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บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งไทยซ่ึงท างาน
บา้นจากการกระท าอนัรุนแรงของนายจา้งในดา้นต่างๆ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิ
ของลูกจา้งไทยตามสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) กฎหมายต่างประเทศ 
และกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาวิเคราะห์ปัญหาในการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งไทยซ่ึงท างานบา้น 
เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมในการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งไทยซ่ึงท างานบา้นจากการ
กระท าอนัรุนแรงของผูซ่ึ้งเป็นนายจา้ง 
 จากการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้ง
ซ่ึงท างานบา้นจากการกระท าอนัรุนแรงของผูซ่ึ้งเป็นนายจา้งโดยตรงมีเพียงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 มาตรา 16 เท่านั้นท่ีใหค้วามคุม้ครองเก่ียวกบัการล่วงละเมิดทางเพศของนายจา้งท่ีกระท าต่อลูกจา้ง 
ดงันั้นการกระท าดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อหลกัสิทธิมนุษยชนและหลกัความเท่าเทียมกนัของมนุษยต์าม
รัฐธรรมนูญ ท าให้ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นไม่ไดรั้บความปลอดภยัและความเป็นธรรมจากการท างาน ซ่ึงความ
รุนแรงนั้นพบไดจ้ากการท าร้ายร่างกาย ไดแ้ก่ การทุบ ตี เตะ ต่อย ก็ดี หรือ การท าร้ายทางจิตใจ โดยการใช้
ค  าพูด กิริยา กระท าการดูหม่ินเหยียดหยาม ก็ดี  หรือการท าร้ายทางเพศ ก็ดี รวมถึง ความรุนแรงท่ีก่อให้เกิด
ความสูญเสียหรือการละเลย ทอดทิ้ง การไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และคุม้ครองท่ีเหมาะสมจากนายจ้าง 
นอกจากนั้นแลว้ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นยงัไดรั้บผลกระทบจากการไดรั้บสิทธิตามกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงการ
ไดรั้บสิทธิตามกฎหมายประกนัสังคม อนัเป็นการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นจากการกระท าอนั
รุนแรง 
 ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา กล่าวคือ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายคุม้ครองแรงงานโดยมีการบญัญติัถึงการป้องกนัการกระท าอนัรุนแรงทุกรูปแบบ และก าหนด
บทลงโทษท่ีเพิ่มข้ึนให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบนั นอกจากน้ีควรมีการ
ออกกฎกระทรวงจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นจากการใชค้วามรุนแรงโดยอยู่ในความดูแล
ของกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเพิ่ม
                                                           
*นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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ประโยชน์ทดแทนในดา้นต่างๆโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นอนัพึงไดรั้บ เพื่อเป็นการดึงดูด
ใหลู้กจา้งซ่ึงท างานบา้นมีความสนใจสมคัรเขา้มาเป็นผูป้ระกนัตนแบบสมคัรใจตามมาตรา 40 แห่งกฎหมาย
ประกนัสังคม อน่ึงควรมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการเขา้ตรวจสอบสภาพการท างานของลูกจา้งและ
ให้ความช่วยเหลือทนัทีแก่ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นเม่ือลูกจา้งได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงของ
นายจา้ง รวมถึงการช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรม การเยียวยาความเสียหาย การจดัสถานท่ีพกัฟ้ืน
ให้กบัลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นเม่ือถูกกระท าอนัรุนแรง ทั้งน้ีการมีมาตรการทางกฎหมายคุม้ครองสิทธิส าหรับ
ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นดงักล่าว ย่อมส่งผลให้ลูกจา้งได้รับความคุม้ครองสิทธิมากข้ึนและรอดพน้จากการ
กระท าอนัรุนแรงในรูปแบบต่างๆ จากนายจา้ง 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบนัย่อมปฏิเสธไม่ไดว้่ามีการใช้ความรุนแรงต่อลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นในรูปแบบต่างๆ
