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การคุมครองแรงงาน
กรณีลูกจางหญิงมีครรภ
๑. บทนำ
โดยทีล่ ูกจางหญิงเปนแรงงานมีความสำคัญในตลาดแรงงานไมยงิ่ ยอนไปกวาลูกจางชาย
และมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก เนือ่ งจากลูกจางหญิงสวนใหญ
มีความขยัน อดทน ออนนอมถอมตน และมีความรอบคอบในการทำงานเปนทีน่ ิยมของนายจาง
ประกอบกับสังคมไทยในปจจุบนั ไดเปดโอกาสในการประกอบอาชีพใหกบั ลูกจางหญิงมากขึ้น ดังจะเห็น
ไดจากการที่มีลูกจางหญิงทำงานอยูในทุกสาขาอาชีพเชนเดียวกับแรงงานชาย อยางไรก็ดี ลูกจางหญิง
ยังคงมีขอจำกัดในดานสรีระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาที่ลูกจางหญิงมีการตั้งครรภนั้น
สภาพรางกายและจิตใจโดยทั่วไปจะขาดความพรอมในการทำงาน มีความตองการในการพักผอน
ทีเ่ พียงพอและตองระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสุขภาพของลูกจางหญิงและ
เด็กในครรภมารดา จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบทบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองลูกจางหญิงไวสำหรับ
การนี้เปนการเฉพาะ
ดัง นั้น เพื่อใหทราบถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองลูกจางหญิงมีครรภท้ังใน
ประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกจางหญิง
และเด็ก และเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัว และปองกันมิใหนายจางเอารัดเอาเปรียบลูกจางหญิง
คอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จึงใครขอนำเสนอบทความเรื่อง “การคุมครองแรงงานกรณี
ลูกจางหญิงมีครรภ” อันประกอบดวย การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภตามกฎหมาย
ตางประเทศ การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภตามกฎหมายไทย และขอควรพิจารณา
ที่สำคัญเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภ ดังนี้
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๒. การคุม ครองแรงงานกรณีลกู จางหญิงมีครรภตามกฎหมาย
ตางประเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในทวีปยุโรปราวตนศตวรรษ
ที่ ๑๙ ซึง่ เปนยุคของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม มีการนำเครือ่ งจักรกลมาใชแทนแรงงานคนอยางกวางขวาง
ทำใหเกิดปญหาคนวางงาน ผูใชแรงงานไดรับความเดือดรอน และตองทำงานที่เปนอันตรายจาก
เครือ่ งจักรกลทีไ่ มไดมาตรฐาน รวมทัง้ มีการใชแรงงานหญิงและเด็กอยางไมเหมาะสม ภาครัฐโดยเฉพาะ
ประเทศสหราชอาณาจักรจึงเห็นถึงความสำคัญของการออกกฎหมายแรงงานเพื่อคุมครองแรงงาน
ในเรือ่ งความปลอดภัย การกำหนดชัว่ โมงทำงาน และการปองกันไมใหใชแรงงานหญิงและเด็กทํางานหนัก
และงานที่เปนอันตราย ตอมาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานดังกลาวไดแพรหลายเขาสู
ประเทศอืน่ ๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา จนกระทัง่ ในชวงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ จึงไดมกี ารประกาศใช
กฎหมายแรงงานในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเชีย๑ ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไดรับ
การพัฒนาไปอยางมาก ทัง้ ยังมีมาตรการในการคุม ครองแรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงานตางดาว
ขึ้นเปนการเฉพาะ เพื่อใหความคุมครองผูใชแรงงานทุกประเภทไดอยางเหมาะสม
สำหรับการคุมครองแรงงานลูกจางหญิงโดยเฉพาะกรณีหญิงมีครรภใหมีมาตรฐานและมี
