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ฉบับที่ 40 (28 สิงหาคม 2552 – วันคนทํางานบานสากล)
อนาคตแรงงานนอกระบบอาชีพคนทํางานในบาน
กับการคุมครองและเขาถึงสิทธิทางกฎหมายแรงงานไทย

เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ หองวิภาวดี บอลลูม ชั้น 4
โรงแรมปริ้นซตั้น ปารค สวีท กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร ไดจัด
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “อนาคตแรงงานนอกระบบอาชีพคนทํางานในบาน กับ การ
คุมครองและเขาถึงสิทธิกฎหมายแรงงานไทย” โดยเปนความรวมมือกับเครือขายแรงงานนอก
ระบบ เครือขายปฏิบัติการเพื่อแรงงานขามชาติ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิ MAP มูลนิธิรวมมิตรไทยพมา ศูนยขาวขามพรมแดน และแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
การสั ม มนาครั้ ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค ส ามประการ คือ หนึ่ ง - เพื่ อ ให เ กิ ดการพั ฒ นากลไก
แรงงานประเภทงานในบาน ทั้งในดานกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และอาชีพอยางเทาเทียมในสังคม
สอง – เพื่ อ ให ผู ใ ช แ รงงานทั้ ง ในระบบ นอกระบบ แรงงานข า มชาติ องค ก รพั ฒ นาเอกชน
นักวิชาการ และสาธารณชนไดปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด มุมมอง และเขาใจซึ่งกันและกันมาก
ขึ้น สาม - เพื่อขยายผลการสรางความเขาใจ ขาวสารขอมูลใหสื่อมวลชนไดเผยแพรตอไป
นายสมคิด ดวงเงิน ประธานเครือขายแรงงานนอกระบบ ในฐานะตัวแทนองคกร
จัดงาน กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนาวา
ในปจจุบันแรงงานประเภทคนทํางานในบาน ซึ่งเปนแรงงานนอกระบบประเภทหนึ่ง ยังมี
สถานะการคุมครองสิทธิทางกฎหมายไมชัดเจน เปนที่ทราบดีวาแรงงานประเภทนี้เปนผูหญิง
หลายคนตองทิ้งบานเกิดเมืองนอนไปตางประเทศ เพื่อไปประกอบอาชีพแมบานตางแดน แรงงาน
เหลานี้ตองเผชิญกับปญหาตางๆมากมาย เพราะงานบานมักถูกมองขามวาไมใชงาน ทําใหไมมี
กฎหมายคุมครองแรงงาน เนื่องจากแรงงานเหลานี้ไมมีวันหยุด อยูอยางโดดเดี่ยว ไมมีโอกาสอยู
รวมตัวกัน เงื่อนไขการทํางานเกิดจากการตกลงกันเองระหวางนายจางและลูกจาง ทําใหไมมี
มาตรฐานรองรับ
สําหรับสถานการณในประเทศไทย คนทํางานบานในประเทศไทยสวนใหญเปนคนที่มา
จากประเทศเพื่ อ นบ า น ได แ ก พม า ลาว และกั ม พู ช า ส ว นหนึ่ ง ถู ก แสวงหาประโยชน จ าก
กระบวนการคามนุษย และถูกเอารัดเอาเปรียบสูง
ปญหาสําคัญของแรงงานกลุมนี้ คือ การขาดการคุมครองจากกฎหมายในประเทศไทย ไม
วาจะเปน พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ไดมีการยกเวนความ
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คุมครองแรงงานบานหลายประการ เชน ไมกําหนดคาแรงงานขั้นต่ํา ไมมีการกําหนดวันหยุด
ประจําสัปดาหเหมือนแรงงานประเภทอื่น และไมมีกําหนดชั่วโมงการทํางาน กระทบถึงเวลา