เป็นประจ า ซ่ึงการกระท าอนัรุนแรงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวนั้นนับได้ว่าเป็นการกระท าท่ีกระทบต่อหลกัสิทธิ
มนุษยชน อนัก าหนดไวว้า่บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกนั มีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค เหมือนกนั บุคคลอ่ืนใดจะกระท าการล่วงละเมิดหรือกระทบสิทธิของอีกฝ่ายหน่ึงมิได ้อนั
เป็นการไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
 เน่ืองดว้ยประเทศไทยยงัไม่มีการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นอนัเกิดจากการกระท า
อนัรุนแรงของผูซ่ึ้งเป็นนายจา้ง โดยมีเพียงกฎหมายคุม้ครองแรงงาน  มาตรา 16 ท่ีบญัญติัห้ามมิให้นายจา้ง
ล่วงเกิน คุกคามหรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจา้ง ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวให้ความคุม้ครอง
เฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้น ส่วนความรุนแรงในทางอ่ืนท่ีนายจา้งกระท า
ต่อลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นกลบัไม่มีบทบญัญติัอ่ืนใดในกฎหมายคุม้ครองแรงงานให้การคุม้ครองสิทธิ ซ่ึง
ความหมายของ “การกระท าอนัรุนแรง” ตามท่ีเขา้ใจของบุคคลทัว่ไป คือ การท่ีนายจา้งกระท าการใดๆอนั
เป็นการบนัทอนสิทธิของลูกจา้งซ่ึงเป็นคนใชต้ามบา้น ไม่วา่จะเป็นการท าร้ายร่างกาย จิตใจ การท าร้ายทาง
เพศ รวมถึงการใชค้วามรุนแรงท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียและการไม่เอาใจใส่ คุม้ครองท่ีเหมาะสมจากนายจา้ง 
เป็นตน้ ความรุนแรงดงักล่าวจึงส่งผลให้ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นไม่ไดรั้บความปลอดภยัและความเป็นธรรม
จากการท างานให้กบันายจา้งรวมถึงการไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอ่ืนๆของลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นท่ี
ควรไดรั้บ 
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2.  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างไทยซ่ึงท างานบ้านจากการกระท าอัน
รุนแรงของนายจ้างตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศและ
กฎหมายไทยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1  มาตรการตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ  
  2.1.1 อนุสัญญาฉบบัท่ี 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบงัคบั (Forced Labour) ค.ศ. 
1930 
  อนุสัญญาฉบบัท่ี 29 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ ค าวา่ “แรงงานบงัคบัหรือการเกณฑ์แรงงาน” ตอ้ง
หมายถึง งานหรือบริการทุกชนิดซ่ึงบีบบงัคบัเอาจากบุคคลใดๆ โดยการขู่เข็ญ ใช้บทลงโทษและบุคคล
ดงักล่าวนั้นมิไดส้มคัรใจท่ีจะท าเอง แต่ไม่รวมถึงงานหรือบริการบางอย่าง โดยสาระส าคญัของอนุสัญญา
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกตอ้งปราบปรามการใช้แรงงานบงัคบัหรือการเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ รวมถึง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรีของผูห้ญิง ผูช้าย และเด็ก ซ่ึงลูกจา้งท างานบา้นมกัมีความเส่ียงต่อการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบงัคบัแรงงาน 
  2.1.2 อนุสัญญาฉบบัท่ี 182 วา่ดว้ยรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของแรงงานเด็ก(Worst Forms Of Child 
Labour) ค.ศ. 1999 
  อนุสัญญาฉบบัท่ี 182 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกตอ้งด าเนินมาตรการเพื่อการห้ามและการขจดั
รูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใชแ้รงงานเด็กโดยฉบัพลนั โดยอนุสัญญาฉบบัน้ีมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการห้าม
มิให้มีการใชแ้รงงานเด็กซ่ึงมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ในการท างาน ซ่ึงความหมายของค าวา่ “เด็ก” หมายถึง บุคคล
ทุกคนซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี  ในปัจจุบนัประเทศไทยมกัมีการใชแ้รงงานเด็กจ านวนมาก ซ่ึงเด็กดงักล่าวมีอายุ
ต  ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
  2.1.3 อนุสัญญาฉบับท่ี 189 ว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่าส าหรับลูกจ้างท างานบ้าน (Convention On 
