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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใช้แรงงานหญิงว่าได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 อย่างแท้จริงหรือไม่ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แรงงานหญิงในอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช 2) เพื่ อ ศึ ก ษาหาแนวทางการให้ ค วามคุ้ ม ครองขั้ น ต่ าในการใช้ แ รงงานหญิ ง ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางพิจารณาแก้ไขกฎหมายและมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แรงงานหญิง
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยครั้งนี้บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
หญิ งในอ าเภอเมื องนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ดนครศรี ธ รรมราช เครื่ องมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล คื อ
แบบสอบถาม โดยเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล จากผู้ ใ ช้ แ รงงานหญิ ง ในอ าเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย ได้ดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประมวลผลของข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อแสวงหาข้อค้นพบ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย อั นจะนาไปสู่แนวทางในการพัฒนาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในเรื่องการใช้แรงงานหญิง
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ 1.ควรแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ชายและหญิง โดยเท่าเทียมกันในการจ้างงานให้ชัดเจนในความหมายของการจ้างงานว่าครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง
2.ควรแก้ไขบัญญัติในมาตรา 15 และมาตรา 53 ที่ทับซ้อนกันอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันให้รวมเป็นบทบัญญัติ
เดียวกันโดยบัญญัติให้มาตรา 15 ในเรื่องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงานให้ครอบคลุมถึงในเรื่ องของ
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างนั้น
จะเป็นชายหรือหญิงในงานที่มีลักษณะและคุณภาพเท่ากันรวมถึงในงานที่ปริมาณเท่ากันตามมาตรา 53 ด้วย
3.ควรมีการบัญญัติให้ชัดเจนในหลักเกณฑ์ของมาตรา 15 ที่บัญญัติว่า “เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจ
ปฏิบัติเช่นนั้นได้” ควรจะกาหนดว่าลักษณะหรือสภาพของงานประเภทใดที่ไม่สามารถปฏิบัติต่อลู กจ้างชายและ
หญิงโดยเท่าเทีย ม 4.ควรแก้ไขและกาหนดให้ ชัดเจนในเรื่องของข้อยกเว้นในงานที่ห้ ามลู กจ้างหญิงทางาน
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หมายถึงงานประเภทใด 5.ควรมีการแก้ไขในเรื่องของการให้อานาจแก่พนักงานตรวจแรงงานกาหนดให้อานาจ
แก่พนักงานตรวจแรงานโดยตรงในการมีอานาจพิจารณาและออกคาสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทางาน หรือลด
ชั่วโมงทางาน โดยไม่ต้องรายงานไปยังอธิบดีเพื่อรอคาสั่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้ความคุ้มครอง
แรงงานหญิง 6.ควรมีการกาหนดความหมายในเรื่องของการลาเพื่อการคลอดบุตรบัญญัติไว้ในพระราชบั ญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 7.ควรมีการกาหนดในเรื่องของสิทธิลาคลอดโดยกาหนดให้เป็นการบังคับลาหลัง
ควรมีการกาหนดให้ลูกจ้างหญิงสามารถลาเพื่อไปดูแลบุตรได้ โดยลูกจ้างหญิงมีสิท ธิลาเพื่อการดูแลบุตร หรือ
หยุดพักเพื่อให้นมบุตรระหว่างเวลาทางานได้วันละ 2 ครั้งอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน 1 ชั่วโมง
โดยถือว่าการลาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงทางาน 8.ในเรื่องของการห้ามลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทางานใน
มาตรา 39 ควรมีการบัญญัติในเรื่องของหากได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าลักษณะของงานจะไม่ทาให้
เกิดอันตรายต่อครรภ์ของลู กจ้ างหญิงมีครรภ์ก็สามารถยืดหยุ่นให้ ลู กจ้างมีครรภ์ทาได้ เป็นต้น 9.ควรมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้แก่แรงงานหญิงให้ได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ของตนตามพระราชบัญญัติคุ้ มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 10.ควรมีการแก้ไขให้ครอบคลุมรวมถึงการกระทาการล่วงเกินทางเพศระหว่างลูกจ้างด้วยกัน
คาสาคัญ : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541, แรงงานหญิง
Abstract
This research has three purposes: 1) to investigate the problem of enforcing the Labor
Protection Act BE 1998 in the use of female workers that is protected by the Act of Labor Protection
Act 1998 The sample of female laborers in Nakhon Si Thammarat. 2) To study the guideline for
minimum protection of female workers under the Labor Protection Act, BE 2541 (1998). 3) To study
the solutions to the law and appropriate measures to maximize the benefits of female workers.
The research method used was this study. The sample group for data collection were
female laborers in Nakhon Si Thammarat. Nakhon Sri Thammarat The instruments used for data
collection were, including data from female workers in Nakhon Si Thammarat. Nakhon Sri
Thammarat Data were collected from the sample population. The researcher analyzes, synthesizes
and processes the data according to the qualitative research method. (Descriptive) using content
analysis to seek the findings of the research. This will lead to guidelines for development and
solutions to the problem of enforcement of the Labor Protection Act 1998 on the use of female
labor.
The findings from this research are as follows: 1.It is important to revise the criteria for
employers to treat male and female employees. 2.The provisions of Articles 15 and 53 which
overlap in the same law shall be amended to include the same provision by providing for the same.
Section 15 on Equal Employment Practices covers coverage of wages. Overtime pay for work.
