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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาระยะ
หลังคลอด เป็นที่ทราบกันอย่างดีในกลุ่มลูกจ้างซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่บทบาทมารดาว่าช่วงเวลาตั้งแต่ริเริ่ม
ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตรนับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่คนกลุ่มนี้จะต้องเผชิญกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพร่างกาย แรงกดดันทางสังคมคนใกล้ชิด และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในที่ทำงาน ล้วนส่งผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์ต่อผู้ที่กำลังปรับตัวเพ่ือดำรงบทบาทมารดาเป็น
อย่างยิ่ง ปัญหาที่พบเจอบ่อยครั้งในกลุ่มมารดาที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวไปใน
เวลาเดียวกัน คือ ปัญหาภาวะซึมเศร้าหลังคลอด วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ จึงเป็นไปเพ่ือพัฒนา
มาตรการทางกฎหมายที่ให้สิทธิและความคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นมารดา โดยศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าระยะหลังคลอด สิทธิของมารดา และสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดา โดยวิเคราะห์
และศึกษาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของไทยจำนวนสามประเด็น  ได้แก่ สิทธิวันลาคลอด
บุตร ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด และสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา เปรียบเทียบกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณรัฐสโลวัก สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีทั้งประเทศที่เข้าเป็นภาคี
สมาชิกและไม่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของไทย ยังคงมีข้อบกพร่องในประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญ ดังนี้ ประการแรกคือ เรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตร ระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดมีความเคร่งครัดมากเกินไป ประการที่สองคือ เรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด กฎหมาย
จำกัดรายละเอียดเรื่องอัตราการจ่าย หรือระยะเวลาการจ่าย และประการที่สามคือ เรื่องสิทธิในการ
พักให้นมระหว่างวันของมารดา ซึ่งยังไม่ปรากฏเป็นบทบัญญัติกฎหมาย  เมื่อเปรียบเทียบความ
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอด
บุตร ค.ศ. 2000 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทั้งสามประเด็นของสาธารณรัฐสโลวัก สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จะเห็นว่าได้ให้สิทธิและความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่เป็นมารดาได้อย่างครอบคลุมและชัดเจนในประเด็นเหล่านี้มากกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครอง
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แรงงานของไทยที่มีอยู่ ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเสนอแนวทางปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานของไทย เพ่ือมุ่งหมายที่จะพัฒนาข้อกฎหมายในการให้สิทธิและความคุ้มครองลูกจ้าง
ที่เป็นมารดาได้อย่างแท้จริง 
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This thesis is about the study of legal measures related to protection of 

postpartum employee. It is known that, from pregnancy to childbirth is the huge 

transitional period, employees who having mother role have to face the changes in 

their physical conditions, social pressure, the close people and many responsibilities 

at work which lead to psychological and emotional impact of maternal employees. 

Most problems is postpartum depression so the objective of the study is to develop 

legal measures providing rights and protection of maternal employees which study 

theories and concepts about postpartum depression, maternity rights and maternal 

employees rights by analyzing and studying the Labor Protection Act of Thailand in 

three significant points, maternity leave, compensation during maternity leave and 

breastfeeding period during the day comparing with International law and the 

relevant law in Slovakia, Germany and United States of California which these 

countries not only be having state parties but also have country not be a member of 

the international convention. 

The study found that the Labor Protection Act of Thailand still has a 
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loophole. Firstly, the maternity leave is too strict. Secondly, the compensation during 

maternity leave is provided by limit of details of payout rates or period of payout. 

And lastly, the breastfeeding period during the day which has never seen before as a 

legal provision. According to problem findings in comparison with Maternity 

Protection Convention 2000, the relevant law in Slovakia, Germany and United States 

of California the results of these study are more comprehensive and clearer on these 

issues. Therefore, this thesis proposes guidelines for improvement and amendment 

to law, the Labor Protection Act of Thailand, to provide the real rights and protection 

for maternal employees. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย  หากผู้เขียนไม่ได้รับการชี้แนะในการศึกษา
ค้นคว้าจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เขียน ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษา สละเวลาอันมีค่าในการให้ความเห็น ให้คำแนะนำในการคิดและเขียน
วิทยานิพนธ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ด้วยความเมตตากรุณาของอาจารย์นี้เอง เป็นสิ่งช่วยผลักดันผู้เขียนให้มี
ความกระตือรือร้นในการค้นคว้าตลอดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสมอมา  นอกจากนี้ อาจารย์
ยังเป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้เขียนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ช่วยให้แง่มุมทางความคิดด้านการวางแผนการใช้
ชีวิตมากมาย และยังเป็นผู้มอบโอกาสที่ดีแก่ผู้เขียนผ่านการช่วยงานวิชาการ สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้ผู้เขียน
ได้เปิดโลกการเรียนรู้ทางด้านวิชาการมากข้ึน ผู้เขียนมีความซาบซึ้งในพระคุณของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ ที่กรุณารับเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่า กรุณาให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนยังขาดความ
ละเอียดให้มีความกระจ่าง ได้ชี้แนะแนวทางการค้นคว้าข้อมูลกฎหมายต่างประเทศให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกเติมเต็มให้มีความเข้มข้นลึกซึ้งทางหลักวิชาการยิ่งขึ้น  ผู้เขียนขอ
กราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เคยสั่งสอนและมอบความรู้ทางกฎหมายอันมีค่าแก่ผู้เขียน 
ขอบคุณพ่ีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและเพ่ือนทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
ขอขอบคุณ คุณธิชา คุณภัทรปภา คุณอติกานต์ ถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลกันแต่ยังคอยถามไถ่ให้กำลังใจผู้เขียน
อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวรณัน ที่เป็นทั้งเพ่ือนและพ่ีที่ดี คอยชี้แนะ ผลักดันช่วยเหลือผู้เขียนใน
ทุกกระบวนการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และตลอดระยะเวลาที่ผู้เขียนศึกษาในระดับชั้นปริญญาโท 

เหนือสิ่งอ่ืนใด ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวทุกคน ที่ท่านคอย
เป็นกำลังใจ ให้การสนับสนุนทุกการตัดสินใจของผู้เขียน ทำให้ผู้เขียนได้รับการศึกษาท่ีดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้ คุณงามความดีอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่บิดา มารดา และ
คณาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีพระคุณแก่ผู้เขียน หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาด
ประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

        สิทธิและสวัสดิการในการทำงานมีความสำคัญกับคนทำงานทุกคน1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสตรี 
ปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นกว่าในอดีต เป็นอย่างมาก ทั้งในระดับ
ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการ2 ด้วยเพศสภาพของสตรีคือเพศหญิง หญิงผู้ทำงานจึงควรได้รับสิทธิ
ในทางกฎหมายและสวัสดิการจากรัฐเป็นพิเศษ เนื่องจากบทบาทของหญิงจะมีการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ
ครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงชีวิตของการมีครอบครัว โดยเฉพาะผู้ทำงานที่เป็นลูกจ้างหญิง
ตั้งครรภ์ในช่วงระยะหลังคลอด ฉะนั้น นอกจากหญิงผู้ที่ทำงานประจำต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นปกติ  
แล้วจะต้องมีสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายในครอบครัว ต่อทุกชีวิตที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่  
สามี และบุตรด้วย แต่ด้วยปัญหาเรื่องสภาพร่างกายของหญิง การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของเพศหญิง
ในช่วงระยะหลังคลอดมักมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วอันเป็นปัจจัยที่ยากจะควบคุม 
ประกอบกับแรงกดดันทางสังคมจากคนใกล้ชิด แรงกดดันจากภาระหน้าที่ทางสังคมในที่ทำงาน 
สามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของหญิงได้ กล่าวคือ อาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยน
บทบาทของหญิงระยะหลังคลอดในการเตรียมความพร้อมสู่บทบาทการเป็นมารดา3ได้ จะเห็นได้จาก

 
1 Albert S. Thompson, “Review of Personnel Management,” Journal of 

Applied Psychology 33 (August 1949): 414–415. 
2 กระทรวงแรงงานจัดงานวันสตรีสากล ย้ำมุ่งสร้างความเสมอภาคแรงงานสตรี,  

ย่อหน้าที่ 2, ค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จาก https://www.labour.go.th/index.php/53515-
2020-03-09-09-13-20  

3 ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การปฏิสนธิ หมายถึง กระบวนการที่อสุจิของผู้ชายผสม
กับไข่ของผู้หญิงในท่อนำไข่ ซึ่งไข่ท่ีได้รับการผสมแล้วถูกเรียกว่า ไซโกต (zygote) ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังการปฏิสนธิไซโกตจะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว และจะเคลื่อนตัวผ่านท่อนำไข่ไปยังมดลูกเพ่ือฝัง
ตัวในผนังมดลูกภายใน 4-5 วัน จากนั้นจะมีการแบ่งตัวอีกครั้งขณะที่ฝังตัวในผนังมดลูกเรียกว่า 

https://www.labour.go.th/index.php/53515-2020-03-09-09-13-20
https://www.labour.go.th/index.php/53515-2020-03-09-09-13-20
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ในมารดาบางรายอาจประสบผลสำเร็จในเรื่องการปรับตัวเตรียมเข้าสู่บทบาทการเป็นมารดาได้อย่าง
ราบรื่น กล่าวคือ สภาพร่างกายสามารถปรับความสมดุลของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย รวมไปถึง
สภาวะทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี มีผลทำให้มารดามีความกระตือรือร้นที่จะจัดการกับภาระหน้าที่ของ
ตนเองภายใต้ฐานะความเป็นมารดาซึ่งต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูบุตร การให้นมบุตร การทำความ
เข้าใจ  และเอาใจใส่บุตรควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการกับภาระหน้าที่ทางการทำงานที่ทำอยู่เดิมได้
เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม บางรายกลับไม่เป็นเช่นนั้น ด้วยสภาพร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน 
ในมารดาบางรายภายหลังจากคลอดบุตรอาจเกิดความรู้สึกเศร้าและรู้สึกสูญเสียต่อสิ่งที่เคยเป็นส่วน
หนึ่งในร่างกายของตน คือ ทารก อีกทั้งต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์แวดล้อมที่ต้องปรับตัว 
เพ่ือดำเนินชีวิตทางสังคมและครอบครัวอย่างเป็นปกติ การเปลี่ยนแปลงทางครอบครัวจากสองคน 
เป็นสามคน การปรับตัวต่อสามีที่ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเหมือนก่อนคลอดบุตร4 สิ่งเหล่านี้ 
อาจก่อให้เกิดปัญหาความผิดปกติทางอารมณ์หรือภาวะบลู (Blues)5 ทำให้มารดาต้องเผชิญสภาวะ
ความรู้สึกหดหู่ทางอารมณ์ และอาจพัฒนาเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งเป็นอันตรายได้ มักพบได้
ในช่วงระยะ 1 ปีหลังคลอด  

 
ระยะบลาสโตซิสต์ (blastocyst) และจะเจริญเป็นตัวอ่อนหรือเรียกว่า เอมบริโอ (embryo) ต่อไป 
ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความเป็นมนุษย์เริ่มเมื่อไซโกตเจริญไปถึงระยะที่แบ่งตัว
เป็นบลาสโตซิสต์ และฝังตัวที่เยื่อบุในมดลูกแล้วก่อนเจริญเป็นเอมบริโอ เช่นเดียวกับแพทย์เห็นว่า 
การตั้งครรภ์เกิดขึ้นสำเร็จในระยะที่มีการฝังตัวของเซลล์ในผนังมดลูกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในทาง
กฎหมายไม่มีการนิยามความหมายของความเป็นมารดาไว้ว่าเริ่มต้นเมื่อใด จึงเห็นว่าการตีความ
บทบาทความเป็นมารดาที่ควรได้รับความคุ้มครองและรับรองสิทธิตามกฎหมาย ควรเริ่มนับตั้งแต่การ
ตั้งครรภ์สำเร็จไปจนถึงระยะขวบปีแรกของทารกหลังคลอด ซึ่งจากแนวคิดว่าด้วยการดำรงบทบาท
มารดาของเมอร์เซอร์ ระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มารดาและทารกจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และ
เป็นช่วงที่ทารกควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากมารดาเพ่ือการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีของ
ทารก  

4 กัลพร ยังดี, ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่เข้ารับ
บริการในแผนกหลังคลอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), หน้า 10-11.    

5 วาสนา มั่งคั่ง, เบญจมาศ ยศเสนา และศรีจันทร์ พลับจั่น, “ภาวะบลู-สภาวการณ์ซีมเสร้า
ของหญิงหลังคลอด,” วารสารวิชาการสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข 28 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2562): 15-16.    
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 ความร้ายแรงของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก คือ ภาวะอารมณ์เศร้า
หลังคลอด (Postpartum Blues) เป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดถึงร้อยละ 30-70 ของมารดาหลังคลอด 
มารดาจะมีอาการอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ร้องไห้ง่าย มีความวิตกกังวล นอนไม่หลับ ส่วนใหญ่
จะมีอาการประมาณ 4-5 วัน จะหายไปภายในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด ระยะที่สอง คือ  
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum Depression) อาการเบื้องต้นจะมีลักษณะอาการเหมือนกับ
ระยะแรก แต่มีระดับความรุนแรงโดยการแสดงออกไปในรูปแบบทางอารมณ์ที่รู้สึกเศร้ามากขึ้นจน
กระทบต่อการดำเนินชีวิตและการเลี้ยงดูบุตร หากเกินกว่าสองสัปดาห์ยังคงมีอาการอยู่อาจเกิดความ
เสียสมดุลทางอารมณ์ทำให้ความคิดความเคลื่อนไหวช้าลง และอาจนำมาสู่ความคิดทำร้ายตัวเองได้ 
ระยะที่สาม คือ โรคจิตหลังคลอด (Postpartum Psychosis) มีอาการรุนแรงมากกว่าสองระยะที่
กล่าวมาข้างต้น ลักษณะอาการ คือ มารดาจะมีพฤติกรรมผุดลุกผุดนั่ง หงุดหงิดนอนไม่หลับ อารมณ์
แปรปรวน ในบางรายอาจมีอาการประสาทหลอนและสับสนร่วมด้วย6  
 ด้วยเหตุดังกล่าวชี้ให้เห็นได้ว่า การดำรงบทบาทมารดาของหญิงเป็นบทบาทหนึ่งในสังคม  
ที่ต้องเผชิญหน้ าการใช้ ชี วิตวนเวียนอยู่กับการตั้ งครรภ์  การคลอดลูก และการเลี้ ยงลูก7  
ในขณะเดียวกัน หญิงก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานและหน้าที่ในครอบครัว ปัญหาภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอดจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่น่ากังวลใจ อันอาจส่งผลกระทบต่อหญิงผู้เป็นมารดาได้ ฉะนั้น 
การที่กฎหมายกำหนดสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองแก่บุคคลผู้เป็นมารดา หรือการที่รัฐมอบ
สวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นมารดาย่อมเอ้ืออำนวยให้มารดาสามารถดำรงชีวิตส่วนตัวใน
ครอบครัวไปพร้อมกับชีวิตการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่วิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษา 
 หากพิจารณากฎหมายระหว่างประเทศ มีอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่กำหนดให้สิทธิประโยชน์แก่
มารดาผู้ที่ทำงานไว้อย่างชัดเจน คือ อนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับ
สิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร โดยบัญญัติให้สิทธิแก่มารดาผู้ที่ต้องทำงานไม่ว่าจะเป็น
มารดาระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หรือระยะหลังคลอดที่ต้องดำรงบทบาทมารดา และในขณะเดียวกัน
มารดาต้องทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว แต่เมื่อพิจารณากฎหมายในประเทศไทย 
ไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติให้สิทธิแก่มารดาในการทำงานไว้เป็นการเฉพาะ แต่มีการกล่าวถึงสิทธิของ
ลูกจ้างแรงงานที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในระหว่างการทำงานเพียงบางประการเท่านั้นในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน หมวด 3 ว่าด้วยการใช้แรงงานหญิง หมวด 5 ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางาน

 
6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16.    
7 วรัญญา บูรณากาญจน์. อาหารและห้องครัว : ภาระท่ีแบกรับภายใต้ความเป็นผู้หญิง,  

ย่อหน้าที่ 2, ค้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จาก https://nisitjournal.press/2019/11/28/food-
women. 

https://nisitjournal.press/2019/11/28/food-women
https://nisitjournal.press/2019/11/28/food-women
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ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด และพระราชบัญญัติประกันสังคม อันเป็นการกล่าวถึงสิทธิเกี่ยว
ด้วยการทำงานของหญิงตั้งครรภ์ และสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์พึงได้รับจากการมี
ผู้ประกันตน อันเป็นสิทธิเกี่ยวด้วยการทำงานของหญิงตั้งครรภ์ที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครอง 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อบกพร่องในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายหลายประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นแรกเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตร พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 
41 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดให้สิทธิหญิงมี
ครรภ์ที่เป็นลูกจ้างว่าลาคลอดบุตรครรภ์หนึ่งได้ไม่เกินเก้าสิบแปดวัน โดยให้หมายรวมถึงการนับวันลา
เพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร และนับวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย จะเห็นว่า ระยะเวลาที่
กฎหมายอนุญาตให้สิทธิลาคลอดบุตรนั้นมีความเคร่งครัดมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับการปรับใช้ใน
กรณีท่ีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีปัญหาสภาพการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ หรือกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนใน
ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร อันหมายรวมถึงกรณีที่มารดาประสบปัญหาทางสภาพร่างกาย
และจิตใจที่มีภาวะโรคซึมเศร้า เนื่องจากการตั้งครรภ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะและการ
ทำงานระบบต่าง ๆ ในร่างกายมารดา เช่น การขยายตัวของมดลูกขณะตั้งครรภ์ เมื่อคลอดทารกออก
มาแล้วมดลูกยังไม่กลับคืนสู่สภาพปกติทันที แต่จะค่อย ๆ หดรัดตัวลง หรือเรียกว่ามดลูกเข้าอู่ โดย
กล้ามเนื้อมดลูกของมารดาหลังคลอดจะกลับเข้าสู่สภพเดิมตามปกติภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด ซึ่ง
การปรับตัวของมารดาในระยะนี้ อาจพบอาการปวดมดลูกเพราะการหดรัดตัวและคลายตัวของ
กล้ามเนื้อมดลูก หรือพบว่ามีน้ำคาวปลาขับออกมาจากแผลภายในโพรงมดลูกและซ่อมแซมเกิดเป็น
เยื่อบุโพรงมดลูกตามสภาพปกติ มารดาบางรายอาจมีความผิดปกติของมดลูกที่กลับคืนสภาพปกติช้า 
หรือมีอาการตกเลือดหลังคลอดในระยะนานกว่า 6 สัปดาห์ อาจนำมาซึ่งภาวะช็อกแทรกซ้อนหลัง
คลอดได้ ดังนั้น ประเด็นเรื่องระยะเวลาเพ่ือพักฟ้ืนของมารดาหลังคลอดจึงสำคัญและมีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่องวันลาคลอดบุตรตามกฎหมายโดยตรง หากเพ่ิมช่วงระยะเวลาพักฟ้ืนแก่ลูกจ้างผู้เป็นมารดาให้
มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ร่างกายของมารดากลับคืนสู่สมดุลได้เร็วขึ้น ประเด็นดังกล่าวนี้ 
บทบัญญัติตามกฎหมายไทยที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตรซึ่งได้วางแนวทางเรื่องสิทธิการ
ลาคลอดบุตรเอาไว้อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น การที่กฎหมายให้อำนาจในการกำหนดระยะเวลาวันลา
คลอด โดยแบ่งสัดส่วนช่วงระยะเวลาวันลาคลอดแยกเป็นช่วงระยะก่อนคลอดและหลังคลอดขาดจาก
กันได้ และระยะเวลาการลาคลอดบุตรนี้สามารถขอขยายได้ตามความเหมาะสมของพฤติการณ์ 
นอกจากนี้ อนุสัญญาได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงการให้สิทธิแก่หญิงมีครรภ์ในการลาคลอด
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกรณีเจ็บป่วยหรือมีโรคแทรกซ้อนตามมาตรา 5  

ประเด็นที่สองเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด หรือเงินค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่
ลูกจ้างในระหว่างที่ลาคลอดบุตร พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 59 แก้ไข
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เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่สิบ
ห้าวัน จะเห็นว่า กฎหมายไทยกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงที่ลาคลอดบุตรมีสิทธิรับค่าจ้างระหว่างวัน
ลาคลอดในจำนวนไม่เกินสี่สิบห้าวันเท่านั้น ส่วนที่เหลือลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมอีกส่วนหนึ่งแยกขาดจากกัน ในประเด็นเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดนี้ อนุสัญญา
ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร มาตรา 
6 ไม่ได้ระบุแนวทางเกี่ยวกับเรื่องจำนวนวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเอาไว้ จะระบุเพียงแต่เฉพาะ
ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินในระหว่างการลาคลอดซึ่งนายจ้างควรจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
หญิงมีครรภ์ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของรายได้ปกติก่อนลาคลอดบุตรเป็นฐาน จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่อง
การตีความและปรับใช้แนวทางข้อกำหนดในอนุสัญญากับการบัญญัติข้อกฎหมายที่ใช้ในขอบเขตที่
จำกัดประโยชน์ค่าตอบแทนที่เป็นเงินมากเกินไป ทั้งนี้ อาจจะเป็นการจำกัดรายละเอียดเรื่องอัตรา
การจ่าย หรือระยะเวลาการจ่าย 

ประเด็นที่สามเรื่องสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา เนื่องจากน้ำนมแม่เป็นแหล่ง
รวมของคุณประโยชน์ และภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารก ในระยะหลังคลอด ทารกจึงควร
ได้รับน้ำนมแม่อย่างเต็มที่และเพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงดูทารกในระยะ
เริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์ของการให้นมบุตรมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องการปรับสมดุล
ร่างกายมารดาให้คืนสภาพปกติได้เร็วยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายไทยยังไม่มีการกล่าวถึงประเด็น
เรื่องสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา กรณีจึงเห็นสมควรผลักดันเรื่องสิทธิในการพักให้นม
ระหว่างวันของมารดาบัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยอาจกำหนดให้สิทธิลูกจ้างซึ่งเป็นมารดาพักระหว่างวัน
ทำงานเพ่ือกลับไปทำหน้าที่ให้นมบุตรที่บ้านได้ หรือจัดให้มีสถานที่ปั๊มนมในสถานประกอบการแก่
ลูกจ้างซึ่งเป็นมารดาได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิง
เกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร มาตรา 10 กำหนดให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิพักวันละ  
1 ครั้งหรือมากกว่านั้น หรือลดจำนวนชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันลงเพ่ือให้นมบุตร ซึ่งช่วงระยะเวลา
ของการพักหรือการลดชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันเพ่ือให้นมบุตร จำนวนครั้ง ระยะเวลาของการพัก
ให้นมบุตร และวิธีการปฏิบัติในการลดชั่วโมงการทำงาน ต้องได้รับการกำหนดเป็นกฎหมายและแนว
ปฏิบัติเอาไว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่พักหรือชั่วโมงการทำงานที่ลดลงต้องนับเป็นเวลาทำงานตามปกติที่
ได้รับค่าตอบแทนด้วย กรณีเห็นได้ว่ากฎหมายไทยมีข้อบกพร่องในประเด็นเรื่องสิทธิในการพักให้นม
ระหว่างวันซึ่งไม่เป็นไปตามพ้ืนฐานข้อกำหนดตามอนุสัญญาข้อนี้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิ อันเกี่ยวด้วยการทำงานของ
ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ภายใต้ความคุ้มครองและรับรองของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั้นยังไม่
สมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อกำหนดของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเก่ียวกับสิทธิความ
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เป็นมารดาและการคลอดบุตรเท่าที่ควร และเมื่อเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดา
และการคลอดบุตรแล้วพบว่า กฎหมายในต่างประเทศท่ีเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ได้ให้สิทธิแก่
ลูกจ้างซึ่งเป็นมารดาไว้เป็นอย่างมากโดยข้อกฎหมายตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวทางข้อกำหนดตาม
อนุสัญญาและไม่ได้ด้อยไปกว่าข้อกำหนดที่อนุสัญญาตั้งไว้ อาทิเช่น ประเทศสโลวาเกียมีประมวล
กฎหมายแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายภายในได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติในการทำงานต่าง ๆ รวมไปถึงสิทธิ
เกี่ยวกับสวัสดิการของหญิงตั้งครรภ์อันพึงจะได้รับไว้ด้วย โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนสมบูรณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ที่ว่าด้วยเรื่องการลาคลอดบุตรของมารดา เรื่องช่วงเวลาพักเพ่ือให้นมบุตร  
เป็นต้น อีกทั้งประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาอันเป็นกฎหมายเฉพาะที่
น่าสนใจอย่างยิ่งคือประเทศเยอรมนี ซึ่งกฎหมายได้ระบุเรื่องการให้ความคุ้มครองมารดาตั้งครรภ์ไว้
เป็นการเฉพาะในเรื่องประโยชน์ในการทำงานด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แม้จะเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ แต่มี
กฎหมายที่วางหลักเรื่องมาตรการการดูแลมารดาตั้งครรภ์ไว้เป็นการเฉพาะซึ่งมีบ่อเกิดแห่งการร่าง
กฎหมายมาจากปัญหาของมารดาตั้งครรภ์ที่ประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดกว่าสี่แสนคนต้องทนทุกข์
ทรมานจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในแต่ละปีเข้าสู่สภาคอนเกรส มีเพียงประมาณร้อยละ 15 ของ
มารดาเหล่านั้นที่ได้รับการรักษา กล่าวได้ว่า มีผู้หญิงจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้รับความทุกข์ทรมานโรคนี้
จึงทำให้ต้องเพ่ิมมาตรการทางการแพทย์ที่รัดกุมเพ่ือป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้ากับมารดา รวมถึงเรื่อง
มาตรการดูแลรักษาหญิงหลังคลอดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่มารดารวมถึงบุตรต่อไปได้8 
 ดังนั้น ในการวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิวัฒนาการความเป็นมาของการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างหญิงมี
ครรภ์ตามกฎหมายไทยที่มีอยู่ และศึกษากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ของ
ต่างประเทศเพ่ือหาแนวทางมาปรับใช้และเพ่ิมเติมกฎหมายไทยที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องอำนวยการคุ้มครองสิทธิในการทำงานด้านชีวิตร่างกายและ
ประโยชน์อย่างอ่ืนมอบให้แก่ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มากขึ้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ลูกจ้างผู้มีบทบาทเป็นมารดาต่อไป 

 
8 Caroline Bologna, Congress Passes Groundbreaking Postpartum Depression 

Legislation, Retrieved May 30, 2020 from https://www.huffpost.com/entry/congress-
passes-groundbreaking-postpartum-depression-legislation_n_584053a6e4b09e21702d 
2a43 
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นอกจากนี้ สิ่งที่วิจัยนี้มุ่งทำการศึกษา คือ การเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิของ
ลูกจ้างที่เป็นมารดาของต่างประเทศ ทั้งประเทศที่เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร และไม่ได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา
ดังกล่าวแต่มีกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะอันกล่าวไปถึงแนวทางการป้องกันและลดปัญหาการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าของมารดาหลังคลอด ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดา จากนั้นจะ
ทำการวิเคราะห์ถึงประโยชน์จากการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาดังกล่าวเพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับ
ประเทศไทยในการพิจารณาว่าเห็นสมควรเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตรหรือไม่ และเพ่ือจัดทำ
ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการแก้ไขกฎหมายหรืออนุวัติการให้
เป็นไปตามผลแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวนี้  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาบทบัญญัติกฎหมายไทยอันเกี่ยวด้วยการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างซึ่งเป็น
มารดา 

2) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาและการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างซึ่งเป็น
มารดา 

3) เพ่ือศึกษากฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศอันเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิลูกจ้างซึ่งเป็นมารดา 

4) เพ่ือวิเคราะห์์ถึงสภาพปัญหาและการนำกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายไทยต่อไป  

5) เพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการแก้ไขกฎหมายในเรื่อง
มาตรการการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดา และเพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะในการพิจารณาว่า
สมควรเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความ
เป็นมารดาและการคลอดบุตรหรือไม ่
 

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 

  ปัญหาโรคซึมเศร้าระยะหลังคลอด มักเกิดขึ้นกับผู้เป็นมารดาในช่วงเวลาภายหลังจากคลอด
บุตรซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดา ซึ่งต้องทำงานหา
เลี้ยงชีพไปพร้อมกับการดำรงชีวิตประจำวันในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของชีวิตสู่การเป็นมารดา ทั้งนี้ เพ่ือ



 21 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างที่เป็นมารดา จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายไทย
โดยนำรูปแบบกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้ และพัฒนาให้ทัดเทียมมาตรฐานในทางระหว่าง
ประเทศ ในประเด็นเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตร ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด และสิทธิในการพักให้นม
ระหว่างวัน เนื่องจากเดิมข้อกฎหมายแรงงานของไทยไม่มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิและความคุ้มครอง
ลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้เป็นกรณีเฉพาะ หรือที่มีอยู่ไม่ได้ให้การคุ้มครองที่เพียงพอ 
 

1.4 วิธีการดำเนินงานวิจัย 

วิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร โดยทำการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลที่ค้นคว้าจากบทความในวารสารและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง
แรงงานซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ว่าด้วยเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตร ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด สิทธิในการ
พักให้นมแม่ในสถานประกอบการ และค่าจ้างชดเชยระหว่างลาคลอดบุตร  นอกจากนี้ยังได้
ทำการศึกษาตัวบทกฎหมายไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมเป็นหลัก ศึกษากฎหมายต่างประเทศ และศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นศึกษา
อนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอด
บุตร ค.ศ. 2000 เป็นสำคัญ ตลอดจนการศึกษาข้อมูลประเภทรายงาน วิจัย และบทความต่างๆในทาง
การแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในมารดาก่อนและหลังคลอดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary data) 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างแรงงานซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์  
ว่าด้วยเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตร ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด และสิทธิในการพักให้นมระหว่างวัน
ของมารดาในสถานประกอบการ ภายใต้พระราชราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ. 2541 ประกอบ
พระราชราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานในภาคเอกชนเป็นหลักสำคัญเท่านั้น โดยจะไม่ศึกษา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ .ศ. 2554 อันเป็นการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในภาครัฐ นอกจากนี้ วิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบข้อบกพร่องของกฎหมายไทยเรื่อง
สิทธิวันลาคลอดบุตร ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด และสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดาใน
สถานประกอบการ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสโลวาเกีย ประเทศเยอรมนี 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิง
เกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญ 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาบทบัญญัติกฎหมายไทยอันเกี่ยวด้วยการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างซึ่ง
เป็นมารดา  

2) ทำให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาและการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างซึ่ง
เป็นมารดา  

3) ทำให้ทราบถึงกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศอัน
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างซึ่งเป็นมารดา 

4) ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาและการนำกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายไทยต่อไป   

5) ทำให้สามารถจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการแก้ไข
กฎหมายในเรื่องมาตรการการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดา และสามารถจัดทำข้อเสนอแนะ
เพ่ือประโยชน์ในพิจารณาว่าประเทศไทยสมควรเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานหญิงเก่ียวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตรหรือไม่  



บทท่ี 2 
 

ความทั่วไปว่าด้วยโรคซึมเศร้าของมารดาระยะหลังคลอด 
และแนวคิดทฤษฎีว่าดว้ยการคุ้มครองสิทธิมารดา 

 ในบทนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของมารดาในระยะ 
หลังคลอดอันนำมาสู่การเกิดโรคซึมเศร้าของมารดาระยะหลังคลอด ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตส่ง
ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของมารดา โดยเฉพาะมารดาที่ต้องทำงานเป็นลูกจ้ างซึ่ง
ต้องรับผิดชอบงานภายใต้คำสั่งของนายจ้างหรือหัวหน้างาน ทำให้มารดาต้องแบกรับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลายด้าน ทั้งภาระหน้าที่ฐานะมารดาและภาระหน้าที่ฐานะลูกจ้าง ลูกจ้างซึ่งเป็น
มารดาจึงควรได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายสูงขึ้นกว่าลูกจ้างทั่วไป เพ่ืออำนวยความ
สะดวกสบายในการทำงานและการมีชีวิตที่ดีแก่ลูกที่เป็นจ้างมารดายิ่งขึ้น นอกจากนี้ บทนี้มุ่ง
ทำการศึกษาแนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดา ทั้งกรณีมารดาทั่วไปที่พึงได้รับและมารดาซึ่งเป็น
ลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับมากขึ้น เพ่ือสร้างความตระหนักและเข้าใจแนวคิดที่จะสนับสนุนให้มี
กฎหมายผลักดันเรื่องการคุ้มครองและให้สิทธิลูกจ้างที่เป็นมารดามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บทนี้ได้ศึกษาโดย
แบ่งเป็นสองประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความทั่วไปว่าด้วยโรคซึมเศร้าของมารดาระยะหลังคลอด และ
แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดา พิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ความทั่วไปว่าด้วยโรคซึมเศร้าของมารดาระยะหลังคลอด  

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของมารดาระยะหลังคลอด    
ช่วงระยะหลังคลอดเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของมารดาทุกคน9  

เป็นช่วงที่มารดาทุกคนจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่ของชีวิตพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจและสังคมรอบตัว  

 
9 การคลอดปกติทางช่องคลอด (Normal Vaginal Delivery), ค้นวันที่ 19 มกราคม 2565 

จาก https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/lessons/normal-labor/ 
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Beck’s Postpartum Depression Theory เป็นทฤษฎีของเบคนักวิชาการที่ได้ทำการศึกษา
เกี่ ยวกับปั จจัยที่ ท ำให้ เกิดภาวะซึม เศร้าหลั งคลอด โดยวิจัยที่ เขา ได้ทำศึกษาอธิบายถึ ง 
ภาวะทางอารมณ์ของมารดาระยะหลังคลอดซึ่งยากที่จะควบคุม และมีการศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอด เบคกล่าวว่าปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า 
หลังคลอดได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม 
การศึกษาของเบคจึงมีความสำคัญต่อการพิจารณาปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอด 
และช่วยให้สามารถพิจารณามารดารายบุคคลได้ว่าบุคคลใดจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเผชิญโรคซึมเศร้า
หลังคลอดได้ เช่น การที่มารดาเคยมีอาการโรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าที่เป็นอยู่เดิมตั้งแต่ระยะ 
ก่อนคลอดอาจส่งผลกระตุ้นให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าในระยะหลังคลอดได้ หรือการที่มารดามี
ความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร หรือมีเหตุการณ์ในชีวิตที่ก่อให้เกิดความเครียดอาจส่งผลกระตุ้น 
ให้เกิดอาการโรคซึมเศร้าหลังคลอดได้ นอกจากนี้ เบคได้ทำการศึกษาและกล่าวถึงประเด็นเรื่อง 
การสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวลก่อนคลอด สัมพันธภาพคู่สมรส ประวัติการมีอาการซึมเศร้า 
ลักษณะทารกเลี้ยงยาก และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า  
หลังคลอดได้เช่นกัน 
 