ั นาแลว โดยกฎหมาย
ความเปนอยูท ดี่ นี ัน้ เปนแนวคิดทีไ่ ดรบั การยอมรับอยางกวางขวางในประเทศทีพ่ ฒ
จะใหความคุม ครองในเรือ่ งสิทธิลาคลอด สิทธิขอเปลีย่ นงานในหนาทีใ่ นระหวางการตัง้ ครรภ การไดรบั
คาจางระหวางการลาคลอด และไดรบั การคุม ครองในขอจำกัดในการทำงานเพือ่ มิใหลกู จางหญิงมีครรภ
ไดรบั อันตราย ทัง้ นี้ กฎหมายในแตละประเทศอาจมีรายละเอียดทีแ่ ตกตางกันขึน้ อยูก บั ความเหมาะสม
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความเขาใจในเรื่องดังกลาวขอนำเสนอตัวอยางการคุมครองแรงงาน
กรณีลกู จางหญิงมีครรภในประเทศญีป่ นุ ซึง่ ประเทศญีป่ นุ นับวามีตลาดแรงงานขนาดใหญทมี่ ลี กู จางหญิง
ทำงานอยูในทุกสาขาอาชีพ และมีการคุมครองแรงงานตั้งแตเริ่มแรกเขาทำงานจนเกษียณอายุ โดยจะ
ใหความสำคัญและคำนึงถึงสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการจัดสวัสดิการแรงงานที่สงเสริมการดูแล
บุตรในครอบครัวของลูกจางเชนเดียวกับแนวของประเทศตะวันตก
ประเทศญีป่ นุ มีกฎหมาย The Labour Standards Law of Japan ๑๙๔๗ และ The Child
Care and Family Care Leave Act เปนกฎหมายแรงงานหลักเพื่อกำหนดมาตรการคุมครองแรงงาน
และกำหนดใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานแกลูกจางและครอบครัว และในกรณีของลูกจางหญิง
มีครรภนั้นกฎหมายญี่ปุนใหความคุมครอง ดังนี้
๑) สิทธิที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย หามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภ หรือ
ลูกจางหญิงที่เพิ่งใหกำเนิดบุตรภายใน ๑ ป ทำงานที่มีลักษณะอันตราย เชน งานควบคุมวัสดุอุปกรณ
ที่มีน้ำหนักมาก กรณีที่มีการรองขอจากลูกจางหญิงมีครรภนายจางจะตองเปลี่ยนหนาที่ใหหญิงนั้น
จุรินทร มีมุงธรรม, “วิวัฒนาการกฎหมายคุมครองแรงงาน”, (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕), หนา ๑.
๑

๑๕๘
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ทำงานที่ใชแรงงานนอยลง หามมิใหนายจางใหลกู จางหญิงมีครรภ หรือลูกจางหญิงที่เพิ่งใหกำเนิดบุตร
ทำงานเกินกวา ๔๐ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือทำงานเกินกวา ๘ ชั่วโมงตอวัน หามมิใหนายจางใหลูกจาง
หญิงมีครรภ หรือลูกจางหญิงทีเ่ พิ่งใหกำเนิดบุตรทำงานลวงเวลาหรือทำงานในวันหยุดและทำงาน
ในเวลากลางคืน และหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางหญิงทีอ่ ยูใ นระหวางลากอนและหลังคลอดบุตร
และภายใน ๓๐ วันหลังจากนั้น
๒) การลาคลอดบุตร ลูกจางหญิงมีครรภมีสทิ ธิลา ๖ สัปดาหกอ นคลอดบุตร และ ๘ สัปดาห
ภายหลังคลอดบุตร
๓) การลาเพื่อดูแลบุตร ลูกจางหญิงที่อยูในชวงการเลีย้ งบุตรอายุไมเกิน ๑ ป มีสทิ ธิลาพัก
เพื่อเลี้ยงดูบุตร เชน การใหนมบุตร วันละ ๒ ครั้ง เปนเวลาครั้งละ ๓๐ นาที นอกเหนือจากเวลาพัก
ในแตละวัน ลูกจางชายและหญิงมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรในกรณีทบี่ ุตรอายุไมเกิน ๑ ป และลูกจาง
มีสิทธิลา ๕ วันตอป เพื่อดูแลบุตรกอนวัยเรียนที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ
๔) การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง สถานประกอบการทีม่ ีลูกจาง
เกินกวา ๓๐๐ คน ตองจัดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร เชน สถานที่รับดูแลเด็กในสถาน
ประกอบการ เปนตน
๕) การลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว ลูกจางมีสทิ ธิขอลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว เชน