พักผอน สงผลใหกลุมผูทํางานบานไมไดทราบสิทธิที่ควรไดรับเชนแรงงานกลุมอื่น ทําใหเกิดการ
ละเมิดสิทธิดานตางๆ ทั้งคาแรง เวลา และถูกทุบตีทํารายรางกายเปนที่ระบายโทสะของนายจาง
และที่รายแรงคือการละเมิดทางเพศ
จากสถานการณดังกลาวจึงทําใหเครือขายแรงงานนอกระบบรวมกับองคกรเครือขายตางๆ
จัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อรวมกันแสวงหาแนวทางคุมครองแรงงานที่ทํางานในบานตอไป
การเสวนาครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก วาที่รอยตรี ดร. สุเมธ ฤทธาคนี ประธาน
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร กลาวเปดงานอยางเปนทางการ
ในเบื้องแรกที่ไดรับเชิญมารวมงานนี้ รูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง เพราะคนทํางานในบานนั้น
เปนบุคลากรที่มีความสําคัญกับคนที่อยูในบานอยางยิ่ง พวกเธอเปนหัวใจ เปนกลไกสําคัญในบาน
เปนเฟองจักรสําคัญ แตกลับไดรับการดูแลนอยมาก เมื่อเทียบกับแรงงานกลุมอื่นๆ จากขอมูลของ
ศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทยได ค าดการณ เ มื่ อ ป 2550 ว า จํ า นวนคนที่ ทํ า งานในบ า นรวมกั น มากถึ ง
400,000 คน สรางเม็ดเงินสะพัดสูงถึง 27,000 ลานบาท โดยอัตราคาจางจะมีความแตกตางกัน
ซึ่งนายจางจะดูจากประสบการณการทํางาน และความพึงพอใจ
งานบริการทํางานในบานสามารถแบงเปน 3 ประเภท คือ
ประเภทหนึ่ง เปนงานบริการทํางานในบานที่คนไทยทําในประเทศ มีประมาณ 225,000
คน เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 11,000 ลานบาท
ประเภทที่สอง เปนแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานอาชีพบริการทํางานในบาน มีประมาณ
150,000 คน สรางเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 9,000 ลานบาท โดยแรงงานกลุมนี้จะมีคาจางขั้น
ต่ําอยูที่ 3,000-5,000 บาทตอเดือน
ประเภทที่สาม คือแรงงานที่เปนคนไทย แตไปทํางานในบานที่ตางประเทศ (อาชีพแมบาน)
มีประมาณ 25,000 คน สรางเม็ดเงินเขาประเทศมากถึง 7,000 ลานบาท
ที่ ผ า นมาแรงงานบริ ก ารที่ ทํ า งานในบา นถู ก มองว า เป น งานที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได ท าง
เศรษฐกิจในเชิงเศรษฐศาสตร จึงสงผลตอการใหความชวยเหลือคุมครองทางกฎหมายและสิทธิ
การเขาถึงบริการของรัฐ ทําใหสภาพชีวิตของแรงงานประเภทนี้ตองตกอยูกับการถูกกดขี่ เอารัดเอา
เปรียบ เชน ทํางานตั้งแตเชาจนค่ํา หรือทํางานใหกับคนในครอบครัวและเครือญาติของนายจาง
แตไดรับคาแรงหรือคาตอบแทนแบบเหมาจายเพียงคนเดียว
บางรายลูกจางที่เปนผูหญิงก็ถูกคุกคามขมขืนทางเพศ พรอมทั้งขาดอํานาจการตอรอง
สิ่งสําคัญที่แรงงานในบานประสบปญหาอยางหนักคือ การถูกควบคุมกีดกันมิใหติดตอสื่อสารกับ
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คนภายนอกหรือญาติ และไมสามารถเขาถึงระบบการศึกษาไดอยางเทาเทียม ไมมีวันหยุดพักผอน