2.1.2 ความหมายและลักษณะอาการของโรค 
ภาวะซึมเศร้าของมารดาระยะหลังคลอดหรือโรคซึมเศร้าระยะหลังคลอดเป็นความผิดปกติ

ทางด้านจิตใจ อารมณ์ และการรับรู้ที่ช้าลงของหญิงหลังคลอด มักเกิดขึ้นในกลุ่มหญิงที่คลอดบุตรคน
แรกภายในช่วง 4 สัปดาห์หลังคลอด และอาจมีอาการในระยะเวลานานกว่านั้นแล้วแต่ระดับความ
รุนแรง โดยภาวะซึมเศร้าที่สามารถปรากฏในมารดาแต่ละคนมีความรุนแรง 3 ระยะแตกต่างกัน10 
ได้แก่   

1) ระยะแรกเป็นภาวะเศร้าหลังคลอด (Postpartum Blues) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย
ที่สุดของมารดาระยะหลังคลอด อาการไม่รุนแรง มารดาจะมีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ร้องไห้  
มีความวิตกกังวล ซึมเศร้าเกือบทั้งวัน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ในทางกลับกันมารดาอาจมีความรู้สึก
อยากอาหารมากขึ้ น  นอนมากผิ ดปกติ  น้ ำหนั กของมารดาอาจเพ่ิ มมากกว่ าร้อยละ 5  
ใน 1 เดือน อาการในลักษณะดังกล่าวมักเริ่มเกิดขึ้นในช่วงหลังคลอดไม่กี่วัน โดยจะแสดงอาการมาก
ที่สุดต่อเนื่องนาน 4-5 วัน และหายไปภายใน 2 สัปดาห์ของช่วงหลังคลอด ส่วนกรณีที่อาการยังคงอยู่

 
10 กัลพร ยังดี และชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์, “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่มี

ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่เข้ารับบริการในแผนกหลังคลอดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,” 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร 60, 5 (กันยายน-ตุลาคม 2559): 565.  
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นานเกิน 2 สัปดาห์ช่วงหลังคลอดอาจเป็นโรคซึมเศร้าที่มีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับรักษา 
เป็นการเฉพาะ11 

2) ระยะที่สองเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum Depression) มีลักษณะ
อาการทั่วไป มีอาการซึมเศร้า เบื่อหน่าย อ่อนเพลีย หมดเรี่ยวแรง ท้อแท้ วิตกกังวล สมาธิลดลง  
ลังเลใจ ย้ำคิดย้ำทำ รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า หรือรู้สึกผิดอย่างไม่สมเหตุสมผล และอาจมีความรุนแรงมาก
ขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการเลี้ยงดูบุตร กรณีที่มารดามีอาการรุนแรงถึงระดับนี้และ
ยังคงมีอาการอยู่นานเกิน 2 สัปดาห์ช่วงหลังคลอดจะส่งผลให้มารดามีความคิดและความเคลื่อนไหว
ช้าลงและอาจมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการตาย การฆ่าตัวตายได้12  

3) ระยะที่สามเป็นโรคจิตหลังคลอด (Postpartum Psychosis) มีอาการรุนแรง
มากกว่าสองภาวะแรก โดยอาการมักเริ่มเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันแรกหลังคลอด และจะมีพฤติกรรม
ผุดลุกผุดนั่ง หงุดหงิดนอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน ในบางกรณีอาจพบอาการประสาทหลอนร่วม
ด้วย13 

 
2.1.3 สาเหตุของโรค     
ภายหลังที่มารดาคลอดบุตรซึ่งเป็นช่วงระยะหลังคลอด สามารถแบ่งระยะหลังคลอดออกเป็น  

2 ช่วง ได้แก่  ระยะแรก และระยะหลัง สำหรับช่วงระยะหลังคลอดระยะแรก (Immediate 
Puerperium) คือช่วงเวลา 24 ชั่วโมงแรกนับแต่คลอด ส่วนช่วงระยะหลังคลอดระยะหลัง  
(Late Puerperium) คือ ช่วงหลังจากระยะแรกจนถึง 6 สัปดาห์ โดยอาการซึมเศร้าจะเกิดขึ้นในช่วง
ระยะหลัง ซึ่งอาการซึมเศร้าที่พบได้ทั่วไปของมารดาจะเป็นภาวะซึมเศร้าปรากฏในลักษณะอารมณ์
เศร้า รู้สึกอ่อนเพลียหลังจากคลอดบุตร แต่หากมารดาที่มีภาวะเศร้าไม่ได้รับการดูแลเพ่ือให้อาการ
เบื้องต้นหายไปในช่วงเริ่มแรกที่มีอาการอย่างใกล้ชิดอาจส่งผลให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นโรค
ซึมเศร้าหลังคลอด หรือโรคจิตหลังคลอดได้แล้วแต่กรณี14 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าของมารดาหลังคลอด ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้
อย่างชัดเจนแน่นอน เนื่องจากปัจจัยที่มารดาแต่ละคนต้องพบเจอมีความซับซ้อนและแตกต่างกัน  

 
11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 565. 
12 วาสนา มั่งคั่ง และคณะ, เรื่องเดิม, 16. 
13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
14 เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ, การพยาบาลมารดาระยะหลังคลอด, เอกสารประกอบการสอน

รายวิชา NUR 2230 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 เสนอที่วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 สิงหาคม 2563. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 3. 



 26 

ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย ปัจจัยทางสังคมด้านการทำงาน การทำงาน
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน การได้รับสิทธิลาคลอดเป็นระยะเวลาที่น้อยเกินไป และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนน้อย ความกังวลใจเกี่ยวกับบุตรที่เพ่ิงเกิด 15 
ทั้งนี้ ทุกปัจจัยล้วนมีความสำคัญท่ีสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ทั้งสิ้น   

แต่อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาและได้ข้อสรุปเป็นแนวคิดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งได้
กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอดไว้บางกรณี ตลอดจนมีงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาโดย
บุคคลาการทางการแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 
พบว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนั้น เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพและสรีรวิทยาของมารดาในระยะหลังคลอด (Anatomy and Physiologic Change) 
และการเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมของมารดาในระยะหลังคลอด (Mental Change)16  

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยาของมารดาในระยะหลังคลอด (Anatomy and 
Physiologic Change)17 เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านระบบอวัยวะในร่างกาย ซึ่งภายหลังที่ผ่านช่วง
คลอดแล้วการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายรวมถึงอวัยวะในร่างกายของมารดาจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมในช่วงก่อนตั้งครรภ์ เช่น ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและ
ระบบฮอร์โมน ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น โดยระบบอวัยวะใน
ร่างกายที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคือ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบฮอร์โมน เนื่องจากเห็นว่า
เป็นระบบที่มีความสำคัญและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยาของ
มารดาในระยะหลังคลอดเป็นอย่างมาก  

ผลกระทบต่อการทำงานในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ขณะตั้งครรภ์มดลูกเป็นที่ฝังตัวของทารกจะมี
ขนาดยืดขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์ไปจนกว่าจะทำการคลอดทารก และทันทีที่
คลอดทารกออกมาแล้ว มดลูกของมารดาจะค่อย ๆ หดตัวลงจนคืนสู่สภาพปกติก่อนตั้งครรภ์์ เรียกว่า 
มดลูกเข้าอู่ (Involution of Uterus) การคืนสู่สภาพปกติของมดลูก กล้ามเนื้อมดลูกจะกลับเข้าสู่
สภาพเดิมภายใน 2–3 สัปดาห์หลังคลอด อาจส่งผลให้มีอาการปวดมดลูก เนื่องจากการหดรัดตัวและ
คลายตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ทั้งนี้เกิดได้ในหญิงครรภ์หลัง ส่วนในหญิงครรภ์แรกอาจพบอาการปวด
มดลูกได้เช่นกันแต่ไม่มากนัก เนื่องจากกล้ามเนื้อมดลูกยังมีความตึงตัวสูง เว้นแต่ กรณีมีการยืดขยาย

 
15 Dwenda K. Gjerdingen and Kathryn M. Chaloner, “The Relationship of 

Women’s Postpartum Mental Heath to Employment, Childbirth, and Social Support,” 
The Journal of Family Practice 38, 5 (May 1994): 465-471. 

16 เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ, เรื่องเดิม.  
17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1. 
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ของมดลูกมากเกินขนาด เช่น ครรภ์แฝด นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกซึ่งอาจ
มีลักษณะบวม มีรอยช้ำ และมีรอยฉีกขาดเล็ก ๆ เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายบริเวณจากปากช่องคลอด
จนกระทั่งถึงมดลูกส่วนล่าง (Lower Uterine Segment) จึงต้องให้ความระมัดระวัง ทั้งนี้ ปากมดลูก
จะสั้นลง แข็งขึ้น และกลับคืนสู่สภาพเดิมเกือบสมบูรณ์จะต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์18 

ส่วนผลกระทบต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อและระบบฮอร์โมน ภายในร่างกาย
มีระบบต่อมไร้ท่อ ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่สร้างและหลั่งสารฮอร์โมนแล้วส่งออกนอกตัวเซลล์ผ่าน
ทางกระแสเลือดหรือน้ำเหลืองไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ส่วนระบบฮอร์โมน มีฮอร์โมนหลาย
ชนิดที่สร้างมาจากรังไข่และมดลูกซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้เต้านมของมารดาเจริญเติบโตและ
สร้างน้ำนม อีกทั้ง ในขณะตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนในร่างกายมารดา 
จะมีการลดลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอร์โรนอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ  
ช่วงระยะเวลาก่อนคลอดฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอร์โรนจากรกอยู่ในระดับสูงมาก ทำให้  
สารสื่อประสาทซีโรโทนินเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอร์โรนลดลงทันที 
หลังคลอด ส่งผลทำให้ระดับซีโรโทนินลดต่ำลงด้วย19 จึงส่งผลทำให้มารดารู้สึกเบื่อหน่าย มีอาการ
นอนไม่หลับ นอกจากนี้  การที่ มารดาให้บุตรดูดนมหลังคลอด การดูดนมเป็นปัจจัยกระตุ้น 
ต่อมพิทูอิทารีส่วนหลังหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินไปกระตุ้นมดลูกให้หดรัดตัว ทำให้มารดามีอาการปวด
มดลูกและเกิดความรู้สึกหงุดหงิดได้20 จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบใน
ร่างกายของมารดานี้ล้วนเป็นผลกระทบที่สัมพันธ์กับสาเหตุที่สามารถก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้
โดยตรง   

สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมของมารดาในระยะหลังคลอด (Mental Change)21 
กระบวนการคลอดสิ้นสุดลง มารดาจำเป็นต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์ และ
สังคม22 มารดาต้องแบกรับภาระหน้าที่ ในการทำงาน การเป็นแม่บ้านดูแลคนในครอบครัว 
ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลฟ้ืนฟูสภาพร่างกายตนเองภายหลังจากการคลอดให้สมบูรณ์ท่ีสุดเพ่ือเตรียมตัว
เข้าสู่บทบาทการเป็นมารดาอย่างเต็มตัว ในการทำหน้าที่เลี้ยงดูและให้นมบุตร การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ล้วนมีผลต่อสุขภาพจิตของมารดาและครอบครัวส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้  

 
18 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1. 
19 คชารัตน์ ปรีชล, “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: การป้องกันและการดูแล,” วารสารพยาบาล

สภากาชาดไทย 9, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 27. 
20 เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 11.  
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 



 28 

 
2.1.4 ผลกระทบของโรค  
การปรับตัวด้านบทบาทใหม่ของสมาชิกในครอบครัวภายหลังมีการคลอดบุตร ไม่ว่าจะเป็นหญิง

เปลี่ยนบทบาทเป็นมารดา สามีเปลี่ยนบทบาทเป็นบิดา ผู้ที่เป็นคนใกล้ชิดซึ่งอาจเป็นคนในครอบครัว
คนอ่ืน ๆ หรือญาติพ่ีน้อง รวมไปถึงเพ่ือนร่วมงานล้วนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มี
บทบาทเป็นมารดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหญิงภายหลังคลอดเป็นบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 
ซ่ึงหากมีการปรับตัวได้ดีย่อมมีความสุขกับบทบาทใหม่ในชีวิตครอบครัว แต่หากไม่สามารถปรับตัวได้
สำเร็จก็อาจนำมาสู่ปัญหาทางอารมณ์ของมารดา ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เครียด น้อยใจ เหนื่อยหน่าย 
หงุดหงิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1.4.1 ผลกระทบด้านบุคคล 
ผลกระทบต่อทารก เนื่องอันเป็นผลมาจากมารดาอาจยังไม่คุ้นชินกับรูปแบบการดำเนิน

ชีวิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการคลอด ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระร่างกายของตัวมารดา 
การเปลี่ยนแปลงด้านภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ในการเลี้ยงดูทารกจนเกิดภาวะเครียด
สะสม ทำให้เกิดความรู้สึกด้านลบกับทารก ส่งผลกระทบทางสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก
บกพร่อง มีการปฏิเสธทารก ไม่สนใจที่จะดูแลและปกป้องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารก จน
บางครั้งอาจมีการทำร้ายทารก23 ทั้งนี้ เมื่อทารกเติบโตขึ้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือ ทารกอาจ
กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญาและพฤติกรรม24 กล่าวคือ มีพฤติกรรมก้าวร้าว มีการสื่อสารที่
ผิดปกติมีอาการพูดช้า มีอาการซึมเศร้าชอบแยกตัวไม่ชอบเข้าสังคม หรืออาจมีทักษะทางด้านสังคม
บกพร่อง และไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้25  

 
 23 อัยย์ชาร์ สุขเกษม และคณะ, “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: บทบาทสำคัญของพยาบาล,” 

เชียงรายเวชสาร 10, 2 (2561): 220. 
 24 E. S. McKinney, S. R. James, S. S. Murray, K. A. Nelson, and J. W. Ashwill, 

Maternal and Child Nursing, 4th ed. (St Louis: Sounder, 2013) อ้างถึงใน อัยย์ชาร์  
สุขเกษม และคณะ, “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: บทบาทสำคัญของพยาบาล,” เชียงรายเวชสาร  
10, 2 (2561): 220. 

 25 M.C. Longsdon, K.L. Wisner, and M. Pinto-foltz, “The Impact of Postpartum 
Depression on Mothering,” JOGNN 35, 5 (2006): 652-658 อ้างถึงใน อัยย์ชาร์ สุขเกษม และ
คณะ, “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: บทบาทสำคัญของพยาบาล,” เชียงรายเวชสาร 10, 2 (2561): 
220. 
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ผลกระทบต่อมารดา ในมารดาบางรายอาจมีความไม่พร้อมที่จะเข้าสู่บทบาทมารดา
ตั้งแต่แรก ทำให้ภายหลังคลอดมารดารู้สึกไม่ได้มีความสุขกับการดำรงบทบาทมารดาที่ได้รับ หรือใน
มารดาที่มีความพร้อมทางสภาพจิตใจตั้งแต่แรก แต่ประสบปัญหาด้านสุขภาพกาย ภายหลังคลอดอาจ
ได้รับผลกระทบโดยตรง กรณีข้างต้น หากเป็นเป็นกรณีที่มารดาต้องเผชิญภาวะดังกล่าวเป็นระยะ
เวลานานจะส่งผลต่อตัวมารดาเองในเรื่องสมรรถภาพด้านร่างกาย สูญเสียสมรรถภาพร่างกายจาก
ความเหนื่อยล้า เซื่องซึม และสูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก อันจะทำให้สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ ส่งผล
ต่อความสามารถในการควบคุมอารมณ์ โดยมารดาจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในด้านลบของตนได้
จนเกิดความเครียดสะสม และความผิดปกติทางอารมณ์ที่อาจมีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นรบกวน
ความเป็นอยู่ของมารดาหลังคลอด ดังนั้น มารดาจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์โดยเร็ว 
มิฉะนั้น อาจนำมาซึ่งปัญหาการฆ่าตัวตายได2้6 

2.1.4.2 ผลกระทบด้านครอบครัว  
ผลกระทบต่อครอบครัว พบว่าปัญหาหลักคือ ปัญหาทางอารมณ์ในเรื่องสัมพันธภาพ

ระหว่างสามีและภรรยา เนื่องจากภรรยาต้องให้ความสนใจและใกล้ชิดทารกจนสามี ไม่ได้รับความ
สนใจเหมือนช่วงก่อนคลอด การติดต่อสื่อสารภายในครอบครัวไม่มีประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่ทารก
เป็นบุตรคนรองผู้เป็นบิดามารดาอาจต้องเผชิญต่อปัญหาความอิจฉาริษยาน้องของบุตรคนก่อน ๆ จึง
อาจส่งผลให้ครอบครัวอยู่ในภาวะตึงเครียด ทำให้เกิดปัญหาทางด้านครอบครัวแตกแยกได้ นอกจากนี้ 
ในกรณีมารดามีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดยังอาจส่งผลให้สามีเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย27 ฉะนั้น จึงต้อง
อาศัยกำลังใจจากบุคคลใกล้ชิดญาติพ่ีน้องและนายจ้างให้ความช่วยเหลือที่จะช่วยประคับประคองให้
บิดามารดาสามารถปรับตัวสู่บทบาทใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ 

2.1.4.3 ผลกระทบด้านสังคม 
ผลกระทบด้านสังคมที่จะกล่าวต่อไปนี้ หมายถึง สังคมคนใกล้ชิดของมารดา อาจเป็นคน

ในครอบครัวญาติพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ นอกจากบุตรหรือสามี ซึ่งหมายรวมถึงเพ่ือนร่วมงานและนายจ้าง จะ
เห็นได้ว่า ในปัจจุบันเป็นยุคสมัยใหม่ที่ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้าน สังคมของหญิงซึ่งเป็นมารดาจึง
กว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ผู้หญิงนิยมเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบของมารดาใน
ปัจจุบันจึงมีมากข้ึน ภายหลังคลอด มารดาต้องกลับเข้าสู่การดำเนินชีวิตตามปกติกรณีเป็นลูกจ้าง เมื่อ

 
26 V. Lindahl, J.L. Pearson and L. Colpe “Prevalence of suicidality during 

pregnancy and the postpartum,” Archives of women’s mental health 8 (2005):  
77-87 ใน อัยย์ชาร์ สุขเกษม และคณะ, “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: บทบาทสำคัญของพยาบาล,” 
เชียงรายเวชสาร 10, 2 (2561): 220. 

27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 220.  
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ครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิลาคลอดบุตรก็ต้องกลับไปทำงานเช่นเดิม ระยะเวลาการปรับตัวในช่วง
ลาคลอดระยะสั้น ๆ อาจส่งผลกระทบต่องานที่ทำอยู่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องมาจากเป็นช่วง
ฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจของมารดาให้ เป็นปกติก่อนตั้งครรภ์ ดังนั้น สมรรถภาพทางความคิด 
ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายของมารดาในระยะหลังคลอด ซึ่งจะต้องกลับไปทำงาน
จึงไม่กลับเป็นปกติสมบูรณ์ ด้วยเหตุข้างต้นนี้ อาจก่อให้เกิดต่อเพ่ือนร่วมงาน หรือนายจ้างได ้

 
2.1.5 มาตรการในการดูแลภาวะซึมเศร้าของมารดาหลังคลอดในปัจจุบัน 
การรักษาขึ้นกับสาเหตุและระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าของมารดาหลังคลอด มีทั้ง

วิธีการรักษาที่ใช้ยาและไม่ใช้ยา ดังนี้28 
กรณีการรักษาโดยไม่ใช้ยาที่ได้ผลดี ได้แก่ 1) Cognitive Behavioural Therapy (CBT) เป็น

การช่วยให้มารดาหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้าสามารถปรับพฤติกรรมในด้านลบ และปรับความคิดของ
มารดาหลั งคลอดให้สอดคล้องกับความจริงมากขึ้น  และมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ ดีขึ้น  
ช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในระยะยาว โดยส่งเสริมทักษะทางปัญญาและการปรับพฤติกรรมให้
มารดามีความคิดด้านบวก มีความหวัง มีการร่วมมือในการรักษา สามารถแยกแยะความคิดของตัวเอง 
ทราบถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ และ 
2) Interpersonal Therapy เป็นวิธีการช่วยแก้ปัญหาเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาหลังคลอดกับ
ผู้อ่ืน มุ่งเน้นแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในปัจจุบันมากกว่าการแก้ไขเรื่องราวในอดีต ช่วยบรรเทาอาการ
ซึมเศร้าหลังคลอด ช่วยพัฒนาทักษะในการเผชิญปัญหาภาวะซึมเศร้าหลังคลอด และการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนซึ่งผู้ให้การบำบัดจะต้องเข้าใจธรรมชาติของภาวะซึมเศร้าของมารดา มีการกำหนดปัญหา
เฉพาะ เช่น ปัญหาการดูแลทารกหรือความขัดแย้งในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นต้น จากนั้นผู้
บำบัดช่วยกำหนดปัญหา เป้าหมายและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคล29  

กรณีการรักษาโดยใช้ยา ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะเศร้าหลังคลอดมักจะใช้ยาหลายกลุ่มร่วมกัน 
ได้ แ ก่  ย า ที่ ใ ช้ ใ น ก ลุ่ ม  Major depressive disorder คื อ  Selective Serotonin reuptake 
inhibitors (SSRIs). Serotonin/ norepinephrine/ dopamine reuptake inhibitors 
(SNRIs.NDRIs). The tricyclic antidepressants (TCAs) แ ล ะ  The monoamine oxidase 
inhibitors (MAOIs)30   

 
28 คชารัตน์ ปรีชล, เรื่องเดิม. 
29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27. 
30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27.  
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กลุ่ม SSRIs เป็นยาที่มีผลต่อระดับ Serotonin ในสมองซึ่งยาที่แพทย์เลือกใช้ในการรักษาสูง
และมีความปลอดภัย ตัวอย่างของยาต้านการซึมเศร้า ได้แก่ Fluxetine (Prozac), Sertraline 
(Zoloft), Paroxetine (Paxil), Fluvoxamine (Luvox), Citalopram (Celexa), Escitalopram 
(Lexapro) กลุ่ม SNRIs และ NDRIs ได้แก่ Bupropion (Wellbutrin), Mirtazapine (Remeron), 
Venlafaxine (Effexor), Duloxetine (Cymbalta), Desvenlafaxine (Pristiq)31 กลุ่ม TCAs ใช้ใน
กรณีที่มีอาการรุนแรง หรือรักษาด้วยกลุ่ม SSRIs และ SNRIs ไม่ได้ผลซึ่งยาในกลุ่มนี้มีผลต่อจำนวน
สารสื่อประสาทในสมอง (Neurotransmitters) โดยเฉพาะ epinephrine และ Norephrinephrine 
(Adrenaline แ ล ะ  Nor adrenaline) ตั ว อ ย่ า งย า ที่ เลื อ ก ใช้  ได้ แ ก่  amitriptyline (Elavi), 
clomipramine (Anafranil), desipramine (Norprmin), doxepin (Adapin), imipramine 
(Tofranil), nortriptyline (Pamelor)32  

ผู้ป่วย 2 ใน 3 ที่รักษาด้วยยาต้านภาวะซึมเศร้ามีอาการและสภาวะทางอารมณ์ดีข้ึนตั้งแต่รับยา  
1 ถึง 6 สัปดาห์เป็นต้นไป แต่ผู้ป่วยในกลุ่ม Atypical Features หรือ Atypical Neuroleptic (กลุ่ม
คนที่กินจุ นอนมาก น้ำหนักมาก) จะตอบสนองต่อยาในกลุ่ม MAOIs มากกว่า TCAs ซึ่งตัวยาที่
เลือกใช้ ได้แก่ Pheneizine (Nardil) และ Tranylcypromine (Parnate)33   

จะเห็นว่า มาตรการทางการพยาบาลและดูแลมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นอีกเรื่องที่
สำคัญ การดูแลควรให้การดูแลตั้งแต่เริ่มระยะตั้งครรภ์ต่อเนื่องไปจนถึงระยะหลังคลอดแบ่งมาตรการ
ทางการพยาบาลและการดูแลมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรก การ
พยาบาลในระยะตั้ งครรภ์  การพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะซึม เศร้าหลั งคลอด 
ในระยะนี้มีดังนี้ คือ 1) การเฝ้าระวังและการคัดกรอง 2) การให้ความรู้โดยการสอนสุขภาพจิตศึกษา  
3) การให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการในช่วงตั้งครรภ์ 4) การออกกำลังกาย 5) การส่งเสริมการทำ
กิจกรรมหรือเสริมพลังทางจิตวิญญาณ อีกกรณี คือ การพยาบาลในระยะหลังคลอด การพยาบาลใน
การป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในระยะนี้มีดังนี้  คือ 1) การประเมินภาวะซึมเศร้าหลัง
คลอด 2) การพยาบาลภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 3) การดูแลต่อเนื่องที่บ้านหลังจำหน่ายกลับบ้าน34 
 

 
31 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 29. 
33 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31-32. 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดา 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาทั่วไป 
มนุษย์มีหลากหลายบทบาทที่ต้องแสดงออกทางสังคม บทบาทสำคัญบทบาทหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้อง

ตระหนักถึงคือ บทบาทมารดา การที่หญิงก้าวเข้าสู่บทบาทมารดาเริ่มนับแต่ระยะตั้งครรภ์สำเร็จ ซึ่ง
เป็นสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของร่างกายของมนุษย์ มารดาผู้ทำหน้าที่ตั้งครรภ์ต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงมากมายตลอดระยะเวลาเก้าเดือนที่ตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำงานของอวัยวะในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ โดยระยะนับแต่
ตั้งครรภ์จนถึงช่วงขวบปีแรกของทารกภายหลังคลอด35 การดำรงบทบาทมารดาในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นช่วงที่มารดาและทารกจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเป็นช่วงที่มารดาจำเป็นต้องดูแลและให้
ความสำคัญต่อทารกอย่างใกล้ชิด เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของทารกด้วยเหตุดังกล่าวนี้ หญิงที่ก้าว
เข้าสู่การดำรงบทบาทมารดาจึงควรเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเป็นการทั่วไป  
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจแนวคิดที่เป็นเหตุผลของการนำมาซึ่งการคุ้มครองสิทธิมารดา
เป็นการทั่วไป 

2.2.1.1 แนวคิดการปรับตัว 
การดำรงชีวิตอยู่ในสังคม บุคคลแต่ละคนมีบทบาททางสังคมไม่คงที่แน่นอน บุคคล

จะต้องมีความเข้าใจจุดมุ่งหมายในแต่ละบทบาททางสังคมของตนเอง เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับบทบาท
นั้น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด และบุคคลสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท่ีสุด ดังนั้น ประเด็น
เรื่องการปรับตัว จึงเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับตัวของหญิงซึ่งเข้าสู่การเป็นมารดาระยะหลังคลอดและในขณะเดียวกันก็มีบทบาทลูกจ้าง 
กระบวนการในการปรับตั วของสตรีหลั งคลอด  (Process of Maternaladaptation)36 เป็ น
กระบวนการที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังคลอด แต่เป็นกระบวนการที่มารดาต้องมีการปรับตัวในลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะมารดาหลังคลอดครรภ์แรกต้องใช้เวลาในการปรับตัว เรียนรู้บทบาท

 
35 R.T. Mercer and W. Ferketich, “Predictors of Maternal Role Competence by 

Risk Status,” Nursing Research 43, 1 (1994): 38-43 อ้างถึงใน เพ็ญนภา ภักดีวงศ์, “การดำรง
บทบาทมารดา: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ,” วารสารสภาการพยาบาล 21, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 
2549): 12-13.  

36 เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ, เรื่องเดิม.  
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มารดานานประมาณ 9-10 เดือน จึงสามารถพัฒนาทักษะในการดำรงบทบาทมารดาได้สำเร็จ37 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมารดาหลังคลอดมีความแตกต่างจาก
สภาวะปกติเมื่อเทียบกับมารดาก่อนตั้งครรภ์ การที่ร่างกายของมารดาระยะหลังคลอดจะกลับคืนสู่
สภาวะปกติก่อนตั้งครรภ์ได้จะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาพักฟ้ืนร่างกาย
ทับซ้อนกับช่วงระยะเวลาทำงาน มารดาที่ต้องทำงานหรืออยู่ในบทบาทของลูกจ้างจะต้องเรียนรู้ถึง
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือปรับตัวให้สามารถดำรงบทบาททั้งสองอย่างไปพร้อมกันได้
อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วที่สุด  

รอยได้กล่าวถึงการปรับตัวว่า การปรับตัวเป็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่ง
บุคคลเป็นระบบอย่างหนึ่ง มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของร่างกาย จิตใจ และสังคม เพ่ือคงภาวะ
ปกติสุขหรือภาวะสุขภาพดีของมนุษย์ไว้38 ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ บุคคลมี
การดำเนินการอย่างมีเป้าหมายประกอบด้วยสิ่งนำเข้า คือ สิ่งเร้า กระบวนการควบคุม และสิ่งนำออก 
เมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้าเข้ามาจะมีการปรับตัวเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ39 

การปรับตัวเพ่ือคงภาวะความสมดุลของบุคคลนั้น รอยได้รวบรวมพฤติกรรมการปรับตัว
ของมนุษย์ไว้เป็น 4 ประการ ได้แก่40 

 
37 R.T. Mercer, “The Process of Maternal Role Attainment over the First Years,” 

Nurs Res 34 (1985): 198-204 อ้างถึงใน เบญญาภา ธิติมาพงษ์, “สัมพันธภาพของมารดาและ
ทารก และการปรับตัวต่อการเป็นมารดาภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก,” สงขลา
นครินทร์เวชสาร 28, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม, 2553): 181.   

38 Mayer Roy, Applying Behavior-Analysis Procedures with Children and 
Youth. (New York: Holt, Rinehart, 1976), pp.135 อ้างถึงใน นิรมล สุวรรณโคตร, การปรับตัว
ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสารมิตร, 2553), หน้า 14. 

39 พรทิพย์ วงศ์วิเศษสิริกุล และคณะ, “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุน
ทางสังคม การรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดาและการรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิดกับการ
ปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด,” รามาธิบดีพยาบาลสาร 26, 1 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2544): 125.   

40 นิรมล สุวรรณโคตร, การปรบัตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสารมิตร, 2553), หน้า 16-17.  
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1) พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการด้านสรีระวิทยา (Physiological 
Needs) เพ่ือรักษาภาวะของการมีสุขภาพดี  

2) พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ของตนเอง (Self Concept) มีพ้ืนฐาน
มาจากความต้องการทางด้านจิตใจ เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง หากบุคคลมีความมั่นคง
ทางจิตใจ มีความเชื่อมั่น และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ยอมรับความเป็นจริง ย่อมปรับตัวได้ดีกว่า
บุคคลที่มองตนเองไร้ค่า และไม่ยอมรับความเป็นจริง  

3) พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้ าที่  (Role Function) เป็นการ
ตอบสนองความต้องการเพ่ือคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางสังคม ในสถานการณ์ใดก็ตามที่บุคคลไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองได้ บุคคลต้องมีการปรับตัวเพ่ือแสดงบทบาทของตนให้เป็นไป
ตามปกติ  

4) พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ป รั บ ตั ว ต า ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ผู้ อ่ื น 
(Interdependence Relations) เป็นการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของบุคคล เพ่ือคงไว้ซึ่ง
ความม่ันคงทางสังคม ดังนั้น ความพอเหมาะระหว่างการพ่ึงพาตนเอง การพึ่งพาผู้อ่ืน และการให้ผู้อื่น
พ่ึงพาตนเอง มีส่วนช่วยให้เกิดความม่ันคงท้ังทางด้านจิตใจและสังคม     

กรณีมารดาที่มีบุตรในระยะหลังคลอด จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และการ
ดำเนินชีวิตที่ทำให้มารดาต้องปรับตัว โดยเฉพาะมารดาที่มีบุตรคนแรก ภายหลังคลอดจะต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และการดำเนินชีวิตของตนเองซึ่งต้องปรับตัวไปพร้อมกับการ
ดำรงบทบาทมารดาในเวลาเดียวกัน การมีบุตรคนแรกจึงเป็นสิ่งเร้าที่กระทบต่อการปรับตัวของบุคคล
ผู้เป็นมารดา ซึ่งมารดาจะมีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสิ่ง
เร้าร่วม ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการศึกษา รายได้ครอบครัว ประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กวัยทารก 
ชนิดของการคลอด การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิด ดังนั้น รูปแบบ
ความสามารถในการปรับตัวของมารดาแต่ละคนจึงแตกต่างกัน  

2.2.1.2 แนวคิดบทบาท  
บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาภายใต้บริบทของสังคม การ

แสดงออกของบุคคลในแต่ละบทบาทสัมพันธ์กับสถานภาพหรือตำแหน่งของบุคคลที่เป็นอยู่ขณะนั้น 
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท เป็นแนวคิดทั่วไปทางสังคมวิทยาจิตวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งนำมาใช้
วิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมในระดับต่าง ๆ อาทิเช่น ระดับบุคคล ระดับครอบครัว 
ระดับกลุ่มหรือชุมชน การกำหนดบทบาทจึงเปรียบเสมือนการจัดระเบียบของการแสดงออกของ
บุคคลในสังคมที่ปฏิบัติต่อกันได้ ซึ่งมีนักวิชาการให้ความหมายของบทบาทไว้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้41

 
41 สงวน สุทธิเลิศอรุณ, จิตวิทยาสังคม (กรุงเทพฯ: อักษรพานิชย์, 2527), หน้า 69. 
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      นิยามความหมายของคำว่า บทบาท มีความเกี่ยวข้องกับสถานภาพ ตำแหน่งหน้าที่ และ
การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลเสมอ พาร์สัน กล่าวว่า บทบาทเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ในสังคมทำให้มนุษย์ต้องแสดงออกมาซึ่งบทบาทของตนที่เพ่ิมมากขึ้น42 เช่น เดิมสถานะเป็นหญิง
ลูกจ้างโสด ไม่มีหน้าที่ความสัมพันธ์ต่อบุคคลใดเป็นพิเศษ ขณะทำงานมีสถานะเป็นลูกจ้าง 
มีเพียงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ให้เป็นที่พอใจแก่นายจ้าง แต่หากภายหลังหญิงได้มีครอบครัว
และมีบุตร สถานะของหญิงได้พัฒนาเข้าสู่บทบาทมารดา ซึ่งมีหน้าที่ที่ต้องกระทำและแสดงออกต่อ
บุตร คือ เลี้ยงดู ให้นมบุตร เท่ากับว่าหญิงมีบทบาททั้งเป็นลูกจ้างและเป็นมารดาในเวลาเดียวกัน  
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหญิงในแต่ละบทบาททางสังคมย่อมมีมากขึ้น ในขณะเดียวกันนาเดล 
กล่าวว่า บทบาทประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหลายลักษณะ ได้แก่ องค์ประกอบที่
ส่งเสริมบทบาท เช่น การพูดเก่ง การมีอารมณ์ขัน การรักเด็ก องค์ประกอบที่เป็นตัวสำคัญหรือแกน
ของบทบาทอันขาดไม่ได้ เช่น มารดาต้องให้นมบุตร องค์ประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น มารดา
ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร43 ทั้งนี้ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนสนับสนุนบุคคลในการ
ดำรงบทบาทต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนลินตัน กล่าวว่า สถานภาพ เป็นตัวกําหนดตำแหน่งหน้าที่ หรือ
บทบาทว่าขณะที่บุคคลดำรงบทบาทเช่นใดบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องแสดงออกอย่างไร44 เช่น บุคคลที่มี
บทบาทเป็นมารดาต้องแสดงพฤติกรรมรักและเอาใจใส่ต่อบุตร นอกจากนี้ โฮเมน และเมอร์ตัน  
ได้กล่าวถึงลักษณะของบทบาทว่า บทบาทของบุคคลเปลี่ยนไปตามตําแหน่ง โดยบุคคลจะดำรง
ตําแหน่งและดำรงบทบาทควบคู่กันไปเสมอ45 เช่น ช่วงเวลาทำงานแสดงบทบาทเป็นลูกจ้างตัดเย็บ

 
42 J. L. Person, An Examination of the Relationship between Participative 

Management and Perceived Institutional Effectiveness in North Carolina Community 
Colleges, Dissertation Abstracts International 53 (1993): 3071-A อ้างถึงใน สุธีรา สู้ภัย
พาล, บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558), หน้า 14. 