คูสมรส บุตร บิดามารดา ปูยาตายาย ที่อยูในภาวะตองการการดูแลอยางตอเนื่องและเต็มเวลาเปนเวลา
ไมเกิน ๓ เดือน และสามารถใชสิทธิลานี้ไดครั้งละ ๑ คน โดยไมไดรับคาจาง
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔
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๖) การจายคาจางกรณีฉกุ เฉิน ลูกจางสามารถรองขอใหนายจางจายคาจางสำหรับงานทีไ่ ด
ทำไปแลวกอนวันจายคาจางตามปกติเพื่อนำไปใชเปนคาใชจายยามฉุกเฉินสำหรับการคลอดบุตร
การเจ็บปวย อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินอื่นได
นอกจากมาตรการคุม ครองแรงงานดังกลาวมาขางตนแลว ประเทศญีป่ นุ ยังมีการคุม ครอง
ดานการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย The Health Insurance Law ซึ่งใหหลักประกันดานการ
รักษาพยาบาลแกบุคคลที่เปนลูกจางและไมเปนลูกจาง สำหรับลูกจางจะไดรับการคุมครองจากระบบ
ประกันสุขภาพของลูกจาง ใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกจางและบุคคลในครอบครัวในกรณี
เจ็บปวย บาดเจ็บ คลอดบุตร และตาย เชน การจายประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร รอยละ ๖๐
ของคาจางพื้นฐานรายวันเฉลี่ย เปนเวลา ๔๒ วันกอนการคลอดบุตร และ ๕๖ วันหลังการคลอดบุตร
เปนตน๒
จากกรณีดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาการคุมครองแรงงานลูกจางหญิงกรณีมีครรภ
ตามกฎหมายตางประเทศนัน้ จะใหความคุม ครองแรงงานหญิงระหวางการตัง้ ครรภไปจนถึงการคลอดบุตร
ที่ มี ค วามชั ด เจนและให สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ก ลู ก จ า งหญิ ง สำหรั บ การคุ ม ครองแรงงานลู ก จ า งหญิ ง
มีครรภตามกฎหมายไทยนั้นจะไดกลาวในหัวขอถัดไป

๓. การคุ้ ม ครองแรงงานกรณี ลู ก จ้ า งหญิ ง มี ค รรภ์ ต าม
กฎหมายไทย

บทบาทของหญิงไทยในอดีตนั้น หญิงมีหนาที่เพียงดูแลบุตรและดูแลกิจการในครัวเรือน
การทำงานนอกบานหรือการใชแรงงานเปนหนาทีข่ องชาย จนกระทัง่ หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ หญิงไทยจึงเริ่มมีการศึกษา เริ่มมีบทบาทในสังคม และเมื่อมีการลงทุนทางภาค
อุตสาหกรรมจากตางประเทศ หญิงไทยจึงเริ่มเขาสูตลาดแรงงาน มีการใชแรงงานหญิงในงานประเภท
ที่ใชแรงกายนอย อยางไรก็ดี ในระยะแรกการใชแรงงานหญิงไมไดรับการยอมรับจากสังคมเทาที่ควร
ลูกจางหญิงจะถูกกดขีแ่ ละถูกกีดกันทางเพศ ไมประสบความสำเร็จในหนาทีก่ ารงาน ซึง่ จากสภาพปญหา
ความไมเทาเทียมกันโดยการแบงแยกในทางเพศ ประกอบกับปญหาดานสรีระรางกาย และการ
เขาเปนสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานลูกจางหญิง
จึงเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมีพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนกฎหมายแรงงานฉบับแรก
ที่บัญญัติคุมครองแรงงานในเรื่องวันเวลาทำงาน วันหยุด คาจาง คาทดแทน สวัสดิการ สหภาพแรงงาน
การคุมครองลูกจางหญิงและเด็ก โดยเฉพาะการคุมครองลูกจางหญิงเกี่ยวกับงานอันตราย เวลาทำงาน
และสิทธิลาคลอด จากนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองลูกจางหญิงก็ไดรับการพัฒนาเรื่อยมา จวบจน
ปจจุบันการคุมครองแรงงานลูกจางหญิงมีครรภไดรับการรับรองไวในบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ
หลายฉบับดังนี้
กชมน ทรงพิทักษกุล, “ปญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับลูกจางหญิงมีครรภ”, (วิทยานิพนธ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๑), หนา ๖๑ – ๖๔.
