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บทคัดยอ 
 

 ปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการแรงงาน  ไมวาจะ
เปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตางก็มี
ปญหาในถอยคําของกฎหมายอยูหลายประการ รวมทั้งขอความในบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขาดความ
ชัดเจนและมีการตีความเปนหลายนัย เชน ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร   
ครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน ก็ไมมีความชัดเจนวาตองลาตอเนื่องกันไปหรือไม  การลาเพื่อไปพบ
แพทยเพื่อตรวจครรภ หรือการหยุดงานเพราะอาการแพทองเปนการลาเพื่อคลอดบุตร หรือเปนการ   
ลากิจ หรือ  ลาปวย เปนตน  เพราะการนับระยะเวลาของการลาเพื่อคลอดบุตรดังกลาวจะมีผลตอสิทธิ
การไดรับคาจางของลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดวย กอใหเกิดปญหาแก
ลูกจาง นายจาง พนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของวาจะตองปฏิบัติอยางไรจงึจะถูกตองตาม
กฎหมาย เมื่อกฎหมายไมมีความชัดเจนเชนนี้ทําใหมีการตีความซึ่งแตละฝายมักจะตีความใหเปน
ประโยชนแกฝายตน กอใหเกิดความขัดแยงอันจะนําไปสูการฟองรองคดีและสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางและนายจางในที่สุด 
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ใหความสําคัญกับสิทธิ
ของลูกจางในการที่จะไดรับหลักประกันความปลอดภัย  สวัสดิภาพ และความมั่นคงในการดํารงชีพ
ของผูใชแรงงานซึ่งการบัญญัติหลักการดังกลาวเปนการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนครั้งแรก 
นับเปนพัฒนาการที่สําคัญประการหนึ่งของไทยที่รัฐจะจัดใหมีสวัสดิการดานแรงงานใหมีความเปน
สากลมากขึ้น  
 โดยจากการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ
ตามกฎหมายระหวางประเทศและของกฎหมายตางประเทศ ผลปรากฏวาแมประเทศไทยจะไมได
ใหการรับรองกฎหมายระหวางประเทศไมวาจะเปนอนุสัญญาฉบับที่ 103 วาดวยการคุมครองมารดา 
ป ค.ศ. 1952 หรืออนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 แตประเทศไทยก็ได
บัญญัติกฎหมายที่ใหความคุมครองแกหญิงทํางานในระดับใกลเคียงกับการคุมครองที่กําหนด
ภายใตอนุสัญญาทั้งสองฉบับ  
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 อยางไรก็ดี เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศไมวาจะเปนกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน  และประเทศสิงคโปร   พบวากฎหมายของทั้งสามประเทศนั้น
ตางมีความชัดเจนและใหสิทธิประโยชนแกลูกจางหญิงมีครรภมากกวากฎหมายไทย เชน มีการ
กําหนดใหลูกจางหญิงมีครรภลาหลังคลอดไดโดยใชระบบบังคับลาหลังคลอด หรือการใหสิทธิ
ลูกจางหญิงลาเพื่อดูแลบุตร หรือแมกระทั่งการจัดสถานที่สําหรับการใหนมบุตรระหวางเวลาพัก 
เปนตน ซ่ึงผูศึกษาไดนําเสนอแนวทางการแกไขกฎหมายและมาตรการที่เหมาะสมแกลูกจางหญิง 
มีครรภสําหรับประเทศไทยไวแลวในบทที่ 5 
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ABSTRACT 
 

 Recently, Thai labour statues, involved the safeguard of labour interest and labour 
welfare such as The Act of Labour Protective Legislation B.E 2541 or The Act of Social Security 
B.E 2533, are all carrying with problems of interpretation  including a substance on the legislation 
which lacking of a clear definition of meaning leaded to an ambiguous interpretation. For 
instance, a pregnant employee has a right to leave a job 90 duration days at least, but on the 
legislation has not clearly explained how a pregnant employee has to leave, 90 days constantly or 
inconstantly .whether she will leave for a pregnancy checking up, her sickness, business or 
delivery her baby, the durations of her pregnancy absence would significantly effect to the right 
of her pay roll, according to The Act of Labour Protective Legislation B.E 2541. Those double 
meaning interpretation of the statutes has leaded to a major subject for employees, employers, 
state officers and all concernings for legal applying to the law. Hence, most people always take 
advantage and interpret the law to their sole interests brought to file labour and civil litigations 
deteriorated good relationship among them.    
 The Constitution of Royal Thailand B. E 2550 guarantees all employees and labour 
for the right of   their interest, welfare and social security.  That act has been firstly enacted on 
Thai constitution which is the first strong step of Thailand to the international world for labour 
welfare providing.  By the parallel study on the international law for pregnant employees, Even 
though Thailand has not recognized the international law, whether The International Convention 
of Maternal Welfare, with its 1952 Amendments or The International Convention of Maternal 
Welfare, with its 2000 Amendments, Thai government still enact the labour law to protect female 
employees within country almost at the same standard compared  to those as such Conventions.  

 When comparing The Thai Labour Statute to the U.S, Japan and the Singapore 
Labour Statute, All those Statute have shown more explicit meaning and more benefits to 
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pregnant employees than Thai Statute. For instance, those laws, the pregnant employees have a 
mandatory right to leave a job for delivery, for care taking a baby or right to the place for breast 
feeding. Which this thesis has already suggested an appropriated path to amend Thai Labour 
Statute for the pregnant employees in Thailand on Article 5 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากการที่ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากภาค
เกษตรกรรมมาเปนภาคอุตสาหกรรมอันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงกวาส่ีทศวรรษที่  
ผานมาทําใหเกิดความตองการแรงงาน  โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ
และความจําเปนอยางมากในตลาดแรงงาน และมีแนวโนมวาจะมีการใชแรงงานหญิงเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ แมวาในขณะนี้ประเทศไทยไดรับรองสถานะของแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิการทํางาน 
เทาเทียมชายแลว แตดวยความจําเปนบางประการเชน การตั้งครรภหรือการคลอดบุตรของแรงงาน
หญิงอาจทําใหการปฏิบัติตอแรงงานหญิงมีความแตกตางกันออกไป เนื่องจากยังมีปญหาทาง
กฎหมายอีกหลายประการที่ยังไมเปนระเบียบแบบแผนอยางเดียวกัน 
 ปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ 
ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 25411 หรือพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
25332 ตางก็มีปญหาในถอยคําของกฎหมายที่สําคัญ  คือ กฎหมายทั้งสองฉบับมิไดนิยามคําวา 
“คลอดบุตร” ไว ทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายวาคลอดบุตรหมายความวาอยางไร 
เพราะการที่ทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะที่มีชีวิตนั้นถือวาเปนการคลอดบุตรโดยไมมี 
ขอสงสัย แตหากทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะที่ไมมีชีวิตจะถือวาเปนการคลอดบุตรตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี้ หรือไม กอใหเกิดการตีความกันอยางกวางขวาง 
ในบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขาดความชัดเจน เชน ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อ 
คลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน3 ก็ไมมีความชัดเจนวาตองลาตอเนื่องกันไปหรือไม เชน การ
ลาเพื่อไปพบแพทยเพื่อตรวจครรภ หรือการหยุดงานเพราะอาการแพทองเปนการลาเพื่อคลอดบุตร 
หรือเปนการลากิจ หรือลาปวย  เพราะการนับระยะเวลาของการลาเพื่อคลอดบุตรดังกลาวจะมีผลตอ

                                                 
1  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ตอไปนี้หมายถึง  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.

2541 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และที่ 3 พ.ศ.  2551. 
2  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2533 ตอไปนี้หมายถึง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.  2537  ฉบับที่ 3 พ.ศ.  2542  และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547. 
3  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41. 
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สิทธิการไดรับคาจางของลูกจาง  แตพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 ไดบัญญัติวา 
“การคลอดบุตร หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวา
ยี่สิบแปดสัปดาหไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม” จึงมีปญหาตอไปวาหากมีการคลอดออกมาใน
ลักษณะที่แทงลูกซ่ึงมีระยะตั้งครรภนอยกวายี่สิบแปดสัปดาหนั้น ตามบทนิยามขางตนก็ไมถือวา
เปนการคลอดบุตร ทําใหลูกจางไมมีสิทธิลาคลอดบุตรตามมาตรา 41 แตถือวาเปนการลาปวยตาม
มาตรา 32 กอใหเกิดปญหาแกลูกจาง นายจาง พนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของวา
จะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตองตามกฎหมาย  สําหรับการเลิกจางลูกจางหญิงมีครรภนั้น แมวา
กฎหมายจะใหความคุมครองแกลูกจางหญิงมีครรภโดยหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิง
เพราะเหตุมีครรภ   แตการมีครรภของหญิงนั้นเปนชวงระยะเริ่มตนของการมีครรภหากทั้งนายจาง
และตัวหญิงเองยังไมทราบถึงการตั้งครรภนั้น  มีปญหาวา ถามีการเลิกจางหญิงในชวงเวลาดังกลาว
นายจางจะมีความผิดหรือไมและตองรับผิดอยางไร 
 ตลอดจนสิทธิของลูกจางนั้นมีสิทธิเรียกรองในทางใดไดบางเพราะตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิไดบัญญัติถึงผลของการฝาฝนไว ในทางกลับกันทางฝายนายจางเอง
หากพบวาลูกจางหญิงมีครรภนั้นกระทําความผิดอันเปนเหตุใหเลิกจางไดแลว ก็ไมมีขอยกเวนตาม
กฎหมายที่ใหสิทธิแกนายจางเลิกจางในระหวางมีครรภไดเลย ทําใหไมมีความยืดหยุนและไมเปน
ธรรมแกนายจาง ลูกจาง เพราะมีงานบางประเภทที่ไมเหมาะที่ลูกจางหญิงมีครรภจะทํา เชนงานที่
ตองใชกําลังมากๆ งานที่ไดรับความสั่นสะเทือนมากๆ เมื่อลูกจางหญิงตั้งครรภก็ไมสามารถที่จะ
ทํางานในลักษณะดังกลาวไดในชวงระยะเวลาที่ตั้งครรภนั้น หากนายจางไมมีงานลักษณะอื่นให
ลูกจางหญิงมีครรภทําลูกจางหญิงนั้นก็ไมมีงานทําและไมไดรับคาจาง นายจางจะเลิกจางลูกจาง
หญิงก็ไมได จะเปลี่ยนงานประเภทอื่นใหก็ไมมีงานในลักษณะอื่นใหทํา ทําใหเกิดความเดือดรอน
ทั้งฝายนายจางและฝายลูกจาง หรือบางรายลูกจางแจงเท็จแกนายจางวาไมมีสามี ไมมีครรภจน
นายจางหลงเชื่อรับเขาทํางานแลวทราบความจริงภายหลังวาลูกจางหญิงนั้นมีครรภ นายจางก็ไม
สามารถเลิกจางลูกจางหญิงนั้นได  และเมื่อพิจารณากฎหมายในบางเรื่อง เชน พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39 และมาตรา 39/1 ที่มีเจตนารมณคุมครองลูกจาง
หญิงมีครรภไมใหทํางานหนักหรือตรากตรําจนเกินไป เพื่อไมใหเปนอันตรายตอสุขภาพของลูกจาง
และทารกในครรภ แตการที่บัญญัติกฎหมายไมชัดเจน เครงครัดเกินไป และไมมีขอยกเวน        
กลับกลายเปนการลงโทษลูกจางหญิงมีครรภใหตองตกงานในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ทําใหขาดรายได
และเกิดความไมคลองตัวในการบริหารงานของนายจางอันจะกอใหเกิดภาวะที่ไมกลาจางแรงงาน
หญิงใหทํางานอีกตอไป ซ่ึงในปจจุบันแรงงานหญิงจํานวนไมนอยที่ประสบปญหาตกงานอยู 
แทนที่กฎหมายดังกลาวจะเปนประโยชนกลับกลายเปนโทษแกลูกจางหญิงมีครรภ  เปนตน 
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 นอกจากนี้ ในบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 65           
ที่บัญญัติวา “ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือภริยา 
หรือสําหรับหญิงซึ่งอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนดถาผูประกันตนไมมีภริยาทั้งนี้ ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทาง
การแพทยผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน” และวรรคสองบัญญัติวา 
“ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับ สําหรับการคลอดบุตร
ไมเกินสองครั้ง” จากบทบัญญัติดังกลาวมีปญหาวาหญิงที่อยูกินฉันสามีภริยากับผูประกันตนอยาง
เปดเผย แตไมจดทะเบียนสมรสหากผูประกันตนมีหญิงลักษณะดังกลาวจํานวนหลายคน คนไหนจะ
มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน และภริยาคนหลังจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนหรือไม ซ่ึงจะได
รวมกันไมเกินสองครั้ง หรือไดรับคนละสองครั้งกันแน ดังนั้นเมื่อเกิดความไมชัดเจนของกฎหมาย
ก็ควรบัญญัติกฎหมายใหมีความชัดเจน 
 ในปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการแรงงานมากขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 44 บัญญัติวา “บุคคลยอม 
มีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางานรวมทั้งหลักประกันในการ
ดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  ซ่ึง 
ถือเปนหลักประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพ และความมั่นคงในการดํารงชีพผูใชแรงงานที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนครั้งแรก4 และในมาตรา 84(7) บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและ
สตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน 
และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ” บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกลาวนับเปน
พัฒนาการที่สําคัญประการหนึ่งของไทยที่รัฐจะจัดใหมีสวัสดิการดานแรงงานใหมีความเปนสากล
มากขึ้น ดังนั้นการศึกษาถึงปญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมี
ครรภ  เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ
การจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภตามกฎหมายระหวางประเทศและของกฎหมาย
ตางประเทศ  เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานการจัดสวัสดิการแรงงาน

                                                 
4  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  (2550).  เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550.  หนา 37.  
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สําหรับลูกจางหญิงมีครรภใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเปนธรรมและเปนหลักประกัน
ความมั่นคงในการทํางานตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง 
ซ่ึงเปนหญิงมีครรภ 
 1.2.2  เพื่อศึกษาถึงปญหาจากการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงาน
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภของ
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ และในกลุมประเทศที่
พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สิงคโปร เปนตน 
 1.2.4 เพื่อศึกษาวิเคราะหหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในเรื่องการจัดสวัสดิการ
แรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ และแกไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานของไทยใหมีความ
เหมาะสมตอไป 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 ปจจุบันการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับ
ลูกจางหญิงมีครรภตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พบขอบกพรองอันเนื่องมาจากความไมชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมาย
หลายประการ เชน ไมมีบทนิยามของคําวา  “คลอดบุตร”  ทําใหเกิดขอพิพาทแรงงานระหวาง
นายจางและลูกจางซึ่งสงผลกระทบตอมาตรฐานการจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อคุมครองลูกจางหญิง 
มีครรภ ดังนั้นจึงตองมีการแกไขกฎหมายใหมีความชัดเจนโดยเพิ่มบทบัญญัติในสวนของบทนิยาม 
บทกําหนดโทษกรณีที่มีการฝาฝนกฎหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนและขจัดปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ตีความกฎหมายใหหมดไป 

 
1.4  วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ใชการวิจัยเอกสาร (documentary  research) เปนหลัก โดยทําการคนควา
รวบรวมจากเอกสาร ส่ิงพิมพตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ประกอบดวย บทความ 
วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ ตํารากฎหมาย เอกสารประกอบการสัมมนา ประกาศ คําชี้แจง และการ
ตอบขอหารือของหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย 
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คําพิพากษาฎีกา ตัวบทกฎหมายสื่ออิเล็กทรอนิกส และเอกสารอื่นๆ รวมทั้งการสอบถามจากผูรู 
และผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน สํานักงานประกันสังคม ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงาน เปนตน 
 
1.5  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาถึงปญหาจากการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงาน
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศและในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว อันไดแก   สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสิงคโปร  
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  ทําใหทราบถึงแนวความคิดและหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงาน
สําหรับลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภ   
 1.6.2  ทําใหทราบถึงปญหาจากการบังคับใชกฎหมาย  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
แรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 1.6.3  ทําใหทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานสําหรับลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภของ
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ และในกลุมประเทศ    
ที่พัฒนาแลว 
 1.6.4  ทําใหทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิง     
มีครรภมาเปนขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายไทยใหมีความเหมาะสมตอไป  
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แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงาน 
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภ 

 
 การจัดสวัสดิการสําหรับลูกจางหญิงมีครรภเปนเรื่องที่นายจางจัดใหแกลูกจางหญิง     
มีครรภ ซ่ึงมีทั้งการคุมครองการใชแรงงาน การลาคลอดตลอดจนสวัสดิการในสถานที่ทํางานและ
สวัสดิการนอกสถานที่ทํางาน แมการจัดสวัสดิการแรงงานจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของ
นายจาง แตก็อาจถือเปนสิ่งที่ทําใหลูกจางหญิงมีครรภมีขวัญและกําลังใจที่ดี เกิดความจงรักภักดีตอ
องคกร ความจําเปนและมูลเหตุจูงใจที่นายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางนั้น สวนหนึ่งมา
จากการบังคับของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม       
อีกสวนหนึ่งมาจากการเรียกรองของลูกจาง และการเรียกรองของสหภาพแรงงานเพื่อใหเกิดความ
สะดวกสบายในการทํางาน และทําใหลูกจางมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น ดังนั้นในบทนีจ้งึ
เปนการศึกษาในเรื่องของแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจาง
หญิงมีครรภวามีความหมาย ขอบเขตและหลักเกณฑในการจัดสวัสดิการใหแกลูกจางหญิงมีครรภ
รวมทั้งการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวดวย 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการแรงงาน 
 2.1.1 ความหมายและขอบเขตของสวัสดิการแรงงาน 
                  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  อธิบายความหมายของคําวา สวัสดิการ 
หมายถึง  การใหส่ิงที่เอื้ออํานวยใหผูทํางานมีชีวิต  สภาพความเปนอยูที่ดี  และสะดวกสบาย5 
 ที่ประชุมสวนภูมิภาคเอเชียขององคการแรงงานระหวางประเทศ ณ กรุงนิวเดลี   
ประเทศอินเดีย เมื่อป ค.ศ. 1977 ไดใหนิยามของสวัสดิการแรงงานวา หมายถึง บริการความ
สะดวกสบาย และความนาพึงพอใจ ซ่ึงอาจจะจัดขึ้นภายในหรือบริเวณใกลเคียงสถานที่ทํางาน

                                                        
5  ราชบัณฑิตยสถาน.  (2542).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  หนา 1143. 
 
 

 

DPU



 7 

เพื่อใหลูกจางไดมีสภาพแวดลอมที่สะดวกสบาย ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ นํามาซึ่ง
ความมีสุขภาพและขวัญที่ดีของลูกจาง6 
 นอกจากนี้ ยังมีผูใหความหมายของคําวาสวัสดิการแรงงานวาหมายถึง ส่ิงหรือ
ภาวะการที่นายจางจัดใหเพื่อความสะดวกสบายหรือความอยูดีกินดีของลูกจาง และไดอธิบาย
เพิ่มเติมอีกวา การอยูดีกินดีของลูกจางเปนภาระทางศีลธรรมของธุรกิจอุตสาหกรรมและสหภาพ
แรงงาน เปนสวนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานบุคคล สวัสดิการแรงงานเปนประโยชนแก
คนงานในฐานะผูรับ เปนประโยชนแกนายจางในฐานะที่เปนมูลเหตุจูงใจใหมีการผลิตที่ดีขึ้น และ
เปนประโยชนในการแกไขปญหาสังคมเฉพาะอยางยิ่งปญหาแรงงาน7 
 วิจิตร  ระวิวงศ ไดอธิบายวา สวัสดิการแรงงาน หมายถึง การดําเนินการใดๆ ไมวาโดย
นายจาง รัฐบาลหรือสหภาพแรงงานแรงงานที่มีความมุงหมายเพื่อใหลูกจางในกิจการอุตสาหกรรม 
หัตถกรรม พาณิชยกรรม การขนสงและบริการ ซ่ึงเปนการประกอบธุรกิจที่ไมใชภาคเกษตรกรรม 
สามารถมีสภาพการทํางานระดับความเปนอยูและสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน 
มีความเจริญกาวหนาในการทํางานและความมั่นคงในการดํารงชีวิต8 และยังไดแยกพิจารณา
ความหมายของสวัสดิการแรงงานตามทัศนะของนายจางและลูกจางซึ่งแตกตางกันออกไป ดังนี้ คือ 
 สวัสดิการแรงงานตามทัศนะของลูกจาง หมายถึงการชวยเหลือจากนายจางเพื่อใหพวก
เขามีสภาพชีวิตและความเปนอยูในระดับที่ดีพอสมควรตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดหรือ
เหนือกวากฎหมายกําหนด ถาไดรับในเกณฑที่ดีกวากฎหมายกําหนดก็พอใจและมีกําลังใจที่จะ 
ตั้งหนาตั้งตาทํางานใหเกิดผลดีแกกิจการ ธรรมชาติของลูกจางก็คือประสงคจะไดรับสวัสดิการจาก
นายจางอยางดีที่สุดและมากที่สุดเทาที่จะเปนได 
 สําหรับนายจางหรือเจาของกิจการ สวัสดิการแรงงานยอมหมายถึงตนทุนทางออมที่มี
ผลทําใหตองใชจายเพื่อการลงทุน และไมมีสวนสัมพันธโดยตรงกับผลงานของลูกจาง ซ่ึงตางกับ
เงินเดือนหรือคาจางซึ่งเปนคาตอบแทนโดยตรงของผลงานที่ลูกจางทํา นายจางประเภทที่มอง      
ไมเห็นความสัมพันธกันเลยระหวางสวัสดิการกับผลงานก็จะใหสวัสดิการแกคนงานเทาที่จําเปน
หรือเทาที่กฎหมายกําหนดไมมากไปกวานั้น กับทั้งมีความรูสึกวาการใหสวัสดิการแกลูกจางเปน

                                                        
6  ILO Asian Regional Conference.  (1977).  Report II.  p. 3.  
7  สุวิทย ยิ่งวรพันธุ.  (2520).  ความหมายของสวัสดิการแรงงาน สรุปผลสัมมนา เร่ืองสวัสดิการแรงงาน. 

หนา 1. 
8  วิจิตร ระวิวงศ.  (2525).  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน ในเอกสารประกอบการสัมมนา

ไตรภาคี เร่ืองการคุมครองและสวัสดิการแรงงาน.  หนา 1.  
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ภาวะจํายอม สวนนายจางที่เห็นวาสวัสดิการมีสวนสัมพันธกับผลงานในลักษณะที่เปนการจูงใจให
คนงานทํางานดีและเต็มที่ ก็จะพยายามใหสวัสดิการแกคนงานมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 กระทรวงแรงงานไดใหความหมายสวัสดิการแรงงาน คือ การดําเนินการใดๆ ไมวาโดย
นายจาง สหภาพแรงงาน (ลูกจาง) หรือรัฐบาล ที่มีความมุงหมายเพื่อใหลูกจางสามารถมีระดับความ
เปนอยูที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการ
ทํางาน  มีความเจริญกาวหนา  มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตไมเฉพาะแตตัวลูกจางเทานั้น            
แตรวมถึงครอบครัวของลูกจางดวย9 
 2.1.2 วิวัฒนาการของสวัสดิการแรงงาน  
 ในสังคมเกษตรกรรมนั้น การใชแรงงานเปนการใชแรงงานแบบครอบครัวและมีการ
พึ่งพาอาศัยชวยเหลือกันระหวางครอบครัว รวมถึงการขอแรงแลกเปลี่ยนกันที่เรียกวา “การลงแขก” 
แตเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมอุตสาหกรรม คนงานตองยายถ่ินฐานจากชนบทมาเปน
ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม การเอื้อเฟอเผ่ือแผกันก็ทําไดยาก เพราะแตละคนตางตองดิ้นรน   
เอาตัวรอด ลูกจางจึงตองหวังพึ่งนายจางในการจัดสวัสดิการใหเปนหลักในระยะแรกของการจาง
งานในอุตสาหกรรมนั้น นายจางไดจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางโดยเหตุผลดานมนุษยธรรม
มากกวาสิ่งอื่นใด ดังเชน นายโรเบิรต โอเวน เจาของโรงงานทอผาในอังกฤษไดริเร่ิมจัดสวัสดิการ
แรงงานใหแกลูกจางของตน โดยลดชั่วโมงการทํางานใหลดนอยลง ใหการรักษาพยาบาลแกลูกจาง
และครอบครัวเมื่อเจ็บปวยและจัดโครงการออมทรัพยใหลูกจาง ตอมานายจางอื่นรวมทั้งสมาคม
ธุรกิจการคา และหนวยงานสงเคราะหตางๆ ก็ไดเขามามีสวนจัดสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้น จนถึง
สมัยศตวรรษที่ 20 รัฐบาลจึงไดเห็นประโยชนของการจัดสวัสดิการแรงงานและไดเขามามีสวน
รับผิดชอบเสียเอง โดยมีขอบเขตการจัดสวัสดิการแรงงานทั่วประเทศ และมีการออกกฎหมาย
กําหนดใหนายจางมีหนาที่จัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางดวย10 
 ที่ประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดเห็นความสําคัญของการจัด
สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ จึงไดออกขอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน ฉบบัที ่102 
ใน ค.ศ. 1956 ซ่ึงกําหนดหลักการวา ควรมีการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดที่รับประทาน
อาหาร ที่พักผอนและสันทนาการ รวมทั้งการรับสงลูกจางจากที่พักไปที่ทํางาน ซ่ึงการจัดสวัสดิการ

                                                        
9   http://www.labour.go.th/welfare/index.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2551) 
10  สุวิทย ยิ่งวรพันธุ.  เลมเดิม.  หนา 66. 
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ดังกลาวอาจจัดโดยความตั้งใจหรือความสมัครใจของสถานประกอบกิจการเอง หรือรวมกับรัฐบาล
ทองถ่ินและรัฐบาลสวนกลางก็ได11 

จากการศึกษาเรื่องสวัสดิการแรงงาน อาจกลาวไดวาวิวัฒนาการของการมีสวัสดิการ
แรงงานเริ่มมาจากนายจางเปนผูใหแตฝายเดียว โดยจัดตามความพอใจของนายจาง ตอมารัฐบาล 
เขามามีบทบาทโดยออกเปนกฎหมายบังคับ กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสวัสดิการแรงงาน 
มีเจาหนาที่ตรวจสอบดูแลองคการสหประชาชาติไดจัดทํารายงาน เรื่องสวัสดิการอุตสาหกรรม 
เมื่อค.ศ. 1971 ซ่ึงไดแบงระยะของวิวัฒนาการดานสวัสดิการแรงงานเปน 3 ระยะ คือ12 
  2.1.2.1 ระยะแรก คือ นายจางเปนฝายใหแบบบิดาใหตอบุตร (Employer Paternalism)  
    ประเทศตางๆ สวนใหญในโลก การจัดสวัสดิการเริ่มตนจากนายจางเปนผูให
ตามความจําเปนของลูกจาง เชน อาหารที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เนื่องจากใน
ระยะแรกของการเริ่มงานอุตสาหกรรม สถานที่ทํางานสวนใหญหางไกลจากชุมชน ตองจัดพาหนะ
เดินทางใหลูกจางจากแหลงชุมชน หรือนําเอาลูกจางจากภาคการเกษตรเขาไปใช จึงจําเปนตองจัด
สวัสดิการดังกลาวเพื่ออํานวยความสะดวก และบรรเทาความเดือดรอนใหแกลูกจาง ลักษณะความ
เปนอยูของลูกจางและนายจาง เปนแบบครอบครัวเดียวกัน การจัดสวัสดิการเปนการเกื้อกูลกัน 
แบบบิดาใหกับบุตร หรือการจัดสวัสดิการเปนความเชื่อในดานศีลธรรมที่ถือเปนการทําบุญ ใน
ระยะแรกนี้ ความสัมพันธระหวางนายจาง ลูกจาง ยังไมมีรัฐเขามาเกี่ยวของ สวัสดิการเปนความ
รับผิดชอบและความเมตตาที่นายจางจะมอบใหเพียงอยางเดียว 
  2.1.2.2   ระยะที่สองคือ กฎหมายเขามาเกีย่วของกับสวสัดิการ LegislativeRequirements)  
    ระยะตอมาเปนระยะที่รัฐเริ่มเขามีบทบาทดวยการออกกฎหมายบังคับ เนื่องจาก
นายจางลดการจัดสวัสดิการแบบทําบุญหรือแบบใหแกบุคคลในครอบครัวเดียวกันลง และ 
ปฏิบัติตอลูกจางอยางปราศจากความเมตตาทําใหลูกจางไดรับความลําบากในการดํารงชีพและ 
การทํางาน รัฐจึงตองยื่นมือเขามาชวยเหลือเพื่อใหลูกจางไดรับความเปนธรรมในการทํางาน 
มีสวัสดิการเกิดความมั่นคงในชีวิตการทํางานขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในยุโรป เชน 
สหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ มีการจัดตั้งรัฐสวัสดิการ (Welfare State) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาสวัสดิการอุตสาหกรรมในประเทศของตนและยังนําเอาแบบอยางการจัดสวัสดิการทางดาน
แรงงานไปใชในประเทศอาณานิคมแถบอาฟริกา และเอเชียตะวันออกไกลดวย  

                                                        
11  International Labour Office. Health and Housing of Workers.  (1970).  Survey of Effect Given to 

Four ILO Recommendations.  P.  231 
12  United Nation Department of Economic and Social Affairs.  (1971 ).  Industrial Social Welfare. 

pp.  8-16. 
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    สวนประเทศในสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายบังคับใชเปนผลเนื่องมาจาก
การตอสูของบรรดาสหภาพแรงงานเปนระยะเวลาอันยาวนาน แตในประเทศกําลังพัฒนาจํานวน
มาก รัฐเปนผูออกกฎหมายกําหนดเปนสวนใหญ ลูกจางมีอิทธิพลตอการออกกฎหมายนอยมาก 
ในระยะนี้  รัฐเปนผูใหความชวยเหลือแกนายจางในการเริ่มจัดสวัสดิการ เพื่อเปนการพัฒนา
โครงการจัดสวัสดิการในขั้นพื้นฐาน สหภาพแรงงานมีสวนกําหนดแนวการบริหารงานดาน
สวัสดิการสังคม และเริ่มมีการดําเนินการประกันความมั่นคงในประเทศตางๆ มากขึ้นเปนลําดับ 
  2.1.2.3 ระยะที่สาม  คือ สังคมมีสวนรับผิดชอบดวย (Community Esponsibility)  
    ในระยะไมกี่ปมานี้ประเทศตางๆ หันมาสนใจในดานการจัดสวัสดิการที่มิใช
กําหนดใหนายจางเปนผูจัดแตเพียงฝายเดียว แตเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางสังคมและ
อุตสาหกรรม จะเห็นไดจากการที่รัฐเขาสนับสนุนในการจัดใหมีกฎหมายประกันสังคมที่นายจาง 
ลูกจาง และรัฐบาลรวมกันรับผิดชอบดวยกัน รวมทั้งการที่อุตสาหกรรมไดเร่ิมคํานึงถึงสวัสดิการ
แรงงานที่เปนประโยชนแกสังคมรอบๆ โรงงานหรือมีการพัฒนาชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม 
เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนภายนอกดวยทําใหมีการรวมมือและการ
ประสานงานกับรัฐบาลในระดับทองถ่ิน ระดับภาค และระดับประเทศ ในระยะนี้มีการรวมมือกัน
ระหวางอุตสาหกรรมเล็กๆ ในการจัดสวัสดิการแรงงาน โดยมีรัฐบาลรวมรับผิดชอบ เชน ใน
ประเทศญี่ปุน รัฐบาลรับผิดชอบตอทรัพยสมบัติของอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้น การจัดสวัสดิการใน
โรงงานอุตสาหกรรมก็จะนําความเจริญมาสูทองถ่ินและประเทศชาติ สวนใหญประเทศที่พัฒนา
แลวมีการจัดสวัสดิการแรงงานในลักษณะนี้ 
    โดยสรุป วิวัฒนาการในการจัดสวัสดิการแรงงานแบงออกเปน 3 ระยะ คือ เร่ิม
จากระบบที่นายจางเปนผูใหแตเพียงฝายเดียว แบบบิดาใหแกบุตร ตอมาก็เร่ิมมีกฎหมายบังคับ 
ใช  เนื่องจากรัฐเล็งเห็นความสําคัญของผูใชแรงงาน ตองการที่จะใหมีการประกันความมั่นคง 
ขั้นต่ําใหแกบุคคลเหลานั้น และในระยะสุดทาย เปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางสังคมและ
อุตสาหกรรม การจัดสวัสดิการแรงงานจึงตองจัดเปนแบบที่พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันมากขึ้น โดย
ทุกฝายทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับภาค และระดับประเทศ  
    เมื่อพิจารณาในดานสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย เห็นวามีลักษณะ
เชนเดียวกับวิวัฒนาการสวัสดิการแรงงานที่กลาวแลวขางตน กลาวคือ เร่ิมจากนายจางเปนผูใหดวย
ความพอใจแบบสมาชิกในครอบครัวเดียวกันมากอน ตอมากฎหมายไทยฉบับแรกที่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานและการใหสวัสดิการมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 โดยเปนเจตนารมณของ
รัฐบาลที่จะใหมีมาตรการคุมครองแรงงานเชนเดียวกับตางประเทศ และปจจุบันก็มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การนี้ในรูปของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน แตก็มีความเห็นในหมูนักวิชาการวายังกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําในเรื่องสวัสดิการแรงงานไวนอยมาก อยางไรก็ดี การที่นายจางจํานวนไมนอยใน
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ประเทศไทยใหสวัสดิการแรงงานแกลูกจางนอกเหนือกฎหมายกําหนดก็แสดงวา นายจางเริ่มมีความ
รับผิดชอบทางสังคมมากขึ้น แมวาสวัสดิการแรงงานที่ใหสวนใหญยังคงจํากัดเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
ตัวลูกจางเทานั้นก็ตาม  การที่จะพัฒนาสวัสดิการแรงงานใหถึงขั้นที่สังคมมีสวนรับผิดชอบ อาจจะ
ยังตองใชเวลาและความพรอมของทุกฝายทั้งรัฐบาล นายจางและลูกจาง และเปนเรื่องที่เปนไปได
หากมีการเผยแพรความคิดที่ถูกตองในดานสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 2.1.3 ทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน 
   สวัสดิการแรงงานมิใชมาจากความรับผิดชอบของนายจางแตฝายเดียว ดังจะเห็นไดจาก
ทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน ซ่ึงมีที่มาจากปรัชญาและแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแรงงาน 
ทําใหลักษณะการใหหรือวิธีการจัดสวัสดิการแตกตางกันออกไปตามปรัชญาและแนวความคิด    
นั้น ๆ ทฤษฎีสวัสดิการตางๆ ตามที่ M.V.Moorthy กลาวไวมีดังนี้13 
  2.1.3.1 สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการบังคับควบคุม (The Policing Theory of 
Labour Welfare)  
    ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่เชื่อวา คนสวนใหญในโลกมีแนวโนมที่จะเปนคนเลว
มากกวาคนดี หรือชอบที่จะเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน โดยเฉพาะคนรวยก็มักจะเอาเปรียบคนจน 
เปรียบเสมือนนายจางที่เอาเปรียบลูกจางดวยวิธีตางๆ ทําใหลูกจางหมดกําลังใจและไมพอใจในการ
ทํางานขึ้นได ถาปราศจากการกําหนดมาตรฐานการใหความมั่นคงจากรัฐ (State Security) ดังนั้น
การกําหนดเปนกฎหมายในการคุมครองแรงงานจึงเปนสิ่งจําเปนที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได ความ
เชื่อดังกลาว จึงเปนมูลเหตุใหมีกฎขอบังคับการใชแรงงานใหเกิดความเปนธรรมขึ้นในสังคม 
ปองกันการกดขี่ลูกจางจากนายจาง และการที่จะใหกฎหมายบังคับใชไดผลดีโดยการตรวจตราจาก
เจาหนาที่อยางรัดกุมและใกลชิด 
    อยางไรก็ตามมีขอสังเกตเกี่ยวกับแนวความคิดนี้วา ผูที่มีหนาที่ตรวจตราดูแลให
นายจางปฏิบัติตามกฎหมาย ควรแนะนํา ช้ีแจง หรือชักชวนใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะ
การชักชวนเปนเทคนิคที่จะทําใหนายจางปฏิบัติตามโดยเต็มใจไมรูสึกวาถูกบังคับ การตรวจตรา 
ก็ถือไดวาเปนการแทรกแซงทางกฎหมายของการอยูรวมกันระหวางนายจางและลูกจางอีกทางหนึ่ง
เปนสาเหตุใหนายจางไมพอใจและพยายามหลบเลี่ยงในที่สุด ตลอดจนการจัดสวัสดิการแรงงาน
บางอยาง นายจางตองเต็มใจจัดใหเอง กฎหมายไมสามารถบังคับได เชน ในการจัดนันทนาการ
ใหแกลูกจาง การใหคําปรึกษาหารือเมื่อลูกจางมีปญหา เปนตน 
  2.1.3.2 สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของความเชื่อทางศาสนา (The Religious Theory of 
Labour Welfare)  

                                                        
13  M.V.Moorthy.  (1968).  Principle of Labour Welfare.  pp.  29-41. 

DPU



 12 

    ทฤษฎีนี้มิไดสนับสนุนใหมีกฎหมายบังคับในเรื่องการจัดสวัสดิการแรงงาน แต
เชื่อวานายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางก็เนื่องจากนายจางเปนผูมีศีลธรรม ยึดถือในศาสนา
วาทําดียอมไดดีหรือหวังผลในชาติหนา การจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางมีความเปนอยูที่ดีใน
ชาตินี้ ผลตอบแทนก็คงจะกลับสูนายจางในชาติหนาดวย ทฤษฎีนี้เชื่อวาศาสนาเปนพื้นฐานในการ
ที่นายจางจัดสวัสดิการในแตละสังคม การจัดโดยหวังผลเปนสวนบุญแกนายจาง 
  2.1.3.3 สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของความรักเพื่อนมนุษย (The Philanthropic Theory 
of Labour Welfare)  
    ทฤษฎีนี้เชื่อวามนุษยทั่วไปยอมรักเพื่อนมนุษยดวยกัน มีความตองการที่จะ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ตกทุกขไดยาก นายจางที่เช่ือในทฤษฎีนี้ก็จะจัดสวัสดิการใหลูกจางอยางดี 
และไมหวังส่ิงตอบแทน ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงเปนเรื่องของความสมัครใจของนายจาง ซ่ึงเปนไปได
นอยกวาและกวางขวางนอยกวาการบังคับดวยกฎหมาย 
  2.1.3.4  สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการปฏิบัติแบบบิดาตอบุตร (The Fathernalistic 
Theory of Labour Welfare)  
    ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่วา นายจางและลูกจางเปรียบเสมือนบิดากับบุตร บิดา
เปนผูเล้ียงดูบุตรที่อยูในฐานะชวยตนเองไมไดเต็มที่ ทฤษฎีนี้อาจเรียกวา เปนการจัดสวัสดิการ
แรงงานแบบเครือญาติ ถือวาลูกจางและนายจางอยูในครอบครัวอุตสาหกรรมเดียวกัน มี
ผลประโยชนรวมกัน ดังนั้น สมาชิกในครอบครัวที่อาวุโสกวา จะมีบทบาทเปนผูจัดการดาน
สวัสดิการดูแลความเปนอยูของผูที่เยาววัยกวา นายจางเปรียบเสมือนบิดา หรือผูที่อาวุโสที่สุดใน
โรงงานของตน ลูกจางเปรียบเสมือนบุตรในความดูแลปกครองของบิดานั่นเอง การจัดสวัสดิการ
แรงงานจึงเปนความรับผิดชอบของฝายจัดการชั้นสูงจะเปนผูริเริ่ม ทฤษฎีนี้ จึงไมเกี่ยวของกับ
แนวความคิดที่วา สวัสดิการแรงงานควรมาจากการบังคับหรือตองมีกฎหมาย แตถือวาควรเปน
ความสํานึกในหนาที่ของนายจางที่จะทําตนเปน “บิดาที่ดี” ตอลูกจาง หรือ“บุตร” ของตนหรือไม 
  2.1.3.5 สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการปองกันการเรียกรอง (The Placating Theory 
of Labour Welfare)  
    ทฤษฎีนี้เชื่อวา ลูกจางมีความสํานึกในสิทธิและผลประโยชนของตน และ
สามารถรวมตัวกันเปนกลุม  เมื่อถึงเวลาหนึ่งลูกจางจะรวมตัวกันเรียกรองคาจางที่สูงขึ้น และ
สวัสดิการแรงงานที่ดีกวาเกาซ่ึงนายจางไมอาจละเลยตอการเรียกรองนั้นได ดังนั้น ความสนใจที่จะ
ใหสวัสดิการแรงงานแกลูกจางก็จะเปนไปในลักษณะที่ปองกันการเรียกรองจากลูกจาง ความเชื่อ
ดังกลาวแสดงวา การจัดสวัสดิการแรงงานขึ้นอยูกับความกลัวของนายจาง ถานายจางกลัววาลูกจาง
จะกอเรื่องขึ้นมา ก็จะจัดสวัสดิการแรงงานเปนการปดปาก ถานายจางไมกลัว ลูกจางก็อาจจะถูก
ละเลยได ทฤษฎีนี้มิไดเกี่ยวของกับการใหมีกฎหมายบังคับใหจัดสวัสดิการแรงงานโดยตรง แตเปน
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การสนับสนุนโดยทางออม เพราะถานายจางทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานก็จะเปนการปองกัน
หรือลดการเรียกรองไดทางหนึ่ง 
  2.1.3.6 สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของการประชาสัมพันธ (The Public Relations 
Theory of Labour Welfare)  
    ทฤษฎีนี้เชื่อวา การจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางในกิจการของนายจางดี
เพียงใด    ก็จะเปนการเผยแพรช่ือเสียงหรือเปนการโฆษณาประชาสัมพันธใหแกกิจการของ
นายจางขึ้นเพียงนั้น สรางความนิยมใหแกลูกจางตลอดจนสังคมภายนอกที่จะมองดูโรงงานอยางชืน่
ชม อาจจะทําใหประชาชนนิยมซ้ือหรือใชสินคาที่ผลิตขึ้นจากโรงงานแหงนั้น อยางไรก็ตาม การจัด
สวัสดิการแรงงานแบบนี้อาจขาดความจริงใจและมิไดตั้งอยูบนรากฐาน ความตองการของบรรดา
ลูกจางก็เปนได เพราะนายจางมุงดานโฆษณาทําชื่อเสียงใหตนเองมากกวาทฤษฎีนี้จึงไมเห็นความ
จําเปนที่จะตองมีกฎหมายบังคับใหมีสวัสดิการ 
  2.1.3.7 สวัสดิการแรงงานเปนเรื่องของความเหมาะสมในทางปฏิบัติ (The Functional 
Theory of Labour Welfare)  
    ทฤษฎีนี้เชื่อวา การจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานเพราะการทํางานในสภาพแวดลอมที่ดีหรือมีส่ิงจูงใจที่ดี ลูกจางยอมจะทํางานดวยความ
เปนสุขใจ พึงพอใจ เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ไดรับการดูแลบํารุงรักษาอยางดี การทํางานยอมทํา
ใหไดผลผลิตที่ดีตามมา ดังนั้นลูกจางที่ไดรับการเอาใจใสดูแลดานสวัสดิการแรงงานอยางดีจาก 
ฝายนายจางจะนําไปสูประสิทธิภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้น เปนผลใหผลผลิตเพิ่มอยางมีคุณภาพ 
และปริมาณ ในที่สุดผลประโยชนสุดทายก็จะตกอยูกับนายจาง ลูกจาง และชุมชนของอุตสาหกรรม
นั้นเองทฤษฎีนี้ไมสนับสนุนการบังคับดวยกฎหมาย แตมีทางเปนไปไดมากกวาทฤษฎีอ่ืนๆ ในแง
ที่วานายจางยอมคํานึงถึงผลประโยชนในกิจการของตนเองมากกวาสิ่งอื่นใด และทางหนึ่งที่จะ
บรรลุผลสําเร็จไดก็คือ การทํานุบํารุงลูกจางซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักรชิ้นหนึ่งในกระบวนการ
ผลิตใหมีสภาพดีคงทนสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพและปริมาณตามตองการ ผลที่ตามมาก็คือการ
จัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางอยางเหมาะสมและถูกวิธี 
    จากทฤษฎีทั้งหมดที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวา ทฤษฎีที่เนนในเรื่องกฎหมาย คือ 
ทฤษฎีแรกซึ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงานโดยใชกฎหมายบังคับ ถาไมปฏิบัติตามจะมีโทษ 
ทั้งนี้ เพื่อใหลูกจางซึ่งเปนผูเสียเปรียบทางเศรษฐกิจไดรับความเปนธรรมในการทํางานกับนายจาง 
ซ่ึงเชื่อวาจะไดผลกวางขวางกวาการจัดสวัสดิการแรงงานโดยสมัครใจตามแบบของทฤษฎีอ่ืน
ดังกลาว 
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 2.1.4  แนวคิดในการจัดสวัสดิการแรงงาน14 
 การใหความคุมครองทางสังคม (Social Protection) แกลูกจางและคนทํางานเพื่อใหมี
ความเปนอยูที่ดีในระหวางการทํางานหรือชวยบรรเทาความเดือดรอนเมื่อตองเผชิญกับความ
ยากลําบากในการดํารงชีพในชวงเวลาใดๆ เชน การวางงาน การเจ็บปวย หรือเมื่ออยูในชวงสูงวัย 
อาจกระทําไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนการใหสิทธิประโยชนและความชวยเหลือที่เปนตัวเงิน      
(in cash) หรือที่มิใชตัวเงิน (in kind) การใหความคุมครองดังกลาวนอกจากจะมีผลตอตัวลูกจางและ
คนทํางานโดยตรงแลว ยังมีผลตอบุคคลในครอบครัวที่อยูในความรับผิดชอบหรือการดูแลของ
ลูกจางและคนทํางาน เชน คูสมรส บุตร ใหไดรับความเปนอยูที่ดีและชวยบรรรเทาความเดือดรอน
จากการขาดรายไดหรือการเจ็บปวยของหัวหนาครอบครัวหรือผูมีรายไดหลักของครอบครัว 
กลาวคือ เปนการใหความคุมครองและชวยเหลือบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย หรือ “from cradle to 
grave” นั่นเอง การคุมครองทางสังคมแกแรงงานไมวาจะเปนกลุมประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศ
กําลังพัฒนา มีการแบงลักษณะและประเภทการคุมครองเพื่อเปนหลักประกันขั้นพื้นฐานแกลูกจาง
และคนทํางานไว ดังนี้ 
 (1)  การคุมครองที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Work-Related Protection) ไดแก การจัดให
มีเวลาพัก วันหยุดทํางาน และวันลาตางๆ สําหรับลูกจางเพื่อใหลูกจางไดมีโอกาสไดหยุดพักผอน
ภายหลังจากทํางานติดตอกัน หรือมีโอกาสที่จะหยุดงานเพื่อจัดการกิจธุระสวนตัวหรือกิจธุระของ
ครอบครัวในวาระตาง ๆ และตามความจําเปนของแตละบุคคล 
 (2)  การคุมครองเกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน (Employment Insurance หรือ 
Labor Insurance) ไดแก การจัดใหมีการคุมครองเกี่ยวกับการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บของลูกจางใน
ระหวางการทํางาน การคุมครองลูกจางเมื่อวางงาน เปนตน เพื่อเปนหลักประกันวาหากลูกจาง 
ไมอาจทํางานไดเพราะเหตุการณอันไมคาดคิดมากอน เชน การบาดเจ็บจากการทํางาน การถูกให
ออกจากงานเพราะนายจางปดกิจการหรือเลิกกิจการ ลูกจางยังคงไดรับการชวยเหลือและดูแลตาม
ความจําเปนและสมควรในขณะที่ตกอยูในภาวะยากลําบากดังกลาว   เปนตน 
 (3)  การคุมครองเกี่ยวกับความเปนอยู (Social Insurance) ไดแก การคุมครองลูกจาง
เมื่อทํางานไปจนถึงชวงสูงวัยและภายหลังจากเกษียณอายุงานใหสามารถดํารงชีพอยูไดและหาก
เจ็บปวยก็ควรไดรับการดูแลรักษาพยาบาลภายหลังจากที่ไดทํางานมาเปนระยะเวลายาวนานและมี
สวนในการสรางความเจริญเติบโตและกําไรใหแกกิจการของนายจาง ตลอดจนไดมีสวนในการ