43 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, จิตวิทยาสังคม (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 2545), หน้า 116 อ้างถึงใน 
กวินภัค สลักเพชร, การประเมินบทบาทท่ีเป็นจริง และบทบาทที่ถูกคาดหวังเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2561), หน้า 8. 

44 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7. 
45 S. M. Homan, Promoting community change: Making it Happen in the 

Real World (University of Canada Press, 1999), pp. 56 อ้างถึงใน สุธีรา สู้ภัยพาล, บทบาท
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เสื้อผ้า ช่วงกลับบ้านแสดงบทบาทเป็นมารดาเลี้ยงดูบุตรและบทบาทแม่บ้านดูแลทุกคนในครอบครัว  
ทั้งนี้ บุคคลแต่ละคนจะมีการแสดงออกมาซึ่งบทบาทแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบริบททาง
สังคมของแต่ละบุคคล ตลอดจนลักษณะของบุคคลในสังคมนั้น 

จากแนวคิดบทบาทที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่า นิยามความหมายของคำว่า 
บทบาท สัมพันธ์กับคำว่า สถานภาพ ตำแหน่ง และหน้าที่เสมอ ความหมายของคำว่า บทบาท 
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติหรือแสดงออกของบุคคลตามอํานาจหน้าที่ที่มีและรับผิดชอบอยู่ ภายใต้
สถานภาพหรือตําแหน่งของบุคคลที่ดํารงอยู่ซึ่งเป็นข้อจำกัดทางบริบทสังคมของแต่ละคน ถ้าตําแหน่ง
หรือสถานภาพเปลี่ยนแปลงไปบทบาทหน้าที่ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่นเดียวกับบทบาทความ
เป็นมารดา ซึ่งเป็นบทบาทอันมีค่าอย่างหนึ่งในชีวิตของหญิง จากเดิมหญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วมี
บทบาทเพียงเป็นภริยามีหน้าที่ช่วยเหลือและดูแลทุกคนในครอบครัวรวมถึงสามี เมื่อครอบครัวมีการ
ขยายจำนวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทเข้าสู่การเป็นมารดา จึงเท่ากับว่า
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหญิงมีเพ่ิมมากขึ้นตามบทบาท คือ การเป็นมารดาต้องดูแลเลี้ยงดู
บุตร 

2.2.1.3 ทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน  
ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดากับทารก เป็นกระบวนการที่มีผลต่อการเจริญเติบโต

และพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของทารก ทารกที่ได้รับความรักความเอาใจ
ใส่จากมารดาจะเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง คลอสและเคนเนล46 ได้กล่าวถึงทฤษฎีความรักใคร่
ผูกพันว่า ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดากับทารก เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมารดาได้เห็น หรือ
สัมผัสทารกตั้งแต่ครั้งแรก และจะมีมากเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ให้การเลี้ยงดูทารกเป็นความรู้สึกใน
ลักษณะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบุคคลสองคน มีความเฉพาะเจาะจง มีความสำคัญต่อทารก
โดยเฉพาะในขวบปีแรก มารดาจะแสดงออกถึงพฤติกรรมความรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อทารกเมื่อ
อยู่ใกล้ชิดกับทารก อาทิเช่น การใช้เสียงแหลมสูง (High-pitch Voice) การสัมผัส (Touch) การมอง

 
ของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558), หน้า 14. 

46 M.H. Klaus and J.H. Kennell, Maternal-infant Bonding, 2nd ed. (St.Louis: C.V. 
Mosby, 1976) อ้างถึงใน ชุลีพร วชิรธนากร และคณะ, “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบิดามารดาและทารกทันทีหลังคลอดต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดามารดาและทารกใน
มารดาที่ได้รับการผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง,” รามาธิบดีพยาบาลสาร 12, 1 (มกราคม - 
เมษายน 2559): 95-96.  
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สบตา (Eye to Eye Contact) การได้ยิน (Hearing) การจำแนกกลิ่น (Odor) การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะเสียงพูด (Entrainment) การเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนม (Breastfeeding) การให้ภูมิคุ้มกันทาง
ธรรมชาติ (Bacteria Nasal Flora) การให้ เวลา (Time Giver) และการให้ความอบอุ่น (Heat) 
ความรู้สึกผูกพันที่เกิดขึ้นจะทำให้ทารกมีปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมารดาและ
ทารกอันเป็นรากฐานสำคัญของความรู้สึกรักใคร่ผูกพันที่ทารกมีต่อมารดาในภายหลังเช่นกัน47 

พัฒนาการความรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อทารก ความรักใคร่ผูกพันของมารดาทารก
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอาศัยระยะเวลาซึ่งจะพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มตั้งแต่เมื่อมารดาวางแผน
ครอบครัวเกี่ยวกับการมีบุตร ระยะตั้งครรภ์ จนถึงระยะหลังคลอด คลอสและเคนเนลได้ทำการศึกษา
และอธิบายการแสดงออกถึงความรักใคร่ของมารดาต่อทารก ดังนี้  

ระยะก่อนการตั้งครรภ์ กระบวนการของความรักใคร่ผูกพันของมารดาทารกเริ่มตั้งแต่
มารดาและคู่สมรสมีการวางแผนการตั้งครรภ์ โดยเริ่มมีความคิดเพ้อฝันเกี่ยวกับบุตร ซึ่งนับว่าเป็นการ
เริ่มต้นของกระบวนการความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกแล้ ว ระยะตั้งครรภ์ ในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีการวางแผนการตั้งครรภ์ จะไม่มีความคิดปฏิเสธทารกในครรภ์ เมื่อได้รับการยืนยันการ
ตั้งครรภ์จากทางแพทย์แล้วจะระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายและจิตใจของตนเอง และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ อาจมีความรู้สึกสองฝัก
สองฝ่ายในเรื่องการยอมรับการตั้งครรภ์ แต่เมื่อทารกในครรภ์ดิ้น มารดาจะเกิดความรู้สึกรักใคร่
ผูกพันเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดิ้นของทารกนั้นเป็นการยืนยันการมีชีวิต และช่วยให้มารดาพัฒนาความ
รักใคร่ผูกพันมากขึ้น โดยยอมรับความเป็นบุคคลของทารกในครรภ์  

ระยะคลอด ในระยะคลอดเป็นระยะที่มีความผูกพันระหว่างมารดาและทารกที่ได้มีการ
พัฒนาถึงขั้นสูงสุดของการตั้งครรภ์ มารดาจะตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าทารกเป็นครั้งแรก เป็นความรู้สึก
แรกที่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกในภายหลังคลอดของมารดา ประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอด เช่น 
ความปวด การได้รับยาระงับความรู้สึก จะมีผลต่อความรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อทารกในช่วง 1 
ชั่วโมงหลังคลอด หรือช่วง 1 วันหลังคลอด ดังนั้น การเกิดของทารกเป็นเสมือนพลังที่จะทำให้มารดา
มีความรู้สึกที่ดีต่อทารก มารดาสามารถแสดงความรู้สึกต่อทารกตามความเป็นจริง ใช้เวลาประมาณ 
30-60 นาทีหลังจากคลอด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทารกไวต่อความรู้สึกการเกิดความรักใคร่ผูกพัน 
(Sensitive Periods) และเป็นช่วงที่ทารกตื่นตัวอย่างเต็มที่ ทารกจะเปิดดวงตากว้างและพร้อมที่จะ

 
47 เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 78-84.   
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ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การเสริมสร้างความ
รักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก48 

จากทฤษฎีความรักใคร่ผูกพันที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความรักใคร่ผูกพัน
ระหว่างมารดาและทารกตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ไป
จนถึงระยะคลอด และระยะหลังคลอด หากคำนวณเป็นระยะเวลามาตรฐานการตั้งครรภ์คิดเป็นเก้า
เดือนโดยประมาณ  ซึ่งนับเป็นช่วงเวลายาวนาน สายใยความรักใคร่ผูกพันของมารดาที่มีต่อทารกย่อม
มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงระยะแรกเกิดของทารก วินาทีที่มารดาให้กำเนิดทารก 
ทันทีที่ได้ยินเสียงร้องและได้สัมผัสทารก สัมพันธภาพทางความรักและความผูกพันที่มารดามีต่อบุตร
ย่อมเพ่ิมขึ้นทวีคูณ ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่ทารกไวต่อความรู้สึกที่จะสามารถรับรู้ถึงความรักที่
มารดามีให้ได้เป็นอย่างดี หากมารดาเป็นบุคคลที่ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองในขณะเดียวกันก็ต้องดำรง
บทบาทมารดาดูแลบุตร ส่งผลต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมารดาและทารก ซึ่งสิ่งนี้
จะช่วยขับเคลื่อนให้มารดามีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข มีกำลังใจในการทำงาน 
และมีกำลังใจก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น  

2.2.1.4 ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน 
การศึกษาทางวิจัยนั้น มีการนำทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านของชูเมคเคอร์และเมลิส49 มาใช้

เป็นกรอบแนวความคิดกันอย่างแพร่หลาย ชูเมคเคอร์และเมลิสได้ทำการศึกษาและนำเสนอ
แบบจำลองทางการพยาบาลสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึ่งหรือสภาวะหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  หรือ
สภาวะหนึ่งของชีวิต (A Nursing Model of Transition) โดยได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ผ่านไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ประเภทของการเปลี่ยนผ่าน (Types of Transition) ลักษณะทั่วไป
ของการเปลี่ ยนผ่ าน  (Universal Properties of Transitions) เงื่ อน ไขของการเปลี่ ยนผ่ าน 
(Transition Conditions) ดัชนีบ่ งชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์  ( Indicators of 
Healthy Transitions) และการบำบัดทางการพยาบาล (Nursing Therapeutics) ซึ่งประเด็นที่จะ

 
48 ฉมาพร หนูเพชร, ความรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อทารกในมาดาวัยรุ่นหลังคลอดท่ีเลี้ยง

บุตรด้วยตนเอง และมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยตนเองบางส่วน (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556), หน้า 21-22.  

49 K.L. Schumacher and A.I. Meleis, “Transitions: A central concept in nursing,” 
Journal of Nursing Scholarship 26, 2 (1994): 119-127 อ้างถึงใน ฮานีฟะฮ เจ๊ะอาลี, ความ
กังวลของมารดาที่มีทารกก่อนกำหนดในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่บ้าน 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557), หน้า 24. 
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กล่าวดังต่อไปนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นหลักทั่วไปที่นำมาใช้ประกอบการศึกษาแนวคิดการเปลี่ยน
ผ่านของมารดาหลังคลอดบุตร คือ 1) ลักษณะทั่วไปของการเปลี่ยนผ่าน และ 2) ประเภทของการ
เปลี่ยนผ่าน ดังนี้50  

1) ลักษณะทั่วไปของการเปลี่ยนผ่าน (Universal Properties of Transitions) 
ลักษณะโดยทั่วไปของการเปลี่ยนผ่านเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  มีการเคลื่อน
ผ่านจากจุดหนึ่งหรือสภาวะหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรืออีกสภาวะหนึ่ง โดยการเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้น
อย่างมีทิศทางและมีการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะ บทบาท ความสัมพันธ์ ความสามารถ และแบบ
แผนพฤติกรรม จากคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้แยกการเปลี่ยนผ่านออกจากการเปลี่ยนแปลงอ่ืน  ๆ ที่
ไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เกิดขึ้นเป็นพลวัต แต่ไม่มีการเคลื่อน
ผ่านจุดหนึ่งหรือสภาวะหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรืออีกสภาวะหนึ่ง51 กรณีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
จึงไม่เข้าลักษณะการเปลี่ยนผ่าน แต่หากเปรียบกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทช่วงหนึ่งในชีวิตของหญิงที่
ก้าวไปสู่อีกข้ันหนึ่งของชีวิตหญิง เป็นต้นว่าหญิงสถานะโสดกำลังจะแต่งงานมีครอบครัว หญิงแต่งงาน
ที่มีบทบาทภริยากำลังจะตั้งครรภ์และกำลังจะมีบทบาทเป็นมารดา การเปลี่ยนแปลงบทบาทในชีวิต
ของหญิงเข้าสู่บทบาทใหม่ในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตในลักษณะข้างต้น จึงจัดว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยน
ผ่านอย่างหนึ่ง  

2) ประเภทของการเปลี่ยนผ่าน จำแนกได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านตาม
ระยะพัฒนาการ52 การเปลี่ยนผ่านตามสถานการณ์53 การเปลี่ยนผ่านตามภาวะสุขภาพและการ
เจ็บป่วย54 และการเปลี่ยนผ่านตามระบบขององค์กร55 

 
50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25.  
51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 26. 
52 การเปลี่ยนผ่านตามระยะพัฒนาการ (Development Transition) เป็นการเปลี่ยนผ่านที่

เกิดข้ึนตามช่วงพัฒนาการของชีวิต ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านของบุคคลในวัยต่าง ๆ เช่น การเข้าสู่ช่วง
วัยรุ่น การเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ พัฒนาการของความเป็นบิดา มารดา บทบาทของบิดามารดา นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยหนุ่มสาวที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาพลักษณ์ การเปลี่ยนผ่าน
ของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน เป็นต้น  

53 การเปลี่ยนผ่านตามสถานการณ์ (Situational Transition) เป็นการเปลี่ยนผ่านที่เกิดข้ึน
เฉพาะสถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่ได้รับความสนใจ เช่น การที่ต้องเริ่มบทบาทเป็นผู้ดูแลบุคคลในครอบครัว 
การเป็นหม้าย การเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทวิชาชีพ การเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนสถานที่
ศึกษา หรือผู้สูงอายุที่ต้องออกจากบ้านไปยังสถานพยาบาลหรือบ้านพักคนชรา 
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กระบวนการเปลี่ยนผ่านมีหลายรูปแบบและมีความซับซ้อน สำหรับวิจัยนี้มุ่งศึกษาใน
ประเด็นภาวะซึมเศร้าระยะหลังคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการเปลี่ยน
ผ่านในรูปแบบการเปลี่ยนผ่านตามระยะพัฒนาการ กล่าวคือ การที่เดิมหญิงซึ่งมีบทบาทเป็นลูกจ้าง
และเป็นภริยาได้มีการพัฒนาบทบาทไปอีกขั้นหนึ่งคือก้าวเข้าสู่บทบาทมารดา อีกทั้งยังสัมพันธ์กับ
แนวคิดการเปลี่ยนผ่านตามสถานการณ์ กล่าวคือ การที่หญิงต้องรับผิดชอบหน้าที่ต่อการทำงานใน
บทบาทลูกจ้าง และในขณะเดียวกันก็ต้องดำรงบทบาทมารดาในการเลี้ยงดูบุตรและดำรงบทบาท
ภริยาดูแลสามี นอกจากนี้ในประเด็นที่วิจัยนี้มุ่งศึกษายังสัมพันธ์กับแนวคิดการเปลี่ยนผ่านตามภาวะ
สุขภาพและการเจ็บป่วย กล่าวคือ ในช่วงระยะหลังคลอด มารดาจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพร่างกายไม่เหมือนอย่างปกติในช่วงก่อนตั้งครรภ์ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภาวะทาง
อารมณ์เนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระบบฮอร์โมนในร่างกายหลังคลอด ซึ่งอาจส่งผลกระทบทำ
ให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในช่วงระยะหนึ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มารดาต้องหาเลี้ยงชีพ 
หรือต้องทำงานภายใต้ความกดดันของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ดังนั้น มารดาที่ต้องทำงานหรือเป็น
ลูกจ้างทันทีหลังคลอดจึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคนรอบข้างโดยเฉพาะนายจ้าง เพ่ือ
ป้องกันมิให้ประสบปัญหาเจ็บป่วยขั้นรุนแรงซ่ึงสามารถพัฒนาต่อไปเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดได้  

2.2.1.5 แนวคิดว่าด้วยการดำรงบทบาทการเป็นมารดา 
มารดาเป็นบทบาทหนึ่งที่มีความสำคัญในสังคม มีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดู

บุตร ในระยะหลังคลอด ผู้หญิงจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นภรรยาเพียงอย่างเดียว มาเป็นมารดา
เพ่ิมขึ้นอีกบทบาทหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของผู้หญิง 
แสดงถึงการมีวุฒิภาวะความรับผิดชอบ และความเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์56 การแสดงบทบาทการเป็น

 
54 การเปลี่ยนผ่านตามภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย (Health/Illness Transition) เป็นการ

เปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของความเจ็บป่วยของแต่ละบุคคล และครอบครัวได้ เช่น การเข้า
สู่บทบาทของการเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงจากการรักษาในโรงพยาบาลเป็นกลับไปพักฟ้ืนต่อ
ที่บ้าน 

55 การเปลี่ยนผ่านตามระบบขององค์กร (Organizational Transition) เป็นการเปลี่ยนผ่านที่มี
ผลต่อชีวิตและการทำงานของคนในองค์กร และผู้รับบริการ หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร 
และมีผลกระทบต่อบุคคลในองค์กรหรือสังคมนั้น 

56 F.H. Nichols and E. Zwelling, Maternal-newborn nursing (Philadelphia: W.B. 
Saunders, 1997), pp.378 อ้างถึงใน ราตรี คงเจริญ, ปัจจัยด้านการเป็นมารดากับการแสดง
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มารดาภายหลังคลอดนั้น มารดาต้องปรับตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ภารกิจหลักของมารดาในระยะ
นี้ คือ การเลี้ยงดูบุตร เช่น การให้นม การอุ้มบุตร การสร้างสัมพันธภาพกับบุตร ตลอดจนการเรียนรู้
ปฏิกิริยาตองสนองของบุตร การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวให้สำเร็จนั้นมารดาต้องอาศัยการปรับตัวและ
เลือกปฏิบัติอย่างถูกต้องภายใต้คำแนะนำว่าด้วยหลักและวิธีการจากแพทย์และพยาบาล  
เพ่ือช่วยให้บรรลุผลตามบทบาทการเป็นมารดาที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  
มารดาเป็นหญิงที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว รวมถึงบุตร ภายหลังจากท่ีมารดาคลอด
บุตรและผ่านพ้นช่วงเวลาพักฟ้ืนเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานตามปกตินั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่มีความ
ยากลำบากในการปรับตัวเข้าสู่การดำรงบทบาทการเป็นมารดาในสภาวะร่างกายและจิตใจที่เป็นปกติ
ภายใต้บทบาทหรือตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบในการทำงาน และความกดดันจากบุคคลรอบตัว  
ซึ่งหมายรวมถึงผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างด้วย 

การแสดงบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่ง
มารดาแต่ละคนต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เข้ากับสถานภาพและบทบาทใหม่  
โดยส่วนใหญ่บทบาทการเป็นมารดาจะถูกกำหนดตามความคาดหวังของสังคมและความคาดหวังส่วน
บุคคล ดังนั้น การแสดงบทบาทการเป็นมารดาจึงมักได้รับอิทธิพลมาจากสังคมผสมผสานการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพ่ือให้ เข้ากับบุุ คลิกภาพและจิตใจของตนเอง มีนักวิชาการได้อธิบายแนวคิด 
การดำรงบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอดไว้ดังนี้ 

รูบิน อธิบายว่าการแสดงบทบาทความเป็นมารดาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เกิดขึ้นนับ
แต่ระยะเวลาที่หญิงเริ่มตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด57 โดยหญิงผู้เป็นมารดาจะเกิดการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติตนต่อบุตรจากสัญชาตญาณ และเป็นการเรียนรู้โดยอาศัยความพยายามทำความเข้าใจบทบาท
ความเป็นมารดาในรูปแบบของตนเองตามประสบการณ์ที่ได้รับวุฒิภาวะทางอารมณ์บุคลิกภาพ 
ค่านิยม และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด การเรียนรู้ในระยะเวลาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่
ตั้งครรภ์ มีผลทำให้มารดาเกิดความเข้าใจจนเกิดทักษะและสามารถประสบผลสำเร็จในการดำรง
บทบาทมารดาได้เป็นอย่างดี 

 
บทบาทมารดาของวัยรุ่นหลังคลอดท่ีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2553), หน้า 33.  

57 R. Rubin, “Attainment of The Maternal Role Part I: Processes,” Nursing 
Research 16 (1967): 235 อ้างถึงใน ราตรี คงเจริญ, ปัจจัยด้านการเป็นมารดากับการแสดง
บทบาทมารดาของวัยรุ่นหลังคลอดท่ีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2553), หน้า 34. 
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ทั้งนี้ รูบินได้ทำการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของหญิงหลังคลอดในการแสดงบทบาท
มารดา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้58  

1) Taking-in Phase ระยะเริ่มเข้าสู่บทบาทการเป็นมารดาเป็นระยะ 1-3 วัน
แรกหลังคลอด ร่างกายมีความอ่อนล้า ไม่สุขสบาย เนื่องจากมารดามีอาการปวดมดลูก เจ็บปวดแผลฝี
เย็บ และคัดตึงเต้านม บางรายอาจปวดร้าวกล้ามเนื้อบริเวณตะโพก และฝีเย็บ จนกระทั่งเดินไม่ได้
ในช่วงวันแรก ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ในช่วงนี้จึงสนใจแต่ตนเอง มีความต้องการพ่ึงพาผู้อ่ืน ดังนั้น  
ในระยะนี้จึงควรมุ่งเน้นที่จะประคับประคองทางด้านจิตใจ และร่างกายของมารดาหลังคลอดเป็นหลัก  

2) Taking-hold Phase ระยะเข้าสวมบทบาทการเป็นมารดา ระยะนี้อยู่ในช่วง 
3-10 วันหลังคลอด มารดาหลังคลอดที่ ได้รับการตอบสนองในช่วงแรก (Taking-in phase)  
อย่างครบถ้วน จะเริ่มปรับตัวเข้าสู่ระยะที่สองโดยเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพ่ึงพาเริ่มเข้าสู่พฤติกรรม
พ่ึงพาเป็นอิสระสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้น  เริ่มสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทารก
สนใจบุคคลอ่ืน ๆ ในครอบครัวเพ่ิมขึ้นดังนั้น ในระยะนี้ จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การให้คำแนะนำ
เรื่องการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดกับการดูแลทารกรวม ทั้งสามีและบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ชิด
มารดา 

3) Letting-go Phase เป็นระยะที่มารดาแสดงบทบาทความเป็นมารดาได้ดี  
และเป็นช่วงต่อเนื่องจากระยะที่สอง (Taking-hold Phase) เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 หลังคลอดเป็นต้นไป 
ซึ่งเป็นช่วงที่สตรีหลังคลอดและทารกถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลให้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว  
มารดาหลังคลอดระยะนี้เริ่มมีความต้องการที่จะพบหรือพูดคุยกับบุคคลภายนอกมากขึ้น 

ในขณะเดียวกัน เมอร์เซอร์ กล่าวว่า การดำรงบทบาทการเป็นมารดา คือกระบวนการที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์พัฒนาเรื่อยมาจนถึงระยะหลังคลอด โดยระยะหลังคลอดมารดาจะมี
ความสามารถในการปฏิบัติบทบาทมารดาเด่นชัดยิ่งขึ้น59 และสามารถผสมผสานแสดงบทบาทมารดา
ไปพร้อมกับการแสดงบทบาทอ่ืนได้อย่างมีความสุข มารดาจะมีความพึงพอใจในบทบาทการเป็น
มารดา และแสดงเอกลักษณ์ของการเป็นมารดาในแบบฉบับของตนเองได้ นอกจากนี้ เมอร์เซอร์ได้
อธิบายขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดาภายใต้กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของรูบิน และแนวคิด

 
58 เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 13-14. 
59 พรทิพย์ วงศ์วิเศษสิริกุล และคณะ, “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุน

ทางสังคม การรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดาและการรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิดกับการ
ปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด,” รามาธิบดีพยาบาลสาร 26, 1  
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2544): 125.   
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กระบวนการปรับบทบาททางสังคมของมนุษย์ของธอร์นตันและนาร์ดิ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด
บทบาทไว้ว่าการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดาแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้60  

1) ระยะเตรียมสู่บทบาทการเป็นมารดา (Anticipatory Stage) ระยะนี้ เริ่ม
เกิดขึ้นตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ เมื่อมารดามีการปรับตัวด้านจิตสังคมเพ่ือเข้ารับบทบาทใหม่  โดยการ
เรียนรู้ความคาดหวังของสังคม มารดาจะนึกถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาตนในอดีตว่าเป็น
เช่นใด และพยายามสร้างจินตนาการของตนเองว่าจะแสดงบทบาทมารดาอย่างไรกับบุตรของตนเอง 
ซ่ึงอยู่ในครรภ์และเริ่มต้นทำการฝึกบทบาท 

2) ระยะแสดงบทบาทตามรูปแบบผู้ อ่ืน (Formal Stage) ระยะนี้เริ่มเกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาคลอดบุตร และทราบว่ามีอีกหนึ่งบทบาทสำหรับตนที่ต้องรับผิดชอบดูแลเลี้ยงดู
คือบุตร ซึ่งบุตรที่เกิดมาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากมารดา ในระยะนี้มารดา
จะพัฒนาบทบาทตามการชี้แนะจากบุคคลอ่ืน หรือตามความคาดหวังของบุคคลที่ใกล้ชิดในครอบครัว 
หรือบุคคลที่มีอยู่ในเครือข่ายทางสังคมของตน 

3) การพัฒนาบทบาทเป็นของตนเอง (Informal Stage) ระยะนี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อ
มารดาสามารถที่จะปรับตัวได้ และสามารถพัฒนาวิธีเลี้ยงบุตรในแบบฉบับของตนเอง ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
การชี้แนะจากบุคคลอ่ืนอีกต่อไป 

4) การรับรู้บทบาทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตน (Personal Stage) ระยะนี้เป็น
ระยะสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นมารดา กล่าวได้ว่า เป็นระยะที่มารดาค้นพบ
รูปแบบการเลี้ยงดูบุตรที่ตนเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจ มีความสามารที่จะแสดงบทบาทนั้น และรู้สึก
กลมกลืนไปกับบทบาทมารดาที่ตนค้นพบ โดยมารดาสามารถแสดงบทบาทมารดาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คล่องแคล่วว่องไว และมีเอกลักษณ์ ของความเป็นมารดาแล้ว ดังนั้น ในระยะนี้จึงเป็น
ช่วงเวลาที่มารดาเกิดความเข้าใจบทบาทการเป็นมารดาในแบบฉบับของตนที่จะต้องแสดงออกต่อบุตร
ในการเลี้ยงดูและเอาใจใส่บุตรได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ โบแบค และ เจนเซน ได้กล่าวถึงการดำรงบทบาทมารดาในระยะหลังคลอด
ในทำนองที่ว่า มารดาจะต้องแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่มีต่อบุตร61 เช่น การให้การปกป้อง การเลี้ยง

 
60 พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตร

น้ำหนักน้อย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2553), หน้า 21-22. 

61 I.M. Bobak, D.L.  Lowdermilk and M.D. Jensen, Maternity nursing, 4th ed.  
(St. Louise: C.V. Mosby, 1995), pp.454 อ้างถึงใน ราตรี คงเจริญ, ปัจจัยด้านการเป็นมารดากับ
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ดูบุตร และยิ่งไปกว่านั้น ซายเกอล์ล แอนด์ แคลนลีย์ ได้กล่าวว่า ผู้ดำรงบทบาทมารดาในระยะหลัง
คลอดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ให้เข้ากับบุตรของตน และยอมรับสภาพความเป็นจริงของบุตรไปพร้อมกับการเรียนรู้และปรับตัวใน
การดำเนินชีวิตขณะที่ดำรงหลากหลายบทบาทที่มีเพ่ิมมากขึ้น62 ทั้งในบทบาทความเป็นลูกจ้างและ
บทบาทมารดา 

จากแนวคิดการดำรงบทบาทความเป็นมารดาข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีความสำคัญต่อ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างมารดาและบุตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาเข้าสู่การดำรงบทบาท
มารดาระยะหลังคลอดของหญิงโดยเฉพาะหญิงลูกจ้างที่ต้องทำงานหารายได้นั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่
ยิ่งใหญ่ในชีวิต กระบวนการในการแสดงออกมาซึ่งบทบาทมารดาเป็นเรื่องซับซ้อน จึงต้องอาศัย  
หลายปัจจัยในการสนับสนุนเพ่ือสร้างกำลังใจให้แก่มารดา เพ่ือมารดาจะได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
บทบาทใหม่ที่ดำรงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์  
 

2.2.2 แนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างที่เป็นมารดา 
  การที่หญิงเริ่มก้าวเข้าสู่บทบาทมารดา การดำรงบทบาทความเป็นมารดายังคงต้องดำรง

ต่อเนื่องเริ่มนับแต่ระยะตั้งครรภ์สำเร็จ ตลอดจนระยะคลอด ระยะหลังคลอดไปจนถึงภายหลังจากที่
หญิงให้กำเนิดทารกจนทารกอายุขวบปีแรก มารดามีหน้าที่ที่ต้องดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด การที่หญิงได้
ก้าวเข้าสู่บทบาทมารดา จึงเสมือนเป็นบุคคลที่มีภาระความรับผิดชอบในชีวิตที่เพ่ิมขึ้น และใน
สภาพการณ์สังคมในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายชายเท่านั้นที่มีหน้าที่เป็นเสาหลักในการหารายได้เลี้ยง
ครอบครัว ฝ่ายหญิงเองก็ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวเช่นกัน ดังนั้น หญิงที่ก้าวเข้าสู่
บทบาทมารดาและต้องทำงานหารายได้เป็นลูกจ้างเพ่ือเลี้ยงชีพ เท่ากับว่าหญิงมีบทบาทที่ต้องเลี้ยงดู
บุตรในบทบาทมารดา ขณะเดียวกันก็มีบทบาทเป็นลูกจ้างต้องรับผิดชอบต่องานที่ทำอยู่ตามคำสั่งของ
นายจ้าง ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่มารดาต้องกลับมาทำงานในบทบาทลูกจ้าง จะเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความ
กดดันสูงกว่าปกติจากสังคมการทำงานเมื่อเทียบกับลูกจ้างทั่วไป ด้วยเหตุดังกล่าว กฎหมายจึงต้องให้

 
การแสดงบทบาทมารดาของวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2553), หน้า 33. 