ที่แนนอน เปนตน
จากสถานการณดานแรงงานบริการที่ทํางานในบานที่กลาวมาขางตน
กระผมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร เห็นวาเนื่องใน
โอกาสวันคนทํางานในบานสากล 28 สิงหาคม 2552 ถือเปนวันสําคัญอีกคราหนึ่งของผูใชแรงงาน
กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาคณะกรรมาธิการแรงงานจะมีสวนรวมและเปนแรงผลักดันหลัก
ในการพัฒนากฎหมายและกลไกใหเกิดการคุมครองแรงงานคนทํางานในบานอยางเทาเทียม
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการสัมมนาทางวิชาการฯ ณ บัดนี้
หลังจากที่ทางประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร กลาวจบ
ทางเครือขายแรงงานนอกระบบ และผูแทนอาชีพคนทํางานในบานไดยื่นหนังสือและสง
มอบโปสการด “หยุด 1 วัน ตอสัปดาห โดยไดรับคาจาง เพื่อสิทธิของพวกเรา” จํานวน
7,000 ใบ ใหกับประธานฯ เพื่อผลักดันใหมีกฎหมายคุมครองคนทํางานบานตอไป

ตอมาเปนการเสวนาเรื่อง “คนทํางานในบานวันนี้ ชีวิตเยี่ยงทาส”
โดยคุณสุจิน บัวขาว แรงงานนอกระบบทีท่ ํางานในบาน
คุณแดง (นามสมมุติ) แรงงานขามชาติชาวไทยใหญ
ดําเนินรายการโดย บัณฑิต แปนวิเศษ
คุณสุจิน บัวขาว
“ฉันทํางานบานมาประมาณสิบกวาปแลว ทํางานทั้งบานพี่และบานนองของนายจาง
ตั้งแตตีหาครึ่ง กวาจะไดพักก็สี่ทุมกวาไปแลว แตถาสี่ทุมนายจางไมเขานอน ก็นอนไมได เพราะเขา
จะเรียกเราอยูตลอดเวลา ทําใหเรามีเวลาพักไมแนนอน วันหยุดก็ไมมี นอกจากวาเราจะขอลาหยุด
เอง แตถาวันที่เราลาหยุดตรงกับวันที่นายจางมีธุระ เราก็ลาลําบาก การไปพบปะเพื่อน หรือพอแม
พี่นอง สามารถลาติดตอกันไดสองสามวันเทานั้น งานบานเปนงานที่หนักมาก เราอยากมีชีวิต
เหมือนงานขางนอกบาง เชน มีวันหยุด หรือมีกฎหมายคุมครอง
ชีวิตปจจุบันตอนนี้ ฉันมีครอบครัวแลว แตก็ยังพักอยูในบานนายจางอยู ถาวันไหนจะ
ออกไปหาลูก หาสามี ตองขอลา แตจะถูกตัดเงินเดือน ฉันไดเงินเดือนแค 4,500 บาท มันไมพอ
หรอก แตตองอดทน อาหารมีเฉพาะขาว ไมมีกับขาว เราตองซื้อทานเอง นายจางไมใหทานรวม
หรือน้ําก็ตองซื้อเองเหมือนกัน เพราะนายจางเขากินน้ําราคาแพง เราจะไปกินกับเขาก็ไมได
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ถา บานไหนที่ มีนายจ างเปน ผูชาย แลวชอบหลีลูก จา งสาวๆ ที่ห นาตาดี ลูก จา งก็ตอง
คุมครองตนเอง เพราะนายจางจองอยูแลวเวลานายจางผูหญิงไมอยู แตฉันแกแลว คงไมมีใคร
สนใจ ตอนสาวๆ ก็มี แตเราไมสนใจ เรามาทํางาน
ฉันเคยนั่งคุยกับเพื่อนๆถึงปญหาที่เราเจอเหมือนกัน เชน ไมมีวันหยุด เวลานายจางไม
พอใจ นายจางก็ไลออก หรือเวลาเรามาสมัครทํางานบาน เราก็ตองทําไดทุกอยาง ตั้งแตอาบน้ํา
สุนัข จนถึงดูแลคนแก ทําสวน บางทีถาเราจะออกไปไหน ก็ไปไดแค 3 ชั่วโมงเทานั้นก็ตองรีบ
กลับมา ถาเราออกไปรวมกลุม นายจางไมคอยใหออก เพราะกลัวของในบานหาย บางครั้งนายจาง