๒
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๓.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกำหนดในเรื่องสิทธิ
และการไดรับหลักประกันในการทำงานของบุคคล ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน
และความมั่นคงในการดำรงชีพของผูใชแรงงาน ซึ่งเปนเรื่องสำคัญทีร่ ัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว
ในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๘๔ (๗) โดยมาตรา ๔๔ บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกัน
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานรวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหวางการทำงาน
และเมือ่ พนภาวะการทำงาน ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๘๔ (๗) บัญญัติใหรัฐ
ต อ งดำเนิ น การตามแนวนโยบายด า นเศรษฐกิ จ โดยส ง เสริ ม ให ป ระชากรวั ย ทำงานมี ง านทำ
คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีทีผ่ ูทำงานมีสิทธิเลือก
ผูแ ทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทัง้ คุม ครองใหผูท ำงานทีม่ ีคุณคาอยางเดียวกันไดรับ
คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
๓.๒ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายหลัก
ในการคุ ม ครองผู ใช แรงงาน โดยบั ญ ญั ติ ถึ ง สิ ท ธิ ห น า ทีร่ ะหว า งนายจ า งและลู ก จ า งและกำหนด
มาตรฐานขั้นต่ำในการจางและการใชแรงงาน สำหรับลูกจางหญิงซึ่งมีครรภนั้นกฎหมายฉบับนี้
ไดบัญญัติคุมครองไวในหมวด ๓ การใชแรงงานหญิง มาตรา ๓๘ – มาตรา ๔๓ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
๑) สิทธิลาคลอด ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภหนึ่ง
ไมเกิน ๙๐ วัน โดยใหนับรวมวันหยุดทีม่ ีในระหวางวันลาดวย (มาตรา ๔๑) สิทธิลาคลอดนี้
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔
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ลูกจางหญิงจะลากอนคลอดบุตรหรือภายหลังการคลอดบุตรก็ได กฎหมายมุงคุมครองลูกจางหญิง
ซึ่ ง คลอดบุ ต ร เตรี ย มตั ว คลอดบุ ต ร และเลี้ ย งดู บุ ต รเป น สำคั ญ และลู ก จ า งหญิ ง นั้ น จะใช สิ ท ธิ
ลาคลอดกี่ครั้งก็ไดกฎหมายไมไดจำกัดจำนวนครั้งเอาไวและไมนับวาเปนวันลาปวย
๒) สิทธิขอเปลี่ยนงานในหนาที่เปนการชั่วคราว ลูกจางหญิงที่มีครรภซึ่งมี
ใบรับรองแพทยมาแสดงวาไมอาจทำงานในหนาที่เดิมตอไปได มีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงาน
ในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสม
ใหแกลูกจางนั้น (มาตรา ๔๒) สิทธิขอเปลี่ยนงานในหนาที่เปนการชั่วคราวนี้กฎหมายมุงคุมครอง
สุขภาพและอนามัยของลูกจางหญิงและเด็ก ดังนั้น หากลูกจางหญิงมีครรภเห็นวาลักษณะงานที่ตน
ทำมีความเสีย่ ง หรือเปนอันตรายตอสุขภาพและอนามัย ลูกจางหญิงก็สามารถขอเปลีย่ นงานในระหวาง
กอนคลอด หรือภายหลังคลอด หรืออยูในระหวางใหนมบุตรได แตตองมีใบรับรองแพทยมาแสดง
ตอนายจางวาไมอาจทำงานในหนาที่เดิมตอไปได
๓) สิทธิที่จะไดรับคาจางระหวางลาคลอด ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจาง
ซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน ๔๕ วัน
(มาตรา ๕๙) สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ ค า จ า งในระหว า งลาคลอดนี้ ก ฎหมายมุ ง คุ ม ครองสิ ท ธิ ข องลู ก จ า ง
ในระหวางที่ใชสิทธิลาคลอดบุตรเปนระยะเวลา ๙๐ วัน ตามมาตรา ๔๑ ทั้งนี้ หากปรากฏขอเท็จจริง
