ 

ไม่รวมไปถงึช่วงหลงัจากการเลกิสัญญาจ้างแมว้่าจะเป็นการไล่ออกอยา่งฉบัพลันและไม่เปน็ธรรม

ก็ตาม เบบี ้

เจนถูกไล่ออกเพราะปว่ยเป็นมะเรง็และข้อร้องเรียนที่สองของเธอที่ระบถุึงการเลือกปฏบิัติในการจ้า

งงานตามกฎหมายการเลือกปฏิบัตโิดยไมเ่ปน็ธรรมทางความทุพพลภาพก็ยังคงค้างอยูท่ีค่ณะกรรม

าธิการเพื่อความเท่าเทยีมทางโอกาส 

 

ยิ่งไปกว่านั้น 

บทบญัญัติในกฎหมายการเข้าเมืองของฮ่องกงยังท าใหลู้กจ้างท างานบ้านข้ามชาติมีความเส่ียงที่จ

ะได้รบัความรนุแรงและการล่วงละเมิดในครัวเรอืนของนายจ้างมากยิ่งข้ึน ได้แก ่

กฎที่ก าหนดให้ลูกจา้งท างานบ้านต้องพักอยูก่ับนายจ้างและกฎสองสัปดาห์ซ่ึงบังคบัใหลู้กจ้างท า

งานบ้านจะต้องออกจากฮ่องกงภายในสองสัปดาห์หลังจากสัญญาจา้งงานส้ินสุดลง เป็นตน้   
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ขอ้สรปุและเสน้ทางขา้งหนา้   
  

ขอ้สรปุ   
ความรนุแรงและการลว่งละเมิดอันมาจากเพศสภาพของลูกจ้างท างานบ้านเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่

างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย 

เรื่องราวตา่งๆในหนังสือนี้เป็นตวัอย่างของรปูแบบความรุนแรงและการลว่งละเมิดทางกาย ทางใจ 

ทางเพศและทางเศรษฐกจิอันมาจากเพศสภาพของลูกจ้างท างานบา้นและผลกระทบรา้ยแรงต่อสุขภ

าพและความผาสุกของลูกจ้างเหล่านี้ซึ่งมีใหเ้ห็นกันอยูท่ั่วไป    

ความกลัวว่าจะไม่ได้ท างานและไม่มีทางเลือกอ่ืน 

ท าให้ลกูจ้างท างานบ้านมักจะยอมทนกบัการทารุณดังกล่าวให้นานเทา่ที่จะสามรถทนได้ 

จนกวา่จะเหลือทนแลว้จริง  ๆ บางคนกพ็ยายามหนี 

บางคนก็ลม้ปว่ยและยังป่วยต่อไปหลังจากได้รบัการชว่ยเหลือแลว้ 

แต่เมื่อลกูจ้างท างานบ้านมีเครือข่ายคอยช่วยเหลือและใหท้างเลือกทีจ่ะด ารงชีวิตอยู่ได ้ เช่น 

ได้รับการศกึษาและมีงานใหม ่

พวกเธอก็สามารถจะฟืน้ตัวและส่งผลให้ขบวนการของลูกจ้างท างานบ้านแข็งแกรง่ยิ่งข้ึนไปอีก 

ดังที่ไดเ้หน็กันมาแล้วในเรื่องราวของลูกจ้างท างานบา้นจากบังกลาเทศ อินเดียและอินโดนเีซีย  

 

ลูกจ้างท างานบ้านนัน้มีความเส่ียงเป็นพเิศษที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการลว่งละเมดิ 

เพราะงานบ้านเปน็ส่ิงทีค่นมองข้าม ไม่ถือเปน็งาน ‘จริง ’ๆ 

และลูกจ้างท างานบ้านก็ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเปน็คนงาน ‘จริง ’ๆ   โดยทัว่ไปแล้ว 