                                                        
14  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2550).  รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย.  หนา 4-12-4-14. 
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สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน การจายภาษีเงินไดระหวางการ
ทํางานเพื่อนําเงินภาษีไปพัฒนาประเทศ 
  ในการใหความคุมครองทางสังคมแกแรงงานเพื่อเปนหลักประกันพื้นฐานในดาน
ตางๆ ที่กลาวมาขางตนถือไดวาเปนสวัสดิการในการทํางานที่จําเปนแกลูกจางและ/หรือคนทํางานใน
ทุกสถานประกอบกิจการ โดยแตละประเทศมีแนวคิด รูปแบบและขอกําหนดการใหสิทธิประโยชน
และความชวยเหลือแกลูกจางและ/หรือคนทํางานเหมือนคลายหรือแตกตางกันออกไปบางตามความ
เหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การแขงขันทางธุรกิจ สภาพการจางงาน และภาวะตลาดแรงงาน
ในแตละประเทศ แตก็ยังคงยึดถือหลักการและแนวทางการคุมครองแรงงานตามที่ไดกลาวไวขางตน 
  การจัดสวัสดิการแรงงานขั้นพื้นฐานและจําเปนเพื่อการคุมครองที่เกี่ยวของกับการ
ทํางาน (Work-Related Protection) การคุมครองเกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน (Employment 
Insurance หรือ Labor Insurance) และการคุมครองเกี่ยวกับความเปนอยู (Social Insurance) ของ    
แตละประเทศมักกําหนดไวในลักษณะบังคับ (Mandatory Basis) หากเปนการคุมครองโดยใหสิทธิ
ประโยชนและ/ หรือความชวยเหลือท่ีเปนตัวเงิน (in cash) จะมีการกําหนดตัวบุคคลหรือแหลงที่มา
ของเงินทุนสนับสนุนการใหความคุมครองหรือความชวยเหลือดังกลาวจะมาจากที่ใด โดยทั่วไปจะ
มีที่มาจากผูที่เกี่ยวของ คือ นายจาง ลูกจาง และ/หรือรัฐบาล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทหรือความเสี่ยงที่
ไดรับการคุมครองสวนไดเสียและผลประโยชนที่ไดรับจากการคุมครอง เปนตน 
  การใหความคุมครองเกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน (Employment Insurance 
หรือ Labor Insurance) ของแตละประเทศมักจะมุงเนนไปที่กลุมผูที่วางงาน โดยแตละประเทศ
พยายามใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการใหขอมูลเกี่ยวกับงาน การใหการฝกอบรม และการ
เสริมสรางโอกาสในการหาประสบการณทํางานจากแหลงงานที่จัดหาให เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานของผูวางงานใหสามารถหางานทําและแขงขันไดในตลาดแรงงาน (มิไดมุงหมายที่จะสราง
ตําแหนงงานใหแกผูวางงาน) สหรัฐอเมริกามีแนวทางในการกําหนดมาตรการชวยเหลือผูวางงาน 
ในลักษณะลงโทษผูวางงานที่ไมตองการทํางานหรือท่ีเรียกวา “Workfare” ตามแนวคิดพื้นฐานที่วา
ผูวางงานมีทางเลือกที่จะสามารถทํางานได  
  สําหรับประเทศในยุโรปมีการแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกมีแนวทางในการ
สงเสริมผูวางงานใหเขาไปมีสวนรวมในตลาดแรงงานโดยการชักจูงใหทํางานและพัฒนาฝมือ
ทํางานของผูวางงาน หรือที่เรียกวา “Activation” ซ่ึงมีเดนมารกเปนผูนําการใชแนวทางนี้ กลุมที่
สองใชแนวทางในการรวมมือกันทางสังคมโดยการทําความตกลงกันระหวางผูวางงานกับชุมชนใน
การชวยเหลือกันเพื่อใหผูวางงานไดกลับมีโอกาสในการทํางานอีกครั้ง หรือท่ีเรียกวา “Insertion” 
หรือ “Social Inclusion” โดยมีแบบอยางมาจากฝรั่งเศส 
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  นอกจากนี้ หลายประเทศมีการใชมาตรการจูงใจเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
นายจางในการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางและ/หรือคนทํางานโดยสมัครใจ (voluntary 
welfare) นอกเหนือจากสวัสดิการแรงงานแบบบังคับ ไดแก การจัดสวัสดิการดานที่พักอาศัย อาหาร 
เครื่องแบบการทํางาน สถานที่ดูแลบุตรใหแกลูกจางที่เรียกกันวา Fringe Benefits หรือ Perks หรือ 
สิทธิประโยชนที่นายจางจัดใหแกลูกจางที่มิใชคาจาง ซ่ึงมักเปนสิทธิประโยชนหรือความชวยเหลือ
ที่มิใชตัวเงิน (in kind) โดยนายจางไดรับสิทธิประโยชนในทางภาษีอากรจากการจัดสวัสดิการ
ดังกลาวใหแกลูกจางเปนการตอบแทน เพราะการดําเนินการดังกลาวของนายจางสามารถชวยลด
ภาระงบประมาณ คาใชจาย และบุคลากรของภาครัฐในการดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของ
ลูกจางและ/หรือคนทํางานไดในระดับหนึ่งในยุคการแขงขันเสรีทางการคา ผูประกอบการ
ภาคเอกชน (ไมวาในประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศกําลังพัฒนาก็ตาม) จําเปนตองมีแรงงานที่มี
ฝมือและมีคุณภาพซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและ
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงทางการคา การที่ผูประกอบการจัดใหมีสวัสดิการ
แรงงานใด ๆ โดยสมัครใจ (นอกจากสวัสดิการบังคับตามกฎหมาย) เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกจางหรือสงเสริมใหลูกจางมีความเปนอยูที่ดีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการทํางาน เปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งในการสรางแรงจูงใจแกลูกจางในการทํางานเพื่อสรางผลผลิตที่ดีและกําไร
ใหแกนายจางในระยะยาว 
 2.1.5 หลักการกําหนดสวัสดิการแรงงาน 
 ในสังคมเกษตรกรรมนั้น การใชแรงงานเปนการใชแรงงานแบบครอบครัวและมีการ
พึ่งพาอาศัยชวยเหลือกันระหวางครอบครัว รวมถึงการขอแรงแลกเปลี่ยนกันที่เรียกวา “การลงแขก” 
แตเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมอุตสาหกรรม คนงานตองยายถ่ินฐานจากชนบทมาเปน
ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม การเอื้อเฟอเผ่ือแผกันก็ทําไดยาก เพราะแตละคนตางตองดิ้นรนเอา
ตัวรอด ลูกจางจึงตองหวังพึ่งนายจางในการจัดสวัสดิการใหเปนหลักในระยะแรกของการจางงาน
ในอุตสาหกรรมนั้น นายจางไดจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางโดยเหตุผลดานมนุษยธรรมมากกวา
ส่ิงอื่นใด ดังเชน นายโรเบิรต โอเวน เจาของโรงงานทอผาในอังกฤษไดริเร่ิมจัดสวัสดิการแรงงาน
ใหแกลูกจางของตน โดยลดชั่วโมงการทํางานใหลดนอยลง ใหการรักษาพยาบาลแกลูกจางและ
ครอบครัวเมื่อเจ็บปวยและจัดโครงการออมทรัพยใหลูกจาง ตอมานายจางอื่นรวมทั้งสมาคมธุรกิจ
การคา และหนวยงานสงเคราะหตาง ๆ ก็ไดเขามามีสวนจัดสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้น จนถึงสมัย
ศตวรรษที่ 20 รัฐบาลจึงไดเห็นประโยชนของการจัดสวัสดิการแรงงานและไดเขามามีสวน
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รับผิดชอบเสียเอง โดยมีขอบเขตการจัดสวัสดิการแรงงานทั่วประเทศ และมีการออกกฎหมาย
กําหนดใหนายจางมีหนาที่จัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางดวย15 
 ภิญโญ สาธร16 ไดเสนอหลักการจัดสวัสดิการแรงงานไว 10 ประการ คือ 
 1) หลักความเสมอภาค เปนการจัดสวัสดิการแรงงานโดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันให
มากที่สุด 
 2) หลักแหงประโยชน เมื่อจัดสวัสดิการแรงงานใด ๆ แลว ประโยชนที่ไดควรตอง
คุมคา ไดผลตามเปาหมายทั้งองคการและลูกจาง 
 3) หลักแหงการจูงใจสวัสดิการแรงงานที่ใหควรกอใหเกิดแรงจูงใจหรือกําลังใจที่จะ
ทํางานใหเกิดผลดีแกทั้งตนเองและความกาวหนาขององคการ 
 4) หลักแหงการตอบสนองความตองการสวัสดิการแรงงานที่จะจัดตองสอดคลองและ
ตรงกับความตองการของลูกจาง 
 5) หลักแหงประสิทธิภาพ ผลที่ไดจากการจัดควรเกิดประโยชนสูงสุด ใชเวลานอยและ
ลงทุนต่ําและไดรับปริมาณที่ดีทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
 6) หลักแหงการประหยัด เปนหลักที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะถาจัดสวัสดิการ
แรงงานโดยไมยึดหลักแหงการประหยัด ก็จะกอใหเกิดการฟุมเฟอย ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียมากกวา
ผลดี 
 7) หลักแหงการบํารุงขวัญและกําลังใจ สวัสดิการแรงงานที่จัดขึ้นควรมีวัตถุประสงค
เพื่อการบํารุงขวัญและกําลังใจในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอความรักและความผูกพันตอหนวยงาน 
 8) หลักแหงงบประมาณ สวัสดิการแรงงานคือสวนหนึ่งของตนทุนการผลิต การจัดทํา
แผนสวัสดิการแรงงานจึงควรคํานึงถึงงบประมาณที่ใช และความสามารถในการดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่อง 
 9) หลักแหงความสะดวก การใหบริการสวัสดิการแรงงานควรรวดเร็ว สะดวก และมี
ระเบียบที่ดีในการใหบริการ 
 10) หลักแหงความยุติธรรม เปนหลักที่ควรยึดเปนแนวปฏิบัติในการใหสวัสดิการ
แรงงานโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
 

                                                        
15  สุวิทย ยิ่งวรพันธุ. (2520).  ความหมายของสวัสดิการแรงงาน สรุปผลสัมมนา เร่ืองสวัสดิการแรงงาน. 

หนา 66. 
16  ภิญโญ สาธร.  (2517).  การบริหารงานบุคคล.  หนา 388-389. 
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 ในการกําหนดสวัสดิการแรงงานที่ดีนั้น K.N.Vaid เสนอใหควรคํานึงถึงหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้17 
 1) หลักความรับผิดชอบทางสังคมของอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการ การที่นายจาง
ใหสวัสดิการแรงงานแกลูกจางมากนอยเพียงใดเปนเครื่องบงชี้ถึงความรับผิดชอบของอุตสาหกรรม
ตอสังคม เพราะอุตสาหกรรมยอมตองอาศัยสังคมและอยูในสังคม การใหสวัสดิการแรงงานจึงควร
คํานึงถึงสังคมที่อยูรอบตัวดวย เชน การจัดตั้งสถานพยาบาลแกลูกจางในโรงงาน ก็นาจะให
ชาวบานในบริเวณรอบๆ โรงงานไดใชประโยชนดวย หรือการสรางถนนจากโรงงานออกสู
ภายนอก ก็จะทําใหชุมชนนั้นบังเกิดความเจริญตามมา เปนตน 
 2) หลักประชาธิปไตย การจัดสวัสดิการแรงงานควรมีการใหสิทธิแกลูกจางในการ
ตัดสินใจวาเขาตองการสวัสดิการแรงงานในลักษณะใด ตลอดจนใหเขามามีสวนรวม เชน ตั้งเปน
คณะกรรมการในการจัดสวัสดิการแรงงาน พิจารณารวมกับนายจาง และนายจางไมควรถือเปน
บุญคุณ หรือเปนแบบผูใหญใหแกผูนอย รวมทั้งการใหควรเปนแบบเสมอภาคไมลําเอียง กลาวคือ   
ทุกคนที่เปนลูกจางยอมมีสิทธิไดรับสวัสดิการเสมอเหมือนกันหมดในสถานประกอบกิจการ            
แตละแหง 
 3) หลักความเหมาะสมของคาจาง คาจางและสวัสดิการแรงงานควรเปนแบบที่
เหมาะสมซึ่งกันและกัน ไมควรถือวาสวัสดิการแรงงานเปนการชดเชยในเรื่องคาจาง เพราะมี
ขอเท็จจริงอยูวา การใหสวัสดิการแรงงานสารพัดอยางอาจไมสามารถกระตุนใหลูกจางทํางานดีขึ้น
เลยก็ได ถาคาจางยังต่ําอยูมาก ในทํานองเดียวกันแมคาจางจะสูง แตนายจางไมคํานึงถึงสวัสดิการ
แรงงานที่ควรมี ก็จะไมสามารถทําใหลูกจางกระตือรือรนในการทํางานได ดังนั้น คาจางจึงมี
ความสําคัญพอ ๆ กับสวัสดิการแรงงาน 
 4) หลักประสิทธิภาพ การใหสวัสดิการแรงงานคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ความสัมพันธระหวางปจจัยทั้งสองนี้วัดไดยากก็จริงอยู แตการที่ลูกจางทองไมอ่ิม หรือมีความกังวล
ใจอยูเสมอ ยอมจะทํางานดวยความไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ประเทศกําลังพัฒนาเชื่อวาการ 
ใหการศึกษาอบรมใหลูกจางไดมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน การใหที่อยูอาศัยและอาหาร            
สามประการนี้เปนสวัสดิการที่มีความสําคัญที่สุด ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกจาง 
 5) หลักพัฒนาบุคลิกภาพ จุดมุงหมายหนึ่งของการจัดสวัสดิการอุตสาหกรรม ก็คือการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ในวงการอุตสาหกรรมมักจะเต็มไปดวยระเบียบที่เขมงวดในการปฏิบัติงาน และ
ขาดความเปนกันเอง ลูกจางจํานวนมากที่ทํางานรวมกันทามกลางสภาพที่นาอึดอัดใจนานาประการ 
บรรยากาศที่เต็มไปดวยกฎเกณฑและความสัมพันธที่เปนทางการเกินไป ทําใหลูกจางขาดการเปน

                                                        
17  K.N.Vaid.  (1970).  Labour Welfare in India.  pp.  21-26. 
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ตัวของตัวเองลูกจางสูญเสียอิสรภาพในการแสดงออกตามที่ตองการ ทั้งทางการกระทําและความคิด 
โดยทั่วไปลูกจางมีชีวิตอยูในสังคมแคบๆ สวัสดิการแรงงานควรมุงที่จะใหลูกจางมีชีวิตชีวาขณะ
ทํางาน โดยคํานึงถึงปจเจกภาพของลูกจางแตละคน การจัดสวัสดิการแรงงานจึงควรสงเสริมดาน
สังคมและวัฒนธรรมของลูกจางเอง เชน การจัดนันทนาการหรือกิจกรรมอื่นใดเพื่อทําใหลูกจาง 
หายเบื่อหนาย ราเริง และมีชีวิตชีวา 
 6) หลักความรับผิดชอบรวมกัน ความรับผิดชอบในเรื่องสวัสดิการอุตสาหกรรมเปนของ
นายจางและลูกจางรวมกัน ถานายจางเปนฝายใหเพียงฝายเดียวอาจเกิดผลเสียเพราะลูกจางเปนฝายรับ 
จะไมกระตือรือรนเทาที่ควร เมื่อเกิดการพิพาทหรือขัดแยงกันภายหลัง นายจางก็จะทวงบุญคุณเอากับ
ลูกจางได ดังนั้น การใหสวัสดิการแรงงานจะเปนผลดีตอผูใหและผูรับเมื่อทั้งสองฝายเขาใจในหลักการ
และรับผิดชอบรวมกัน 
 7) หลักการยอมรับ ผูบริหารและลูกจางทุกระดับจะตองเขาใจและยอมรับความสําคัญ
ของการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางในสถานประกอบการที่มีเจาหนาที่สวัสดิการประจําอยู 
เจาหนาที่นั้นยอมเขาใจปญหาและความตองการของลูกจาง ตลอดจนสิ่งที่อํานวยสนองตอบตอ
ความตองการนั้นๆ ตามหลักวิชาการ แตก็คงจะไมเกิดผลดีเทาที่ควรหากผูบริหารในระดับอื่นๆ 
ไมเขาใจหรือรวมดวยกลาวคือ แนวความคิดเกี่ยวกับสวัสดิการอุตสาหกรรมจะตองเปนที่ยอมรับ 
ทุกระดับตั้งแตผูบริหารชั้นลางสุดตลอดจนไปถึงผูบริหารระดับสูงสุด 
 จากแนวคิดหลักการจัดสวัสดิการแรงงานดังที่กลาวมาแลว การจัดสวัสดิการแรงงานจึง
ควรคํานึงถึงหลักการพื้นฐาน 5 ประการ คือ18 
 1) สามารถตอบสนองความตองการของลูกจางได ทั้งนี้เพื่อใหลูกจางไดประโยชนจาก
สวัสดิการอยางเต็มที่ การจัดสวัสดิการแรงงานจึงตองอาศัยการสํารวจความตองการของลูกจางดวย 
 2) ใหลูกจางมีสวนรวม โดยไดรวมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสวัสดิการ
แรงงานตางๆ ใหเหมาะสมตามสถานการณ 
 3) สอดคลองกับความสามารถในการจายของนายจาง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเปนภาระแก
นายจางมากเกินไป 
 4) มีประสิทธิภาพ โดยตองสงผลใหเกิดตอลูกจางในการลดภาระทางเศรษฐกิจ ชวยให
ลูกจางไมตองกังวลกับสิ่งแวดลอมและสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ 
 5) มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการจัดสวัสดิการแรงงานตองไมยุงยากในการบริหาร 
จนกอใหเกิดขอขัดแยงตามมา 

                                                        
18  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2550).  รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย.  หนา 2-18. 
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2.2  ความเปนมาและหลักการสําคัญเก่ียวกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ 
 2.2.1 ความหมายของแรงงาน แรงงานหญิงและลูกจางหญิงมีครรภ 
 ความหมายของคําวา แรงงาน (Labour) ไดมีผูที่ไดใหความหมายไวอยางมากมายหลาย
ความหมาย ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้19 
 ศาสตราจารย ดร. จิ๊ด  เศรษฐบุตร ไดใหความหมายของคําวาแรงงานไววา หมายถึง     
งานบุคคล หรือเรียกกันวาแรงงานในทางเศรษฐศาสตร หมายถึงการกระทําของมนุษยที่ตั้งใจทําขึ้น
โดยมุงหวังวาการกระทํานั้นจะทําใหตนไดรับส่ิงที่ซ่ึงบําบัดความตองการของตนได 
 ศาสตราจารย Dale Yodor ไดใหคําจํากัดความไววา แรงงาน หมายถึง แรงงานทั้งหมด
ของมนุษยซ่ึงวาจางกันไดทั้งเปนปจจัยในการผลิตสินคาและบริการสําหรับมนุษย 
 Ralph H. Blodgett ไดใหคําจํากัดความไววา แรงงาน หมายถึงการใชเรงงานและ
สติปญญาของมนุษย (Human effort) เพื่อมุงหมายที่จะใหไดมาซึ่งรายได 
 Melvin W. Reder ใหความหมายอยางกวางๆ วา แรงงาน หมายถึง บุคคลที่ทํางานโดย
ไดรับคาจางหรือเงินเดือน ซ่ึงคาจางหรือเงินเดือนนี้เปนที่มาเบื้องตนของรายไดในครอบครัวเขา 
(หมายถึงรอยละ 80 ของรายไดหรือมากกวา) 
 Reynolds L.G. ไดอธิบายความหมายของแรงงานไวใน Labour Economics and Labour 
Relations วา หมายถึง กําลังกายและกําลังสมอง ซ่ึงถือวาเปนปจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง ในบางครั้ง  
คําวาแรงงานก็มีความหมายแคบหรือช้ีเฉพาะตามวัตถุประสงคของผูใช เชน หมายถึง “ชนชั้น
แรงงาน (Working Class)” เทานั้น ซ่ึงตามความหมายนี้ แรงงานก็คือบุคคลที่เสนอขายแรงงาน
ใหกับคนอื่นหรือองคการธุรกิจอาจจะเปนบุคคลที่ทํางานกับเครื่องจักร เครื่องมือ บุคคลที่ตอง
ปฏิบัติตามคําส่ังหวัหนา เปนตน 
 จากความหมายดังกลาวขางตนคําวา “แรงงาน” อาจแยกพิจารณาได 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะที่ 1 แรงงาน หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่ตางๆ กันในการผลิต การแจกจาย
ผลผลิต หรือการใหบริการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งรายได เชน นายจาง ลูกจาง และผูประกอบธุรกิจ
สวนตัว ฉะนั้น ตามความหมายนี้จึงหมายถึงบุคคลตางๆ ที่อยูในกองกําลังแรงงาน (Labour Force) 
 ลักษณะที่ 2 แรงงาน หมายถึง กําลังความพยายามของมนุษย (Human Effort) ทั้งทาง
รางกายและทางสมอง ซ่ึงเปนปจจัยในการผลิตสินคาและบริการเพื่อใหไดมาซึ่งรายได 
 ถาพิจารณาในดานการคุมครองแรงงานซึ่งเกี่ยวของกับบุคคล 2 ฝาย คือ ฝายนายจาง
และฝายลูกจาง คําวา  แรงงาน ก็หมายถึงลูกจางนั้นเอง เพราะฝายลูกจางเปนฝายที่ตองทํางานอยู  

                                                        
19  สุดาศิริ  วศวงศ.  (2548).  กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงาน.  หนา 2-3. 
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ใตบังคับบัญชาของฝายนายจาง จึงควรไดรับการคุมครองในดานสภาพการทํางาน สวัสดิการ และ
ความปลอดภัย เพื่อเปนหลักประกันในการทํางาน20 
 ดังนั้น งานหรือแรงงาน จึงหมายถึงกําลังแรงงานของมนุษย ซ่ึงรวมทั้งกําลังแรงกาย
และกําลังความคิดสติปญญาดวย มิใชวาแรงงานหมายแตเฉพาะกําลังทางรางกายเทานั้น ผูใชแต
เพียงสติปญญา ความคิด มันสมองในการทํางานเพียงอยางเดียว ก็เรียกไดวาเปนผูใชแรงงานดวย 
มิใชวาผูใชแรงงานจะหมายถึงแตเพียงผูใชกําลังกายเทานั้น แตไมวาจะเปนผูที่ทํางานโดยใชกําลัง
กายมากกวาสมอง หรือผูที่ทํางานโดยใชกําลังสมองมากกวากําลังกาย ก็จะตองใชกําลังกายและ
กําลังสมองควบคูกันไปทั้งสิ้น มิใชวาจะใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตขนาดและปริมาณของการใช
กําลังกายและกําลังสมองยอมแตกตางกันไปตามประเภทของงาน21 
 สรุปความหมายของแรงงานหญิง หมายถึง หญิงที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป ซ่ึงตกลง
ทํางานใหกับนายจางเพื่อรับคาตอบแทนปนคาจางไมวาคาจางนั้นจะเปนเงินหรือส่ิงของ และไมวา
หญิงนั้นจะทํางานดานกําลังกาย กําลังสมอง หรือความรู ความสามารถ หรือทั้งกําลังกายและกําลัง
ความคิดก็ตาม22 
 ความหมายของแรงงานหญิงในดานการคุมครองแรงงาน หมายถึง ลูกจางหญิงที่มีอายุ
ตั้งแต 15 ป ขึ้นไป ตกลงทํางานใหกับนายจาง และทํางานอยูใตบังคับบัญชาของนายจางและอยู
ภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน จึงควรไดรับการคุมครองในดานสภาพการทํางาน สวัสดิการและ
ความปลอดภัย เพื่อเปนหลักประกันในการทํางาน 
 สวนความหมายของลูกจางหญิงมีครรภนั้นไมมีกฎหมายกําหนดคํานิยามไว 
  2.2.2   ความเปนมาของการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภในประเทศไทย 

ในอดีตที่ผานมา ผูหญิงในสังคมไทยมีสวนสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก 
นอกจากบทบาทในฐานะมารดาที่มีหนาที่เล้ียงดูบุตรและดูแลกิจการภายในบานแลว พบวาในดาน
การใชแรงงาน แรงงานหญิงในสมัยโบราณนั้น มีลักษณะเปนแรงงานที่แฝงอยูในครอบครัว เหตุที่
เปนเชนนี้เนื่องจากวาสังคมไทยในสมัยกอนนั้น มีคานิยมที่เห็นวาผูหญิงเปนชางเทาหลังมีหนาที่ใน
การดูแลบุตร ดูแลกิจการในครัวเรือน และปรนนิบัติสามี แรงงานหญิงยังไมไดรับการยอมรับจาก
สังคม และตกอยูในสถานะที่ต่ํากวาแรงงานชาย โดยในชวงกอนที่จะมีการบังคับใชพระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. 2499 นั้น ปรากฏวามีการใชแรงงานหญิงเปนยุคๆ ดังนี้ 

                                                        
20  แหลงเดิม.  หนา 4. 
21  แหลงเดิม.   
22  กรมแรงงาน กองแรงงานหญิงและเด็ก.  (2534).  คูมือการตรวจแรงงานหญิงและเด็ก.  หนา 19.  
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 ในชวงยุคสมัยสุโขทัย  ประมาณพุทธศักราช 1815  ยุคสมัยนี้มีการเกณฑ แรงงานเขามา
รับใชในงานราชการ แตบุคคลที่ถูกเกณฑใหเขามาใชแรงงานนั้น ไมไดอยูในสถานะทาส การใช
แรงงานอยูในลักษณะภายใตอํานาจพระเจาแผนดิน หรือบุคคลที่มีฐานะเปนเจานาย โดยพบวา 
แรงงานหญิงจะถูกใชในการทํางานในเรือกสวน ไรนา หัตถกรรมในครัวเรือน แตไมมีการจางทํางาน 
 ตอมาสมัยอยุธยา ประมาณพุทธศักราช  2115  ซ่ึงในยุคสมัยนี้มีระบบทาส (Slave 
System) เกิดขึ้น23 ยุคนี้ราษฎรทุกคนที่ถูกเกณฑแรงงานเขามานั้นจะมีสถานะเปนไพรโดยจะอยูใน
สังกัดของราชสํานัก โดยพวกไพรเหลานี้จะไมไดรับผลตอบแทนจากการถูกเกณฑมาใชแรงงาน 
และปรากฏขอเท็จจริงวาแรงงานหญิงในยุคนี้เปนยุคของแรงงานทาส 
 ในยุคสมัยรัตนโกสินทร ยุคสมัยนี้พบวา สถานะดานแรงงานของทาสไดเปลี่ยนมาเปน
สถานะของลูกจางที่เรียกวา “กรรมกร” ซ่ึงนับแตนั้นมาแรงงานหญิงก็เริ่มมีบทบาทในการออก
ทํางานนอกบานเพิ่มมากขึ้น โดยมีการรับจางเปนคนรับใชตามบาน และเริ่มมีกฎหมายควบคุมคน
ใชขึ้นโดยกําหนดใหไปจดทะเบียนกับตํารวจสันติบาล (ศาลโปลิสสภา) คือ พ.ศ. 2444 กรมตํารวจ
ไดใหนายจางนําคนใชมาจดทะเบียนและพิมพลายนิ้วมือ และเมื่อคนใชลาออกใหแจงเวลา และ
สาเหตุของการลาออกไวดวย ซ่ึงการจดทะเบียนดังกลาว มีลักษณะเปนการควบคุมลูกจางมากกวา
การดูแล เพราะการจดทะเบียนดังกลาวนี้ก็เพื่อที่จะปองกันมิใหคนที่ทํางานอยูในบานของ          
ชาวตางประเทศกระทําการอันมิดีมิชอบ ฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้แมจะเกี่ยวกับเรื่องแรงงานโดยตรง  
ก็ตาม  แตก็มุงไปในดานที่จะควบคุม และรักษาผลประโยชนของนายจาง 
 ในปพุทธศักราช 2472 ไดมีการบัญญัติเร่ืองการจางแรงงานไวในประมวล กฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 575-586 เร่ืองการจางแรงงาน กลาวไดวาเปนบทบัญญัติที่ เกี่ยวของกับ
เรื่องการจางแรงงานโดยตรงฉบับแรก มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําเนิดและสิ้นสุดของการจาง
แรงงาน สิทธิและหนาที่ของนายจางและลูกจาง 
 ตอมาในปพุทธศักราช 2475 ในชวงนี้ปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
บัญญัติใหชายและหญิงมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนในเรื่องการศึกษา การเมือง             
การประกอบอาชีพ ซ่ึงพิจารณาไดวาในยุคนี้เองผูหญิงเริ่มมีบทบาทในสังคม หรือในดานการ 
ใชแรงงาน โดยผูหญิงเริ่มมีการออกไปทํางานนอกบาน มีการเริ่มที่จะศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง และมีการรับบทบาทและความสามารถของผูหญิงในสังคมมากขึ้น เชน การศึกษาหาความรู        
บางเรื่องที่ผูหญิงไดมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการเขาไปทํา ปรากฏวาทําไดดีไมแพผูชายและ
ผูหญิงเริ่มคิดที่จะชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือครอบครัวมากขึ้นกวาในยุคกอนๆ ที่แรงงานผูหญิง 

                                                        
23  ยงยุทธ ญาณสาร.  (2529).  ความรูเก่ียวกับขอกําหนดวาดวยการคุมครองแรงงานของผูใชแรงงานตาม 

กฎหมายแรงงาน.  หนา 11.  
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จะแฝงอยูแตในครอบครัว ในประกาศของคณะราษฎรวาดวยหลัก 6 ประการ ก็มีนโยบายดาน
แรงงานดวย กลาวไดวา เปนนโยบายดานแรงงานฉบับแรกของไทย คือการชวยใหราษฎรมีงานทํา 
อันเปนรากฐานของการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยสํานักงานจัดหางาน พ.ศ. 2475 ที่
กําหนดใหมีการบริการจัดหางาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยกฎหมายฉบับดังกลาวใหอํานาจ
รัฐบาลที่จะจัดตั้งสํานักงานของรัฐ เพื่อหางานใหผูวางงานทํา  และควบคุมสํานักงานจัดหางาน
เอกชนใหเสนอบริการแกผูตองการทํางานไดโดยไมคิดคาธรรมเนียมสูงเกินไป 
 ในระยะเริ่มแรกที่มีการใชแรงงานหญิง  ก็มักจะใชใหหญิงทํางานที่มีการใช            
กําลังกายนอย  เปนอุตสาหกรรมเบาแตก็มีความเรงรัดในการทํางานเพราะผูหญิงสวนใหญขยัน 
อดทน เชื่อฟง และยินยอมงายกวาชาย นายจางจึงนิยมที่จะใชแรงงานหญิงโดยมีการใชแรงงาน
หญิงเพิ่มมากขึ้นในงานตางๆ จนกระทั่งเกิดปญหาขึ้นมา เพราะหญิงมีลักษณะทางสรีระบอบบาง
กวาชาย ไมเหมาะที่จะทํางานหนักไมวาจะเปนการยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน
สมควร การทํางานในที่สูงๆ หรือแมแตการทํางานบางประเภท เชน งานบริการหรือการทํางานใน
บางเวลา บางสถานที่ซ่ึงอาจทําใหหญิงตกเปนเหยื่อทางเพศได ประกอบกับหญิงยังตองตั้งครรภให
กําเนิดบุตร ทําหนาที่แม ไมเหมาะที่จะใหทํางานหนักเกินกําลัง จึงเกิดแนวคิดที่จะใหความคุมครอง
แกแรงงานหญิงเปนพิเศษกวาชาย ในขณะเดียวกันก็เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศของนายจางขึ้น มี
การกีดกันทางเพศสูงในการทํางานซึ่งหญิงมีความสามารถที่จะทําไดเชนเดียวกับชาย จายคาจาง
หญิงต่ํากวาชาย ชายไดรับการสงเสริมในเรื่องการพัฒนาฝมือมากกวา ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น
ทํางานในตําแหนงที่สูงกวา สําคัญกวาหญิงเปนตน24 
 จากปญหาตางๆ ในการใชแรงงานหญิงและความจําเปนที่ยังตองมีแรงงานหญิงอยูใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ แตการปฏิบัติตอหญิงหรือการใหความคุมครองแกแรงงานหญิง       
ยังมิไดเปนระเบียบแบบแผนอันเดียวกัน จนเมื่อไดมีการจัดตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศขึ้น
แลว จึงไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชแรงงานหญิงขึ้นตามหลักขององคการสหประชาชาติที่
มุงสงเสริมความเทาเทียมกันแหงสิทธิมนุษยชนไมวาชายหรือหญิง25 
 ประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ  จึงไดกําหนด
หลักเกณฑในการใหความคุมครองแรงงานหญิงขึ้นใชบังคับตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมาโดย
กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2499 ซ่ึงเปนกฎหมายแรงงานฉบับแรกของไทย
และในกฎหมายแรงงานทุกฉบับก็ไดมีการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น จนถึงฉบับปจจุบัน คือ 

                                                        
24  แหลงเดิม.  หนา 502.  
25  แหลงเดิม.  หนา 503. 
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 254126 โดยกฎหมายแตละฉบับมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ ดังนี้ 
  2.2.2.1 พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 
    เจตนารมณในการประกาศใชพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ปรากฏชัดใน
ถอยแถลงของนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม) ซ่ึงกลาวตอสภาผูแทนราษฎรใน
วันที่เสนอรางทามกลางการสดับตรับฟงของคนงานซึ่งชุมนุมอยูบริเวณสภาผูแทนราษฎร และ
ประชาชนผูรวมใจซึ่งสดับตรับฟงจากวิทยุกระจายเสียง นายกรัฐมนตรีไดกลาววา “โดยที่ประเทศ
ไทยไดวิวัฒนาการมาจนถึงบัดนี้ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจ มีความเจริญมากขึ้น จนถึง
ขั้นที่จะมีการคุมครองแรงงานเพื่อประโยชนรวมกัน และการประสานงานตลอดจนความเขาใจอนัดี
ซ่ึงกันและกันระหวางนายจางกับลูกจาง และโดยที่ไดคํานึงถึงการที่ประเทศไทยไดเขารวมเปน
สมาชิกขององคการกรรมกรระหวางประเทศมาแตแรกตั้ง ซ่ึงเปนการแสดงความสนใจของประเทศ
ไทยตอการใชแรงงาน อันเปนปจจัยสําคัญในทางเศรษฐกิจ ทั้งในดานการผลิตและบริโภค และโดย
ที่รัฐบาลนี้มีนโยบายสงเสริมแรงงานเพื่อประโยชนสวนรวมในอันที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมความเปนธรรมแกสังคมตามครรลองแหงระบอบเสรีประชาธิปไตย จึงเห็นสมควร         
ตรากฎหมายวางระเบียบการใชแรงงาน หรือสภาพการทํางาน รับรองสิทธิของลูกจางที่จะกอตั้ง 
และการเขารวมสหภาพแรงงาน เจรจาตอรองกับนายจาง ตลอดจนกําหนดวิธีแกปญหาขอขัดแยง
ระหวางกัน เพื่อใหเปนมาตรฐานที่จะเปนหลักประกัน  สวัสดิภาพอนามัย และความมั่นคงในการ
ทํางานประกอบอาชีพและในฐานะที่ประเทศไทยเปนสมาชิกองคการกรรมกรระหวางประเทศ    
มาตั้งแตดั้งเดิม จึงเปนการสมควรที่จะตองออกกฎหมายวาดวยกรรมกรใหสอดคลองตามแนวทางที่
องคการวางไว”27 
   พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 มีลักษณะเปนกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
และการแรงงานสัมพันธฉบับแรกของประเทศไทย มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานใน
เร่ือง วันเวลาทํางาน วันหยุด วันพักผอนประจําป คาจาง การเลิกจาง เงินคาทดแทน สวัสดิการ  การ
คุมครองการใชแรงงานหญิงและเด็ก28 โดยกฎหมายฉบับดังกลาวมีการคุมครองการใชแรงงานหญิง
มีครรภดังนี้29 
  1) ลักษณะงานตองหามที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และรางกาย 