Holiday Overtime The employee shall be equally or equally employed in a work of the same
nature and quality, including in the same work in accordance with Section 53. 3.It should be clearly
stated in the provisions of Section 15 of the Act. that The nature or condition of the work can not
be treated as such. 4.It should be clarified and clarified on the exceptions in the case of the
exclusion of female employees from work. 5.There should be a revision of the empowerment of
labor inspectors. To have the authority to consider and issue an order to change the employer's
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working time. Or reduced working hours They do not report to the Director-General to await orders
for the ease and speed of providing female workers protection. 6. The meaning of the maternity
leave should be defined in the Labor Protection Act BE 2541 (1998). 7. It should be possible for a
female employee to leave for childcare. Female employees have the right to leave for childcare. Or
take a break for breastfeeding during working time 2 times a day at least 30 minutes, which is a total
of not more than 1 hour, which is considered part of the working hours. 8. Pregnant women should
be able to be flexible in giving pregnant women the opportunity to do so. 9. Women should be
educated and educated about their benefits under the Labor Protection Act BE 2541 (1998). The
definition of sexual harassment should be clearly defined. 10. It should be addressed to include,
among other things, the conduct of sexual harassment among employees.
Keyword : Labor Protection Act 1998, female workers
บทนา
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศไทยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมาก การที่ประเทศไทยกาลังจะเข้าไปสู่การแข่งขันด้านการค้าในระดับโลกการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ การเพิ่มจานวนประชากรอย่างรวดเร็วของแรงงานชายหญิงใน
การอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการควบคู่ไปกับกระแสความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและการที่สื่อสารที่รวดเร็ว นโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ.2535-2554) ได้ระบุเน้น
อย่างชัดเจนว่ามีสตรีจานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศของประชากรทั้งประเทศและสถิติโดยทั่วไปแล้วสตรีมี
อายุขัยเฉลี่ยสูงกว่าบุรุษ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีจานวนมากนี้สมควรต้องได้รับการพิจารณาให้เป็นทั้งเป้าหมายใน
การได้รับการพัฒนา และเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาสังคมและประเทศได้และสมควรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และให้โอกาสสตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมและได้รับการคุ้มครอง
ในฐานะที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งสภาพการทางานและสภาพความเป็นมารดา
ผู้หญิงมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือจากงานด้านการผลิตในภาคเกษตรกรรมที่
ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้มาอย่างยาวนาน ปัจจุบันผู้หญิงมีการทางานทั้งในระบบการจ้างงานนอก
ระบบการจ้างงานและเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ในกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรายได้ของผู้หญิง
ที่อยู่ในระบบการทางานทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็ นตัวเลขที่มีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
ยกเว้นผู้หญิงที่ทางานดูแลครอบครัวและทางานบ้านมักจะไม่ถูกคิดรวมมูลค่างานไว้ในรายได้ของประเทศ
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานสตรีพบว่าได้มีการกาหนดการคุ้มครองแรงงาน
หญิงไว้ในหลายๆ ส่วน ทั้งที่เป็นการคุ้มครองสตรีโดยตรงและโดยอ้อม คือ
- กฎหมายสาคัญนับตั้งแต่อนุสัญญาด้านแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 100 ที่ประเทศไทยร่วมลงนาม
ในปี 2542 ที่กาหนดให้การจ้างงานที่มีลักษณะคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน นายจ้างต้องกาหนด
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้างหญิงและชายเท่าเทียมกัน
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2551 มีมาตรา สาคัญ ได้แก่
- มาตรา 15 กาหนดให้แรงงานหญิงและชายได้รับความเท่าเทียมกัน มาตรา 16 ห้ามนายจ้างล่วงละเมิด
หรือคุกคามต่อลูกจ้างหญิงมีครรภ์ปฏิบัติ การเปลี่ยนการทางานของลูกจ้างหญิงขณะตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพ และ
การลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน รวมทั้งห้ามเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์จึงพบได้ว่ากฎหมายเหล่านี้เป็นแนวทางใน
การกาหนดมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองแรงงานหญิงโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่พบว่ามีเนื้อหา
ค่อนข้างครบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันด้านการจ้างงานและการป้องกันเลือกปฏิบัติแรงงานสตรีอัน
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เนื่องมาจากการทางานหรือความเป็นเพศมารดา ดูเหมือนว่าแรงงานหญิงเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองอย่างดียิ่งจาก
กฎหมายที่มีมาตรฐานสากล แต่แรงงานหญิงเหล่านี้ก็ยังคงต้องประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าวอยู่เช่นเดิม ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องการเลือกปฏิบัติ งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย สิทธิลาคลอด การคุ้มครองหญิงมีครรภ์
การล่วงเกินทางเพศในที่ทางาน จึงทาให้การคุ้มครองสิทธิของแรงงานหญิงนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างงาน