62 E.E. Ziegel and M.S. Cranley, Obstetric nursing, 8th ed. (New York: Macmillan, 
1984), pp.467 อ้างถึงใน ราตรี คงเจริญ, ปัจจัยด้านการเป็นมารดากับการแสดงบทบาทมารดา
ของวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 
2553), หน้า 33. 
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การคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดา และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจแนวคิดที่เป็นเหตุผล
ของการนำมาซึ่งการคุ้มครองสิทธิมารดาซึ่งเป็นลูกจ้าง 

2.2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของมารดาระยะหลังคลอด ได้แก่ การสนับสนุนทาง

สังคม ความวิตกกังวล และการแสดงบทบาทการเป็นมารดา อันเป็นปัจจัยที่มีผลส่งเสริม หรือขัดขวาง
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมารดาระยะหลังคลอดได้ แต่ยังไม่ปรากฏงานวิจัยที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมารดาโดยเจาะจงไปในด้านการทำงานมากนัก แต่มีการอธิบายถึง
ความสำคัญของแนวคิดคุณภาพชีวิตของบุคคลในระหว่างที่ทำงานไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

องค์การอนามัยโลก63 กล่าวว่า คุณภาพชีวิต ตามคำนิยามหมายถึง การรับรู้สถานะของ
ตนในบริบททางวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมที่อาศัยอยู่ และสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง 
มาตรฐาน และความสนใจของบุคคลนั้น นิยามข้างต้นสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสุขภาวะที่ครอบคลุม
ความพึงพอใจส่วนตัวต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จิตใจ จิตวิญญาณ และสุขภาพ แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตนี้
อธิบายเรื่องสุขภาพครอบคลุมถึงสุขภาพจิต ทั้งมุมมองด้านบวก และลบของทักษะการจัดการปัญหา 
ความเข้มแข็งทางใจ ความพึงพอใจ การเป็นอิสระในตัวเอง64 

นอกจากนี้ วอลตัน นักวิชาการได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยพิจารณาถึง
คุณลักษณะความเป็นบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความต้องการ มีปัญหาที่ต้องประสบพบเจอ และมีความ
จําเป็นที่ซับซ้อนแตกต่างกันเฉพาะบุคคล และยังพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของบุคคล ทรัพยากรและ
สังคมขององค์กร ซึ่งจะทําให้งานประสบผลสำเร็จ ในขณะที่บุคคลผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีเช่นเดียวกัน โดยต้องได้รับการตอบสนองทางความต้องการ และความปรารถนาของ
บุคคลในการทํางานในลักษณะสมดุล นอกจากนี้ แนวคิดของวอลตันยังได้กล่าวถึงแนวคิดที่คํานึงถึง
ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ และคุณค่าความเป็นมนุษย์ มุ่งเน้นชีวิตการทำงานที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และ
ได้รับความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย65 โดยวอลตัน ได้อธิบายองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดคุณภาพ

 
63 องค์การอนามัยโลก แผนกสุขภาพจิตและสารเสพติด, การส่งเสริมสุขภาพจิต แนวคิด 

หลักฐาน และแนวทางปฏิบัติ, ค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2563 จาก https://apps.who.int/iris/b 
itstream/handle/10665/43286/9241562943-tha.pdf 

64 เรื่องเดียวกัน.  
65 บุญยัง วิษณุมหิมาชัย และเทียน เลรามัญ, คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ค้นวันที่ 20 มิถุนายน 2563 จาก 
http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2556/KC5115006.pdf  

https://apps.who.int/iris/b%20itstream/
https://apps.who.int/iris/b%20itstream/
http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2556/KC5115006.pdf
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ชีวิตในการทำงานผ่านการตั้งสมมติฐานว่ามีองค์ประกอบทั้งหมด 8 ประการ ซึ่งต้องเป็นไปในทิศทาง
ที่ด ีและสัมพันธ์กับมิติด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ดังนี้66  

1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและค่าชดเชยที่เป็นธรรม หมายถึง รายได้ที่ลูกจ้างหรือ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการทํางาน อาจรวมถึงสวัสดิการ หรือผลตอบแทน
พิเศษอ่ืน ๆ ด้วย จะต้องอยู่ในระดับที่ลูกจ้างพึงพอใจกับผลตอบแทนและสวัสดิการนั้น ผลตอบแทน
จะต้องเพียงพอและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับรายได้หรือผลตอบแทนจากการทำงานอ่ืน ๆ 

2) ความพึงพอใจต่อเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพ
ของพนักงาน จะต้องมีการคํานึงถึงความปลอดภัย โดยจัดการสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการทํางานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

3) การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาความรู้และใช้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 
หมายถึง การให้ความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาอบรม การพัฒนาการทํางาน และอาชีพของบุคคล
ผู้ปฎิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มีสมรรถภาพทางความรู้ 
ไดอ้ย่างเต็มทีม่ากขึ้น 

4) งานมีลักษณะส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่งคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นคงในตําแหน่งงานของตนหรือหน้าที่การงานของตนในระดับที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงต่อการถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่  เมื่อองค์กรมีนโยบาย
ลดจำนวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานให้มีจำนวนน้อยลง และมโีอกาสในการเติบโตก้าวหน้าโดยการเลื่อน
ตําแหน่งในการทํางานไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึน้ 

5) งานมีลักษณะส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
หมายถึง การทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
ต้องรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ไม่ควรมีคนใดคนหนึ่ง 
ที่รู้สึกไม่ดี บรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ไม่ควรมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ความสัมพันธ์ในทํางาน
ร่วมกันควรเป็นไปโดยปราศจากการให้ร้ายซึ่งกันและกัน 

6) งานมีลักษณะตั้งอยู่บนฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องจัดให้มีสิทธิขั้น
พ้ืนฐานแก่ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง องค์กรที่ถูกตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายแรงงาน วัฒนธรรมของ
องค์กร และลักษณะงานภายในองค์กรจึงเห็นควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายด้วย 

 
66 Richard E. Walton, “Quality of Work Life: an evaluation of Walton model with 

analysis of structural equations,” Revista Espacios 38, 3 (2017): 5-24. 
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นอกจากนี้ในด้านสิทธิของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ผู้ปฏิบัติงานพึงได้รับสิทธิและสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการอย่างสมเหตุสมผล 

7) มีความสมดุลกันระหว่างการทํางานกับคุณภาพชีวิต หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องจัดสรรสมดุลระหว่างการใช้เวลาในการทํางานและการแบ่งเบาเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวให้เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม 

8) งานมีความสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้สึกว่างานที่ทํามีประโยชน์ต่อสังคม เป็นลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม และเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจต่องานที่ทำอยู่ 

นอกจากนี้  หากพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ปี
พุทธศักราช 2560 ถึง 256467 ของประเทศไทย ได้มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในด้านการมุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ คือ การที่คนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีความสุข นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาให้ประเทศเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น มุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษา ได้รับการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข ได้รับบริการสาธารณะ และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ ตามโครงสร้างพ้ืนฐานที่ควรจะได้รับ การที่ทุกคนในสังคมที่ทำงาน ไม่ว่าจะทำงานอยู่
ภายใต้องค์กรการทำงานหน่วยงานใด ไม่ว่าจะมีหน้าที่หรือตำแหน่งทางการทำงานใด ไม่ว่าจะมี
สถานภาพหรือบทบาทอย่างไรในสังคมที่ได้ปฏิบัติงาน ทุกคนควรได้รับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทำงานทั้งสิ้น ดังนั้น หลักการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานจึงเป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญและ
ตระหนักถึงเป็นอย่างมาก 

ในขณะเดียวกัน กองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน68 กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานปัจจุบัน เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นต้นทุนทาง
สังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนต้องเข้าสู่ระบบการทำงานจำเป็นต้องทำงานเพ่ือให้ชีวิตดำรงอยู่ได้และ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน เมื่อการทำงานเป็นสิ่งสำคัญต่อคนส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่
เหมาะสม อันทำให้เกิดความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคง ทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะ

 
67 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ

มหาชน), คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality Of Working Life), ย่อหน้าที่ 2, ค้นวันที่ 20 
มิถุนายน 2563 จาก https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-
life 

68 เรื่องเดียวกัน. 

https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-life
https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-life
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ทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม69 จะเห็นว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน 
จึงมีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นอย่างมาก กล่าวคือ คุณภาพชีวิตการทำงานเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานต่องานที่ทำอยู่และต่อตัวองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่อง
สุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร และยังช่วย
ลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมให้ได้ผลผลิต และการบริการที่ดี ทั้งคุณภาพ
และปริมาณ70 

จากแนวคิดคุณภาพชีวิตที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า บุคคลย่อมต้องการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสมดุลในชีวิตในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น การมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็ง การมีจิตใจ
แจ่มใส การทำงานอย่างมีความสุข และพึงพอใจต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในการทำงาน การมี
สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้  คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยเฉพาะสำหรับลูกจ้างที่เป็นมารดาในระยะหลังคลอด
เป็นช่วงเวลาที่ลูกจ้างที่เป็นมารดาควรได้รับการเอาใจใส่จากนายจ้างในการสนับสนุนให้ลูกจ้างที่เป็น
มารดามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

2.2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน 
แรงจูงใจในการทำงาน เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สามารถอธิบายสาเหตุของการแสดงออก

ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลได้ โดยสามารถทำให้เข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดบุคคล จึงมีการแสดงออก
ทางการกระทำออกมาในรูปแบบนั้น ๆ สิ่งที่จูงใจหรือแรงจูงใจเป็นแรงผลักดัน หรือเป็นปัจจัยกระตุ้น
ที่ทำให้คนมุ่งมั่นที่จะกระทำพฤติกรรมนั้น นอกจากนี้ แรงจูงใจยังสามารถอธิบายความแตกต่างของ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้ ดังนั้น การทราบถึงสิ่งจูงใจหรือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงออกจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการในการเสาะแสวงหาวิธีการที่จะ
ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ต้องการ71 โดยเฉพาะกับลูกจ้างผู้มีบทบาทมารดาในช่วงภายหลังการคลอด

 
69 ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, “อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มี

ต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานผ่านความผูกพันในอาชีพของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐแห่ง
หนึ่ง,” วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 6, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 
114-132.    

70 ทิพวรรณ ศิริคูณ, คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษากรณี 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542), หน้า 18.  

71 อรพินทร์ ชูชม, “แรงจูงใจในการทํางาน: ทฤษฎีและการประยุกต์,” วารสารจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2, 2 (มกราคม-ธันวาคม 2555): 52-61.   

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%93
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และต้องเข้าสู่สภาวะการทำงานอย่างเป็นปกติ การมีแรงจูงใจในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจที่
เป็นเงินหรือไม่ใช่เงิน ก็สามารถเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีกำลังใจในการทำงาน และ
เป็นการผลักดันให้ลูกจ้างที่เป็นมารดากลับมาเต็มที่กับการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า 
แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้บริหารในฐานะ
ผู้นําองค์กรย่อมเป็นตัวการสําคัญในการทีจ่ะทําให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน72 

จากการศึกษาพบว่า มีการอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานเอาไว้อย่างน่าสนใจ 
ผ่านทฤษฎีความต้องการตามลำดับขัน้ของ Maslow73 (Maslow's Hierarchy of Needs) เป็นทฤษฎี
จิตวิทยามีพ้ืนฐานแนวคิดว่า มนุษย์มีความต้องการทั้งหมด 5 ขั้นด้วยกัน ความต้องการทั้ง 5 ขั้น มี
เรียงลำดับจากข้ันต่ำสุดไปหาสูงสุด มนุษย์จะมีความต้องการในขั้นต่ำสุดก่อน เมื่อได้รับการตอบสนอง
จนพอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการขั้นสูงต่อไป ความต้องการของบุคคลจะเกิดขึ้น 5 ขั้นเป็นลำดับ 
ดังนี้74 

1) ความต้องการพ้ืนฐานทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นแรกคือปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร น้ำดื่ม อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งจําเป็นอ่ืน ๆ 
ที่ทําให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ได้ ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการพ้ืนฐานที่คนจะถูกจูงใจให้ทําทุก
สิ่งทุกอย่างเพ่ือที่่จะให้ได้สิ่งจําเป็นเหล่านี้ แต่เมื่อได้มาแล้วความต้องการสิ่งเหล่านี้ก็จะยุติลงไม่ใช่
แรงจูงใจอีกต่อไป 

2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ประกอบด้วย ความ
ต้องการความปลอดภัย ความปรารถนาที่จะได้รับการคุ้มครองจากภยันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับชีวิตร่างกาย นอกจากนี้ยังหมายถึงความมั่นคงในงาน เช่น การมีสวัสดิการ มีบําเหน็จและ

 
72 อารีรัตน์ ศรีวิพันธุ์, แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), หน้า 10. 

73 นันทา โสรัตน์, การศึกษาด้านแรงจูงใจในการทํางานคุณภาพชีวิตในการทํางานและความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2558), 
หน้า 8. 

74 ทฤษฎีมาสโลว์ ลำดับขั้นความต้องการ Maslow’s Hierarchy of Needs ลูกค้า
ต้องการอะไร, ค้นวันที่ 19 มกราคม 2565 จาก https://thewisdom.co/content/maslows-
hierarchy-of-needs/ 
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บํานาญ เมื่อบุคคลได้รับความต้องการขั้นแรกแล้ว มักได้รับการจูงใจให้กระทําการเพ่ือให้มี 
การตอบสนองแก่ความต้องการระดับนี้ 

3) ความต้องการความรักและสังคม (Belonging and Love Needs) หมายถึง 
ความต้องการที่จ่ะให้ผู้อ่ืนชอบตน เป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อผู้อื่น และเป็นทีย่อมรับของสมาชิกกลุ่ม 

4) ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือในตนเอง (Esteem Needs) 
หมายถึง ความต้องการให้ผู้อ่ืนเคารพตน มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ประสบความสําเร็จและได้รับการ
ยอมรับเช่นนั้นจากผู้อ่ืน ความต้องการสถานภาพ และความมีชื่อเสียง เป็นส่วนสําคัญของความ
ต้องการความเคารพยกย่อง เมื่อได้รับการตอบสนองจะนํามาซึ่งความรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง และรู้สึกว่าตนเป็นมีความสําคัญในสังคม 

5) ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน (Self-Actualization) เป็นความ
ต้องการระดับสูงสุด หมายถึง การที่บุคคลได้ใช้ความสามารถในทุกด้าน และเป็นไปอย่างที่เขา
อยากจะเป็น ซ่ึงแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดแล้วแต่ความสามารถและความต้องการของแต่ละคน 

 ส่วนเฮอร์ซเบิร์ก ได้อธิบายความหมายคำว่า แรงจูงใจ ผ่านทฤษฎีสองปัจจัย กล่าวว่า ความ
ต้องการของลูกจ้างต่อนายจ้าง ความต้องการของคนที่ทำงานในองค์กร หรือการจูงใจในการทํางาน
สร้างความพอใจให้แก่ลูกจ้างต่องานที่ทํา75 ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัย 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ 
(Motivational Factors) กับปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ดังนี้76 

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจในงาน 
ให้เกิดขึ้น มีส่วนช่วยให้ลูกจ้างรักและชอบงานที่ปฏิบัติอยู่ และทําให้ลูกจ้างปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบด้วย 

(1) ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง ความเสร็จสมบูรณ์
ของงานที่ทำอันเนื่องมาจากความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ทำงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จทราบได้
จากการที่ผู้ทำงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายภายในกําหนดเวลา และมีความพึงพอใจในผล 
การปฏิบัติงาน 

 
75 F. Herzberg, The Motivation to Work (New York: Wiley, 1959) อ้างถึงใน อารี

รัตน์ ศรีวิพันธุ์, แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), หน้า 18-20. 

76 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18.  
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(2) การได้ รับการยอมรับ  (Recognition) หมายถึง การถูกยอมรับ ใน
ความสําเร็จของงานจากผู้ร่วมงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือคนทำงาน
ในระดับเดียวกัน มักอยู่ในรูปแบบการได้รับการชมเชย ได้รับการไว้วางใจในผลงาน 

(3) ลักษณะของงาน (The work itself) หมายถึง ประเภทของงานที่ทำควรมี
การส่งเสริมสร้างสรรค์ทั้งงานระดับง่ายหรือยากและมีคุณค่า  

(4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการ
จัดลําดับความสำคัญของงานที่ทำได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ  

(5) ความก้าวหน้าในตําแหน่ง (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง 
ในสภาพงานหรือตําแหน่งในสถานที่ทํางานเป็นไปในทางที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้
ในวิชาชีพการทำงาน 

2) ปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความ
ไม่พอใจในการทํางาน และกล่าวถึงปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมทีพ่วกเขาทํางาน ประกอบด้วย 

(1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจากการทํางาน เช่น ค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับงาน 
ทีร่ับผิดชอบ  

(2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Relation with Sub-ordinate) หมายถึง 
สภาพ ความสัมพันธ์ การมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับคนอืน่ ๆ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ การร่วมมือปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ การสนับสนุน  และ 
การปรึกษาหารือ 

(3) ผู้บังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง สภาพการปกครอง
บังคับบัญชา งานของผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การ
กระจายงาน การมอบหมายอํานาจ ความยุติธรรม 

(4) นโยบายและการบริห าร  (Policy and Administration) หมายถึ ง 
ความสามารถในการจัดลําดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการทํางาน สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของ
หน่วยงาน การบริหารงาน การจัดระบบงานของของผู้บังคับบัญชา การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 
ในการกําหนดนโยบาย  

(5) สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพเหมาะสม
ในการทํางาน สภาพการทํางานที่ เป็นกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อม สถานที่ทํางาน เครื่องมือ
เครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ความสะดวกสบายในการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ตลอดจนครอบคลุมไปถึงความสมดุลของปริมาณงานกับจํานวนบุคคลากร  
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(6) สถานภาพของวิชาชีพ (Status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสังคมที่
มีวิชาชีพเดียวกัน หรือสถานภาพของวิชาชีพในสายตาของสังคมที่มีวิชาชีพต่างกัน หรือเป็นการรับรู้ 
จากบุคคลวิชาชีพอ่ืนทีเ่ป็นองค์ประกอบทําให้บุคคลรู้สึกต่องาน ให้คุณค่าแก่งานที่ปฏิบัติ 

(7) ความมั่นคงในในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกที่มี
ต่อการปฏิบัติงานในด้านความมั่นคงในตําแหน่ง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

(8) ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (Factor in Personal Life) หรือ สภาพความ
เป็นอยู่ หมายถึง สถานการณ์ที่ทําให้บุคคลมีความรู้สึกดีหรือไม่ดีในช่วงเวลาที่ได้ทํางาน สภาพความ
เป็นอยู่ทางครอบครัว และส่วนตัวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน   

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงแนวคิดว่าด้วยแรงจูงใจผ่านการอธิบายความเห็นของนักวิชาการ
อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น ดูบริน และไอร์แลนด์ กล่าวถึงนิยามความหมายของคำว่า 
แรงจูงใจ คือ กระบวนการที่ถูกใช้เพ่ือขับเคลื่อน และสนับสนุนพฤติกรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จของ
เป้าหมายในองค์กร77 ในทำนองเดียวกับพินเดอร์ และนิวสตรอมที่ได้อธิบายความหมายของคำว่า
แรงจูงใจควบคู่ไปกับการทำงาน พินเดอร์  กล่าวว่า แรงจูงใจในการทำงาน หมายถึง แรงผลักดัน หรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในและภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการทำงาน ทิศทางใน
การกระทำ ความเข้มข้นและระยะเวลาในการกระทำ ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจ 
ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม78 ส่วนนิวสตรอม อธิบายนิยามความหมาย
แรงจูงใจในการทำงานเพ่ิมเติมจากพินเดอร์ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับแรงจูงใจ 
กล่าวคือ แรงจูงใจในการทำงานเป็นแรงผลักดันจากความต้องการภายในภายใต้สภาพแวดล้อม 
ที่จะก่อให้เกิดแรงผลักดันให้ เกิดผลคือการปฏิบั ติงาน เพ่ือผลตอบแทนคือการได้รับรางวัล79  
ด้วยเหตุเช่นนี้ แรงจูงใจในการทำงานจึงมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการทำงาน  
เพ่ือให้งานบรรลุถึงจุดมุ่งหมายได8้0 

 
77 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
78 อรพินทร์ ชูชม, เรื่องเดิม, หน้า 52-61.   
79 กมล สดมณี, ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ของทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551), หน้า 38. 

80 ศิริลักษณ์ สมัครวงศ์, ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและ
แรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลปิยะเวท 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551). 
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จากแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงานที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพนั้นล้วนมีความต้องการผลตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งสนองตอบกลับมาเสมอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นปัจจัยกระตุ้นการตื่นตัวในการทำงานที่ได้รับผิดชอบ  
ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่ เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งผลตอบแทนที่ทำให้บุคคล 
มีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นที่ยอมรับในทางสังคมการทำงาน ก็จะเป็นการสร้างแรงผลักดันให้บุคคลเต็มที่
กับการทำงาน และพึงพอใจที่จะทำงานต่อไป แรงจูงใจในการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ จึงส่งผล  
อย่างยิ่งโดยเฉพาะกับลูกจ้างที่เป็นมารดาในระยะหลังคลอดบุตรที่ยังจำเป็นต้องทำงานเพ่ือเลี้ยง
ตนเอง ครอบครัวและบุตร ดังนั้น นายจ้างจึงควรตระหนักถึงสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็น
มารดาให้ได้รับความพึงพอใจตามต้องการ เพ่ือส่งเสริมการทำงานของลูกจ้างที่เป็นมารดาให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน 
ดัชนีบ่งชี้ผลสำเร็จของการทำงาน คือประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งการที่ผู้ปฏิบัติงาน

จะสร้างงานให้ เกิดผลลัพธ์ตามแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะใช้ความรู้
ความสามารถในการทำงานแล้ว ผู้ปฏิบัติงานยังต้องใช้กำลังแรงทางกายและใจในการสร้างงานขึ้นมา
ให้สมบูรณ์แบบที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
หรืองานด้านการใช้แรงงาน ด้วยเหตุนี้ การอำนวยประโยชน์และการมอบสวัสดิการต่าง ๆ ขององค์กร
หรือหน่วยงานฝ่ายนายจ้างให้แก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ปฏิบัติงานนั้ นจึงมีความสำคัญยิ่ง 
เนื่องจากนอกเหนือจากสิ่งตอบแทนที่เป็นค่าจ้างและเงินเดือนแล้ว ปัจจัยอ่ืนอันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นยังมีปัจจัยอันเป็นที่ต้องการไม่รู้จบ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตได้
อย่างมั่นคงและสะดวกสบายมากขึ้น และเพ่ือสร้างกำลังใจในการทำงาน และสร้างความรู้สึกเชื่อมั่น
และภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานต่อองค์กร ซึ่งปัจจัยอันเป็นสิ่งจำเป็นที่ได้อธิบายความสำคัญมาข้างต้น
นั้นคือ สวัสดิการแรงงาน 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ81 ได้กล่าวถึงความหมายของสวัสดิการแรงงานว่า เป็น
การบริการความสะดวกสบายและความน่าพึงพอใจให้กับลูกจ้าง ซึ่งอาจจัดขึ้นภายในหรือบริเวณ

 
81 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการจัด

สวัสดิการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2550) อ้างถึงใน ปรียาพร 
คงทน, แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559), หน้า 14.  
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ใกล้เคียงสถานที่ทำงาน เพ่ือให้ผู้ใช้แรงงานได้มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความ
พึงพอใจที่จะทำงาน และนำมาซึ่งความมีสุขและขวัญกำลังใจที่ดีของคนงาน82  

เช่นเดียวกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน83 ซึ่งได้กล่าวว่า สวัสดิการแรงงานเป็น
ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งนายจ้างต้องจัดให้มีแก่ลูกจ้าง เพ่ือช่วยให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างรวมถึง
ครอบครัวดีขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กล่าวคือ ความเอ้ืออาทร 
ความเข้าอกเข้าใจ และความเอาใจใส่ที่นายจ้างมอบให้ย่อมทำให้ลูกจ้างมีความรัก ความผูกพันต่อ
นายจ้าง สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งยัง
ช่วยลดข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ ทำให้การประกอบกิจการของนายจ้างดำเนินไปอย่าง
ราบรื่น โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดแบ่งสวัสดิการแรงงานออกเป็นสองประเภท 
ได้แก่ สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มีการ
วิจัยเรื่องรูปแบบสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน พบว่า สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของประเทศไทยสอดคล้อง กับอนุสัญญาและ
ข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้  นายจ้างต้องจัดหาสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมายแก่ลูกจ้างในสัดส่วนที่สูงสอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายลูกจ้างในสัดส่วนที่สูง
ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย ได้แก่ สวัสดิการด้านวันหยุด วันลา 
สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการด้านเงินสวัสดิการ สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้าน
สุขภาพ สวัสดิการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสวัสดิการด้านความมั่นคง เป็นต้น การจัด
สวัสดิการในรูปแบบดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยของขนาดและประเภทกิจการจำนวนลูกจ้าง ความพร้อม
ด้านการเงินและบุคลากรของสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง จึงเป็นการยากที่จะกำหนดว่ารูปแบบ
สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่เหมาะสมว่าควรเป็นอย่างไร84 

นอกจากนี้ นักวิชาการอีกหลายท่านได้กล่าวถึงนิยามความหมายของคำว่าสวัสดิการ
แรงงานไปในทางเดียวกัน อาทิเช่น เดล โยเดอร์  กล่าวว่า สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 
หมายถึง สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องและเพ่ิมค่าใช้จ่ายแก่นายจ้าง แต่ไม่ใช่ค่าจ้างโดยตรง85 ทั้งนี้ ต้องเป็น

 
82 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.  
83 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สวัสดิการแรงงาน, ค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จาก 

https://www.labour.go.th/index.php/hm7/73-2562-01-04-06-01-50  
84 ปรียาพร คงทน, แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้ (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559), หน้า 36. 
85 Dale Yoder, Personnel Principles and Policies: Modern Manpower 

Management (New Jersey, Eglewood cliffs: Prentice-Hall Inc. 1964), pp.519-525 อ้างถึง
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สิ่งจูงใจในการจ้างงานแก่ลูกจ้าง และสามารถเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตในสังคมของลูกจ้างได้ 
และความหมายของสวัสดิการแรงงานอีกนัยหนึ่ง มิแชล เจ จูเชียส เปรียบเทียบสวัสดิการแรงงานกับ
ผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน ในการที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างแรงงานเพ่ิมเติมให้แก่ลูกจ้างในรูปของ
สวัสดิการและบริการ86 

จากนิยามความหมายของคำว่าสวัสดิการแรงงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น เอ็ม วี มูร์ที ได้
กล่าวไปถึงทฤษฎีเรื่องการจัดสวัสดิการแรงงานไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้87 

1) การจัดสวัสดิการแรงงานเป็น เรื่องที่ต้องบังคับควบคุม (The Policing 
Theory of Labour Welfare) แนวความคิดนี้เกิดจากความเชื่อว่ามนุษย์ โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่
จะเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือชอบที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน โดยเฉพาะคนรวยมักจะเอาเปรียบคนจน
เปรียบเสมือนนายจ้างที่เอาเปรียบลูกจ้างทำให้ลูกจ้างหมดกำลังใจในการทำงาน จึงเป็นเหตุผลของ
การกำหนดให้การจัดสวัสดิการเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ควรบัญญัติไว้เป็นกฎหมายเพ่ือให้ความ
คุ้มครองแรงงาน และสร้างความเป็นธรรมในสังคม ป้องกันกรณีนายจ้างกดข่ีข่มเหงลูกจ้าง  

2) การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นความเชื่อทางศาสนา (The Religious Theory 
of Labour Welfare) แนวความคิดนี้สอดคล้องกับความยึดมั่นถือมั่นทางศาสนา นายจ้างผู้ที่ เชื่อว่า
ทำดีย่อมได้ดีจะมีความเชื่อว่าหากจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีในชาตินี้ ผลตอบแทนก็
คงจะกลับสู่นายจ้างในชาติหน้าด้วยซึ่งเป็นการหวังผลในชาติหน้า ทั้งนี้การจัดสวัสดิการของนายจ้างที่
มีให้แก่ลูกจ้างมักจะจัดให้ตามความพึงพอใจของนายจ้าง 

3) การจัดสวัสดิ การแรงงาน เป็ น เรื่อ งของความรัก เพ่ื อนมนุ ษย์  (The 
Philanthropic Theory of Labour Welfare) แนวคิดนี้ เชื่อว่ามนุษย์ทั่วไปย่อมรักเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกันมีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ตกทุกข์ได้ยาก ดังนั้น นายจ้างที่มีความเชื่อตาม
แนวคิดนี้จึงมีความสมัครใจที่จะจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างเป็นอย่างดีโดยไม่หวังผลตอบแทน   

 
ใน ชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์, การศกึษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ,ี 2556), หน้า 11. 

86 Michael J. Jucius, Personnel Management, (Homewood, Illinois: Richard D. 
Irwin, 1963), pp.576-577. 

87 M.V. Moorthy, Principle of Labour Welfare, (Calcutta: General Printers & 
Publishers, 1968) อ้างถึงใน สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, สวัสดิการในองค์กร: แนวคิดและวิธีการ
บริหารความสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ: เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2540), หน้า 60-64. 
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4) การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องความผูกพันแบบครอบครัวหรือหุ้นส่วน 
(The Paternalistic Theory of Labour Welfare) แนวคิดนี้ถือว่าความสัมพันธ์การทำงานระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่ง นายจ้างและลูกจ้างเสมือนเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน 
นายจ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่ในการใช้จ่ายสิ่งใดเพ่ือประกอบธุรกิจจะต้องมีการคำนึงถึงประโยชน์
ของลูกจ้างซึ่งเปรียบเสมือนหุ้นส่วนร่วมคนอ่ืน ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ลูกจ้างยังคงต้องพ่ึงพา และขอความ
ช่วยเหลือจากนายจ้างในการทำงานบางเรื่อง หรือในแง่การจัดการ  นายจ้างจึงมีหน้าที่ผดุงสิทธิ
บางอย่างเพ่ือรักษาและคุ้มครองประโยชน์ของลูกจ้าง 

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างยังเปรียบเสมือน
บิดาและบุตร บิดาจึงต้องเป็นผู้เกื้อกูลบุตรซึ่งอยู่ในฐานะช่วยเหลือตนเองไม่ได้เต็มที่ อาจเรียกว่า เป็น
การจัดสวัสดิการแบบเครือญาติ ที่ถือว่าลูกจ้างหรือคนงานกับนายจ้างอยู่ในสถานะครอบครัว
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวที่อาวุโสกว่าจึงมีบทบาทเป็นผู้จัดการ
ด้านสวัสดิการ ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ที่เยาว์วัยกว่า เมื่อนายจ้างเปรียบเสมือนบิดา หรือผู้อาวุโสที่สุด
ในโรงงาน ลูกจ้างหรือคนงานจึงเปรียบเสมือนบุตรในความดูแลปกครองของบิดา การจัดสวัสดิการ
แรงงานจึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายนายจ้างผู้ปกครอง  

5) การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการป้ องกันการเรียกร้อง (The 
Placating Theory of Labour Welfare) อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่าลูกจ้างมีความสำนึกในสิทธิและ
ผลประโยชน์ของตนและสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และเมื่อถึงเวลาหนึ่งลูกจ้างจะลุกฮือร่วมกัน
เรียกร้องค่าจ้างในอัตราที่สูงขึ้น เพ่ือเรียกร้องสวัสดิการแรงงานที่ดีกว่า  

6) การจัดสวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ (The Public 
Relations Theory of Labour Welfare) อยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า การจัดหาสวัสดิการแรงงานที่ดี
ให้แก่ลูกจ้างเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอัน เป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงหรือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่กิจการของนายจ้างเช่นกันส่งผลเป็นการสร้างความ
นิยมให้แก่สังคมภายนอกเกิดความนิยมซื้อสินค้าหรือใช้สินค้าที่ผลิตขึ้นจากโรงงานเหล่านั้น 

7) สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ (The Functional Theory of 
Labour Welfare) อยู่บนพ้ืฐานแนวคิดที่ว่า ลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานจึงควรได้รับการจัดหาสวัสดิการที่
ดีเพ่ือตอบแทนการตั้งใจทำงานและเพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานแก่
ลูกจ้าง เนื่องจากการทำงานในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีหรือมีสิ่งจูงใจที่ดี ลูกจ้างย่อมจะทำงาน
ด้วยความพึงพอใจและเป็นสุขใจเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างดี การทำงาน
ย่อมทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามมา ดังนั้น นายจ้างจึงต้องดูแลจัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมให้แก่
ลูกจ้างเพ่ือนำไปสู่การทำงานที่มปีระสิทธิภาพ 
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จากแนวคิดสวัสดิการแรงงานที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สวัสดิการแรงงานเป็นสิ่งที่
นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต้องจัดให้มีแก่ลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย  
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพ้ืนฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เช่น การจัดน้ำสะอาดสำหรับดื่ม
สำหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ การจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพ่ือใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวน
ที่เพียงพอ หรืออาจจะเป็นสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานได้เสนอเป็นทางเลือกสำหรับสถานประกอบกิจการในการจัดหาสวัสดิการแรงงานแก่ลูกจ้าง
เพ่ิมเติม เช่น การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจ้าง การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
พนักงาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และเป็นการสนับสนุน
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับลูกจ้างที่เป็นมารดาในระยะหลัง
คลอด หากได้รับสวัสดิการแรงงานเพียงพอจากนายจ้างย่อมส่งผลให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 



บทท่ี 3 
 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างมารดา 
ในระหว่างการทำงาน 

   ในบทนี้ผู้เขียนจะศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนมีผลผูกพันในทางระหว่างประเทศ 
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ.  
2000 ซึ่งอนุสัญญาในทางระหว่างประเทศถือว่าเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานเบื้องต้นที่สำคัญในการสร้าง
แนวปฏิบัติในแต่ละประเทศ และข้อแนะฉบับที่ 191 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา ค.ศ. 2000 
ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่เสริมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 นอกจากนี้ผู้เขียน
จะศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีกฎหมายกำหนดให้สิทธิของลูกจ้างที่เป็นสตรีมีครรภ์ทั้งประเทศที่
เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการ
คลอดบุตรและไม่ได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว ได้แก่ ประเทศสโลวาเกีย ประเทศเยอรมนี และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้  จะทำการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของบทบัญญัติ
กฎหมายในแต่ละประเทศ และพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งข้อกฎหมายที่มี
เนื้อหาการให้สิทธิและคุ้มครองมารดาได้อย่างครอบคลุมก็จะเป็นประโยชน์ ในการนำไปปรับใช้ในการ
จัดทำหรือพัฒนาแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมของประเทศไทย
มากที่สุด และเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์พ้ืนฐานเบื้องต้นที่ระบุในอนุสัญญา เพ่ือจัดทำข้อเสนอแนะ
สำหรับประเทศไทยในการพิจารณาว่าเห็นสมควรเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือไม่  
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3.1 กฎหมายระหว่างประเทศ 

3.1.1 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  ………… 
3.1.1.1 ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุก 

รูปแบบ ……... 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เป็นหนึ่งในสนธิสัญญา

ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาพหุภาคี88 อนุสัญญาฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้น
โดยสหประชาชาติ และได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 34 เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2522 นับจากนั้นจนถึงปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ได้มีการลงนามให้สัตยาบัน หรือ
ภาคยานุวัติในอนุสัญญาฉบับนี้รวมแล้ว 189 ประเทศ สำหรับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญาฉบับนี้โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2528 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นไป  

อนุสัญญาฉบับนี้  ได้กล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นสิทธิสตรี 
รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีทั่วโลก วัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งการประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจาก
รัฐอย่างเสมอภาคกัน การให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคระหว่างเพศท่ีแท้จริง โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 
แต่ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติใด ๆ  ประเทศใดที่ได้ลงนามให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ย่อมหมายความว่า ได้เข้าเป็นรัฐภาคีตามอนุสัญญาฉบับนี้   
และเป็นการตกลงที่จะมีมาตรการทำให้สถานภาพของหญิงดีขึ้น  

รัฐสมาชิกที่เข้าเป็นภาคีจะมีผลให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาทุกประการ
นับตั้งแต่วันที่มีการให้สัตยาบัน จะต้องมีการออกกฎหมาย หรือปฏิรูปกฎหมายภายในของตนให้
สอดคล้องความมุ่งหมายของอนุสัญญา โดยต้องนำพันธกรณีดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิผลให้เร็ว
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ รัฐจะต้องให้การคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงอาจมีกลไกการให้หลักประกันสิทธิในด้าน