ก็ล็อคประตูรั้วบานเลย เราก็ออกไปไหนไมได อยางมากก็มาเกาะรั้วคุยกัน วาทําอยางไรชีวิตจะ
ดีกวานี้ อยากรูวามีใครจะชวยผลักดันใหมีสวัสดิการที่ดีกวานี้ไดบาง เพราะเราอยูแตในบานเปน
เดือนเปนป ตองอยูอยางนั้น สวัสดิการก็ไมมี ลําบาก อยากใหชวยกันผลักดันใหมีประกันสังคม
หรือมีหลักประกันที่ดีกวานี้
เราคิ ด เล น ๆว า เดื อนหนึ่ง หยุด แค 1 วั น ก็ ดี ใ จแล ว บางทีมี ญาติ เ ราปว ย เราไปทั้ง วั น
นายจางก็ไมพอใจ ทําไดแคเกาะรั้วดีที่สุด ถาเจอนายจางดีก็ดีไป บางทีเราก็อยากออกจากรั้วมา
คุยกันบาง”
คุณแดง (นามสมมุติ)
“แดงมาจากจังหวัดเชียงใหมคะ สิ่งที่อยากจะพูดวันนี้มีหลายอยาง เพราะทํางานมากวา
สิบปแลว เขามาในประเทศไทยตั้งแตป 41 ตอนนั้นกอนทํางานนายจางบอกวาแคเลี้ยงเด็กอยาง
เดียว ไดเงินเดือน 800 บาท แตจริงๆ ตองทําทุกอยางในบานทั้งหมด ตั้งแตเชาจนค่ํา ไมมีวันหยุด
เงินเดือน 800 บาท ทํางานได 2 ป ทนไมไหว หลังจากนั้นไดยายเขามาในตัวเมืองเชียงใหม ได
เงินเดือน 2,500 บาท แตทํางานทุกวัน ไมมีวันหยุด ถาขอลาไปหาญาติพี่นองหรือไปวัด นายจาง
จะบอกวา มีที่กินที่นอนใหแลว อยาเรื่องมาก ฉะนั้นพอเขาไมใหไป เราก็ไปไหนไมได
วิก ฤติ เศรษฐกิจ เกิดผลกระทบกั บ แรงงานในบ า นหลายอย า ง เช น สิน ค าราคาขึ้ น แต
เงินเดือนเทาเดิม หรือบางทีนายจางเครียดมาจากที่อื่น ก็มาลงที่ลูกจางก็มี ที่ผานมานายจางก็เคย
ขึ้นเงินเดือนให แตปนี้เงินเดือนไมขึ้น ทําใหเราสงเงินกลับบานไมพอ นายจางบอกวา เศรษฐกิจไม
ดี ทําใหบานเราที่พมาก็ไมพอใช ตองไปกูหนี้ยืมสินมาเหมือนกัน
เรื่องนายจางขี้หลี บางทีก็มีเวลาที่คุณผูหญิงเผลอ สังเกตไดจากสายตานายจางเวลามอง
เราตองระมัดระวังตนเอง เคยมีนายจางมาจับไหล จับเอวก็มี หรือถาอยูกัน 2 คน เราก็ออกไปอยู
นอกบานหรืออยูในที่โปรงๆ เขาจะทําอะไรเราไมได
ปจจุบันแดงไดเงินเดือน 4,500 บาท ไมตางจากคนไทยแมแตนอย ไมอยากใหคิดวา เปน
คนใชหรือต่ํากวา เพราะก็เปนคนทํางานเหมือนกัน เพราะเวลานายจางกลับดึก เราก็ตองอยูรับ
นายจาง จะนอนก็นอนไมได
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สิ่งที่อยากได คือ อยากใหมีวันหยุดอาทิตยละ 1 วัน ตอนนี้เดือนละ 1 ครั้ง ก็แทบจะไมได
เราอยากไปทําบุญที่วัด ก็ไปไมได เพราะนายจางชอบคิดวาเราออกไปหาแฟน ไปหาผูชาย หรือไป
เที่ยว เราอยากใหนายจางคิดวา นี้เปนเรื่องธรรมดา เปนสิทธิของเรา ยิ่งนายจางพูดแบบนี้ เราก็ยิ่ง
ไมอยากอยูทํางานในบานอีกตอไป อยากใหคิดวาเปนคนเหมือนกัน”

และเวทีสุดทายในการจัดงานครั้งนี้
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “อนาคตแรงงานนอกระบบอาชีพคนทํางานในบาน กับการ
คุมครองและเขาถึงสิทธิทางกฎหมายแรงงานไทย” โดย
• คุณชไมพร สินธุประสิทธิ์ ผูอํานวยการกลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครอง
แรงงาน สํานักคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
• คุณบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ ผูอํานวยการมูลนิธิอารมณ พงศพงัน
• คุณศิริวรรณ รมฉัตรทอง เลขาธิการสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย
• คุณกนกวรรณ โมรัฐเสถียร เจาหนาที่โครงการแรงงานเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
• คุณวิไลวรรณ แซเตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
• คุณจิตติน วิเศษสมบัติ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร
ดําเนินรายการโดย : คุณพงษศักดิ์ เปลงแสง โฆษกกระทรวงแรงงาน

คุณชไมพร สินธุประสิทธิ์ ผูอํานวยการกลุมงานปองกันและแกไขปญหาการคุมครองแรงงาน สํานัก
คุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สําหรับการทํางานของสํานักคุมครองแรงงาน ไดพิจารณางานบานแยกเปน 2 ลักษณะ คือ
งานบานที่ไมมีการแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ กับ งานบานที่มีการแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ
รวมอยูดวย เชน ขายของ ทําผม รานอาหาร เปนตน งานทั้ง 2 ลักษณะจะใชกฎหมายคนละฉบับ
คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ใชกับงาน
บานโดยตรง กับ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใชกับงานบานที่มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยูดวย
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 มีการคุมครองแรงงานบางเรื่อง เชน ตองไมมีการเลือกปฏิบัติ ถา
แรงงานมีการเปลี่ยนนายจาง นายจางคนใหมตองจางงานตามขอตกลงเดิมที่แรงงานไดตกลงไว
กับนายจางคนเกา เชน เงินเดือนตองเทาเดิม เปนตน นอกจากนั้นยังมีเรื่องการหามลวงเกินทาง
เพศ หรือมีวันหยุดประจําปไมนอยกวาปละ 6 วัน และการจายคาจางตองตรงตามเวลาที่ไดกําหนด
ไว แมนายจางเปนชาวตางชาติ ก็ตองจายเปนเงินไทยเทานั้น
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สําหรับในสวนของ พรบ. คุมครองแรงงาน 2541 นั้น ก็ระบุชัดเจนวา ตองมีวันหยุด ตอง
จายคาชดเชยถาทํางานมาทํางานวันหยุด การจายคาจางระหวางลาคลอด เปนตน นี้คือสิทธิตาม
กฎหมาย ถานายจางใหลูกจางไปทํางานบานที่มีธุรกิจรวมอยูดวย
ถาเกิดนายจางไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือ พรบ.คุมครองแรงงาน ลูกจางก็สามารถใช
สิทธิเรียกรองได โดยใหพนักงานตรวจแรงงานเขาไปออกคําสั่งใหนายจางตองปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือถาคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานไมชอบ ลูกจางก็สามารถไปฟองศาลแรงงานใหยกเลิกคําสั่งได
หรือการใชชองทาง Hotline 1546 ก็สามารถรับเรื่องราวรองเรียนได นี้คือสิ่งที่เราดําเนินการอยู เคย
มีนายจางคางจายคาจางแรงงานในบาน กระทรวงแรงงานก็เคยดําเนินการใหลูกจางไดรับสิทธิ
ครบถวนได
