
152 สุขภาพคนไทย 2556

ลูกจ้างรับใช้ในบ้านได้รับสิทธิ
คุ้มครองเพิ่ม 7 ข้อ

กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงาน 

ฉบับที่ 14 (2555) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 

2555 เพือ่คุม้ครองผูใ้ช้แรงงานรบัใช้ในบ้าน ครอบคลุม

ทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ 

แรงงานรับใช้ในบ้านจะได้รับสิทธิคุ ้มครอง 

เพิ่มเติม 7 ข้อด้วยกันคือ (1) มีวันหยุดประจ�าสัปดาห์ 

ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน (2) นายจ้างต้องก�าหนด

วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน รวมวัน

แรงงานแห่งชาติด้วย และหากวันหยุดตามประเพณี 

ตรงกบัวนัหยดุประจ�าสปัดาห์ ให้ลกูจ้างหยดุเป็นวนัหยดุ

ชดเชยเพิ่มอีก 1 วัน (3) ลูกจ้างท่ีท�างานครบ 1 ปี  

มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปี ปีละไม่เกิน 6 วันท�างาน 

(4) ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้ และหากลา 

3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถขอใบรับรองแพทย์ยืนยัน

จากลูกจ้างได้ (5) กรณลีกูจ้างเป็นเดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปี 

นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับเด็กโดยตรง (6) ลูกจ้าง 

ที่ท�างานในวันหยุด ต้องได้รับเงินค่าจ้างด้วย และ  

(7) ลูกจ้างต้องได้ค่าจ้างในวันที่ลาป่วย โดยไม่เกิน  

30 วันท�างาน

หากนายจ้างไม่ปฏบิตัติามกฎกระทรวงจะมโีทษ

ตามกฎหมาย เช่น ไม่ก�าหนดให้มวีนัหยดุประจ�าสปัดาห์ 

หรือไม่ให้ค่าจ้างคนรับใช้ในวันท่ีลาป่วย มีโทษปรับ 

ไม่เกิน 20,000 บาท และหากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้

คนรับใช้ที่ท�างานในวันหยุดมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

แต่ปัญหาก็คือ จะมีใครไปดูแลกวดขันให้มี

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ประกาศออกมา 

อย่างค่อนข้างสวยหรูนี้

ภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย 
เริ่มลงหลักปักฐาน

การบวชเป็นภิกษุณีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
ความเป็นมนษุย์ ส�าหรบัผูห้ญงิทีต้่องการเข้าถงึสขุภาวะ
ทางจิตวิญญาณ และเนื่องจากการด�ารงอยู่ในรูปของ
นักบวชเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น ในสังคม 
พทุธแบบไทย จงึมผีูห้ญงิต้องการบวชเป็นภกิษณุอียูเ่สมอ 
สังคมไทยมีภิกษุณีมหายานรูปแรกคือ ภิกษุณีวรมัย  
กบิลสิงห์ ได้รับการอุปสมบทจากคณะสงฆ์มหายานที่
ไต้หวนั เมือ่ พ.ศ. 2514 ส�าหรบัภกิษณุเีถรวาทรูปแรก 
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ บุตรี
ของภิกษุณวีรมยั ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรีในประเทศ
ศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. 2544 และอุปสมบทใน พ.ศ. 2546 
ที่ศรีลังกา ได้รับนามฉายาว่า “ธัมมนันทา” 

ทัง้นี ้ภกิษสุงฆ์ศรลีงักาเริม่ท�าพธิอีปุสมบทภกิษณุี
ตามพระวินัยฝ่ายเถรวาทให้แก่ผู้หญิงชาวพุทธทั่วโลก 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา อนิเดยี และศรลีงักา โดยการ
ร่วมมือของภิกษุและภิกษุณีมหายาน ส่งผลให้จ�านวน
ภกิษณุสีามเณรใีนระดบัโลกนัน้ เพิม่ขึน้ในทกุๆ ประเทศ 
ประเทศที่มีภิกษุณีมากที่สุด คือ เกาหลี มีประมาณ 
8,000 รูป ไต้หวัน ประมาณ 6,000 รูป เวียดนาม 
ประมาณ 2,000 รูป ศรีลังกา ประมาณ 1,500 รูป 

ส�าหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีภิกษุณีเถรวาท
สายศรลีงักาไม่ต�า่กว่า 20 รปู ภกิษุณมีหายานสายไต้หวนั 
ประมาณ 10 รปู และสามเณรเีถรวาทสายศรลีงักาไม่ต�า่ 
กว่า 30 รูป ขณะที่ส�านักภิกษุณีสงฆ์ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ 
ทางเลือกก็มีจ�านวนมากขึ้นอย่างเห็นชัดเจนในที่ต่างๆ 
ได้แก่ กรงุเทพฯ เชยีงใหม่ ยโสธร สมทุรสาคร อทุยัธานี 
และสงขลา ซ่ึงล้วนท�าหน้าท่ีสืบพระพุทธศาสนา มี 
องค์ความรู ้เรื่องพระธรรมที่ชัดเจน ข้อส�าคัญท�าให้  
“พทุธบรษิทัสี”่ ครบถ้วนในสงัคมไทย คอื ภกิษ ุภกิษณุี 
อุบาสก และอุบาสิกา ทุกส�านักสงฆ์ที่มีภิกษุณีและ 
สามเณรี มกีระแสตอบรับทัง้จากชุมชนและสงัคมวงกว้าง
ในทางบวกเพิม่มากขึน้ มคีนมาร่วมสนบัสนนุเป็นจ�านวน
มากขึ้นทุกกิจกรรม และมีก�าลังศรัทธาจาก
ญาติโยมมาเป็นกองหนุนสม�่าเสมอ