 
88 สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาพหุภาคี กล่าวคือ 

เป็นสนธิสัญญาที่มีรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไปเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการในการทำ
สนธิสัญญามีหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การเจรจา การให้ความยินยอมของรัฐเพ่ือผูกพันตามสนธิสัญญา
โดยการลงนาม การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และบางรัฐอาจตั้งข้อสงวน หรือตีความสนธิสัญญา 
และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำสัญญาครบถ้วนแล้ว ภาคีก็มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาต่อไป การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาก่อให้เกิดพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ 
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การร้องเรียน การให้ความช่วยเหลือ ออกกฎเกณฑ์สำหรับภาคเอกชน ทั้งในองค์กรเชิงธุรกิจ องค์กร
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพ่ือรับรองว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงละเมิดสิทธิของผู้หญิงได้ และห้ามมี
การเลือกปฏิบัติ อีกทั้ง ยังต้องมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับการเลือกปฏิบัติ ไว้ เพ่ือจะได้เป็นการ
รับรองว่า จะมีความเสมอภาคเกิดขึ้นกับเพศหญิงทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า รัฐ
สมาชิกมีอำนาจในการใช้มาตรการพิเศษชั่วคราวต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือมอบประโยชน์ให้แก่เพศหญิง
เป็นการชั่วคราว เพ่ือเร่งให้เกิดความเสมอภาคและสตรี และเป็นการแก้ไขการเลือกปฏิบัติที่เคย
เกิดข้ึนในอดีต 

3.1.1.2 สารัตถะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาในระหว่างการทำงาน 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบฉบับนี้  มีบทบัญญัติรวม 

30 มาตรา เพ่ือให้รัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย และมาตรการ
ดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ ตุลาการ และการบริหาร รวมถึงมาตรการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทั้งมวลต่อสตรี และให้หลักประกันว่า สตรีจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์ และโอกาสต่าง ๆ จากรัฐ
บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ โดยมาตราที่ 1-16 เป็นการระบุมาตราในการดำเนินการเพ่ือ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านต่าง ๆ ส่วนมาตราที่ 17-30 เป็นการกำหนดขั้นตอนและกลไกใน
การติดตามการปฏิบัติงานตามอนุสัญญา ซ่ึงรายละเอียดที่เป็นหลักสำคัญเกี่ยวกับการรับรอง คุ้มครอง 
และให้สิทธิแก่หญิงที่เป็นมารดาตามอนุสัญญา มีดังต่อไปนี้ 

1) รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพ่ือประกันว่าการศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบครอบครัวรวมถึงความเข้าใจอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับความเป็นเพศมารดาในฐานะเป็นหน้าที่ทาง
สังคม และเป็นการยอมรับถึงความรับผิดชอบร่วมกันของบุรุษและสตรีในการเลี้ยงดูและพัฒนาบุตร 
ทั้งยังเป็นที่เข้าใจด้วยว่าในทุก ๆ กรณีผลประโยชน์ของบุตรย่อมเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นเบื้องแรก89 

2) รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ด้านการจ้างงาน เพ่ือที่จะประกันสิทธิอย่างเดียวกันบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิที่จะได้รับประกันสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการเกษียณอายุ  
การตกงาน การป่วย การทุพพลภาพและวัยชรา และกำหนดสมรรถนะที่จะทำงานอ่ืน ๆ รวมถึงสิทธิ

 
89 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

1979, Article 5(a). 
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ในการได้รับเงินค่าจ้างพนักงาน90 และสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยใน
สถานภาพการทำงานต่างๆ รวมทั้งการให้ความคุ้มครองในการทำหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์91 

3) รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือห้ามภายใต้การบังคับใช้ข้อห้ามต่างๆ 
ไม่ให้มีการปลดออกจากงานเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ์หรือลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบัติบน
พ้ืนฐานของสถานภาพในการแต่งงาน เพ่ือที่รัฐภาคีจะได้ป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ด้วยเหตุ
เนื่องมาจากการแต่งงานหรือความเป็นเพศมารดา และเพ่ือการประกันสิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่
จะทำงาน92  

นอกจากนี้ เพ่ือกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือเริ่มให้สตรีที่มีการลาคลอดบุตรได้รับ
ค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่เปรียบเทียบได้ โดยไม่สูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการทำงาน 
หรือเงินช่วยเหลือทางสังคม93 อีกทั้ง กำหนดให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ 
ในการทำงานทุกรูปแบบที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อสตรีนั้น94   

บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุ้มครองที่เก่ียวกับเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในข้อนี้ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นครั้งคราว ในแง่ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และได้รับการแก้ไข 
ยกเลิก หรือขยายเท่าท่ีจำเป็น95 

4) รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ด้านการรักษาสุขภาพ เพ่ือประกันการมีโอกาสได้รับการบริการในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งบริการที่
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี96 

 
90 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

1979, Article 11 1.(e). 
91 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

1979, Article 11 1.(f). 
92 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

1979, Article 11 2.(a). 
93 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

1979, Article 11 2.(b). 
94 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

1979, Article 11 2.(d). 
95 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

1979, Article 11 3. 
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นอกจากที่มีการกำหนดให้รัฐภาคีสามารถที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างไป
ข้างต้นแล้วนั้น รัฐภาคีสามารถท่ีจะให้หลักประกันแก่สตรีในการได้รับบริการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภ์ การคลอดบุตร โดยเป็นการให้บริการแบบให้เปล่าเมื่อจำเป็น รวมทั้งการให้โภชนาการที่
เพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์และ ตลอดระยะเวลาการให้นมบุตร97 

จากที่ได้กล่าวถึงการรับรอง คุ้มครอง และให้สิทธิแก่หญิงที่เป็นมารดาตามอนุสัญญา ซึ่ง
เป็นสารัตถะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมารดาในระหว่างการทำงานมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
รัฐภาคีมีความสำคัญต่อการผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงอย่างยิ่ง จึงควรคำนึงถึงการที่
สตรีมีส่วนช่วยอย่างสำคัญต่อสวัสดิการของครอบครัวและต่อพัฒนาการของสังคม ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยัง
ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังควรให้ความสำคัญในบริบททางสังคมของความเป็นเพศ
มารดา บทบาทของบิดามารดาในครอบครัว และในการเลี้ยงดูบุตร โดยตระหนักอยู่เสมอว่า บทบาท
ในการให้กำเนิดบุตร รับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร ไม่ควรจะถูกแบ่งแยกว่าเป็นพ้ืนฐานในการเลือก
ปฏิบัติเฉพาะสตรีผู้เป็นมารดาเท่านั้น แตต้่องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุรุษและสตรี รวมถึง
การได้รับความร่วมมือจากสังคมทั้งมวล 
 

3.1.2 อนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็น
มารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000  
3.1.2.1 ความเป็นมาของอนุสัญญาฉบับที่  183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิง

เกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000  
การประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดขึ้น ณ กรุงเจนิวา โดยคณะ

ประศาสน์การของสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 88 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 
2000 ซึ่งในที่ประชุมระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความ
เป็นมารดาและการคลอดบุตร (ฉบับแก้ไข) ปี ค.ศ. 1952 และข้อแนะว่าด้วยการคุ้มครองความเป็น
มารดาและการคลอดบุตร ปี ค.ศ. 1952 เพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมกันของสตรีทุกคนที่ทำงาน 
ส่งเสริมให้มารดาและบุตรมีสุขภาพที่ดีและความปลอดภัย และเพ่ือตระหนักถึงความหลากหลายใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก รวมทั้งความหลากหลายของสถานประกอบการ
กับการพัฒนาสิทธิความเป็นมารดาในกฎหมายและแนวปฏิบัติของชาตินั้น  

 
96 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

1979, Article 12 1. 
97 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women 

1979, Article 12 2. 
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นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาบทบัญญัติของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (1948) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(1979) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (1989) ปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการ (1995) 
ประกาศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความเสมอภาคทางโอกาสและการปฏิบัติต่อ
แรงงานสตรี (1975) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในการทำงานและการติดตามผล (1998) ตลอดจนอนุสัญญาและข้อเสนอแนะด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศ เห็นว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือประกันความเท่าเทียมกันของโอกาสและการปฏิบัติต่อคนงานชาย
และหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาว่าด้วยคนงานที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ปี ค.ศ. 1981 
และมีการให้ความคุ้มครองการทำงานของหญิงเมื่อตั้งครรภ์ซึ่งควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและสังคม ในที่ประชุมได้มีการตกลงรับเอาข้อเสนอบางประการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปรับปรุงอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาและการคลอดบุตร (แก้ไข) ปี ค.ศ. 1952 และ
ข้อแนะ 1952 ตามระเบียบวาระการประชุมและกำหนดให้อยู่ในรูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
มีการลงมติรับรองในวันที่ 15 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2000 โดยอนุสัญญาฉบับนี้เรียก อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000  

3.1.2.2 สารัตถะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาในระหว่างการทำงาน 
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000  

มุ่งให้สิทธิและให้ความคุ้มครองแก่หญิงและเด็กทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยมีผลบังคับใช้
กับลูกจ้างหญิงทุกคน รวมถึงผู้หญิงที่ทำงานในรูปแบบไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภท  
การทำงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของแม่หรือเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็น
มารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 ได้กำหนดหลักการซึ่งให้ความคุ้มครองมารดาเพ่ือเป็น  
แนวปฏิบัติแก่ประเทศที่เป็นสมาชิกไว้หลายหมวด ได้แก่ ขอบเขตการบังคับใช้ การคุ้มครองสุขภาพ
มารดาและทารก สิทธิการลาคลอดบุตร การลาในกรณีที่ เจ็บป่วยหรือมีอาการแทรกซ้อน  
สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน การให้ความคุ้มครองและไม่เลือกปฏิบัติในการจ้าง สิทธิมารดา  
ระยะให้นมบุตร การรายงานจากประเทศสมาชิกเป็นระยะ การดำเนินการจัดทำกฎหมาย บทบัญญัติ
สุดท้าย ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้เขียนศึกษาได้แก่เรื่องสิทธิลาคลอดบุตร การลาในกรณี
เจ็บป่วยหรือมีอาการแทรกซ้อน สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน สิทธิมารดาระยะให้นมบุตร 
รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

1) ประเด็นแรกเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตร 
ในอนุสัญญาได้มีการกำหนดสิทธิลาคลอดบุตรสำหรับลูกจ้างหญิงที่ตั้ งครรภ์

ระหว่างการทำงานและได้รับการออกใบรับรองแพทย์แล้ว ทั้งนี้ กำหนดให้ลูกจ้างหญิงต้องได้รับสิทธิ
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วันลาคลอดไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์98 ระยะเวลาดังกล่าวสามารถขยายได้ตามความเหมาะสม โดยการ
นับระยะเวลาการลาคลอดนั้น เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพของมารดาและทารก การลา
คลอดบุตรแบบบังคับต้องรวมระยะเวลาหลังคลอดแบบบังคับเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เว้นแต่  ตกลงกัน
เป็นอย่างอ่ืนระหว่างรัฐบาลและองค์กรตัวแทนของนายจ้างและลูกจ้างภายในประเทศนั้น ๆ99  
ในส่วนของการลาก่อนคลอดจะขยายออกไปตามช่วงเวลาใด ๆ ก็ได้  ในระหว่างวันที่พึงคาดการณ์ว่า
จะคลอดและวันคลอดบุตรที่แท้จริง โดยไม่มีการหักลบออกจากระยะเวลา 6 สัปดาห์หลังคลอดบุตร
แบบบังคับ100 นอกจากนี้แล้ว ยังมีการกล่าวถึงประเด็นเรื่อง สิทธิวันลาคลอดบุตร เพ่ิมเติมไว้ในข้อ
แนะฉบับที่ 191 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา ค.ศ. 2000 โดยถูกจัดอยู่ในรูปแบบของข้อแนะ
เสริมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา ค.ศ. 2000 101 

สำหรับกรณีการลาในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีอาการแทรกซ้อน หากมีภาวะร่างกาย
เจ็บป่วยหรือมีอาการแทรกซ้อนหรือเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากการตั้งครรภ์ หรือการคลอด
บุตรสามารถขอใช้สิทธิการลาก่อนหรือหลังครบกำหนดลาคลอดได้ ทั้งนี้ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถ  
ขอขยายเวลาการลากรณีนี้ข้ึนอยู่กับกฎหมายภายในและแนวปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ 102  

2) ประเด็นที่สองเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด 
ในอนุสัญญาได้มีการกำหนดให้สิทธิประโยชน์สำหรับมารดาที่ลาคลอดในช่วงที่

ไม่ได้ทำงานไว้หลายรูปแบบ ประการแรกคือ สิทธิประโยชน์ที่ เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนการ
กำหนดให้สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินมีความสำคัญอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันในการ
ดำรงชีวิตให้มารดาสามารถดูแลตนเองและบุตรให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีในช่วงลาคลอด103 ไม่ว่าจะเป็น

 
98 Maternity Protection Convention 2000, Article 4(1). 
99 Maternity Protection Convention 2000, Article 4(4). 
100 Maternity Protection Convention 2000, Article 4(5). 
101 ข้อแนะของอนุสัญญา ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้สิทธิลา

คลอด โดยกำหนดแนวทางว่า รัฐสมาชิกควรพยายามขยายระยะเวลาการลาคลอดที่อ้างถึงใน
อนุสัญญาหลักไว้อย่างน้อย 18 สัปดาห์ และควรจัดให้มีบทบัญญัติที่สามารถมีการขยายระยะเวลา
การลาคลอดในกรณีท่ีมีการคลอดบุตรแฝดได้ด้วย ทั้งนี้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เป็นไปได้ ควรมีการ
กำหนดมาตรการบางอย่างเพ่ือให้หลักประกันแก่หญิงได้ว่า หญิงเป็นผู้มีสิทธิที่จะเลือกเวลาที่จะใช้
สิทธิลาคลอดได้อย่างอิสระ โดยไม่ได้ถูกบังคับหรือถูกกำหนดการใช้สิทธิลาคลอด ไม่ว่าจะเป็นก่อน
คลอด หรือหลังการคลอดบุตร ตาม Maternity Protection Recommendation 2000, Article 1. 

102 Maternity Protection Convention 2000, Article 5. 
103 Maternity Protection Convention 2000, Article 6(1). 
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ในระยะตั้งครรภ์ ก่อนคลอด หรือหลังคลอดบุตร โดยตัวเงินในส่วนนี้ จะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของรายได้ปกติที่หญิงได้รับก่อนลาคลอด104 อาจจ่ายผ่านระบบกองทุนประกันสังคมแก่ลูกจ้าง
หญิงมารดาตามกฎหมายภายในและแนวปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ ได้105 นอกจากนี้ ประเด็นเรื่อง 
ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด ถูกกล่าวเสริมเอาไว้ในข้อแนะฉบับที่ 191 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็น
มารดา ค.ศ. 2000 โดยถูกจัดอยู่ในรูปแบบของข้อแนะเสริมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็น
มารดา ค.ศ. 2000 106 

แต่อย่างไรก็ตาม ต้องพึงระมัดระวังในเรื่องอัตราการจ่ายผ่านระบบประกันสังคม
ตามแนวปฏิบัติในแต่ละประเทศ อาจมีความแตกต่างกัน ไม่ควรจ่ายในอัตราที่ต่ำเกินไปเพราะจะมี
ความเสี่ยงต่อความยากจน หากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับผ่านระบบประกันสังคมอาจเป็นอัตราที่ต่ำ
กว่าที่จะนำมาใช้ในการยังชีพอยู่ได้ ย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิตต่อทั้งตัวมารดา
และบุตร107  

นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สิทธิประโยชน์ด้าน
บริการทางการแพทย์ ได้แก่ค่าดูแลรักษาก่อนคลอด ระหว่างคลอดและหลังคลอด รวมทั้งค่าดูแล

 
104 Maternity Protection Convention 2000, Article 6(2). 
105 Maternity Protection Convention 2000, Article 6(8). 
106 ข้อแนะของอนุสัญญา ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด หรือ

ผลประโยชน์ใด ๆ โดยกำหนดแนวทางว่า ประโยชน์ในลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดที่
ผู้เป็นมารดามีสิทธิได้รับตามอนุสัญญาที่กำหนดให้จ่ายอย่างน้อย 2 ใน 3 ของรายได้ตามปกติ ควร
พิจารณาเพ่ิมจำนวนให้เป็นการจ่ายเต็มจำนวนตามฐานรายได้ปกติตาม Maternity Protection 
Recommendation 2000, Article 2 และยังกล่าวถึง สิทธิประโยชน์ด้านบริการทางการแพทย์ที่
กำหนดไว้ในเนื้อหาอนุสัญญา ว่าควรหมายรวมถึง สิทธิการได้รับการดูแลจากหน่วยบริการทาง
การแพทย์ การได้รับการดูแลที่บ้าน หรือในโรงพยาบาล หรือสถานประกอบพยาบาลอื่น ๆ โดย 
ผู้ประกอบวิชาชีพทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญ สิทธิการได้รับเวชภณัฑ์ที่จำเป็น สิทธิได้รับการตรวจและใช้
บริการทางการแพทย์ต่าง ๆ โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ  
ตาม Maternity Protection Recommendation 2000, Article 3  

107 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE • GENEVA, Maternity and Paternity at 
Work, Retrieved 20 April, 2022 from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242615.pdf 
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รักษาระหว่างอยู่ ในโรงพยาบาล ในกรณีที่ จำเป็นตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศ108 
   3) ประเด็นที่สามเรื่องสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา 

ในอนุสัญญาได้มีการกำหนดให้หญิงมารดาซึ่งทำงาน ควรได้รับสิทธิในการพัก
ระหว่างวันจำนวน 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นต่อวัน หรือลดชั่วโมงการทำงานเพ่ือที่จะได้ทำหน้าที่ให้นม
บุตร โดยระยะพักระหว่างวันหรือการได้ลดชั่วโมงการทำงานนี้ยังคงถูกนับเป็นช่วงเวลาที่หญิงทำงาน  
และยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในช่วงเวลาดังกล่าวตามปกติ109 นอกจากนี้ ประเด็นเรื่อง สิทธิใน
การพักให้นมระหว่างวันของมารดา ถูกกล่าวเสริมเอาไว้ในข้อแนะฉบับที่ 191 ว่าด้วยการคุ้มครอง
ความเป็นมารดา ค.ศ. 2000 โดยถูกจัดอยู่ในรูปแบบของข้อแนะเสริมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
ความเป็นมารดา ค.ศ. 2000110 

ทั้งนี้ สำหรับช่วงเวลาระหว่างที่มารดาหยุดพักเพ่ือให้นมบุตรที่ได้รับอนุญาตให้
หยุดพักได้นั้น สามารถขอลดชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันได้ โดยกำหนดระยะเวลาที่ขอลดเพ่ือหยุด
พักให้นมจะถูกกำหนดโดยกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ111   
 
 
 

 
108 Maternity Protection Convention 2000, Article 6(7). 
109 Maternity Protection Convention 2000, Article 10(1)(2). 
110 ข้อแนะของอนุสัญญาได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของ

มารดาไว้ว่า ระยะเวลาของการพักเพ่ือให้นมบุตรควรเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องและยาวนานพอสมควร 
ทั้งนี้ ควรได้รับการปรับระยะเวลาให้เหมาะสมแก่กรณีเป็นการเฉพาะ ภายใต้การรับรองที่กำหนดโดย
กฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ ตาม Maternity Protection Recommendation 
2000, Article 7 ทั้งนี้ หากมีความตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้เป็นเพิ่มเติม
จากสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดาตามอนุสัญญา หากมีเหตุควรอนุญาต สามารถนำไปหัก
ลดชั่วโมงการทำงานเพ่ือขยายระยะเวลาพักให้นมบุตรเพิ่มเติมได้ ตาม Article 8 นอกจากนี้ หากมี
ความเป็นไปได้ นายจ้างควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการให้นมบุตรภายในสถานที่ทำงาน 
หรือใกล้สถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอด้วย ตาม Article 9 

111 Maternity Protection Convention 2000, Article 10(2). 
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3.2 กฎหมายต่างประเทศ 

3.2.1 กฎหมายของประเทศสโลวาเกีย 
ประเทศสโลวาเกียเป็นประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่พัฒนาแล้วและเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่า

ด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 ประเทศสโลวาเกียมี กฎหมายซึ่ง
บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอยู่ในประมวลกฎหมายแรงงาน คือ Labour 
Code โดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้แรงงาน และการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ลูกจ้างทำงานได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตาม
สมควร ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้เขียนศึกษาได้แก่เรื่องสิทธิลาคลอดบุตร สิทธิประโยชน์และ
ค่าตอบแทน สิทธิมารดาระยะให้นมบุตร ถูกจัดอยู่ในหมวด Labour Protection รายละเอียดปรากฏ
ดังนี้ 

3.2.1.1 สิทธิวันลาคลอดบุตร  ……    
ประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศสโลวาเกีย กำหนดสิทธิลาคลอดบุตรสำหรับ

ลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้ใน Labour Code หมวด Maternity Leave and Parental Leave มาตรา 
166 ถึง 169112 ซึ่งสิทธิลาคลอดบุตรถูกบัญญัติเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กรณีท่ัวไปลูกจ้างมารดามีสิทธิการลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลา 34 สัปดาห์113  
2) กรณลีูกจ้างแม่เลี้ยงเดี่ยวมีสิทธิการลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลา 37 สัปดาห์114 

3) กรณีลูกจ้างมารดาที่ให้กำเนิดบุตรสองคนหกรือกว่านั้นในเวลาเดียวกัน  
มีสิทธิลาคลอดบุตรเป็นระยะเวลา 43 สัปดาห์115 

นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศสโลวาเกีย ได้กำหนดให้นายจ้าง
ต้องจัดให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิลาคลอดเพ่ิมเติมเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นได้ ในกรณีต่าง ๆ 
ดังนี้  

1) กรณีมีการร้องขอใช้สิทธิลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรในระยะยาวนานขึ้น ให้นายจ้าง 
จัดให้ลูกจ้างทั้งหญิงที่เป็นมารดาหรือชายที่เป็นบิดามีสิทธิการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรจนถึงวันที่เด็กอายุ
ครบสามปีได1้16  

 
112 Labour Code Slovak Republic. 
113 Labour Code Slovak Republic, Section 166(1).  
114 Labour Code Slovak Republic, Section 166(1).   
115 Labour Code Slovak Republic, Section 166(1). 
116 Labour Code Slovak Republic, Section 166(2). 
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2) กรณีเด็กมีปัญหาภาวะสุขภาพระยะยาวซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิลาเพ่ือเลี้ยงดูแลบุตรจนถึงวันที่เด็กอายุครบหกปี ซึ่งการ
ร้องขอต่อนายจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนวันที่ใช้สิทธิลา การลานี้จะต้องได้รับอนุญาตจาก
นายจ้าง117 และลูกจ้างจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนวันที่จะ
ดำเนินการเกี่ยวกับการลาคลอดและการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร118 

3) กรณีมีการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เกี่ยวกับการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
กรณีบุตรมีปัญหาภาวะสุขภาพระยะยาวสามารถขอขยายเพ่ิมเติมได้จนกว่าเด็กจะอายุครบห้าปี  
และในกรณีเด็กมีภาวะสุขภาพไม่เอ้ืออำนวยในระยะยาวจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นรายบุคคล
สามารถขอขยายเพ่ิมเติมได้จนกว่าเด็กจะอายุครบแปดปี ทั้งนี้ ระยะเวลาที่จะขอขยายเพ่ิมเติมนั้น
จะต้องไม่เกินจากที่ระบุไว้ในมาตรา 166(2)119  

สำหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิลาคลอดบุตรในกรณีทั่วไป ลูกจ้างที่เป็นมารดาสามารถ
เริ่มต้นลาคลอดได้ในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ก่อนวันกำหนดคลอดบุตร โดยอาจร้องขอเพ่ือใช้สิทธิลาได้เร็ว
ที่สุดตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 8 ก่อนวันกำหนดคลอดบุตร120 แต่ในกรณีที่แพทย์ได้กำหนดวันคลอดบุตร
เร็วขึ้น ลูกจ้างมารดาอาจร้องขอเพ่ือใช้สิทธิขอลาคลอดล่วงหน้าเป็นจำนวนน้อยกว่า 6 สัปดาห์ ได้  
แต่หากลูกจ้างมารดาใช้สิทธิลาคลอดก่อนล่วงหน้าเป็นจำนวนน้อยกว่า 6 สัปดาห์ด้วยเหตุอ่ืน  
ลูกจ้างมารดามีสิทธิได้รับการลาคลอดตั้งแต่วันที่เหตุนั้นเกิดขึ้นจนกว่าจะครบ 28 สัปดาห์ อาทิเช่น 
กรณีแม่เลี้ยงเดี่ยวจะได้รับสิทธิลาคลอดจนกว่าจะครบ 31 สัปดาห์ กรณีหญิงที่ให้กำเนิดบุตรสองคน
ขึ้นไปพร้อมกันจะได้รับการลาคลอดจนกว่าจะครบกำหนด 37 สัปดาห์ เป็นต้น121 

ส่วนในกรณีที่เด็กเกิดมามีปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ อันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในความดูแลของ
สถานพยาบาลหรือสถานบำบัดอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ หากเหตุแห่งการลาคลอดบุตรหรือการลา
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรจะสิ้นสุดลง และลูกจ้างมารดาสามารถที่จะกลับมาทำงานต่อได้ โดยระยะเวลาเร็วที่สุด
คือ ครบกำหนดสัปดาห์ที่ 6 นับแต่วันถัดจากวันคลอดบุตร ทั้งนี้ ลูกจ้างมารดาหญิงหรือผู้ปกครอง
ของเด็กสามารถที่จะได้รับสิทธิการลาคลอดหรือการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมเติมได้ โดยนับช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่เด็กออกจากสถานพยาบาลหรือสถานบำบัดอ่ืน ๆ และกลับมาอยู่ในความดูแล
ของตน แต่อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาจะต้องไม่เกินกว่าที่เด็กอายุครบ 3 ปี122     

 
117 Labour Code Slovak Republic, Section 166(2). 
118 Labour Code Slovak Republic, Section 166(3). 
119 Labour Code Slovak Republic, Section 166(4). 
120 Labour Code Slovak Republic, Section 167(1).  
121 Labour Code Slovak Republic, Section 167(2). 
122 Labour Code Slovak Republic, Section 168(1). 
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กรณีที่เด็กเสียชีวิตภายหลังคลอด ลูกจ้างมารดามีสิทธิลาคลอดได้เป็นระยะเวลา 14 
สัปดาห์123 และไม่ว่าในกรณีใด สิทธิดังกล่าวจะไม่ถูกยุติลงก่อนที่จะพ้นสัปดาห์ที่ 6 นับจากวันที่คลอด
บุตร  แต่หากเด็กเสียชีวิตในช่วงที่ลาคลอดบุตร หรือลาคลอดเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ลูกจ้างมารดามีสิทธิ
ขยายระยะเวลาการลากรณีดังกล่าวต่อไปได้อีก 2 สัปดาห์นับแต่วันที่เด็กเสียชีวิต และนับต่อไปจนถึง
วันที่เด็กอายุครบ 1 ปี124 

แม้ประเทศสโลวาเกียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศทางยุโรปที่มีกฎหมายให้สิทธิวันลาคลอด
บุตรมากก็ตาม แต่จากศึกษารายงานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ของประเทศ
ของสโลวาเกียว่าด้วยเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ125 ได้มีการกล่าวถึงสิทธิลาคลอดของมารดาในการ
ทำงานไว้ในมุมมองระยะภายหลังจากที่ได้ใช้สิทธิลาคลอด ซึ่งพบว่ามีปัญหาด้านการกลับคืนสู่
ภาวะการทำงานของลูกจ้างที่เป็นมารดา โอกาสการกลับคืนสู่การทำงานในระยะเวลาที่เร็วหรือช้านั้น
ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานก่อนหน้า  อัตราการได้รับค่าจ้าง
ในช่วงวันลาคลอด อัตราความยากจนหรือขาดแคลนรายได้ในช่วงลาคลอด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงมี
ความสัมพันธ์กับการใช้สิทธิลาคลอดของลูกจ้างมารดาและอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการทำงานเป็น
อย่างมาก  

เมื่อศึกษาข้อกฎหมายของประเทศสโลวาเกียเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิวันลาคลอดบุตร
แล้วนั้น นำมาสู่การพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ได้ดังนี้ 

ข้อดี คือ ลูกจ้างที่เป็นมารดามีช่วงเวลาให้ร่างกายได้พักฟ้ืนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้มี
ระยะเวลาปรับสมดุลของร่างกายมารดาระยะหลังคลอดเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่ว่าจะเป็นภาวการณ์เพ่ิมข้ึน
หรือลดลงของฮอร์โมนภายในร่างกาย การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ต้องเปลี่ยนแปลงอีก
ครั้ง เพ่ือลดการเกิดภาวะทางจิตใจและอารมณ์ ภาวะความเครียด หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
ได้ภายหลังตั้งครรภ์ หากลูกจ้างได้รับสิทธิการลาคลอดบุตรในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อร่างกายย่อม
ส่งผลให้ลูกจ้างกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ในภาวะปกติ มีกำลังใจในการทำงาน และ
สามารถกลับมามีสมรรถภาพในการทำงานได้เช่นเดิม  

ข้อเสีย คือ กรณีลาคลอดทั่วไป ระยะเวลา 34 สัปดาห์เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร 
หากกฎหมายให้สิทธิลูกจ้างที่เป็นมารดาทุกคนสามารถใช้สิทธิลาคลอดบุตรได้เต็มที่ 34 สัปดาห์ แม้
สิทธิลาคลอดในช่วงระยะเวลายาว ๆ เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างโดยตรง แต่หากพิจ ารณาด้าน

 
123 Labour Code Slovak Republic, Section 168(3).  
124 Labour Code Slovak Republic, Section 168(5).  
125 EUROPEAN COMMISSION, Country Report Gender Equality Slovakia 2020  

(Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020) pp. 49-56.   
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ความสามารถในการทำงานของลูกจ้างที่เป็นมารดา การหยุดงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในลักษณะ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพทางการทำงานของลูกจ้างที่เป็นมารดาต่ำลงได้ และก่อให้เกิด
เป็นความยากลำบากในการทำงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและนายจ้างได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การทำงานที่มีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ หรือการทำงานประเภทธุรกิจ หรือสถาน
ประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างไม่มาก  

3.2.1.2 ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด  
ประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศสโลวาเกียไม่ได้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนไว้

สำหรับมารดาลูกจ้างที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร มีการกล่าวเพียงว่า สิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับค่าจ้างวันลา
หยุดกรณีต่าง ๆ จะสิ้นสุดลงเมื่อลูกจ้างใช้สิทธิการลาคลอดบุตร หรือลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามมาตรา 
166(1) 

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศสโลวาเกียมีกฎหมายประกันสังคม ซึ่งกล่าวถึงสิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับการคลอดบุตรไว้ในระบบประกันประเภทประกันความเจ็บป่วย กล่าวคือ การประกันในกรณี
ที่ลูกจ้างที่เป็นมารดาสูญเสีย หรือมีรายได้ลดลงอันเนื่องจากลูกจ้างไม่สามารถแสดงความสามารถใน
การทำงานได้เต็มที่อย่างที่เคยเป็น เนื่องมาจากการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์
จะถูกจ่ายจากระบบประกันการเจ็บป่วย โดยสิทธิประโยชน์ทางประกันสังคมของประเทศสโลวาเกีย
นั้น กฎหมาย Social Security and Health Insurance ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างที่เป็น
มารดาในช่วงที่ลาคลอดบุตรไว้ มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

1) ลูกจ้างที่เป็นมารดาที่ทำประกันการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 270 วันในช่วง 
2 ปีก่อนวันครบกำหนดคลอดบุตร มีสิทธิได้รับผลประโยชน์การคลอดบุตรตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ 6  
ก่อนวันครบกำหนดคลอดบุตร126 

2) กรณีลูกจ้างที่เป็นมารดาทั่วไป มีสิทธิได้รับประโยชน์ในช่วง 34 สัปดาห์นับแต่ 
วันที่ใช้สิทธิลาคลอด127  

3) กรณีลูกจ้างแม่เลี้ยงเดี่ยว มีสิทธิได้รับประโยชน์การคลอดบุตรนับแต่ 
วันที่ใช้สิทธิลาคลอด และสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดสัปดาห์ที่ 37 นับจากวันที่เริ่มรับสิทธิประโยชน์  
เพ่ือคลอดบุตร128  

 
126 Social security and health insurance in Slovakia. 
127 Social security and health insurance in Slovakia. 
128 Social security and health insurance in Slovakia. 
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4) กรณีลูกจ้างที่เป็นมารดาที่ให้กำเนิดบุตรสองคนหรือกว่านั้นในเวลาเดียวกัน  
มีสิทธิได้รับประโยชน์การคลอดบุตรนับแต่วันที่ใช้สิทธิลาคลอด และสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนด 
สัปดาห์ที่ 43 นับจากวันที่เริ่มรับสิทธิประโยชน์เพื่อคลอดบุตร129  

ทั้งนี้ ลูกจ้างที่เป็นมารดาผู้ประกันตนมีสิทธิรับประโยชน์จากประกันอันเกี่ยวเนื่องกับ
การคลอดบุตร มีสิทธิได้รับประโยชน์เนื่องจากการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 65 ของฐานรายได้
ประเมินรายวันที่กำหนดไว้แน่นอนหรือฐานรายวันที่คาดว่าจะเป็นไปได้ โดยเริ่มให้สิทธิประโยชน์
ตั้งแต่วันแรกของการให้สิทธิเฉพาะผู้ประกันตน 1 คน130 และการให้สิทธิประโยชน์นั้นจะต้องให้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์นับแตว่ันที่เริ่มได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการคลอดบุตรต่อเนื่องกัน 
และไมอ่าจยุติไดเ้ร็วกว่า 6 สัปดาห์นับจากวันทีค่ลอดบุตร131  

เมื่อศึกษาข้อกฎหมายของประเทศสโลวาเกียเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลา
คลอดแล้วนั้น นำมาสู่การพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ได้ดังนี้ 

ข้อดี คือ กฎหมายประกันสังคมของประเทศสโลวาเกียกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทน
ช่วงวันลาคลอดในรูปแบบตัวเงินในอัตราร้อยละ 65 ของฐานรายได้ แสดงให้เห็นว่า มีการจ่าย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาและการ
คลอดบุตร ค.ศ. 2000 ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์รูปแบบตัวเงินสำหรับลูกจ้างมารดาที่ลาคลอดบุตรไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นระยะตั้งครรภ์ ระยะก่อนคลอด หรือระยะหลังคลอด จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของรายได้ปกติของลูกจ้างที่เป็นมารดา อาจกล่าวได้ว่า ในเบื้องต้นค่าตอบแทนในระดับนี้เพียงพอต่อ
การดำเนินชีวิตของมารดาและบุตรแล้ว  