มีองคกรพัฒนาเอกชน คือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ไดเคยเสนอตอกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานไววา อยากใหปรับปรุงกฎหมาย เชน เรื่องคาจางขั้นต่ํา , ไมหักคาจางเวลาลูกจาง
ทําของเสียหาย, มีวันหยุดพักผอน, มีการดูแลสุขภาพลูกจาง ที่เวลาลูกจางเจ็บปวยจากการทํางาน
นายจางตองจาคารักษาให, การใชแรงงานเด็ก, ความปลอดภัยในการทํางาน นี้คือสิ่งที่ลูกจาง
เรียกรองมา ซึ่งกรมฯ ไมไดนิ่งนอนใจแมแตนอย และขณะนี้ไดยกรางกฎกระทรวงขึ้นมาใหม อยูใน
ขั้นตอนการพิจารณาของกรมฯ เพื่อเสนอรัฐมนตรีใหลงนามตอไป
ในกฎกระทรวงฉบับใหมนี้ไดพูดถึงสิทธิประโยชนของแรงงานในบาน โดยอางอิงตาม
กฎกระทรวงฉบับเดิม เชน นายจางตองจัดวันหยุดประจําเดือนใหลูกจางเดือนละ 2 วัน , มีการ
ประกาศวันหยุดตามประเพณีใหลูกจาง โดยอิงตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ปหนึ่งๆ ไมนอยกวา
13 วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติ และนายจางตองจายคาจางดวย , สิทธิในการลาปวย ที่ลูกจาง
ลาไดตามจริง แตไดรับคาจาง 30 วันทํางานตอปเทานั้น , สิทธิในการลาคลอดบุตร ลาได 90 วัน
แตไดรับคาจาง 45 วัน , การกําหนดอายุเด็กทํางานบานตองเกิน 15 ป หรือกรณีที่นายจางจะหัก
คาจางไดก็ตอเมื่อเปนไปตามที่ พรบ.คุมครองแรงงาน กําหนดเทานั้น และสุดทายนายจางไม
สามารถสั่งใหลูกจางทํางานที่ไมปลอดภัยใหตนเองได

คุณบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ ผูอํานวยการมูลนิธิอารมณ พงศพงัน
ผมจะเสริมในรายละเอียดของกฎหมายที่กลาวมา คือ ในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 นั้น ปญหา
สําคัญอยูที่ มีการยกเวนเพื่อไมใชบังคับตาม พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประมาณ 130
มาตรา มีการบังคับแค 30 กวามาตรา เทานั้น อยางที่ทานผอ.วามาแลววามีเรื่องใดบาง นี้คือ
ปญหาสําคัญมากกวา
เรื่องที่ไมบังคับ เชน ไมมีการกําหนดคาแรงที่เปนธรรม ไมมีการกําหนดวันหยุดประจํา
สัปดาห ไมมีการกําหนดชั่วโมงการทํางาน ไมมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสวัสดิการพื้นฐานที่
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ควรไดรับ เชน คารักษาพยาบาล อาหาร ที่พัก และไมมีการกําหนดอายุขั้นต่ําของแรงงานเด็กที่
ทํางานประเภทนี้
ฉะนั้นผมจึงเสนอชองทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับนี้ ซึ่งทําได 2 ชองทาง คือ หนึ่งไปยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ซึ่งจะยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางสวนก็ได สอง – การออกเปน
กฎหมายฉบับใหม คือ ออกเปนพระราชบัญญัติคุมครองคนทํางานในบาน ก็ได
ในอาชีพทํางานบานนั้น ลูกจางที่ทํางานบานและมีธุรกิจรวมอยูดวย ยังตองไปเกี่ยวของ
กั บ กฎหมายอี ก หลายฉบั บ เช น พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 อยางไรก็ตามในกลุมลูกจางทํางานบานโดยตรง ถือวาเปนแรงงานนอก