                                                        
26  แหลงเดิม. 
27  จุรินทร มีมุงธรรม.  (2545).  วิวัฒนาการกฎหมายคุมครองแรงงาน.  หนา 40-41. 
28  แหลงเดิม.  หนา 41-42 
29  นิคม จันทรวิทูร.  (2529).  แนวคิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน .  หนา 45-46. 
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    ในเรื่องดังกลาวนี้ กฎหมายฉบับดังกลาว มิไดบัญญัติลักษณะงานตองหามที่อาจ 
เปนอันตรายตอสุขภาพและรางกาย ในการทํางานของลูกจางหญิงมีครรภไวเปนการเฉพาะ 
ดวยเหตุนี้  ในเรื่องดังกลาว จึงใชกฎเกณฑลักษณะงานตองหาม ที่หามมิใหนายจางจางลูกจางซึ่งเปน
หญิงทั่วไปทํา  กลาวคือ มาตรา 8 วรรคสอง ไดบัญญัติวา งานอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
หรือรางกายกับลูกจาง ใหกําหนดโดยกฎกระทรวงและกฎกระทรวง (พ.ศ. 2500) ซ่ึงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ไดกําหนดงานอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกาย 
ของลูกจาง เชน งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา หรือตองทําในถ้ําอุโมงค หรือปลองในภูเขา งานที่เกี่ยวกับ
วัตถุระเบิดและในมาตรา 14 ยังไดบัญญัติกําหนดหามมิใหนายจางใชลูกจางหญิงทํางาน ยก แบก 
หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตราน้ําหนักในกฎกระทรวง โดยไดมีการกําหนดอัตราน้ําหนัก
ดังนี้ 
    (1) สามสิบกิโลกรัม สําหรับการยก แบก หาม หรือลากของในที่ราบ 
     (2) ยี่สิบหากิโลกรัม สําหรับการยก แบก หาม หรือลาก ซ่ึงตองปนบันได หรือที่สูง 
     (3) หกรอยกิโลกรัม สําหรับการเข็นของ ซ่ึงตองบรรทุกลอเล่ือนที่ใชราง หรือ 
    (4) สามรอยกิโลกรัม  สําหรับการเข็นของ ซ่ึงตองบรรทุกลอเล่ือนที่ไมใชราง 
  2) กําหนดเวลาในการทํางาน 
    ในเรื่องกําหนดเวลาในการทํางานนั้น กฎหมายฉบับดังกลาวก็มิไดมีการกําหนดใน
เร่ืองดังกลาวสําหรับลูกจางหญิงมีครรภไวเปนการเฉพาะ ดวยเหตุนี้ในเรื่องกําหนดเวลาในการ
ทํางานของลูกจางหญิงมีครรภนั้น จึงใชกฎเกณฑในเรื่องกําหนดเวลาในการทํางานของการจาง
แรงงานหญิงทั่วไป กลาวคือ ในมาตรา 15 ไดมีการบัญญัติ หามมิใหนายจางใหลูกจางหญิง ทํางาน
ในสถานที่ทํางานและในระหวางเวลาดังตอไปนี้ 
    (1) สถานประกอบการอุตสาหกรรม ในระหวางเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 06.00 
นาฬิกา 
    (2) สถานประกอบการพาณิชยกรรม หรือสถานประกอบธุรกิจ ในระหวางเวลา 24.00 
นาฬิกา  ถึง  06.00 นาฬิกา เวนแตเปนงานอันมีลักษณะที่จะตองทําติดตอกันไป หรือเปนงาน ซ่ึงตาม
ลักษณะและสภาพที่จะตองทําในระหวางเวลาดังกลาว ทั้งนี้เจาหนาที่ไดอนุญาตแลว 
    นอกจากนี้ ในมาตรา  16 ยังไดบัญญัติ หามไมใหนายจางซึ่งเปนหญิงที่มีอายุยัง 
ไมถึงสิบแปดป และยังไมไดทําการแตงงาน เขามาทํางานในสถานเริงรมยตางๆ ดวย 
  3)    สิทธิการลาคลอด 
    ลูกจางหญิงมีครรภจะลาคลอดตามสิทธิไดนั้นตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน
ช้ันหนึ่งมาแสดงตอนายจางดวยวาไดมีการตั้งครรภ จึงจะมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรได    
ซ่ึงบัญญัติอยูในมาตรา 17 โดยใหสิทธิแกลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิหยุดงานสามสิบวันกอนวัน
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คลอด และสามสิบวันภายหลังวันคลอด หากปรากฏวาหญิงนั้นไดทํางานติดตอกันมาแลวไมนอย
กวาหกเดือน ก็ใหมีสิทธิไดรับคาจางเทาอัตราที่ไดรับอยูไมนอยกวาสามสิบวัน นอกจากนี้ถาหญิง
ซ่ึงมีสิทธิหยุดงานตามมาตรา 17 ยังไมอาจทํางานไดเนื่องจากเจ็บปวย หากมีใบรับรองแพทย     
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาการเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นจากการคลอดจรงิและไมสามารถทาํงานไดแลว
ก็ใหมีสิทธิหยุดงานโดยไมไดรับคาจางอีกไมเกินสามสิบวัน ซ่ึงบัญญัติอยูในมาตรา 18  เปนกรณีที่
ลูกจางซึ่งไดลาคลอดบุตรครบกําหนดแลว แตยังไมสามารถที่จะเริ่มทํางานไดเนื่องจากสุขภาพ ยังไม
แข็งแรง  ก็สามารถที่จะขอลาหยุดตอไดอีกสามสิบวันโดยไมไดรับคาจาง แตตองมีใบรับรองแพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดง 
    จึงอาจกลาวไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนฉบับแรกที่ไดมีการคุมครองการใช
แรงงานหญิง แตกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับไดประมาณปเศษ ก็ตองถูกยกเลิกไป30 โดยมีการตรา
ประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2501 
  2.2.2.2  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2501 
    หลักการและเหตุผลที่คณะปฏิวัติยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 นั้น 
ปรากฏตามคําปรารภในตอนตนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ดังนี้ “โดยที่พระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. 2499 มีบทบัญญัติไมเหมาะสมเปดชองทางใหเปนเครื่องมือ ยุยงสงเสริมใหเกิดความ
ราวฉานระหวางนายจางและลูกจาง ทําลายความเห็นใจความประนีประนอมระหวางกันกับทั้งเปน
โอกาสใหตัวแทนคอมมิวนิสตอาศัยบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ เปนเครื่องมือยุยงลูกจาง
ในทางที่     มิชอบ อันเปนกลวิธีเพื่อจุดประสงคตามแผนการ ทั้งนี้ทําใหเกิดการระส่ําระสายในการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เปนภัยรายแรงแกการดําเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อความ
รุงเรืองของประเทศ” 31 และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ไดใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยออก
ประกาศเรื่องการคุมครองแรงงานขึ้นมาใชบังคับแทน  แตเนื้อหาสวนใหญก็ เปนไปตาม
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 โดยไดนํามาบัญญัติใหมในประกาศกระทรวงมหาดไทย รวม 
5 ฉบับดวยกัน คือ 
     1)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กําหนดเวลาการทํางาน วันหยุดงานของ
ลูกจางการใชแรงงานหญิงและเด็ก การจายคาจาง และการจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัย 
ของลูกจาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2501 

                                                        
30  ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล.  (2524).  กฎหมายแรงงาน.  หนา 12. 
31  วิชัย โถสุวรรณจินดา.  (2544).  แรงงานสัมพันธ:  กุญแจแหงความรวมมือระหวางนายจางและ 

ลูกจาง. หนา 25-26. 
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     2)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดงานอันอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยหรือรางกายของลูกจางและงานเบา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2502 
     3)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การหยุดงานประจําสัปดาห ลงวันที่       
23 มีนาคม พ.ศ. 2507 
     4)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจายเงินทดแทน    
ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2501 
     5)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทํางาน ลงวันที่ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2501 
    ตอมาเมื่อมีการปฏิวัติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2514 คณะปฏิวัติไดเห็นชอบ 
ที่จะปรับปรุงแกไขกฎหมายแรงงานใหม  จึงไดออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่           
16 มีนาคม 2514 ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 และพระราชบัญญัติกําหนดวิธีระงับ   
ขอพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508 และใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกําหนดการคุมครอง
แรงงานและในเรื่องแรงงานสัมพันธ ซ่ึงตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยออกบังคับใชอีก
หลายฉบับ 
  2.2.2.3 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515  
    มีหลักการและเหตุผลในการประกาศใชก็เนื่องจากปจจุบันนี้ประเทศไทยได
พัฒนาไปในทางอุตสาหกรรม โรงงานตางๆ เกิดขึ้นมากแรงงานจึงเปนทรัพยากรอันสําคัญของชาติ 
ขอพิพาทแรงงานระหวางนายจางและลูกจางไดเกิดขึ้นมากเกี่ยวกับปญหาคาจางและการทํางาน 
กฎหมายแรงงานที่เปนหลักสําคัญและใชบังคับมาแตเดิมนั้น ไดแกประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยบรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน ซ่ึงเปนเพียงพื้นฐานของสัญญาจางแรงงานและรับรองสิทธิ
เบื้องตนของนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงานเทานั้น ไมอาจครอบคลุมไปถึงขอพิพาท
แรงงานตางๆ และไมอาจใหความคุมครองแกลูกจางที่อาจจะตกอยูภายใตการบังคับบัญชาโดย 
ไมชอบธรรมของนายจางบางรายได จึงจําเปนที่จะตองมีกฎหมายแรงงานอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมา 
เพื่อใหเหมาะสมแกการใชบังคับใหเกิดความไมเปนธรรมแกนายจางและลูกจาง กฎหมายแรงงาน
ไดมีการตราขึ้นมาใชบังคับแลวยกเลิกไปดวยกฎหมายฉบับใหม เปนการแกไขปรับปรุงวิวัฒนาการ
จากกฎหมายแรงงานเดิมที่เคยใชบังคับ32 ทั้งนี้ไดมีการเพิ่มบทบัญญัติเร่ืองของสิทธิของลูกจางหญิง
มีครรภ ดังนี้33 
 

                                                        
32  ประคนธ พันธุวิชาติกุล.  (2525).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน.  หนา 1. 
33  กระทรวงมหาดไทย.  (2515).  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ขอ 13-16.  
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    1) ลักษณะงานตองหามที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกาย 
     ในเรื่องดังกลาวนี้กฎหมายฉบับดังกลาว มิไดบัญญัติลักษณะงานตองหาม 
ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยและรางกาย ในการทํางานของลูกจางหญิงมีครรภไวเปนการ
เฉพาะจึงใชกฎเกณฑลักษณะงานตองหามที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกายเชนเดียวกับการ
จางลูกจาง  ซ่ึงเปนหญิงทั่วไปที่บัญญัติไวในขอ 13 และ ขอ 14 ทั้งนี้ กฎหมายฉบับดังกลาวก็ให
สิทธิคุมครองตอสุขภาพและรางกายแกลูกจางหญิงมีครรภเปนกรณีพิเศษ ไมวาในระยะกอนคลอด
หรือหลังคลอด หากวาในระหวางที่ตั้งครรภหรือภายหลังที่คลอดบุตร ตัวลูกจางซึ่งเปนหญิงเห็นวา
งานที่ตนเองทําอยูอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของตนเองหรือของบุตร กฎหมายก็บัญญัติให
สิทธิแกลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เปนการชั่วคราวกอนหรือหลัง
คลอดก็ได แตลูกจางหญิงมีครรภจะตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไมอาจ
ทํางานในหนาที่เดิมไดและเมื่อลูกจางหญิงมีครรภขอใหนายจางเปลี่ยนงานในตําแหนงเดิมแลว 
นายจางตองพิจารณาเปลี่ยนงานใหแกลูกจางนั้นตามสมควร 
    2) กําหนดเวลาในการทํางาน 
     ในเรื่องกําหนดเวลาในการตองหามที่หามมิใหลูกจางหญิงมีครรภทํางาน
นั้น มิไดมีการบัญญัติไวเปนการเฉพาะดังนั้นจึงใชกฎเกณฑเชนเดียวกับการจางแรงงานหญิงทั่วไป 
คือ บทบัญญัติในขอ 16 ไดบัญญัติหามมิใหนายจาง ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานในระหวางเวลา 
24.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา แตมีขอยกเวนยอมใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานใน เวลาที่ตองหาม
ตามลักษณะงาน ดังตอไปนี้ 
     (1) งานที่มีลักษณะตองทําติดตอกันไป หรือ 
     (2) งานกะ คือ งานที่ลูกจางมาทํางานเปนผลัด ในกิจการบางประเภทที่ตอง
เรงการผลิตใหทันตลาด หรือจําเปนตองใหบริการแกลูกคาตลอดเวลา 
     (3) งานที่มีลักษณะและสภาพที่ตองทําในเวลาดังกลาว สวนมากไดแกงาน
ที่ตองปฏิบัติในตอนเชากอนย่ํารุง เพื่อเตรียมงานอื่น 
     นอกจากนี้ยังไดกําหนดวิธีการคุมครองลูกจางซึ่งเปนหญิง ที่ทํางานบาง
ลักษณะในระหวางเวลาที่หามไว คือในระหวางเวลาเที่ยงคืนถึงหกโมงเชา โดยใหพนักงานตรวจ
แรงงานเปนผูดูแล กลาวคือ ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวาการที่นายจางใหลูกจางซึ่งเปน
หญิงทํางานบางลักษณะในเวลาหามลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางาน อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและ
ความปลอดภัย นั้น ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีกรมแรงงาน เพื่อพิจารณาสั่งให
นายจางเปลี่ยนเวลาทํางานและใหนายจางปฏิบัติตามดวย 
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     และในขอ 15 กฎหมายไดกําหนดหามมิใหนายจางรับลูกจางหญิง ที่มีอายุ
ต่ํากวาสิบแปดปที่ยังมิไดทําการสมรสทํางานในกิจการบางอยาง เชน สโมสรราตรี สถานเตนรํา        
สถานฝกสอนเตนรํา สถานขายและเสพสุรา สถานอาบอบนวด โรงแรม  เปนตน 
    3) สิทธิการคลอด 
     ในเรื่องดังกลาวนี้ไดบัญญัติไวในขอ 18 ที่ใหสิทธิลูกจางซึ่งเปนหญิงมีสิทธิ
ลาคลอดกอนและหลังคลอดครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน มีสิทธิไดรับคาจางในวันทํางานตลอด
ระยะเวลาที่  ลาแตไมเกินสี่สิบหาวัน โดยวันลาดังกลาวใหนับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาดวย 
  2.2.2.4  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
    โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ซ่ึงออกตามความ
ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ไดใชบังคับมาเปนเวลา 25 ปเศษ
แลวเนื้อหาบางสวนไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงสมควรที่จะไดมีการบัญญัติกฎหมาย    
วาดวยการคุมครองแรงงานใหมโดยผานการพิจารณาจากรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มีสาระสําคัญทั้งที่เปนหลักการใหมรวบรวมการ
คุมครองไวเปนหมวดหมู เพิ่มเติม ปรับปรุง และแกไขขอบกพรองจากเดิมใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อยางไรก็ตามหลักการที่ถือ
ไดวาเปนหัวใจสําคัญของการใหความคุมครองแรงงานแกผูใชแรงงานก็คือ การคุมครองแรงงาน
ตั้งแตแรกเริ่มเขาทํางาน จนกระทั่งส้ินสุดการจาง ยังคงเปนหลักการที่ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
แตไดเพิ่มเพิ่มเติมการคุมครองภายหลังออกจากงานไวดวย34 
    พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับ
ใหมที่ใชกันอยูในปจจุบันโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2515 ทําใหประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2515 
ซ่ึงเปนกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับเดิมที่ออกโดยอาศัยอํานาจประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวถูก
ยกเลิกไปดวย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังคงหลักการเดิมตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 กลาวคือ กําหนดสิทธิ
หนาที่ของนายจางลูกจางในอันที่จะพึงปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสมและเปนธรรมกับทั้งสองฝายและมี
การไขเพิ่มเติมในบางกรณีเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานใหมีคุณภาพสูงขึ้น35 และลาสุดไดมีการ

                                                        
34  กลุมนักกฎหมายแรงงาน.  (2541).  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541.  หนา 1. 
35  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2541). 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541.  หนา 1. 

DPU



 30 

แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้นอีกสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255136 และ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255137 
ซ่ึงจะขอกลาวถึงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภโดยละเอียดใน
บทที่ 3 ตอไป 
  2.2.2.5 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
    กฎหมายประกันสังคม เปนกฎหมายที่กําหนดการใหหลักประกันแกบุคคลใน
สังคมที่มีปญหา หรือความเดือดรอนทางดานการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะหภัย หรือมี
เหตุการณอันทําใหเกิดปญหาในการดํารงชีพ ซ่ึงตองการไดรับความชวยเหลือ ในลักษณะเฉลี่ยความ
เส่ียงเฉลี่ย ทุกขสุขรวมกันระหวางประโยชนในสังคมโดยการรวบรวมเงินเขาเปนกองทุนและจาย
ชวยเหลือนั้นก็คือ ผูที่สงเงินสมทบเขากองทุนที่ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอันกอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับ
ความคุมครอง 
    องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได
ออกอนุสัญญาความมั่นคงทางสังคม (มาตรฐานขั้นต่ํา) ฉบับที่ 102 พ.ศ. 2495 ขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO Social Security Convention (Minimum Standard) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2495 โดยไดมีการกําหนดประโยชนทดแทนครอบคลุม 9 สาขา คือ 
    (1)  การใหประโยชนทดแทนการรักษาพยาบาลทางแพทย 
    (2)  การใหประโยชนทดแทนการเจ็บปวย  
    (3)  การใหประโยชนทดแทนการวางงาน 
    (4)  การใหประโยชนทดแทนการชราภาพ 
    (5)  การใหประโยชนทดแทนอุบัติเหตุและการเจ็บปวยเนื่องจากงาน 
    (6)  การใหประโยชนทดแทนการสงเคราะหครอบครัว 
    (7)  การใหประโยชนทดแทนการเปนมารดา (มีบุตร) 
    (8)  การใหประโยชนทดแทนการทุพพลภาพ 
    (9)  การใหประโยชนทดแทนการขาดผูอุปการะ 
    นอกจากนี้ ประโยชนทดแทนในโครงการประกันสังคม นอกเหนือจาก
มาตรฐานขั้นต่ําซ่ึงกําหนดโดยองคการแรงงานระหวางประเทศแลว การสํารวจของสํานักบริหาร

                                                        
36  ราชกิจจานุเบกษา  เลม 125 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 โดยใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด

เกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป  
37  ราชกิจจานุเบกษา  เลม 125 ตอนที่ 39 ก  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551  โดยใหใชต้ังแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป 
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ประกันสังคมสหรัฐอเมริกา (Social Security Administration, USA, 2004) รวมกับสมาคมการ
ประกันสังคมระหวางประเทศ (International Social Security Association) ระบุวาในแตละประเทศ
จะมีโครงการประกันสังคม 5 ประเภท คือ 
    (1) การประกันชราภาพ ทุพพลภาพ และผูรอดชีวิต (Old Age, Disability, and 
Survivors) 
    (2)  การประกันความเจ็บปวยและการคลอดบุตร (Sickness and Maternity) 
    (3)  การประกันการบาดเจ็บในการทํางาน (Work Injury) 
    (4)  การประกันการวางงาน (Unemployment) 
    (5)  การสงเคราะหครอบครัว (Family Allowance) 
    หมายความวา ประเทศตางๆ ในโลกควรมีการจัดทําระบบประกันสังคมให
ประชาชนไดรับประโยชนทดแทนอยางนอยไมควรต่ํากวา 5 ประเภท และเมื่อเวลาผานไป หากมี
การพัฒนาปรับปรุงและมีความพรอมมากยิ่งขึ้นก็ควรจะขยายใหครอบคลุมมากที่สุดหากรวมแลว
สามารถเขาเปน 9 ประเภทไดจะเหมาะสมสําหรับการดําเนินการบรรลุเปาหมายของประกันสังคม38 
    กฎหมายประกันสังคมของประเทศไทย เกิดขึ้นจากการเรียกรองของผูใช
แรงงานที่พยายามผลักดันใหมีระบบประกันสังคมขึ้นในประเทศไทยหลายตอหลายครั้งนับตั้งแตป           
พ.ศ. 2497 ซ่ึงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 ในสมัยรัฐบาลที่มีจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการออกกฎหมายประกันสังคมฉบับแรก แตก็ไมไดนําออกใชบังคับ
เนื่องจากเหตุผลและความจําเปนบางอยาง ตอมาในสมัยรัฐบาลที่มี พลเอก เปรม ติณสูลานนท  เปน
นายกรัฐมนตรี ผูใชแรงงานและผูที่เกี่ยวของก็ไดพยายามที่จะผลักดันใหกฎหมายประกันสังคม
ออกมาใชบังคับอีกครั้งหนึ่ง แตก็ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากรัฐบาลไมมีเงินพอที่จะ
สนับสนุนโครงการนี้ได จนมาถึงสมัยรัฐบาลที่มี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  เปนนายกรัฐมนตรี  
จึงไดมีการนํารางพระราชบัญญัติประกันสังคมเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
และมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2533 และมีการแกไขใหเกิดความเหมาะสมตามระยะเวลา คือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 254239 
    ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2542 ในชวงแรกของการดําเนินการได

                                                        
38  ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล.  (2550).  รายงานการวิจัย เร่ือง แนวทางการขยายคุมครองประกันสังคม

แกผูประกันตนซึ่งมิใชลูกจาง.  หนา 15-16. 
39  แหลงเดิม.  หนา 90. 
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ใหความคุมครองแกลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 20 คนขึ้นไป ตอมาไดขยายความ
คุมครองเปนระยะๆ  ดังนี้ 
    ป 2536 ไดขยายความคุมครองไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คน
ขึ้นไป 
    ป 2545 (เดือน เมษายน) ไดขยายความคุมครองไปยังสถานประกอบการที่มี
ลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป ทั้งนี้ไดมีขอยกเวนไมคุมครองลูกจางบางประเภท ตามมาตรา 4 ของ
พระราชบัญญัติประกันสังคม 
  2.2.3  แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ 
 แนวคิดเรื่องสุขภาพของมารดามีความสัมพันธอยางมากกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ จนกอใหเกิดการเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิลาคลอด  
90 วัน ซ่ึงนับเปนปฏิวัติการแรกสุดที่กลุมบูรณาการแรงงานสตรีไดเขารวมเคล่ือนไหวและ 
มีบทบาทอยางสําคัญ การเริ่มรณรงคในเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อปลายป พ.ศ. 2534 เมื่อรัฐบาล                          
นายอานันท  ปนยารชุน มีมติใหขาราชการไดรับสิทธิลาคลอด 90 วัน โดยไดรับเงินเดือนเต็ม        
แตไมไดพิจารณาสิทธิดังกลาวใหกับคนงานภาคเอกชน ในขณะนั้นแรงงานหญิงภาคเอกชนมีสิทธิ
ลาคลอดไดเพียง 60 วันโดยไดรับคาจางเพียง 30 วันแรกเทานั้น อีก 30 วันไมไดรับคาจาง ทําให
คนงานสวนใหญใชสิทธิลาคลอดเพียง 30 วันเทานั้น เพราะหากไมมาทํางานก็ไมมีรายไดเพียงพอ
สําหรับครอบครัว เมื่อกลับมาทํางานในสภาพรางกายที่ยังไมพรอม ไดกอใหเกิดปญหาสุขภาพกับ
คนงานหญิงเหลานั้น อาทิ เจ็บแผล ปวดมดลูก เมื่อคนงานหญิงที่เพิ่งคลอดใหมตองรีบกลับเขามา
ทํางานในโรงงานทําใหจําตองสงลูกนอยกลับบานในชนบท ปญหาที่เกิดขึ้นทําใหเสียงเรียกรอง
เพื่อใหคนงานหญิงภาคเอกชนมีสิทธิลาคลอด 90 วันโดยไดรับคาจางเต็มดังกึกกองและนําไปสูการ
รวมตัวในป  พ .ศ .  2535 เปนคณะกรรมการรณรงคเพื่อสิทธิลาคลอดขึ้น  อันประกอบดวย             
กลุมคนงานหญิง องคกรแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนระดับตางๆ องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางาน
ดานแรงงาน สตรี และเด็ก และนักวิชาการ โดยมี น.ส. อรุณี  ศรีโต เปนผูนําคนสําคัญ40 
 การรณรงคทําในหลายรูปแบบ มีทั้งการศึกษาขอมูล ทําขอช้ีแจงเหตุผลและใหขอมูล
ขอเท็จจริงแกสาธารณชน การจัดนิทรรศการ การจัดประชุม จัดร้ิวขบวนเดินรณรงค การยื่น        
ขอเรียกรองตอรัฐบาลในโอกาสวันสตรีสากล พ.ศ. 2535 และเมื่อผูนําสตรีไดมารวมตัวกันเปนกลุม
บูรณาการแรงงานสตรีแลว กลุมก็ไดกาวขึ้นมาแสดงบทบาทเปนแกนนําสําคัญในการเคลื่อนไหว
ประเด็นนี้41 

                                                        
40  ธนิสร  เส็งสุข.  (2549).  การใชสิทธิลาคลอดบุตรของลูกจางหญิงในบริษัท A.  หนา 13-14. 
41  แหลงเดิม.  หนา 14. 
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 วันที่ 7 มีนาคม 2536 ไดมีการจัดเดินขบวนใหญ มีคนทองเขารวมขบวนดวย โดยตั้ง
แถวที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ และเดินไปยังบานนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ที่ซอยหมอเหลง็เพือ่
ยื่นหนังสือ ตอมาวันที่ 25 เมษายน 2536 ไดจัดใหมีการชุมนุมครั้งใหญอีกครั้ง โดยตั้งขบวนแถวที่
อนุสาวรียประชาธิปไตย แลวเดินไปที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  เพื่อสมทบกับผูใชแรงงานทีไ่ป
ใชสิทธิเลือกตั้งผูพิพากษาสมทบศาลแรงงาน จากนั้นเดินไปประทวงยืดเยื้อที่หนาทําเนียบรัฐบาล 
จนกระทั่งวันที่ 27 เมษายน 2536 อันเปนวันประชุมคณะรัฐมนตรี น.ส. อรุณี ศรีโต ไดเปนตัวแทน
เขาไปเจรจากับรัฐบาล ในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติตามขอเรียกรองของคนงานและได 
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงานในวันที่ 28 เมษายน 2536 ใหมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2536 เปนตนมา42  
 แนวคิดทางดานกฎหมายคุมครองแรงงานจึงเปนการคุมครองลูกจางหญิงใหไดรับ
ความคุมครองในกรณีตางๆ  เพราะเหตุที่ผูหญิงมีสภาพรางกายที่ออนแอกวาผูชาย43 รวมทั้งแรงงาน
หญิงไดเขามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนระยะเวลานานมาแลว และนับวันจะมี
การใชแรงงานหญิงกันมากขึ้นโดยลําดับ แตไมไดมีการใหความคุมครองดูแลกันเปนพิเศษ
โดยเฉพาะอยางแทจริง เพราะปรากฏวามีการใชแรงงานหญิงมีครรภทํางานหนักเกินกําลังเปนเหตุ
ใหตองเจ็บปวยและถึงกับลมตายไปก็มี อันเปนการทําลายแรงงานของชาติใหเสียหาย ถาปลอยให
ดําเนินไปเชนนี้ยอมจะกอใหเกิดผลเสียหายแกชาติอยางมากมาย จึงเปนเรื่องจําเปนที่จะตองมีการ
กําหนดมาตรการขึ้นมาใชเปนการบังคับควบคุมการใชแรงงานหญิงใหเปนไปโดยเหมาะสมควบคู
ไปกับการคํานึงถึงประโยชนของนายจางและประเทศชาติดวย44 
 
2.3 แนวทางการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภตามกฎหมายระหวางประเทศ 
 ปญหาการใชแรงงานหญิงเปนอีกปญหาหนึ่งที่สังคมระหวางประเทศใหความสําคัญ 
และเพื่อแกไขปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองมีกฎหมายเพื่อเปนมาตรการระหวางประเทศที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันซึ่งก็คือ กฎหมายระหวางประเทศ โดยมาตรการตางๆ ปรากฏทั่วไปในรูปแบบของ
ขอตกลงระหวางประเทศ หรืออนุสัญญา และในรูปแบบของขอมติขององคการระหวางประเทศ 
สหประชาชาตินับไดวาเปนองคกรระหวางประเทศที่สําคัญและมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการ 
มุงแกไขปญหาการใชแรงงานหญิงโดยถือวาเปนสวนหนึ่งของการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามภารกิจหลักของสหประชาชาติ คือ การสรางสันติสุขใหเกิดขึ้น

                                                        
42  แหลงเดิม. 
43  แหลงเดิม. 
44  แหลงเดิม.  หนา 502.  
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ในโลกโดยปราศจากสงคราม  เพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชากรทั้งหลาย45 
   2.3.1  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 

องคการสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ไดกําหนดและประกาศหลักการ
ดานสิทธิมนุษยชนเรียกวา Universal Declaration of Human Rights ในป 2491 (ค.ศ. 1948) กําหนด
แนวทางการคุมครองสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานที่บุคคลทุกคนควรไดรับและใหการ
คุมครองอยางเทาเทียมกันไมวาจะอยูในประเทศใดในโลก ซ่ึงไดรวมถึงสิทธิเกี่ยวกับการทํางาน
และการไดรับการคุมครองเกี่ยวกับการทํางานดวย 
 ขอกําหนดเกี่ยวกับแรงงานของ UN Universal Declaration of Human Rights ได
กําหนดหลักการและสาระสําคัญในขอ 23-25 ไวดังนี้ 
 ขอ 23 
 (1)  ทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอันยุติธรรม และ
เปนประโยชนแหงการงาน และในการคุมครองตอการวางงาน 
 (2)  ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคาจางเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ 
 (3)  ทุกคนที่ทํางานมีสิทธิที่จะไดรับสินจางที่ยุติธรรมและเปนประโยชน ที่จะให
ประกันแกตนเองและครอบครัวแหงตน ซ่ึงความเปนอยูอันคูควรแกเกียรติศักดิ์ของมนุษย และถา
จําเปนก็จะตองไดรับวิถีทางคุมครองทางสังคมอื่น ๆ  เพิ่มเติมดวย 
 (4)  ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และที่จะเขารวมสหพันธกรรมกร เพื่อความคุมครองแหง
ผลประโยชนของตน 

ขอ 24 
ทุกคนมีสิทธิในการพักผอนและเวลาวาง รวมทั้งการจํากัดเวลาทํางานตามสมควรและ

วันหยุดงานเปนครั้งคราวโดยไดรับสินจาง 
ขอ 25 

 (1)  ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปน  
อยูดีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางแพทยและ
บริการทางสังคมที่จําเปน และมีสิทธิในความมั่นคงยามวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย วัยชรา 
หรือขาดอาชีพอ่ืนในพฤติการณที่นอกเหนืออํานาจของตน 

                                                        
45  วิวัฒน วองวิวัฒนไวทยะ.  (2542).  การคุมครองการใชแรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541: ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ.  หนา 34. 
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 (2)  มารดาและเด็กมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและการชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กทัง้ปวง
ไมวาจะเกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน 
  2.3.2  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 
 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) เปนอนุสัญญาที่จัดทําขึ้นโดย
องคการสหประชาชาติ  ซ่ึงเปนผลมาจากความพยายามขององคการสหประชาชาติ โดยตระหนักวา
การเลือกปฏิบัติตอสตรีเปนการขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเปนอุปสรรคตอสตรีใน
การมีสิทธิเทาเทียมกับบุรุษในการเขาไปมีสวนรวมทางดานการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ46 สําหรับ
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบโดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2528 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2528  
เปนตนมา ประเทศไทยจึงผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามเจตนารมณและหลักการของอนุสัญญานี้ โดย
รัฐบาลไทยจะตองกําหนดนโยบายและออกกฎหมายที่จะนําไปใชภายในประเทศใหสอดคลองกับ
อนุสัญญานี้47 และในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ไดถูกกําหนด
ขึ้นมาเพื่อวางหลักการคุมครองสิทธิสตรี รวมถึงในเรื่องสิทธิและโอกาสที่จะไดรับการจางงาน 
ชนิดเดียวกัน ซ่ึงมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับแรงงานหญิงที่สําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบไดใหความหมายของคาํวา 
การเลือกปฏิบัติตอสตรี (Discrimination Against Women) หมายถึง การแบงแยก (Distinction)          
การกีดกัน (Exclusion)  หรือการจํากัด (Restriction) ใดๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซ่ึงมีผลหรือความ 
มุงประสงคที่จะทําลายหรือทําใหเส่ือมเสียการยอมรับ การไดอุปโภค หรือใชสิทธิโดยสตรี โดย       
ไมคํานึงถึงสถานภาพดานการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพลเมืองหรือดาน
อ่ืนๆ  
 ขอ 11. รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน
ดานการจางงานเพื่อที่จะประกันสิทธิอยางเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

                                                        
46  สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ.  (2535).  เคร่ืองหมายแหง

ความรุงเรือง คือ สภาพแหงสตรี.  หนา 185. 
47  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  คณะสังคมศาสตร.  ศูนยสตรีศึกษา.  (2537).  คูมือกฎหมายสําหรับผูหญิง. 

หนา 22-23.  
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 (ก)  สิทธิที่จะทํางานในฐานะเปนสิทธิอันจะพึงแบงแยกมิไดของมนุษยทั้งปวง 
 (ข)  สิทธิในโอกาสที่จะไดรับการจางงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใชหลักเกณฑใน
การคัดเลือกเดียวกันในเรื่องของการจางงาน 
 (ค)  สิทธิในการเลือกอาชีพและการทํางานไดอยางเสรี สิทธิในการไดเล่ือนตําแหนง 
ความปลอดภัยในการทํางาน และผลประโยชน รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารทั้งปวง และสิทธิ
ที่จะไดรับการฝก และการฝกซ้ําดานอาชีพ รวมทั้งภาวะการเปนผูฝกงาน การฝก และการฝกซ้ําดาน
อาชีพในระดับสูง 
 (ง)  สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนเทาเทียมกัน รวมทั้งผลประโยชนและสิทธิที่จะไดรับ
การปฏิบัติที่เสมอภาคกันเกี่ยวกับงานที่มีคุณคาเทาเทียมกัน รวมทั้งความเสมอภาคของการปฏิบัติ
ในการวัดผลคุณภาพของงาน 
 (จ) สิทธิที่จะไดรับประกันสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการเกษียณอายุ        
การตกงาน การปวย การทุพพลภาพ  วัยชรา และการหมดสมรรถนะที่จะทํางานอื่นๆ รวมถึงสิทธิ
ในการไดรับเงินคาจางขณะพักงาน 
 (ฉ)  สิทธิที่จะไดรับความคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการทํางาน 
ตางๆ รวมทั้งการใหความคุมครองในการทําหนาที่ดานการมีบุตรสืบพันธุ 
   2.3.3   องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) กอตั้ง
ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1919 ILO เปนหนวยงานชํานาญพิเศษในระบบของสหประชาชาติที่มีภารกิจเพื่อแสวง
ความเปนธรรมทางสังคมและสงเสริมการทํางานที่มีคุณคาสําหรับชายและหญิงทุกที่ โดยไม
คํานึงถึงเชื้อชาติ เพศ มิติหญิงชาย หรือภูมิหลังทางสังคม ILO ทํางานสูเปาหมายนี้โดยผสมผสาน
การกําหนดมาตรฐานตางๆเขากับการใหความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนขอมูล 
นอกจากนี้ ILO ไมเหมือนหนวยงานอื่นในองคการสหประชาชาติเนื่องจากเปนองคกรไตรภาคี 
ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากฝายรัฐบาล นายจาง และแรงงาน ILO ทํางานบนพื้นฐานของการเจรจา
และความรวมมือในระหวางภาคีทั้งสามสวนนี้ แตละประเทศสมาชิกรัฐบาลมีคะแนนเสียงสอง
คะแนน และนายจางและลูกจางมีฝายละหนึ่งคะแนนในที่ประชุมแรงงานระหวางประเทศ ปจจุบัน
มีจํานวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 181 ประเทศ (เมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550)48 รวมทั้งประเทศไทยซึง่
เขาเปนสมาชิกตั้งแตปที่ไดมีการกอตั้ง ILO ดวย 

                                                        
48  สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ.  (2551).  มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศวาดวยสิทธิแรงงาน

ขามชาติ.  หนา 45-46. 
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 ILO มีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑและมาตรฐานสากลในการ
คุมครองแรงงานในดานตางๆ ในรูปแบบของการออกอนุสัญญา (Convention) ซ่ึงถือวาเปน
สนธิสัญญาระหวางประเทศภายใตการใหสัตยาบันของประเทศสมาชิกเพื่อการปฏิบัติตามหลักการ
และขอกําหนดในอนุสัญญา (Convention) และมีการออกขอแนะ (Recommendation) ซ่ึงเปน      
ขอปฏิบัติในรายละเอียดและวิธีดําเนินการที่กําหนดขึ้นใหสอดคลองกับหลักการในอนุสัญญา 
เพื่อใหประเทศสมาชิกนําแนวทาง หลักเกณฑและมาตรฐานการคุมครองแรงงานดังกลาวไปศึกษา
วิเคราะหและปรับใชตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศสมาชิก 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1)  อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO Convention) คือ สนธิสัญญา
ระหวางประเทศ ซ่ึงมีผลผูกพันตามกฎหมายหลังจากที่ใหสัตยาบันแลว49 ดังนั้นอนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศจึงเปนขอตกลงกําหนดมาตรฐานแรงงานซึ่งที่ประชุมใหญองคการ
แรงงานระหวางประเทศไดความเห็นชอบแลว การประชุมใหญนี้จัดขึ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศ 
สวิสเซอรแลนด  เปนประจําในเดือนมิถุนายนของทุกป โดยประเทศสมาชิกมีสิทธิสงผูแทนที่เปน
ผูแทนรัฐบาล นายจาง และลูกจางเขารวมประชุม ซ่ึงแตละฝายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนอิสระ
จากกัน เมื่อที่ประชุมไดใหความเห็นชอบกับอนุสัญญาใดแลว ผูอํานวยการองคการจะแจงให
ประเทศสมาชิกทราบเพื่อใหสัตยาบัน ประเทศสมาชิกตองเสนออนุสัญญาใหฝายนิติบัญญัติของตน
ทราบเพื่อพิจารณาการใหสัตยาบันภายใน 12 เดือน หรืออยางชาไมเกิน 18 เดือน เมื่อประเทศใดให
สัตยาบันอนุสัญญาใดแลว ก็มีขอผูกพันตองปฏิบัติตามอนุสัญญานั้น โดยตองจัดใหมีกฎหมายหรือ
แกไขกฎหมายที่มีอยูใหเปนไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญานั้น ซ่ึงในการนี้องคการแรงงาน
ระหวางประเทศไดจัดใหมีคณะกรรมาธิการคอยติดตามและตรวจสอบวา ไดมีการปฏิบัติตามอยาง
ถูกตองครบถวนหรือไม 
 2)  ขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO Recommendations) คือ แนว
ปฏิบัติซ่ึงไมมีขอผูกพันทางกฎหมายและไมตองใหสัตยาบันเนื่องจากขอแนะจะมีผลเม่ือที่ประชุม
แรงงานระหวางประเทศใหการรับรองโดยมากขอแนะจะเปนบทเสริมจากอนุสัญญาและให
รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในแนวทางการนําอนุสัญญาไปปฏิบัติใหไดผลอยางไรก็ตาม ขอแนะ
บางฉบับก็ไมเช่ือมโยงกับอนุสัญญาใดๆ50 จึงอาจกลาวไดวาขอแนะขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศมีที่มาเชนเดียวกับอนุสัญญา แตไมมีขอผูกพันบังคับเชนเดียวกับอนุสัญญา ในกรณีที่
ประเทศสมาชิกรับเอาขอแนะไวก็ตองรายงานใหผูอํานวยการขององคการทราบถึงกฎหมายภายใน

                                                        
49  แหลงเดิม.  หนา 103. 
50  แหลงเดิม.  หนา 101. 
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และวิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับขอแนะนั้นๆ มาตรฐานแรงงานในเรื่องขอแนะนั้นมักจะเปนเรื่องการ
เพิ่มเติมอนุสัญญาในรายละเอียดในการปฏิบัติตามอนุสัญญา หรือเปนเรื่องซึ่งที่ประชุมเห็นวายัง 
ไมถึงเวลาที่จะกําหนดเปนอนุสัญญา ก็อาจกําหนดใหเปนขอแนะแทน แตขอแนะก็ถือเปน
มาตรฐานแรงงานอยางหนึ่งที่ชวยใหรัฐสมาชิกมีมาตรฐานแรงงานในแนวเดียวกัน และเปน
แนวทางในการบริหารแรงงานของประเทศสมาชิกตอไป 
 นับแตกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2462 จนถึงปจจุบัน ILO ไดประกาศอนุสัญญารวม 185 ฉบับ 
และขอแนะรวม 195 ฉบับ51 
  2.3.4   ประเทศไทยกับการดําเนินการตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศใน
เร่ืองการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ 
 มาตรฐานตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศในเรื่องการจัดสวัสดิการ
แรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภถูกกําหนดไวในอนุสัญญาฉบับที่สามวาดวยเรื่องการใหความ
คุมครองมารดา ค.ศ. 1919 ซ่ึงขอบเขตของอนุสัญญาฉบับนี้ใหนํามาใชกับลูกจางหญิงทุกคนที่อยู
ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ กําหนดใหมีการลาพักคลอดได 12 สัปดาห โดยแบงออกเปน    
2 สวน คือสวนหนึ่งกอนคลอด และอีกสวนหนึ่งหลังคลอด การไดรับคาจางในระหวางลาพักคลอด
โดยผานทางกองทุนประกันสังคม การไดรับบริการทางแพทยฟรี  มีขอหามอยางชัดเจนในเรื่องการ
ไลออกลูกจางหญิงที่ตั้งครรภ และในระหวางการลาพักคลอด52  
 ตอมาในป ค.ศ. 1952 ไดมีการนําเอาอนุสัญญาวาดวยเรื่องการใหความคุมครองมารดา 
มาทบทวนใหม โดยมีการเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นไปอีก จึงไดออกมาเปน อนุสัญญาฉบับที่ 103    
วาดวยเร่ืองการใหความคุมครองมารดา (ทบทวน) อนุสัญญาฉบับนี้ไดเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น     
ในเรื่องขอบเขตของอนุสัญญา ใหใชกับลูกจางหญิงทุกคนที่อยูในภาคอุตสาหกรรมและไมใช
ภาคอุตสาหกรรม ลูกจางหญิงในภาคเกษตรกรรม รวมทั้งผูหญิงที่รับงานมาทําที่บาน ระยะเวลาใน
การลาพักคลอดอยางนอยที่สุดไมต่ํากวา 12 สัปดาห ขอหามในการไลออกในระหวางการลา       
พักคลอด ใหมีเวลาพักเพื่อใหนมบุตร มาตรฐานเหลานี้ไดถูกใชมาเปนเวลา 50 ป โดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลง53  
 เมื่อสภาพการณแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป มีการยอมรับและสนับสนุนผูหญิงทํางาน
มากขึ้น และยอมรับวามีผูหญิงจํานวนมากนอกจากตองทํางานแลวยังตองรับผิดชอบครอบครัวดวย 

                                                        
51  http://www.ilo.org/public/english/standards/index.htm (จากการสืบคน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2551). 
52  ณัติยา  กรกมล (2548). มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองพยาบาลหญิงมีครรภในหนวยงานรัฐ. 