ข้อเสีย คือ การจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดของประเทศสโลวาเกียเป็นการจ่ายตาม
เกณฑ์ของกฎหมายประกันสังคม แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิของลูกจ้างที่เป็น
มารดา รายได้ที่เป็นค่าจ้างบางส่วนจะต้องถูกหักออกไปในแต่ละครั้งเพ่ือเก็บเงินส่วนนี้ เข้าระบบ
ประกันสังคมและจะถูกนำมาจ่ายแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาที่ใช้สิทธิลาคลอดเมื่อมีเหตุลาคลอดบุตร 

3.2.1.3 สิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา   
สำหรับในประเทศสโลวาเกียกล่าวถึงสิทธิของให้นมบุตรไว้ในประมวลกฎหมาย Labour 

Code ว่ าด้ วย ห มวด  Breaks for Breast-feeding มาตรา  170  132 ซึ่ งก ำห น ด ให้ น ายจ้ า ง 
ต้องจัดให้ลูกจ้างมารดาที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรมีสิทธิพักจากการทำงานเพ่ือให้นมบุตรเป็นกรณีพิเศษ

 
129 Social security and health insurance in Slovakia. 
130 Social security and health insurance in Slovakia. 
131 Social security and health insurance in Slovakia. 
132 Labour Code Slovak Republic, Section 170.  
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นอกเหนือจากการพักงานปกติ133 โดยลูกจ้างมารดาแต่ละคนที่ทำงานตามกำหนดวันทำงาน 
ประจำสัปดาห์ มีสิทธิได้พัก 2 ครั้ง เป็นระยะเวลาครั้งละ 30 นาที เพ่ือให้นมลูกจนกว่าเด็กจะอายุ
ครบหกเดือนแรก และในช่วงหกเดือนหลัง ลูกจ้างมารดาจะหยุดพัก 30 นาทีต่อกะเพ่ือให้นมลูกก็ได้ 
การหยุดพักดังกล่าวนี้อาจนับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกะ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีระยะเวลาเวลาทำงานที่สั้นลงกว่าปกติ อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ของเวลาทำงานประจำสัปดาห์ ลูกจ้างมารดามีสิทธิพักให้นมลูก 30 นาทีต่อเด็กหนึ่งคนจนกว่าเด็กจะ
อายุครบหกเดือนได้เช่นกัน134 ทั้งนี้  ช่วงพักให้นมบุตรจะคำนวณตามเวลาทำงานและจะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรายได้เฉลี่ยของลูกจ้างมารดาปกต1ิ35 

เมื่อศึกษาข้อกฎหมายของประเทศสโลวาเกียเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิสิทธิในการพักให้
นมระหว่างวันของมารดาแล้วนั้น นำมาสู่การพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ได้ดังนี้ 

ข้อดี คือ มีการกำหนดสิทธิการพักให้นมบุตรเป็นไปตามข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างหญิงมี
สิทธิพักวันละ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น หรืออาจลดจำนวนชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันลง เพ่ือให้ได้ทำ
หน้าที่ให้นมบุตร อันเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานที่ใช้เป็นบรรทัดฐานขั้นต่ำในทางระหว่างประเทศ ซึ่งระยะเวลา
สำหรับการพักให้นมบุตรของลูกจ้างมารดาตามกฎหมายของประเทศสโลวาเกียได้ถูกกำหนดไว้ชัดเจน 
ลูกจ้างมารดามีสิทธิได้พักเพ่ือให้นมบุตรเป็นระยะเวลา 2 ครั้งจนกว่าเด็กจะอายุครบ 6 เดือนแรก ซ่ึง
ช่วงเวลาการพัก 2 ครั้งนั้นถูกแบ่งเป็นครั้งละ 30 นาทเีป็นระยะเวลาที่เหมาะสม  

ข้อเสีย คือ โดยทั่วไปสารอาหารจากนมแม่มีความจำเป็นต่อเด็กเพ่ิงเกิดใหม่ในช่วงขวบปี
แรกเป็นอย่างมาก แม้ระยะเวลาพักให้นมบุตร 2 ครั้งจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วง 6 เดือนแรก
ก็ตาม แต่สำหรับในช่วง 6 เดือนหลัง ลูกจ้างมารดามีสิทธิพักให้นมบุตรนอกเหนือจากเวลาทำงาน
เพียง 30 นาทตี่อกะ เพ่ือให้นมลูกเท่านั้น ผู้เขียนเห็นว่ากรณีอาจทำให้เกิดปัญหาการให้นมบุตรแก่เด็ก
ในช่วงอายุ 7 เดือน ถึง 12 เดือนไดเ้ช่นกัน 
 

3.2.2 กฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประเทศเยอรมนีเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วและเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการ

คุ้มครองความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 1919 ซึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความ
เป็นมารดาและการคลอดบุตรระหว่างประเทศฉบับแรก แต่ประเทศเยอรมนีไม่ได้มีประมวลกฎหมาย

 
133 Labour Code Slovak Republic, Section 170(1). 
134 Labour Code Slovak Republic, Section 170(2).  
135 Labour Code Slovak Republic, Section 170(3). 
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แรงงานโดยเฉพาะ แต่ได้มีการรวบรวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างงานระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างไว้ในกฎหมายต่าง ๆ อาทิเช่น กฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยของเยอรมนี 
(Arbeitsschutzgesetz), กฎหมายประกันอาชีวอนามัย  (Gesetzliche Unfallversicherung), 
พระราชบัญญัติชั่วโมงการทำงาน (Arbeitszeitgesetz) เป็นต้น สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
ผู้เขียนศึกษาในประเด็นเรื่องสิทธิลาคลอดบุตร สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน สิทธิมารดาระยะให้
นมบุตรนั้นถูกระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองมารดาและการคลอดบุตรคือ Maternity Protection Act 
1997 รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

3.2.2.1 สิทธิวันลาคลอดบุตร 
ประเทศเยอรมนีมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการคลอดบุตรของรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็น

กฎหมายคุ้มครองมารดาและการคลอดบุตรไว้เป็นการเฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้บังคับกับบุคคลผู้เป็น
มารดาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1) มารดาเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน136 
2) มารดาเป็นลูกจ้างท่ีทำงานอยู่บ้าน137 

สำหรับสิทธิลาคลอดบุตรสำหรับลูกจ้างมารดาในกรณีต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ลูกจ้างมารดามีสิทธิลาคลอด 6 สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะถึงกำหนดวันคลอดบุตร

และ 8 สัปดาห์ภายหลังคลอดบุตร138  
2) หากเป็นกรณีการคลอดที่จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ อาทิเช่น การคลอดก่อน

กำหนด การผ่าคลอด การคลอดบุตรสองคนหรือกว่านั้นในขณะเดียวกัน หรือการคลอดบุตร 
ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ระยะเวลาการลาหลังคลอดสามารถขยายออกไปได้อีก 12 สัปดาห1์39  

3) ห้ามมิให้จ้างงานลูกจ้างมารดาที่ตั้งครรภ์ในช่วงระยะ 6 สัปดาห์สุดท้าย 
ก่อนถึงวันกำหนดคลอดบุตร140 และห้ามมิให้จ้างงานลูกจ้างมารดาที่เพ่ิงคลอดบุตรจนกว่าจะครบ  
8 สัปดาห์หลังคลอด หรือจนกว่าจะครบ 12 สัปดาห์หลังคลอดกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาออกไป141 

 
136 Maternity Protection Act 1997, Section 1. 
137 Maternity Protection Act 1997, Section 1. 
138 Maternity and Paternity Leave in Germany: A Guide for Overseas 

Employers, Retrieved October 26, 2021 from https://shieldgeo.com/maternity-and-
paternity-leave-in-germany-a-guide-for-overseas-employers/ 

139 Ibid.  
140 Maternity Protection Act 1997, Section 3(2). 
141 Maternity Protection Act 1997, Section 6(1). 
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เมื่อศึกษาข้อกฎหมายของประเทศเยอรมนีเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิวันลาคลอดบุตรแล้ว
นั้น นำมาสู่การพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ได้ดังนี ้

ข้อดี คือ ช่วงระยะเวลาเวลาดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 ที่กำหนดสิทธิลาคลอดบุตรสำหรับลูกจ้าง
หญิงที่ตั้งครรภ์ต้องได้รับสิทธิลาคลอดบุตรไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์ ทั้งระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ถือว่า
มากและไม่ได้น้อยเกินไปสำหรับการให้ร่างกายมารดาได้พักฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติ และเป็นประโยชน์แก่
นายจ้างและธุรกิจหรือสถานประกอบการในการดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีลูกจ้างที่เป็น
มารดาสามารถกลับเข้าทำงานได้ในระยะเวลาอันสั้น  

ข้อเสีย คือ ระยะเวลาพักฟ้ืนอาจน้อยเกินไปสำหรับกรณีที่ลูกจ้างมารดาคนใดมีสภาพ
ร่างกายที่ต้องใช้เวลาในการพักฟ้ืนนานกว่าปกติ หรือมีภาวะความเครียด ภาวะทางอารมณ์ หรือ
ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ เกิดขึ้นหลังคลอดบุตร หรือเกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์ต่อเนื่องมาจนระยะหลัง
คลอด อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของลูกจ้างมารดาและบุตรที่เพ่ิงเกิดใหม่ 

3.2.2.2 ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด 
สำหรับเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดของประเทศเยอรมนีนั้น พระราชบัญญัติ

คุ้มครองการคลอดบุตรระบุให้สิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างมารดาที่มีครรภ์และลูกจ้างมารดาที่ให้นม
บุตรเพื่อช่วยชดเชยรายได้ที่เสียไปในช่วงเวลาดังกล่าว142 สิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างมารดาที่ใช้สิทธิ
ลาคลอดบุตรนั้น มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนช่วงวันลาคลอดเป็นเวลา 6 สัปดาห์ก่อนคลอด และ 
8 สัปดาห์หลังคลอดได้เต็มจำนวน143 กล่าวคือ ในอัตราร้อยละ 100 จากฐานรายได้ที่ลูกจ้างได้รับ
ตามปกติเฉลี่ย 3 เดือนสุดท้ายก่อนมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น144 ค่าตอบแทนที่ถูกจ่ายออกไปในส่วนนี้มา
จากการช่วยเหลือที่ได้รับจากกองทุนประกันสุขภาพตามกฎหมาย จากนายจ้าง หรือจากเงินช่วยเหลือ
จากรัฐบาลกลาง  

 
142 The German social security system provides expectant and nursing mothers 

with maternity benefit to help make up for lost earnings. Maternity benefit 
(Mutterschaftsgeld) is received by most women taking a break from working with their 
statutory maternity leave (six weeks before and at least eight weeks after childbirth).  

143 Maternity Protection Act 1997, Section 3(2). 
144 Maternity Protection Act 1997, Section 18. 
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การพิจารณาว่าลูกจ้างมารดาซึ่งได้ใช้สิทธิลาคลอดตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับประโยชน์
ตอบแทนในช่วงวันลาคลอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภท และขอบเขตความคุ้มครองการประกันสุขภาพ
ของมารดา ดังต่อไปนี้145  

1) ต้องเป็นมารดาที่ได้รับการจ้างงาน หรือเป็นผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน146  
2) กรณีนายจ้างได้ยกเลิกการจ้างงานตามกฎหมายระหว่างที่มารดาตั้งครรภ์ 

หรือหากการจ้างงานเริ่มต้นภายหลังจากเริ่มที่กฎหมายให้การคุ้มครอง หากมารดาเป็นผู้อยู่ในกองทุน
ประกันสุขภาพตามกฎหมายในขณะนั้นก็มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การลาคลอดตั้งแต่  
เริ่มการทำงาน147 

3) บุคคลที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสุขภาพตามกฎหมายโดยสมัครใจ  และ
งานหลักคือการประกอบอาชีพอิสระ มารดารายนั้นจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรก็
ต่อเมื่อได้ยื่นความจำนงต่อกองทุนประกันสุขภาพ148 

จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ค่าตอบแทนสำหรับลูกจ้างมารดาที่จ่ายโดยกองทุนประกัน
สุขภาพนี้ ครอบคลุมระยะเวลาในช่วงการลาก่อนและหลังการคลอด รวมถึงในวันที่คลอดด้วย  แต่
อย่างไรก็ตาม สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในกลุ่มผู้ที่เป็นมารดาทีท่ำอาชีพอิสระทั่วไปจะไม่ปรากฏชัดแจ้ง
เท่าใดนักในพระราชบัญญัตินี้ มีเพียงเฉพาะกลุ่มมารดาที่ทำอาชีพอิสระที่ได้รับการประกันโดยสมัคร
ใจภายใต้โครงการประกันสุขภาพและการเจ็บป่วยตามกฎหมายเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
การคลอดบุตรตามจำนวนผลประโยชน์การเจ็บป่วยเหล่านี้ ซึ่งโดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละ 70 ของ
รายได้เดิม149 หากคิดเป็นจำนวนเงินจะจ่ายในอัตราจำนวนไม่เกิน 13 ยูโรต่อวัน ซึ่งรวมทั้งหมดคิด

 
145 ศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย, มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองความเป็นมารดาให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561), หน้า 80-81.  

146 เรื่องเดียวกัน, หน้า 80. 
147 เรื่องเดียวกัน, หน้า 81. 
148 เรื่องเดียวกัน, หน้า 81. 
149 Concerning the problems involved see Social Court of Reutlingen, judgment 

of 24 June 2010, S 14 KR 3892/09. 
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เป็นจำนวนประมาณ 210 ยูโร นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนีได้มีกฎหมายที่จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
เงินประกันสังคมจากรัฐแก่ลูกจ้างที่ลาเพื่อไปเลี้ยงดูบุตรอีกด้วย150 

เมื่อศึกษาข้อกฎหมายของประเทศเยอรมนีเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลา
คลอดแล้วนั้น นำมาสู่การพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ได้ดังนี้ 

ข้อดี คือ ค่าตอบแทนในช่วงวันลาคลอดที่ได้ในอัตราร้อยละ 100 เป็นค่าตอบแทนใน
อัตราที่สูง ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีการตระหนักถึงความจำเป็นทางด้านปัจจัยทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต
ของมารดาและบุตรให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีในช่วงลาคลอด อันเป็นผลดีต่อลูกจ้างมารดาที่จะไม่ต้อง
สูญเสียรายได้จากงานท่ีเคยทำอยู่ในขณะที่ต้องพักฟ้ืนร่างกายในระยะหลังคลอดแม้แต่น้อย  

ข้อเสีย คือ การจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดของประเทศเยอรมนีนั้นได้รับกำลัง
สนับสนุนจาหลากหลายช่องทาง ทั้งจากการจ่ายโดยภาครัฐ จากเงินอุดหนุนนายจ้าง และจากระบบ
ประกันสุขภาพและประกันสังคม ทั้งนี้เมื่อเป็นการจ่ายผ่านระบบประกันต่าง ๆ และประโยชน์ที่
ลูกจ้างมารดามีสิทธิได้รับมีอัตราที่สูง ย่อมกระทบต่อรายได้ของลูกจ้างที่อาจถูกหักลดออกไปในแต่ละ
ครั้งต่อเดือนเพ่ือเก็บเข้ากองทุนระบบประกัน ทำให้รายได้สุทธิที่ลูกจ้างได้รับมีจำนวนที่ลดน้อยลงได ้

3.2.2.3 สิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา  
กฎหมายคุ้มครองมารดาและการคลอดบุตรของประเทศเยอรมนีได้กล่าวเรื่องสิทธิพักใน

ระหว่างวันเพ่ือให้นมบุตรของมารดาไว้ใน Maternity Protection Act 1997 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ
ในการพักให้นมบุตรสำหรับลูกจ้างมารดาไว้ดังนี้  

1) ลูกจ้างมารดามีสิทธิพักในระหว่างวันเพ่ือให้นมบุตร 2 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือ 1 ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่หากลูกจ้างมารดาทำงาน
มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน มีสิทธิพักให้นมบุตร 2 ครั้งต่อวัน อย่างน้อยครั้งละ 45 นาท1ี51 

2) กรณีที่ไม่มีสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้นมบุตรในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานที่ทำงาน ลูกจ้างมารดามีสิทธิพักในระหว่างวันเพ่ือให้นมบุตรได้อย่างน้อยที่สุด  
90 นาท1ี52  

นอกจากนี้ มีการกล่าวเรื่องหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องอำนวยความสะดวกสำหรับลูกจ้าง
มารดาในการให้นมบุตรไว้ใน Maternity Protection Act 1997 ดังนี้  

 
150 โดยทั่วไป การลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐในอัตราร้อยละ 67 ถึง 100 

ของรายได้ก่อนหน้า แต่ไม่เกิน 1,800 ยูโร และไม่น้อยกว่า 300,247 ยูโร โดยจ่ายในระยะเวลาที่
ยาวนานถึง 14 เดือนหลังคลอด  

151 Maternity Protection Act 1997 Section 7(1). 
152 Maternity Protection Act 1997 Section 7(1). 
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1) นายจ้างต้องจัดให้มีสถานที่ให้นมบุตรในบริเวณที่ทำงานซึ่งสามารถที่จะให้นม 
หรือนอนพักผ่อนได้ในสภาพที่เหมาะสม รวมทั้งต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น
สำหรับลูกจ้างมารดาให้นมบุตร153  

2) นายจ้างต้องจัดให้มีสถานที่นั่งพักเพ่ือพักผ่อนในช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับลูกจ้าง
มารดามีครรภ์หรือให้นมบุตร กรณงีานทีท่ำอยู่มีลักษณะต้องยืนอยู่ตลอดเวลา154 

3) นายจ้างต้องจัดให้มีช่วงเวลาพักจากการทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับ
ลูกจ้างมารดามีครรภ์ หรือให้นมบุตร กรณงีานทีท่ำอยู่มีลักษณะต้องนั่งอยู่กับท่ีเป็นเวลานาน ๆ155 

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ลูกจ้างมารดาพักให้นมบุตร ลูกจ้างไม่เสียสิทธิรับค่าตอบแทนในช่วงพัก
ให้นม ยังมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามอัตรารายได้ปกติในเวลาทำงานตามกฎหมาย หรือตามท่ีได้ตกลง
กัน156  

เมื่อศึกษาข้อกฎหมายของประเทศเยอรมนีเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิในการพักให้นม
ระหว่างวันของมารดาแล้วนั้น นำมาสู่การพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ได้ดังนี้ 

ข้อดี คือ มีการกำหนดสิทธิการพักให้นมบุตรเป็นไปตามข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตรซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างหญิงมี
สิทธิพักวันละ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้น หรือลดจำนวนชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันลงเพ่ือให้นมบุตร 
อันเป็นเกณฑ์พ้ืนฐานที่ใช้เป็นบรรทัดฐานขั้นต่ำในทางระหว่างประเทศ ซึ่งระยะเวลาในการให้นมบุตร
ตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีมีความละเอียดชัดเจนสำหรับทุกกรณี ไม่ว่าลูกจ้างจะทำงานใน
ลักษณะเป็นงานประจำหรืองานเป็นกะ ไม่ว่าสถานที่ทำงานจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการให้
นมบุตรแก่มารดาหรือไม่ก็ตาม และยังมีแนวทางการจัดสถานที่สำหรับลูกจ้างมารดาในการให้นมบุตร
ไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจนอันเป็นการกำหนดหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องจัดหาให้แก่ลูกจ้างมารดา  

ข้อเสีย คือ ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการให้สิทธิในการพักให้นมบุต ร
สำหรับลูกจ้างมารดาว่าจะมีสิทธิในการพักให้นมบุตรไปจนถึงเด็กที่เกิดใหม่มีอายุเท่าใด อาจขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของนายจ้างและลักษณะงานที่ลูกจ้างมารดารับผิดชอบ ซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
ได้เสมอไม่มีความแน่นอน 

 
 

 
153 Maternity Protection Act 1997, Section 2(1). 
154 Maternity Protection Act 1997, Section 2(2). 
155 Maternity Protection Act 1997, Section 2(3). 
156 Maternity Protection Act 1997, Section 7(2). 
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3.2.3 กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
เมื่อกล่าวถึงปัญหาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นว่า

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการตระหนักถึงปัญหาของมารดาตั้งครรภ์ที่ประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอด  
ซ่ึงต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดกว่าสี่แสนคนต่อปี โดยในที่สุดได้มีการนำเรื่องเข้าสู่
สภาคอนเกรสและนำมาสู่การออกกฎหมาย157 จึงกล่าวได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมาย
โดยมีที่มาหรือบ่อเกิดแห่งกฎหมายมาจากปัญหามารดาตั้งครรภ์ที่ประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอด  
ซึ่งกล่าวถึงมาตรการการดูแลมารดาตั้งครรภ์ทางด้านการพยาบาลและการแพทย์ไว้เป็ นการเฉพาะ 
เพ่ือสร้างแนวทางป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้ากับมารดาและสร้างมาตรการดูแลรักษาหญิงหลังคลอด
อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่มารดารวมถึงบุตรต่อไปได้158  

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายสำหรับคุ้มครองมารดาที่มีภาวะซึมเศร้า
หลังคลอดเป็นการเฉพาะ แต่ก็เป็นเพียงกฎหมายเกี่ยวกับการให้การดูแลและบริการทางด้านการ
พยาบาลและการแพทย์เท่านั้น หากพิจารณากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรับรอง 
คุ้มครอง และให้สิทธิของมารดาซึ่งเป็นลูกจ้างในทางการจ้างงานนั้น แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว แต่ในทางระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 และไม่เคยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาและการคลอดบุตรฉบับใดมาก่อน  

หากจะกล่าวถึงกฎหมายที่ใช้สำหรับคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นมารดา สหรัฐอเมริกามีกฎหมายกลาง
เป็นระดับสหพันธรัฐ (Federal Laws) ซึ่งบัญญัติคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิการลาต่าง ๆ ของแรงงาน
ทั่วไปใช้บังคับเป็นการทั่วไปในทุกรัฐ159 อาทิเช่น Family and Medical Leave Act 1993 (FMLA) 
กำหนดเกี่ยวกับสิทธิวันลาคลอดบุตรของลูกจ้าง Fair Labor Standards Act 1938 (FLSA) กำหนด
เกี่ยวกับสิทธิการพักให้นมระหว่างวันของมารดาลูกจ้าง แต่บทบัญญัติกฎหมายกลางเหล่านี้ไม่ได้ให้

 
157 Bringing Postpartum Depression Out of the Shadows Act of 2015 
158 Caroline Bologna, Congress Passes Groundbreaking Postpartum 

Depression Legislation (United States: HuffPost, 2016), para. 3, Retrieved May 30, 
2020 from https://www.huffpost.com/entry/congress-passes-groundbreaking-
postpartum-depression-legislation_n_584053a6e4b09e21702d2a43. 

159 ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ละมลรัฐจะมีอิสระในการบัญญัติกฎหมายของ
ตนเองโดยรัฐบาลกลางไม่สามารถแทรกแซงได้  กฎหมายกลางเป็นเพียงกฎเกณฑ์ท่ีรัฐบาลกลางของ
สหรัฐอเมริกาออกมาเพ่ือใช้ควบคุมในระดับมลรัฐได้เฉพาะอำนาจที่กำหนดไว้เท่านั้น ส่วนอำนาจใดที่
ไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาย่อมเป็นอำนาจของมลรัฐทั้งสิ้น 

https://www.huffpost.com/author/caroline-bologna
https://www.huffpost.com/entry/congress-passes-groundbreaking-postpartum-depression-legislation_n_584053a6e4b09e21702d2a43
https://www.huffpost.com/entry/congress-passes-groundbreaking-postpartum-depression-legislation_n_584053a6e4b09e21702d2a43
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สิทธิและคุ้มครองเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมารดาลูกจ้างไว้ ในเรื่อง
ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด เมื่อเทียบกับการออกกฎหมายภายในที่ใช้ เฉพาะในบางรัฐของ
สหรัฐอเมริกา 

หากกล่าวถึงเจตนารมณ์ในการออกกฎหมาย สำหรับนโยบายเกี่ยวกับสิทธิวันลาคลอดของ
สหรัฐอเมริกานั้นไม่เคยถูกนำกล่าวถึงเลย160 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1993161 ประเด็นเรื่องสิทธิวันลา
คลอดถูกกล่าวไว้ใน Family and Medical Leave Act 1993 สหรัฐอเมริกาเริ่มให้ความสำคัญกับ
ประเด็นเรื่องสิทธิลาคลอดมาตั้งแต่ในยุคสมัยประธานาธิบดีคลินตัน โดยได้มีการรับรองเห็นชอบใน
การออกกฎหมาย Family and Medical Leave Act of 1993 เจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นไปเพ่ือ
สนับสนุนลูกจ้างที่มีครอบครัวซึ่งได้ลาพักหยุดงานเพ่ือเลี้ยงดูบุตรที่เพ่ิงเกิดใหม่ หรือลาเพ่ือดูแล
สมาชิกในครอบครัวหรือบุตรที่เพ่ิงเกิดใหม่ที่ประสบภาวะทุพพลภาพที่ร้ายแรงหรือฉับพลัน162  

ในส่วนของข้อถกเถียงก่อนที่จะนำมาซึ่งการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ สหรัฐอเมริกามี
เรื่องราวแหล่งที่มาด้านนโยบายเกี่ยวกับการทำงานของลูกจ้างที่มีครอบครัวก่อนที่กฎหมาย Family 
and Medical Leave Act 1993 จะมีขึ้น กล่าวคือ เดิมสหรัฐอเมริกามีกฎหมายสองฉบับที่ว่าด้วย
เรื่องการสนับสนุนการจ้างงานของมารดาชื่อ Federal Tax Code in 1976 กล่าวถึงการอนุญาตให้
ลูกจ้างที่มีครอบครัวได้เครดิตภาษีในการดูแลบุตร  และกฎหมายอีกหนึ่งฉบับชื่อ Pregnancy 
Discrimination Act in 1978 กล่าวถึงการเลือกปฏิบัติในการตั้งครรภ์ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ทำให้เกิด
การเลือกปฏิบัติในทางใดทางหนึ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้าง ไล่ออก เลื่อนตำแหน่ง หรือ

 
 160 ช่วงระยะเวลาก่อนนี้ ความคุ้มครองการลาคลอดของสหรัฐอเมริกาเป็นผลมาจากกฎหมาย

ภายในรัฐ ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกัน และนโยบายนายจ้างเท่านั้น มีเพียง 12 รัฐเท่านั้น 
(แคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคัต เมน แมสซาชูเซตส์ มินนิโซตา นิวเจอร์ซีย์ โอเรกอน โรดส์เกาะ 
เทนเนสซี เวอร์มอนต์ วอชิงตัน และวิสคอนซิน) และดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย กำหนดให้นายจ้างของ
ภาคเอกชนอย่างน้อยบางรายต้องเสนอความคุ้มครองการลาคลอดก่อนที่จะมีการผ่านพระราชบัญญัติ
การลาครอบครัวและการรักษาพยาบาล (FMLA) 

 161 Lawrence M. Berger and Jane Waldfogel, Maternity Leave and the 
Employment of New Mothers in the United States, Journal of Population 
Economics 17 (2004): 331–349.   

 162 Bridget Rose, After A Modest Proposal: Why the United States Has Been 
Unable to Enact Further Maternity Leave Benefits Post Family and Medical 
Leave Act of 1993, Retrieved March 15, 2021 from https://www.roanoke.edu/doc 
uments/Bridget%20Rose%20Fowler%20Paper%202017.pdf 

https://www.roanoke.edu/doc%20uments/Bridget%25
https://www.roanoke.edu/doc%20uments/Bridget%25
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เพ่ิมค่าจ้าง บนพ้ืนฐานของการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะมี
กฎหมาย Family and Medical Leave Act of 1993 คนส่วนใหญ่ในสังคมได้มีการโต้เถียงกัน ยืด
หยัดต่อสู้เพ่ือความเท่าเทียมของผู้หญิง และกฎหมายสองฉบับดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีวัยทำงาน จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ชัดเจนมากว่าในพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติใน
การตั้งครรภ์มีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถคลอดบุตรได้  ดังนั้น ผู้หญิงจึงเป็นบุคคลที่ต้องการความ
คุ้มครอง163  

หากกล่าวถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายภายในมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาในแต่ละมลรัฐ
สามารถที่จะออกกฎหมายใช้บังคับกันเองภายในรัฐได้อย่างอิสระ ดังนั้น กฎหมายที่ออกมาและใช้
บังคับกันในแต่ละมลรัฐจึงแตกต่างกันได้ ซึ่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีกฎหมายภายในที่ให้การรับรอง 
คุ้มครอง และให้สิทธิแก่มารดาซึ่งเป็นลูกจ้างในประเด็นที่จะศึกษาทั้งหมด ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะ
เป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิวันลาคลอดบุตร สิทธิการพักให้นมระหว่างวันของลูกจ้างที่เป็นมารดา และ
ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด 

สำหรับกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ให้การรับรอง คุ้มครอง และให้สิทธิแก่มารดา 
ซึ่งเป็นลูกจ้างในประเด็นที่ผู้เขียนได้กล่าวไปข้างต้นมีหลายฉบับ ได้แก่ California Government 
Code ,California Code of Regulations ,California’s pregnancy disability leave law 
,California Family Rights Act ,Paid Family Leave และ California Labor Code รายละเอียด
ปรากฏดังนี้  

3.2.3.1 สิทธิวันลาคลอดบุตร  
ในเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตรของลูกจ้างตามกฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนีย164 ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในไม่กี่มลรัฐของสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายกำหนดให้สิทธิการลาคลอดบุตรแก่ลูกจ้างไว้อย่างละเอียด
เพ่ิมมานอกเหนือจากท่ีกฎหมายกลางของสหรัฐอเมริกามีอยู่ ซึ่งแบ่งเป็นสองกรณี ได้แก่ เหตุแห่งการ
ลาคลอดประการแรกคือทุพพลภาพจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร และเหตุแห่งการลาคลอด
ประการที่สองคือการลาเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีทางครอบครัว  

 
163 Ibid. 
164 มลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งใน 12 รัฐของสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีการเสนอให้นายจ้างของ

ภาคเอกชนต้องให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิลาคลอดไว้อยู่ก่อนหน้าที่จะมีกฎหมาย Family and 
Medical Leave Act 1993 ออกมาแล้ว ซึ่งทั้ง 12 รัฐของสหรัฐอเมริกานั้น ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย,  
คอนเนตทิคัต, เมน, แมสซาชูเซตส์, มินนิโซตา, นิวเจอร์ซีย์, โอเรกอน, โรดส์เกาะ, เทนเนสซี, 
เวอร์มอนต์, วอชิงตัน และวิสคอนซิน  
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สำหรับเหตุแห่งการลาคลอดประการแรกคือทุพพลภาพจากการตั้งครรภ์และการคลอด
บุตร กฎหมาย California's Fair Employment and Housing Act 1959 165 กำหนดให้สิทธิลา
คลอดแก่ลูกจ้างมารดาเป็นระยะเวลามากกว่า Family and Medical Leave Act 1993 ซึ่งเป็น
กฎหมายกลางของสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ลูกจ้างมารดามีสิทธิลาคลอดบุตรนอกเหนือจาก
ระยะเวลาปกติ 12 สัปดาห์เพ่ิมขึ้นอีก 4 เดือน ในกรณีที่ลูกจ้างมารดาประสบภาวะทุพพลภาพจาก
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร  

ส่วนเหตุแห่งการลาคลอดประการที่สองคือการลาเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีทางครอบครัว 
นอกเหนือจากกฎหมายต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น กฎหมายของแคลิฟอร์เนีย California 
Government Code มาตรา 12945.2 ยังได้กำหนดเงื่อนไขที่บุคคลอาจลางานเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดี
ทางครอบครัวได้อีกเหตุหนึ่งเป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยถูกระบุไว้ในกฎหมายชื่อว่า California Family 
Rights Act (CFRA) หรือที่รู้จักในชื่อ Moore-Brown-Roberti Family Rights Act  

1) การลาเนื่องจากทุพพลภาพจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร (Pregnancy 
Disability Leave) กฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือ California Government Code ได้
กล่าวถึงสิทธิการลาคลอดของลูกจ้างซึ่งพิการจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตรสอดแทรกไว้ในเรื่อง
หลักการจ้างงานที่เป็นธรรม เงื่อนไขการเข้ารับพิจารณาเพ่ือได้รับสิทธิลาคลอดบุตรตามเหตุแห่งการ
ลาคลอดประการแรก มีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้  

ประการแรก เงื่อนไขเก่ียวกับลูกจ้าง กฎหมาย California Government Code 
บทที่ 6 ว่าด้วยเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ หัวข้อที่ 1 ว่าด้วยการปฏิบัติทางการจ้างงานที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย มาตรา 12945166 ได้กล่าวถึงลักษณะของลูกจ้างผู้ที่มีสิทธิได้รับการเข้าพิจารณา 
เพ่ือได้รับสิทธิลาคลอดบุตรตามเหตุแห่งการลาคลอดประการแรก ดังนี้  

(1) ลูกจ้างต้องเป็นมารดา  
(2) ลูกจ้างต้องทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์และการคลอด

บุตร คำว่า ทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร หรือภาวะทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถทำงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานที่สำคัญในงาน

 
165 The California Fair Employment and Housing Act of 1959, codified as 

Government Code Section 12900 - 12996, is a California statute used to fight sexual 
harassment and other forms of unlawful discrimination in employment and housing, 
which was passed on September 18, 1959. 