Domestic Workers)ค.ศ. 2011 
  อนุสัญญาฉบบัท่ี 189 เป็นอนุสัญญาท่ีให้ความส าคญัแก่ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นเป็นอยา่งมากโดย
จะให้การคุม้ครองสิทธิเด็ก ผูห้ญิง และผูช้ายซ่ึงท างานบา้น หากรัฐบาลใดไดใ้ห้สัตยาบนัแก่อนุสัญญาตอ้ง
ผูกพนัต่อมาตรฐานตามอนุสัญญา ซ่ึงประเทศไทยแมจ้ะไม่ไดใ้ห้สัตยาบนัรับรองอนุสัญญาฉบบัน้ีแต่ไดมี้
การออกกฎหมายคุม้ครองแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาดงักล่าว 
 2.2  มาตรการตามกฎหมายต่างประเทศ 
  2.2.1 มาตรการในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law System) 
  2.2.1.1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
  ประมวลกฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The  Labour Code Of The 
Socialist Republic Of Vietnam) ได้มีการกล่าวถึงลูกจา้งท างานบา้น โดยมีการก าหนดให้นายจา้งนั้นตอ้ง
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ปฏิบติัต่อลูกจา้งท างานบา้นโดยเท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัทางเพศ ข่มเหงเกียรติ ศกัด์ิศรี 
การทารุณกรรม การบงัคบัใชแ้รงงาน และการกระท าใดๆท่ีเป็นความผดิ อนัถือไดว้า่เป็นกฎหมายแรงงานท่ี
ใหค้วามคุม้ครองสิทธิส าหรับลูกจา้งท างานบา้นจากการกระท าของนายจา้ง 
  2.2.1.2 สาธารณรัฐแซมเบีย 
  สาธารณรัฐแซมเบียไดมี้การตรากฎหมายเพื่อใหก้ารคุม้ครองสิทธิแก่ลูกจา้งท างานในบา้น โดยมี
การออกหลักจรรยาบรรณจัดท าข้ึนเพื่อให้ค  าแนะน าเก่ียวกับเง่ือนไขการจ้างงานส าหรับลูกจ้างและ
ความสัมพนัธ์ในการท างานระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 
  2.2.2 มาตรการในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) 
  2.2.2.1 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ท่ีเก่ียวกบัลูกจา้งงานบา้น 
ช่ือวา่ “กฎหมายวา่ดว้ยการก าหนดนโยบายส าหรับคุม้ครองและสวสัดิการของลูกจา้งงานบา้น” โดยเรียกช่ือ
อีกอยา่งหน่ึงวา่ “กฎหมายลูกจา้งงานบา้น” โดยให้ความคุม้ครองสิทธิแรงงานและผลประโยชน์ของลูกจา้ง
งานบา้น ซ่ึงกฎหมายไดใ้ห้ความคุม้ครองลูกจา้งงานบา้นในส่วนของการต่อตา้นการละเมิด แรงงานขดัหน้ี 
การใชแ้รงงานเด็กท่ีเลวร้ายท่ีสุด การก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่า เวลาพกัและวนัหยุดรวมถึงสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆส าหรับลูกจา้งงานบา้น นอกจากน้ียงัขยายการคุม้ครองสิทธิให้ครอบคลุมถึงประกนัสังคมและประกนั
สุขภาพและจดัระบบการท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยก าหนดกลไกเพื่อตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อการถูก
ละเมิดของลูกจา้งงานบา้น 
  2.2.2.2 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์ไดก้ าหนดให้นายจา้งตอ้งปฏิบติัต่อลูกจา้งต่างชาติอนัเป็นการคุม้ครองสิทธิ
ของลูกจา้งตามเง่ือนไขในส่วนของการจา้งแรงงานต่างชาติ (Work Passes) และประมวลกฎหมายอาญายงั
ก าหนดให้ความคุม้ครองสิทธิแก่ลูกจา้งท างานบา้นภายในประเทศ อนัเกิดจากการกระท าผิดของนายจา้ง
หรือสมาชิกในครัวเรือน พร้อมทั้งบทลงโทษท่ีใชบ้งัคบักบันายจา้งหรือสมาชิกในครัวเรือน 
 2.3  มาตรการตามกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดใ้ห้ความคุม้ครองสิทธิแก่ลูกจา้งซ่ึง
ท างานบา้นเช่นเดียวกบัการไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญ
มุ่งท่ีจะให้ความคุม้ครองแก่บุคคลทุกๆคน โดยมิไดแ้บ่งแยกว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนของชาติใด เช้ือชาติใด 
ภาษาใดหรือศาสนาใด หากบุคคลนั้นเขา้มาอยู่ในอ านาจทางพื้นท่ีท่ีใช้รัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นย่อมได้รับ
ความคุม้ครองภายใตรั้ฐธรรมนูญ ดงันั้นบุคคลทุกๆคนจึงมีสิทธิเท่าเทียมกนัและได้รับการปฏิบติัอย่างมี
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ศกัด์ิศรี ทั้งในชีวิตส่วนตวัและในการท างาน แมก้ระทัง่ผูใ้ช้แรงงานอย่างลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นย่อมได้รับ
ความคุม้ครองตามสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกนั 