หนา 46. 
53  แหลงเดิม. 
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การยอมรับวาสิทธิของความเปนแมเปนสิทธิอยางหนึ่งในสนธิสัญญาระหวางประเทศอื่นๆ ทําให
องคการแรงงานระหวางประเทศไดตัดสินใจที่จะทบทวนอนุสัญญาฉบับที่ 103 ขึ้นใหม จึงไดมี
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมารดาฉบับที่ 183 ขึ้นมาใหม ซ่ึงไดรับเอามาใชในป ค.ศ. 200054 โดย
รายละเอียดของอนุสัญญาและขอแนะวาดวยเรื่องการคุมครองความเปนมารดาฉบับตางๆ จะขอ
กลาวโดยละเอียดในบทที่ 3  
 ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour 
Organization) มาตั้งแตเร่ิมกอตั้งองคการใน ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) นับจนถึงปจจุบันองคการ
แรงงานระหวางประเทศไดออกอนุสัญญาแลว 184 ฉบับ และประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศแลวรวม 14 ฉบับ คือ 
 (1)  อนุสัญญาฉบับที่ 14 วาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาห ในงานอุตสาหกรรม 
(ค.ศ.1921) 
 (2)  อนุสัญญาฉบับที่ 19 วาดวยการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในเรื่องคาทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุสําหรับคนงานชาติในบังคับและคนตางชาติ (ค.ศ.1925) 
 (3)  อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ (ค.ศ.1930) 
 (4)  อนุสัญญาฉบับที่ 80 วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา (ค.ศ.1946) 
 (5)  อนุสัญญาฉบับที่ 88 วาดวยการจัดตั้งองคการบริการจัดหางาน (ค.ศ.1948) 
 (6)  อนุสัญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทากันสําหรับคนงานชายและหญิงซึ่ง
ทํางานที่มีคาเทากัน (ค.ศ.1951) 
 (7)  อนุสัญญาฉบับที่ 104 วาดวยการยกเลิกบทลงโทษทางอาญาตอการละเมิดสัญญา
การจางงานโดยคนงานพื้นเมือง (ค.ศ.1955) 
 (8)  อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ (ค.ศ.1957) 
 (9)  อนุสัญญาฉบับที่ 116 วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา (ค.ศ.1961) 
   (10)  อนุสัญญาฉบับที่ 122 วาดวยนโยบายการมีงานทํา (ค.ศ.1964) 
 (11) อนุสัญญาฉบับที่ 123 วาดวยอายุขั้นต่ําที่อนุญาตใหทํางานในเหมืองใตดิน (ค.ศ. 
1965) 
 (12)  อนุสัญญาฉบับที่ 127 วาดวยน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงานคนหนึ่งแบกหาม
ได (ค.ศ. 1967) 
 (13)  อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ํา (ค.ศ.1973) 

                                                        
54  แหลงเดิม. 
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 (14) อนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยการหามและการดําเนินการโดยทันที เพื่อขจัด
รูปแบบที่เลวรายที่สุดในการใชแรงงานเด็ก (ค.ศ.1999) 
 สวนขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศนั้นในปจจุบันองคการแรงงาน
ระหวางประเทศไดออกขอแนะแลว 195 ฉบับ และประเทศไทยไดรับขอแนะไวปฏิบัติแลว รวม   
10 ฉบับ คือ 
 (1)  ขอแนะฉบับที่ 18 วาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาหในงานพาณิชยกรรม 
 (2)  ขอแนะฉบับที่ 105 วาดวยส่ิงประกอบในตูยาประจําเรือ 
 (3)  ขอแนะฉบับที่ 107 วาดวยการจางชาวเรือในทํางานในเรือที่จดทะเบียนใน
ตางประเทศ 
 (4)  ขอแนะฉบับที่ 108 วาดวยสภาพทางสังคมและความปลอดภัยของชาวเรือในการ  
จดทะเบียนเรือ 
 (5)  ขอแนะฉบับที่117 วาดวยการฝกอาชีพ (ยกเวนที่ใหรัฐจัดฝกอาชีพใหเปลา) 
 (6)  ขอแนะฉบับที่ 122 วาดวยนโยบายการทํางาน 
 (7)  ขอแนะฉบับที่ 126 วาดวยการฝกอาชีพแกชาวประมง 
 (8)  ขอแนะฉบับที่ 128 วาดวยน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงานคนหนึ่งแบกหามได 
 (9)  ขอแนะฉบับที่ 129 วาดวยการติดตอส่ือสารระหวางฝายจัดการและคนงานใน
สถานประกอบกิจการ 
 (10)  ขอแนะฉบับที่ 130 วาดวยการพิจารณาและยุติขอรองทุกขภายในสถานประกอบ
กิจการ 
 จากรายนามของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศที่ประเทศไทยใหสัตยาบัน
แลวทั้ง 14 ฉบับ และขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดรับขอแนะ 
ไวปฏิบัติแลวรวม 10 ฉบับ ยังไมปรากฏวาไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมารดา
และขอแนะวาดวยเรื่องการคุมครองความเปนมารดาฉบับตางๆ ที่ ILO ไดออกมา แตก็มีขอสังเกต
วาประเทศไทยไดกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานใหลูกจางหญิงมีครรภไวใน
กฎหมายตางๆ ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไวแลว ดังนั้นผูศึกษาจะดําเนินการเปรียบเทียบ
มาตรฐานการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภระหวางอนุสัญญาระหวางประเทศ
ของ ILO กฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทยใชบังคับอยูในปจจุบันไวในบทที่ 3  
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บทที่ 3 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ
ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับอนุสัญญาขององคการแรงงาน             

ระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ 
 

 แนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ
ใหไดมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของแรงงานหญิงไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางในประเทศที่
พัฒนาแลว รวมทั้งประเทศไทยก็ใหความสําคัญกับหลักการดังกลาว ดังนั้นในสวนแรกของบทนี้จะ
เปนการศึกษาถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ โดยมุง
ศึกษาถึงกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคม และในสวนที่สองจะเปนการศึกษา
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภของกลุมประเทศที่
พัฒนาแลวอันไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและสิงคโปร ตลอดจนศึกษาถึงอนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
 
3.1   กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภในประเทศไทย 

กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายสังคมนิติบัญญัติ (Social Legislative) คือมีลักษณะเปน
ทั้งกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน ในสวนกฎหมายเอกชนนั้น กฎหมายแรงงานมีรากฐานมา
จากสัญญาเชาตามกฎหมายโรมัน ซ่ึงตามกฎหมายโรมันนั้น สัญญาเชาแยกออกเปนสัญญาเชา
ทรัพย สัญญาเชาทําของและสัญญาเชาบริการหรือสัญญาจางแรงงาน สัญญาเชาทรัพยคือสัญญาให
เชาทรัพยโดยมีคาตอบแทน สัญญาจางทําของคือสัญญาจางใหทํางานใดจนเกิดผลสําเร็จ สวน
สัญญาเชาบริการเปนสัญญาการใชแรงงานกระทําการใดใหนายจาง โดยมีคาตอบแทนซึ่งทาง
กฎหมายโรมัน แรงงานถือเปนทรัพยอยางหนึ่งและใชเปนวัตถุแหงการเชาได กฎหมายเอกชนมี
ลักษณะเปนกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธกันระหวางเอกชนกับเอกชนในฐานะที่เทาเทียมกัน 
ตางฝายตางมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงเจตนาไดอยางเทาเทียมกัน โดยสามารถจะแสดงเจตนา
อยางไรก็ไดตราบใดที่ไมขัดตอกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เชน การแสดงเจตนาตอรองกันในเรื่องคาจางตามสัญญาจาง นายจางอาจแสดงเจตนา
เสนอที่จะจายคาจางจํานวนเทาใดก็ได แตจะจายคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่ประกาศใชใน
ขณะนั้นไมได 

DPU



  

 

42 

 สวนที่เปนกฎหมายมหาชน กฎหมายแรงงานในสวนนี้มีลักษณะเปนขอบังคับที่รัฐใน
ฐานะผูมีอํานาจเหนือกวาบัญญัติขึ้น เพื่อบังคับใหนายจางและลูกจางที่มีอํานาจดอยกวาใหปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับการจางและการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
คุมครองประโยชนของมหาชนมากกวาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงเจตนาของคูสัญญา หาก
นายจาง ลูกจางหรือบุคคลที่เกี่ยวของคนใดฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ จะมีความผิดและไดรับ
โทษจากรัฐ กฎหมายในสวนนี้ มักอยูในรูปของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานกฎหมายแรงงานสัมพันธ ฯลฯ กฎหมายแรงงานของไทยในสวนนี้ ไดแก 
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 เปนตน กฎหมายแรงงานในสวนที่เปนกฎหมายมหาชน    
ถือเปนกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น นิติกรรมที่ทํา
ฝาฝนกฎหมายในสวนนี้จะตกเปนโมฆะใชบังคับไมได เชน นายจางลูกจางตกลงสัญญาจางโดยมี
ขอยกเวนไมจายคาชดเชยก็ดี หรือตกลงกันจายต่ํากวาสิทธิตามกฎหมายก็ดี ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ
บังคับไมได55 ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภใน
ประเทศไทย ไดแก 
 3.1.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศมีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในการทํางาน 
แตอาจมีความแตกตางไปตามลักษณะการปกครองและสถานการณของแตละประเทศ ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
แรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภไวในมาตรา 44 และมาตรา 84 (7) ดังนี้ 

“มาตรา 44 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ทํางาน รวมทั้งมีหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวการทํางาน 

มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 
(7)  สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ

แรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตนจัดระบบประกันสังคม 
รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และ
สวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ” 

 

                                                        
55  พงษรัตน  เครือกลิ่น.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย.  หนา 4. 
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มีขอนาสังเกตวาความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
44 ซ่ึงเปนหลักประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพ และความมั่นคงในการดํารงชีพผูใชแรงงานนี้   
ไมเคยมีปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใดมากอนเพิ่งจะมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปน    
คร้ังแรก โดยเจตนารมณเพื่อประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพ และการดํารงชีพของคนทํางาน      
ผูทํางานหรือใชแรงงานที่ยอมมีสิทธิไดรับความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางานจากนายจาง
โดยรัฐสนับสนุน รวมทั้งมีสิทธิไดรับหลักประกันในการดํารงชีพโดยการประกันตนเองกับบริษัท
ประกันภัย หรือประกันตนเองโดยรัฐมีสวนรวมหรือนายจางจัดให แลวแตกรณี56 สวนใน      
มาตรา   84 (7) นั้นมีเจตนารมณเพื่อกําหนดใหเปนนโยบายที่รัฐตองนําไปใชในการดําเนินการเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลโดยตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครอง
แรงงานเด็ก สตรี และผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันใหไดรับคาตอบแทนเทากัน เชน แรงงาน
เหมาชวง จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคี จัดระบบประกันสังคม สิทธิประโยชน 
สวัสดิการที่เปนธรรมและไมถูกเลือกปฏิบัติ57 

กลาวโดยสรุปคือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดระบุไวอยาง
ชัดเจนเกี่ยวกับการคุมครองการสงเสริมและการขยายสิทธิเสรีภาพของแรงงาน ซ่ึงครอบคลุมถึงเด็ก
เยาวชน สตรี แรงงานกลุมพิการ ผูยากไร ทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก อยางไรก็ดี
กฎหมายของกระทรวงแรงงานในปจจุบันมีความครอบคลุมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้      
อยูแลว เพียงแตจําเปนตองเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพอยางจริงจัง 
กอนที่จะมีการพิจารณาปรับกฎหมายที่มีอยูเดิมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มากยิ่งขึ้น 
  3.1.2   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
คุมครองในเรื่องชั่วโมงการทํางาน เวลาพักผอน การทํางานลวงเวลา วันลา การทํางานในวันหยุด 
การจายคาจาง และคาลวงเวลา คาตอบแทน การทํางานในวันหยุด ตลอดจนคาชดเชยเมื่อเลิกจาง 
โดยเปนการคุมครองสภาพการทํางานตั้งแตเริ่มเขาทํางานจนกระทั่งออกจากงาน ตลอดจนการให
ความคุมครองเปนพิเศษแกบุคคลบางกลุม เชน เด็ก และสตรีเพื่อมิใหมีการใชแรงงานหนักเกินไป 
จนอาจกอใหเกิดอันตราย แมวาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะบัญญัติใหความคุมครองเกี่ยวกับการใช
แรงงานหญิงไวแลวก็ตาม แตเนื่องจากวาแรงงานหญิงที่ทํางานสวนใหญอยูในชวงระหวางเจริญพันธุ 

                                                        
56  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  (2550).  เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550. หนา 37. 
57  แหลงเดิม.  หนา 80-82. 
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จึงทําใหมีการตั้งครรภในระหวางทํางานอยูเปนจํานวนมากและในชวงที่หญิงตั้งครรภนั้นก็ถือไดวา
เปนชวงที่มีความสําคัญเปนอยางมาก ดังนั้นพระราชบัญญัติคุมครอง แรงงาน พ.ศ. 2541 จึงไดมี
การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเปนลักษณะพิเศษในการใหความคุมครอง ในกรณีที่ลูกจางหญิงมีครรภ 
โดยการคุมครองในกรณีมีครรภของลูกจางซึ่งเปนหญิงนั้น กฎหมายฉบับดังกลาวนี้จะใหความ
คุมครองแกลูกจางที่เปนหญิงทันทีตามที่กฎหมายไดกําหนดไว กลาวคือ นับแตมีการปฏิสนธิและไข
มีการฝงตัวในผนังมดลูกของเพศหญิง โดยเมื่อลูกจางซึ่งเปนหญิงทราบวาตนเองตั้งครรภ 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็จะใหความคุมครองแกลูกจางซึ่ง เปนหญิงและเปนที่
นาสังเกตประการหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ การคุมครองลูกจางหญิงมีครรภนั้น กฎหมายมิไดมี
การกําหนดอายุหรือระยะเวลาในการตั้งครรภไว แตกฎหมายจะคุมครองทันที เมื่อใดก็ตามที่ลูกจาง
ซ่ึงเปนหญิงไดทราบถึงการตั้งครรภของตนเองและนายจางจะใหลูกจางซึ่งเปน หญิงมีครรภทํางาน
ลักษณะใดๆ ที่กฎหมายไดกําหนดหามไวมิได แมวาสาเหตุแหงการตั้งครรภนั้นจะเกิดจากการถูก
ขมขืน ไมปรากฏตัวของชายผูเปนสามี หรือเกิดจากการสมรสโดยไมชอบดวยกฎหมายก็ตามโดยมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองลูกจางหญิงมีครรภ ไวดังนี้ 
 1) สิทธิของลูกจางหญิงมีครรภในการลาคลอดบุตร 
  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41 บัญญัติวา  
  “มาตรา 41 ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกิน
เกาสิบวัน 
  วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย” 
  สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาว คือ 
  (1) ลูกจางหญิงที่มีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร 
  (2) ลาคลอดบุตรไดครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน 
  (3) วันหยุดที่อยูในระหวางวันลาคลอดบุตรใหถือเปนวันลาคลอดบุตร 
  การลาตามบทบัญญัติดังกลาวขางตนมีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกจางหญิงมีครรภมี
สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร อยูดูแลเล้ียงดูบุตร รวมทั้งเตรียมตัวในการคลอดบุตรดวย ดังนั้นการลาเพื่อ
คลอดบุตรจะลากอนคลอดหรือหลังคลอดก็ได58 ลูกจางหญิงมีครรภจะเปนผูกําหนดเองวาจะลา
คลอดในชวงกอนคลอด และจะลาในชวงหลังคลอดเปนระยะเวลาเทาไร โดยกฎหมายมิไดกําหนด
บังคับชวงระยะเวลาในการลากอนคลอด และชวงระยะเวลาหลังคลอดไว ซ่ึงระยะเวลาในการลา
คลอดนี้ กฎหมายบัญญัติวาใหนับรวมถึงวันหยุดตางๆ ที่มีในระหวางชวงระยะเวลาที่ใชสิทธิในการ

                                                        
58  เกษมสันต  วิลาวรรณ.  (2550).  รวมคําบรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา      

สมัยท่ี 60 วิชากฎหมายแรงงาน การบรรยาย คร้ังที่ 2.  หนา 170.  
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ลาคลอดดวย และวันลาเพื่อคลอดบุตรไมถือวาเปนวันลาปวย59 เพราะฉะนั้นถาลูกจางหญิงใชสิทธิ
ลาเพื่อคลอดบุตรจนครบ 90 วันเต็มตามที่กฎหมายกําหนดแลว หากรางกายยังไมเปนปกติดี หรือยัง
ไมพรอมจะเขาทํางานตามปกติได ยอมสามารถใชสิทธิลาปวยตอไดตามหลักเกณฑทั่วไปที่ลูกจาง    
ไมวาจะเปนชายหรือหญิงมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยไดรับคาจางปหนึ่งไมเกิน 30 วัน
ทํางาน60 (คือไมรวมนับวันหยุด) ทําใหพิจารณาเรื่องระยะเวลาไดวาลูกจางหญิงมีครรภนอกจากจะ
มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรตามที่กฎหมายไดกําหนดไว เปนระยะเวลาไมเกิน 90 วันแลว หากปรากฏ
วาภายหลังจากคลอดบุตรแลวลูกจางซึ่งเปนหญิงไมสามารถที่จะกลับเขามาทํางานได เนื่องจากการ
เจ็บปวยหรือเนื่องจากการคลอดบุตร ก็ยังสามารถ ใชสิทธิในเรื่องการลาปวยตามที่กฎหมายไดบัญญัติ
ไว และก็ใชกฎเกณฑในเรื่อง การลาปวย ทั่วไปมาบังคับ 
  บทบัญญัติตามมาตรา 41 นี้ใหสิทธิแกลูกจางหญิงมีครรภสามารถใชสิทธิทันทีที่
ตนเองมีความตองการที่จะลาคลอดบุตร เพราะเปนเรื่องที่กฎหมายบัญญัติใหสิทธิไว โดยนายจาง
ไมมีสิทธิที่จะไมอนุญาตใหลูกจางมีครรภใชสิทธิลาคลอดได ดังนั้น หากปรากฏขอเท็จจริงเปนที่
เห็นไดเดนชัดถึงการตั้งครรภและมีความจําเปนในการตองลาเพื่อคลอดบุตรของลูกจางหญิงมีครรภ
แลวนายจางตองอนุญาตใหลาหยุดงานเพื่อคลอดบุตรได โดยลูกจางหญิงมีครรภนั้นไมวาสาเหตุแหง
การตั้งครรภจะเกิดขึ้นจากการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย เชน ถูกขมขืน หรือเกิดจากการสมรส
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมปรากฏตัวของชายผูเปนสามี (พอของเด็กในทอง) สาเหตุที่กลาวมา
ขางตนเหลานี้ก็ถือวามีสิทธิลาคลอดบุตรได และสามารถใชสิทธิในการลาคลอดโดยไมจํากัด
จํานวน คือไมวาลูกจางหญิงจะตั้งครรภกี่ครั้ง ก็สามารถลาเพื่อคลอดบุตรไดทุกครั้ง นอกจากนี้การ
ที่มีสิทธิในการลาเพื่อคลอดบุตรนั้น แมวาลูกจางหญิงมีครรภ จะเขามาทํางานไดเพียงแค 1 เดือนก็
สามารถใชสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได โดยกฎหมายในเรื่องดังกลาวนี้มิไดมีการกําหนด ระยะเวลาใน
การทํางานสําหรับการที่จะมีสิทธิลาไว  
  อยางไรก็ดี การใชสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรนั้น ลูกจางหญิงมีครรภสามารถใชสิทธิลา 
ในชวงเวลากอนคลอดจนถึงคลอดจริง หรือชวงเวลาที่คลอดจนถึงระหวางใหนมบุตร แตกรณีที่
ลูกจางซึ่งเปนหญิงลาไปตรวจครรภถือวาเปนการลากิจ ไมใชเปนการลาคลอดเพราะยังไมถึง
กําหนดคลอด และไมใชลาปวยเพราะลูกจางไมไดปวย และสิทธิการลาคลอดนี้จะไมรวมถึงกรณีที่
ลูกจางหญิงแทงลูกดวย เพราะการที่จะไดรับสิทธิการลาคลอดนี้ตองเปนกรณีที่การลาคลอดของ
หญิงที่คลอดทารกออกมาในขณะที่ยังมีชีวิตและอยูรอดเปนทารก แตสําหรับการแทงเปนการคลอด
ออกมาของทารกที่ไมมีชีวิตแลว ดวยเหตุนี้ในเรื่องการไดรับสิทธิในการลาคลอด จึงไมรวมถึง   

                                                        
59  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32 วรรคทาย. 
60  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง. 
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การแทง แมวาการแทงนั้นจะไมไดเกิดจากการกระทําโดยจงใจของหญิง หรือเกิดจากการกระทํา
ของแพทยที่ตองทําแทงเพื่อรักษาชีวิตของหญิงซึ่งเปนมารดาก็ตาม กฎหมายหามหมดซึ่งในกรณีนี้
มีนักกฎหมายหลายทานเห็นวาถาลูกจางหญิงมีครรภนั้นแทงบุตรกอนครบยี่สิบแปดสัปดาห ไมถือ
เปนการคลอดบุตรตองเปนการลาปวย หากมีครรภครบยี่สิบแปดสัปดาหขึ้นไป แมทารกออกจาก
ครรภมารดาแลวไมมีชีวิต ก็ถือเปนวันลาคลอดบุตรได โดยเทียบเคียงพระราชบัญญัติประกันสังคม 
มาตรา 5 
 2)  สิทธิในการขอใหนายจางเปลี่ยนงานเปนการชั่วคราว 
  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 42 บัญญัติเกี่ยวกับการใหความ
คุมครองลูกจางหญิงมีครรภวา “ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปไดใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจาง
เปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงาน
ที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น”  
  เปนบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหความคุมครอง     
สุขภาพและอนามัยของลูกจางหญิง และทารกที่คลอดออกมามีความสมบูรณและปลอดภัย  ดังนั้น 
กฎหมายจึงบัญญัติใหสิทธิแกลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิที่จะขอใหนายจางเปลี่ยนตําแหนงหนาที่
การงานเดิมที่ตนเองไดทําอยู หากปรากฏวาลักษณะงานที่ตนเองทําอยูนั้นมีความเสี่ยง หรือเปน
อันตรายตอสุขภาพและอนามัยของลูกจางหญิงมีครรภนั้น โดยชวงระยะเวลาในการขอเปลี่ยน
ตําแหนงงานเปนการชั่วคราวนี้ลูกจางหญิงสามารถขอเปลี่ยนในระหวางกอนคลอด หรือภายหลัง
คลอด หรืออยูในระหวางใหนมบุตรก็ได เนื่องจากภายหลังคลอดบุตรแลวรางกายของหญิงอาจ 
ไมแข็งแรงเหมือนเกาตองใชเวลาพักฟนระยะหนึ่ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการทํางานในตําแหนง
หนาที่เดิมเพราะหนาที่เดิมนั้นไมเหมาะสม กฎหมายจึงกําหนดใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิพิเศษ
กวาลูกจางอื่นๆ61 
  สิทธิดังกลาวถือวาเปนสิทธิที่ลูกจางหญิงมีครรภสามารถที่จะรองขอตอนายจางได
แตมีเงื่อนไขวาลูกจางหญิงนั้นตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงตอนายจางวา 
ไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปไดเปนเวลานานเทาใด ทั้งนี้แพทยอาจมีความเห็นวาลูกจางหญิงนั้น 
ไมอาจทํางานในหนาที่เดิมไดตลอดไปเนื่องจากการตั้งครรภและการคลอดนั้น แตตามมาตรา 42 นี้ 
ไดกําหนดใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวเทานั้น และงานนั้นจะตองเปนงานที่
เหมาะสมแกลูกจางหญิงนั้น ในกรณีเดียวกันนี้นายจางก็สามารถเปลี่ยนงานใหลูกจางหญิงมีครรภ

                                                        
61  สุดาศิริ  วศวงศ.  (2548).  กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงาน.  หนา 509. 
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เปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดไดเชนกัน แตทั้งนี้ตองเขาเงื่อนไขตามกฎหมายวางานนั้น
จะตองเปนงานที่เหมาะสมและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัยของลูกจางหญิงมีครรภดวย 
  ทางดานนายจาง เมื่อไดรับคํารองขอแลวจะตองทําการเปลี่ยนตําแหนงหนาที่การ
งาน โดยการหาตําแหนงหนาที่การงานที่เหมาะสมใหลูกจางหญิงตอไป และหากปรากฏวานายจาง 
ฝาฝนขอหามตามที่มาตรา 42 ไดบัญญัติไวคือ พิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกลูกจางหญิงมี
ครรภ  ที่ขอใหนายจางเปลี่ยนงานจากหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังการคลอด โดยมี
ใบรับรองแพทยมาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได มาตรา 144 ไดกําหนดใหรับโทษ
จําคุกไมเกิน   หกเดือน หรือปรับไมเกินหนี่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ และหากการไมพิจารณา
เปล่ียนงานที่เหมาะสม ใหแกลูกจางหญิง และ ปรากฏวาลูกจางหญิงไดรับอันตรายแกกาย หรือจิตใจ 
หรือถึงแกความตาย ใหนายจางรับโทษดังนี้ คือ โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือ    ทั้งจําทั้งปรับ 
 3) การจายคาจางแกลูกจางหญิงที่ลาคลอดบุตร 
  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 59 บัญญัติวา “ใหนายจางจาย
คาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลา 
ที่ลา  แตไมเกินสี่สิบหาวัน” 
  กฎหมายกําหนดขึ้นเปนบทบังคับที่นายจางจะตองปฏิบัติและถือเปนสิทธิที่ลูกจางมี
สิทธิที่จะไดรับ กลาวคือในระหวางที่ลาคลอดนั้นหากลูกจางหญิงไดใชสิทธิในการลาคลอดบุตร
เปนระยะเวลา 90 วัน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดกําหนดใหนายจางตองจาย
อัตราคาจางในระหวางที่ลาคลอดนั้นแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาเปน
จํานวน 45 วัน โดยลูกจางไมมีสิทธิจะเรียกรองหรือบังคับใหนายจางจายคาจางเปนจํานวนเกินกวา 
45 วันได และในทํานองเดียวกันนายจางจะกําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางเปนจํานวนเกินกวา 
45 วันไดและในทํานองเดียวกันนายจางจะกําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในอัตราต่ํากวาที่
กฎหมายกําหนดไมไดเชนเดียวกัน และหากปรากฏขอเท็จจริงวาการใชสิทธิเพื่อลาคลอดบุตรของ
ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภนั้นไดใชสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรนอยกวา 45 วันกฎหมายก็ใหนายจางจาย
คาจางใหตามระยะเวลาที่หยุดจริงเทานั้น คือใชสิทธิเทาไหร ก็จายใหตามจํานวนวันที่หยุดจริง เชน 
ลูกจางหญิงลาคลอดบุตร 30 วัน ก็ไดคาจางเทากับวันลา คือ 30 วัน แตหากลาคลอดบุตร 90 วัน      
ก็จะไดรับคาจางเพียง 45 วัน และสิทธิในการไดรับคาจางตลอดระยะเวลาที่ลาคลอดนั้น แมวา
ลูกจางซึ่งเปนหญิงจะทํางานมา แค 1 วันหรือ 1 เดือนก็มีสิทธิไดรับในจํานวนวันลาคลอด 90 วันนี้ 
นายจางจะกําหนดในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานใหลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยมีจํานวน
วันลาคลอดนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไมไดเพราะกฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายที่กําหนด
มาตรฐานที่ลูกจางพึงไดรับการปฏิบัติจากนายจางต่ําที่สุดแลว ดังนั้นนายจางและลูกจางหญิงมีครรภ
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จะทําขอตกลงใหสิทธิประโยชนในเรื่องนี้เพื่อใหลูกจางหญิงมีครรภไดรับนอยกวาที่กําหนดไว
ไมได ถือวาขอบังคับดังกลาวเปนโมฆะ ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย เพราะขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 4) ขอจํากัดในการทํางานของลูกจางหญิงมีครรภ 
  ในป 2550 มีการเสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
มาตรา 3962  และเพิ่มความในมาตรา 39/163  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 ดังนี้  
  “มาตรา 39 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 
  (1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน 
  (2)  งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
  (3)  งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 
  (4)  งานที่ทําในเรือ 
  (5)  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 39/1 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา 
22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด 
 ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหารงานวิชาการ งานธุรการ 
หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่
ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปน
คราวๆ ไป” 
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 125 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 และมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวใหใช
บังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ดังนั้น จึงมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป 

                                                        
62  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  มาตรา 10  (ราชกิจจา

นุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551). 
63  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  มาตรา 11 (ราชกิจจานุเบกษา     

เลม 125 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551). 

DPU



  

 

49 

 เมื่อเปรียบเทียบระหวางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 3964 กับ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39 และมาตรา 39/1 แลวพบวา
กฎหมายไมไดเปลี่ยนหลักการไปจากกฎหมายเดิมมากนักเพียงแตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไดยายหลักเกณฑเรื่องเวลาโดยนําหลักการเรื่องเวลาที่หามลูกจางซึ่งเปนหญิง 
มีครรภในมาตรา 39 วรรคหนึ่งไปกําหนดเปนมาตรา 39/1 เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและความใน
มาตรา 39/1 กําหนดใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภที่ทํางานในบางตําแหนง เชน ตําแหนงผูบริหาร 
งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดโดยไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป เพื่อเปดโอกาสใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางาน
ลวงเวลาได65 ซ่ึงเปนหลักการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541)66 ที่เคยมีอยูแลว 
 จากบทบัญญัติ มาตรา 39 เปนบทบัญญัติที่กฎหมายกําหนดขึ้นมาโดยใหความสําคัญใน
ระยะเริ่มตั้งครรภเปนพิเศษ ซ่ึงในทางการแพทยถือวาเปนชวงที่หญิงมีสุขภาพออนแอมาก ครรภมี
ความเสี่ยงและอันตรายมาก โดยในระยะยาว 3 สัปดาหแรกแมอาจแทงบุตรได  แตหากพน
ระยะเวลา 12 สัปดาหขึ้นไป รางกายจะเริ่มปรับสภาพไดเปนปกติและชวงระยะเวลาตลอดการ
ตั้งครรภ 9 เดือน ถาไมมีอาการเครียดและทํางานหนักเกินไป การตั้งครรภจะไมเปนอันตราย ดังนั้น
หญิงมีครรภจําเปนตองมีเวลาพักผอนที่เพียงพอและเหมาะสมตามเหตุผลทางสรีระรางกายของหญิง
และไมใหเกิดอันตรายแกทารกในครรภ67 และโดยเหตุผลทางสุขภาพหญิงมีครรภที่กําลังจะให
กําเนิดบุตรเปนชวงที่ตองการพักผอนตองรับประทานอาหารที่มีคุณคาเพื่อบํารุงรางกายและเสริม
ความเจริญเติบโตของทารกในครรภ อีกทั้งตองระมัดระวังเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการทํางาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานหนัก ตรากตรํา ทําในชวงเวลากลางคืน ทํางานลวงเวลาเปนเวลา
ยาวนาน  ทําในวันหยุดซึ่งควรจะไดหยุดพักผอน  หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีความ
ส่ันสะเทือนอันมีผลกระทบตอทารกในครรภอาจทําใหเกิดการแทงบุตร หรือเปนอันตรายตอทารก
จนคลอดออกมาแลวพิการไมสมประกอบ เปนภาระตอบิดา มารดาและสงผลเสียหายตอสังคม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ จึงไดบัญญัติคุมครองการทํางานของลูกจางหญิงมีครรภ 

                                                        
64  โปรดดูพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  มาตรา 39. 
65  สํานักเลขาธิการวุฒิสภา.  เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

(ฉบับที่...) พ.ศ....(มปท., 2550).  หนา 32-33. 
66  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ขอ 5  
 67  เอกพร  รักความสุข.  (2541).  เจตนารมณของกฎหมายคุมครองแรงงาน ฉบับใหม.  หนา 33. 
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 สวนโทษของการใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานตองหามนั้น กฎหมายกําหนดใหนายจาง
ผูฝาฝนโดยเจตนา คือรูวาลูกจางหญิงมีครรภแลวยังใชใหทํางานตองหาม นายจางยอมมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 144 คือ ตองระวางโทษจําคุก  
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 กรณีนายจางจะตองรับผิดถาหากใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานนั้น จะตองเปนกรณีที่
นายจางไดรูอยูแลววาลูกจางหญิงนั้นมีครรภ ในสภาพของการทํางานมีระบบการบริหารบุคคลของ
แตละองคกรที่ลูกจางและนายจางสามารถสื่อสารขอมูลระหวางกันไดและในทางปฏิบัติ นายจาง
ควรออกขอบังคับในการทํางาน ใหลูกจางหญิงซ่ึงมีครรภนั้นไดแจงใหนายจางทราบ เพื่อนายจาง
จะไดจัดการใหทํางานที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของลูกจางหญิงนั้น68 ดังนั้นหากนายจางสั่งให
ลูกจางหญิงมีครรภทํางานตองหามโดยไมรูวาลูกจางหญิงคนนั้นตั้งครรภ ยอมถือวานายจางไมมี
เจตนาและไมมีความผิดตามกฎหมายดังกลาว นอกจากนี้ ในกรณีที่ที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
มาตรา 39 และมาตรา 39/1  เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย 
นายจางก็มีความผิดและมีโทษสําหรับความผิดดังกลาวคือ ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 144 วรรคสอง69  
 มีขอนาสังเกตในประการแรกวากฎหมายไมไดกําหนดอายุครรภของลูกจางหญิงวาตอง
มีอายุครรภกี่เดือน ดังนั้น เมื่อความปรากฏวาลูกจางหญิงตั้งครรภไมวากี่เดือนก็หามทํางานอยางใด
อยางหนึ่งใน 5 อยางทันทีโดยไมมีเงื่อนไข 
 ประการที่สองขอหามตามมาตรา 39 และไมเขาลักษณะงานตามมาตรา 39/1 แลว เปน
ขอหามเด็ดขาดแมแตงานดังตอไปนี้ลูกจางหญิงมีครรภก็ไมสามารถทํางานลวงเวลาได เชน 
 (1)  กรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานมีความจําเปนตองทําในชวงเวลากลางคืน ไดแก
งานในรานอาหาร งานโรงแรม งานขนสง งานในโรงพยาบาล งานบริการสาธารณะ เชน โทรศัพท 
ประปา ไฟฟา งานสถานบันเทิงก็ไมมีขอยกเวนที่จะใหลูกจางหญิงมีครรภทําได  เปนตน 
 (2)  กรณีที่ลูกจางหญิงมีครรภมีความจําเปนทางเศรษฐกิจตองการหารายไดชวยสามี
โดยการตกลงกับนายจางยินยอมมาทํางานในชวงกลางคืนและไมใชงานในตําแหนงผูบริหาร            
งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ที่มาตรา 39/1 อนุญาตใหนายจางและ
ลูกจางตกลลงกันไดแลว ขอตกลงดังกลาวนั้นขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) 

                                                        
68  ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  (2545).  กฎหมายแรงงาน.  หนา 65. 
69  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 24  ที่ใหยกเลิกความในมาตรา 144   

แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และใหใชความดังกลาวแทน. 
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พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ขอตกลงดังกลาวจึงตกเปน
โมฆะ ไมมีผลบังคับทางกฎหมาย 
 (3)  กรณีของงานกะที่มีความจําเปนตองทํางานติดตอกันไปจนกวาผูทํางานกะเชาจะ
มาเขากะและงานนั้นไมเขาลักษณะของงานในมาตรา 39/1 หากเปนลูกจางหญิงมีครรภก็ไมสามารถ
ทํางานตอไปได เพราะเปนการทํางานลวงเวลา แมจะทําเกินเวลาไปเพียงเล็กนอยก็ไมอาจทําได 
 (4)  งานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือนนั้นกฎหมายมิไดกําหนด
ระดับความสั่นสะเทือนวาอยูในระดับใด จึงหมายความวา งานที่ทําเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือนทุกชนิด ไมวาจะสั่นสะเทือนมากหรือนอยก็หามทั้งสิ้น เชน งานที่
ทํากับเครื่องจักรทอผา งานเย็บจักร งานขุดเจาะ เปนตน 
 (5)  งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ หมายถึงงานขับเคลื่อนยานพาหนะ 
ทุกชนิด เชน รถยนต รถยก รถบรรทุก รถจักรยานยนต รถจักรยาน เรือยนต เรือพาย  เปนตน 
 นอกจากนี้งานที่ติดไปกับยานพาหนะ เชน พนักงานเก็บคาโดยสารบนรถยนตโดยสาร 
พนักงานตอนรับหญิงบนรถทัวร มัคคุเทศนที่ติดไปกับรถทัวรทองเที่ยว พนักงานตอนรับหญิงบน
เครื่องบิน พนักงานขายสินคาที่ติดไปกับรถยนต พนักงานเก็บเงิน หรือพนักงานที่ตองนั่งรถยนต
ออกไปติดตองานตามสถานที่ตางๆ ลวนแลวแตทําไมไดทั้งส้ิน เปนตน 
 (6)  งานที่ทําในเรือ ไมวาจะทําในตําแหนงหนาที่ใด นานเทาใด ทําในเวลาใด ลวนแต
ทําไมได เชน พนักงานเก็บเงินในเรือดวน พนักงานตอนรับในเรือทองเที่ยว แมเรือลําดังกลาวจะ
เปนเรือใหญขนาดไททานิคก็ทําไมได เพราะเปนงานที่ทําในเรือ  เปนตน 
 ทั้งนี้ ในกรณีดังกลาวลูกจางหญิงมีครรภจะไมไดรับคาจางในชวงที่หามทํางานอยางใด
อยางหนึ่งใน 4 อยางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39 หาก
นายจางไมสามารถจัดงานอื่นใหทํา หรือไมสามารถจัดเวลาอื่นใหลูกจางทําได เปนเหตุใหลูกจาง
หญิงนั้นตองหยุดงานไป ชวงที่หยุดงานดังกลาวนายจางไมตองจายคาจางแกลูกจางเพราะนายจาง
ตองจายคาจางเฉพาะกรณีที่ลูกจางทํางานใหนายจางเทานั้น และไมมีกฎหมายบัญญัติวานายจางตอง
จายคาจางใหแกลูกจางหญิงในกรณีดังกลาวดวย 
 5) การหามเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ 
  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 บัญญัติวา “หามมิให
นายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ”  
  หมายความวา นายจางจะอางเหตุเลิกจางลูกจางหญิง เพราะหญิงนั้นมีครรภไมได
ไมวากรณีใดๆ แมวางานนั้นจะมีความจําเปนใหหญิงมีครรภทําก็ตาม เชน พนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน พนักงานขับรถรับสงพนักงาน งานแบกของ พนักงานที่ตองขึ้นในที่สูง งานที่ทํากับ
เครื่องจักรที่เปนอันตราย   เปนตน  นายจางตองเปลี่ยนงานใหลูกจางหญิงทํา หากไมสามารถเปลีย่น
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งานหรือเปลี่ยนหนาที่ได ก็ตองสั่งใหหยุดงานจนกวาจะคลอดบุตรจึงกลับมาทํางานใหม ชวงที่หยุด
งานลูกจางไมมีสิทธิไดคาจางจากนายจาง 
  บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวกําหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองลูกจาง
หญิง มีครรภ มิใหถูกเลือกปฏิบัติและถูกเลิกจางในระหวางที่ลูกจางตั้งครรภเพราะเหตุวาใน
ระหวางที่ตั้งครรภประสิทธิภาพหรือความแข็งแรงของสุขภาพของลูกจางหญิงมีครรภอาจลด
นอยลงไปเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระรางกาย ซ่ึงการตั้งครรภจะทําใหลูกจางหญิงมี
ความออนเพลียและอาการไมสบายเนื่องมากจากการแพทอง และมีความจํากัดในการหามทํางาน
ตามขอกําหนดของกฎหมายแรงงานหลายประการ ซ่ึงกรณีดังกลาวกอใหเกิดปญหาในการทํางาน
และทําใหนายจางไมสามารถใชแรงงานหญิงไดเต็มที่ ถาเปรียบเทียบกับแรงงานหญิงที่ไมได
ตั้งครรภ     ทําใหนายจางตองหาแรงงานขึ้นมาชดเชยหรือมาชวยเหลือในการทํางานในตําแหนงที่
ลูกจางหญิง มีครรภทําอยู ดังนั้นเพื่อคุมครองไมใหลูกจางหญิงมีครรภถูกเลิกจาง พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงไดมีบทบัญญัติเร่ืองการหามเลิกจางเพราะเหตุที่มีครรภไว 
  สวนโทษของการเลิกจางนั้น กฎหมายกําหนดใหนายจางผูฝาฝนโดยเจตนา คือรูวา
ลูกจางหญิงมีครรภแลวยังเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภนั้น นายจางยอมมีความผิดตาม  
มาตรา 144 คือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา       
ทั้งปรับ 
  นายจางที่เปนนิติบุคคลเมื่อเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภเทากับเปน
ผูกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นไมวาจะเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากร
บุคคล ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาของพนักงานที่ถูกเลิกจาง เปนตน ถือเปนผูกระทําความผิดของ          
นิติบุคคลนั้น เวลาถูกฟองรองดําเนินคดี ลูกจางจะตองฟองรองนิติบุคคลเปนจําเลยที่ 1 สวน
ผูกระทําการ แทนนิติบุคคลเปนจําเลยที่ 2 ทุกคนที่เกี่ยวของตองรับโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
มาตรา 158 และ มาตรา 144 วรรค 1 แตมีขอยกเวนไมตองรับผิดถาพิสูจนไดวา 
  ก.  ไมไดส่ังการใหทําการเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภโดยตรง 
  ข.   ไมไดเปนผูดําเนินการรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวเลย 
  ค.   คัดคานไมเห็นดวยกับการสั่งการเชนวานั้นเลย และเสนอแนะขอดีขอเสีย ใน
การดําเนินการดวยพรอมมีหลักฐานมายืนยัน 
  ง.  ไมมีเจตนาใหเกิดผลลัพธเปนการเลิกจางเชนนั้น 
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  หากพิสูจนไมไดก็อาจตองรับผิด เนื่องจากการทํางานใหบริษัท หรือนายจาง 
นั่นเอง70 
  ซ่ึงศาลฎีกาเคยพิพากษาหามนายจางเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ คือ             
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4085/2529 วินิจฉัยวา 
  “โจทกฟองวาจําเลยจางโจทกเปนลูกจางประจํา ตําแหนงสุดทายเปนพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน ตอมาจําเลยเลิกจางโจทกโดยไมมีความผิดและไมบอกกลาวลวงหนา เปนการ
เลิกจางไมเปนธรรมโดยอางเหตุวาโจทกตั้งครรภขอใหบังคับจําเลยจายสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา คาจางคางจาย คาชดเชยใหจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิม หากไมรับกลับ
เขาทํางานก็ใหจายคาเสียหายใหโจทก 
  จําเลยใหการวา โจทกเปนลูกจางของจําเลยในตําแหนงพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน ตามสัญญาจางจะครบสัญญาจางเมื่อโจทกมีอายุครบ 30 ปบริบูรณ อันเปนสัญญาจางมี
กําหนดระยะเวลาและมีคุณสมบัติอันสําคัญคือตองเปนโสด ในป พ.ศ. 2525 จําเลยไดแกไข
ขอบังคับวา อนุญาตใหทําการสมรสไดเมื่อไดรับการบรรจุมาแลวไมนอยกวาสองป โดยมีเงื่อนไข
วาเมื่อตั้งครรภใหออกจากงาน โจทกสมรสเมื่อกลางป พ.ศ. 2528 ตอมาโจทกตั้งครรภตองลาออก
จากงานตามขอบังคับเมื่อโจทกเพิกเฉยจําเลยจึงมีคําสั่งใหโจทกออกจากงาน โจทกไมมีสิทธิ
เรียกรองคาชดเชยหรือเงินประเภทใด ๆ จากจําเลยเพราะเปนการเลิกจางตามสัญญาและขอบังคับ
มิใชเปนการเลิกจางไมเปนธรรม โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 
  ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหจําเลยรับโจทกกลับเขาทํางานและจายคาจางคางจายแก
โจทก 
  จําเลยอุทธรณตอศาลฎีกา 
  ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยวา จําเลยอุทธรณวา จําเลยประกาศรับสมัคร
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินหญิง จําเลยก็ไดกําหนดคุณสมบัติวาตองเปนโสด เมื่อโจทกเขา
ทํางานกับจําเลยตามสัญญาจาง ก็มีขอบังคับบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด วาดวยพนักงานและการ
ทํางาน พ.ศ. 2520 ใชบังคับอยูกอนแลว การที่จําเลยแกไขขอบังคับ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2525 ให
ลูกจางออกจากงานเมื่อตั้งครรภ แทนที่จะใหออกเมื่อทําการสมรสจึงเปนคุณแกโจทกจึงใชบังคับ
ได พิเคราะหแลวเห็นวา แมตามประกาศบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด เร่ือง รับสมัครพนักงาน ตาม
เอกสารหมายเลข 3 ทายคําใหการไดกําหนดหลักเกณฑไวในขอ 2 วา ผูสมัครตองเปนโสดกต็าม แต
เมื่อจําเลยรับโจทกเปนลูกจางโดยไดทําสัญญากันไวตามสัญญาเพื่อทํางานกับบริษัทเดินอากาศไทย 

                                                        
70  ณัติยา  กรกมล.  (2548).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองพยาบาลหญิงมีครรภในหนวยงานรัฐ. 