ระบบ เพราะกฎหมาย 2 ฉบับนี้ไมคุมครอง สําหรับใน พรบ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น กลาว
ไดไมชัดวา แรงงานทํางานบานเปนแรงงานนอกระบบหรือไม เพราะคําวาลูกจางยังกวางๆอยูมาก
หรือในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ที่ระบุในสวนที่เกี่ยวของกับลูกจางไว
วา ลูกจางสามารถรวมตัวกันเปนกลุมได แตตองอายุ 20 ปขึ้นไป มีสัญชาติไทยเทานั้น รวมกันให
ได 10 คนขึ้นไป แตในแรงงานประเภทแรงงานขามชาตินั้น ยังไมสามารถรวมกลุมกันได
สวนในกฎหมายอื่นๆ อาจไมเกี่ยวของกับความเปนลูกจางโดยตรง แตเปนนโยบายของ
รัฐบาล เชน นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่คุมครองคนทุกคนที่ไมไดเปนลูกจางตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
อีกไมนาน ในป 2554 ILO จะมีการออกอนุสัญญาวาดวยเรื่อง การคุมครองแรงงานที่
ทํางานบาน ฉะนั้นในปนี้และปหนาอยูในกระบวนการเตรียมตัวในการยกรางฉบับนี้ และ ILO จะ
จัดสงใหรัฐบาลประเทศตางๆ แสดงความคิดเห็นและสงกลับมาอีกครั้ง เพื่อใหผานความเห็นชอบ
ในที่ประชุมใหญ ILO ในเดือนมิถุนายน 2554 ตอไป ผมเสนอวา ใหจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงขอเสนอของ ILO ใหสอดคลองกับความตองการของแรงงานมากยิ่งขึ้น

คุณศิริวรรณ รมฉัตรทอง เลขาธิการสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย
ดิฉันไมเคยไดยินกฎหมายนี้มากอน โดยเฉพาะกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ที่ทานวามา ขนาด
ดิฉันทํางานใกลชิดกับกระทรวงแรงงานอยางยิ่ง ยังไมรูเลย แลวลูกจางจะรูไหม จะเขาถึงไหม
เพราะ hotline ก็รองอยางเดียว แตไมมีคนรับสาย หรือเวบไซด แรงงานก็เขาถึงยาก หรือเขาถึงแลว
ผลกระทบมีแคไหน แกปญหาไดมากนอยเพียงใด
กฎหมายประเทศไทยมีเยอะมาก ฟงแลวดูดี แตบังคับใชไมได คนงานเขาไมถึง
ดิฉันไมเห็นดวยวา การทํางานประเภทเดียวกันตองไดคาจางเทากัน เพราะมีเรื่องอายุงาน
มาเกี่ยวของ เชน คนที่มีประสบการณทํางานมา 1 ป ตองไมเทากับประสบการณ 10 ป เปนตน
นอกจากนั้นแลวในเรื่องของการยกสิทธิของนายจางคนเดิมไปใหคนใหมตองปฏิบัติตามดวย ดิฉัน
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คิดวา กฎหมายไม ส ามารถลว งลึก ไปไดหรอก แคใ นบริษั ท ในโรงงาน ก็ ย ากแลว แล ว ในบา น
กฎหมายจะทําใหนายจางปฏิบัติตามไดอยางไร เปนเรื่องยาก
ดิฉันเสนอใหมีกฎหมายมีบทลงโทษ และมีชองทางใหคนถูกละเมิดเขาถึงไดงายกวานี้
กฎหมายไทยตองศักดิ์สิทธิมากกวานี้ เพราะเมื่อแรงงานถูกละเมิดสิทธิ เขาไปแจงความ ก็กลัว
ยุงยาก ไมอยากไป ฉะนั้นภาคประชาสังคมตองช วยกัน กฎหมายเป นแคหลักประกันพื้ นฐาน
เทานั้น

คุณกนกวรรณ โมรัฐเสถียร เจาหนาที่โครงการแรงงานเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
กลุมลูกจางทํางานบานถูกกดขี่มายาวนาน เพราะนายจางมองวาลูกจางทํางานบาน ก็คือ