วาลูกจางหญิงใชสิทธิเพื่อลาคลอดบุตรนอยกวา ๔๕ วัน นายจางมีหนาที่จายคาจางใหลูกจางตาม
ระยะเวลาที่หยุดจริงเทานั้น
๔) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภ
ทำงานอยางหนึง่ อยางใด ดังนี้ งานเกีย่ วกับเครือ่ งจักรหรือเครือ่ งยนตทมี่ คี วามสัน่ สะเทือน งานขับเคลือ่ น
หรื อ ติ ด ไปกั บ ยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทู น ลาก หรื อ เข็ น ของหนั ก เกิ น
๑๕ กิโลกรัม งานที่ทำในเรือ และงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๙)
และหามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทำงานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาิกา
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาิกา ทำงานลวงเวลา หรือทำงานในวันหยุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกจางหญิงมีครรภ
ทำงานในตำแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจาง
อาจใหลูกจางนั้นทำงานลวงเวลาในวันทำงานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางโดยไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป (มาตรา ๓๙/๑) สิทธิที่จะไดรบั ความปลอดภัยนี้กฎหมาย
มุงคุมครองลูกจางหญิงมีครรภไมใหไดรับความเครียด ความสั่นสะเทือน การทำงานหนักเกินสมควร
และมีเวลาพักผอนที่เพียงพอ
๕) สิทธิที่จะไมถูกเลิกจาง หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุ
มี ค รรภ (มาตรา ๔๓) กรณี นี้ ก ฎหมายคุ ม ครองลู ก จ า งหญิ ง มี ค รรภ มิ ใ ห ถู ก เลิ ก จ า งเพราะเหตุ
รางกายที่ออนแอหรือเพราะขอจำกัดในการหามทำงานบางประเภทตามกฎหมาย
ทั้งนี้ นายจางฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรง พ.ศ. ๒๕๔๑ จะตอง
รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ
๓.๓ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กฎหมายฉบับนี้กำหนดใหมีการ
จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น โดยใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตน (ลูกจางหรือผูสมัครเขา
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ประกันตน) จายเงินสมทบเขากองทุน เพื่อใชเปนหลักประกันแกผูประกันตนใหไดรับการสงเคราะห
เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบตุ ร ชราภาพ และวางงาน โดยมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองลูกจางหญิงมีครรภอยูในหมวด ๓ ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
ตามมาตรา ๖๕ – มาตรา ๖๘ ดังนี้
๑) “การคลอดบุ ต ร” ตามกฎหมายนีห้ มายความวา การทีท่ ารกออกจาก
ครรภมารดาซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวา ๒๘ สัปดาห ไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม
(มาตรา ๕)
๒) ประโยชน ท ดแทนกรณี ค ลอดบุ ต ร ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน
ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสำหรับตนเองหรือภริยา หรือสำหรับหญิงซึ่งอยูก ินดวยกันฉันสามีภริยา
โดยเปด เผยถาผูประกันตนไมมีภริยา ตอเมื่อภายในระยะเวลา ๑๕ เดือน กอนวันรับบริการ
ทางการแพทยผูป ระกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๗ เดือน และมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนสำหรับการคลอดบุตรไมเกิน ๒ ครั้ง (มาตรา ๖๕) ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรนี้จะได
กับลูกจางหญิงซึ่งคลอดบุตร หรือคูสมรสของลูกจางชายที่มิไดเปนลูกจาง โดยจะไดรับสำหรับการ