หนา 28-29. 
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จํากัด ในตําแหนงพนักงานตอนรับบนเครื่องบินหญิงลงวันที่ 9 ตุลาคม 2521 เอกสารหมายเลข 2 
ทายคําใหการ และขอบังคับของบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด วาดวยพนักงานและการทํางาน       
พ.ศ. 2520 ก็มิไดมีขอกําหนดวาพนักงานตอนรับบนเครื่องบินหญิงจะทําการสมรสมิได หรือหาก
ทําการสมรสจะตองถูกออกจากงาน ทั้งตามขอบังคับดังกลาวในขอ 42.1 เร่ืองการสั่งใหออกจาก
งาน ขอ 42.2 การสั่งปลดออกจากงาน หรือขอ 42.3 การสั่งไลออกจากงาน ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2525 ก็มิไดมีขอกําหนดวาพนักงานตอนรับบนเครื่องบินหญิงเมื่อตั้งครรภตอง
ออกจากงานดวย ดังนั้น ที่จําเลยไดออกขอบังคับบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด วาดวยพนักงานและ
การทํางาน (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2525 ขอ 4 ใหเพิ่มความเปนขอ 41.1.9 ในขอ 41.1 ของขอบังคับบริษัท
เดินอากาศไทย จํากัด วาดวยพนักงานและการทํางาน พ.ศ. 2520 แกไขโดยขอบังคับบริษัท
เดินอากาศไทย จํากัด วาดวยพนักงานและการทํางาน (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2525 เปนวา "41.1.9 
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินหญิง เมื่อตั้งครรภแลวใหออกจากงาน ยกเวนผูมีความประพฤติดีและ
มีความรูความสามารถตามที่บริษัทฯ ตองการ บริษัทฯ จะพิจารณายายใหไปปฏิบัติงานในตําแหนง
ที่วางตามความเหมาะสมและใหไดเงินเดือนตามเกณฑและเงื่อนไขของบริษัทถาไมมีตําแหนงวาง 
ก็ตองออกไป" การเพิ่มเหตุใหออกจากงานตามขอนี้จึงไมเปนคุณแกลูกจางของจําเลยในตําแหนง
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินหญิงแตอยางใด เมื่อจําเลยไดออกขอบังคับขอนี้มาเองโดยมิไดมีขอ
เรียกรองของฝายใด เชนนี้ จึงไมอาจใชบังคับไดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
มาตรา 20 จําเลยจึงไมมีสิทธิเลิกจางโจทกไดพิพากษายืน” 
   3.1.3   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดกําหนดใหทั้งนายจาง ลูกจาง และรัฐบาล    
มีสวนจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม และกองทุนนี้ไดใหการคุมครองลูกจางในกรณีที่
ประสบเหตุที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน ใน 7 กรณี คือ การเจ็บปวย การคลอดบุตร การทุพพลภาพ 
การตาย การสงเคราะหบุตร การชราภาพ และการวางงาน ปจจุบัน นายจางและลูกจาง จายเงิน
สมทบรอยละ 5 ของคาจาง แตไมเกินอัตราคาจาง 15,000 บาทตอเดือน สวนรัฐบาลจายสมทบ 
รอยละ 2.75 

ในการใหประโยชนทดแทนนั้น เมื่อแรกเริ่มใชกฎหมายนี้ไดครอบคลุมประโยชน
ทดแทนใน 4 กรณี คือ กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย อันมิใช
เนื่องจากการทํางาน และกรณีคลอดบุตร จนเมื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2541 จึงไดขยายไปถึง
กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะหบุตร และไดขยายไปถึงกรณีการวางงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2547 โดยเริ่มใหสิทธิประโยชนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป ซ่ึงถือเปน
สวัสดิการแรงงานที่ใหแกลูกจางโดยกฎหมายอยางหนึ่ง และทําใหลูกจางมีหลักประกันชีวิตมากขึน้ 
โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองลูกจางหญิงมีครรภ ไวดังนี้ 
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1) ความหมายของคําวาการคลอดบุตร  
  “การคลอดบุตร หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา ซ่ึงมีระยะเวลา

ตั้งครรภไมนอยกวายี่สิบแปดสัปดาหไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม”71 
 2) สิทธิของผูประกันตน 
  “มาตรา 65 ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับ

ตนเองหรือภริยา หรือสําหรับหญิงซึ่งอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตาม
ระเบียบที่เลขาธิการกําหนดถาผูประกันตนไมมีภริยาทั้งนี้ ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอน
วันรับบริการทางการแพทยผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน 

  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับ สําหรับ
การคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง” 

  สิทธิที่ผูประกันตนจะไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร คือ ตองจายเงิน
สมทบมาแลวไมนอยกวา 210 วัน โดยถาระยะเวลาการจายเงินสมทบนั้นไมติดตอกัน เมื่อรวม
ชวงเวลาทั้งหมดแลวตองอยูในระยะเวลา 15 เดือน 

  ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรจะไดกับลูกจางหญิงที่มีการคลอดบุตร หรือคู
สมรสของลูกจางชายที่มิไดเปนลูกจาง แตจะไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกิน 2 คร้ัง นับตั้งแต
เมื่อเขามาเปนผูประกันตน การคลอดบุตรไมวาจะไดบุตรมากกวา 1 คน (แฝด) หรือบุตรที่คลอด
ออกมาเสียชีวิตก็นับเปนการคลอดบุตร 1 คร้ังเหมือนกัน แตถาตั้งครรภไมถึง 7 เดือน หรือ 28 
สัปดาหแลวแทงบุตร กรณีนี้ถือเปนการเจ็บปวยไมใชการคลอดบุตร 

  ถาคูสมรสของผูประกันตนเปนผูประกันตนดวย การไดรับประโยชนทดแทนก็ถือ
เปนสิทธิของผูประกันตนโดยตรงและไดรับประโยชนทดแทนโดยเบิกไดทอดเดียว คือ ในการ
คลอดบุตรเพียงหนึ่งครั้งจะเบิกคาทดแทนสองครั้งซํ้ากันไมได 

  กรณีที่คูสมรสของผูประกันตนมิได เปนผูประกันตนดวย  การใชสิทธิของ
ผูประกันตนในเรื่องนี้ก็เฉพาะคูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น แตถาผูประกันตนเปนหญิง 
และคลอดบุตรเอง การใชสิทธิในเรื่องนี้สามารถทําไดโดยไมจําเปนตองมีการสมรสที่ถูกตองตาม
กฎหมายมากอน 

3) ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 
  “มาตรา 66  ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ไดแก 
 

                                                        
71  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5. 
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  (1) คาตรวจและรับฝากครรภ 
  (2)  คาบําบัดทางการแพทย 
  (3)  คายาและคาเวชภัณฑ 
  (4)  คาทําคลอด 
  (5)  คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
  (6)  คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด 
  (7)  คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย 
  (8)  คาบริการอื่นที่จําเปน 
  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 
  ผูประกันตนซึ่งตองหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรใหไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงาน

เพื่อการคลอดบุตรตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 67 ดวย” 
  มาตรานี้กําหนดประโยชนทดแทนที่จะไดรับในกรณีคลอดบุตร ซ่ึงมีทั้งคาใชจาย

กอนการคลอด เชน คาตรวจและรับฝากครรภ คารถพยาบาล หรือคาพาหนะรับสง เปนตน 
คาใชจายเมื่อคลอดและคาใชจายหลังคลอดจนกลับไปอยูบานไดแตไมรวมถึงคาใชจายอื่นๆ เชน คา
เส้ือผา  คาอุปกรณการเลี้ยงดูเด็กซึ่งผูประกันตนตองหาเพิ่มเติมเอง อยางไรก็ตามถาเปนคาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการคลอดบุตร เชน การผาตัด หรือการรักษาโรคแทรกซอนตาง ๆ ก็เปนคาใชจายที่
รวมอยูในประโยชนทดแทนนี้ได ซ่ึงรายละเอียดของประโยชนทดแทนในเรื่องนี้คณะกรรมการ
การแพทยจะเปนผูกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม 

  ถาการคลอดบุตรนั้นเปนการรับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดไว ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมตองเสียคาใชจาย โดย
สถานพยาบาลจะไดรับคาใชจายจากสํานักงานประกันสังคมโดยตรง 

  นอกจากคาใชจายในการคลอดบุตรแลว ผูประกันตนตองลาหยุดเพื่อการคลอดบุตร
ตามคําสั่งของแพทยยังไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดไมเกินสองครั้ง เปนการเหมาจายในอัตรา  
คร้ังละรอยละหาสิบของคาจางตาม เปนเวลาเกาสิบวันตามมาตรา  67 ดวย แตคูสมรสของ
ผูประกันตนซึ่งไมไดเปนลูกจางจะไมไดรับประโยชนนี้ 

  มาตรา 68 ในกรณีที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน ไมสามารถรับ
ประโยชนทดแทนตามมาตรา 66 ได เนื่องจากผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไมได
คลอดบุตรในสถานพยาบาลตามมาตรา 59 ใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทนการคลอดบุตร
ตามหลักเกณฑและอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 
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  ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรนั้นจะใชรูปแบบเหมาจายที่จายใหแกผูมีสิทธิ 
ตั้งแตเร่ิมใหสิทธิประโยชนครั้งแรกเมื่อป 2534 โดยผูมีสิทธิไปใชบริการที่ใดก็ได แตตองสํารอง
จายเงินไปกอน แลวนําหลักฐานมาเบิกคืนแบบเหมาจายและไดใชรูปแบบนี้จายใหกับผูมีสิทธิมา
โดยตลอด แตมีการปรับเพิ่มจํานวนเงินเหมาจายมาเปนระยะๆ  ตามภาวะเศรษฐกิจ สําหรับจํานวน
เงินเหมาจาย ไดกําหนดครอบคลุมคาบริการทางการแพทยในการคุมครองการคลอดบุตรดังนี้  

  (1)  คาตรวจและรับฝากครรภ  
  (2)  คาบําบัดการแพทย  
  (3)  คายาและคาเวชภัณฑ  
  (4)  คาทําคลอด  
  (5) คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  
  (6)  คาบริการและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด  
  (7)  คารถพยาบาลหรือพาหนะรับสงผูปวย  
  (8)  คาบริการอื่นที่จําเปน 
  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแกไข พ.ศ. 2537 และฉบับแกไข 

พ.ศ. 2542 ในหมวด 3 ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร มาตรา 65 บัญญัติวา “ผูประกันตนมีสิทธิ
ไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร สําหรับตนเอง หรือภริยา หรือสําหรับหญิงซึ่งอยูกินฉัน
สามีภริยาโดยเปดเผยถาผูประกันตนไมมีภริยา ทั้งนี้ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับ
บริการทางการแพทยผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน ประโยชนทดแทน
ในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง” 
และมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 66  

  จากบทบัญญัติดังกลาว สํานักงานประกันสังคมไดนํามากําหนดเปนประกาศ 
หลักเกณฑ ขอกําหนด แนวปฏิบัติ มาตั้งแตป 2534 และมีการปรับปรุงแกไขมาเปนระยะๆ ตามความ
เหมาะสมในการนําเสนอจะแยกเปนประกาศหลักเกณฑ กอนเดือนพฤศจิกายน 2548 และหลังเดือน
พฤศจิกายน 2548 เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีขอแตกตางที่ชัดเจนและมีผลกระทบตอ
ผูประกันตนสูง หลักเกณฑ ขอกําหนด แนวปฏิบัติ กรณีคลอดบุตรกอนพฤศจิกายน 2548 อัตรา
คาบริการทางการแพทยในกรณีคลอดบุตรคณะกรรมการการแพทยไดเสนอใหใชรูปแบบเหมาจายแต
เปนการเหมาจายใหแกผูประกันตน เนื่องจากการคลอดบุตรมีปริมาณงานไมมากและการวินิจฉัยไม
ยุงยาก จะตางจากรูปแบบเหมาจายกรณีเจ็บปวยซ่ึงเปนการเหมาจายที่จายใหแกสถานพยาบาลสําหรับ
คาเหมาจายบริการทางการแพทยในกรณีคลอดบุตร ไดมีการปรับปรุงมาโดยตลอดตามภาวะเศรษฐกิจ 
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3.2   กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกามีกฎหมายคุมครองแรงงานที่ออกโดยรัฐบาลกลาง (Federal Law) และ 
ที่กําหนดบังคับใชโดยแตละรัฐ (State Law) ซ่ึงมีแนวทางและหลักเกณฑการคุมครองแรงงาน
ทั่วไปและการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางเหมือนหรือแตกตางกันออกไปบางตามความ
เหมาะสมแกสภาพการวาจางงานในตลาดแรงงาน และสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละรัฐ 
 สหรัฐอเมริกาใชระบบความรวมมือกัน (Partnership) ในระหวางภาคเอกชน ลูกจางและ
รัฐบาลในการจัดใหสิทธิประโยชนและสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางในสถานประกอบกิจการ
รูปแบบสวัสดิการแรงงานดังกลาวที่เปนแบบบังคับ (Mandatory Form) ที่สําคัญ ไดแก หลักประกัน
สังคม (Social Security) หลักประกันสําหรับการวางงาน (Unemployment Insurance) หลักประกัน
สําหรับการไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน (Workers’ Compensation) หลักประกันในการลาปวยและ
การลาที่เกี่ยวกับครอบครัว (Family and Medical Leave) เปนตน สําหรับรูปแบบสวัสดิการที่ให
เนื่องจากการวาจางงานโดยสมัครใจจากนายจาง (Voluntary Form) สวนใหญมักจะเปนในรูปของ
การจัดทําประกันสุขภาพและสิทธิประโยชนเกี่ยวกับเงินเลี้ยงชีพและหลักประกันเกี่ยวกับสุขภาพ 
(Pensions and Health Insurance) ใหแกลูกจางโดยรัฐบาลใหการสนับสนุนในรูปแบบของการให
สิทธิประโยชนทางภาษีเปนพิเศษสําหรับการจัดสวัสดิการแรงงานดังกลาวแกนายจาง 
 กฎหมาย The Fair Labor Standards Act of 1938 (FLSA) เปนกฎหมายแรงงานหลักที่
ออกโดยรัฐบาลกลาง (Federal Law) ที่มีผลบังคับใชแกแรงงานจํานวนมากที่ทํางานในภาคธุรกิจ
เอกชนและในภาครัฐกวา 100 ลานคน แตมีบทบัญญัติที่สําคัญกําหนดการคุมครองแรงงานไว
เกี่ยวกับคาจางขั้นต่ําชั่วโมงการทํางาน การจายคาทํางานลวงเวลา การจัดเก็บบันทึกขอมูล และ
มาตรฐานแรงงานเด็กเทานั้น 
 นอกจากนี้ การคุมครองลูกจางหญิงมีครรภ ยังมีบัญญัติไวใน Title VII ของ The Civil 
Rights Act 1964 ดวย โดยในป ค.ศ. 1978 Title VII ไดถูกแกไขเพิ่มเติมโดย Pregnancy 
Discrimination Act (PDA) เพื่อทําใหกฎหมายมีการขยายความคุมครองและละเอียดมากขึ้น เชน   
ใน Section 701 (k) ที่มีเนื้อหาของกฎหมายเปนการอธิบายใหกระจางและเขาใจงาย ในเร่ืองของ
การกระทําที่เปนการเลือกปฏิบัติตอลูกจางที่มีครรภ (Pregnancy) การคลอดบุตร (Childbirth) และ
สภาพหรือเงื่อนไขในการรักษาที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ (Medical Conditions) ซ่ึงถือวาเปนการเลือก
ปฏิบัติทางเพศอีกรูปแบบหนึ่ง แตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องดังกลาวนี้มีการออก
กฎหมายขึ้นมาใหความคุมครองโดยเฉพาะ ซ่ึงเหตุที่มีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวเพราะเพื่อ
ปองกันนายจางจากการปฏิบัติโดยไมชอบดวยกฎหมายตอลูกจางหญิงที่มีครรภ หลักการของการ
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ใหความคุมครองภายใต PDA ก็คือ นายจางจะตองใหสิทธิแกลูกจางหญิงมีครรภในการลา 
ที่เนื่องจากการตั้งครรภ โดยนายจางมีสิทธิที่จะขอเรียกหลักฐานใบรับรองแพทยจากลูกจางหญิง 
มีครรภที่จะขอลาได และถาลูกจางหญิงที่มีครรภไมสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมไดนายจาง
จะตองปรับเปลี่ยนงานใหแกลูกจางหญิงที่มีครรภตามความเหมาะสม และที่สําคัญลูกจางหญิง 
ที่มีครรภจะตองไดรับผลประโยชนตางๆ อยางเปนธรรม เชน การไดรับการประกันสุขภาพและ
ผลประโยชนอ่ืนๆ  ตามกฎหมาย นอกจากนี้ PDA ยังใหสิทธิแกลูกจางหญิงมีครรภสามารถลาได 
12 สัปดาหหลังจากที่เด็กคลอดแลวเพื่อดูแลเล้ียงดูลูกของตน72 
 สําหรับสวัสดิการแรงงานที่เกี่ยวกับการทํางาน เชน การลาหยุดพักผอนประจําป การ  
ลาปวย การลาคลอดบุตร การลาเกี่ยวกับครอบครัว การลาเพื่องานพิธีศพ การลาเกี่ยวกับงานสมรส 
การลาเพื่อบุตรเกิดใหม การลาเพื่อดูแลบุตรผูเยาว การลาของบิดามารดา (Parental Leave) จะถูก
กําหนดไวในกฎหมายแรงงานที่ออกโดยแตละรัฐ (State Law) โดยในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือก
ที่จะศึกษากฎหมายแรงงานในสวนที่เกี่ยวของกับสวัสดิการสําหรับลูกจางหญิงมีครรภของรัฐ
แคลิฟอรเนียเนื่องจากเปนรัฐที่มีประชากรสูงสุดและมีกําลังแรงงานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และ
มีจํานวนผูอพยพเขาไปพํานักอาศัยมากกวารัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริกา จํานวนประชากรเกือบรอยละ 
50 ของรัฐเปนผูอพยพและบุตรหลานของผูที่อพยพเขามาอยูอาศัย73 เพื่อเปนตัวอยางในการศึกษา
กฎหมายในระดับทองถ่ินของสหรัฐอเมริกา 
 มาตรฐานการคุมครองแรงงานและการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางในรัฐ 
แคลิฟอรเนียในสวนที่เกี่ยวกับวันหยุดและวันลาตางๆ ที่จําเปนตอการพักผอนในระหวางการ
ทํางานและจําเปนตอการดูแลครอบครัวของลูกจาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการตั้งครรภและการ
เล้ียงดูบุตรทารก โดยนายจางตองเปนผูจัดสวัสดิการแรงงานดังกลาวใหแกลูกจางตามที่กําหนดไว
ในกฎหมาย ไดแก The California Labor Code74 และ The Fair Employment and Housing Act75   
พอสรุปหลักการและสาระสําคัญดังนี้ 

                                                        
72  กฤษกร  ชาติสกุล.  (2548).  ปญหาความไมเสมอภาคของลูกจางในการทํางานตามกฎหมายวาดวย

คุมครองแรงงาน. หนา 54-55.   
73  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2550).  รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย.  หนา 4-15-4-17.  
74  The California Labor Code จากhttp://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection= lab& 

codebody=&hits=20  (สืบคน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551). 
75  The California Fair Employment and Housing Act จาก  http://www.dfeh.ca.gov/ 

about/fehaDescription.aspx (สืบคน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2551). 
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 3.2.1 การลาคลอดบุตร (Maternity Leave) 
  1) ในสถานประกอบกิจการที่มีการวาจางลูกจางตั้งแต 5 คน ลูกจางหญิงที่ตั้งครรภมี
สิทธิลาเกี่ยวกับการคลอดบุตรได 4 เดือนโดยสามารถเลือกลากอนหรือหลังการคลอดบุตร 
อยางไรก็ได ระยะเวลาดังกลาวรวมถึงการลาเพราะอาการแพทอง แพทยส่ังใหมีการพักการทํางาน            
การพักฟนภายหลังคลอด หรือเพื่อการรักษาใด ๆ เกี่ยวเนื่องกับการคลอดบุตร 
  2) ในสถานประกอบกิจการที่มีการวาจางลูกจางตั้งแต 15 คน นายจางตองจัดใหมีการ 
ทําประกันเพื่อสุขภาพโดยมีการคุมครองถึงกรณีคลอดบุตรของลูกจางหญิงดวย 
 3.2.2 การลาเพื่อครอบครัว (Family Leave) 
  1)  สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีการวาจางลูกจางเกิน 50 คนในระยะรัศมี 75 ไมล
จากสถานประกอบกิจการ 
  2)  ลูกจางที่ทํางานมาแลว 1,250 ช่ัวโมงในชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมามีสิทธิลาเพื่อ
ดูแลคูสมรส บุตรและบิดามารดาในกรณีเจ็บปวย คลอดบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม 12 สัปดาหโดย
ไมไดรับคาจาง (โดยลูกจางจะไดรับการชวยเหลือจากระบบประกันความไมสามารถในการทํางาน
ในชวงระยะการลาดังกลาวเปนเวลา 6 สัปดาห) 
 3.2.3 การจัดสถานที่สําหรับใหนมบุตรทารก 
  1) จัดใหมีเวลาพักสําหรับการใหนมแกบุตรทารกของลูกจาง และหากเปนไปไดควรจดั
ใหมีเวลาพักควบคูกันกับเวลาพักอื่น ๆ  ที่ลูกจางไดรับในระหวางทํางาน 
  2) จัดใหมีหองหรือสถานที่มิดชิดเปนสวนตัวในสถานที่ทํางาน (ที่ไมใชบริเวณหอง
สุขา) สําหรับลูกจางในการเตรียมน้ํานมใหแกบุตรทารกของลูกจาง ซ่ึงอาจเปนหองทํางานของ
ลูกจางก็ไดหากมีความมิดชิดเปนสวนตัวเพียงพอ 
 3.2.4 ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร (Maternity Benefits) ตามกฎหมายประกันสังคม 

มีการกําหนดประโยชนทดแทนในรูปของเงินสดในอัตราที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับเขต
ทองที่ (Jurisdiction) 75% ของรายไดในโรดไอสแลนด 66.6 %ของรายไดในฮาวายและ 53% ของ
รายได ในนิวเจอรซีการจัดตามอัตราสวนที่แปรผันของรายไดรายไตรมาสหรือรายปในแคลิฟอรเนีย 
นิวยอรค และเปอรโตริโก76  

 
 
 

                                                        
76  ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล.  (2550).  แนวทางการขยายคุมครองประกันสังคมแกผูประกันตนซึ่งมิใช

ลูกจาง.  หนา 22. 
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3.3  กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภในประเทศญี่ปุน 
 ญี่ปุนเปนประเทศหนึ่งในเอเซียที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อคุมครองคนทํางาน 
(Worker) ในแตละชวงชีวิตการทํางานจนถึงการเกษียณอายุ โดยมีแนวทางในการจัดสวัสดิการ
แรงงานที่คํานึงถึงสภาพความเปนอยูที่ดีของลูกจางและใหการสนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงาน
ที่สงเสริมการดูแลบุตรในครอบครัวของลูกจางเชนเดียวกับแนวทางการจัดสวัสดิการแรงงานของ
ประเทศตะวันตก 
 ญี่ปุนมีพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานญี่ปุน ป ค.ศ. 1947 (The Labour Standards 
Law of Japan 1947)77 และ พระราชบัญญัติการดูแลเด็กและการลาเพื่อครอบครัว (The Child Care 
and Family Care Leave Act) เปนกฎหมายแรงงานหลักของประเทศที่กําหนดมาตรการคุมครอง
แรงงานและกําหนดใหนายจางจัดใหมีสวัสดิการแรงงานแกลูกจางและครอบครัว พอสรุปหลักการ
และสาระสําคัญ ดังนี้ 
 3.3.1 สิทธิของลูกจางหญิงมีครรภที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 

หามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภ หรือลูกจางหญิงที่เพิ่งใหกําเนิดบุตรภายใน 1 ป 
ทํางานที่มีลักษณะอันตราย เชน เขาทํางานควบคุมวัสดุอุปกรณที่มีน้ําหนักมาก หรือทํางานในที่ซ่ึง
เสี่ยงอันตรายจากกาซ หรือ การทํางานอื่นใดที่เกิดอันตราย หรือไดรับบาดเจ็บตอการตั้งครรภ หรือ
การคลอดบุตร หรือการใหนม และในกรณีที่มีการรองขอจากลูกจางหญิงมีครรภ นายจางจะตอง
เปลี่ยนหนาที่ใหหญิงนั้นทํางานที่ใชแรงงานนอยลง ประเภทงานที่ไมใชแรงงานหนัก 

นอกจากนั้น หามมิใหนายจางใหลูกจางมีครรภ หรือหญิงที่เพิ่งใหกําเนิดบุตร (หญิงที่
อยูระหวางใหนมบุตร) มีช่ัวโมงการทํางานเกินกวา 40 ช่ัวโมง ตอสัปดาห หรือมีช่ัวโมงการทํางาน
ในหนึ่งวันเกินกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน และหามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภ หรือหญิงที่เพิ่งให
กําเนิดบุตร ทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด รวมทั้งหามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภ 
หรือหญิงที่เพิ่งใหกําเนิดบุตรทํางานในชวงเวลากลางคืน 

และหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางหญิงที่อยูในระหวางลากอนและหลังคลอดบุตร
และภายใน 30 วันหลังจากนั้น78 

อยางไรก็ดี ลูกจางหญิงมีครรภก็มีสิทธิรองขอใหนายจางเปลี่ยนหนาที่การงานใหแก
ลูกจางหญิงมีครรภได79 

                                                        
77  The Labour Standards Law  from http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ WEBTEXT/27776/64846/ 

E95JPN01.htm#a032 (สืบคน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2551). 
78  Kazuo Sugeno.  (1992).  Japanese Labour Law translated by Leo Kanowitz.  pp. 310-312. 
79  The Labour Standards Law of Japan 1947, Chapter VI-2 Article 65(3). 
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3.3.2  การลาคลอดบุตร (Maternity Leave) 
 คนทํางานหญิงที่ตั้งครรภมีสิทธิลา 6 สัปดาหกอนการคลอดบุตร (14 สัปดาหกรณี
ตั้งครรภบุตรแฝด) และ 8 สัปดาหภายหลังการคลอดบุตร (กฎหมายไมไดกําหนดใหนายจางจาย
คาจางในระหวางการลา ขึ้นอยูกับการตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง หากลูกจางไมไดรับคาจาง
ระหวางการลาคลอดจากนายจาง จะไดรับเงินชวยเหลือรอยละ 60 ของคาจางจากระบบประกัน 
(National Health Insurance Scheme) และรัฐบาลใหเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรผานระบบ
ประกันจํานวน 300,000 เยน (ประมาณ 88,000 บาท) สําหรับการคลอดในแตละครั้ง) 

3.3.3  การลาเพื่อดูแลบุตร (Child care break & Child care leave) 
1)  คนทํางานหญิงที่อยูในชวงการเลี้ยงบุตรอายุไมเกิน 1 ป มีสิทธิลาพักเพื่อเล้ียงดูบุตร 

(เชน การใหนมบุตร) วันละ 2 คร้ัง ๆ ละ 30 นาที (นอกเหนือจากเวลาพักทํางานในแตละวัน) 
2)  คนทํางานชายและหญิงมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตร (Child care leave) กรณีบุตรอายุ        

ไมเกิน 1 ป (ไมไดรับคาจางจากนายจาง แตอาจไดรับเงินชวยเหลือจากระบบประกัน (National 
Health Insurance Scheme)) 

3)  คนทํางานมีสิทธิลา 5 วันตอปเพื่อดูแลบุตรกอนวัยเรียนที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ 
(กฎหมายไมไดกําหนดใหนายจางจายคาจางระหวางลา) 

3.3.4  การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง 
สถานประกอบการที่มีลูกจางเกิน 300 คน ตองจัดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร

ของลูกจาง เชน การลาพักงานชั่วคราว การจัดสถานที่รับดูแลเด็กในสถานประกอบการ เปนตน 
3.3.5  การลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว (Family care leave) 

คนทํางานมีสิทธิขอลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว (ไดแก คูสมรส บุตร บิดามารดา 
ปูยาตายาย) ที่อยูในภาวะตองการการดูแลอยางตอเนื่องและเต็มเวลาเปนเวลาไมเกิน 3 เดือน และ
สามารถใชสิทธิลาในการดูแลบุคคลในครอบครัวไดคร้ังละ 1 คน โดยไมไดรับคาจาง 

3.3.6  การจายคาจางกรณีฉุกเฉิน 
คนทํางานสามารถรองขอใหนายจางจายคาจางสําหรับงานที่ไดทําไปแลวกอนวันจาย

คาจางตามปกติเพื่อนําไปใชเปนคาใชจายยามฉุกเฉินสําหรับการคลอดบุตร การเจ็บปวย อุบัติหตุ 
หรือเหตุฉุกเฉินอื่น 

สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาตาง ๆ ที่กลาวขางตนบังคับ
ใชแกสถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีการวาจางงานคนทํางาน (Worker) ใหทํางานโดยไดรับ
คาจาง (Wage) ตอบแทนการทํางาน โดยไมคํานึงวาเปนการทํางานประเภทใด 
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3.3.7  การคุมครองเกี่ยวกับสุขภาพ80 
ญี่ปุนมีการใหการคุมครองเพื่อเปนหลักประกันดานการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย 

The Health Insurance Law เพื่อใหหลักประกันดานการรักษาพยาบาลแกกลุมบุคคลที่เปนลูกจาง
และมิใชลูกจาง ทําใหชาวญ่ีปุนทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไดรับการคุมครองทางการรักษา 
พยาบาลสําหรับลูกจางจะไดรับการคุมครองจากระบบประกันสุขภาพของลูกจาง (Employees’ 
Health Insurance) ซ่ึงใหความชวยเหลือทางการเงินแกคนทํางานที่ไดรับคาจางประจําจากนายจาง 
(Salaried Workers) และบุคคลในครอบครัวที่อยูในความดูแลของคนทํางานในกรณีเจ็บปวย 
บาดเจ็บ คลอดบุตร และตาย แลวแตกรณี ระบบประกันสุขภาพดังกลาวมีทั้งที่ดําเนินการบริหาร
จัดการโดยภาคเอกชนและโดยภาครัฐ ในการจัดการระบบประกันสุขภาพของภาคเอกชนมีการ
กําหนดสิทธิประโยชนและการจายเงินสมทบแตกตางกันออกไป แตทั้งนี้ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่
ควบคุมการจัดการระบบประกันสุขภาพ 
 ระบบประกันสุขภาพของลูกจาง (Employees’ Health Insurance) ใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 5 คนขึ้นไป รวมถึงคนทํางานแบบไมเต็ม
เวลา (part-time worker) ที่ทํางานมากกวา 3/4 ของชั่วโมงการทํางานของคนทํางานตามปกติ 
นอกจากนี้ยังใหความคุมครองแกสมาชิกในครอบครัวของคนทํางานที่มีความสัมพันธอยูภายใน     
3 ระดับชั้น เนื่องจากบุคคลดังกลาวตองไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากคนทํางาน หากสมาชิก
ในครอบครัวดังกลาวมีรายได ตองพํานักอาศัยกับคนทํางานและมีจํานวนรายไดไมเกินเกณฑ
จํานวนรายไดที่กําหนดจึงไดรับการคุมครองจากระบบประกันสุขภาพ 
 เงื่อนไขการมีสิทธิของลูกจางที่จะไดรับการคุมครอง ไดมีการกําหนดการประกัน
สุขภาพลูกจาง ระบุวา ภายใตการจางงานถาผูประกันตนออกจากงาน แตอยูภายใตการจางงานใน
ระยะเวลา 12 เดือน ประโยชนทดแทนการเจ็บปวยและการคลอดบุตรจะตอเนื่องไปตามระยะเวลา
ที่มีสิทธิตามปกติ การรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลเดียวกันนี้สามารถไดรับการคุมครองตอไป      
ไมเกิน 5 ปนับจากวันที่ไดรับการรักษาครั้งแรก สวนเงินสงเคราะหการคลอดบุตร (Birth grant)   
จะจายใหแกผูประกันตนหรือภรรยาผูประกันตนซึ่งตั้งครรภในระยะเวลา 4 เดือนหรือมากกวา   
สวนประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรนั้นกําหนดใหประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 60% ของ
คาจางพื้นฐานรายวันเฉลี่ยตามระดับขั้นของคาจาง จายให 42 วันกอน (98 วันสําหรับ expected 
multiple birth) และ 56 วัน หลังจากการคลอดบุตร การจายประโยชนทดแทนจะสิ้นสุดลงหรือ

                                                        
80  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2550).  รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย.  หนา 4-62-4-64. 
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ลดลงบางสวนถาผูเปนมารดาไดรับคาจางหรือประโยชนทดแทนการเจ็บปวยเปนเงินสด และเงิน
สงเคราะหการคลอดบุตร (Birth grant) เหมาจายเปนเงิน 300,000 เยน81 
 สําหรับสิทธิประโยชนตางๆ จะไดรับในอัตราหรือจํานวนที่กําหนด (บางกรณี
กําหนดใหมีสวนรวมในการจายเงิน (cost-sharing) ตามสัดสวนที่กําหนด) จากระบบประกัน
สุขภาพของภาครัฐมีดังนี้ 

(1)  คารักษาพยาบาลจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บที่ไมไดเกิดจากการทํางาน 
(2)  คาใชจายสําหรับอาหารในระหวางการรักษาพยาบาล 
(3)  คาพาหนะในการเดินทางเมื่อเจ็บปวยหรือบาดเจ็บไมสามารถเดินได 
(4)  เบี้ยเล้ียงสําหรับการขาดรายไดจากการทํางานในระหวางเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ 
(5)  เบี้ยเล้ียงสําหรับการขาดรายไดจากการทํางานในระหวางการคลอดบุตร 
(6)  คาใชจายในการคลอดภายหลังการตั้งครรภ 4 เดือน รวมถึงกรณีแทงบุตร 
(7)  คาใชจายในงานพิธีศพ 

 
3.4   กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภในประเทศสิงคโปร 

รัฐบาลสิงคโปรโดยกระทรวงกําลังแรงงาน (The Ministry of Manpower) มีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการ ควบคุมและคุมครองการจางแรงงานไดคํานึงถึง
สภาพการจางงานและการแขงขันในตลาดแรงงานของสิงคโปรซ่ึงทั้งฝายนายจางและลูกจางตางก็มี
อํานาจในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับสภาพการวาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการ   
ตาง ๆ ที่จะไดรับจากการทํางาน รัฐบาลสิงคโปรจึงมุงเปาหมายการคุมครองดานสวัสดิการแรงงาน
ไปยังกลุมลูกจาง (Employee) ที่มีรายไดนอยและ/หรือคนทํางาน (Worker) ที่ตองใชกําลังในการ
ทํางานซึ่งไดรับคาตอบแทนในการทํางานไมสูงนัก เพื่อใหกลุมลูกจางและคนทํางานดังกลาวซ่ึง
เปนกลุมแรงงานที่มีอํานาจตอรองนอยในตลาดแรงงานไดรับความมั่นคงและมีหลักประกัน
พอสมควรในระหวางการทํางานหรือในชวงไมมีงานทํา เพื่อทําใหลูกจางและ/หรือคนทํางานและ
ครอบครัวสามารถดํารงชีพตามความจําเปนพื้นฐาน และใหการสนับสนุนและชวยเหลือลูกจางที่มี
บุตรเพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มประชากรของประเทศ 
 การใหความคุมครองแรงงานในการจัดใหมีสวัสดิการแรงงานแกลูกจางและคนทํางาน
ของสิงคโปร มีแนวทางและหลักการการคุมครองเกี่ยวกับวันหยุด วันลา และสวัสดิการแรงงาน 
 

                                                        
81  ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล.  เลมเดิม.  หนา 28. 
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พื้นฐานเกี่ยวกับการทํางาน มีพระราชบัญญัติการจางงาน (The Employment Act)82 โดยมีการ
กําหนดมาตรการคุมครองแรงงานโดยทั่วไปและกําหนดใหนายจางจัดใหมีสวัสดิการแรงงานแก
ลูกจาง (Employee) ของกิจการ รวมถึงคนทํางาน (Worker) ซ่ึงทํางานใหตามสัญญาวาจางใหทํางาน 
(Contract of Service) ที่มีอยูกับนายจางดวย แตไมรวมถึง (1) บุคคลที่ถูกวาจางใหทํางานใน
ตําแหนงงานที่เกี่ยวกับการจัดการ และการบริหาร หรือการรักษาความลับ (2) คนทํางานประมง    
(3) คนทํางานบาน และ (4) บุคคลที่ถูกวาจางโดยรัฐบาลหรือคณะบริหารที่จัดตั้งตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย อยางไรก็ดี สวัสดิการแรงงานพื้นฐานที่นายจางตองจัดใหแกลูกจางและ/หรือ
คนทํางานตามกฎหมาย The Employment Act ไดแก วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดพักผอน
ประจําป การลาปวย การลาคลอดบุตร การจัดใหมีน้ําสะอาด หองน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวก    
ที่จําเปน การจายสิทธิประโยชนกรณีปดกิจการ เปนตน มิไดใชบังคับกับลูกจางทุกคน แตบังคับใช
กับกรณี (1) การวาจางคนทํางาน (Worker) (ผูซ่ึงทํางานโดยใชกําลังในการทํางาน) ทุกคนโดย     
ไมคํานึงวาไดรับคาจางเทาใดในแตละเดือน และ (2) การวาจางลูกจาง (Employee) ซ่ึงไดรับคาจาง
ไมเกิน 1,600 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน (ประมาณ 37,000 บาท) เทานั้น สําหรับลูกจางที่ไดรับ
คาจางสูงกวา 1,600 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน กฎหมายไมไดกําหนดบังคับใหนายจางตองจัด
สวัสดิการแรงงานดังกลาว แตขึ้นอยูกับการเจรจาและตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง พอสรุป
หลักการและสาระสําคัญไดดังนี้ 

3.4.1  สิทธิของลูกจางหญิงมีครรภที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
 1) ระยะเวลาที่กฎหมายหามนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทํางาน 
  ตามพระราชบัญญัติการจางงานประเทศสิงคโปร ค.ศ. 1981 สวนที่ 4  มาตรา 3783 
มิไดกําหนดใหความคุมครองแกลูกจางหญิงมีครรภไวเปนการเฉพาะ กลาวคือกฎหมายกําหนดให
ลูกจางหญิงสามารถทํางานในระหวางเวลากลางคืน  คือตั้งแตเวลา  23.00 นาฬิกา  ถึงเวลา           
06.00 นาฬิกา ในตอนเชาของวันถัดมาได แตลูกจางหญิงมีครรภหามมิใหทํางานในเวลากลางคืน 
นอกจากลูกจางหญิงจะไดรับความยินยอมโดยการเขียนเปนลายลักษณอักษรจากแพทย 
 
 
 
 

                                                        
82  The Employment Act from http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/3210/64799/ 

E81SGP01.htm (สืบคน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551). 
83  The Employment Act. Part 4 Article 37. 
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 2) หามนายจางเลิกจางลูกจางหญิงมีครรภ 
  ตามพระราชบัญญัติการจางงานประเทศสิงคโปร ค.ศ. 1981 สวนที่ 9  มาตรา 8184 
กําหนดใหความคุมครองแกลูกจางหญิงวานายจางไมสามารถสิ้นสุดการทํางานของลูกจางหญิงที่อยู
ในระหวางชวงเวลาของการลาคลอดได 
 3)  การคุมครองลูกจางหญิงหลังคลอดบุตร 
  ตามพระราชบัญญัติการจางงานประเทศสิงคโปร ค.ศ. 1981 สวนที่ 9  มาตรา 8285 
ไดใหความคุมครองแกลูกจางหญิงวา หามนายจางที่รูอยูแลวจางลูกจางหญิงใหทํางานในชวง
ระยะเวลา   4 สัปดาห หลังจากคลอดบุตร 

3.4.2  การลาคลอดบุตร (Maternity Leave) 
 1) ลูกจางหญิงทุกคนมีสิทธิลาคลอดได 12 สัปดาห (4 สัปดาหกอนการคลอดบุตรและ   
8 สัปดาหหลังการคลอดบุตร)86 
 2) ลูกจางที่ทํางานมาแลว 180 วันกอนวันคลอด และไดแจงใหนายจางทราบอยางนอย   
1 สัปดาหกอนการลาเพื่อคลอดบุตร และมีบุตรนอยกวา 2 คนในเวลาคลอด (ยกเวนมีบุตรแฝดใน
ครั้งแรก) นายจางตองจายคาจางในชวงการลาคลอดเปนเวลา 8 สัปดาห (สําหรับ 4 สัปดาหหลัง
ขึ้นอยูกับการตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง) 
 3)  ลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิไดรับอัตราคาจางในระหวางลาคลอด ดังนี้ คือ 
  อัตราคาจางที่ไดรับในระหวางชวงเวลาที่ลาคลอดใหจายทุกวันที่ไดใชสิทธิในการ
ลาคลอด โดยรวมวันหยุดที่มีในระหวางชวงเวลาดังกลาวดวย87 
  โดยอัตราการจายคาจางระหวางชวงเวลาที่ลาคลอด คือ ลูกจางที่ทํางานเปนรายเดือน
จะไดรับคาจางตามอัตราเงินเดือนที่ไดรับตามปกติ สวนลูกจางที่ทํางานรายวันก็จะไดรับคาจาง
ระหวางระยะเวลาในการใชสิทธิพิเศษนี้เชนกัน 
  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวา ลูกจางหญิงหลังจากยื่นหนังสือบอกกลาวและไดรับ
อนุญาตใหหยุดงานในกําหนดของการลาคลอดบุตร และไดตายจากสาเหตุใดๆ กอนที่จะคลอดบุตร 
นายจางจะตองจายคาจางใหแกบุคคลที่หญิงไดแตงตั้งไว ถาไมมีบุคคลดังกลาวใหจายยังผูสืบ 
สันดานของหญิง โดยอัตราคาจางที่จายนั้นใหนับจากวันสุดทายที่ลูกจางหญิงไดทํางานจนถึงวัน
กอนที่ลูกจางหญิงตาย 

                                                        
84  The Employment Act. Part IX Article 81. 
85  The Employment Act. Part IX Article 82. 
86  The Employment Act. Part IX Article 76.  
87  The Employment Act. Part IX Article 77. 
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  หรือถาลูกจางหญิงตายเนื่องจากสาเหตุใด ๆ หรือหลังจากวันที่คลอดบุตรและกอนที่
จะไดจายคาใชจายซ่ึงลูกจางหญิงมีสิทธิที่จะไดรับ นายจางจะตองจายใหบุคคลที่หญิงไดแตงตั้ง 
หรือถาไมมีบุคคลเชนนั้นใหจายแกผูสืบสันดาน โดยอัตราที่จายนั้นใหนับระยะเวลาเริ่มลาจนถึง
วันที่คลอดบุตรและระยะเวลาหลังจากคลอดบุตรจนถึงวันกอนที่ลูกจางหญิงตาย88 
  และถาปรากฏวาลูกจางหญิงทํางานใหกับนายจางคนอื่นหลังจากที่ไดรับอนุญาตให
หยุดงานในระหวางลาคลอด ลูกจางหญิงคนดังกลาวจะถูดตัดสิทธิเรียกรองในเรื่องคาจางที่ลูกจาง
หญิงมีสิทธิจะไดรับและอาจจะถูกไลออกจากงานก็ได89 
  นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดวาในกรณีที่มีการลาคลอดครั้งหนึ่งๆ ลูกจางหญงิไมมี
สิทธิที่จะไดรับคาจางในระหวางที่ใชสิทธิลาคลอดจากนายจางคนอื่น ๆ อีก90  
 4) ลูกจางหญิงที่คลอดบุตรมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการเลี้ยงดูบุตรจากภาครัฐอีกตาม
กฎหมาย The Children Development Co-Savings Act 

