
เผยแพร่ 17 พฤศจกิายน 2558  
ใบแจ้งข่าว 

เจ้าหน้าที่ระดับสูงองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย  
ตกลงจ่ายเงนิให้ลูกจ้างท างานบ้าน ภาคประชาสังคมพร้อมเดนิหน้าผลักดันแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ  

 

ตามท่ีมูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาร่วมกับมูลนิธิผู้หญิง ได้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่นางสาวเอ
มาเบท ลกูจ้างท างานบ้านท่ีถูกนายจ้างซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูขององค์การอนามยัโลกประจ าประเทศไทยและภรรยา 
โดยได้ฟ้องนายจ้างทัง้คดีอาญาและคดีแรงงานนัน้  เมื่อ16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30: ศาลจังหวดันนทบุรี 
(คดีอาญา)  นดัไตส่วนมลูฟ้องคดีท่ีนางสาวเอมาเบท ย่ืนฟ้องอดีตนายจ้างน.พ.โยนสั เทกเก้น โวลเดอแมเรียน เจ้าหน้าท่ี
ระดบัสงูขององค์การอนามยัโลกประจ าประเทศไทย พร้อมภริยา ในข้อหาท าร้ายร่างกาย หน่วงเหน่ียวกกัขัง เอาคนลง
เป็นทาสและค้ามนุษย์ โดย นางสาวเอมาเบท ได้ถอนฟ้องคดีเน่ืองจากสามารถตกลงกนัได้กับจ าเลยทัง้สองในขัน้ตอน
กระบวนการไกลเ่กลี่ยในศาลแรงงานซึง่จ าเลยได้ตกลงจ่ายเงินให้แก่นางสาวเอมาเบทในจ านวนท่ีพอใจ จึงยินยอมถอน
ฟ้องทัง้คดีอาญาท่ีศาลจังหวัดนนทบุรี และคดีแรงงานท่ีศาลแรงงานกลาง (สาขานนทบุรี) ตามล าดับในวันนี ้ (อ่าน
รายละเอียด เพ่ิมเติมได้ท่ี http://hrdfoundation.org/?p=1358  และ http://hrdfoundation.org/?p=1404)   
 

อนึ่งแม้ว่าโจทก์ในคดีนีไ้ด้ถอนฟ้องจ าเลยในคดีอาญา แต่เน่ืองจากข้อหาการเอาคนลงเป็นทาส การค้ามนุษย์เป็น
คดีอาญาท่ีเป็นความผิดตอ่แผ่นดิน ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแม้ว่าผู้ เสียหายจะถอนฟ้องไป ก็มิได้ท าให้การ
ฟ้องคดีอาญาของพนกังานอยัการระงับ โดย นายสุรพงษ์ กองจันทึกจากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้
ความเห็นในกรณีนีว้า่ คดีนีเ้ป็นท่ีสนใจของตา่งประเทศ ทัง้พนกังานอยัการ ประเทศไทย และองค์การระหว่างประเทศใน
ฐานะต้นสงักัด ต้องท าการตรวจสอบ-ด าเนินคดีกับข้อกล่าวหาในกรณีนีอ้ย่างจริงจัง โดยเฉพาะในประเทศไทยควร
ปรับปรุงการคดัแยกผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ การสอบสวน และการฟ้องคดี ซึง่จะเป็นเคร่ืองชีว้ดัว่าประเทศไทยว่าได้
ให้ความส าคญักบัการด าเนินคดีค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์อย่างจริงจงั จ าเป็นต่อการปลดพนัธนาการ Tier 3 
ในรายงานค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา และแก้ไขการกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐฯ และประเทศอื่นในสหภาพ
ยโุรป โดยประเทศไทยต้องพฒันาการท างานของเจ้าหน้าท่ีรัฐและกลไกท่ีด าเนินคดีค้ามนษุย์ให้มีความเช่ียวชาญ โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพสามารถปราบปรามและป้องปรามผู้กระท าความผิด และลดความเสี่ยงของผู้ เสียหายท่ีจะถูกนายจ้าง
แสวงหาประโยชน์ 
 

สว่นทางด้านนางสาวอษุา เลิศศรีสนัทดั ผู้อ านวยการมลูนิธิผู้หญิง เห็นวา่ กรณีของนางสาวเอมาเบท นบัเป็นกรณีศกึษา
ส าหรับการจ้างลกูจ้างท างานบ้านในประเทศไทย ซึง่ปัจจุบนัมีอยู่ประมาณ 300,000 คน ทัง้ลกูจ้างไทยและแรงงานข้าม
ชาติ ได้รับความคุ้มครองอย่างจ ากดัภายใต้กฎกระทรวงคุ้มครองลกูจ้างท างานบ้านอนัมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่
ด้วย ฉบบัท่ี 14 พ.ศ.2554 ท่ียงัไมไ่ด้คุ้มครองด้านคา่แรงขัน้ต ่า อบุตัิเหตจุากการท างาน และสวสัดิการต่างๆเช่นเดียวกบั
แรงงานทั่วไป อีกทัง้หลายกรณีพบว่าลูกจ้างท างานบ้างยังเข้าไม่ถึงสิทธิและการคุ้มครอง เน่ืองจากลกูจ้างส่วนใหญ่ยัง
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อาศัยอยู่บ้านของนายจ้าง โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติท่ีไม่มีเอกสารเดินทางและมักจะไม่สามารถเดินทางเข้า ออก
บ้านพกันายจ้างได้อย่างอิสระ นอกจากนีก้ารตรวจแรงงานในสถานท่ีท างานของลกูจ้างท างานบ้านยงัไม่ปรากฏนโยบาย
ท่ีชดัเจน จงึท าให้ทางมลูนิธิและเครือข่ายช่วยเหลือลกูจ้างท างานบ้านยงัคงได้รับการร้องขอความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง 
จงึเห็นวา่ รัฐบาลไทย ควรพิจารณายกเลิกกฎกระทรวงดงักลา่ว และควรให้ลกูจ้างได้รับการคุ้มครองตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างอื่นๆ อีกทัง้รัฐควรเร่งพิจารณาลงนามในอนุสัญญาขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบบัท่ี 189 ว่าด้วยเร่ืองงานท่ีมีคณุค่าส าหรับลกูจ้างท างานบ้าน เพ่ือขยายการคุ้มครองสิทธิของลกูจ้างรวมทัง้
ยงัช่วยลดการเลือกปฏิบตัิตอ่สิทธิของลกูจ้างท างานบ้าน 
 