งานบ้านมีสถานภาพต่ าต้อยคือเปน็ ‘งานของผู้หญิง’ ไร้ทกัษะ  

ลูกจ้างท างานบ้านส่วนใหญเ่ปน็ผู้หญงิและเดก็หญงิซ่ึงต้องผจญกบัการการเลือกปฏบิัติเพราะเพศ

สภาพอยู่แล้ว 
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พวกเธอมักต้องพบเจอกบัการเลือกปฏิบัตหิลากหลายรปูแบบเนื่องจากมาจากพืน้ที่ชนบทหรือพืน้ที่

ชนเผ่าด้อยโอกาส 

ทั้งยังเป็นคนจากวรรณะต่ าหรือเปน็พวกชนเผ่ากลุ่มน้อยหรือคนนบัถอืศาสนากลุ่มน้อยซ่ึงมกัไม่ค่

อยได้เรยีนหนังสือ 

คนพวกนีท้ างานกบันายจ้างทีร่่ ารวยกว่าในเขตเมืองซ่ึงมาจากชนชัน้หรือวรรณะที่สูงกว่า 

ได้รับการศกึษาดีกว่าและมีอ านาจมากมายเหนอืลูกจ้างท างานบ้านของตน 

ส าหรบัลูกจ้างท างานบา้นที่อพยพมาจากบา้นเกิดของตนไปท างานในประเทศหรือดินแดนมีการพั

ฒนาอุตสาหกรรมสูงกวา่ก็เชน่เดียวกนั      

 

ความรนุแรงและการลว่งละเมิดต่อลูกจ้างท างานบ้านไม่ใช่สถานการณ์ผิดปกต ิ 

ไม่ใช่การกระท าครัง้เดียวทีน่ายจ้างคนหนึง่ท ากับลกูจ้างท างานบ้านคนหนึง่ตามสถานที่และเวลา

ที่แนน่อน   แตค่วามรนุแรงและการล่วงละเมิดต่อลูกจ้างท างานบ้านเป็นส่วนที ่ ‘ฝังติดอยู่ในระบบ’   

เปน็ปรากฏการณท์ีเ่ปน็ระบบ (Systematic phenomenon) ฝังลึกอยู่ในแบบอย่างทางสังคม (Social 

patterns) ของสังคมและคอยก าหนดว่าจะจัดระบบงานบ้านด้วยวิธีใด 

จะน ากฎหมายและกฎระเบยีบมาใช้กบัลกูจ้างท างานบา้นอย่างไร 

และสถาบันของรัฐบาลจะด าเนินการอย่างไรเพือ่ผลประโยชน์ของนายจ้างเมื่อน ากฎหมายและกฎระ

เบยีบเหล่านี้มาใช ้     

 

เรื่องราวเหล่านี้แสดงใหเ้ห็นว่า  

 

 การขาดความรับรู้ของประชาชนและการคงอยู่ของการเลือกปฏบิัติอันเนื่องมาจากเพศสภาพ

และการเลือกปฏิบัติแบบอ่ืนๆต่อลกูจ้างท างานบ้าน 

เปน็อุปสรรคของการน ากฎหมายที่มีอยู่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและพฒันาให้เกดิกฎหมายใ

หม่ๆข้ึน รวมทัง้เปน็การขัดขวางการทีห่น่วยใหบ้รกิารของรัฐบาล (ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ตุลาการ ฝ่ายแรงงานและสาธารณสุข) ผู้น าชุมชนและประชาชนทัว่ไป 

จะใหค้วามช่วยเหลือและการสนบัสนนุแกลู่กจ้างท างานบา้นที่ถูกท าทารุณด้วย      

 

 ประมวลกฎหมายอาญาท าไดเ้พียงแก้ไขเยียวยาให้แก่ลกูจ้างท างานบา้นในกรณีที่ถกูฆาต

กรรมและท าร้ายทางกายและทางเพศเท่านั้น 

ส่ิงที่ยังขาดอยา่งมหาศาลกค็ือกลไกการปฏิบัตใินการน ากฎหมายไปใช้ 

ไปให้การเยยีวยาแก่ผูท้ี่ตกเป็นเหยื่อและลงโทษผู้กระท าผิดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้ง 