3.4.3  การลาเพื่อดูแลบุตร (Childcare Leave) 
 ลูกจางที่มีบุตร (รวมบุตรบุญธรรม และบุตรของคูสมรส) อายุไมเกิน 7 ป และทํางาน
มาแลว 3 เดือน มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรได 2 วันตอปโดยไดรับคาจาง โดยไมคํานึงวามีบุตรกี่คน 
อยางไรก็ตาม เมื่อนับรวมวันลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน 14 วันสําหรับบุตรแตละคน 

3.4.4  การคุมครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับการมีบุตร 
ในป พ.ศ.  2547 รัฐบาลสิงคโปรไดกําหนดใหสวัสดิการแรงงานเปนพิเศษที่เอื้อ

ประโยชนแกลูกจางหญิงในการมีบุตร91 โดยมีการแกไขกฎหมาย The Children Development    
Co-Savings Act เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมใหมีการเพิ่ม
จํานวนประชากรของประเทศ โดยการขยายระยะเวลาการลาคลอดบุตรและการใหเงินชวยเหลือ
การคลอดบุตรและการเลี้ยงดูบุตร ภายใตหลักเกณฑและขอกําหนดที่สําคัญ ดังนี้ 

1)  มีการขยายระยะเวลาการลาคลอดของลูกจางหญิงจากเดิมที่กําหนดไว 8 สัปดาหเปน 
12 สัปดาห 

2) รัฐบาลจะจายเงินเพื่อชวยเหลือการตั้งครรภและเลี้ยงดูบุตรสําหรับการลาคลอดใน
สัปดาหที่ 9 ถึงสัปดาหที่ 12 ใหแกลูกจาง แตไมเกิน 10,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 230,000 

                                                        
88  The Employment Act. Part IX Article 79. 
89  The Employment Act. Part IX Article 83. 
90  The Employment Act. Part IX Article 85. 
91  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2550).  รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย. หนา 4-79. 
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บาท) ตอการคลอดบุตร สําหรับการคลอดบุตรคนที่ 1 และ 2   (ในระหวางสัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาห  
ที่ 8 นายจางเปนผูจายเงินระหวางการลาคลอดตามกฎหมาย The Employment Act) 

3) รัฐบาลจะจายเงินเพื่อชวยเหลือการตั้งครรภและเลี้ยงดูบุตร สําหรับการลาคลอดเปน
ระยะเวลา 12 สัปดาห แตไมเกิน 30,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 690,000 บาท) ตอการคลอด
บุตร สําหรับการคลอดบุตรคนที่ 3 และ 4 

4) การใหความชวยเหลือเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรจากทางรัฐดังกลาวมีเงื่อนไขวา 
  4.1) ตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายและเปนพลเมืองสิงคโปรโดยการเกิด 
  4.2) ตองเปนบุตรของลูกจางที่เกิดจํานวน 4 คนแรกติดตอกัน และ 
  4 .3) ลูกจางไดทํางานใหแกนายจางติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 180 วันกอนการ

คลอดบุตร 
 
3.5   มาตรฐานการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศ (ILO) 
 3.5.1 อนุสัญญาฉบับที่ 103 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ.1952 (C 103 Maternity 
Protection Convention   (Revised), 1952)92 
 1) ขอบเขตการบังคับใช 
  วัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ใหใชกับผูหญิงที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมทุก
ประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร  การตอเรือ การขนสงสินคาโดยทางรถ  ทางเรือ  ทางรถไฟ  
ทางเครื่องบิน  การผลิตและการสงกระแสไฟฟา  งานดานเกษตรกรรม  งานบริการสาธารณะทุก
ประเภท  งานบันเทิงตางๆ เปนตน รวมทั้งผูหญิงที่รับงานไปทําที่บาน  และผูหญิงที่รับจางทํางาน
บาน  โดยไมคํานึงถึงอายุ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  ไมวาจะแตงงานหรือไม  ในกรณีที่ไมแนใจวา
งานชนิดนั้นอยูในความครอบครองของอนุสัญญาฉบับนี้หรือไม  ใหเจาหนาที่เกี่ยวของเปนผูตัดสิน  
หลังจากที่ไดมีการปรึกษากับตัวแทนขององคกรลูกจางและนายจางแลว 
 2) การลาพักคลอด 
  ผูหญิงทุกคนที่อยูภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ไดรับสิทธิลาพักคลอดอยางนอยที่สุด 12 
สัปดาห  ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาในการลาพักคลอดที่เปนภาคบังคับ  ระยะเวลาในการลาพักหลังคลอด
นี้อาจจะถูกสั่งการโดยกฎหมายแหงชาติหรือบทบัญญัติอ่ืนๆ แตทุกคนตองไดสิทธิลาพักคลอดอยาง
นอยที่สุด 6 สัปดาห  สวนที่เหลือของระยะเวลาในการลาพักคลอดอาจจะนํามาเปนการพักกอน

                                                        
92  อุษพร  ชวลิตนิธิกุล,  เนตรทราย  รุงเรืองธรรม  และฟาริดา  อิบราฮิม.  (2539).  “การสํารวจอาการปวด

หลัง จากการปฏิบัติวิชาชีพของพยาบาลไทย”.  วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม.  หนา 57-66. 
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คลอดหรือตอจากการสิ้นสุดการลาพักคลอดท่ีเปนภาคบังคับก็ได ลูกจางหญิงตองนําใบรับรอง
แพทยหรือใบรับรองอื่นที่เหมาะสมที่ไดกําหนดวันที่คาดวาจะครบกําหนดคลอดมาแสดงตอ
นายจาง การลาพักกอนคลอดอาจจะถูกขยายได  เนื่องจากวันที่คลอดจริงลาชากวาวันที่คาดวาจะ
คลอดหรือในกรณีที่มารดาเจ็บปวยเนื่องจากการตั้งครรภ และระยะเวลาในการลาพกัหลังคลอดกจ็ะไม
ถูกลดลง  ในกรณีที่มารดาเจ็บปวยเนื่องจากการคลอด ลูกจางหญิงมีสิทธิที่จะไดรับการขยายวันลา
พักหลังคลอด ซ่ึงระยะเวลาสูงสุดถูกกําหนดโดยเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบ 
 3)  การใหนมบุตร 
  ผูหญิงหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งครั้งหรือมากกวาหนึ่งครั้งในการพักเพื่อดูแลและใหนม
บุตร  ระยะเวลาความถี่ของการพักขึ้นอยูกับกฎหมายหรือขอบังคับ  เวลาพักนี้จะถูกนับเปนเวลา
ทํางานและไดรับคาตอบแทน 
 4) การคุมครองการจางงาน 
  การใหลูกจางหญิงออกจากงานเนื่องจากการลาพักคลอดถือวาเปนการผิดกฎหมาย 

3.5.2 ขอแนะที่ 95 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 1952 (R95 Maternity Protection 
Recommendation, 1952)93 
 ขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศมีที่มาเชนเดียวกับอนุสัญญา แตไมมี 
ขอผูกพันบังคับเชนเดียวกับอนุสัญญา ในกรณีที่ประเทศสมาชิกรับเอาขอแนะไวก็ตองรายงานให
ผูอํานวยการขององคการทราบถึงกฎหมายภายในและวิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับขอแนะนั้นๆ 
มาตรฐานแรงงานในเรื่อง ขอแนะนั้น มักจะเปนเรื่องการเพิ่มเติมอนุสัญญาในรายละเอียดในการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญา หรือเปนเรื่องซึ่งที่ประชุมเห็นวายังไมถึงเวลาที่จะกําหนดเปนอนุสัญญา ก็อาจ
กําหนดใหเปนขอแนะแทน แตขอแนะก็ถือเปนมาตรฐานแรงงานอยางหนึ่งที่ชวยใหรัฐสมาชิกมี
มาตรฐานแรงงานในแนวเดียวกัน และเปนแนวทางในการบริหารแรงงานของประเทศสมาชิกตอไป 
 ขอเสนอแนะฉบับนี้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะแนวทางใหประเทศภาคี
ของอนุสัญญาฉบับที่ 103 สามารถกําหนดรายละเอียดของพันธกรณีใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ระบุ
ไวในอนุสัญญาได 
 1) การลาพักคลอด 
  ประเทศสมาชิกที่สามารถปฏิบัติไดและมีความจําเปนตอสุขภาพของผูหญิง  ควรจะ
ขยายระยะเวลาของการลาพักคลอดตามอนุสัญญาวาดวยคุมครองมารดาเปน 14 สัปดาห ผูบริหาร
ควรจะมีอํานาจในการพิจารณาขยายการลาพักคลอดเปนรายบุคคล โดยอาศัยใบรับรองแพทย เปน
หลักเกณฑในการขยายเวลาในการลาพักคลอด 

                                                        
93  อุษพร  ชวลิตนิธิกุล,  เนตรทราย  รุงเรืองธรรม  และฟาริดา  อิบราฮิม.  เลมเดิม. 
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                  2) การใหนมบุตร 
  เวลาในการหยุดพักงานโดยรวมเพื่อใหนมแมควรจะถูกขยายออกเปนอยางนอย 
ที่สุดหนึ่งชั่วโมงครึ่งระหวางการทํางานในแตละวัน  การกําหนดความถี่ และความยาวของการ 
พักเพื่อใหนมบุตรควรจะระบุไวในใบรับรองแพทยหรือใบรับรองอื่นที่เหมาะสม ในสถาน
ประกอบการหรือสถานที่ทํางานควรจะจัดใหมีสถานที่ที่อยูใกลกับที่ทํางานเพื่อใหนมบุตรหรือ 
ดูแลทารก พรอมทั้งมีอุปกรณในการใหนมบุตรที่มีความสะอาดถูกสุขอนามัย และควรจะมี
เจาหนาที่ที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมในการดูแลเด็ก 
 3) การคุมครองสุขภาพ 
  หญิงตั้งครรภหรือใหนมบุตรควรจะถูกหามไมใหทํางานกลางคืน  ทํางานลวงเวลา 
และควรจะมีการวางแผนเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางานเพื่อใหหญิงตั้งครรภหรือใหนมบุตร  สามารถ
พักผอนไดเพียงพอ  การทํางานที่มีความเสี่ยงหรืออาจจะมีความเสี่ยงหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของมารดาและทารก เชน การที่ตองยก  ดึง  ลากของที่มีน้ําหนักมาก  การทํางานที่กอใหเกิดความ 
เครียดทางกายเกินควร  รวมถึงการยืนเปนเวลานาน  การทํางานที่ตองการความสมดุลของรางกาย
เปนพิเศษ  การทํางานกับเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน เปนตน ควรจะถูกหามในระหวาง
ตั้งครรภและจนกระทั่งอยางนอยที่สุดสามเดือนหลังจากคลอดและอาจจะมากกวานั้น  ถาลูกจาง
หญิงนั้นตองใหนมบุตร  ลูกจางหญิงที่ตองทํางานสัมผัสกับความเสี่ยงเหลานี้ควรจะไดรับสิทธิให
ยายไปทํางานอื่นที่ไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของเธอโดยไดรับคาตอบแทน  สิทธิในการยาย
งานนี้ควรจะมีเหตุผลทางการแพทยที่เหมาะสมเปนรายๆ ไป  เชน ธรรมชาติของงานนี้ทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพของมารดาและทารกได  เปนตน 
 4)  การคุมครองการจางงาน 
  ในหนวยงานที่สามารถปฏิบัติได  ระยะเวลากอนคลอดและหลังคลอดที่ไดรับการ
คุมครองจากการใหออกตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมารดาจะถูกขยายออกโดยใหเร่ิมจากวนัที่
นายจางไดรับการแจงผลการตั้งครรภของลูกจางหญิงจากใบรับรองแพทยจนกระทั่งอยางนอยที่สุด        
หนึ่งเดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาลาพักคลอด ยกเวนในกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ตองถูกใหออก   
จากงาน เชน ลูกจางหญิงมีความผิดรายแรง  สถานประกอบการนั้นปดกิจการหรือการสิ้นสุดสัญญา
การจางงาน เปนตน  ในระหวางที่ลูกจางไมออกจากงานตามกฎหมายทั้งกอนและหลังคลอด       
ควรจะไดรับสิทธิที่กลับมาทํางานเดิมหรืองานที่มีการจายคาตอบแทนเทาเทียมกันกับงานเดิมเมื่อ
กลับมาทํางาน 
  กลาวโดยสรุป อนุสัญญาฉบับที่ 103 ป ค.ศ. 1952  และขอแนะที่ 95  วาดวยการให
ความคุมครองมารดานี้เปนมาตรฐานในการใหความคุมครองมารดาทั้งในระยะกอนและหลังคลอด  
โดยมีขอบเขตการบังคับใชกับผูหญิงในงานทุกประเภท  เพื่อใหไดรับสิทธิในการพักคลอดอยาง
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นอย 12 สัปดาห สิทธิหยุดพักระหวางทํางานเพื่อใหนมบุตร ใหความคุมครองดานสุขภาพและการ
คุมครองการจางงาน  เพื่อใหลูกจางหญิง มีครรภมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.5.3 อนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ.2000 (C 183 Maternity 
Protection Convention 2000) 

ในป พ.ศ. 2543 (2000) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองหญิงมารดาไดรับการแกไข       
อีกครั้ง94 โดยองคการแรงงานระหวางประเทศไดทําการแกไขปรับปรุงอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองหญิงมารดาหรือ Maternity Protection Convention 1952 และนํามาประกาศใชเปน
กฎระเบียบใหมในป 2002 โดยจากการประชุมครั้งที่ 88 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2002 ระบุ
วัตถุประสงคของการปรับปรุง คือ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีในสถานประกอบการ เพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของแมและเด็ก และตระหนักถึงความหลากหลายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก ตลอดจนความหลากหลายของสถานประกอบการตางๆ 
รวมทั้งการพัฒนาการคุมครองความเปนมารดา ตามบทบัญญัติและการบังคับใชกฎหมายใน
ประเทศตางๆ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้95 
 กรอบ/ขอบเขต 
 มาตรา 1 
 ภายใตวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ สตรี หมายถึง บุคคลเพศหญิงทุกคนโดยไมมีการ
เลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งส้ิน และ เด็ก หมายถึง เด็กทุกคน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งส้ิน 
 มาตรา 2 
 1.  อนุสัญญานี้ใชบังคับครอบคลุมถึงคนงานสตรีทุกคนที่ทํางานโดยการวาจาง รวมถึง
ผูประกอบอาชีพอิสระดวย 
 2.  อยางไรก็ตามประเทศสมาชิกที่รับรองอนุสัญญานี้ (ภายหลังการปรึกษากับผูแทน
องคกร นายจาง และผูแทนองคกรของคนงานที่เกี่ยวของ) อาจกําหนดขอยกเวน การบังคับใชของ
อนุสัญญาในสวนที่เกี่ยวกับประเภทของคนงานใหไมอยูในขายการบังคับโดยกฎหมาย ทั้งนี้ให
คํานึงถึงปญหาเฉพาะดานที่อาจจะเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย 
 3.  ประเทศสมาชิกที่ดําเนินการวรรคกอน ใหสงรายงานครั้งแรกของการประยุกตใช
อนุสัญญาตามมาตรา 22 ของธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศ โดยใหระบุประเภทของ
คนงานที่ไมอยูขายการบังคับ พรอมแสดงเหตุผลและในรายงานครั้งตอๆ ไป ใหประเทศสมาชิก
อธิบายแสดงใหเห็นความกาวหนาในการขยายการคุมครองใหเปนไปตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ 

                                                        
94  ปารีณา ศรีวนิชย.  (2550).  สิทธิของแมทํางานกับการเล้ียงลูกดวยนมแม.  หนา 7-8.  
95  http://www.ilo.org (สืบคนวันที่ 13 มีนาคม 2551). 
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การคุมครองสุขภาพ 
มาตรา 3 ประเทศสมาชิกตางๆ ภายหลังจากการปรึกษากับผูแทนองคการนายจาง และ

ผูแทนขององคการคนงานแลวใหกําหนด/ออกมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองไมใหสตรีตั้งครรภ หรือ 
อยูในชวงการใหนมแกบุตร ตองทํางานที่เปนอันตรายตอสุขภาพของแมและเด็ก หรือเปนงาน 
ที่จะกอใหเกิดการเสี่ยงภัยตอสุขภาพของคนงานสตรีและบุตร 

การลาคลอด 
มาตรา 4 

 1.  สตรีที่อยูในบังคับของอนุสัญญานี้ ไดรับสิทธิในการลาคลอดไมนอยกวา 14 
สัปดาห โดยใชใบรับรองแพทย หรือใบรับรองอื่นที่เหมาะสมตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือแนว
ปฏิบัติของรัฐ ในกําหนดวัน เวลาคลอด 
 2.  ใหประเทศสมาชิกประกาศใชระยะเวลาการไดสิทธิลาคลอดตามวรรคกอน
ตลอดจนบังคับ และใหเปนไปตามที่ไดใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ไว 
 3.  ประเทศสมาชิกอาจแจงตอผูอํานวยการสํานักงานองคการแรงงานระหวางประเทศ 
ถึงการขอขยายระยะเวลาการใหสิทธิลาคลอด 
 4.  เพื่อเปนการคุมครองสุขภาพของแมและเด็ก ระยะเวลาที่ใหสิทธิลาคลอดให
ครอบคลุม นับรวมถึง 6 สัปดาหหลังการคลอดบุตรดวยและใหถือเปนเกณฑบังคับหามนอยกวานี้ 
เวนแตเปนไปตามขอตกลงระดับชาติระหวางรัฐบาลกับผูแทนองคกรของนายจาง และคนงาน 
 5.  การลาคลอดในสวนที่เปนวันลากอนคลอดนั้นอาจจะขยายไดตามระยะเวลาที่
เหล่ือมกันจริงระหวางเวลาที่คาดวาจะเปนวันคลอดกับวันที่คลอดจริง ทั้งนี้ จะตองไมไปกระทบ
จํานวนวันลาคลอดของเกณฑบังคับหลังการคลอด 

การลาในกรณีเจ็บปวยหรือโรคแทรกซอน 
มาตรา 5 
ในกรณีที่เจ็บปวย หรือ มีโรคแทรกซอนที่เส่ียงตอการมีครรภ หรือการคลอดบุตร ให

ลาไดทั้งกอนและหลังระยะเวลาลาคลอดบุตร ระยะเวลาของการลาดังกลาว อาจกําหนดตาม
บทบัญญัติกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของแตละประเทศ 

สิทธิประโยชน 
มาตรา 6 

 1. สิทธิประโยชนที่ตอบแทนเปนเงินสด ใหกําหนดใหเปนไปตามบทบัญญัติกฎหมาย
และกฎระเบียบ หรือในรูปแบบอื่นตามแนวปฏิบัติของประเทศ เพื่อใหสตรีไดลาหยุด ตามมาตรา 4 
หรือ มาตรา 5 
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 2.  สิทธิประโยชนที่ตอบแทนเปนเงินสดใหอยูในระดับที่ทําใหสตรีนั้น สามารถดูแล
ตัวเองและลูกโดยมีอนามัยในระดับพอเหมาะและมีมาตรฐานการดํารงชีพที่เหมาะสม 
 3.  สิทธิประโยชนที่ตอบแทนเปนเงินสดที่จายภายใตของกฎหมายของประเทศหรือแนว
ปฏิบัติของประเทศนั้นๆ  ตามมาตรา 4 ใหใชรายไดที่เคยไดรับเปนฐานการคํานวณ โดยใหไดรับ 
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของรายไดที่เคยไดรับ หรือรายไดที่นํามาใชคํานวณผลประโยชนตอบแทน 
 4.  ในกรณีที่การคํานวณสิทธิประโยชนที่ตอบแทนเปนเงินสด ภายใตกฎหมายประเทศ 
หรือ แนวปฏิบัติวิธีการของประเทศนั้นๆ ใชวิธีอ่ืนในการกําหนดสิทธิประโยชนที่ตอบแทนเปน
เงินสดกรณีลาหยุดตามมาตรา 4 จํานวนสิทธิประโยชนที่ไดรับตองเทากับอัตราเฉลี่ยที่คํานวณได 
ตามเกณฑในวรรคกอน 
 5. ประเทศสมาชิกทุกประเทศ ตองกําหนดเงื่อนไขในการจายสิทธิประโยชนที่       
ตอบแทนเปนเงินสด โดยใหคนงานสตรีสวนใหญที่ไดรับการคุมครองตามอนุสัญญาฉบับนี้มีความ
พึงพอใจตอเงื่อนไขดังกลาว 
 6. ในกรณีที่สตรีคนใดขาดเงื่อนไขที่จะไดรับสิทธิประโยชนตอบแทนเปนเงินสดตาม
หลักเกณฑ หรือกฎหมายของประเทศนั้นๆ หรือในรูปแบบอื่นตามแนวที่ถือปฏิบัติอยูในประเทศ
นั้น ๆ ใหคนงานสตรีนั้นไดรับสิทธิประโยชนอยางพอเพียงจากกองทุนชวยเหลือทางสังคมตาม
ระเบียบการการใหความชวยเหลือที่กําหนดไว 
 7.  สิทธิทางการแพทยที่ใหแกสตรีและบุตรนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศ 
หรือ กฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติของประเทศนั้นๆ  สิทธิทางการแพทย ใหรวมถึงระยะกอนคลอด  
ชวงการคลอดบุตร และการรักษาพยาบาลภายหลังคลอด โดยใหนับรวมถึงในกรณีที่จําเปนตองเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลดวย 
 8.  เพื่อการคุมครองสถานภาพของสตรีในตลาดแรงงาน สิทธิประโยชนตางๆ สืบเนื่อง
จากการลาหยุด ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 นั้น ใหจัดใหแกสตรีผานระบบประกันสังคมภาคบังคับ 
หรือ กองทุนของรัฐ หรือ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือ แนวปฏิบัติของประเทศ นายจาง      
รายหนึ่งๆ ตองแบกรับภาระใดๆ โดยตรง เชน การจาย สิทธิประโยชนที่ตอบแทนเปนเงินสดใหกับ
ลูกจางสตรีที่เขาหรือเธอเปนนายจางอยูนั้นเวนแตมีขอตกลงไวเปนการเฉพาะ หรือ เวนแต 
  (ก) กรณีไดกําหนดไวในกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของประเทศกอนวันที่องคการ
แรงงานระหวางประเทศใหการรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ หรือ 
  (ข) มีการทําขอตกลงระดับชาติไวระหวางรัฐบาลกับผูแทนขององคกรนายจางและ
คนงาน 
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มาตรา 7 
 1. ประเทศสมาชิกที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจ และระบบประกันสังคมยังไมเขมแข็งพอ 
ที่ถือปฏิบัติตามวรรค 3 และวรรค 4 ของมาตรา 6 นั้น ใหจายสิทธิประโยชนที่ตอบแทนเปนเงินสด
ในอัตราที่ไมต่ํากวาที่จายในกรณีเจ็บปวย หรือทุพพลภาพชั่วคราวตามกฎหมาย และ กฎระเบียบ
ของประเทศนั้นๆ 
 2. ประเทศสมาชิกที่สามารถปฏิบัติไดตามที่บัญญัติไวในวรรคกอน ใหอธิบายเหตุผล 
และกําหนดอัตราสิทธิประโยชนที่ตอบแทนเปนเงินสด ในรายงานครั้งแรกของการบังคับใช
อนุสัญญานี้ตามมาตรา 22 ของธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศในการรายงานฉบับตอๆ มา 
ใหประเทศสมาชิกอธิบายถึงมาตรการ แนวทาง ขอคิดเห็นในการจายสิทธิประโยชนในอัตราที่เพิ่มขึ้น 

การคุมครองการจางงานและการไมเลือกปฏิบัติ 
มาตรา 8  

 1. ใหถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ถานายจางคนใดเลิกจางคนงานสตรีในระหวาง
การตั้งครรภ หรือลาหยุดตามมาตรา 4 หรือ มาตรา 5 หรือในระหวางที่กลับเขามาทํางาน ทั้งนี้ให
กําหนดไวในกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ ยกเวนกรณี ที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ 
หรือการคลอด หรือสืบเนื่องจากการคลอด หรือการใหนมบุตร คาใชจาย ภาระในการพิสูจน 
ขอเท็จจริงเหลานี้ ใหเปนหนาที่ของนายจาง 
 2.  คนงานสตรีทุกคนใหไดรับสิทธิในการกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิม หรือเทียบเทา 
และไดรับอัตราคาจางเทาเดิม ภายหลังเสร็จสิ้นระยะเวลาการลาคลอด 

มาตรา 9 
 1.  ประเทศสมาชิกทุกประเทศตองกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อมิใหการตั้งครรภ 
เปนสาเหตุแหงการเลือกปฏิบัติในการจางงาน รวมทั้งไมขัดแยงกับบทบัญญัติในวรรคแรกของ
มาตรา 2 ในการมีงานทํา 
 2. มาตรการที่บัญญัติไวในวรรคกอน ใหนับรวมถึงการหามมิใหมีการตรวจการ
ตั้งครรภ หรือ การแสดงใบรับรองแพทยของผลการตรวจดังกลาว ในการยื่นสมัครงานของสตรี   
ใด ๆ เวนแตมีกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ ของประเทศนั้น ๆ กําหนดประเภทของงานไวเปน        
การเฉพาะ กลาวคือ 
  (ก) การหาม หรือ จํากัด สตรีมีครรภ หรือ ระหวางใหนมบุตร นั้น เปนไปภายใต
กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ 
  (ข) ในกรณี ที่เปนที่ยอมรับ วาเปนงานเสี่ยงหรืองานอันตรายตออนามัยของแมและ
เด็ก  แมในระยะใหนมทารก 
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มาตรา 10 
 1.  ใหสตรีตองรับสิทธิในการพักเพื่อใหนมทารกไมนอยกวาวันละ 1 ครั้ง หรือ ในการ
ลดช่ัวโมงการทํางานลง เพื่อใหนมทารก 
 2. ระยะเวลาพักเพื่อใหนมทารก หรือ การลดจํานวนชั่วโมงในแตละวันนั้น การ
กําหนดจํานวนครั้ง และระยะเวลาพักเพื่อใหนมทารก และกระบวนการในการลดจํานวนชั่วโมง
การทํางานนั้น ใหกําหนดไวในกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ระยะเวลาพัก และการ
ลดช่ัวโมงเหลานี้ใหถือเปนชั่วโมงการทํางาน และไดรับคาจาง 

3.5.4   ขอแนะองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 191 ป 2543 วาดวยการคุมครองหญิง

มารดา (R 191 Maternity Protection Convention, 2000) มีสาระสําคัญ ดังนี้96 

“ที่ประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ 
ไดจัดใหมีขึ้น ณ นครเจนีวา โดยคณะประศาสนการของสํานักงานองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ และไดประชุมกันเปนสมัยที่ 88 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  ค.ศ. 2000 และไดรับรอง
ขอเสนอวาดวยการคุมครองความเปนมารดา อันเปนวาระที่ 4 ในระเบียบวาระการประชุมของสมัย
การประชุม และไดพิจารณาใหขอเสนอเหลานี้อยูในรูปของขอเสนอแนะ เพื่อเปนสวนเพิ่มเติมของ
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองหญิงมารดา  ค.ศ. 2000 (ซ่ึงตอจากนี้ไปจะเรียกวา "อนุสัญญา") 

ไดใหการรับรอง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2000 โดยใหเรียกวาขอแนะวาดวยการ
คุมครองความเปนมารดา ป ค.ศ.2000 

การลาคลอด 
 1. (1) ประเทศสมาชิกจะตองพยายามขยายเวลาการลาคลอด ตามมาตรา 4 ของ
อนุสัญญาใหเปนอยางนอย 18 สัปดาห 
   (2) กฎหมายใหดําเนินการขยาย การใหสิทธิลาคลอดแมมีการคลอดบุตรหลายครั้ง 
   (3) การกําหนดมาตรการใหสิทธิแกสตรีในการเลือกวันลาที่ไมอยูในชวงเวลาบังคับ 
เพื่อเลือกกําหนดวันลาดวยตนเองอยางเปนอิสระทั้งในระยะเวลากอน หรือหลังการคลอดบุตร 

สิทธิประโยชน 
 2. ในกรณีที่สามารถปฏิบัติได และไดหารือกับผูแทนขององคกรนายจางและองคกร
ของคนงาน สิทธิประโยชนที่ตอบแทนเปนเงินสดแกสตรีในระหวางการลาคลอด ตามมาตรา 4 
และมาตรา 5 ของอนุสัญญานี้ ใหจายเพิ่มเทากับจํานวนเต็มที่ไดรับอยูกอน หรือเทากับรายไดที่
นํามาคํานวณผลประโยชน 
 

                                                        
96  http://www.ilo.org (สืบคนวันที่ 13 มีนาคม 2551). 
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 3. เพื่อขยายผลประโยชนทางการแพทย ตามมาตรา 6 วรรค 7 ของอนุสัญญา ใหรวมถึง 
  (ก) การใหการรักษาพยาบาลในคลินิก ที่บาน หรือในโรงพยาบาล หรือสถาน 
พยาบาลอื่นๆ ที่จัดตั้งโดยแพทยผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญ 
  (ข) การใหการพยาบาลสตรีมีครรภ โดย หมอตําแย-พยาบาลผดุงครรภ หรือบริการ
สตรีมีครรภอ่ืนๆ  ทั้งที่บาน ในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทยอ่ืนๆ 
  (ค) การดูแลรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทยอ่ืนๆ 
  (ง) ยาและอุปกรณทางการแพทยที่มีความจําเปนตองใชในการตรวจ การวิเคราะห
ตามความเห็นของแพทย หรือ บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ และ 
  (จ) การบริการทางทันตกรรม และการผาตัด 

การคลังของสิทธิประโยชน 
 4.  เงินสมทบตามกฎหมายประกันสังคม ที่ใหผลประโยชนตอบแทนกรณีสตรีมีครรภ 
และการเสียภาษีรายไดเพื่อการเชนเดียวกันนี้ ไมวาจะจายโดยนายจางรวมกับลูกจาง หรือโดยนายจาง
แตผูเดียว ใหเก็บเงินสมทบ หรือ การเก็บภาษีนี้ จากคนงานทั้งชายและหญิง โดยไมคํานึงในทางเพศ 

การคุมครองการจางงานและการไมเลือกปฏิบัติ 
 5. ใหสตรีกลับเขาทํางานในตําแหนงงานเดิม หรือเทียบเทา และไดคาจางในอัตราเดิม 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 5 ของอนุสัญญา ชวงระยะเวลาการลา ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ของ
อนุสัญญาใหถือวาเปนวันเวลาทํางาน 

การคุมครองสุขภาพ 
 6. (1)  ประเทศสมาชิก ตองมีมาตรการในการประเมินระดับความเสี่ยงภัยตอความ
ปลอดภัย และสุขภาพของสตรีมีครรภ หรือ สตรีระยะใหนมทารก ทั้งสตรีและเด็ก ผลของการ
ประเมินใหแจงตอสตรีที่เกี่ยวของ 
   (2) ในทุกสถานการณที่อางถึงในมาตรา 3 ของอนุสัญญา หรือความเสี่ยงภัยที่มี
นัยสําคัญตาม วรรค 1 ขางตนนี้ ใหมีมาตรการตางๆ ตามความเห็นของแพทย หรือการเลือกการ
ทํางานในรูปแบบของ 
   (ก)  การขจัดความเสี่ยงภัยทั้งหลาย 
   (ข)  ปรับสภาพการทํางานใหกับสตรี 
   (ค)  ในกรณีไมอาจปรับสภาพการทํางานใหกับสตรีได ใหยายสตรีนั้นไป
ทํางานในตําแหนงงานอื่นโดยไมสูญเสียรายได หรือ 
   (ง)   ในกรณีที่ไมอาจยายสตรีนั้นไปทํางานในตําแหนงงานอื่นได ใหสตรีนั้นลา
หยุดงานโดยไดรับคาจาง ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือ กฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ ของประเทศ
นั้นๆ 
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  (3)  มาตรการตาม วรรค 2 ให คํานึงถึง 
   (ก)  งานที่ตองตรากตรํา ใหรวมถึงการใชกําลังยกของ การขน การผลักหรือดึง      
วัตถุหนัก 
   (ข)  งานที่สัมผัส สารทางชีวภาพ เคมี และ กายภาพ ที่กอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพ 
   (ค)  งานที่ตองใชสมดุลพิเศษ 
   (ง)  งานที่ทําใหรางกายเมื่อยลา จากสาเหตุของการยืนหรือนั่งเปนเวลานาน หรือ       
มีความรอนสูง หรือ มีการสั่นสะเทือน 
  (4) หามมิให สตรีมีครรภ หรือ สตรีในระยะใหนมทารก ทํางานในเวลากลางคืน    
เมื่อมีใบรับรองแพทยวางานชนิดนั้นไมเหมาะสมตอสตรีมีครรภหรือสตรีในระยะใหนมทารก 
  (5) ใหสงวนงานนั้น หรือ งานที่เทาเทียมกัน ใหแก สตรีในทันที ที่ปลอดภัยสําหรับ
เธอในการกลับเขาทํางาน 
  (6) กรณีจําเปนใหอนุญาตแกสตรีเพื่อลาไปตรวจรางกายเกี่ยวกับการตั้งครรภ 
ภายหลังจากที่แจงใหนายจางทราบ 
 มารดาใหนมทารก 
  7. ความถี่และระยะเวลาพักเพื่อใหนมทารก ใหปรับตามสภาพความจําเปน ตาม
ความเห็นแพทย หรือ ใบรับรองอื่นๆ ที่กําหนดไวในกฎหมาย และแนวปฏิบัติของประเทศนั้นๆ 
 8. การกําหนดระยะเวลาการใหนมทารก อาจนํามานับรวมเวลา เพื่อลดจํานวนชั่วโมง
ทํางานในชวงเวลาเขาทํางาน หรือเวลาเลิกงาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางนายจางและ
สตรีที่เกี่ยวของนั้นๆ 
 9. ใหออกกฎหมาย หรือ บัญญัติ ใหมีการจัดตั้งศูนย-สถานที่เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใหนมทารก โดยใหคํานึงถึงสุขอนามัยไวในสถานประกอบการหรือบริเวณใกลเคียง 

รูปแบบการลาหยุดที่เกี่ยวของ 
 10.  (1) กรณีที่มารดาถึงแกความตายกอน หมดระยะเวลาของการลาหลังคลอด ใหบดิา
ของทารกไดรับสิทธิการลาหยุด เทาจํานวนวันลาของมารดาที่เหลืออยู 
  (2) ในกรณีการเจ็บปวย หรือ เขารับการรักษาในโรงพยาบาลของมารดาภายหลัง
การคลอดบุตร และกอนส้ินระยะเวลาการลาหลังคลอดบุตร และในกรณีที่มารดาไมสามารถเลี้ยง
ทารกได ใหบิดาของทารกไดสิทธิลาหยุดเทากับจํานวนวันลาของมารดาทารกที่เหลืออยู เพื่อไป
เล้ียงดูลูกทารก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติหรือแนวปฏิบัติของประเทศนั้นๆ 
  (3) ใหมารดาหรือบิดาของทารกไดรับสิทธิการลาเพื่อการเลี้ยงดูลูก ภายหลังการ
ส้ินสุดระยะเวลาการลาคลอด 
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   (4)  การกําหนดระยะเวลาการลาเพื่อการเลี้ยงดูลูก หรือสิทธิรูปแบบอื่น รวมทั้ง
การจายคาตอบแทนความเปนพอแม และ การใช หรือ การแบงกระจายการลาเพื่อเล้ียงดูลูกนี้ 
ระหวาง  คูสมรสที่ทํางานอยูนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎหมาย หรือ กฎระเบียบ หรือ โดย
วิธีการอื่นตามแนวทางที่ถือปฏิบัติอยูของประเทศนั้น ๆ 
   (5) กรณีที่กฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ มีกลาวไววาดวยบุตร         
บุญธรรม ใหพอแมบุญธรรมไดรับการคุมครองจากระบบตามที่บัญญัติในอนุสัญญาโดยเฉพาะสวน
ที่เกี่ยวกับการลา, สิทธิประโยชน และการคุมครองการจางงาน”  

สรุปไดวาอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศขางตนนี้
กําหนดใหผูหญิงไดสิทธิลาคลอดนานถึง 14 สัปดาหโดยไดรับคาจาง โดยจะตองมีอยางนอย          
6 สัปดาหที่เปนการลาคลอดภายหลังการคลอดบุตร นอกจากนี้ไดมีคําแนะนําวาควรที่จะขยาย
ระยะเวลาในการคลอดใหไดถึง 18 สัปดาห 

เปนที่นาสังเกตวาอนุสัญญาฉบับที่ 183 นี้ ไมไดกลาวถึงเพียงแตการใหความคุมครอง
หญิงมีครรภหรือหญิงมารดาเทานั้น แตยังไดบัญญัติชัดเจนวา คุมครองถึงหญิงกําลังที่ใหนมลูกดวย 
แตเปนที่นาเสียดายวามีเพียง 11 ประเทศเทานั้น ที่ยินยอมเขาเปนภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้ ในสวน
ของประเทศไทยนั้นไมไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคีในอนุสัญญาทั้งสามฉบับ97 

อยางไรก็ดี แมวาจะมีประเทศในจํานวนนอยที่เขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองหญิงมารดา แตในทางปฏิบัติแลว หลาย ๆ ประเทศที่ไมไดเปนภาคีก็ไดบัญญัติกฎหมายที่
ใหความคุมครองแกหญิงทํางานในระดับที่มากกวาหรือเทาเทียมกับการคุมครองที่กําหนดภายใต
อนุสัญญาปจจุบันมีประเทศตางๆ  ทั่วโลก จํานวน 62 ประเทศ ที่กําหนดใหหญิงทํางานมีสิทธิ 
ลาคลอดเปนระยะเวลาอยางนอย 14 สัปดาห หรือประมาณ 3 เดือนกวาๆ  ตามที่อนุสัญญาฉบับที่ 
183 ป 2543 (2000) กําหนด98 

 
3.6    เปรียบเทียบสิทธิท่ีลูกจางหญิงมีครรภไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
   3.6.1   สิทธิ และหนาที่ของนายจาง ลูกจางเกี่ยวกับการลาคลอดบุตร 
  1) ประเทศไทย 
   ใหสิทธิลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน   
วันลาดังกลาวใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย 
 