  2.3.2 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
  ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นมีสถานะเป็นลูกจา้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ย่อมมีสิทธิ
เรียกร้องให้นายจา้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กบัตนในความผิดอนัเกิดจากการกระท าละเมิดซ่ึงนายจา้ง
เป็นฝ่ายกระท า โดยกฎหมายให้สิทธิเรียกร้องจากการกระท าทั้งท่ีเกิดจากการจงใจท าให้เกิดและท่ีเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420  ดงันั้นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยจึ์งเป็นกฎหมายท่ีรับรองประโยชน์ของการคุม้ครองสิทธิและอ านาจในสภาพ
บุคคลของลูกจา้งซ่ึงท างานบา้น 
  2.3.3 ประมวลกฎหมายอาญา 
  เม่ือน าเร่ืองความรุนแรงมาผูกกับกฎหมายก็มกัเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับทางอาญา ซ่ึงผูก้ระท า
ความผิดจะตอ้งไดรั้บโทษและตอ้งถูกด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งน้ีประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 397 เป็นมาตราท่ีมีการกล่าวถึงการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งอนัเกิดจากการกระท าอนัมีลกัษณะ
ส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ โดยอาศัยเหตุท่ีผู ้กระท ามีอ านาจเหนือผู ้ถูกกระท าอันเน่ืองจาก
ความสัมพนัธ์ในฐานะนายจา้ง ดงันั้นมาตรการในการคุม้ครองสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาจึงสามารถ
น ามาใชเ้ป็นมาตรการเพื่อป้องกนัสิทธิของลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นรวมถึงการป้องกนัมิให้เกิดความรุนแรงกบั
ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้น 
  2.3.4 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
  ในการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างตามพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก าหนด
บทบญัญติัในการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งอนัเกิดจากการกระท าทางเพศท่ีนายจา้งเป็นฝ่ายกระท าต่อลูกจา้ง 
โดยไดบ้ญัญติัไวอ้ยูใ่นมาตรา 16 ซ่ึงบทบญัญติัของกฎหมายคุม้ครองแรงงาน มาตรา 16 น้ีมีวตัถุประสงคท่ี์
จะคุม้ครองลูกจา้งมิให้ถูกล่วงเกิน คุกคาม หรือไดรั้บความเดือดร้อนทางเพศ ซ่ึงมีแนวคิดจากบทบญัญติัใน
เร่ืองการรังควานทางเพศหรือการรบกวนทางเพศ (Sexual  Harassment) รวมถึงก าหนดโทษแก่นายจา้งไวใ้น
มาตรา 147 
  2.3.5 พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
  ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นถือไดว้า่เป็นลูกจา้งตามค านิยาม มาตรา 5 ของพระราชบญัญติัประกนัสังคม 
พ.ศ. 2533 แมลู้กจา้งซ่ึงท างานบา้นจะมีสิทธิตามกฎหมายประกนัสังคม แต่ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นก็ยงัเป็น
แรงงานซ่ึงถูกยกเวน้ไม่ได้รับความคุม้ครองและเป็นบุคคลซ่ึงกฎหมายประกนัสังคมไม่ให้ใช้บงัคบั ตาม
มาตรา 33 ปัจจุบนักฎหมายประกนัสังคมจึงเปิดโอกาสให้ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้น สามารถยื่นทะเบียนเป็น
ผูป้ระกนัตนโดยลกัษณะสมคัรใจ ตามมาตรา 40 และไดมี้มติคณะรัฐมนตรีประกาศใช้กฎหมายล าดบัรองท่ี
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ออกตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558  จ านวน 3 ฉบบั อนัเป็นกฎหมายท่ีเพิ่มสิทธิ
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ในทางเลือกใหม่ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของแรงงานนอกระบบใหไ้ดรั้บความ
คุม้ครองทางสังคมเช่นเดียวกบัแรงงานในระบบ 
  2.3.6 กฎกระทรวง(ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 
  เน่ืองจากลกัษณะและสภาพของการท างานในงานบา้น มีความแตกต่างจากการท างานในสถาน
ประกอบกิจการโดยทัว่ไป เพื่อขยายขอบเขตการคุม้ครองให้แก่ลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบังานบา้นอนัมิไดมี้
การประกอบธุรกิจรวมอยู่ดว้ย กระทรวงแรงงานจึงไดมี้การออกกฎกระทรวงฉบบัใหม่ (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.