คลอดบุตรไมเกิน ๒ ครั้ง และการคลอดบุตรในแตละครั้งมากกวา ๑ คน หรือบุตรที่คลอดออกมาแลว
เสียชีวิตก็นับเปนการคลอดบุตร ๑ ครั้ง
ประโยชน ท ดแทนในกรณี ค ลอดบุ ต รนั ้น ได แ ก ค า ตรวจและรั บ ฝากครรภ
คาบำบัดทางการแพทย คายาและคาเวชภัณฑ คาทำคลอด คากินอยูและรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔
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คาบริบาลและคารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูป ว ย และคาบริการอืน่
ทีจ่ ำเปน (มาตรา ๖๖) นอกจากประโยชนทดแทนดังกลาวมาขางตนแลว ในกรณีทผี่ ปู ระกันตนตองหยุดงาน
เพือ่ การคลอดบุตร ผูป ระกันตนมีสทิ ธิไดรบั เงินสงเคราะหการหยุดงานเพือ่ การคลอดบุตรไมเกิน ๒ ครัง้
เปนการเหมาจายในอัตราครั้งละรอยละ ๕๐ ของคาจาง เปนเวลา ๙๐ วัน อีกดวย (มาตรา ๖๗)
ดังที่ไดกลาวมานั้นเปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพในการทำงานของผูใชแรงงานตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิง
มีครรภตามบทบัญญัติของกฎหมายไทยไมวาจะเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
หรือพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อาจจะมีขอความในบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ขาด
ความชัดเจนและมีการตีความเปนหลายนัย ดังนั้น สิ่งที่เปนขอควรพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการ
คุมครองแรงงานลูกจางหญิงมีครรภ ควรพิจารณาคือ

๔. ขอควรพิจารณาทีส่ ำคัญเกีย่ วกับการคุม ครองแรงงานกรณี
ลูกจางหญิงมีครรภ

การคุมครองแรงงานลูกจางหญิงมีครรภใหไดรับสวัสดิการแรงงานที่ดีนั้นเปนเรื่องสำคัญ
เพราะการคุมครองลูกจางหญิงยอมหมายถึงการคุมครองเด็กที่จะเกิดมาเปนทรัพยากรมนุษยอันมีคา
ของชาติในอนาคตตอไป ดังนั้น กฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานลูกจางหญิงจึงตองเปน
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ และจากการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ลูกจางหญิงมีครรภ พบวามีประเด็นขอกฎหมายที่นาสนใจดังนี้
๔.๑ พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎหมายฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ให
การใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรมและคุมครองลูกจางไมใหถูกเอาเปรียบ ดังนั้น จึงเปนกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน หากสัญญาหรือขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางใด
เปนการตองหามชัดแจงหรือแตกตางกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกลาว ยอมตกเปนโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๐, มาตรา ๑๕๑๓
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังมีสวนที่กำหนดความผิด
และมีโทษทางอาญา เชน กรณีที่นายจางฝาฝนมาตรา ๔๓ เลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ
ซึ่งตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การตีความ
กฎหมายในสวนดังกลาวจึงตองตีความโดยเครงครัดตามหลักการตีความกฎหมายอาญา อยางไรก็ดี
หากเปนกรณีที่มีขอสงสัยวาจะตีความบทกฎหมายที่ไมชัดแจงไปในทางใดนั้น ใหตีความไปในทาง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“มาตรา ๑๕๐ การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ
มาตรา ๑๕๑ การใดเปนการแตกตางกับบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ถามิใชกฎหมายอันเกีย่ วกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน การนั้นไมเปนโมฆะ”.