4 ผลงานดีๆ
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1534 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

“ครูสอนดี”: โครงการสังคม
ไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ 
เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี

“ครูสอนดี” เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการปฏิรูป
ประเทศไทย เพือ่อนาคตคนไทยทีเ่ท่าเทียมและเป็นธรรม 

ด�าเนินงานโดยส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

และคณุภาพเยาวชน (สสค.) เพือ่ให้คนในสงัคมร่วมกนั

ยกย่องให้ก�าลังใจครูสอนดี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการ

เรยีนการสอน และขยายจ�านวน “ครสูอนด”ี ทีอ่ทุศิตน

แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส เป็นผู้ที่ “สอนเป็น- 

เห็นผล-คนยกย่อง” โดยสามารถจัดการเรียนการสอน

ได้ด ีพฒันาต่อเนือ่ง มผีลการสอนท�าให้ลกูศษิย์ก้าวหน้า

ในชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยกย่อง 

โดยเริ่มต้นในปี 2554 มีการเฟ้นหาครูสอนดี 

จ�านวน 20,000 คน จากจ�านวนนี้ได้คัดเลือกครูสอนดี

ท่ีสอนเดก็ด้อยโอกาส เพือ่รบัทนุท�างานกบั สสค. จ�านวน 

600 ทุนต่อปี เป้าหมายสุดท้ายในปี 2556 สังคมไทย

จะมีครูสอนดีทั้งสิ้น 60,000 คน กระจายในทุกต�าบล

อย่างน้อย 2-3 คนต่อปี ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2555 

สสค. ได้ประกาศรับรองรายชื่อครูสอนดี 18,871 คน 

และทุนครูสอนดี 549 คน รวมถึงรับรองรายชื่อจังหวัด

ดีเด่น 10 จังหวัดด้วย รางวัลที่ “ครูสอนดี” จะได้รับ

คอืเกยีรตบัิตรและเช็ครางวัลคนละ 10,000 บาท ส�าหรับ 

“ครูผู ้ ได ้รับทุนครูสอนดี” จะได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณ คนละ 250,000 บาท เพือ่ด�าเนนิโครงการ

พฒันาคณุภาพเดก็และเยาวชนยากล�าบากโดยครสูอนดี 

เป็นระยะเวลา 18 เดือน 

“3 ปี ชุมชนบ่อแก้ว”  
จากผู้สูญเสียที่ดินท�ากิน 

สู่เกษตรวิถีอินทรีย์

ทีช่มุชนบ่อแก้ว ต.ทุง่พระ อ.คอนสาร จ.ชยัภมูิ 

เกิดการรวมตัวของชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากการที่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้ามายึดที่ดิน 

ท�ากินของชาวบ้านแล้วปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส เมื่อปี 

2521 กระทั่งชาวบ้านได้รวมใจกันยึดผืนดินกลับคืนมา

เมื่อ 17 กรกฎาคม 2552 เพราะกว่า 30 ปี ที่ อ.อ.ป. 

เข้ามาปลูกป่ายูคาลิปตัสนั้น นอกจากจะขับไล่ชาวบ้าน 

ออกจากพื้นที่แล้ว ยังส่งผลให้ผืนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์

เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด 

ภายหลังที่ยึดที่กินท�ากินเดิมกลับมา ชาวบ้าน

ใช้เวลา 3 ปี จึงพัฒนาที่ดินให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์

อกีครัง้ ช่วยกนัพลกิพืน้ผนืดนิ และคดิค้นแนวทางจดัการ

ที่ดินไปสู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมอินทรีย์ 

ล่วงถึงปีที่ 3 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 

ร่วมกบัองค์กรแนวร่วมต่างๆ และชมุชนบ่อแก้ว จงึตกลง

ร่วมกันที่จะเปิดหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคม 

ว่าเป็นการต่อสู้ด้วยวิธีการเข้ามาท�ามาหากินในพ้ืนที่ 

ปลกูพชืผกัในรปูแบบเกษตรอนิทรย์ี ไม่ท�าลายธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม และแสดงให้สงัคมเข้าใจว่าพชืเศรษฐกจิ 

เช่น ไม้ยคูาฯ ทีร่ฐัส่งเสรมิให้ปลกูก่อนหน้านี ้ไม่สอดคล้อง

กับการด�าเนินชีวิตของชาวบ้าน การจัดงานยังเน้น 

แลกเปลีย่นประสบการณ์ สรปุบทเรยีนเกีย่วกบัการปฏริปู

ท่ีดิน และการพฒันาระบบเกษตรกรรมอนิทรย์ี ระหว่าง

ชาวบ้าน นกัวชิาการ และบคุคลทัว่ไป เพือ่เป็นช่องทาง 

ในการน�าเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาทีด่นิและทรพัยากร

ของเครอืข่ายฯ ต่อรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่อไป

เพ่ือสขุภาพคนไทย
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