ที่เป็นจริงซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้
ทั้งนี้การศึกษาถึงปัญหาการใช้แรงงานหญิงก็เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายคุ้ มครอง
แรงงานหญิงซึ่งเป็นปัญหามาช้านานและหาแนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องการใช้แรงงาน
หญิง และเพื่อให้ เกิดประโยชน์ สู งสุดแก่แรงงานหญิง เพราะนับวันปัญหาของแรงงานหญิงยิ่งมากมายและ
ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถูกละเลยให้การดูแลคุ้มครองอย่างจริงจัง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในการใช้แรงงาน
หญิงว่าได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อย่างแท้จริงหรือไม่ โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แรงงานหญิงในอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาหาแนวทางการให้ความคุ้มครองขั้นต่าในการใช้แรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางพิจารณาแก้ไขกฎหมายและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่แรงงานหญิง
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิงในอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากผู้ใช้แรงงานหญิงในอาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัง หวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งภายในแบบสอบถาม 1
ชุดจะประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2
ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ตั้งปัญหา หรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สร้างเครื่องมือวิจัยสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามสาหรับ
กลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ทดสอบ และปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัย เตรียมผู้เก็บข้อมูล (โดยผู้วิจัยเอง) ลงพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล บันทึกข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล นาผลไปใช้ ให้ข้อเสนอแนะ และวางแผน
แก้ไข
การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ดาเนิ น การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประมวลผลของข้ อมูล ตามแนวทางการวิจั ยเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อแสวงหาข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย อันจะนาไปสู่แนวทางในการ
พัฒนาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในเรื่องการใช้
แรงงานหญิง
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัญหาทางกฎหมายหากพิจารณาตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องการใช้แรงงานหญิง พบว่ามีปัญหาทางกฎหมายสามารถนามาพิจารณาได้ดังนี้ คือ
1.1 การเลือกปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติในเรื่องของการเลือกปฏิบัติ
ไว้ในมาตรา 15 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่
ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ ” บทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่ให้ความ
คุ้มครองแรงงานหญิงในเรื่อง การห้ามนายจ้างเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ซึ่งหลักการนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี
เพราะทาให้แรงงานหญิงมีความภูมิใจศักดิ์ศรีของตนและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องของการจ้างงาน
เป็นบทบัญญัติที่ได้กาหนดไว้ในหลักทั่วไปของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ซึ่งน่าจะเป็นการครอบคลุม
การปฏิบัติของนายจ้างในทุกกรณี
อย่างไรก็ตาม แม้บทบัญญัติในมาตรา 15 จะบัญญัติสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบั ติต่อสตรี ใ นทุกรู ป แบบก็ ตาม แต่กลั บ ไม่ได้กาหนดความหมายของคาว่า ในการจ้างงานไว้ว่าให้ ความ
คุ้มครองครอบคลุมในเรื่องใดบ้างเพียงแต่บัญญัติในมาตรา 15 อย่างกว้างๆ ว่า “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชาย
และหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ ” ซึ่งผู้เขียน
เห็นว่ายังไม่มีความชัดเจน รวมทั้งก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในทางปฏิบัติเพราะต้องมีการตีความกันอีกว่าการให้
นายจ้ างปฏิบั ติต่อลู กจ้ างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงานนั้นหมายความรวมถึงเรื่องใดบ้างซึ่ง
กฎหมายไม่ได้กาหนดรายละเอียดในความหมายของการจ้างงานให้ชัดเจนทาให้แรงงานหญิงไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในเรื่องของการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและก่อให้เกิดเป็ นปัญหาข้อพิพาทแรงงานต่อไปได้
แต่กลับบัญญัติไว้ในมาตรา 15 อย่างกว้าง ๆ แต่ไม่ได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและ
หญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงานนั้นคือเรื่องใดบ้าง
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อกฎหมาย จึงควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา 15 ให้มี
ความครอบคลุ มชั ดเจน และเพื่อให้ เ กิด ความสะดวกต่ อผู้ ใช้ กฎหมายในทางปฏิบั ติต่อ ไปอีก ทั้งยั งเป็น การ
ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบขององค์ ก าร
สหประชาชาติ จึ่งควรแก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจน เช่นควรกาหนดความหมายของคาว่าในการจ้างงาน ให้หมายความ
รวมถึงโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกันรวมถึงการใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเดียวกันในเรื่องของการ
จ้างงาน รวมถึงในเรื่องของการเลื่อนตาแหน่ง โอกาสในการฝึกอบรมในเรื่องของการเกษียณอายุ และในเรื่อง
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันในงานที่ มีลักษณะและปริมาณเท่ากัน รวมถึงในงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน และใน
เรื่องสถานภาพของการสมรส เป็นต้น
1.2 งานที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ หรือ ร่างกายในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติ
ให้ความคุ้มครองลูกจ้างหญิงโดยห้ามทางานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้ดังนี้ คือ มาตรา 38 “ห้ามมิให้นายจ้าง
ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทางานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) งานเหมืองแร่ หรือ งานก่อสร้างที่ต้องทาใต้ดิน ใต้น้า ในถ้า ในอุโมงค์ หรือในปล่องภูเขา
เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตราต่อสุขภาพหรืองร่างกายของลูกจ้างนั้น
(2) งานที่ต้องทาบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งต่อสิบเมตรขึ้นไป
(3) งานผลิต หรือ ขนส่งวัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ
(4) งานอื่น ตามที่กาหนดในกระทรวงการกาหนดประเภทของงานที่ห้ามลูกจ้างหญิงทาตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ผู้ วิจัยมีความเห็ นว่ากาหนดเอาไว้เหมาะสมดีแล้วอีกทั้ งได้ออก
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งมีสาระสาคัญ
ดังนี้
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“...ข้อ 4 นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทางานในงานวิชาชีพ หรือวิชาเกี่ยวกับการสารวจ การขุดเจาะ การ
กลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียมหรือปิโตรเคมีได้ ถ้าสภาพหรือลักษณะของงานนั้นไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างนั้น”
แต่ยังไม่ได้มีการกาหนดให้ชัดเจนว่าลักษณะ หรืองานประเภทใดที่ลูกจ้างหญิงสามารถทาได้ เพราะ
การบั ญญัติข้อยกเว้น ไว้เช่น นี้ โดยไม่มีการกาหนดลั กษณะของงานให้ มีความชัดเจนซึ่งอาจเป็นปัญห าและ
อุปสรรคกับลูกจ้างหญิงในอีกหลายอาชีพที่สามารถทางานในสถานที่ดังกล่าวได้เพราะมีลักษณะของงานในหลาย
อาชีพที่ไม่ต้องใช้แรงงานโดยตรงหรือมีความจาเป็นหรือมีหน้าที่ต้องทางานใต้ดินเป็นการชั่วคราว เช่น ลูกจ้าง
หญิงที่ตาแหน่งเป็นผู้บริหารซึ่งไม่ได้ทางานที่ต้องใช้แรงงานหรือลูกจ้างหญิงที่ทางานให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
และสวัสดิการ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรว่ากาหนดลักษณะของงานให้ชัดเจนโดยไม่ต้องมา
ตีความว่างานประเภทใดที่กาหนดอยู่ในข้อยกเว้นในมาตรา 38(1)
ดังนั้ น ควรมีการกาหนดให้ ชัดเจนในเรื่องของข้อยกเว้ นว่ าลั ก ษณะงานประเภทใดที่ ลู กจ้า งหญิ ง
สามารถทาได้ เช่น กาหนดว่าข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช่บังคับกับลูกจ้างหญิงที่มีตาแหน่งเป็นผู้บริหารซึ่งไม่ได้ทางานที่
ต้องใช้แรงงานหรือลูกจ้างหญิงที่ทางานให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เป็นต้น เพราะลักษณะ
งานดังกล่าวมีความ ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อลูกจ้างหญิง อีกทั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นกับลูกจ้างหญิงที่
ทางานในสถานที่ดังกล่าวได้และนอกจากนั้นในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ยังได้บัญญัติให้
ความคุ้มครองลูกจ้างหญิงในเรื่อง การทางานกลางคืน ไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ คือ “ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่ง
เป็นหญิงทางานระหว่างเวลา 24.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้น
อาจเป็นอันตราต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของหญิงนั้น ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคาสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทางานหรือลดชั่วโมงทางานได้ตามที่เห็นสมควร
และให้นายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว”
และนอกจากนั้น บทบัญญัติในมาตรา 40 ที่ได้กาหนดให้พนักงานตรวจแรงงานเห็นว่า ถ้างานนั้นเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้นให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย เพื่อพิจารณาและมีคาสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทางานหรือลดชั่วโมงทางานได้ตามที่เห็นสมควรใน
เรื่องนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการล่าช้าและอาจต้องใช้เวลานานเกินสมควรซึ่งเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายใน
การคุ้มครองแรงงานหญิงได้ และผู้วิจัยเห็นว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้เพราะมีหลายขั้นตอนเริ่มจาก
พนักงานตรวจแรงงานพบเห็นลูกจ้างหญิงทางานในเวลากลางคืน ตั้งแต่ 24.00 นาฬิกา ไปจนถึง 06.00 นาฬิกา
ถ้างานนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างหญิงกฎหมายกาหนดให้พนักงานตรวจแรงงาน
นั้นรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้พิจารราหรือมีคาสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทางาน หรือลด
ชั่วโมงทางานลง จะเห็นได้ว่ามีหลายขั้นตอนอาจไม่เท่าทันในการคุ้มครองแรงงานหญิงการที่กฎหมายบัญญัติไว้
เช่นนี้ ทาให้เป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ผู้วิจั ยเห็นว่าในเรื่องนี้ ควรจะให้อานาจแก่พนักงานตรวจ
แรงงานโดยตรงในการมีอานาจพิจารณาและออกคาสั่งทันทีที่มีการร้องเรียนหรือทันทีที่พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจพบเห็นให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาทางานหรือลดชั่วโมงการทางานลง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
พิจารณาและมีคาสั่งในการให้ความคุ้มครองแรงงานหญิง โดยไม่ต้องรายงานให้อธิบดีพิจารณาออกคาสั่งซึ่งอาจ
ต้องใช้เวลานานเกินสมควรและมีหลายขั้นตอนทาให้ไม่เท่าทันในการคุ้มครองแรงงานหญิงได้
1.3 สิทธิลาคลอด การที่กฎหมายกาหนดให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อการคลอดบุตรได้เป็นเวลา
90 วัน ก็ควรกาหนดให้เป็นการบังคับการลาหลังคลอดไม่ต่ากว่า 6 สัปดาห์เพื่อเป็นการให้ลูกจ้างหญิงได้รับการ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ ส่วนระยะเวลาที่เหลือก็กาหนดให้เป็นวันลาก่อนคลอด และควรกาหนดให้ลูกจ้างหญิงมี
สิทธิในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ชั่วคราวในระหว่างชั่วโมงทางานเพื่อการให้นมบุตรหรือดูแลบุตรโดยถือว่าการลา
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงทางาน เป็นต้น