DWOs 

และผู้ที่ตกเปน็เหยื่อจึงถูกบบีให้จ าต้องใชท้รพัยากรมนุษยแ์ละเงินทองซ่ึงมีอยู่จ ากัดเพื่อแ

สวงหาความเปน็ธรรมเปน็เวลานานหลายปี  

เวน้แต่ในกรณีที่การทารุณมีความรุนแรงสาหัสเทา่นัน้ ที ่ DWOs 

และองค์กรประชาสังคมอ่ืนๆพอจะมีทางท าให้ผู้กระท าความผิดได้รบัการลงโทษได้ส าเร็จ 

โดยการสร้างพันธมิตรและระดมพลังของกระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลและองคก์รประชาสัง

คมทีเ่กีย่วข้อง 

แล้วร่วมแรงกนัท างานรณรงค์จนสามารถยกระดับเสียงเรียกร้องใหเ้กดิข้ึนในหมู่สาธารณช

นด้วย   
 



 

 

 ลูกจ้างท างานบ้านถูกกนัให้อยู่นอกเขตความคุม้ครองของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองทางสั

งคม ทางความเท่าเทียมกนัและทางแรงงานของประเทศส่วนใหญ ่

ซ่ึงหมายความวา่พวกเธอไม่ได้รับการคุ้มครองเลยหรือแทบจะไม่ได้รับการคุ้มครองให้พน้จ

ากความรนุแรงและการล่วงละเมิดหลายรปูแบบที่ขอบเขตของประมวลกฎหมายอาญาครอบค

ลุมไปไม่ถงึ นอกจากนี ้

ทั้งลกูจ้างท างานบ้านและนายจ้างของพวกเธอยังไม่สามารถไดป้ระโยชน์จากกลไกของการ

ร้องเรียน การสืบสวนและการระงบัข้อพิพาททีก่ฎหมายเหลา่นี้ก าหนดให้มีข้ึนด้วย   

 

ในที่สุดแลว้ 

เรื่องราวเหล่านี้ล้วนแสดงให้เหน็วา่ส่ิงที่ส าคัญอย่างยิ่งยวดกค็ือการทีล่กูจา้งท างานบา้นจะตอ้งรว

มตวักนัและสรา้งสหภาพและองคก์รของลกูจา้งท างานบา้น (DWOs) ที่เข้มแข็งข้ึนมา  

เรื่องราวทั้งหลายนีท้ าให้รู้ว่า DWOs 

ที่แข็งแกรง่นั้นจะท าหน้าทีเ่ปน็สายช่วยชีวติให้แก่ลูกจ้างท างานบา้นซ่ึงต้องทนทกุข์จากความรุน

แรงได้อย่างไรบา้ง ไมว่่าจะเป็นการใหท้ี่พักพงิและความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

การต่อรองกบันายจ้างหรือทางการเพื่อให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รบัความเป็นธรรม 

และช่วยให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเอาชีวติรอดจนสามารถกลายเป็นผู้น าลกูจ้างท างานบา้นได ้ 

นอกจากใหบ้รกิารความช่วยเหลือโดยตรงแลว้ 

องค์กรดังกล่าวยังชว่ยรณรงค์ระดมการสนบัสนุนเพื่อการป้องกนัและแก้ไขเยยีวยาการใช้ความรนุ

แรงต่อลูกจ้างท างานบา้น ผู้หญิงและเด็ก 

รวมถึงการรณรงคย์กระดับการรบัรู้ในหมู่สมาชกิขององค์กรและลูกจ้างท างานบ้านอ่ืน เๆพื่อระดมพ

ลังของพวกเธอใหลุ้กข้ึนมาต่อสู้เพื่อแก้ไขปญัหา   

 