                                                        
97  ปารีณา ศรีวนิชย.  เลมเดิม.  หนา 8. 
98  แหลงเดิม.  
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  2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
                      ตัวอยางของกฎหมายในรัฐแคลิฟอรเนียลูกจางหญิงที่ตั้งครรภมีสิทธิลาเกี่ยวกับการ
คลอดบุตรได 4 เดือนโดยสามารถเลือกลากอนหรือหลังการคลอดบุตรอยางไรก็ได ระยะเวลา
ดังกลาวรวมถึงการลาเพราะอาการแพทอง แพทยส่ังใหมีการพักการทํางาน การพักฟนภายหลัง
คลอด หรือเพื่อการรักษาใดๆ  เกี่ยวเนื่องกับการคลอดบุตรดวย 
  3) ประเทศญี่ปุน 
      กฎหมายใหสิทธิลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลา 6 สัปดาหกอนการคลอดบุตร กรณีที่
ตั้งครรภบุตรแฝด มีสิทธิลา 14 สัปดาห และ 8 สัปดาหภายหลังการคลอดบุตร  
  4) ประเทศสิงคโปร 
      กําหนดใหลูกจางหญิงทุกคนมีสิทธิลาคลอดได 12 สัปดาห (4 สัปดาหกอนการ
คลอดบุตรและ 8 สัปดาหหลังการคลอดบุตร) 
  5) อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
    อนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 ไดใหสิทธิแกลูกจาง
หญิงมีครรภไดรับสิทธิในการลาคลอดไมนอยกวา 14 สัปดาห โดยใชใบรับรองแพทย โดย
ระยะเวลาที่ใหสิทธิลาคลอดใหครอบคลุมนับรวมถึง 6 สัปดาหหลังการคลอดบุตรดวย และในกรณี
ที่เจ็บปวย หรือ มีโรคแทรกซอน ที่เสี่ยงตอการมีครรภ หรือการคลอดบุตร โดยมีใบรับรองแพทยจะ
ใหมีการลาเพิ่มขึ้นและขยายระยะเวลาการลาคลอดในกรณีของการคลอดบุตรหลายคนในคราว
เดียวกัน นอกจากนี้ในขอแนะองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 191 ป 2543 วาดวยการ
คุมครองหญิงมารดาก็ใหสิทธิบิดาลาในระยะเวลาที่เหลือในกรณีที่มารดาถึงแกความตายกอนหมด
ระยะเวลาของการลาหลังคลอด ใหบิดาของทารกไดรับสิทธิการลาหยุดเทาจํานวนวันลาของมารดา
ที่เหลืออยู หรือในกรณีการเจ็บปวย หรือ เขารับการรักษาในโรงพยาบาลของมารดาภายหลังการ
คลอดบุตร และ กอนส้ินระยะเวลาการลาหลังคลอดบุตร และในกรณีที่มารดาไมสามารถเลี้ยงทารก
ได ใหบิดาของทารกไดสิทธิลาหยุดเทากับจํานวนวันลาของมารดาทารกที่เหลืออยู เพื่อไปเลี้ยงดู
ทารก 
   กลาวโดยสรุป สิทธิในการลาคลอดบุตรของลูกจางหญิงมีครรภประเทศในกลุม
ศึกษากําหนดระยะเวลาในการลาหยุดเพื่อการเตรียมตัวสําหรับการคลอดบุตร การฟนฟูสภาพ
รางกายภายหลังการคลอดบุตร และการเลี้ยงดูบุตรทารกที่คลอดใหมแตกตางกันออกไประหวาง 
8 สัปดาหถึง 26 สัปดาห ในขณะที่สิทธิในการไดรับคาจางในระหวางการลาคลอดบุตรของลูกจาง 
ก็แตกตางกันออกไปดวย ในขณะที่ประเทศไทยกําหนดใหสิทธิในการลาคลอดไวที่ไมเกิน 90 วัน
โดยมีสิทธิไดรับคาจางไมเกิน 45 วัน แตไมมีบทบัญญัติเร่ืองการบังคับลาหลังคลอดไว 
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  3.6.2  สิทธิในการขอใหนายจางเปลี่ยนงานเปนการชั่วคราว 
 1)  ประเทศไทย 
  กฎหมายใหความคุมครองลูกจางหญิงมีครรภในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมี
ใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปไดใหลูกจาง
นั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และให
นายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น 
 2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  สิทธิดังกลาวถูกกําหนดไวใน The Civil Rights Act 1964 วาถาลูกจางหญิงที่มีครรภ  
ไมสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมไดนายจางจะตองปรับเปลี่ยนงานใหแกลูกจางหญิงที่มีครรภ
ตามความเหมาะสม 
 3) ประเทศญี่ปุน 
  ใหสิทธิแกลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิรองขอใหนายจางเปลี่ยนหนาที่การงานใหแก
ลูกจางหญิงมีครรภไดเชนกัน 
  สําหรับประเทศสิงคโปรและอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
มิไดบัญญัติใหสิทธิแกลูกจางหญิงมีครรภในการที่จะรองขอเปลี่ยนงานในตําแหนงเดิมไว 
   3.6.3  การจายคาจางแกลูกจางหญิงที่ลาคลอดบุตร 
 1) ประเทศไทย 
  มีบทบัญญัติที่บังคับใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางหญิงที่ลาคลอดบุตรโดยจะ
ไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางานในวันลาเพื่อคลอดบุตรตลอดระยะเวลาที่ลา แตจะไดรับ
คาจางไมเกิน 45 วัน 
 2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  สิทธิดังกลาวถูกกําหนดไวใน The Civil Rights Act 1964 วาลูกจางหญิงที่มีครรภ
จะตองไดรับผลประโยชนตาง ๆ อยางเปนธรรม ซ่ึงเปนสิ่งที่กฎหมายกําหนดไวอยางกวางๆ  แตก็มี
ขอสังเกตวาสิทธิดังกลาวนี้อาจถูกกําหนดไวโดยละเอียดในกฎหมายระดับมลรัฐก็ได 
 3) ประเทศญี่ปุน 
  กฎหมายไมไดกําหนดใหนายจางจายคาจางในระหวางการลา ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับการ
ตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง หากลูกจางไมไดรับคาจางระหวางการลาคลอดจากนายจาง จะ
ไดรับเงินชวยเหลือรอยละ 60 ของคาจางจากระบบประกัน (National Health Insurance Scheme) 
และรัฐบาลใหเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรผานระบบประกันจํานวน 300,000 เยน (ประมาณ 
88,000 บาท) สําหรับการคลอดในแตละครั้ง 
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 4) ประเทศสิงคโปร 
  ลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิไดรับอัตราคาจางในระหวางชวงเวลาที่ลาคลอดใหจาย     
ทุกวันที่ไดใชสิทธิในการลาคลอด โดยรวมวันหยุดที่มีในระหวางชวงเวลาดังกลาวดวย โดยลูกจาง
ที่ทํางานเปนรายเดือนจะไดรับคาจางตามอัตราเงินเดือนที่ไดรับตามปกติ สวนลูกจางที่ทํางาน
รายวันก็จะไดรับคาจางระหวางระยะเวลาในการใชสิทธิพิเศษนี้เชนกัน 
 5) อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
  อนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 กําหนดวาสิทธิ
ประโยชนที่ลูกจางหญิงจะไดรับเปนไปตามกฎหมายและตองเพียงพอที่จะสามารถดูแลลูกและ
ตัวเองโดยมีอนามัยในระดับที่พอเหมาะ 
   3.6.4 ขอจํากัดในการทํางานของลูกจางหญิงมีครรภ 
 1) ประเทศไทย 
  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติหามมิใหนายจางให
ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานที่อาจกระทบกระเทือนตอสุขภาพ เชน งานเกี่ยวกับเครื่องจักร
หรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ เปนตน 
  นอกจากนี้ยังหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวาง         
เวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่
ลูกจางหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงิน
หรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ
ของลูกจางหญิงมีครรภ 
 2) ประเทศญี่ปุน 
  กฎหมายหามนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภ หรือลูกจางหญิงที่เพิ่งใหกําเนิดบุตร
ภายใน 1 ป ทํางานที่มีลักษณะอันตราย เชน เขาทํางานควบคุมวัสดุอุปกรณที่มีน้ําหนักมาก หรือ
ทํางานในที่ซ่ึงเสี่ยงอันตรายจากกาซ หรือ การทํางานอื่นใดที่เกิดอันตราย หรือไดรับบาดเจ็บตอการ
ตั้งครรภ หรือการคลอดบุตร หรือการใหนม นอกจากนั้น ยังหามนายจางใหลูกจางมีครรภ หรือ
หญิงที่เพิ่งใหกําเนิดบุตร (หญิงที่อยูระหวางใหนมบุตร) มีช่ัวโมงการทํางานเกินกวา 40 ช่ัวโมง ตอ
สัปดาห หรือมีช่ัวโมงการทํางานในหนึ่งวันเกินกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน และหามมิใหนายจางใหลูกจาง
หญิงมีครรภ หรือหญิงที่เพิ่งใหกําเนิดบุตร ทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด รวมทั้งหามมิให
นายจางใหลูกจางหญิงมีครรภ หรือหญิงที่เพิ่งใหกําเนิดบุตรทํางานในชวงเวลากลางคืนดวย 
 3) ประเทศสิงคโปร 
  ตามกฎหมายไมไดกําหนดใหความคุมครองแกลูกจางหญิงมีครรภไวเปนการเฉพาะ 
แตมีการหามลูกจางหญิงมีครรภทํางานในเวลากลางคืน นอกจากลูกจางหญิงจะไดรับความยินยอม
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โดยการเขียนเปนลายลักษณอักษรจากแพทย และหามนายจางที่รูอยูแลวจางลูกจางหญิงเพิ่งคลอด
บุตรทํางานในชวงระยะเวลา 4 สัปดาหหลังจากคลอดบุตร 
 4) อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
  อนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 กําหนดวาตองมีการ
ออกมาตรการตางๆ  เพื่อคุมครองไมใหสตรีตั้งครรภ หรืออยูในชวงการใหนมแกบุตรตองทํางานที่
เปนอันตรายตอสุขภาพของแมและเด็ก หรือเปนงานที่จะกอใหเกิดการเสี่ยงภัยตอสุขภาพของ
คนงานสตรีและบุตร 
  สําหรับกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกามิไดบัญญัติถึง
ขอจํากัดในการทํางานของลูกจางหญิงมีครรภไว 

  3.6.5 การหามเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ 
 1) ประเทศไทย 
  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 บัญญัติวา “หามมิใหนายจาง
เลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ”  
 2) ประเทศญี่ปุน 
  หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางหญิงที่อยูในระหวางลากอนและหลังคลอดบุตรและ
ภายใน 30 วันหลังจากนั้น 
 3) ประเทศสิงคโปร 
  มีกฎหมายใหความคุมครองแกลูกจางหญิงโดยนายจางไมสามารถสิ้นสุดการทํางาน
ของลูกจางหญิงที่อยูในระหวางชวงเวลาของการลาคลอดได 
 4) อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
  อนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 ถือวาเปนการผิด
กฎหมายถานายจางคนใดเลิกจางลูกจางหญิงในระหวางการตั้งครรภ หรือลาคลอด หรือในระหวาง
ที่กลับเขามาทํางาน ยกเวนกรณีที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ หรือ การคลอด หรือสืบเนื่องจาก
การคลอด หรือการใหนมบุตร คาใชจายภาระในการพิสูจน ขอเท็จจริงเหลานี้ ใหเปนหนาที่ของ
นายจาง 
  สําหรับกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกามิไดบัญญัติถึงการ
หามเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภไว 

  3.6.6   สิทธิตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และสวัสดิการในดานอื่นๆ  
 1) ประเทศไทย 
  มีระบบประกันสังคมโดยกําหนดใหนายจาง ลูกจาง และรัฐบาล มีสวนจายเงินสมทบ
เขากองทุนประกันสังคม และกองทุนนี้ไดใหการคุมครองลูกจางในกรณีที่คลอดบุตรและสงเคราะห
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บุตรดวย โดยในปจจุบันนายจางและลูกจางจายเงินสมทบรอยละ 5 ของคาจางแตไมเกินอัตราคาจาง 
15,000 บาทตอเดือน สวนรัฐบาลจายสมทบ รอยละ 2.75  
 2)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนียใหสิทธิแกลูกจางในการลาเปนพิเศษเรียกวาการลา
เพื่อครอบครัว โดยลูกจางมีสิทธิลาเพื่อดูแลคูสมรส บุตรและบิดามารดาในกรณีเจ็บปวย คลอดบุตร
หรือรับบุตรบุญธรรม 12 สัปดาหโดยไมไดรับคาจาง แตลูกจางจะไดรับการชวยเหลือจากระบบ
ประกันความไมสามารถในการทํางานในชวงระยะการลาดังกลาวเปนเวลา 6 สัปดาห  
  และตามกฎหมายประกันสังคมมีการกําหนดประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรใน
รูปของเงินสดในอัตราที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับเขตทองที่  
  นอกจากนี้ ยังมีการจัดสวัสดิการในดานอื่นๆ โดยกําหนดใหมีการจัดสถานที่สําหรับ
ใหนมบุตรทารก และจัดใหมีหองหรือสถานที่มิดชิดเปนสวนตัวในสถานที่ทํางาน (ที่ไมใชบริเวณ
หองสุขา) สําหรับลูกจางในการเตรียมน้ํานมใหแกบุตรทารกของลูกจาง ซ่ึงอาจเปนหองทํางานของ
ลูกจางก็ไดหากมีความมิดชิดเปนสวนตัวเพียงพอ 
 3) ประเทศญี่ปุน 
  ตามกฎหมายใหสิทธิแกลูกจางในการที่จะลาเพื่อดูแลบุตร เชน การใหนมบุตร 
วันละ 2  ครั้งๆ ละ 30 นาที นอกเหนือจากเวลาพักทํางานในแตละวัน และยังใหสิทธิแกลูกจางและ
หญิงมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรกรณีบุตรอายุไมเกิน 1 ป โดยไมไดรับคาจางจากนายจาง แตอาจไดรับ
เงินชวยเหลือจากระบบประกัน และลูกจางยังสามารถรองขอใหนายจางจายคาจางสําหรับงานที่ได
ทําไปแลวกอนวันจายคาจางตามปกติเพื่อนําไปใชเปนคาใชจายยามฉุกเฉินสําหรับการคลอดบุตร   
การเจ็บปวย อุบัติหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นไดอีกดวย 
  นอกจากนี้ลูกจางยังมีสิทธิขอลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว ที่อยูในภาวะตองการ   
การดูแลอยางตอเนื่องและเต็มเวลาเปนเวลาไมเกิน 3 เดือน และสามารถใชสิทธิลาในการดูแลบุคคล
ในครอบครัวไดคร้ังละ 1 คน โดยไมไดรับคาจาง 
  ในสวนของการคุมครองเกี่ยวกับสุขภาพประเทศญี่ปุนมีการใหการคุมครองเพื่อเปน
หลักประกันดานการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย The Health Insurance Law เพื่อใหหลักประกัน
ดานการรักษาพยาบาลแกกลุมบุคคลที่เปนลูกจางและมิใชลูกจาง ในกรณีเจ็บปวย บาดเจ็บ      
คลอดบุตร และตาย แลวแตกรณี ระบบประกันสุขภาพดังกลาวมีทั้งที่ดําเนินการบริหารจัดการโดย
ภาคเอกชนและโดยภาครัฐ ในการจัดการระบบประกันสุขภาพของภาคเอกชนมีการกําหนดสิทธิ
ประโยชนและการจายเงินสมทบแตกตางกันออกไป แตทั้งนี้ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมการ
จัดการระบบประกันสุขภาพ 
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 4) ประเทศสิงคโปร 
  มีสิทธิประโยชนที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือ หากปรากฏขอเท็จจริงวาลูกจางหญิงไดรับ
อนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดตายจากสาเหตุใดๆ กอนที่จะคลอดบุตร นายจางจะตองจายคาจาง
ใหแกบุคคลที่หญิงไดแตงตั้งไว ถาไมมีบุคคลดังกลาวใหจายยังผูสืบสันดานของหญิง โดยอัตรา
คาจางที่จายนั้นใหนับจากวันสุดทายที่ลูกจางหญิงไดทํางานจนถึงวันกอนที่ลูกจางหญิงตาย หรือ
หรือถาลูกจางหญิงตายเนื่องจากสาเหตุใดๆ หรือหลังจากวันที่คลอดบุตรและกอนที่จะไดจาย
คาใชจายซึ่งลูกจางหญิงมีสิทธิที่จะไดรับ นายจางจะตองจายใหบุคคลที่หญิงไดแตงตั้ง หรือถาไมมี
บุคคลเชนนั้นใหจายแกผูสืบสันดาน โดยอัตราที่จายนั้นใหนับระยะเวลาเริ่มลาจนถึงวันที่คลอด
บุตรและระยะเวลาหลังจากคลอดบุตรจนถึงวันกอนที่ลูกจางหญิงตาย 
  และเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน และประเทศสิงคโปร  ก็ให
สิทธิแกลูกจางในการลาเพื่อดูแลบุตร โดยลูกจางที่มีบุตรอายุไมเกิน 7 ป มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรได 
2 วันตอปโดยไดรับคาจาง โดยไมคํานึงวามีบุตรกี่คน อยางไรก็ตามเมื่อนับรวมวันลาทั้งหมดแลว
ตอง ไมเกิน 14 วันสําหรับบุตรแตละคน 
  นอกจากนี้รัฐบาลจะจายเงินเพื่อชวยเหลือการตั้งครรภและเลี้ยงดูบุตรสําหรับการ       
ลาคลอดของลูกจางตามหลักเกณฑตามกฎหมาย เชน จายเงินชวยเหลือใหแกลูกจางที่คลอดบุตร 
คนที่ 1 และคนที่ 2 ไมเกิน 10,000 ดอลลารสิงคโปร ในสัปดาหที่ 9 ถึงสัปดาหที่ 12 เปนตน 
 5) อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)    
  อนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 ในกรณีที่ลูกจางหญิงมี
ครรภคนใดไมมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตอบแทนเปนเงินสดตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ให
ลูกจางหญิงนั้นไดรับสิทธิประโยชนอยางพอเพียงจากกองทุนชวยเหลือทางสังคม ตามระเบียบการ
การใหความชวยเหลือที่กําหนดไว นอกจากนี้รัฐยังตองจัดใหลูกจางหญิงมีครรภไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ สืบเนื่องจากการลาคลอดโดยผานระบบประกันสังคมภาคบังคับ หรือ กองทุนของรัฐ 
  ประเทศกลุมศึกษาทั้งสามประเทศและประเทศไทยเปนสมาชิกขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ จากพันธะกรณีดังกลาวทําใหแตละประเทศที่เปนสมาชิกของ ILO มีการกําหนด
แนวทางการใหความคุมครองสวัสดิการแรงงานพื้นฐานสําหรับลูกจางตามแนวทางและมาตรฐาน
แรงงานที่กําหนดไวในอนุสัญญาและขอแนะของ ILO ผลการศึกษาปรากฏวา การจัดสวัสดิการ
แรงงานพื้นฐานตามกฎหมาย ของแตละประเทศในกลุมประเทศศึกษารวมทั้งประเทศไทยมี
ลักษณะและรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางที่เหมือนคลายกันตามมาตรฐานแรงงาน
ของ ILO แตรายละเอียดในการกําหนดสิทธิประโยชนที่ลูกจางจะไดรับจากสวัสดิการแรงงาน
พื้นฐานแตละประเภทอาจแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของแตละประเทศ 
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  แตมีขอสังเกตวา การชวยเหลือลูกจางในการเลี้ยงดูบุตรพบวาประเทศในกลุมศึกษา
สวนใหญ กําหนดใหมีการจัดเวลาพักและ/หรือสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการใหนมบุตรในชวง
การกลับมาทํางานของลูกจางหญิงภายหลังการคลอดบุตร และยังคงอยูในชวงการใหนมบุตรทารก
ของตน หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะเห็นไดวาประเทศไทยยังไมมีการกําหนดใหมีการจัด
สวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับการชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง ไมวาจะเปนการหยุดพักงาน
เพื่อใหนมบุตร หรือการจัดสถานดูแลเด็กในสถานประกอบกิจการแตประการใด  
  นอกจากนี้ สิทธิการลาของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรพบวากลุมประเทศศึกษาสวนใหญ
กําหนดใหสิทธิลูกจางที่เปนบิดาของบุตรที่อยูในความดูแลของตน (รวมถึงการดูแลบุตรที่เจ็บปวย
หรือทุพพลภาพ) สามารถลาเพื่อดูแลบุตรของตนไดตามจํานวนวันลาและเงื่อนไขการใชสิทธิที่
แตกตางกันออกไป สําหรับประเทศไทยยังไมมีการกําหนดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับการลาเพือ่เล้ียงดู
บุตรสําหรับบิดาแตประการใด ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมวัฒนธรรม และความเปนอยูในประเทศไทย
ที่สืบทอดกันมาเปนเวลายาวนานที่กําหนดบทบาทสําคัญสําหรับผูหญิงในการทําหนาที่เล้ียงดูบุตร 
ในขณะที่ผูชายมีบทบาทและหนาที่หลักในการหารายไดเล้ียงดูครอบครัว อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ปจจุบันสังคมไทยมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น สามีและภรรยาทีอ่ยูในวยัทาํงานสวนใหญ
ตองทํางานนอกบาน บทบาทในการเลี้ยงดูบุตรจึงไมควรตกอยูกับมารดาเทานั้น แตบิดาควรมีบทบาท
ในการชวยเล้ียงดูบุตรเชนเดียวกัน ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงควรสงเสริมใหนายจางจัดสวัสดิการใน
ลักษณะการใหบิดาสามารถลาเพื่อเล้ียงดูบุตรหรือดูแลบุตรที่เจ็บปวยหรือทุพพลภาพได 
  จากผลการเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภพบวาประเทศ
ในกลุมประเทศศึกษา ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสิงคโปร มีการพัฒนารูปแบบการจัด
สวัสดิการแรงงานที่สนับสนุนตอการทํางานและการดําเนินชีวิตครอบครัวของลูกจางที่ชัดเจนมีการ
กําหนดระดับการใหความคุมครองและสิทธิประโยชนไวสูงกวาประเทศไทย สําหรับประเด็นการ
คุมครองสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภดังกลาวที่แตกตางอยางเห็นไดชัดเจน คือ 
สวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับการลาของบิดาเพื่อเล้ียงดูบุตรและชวยเหลือมารดาเด็กในชวงหลังการ
คลอดบุตร   การชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง เชน การจัดสถานดูแลบุตรภายในหรือนอก
สถานประกอบการ การลาเพื่อดูแลบุตรที่เจ็บปวยหรือบุตรที่ทุพพลภาพ และ การปรับเปล่ียน
ช่ัวโมงการทํางานหรือรูปแบบการทํางานใหมีความยืดหยุนกับการดูแลบุคคลในครอบครัว เปนตน 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาและเปรียบเทียบในภาพรวมแลว ประเทศไทยมีการจัดสวัสดิการแรงงาน
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภคอนขางนอยกวาทุกประเทศในกลุมประเทศศึกษา 
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บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงาน 
สําหรับลูกจางหญิงมีครรภ 

 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภไมวาจะเปน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตางก็มี
ความบกพรองในเรื่องบทบัญญัติที่ไมครบถวน สมบูรณ ยังขาดบทนิยามคําศัพทที่สําคัญ คือ  คําวา 
“คลอดบุตร” นอกจากนี้บทบัญญัติอันเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางหญิงมี
ครรภก็ยังขาดความชัดเจนบทบัญญัติในบางมาตรายังมีความเครงครัด ไมมีบทผอนปรนหรือยกเวน
เพื่อใหเกิดความยืดหยุนกอใหเกิดความเปนธรรมแกนายจางและลูกจาง ดังนั้นในบทนี้จึงเปน
การศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับ รวมทั้งการหาแนวทาง
และมาตรการที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ 
 
4.1  ปญหาการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
  4.1.1   ปญหาการขาดบทนิยามที่สําคัญ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังไมมีบทนิยามศัพทของคําวา 
“คลอดบุตร”  ทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายวาคลอดบุตรหมายความวาอยางไร เพราะ
การที่ทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะที่มีชีวิตนั้นถือวาเปนการคลอดบุตรโดยไมมีขอสังสัย 
แตหากทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะที่ไมมี ชีวิตจะถือวาเปนการคลอดบุตรตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี้หรือไม กอใหเกิดการตีความกันอยางกวางขวาง    
บางทานเห็นวากรณีที่ทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะที่ไมมีชีวิตเปนการแทงบุตร มิใชเปน
การคลอดบุตรเปนผลใหมารดาไมมีสิทธิลาคลอดบุตร คงมีเพียงสิทธิในการลาปวยเทานั้น เนื่องจาก
เห็นวาจะถือวาเปนการลาคลอดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดจะตอง
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ลูกจางหญิงมีสภาพพรอมคลอด 
กลาวคือ ตองตั้งครรภไมนอยวา 28 สัปดาห หากต่ํากวานี้ไมอยูในสภาพพรอมคลอด เชน ตั้งครรภ
เพียง 3-4 เดือน ยอมลาคลอดไมไดโดยสภาพ และประการที่สอง การลาตองมีวัตถุประสงคเพื่อไป
คลอดบุตร คือ เอาทารกออกจากครรภมารดาอยางมีชีวิตเพื่อสืบเผาพันธุมนุษย ดังนั้น การลาไปพบ
แพทยเพื่อตรวจความเจริญเติบโตของทารกในครรภมารดาก็ดี การลาเพื่อทําแทงไมวาจะเปนดวย
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เหตุทารกในครรภเสียชีวิตก็ดี หรือมารดามีความจําเปนตองทําแทงเนื่องจากปญหาทางสุขภาพ     
ทําใหไมสามารถคลอดทารกไดก็ดี ไมถือเปนการลาคลอดตามความหมายนี้99 
 บางทานเห็นวาตองนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 
มาใชในฐานะที่เปนกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง ซ่ึงบัญญัติวา “การคลอดบุตร หมายความวา การที่
ทารกออกจากครรภมารดา ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวา 28 สัปดาหไมวาทารกจะมีชีวิตรอด
อยูหรือไม” การที่ถือวาทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะไมมีชีวิตเปนการคลอดบุตรตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หมายความวา ทารกนั้นตองอยูในครรภมารดาไมนอยกวา 
28 สัปดาห หากอยูในครรภมารดานอยกวานั้นก็ถือวาเปนการแทงบุตรเชนเดียวกัน ในทางตรงกัน
ขาม บางทานเห็นวาจะนําพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาใชบังคับไมไดเพราะเปน
กฎหมายคนละฉบับและมีเจตนารมณในการประกาศใชแตกตางกัน กลาวคือ พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางโดยกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําในการจาง การใชแรงงาน คาจาง วันลา วันหยุด และมีเจตนารมณที่จะใหความ
คุมครองกับผูใชแรงงานตั้งแตเริ่มเขาทํางาน จนกระทั่งส้ินสุดการจาง ตลอดจนใหความคุมครองกับ
ลูกจางหญิงมีครรภในเรื่องของสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เชน หามนายจางเลิกจาง
ลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ เปนตน สวนพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เปนกฎหมายที่มุง
ทําใหสังคมมีความมั่นคงโดยการกําหนดสิทธิอันพึงมีพึงไดของผูใชแรงงาน เกี่ยวกับความชวยเหลือ
หรือสงเคราะหจากสังคมสวนรวมโดยมีวัตถุประสงคที่จะขจัดปดเปาความเดือดรอน ทุกขยาก และ
เสริมสรางความสมบูรณพูนสุขใหตามสมควรโดยทั่วถึงกัน ดังนั้นพระราชบัญญัติประกันสังคม       
พ.ศ. 2533 จึงไมใชกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งอันจะนํามาปรับใชกับความหมายของการคลอดบุตรตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน   พ.ศ. 2541 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่มี
เจตนารมณของกฎหมายวาการลาคลอดบุตร คือ การที่ลูกจางหยุดงาน เนื่องจากมีครรภโดยมีความ
ประสงคที่จะคลอดบุตร หากเขาเงื่อนไข 3 ประการ กลาวคือ 1) ลูกจางหญิงนั้นมีครรภ  2) ลูกจาง
หญิงนั้นตองหยุดงานเนื่องจากมีครรภ และ 3) ลูกจางหญิงนั้นประสงคจะคลอดบุตร ดังนั้น การที่
ลูกจางหญิงมีครรภตองหยุดงาน เนื่องจากไปคลอดบุตรแตทารกออกจากครรภในลักษณะที่ไมมี
ชีวิตก็ถือเปนการคลอดบุตรเชนกัน เพราะลูกจางหญิงนั้นมีครรภตองหยุดงานเนื่องจากมีครรภ และ
ที่หยุดงานก็เพื่อไปคลอดบุตร ซ่ึงเขาหลักเกณฑ 3 ประการดังกลาว นอกจากนี้การที่ลูกจางหญิงตอง
หยุดงานไปพบแพทย หรือตองหยุดงานเนื่องจากมีอาการแพทอง ก็ลวนแลวแตเปนการหยุด

                                                        
 99  พงษรัตน  เครือกลิ่น.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย.  หนา 169-
170. 
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เนื่องจากการตั้งครรภโดยประสงคที่จะคลอดบุตรทั้งสิ้น  ซ่ึงเปนการลาเพื่อคลอดบุตรเชนกัน เมื่อ
ไมมีคํานิยามศัพทของคําวา “คลอดบุตร” หมายถึงอะไร จึงเกิดปญหาในการตีความและการปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกลาว ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541ไมไดบัญญัติใหคํา
นิยามของการลาเพื่อการคลอดบุตรไวนั้น ทําใหเกิดความไมชัดเจน เพราะไมมีรายละเอียดในเรื่อง
ดังกลาวกําหนดไว กอใหเกิดปญหาในการตีความวา การลาเพื่อการคลอดบุตรนั้นใหความคุมครอง
รวมถึงการแทงบุตรหรือปรากฏวาคลอดบุตรแลวบุตรนั้นเสียชีวิตเพราะการที่ไมไดบัญญัติคํานิยาม
ใหชัดเจนเชนนี้อาจเปนชองวางทําใหนายจางปฏิเสธการจายคาจางในวันลาเพื่อการคลอดบุตรตาม
มาตรา 59 ซ่ึงบัญญัติไววา “ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตร
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน” ดังนั้น เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนและเปนหลักประกันใหกับลูกจางหญิงวา แมลาเพื่อการคลอดบุตรแลวลูกจางหญิงนั้น     
แทงบุตร นายจางจะตองจายคาจางใหแกลูกจางหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับคาจางในวัน
ทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน 45 วัน ตามมาตรา 59 จึงควรกําหนดใหคํานิยามของ         
การลาเพื่อการคลอดบุตรไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหชัดเจน  

4.1.2   ปญหาเกี่ยวกับสิทธิการลาคลอดบุตร 
บทบัญญัติในเรื่องสิทธิลาคลอดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

หลักเกณฑสวนใหญจะบัญญัติใกลเคียงกับอนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา           
ป ค.ศ.2000 (C 183 Maternity Protection Convention 2000) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
ที่ใหสิทธิลาคลอดแกลูกจางหญิงมีครรภลาคลอดไดไมนอยกวา 14 สัปดาห หรือ 98 วัน รวมถึงการ
ใหนายจางจายคาจางในการลาคลอดบุตรอีกไมเกิน 45 วัน และนอกจากนั้นหากลูกจางหญิงไดเปน
ผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และไดจายเงินสมทบแลวไมนอยกวา 7 เดือน ภายใน
ระยะเวลา 15 เดือน กอนวันคลอดบุตร ลูกจางหญิงที่เปนผูประกันตนตองหยุดงานเพื่อการคลอด
บุตรนั้น ก็มีสิทธิที่ไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรไมเกิน 2 คร้ัง เปนการ      
เหมาจายในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเปนเวลา 90 วัน ทําใหแรงงานหญิงไดรับสิทธิประโยชน
เกี่ยวกับการลาคลอดบุตรทั้งสองทาง คือ ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  และตามกฎหมาย
ประกันสังคม  

แตอยางไรก็ตาม บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตาม     
มาตรา 41 ในเรื่องสิทธิลาคลอด ที่บัญญัติวา “ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร
ครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน...” แมจะบัญญัติใกลเคียงกับอนุสัญญาฉบับที่ 183 ในเรื่องของสตรีควร
มีสิทธิในการลาคลอดบุตรจะตองไมต่ํากวา 14 สัปดาห ก็ตามแตบทบัญญัติในมาตรา 41 ไมได
บัญญัติใหความคุมครองถึงในเรื่องการบังคับการลาหลังคลอด ซ่ึงในอนุสัญญาฉบับที่ 183           
ไดบัญญัติวารวมถึงการลาคลอดโดยบังคับหลังคลอดดวยและจะตองไมนอยกวา 6 สัปดาห สวน
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ระยะเวลาอีก 8 สัปดาห ที่เหลืออาจจะกําหนดใหเปนวันลากอนคลอด แตประเทศไทยไมไดบัญญัติ
ใหความคุมครองเชนเดียวกับอนุสัญญาฉบับที่  183 ในเรื่องของการบังคับลาหลังคลอด   
นอกจากนั้นยังแตกตางจากรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใหลูกจางหญิงที่ตั้งครรภ        
มีสิทธิลาเกี่ยวกับการคลอดบุตรได 4 เดือนโดยสามารถเลือกลากอนหรือหลังการคลอดบุตรอยางไร
ก็ได ระยะเวลาดังกลาวรวมถึงการลาเพราะอาการแพทอง แพทยส่ังใหมีการพักการทํางาน           
การพักฟนภายหลังคลอด หรือเพื่อการรักษาใดๆ เกี่ยวเนื่องกับการคลอดบุตร และในประเทศญี่ปุน
ไดกําหนดหามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงทํางานภายในชวงเวลา 8 สัปดาหหลังจากการคลอดบุตร 
เชนเดียวกับประเทศสิงคโปรที่ใหสิทธิลูกจางหญิงทุกคนมีสิทธิลาคลอดได 12 สัปดาห (4 สัปดาห
กอนการคลอดบุตรและ 8 สัปดาหหลังการคลอดบุตร) เปนตน ดังนั้น ควรกําหนดใหความคุมครอง
ถึงในเรื่องการบังคับการลาหลังคลอดบุตร ซ่ึงควรกําหนดอยางนอยตองไมต่ํากวา 6 สัปดาห เพื่อ
เปนการกําหนดใหลูกจางหญิงไดรับการพักผอนอยางเพียงพอหลังจากการคลอดบุตร สวน
ระยะเวลาที่เหลือก็อาจกําหนดใหเปนวันลากอนคลอดได และนอกจากนั้นบทบัญญัติในมาตรา 41 
ไมไดกําหนดใหครอบคลุมถึงการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร หากลูกจางหญิงทําหนาที่เล้ียงดูบุตรดวยตนเอง 
โดยกําหนดใหลูกจางหญิงมีสิทธิที่จะหยุดชั่วคราวในระหวางชั่วโมงทํางาน เพื่อการใหนมบุตร
หรือดูแลบุตร โดยถือวาการหยุดพักดังกลาวเปนสวนหนึ่งของชั่วโมงทํางาน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
อนุสัญญาฉบับที่ 183 ที่ไดบัญญัติในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรหากสตรีทําหนาที่เล้ียงดูบุตรดวย
ตนเอง สตรีนั้นมีสิทธิในการพัก เพื่อใหนมทารกไมนอยกวาวันละ 1 ครั้ง หรือในการลดชั่วโมงการ
ทํางานลงเพื่อใหนมทารก โดยถือวาการหยุดงานเพื่อไปเลี้ยงดูบุตรเปนสวนหนึ่งของชั่วโมงทํางาน
และยังแตกตางจากประเทศญี่ปุนที่บัญญัติใหลูกจางหญิงมีสิทธิลาเพื่อการดูแลบุตรไดในระหวาง
ช่ัวโมงทํางานไดวันละ 2 ครั้ง อยางนอยครั้งละ 30 นาที ซ่ึงรวมแลวไมเกิน 1 ช่ัวโมง แตบทบัญญัติ
ในมาตรา 41 ไมไดบัญญัติใหครอบคลุมในเรื่องของการลา เพื่อการเลี้ยงดูบุตรในระหวางชั่วโมง
ทํางาน ผูศึกษาจึงเห็นวาควรจะบัญญัติใหครอบคลุมในเรื่องดังกลาวดวย เพราะไมไดเปนการเพิ่ม
ภาระแกนายจางมากนักและไมยุงยากหากมีการปฏิบัติตาม อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญา
ฉบับที่ 183 ที่บัญญัติใหความคุมครองในเรื่องดังกลาวและเปนไปตามนานาประเทศ เชน ประเทศ
ญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปรก็ไดบัญญัติใหความคุมครองในเรื่องดังกลาว
ดวย ดังนั้น การที่กฎหมายกําหนดใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อการคลอดบุตรไดเปนเวลา   
90 วัน ก็ควรกําหนดใหเปนการบังคับการลาหลังคลอดไมต่ํากวา 6 สัปดาห เพื่อเปนการใหลูกจาง
หญิงไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ สวนระยะเวลาที่เหลือก็กําหนดใหเปนวันลากอนคลอด และ
ควรกําหนดใหลูกจางหญิงมีสิทธิในการลาเพื่อเล้ียงดูบุตรไดช่ัวคราวในระหวางชั่วโมงทํางาน เพื่อ
การใหนมบุตรหรือดูแลบุตร โดยถือวาการลาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของชั่วโมงทํางาน เปนตน 
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 สิทธิการลาคลอดบุตรตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41          
ที่บัญญัติใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน ซ่ึงไมชัดเจนวาตอง
ลาตอเนื่องกันหรือไม จึงเกิดปญหาการตีความที่ไมเหมือนกัน บางทานตีความวาลูกจางหญิงตอง  
ลาคลอดบุตรตอเนื่องกัน สิทธิในการลาคลอดบุตรจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกจางหญิงนั้นกลับมาทํางาน 
บางทานตีความวาลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรไดครรภละไมเกิน 90 วัน ดังนั้น ตราบใดที่ลูกจาง
นั้นยังลาคลอดบุตรไมครบ 90 วัน ก็คงยังมีสิทธิลาคลอดบุตรอยู  
 นอกจากนี้ ยังมีปญหาวาการลาคลอดบุตรตามมาตรา 41 นี้ก็ยังไมชัดเจนวา ใหรวม
ระยะเวลาที่ลูกจางหญิงมีครรภนั้นตองหยุดงานกอนคลอดบุตรอยูในระยะเวลา 90 วันหรือไม เชน 
ระยะเวลาที่ลูกจางหญิงนั้นตองไปโรงพยาบาลเพื่อรอคลอดบุตรหรือตองหยุดงานเพื่อรอคลอดบุตร 
จะนับวาเปนการลาคลอดบุตรหรือไม บางทานเห็นวาลูกจางมีสิทธิลาคลอดกอนและหลังคลอด
บุตรครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน การนับวันลาคลอดใหนับวันหยุดในระหวางที่ลารวมเปนวันคลอด
ดวย กรณีลูกจางหญิงมีครรภ 8 เดือนเศษและพรอมคลอดจึงขอลาคลอด ลูกจางหญิงยอมมีสิทธิ    
ลากอนคลอดและหลังคลอดรวมแลวไมเกิน 90 วัน โดยการนับวันลาจะนับวันหยุด เชน วันหยุด
ประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณีระหวางชวงที่ลาคลอดรวมไปดวย แตก็มีอีกความเห็นหนึ่ง  
เห็นวาการลาดังกลาวไมควรนับรวมเปนการคลอดบุตร ตองถือเปนการลาปวยหรือลากิจ  เปนตน 

เมื่อมีปญหาเชนนี้จึงควรบัญญัติกฎหมายใหชัดเจนวา สิทธิในการลาคลอดบุตรตอง   
ลาตอเนื่องกันหรือไม  

4.1.3   ปญหาเกี่ยวกับขอจํากัดในการทํางานของลูกจางหญิงมีครรภ 
 ขอจํากัดในการทํางานของลูกจางหญิงมีครรภตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน   

พ.ศ. 2541 มาตรา 39 แกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. 2551 บัญญัติถึงงานที่หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิง
มีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด ไดแก งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน 
งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก        
เกินสิบหากิโลกรัม งานที่ทําในเรือ หรือ งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 39 นี้แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมในป 2551 แตก็เปนเพียงการแกไขเล็กนอยเทานั้น 
ไมไดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของกฎหมายแตอยางใด โดยกฎหมายที่แกไขใหมไดยายชวง
ระยะเวลาทํางานที่หามลูกจางหญิงมีครรภและขอยกเวนของงานที่สามารถใหลูกจางหญิงมีครรภ
ทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดไดไวในมาตรา 39/1 ดังนี้ 

“มาตรา 39/1 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวาง        
เวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด 
 ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ 
หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่  
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ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปน
คราวๆ ไป” 
 การหามลูกจางหญิงมีครรภมิใหทํางานตามที่มาตรา 39  (1)-(5) ระบุไวนั้น ยังเปนการ
หามที่มิไดกําหนดระยะเวลาของการตั้งครรภไวเลย กลาวคือ หากปรากฏขอเท็จจริงวาลูกจางหญิง
ตั้งครรภเมื่อใดแลว ก็จะตกอยูในบทบังคับของกฎหมายในมาตรา 39 นี้ทันที ทําใหลักษณะงาน
บางอยางที่ลูกจางหญิงที่ตั้งครรภในระยะเริ่มแรกสามารถทําไดก็ไมมีสิทธิที่จะทําได ทําใหลูกจาง
หญิงมีครรภสูญเสียรายไดที่ควรจะไดไป เชน การทํางานเปนพนักงานตอนรับในเรือสําราญ     
ขนาดใหญซ่ึงเปนงานที่ทําในระยะเวลาสั้น ๆ และถือวาเปนงานที่รายไดดีกวางานทั่วไปและไมเปน
อันตรายตอสุขภาพของหญิงมีครรภนั้น แตเนื่องจากมีบทบัญญัติของกฎหมายหามมิใหลูกจางหญิง
มีครรภทํางานในเรือไว ซ่ึงรวมถึงเรือทุกชนิดทําใหลูกจางหญิงมีครรภไมสามารถทํางานในเรือ
สําราญขนาดใหญดังกลาวได ทําใหกฎหมายดังกลาวกลายเปนกฎหมายที่จํากัดโอกาสการทํางาน
ของหญิงมีครรภไป  เปนตน 
 ทางดานนายจางก็ไมสามารถจางลูกจางหญิงมีครรภใหทํางานที่มีลักษณะตามมาตรา 39 
ได เมื่อรูวาลูกจางหญิงนั้นตั้งครรภทั้ง ๆ ที่งานบางประเภทตองอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของ
ลูกจางหญิงคนนั้น เชน งานรองเพลงในเรือสําราญ เปนตน ซ่ึงงานในลักษณะนี้แมจะทําในเรือแตก็
ไมเปนงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงมีครรภนั้น ทําใหบทบัญญัติในมาตราดังกลาวมีผลใช
บังคับที่เขมงวดจนเกินไปเพราะไมเพียงแตทําใหลูกจางหญิงสูญเสียโอกาสในการหารายได         
มาจุนเจือครอบครัวแลว ยังทําใหเกิดความลําบากแกนายจางเชนกันเนื่องจากนายจางอาจเห็นวาใน
ชวงแรกที่ลูกจางหญิงเพิ่งตั้งครรภ รางกายยังไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักจึงอาจทํางานในตําแหนง
เดิมได แตเมื่อมีกฎหมายหามไวแลวนายจางฝาฝนก็ยอมมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้นแทนที่นายจางจะ
มีแรงงานที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถก็จะตองเสียเวลา และเสียเงินจางแรงงาน   
ใหมแทน  
 อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39 หามไมให
นายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานในลักษณะตางๆ ตามที่ระบุ และหามไมใหทํางานตามเวลาใน
มาตรา 39/1 ซ่ึงหากนายจางฝาฝนมีความผิดและมีโทษตามมาตรา 144 ใหจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากฝาฝนแลวเปนเหตุใหลูกจางนั้นไดรับอันตรายแก
กายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตายตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ แตมีปญหาวานายจางจะทราบไดอยางไรวาลูกหญิงนั้นตั้งครรภ แมนายจางจะสั่ง
ใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานที่ตองหามตามมาตรา 39 หรือใหทํางานตามเวลาในมาตรา 39/1 โดย
ไมทราบวาลูกจางหญิงนั้นมีครรภจะไมมีความผิดเพราะขาดเจตนาก็ตาม แตการที่นายจางจะทราบ
วาลูกจางหญิงตั้งครรภหรือไมนั้น เปนขอเท็จจริงที่จะตองนําสืบดวยพยานหลักฐานตางๆ วา
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นายจางทราบหรือไม หากมีคดีเกิดขึ้นในชั้นศาลกวานายจางจะพิสูจนไดวาทราบหรือไมก็ตองเวลา
เวลา เสียเงิน ดังนั้นจึงควรบัญญัติกฎหมายใหชัดเจนวาเปนหนาที่ของลูกจางหญิงที่ทราบวาตนมี
ครรภตองแจงใหนายจางทราบเปนหนังสือ 
 นอกจากขอขัดของดังกลาวขางตนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ยังมีบทบัญญัติที่ไมชัดเจนทําใหมีปญหาทางกฎหมาย กลาวคือ 
 มาตรา 39 (1) ที่หามลูกจางหญิงมีครรภทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือเครื่องยนตที่มี
ความสั่นสะเทือนนั้นไมชัดเจนวาตองสั่นสะเทือนในระดับใด ซ่ึงตามปกติเครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตเมื่อเปดเครื่องแลวก็ยอมมีความสั่นสะเทือนเปนปกติ หากแปลความตามตัวอักษรแลว 
หมายความวางานที่ทํากับเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนมากนอยเพียงใดก็หามลูกจางหญิงมีครรภ
ทําทั้งสิ้น หากแปลไดเชนนั้นก็จะกลายเปนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักร เครื่องยนต
แลวลูกจางหญิงมีครรภจะทําไมไดทั้งส้ิน ก็จะเกิดความเสียหายแกงาน ทําใหงานในสถาน
ประกอบการหลายแหงติดขัด โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานหญิงเปนสวน
ใหญซ่ึงเปนการเสียหายแกเศรษฐกิจของนายจาง ลูกจาง และเศรษฐกิจในระดับประเทศชาติดวยผล
จึงกลายเปนวาแทนที่กฎหมายจะมุงคุมครองลูกจางหญิงมีครรภ กลับเปนการลงโทษลูกจางหญิงมี
ครรภไมใหมีงานทําและไมไดรับคาจาง 
 มาตรา 39(2) ที่หามลูกจางหญิงมีครรภทํางานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ กรณี
หามขับเคลื่อนยานพาหนะ เชน ขับรถยนต หรือจักรยานยนต หรือเครื่องจักรที่ใชลําเลียงสินคานั้น
ไมเหมาะสมที่ลูกจางหญิงมีครรภจะทํา แตงานที่ติดไปกับยานพาหนะนั้นไมไดบัญญัติวาตองติดไป
กับยานพาหนะนานเทาใด ซ่ึงแปลไดวางานที่ตองติดไปกับยานพาหนะแลวลูกจางหญิงมีครรภจะ
ทําไมไดเลย ก็จะเกิดผลประหลาดวาหากลูกจางหญิงตั้งครรภแลวจะนั่งรถยนตหรือยานพาหนะไป
ติดตองานไมได ลูกจางหญิงมีครรภนั้นตองเดินไป ก็จะเกิดผลไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎหมายที่จะคุมครองลูกจางหญิงมีครรภ 