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รวมถึงในเรื่องของการให้สิทธิ บิดา หรือ มารดา สามารถลาเนื่องจากการเป็นบิดา หรือ มารดา เพื่อไปดูแลบุตร
ได้ในเรื่องนี้ ประเทศไทยไม่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประเทศไทยควรมีการบัญญัติให้สิทธิบิดา หรือ
มารดา ลาเพื่อไปดูแลบุตรหลังจากการคลอดบุตรได้ ดังนั้น ควรมีการบัญญัติกฎหมายให้สิทธิบิดาหรือมารดา
สามารถขอลาเพื่อไปดูแลบุตรได้และในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง
ในช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงในเรื่องมีสิทธิกลับเข้าทางานได้ภายหลังสิ้นสุดการหยุดพักเพื่อลาไปดูแลบุตร เป็นต้น
1.4 การคุ้มครองหญิงมีครรภ์ บทบัญญัติในมาตรา 39 ได้บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่ง
เป็นหญิงมีครรภ์ทางานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง เวลา 06.00 นาฬิกา ทางานล่วงเวลา ทางา นใน
วันหยุดหรือทางานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
(2) งานขับเคลื่อน หรือติดไปกับยานพาหนะ
(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือ เข็นของหนัก เกินสิบห้ากิโลกรัม
(4) งานที่ทาในเรือ
(5) งานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง”
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา 39 เป็นบทบัญญัติที่เคร่งครัดทาให้เกิดปัญหากับลูกจ้างหญิง
เป็นจานวนมากที่ตั้งครรภ์ เพราะไม่ได้บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ อีกทั้ง เป็นบทบัญญัติที่ไม่มีความยืดหยุ่น
ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทางานของลูกจ้างหญิงมีครรภ์และมี งานหลายประเภทที่ต้องทางานหลังจาก
22.00 นาฬิกา เช่น งานในกิจการโรงแรม งานร้านขายอาหารและภัตตาคารหือสถานพยาบาล งานขายของมินิ
มาร์ท เป็นต้น อาจก่อให้เกิดปัญหากับลูกจ้างหญิงมีครรภ์ในงานประเภทดังกล่าวซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการ
บัญญัติในเรื่องของข้อยกเว้นไว้ เพื่ อให้เกิดความยืดหยุ่นในเรื่องการห้ามลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทางานในมาตรา 39
เช่น ควรกาหนดข้อยกเว้นไว้ว่าหากลูกจ้างหญิงมีครรภ์ได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าลักษณะของงาน
จะไม่ทาให้เกิดอันตรายต่อครรภ์ของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ก็สามารถยืดหยุ่นให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ทางานตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 39 ได้
1.5 การล่วงเกินทางเพศ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้บัญญัติให้การคุ้มครองลูกจ้าง
หญิงในเรื่องของการห้ามไม่ให้นายจ้างกระทาการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างหญิงซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
เลือกปฏิบัติต่อแรงงานหญิง เพราะแรงงานหญิงตกอยู่ในสภาพล่อแหลมต่อการตกเป็นเยื่อมากกว่าชายซึ่งได้
บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 16 ดังนี้ คือ “ห้ามมิให้นายจ้างหรือผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน
กระทาการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง...” การที่บทบัญญัติในมาตรา 16 ไม่ได้ให้คาจากัดความของคา
ว่า การล่วงเกินทางเพศไว้หากเกิดเป็นปัญหาข้อพิพาทขึ้นทาให้จะต้องไปดูหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายอาญา
ในเรื่องอนาจารซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการกระทาอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญานั้นไม่สามารถที่จะให้
ความคุ้มครองในเรื่องของการล่วงเกินทางเพศได้เพียงพอเพราะการล่วงเกินทางเพศในมาตรา 16 นั้นน่าจะมี
ความหมายกว้างกว่าคาว่า อนาจาร และหากมีการล่วงเกินทางเพศที่เข้าในลักษณะของอนาจาร ผู้กระทาไม่ว่า
จะเป็นนายจ้างผู้เป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน ก็ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาใน
ความผิดฐานอนาจารอีกทางหนึ่ง ซึ่ งผู้เขียนเห็นว่าการล่วงเกินทางเพศที่เกิดจากนายจ้าง ผู้เป็นหัวหน้างาน ผู้
ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน เป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมทางเพศซึ่งมีความหมายกว้างกว่าอนาจารแต่อาจไม่ถึง
ขั้นอนาจาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความว่า การล่วงเกินทางเพศหมายความอย่างไรและมีเขตแค่ ไหน ควรมี
การบัญญัติความหมายของการล่วงเกินทางเพศให้ชัดเจนและนอกจากนั้น บทบัญญัติในมาตรา 16 ไม่ได้บัญญัติ
ให้ครอบคลุม รวมถึงการห้ามมีการล่วงเกินทางเพศในระหว่างลูกจ้างด้วยกัน ซึ่งเป็นช่องว่างของข้อกฎหมายที่
อาจเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชายสามารถกระทาการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างหญิงได้ผู้วิจัยเห็นว่า แรงงานหญิงอาจ
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรณีดังกล่าว
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ดังนั้น ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้ มีความครอบคลุมและชัดเจน เช่น ควรมีการ
กาหนดความหมายของการกระทาการล่วงเกินทางเพศว่าหมายถึง การกระทาลักษณะคุกคามทางเพศ การร้อง
ขอให้ปฏิบัติในลักษณะที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การลูบคลาส่วนของร่างกายที่ส่อไปในทางปลุกเร้าทางเพศ การถูก
เนื้อต้องตัวกันโดยไม่มีสาเหตุอันควร การกล่าวแทะโลมด้วยวาจาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทางเพศ เป็นต้น และควรมี
การบัญญัติให้ครอบคลุมรวมถึงห้ามการกระทาระหว่างลูกจ้างชายกระทาการล่วงเกินทางเพศว่าจะต้องไม่ส่งผล
เสียหายแก่ลูกจ้างที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น ควรบัญญัติห้าม นายจ้าง หรือหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน กระทา
การใด ๆ อันจะทาให้ลูกจ้างหญิงที่ได้รับผลจากการถูกล่วงเกินทางเพศเสียประโยชน์หรือสูญเสียโอกาสในการ
ทางานรวมถึงการเลิกจ้างหรือปลดลูกจ้างหญิงออกจากงานเป็นต้น
ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเรื่องการใช้แรงงานลูกจ้าง
หญิง