แคคนทํางานบาน นายจางใชทัศนคติมองวา งานบานสบาย ทําแลวเดี๋ยวก็ไดพัก ทั้งๆที่ความจริง
ตองทําทั้งวัน เหนื่อยมาก ตองรับผิดชอบสมาชิกทุกคนในบาน และเตรียมพรอมตลอดเวลาเมื่อ
นายจางเรียกใช ไมมีเกณฑมาตรฐานวาเขาตองทํางานกี่ชั่วโมงตอวัน หรือมีวันหยุดบางไหม
นอกจากนั้นอาชีพนี้ยังเปนภาพสะทอนสําคัญถึงความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียม
ระหวางนายจางกับลูกจาง ผูชายกับผูหญิง คนไทยกับคนพมา ลาว เปนตน
อาชีพงานบานจึงถูกมองวาไรเกียรติ เพราะเปนคนใช ทํางานในโรงงานดูดีกวา ทั้งๆที่
ความเปนจริงแลวงานบาน เปนงานที่มีคุณคามาก ชวยใหเกิดความสัมพันธที่ดีใหครอบครัว เชน
เลี้ยงเด็ก เลี้ยงคนแก ตองอาศัยความละเอียดออน ฉะนั้นเราควรยกระดับอาชีพนี้ใหไดมาตรฐาน
ขั้นต่ําเหมือนอาชีพอื่นๆ และทําใหเขามีวันหยุด ใหเขาสามารถรวมตัวกันได เพื่อรูสิทธิ รูกฎหมาย
ตางๆ

คุณวิไลวรรณ แซเตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย
เดิ ม ดิ ฉั น เป น แจ ว มาก อน จึ ง เขา ใจความรูสึก คนทํ า งานบ า นได ดี ตอนนี้ ม าทํ า งานใน
โรงงาน ก็ยังเขาใจดีอยู คนทํางานบานเปนคนที่มีคุณคาตอสังคม เชน เลี้ยงลูก ดูแลคนแก เปนงาน
ที่ตองใชความอดทนอยางสูง งานบานเปนงานที่สรางรายไดใหกับประเทศชาติมาก ฉะนั้นเขาตอง
ไดรับสิทธิเหมือนแรงงานกลุมอื่นๆ เชน เขาสูระบบประกันสังคมได ใช พรบ.คุมครองแรงงานได
หรือตามกฎหมายความปลอดภัย เปนตน สําหรับแรงงานหญิงสาว ยังถูกลวงละเมิดทางเพศอยู
เราตองหาทางแกไขทัศนคติใหได เพราะเกิดกับคนทุกระดับ ไมวาจะรวยหรือจน
กระทรวงแรงงานควรรีบออกกฎหมายบังคับใชใหเร็ว ควรสรางแรงจูงใจใหคนอยากเขาสู
อาชีพนี้ใหมากขึ้น ไมใชไปทํางานตางประเทศเทานั้น ถือเปนเรื่องที่ดีที่จะมีกฎหมายคุมครอง
แรงงานบานโดยเฉพาะ เพื่อใหเขาไดรับสิทธิเหมือนกับแรงงานกลุมอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุมพี่นอง
แรงงานขามชาติ เราตองดูแลใหมากขึ้น เพราะเขาหนีรอนมาพึ่งเย็น เมื่อมีกฎหมายออกมาแลว ก็
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ตองมีการบังคับใชอยางจริงจังใหไดดวย ในนามของคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย เราไม
เคยปฏิเสธความทุกขยากของพี่นองทุกกลุม ฉะนั้นควรมีคณะทํางานเพื่อรณรงคเรื่องนี้ตอเนื่อง
ตอไป

คุ ณ จิ ต ติ น วิ เ ศษสมบั ติ เลขานุ ก ารประจํ า คณะกรรมาธิ ก ารการแรงงาน สภาผู แ ทนราษฎร
จริงๆแลว คําวาลูกจาง คือ คนที่ทํางานใหนายจางและไดรับคาจาง ซึ่งคนทํางานบานก็
เกี่ยวของอยูแลว แตกฎหมายตางหากที่เปนปญหา ไปยกเวนอาชีพนี้ ฉะนั้นเราตองทําใหกฎหมาย
ที่มีอยูถูกแกไขใหมีการบังคับใชใหม นอกจากนั้นอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญ คือ ถึงมีกฎหมายแลว แต
ตองทําใหลูกจางเขาถึงไดงาย มีกลไกปฏิบัติจริง
รายงานโดย : บุษยรัตน กาญจนดิษฐ