องค์กรของลูกจ้างท างานบ้านยังต้องใช้การปฏบิัติเชิงกลยทุธ์ (Strategic action) 

ร่วมงานกับหุน้ส่วนทีเ่ปน็หนว่ยงานของรัฐบาลและที่ไม่ใช่ของรัฐบาลต่อไป  

เพื่อแสวงหาทางออกระยะยาว เช่น 

การปฏิรปูกฎหมายและกลไกการน ากฎหมายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขเยีย

วยาการใชค้วามรนุแรงต่อลูกจ้างท างานบ้านทัง้ทีเ่ปน็เด็กและผู้ใหญแ่ละกลุ่มเปราะบางอ่ืนๆในสัง

คม เรื่องราวกรณีศึกษาเหลา่นี้ยังแสดงใหเ้ห็นอีกวา่ DWOs 

เข้าไปรว่มเป็นส่วนหนึง่และช่วยเสริมความแข็งแร่งใหแ้ก่ขบวนการของผู้หญิง 

แรงงานและสิทธิมนษุยชน ตั้งแต่ระดบัท้องถิ่น ไปถึงระดับประเทศและระหวา่งประเทศ 

เพื่อให้ม่ันใจว่ามนษุยท์ุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตและมีงานท าโดยปราศจากความรนุแรงและการล่วงล

ะเมิด     

 

 

เสน้ทางขา้งหนา้   

การป้องกนัความรนุแรงและการลว่งละเมดิในโลกแหง่การท างานเชือ่มโยงอยา่
งใกลช้ดิกบัการขจดัการเลอืกปฏบิตั ิ
การสง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัและการขยายการคุม้ครองดา้นความม ัน่คงทางเ
ศรษฐกจิใหก้วา้งขวางออกไปอกี”    

NDWWU, บงักลาเทศและ SEWA, อนิเดยี3
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  IDWF, ค าประกาศขอ้เรยีกรอ้งวา่ดว้ยความรนุแรงและการลว่งละเมดิตอ่ผูห้ญงิและผูช้ายในโลกแหง่การท างาน ทีเ่จนวีา ในปี 2561   
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อนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 189 และข้อแนะที่ 201 

ว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน และฉบับท่ี 190 และข้อแนะที่ 206 

ว่าด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการท างาน 

ก าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยวิธีที่จะป้องกันและขจัดความรุนแรง

และการล่วงละเมิดตอ่ลูกจ้างท างานบ้านเอาไว้  อนุสัญญาฉบับที่ 190 

เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของ ILO   

 ใช้แนวทางที่ตอบสนองต่อเรื่องของเพศสภาพ (Gender-responsive 

approach) 
เพื่อป้องกันและยุติความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการท างาน   
แนวทางดังกล่าวจะต้องแก้ไขสาเหตุที่เปน็รากเหง้าและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

รวมทั้งทัศนคติแบบเหมารวมเรื่องเพศสภาพ (Gender stereotypes)  
รูปแบบที่หลากหลายและตัดขวางกันของการเลือกปฏิบัติ 

และความสัมพันธ์ทางอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากเพศสภาพ (Gender-

based power relations) 

 ระบุลักษณะของภาคส่วน 
อาชีพและการจัดระบบงานท่ีท าให้คนงานต้องเผชิญกับความรุนแรงและการล่
วงละเมิดมากขึ้น และท าการประเมินผลความเสี่ยง     

 ท าให้มั่นใจว่า  
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการท างาน 
จะเข้าถึงกลไกการร้องเรียนและระงับข้อพิพาทที่ตอบสนองตอ่เรื่องของเพศส
ภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดรวมไปถึงได้รับการสนับสนุน 
การบริการและการแก้ไขเยียวยาได้   

 

IDWF 
จะยังคงสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรสมาชิกเพื่อรณรงค์โน้มน้าวรัฐบาลต่างๆให้ตัด