166 California Government Code, Retrieved March 15, 2021 from 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/home. 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/home.xhtml
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ได้167 ประมวลกฎหมายว่าด้วยกฎเกณฑ์ของมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย หรือ  California Code of 
Regulations บทที่ 5 ว่าด้วยการจ้างงาน หัวข้อที่ 6 ว่าด้วยการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์ มาตรา 11035(f)168 กำหนดว่า ตามความเห็นของแพทย์ มารดาที่ทุพพลภาพ
นั้น การทุพพลภาพจะต้องเป็นผลจากการตั้งครรภ์ คือ หญิงผู้นั้นประสบปัญหาทางสภาวะร่างกาย
และจิตใจขั้นรุนแรงกระทบต่อการทำงานจนไม่สามารถแสดงศักยภาพในการทำงานที่ตนได้รับผิดชอบ
ได้อย่างเต็มที่ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาก็เป็นหนึ่งในปัญหาด้านจิตใจที่จัดอยู่ในกลุ่มอาการ
ทุพพลภาพเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานได้รุนแรง
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้  ยังรวมไปถึงกลุ่มมารดาที่ประสบปัญหาทางสภาวะร่างกาย เช่น 
ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ในระหว่างการตั้งครรภ์อีกด้วย  

ประการที่สอง เงื่อนไขเกี่ยวกับนายจ้าง กฎหมาย California Government 
Code มาตรา 12926(d)169 ได้กล่าวถึงลักษณะของนายจ้างที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการที่จะให้
สิทธิลูกจ้างมารดาลาคลอดบุตรตามเหตุแห่งการลาคลอดประการแรก ดังนี้  

(1) นายจ้าง หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ประกอบธุรกิจและมีการจ้างงาน
ลูกจ้างเป็นประจำตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือบุคคลใด ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนายจ้างไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมของรัฐ  

(2) นายจ้าง ไม่รวมถึง สมาคมหรือ บริษัท หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์การเกี่ยวข้องกับศาสนา หรือองค์กรการกุศลทางศาสนาซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยไม่มี
วัตถุประสงค์แสวงหาผลกำไรส่วนตัว 

ประการที่สาม เงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการจ้างงาน กฎหมาย California Code 
of Regulations บทที่ 5 ว่าด้วยการจ้างงาน หัวข้อที่ 6 ว่าด้วยการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์ มาตรา 11037170 ได้กล่าวถึงลักษณะของการจ้างงานลูกจ้างที่นายจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายในการให้สิทธิลูกจ้างมารดาลาคลอดบุตรตามเหตุแห่งการลาคลอดประการแรก 
ดังนี้ 

 
 

 
167 Cal. Gov. Code Section 12945(a). 
168 Cal. Code of Regs., tit. 2, Section 11037(f). 
169 Cal. Gov. Code, Section 12926(d). 
170 Cal. Code of Regs., tit. 2, Section 11037. 



 83 

(1) ไม่มีการแบ่งแยกประเภทการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือ
งานเป็นกะ 

(2) ไม่มีข้อกำหนดระยะเวลาในการทำงานขั้นต่ำก่อนที่ลูกจ้างจะได้รับ
ความทุพพลภาพจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร  

(3) หากเข้าเงื่อนไขตาม (1) หรือ (2) ถือเป็นลักษณะการจ้างงานที่
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพ่ือได้รับสิทธิการลาเนื่องจากทุพพลภาพจากการตั้งครรภ์และการ
คลอดบุตร  

ทั้งนี้ จากที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิของลูกจ้างมารดาสามารถลาคลอดบุตรตามเหตุ
แห่งการลาคลอดประการแรก กล่าวคือ การลาเนื่องจากทุพพลภาพจากการตั้งครรภ์ และการคลอด
บุตร กฎหมาย California Government Code มาตรา 12945(a) (1) กำหนดว่า ลูกจ้างมารดา
สามารถใช้สิทธิลาคลอดด้วยสาเหตุนี้ได้มากที่สุดไม่เกิน 4 เดือนต่อการตั้งครรภ์หนึ่งครั้ง171 

2) การลาเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีทางครอบครัว (Family and Bonding Leave) 
กฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือ California Government Code มาตรา 12945.2 ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของกฎหมายในการส่งเสริมให้ลูกจ้างที่กำลังมีบุตรเพ่ิงคลอดใหม่สามารถลาหยุดเพ่ือไป
ทำหน้าที่ของตนในการสร้างสัมพันธภาพอันดีทางครอบครัวต่อบุตร เงื่อนไขการเข้ารับพิจารณาเพ่ือ
ได้รับสิทธิลาคลอดบุตรตามเหตุแห่งการลาคลอดประการที่สอง มีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้ 

ประการแรก เงื่อนไขเกี่ยวกับลูกจ้าง California Family Rights Act ภายใต้ 
กฎหมาย California Government Code มาตรา 12945.2172 และกฎหมาย California Code of 
Regulations บทที่ 5 ว่าด้วยการจ้างงาน หัวข้อที่ 11 ว่าด้วยพระราชบัญญัติสิทธิในครอบครัวของ
ลูกจ้างในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 11087(f) (1)173 ได้กล่าวถึงคำจำกัดความลักษณะของลูกจ้างผู้ที่
มีสิทธิได้รับการเข้าพิจารณาเพื่อได้รับสิทธิลาคลอดบุตรตามเหตุแห่งการลาคลอดประการที่สอง ดังนี้  

(1) ลูกจ้างทั้งหญิงและชาย 
(2) ลูกจ้างที่ทำงานประจำหรือทำงานเป็นกะ 
(3) ลูกจ้างต้องทำงานให้นายจ้างมานานกว่า 12 เดือน หรือคำนวณ

เป็นชั่วโมงการทำงานคิดเป็นจำนวนอย่างน้อย 1,250 ชั่วโมงในช่วง 12 เดือนก่อนที่จะใช้สิทธิ 
ขอลาประเภทนี้ 

 
171 Cal. Gov. Code, Section 12945(a)(1). 
172 Cal. Gov. Code, Section 12945.2 
173 Cal. Code of Regs., tit. 2, Section 11087(f)  
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ประการที่สอง เงื่อนไขเกี่ยวกับนายจ้าง California Family Rights Act ภายใต้
กฎหมาย California Government Code มาตรา 12945.2 ได้กล่าวถึงลักษณะของนายจ้างที่
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการให้สิทธิลูกจ้างมารดาลาคลอดบุตรตามเหตุแห่งการลาคลอดประการ
ที่สอง ดังนี้  

(1) นายจ้าง หมายถึง บุคคลใดที่จ้างงานลูกจ้างจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้น
ไป174 

(2) นายจ้าง หมายรวมถึง หน่วยงานรัฐและหน่วยย่อยทางการเมืองได ้
ประการที่สาม เงื่อนไขเกี่ยวกับเหตุผลของการลา California Family Rights 

Act ภายใต้กฎหมาย California Government Code มาตรา 12945.2 (b)(4)175 ได้กล่าวถึงเหตุผล
ของการลาว่าลูกจ้างผู้มีสิทธิลานั้นจะใช้สิทธิลาเพ่ือทำการใด หากเข้าเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
จึงจะมีสิทธิลาคลอดบุตรตามเหตุแห่งการลาคลอดประการที่สอง  

(1) มบีุตรเพ่ิงคลอดใหม ่
(2) มีเด็กอยู่ในการรับเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นบุตรบุญธรรมหรือรับอุปการะ

เลี้ยงดู 
(3) เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพที่ร้ายแรงของตัวลูกจ้างเอง ซึ่งทำให้ลูกจ้าง 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบได้ 
(4) เพ่ือการดูแลสมาชิกในครอบครัวของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นบุตร บิดา

มารดา ตายาย คู่สมรสของลูกจ้างที่มีภาวะสุขภาพร้ายแรง คำว่า ภาวะสุขภาพร้ายแรง กฎหมาย 
California Code of Regulations บทที่ 5 ว่าด้วยการจ้างงาน หัวข้อที่ 11 ว่าด้วยพระราชบัญญัติ
สิทธิในครอบครัวของลูกจ้างในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 11087(u)176 กำหนดว่า หมายถึง  
ความเจ็บป่วยการบาดเจ็บ ซึ่งไม่จำกัดเพียงแต่การบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการที่สภาพ
ร่างกายหรือจิตใจของลูกจ้างหรือสมาชิกในครอบครัวของลูกจ้างต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเช่นการ
ดูแลผู้ป่วยในที่ต้องมกีารรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 
174 ในปี 2020 มีการอนุมัติร่างกฎหมายของวุฒิสภาหมายเลข 1382 (Senate Bill No. 1383) 

ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ California Family Rights Act ภายใต้กฎหมาย California 
Government Code ประเด็นสำคัญของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากเดิมคือ ยกเลิกเรื่อง
การจำกัดระยะทางพ้ืนที่การทำงานของลูกจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2564 

175 Cal. Gov. Code, Section 12945.2.(b)(4)  
176 Cal. Code of Regs., tit. 2, Section 11087(u)  
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ทั้งนี้ จากที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิของลูกจ้างมารดาสามารถลาคลอดบุตรตามเหตุ
แห่งการลาคลอดประการที่สอง กล่าวคือ การลาเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีทางครอบครัว  California 
Family Rights Act ภายใต้กฎหมาย California Government Code มาตรา 12945.2 กำหนดว่า 
ลูกจ้างมารดาสามารถใช้สิทธิลาคลอดด้วยสาเหตุการลาประเภทนี้ไดน้านถึง 12 สัปดาห์ 

เมื่อศึกษาข้อกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เกี่ยวกับการ
กำหนดสิทธิวันลาคลอดบุตรแล้วนั้น นำมาสู่การพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ได้ดังนี้ 

ข้อดี คือ มีการขยายสิทธิวันลาคลอดในกรณีที่มารดามีปัญหาทุพพลภาพทางด้าน
ร่างกายและจิตใจเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ไว้ชัดเจน และมีการขยายสิทธิวันลาคลอดในกรณีสร้าง
สัมพันธ์อันดีทางครอบครัว แสดงให้เห็นว่า มีการตระหนักถึงความปลอดภัยของมารดาและบุตรที่เพ่ิง
คลอดใหม่ และตระหนักถึงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความรักใคร่ผูกพันกันภายใน
ครอบครัว  

ข้อเสีย คือ เมื่อเทียบกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาและการ
คลอดบุตร ค.ศ. 2000 ที่กำหนดสิทธิลาคลอดบุตรสำหรับลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ขั้นต่ำไว้ว่าต้องได้รับ
สิทธิลาคลอดบุตรไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์แล้วนั้น สิทธิลาคลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์เป็นระยะเวลาที่
อยู่ในระดับน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของอนุสัญญาฉบับนี้ 

3.2.3.2 ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด 
เมื่อกล่าวถึงเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด โดยทั่ว ไปประเทศสหรัฐอเมริกา  

มีกฎหมาย The Family and Medical Leave Act ซึ่ งถู กระบุ ในกฎหมาย  The Fair Labor 
Standards Act 1938 บัญญัติคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิการลาประเภทต่าง ๆ ของการจ้างแรงงานทั่วไป  
ไม่ว่าจะเป็นการลาคลอดบุตร การลาเพ่ือดูแลสมาชิกในครอบครัว หรือการลากรณีลูกจ้างไม่สามารถ
ทํางานได้เนื่องจากเจ็บป่วย โดยไม่ได้มีการกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างใน
ระหว่างวันลาเกี่ยวกับการคลอดบุตรแต่อย่างใด ดังนั้น ลูกจ้างมีสิทธิลาได้แต่จะไม่ได้รับค่าตอบแทน 
เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีเพียงบางรัฐเท่านั้นที่มีนโยบายการจ่ายค่าจ้างตอบแทนแก่ลูกจ้างใน
ระหว่างที่ลาคลอดบุตร อาทิเช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐนิวเจอร์ซีย์ และรัฐโรดไอแลนด์ ต่างก็มีระบบการ
ให้ค่าจ้างประเภทดังกล่าวที่สนับสนุนโดยรัฐ177 

ในเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด จะเห็นว่า รัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกายังไม่มีการ
คุ้มครองลูกจ้างในเรื่องนี้ แต่ในขณะเดียวกันมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีกฎหมายที่กล่าวถึงเรื่องค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างในช่วงวันลาคลอด และเป็นรัฐบุกเบิกในสหรัฐอเมริกาที่มีการ

 
177 ทรัมป์จะทำให้เกิดนโยบาย "จ่ายค่าจ้างช่วงลาคลอด" ได้หรือไม่?, ค้นวันที่ 10 เมษายน 

2564 จาก https://www.bbc.com/thai/international-40064692. 



 86 

กล่าวถึงการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างซึ่งปรากฏอยู่ในโครงการ California State Disability 
Insurance (SDI) เดิมทีจะเห็นว่า Family and Medical Leave Act 1993 กฎหมายกลางของ
สหรัฐอเมริกาแม้จะให้สิทธิลูกจ้างที่เข้าเงื่อนไขใช้สิทธิการลาได้ถึง 12 สัปดาห์ก็ตาม แต่ยังไม่มีการ
กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ลูกจ้างในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ประเด็นเรื่องการสูญเสีย
รายได้ในช่วงเวลาระหว่างนั้นจึงเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงจากเหล่าลูกจ้างมากมาย178 

สำหรับโครงการ California State Disability Insurance ริเริ่มขึ้นจากการที่มลรัฐ
แคลิฟอร์เนียได้เสนอกฎหมาย Paid Family Leave อันกล่าวถึงการช่วยเหลือและคุ้มครองลูกจ้างที่มี
ครอบครัว กฎหมายได้ผ่านกระบวนการทางสภาและประกาศบังคับใช้ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 
2545 ประเด็นดังกล่าวมีข้อถกเถียงต่อสู้เกิดขึ้นในปีการเลือกตั้ง โดยได้รับความร่วมมือที่ช่วยผลักดัน
นำมาสู่การออกกฎหมายฉบับนี้จากทั้งทางด้านอำนาจทางการเมือง ทรัพยากร การจัดระเบียบ การ
สร้างฉันทามติ ความขัดแย้ง และการประนีประนอม179 โครงการดังกล่าวได้ขยายความคุ้มครองไปถึง
เงินค่าชดเชยกรณีว่างงานหรือไม่สามารถทํางานได้ ซึ่งลูกจ้างผู้ที่ลาคลอดหรือลางานอ่ืนใดในลักษณะ
การลาเพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีทางครอบครัว (Family and Bonding Leave) สามารถขอรับเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐแคลิฟอร์เนียได้เท่ากับร้อยละ 55 ของเงินได้ที่บุคคลนั้นเคยได้รับ180  

เงื่อนไขการได้รับเงินค่าตอบแทนข้างต้น กรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาหรือการไม่สามารถ
ทํางานได้ มีรายละเอียดดังนี้  

(1) ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนฝ่ายเดียวเท่านั้น 
(2) ลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน Paid Family Leave Insurance 

Program และกองทุน The State Disability Insurance (SDI) Program ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
โดยจะต้องจ่ายเงินจำนวนอย่างน้อย 300 ดอลลาร์สหรัฐ เข้ากองทุน State Disability Insurance 
(SDI) ในช่วงเวลาประมาณ 5-18 เดือน ก่อนวันที่ลูกจ้างจะเริ่มต้นอ้างสิทธินี้ได้181 

(3) ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 สัปดาห์จนถึง 12 เดือน  

 
178 R. Huang, M. Yang , Paid maternity leave and breastfeeding practice before 

and after California’s implementation of the nation’s first paid family leave program, 
Economics and Human Biology 16 (2015): 45–59. 

179 Ibid, pp. 45–59. 
180 สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด, 

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําฐานข้อมูลสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน, 2557. 

181 Unemp. Ins. Code, Section 2655, subd. (e) 
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(4) สิทธิประโยชน์ประเภทนี้คิดเป็นเงินได้ประมาณ 194.91 ถึง 1,299.43 
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อสัปดาห์182 

(5) การใช้สิทธิลาและได้ค่าตอบแทนนั้น รวมถึงการลาคลอดบุตรเนื่องจากทุพพล
ภาพจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรด้วย แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น (California 
Pregnancy Disability Leave)  

นอกจากนี้ กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียยังให้ความคุ้มครองเรื่องค่าตอบแทน
ประเภทหลักประกันความทุพพลภาพแก่ลูกจ้างเนื่องจากการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ เป็นการประกันในระยะ
สั้นโดยจ่ายเป็นเงินส่วนหนึ่งของค่าจ้างลูกจ้างตามปกติในระหว่างที่ลูกจ้างอยู่ในช่วงทุพพลภาพ
เนื่องจากการตั้งครรภ์รวมถึงการคลอดบุตร ในปี 2020 สิทธิประโยชน์ประเภทนี้คิดเป็นเงินได้
ประมาณ 194.91 ถึง 1,299.43 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อสัปดาห์ ซึ่งลูกจ้างผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือใน
ส่วนนี้จะต้องจ่ายเงินจำนวนอย่างน้อย 300 ดอลลาร์สหรัฐ เข้ากองทุน State Disability Insurance 
(SDI) ในช่วงเวลาประมาณ 5 ถึง 18 เดือน ก่อนวันที่ลูกจ้างจะเริ่มต้นอ้างสิทธินี้ได้ ทั้งนี้ ใช้เฉพาะ
กรณีท่ีลูกจ้างมีความทุพพลภาพในระยะสั้น ๆ เนื่องจากการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตรเท่านั้น183  

เมื่อศึกษาข้อกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เกี่ยวกับการ
กำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดแล้วนั้น นำมาสู่การพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ได้
ดังนี้ 

ข้อดี คือ มีการกำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดสำหรับกรณีต่าง นอกเหนือจากการ
ลาคลอดบุตรธรรมดาแยกไว้ชัดเจน ทั้งการลาเพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีทางครอบครัว ซึ่งกำหนดให้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 55 ของเงินได้ที่บุคคลนั้นเคยได้รับ จะเห็นได้ว่า กรณีเป็นประโยชน์
แก่ลูกจ้างทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงผู้เป็นมารดาก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้ทั้งสิ้น 
นอกจากนี้ มีระบบประกันเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้างมารดาซึ่งอยู่ในช่วงทุพพลภาพ เนื่องจากการ
ตั้งครรภ์รวมถึงการคลอดบุตรในระยะสั้น ๆ โดยจ่ายเป็นเงินส่วนหนึ่งของค่าจ้างลูกจ้างตามปกติใน
ช่วงเวลาดังกล่าว  

ข้อเสีย คือ เมื่อเทียบกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาและการคลอด
บุตร ค.ศ. 2000 ที่กำหนดสิทธิประโยชน์รูปแบบตัวเงินสำหรับลูกจ้างมารดาที่ลาคลอดบุตรไว้ ไม่ว่า
จะเป็นระยะตั้งครรภ์ ระยะก่อนคลอด หรือระยะหลังคลอด จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
รายได้ปกติของลูกจ้างมารดาแล้วนั้น สิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 55 ของเงินได้ที่บุคคลนั้น

 
182 Unemp. Ins. Code, Section 2655, subd. (e) 
183 Unemp. Ins. Code, Section 2655, subd. (e) 
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เคยได้รับ เป็นระยะเวลาที่อยู่ในระดับน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของอนุสัญญาฉบับนี้ อาจไม่เพียงพอ
สำหรับการดำรงชีวิตของมารดาและบุตรให้มีสุขภาพท่ีดีได้อย่างที่ควรจะเป็น  

3.2.3.3 สิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา  
ในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายกลางคือ Fair Labor Standards Act 1938 ซึ่งกล่าวถึง

เรื่องการพยาบาลมารดาในช่วงเวลาพัก ในบทบัญญัติมาตรา 7(r)184 เป็นการกำหนดโดยทั่วไปว่า
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมารดาซึ่งอยู่ในระยะให้นมบุตรมีสิทธิได้รับช่วงเวลาพักที่เหมาะสมในการให้
นมบุตรเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันที่เด็กเกิด และต้องจัดให้มีสถานที่ให้นมบุตรแก่ลูกจ้าง185 
รายละเอียดปรากฏดังนี้  

1) การจัดหาระยะเวลาพักที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างมารดาในการให้นมบุตรนั้น 
นายจ้างจะต้องจัดหาเวลาพักที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างมารดาในการให้นมบุตรที่เพ่ิงคลอดในช่วงขวบ
ปีแรก ทุกเมื่อที่ลูกจ้างคนดังกล่าวจำเป็นต้องให้นมแก่บุตร และ 

2) การจัดให้มีสถานที่ให้นมบุตรแก่ลูกจ้างนั้น ต้องจัดสถานที่ที่ไม่ใช่ห้องน้ำแก่
ลูกจ้างเพ่ือให้ได้รับความสะดวกสบาย อยู่ในที่ลับตาจากเพ่ือนร่วมงาน และมีความปลอดภัย 

3) นายจ้างไม่ต้องให้ลูกจ้างทำงานชดเชยแทนช่วงเวลาที่พักจากการทำงาน 
เพ่ือไปให้นมบุตร  

4) กรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการจำนวนน้อยกว่า 50 คน 
ไม่อยู่ในบังคับภายใต้ข้อกำหนดนี้  

5) หากข้อกำหนดดังกล่าวมาข้างต้น ทำให้นายจ้างได้รับความเดือดร้อนเรื่อง
ค่าใช้จ่ายเกิดความยากลำบากเกินควร อาจไม่อยู่ในบังคับภายใต้ข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ การประเมินความ
ยากลำบากเกินควร ต้องพิจารณาปัจจัยทางการเงินหรือโครงสร้างธุรกิจของนายจ้าง 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าในสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิในการพักให้นม
ระหว่างวันของมารดาลูกจ้างว่าเป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรถูกมองข้าม มีการออกเป็นกฎหมายกลางที่
ใช้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่นายจ้างจำเป็นต้องจัดหาแก่ลูกจ้าง ซึ่งในรัฐต่าง ๆ อาจนำหลักการนี้  
มาบังคับใช้ในทางการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ 

ในช่วงระยะเวลาสองถึงสามปีที่ผ่านมา มีกระแสการรณรงค์เรื่องการให้นมบุตรเป็น
นโยบายที่ทางภาครัฐบาลรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามผลักดันอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น

 
184 Break Time for Nursing Mothers, Retrieved March 20, 2021 from 

https://www.dol.gov/agencies/whd/nursing-mothers 
185 U.S. Department of Labor, Retrieved March 20, 2021 from 

https://www.dol.gov/agencies/whd/nursing-mothers/law 

https://www.dol.gov/agencies/whd/nursing-mothers/law
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นโยบายนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก หรือแม้แต่การรณรงค์จาก UNICEF ให้มารดาควรให้
นมแม่แก่บุตรจนถึงอายุ 2 ขวบ หรือนานกว่านั้น เป็นต้น ซึ่งการรณรงค์รวมถึงนโยบายต่างๆ นั้น
มุ่งเน้นการเชิญชวนให้แม่ให้นมบุตรมากขึ้นและนานขึ้น แต่ไม่ได้มีการสนับสนุนในทางกฎหมาย186  

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งชื่อว่า The Affordable Care Act 2010 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ได้มีการรวบรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้นมบุตรของลูกจ้างมารดาในสถานที่ทำงานไว้ใน
บทบัญญัติมาตรา 4207 โดยเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมจากกฎหมาย Fair Labor Standards Act 1938 
มาตรา 7 ที่คุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานในบริษัทที่มีรายได้ประจำปีรวมเกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ลูกจ้างทำงานให้กับสถานบริการด้านสุขภาพ โรงเรียน ทั้งยังหมายรวมถึงลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
การแก้ไขนี้มีผลเมื่อลงนาม วันที่ 23 มีนาคม 2553187 รายละเอียดปรากฏดังนี้  

ประการแรก นายจ้างบุคคลผู้ตกอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ มีหน้าที่ต้องจัดหาเวลาพักที่
เหมาะสมและสถานที่ส่วนตัวนอกเหนือจากห้องน้ำ เพ่ือให้มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใช้เครื่องปั๊ม
น้ำนมเพ่ือปั๊มน้ำนมในระหว่างวันทำงาน หลังคลอดอย่างน้อย 1 ปี  เว้นแต่กรณี นายจ้างที่มีลูกจ้าง
น้อยกว่า 50 คนสามารถยื่นขอพิจารณายกเว้นการปฏิบัติได้ หากพิสูจน์ได้ว่าการจัดหาที่พักเหล่านี้
ก่อให้เกิดความยากลำบากเกินควร188  

หากศึกษาไปถึงเรื่องเจตนารมณ์ของการออกกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการเลี้ยงดูลูกด้วย
นมแม่ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนั้น จะเห็นว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์
เป็นอย่างมากสำหรับทั้งทารกและมารดา ทารกที่กินนมแม่มีผลสุขภาพที่ดีขึ้น ได้แก่ ลดปัญหาการติด
เชื้อทางเดินหายใจและทางเดินอาหารของทารก อาการเสียชีวิตกะทันหันของทารก โรคภูมิแพ้รวมถึง
โรคหอบหืด โรคอ้วน โรคเบาหวาน และสภาวะอ่ืน ๆ189 นอกจากนี้แล้ว ภายหลังจากที่หญิงผู้เป็น
มารดาได้คลอดบุตร ในระยะหลังคลอดมารดาที่ให้นมบุตรมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 
โรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ มะเร็งเต้านมและรังไข่ลดลง190 Eidelman ได้ศึกษาแล้วพบว่า

 
186 กรุงเทพธุรกิจ, มองสิทธิแม่ลูกอ่อนของไทยผ่านกฎหมายใหม่แคลิฟอร์เนีย, ค้นวันที่ 25 

พฤษภาคม 2563 จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862462 
187 Kozhimannil K.B. et al., “Access to Workplace Accommodations to Support 

Breastfeeding after Passage of the Affordable Care Act,” Women's Health Issues 26  
(2016): 7. 

188 The Fair Labor Standards Act of 1938, Section 7. 
189 Kozhimannil K.B. et al., op. cit., pp. 6–13. 
190 Ibid, pp. 6–13. 
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การที่มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมเพียงอย่างเดียว และให้นมบุตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ 
สัมพันธ์กับประโยชน์ต่อสุขภาพของมารดาในระยะหลังคลอดให้ดีขึ้นได้191 

สำหรับในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นอีกหนึ่งมลรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสำคัญแก่
ลูกจ้างมารดาที่กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงเวลาคลอดบุตร เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมมาตรฐาน
ในเรื่องกฎหมายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ผลักดันให้มีมาตรการให้นายจ้างกำหนดพ้ืนที่ให้นม
บุตรสำหรับมารดาลูกจ้าง และการกำหนดระยะเวลาพักสำหรับมารดาลูกจ้างที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร 
มลรัฐแคลิฟอร์เนียมีมาตรการทางกฎหมายซึ่งกล่าวถึงมาตรฐานการคุ้มครองแม่ท่ีให้นมบุตรเพ่ิมเติมไว้
ใน California Code of Regulations ว่าด้วยหมวดที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย หรือ California Labor Code มาตรา 1030 ถึงมาตรา 1034 รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

ประการแรก บุคคลผู้ตกอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้  มีหน้าที่ต้องจัดหาเวลาพัก 
ในระยะที่เหมาะสมเพ่ือรองรับลูกจ้างที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรสำหรับทุกเมื่อในกรณีที่ เด็กทารก
ต้องการนม  

1) นายจ้างในมลรัฐแคลิฟอร์เนียทุกคน หมายรวมถึงหน่วยงานรัฐและหน่วยงาน
ทางการเมืองใด ๆ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

2) เว้นแต่ นายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนน้อยกว่า 50 คน อาจได้รับการยกเว้นจาก
ข้อกำหนดในส่วนนี้ หากนายจ้างแสดงให้เห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงิน 
ข้อกำหนดนี้จะทำให้นายจ้างเกิดความยากลำบากเกินควร ทำให้นายจ้างมีปัญหาหรือค่าใช้จ่าย 
อย่างมีนัยสำคัญ ลักษณะหรือโครงสร้างของธุรกิจของนายจ้าง กล่าวคือ นายจ้างต้องแสดงให้เห็นว่า 
ข้อกำหนดในการจัดให้ลูกจ้างใช้ห้องหรือสถานที่ อ่ืนนอกเหนือจากห้องน้ำ ในการให้นมบุตร  
นายจ้างจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดหาห้องหรือสถานที่อ่ืนนอกเหนือจากห้องน้ำ  
และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ทำงานของลูกจ้างเพ่ือให้ลูกจ้างสามารถได้ให้นมบุตรในที่ส่วนตัวได้ 
จะทำให้เกิดความลำบากเกินควร  

ประการที่สอง หน้าที่ของนายจ้างที่ต้องกำหนดพ้ืนที่ให้นมบุตรสำหรับมารดาลูกจ้าง 
และจัดหาเวลาพักในระยะที่เหมาะสมเพื่อรองรับมารดาลูกจ้างที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร  

1) ต้องจัดหาพ้ืนที่ส่วนตัวให้ปั๊มนม สามารถปั๊มนมในเวลางานได้เป็นการส่วนตัว 
ซ่ึงพ้ืนที่ส่วนตัวอาจรวมถึง ห้องหรือสถานที่ทีลู่กจ้างทำงานตามปกตกิ็ได้  

2) ต้องจัดให้มีการเข้าถึงอ่างที่มีน้ำไหลและตู้เย็น ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดเก็บ
น้ำนมในบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ทำงานของลูกจ้าง หากไม่สามารถจัดหาตู้เย็นได้ นายจ้างอาจจัดหา

 
191 Ibid, pp. 6–13. 
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อุปกรณ์ทำความเย็นอ่ืนที่เหมาะสำหรับเก็บนมที่นายจ้างสามารถจัดหาให้ได้ เช่น เครื่องทำความเย็น 
เป็นต้น  

3) นายจ้างอาจกำหนดสถานที่ให้นมบุตรเป็นแบบชั่วคราวได้ในกรณีที่มีข้อจำกัด
ด้านทรัพยากรทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดด้านพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ชั่วคราวจะต้องไม่เป็นพ้ืนที่
ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ตามข้อกำหนดประการที่สามว่าด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะพ้ืนที่ให้นมบุตร 
ดังที่จะกล่าวต่อไป 

4) นายจ้างในอาคารที่มีผู้เช่าหลายคนหรือสถานที่ทำงานหลายคน หากเป็นกรณี
ทีน่ายจ้างไม่สามารถจัดหาสถานที่ให้นมบุตรภายในพ้ืนที่ทำงานของนายจ้างเองได้ ให้นายจ้างจัดให้มี
พ้ืนที่ที่ใช้ร่วมกันหลายคนภายในอาคารหรือสถานที่ทำงาน  

5) นายจ้างไม่จำเป็นต้องให้ระยะเวลาพักตามเงื่อนไขในส่วนนี้ หากการกระทำ
เช่นนั้นจะเป็นอุปสรรคและขัดขวางการดำเนินงานของนายจ้างอย่างร้ายแรง 

ประการที่สาม ลักษณะพ้ืนทีใ่ห้นมบุตรสำหรับลูกจ้างมารดา 
1) พ้ืนที่อำนวยความสะดวกในการปั๊มนมนั้น จะต้องเป็นห้องหรือสถานที่ให้นม

บุตรต้องไม่ใช่ห้องน้ำ และจะต้องอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ทำงานของลูกจ้าง เป็นที่ลับสายตา ให้ความเป็น
ส่วนตัว และปลอดการรบกวนใด ๆ ในขณะที่ลูกจ้างกำลังใช้พ้ืนที่ปั๊มนม ห้องหรือสถานที่ให้นมบุตร
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดดังต่อไปนี้  

ก) ปลอดภัย สะอาด ปราศจากวัตถุอันตราย 
ข) มีพ้ืนผิวสำหรับวางปั๊มนมและของใช้ส่วนตัว  
ค) มีที่สำหรับนั่ง  
ง) มีไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางเลือกอย่างอ่ืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสายไฟต่อ

หรือสถานีชาร์จที่จำเป็นในการใช้งานเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ 
2) ในกรณีที่ใช้ห้องอเนกประสงค์สำหรับการให้นมบุตรนอกเหนือจากการใช้งาน

อ่ืน ๆ วัตถุประสงค์ของการใช้ห้องอเนกประสงค์สำหรับให้นมบุตรจะมีความสำคัญเหนือกว่าการใช้
สำหรับงานอ่ืน ๆ เฉพาะในช่วงเวลาที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้นมบุตรเท่านั้น 

 เมื่อศึกษาข้อกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เกี่ยวกับการ
กำหนดสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดาแล้วนั้น นำมาสู่การพิจารณาและเปรียบเทียบข้อดี
และข้อเสีย ได้ดังนี้ 

ข้อดี คือ กฎหมายกลางของประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวถึงระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด 
ในการให้นมบุตรสำหรับลูกจ้างมารดาไว้ชัดเจน กล่าวคือกำหนดสิทธิพักดังกล่ าวนั้นมีอยู่เป็น
ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่เด็กเกิด สำหรับในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีกฎหมายกล่าวถึงมาตรฐานการ
คุ้มครองแม่ที่ให้นมบุตรเพ่ิมเติมไว้ในประเด็นเรื่องการกำหนดพ้ืนที่ให้นมบุตรแก่ลูกจ้างมารดา เป็น
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การกำหนดหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องจัดหาให้แก่ลูกจ้างมารดา แนวทางการจัดสถานที่สำหรับลูกจ้าง
มารดาในการให้นมบุตรไว้ในกฎหมายอย่างละเอียดชัดเจน  

ข้อเสีย คือ ทั้งกฎหมายกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียไม่มีการกำหนดช่วงเวลาพักให้นมบุตรในแต่วันหรือในแต่ละสัปดาห์เอาไว้ จึงเห็นได้ว่า 
ช่วงเวลาพักให้นมบุตรของลูกจ้างมารดาอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของนายจ้าง 

 

3.3 กฎหมายไทย 

3.3.1 ความคุ้มครองสิทธิมารดาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ความคุ้มครองสิทธิของมารดาตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอดปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2560 ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และ 2550 ไม่เคยกล่าวถึง
ประเด็นเรื่องนี้มาก่อน ประเด็นดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งใหม่ท่ีเพ่ิงถูกเขียนขึ้นให้ชัดเจน192 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สิทธิของ
มารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่
กฎหมายบัญญัติ  พิจารณาบทบัญญัติข้างต้น เป็นการกำหนดให้ความคุ้มครองแก่มารดา  
กรอบการตีความในส่วนขอบเขตของบุคคลผู้อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามบทบัญญัตินี้สามารถตีความ
ให้หมายถึงหญิงทุกคนที่ดำรงบทบาทมารดา กล่าวคือ หญิงที่อยู่ในช่วงกำลังตั้งครรภ์ในช่วงเวลาก่อน
คลอดไปจนถึงภายหลังการคลอดได้  

การตีความอย่างกว้างของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว เห็นได้ว่า 
กฎหมายกำหนดให้มารดาทุกคนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปกว่าหญิงทั่วไป เนื่องจากช่วงเวลาก่อนคลอดเก้าเดือนเป็นช่วงที่สภาพร่างกายและจิตใจ
ของมารดาอยู่ในภาวะเปลี่ยนแปลง มารดาผู้ทำหน้าที่ตั้งครรภ์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน
ระหว่างการตั้งครรภ์มากมาย อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะและการทำงานของระบบต่าง ๆ 
ในร่างกายมารดา การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของมารดาทำให้มารดามีภาวะ 
ตึงเครียด หงุดหงิดง่าย หรือประสบภาวะซึมเศร้าได้ซ่ึงเป็นเรื่องยากท่ีจะควบคุม 

ส่วนช่วงเวลาหลังคลอดเป็นช่วงที่มารดาต้องการพักฟ้ืนและเลี้ยงดูบุตร มารดามีความจำเป็น
อย่างยิ่งในการได้รับสิทธิในการลาคลอดเพ่ือใช้เวลาช่วงวันลาคลอดพักฟ้ืนร่างกายให้กลับสู่ภาวะ

 
192 สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: สิทธิทางสาธารณสุข เพิ่มสิทธิมารดา คำว่า "สิทธิเสมอกัน" 