2555 ออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้เพื่อเพิ่มความ
คุม้ครองให้กบัลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นในประเทศไทย แต่กฎกระทรวงฉบบัน้ีก็ยงัขาดการคุม้ครองสิทธิของ
ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นในอีกหลายประเด็น 
 

3. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองสิทธิของลูกจ้างไทยซ่ึงท างานบ้านจากการกระท าอัน
รุนแรงของผู้ซ่ึงเป็นนายจ้าง 
  จากการศึกษาการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งไทยซ่ึงท างานบา้นจากการกระท าอนัรุนแรงของผูซ่ึ้ง
เป็นนายจา้ง ผูว้จิยัจึงสรุปปัญหาดงัต่อไปน้ี 
 3.1  ปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
  ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นถือไดว้า่เป็นแรงงานท่ีควรไดรั้บความคุม้ครองสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน
และได้รับความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ซ่ึงปัญหาของความ
รุนแรงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและกระทบต่อสิทธิของลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นในประเทศไทย โดย
ปัจจุบนัความรุนแรงมกัพบไดจ้าก การใชค้วามรุนแรงในการลงโทษ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เป็นตน้ 
ผูว้ิจยัเห็นว่าลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นเป็นแรงงานท่ีไม่ได้รับความคุม้ครองตามหลกัสิทธิมนุษยชนดงักล่าว 
พร้อมทั้งยงัตกเป็นเหยื่อของการใชค้วามรุนแรงซ่ึงนายจา้งเป็นฝ่ายกระท า อนัส่งผลกระทบต่อสิทธิอ่ืนๆท่ี
ลูกจา้งพึงไดรั้บ 
 3.2  ปัญหาเร่ืองการไดรั้บสิทธิตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสิทธิตามกฎหมาย
ไทยท่ีเก่ียวขอ้ง แยกเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 
  3.2.1 ประเด็นการไดรั้บสิทธิตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ  
  ส าหรับประเทศไทยไดใ้ห้สัตยาบนัรับรองแก่อนุสัญญาฉบบัท่ี 29 วา่ดว้ยการเกณฑ์แรงงานหรือ
แรงงานบงัคบั (Forced Labour) ค.ศ.1930 และ อนุสัญญาฉบบัท่ี 182 ว่าด้วยรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของ
แรงงานเด็ก (Worst Forms Of Child  Labour) ค.ศ. 1999 แมอ้นุสัญญาสองฉบบัน้ีจะใหค้วามคุม้ครองการใช้
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แรงงานในรูปแบบต่างๆ แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมถึงการเขา้ไปตรวจสอบการใช้แรงงานของลูกจา้งซ่ึงท างาน
บา้นในสถานท่ีพกัอาศยัของนายจา้ง อนัมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงและตรวจสอบ 
  นอกจากน้ีการไดรั้บความคุม้ครองสิทธิตามอนุสัญญาฉบบัท่ี 189 ว่าดว้ยงานท่ีมีคุณค่าส าหรับ
ลูกจ้างท างานบ้าน (Convention On Domestic Workers) ค.ศ. 2011 แม้ประเทศไทยยงัมิได้ให้สัตยาบัน
รับรองอนุสัญญาฉบบัน้ี แต่อนุสัญญาดงักล่าวก็เป็นอนุสัญญาท่ีให้ความคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งซ่ึงท างาน
บา้นโดยตรง ซ่ึงมาตรา 5 ของอนุสัญญาก าหนดถึงการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งจากการใชค้วามรุนแรง โดย
ก าหนดไวว้า่ลูกจา้งตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากการถูกข่มเหง การล่วงละเมิด คุกคาม และความรุนแรงในทุก
รูปแบบ จะเห็นได้ว่ามาตรา 5 ของอนุสัญญาให้ความคุม้ครองถึงการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ อนั
แตกต่างจากกฎหมายคุม้ครองแรงงานของประเทศไทย 
  3.2.2 ประเด็นการไดรั้บสิทธิตามกฎหมายไทย แยกออกไดด้งัน้ี 