สินใจให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 189 และ 190 

และน าอนุสัญญาดังกล่าวน้ีไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อแนะฉบับที่ 201 และ 206 

ต่อไป องค์กรสมาชิกของ IDWF 
ในหลายประเทศต่างก็ให้ความส าคัญแก่เรื่องของการขจดัความรุนแรงและการล่วงล
ะเมิดอันเน่ืองมาจากเพศสภาพของลูกจ้างท างานบ้านเป็นอันดับแรก      

 

การตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องราวเหล่าน้ีเป็นขั้นตอนแรกของการยกระดับความรับรู้และกา

รแบ่งปันความเชี่ยวชาญในหมู่ของ  DWOs  
ว่าด้วยวิธีการต่อสู้กับความรุนแรงและการล่วงละเมดิต่อลูกจา้งท างานบ้านในเอเชีย   
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ขั้นตอนที่สองจะเป็นการพัฒนาและการใช้ 

‘ชดุฝกึอบรมวา่ดว้ยการรวมตวักนัของลกูจา้งท างานบา้นเพือ่ตอ่ตา้นความรนุแรงและ

การลว่งละเมดิ’ 
เพื่อเตรียมความรู้และทักษะให้แก่ลูกจ้างท างานบ้านและองค์กรของพวกเธอใหพ้ร้อม
ทีส่ร้างงานท่ีมีคุณค่าและสถานที่ท างานที่ปราศจากความรุนแรงและการล่วงละเมดิให้
แก่ลูกจ้างท างานบ้านทั้งปวงให้ส าเร็จใหจ้งได้  
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แหลง่ขอ้มลู 

 

IDWF, 

ค าประกาศข้อเรียกร้องว่าด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิดต่อผู้หญิงและผู้ชายในโล

กแห่งการท างาน, เจนีวา, 2561 

 

IDWF, ข้อมติให้ขจัดความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพ, 

ได้รับการรับรองในท่ีประชุมใหญ่ครั้งท่ีสองของ IDWF, เคปทาวน์, 2561 

 

IDWF, 

รายงานว่าด้วยการส ารวจเรื่องความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพของลูกจ้าง

ท างานบ้าน, เอเชีย, จัดท าร่วมกับองค์กรเบรด ฟอร์ เดอะ เวิลด์และ LEARN, 

ฟิลิปปินส์, ฮ่องกง, มกราคม, 2561 

 

ILO, อนุสัญญาฉบับที่ 190 และข้อแนะฉบับท่ี 206 

ว่าด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการท างาน, เจนีวา, 2562 

 

ILO, ลูกจ้างท างานบ้านท่ัวท้ังโลก: 

สถิติระดับโลกและภูมิภาคและขอบเขตการคุ้มครองทางกฎหมาย, เจนีวา, 2556 

 

ILO, อนุสัญญาฉบับที่ 189 และข้อแนะฉบับท่ี 201 

ว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน, เจนีวา, 2554 

 

ILO, 

ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติในการท างานในเอเชียตะวันออกและเอเชี

ยตะวันออกเฉียงใต้, แนวทาง, กรุงเทพฯ, 2554 

 

ILO และ IDWF, 

งานท่ีมีคุณค่าส าหรับส าหรับลูกจ้างท างานบ้านในเอเชียและแปซิฟิก, 
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คู่มือส าหรับวิทยากร, กรุงเทพฯและฮ่องกง, 2555 
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ภาคผนวก  

แนวทางการสัมภาษณ์ 

1. กรุณาบอกเล่ากรณีหนึ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับความรุนแรงเน่ืองจากเพศสภาพซึ่งสหภาพข

องคุณดูแลอยู่ โดยอ้างอิงถึงค าประกาศขอ้เรียกร้องของ IDWF ว่าด้วย GBV 

ทั้งน้ีรูปแบบของความรุนแรงจะเป็นทางร่างกาย ทางจิตใจ 

ทางเศรษฐกิจ/การเงินและทางวัฒนธรรมก็ได้   

2. กรุณาบอกเล่าการวิเคราะห์/ข้อสังเกตของคุณเก่ียวกับปัญหาท้าทายและช่องว่างในก

ารแสวงหาความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่ตกเปน็เหย่ือ  

สหภาพของคณุท าอะไรไปบ้างในการดูแลกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น? 