๓
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

หรือนัยที่จะใหการคุมครองลูกจางและสรางปทัสถานแกสงั คมแรงงานยิ่งกวาที่จะตีความไปในทางที่จะ
ใหประโยชนแกนายจางหรือปจเจกบุคคล๔
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมไดใหความหมายของคำวา
“คลอดบุตร” ไว กรณีจึงอาจเกิดปญหาในการตีความกฎหมายไดวาการคลอดบุตรหมายความวา
อยางไร การที่ทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะที่ไมมีชวี ติ จะถือเปนการคลอดบุตรตามกฎหมายนี้
หรือไม และจะนำบทนิยามคำวา “การคลอดบุตร” ตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ง “การคลอดบุตร” หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดาซึ่งมีระยะเวลา
ตั้งครรภไมนอยกวา ๒๘ สัปดาห ไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูห รือไม มาใชในฐานะทีเ่ ปนกฎหมาย
ใกลเคียงไดหรือไม เพราะเปนกฎหมายคนละฉบับ อีกทั้งยังมีเจตนารมณในการประกาศใชแตกตางกัน
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิหนาทีร่ ะหวาง
นายจ า งและลู ก จ า งและกำหนดมาตรฐานขั ้น ต่ ำ ในการจ า ง แต พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม
พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนกฎหมายที่กำหนดหลักประกันแกผปู ระกันตนใหไดรบั การสงเคราะหเมื่อประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน
หรือกรณีของมาตรา ๓๙ และมาตรา ๓๙/๑ ประเภทของงานตองหามสำหรับลูกจางหญิง
มีครรภ เชน งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตทมี่ ีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับ
ยานพาหนะ งานยกหรือเข็นของหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม งานที่ทำในเรือ งานที่ทำในระหวางเวลา
๒๒.๐๐ นาิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาิกา งานลวงเวลา หรือทำงานในวันหยุด ซึ่งกฎหมายตองการ
ที่จะคุมครองลูกจางหญิงมีครรภไมใหทำงานหนักหรืองานเปนอันตราย แตการที่กฎหมายไวบญ
ั ญัตหิ า มไว
อยางเครงครัดโดยไมมีขอยกเวนใหลูกจางหญิงมีครรภสามารถทำไดอาจกลับกลายเปนโทษตอลูกจาง
หญิงมีครรภ เพราะอาจทำใหลูกจางหญิงมีครรภไมมงี านทำชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตองขาดรายได และทำให
นายจางไมมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและไมกลาจางแรงงานหญิงใหทำงานดังกลาว เปนตน
๔.๒ องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) หรือ
ILO กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๑๙ มีวัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม และ
สงเสริมใหสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานไดรบั การยอมรับอยางเปนสากล ILO เปนองคการชำนัญพิเศษ
ของสหประชาชาติ ที่รับผิดชอบดูแลประเด็นแรงงานของประเทศสมาชิก ปจจุบันมีประเทศสมาชิก
จำนวน ๑๘๓ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเปนประเทศสมาชิกกอตั้ง๕
ILO มีลักษณะเปนองคกรไตรภาคี ประกอบดวย ฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และ
ฝายลูกจางของประเทศสมาชิก มีสำนักงานใหญที่ตั้งอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ILO นั้น
มีบทบาททีส่ ำคัญในการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนำไป
ปฏิบัติในรูปแบบของการออกอนุสัญญา ซึ่งมีผลบังคับใชกับประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันอนุสัญญา
ฉบับนั้น และการออกขอแนะ ซึ่งไมมีสภาพบังคับ และไมเปดใหสัตยาบัน เปนวิธีปฏิบัติดานแรงงาน
เกษมสันต วิลาวรรณ, “คำอธิบายกฎหมายแรงงาน”, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๒๓.