  (1) ประเด็นการไดรั้บสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์็ยงัถือเป็นประเด็นท่ีส าคญั 
เน่ืองจากเป็นเพียงการเรียกร้องให้นายจา้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กบัตนเท่านั้น ในทางปฏิบติัการจะ
เรียกร้องสิทธิดงักล่าวจะกระท าไดต่้อเม่ือลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นมีความประสงคต์อ้งการใชสิ้ทธิทางศาลและ
มีค าขอมาในทา้ยฟ้อง แต่ความเป็นจริงลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีจะมีการเรียกร้องสิทธิดงักล่าว
ใหแ้ก่ตนเพราะความเกรงกลวันายจา้งและกลวัท่ีจะตกงาน 
  (2) ประเด็นสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาแมจ้ะก าหนดบทบญัญติัเก่ียวความผิดและโทษแก่
นายจา้งไวแ้ลว้ โดยกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง ซ่ึงปรากฏอยูใ่นภาคความผิดลหุโทษ 
มาตรา 397 แต่มีประเด็นปัญหาส าหรับมาตราดงักล่าวคือ มาตราน้ีให้ความคุม้ครองลูกจา้งเฉพาะการกระท า
ท่ีเกิดข้ึนในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านัลเท่านั้น ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นมกัถูก
กระท าในบา้นของนายจา้งอนัเป็นสถานท่ีส่วนตวัของนายจา้ง อีกทั้งบทก าหนดโทษในมาตราดงักล่าวยงัไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบนั  
  (3) ประเด็นในเร่ืองประกาศกฎกระทรวงแรงงาน (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2555 ออกตามความใน
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งซ่ึงท างานบา้น แต่ลูกจา้งซ่ึงท างาน
บ้านก็ยงัคงถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง สาเหตุอนัเน่ืองมาจากกฎกระทรวงขยายสิทธิและให้ความ
คุม้ครองบางประการแก่ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นแต่ก็ยงัมีอีกหลายสิทธิท่ีกฎกระทรวงฉบบัน้ียงัไม่ไดใ้ห้ความ
คุม้ครอง ดงัจะเห็นไดจ้าก กฎหมายคุม้ครองแรงงาน มาตรา 16 ท่ีให้ความคุม้ครองเก่ียวกบัการล่วงละเมิด
ทางเพศของนายจา้งท่ีกระท าต่อลูกจา้งเท่านั้น ส่วนความรุนแรงในทางอ่ืนกลบัไม่มีบทบญัญติัอ่ืนใดใน
กฎหมายคุม้ครองแรงงานให้การคุม้ครองสิทธิและปัญหาของพนกังานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน มาตรา 139 (1) ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงสถานท่ีท างานของลูกจา้งอนัเป็นสถานท่ีพกัส่วนตวัของนายจา้ง
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ได ้ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการเขา้ไปตรวจสอบภายในบา้นเพื่อตรวจสภาพการท างาน สภาพการจา้ง สอบถาม
ขอ้เทจ็จริง ถ่ายภาพ และกระท าการอยา่งอ่ืนเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริง 
 3.3  ปัญหาในดา้นการกระท าอนัรุนแรงของนายจา้งต่อลูกจา้งไทย 
  เน่ืองจากความรุนแรงท่ีลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นไดรั้บมกัเกิดจากการท าร้ายร่างกาย จิตใจ การท าร้าย
ทางเพศ รวมถึงการใช้ความรุนแรงท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียและการไม่เอาใจใส่คุม้ครองท่ีเหมาะสมจาก
นายจา้ง อนัท าใหลู้กจา้งซ่ึงท างานบา้นนั้นมกัตกเป็นเหยือ่ของการใชค้วามรุนแรงจากการกระท าของนายจา้ง 
ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยมีสถิติการแจง้ความเก่ียวกบัการใช้ความรุนแรงท่ีนายจา้งกระท าต่อลูกจา้งซ่ึง
ท างานบา้นเป็นจ านวนนอ้ย ในความเป็นจริงแลว้ความรุนแรงท่ีเกิดมกัปรากฏให้เห็นอยูบ่่อยๆแต่ไม่ปรากฏ
ขอ้มูลให้ทราบ เน่ืองจากลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นนั้นมิไดมี้การร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน 