พยายามบรรยายเนน้ตรงจดุนีแ้ตอ่ยา่ใหเ้กิน 400 ค า  

ตารางตรวจสอบความถกูตอ้ง

 

ข้อมูลกลุ่มโดยย่อ   ชื่อองค์กร   

ที่อยู่   

ประเภทองค์กร   

ครบถ้วน  

(✓) 

/ไม่ครบ

ถ้วน  (

✕) 

ผู้เขียน ชื่อ   

หมายเลขติดตอ่ 

(มือถือ/วอตส์แอปป)์ 

อีเมล  

 

รายงานกรณทีีเ่กดิขึน้   
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ใคร ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ: 

ชื่อ, อาย,ุ เพศ, สถานที่เกิด, 

ปีที่ท างาน  

 

ผู้กระท าความผิด: 

ชื่อ 

อาย ุ

เพศ  

สถานที่เกิด 

ปีที่จ้างงาน 

 

ที่ไหน  บ้าน (ครัว, ห้องนอน, 

ห้องน่ังเล่น, สนามหน้าบ้าน) 

เมือง 

ประเทศ 

 

เมื่อใด  ความถ่ี: 

บ่อยแค่ไหน? (ทุกวัน, 

ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน) 

วันที่ & ปี: 

เวลา: 

กลางคืน (เที่ยงคืน) 

กลางวัน (เช้า, บ่าย)   

 



 

 

อะไร   ประเภทของความรุนแรงเนื่องจ

ากเพศสภาพ (GBV): 

ทางอารมณ/์ร่างกาย/เศรษฐกิจ 

& การเงิน/วัฒนธรรม 

 

บรรยายลักษณะความรุนแรง: 

การกระท า 

กิจกรรม 

 

อะไรที่เก่ียวกับเพศสภาพ ? 

โปรดอธิบาย 

 

อย่างไร ความขัดแย้งคืออะไร? 

การโต้เถียง 

ความไม่เห็นด้วย  

ข้อผิดพลาด  

 

สาเหตุความขัดแย้งคืออะไร? 

 

ท าไมจึงเป็นเรื่องที่เก่ียวกับเพศ

สภาพ? 

โปรดอธิบาย 

 

ผลกระทบของ GBV 

ต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ทางจิตใจ   

ทางร่างกาย   

ทางอารมณ์   

ทางการเงิน   

ทางสังคม (ครอบครวั) 

 

ต่อผู้กระท าความผิด   ทางจิตใจ   

ทางร่างกาย   

ทางอารมณ์   

ทางการเงิน   

ทางสังคม (ครอบครวั) 
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การตอบโตข้องผูท้ีต่กเป็นเหยือ่    

ปฏิกิริยา/การตอบโตใ้นทันที    

การกระท าท่ีใช้     

ผลของการกระท า     

ความท้าทายที่ต้องเผชิญ   

การสนบัสนุนจากสถาบัน   

การกระท าท่ีกลุ่ม/สหภาพใช้      

ผลของการกระท า     

ความท้าทายที่ต้องเผชิญ   

กรณีที่ได้ผล     

บทเรียนที่ได้รับ     

ข้อคิดใคร่ครวญว่าดว้ยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อป้อง

กันการเกิดซ้ าของ  GBV 

  

กรอบคดิทางกฎหมาย (กฎมาย & นโยบาย) 

การฟ้องร้องด าเนินคดี    

การพิจารณาคดี    

ผลของการพิจารณาคดี   

ผลกระทบต่อผู้ที่ตกเป็นเหย่ือ     

ผลกระทบต่อผู้กระท าความผิด      

ความท้าทายที่ต้องเผชิญ   

ข้อเสนอแนะเพื่อความเปลี่ยนแปลง     
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                ทีต่ดิตอ่ขององคก์ร   