กชมน ทรงพิทกั ษกลุ , “ปญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับลูกจางหญิงมีครรภ”, หนา ๘๖ – ๙๔.
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การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภ

เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนำไปเปนแนวทางปรับใชภายในประเทศตามความเหมาะสม ปจจุบัน ILO
ไดออกอนุสัญญาเปนจำนวน ๑๘๙ ฉบับ และขอแนะ จำนวน ๒๐๑ ฉบับ
สำหรับประเด็นเรือ่ งการคุม ครองแรงงานหญิงมีครรภนน้ั จากการพิจารณาอนุสญ
ั ญาของ ILO
ที่ประเทศไทยใหสัตยาบันและขอแนะที่ประเทศไทยรับไวปฏิบัติ ไมพบวาประเทศไทยไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมารดาหรือรับขอแนะวาดวยเรื่องการคุมครองความเปนมารดาตาง ๆ
ซึ่ง ILO ไดออกมา ๖ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลวประเทศไทยไดใหการคุมครองลูกจางหญิง
มีครรภไวใกลเคียงกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่ ILO กำหนดไวในอนุสญ
ั ญา เชน กรณีลาคลอด
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร
ไดไมเกิน ๙๐ วัน และอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๓ วาดวยการคุมครองมารดา ค.ศ. ๒๐๐๐ ใหสิทธิแก
ลูกจางหญิงมีครรภลาคลอดไดไมนอ ยกวา ๑๔ สัปดาห หรือกรณีเลิกจาง พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ และอนุสัญญา
ฉบับที่ ๑๘๓ วาดวยการคุม ครองมารดา ค.ศ. ๒๐๐๐ ใหถอื เปนการกระทำทีผ่ ดิ กฎหมาย ถานายจางเลิกจาง
คนงานสตรีในระหวางการตั้งครรภ หรือลาคลอด เปนตน

๕. บทสรุป

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ไดรับรองสิทธิ
ของลูกจางในการที่จะไดรับหลักประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพ และความมั่นคงในการดำรงชีพ
ของผูใ ชแรงงาน ซึง่ หลักการดังกลาวนับวาเปนพัฒนาการทีส่ ำคัญประการหนึง่ ของไทยทีร่ ฐั จะจัดสวัสดิการ
ดานแรงงานใหมีความเปนสากลมากขึ้น และกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานหญิง
ลูกจางหญิงมีครรภมีอยูดวยกันหลายฉบับ นับวาเปนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ และ
สอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศพอสมควร อยางไรก็ดี การมีกฎหมายที่ดีแตไมมี
การบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพนั้น ไมเพียงพอตอการคุมครองลูกจางหญิงและเด็กในครรภ
ดังนั้น จึงจำเปนหรือเปนการสมควรที่จะตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
เจตนารมณ ไมปลอยปละละเลยใหนายจางฝาฝนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการเอารัดเอาเปรียบ
ลูกจาง พรอมทั้งควรจะมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูใหสอดคลองกับมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศดวย นอกจากนี้ ในปจจุบันปรากฏวาไดมีสถานประกอบการขนาดใหญ
บางแหง เชน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด
และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) เปนตน๗ ไดจัดใหมีศูนยเลี้ยงเด็กขึ้นใน
สถานประกอบการเพื่อเปนสวัสดิแกลูกจางและครอบครัวซึ่งนับเปนนโยบายหรือนิมิตหมายที่ดีในการ
คุมครองสวัสดิภาพลูกจางหญิงมีครรภอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากกลไกทางดานกฎหมายดังกลาว
ขอมูลจาก กลุม งานมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน.
ขอมูลจาก กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน http://welfare.labour.go.th.
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