มาตรา 39 (3) หามไมใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน 
ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัมนั้น จํานวนน้ําหนักที่หามเกินสิบหากิโลกรัมยังนอย
เกินไป ทําใหลูกจางหญิงมีครรภตองทํางานในการลากหรือเข็นของทํางานไมได เพราะสวนใหญจะ
เกินสิบหากิโลกรัม เชน งานแมบานทําความสะอาดในโรงแรม หรืองานทําความสะอาด งานเข็น
อาหารขายประเภทติ่มซํา งานเข็นของไปขายตามที่ตาง ๆ  เปนตน ดังนั้นจึงสมควรแกไขกฎหมาย
เปนงานที่เข็นซึ่งมีลอใหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น 
 สวนบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39/1 
ที่กฎหมายมีเจตนารมณที่ตองการคุมครองลูกจางหญิงมีครรภเพื่อใหสุขภาพและอนามัยของลูกจาง
หญิงมีครรภและทารกที่จะคลอดออกมามีความสมบูรณ แข็งแรง โดยตองการใหลูกจางหญิงมีครรภ
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มีเวลาพักผอนที่เพียงพอและเหมาะสม เพราะแมวางานที่ทําจะไมเปนอันตรายตอสุขภาพของหญิง 
มีครรภนั้นก็ตามแตชวงเวลาดังกลาวหญิงมีครรภก็ตองไดรับการพักผอนตามปกติเชนเดียวกับ     
คนสวนใหญมีประเด็นใหพิจารณา ดังนี้ 
 1) การหามลูกจางหญิงมีครรภ ทํางานในระหวางเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 
นาฬิกา นั้นมีปญหาสําหรับงานบางประเภทซึ่งตองทําในชวงเวลานั้น เชน งานในสถานบริการที่
เปดทําการตั้งแตเวลา 20.00 ถึง เวลา 01.00 นาฬิกา หรืองานรานอาหารหรือเครื่องดื่มที่เปดในเวลา
กลางคืน หรืองานโรงแรม หรืองานกะที่ตองทําในเวลากลางคืน ลูกจางหญิงที่มีครรภไมสามารถ  
ทําได ตองเปลี่ยนกะ ตองเปลี่ยนเวลาทํางาน บางครั้งก็ไมมีงานใหทําในตอนกลางวัน ทําใหลูกจาง
หญิงมีครรภนั้นตองตกงาน ไมมีงานทํา ไมมีคาจางมาใชจายตอนคลอดบุตร  ดังนั้นการที่กฎหมาย
บัญญัติไวดังกลาวแทนที่จะเปนการคุมครองลูกจางหญิงมีครรภกลับกลายเปนโทษสําหรับลูกจาง
หญิงมีครรภ แมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2540 มาตรา 59 จะใหสิทธิแกลูกจางหญิง    
มีครรภไดรับคาจางระหวางลาคลอดครรภละ 45 วันก็ถือวาเปนชวงระยะเวลาอันสั้น 
  นายแพทยหลายทานมีความเห็นวาลูกจางหญิงมีครรภควรไดรับการพักผอนที่
เพียงพอ ไมควรทํางานลําบากตรากตรําซ่ึงอาจมีผลกระทบตอทารกในครรภมารดา อาจทําใหแทง
บุตรหรือทารกคลอดออกมาไมสมประกอบ ตองพิการ แตก็ไมจําตองถึงขั้นหามทํางานในชวงเวลา
กลางคืน แมจะทํางานในชวงกลางคืนแตถาไดรับการพักผอนอยางเต็มที่ในตอนกลางวันก็ไมมี
ผลกระทบตอทารกในครรภมารดาแตอยางใด ดังนั้นการที่ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39/1 บัญญัติหามลูกจางหญิงมีครรภทํางานในชวงเวลา 22.00 ถึงเวลา 06.00 
นาฬิกา  จึงเครงครัด ไมมีความยืดหยุนหรือขอยกเวน ทําใหเกิดความไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมายที่มุงจะคุมครองลูกจางหญิงมีครรภมิใหทํางานนานและลําบากตรากตรําเกินไป 
จึงสมควรแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับเจตนารมณดังกลาว 
 2) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39/1 หามนายจางให
ลูกจางหญิงมีครรภทํางานในวันหยุด แมกฎหมายจะบัญญัติเพิ่มเติมใหลูกจางหญิงมีครรภที่ทํางาน
ในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางและลูกจาง
อาจตกลงทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางหญิงมีครรภ  
ซ่ึงงานในลักษณะดังกลาวเคยบัญญัติไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 7 ขอที่ 5 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อยูแลว และกฎหมายก็จํากัดเฉพาะงานบางประเภท
เทานั้นที่นายจาง ลูกจางสามารถตกลงกันได แตงานประเภทอื่นถือเปนขอหามเด็ดขาดที่ไมมี
ขอยกเวนเลยทําใหเกิดปญหาในงานบางประเภท เชน งานขนสง งานโรงแรม รานขายอาหาร 
เครื่องดื่ม งานที่ทําตามสโมสร งานสมาคมหรืองานตามสถานพยาบาล งานในหางสรรพสินคาที่
ตองบริการลูกคาอยูตลอดเวลา  เปนตน งานเหลานี้เปนงานที่ตองทําตอเนื่องในวันหยุดดวย ทําให
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งานนั้นติดขัด ใหบริการลูกคาไดไมตอเนื่องหรืองานที่มีลักษณะตองทําติดตอกันเมื่อหยุดแลวจะ
เสียหายแกงาน ลูกจางหญิงที่มีครรภก็ไมสามารถทําได จึงควรจะมีขอยกเวนใหลูกจางทํางาน
ลวงเวลาในลักษณะอื่นๆ ไดบางในวันหยุด ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขใหลูกจางหญิงมีครรภนั้นมีเวลา
พักผอนอยางเพียงพอและกําหนดเวลาไววาควรใหทํางานลวงเวลาไดไมเกินกี่ช่ัวโมง 
  กลาวโดยสรุปพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39 และ
มาตรา 39/1 มีเจตนารมณที่จะคุมครองลูกจางหญิงมีครรภไมใหทํางานหนักหรือตรากตรําจนเกนิไป 
เพื่อไมใหเปนอันตรายตอสุขภาพของลูกจางและทารกในครรภ แตการที่บัญญัติกฎหมายไมชัดเจน 
เครงครัดเกินไป และไมมีขอยกเวนจึงกลับกลายเปนการลงโทษลูกจางหญิงมีครรภใหตองตกงาน
ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ทําใหขาดรายไดและเกิดความไมคลองตัวในการบริหารงานของนายจางอันจะ
กอใหเกิดภาวะที่ไมกลาจางแรงงานหญิงใหทํางานอีกตอไป ซ่ึงในปจจุบันแรงงานหญิงจํานวน    
ไมนอยที่ประสบปญหาตกงานอยู แทนที่กฎหมายดังกลาวจะเปนประโยชนกลับกลายเปนโทษแก
ลูกจางหญิงมีครรภ จึงสมควรแกไขกฎหมายมาตรา 39 และมาตรา 39/1 ใหชัดเจน มีเงื่อนไขและ
ขอยกเวนที่เหมาะสมเพื่อประโยชนทั้งแกนายจางและลูกจางหญิงตอไป 

4.1.4   ปญหาเกี่ยวกับการเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ 
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 บัญญัติวา “หามมิใหนายจางเลิก
จางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ”  ซ่ึงเปนบทบัญญัติเด็ดขาดและบัญญัติไวไมชัดเจน ไมมี
ขอยกเวน และบทลงโทษของมาตราดังกลาวก็เปนโทษทางอาญาแตไมไดบัญญัติถึงผลในทางแพง
วามีอยางไร ทําใหเกิดปญหาขึ้นหลายประการ ดังนี้ 
 1)  บทบัญญัติในมาตรา 43 มีความไมชัดเจนทําใหเกิดปญหาในการตีความวา การที่
นายจางบังคับใหลูกจางลาออกโดยเขียนไวในสัญญาจางวา ในระหวางที่ลูกจางทํางานใหนายจาง 
หากลูกจางตั้งครรภ ลูกจางตองลาออกจากงาน การทําสัญญาจางเชนนี้จะขัดกับเจตนารมณของ
มาตรา 43 หรือไม และจะถือวาเปนการเลิกจางหรือไม บางทานเห็นวาแมลูกจางจะลาออกเอง แต
การลาออกดังกลาวเกิดจากการถูกสัญญาบังคับ มิใชเกิดจากการกระทําของลูกจางจึงตองถือวา   การ
ลาออกจากงานนั้นเกิดจากการกระทําของนายจางที่ไมใหลูกจางทํางานซึ่งเปนการเลิกจางตาม
ความหมายแหงมาตรา 118 วรรคสองของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในทาง
ตรงกันขามบางทานกลับเห็นวาการเลิกจางตองเปนกรณีนายจางไมใหลูกจางทํางานและไมจาย
คาจางใหแกลูกจาง แตการที่ลูกจางลาออกเองนั้นมิใชเปนการที่นายจางไมใหลูกจางทํางานและไม
จายคาจางใหแกลูกจาง จึงไมใชเปนการเลิกจางและไมตองหามตามบัญญัติมาตรา 43 บางทานยังให
ความตอไปอีกวาแมการที่ลูกจางลาออกตามที่ตกลงกันไวในสัญญาจางจะมิใชเปนการเลิกจางก็ตาม 
แตการทําสัญญาจางโดยมีขอตกลงดังกลาวก็เปนการกระทําของนายจาง ลูกจางที่จะใหมีผลขัดกับ
เจตนารมณของมาตรา 43 เทากับเปนการทําสัญญาจางโดยมีวัตถุประสงคที่ขัดตอพระราชบัญญัติ
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คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 ซ่ึงเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
ยอมตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 จึงบังคับใหลูกจางลาออกตาม
สัญญาจางนั้นไมได บางทานเห็นวาการทําสัญญาจางวาเมื่อลูกจางหญิงตั้งครรภใหลูกจางหญิง
ลาออกนั้นเปนเรื่องของความอิสระในการแสดงเจตนา (Freedom of Contract) และขอสัญญา
ลักษณะนี้ไมไดขัดกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 เพราะไมใชสัญญาที่
ยอมใหนายจางเลิกจาง แตเปนขอตกลงที่ลูกจางหญิงจะลาออกเองไมใชนายจางเลิกจางลูกจางหญิง
เพราะเหตุมีครรภ หากลูกจางหญิงนั้นยินยอมลาออกตามขอตกลงในสัญญาก็มีผลทําใหสัญญาจาง
ระงับไปดวยการแสดงเจตนาของลูกจางหญิงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 386 
ประกอบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 แตหากลูกจางนั้นไมยอมลาออก
ตามขอตกลงนายจางจะฟองรองคดีตอศาลเพื่อบังคับตามสัญญาใหลูกจางลาออกไมได  เพราะ
สภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหบังคับไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 213 วรรคหนึ่ง 
ปญหาก็จะเกิดขึ้นตามมาวาจะใหมีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม อยางไรตอไป 
 2) ขอพิจารณาอีกประการหนึ่งก็คือ การเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภใน
ระหวางทดลองงานจะเปนถือวาเปนการเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภตามมาตรานี้หรือไม 
ซ่ึงก็คงตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป หากขอเท็จจริงไดความวาลูกจางหญิงนั้นทํางาน
บกพรอง หยอนความสามารถ หรือทํางานไมไดมาตรฐานที่นายจางกําหนดจึงไมผานการทดลอง
งานก็มิใชเปนการเลิกจางลูกจางเพราะเหตุมีครรภ แตถาขอเท็จจริงปรากฏวาลูกจางหญิงทํางานไดดี 
ไดมาตรฐานตามที่ลูกจางทั่วไปทําได แตบังเอิญลูกจางหญิงตั้งครรภนายจางจึงเลิกจางลูกจางหญิง
นั้น ยอมถือวานายจางเลิกจางลูกจางหญิงเพราะมีครรภอันเปนการตองหามตามมาตรา 43 ซ่ึงเปน
ปญหาในการพิสูจนขอเท็จจริงที่แตละฝายตองนําพยานหลักฐานมาแสดงตอศาลอันมิใชเร่ืองงายที่
จะพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาว ดังนั้นจึงควรบัญญัติหลักเกณฑที่ชัดเจนใหคูสัญญาสามารถรับทราบ
และปฏิบัติตามเพื่อลดขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได 
 3) เมื่อนายจางเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภแลวจะมีผลอยางไร พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 มิไดบัญญัติถึงผลของการเลิกจางไวจึงเกิดการตีความได
หลายนัย กลาวคือ บางทานเห็นวาการที่นายจางเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภนั้นเปนการ
กระทําที่ฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน
จึงตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ไมมีผลใชบังคับคือเทากับไมมี
การเลิกจาง สัญญาจางแรงงานยังไมส้ินสุด คูสัญญายังคงมีฐานะเปนนายจางลูกจางกันตอไป และ
นายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางตลอดเวลาที่ยังเปนลูกจางกันอยู แตลูกจางไมมีสิทธิไดคาชดเชย
หรือสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา หรือเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม หาก
ลูกจางนําคดีมาฟองตอศาลแรงงานและเรียกรองสิทธิดังกลาว ศาลแรงงานอาจสั่งไมรับฟองหรือ  
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รับฟองไวแลวพิพากษายกฟอง แตลูกจางก็ยังมีสิทธิเรียกรองหรือฟองรองใหนายจางจายคาจางได
ตลอดระยะเวลาที่ลูกจางยังเปนลูกจางอยู บางทานเห็นวาเมื่อนายจางเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมี
ครรภก็มีผลเปนการเลิกจาง ทําใหสัญญาจางสิ้นสุดลง ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยสินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนา และเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมไดดวย นอกจากนี้ยังมีความผิด
ทางอาญาตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 144 วรรคหนึ่งซึ่งมี
โทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 4) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 บัญญัติหามนายจางเลิกจาง
ลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภไวโดยเครงครัด ไมมีเงื่อนไข หรือขอยกเวนไวเลยทําใหไมมีความ
ยืดหยุนและไมเปนธรรมแกนายจาง ลูกจาง เพราะมีงานบางประเภทที่ไมเหมาะสมที่ลูกจางหญิง    
มีครรภจะทํา เชน งานที่ตองใชกําลังมาก ๆ งานที่ไดรับความสั่นสะเทือนมากๆ เมื่อลูกจางหญิง
ตั้งครรภก็ไมสามารถที่จะทํางานในลักษณะดังกลาวไดในชวงระยะเวลาที่ตั้งครรภนั้น หากนายจาง
ไมมีงานลักษณะอื่นใหลูกจางหญิงมีครรภทําลูกจางหญิงนั้นก็ไมมีงานทําและไมไดรับคาจาง 
นายจางจะเลิกจางลูกจางหญิงก็ไมได จะเปลี่ยนงานประเภทอื่นใหก็ไมมีงานในลักษณะอื่นใหทํา 
ทําใหเกิดความเดือดรอนทั้งฝายนายจางและฝายลูกจาง หรือบางรายลูกจางแจงเท็จแกนายจางวา 
ไมมีสามี ไมมีครรภจนนายจางหลงเชื่อรับเขาทํางานแลวทราบความจริงภายหลังวาลูกจางหญิงนั้น
มีครรภ นายจางก็ไมสามารถเลิกจางลูกจางหญิงนั้นไดเพราะพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน    
พ.ศ. 2541 มาตรา 43 บัญญัติหามไวเด็ดขาด ไมมีขอยกเวน ดังนั้นจึงควรบัญญัติใหมีเงื่อนไข หรือ
ขอยกเวนที่เปนธรรมแกทั้งฝายนายจางและฝายลูกจางไวดวย 
 5) บทลงโทษแกผูฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 ซ่ึงมี
โทษตามมาตรา 144 วรรคหนึ่งที่ใหระวางจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับก็เปนบทลงโทษที่หนักเกินไป ดังนั้นจึงควรมีการแกไขกฎหมายใหโทษเบาลงและให
มีการลงโทษทางแพงโดยกําหนดใหนายจางจายคาเสียหายใหแกลูกจางหญิงที่ถูกเลิกจางเพราะเหตุ
มีครรภไวดวย 
 
4.2   ปญหาการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

 4.2.1  ปญหาของบทนิยามคําวา “การคลอดบุตร” 
การที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 บัญญัติวา “การคลอดบุตร 

หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวายี่สิบแปดสัปดาห
ไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม” ทําใหมีปญหาวาหากมีการคลอดออกมาในลักษณะที่แทงลูกซึ่ง
มีระยะเวลาการตั้งครรภนอยกวายี่สิบแปดสัปดาหนั้นตามบทนิยามขางตนก็ไมถือวาเปนการ   
คลอดบุตร   ทําใหลูกจางไมมีสิทธิลาคลอดบุตรตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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มาตรา 41  แตถือวาเปนการลาปวยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32 
กอใหเกิดปญหาแกลูกจาง นายจาง พนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของวาจะตองปฏิบัติ
อยางไรจึงจะถูกตองตามกฎหมาย เมื่อกฎหมายไมมีความชัดเจนเชนนี้ทําใหมีการตีความซึ่งแตละ
ฝายมักจะตีความใหเปนประโยชนแกฝายตน กอใหเกิดความขัดแยงอันจะนําไปสูการฟองรองคดี
และสงผลกระทบตอความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางและนายจางในที่สุด ดังนั้นในประเด็นนี้จึง
ควรบัญญัติกฎหมายใหชัดเจนวาการคลอดบุตรใหมีความหมายรวมถึงการแทงบุตรดวยหรือไม ซ่ึง
ผูศึกษา   เห็นวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนหลักประกันใหแกลูกจางหญิงวา แมลาเพื่อการ
คลอดบุตรแลวลูกจางหญิงนั้นแทงบุตร นายจางจะตองจายคาจางใหแกลูกจางหญิงในวันลาเพื่อ
คลอดบุตรเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน 45 วัน ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 59 ดังนั้น ควรกําหนดคํานิยามของการลาเพื่อการคลอดบุตรไว
ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหชัดเจน เชน กําหนดคํานิยามของการลาเพื่อการ
คลอดบุตร หมายถึง การคลอดบุตรหรือการแทงบุตร เปนตน  

4.2.2   ปญหาเกี่ยวกับสิทธิการไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 65 ที่บัญญัติวา “ผูประกันตนมีสิทธิ

ไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเองหรือภริยา หรือสําหรับหญิงซ่ึงอยูกิน
ดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดถาผูประกันตน   
ไมมีภริยาทั้งนี้ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทางการแพทยผูประกันตนได
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน 

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับ สําหรับการ
คลอดบุตรไมเกินสองครั้ง” 

 จากบทบัญญัติดังกลาวมีปญหาวาหญิงที่อยูกินฉันสามีภริยากับผูประกันตนอยาง
เปดเผย แตไมจดทะเบียนสมรสหากผูประกันตนมีหญิงลักษณะดังกลาวจํานวนหลายคน คนไหนจะ
มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน และภริยาคนหลังจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนหรือไม ซ่ึงจะได
รวมกันไมเกินสองครั้ง หรือไดรับคนละสองครั้งกันแน ดังนั้นเมื่อเกิดความไมชัดเจนของกฎหมายก็
ควรบัญญัติกฎหมายใหมีความชัดเจน 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป      
 ในสังคมอุตสาหกรรมปจจุบันนี้พบวาแรงงานหญิงเปนแรงงานที่มีสําคัญเปนอยางยิ่ง
ในตลาดแรงงานและเปนแรงงานที่มีสวนชวยเปนอยางมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศชาติ แตดวยขอจํากัดทางสรีระบางประการโดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ลูกจางหญิง
ตั้งครรภดวยแลวจะไมมีความพรอมเทาที่ควรในการทํางาน กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
แรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภไมวาจะเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือ
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แมจะมีบทบัญญัติที่คอนขางสอดคลองกับกฎหมาย
ระหวางประเทศในหลายประการ  แตจากการศึกษากฎหมายทั้งสองฉบับพบวาตางก็มีความ
บกพรองในเรื่องบทบัญญัติที่ไมครบถวน สมบูรณ ยังขาดบทคํานิยามศัพทที่สําคัญ คือ คําวา 
“คลอดบุตร”  นอกจากนี้บทบัญญัติอันเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางหญิง 
มีครรภก็ยังขาดความชัดเจนและบทบัญญัติในบางมาตรายังมีความเครงครัด ไมมีบทผอนปรนหรือ
ยกเวนเพื่อใหเกิดความยืดหยุนที่ใหเกิดความเปนธรรมแกนายจางและลูกจางไดเลย กลาวคือ ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังไมมีบทนิยามศัพทของคําวา “คลอดบุตร” ทําใหเกิด
ปญหาในการบังคับใชกฎหมายวาคลอดบุตรหมายความวาอยางไร การที่ทารกออกจากครรภมารดา
ในลักษณะที่มีชีวิตนั้นถือวาเปนการคลอดบุตรโดยไมมีขอสังสัย แตหากทารกออกจากครรภมารดา
ในลักษณะที่ไมมีชีวิตจะถือวาเปนการคลอดบุตรตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี้
หรือไม กอใหเกิดการตีความกันอยางกวางขวาง บางทานเห็นวากรณีที่ทารกออกจากครรภมารดา
ในลักษณะที่ไมมีชีวิตเปนการแทงบุตร มิใชเปนการคลอดบุตรเปนผลใหมารดาไมมีสิทธิลาคลอด
บุตร คงมีเพียงสิทธิในการลาปวยเทานั้น บางทานเห็นวาตองนําบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 มาใชในฐานะที่เปนกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง บางทานเห็น 
ตางออกไปวาจะนําพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาใชบังคับไมไดเพราะเปนกฎหมายที่มี
เจตนารมณในการประกาศใชแตกตางกัน ดังนั้น เมื่อไมมีคํานิยามศัพทของคําวา คลอดบุตร หมายถึง
อะไร จึงเกิดปญหาในการตีความและการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว 
 สวนปญหาเกี่ยวกับสิทธิการลาคลอดบุตรนั้นจากการศึกษาพบวาแมบทบัญญัติใน 
เรื่องสิทธิลาคลอดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะมีหลักเกณฑที่ใกลเคียง 
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กับอนุสัญญาฉบับที่183 วาดวยการคุมครองมารดาปค.ศ. 2000 (C 183 Maternity Protection 
Convention 2000) ก็ตามแตกฎหมายคุมครองแรงงานของไทยก็ไมไดบัญญัติใหความคุมครองถึงใน
เร่ืองการใหสิทธิลูกจางที่จะลาหลังคลอดได ซ่ึงในอนุสัญญาฉบับที่ 183 ไดบัญญัติวารวมถึงการ   
ลาคลอดโดยบังคับลาหลังคลอดดวยและจะตองไมนอยกวา 6 สัปดาห สวนระยะเวลาอีก 8 สัปดาห 
ที่เหลืออาจจะกําหนดใหเปนวันลากอนคลอด แตประเทศไทยไมไดบัญญัติใหความคุมครอง
เชนเดียวกับอนุสัญญาฉบับที่ 183 ในเรื่องของการบังคับลาหลังคลอด และนอกจากนั้นยังแตกตาง
จากกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุนและประเทศสิงคโปร ที่ตาง
ใหสิทธิลูกจางหญิงทุกคนมีสิทธิลาคลอดหลังการคลอดบุตร ดังนั้น ควรกําหนดใหความคุมครองถึง
ในเรื่องการบังคับการลาหลังคลอดบุตร ซ่ึงควรกําหนดอยางนอยตองไมต่ํากวา 6 สัปดาห เพื่อเปน
การกําหนดใหลูกจางหญิงไดรับการพักผอนอยางเพียงพอหลังจากการคลอดบุตร สวนระยะเวลา   
ที่เหลือก็อาจกําหนดใหเปนวันลากอนคลอดได และสิทธิการลาคลอดบุตรตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41 ที่บัญญัติใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ
หนึ่งไมเกิน 90 วัน ซ่ึงไมชัดเจนวาตองลาตอเนื่องกันหรือไม จึงเกิดปญหาการตีความที่ไม
เหมือนกัน บางทานตีความวาลูกจางหญิงตองลาคลอดบุตรตอเนื่องกัน สิทธิในการลาคลอดบุตรจะ
ส้ินสุดลงเมื่อลูกจางหญิงนั้นกลับมาทํางาน บางทานตีความวาลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรได
ครรภละไมเกิน 90 วัน ดังนั้น ตราบใดที่ลูกจางนั้นยังลาคลอดบุตรไมครบ 90 วัน ก็คงยังมีสิทธิลา
คลอดบุตรอยู 
 ในประเด็นที่มีปญหาอยูมากก็เห็นจะเปนเรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับขอจํากัดในการทํางาน
ของลูกจางหญิงมีครรภตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 39 และ
มาตรา 39/1 ซ่ึงกฎหมายมีเจตนารมณที่จะคุมครองลูกจางหญิงมีครรภไมใหทํางานหนักหรือ
ตรากตรําจนเกินไป เพื่อไมใหเปนอันตรายตอสุขภาพของลูกจางและทารกในครรภ แตการที่บัญญัติ
กฎหมายไมชัดเจน เครงครัดเกินไป และไมมีขอยกเวนจึงกลับกลายเปนการลงโทษลูกจางหญิงมี
ครรภใหตองตกงานในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ทําใหขาดรายไดและเกิดความไมคลองตัวในการ
บริหารงานของนายจางอันจะกอใหเกิดภาวะที่ไมกลาจางแรงงานหญิงใหทํางานอีกตอไป ซ่ึงใน
ปจจุบันแรงงานหญิงจํานวนไมนอยที่ประสบปญหาตกงานอยู แทนที่กฎหมายดังกลาวจะเปน
ประโยชนกลับกลายเปนโทษแกลูกจางหญิงมีครรภ จึงสมควรแกไขกฎหมายมาตรา 39 และมาตรา 
39/1 ใหชัดเจน มีเงื่อนไขและขอยกเวนที่เหมาะสมเพื่อประโยชนทั้งแกนายจางและลูกจางหญิงตอไป 
 นอกจากนี้ยังพบปญหาเกี่ยวกับการบังคับใชตามสัญญาจางระหวางนายจาง ลูกจาง ซ่ึง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 บัญญัติหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่ง
เปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ ทําใหการนับชวงเวลาการตั้งครรภหญิงนั้นเริ่มตั้งแตเมื่อใด หากทั้ง
ลูกจางหญิงและนายจางไมทราบถึงการตั้งครรภ การเลิกจางของนายจางจะมีความผิดหรือไม
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เพียงใด  ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวจึงบัญญัติไวเด็ดขาด ไมชัดเจน ไมมีขอยกเวน และบทลงโทษของ
มาตราดังกลาวก็เปนโทษทางอาญาแตไมไดบัญญัติถึงผลในทางแพงวามีอยางไร ทําใหเกิดปญหา
การตีความในทางกฎหมายขึ้นหลายประการเชนกัน  
 และในสวนของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก็มีปญหาวาเกี่ยวกับคํานิยาม
ของคําวา “การคลอดบุตร” ซ่ึงหากมีการคลอดออกมาในลักษณะที่แทงลูกซ่ึงมีระยะตั้งครรภนอย
กวายี่สิบแปดสัปดาหนั้นตามบทนิยามของกฎหมายแลวก็ไมถือวาเปนการคลอดบุตร ทําใหลูกจาง
ไมมีสิทธิลาคลอดบุตรตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41 แตถือวาเปนการ
ลาปวยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32 กอใหเกิดปญหาแกลูกจาง 
นายจาง พนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของวาจะตองปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตองตาม
กฎหมาย ปญหาที่พบจากการศึกษาพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ยังพบปญหาเกี่ยวกับ
สิทธิการไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรตามมาตรา 65 วาหญิงที่อยูกิน ฉันสามีภริยากับ
ผูประกันตนอยางเปดเผย  แตไมจดทะเบียนสมรสหากผูประกันตนมีหญิงลักษณะดังกลาวจํานวน
หลายคน คนไหนจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน และภริยาคนหลังจะมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนหรือไม ซ่ึงจะไดรวมกันไมเกินสองครั้ง หรือไดรับคนละสองครั้งกันแน ดังนั้นเมื่อเกิด
ความไมชัดเจนของกฎหมายก็ควรบัญญัติกฎหมายใหมีความชัดเจน 

 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 เมื่อวิเคราะหถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายแลวพบวาปญหา       
สวนใหญเกิดจากความไมชัดเจนของกฎหมาย   ดังนั้นผูศึกษาจึงขอเสนอแนวทางแกไขปญหาโดย
เทียบเคียงกับกฎหมายตางประเทศเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของสังคมไทย ซ่ึงแบงไดเปน             
2  ประเด็น  ดังนี้ 
      5.2.1   แนวทางแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิง 
มีครรภ 
 1) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ควรมีบทนิยาม คําวา “คลอดบุตร”     
ไวดวย เนื่องจากการที่กฎหมายไมไดกําหนดคํานิยามดังกลาวไวทําใหเกิดปญหาในการบังคับใช
กฎหมายวาการที่ทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะที่ไมมีชีวิตจะถือวาเปนการคลอดบุตรตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี้หรือไม กอใหเกิดการตีความกันอยางกวางขวาง     
ซ่ึงบทนิยามที่วานี้อาจบัญญัติใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 มาตรา 5 วา “การคลอดบุตร หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา  ซ่ึงมี
ระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวายี่สิบแปดสัปดาหไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม” หรือจะบัญญัติ
ใหมตามเจตนารมณของการลาคลอดบุตรตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วา    
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“การคลอดบุตร หมายความวา ลูกจางหญิงซึ่งตองหยุดงานเนื่องจากการตั้งครรภ ไมวาจะเกิดจาก
การแพทอง หรือไปพบแพทย ทั้งนี้ เพื่อใหทารกออกจากครรภมารดาโดยมีระยะเวลาตั้งครรภ     
ไมนอยกวายี่สิบแปดสัปดาห ไมวาทารกจะมีชีวิตอยูหรือไม”  
 2) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41 ควรบัญญัติใหชัดเจนวา 
“ลูกจางหญิงซ่ึงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน ไมวาจะใชสิทธิ           
ลาตอเนื่องกันหรือไม” เพื่อขจัดปญหาเรื่องการตีความวาลูกจางหญิงซึ่งมีครรภตองลาคลอดบุตร
ตอเนื่องกันหรือไม 
  นอกจากนี้ ควรบัญญัติใหชัดเจนวาการลาคลอดบุตรนั้นใหรวมถึงการตองหยุดงาน
กอนและหลังคลอดบุตรดวย โดยบัญญัติวา “ลูกจางหญิงซึ่งมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตรทั้งกอนและ
หลังคลอดบุตรครรภหนึ่งรวมแลวไมเกินเกาสิบวัน ทั้งนี้ไมวาจะลาตอเนื่องกันหรือไม” 
 3) ควรแกไขถอยคําในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551      
มาตรา 39 กลาวคือ ควรแกไขมาตรา 39(1) จากที่หามลูกจางหญิงมีครรภทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
หรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือนนั้น ใหมีความชัดเจนขึ้นวา “หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปน
หญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มี
ความสั่นสะเทือนอยางมากจนอาจเปนอันตรายตอทารกในครรภ”  
  ควรแกไขมาตรา 39(2) ที่หามลูกจางหญิงมีครรภทํางานเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนหรือ  
ติดไปกับยานพาหนะใหชัดเจนขึ้นวา “หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางาน     
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ … (2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะเปนเวลานานจนอาจ
เปนอันตรายตอทารกในครรภ” 
  ควรแกไขมาตรา 39(3) ที่หามลูกจางหญิงมีครรภทํางานเกี่ยวกับงานยก แบก หาม 
หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัมโดยเพิ่มน้ําหนักงานที่ลากหรือเข็นใหมากขึ้น 
โดยบัญญัติวา “หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
… (3) งานยก แบก หาม หาบ หรือทูนของหนักเกินสิบหากิโลกรัม หรือ งานลาก หรือเข็นของ      
หนักเกินยี่สิบหากิโลกรัม” 
  นอกจากนี้ ในตอนทายของมาตรา 39 ควรบัญญัติใหลูกจางหญิงมีครรภนั้นมีหนาที่
ตองแจงใหนายจางทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วเมื่อลูกจางหญิงทราบวาตนตั้งครรภ เพื่อ
ปองกันไมใหนายจางสั่งใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานที่ตองหามตามมาตรา 39 โดยนายจางไมทราบ 
หรือปองกันไมใหนายจางอางวาตนสั่งใหลูกจางหญิงทํางานโดยไมทราบลูกจางหญิงผูนั้นตั้งครรภ 
 4) ควรแกไขถอยคําในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551     
มาตรา 39/1 จากที่หามนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 
06.00 นาฬิกา เปน “หามนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานเกินวันละแปดชั่วโมง โดยตองมีเวลา
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พักผอนใหเพียงพอกอนเริ่มทํางาน” เนื่องจากงานบางประเภท เชน งานในโรงพยาบาล หรืองานใน
รานอาหารที่ เปดในเวลากลางคืนซ่ึงลูกจางหญิงมีครรภมีความจําเปนที่จะตองทํางานใน            
ตอนกลางคืน และบางงานก็สามารถทํารายไดใหแกลูกจางหญิงมีครรภเปนจํานวนมาก  
  สวนบทบัญญัติที่หามนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานลวงเวลา แมจะมี
ขอยกเวนใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรือ
งานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของ
ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนก็ยังแคบไป ดังนั้นควรเพิ่มเติม
ประเภทของงานใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานลวงเวลาเพิ่มขึ้น เชน งานโรงแรม งานขนสง งานใน
โรงพยาบาล    งานขายอาหาร งานขายเครื่องดื่มและงานที่มีลักษณะตองทําติดตอกันไปเมื่อหยุด
แลวจะเสียหาย  แกงาน เปนตน 
  นอกจากนี้ ที่กฎหมายหามนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานในวันหยุด ซ่ึงเปน     
ขอหามเด็ดขาดไมมีขอยกเวนใหทําไดแมแตลูกจางหญิงที่ทํางานดานบริหาร งานวิชาการ           
งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ดังนั้นควรบัญญัติเปนขอยกเวนวา “สําหรับงานที่มี
ลักษณะหยุดไมได เชน งานโรงแรม งานขนสง งานในโรงพยาบาล งานขายอาหาร งานขาย
เครื่องดื่มหรือตองทําติดตอกันไปเมื่อหยุดแลวจะเสียหายแกงาน นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางาน
ในวันหยุดไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความ 
ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป” 
 5) ควรแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 โดยมีแนวทางการ
แกไขกฎหมาย ดังนี้ 
  ประการแรก ควรแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43             
ที่บัญญัติวา “หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ” ใหชัดเจนวาหามเลิก
จางในชวงระยะเวลาเมื่อใด โดยบัญญัติวา “หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุ  
มีครรภในระหวางตั้งครรภรวมตลอดถึงในระหวางที่ลาคลอดบุตรดวย” 
  ประการที่สอง   ควรเพิ่มหลักเกณฑในกฎกระทรวงวา กรณีใดบางที่ถือวาเปนการ
เลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ เชน การเลิกจางหญิงมีครรภในระหวางทดลองงาน       
การเลิกจางหญิงมีครรภที่กระทําความผิดอยางอื่นดวย การไมใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจาง เปนตน  
  ประการที่สาม   ควรบัญญัติถึงผลการฝาฝนมาตรา 43 วา เมื่อนายจางทําการฝาฝน
โดยเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภแลว จะตองรับผิดในทางแพงอยางไร เชน นายจาง
ตองจายคาจาง คาเสียหาย หรือเงินเพิ่มอะไรบาง จํานวนเทาใด และตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด เปนตน 
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  ประการสุดทาย  ควรเพิ่มเงื่อนไขหรือขอยกเวนใหนายจางสามารถเลิกจางลูกจาง
หญิง มีครรภไดตามสมควรเพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิดแกทั้งฝายนายจางและฝายลูกจาง เชน          
ใหนายจางเลิกจางลูกจางหญิงที่ทํางานในลักษณะเฉพาะซึ่งไมเหมาะที่ลูกจางหญิงมีครรภจะทําและ
นายจางไมสามารถหางานอื่นใหทําได หรือใหนายจางเลิกจางลูกจางหญิงที่แจงเท็จแกนายจาง     
จนหลงเชื่อรับเขาทํางาน แลวปรากฏขอเท็จจริงภายหลังวาลูกจางหญิงนั้นตั้งครรภและไมเหมาะ   
ที่จะทํางานที่ตกลงตามสัญญาจางได เปนตน โดยอาจจะบัญญัติไวตอนทายของมาตรา 43 วา       
“...เวนแตจะเปนกรณีที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ หรือ การลาคลอด หรือ สืบเนื่องจากการคลอด 
หรือ การใหนมบุตร ทั้งนี้ คาใชจายและภาระในการพิสูจนขอเท็จจริงใหเปนหนาที่ของนายจาง”   
ซ่ึงเปนถอยคําที่สอดคลองกับอนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 
 6) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ควรแกไขโทษตามมาตรา  144       
วรรคหนึ่ง  ที่ใหระวางจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับนั้น 
เปนบทลงโทษที่หนักเกินไป ควรแกไขอัตราโทษเปนระวางโทษจําคุกไมเกินสี่เดือน หรือปรับ    
ไมเกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 7) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 65 ควรบัญญัติถึงสิทธิของหญิง 
ที่อยูกินฉันสามีภรรยากับผูประกันตนโดยเปดเผยวามีสิทธิแคไหน เพียงใด หากผูประกันตนมี
ภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสหลายคน แตละคนจะมีสิทธิเพียงใด รวมแลวไดสิทธิเทาใด  
  5.2.2   มาตรการที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางหญิงมีครรภ 
 1) ควรกําหนดสิทธิการลาคลอดโดยใหความคุมครองถึงเรื่องการบังคับการลา         
หลังคลอดบุตรไวดวยเหมือนดังเชนกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนียในประเทศสหรัฐอเมริกา    
ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร และอนุสัญญาฉบับที่ 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 
ที่ใหสิทธิแกลูกจางหญิงมีครรภลาคลอดไมนอยกวา 14  สัปดาห โดยใชใบรับรองแพทย            
โดยระยะเวลาที่ใหสิทธิลาคลอดใหครอบคลุมนับรวมถึง   6 สัปดาหหลังการคลอดบุตรดวย และ
ในกรณีที่เจ็บปวย หรือ มีโรคแทรกซอน ที่เส่ียงตอการครรภ หรือการคลอดบุตร โดยมีใบรับรอง
แพทยจะใหมีการลาเพิ่มขึ้นและขยายระยะเวลาการลาคลอดในกรณีของการคลอดบุตรหลายคนใน
คราวเดียวกัน ซ่ึงการกําหนดใหมีการลาหลังคลอดไดนั้นก็เพื่อใหลูกจางหญิงไดรับการพักผอน
อยางเพียงพอหลังจากการคลอดบุตร ซ่ึงควรกําหนดอยางนอยตองไมต่ํากวา 6 สัปดาห 
 2) ควรมีการกําหนดใหลูกจางหญิงสามารถลาเพื่อไปใหนมบุตร และดูแลบุตรได
เพื่อใหมีความสอดคลองกับอนุสัญญาฉบับที่ 183 และหลักเกณฑดังกลาวก็มีการบัญญัติไวใน
กฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร ไวแลว 
โดยมีหลักเกณฑวาหากลูกจางหญิงตองทําหนาที่เล้ียงดูบุตรดวยตนเองและบุตรมีอายุต่ํากวา 1 ป
บริบูรณ ลูกจางหญิงนั้นมีสิทธิที่จะหยุดชั่วคราว ในระหวางชั่วโมงทํางานเพื่อใหนมบุตรหรือ    
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ดูแลบุตร  ไดวันละ 2 ครั้ง  อยางนอยครั้งละ 30 นาที ซ่ึงรวมแลวไมเกิน 1 ช่ัวโมง โดยถือวาการ
หยุดพักดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของชั่วโมงทํางาน 
 นอกจากนี้  ในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ( เชนประเทศญี่ปุนใช เกณฑ           
สถานประกอบการที่มีลูกจางเกิน 300 คน) ควรกําหนดใหตองมีสวัสดิการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
ของลูกจางในกรณีอ่ืนๆ เชน การจัดสถานรับดูแลเด็กในสถานประกอบการ หรือการจัดสถานที่     
ที่มิดชิด (ที่ไมใชหองน้ํา) สําหรับใหนมบุตร เปนตน โดยกําหนดใหนายจางตองจัดสถานที่            
ที่เหมาะสมสําหรับสตรีหลังคลอดที่ยังอยูในระยะการใหนมบุตร และกําหนดใหสถานประกอบ
กิจการที่มีจํานวนลูกจาง 500 คนขึ้นไป จัดสถานที่เล้ียงดูบุตรของลูกจางโดยใหสามารถรวมกับ
สถานประกอบกิจการในบริเวณใกลเคียงจัดสถานที่รับเล้ียงดูบุตรของลูกจางก็ได แตตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดเชน ระยะทางจากสถานประกอบกิจการมาตรฐานการดูแล ลักษณะ
สถานที่ เปนตน 
 3) ควรใหสิทธิแกลูกจางหญิงที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดโดยชอบและไดตายจาก
สาเหตุใดๆ กอนที่จะคลอดบุตร นายจางจะตองจายคาจางใหแกบุคคลที่หญิงไดแตงตั้งไว ถาไมมี
บุคคลดังกลาวใหจายยังผูสืบสันดานของหญิง โดยอัตราคาจางที่จายนั้นใหนับจากวันสุดทายที่
ลูกจางหญิงไดทํางานจนถึงวันกอนที่ลูกจางหญิงตาย หรือถาลูกจางหญิงตายเนื่องจากสาเหตุใดๆ 
หรือหลังจากวันที่คลอดบุตรและกอนที่จะไดจายคาใชจายซึ่งลูกจางหญิงมีสิทธิที่จะไดรับ นายจาง
จะตองจายใหบุคคลที่หญิงไดแตงตั้ง หรือถาไมมีบุคคลเชนนั้นใหจายแกผูสืบสันดาน โดยอัตรา     
ที่จายนั้นใหนับระยะเวลาเริ่มลาจนถึงวันที่คลอดบุตรและระยะเวลาหลังจากคลอดบุตรจนถึง       
วันกอนที่ลูกจางหญิงตาย เหมือนดังเชนกฎหมายของประเทศสิงคโปรเพื่อใหความมั่นใจแกลูกจาง
หญิงวาไมวาจะมีเหตุใด ๆ  เกิดขึ้นแกลูกจางจากการคลอดบุตร ทารกที่เกิดขึ้นมานั้นจะไดรับความ
ดูแล และอัตราคาจางดังกลาวก็เปนสิทธิที่ลูกจางหญิงไดรับในระหวางที่ลาคลอดอยูแลว  
 นอกจากนี้ ควรใหสิทธิแกบิดาลาในระยะเวลาที่เหลือในกรณีที่มารดาถึงแกความตาย
กอนหมดระยะเวลาของการลาหลังคลอด 
 4) ควรใหสิทธิการลาของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรที่อยูในความดูแลของตน ไดตาม
จํานวนวันลาและเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด แมวาสภาพสังคมวัฒนธรรมและความเปนอยูของ
สังคมไทยที่สืบทอดกันมาเปนเวลายาวนานกําหนดบทบาทสําคัญสําหรับผูหญิงในการทําหนาที่
เล้ียงดูบุตร ในขณะที่ผูชายมีบทบาทและหนาที่หลักในการหารายไดเล้ียงดูครอบครัว แตปจจุบัน
สังคมไทยมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น สามีและภรรยาสวนใหญก็อยูในวัยทํางานที่ตอง
ทํางานนอกบาน บทบาทในการเลี้ยงดูบุตรจึงไมควรตกอยูกับมารดาเทานั้น บิดาควรมีบทบาทใน
การชวยเลี้ยงดูบุตรเชนเดียวกัน ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงควรสงเสริมใหนายจางจัดสวัสดิการ  
ในลักษณะการใหบิดาสามารถลาเพื่อเล้ียงดูบุตรหรือดูแลบุตรที่เจ็บปวยหรือทุพพลภาพได  
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