1.6 ผลกระทบต่อลูกจ้าง ความต้องการแรงงานหญิงเกิดขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งแรงงาน
หญิงส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาต่า หรือขาดการศึกษา ทาให้ขาดความสามารถและความชานาญจึงเป็นแรงงานที่ไม่
มีฝีมือจาเป็นต้องยอมรับสภาพการจ้าง และการทางานตามที่นายจ้างกาหนดให้ ทาให้แรงงานหญิงเหล่านี้ถูกใช้
อย่างไม่เป็นธรรมถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างการขาดการศึกษาหรือการมีการศึกษาในระดับต่า ทา
ให้แรงงานหญิงตกเป็นผู้ที่ถูกเอาเปรียบได้ง่าย และทาให้แรงงานหญิงส่วนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
ของตนเองตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่ า สิ ท ธิ ข องตนเองมี อ ย่ า งไรบ้ า งและเมื่ อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่าสิทธิของตนเองมีอย่างไรบ้าง และเมื่อพระราชบัญ ญัติคุ้มครอง
แรงงาน ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ นายจ้างเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระและต้นทุนการผลิตมากขึ้น โดยตนเองไม่ได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ เลย ทาให้นายจ้างต้องการลดต้นทุนการผลิตโดยมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนแรงงานคนมาก
ขึ้น และหันมาจ้างแรงงานหญิงที่รับงานไปทาที่บ้าน ซึ่งแรงงานหญิงกลุ่มนี้ทาให้นายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ เลย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพราะแรงงานหญิงกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อแรงงานหญิงกลุ่มนี้ เพราะไม่มีอานาจต่อรองในเรื่องค่าจ้าง
หรือ สวัสดิการใด ๆ กลายเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่ปราศจากการคุ้มครองตามกฎหมายผู้วิจัยเห็นว่า ควรจัดให้มี
การเผยแพร่ความรู้และมีกรประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในสถานประกอบการทุกแห่งโดยจัดทาเป็นเอกสารด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ลูกจ้างหญิงในสถานประกอบการทราบถึงสิทธิของตนเองในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เท่าที่จะทาได้ นอกจากนั้น ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยให้ ความคุ้มครองกับ
แรงงานหญิงกลุ่มรับงานไปทาที่บ้านเพื่อกาหนดมาตรการคุ้มครอง และได้รับการดูแลตามพระราบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ให้เท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
1.7 ผลกระทบต่อนายจ้าง นับตั้งแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้บังคับใช้นายจ้าง
เห็นว่าเป็นการยุ่งยากในการปฏิบัติ รวมถึง การเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายอันเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต เนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ประกาศบังคับใช้ในช่วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่า
นายจ้างส่วนใหญ่จะต้องประคองตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทาให้นายจ้างยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้ทาให้นายจ้างต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นในการปฏิบัติเพราะ
บทบั ญญัติในเรื่องการใช้ แรงงานหญิงมุ่งถึงการคุ้มครองมากเกินไปจนในบางเรื่องขาดความยืดหยุ่น ทาให้
นายจ้างลาบากใจ เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนายจ้างก็จะถูกระวางโทษ ซึ่งมีทั้งโทษจาคุกและโทษ
ปรับหรือทั้งจาทั้งปรับและการที่กฎหมายมุ่งถึงการคุ้มครองแรงงานหญิงทาให้งานบางอย่างลูกจ้างหญิงทาไม่ได้
เพราะกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ทาให้นายจ้างต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีผลกระทบต่อ
สินค้าทาให้ สินค้ามีราคาแพงมากขึ้นหรือทาให้นายจ้างหันมาใช้เทคโนโลยีแทนการใช้แรงงานหญิงซึ่งส่งผล
กระทบทาให้มีการจ้างแรงงานหญิงน้อยลง รวมถึงในเรื่องของสิทธิลาคลอด นายจ้างเห็นว่าการให้ลูกจ้างหญิงลา
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คลอดได้เป็นเวลา 90 วันนั้น เป็นระยะเวลาที่นานทาให้นายจ้างเป็นผู้รับภาระและ ทาให้นายจ้างเสียประโยชน์
เพราะกระทบต่อต้นทุนการผลิตนายจ้างจึงลังเลใจมากขึ้นที่จะจ้างแรงงานหญิงเข้าทางานโดยเฉพาะในกรณีที่มี
การคลอดบุตรหลายคนและต่อเนื่องกัน
จากผลกระทบดัง กล่ าว ผู้ วิจั ย เห็ น ว่า ควรมีก ารชี้แ จงให้ นายจ้ างทราบถึง สิ ท ธิแ ละหน้ าที่ รวมถึ ง
กฎกระทรวงและระเบี ย บต่างๆ ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และควรมีการแก้ไขปรับ ปรุงบทบั ญญัติในข้ อ
กฎหมายให้มีความชัดเจนและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่นายจ้างในทางปฏิบัติ รวมถึงควร
ให้การศึกษาและความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้างให้เห็นถึงความสาคัญของการให้สิทธิลาคลอดแก่ลูกจ้างหญิง
เพราะหากลูกจ้าหญิงไดรับการปฏิบัติจากนายจ้างอย่างเหมาะสมแล้วลูกจ้างหญิงก็จะเป็นกาลังสาคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดี
1.8 ผลกระทบในบทบัญญัติของกฎหมาย จากการศึกษาพบว่า การใช้แรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้บังคับใช้ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างหญิงทาให้ลูกจ้าง
หญิ ง ไม่ ก ล้ า ใช้ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายเพราะกลั ว ถู ก เลิ ก จ้ า ง อี ก ทั้ ง บทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งการใช้ แ รงงานหญิ ง ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยังไม่มีความชัดเจนของบทบัญญัติในบางเรื่องซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
บังคับใช้กฎหมาย เช่น ในเรื่องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงานก็ไม่ได้บัญญัติให้ชัดเจนว่าครอบคลุมถึง
ในเรื่องใดบ้างหรือการห้ามกระทาการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างหญิงไม่ได้บัญญัติให้คานิยามไว้ว่าการล่วงเกิน
ทางเพศมีขอบเขตแค่ไหน รวมทั้งในเรื่องการทางานของหญิงมีครรภ์ในงานบางประเภทก็บัญญัติห้ามโดยเด็ดขาด