 3.4  ปัญหาการไดรั้บเงินสมทบจากกองทุนประกนัสังคม 
  ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานบา้น กฎหมายประกนัสังคมเปิดโอกาสให้ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นสามารถ
ยื่นทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 แต่
กลบัพบปัญหาท่ีตามมาคือ ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นกลบัไม่ไดรั้บประโยชน์ทดแทนท่ีครบถว้นและการท่ีจะท า
ให้ลูกจา้งสมคัรเขา้มาเป็นผูป้ระกนัตนโดยสมคัรใจก็เป็นไปไดย้ากล าบากเน่ืองจากรายได้ของลูกจา้งไม่
เพียงพอต่อการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคมซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีความแตกต่างจากการเป็นลูกจา้งใน
ระบบซ่ึงนายจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายเงินสมทบให้แก่ลูกจา้ง ถึงแมปั้จจุบนัจะมีประกาศใชก้ฎหมายล าดบัรองท่ี
ออกตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 จ  านวน 3 ฉบบั เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตโดย
การใหสิ้ทธิประโยชน์มากข้ึน แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวได ้
  อีกทั้งการท่ีพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ฉบบัน้ี ไดก้  าหนดใหสิ้ทธิประโยชน์ทดแทน
จากกองทุนแก่ผูป้ระกันตนตามมาตรา 54 เพียง 7 ประเภท เท่านั้น ซ่ึงในประเด็นน้ีผูว้ิจยัเห็นว่ายงัไม่
ครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีผูป้ระกนัตนอนัพึงได้รับอย่างครบถว้นซ่ึงยงัขาดประโยชน์ทดแทน
ครอบครัวและประโยชน์ทดแทนแก่ผูท่ี้ยงัมีชีวิตท่ีขาดอุปการะ อนัเป็นไปตามอนุสัญญาฉบบัท่ี 102 วา่ดว้ย
งานมาตรฐานขั้นต ่าของการประกนัสังคม ค.ศ.1952 ท่ีให้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่ผูป้ระกนัตน 
ครอบคลุมถึง 9 ประเภท 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
  จากขอ้สรุปดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นวา่กฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัปัจจุบนัยงัมีปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ข
ปรับปรุงหลายประเด็น ดงัน้ี 
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 4.1  ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 เห็นควรมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุม้ครองแรงงานโดยเพิ่มเป็น มาตรา 16ทวิ โดยก าหนดในเร่ืองการป้องกนัความ
รุนแรงอนัเกิดจากนายจา้งกระท าต่อลูกจา้งและเพิ่มบทลงโทษในมาตรา 147ทวิ หรือออกกฎหมายใหม่เป็น
การเฉพาะในเร่ืองการคุม้ครองการกระท าอนัรุนแรงของลูกจา้งในการท างานกบันายจา้งหรืออาจบญัญติัเป็น
การเฉพาะโดยก าหนดประเด็นส าคญัในเร่ืองค านิยามศพัท์ การกระท าอนัรุนแรง สิทธิมนุษยชน สิทธิ
ประโยชน์ในการเขา้สู่ประกนัสังคม ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามสิทธิดงักล่าว 
 4.2  ปัญหาเร่ืองการไดรั้บสิทธิตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสิทธิตามกฎหมาย
ไทยท่ีเก่ียวขอ้ง แยกเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 
  4.2.1 ประเด็นการไดรั้บสิทธิตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
  กฎหมายคุม้ครองแรงงานของประเทศไทยควรแกไ้ขเพิ่มเติมให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาฉบบัท่ี 
189 มาตรา 5 โดยก าหนดถึงการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นจากการใชค้วามรุนแรงในทุกรูปแบบ
และครอบคลุมถึงการเขา้ไปตรวจสอบการใชแ้รงงานในสถานท่ีพกัของนายจา้ง 