 

JALA PRT, อนิโดนเีซีย   

โทร: +62 81247200500 

ที่อยู่ส านักเลขาธิการ: Jl. kalibata Utara I no.38 a, rt.1/rW.2, kalibata, 

kec. pancoran, kota Jakarta selatan, Daerah khusus Ibukota 

Jakarta 12740, Indonesia 

อีเมล: jala_prt@yahoo.com 

บล็อก: 

http://www.tungkumenyala.com/เฟซบุ๊ก: Jala 

prt 

 

ADW — กัมพชูา   

โทร: +855 078 711 494/098 575 174/097 55 92 109 

ที่อยู่: #1h, street 907, sangkat toul sangker, khan reosey kao, Phnom 

Penh, Cambodia  

อีเมล: adwcambodia@gmail.com 

เฟซบุ๊ก: association of Domestic Workers -aDW 

 

mailto:jala_prt@yahoo.com
http://www.tungkumenyala.com/
mailto:adwcambodia@gmail.com


 

 

UNITED — ฟลิปิปนิส ์  

โทร: +63(02) 332-1434  

ที่อยู่: 94 scout Delgado, laging handa, Quezon City, the 

Philippines  

อีเมล: unitedphildomworkers@gmail.com 

เฟซบุ๊ก: United Domestic Workers of the Philippines 

 

NDWF Patna — อนิเดีย   

โทร: + 91 9708809122 

ที่อยู่: 5b 1 kulharia complex, ashok rajpath, bankipur, Patna 4, 

India 

 อีเมล: indiandwf@gmail.com 

 

GKS — Gurgaon, อนิเดีย 

โทร: +91 9560352313 / 7042310055 

ที่อยู่: house no 375, Dada wala mohalla, behind mcD school, 

kapashera, South West Delhi, India 

อีเมล: gksgurgaon@gmail.com 

mailto:unitedphildomworkers@gmail.com
mailto:indiandwf@gmail.com
mailto:gksgurgaon@gmail.com


 

 

 
 

 

 

NDDWU—บงักลาเทศ   

โทร: +88-01718683331 

ที่อยู่: 31/F, topkhana road, Dhaka-

1000, Bangladesh 

อีเมล:murshida_ndwwuakter@yaho

o.com 

 

SKDWA – คเูวต   

อีเมล: sandigankw@gmail.com 

เฟซบุ๊ก: Sandigan Kuwait Domestic Workers Association 

 

FADWU — ฮอ่งกง   

โทร: +852 2770 8668 / 9163 3734 

mailto:murshida_ndwwuakter@yahoo.com
mailto:murshida_ndwwuakter@yahoo.com
mailto:murshida_ndwwuakter@yahoo.com
mailto:sandigankw@gmail.com


 

 

ที่อยู่: 19/F 557-559 nathan road, 

Kowloon, Hong Kong  

อีเมล: fadwu.hk@gmail.com 

เฟซบุ๊ก: @HKFADWU 

mailto:fadwu.hk@gmail.com


 

 

 
 

 

 

 

 

ความรนุแรงและการลว่งละเมดิ 
อนัเนือ่งมาจากเพศสภาพของลกูจา้งท างานบา้น:  

เร ือ่งราวจากเอเชยี    
 

 

 

 

 

 

สหพนัธแ์รงงานลกูจา้งท างานบา้นระหวา่งประเทศ 

 

ทีต่ดิตอ่ IDWF   

 
International Domestic Workers Federation (IDWF) 

Workshop No. 13, 13/F, Kwai Cheong Centre, 

No. 50 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T. 

Hong Kong 

 

อเีมล: info@idwfed.org 

เว็บไซต:์ www.idwfed.org 

เฟซบุก๊: IDWFED 

 

mailto:info@idwfed.org
http://www.idwfed.org/