โดยไม่ได้กาหนดให้ชัดเจนว่างานประเภทใดที่กาหนดห้ามลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทาและงานประเภทใดที่สามารถ
ยืดหยุ่นให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทาได้และไม่มีการกาหนดในเรื่องของอายุขั้นต่าการตั้งครรภ์ไว้ก่อให้เกิดปัญหากับ
แรงงานหญิงเป็นจานวนมากที่มีครรภ์ และการที่บทบัญญัติของกฎหมายขาดความชัดเจนและไม่มีความยืดหยุ่น
ในเรื่องการใช้แรงงานหญิงทาให้ลูกจ้า งหญิงไม่สามารถทางานในงานบางประเภทได้เพราะกฎหมายบัญญัติห้าม
ไว้
จากปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณากาหนดเงื่อนไขทางกฎหมายให้มีความละเอียดและชัดเจนเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในทางปฏิบัติและเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงในการทางานแก่ลูกจ้างหญิงและควรให้ความรู้และ
ทาความเข้ าใจแก่น ายจ้ างให้ เห็ น ถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการใช้แรงงานหญิงตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
สรุปผลการวิจัย
ปัจจุบันแรงงานหญิงมีความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศจะพบว่ามีแรงงานหญิง
ทางานอยู่ในทุกสาขา ทั้งภาคอุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรม แต่แม้ว่าแรงงานหญิงจะมีบทบาทและสาคัญต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพียงใดก็ตามแรงงานหญิงมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอการรักษาสิทธิ
ของแรงงานหญิงจึงต้องมีการกาหนดมาตรการขึ้นมาคุ้มครองแรงงานหญิงเหล่านี้ เพราะหากแรงงานหญิงอยู่ใน
สภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้แรงงาน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้น การใช้แรงงานหญิงจึงจาเป็นต้องได้รับการคุ้มครองควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการใช้
แรงงานในลักษณะที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม และนอกจากนั้นในระดับ
ระหว่างประเทศองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Lab our Organization หรือ ILO) ได้ให้
ความสาคัญในการคุ้มครองการใช้แรงงานหญิง โดยถือเป็นเป้าหมายสาคัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธะกรณีของอนุสัญญาและข้อแนะ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกประเทศ
กาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการใช้แรงงานหญิงอย่างเหมาะสมซึ่งได้กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้แรงงานหญิง
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ในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสาหรับคนงานชายและหญิงในงานที่มีค่าเท่ากัน การเลือกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ้างงานและอาชีพ งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย และการคุ้มครองหญิงมีครรภ์เป็นต้น
ดังนั้น แรงงานหญิงจึงได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษเพิ่มจากความคุ้มครองการใช้แรงงานทั่วไป
ซึ่งก็เป็ น ที่ยอมรั บกัน โดยทั่ว ไปไม่ว่าจะเป็นในระดับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือทุก
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้ว ยซึ่งในปัจจุบันมีพ ระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายที่
บัญญัติให้ความคุ้มครองการใช้แรงงานหญิง โดยเฉพาะและจากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 ในเรื่ องการใช้แ รงงานหญิงมี ปัญหาทางกฎหมายเกิ ดขึ้น หลายประการ ได้แก่ ปัญ หาการเลื อ ก
ปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือร่างกาย สิทธิลาคลอด และการคุ้มครองหญิงมีครรภ์ การล่วงเกินทาง
เพศ เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อลูกจ้าง และนายจ้าง ดังนี้ จึงจาเป็นต้องพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องการใช้แรงงานหญิงให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่แรงงานหญิง ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐบาล และนายจ้าง
เพื่อให้การพัฒนากฎหมายเกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงานรวมทั้งเพื่อขจัดปัญหา
การกีดกันทางการค้า และเพื่อให้แรงงานหญิงมีมาตรฐานการใช้แรงงานที่สูงขึ้นตามเจตนารมณ์ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึงประเด็นต่างๆ ในเรื่องการใช้แรงงานหญิง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 จึงขอเสนอแนะแนวทางและแนวปฏิบัติบางประการแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
1.1 ควรแก้ไขหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิง โดยเท่าเทียมกันใน
การจ้างงานให้ชัดเจนในความหมายของการจ้างงานว่าครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง เช่น ควรจะบัญญัติความหมาย
ของการห้ ามเลือกปฏิบั ติระหว่างเพศให้ ชัดเจนโดยระบุให้ ชัดเจนเรื่องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือ
เงินเดือน ให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชาย หรือหญิงในงานที่มีลักษณะและคุณภาพอย่าง
เดียวกัน รวมถึงในงานที่ปริมาณเท่ากัน และในเรื่องของการเลื่อนตาแหน่ง หรือการให้โอกาสในการฝึกอบรม
รวมถึงในเรื่องของการเกษียณอายุโดยบัญญัติให้ชัดเจนและในเรื่องของสถานภาพของการสมรส เป็นต้น
1.2 ควรแก้ไขบัญญัติในมาตรา 15 และมาตรา 53 ที่ทับซ้อนกันอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันให้รวม
เป็นบทบัญญัติเดียวกันโดยบัญญัติให้มาตรา 15 ในเรื่องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงานให้ครอบคลุม
ถึงในเรื่องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่
ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิงในงานที่มีลักษณะและคุณภาพเท่ากันรวมถึงในงานที่ปริมาณเท่ากันตามมาตรา
53 ด้วย
1.3 ควรมีการบัญญัติให้ชัดเจนในหลักเกณฑ์ของมาตรา 15 ที่บัญญัติว่า “เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพ
ของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้” ควรจะกาหนดว่าลักษณะหรือสภาพของงานประเภทใดที่ไม่สามารถปฏิบัติต่อ
ลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกัน เช่น กาหนดว่าเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัย
ของลูกจ้าหญิง ซึ่งประเภทของงานกาหนดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่างานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
1.4 ควรแก้ไขและกาหนดให้ชัดเจนในเรื่องของข้อยกเว้นในงานที่ห้ามลูกจ้างหญิงทางานโดยควร
กาหนดให้ชัดเจนว่า “เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างหญิ ง” หมายถึง
งานประเภทใด เช่น ควรกาหนดว่าข้อห้ามดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับงานที่มีความจาเป็นหรือมีหน้าที่ที่ต้องทางานใต้
ดินเป็นการชั่วคราวหรือลูกจ้างหญิงที่ทางานให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาลบาล เป็นต้น รวมถึง
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ไม่ใช้บังคับแก่ลูกจ้างหญิงที่มีตาแหน่งเป็ นผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้ทางานที่ต้องใช้แรงงานเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นใน
การทางานของลูกจ้างหญิง เหมือนดังเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ได้บัญญัติยกเว้นการทางานของลูกจ้างหญิงในงานที่
ต้องทาใต้ดิน หรื องานเหมืองแร หรื อแม้แต่ในอนุสั ญญา ฉบับที่ 45 ว่าด้ว ยการทางานใต้ดิน (สตรี) ที่เป็น
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองแรงงานหญิง ก็ยังบัญญัติข้อยกเว้นในงานประเภท ดังกล่าว
1.5 ควรมีการแก้ไขในเรื่องของการให้อานาจแก่พนักงานตรวจแรงงานในกรณีที่ลูกจ้างหญิงทางาน
ระหว่าง 24.00 นาฬิกา จนถึง 06.00 นาฬิกา ในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุ ขภาพความปลอดภัยของหญิงนั้น
ควรกาหนดให้อานาจแก่พนักงานตรวจแรงานโดยตรงในการมีอานาจพิจารณาและออกคาสั่งให้นายจ้างเปลี่ยน
เวลาทางาน หรือลดชั่วโมงทางาน โดยไม่ต้องรายงานไปยังอธิบดีเพื่อรอคาสั่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
ให้ความคุ้มครองแรงงานหญิง
1.6 ควรมีการกาหนดความหมายในเรื่องของการลาเพื่อการคลอดบุตรบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้ชัดเจน เช่น บัญญัติคานิยามของการลาเพื่อการคลอดบุตร หมายถึง การคลอด
บุตร หรือการแท้งบุ ตร เป็ น ต้น บั ญญัติให้ความคุ้มครองในเรื่องของการลาเพื่อการคลอดบุตร โดยบัญญัติ
คุ้มครองรวมถึงการแท้งบุตรด้วย และเพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกจ้างหญิงว่าแม้ลาเพื่อการคลอดบุตรแล้ว
ลูกจ้างหญิงนั้นแท้งบุตรนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตร ตามมาตรา 59
1.7 ควรมีการกาหนดในเรื่องของสิทธิลาคลอดโดยกาหนดให้เป็นการบังคับลาหลังคลอด เหมือน
ดังเช่น รวมถึงในอนุสัญญา ฉบับที่ 103 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองหญิงมีครรภ์ที่บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้ซึ่งควร
กาหนดให้เป็นการบังคับลาหลังคลอดอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 6 สัปดาห์ และระยะเวลาที่เหลืออาจจะกาหนดให้เป็น
วันลาก่อนคลอด ซึ่งการกาหนดให้เป็นการบังคับลาหลังคลอดบุตรก็เพื่อให้ลูกจ้างหญิงได้รับการพักผ่อนอย่าง
เพียงพอหลังจากการคลอดบุตร นอกจากนั้น ควรมีการกาหนดให้ลูกจ้างหญิงสามารถลาเพื่อไปดูแลบุตรได้ หาก
ลูกจ้างหญิงนั้นต้องเลี้ยงดูบุตรที่มีอายุต่ากว่า 1 ปีบริบูรณ์ โดยลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อการดูแลบุตร หรือหยุด
พักเพื่อให้นมบุตรระหว่างเวลาทางานได้วันละ 2 ครั้งอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดย
ถือว่าการลาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงทางาน
1.8 ในเรื่ องของการห้ามลู กจ้างหญิงมีครรภ์ทางานในมาตรา 39 ควรมีการบัญญัติในเรื่องของ
ข้อยกเว้นไว้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทางานของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ เช่น ควรกาหนดข้อยกเว้นว่า หาก
ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าลักษณะของงานจะไม่ทาให้เกิดอันตรายต่อครรภ์
ของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ก็สามารถยืดหยุ่นให้ลูกจ้างมีครรภ์ทาได้ เป็นต้น
1.9 ควรมีการเผยแพร่ให้ความรู้แก่แรงงานหญิงให้ได้รับความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ของตนตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 รวมถึงเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยความปลอดภัยใน
การทางานรวมทัง้ จัดตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานหญิง เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานหญิง
1.10 ควรมีการแก้ไขให้ครอบคลุมรวมถึงการกระทาการล่วงเกินทางเพศระหว่างลูกจ้างด้วยกัน และ
ควรกาหนดว่าหากนายจ้าง หรือ หัวหน้าแผนก มีการใช้มาตรการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอเพื่อที่จะป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศให้ให้ลูกจ้ างหญิงที่ได้รับผลกระทบจากการล่วงละเมิดทางเพศมีสิทธิที่จะ
หยุดงานโดยไม่ถูกหักรายได้ หรือเงินค่าชดเชย ถ้าการกระทานั้นเป็นการกระทาขึ้นเพื่อป้องกันตนเองรวมถึงควร
กาหนดหามนายจ้างหรือหัวหน้าแผนก กระทาการใดๆ อันจะทาให้ลูกจ้างหญิงที่ได้รับผลกระทบจากการถูล่วง
ละเมิดทางเพศ เสียประโยชน์ หรือสูญเสียโอกาสในการทางานรวมถึงเลิกจ้างหรือปลดลูกจ้างหญิงออกจากงาน
สาเหตุเพราะลูกจ้างหญิงที่ได้รับผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เสียประโยชน์ หรือสูญเสียโอกาสใน
การทางานรวมถึงเลิกจ้างหรือปลดลูกจ้างหญิงออกจากงาน สาเหตุเพราะลูกจ้างหญิงที่ ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศทาการป้องกันตนเอง และรักษาตามสิทธิด้วยวิธีการอันถูกต้องเพื่อป้องกันมิให้เกิดการล่วง
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ละเมิดทางเพศต่อตนเอง เช่น การที่ลูกจ้างหญิงนั้นทาการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือให้การเป็นพยาน จากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศ
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