  4.2.2 ประเด็นการไดรั้บสิทธิตามกฎหมายไทย 
  (1) ควรแกไ้ขเพิ่มเติมการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางแพ่งในส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
และให้จ  าเลยกระท าหรืองดเวน้กระท าการอนัเกิดจากการกระท าละเมิด โดยมีหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชนให้ความช่วยเหลือในการด าเนินคดีและการเรียกร้องสิทธิแทนโจทก์รวมถึงให้ความคุม้ครองโจทก์
เม่ือมีการใชสิ้ทธิทางศาล 
  (2) ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ในเร่ืองการให้ความคุม้ครอง
เฉพาะการกระท าท่ีเกิดข้ึนในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารก านลัเท่านั้นและบทก าหนดโทษโดยแกไ้ข
เป็นให้ความคุม้ครองรวมถึงการกระท าท่ีเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานและเพิ่มโทษมาตราดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบนัเพื่อใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชน 
  (3) ควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2555 ใหข้ยายความคุม้ครองไปสู่ลูกจา้ง
ซ่ึงท างานบา้นซ่ึงถูกนายจา้งใชค้วามรุนแรงในการท างานเพื่อเป็นการขยายความและครอบคลุมให้ชดัเจน
มากยิ่งข้ึนและก าหนดเพิ่มเติมให้อ านาจพนกังานตรวจแรงงานสามารถเขา้ไปตรวจสอบสถานท่ีท างานของ
ลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นอนัเป็นสถานท่ีส่วนตวั 
 4.3  ควรมีการออกกฎกระทรวงจดัตั้งกองทุนส าหรับช่วยเหลือส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานบา้น เม่ือลูกจา้ง
ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงของนายจ้างโดยอยู่ในความดูแลของของกรมพฒันาสังคมและ
สวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์รวมถึงการช่วยเหลือด้านกระบวนการ
ยุติธรรม การเยียวยาความเสียหาย การจดัสถานท่ีพกัฟ้ืนให้กบัลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นเม่ือถูกกระท าอนัรุนแรง 
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และให้ความรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษาแก่ลูกจา้งเพื่อให้ตระหนกัถึงสิทธิอนัพึงมีพึงไดร้วมถึงการไดรั้บสิทธิ
มนุษยชน 
  4.4  ควรเพิ่มประโยชน์ทดแทนในดา้นต่างๆโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีลูกจา้งซ่ึงท างานบา้นอนัพึง
ไดรั้บ เพื่อเป็นการดึงดูดใหลู้กจา้งซ่ึงท างานบา้นมีความสนใจสมคัรเขา้มาเป็นผูป้ระกนัตนแบบสมคัรใจตาม
มาตรา 40 แห่งกฎหมายประกนัสังคมและควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
ของประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาฉบบัท่ี 102  ตาม 9 ประเภท ดงักล่าว ซ่ึงท าให้ผูป้ระกนัตนได้
สิทธิประโยชน์ทดแทนท่ีเพิ่มข้ึนสมบูรณ์ต่อไป 
  ทั้งน้ีจากผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่จ  าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
มาตรา 16 ทวิ มาตรา 147 ทวิ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2560 รวมถึงการแกไ้ขปัญหาการไดรั้บสิทธิตามกฎหมายอ่ืน อนัไดแ้ก่ อนุสัญญาฉบบัท่ี 
189 และกฎหมายไทยท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา และ
ประกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2555 รวมทั้งจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือลูกจา้งและเพิ่มประโยชน์ทดแทน 
ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกจา้งไดรั้บความคุม้ครองและไดป้ระโยชน์สูงสุดเพื่อให้รอดพน้จากการกระท าอนัรุนแรงของ
นายจา้งอยา่งเหมาะสม 
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