มลูนิธิเพ่ือสิทธิมนษุยชนและการพฒันา เห็นวา่คดีนีส้ะท้อนให้เห็นสภาพของลกูจ้างแรงงานท างานบ้านท่ีถกูนายจ้าง
ละเมิดสิทธิ-แสวงหาประโยชน์ อนัเกิดจากช่องวา่งหรือข้อบกพร่องของกฎหมาย ท่ียงัไมส่ามารถคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
ได้อย่างดีพอและมีการคุ้มครองท่ีต ่ากวา่มาตรฐานขัน้ต ่าอีกทัง้ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัแรงงานท างานบ้านใน
ปัจจบุนั ซึง่ทางมลูนิธิฯ เห็นพ้องกบัมลูนิธิผู้หญิงวา่หากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนสุญัญาขององค์กรแรงงาน
ระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 189 วา่ด้วยเร่ืองงานท่ีมีคณุคา่ส าหรับลกูจ้างท างานบ้าน ซึง่คุ้มครองสิทธิของลกูจ้างท างานบ้าน
ท่ีสอดคล้องกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัลกูจ้างท างานบ้านในปัจจบุนั และมีการแก้ไขกฎหมายภายในร่วมกบัภาคประชาสงัคม 
ตวัแทนลกูจ้างและตวัแทนนายจ้าง ให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาดงักลา่วและอนสุญัญาไอแอลโอท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ ไมว่า่จะ
เป็นอนสุญัญาวา่ด้วยแรงงานบงัคบั (ฉบบัท่ี 29) อนสุญัญาวา่ด้วยการยกเลิกแรงงานบงัคบั (ฉบบัท่ี 105) และอนสุญัญา
วา่ด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทนัทีเพ่ือขจดัรูปแบบการใช้แรงงานเดก็ท่ีเลวร้ายท่ีสดุ (ฉบบัท่ี 182)  ประเทศไทย
ก็จะมีเคร่ืองมือท่ีจะช่วยคุ้มครองและป้องกนัมิให้ลกูจ้างท างานบ้านอย่างเช่นกรณีนีถ้กูนายจ้างแสวงหาประโยชน์ด้าน
แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ภายหลงัจากท่ีคดีนีไ้ด้ออกสู่สาธารณะ ในเดือนเมษายน 2558 เครือข่ายลกูจ้างท างานบ้านได้ย่ืนหนงัสือเรียกร้องถึง
รัฐบาลไทย ให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายภายในเพ่ือเพ่ิมความคุ้มครองลูกจ้างท างานบ้าน เช่น ให้นายจ้างท่ีมีลูกจ้างเด็ก
ท างานบ้านท่ีอาย ุ15 ปีขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 18 ปี สง่รายช่ือลกูจ้างเดก็แก่พนกังานตรวจแรงงาน เพ่ือตรวจสอบ-ป้องกนัการใช้
แรงงานเดก็โดยผิดกฎหมาย ก าหนดให้ลกูจ้างท างานบ้านมีชัว่โมงการท างานและสภาพการท างานท่ีเหมาะสม ให้ลกูจ้าง
ท างานบ้านมีสิทธิเลือกในการท่ีจะพกัหรืออาศยัอยู่ในบ้านพกัของนายจ้างหรือไม่ก็ได้ ปรับปรุงกลไกการท างานของการ
พนกังานตรวจแรงงานเพ่ือให้พนกังานตรวจแรงงานสามารถเข้าถึงสถานท่ีพกัของนายจ้างท่ีมีการจ้างลกูจ้างท างานบ้าน
นัน้อยู่ได้มากขึน้ ยกระดบัคุณภาพชีวิตและสวสัดิการของลูกจ้างท างานบ้าน โดยการปรับปรุงกฎหมายประกันสงัคม 
กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ เปิดโอกาสให้ลกูจ้างท างานบ้านสามารถรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง
กบันายจ้าง อีกทัง้เรียกร้องให้ องค์การสหประชาชาติ พิจารณาพฒันาประมวลจริยธรรม (Code of conduct ) เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการควบคุมตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าท่ีในองค์กรและก าหนดมาตรการในการสืบสวน สอบสวนอย่าง
โปร่งในและตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ ท่ีไมป่ฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมอย่างชดัเจน  
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