หายไป, ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 จาก https://ilaw.or.th/node/4190  

https://ilaw.or.th/node/4190
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สมบูรณ์ปกติ และเพ่ือเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ต้องดำเนินชีวิตในการดำรง
บทบาทมารดาต่อไป โดยช่วงหลังคลอดนี้มารดาจำเป็นต้องเอาใจใส่ในการดูแลทารกอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
สร้างความรักใคร่และผูกพันกับทารกอย่างแน่นแฟ้น  

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีการออกกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิของมารดาเป็นการ
เฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด มีเพียงการกล่าวถึงสิทธิของลูกจ้างที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานบางกรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำงานหนัก
อย่างหนึ่งอย่างใด193 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ194 สิทธิลา
คลอดบุตร195 สิทธิขอเปลี่ยนงาน196 ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุตั้งครรภ์197 สิทธิในการได้รับค่าจ้าง

 
193 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  

ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้      
        (1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 
        (2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
        (3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม 
        (4) งานที่ทำในเรือ 
        (5) งานอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

194 มาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  
ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 
นาฬิกา ทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด  
         วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร งาน
วิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจ้างอาจให้ลูกจ้างนั้นทำงานล่วงเวลาในวัน
ทำงานได้เท่าท่ีไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์โดยได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป 

195 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน 

วรรคสอง บัญญัติว่า วันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจ
ครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย 

วรรคสาม บัญญัติว่า วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 
196 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) บัญญัติว่า ในกรณีท่ีลูกจ้าง

ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิม
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ในช่วงลาคลอด198 นอกจากนี้ ในส่วนของประเด็นเรื่องการกำหนดสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของการ
จ่ายเป็นเงินเพ่ือคุ้มครองมารดาที่ตั้งครรภ์กรณีอ่ืนนอกเหนือจากที่ลูกจ้างมารดามีสิทธิได้รับตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั้นได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายประกันสังคม  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศจะมีการเขียนในทำนองว่าเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถมีกฎหมายภายในที่มุ่ง
หมายเพ่ือคุ้มครองมารดาทุกคนในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร โดยกำหนดให้มารดามี
สิทธิได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ลักษณะการกำหนด
บทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะเปิดกว้าง ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ความเคร่งครัดในการตีความเกี่ยวกับการใช้
ดุลพินิจพิจารณาว่าความคุ้มครองอันควรให้แก่มารดานั้นควรให้ในระดับมากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ 
จึงมีผลทำให้ประเทศไทยไม่ได้มีการกำหนดว่าความคุ้มครองแก่มารดาควรมีผลบังคับเคร่งครัดมาก
เพียงใด กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า แม้ประเทศไทยจะมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรานี้ซึ่งเปิดโอกาส
อย่างกว้างขวางให้มารดาได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิตามกฎหมายในด้านต่าง ๆ เพ่ืออำนวย
ประโยชน์ให้ได้รับการดูแลชีวิต และร่างกายของมารดาให้ปลอดภัยในระหว่างมีครรภ์ การคลอดบุตร 
และการดูแลหลังคลอด แต่บทบัญญัติข้อนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะ หรือไม่ได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกฎหมายหรือบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้สิทธิแก่มารดามากกว่าที่มีอยู่
นอกเหนือจากสิทธิของลูกจ้างหญิงกรณีตั้งครรภ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่อย่างใด 
 

3.3.2 ความคุ้มครองสิทธิมารดาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน คือ กฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ 

ที่นายจ้างพึงปฏิบัติต่อลูกจ้าง เพ่ือรับรองสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานที่ลูก จ้างควรได้รับ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของ
สภาพการจ้าง สภาพการทำงาน มีหลักประกันที่มั่นคงตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการทำงาน 
และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  

 
ต่อไปได้ ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอด
ได้ และให้นายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้น 

197 มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) บัญญัติว่า ห้ามมิให้นายจ้าง
เลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ 

198 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) บัญญัติว่า ให้นายจ้างจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา 41 เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอด
ระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 



 95 

สำหรับเรื่องความคุ้มครองสิทธิมารดาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในไทยได้มีการกล่าวถึง
สิทธิของมารดาแทรกเข้าไปในหมวด 3 ว่าด้วยการใช้แรงงานหญิง และหมวด 5 ว่าด้วยค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการนำเรื่องสิทธิ
มารดามากล่าวถึง คือ การอธิบายบทบัญญัติกฎหมายซึ่งมีการระบุถ้อยคำโดยใช้ถ้อยคำว่า “…ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์...” “…วันลาคลอดบุตร...” หากตีความหมายแล้วสามารถทำให้เข้าใจในทำนองว่า 
บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวเป็นกรณีที่บังคับใช้กับลูกจ้างที่เป็นหญิงซึ่งกำลังมีครรภ์อยู่ และเป็นการ
กล่าวถึงสิทธิประเภทวันลาโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับของหญิงที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีครรภ์ ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงเวลาก่อนคลอดหรือหลังคลอดบุตร ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายหลักที่ใช้บังคับใน
เรื่องการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในประเด็นสิทธิในทางการจ้าง
งานต่าง ๆ เรื่อยมา ด้วยเหตุผลที่ว่าเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหาร
จัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในส่วนของเรื่องลำดับความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั้น 
ผู้เขียนจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  

3.3.2.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
การคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่  2 (ยุคก่อนมี

กฎหมายแรงงานบังคับใช้) แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมจากสถิติปี พ.ศ. 2482  
กำลังแรงงาน 6 ล้านคนเศษมีแรงงานภาคอุตสาหกรรมประมาณ 2 แสนคนเศษ ส่วนใหญ่เป็น
คนทำงานตามโรงเลื่อยโรงสี โรงน้ำแข็ง เหมืองแร่ การคมนาคมขนส่งและบริการ ซึ่งเป็นสถาน
ประกอบกิจการขนาดเล็กและทำงานระบบครอบครัว ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานไม่มีฝีมือ มีรายได้
ในปี พ.ศ. 2480 ประมาณเดือนละ 24 บาทเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ ช่วงนั้นลูกจ้างสามารถดำรงชีพ
อยู่ได้ ปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานมีน้อยมาก ไม่มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง เมื่อเกิดปัญหา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ และตำรวจ เป็นผู้ดำเนินการยุติปัญหา  
และสามารถยุติความขัดแย้งลงด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากเป็นปัญหาเล็กน้อย ประกอบกับนายจ้าง
และลูกจ้างอยู่กันในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการปฏิวัติระบบอุตสาหกรรมสภาพและสภาวะด้านแรงงาน
ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ลูกจ้างเริ่มเคลื่อนไหวในการรวมตัวกัน จัดตั้งองค์กรของตนเองในรูปสมาคม 
สหพันธ์ เช่น สมาคมช่างพิมพ์ สมาคมสามล้อ สมาคมขนส่ง สมาคมคนงานขนข้าวสาร สหพันธ์
คนงานรถไฟ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในกลุ่มเดียวกัน และสร้างอำนาจต่อรองกับนายทุน 
นับเป็นจุดเริ่มต้นให้กับรัฐบาลได้แสดงความสนใจในเรื่องแรงงาน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ปัญหาแรงงานในปี พ.ศ. 2497 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้เริ่มปฏิรูปการ
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ปกครองให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้น ลูกจ้างสามารถก่อตั้งเป็นสมาคม และสามารถทำ
การเจรจาต่อรอง เรียกร้องต่อนายจ้างได้ รวมถึงได้มีการตั้งหน่วยงานด้านแรงงานขึ้นมาดูแล
รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ กองกรรมกร สังกัดกรมประชาสงเคราะห์  กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้เริ่ม
พิจารณาปัญหาแรงงานและเสนอให้มีการประกาศใช้กฎหมายแรงงาน คือ พระราชบัญญัติแรงงาน 
พ.ศ. 2499 ซึ่งได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานไว้อย่างกว้างขวางและชัดเจน โดยเฉพาะ  
ในเรื่องชั่วโมงทำงาน เวลาพักผ่อน การหยุดงาน การหยุดพักรักษาตัว การใช้แรงงานหญิงและเด็ก 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินชดเชยเงินทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีบทบัญญัติให้สิทธิคนงาน
ก่อตั้งสมาคม และทำการต่อรองกับนายจ้างได้ด้วยกฎหมายฉบับดังกล่าวใช้บังคับอยู่ได้เพียงประมาณ
ปีเศษเท่านั้นก็ต้องถูกยกเลิกไปโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2501 

ต่อมาได้มีการปฏิวัติอีกครั้งในปี พ.ศ.2514 คณะปฏิวัติได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ .ศ. 2515 และยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่  31 
ตุลาคม พ.ศ. 2501 เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้
ใช้บังคับมาเป็นเวลานานบทบัญญัติบางประการจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้มีการ
ใช้แรงงานเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงได้มีการปรับปรุง
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้นใช้แทนประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ทำให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานการปฏิบัติต่อลูกจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจน ทำให้ลูกจ้างได้รับ
สิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมากขึ้น อาทิ ขยายอายุขั้นต่ำของแรงงานเด็ก จาก 13 ปี 
เป็น 15 ปี ขยายความคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก เช่น กำหนดลักษณะงานที่ห้ามให้ลูกจ้างหญิงทำ 
ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงเท่าเทียมกัน ให้
มีการจัดตั้งกองทุน สงเคราะห์ลูกจ้าง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง กรณีต้องออกจากงาน
หรือตาย  

ทั้งนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยมา โดยได้มีการ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการมาแล้วจำนวนทั้ งสิ้น  7 ฉบับ  ฉบับแรกถูกประกาศใช้ เมื่ อปี   
พ.ศ. 2541 และต่อมาภายหลังได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานอยู่เรื่อยมา
อีกทั้งสิ้น 6 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในส่วนของสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาในระหว่างการทำงาน ผู้เขียนจะ
กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  
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3.3.2.2 สารัตถะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาในระหว่างการทำงาน  
1) สิทธิวันลาคลอดบุตร 
ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยมา  

สำหรับประเด็นเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตรซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิมารดาที่สำคัญและจำเป็นถูกระบุใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปี พ.ศ.2541 หมวด 3 ว่าด้วยการใช้แรงงานหญิง ซึ่งเป็น
กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับแรกก่อนที่จะได้มีการแก้ไขในเวลาต่อมา กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้าง  
ซึ่งมีครรภ์มีสิทธิวันลาคลอดครรภ์หนึ่งได้ไม่เกินเก้าสิบวัน ต่อมาประเทศไทยได้มีการเล็งเห็นและ
ผลักดันให้เกิดการแก้ไขสิทธิวันลาคลอดขึ้น โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือตรวจครรภ์
ก่อนคลอดบุตร และปรับเพ่ิมสิทธิวันลาเพ่ือคลอดบุตร จากเดิมที่สามารถคลอดบุตรหนึ่งครรภ์ได้ เก้า
สิบวันเป็นเก้าสิบแปดวัน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 
2000 ซึ่งได้กำหนดให้ภาครัฐต้องดูแลผู้หญิงตั้งครรภ์ระหว่างและหลังคลอด  

สำหรับการแก้ไขประเด็นเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตรนี้  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 41 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 ว่าด้วยเรื่องของสิทธิลาคลอดบุตรของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ กำหนดให้สิทธิหญิงมีครรภ์ที่
เป็นลูกจ้างว่าลาคลอดบุตรครรภ์หนึ่งได้ไม่เกินเก้าสิบแปดวัน199 ในการตีความของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานนั้น ระยะเวลาดังกล่าวให้หมายรวมถึงการนับวันลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร
และนับวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย  

2) ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยกล่าวถึงเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลา

คลอดสำหรับลูกจ้างมารดาที่ ใช้สิทธิลาคลอดเพ่ือคลอดบุตรและพักฟ้ืนร่างกายครั้งแรกใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงใน
วันลาเพ่ือคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน เห็นได้ว่าเป็น
การให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างมารดาในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นเงินในช่วงระยะเวลาใดช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง กล่าวคือ ช่วงระยะเวลาที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาคลอดบุตร แม้ลูกจ้างจะไม่ได้ทำหน้าที่

 
199 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้

ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน 
วรรคสอง บัญญัติว่า วันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจ

ครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย 
วรรคสาม บัญญัติว่า วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 
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ปฏิบัติงานอย่างปกติด้วยเหตุลาคลอดบุตร ลูกจ้างมารดายังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หมวด 5 ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด ทั้งนี้  ค่าตอบแทนในส่วนนี้จะถูกจ่ายตามอัตราค่าจ้างวันทำงานปกติตลอด
ระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ลูกจ้างมารดาที่ใช้สิทธิลาคลอดมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดในอัตราค่าจ้างตามปกติโดยมีสิทธิได้รับเป็นระยะเวลามากที่สุดสี่สิบห้าวัน 

ต่อมาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 59 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด200 
โดยสาระสำคัญของบทบัญญัติได้มีเนื้อหากำหนดในลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ฉบับเดิม ที่กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้าง
วันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน จะเห็นว่า ในส่วนของการจ่ายค่าจ้างในวันลา
คลอด ไม่มีการแก้ไข กล่าวคือ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในช่วงที่ลา 45 วันเช่นเดิม ส่วนอีก 8 วันที่
เพ่ิมขึ้น (ในกรณีลูกจ้างใช้สิทธิลาครบ 98 วัน) นายจ้างจะจ่ายหรือไม่นั้น แล้วแต่การตกลงกัน ซึ่งควร
จะตกลงให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันในภายหลัง201  

3) สิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยยังไม่มีการกล่าวถึงประเด็นเรื่องสิทธิในการพัก 

ให้นมระหว่างวันของมารดา ในขณะที่อนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับ
สิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร มาตรา 10 กำหนดให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิพักวันละ 1 ครั้ง  
หรือมากกว่านั้น หรือลดจำนวนชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันลงเพ่ือให้นมบุตร ซึ่งช่วงระยะเวลาของ
การพักหรือการลดชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันเพ่ือให้นมบุตร จำนวนครั้ง ระยะเวลาของการพัก 
ให้นมบุตร และวิธีการปฏิบัติในการลดชั่วโมงการทำงาน ต้องได้รับการกำหนดเป็นกฎหมายและแนว
ปฏิบัติเอาไว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่พักหรือชั่วโมงการทำงานที่ลดลงต้องนับเป็นเวลาทำงานตามปกติที่
ได้รับค่าตอบแทนด้วย กรณีจึงนำมาสู่ข้อบกพร่องในประเด็นเรื่องสิทธิในการพักให้นมระหว่างวัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามพ้ืนฐานข้อกำหนดตามอนุสัญญาข้อนี้ ซึ่ งผู้เขียนจะกล่าวถึงประเด็นการวิเคราะห์
ข้อบกพร่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่าง ๆ ของไทยต่อไปในบทที่ 4 
 

 
200 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) บัญญัติว่า ให้นายจ้างจ่าย

ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา 41 เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอด
ระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 

201 สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ตามกฎหมายใหม่, ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 จาก 
http://area3.labour.go.th/2018/2015-12-03-04-55-08/703-%E0%B8% 

http://area3.labour.go.th/2018/2015-12-03-04-55-08/703-%E0%B8%25
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3.3.3 ความคุ้มครองสิทธิมารดาตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและ

บุคคลอ่ืนโดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคลอ่ืนซึ่งประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร  กรณี
สงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และสำหรับกรณีว่างงานซึ่งให้หลักประกันเฉพาะลูกจ้าง เพื่อเอ้ืออำนวย
ประโยชน์และการให้บริการแก่นายจ้างและผู้ประกันตน เพ่ือให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
ยังคงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพล
ภาพ และกรณีตายนับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง นอกจากนี้  เจตนารมณ์ ของการตรา
พระราชบัญญัติประกันสังคมนั้น ยังเป็นไปเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประกันตนมิให้ได้รับความเดือดร้อนชั่ว
ระยะเวลาที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอีกด้วย202  

3.3.3.1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกันสังคม 
กฎหมายประกันสังคมได้ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2497 เรียกว่าพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2497 ด้วยเหตุผลเพื่อต้องการจัดระบบการช่วยเหลือ เพื่อยังความผาสุกและสวัสดิ
ภาพอันเป็นหลักประกัน ในความเป็นอยู่ของประชาชนในกรณีการคลอดบุตร การมีบุตร การเจ็บป่วย 
พิการ หรือทุพพลภาพ ชราภาพ และการเสียชีวิต แต่ด้วยด้วยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่เอ้ืออำนวยให้ใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 อีกต่อไป จึง
มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมและตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ขึ้นโดยมีผลเป็น
การยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497203   

แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ก็ยังคงมีข้อขัดข้อง
ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นหลายประการทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์สมตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย อีกทั้งวิธีปฏิบัติบางเรื่องในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อน จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่อยมา โดยการตราพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามลำดับ จนมาถึงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

 
202 สุนันทา เอกไพศาลกุล, สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533,  

ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 จากhttp://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/ 
lawdetail_082.htm 

203 วรรณวนัช สว่างแจ้ง, บันทึกท้ายพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2558, ค้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ 
ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1682&filename=government 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/
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บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดจนขยายความคุ้มครองให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น204  

3.3.3.2 สารัตถะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดากรณีมีผู้ประกันตน 
1) หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับมารดากรณีมีผู้ประกันตน 
สิทธิประโยชน์สำหรับบุคคลผู้เป็นมารดาภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมนั้น 

กฎหมายให้ความคุ้มครองเมื่อมีการประกันตน โดยความคุ้มครองแบ่งออกเป็นสามกรณี ได้แก่  
กรณีคลอดบุตร กรณีตรวจและรับฝากครรภ์ และกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก
การทำงาน 

สำหรับหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับมารดาการที่ ลูกจ้างมารดา 
จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมกรณีคลอดบุตรนั้น กรณีหญิงเป็นบุคคลผู้ประกัน
ตนเอง หรือกรณีชายเป็นบุคคลผู้ประกันตนเองซึ่งภริยาของผู้ประกันตนชาย หรือหญิงซึ่งอยู่กินฉัน
สามีภริยาโดยเปิดเผยกรณีผู้ประกันตนชายไม่มีภริยา บุคคลผู้ประกันตนดังกล่าวจะต้องมีสถานะเป็น
ผู้ประกันตามมาตรา 33205 หรือมาตรา 39206 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  

 
204 เรื่องเดียวกัน. 
205 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้ลูกจ้างซึ่ง

มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน 
        วรรคสอง บัญญัติว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้น
เป็นผู้ประกันตนต่อไป 

206 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้ใดเคยเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็น
ผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 38(2) ถ้าผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความ
จำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็น
ผู้ประกันตน 

วรรคสอง บัญญัติว่า ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

วรรคสาม บัญญัติว่า ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายใน
เวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยัง
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ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการนำส่งเงินสบทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 
หรือเป็นผู้ประกันตรตามมาตรา 38(2)207 หรือมาตรา 41 (3), (4), (5)208 จะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ
ครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39 จึงมีสิทธิ
เบิกค่าคลอดบุตรได2้09  

2) อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 
สำหรับอัตราการจ่ายค่าคลอดบุตร ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 
พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจาก
เดิมในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง เป็น 15,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง210  

3) อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีตรวจและรับฝากครรภ์  

 
มิได้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษ
ของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง 

207 มาตรา 38 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 บัญญัติว่า ความเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกันตนนั้นสิ้นสภาพความเป็นลูกจ้าง 

208 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ความเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลง เมื่อผู้ประกันตนนั้น  

(3) ลาออกจากความเป็นผู้ประกันตนโดยการแสดงความจำนงต่อสำนักงาน 
(4) ไม่ส่งเงินสมทบสามเดือนติดต่อกัน 
(5) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบเก้าเดือน 
วรรคสอง บัญญัติว่า การสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (4) สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่ง

เงินสมทบ และการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (5) สิ้นสุดลงในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบเก้า
เดือน 

วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตาม (3) (4) และ (5) 
ได้ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนเวลาที่จะก่อให้เกิดสิทธิตามบทบัญญัติในลักษณะ 3 แล้ว ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
ตามบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดความ
เป็นผู้ประกันตน 

209 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร พ.ศ. 2563. 

210 เรื่องเดียวกัน. 
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สำหรับอัตราการจ่ายค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  
เพ่ิมสิทธิประโยชน์เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
เพ่ือให้ผู้ประกันตน หรือภริยาของผู้ประกันตน หรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดย
เปิดเผยกรณีผู้ประกันตนไม่มีภริยาที่ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดให้
สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าตรวจ และรับฝากครรภ์แก่ผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตน หรือภริยา
ของผู้ประกันตน หรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยกรณีผู้ประกันตนไม่มี
ภริยา เข้ารับฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพในสถานพยาบาล หรือคลินิกตามมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กกระทรวงสาธารณสุข โดยจ่ายในอัตราจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ตามหลักเกณฑ์
และอัตรา ดังนี้211 

ก) อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท212 
ข) อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่าย

จริงไม่เกิน 300 บาท213 
ค) อายุครรภ์มากกว่า 20สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่าย 

จริงไม่เกิน 300 บาท214 
ง) อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่าย

จริงไม่เกิน 200 บาท215 
จ) อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราเท่าที่จ่าย

จริงไม่เกิน 200 บาท216  
ทั้งนี้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่ตั้งครรภ์ให้

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้
การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่น 

 
211 เรื่องเดียวกัน. 
212 เรื่องเดียวกัน. 
213 เรื่องเดียวกัน. 
214 เรื่องเดียวกัน. 
215 เรื่องเดียวกัน. 
216 เรื่องเดียวกัน. 
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4) อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่
เนื่องจากการทำงาน 

สำหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่
เนื่องจากการทำงานเป็นการการจ่ายค่าส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นค่าบริการทางการแพทย์
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับ
ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ .ศ. 2563  
ซึ่งมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เพ่ิมสิทธิให้กับผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์และบุตร
เสียชีวิตก่อน 28 สัปดาห์ ให้มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราตามที่สำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาจ่ายค่าส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ได้แก่ผู้ประกันตน
หญิงที่ตั้งครรภ์และบุตรเสียชีวิตก่อน 28 สัปดาห์ ตามช่วงอายุครรภ์ ดังนี้217 

ก) อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท218 
ข) อายุครรภ์มากกว่า 12 ปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่าย

จริงไม่เกิน 300 บาท219 
ค) อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าท่ีจ่าย 

จริงไม่เกิน 300 บาท220 
ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายค่าส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์นั้น จะจ่ายให้แก่

ผู้ประกันตนหญิงที่แท้งบุตรที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์เท่านั้น หากเป็นกรณีที่แท้งในขณะ
ตั้งครรภ์ก่อน 28 สัปดาห์ ผู้ประกันตนรายใดเคยได้รับคำสั่งประโยชน์ทดแทนกรณีค่าตรวจและฝาก
ครรภ์แล้ว ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งประโยชน์ทดแทนเป็นคำสั่งประโยชน์ทดแทนกรณีค่าค่า
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 
 
 
 

 
217 เรื่องเดียวกัน. 
218 เรื่องเดียวกัน. 
219 เรื่องเดียวกัน. 
220 เรื่องเดียวกัน. 
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บทท่ี 4 
 

บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับสิทธิมารดาใน
ระหว่างการทำงานกับปัญหาโรคซึมเศร้าของมารดาระยะหลังคลอด 

   ในบทนี้ผู้เขียนจะทำการเปรียบเทียบข้อกฎหมายของประเทศไทยกับกฎหมายต่างประเทศ 
และพิจารณาความสอดคล้องกับแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิมารดาใน
ระหว่างการทำงาน เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นในเรื่องที่ทำการศึกษาทั้งสามประเด็น ได้แก่ สิทธิวันลา
คลอดบุตร ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด และสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา ว่ากฎหมาย
ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดยจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อเหมือนและข้อ
แตกต่างของกฎหมายแต่ละประเทศ โดยนำแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณา
ให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็นข้อกฎหมายที่ศึกษามากขึ้น เพ่ือจะได้นำมาพัฒนาและปรับปรุงข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้สิทธิมารดาระหว่างการทำงานของไทยให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากใน
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติให้สิทธิแก่มารดาในการทำงานไว้เป็นการเฉพาะ มีเพียงการ
กล่าวถึงสิทธิของลูกจ้างแรงงานที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในระหว่างการทำงานเพียงบางประการเท่านั้นใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติประกันสังคม อันเป็นสิทธิเกี่ยวด้วยการทำงาน
ของหญิงตั้งครรภ์ที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครอง แต่อย่างไรก็ตาม ข้อบกพร่องในประเด็น
ปัญหาข้อกฎหมายยังคงมีอยู่ ปรากฏดังต่อไปนี้  
 

4.1 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายว่าด้วยเรื่องการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตร 

ช่วงระยะเวลาวันลาคลอดบุตร เป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกจ้างที่เป็นมารดาทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงระยะก่อนคลอด หรือหลังคลอดก็ตาม ในช่วงเวลาก่อนคลอดเป็นช่วงเวลาที่มีเพ่ือให้ลูกจ้างที่เป็น
มารดาได้เตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ เพ่ือทำการคลอดบุตรและการดำรงบทบาทมารดา  
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ส่วนช่วงเวลาหลังคลอดเป็นช่วงเวลาพักฟ้ืน เยียวยาร่างกายและจิตใจภายหลังจากคลอดบุตร ทั้งนี้ 
เพ่ือลูกจ้างที่เป็นมารดาจะกลับมาสู่ภาวะปกติ221 ดังเช่นตอนก่อนคลอดให้มีประสิทธิภาพและเร็วที่สุด  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาช่วงหลังคลอดนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิวันลา
คลอดบุตรตามกฎหมายโดยตรง เนื่องจากการตั้งครรภ์ทำให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมน222  
และมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะและการทำงานระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทั้งนี้ สภาพร่างกายของ
หญิงมารดาแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางกลุ่มมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมรอบตัว สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้หญิงมีกำลังใจที่ดใีน
การเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การดำรงบทบาทมารดาได้อย่างดีพร้อม เพ่ือเข้าสู่ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านครั้ง
ยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญในชีวิตภายหลังจากการมีครอบครัว แต่ในทางกลับกัน ภายหลังจากผ่านช่วงเวลา
คลอดบุตรไปแล้ว มีกลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาจำนวนไม่น้อย กลับเกิดภาวะความรู้สึกเศร้า ภาวะ
ความรู้สึกสูญเสียต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพร่างกายในสิ่งที่เคยมีหรือเคยเป็นส่วนหนึ่งในร่างกาย
ของตน คือ ทารก หรือความรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัวเพราะจำต้องให้เวลาแก่การทำหน้าที่ดูแล
บุตรเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง ต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์แวดล้อมที่ต้องปรับตัว เพ่ือดำเนินชีวิตทาง
สังคมและครอบครัวได้อย่างเป็นปกติให้มากที่สุด ทำให้มารดาต้องเผชิญสภาวะความรู้สึกความกดดัน 
หดหู่ทางอารมณ์ หรือภาวะซึมเศร้า อันเป็นอันตรายต่อลูกจ้างที่เป็นมารดาได้  

ภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ สังเกตเพียงผิวเผินอาจเห็นว่า เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
ไม่ใช่ปัญหารุนแรง แต่หากศึกษาในเชิงข้อมูลทางการแพทย์และพิจารณาจากการเก็บสถิติอย่างถี่ถ้วน
แล้วนั้น พบว่า ภาวะอาการซึมเศร้าในมารดาระยะหลังคลอด จะเกิดขึ้นร้อยละ 10-20 โดยส่วนใหญ่
มักเกิดขึ้นกับคุณแม่ทีย่ังไม่มีความพร้อมต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยังไม่สามารถปรับตัวจาก
ภาวะผู้หญิงที่ต้องทำงาน เข้าสู่การทำหน้าที่เป็นมารดาดูแลเลี้ยงดูบุตร นอกจากนี้ ปัจจัยที่เป็น
ตัวกระตุ้นที่จะทำให้เกิดอาการได้สูงขึ้น คือ จากบุคคลใกล้ชิด223 ไม่ว่าจะเป็นสามี หรือญาติพ่ีน้อง 
รวมไปถึงเพ่ือนร่วมงาน และนายจ้าง 

 
221 สังวาลย์ เตชะพงศธร, ภาวะหลังคลอด ที่คุณแม่ควรทำความเข้าใจ  

และเตรียมพร้อมรับมือ, ค้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จาก 
https://www.nakornthon.com/article/detail/%E0%B8% 

222 Tiffany Field, “Prenatal Depression Risk Factors, Developmental Effects and 
Interventions: A Review,” Journal of Pregnancy and Child Health 4 (February 2017): 
1-25. 

223 อรอุษา, รับมือภาวะ ‘ซึมเศร้าหลังคลอด’ อาการที่คนเป็นแม่ต้องเผชิญ, ค้นวันที่ 26 
มีนาคม 2565 จาก https://workpointtoday.com/depressed/ 
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ทั้งนี้ ภาวะซึมเศร้าของมารดา หากมีการพัฒนาระดับความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจส่งผล
กระทบได้ในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านบุคคล ผลกระทบด้านครอบครัว หรือผลกระทบด้าน
สังคม และยังมีความสัมพันธ์กับด้านการเจริญเติบโตและการแสดงออกทางพฤติรรมของบุตรที่กำลัง
เกิดมาโดยตรง224  

เมื่อศึกษาสภาพบริบทโลกแห่งสังคมการทำงานในยุคปัจจุบัน หญิงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่าง
มากในสังคมการทำงาน โดยเฉพาะในแวดวงการจ้างงานประเภทใช้แรงงาน ลักษณะนิติสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้น คือ การทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งในขณะที่หญิงต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ ก็ต้อง
ดำรงบทบาทมารดาควบคู่กันไป เสมือนว่าสวมหมวกสองใบในเวลาเดียวกัน และจะละทิ้งบทบาทใด
บทบาทหนึ่งไปไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จึงนำมาสู่ภาวะความเครียด ความกดดัน ซึ่งสัมพันธ์กับภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของลูกจ้างที่เป็นมารดาอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ จากสถิติพบว่า มารดา
ระยะหลังคลอดประมาณร้อยละ 50 มีโอกาสประสบภาวะเศร้าหลังคลอด และมีบางส่วนที่จะกลายไป
เป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดต่อไป225 จะเห็นได้ว่า ลูกจ้างที่ เป็นมารดาส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับ
ความเครียดและความกดดันด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ช่วงเวลาของการพักฟ้ืน เยียวยาร่างกาย และ
จิตใจภายใต้กำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตร จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับลูกจ้างท่ีเป็นมารดาทุกคน 

 
4.1.1 วิเคราะห์กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
เมื่อพิจารณาสิทธิและความคุ้มครองที่กฎหมายแรงงานของไทยกำหนดแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดา 

โดยทั่ ว ไปลูกจ้างที่ เป็นมารดาจะได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านต่ าง ๆ  ตามกฎหมาย  
ซึ่งกฎหมายไทยได้กำหนดเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตรไว้ในบัญญัติกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง“ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์
หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน วันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงวันลาเพ่ือตรวจ
ครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย” และวรรคสอง “วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวัน
ลาด้วย”  

หากเราพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 41 วรรคแรก กฎหมายของประเทศไทยได้มีการกำหนด
สิทธิลาคลอดบุตรสำหรับลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้อย่างชัดเจน กฎหมายให้สิทธิโดยระบุจำนวนวันลา

 
224 Renee C. Edwards and Sydney L. Hans, “Prenatal Depressive Symptoms and 

Toddler Behavior Problems: The Role of Maternal Sensitivity and Child Sex,” Child 
Psychiatry & Human Development 47 (2016): 696–707.  

225 ผู้หญิง 50% เสี่ยง “ซึมเศร้าหลังคลอด” พร้อมคำแนะนำเพื่อรักษาได้ทัน, ค้นวันที่ 26 
มีนาคม 2565 จาก https://www.thansettakij.com/lifestyle/516232 
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คลอดไว้ถึง 98 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตประการแรกที่เห็นจากประเด็นนี้ได้ว่า แม้ข้อ
กฎหมายดังกล่าวมีการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตรไว้ชัดเจนแน่นอนก็ตาม แต่หากพิจารณาใน
อีกแง่มุมหนึ่ง การกำหนดระยะเวลานั้นอาจดูเป็นการจำกัดระยะเวลาวันลาคลอดบุตรมากเกินไปโดย
ปราศจากความความยืดหยุ่นหรือไม่ ทั้งที่ช่วงเวลาภายหลังจากคลอดบุตร ลูกจ้างที่เป็นมารดากำลัง
อยู่ในช่วงที่ต้องการพักฟ้ืน เยียวยาร่างกาย อาจกล่าวได้ว่า การจำกัดระยะเวลาในการใช้สิทธิลาคลอด
ไว้เพียง 98 วัน หรือประมาณสามเดือน ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการพักฟ้ืน เยียวยาร่างกายที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายนอกและภายในของมารดานับแต่ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงคลอด และช่วงหลังคลอด
บุตรได้ โดยเฉพาะในช่วงระยะหลังคลอดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน อวัยวะและการทำงานระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เมื่อคลอดทารกออกมาแล้ว เดิมที่มดลูกขยายตัวในขณะตั้งครรภ์จะยังไม่
กลับคืนสู่สภาพปกติโดยทันที แต่กล้ามเนื้อมดลูกของมารดาในช่วงหลังคลอดจะค่อย ๆ หดรัดตัวลง 
และกลับเข้าสู่สภาพเดิมตามปกติภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด ทั้งนี้ ในมารดาบางรายอาจมีอาการอ่ืน 
แทรกซ้อนที่ทำให้ต้องได้รับการพักฟ้ืนยาวนานมากกว่าปกติ เช่น อาการตกเลือดหลังคลอดในระยะ
นานกว่า 6 สัปดาห์ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวมารดาได้ การปรับตัวของมารดาในช่วงระยะเวลาหลังคลอด
นี้จึงเป็นการปรับตัวด้านการพักฟ้ืน เยียวยาสภาวะร่างกาย  

ภายหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นไปแล้ว มารดาจะต้องดำรงบทบาทมารดาทำ
หน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรต่อไป เมื่อสิทธิวันลาคลอดได้สิ้นสุดลง มารดาก็จะต้องกลับไปทำงานอย่างเช่น
เคย สำหรับในระยะถัดมานี้มารดาจะต้องปรับตัวในการดำรงบทบาทมารดาและดำรงบทบาทลูกจ้าง
ทำงานหาเลี้ยงชีพ ภาวะความเครียดและความกดดันจากภาระหน้าที่งาน ประกอบกับภาระหน้าที่ใน
การดูแลเลี้ยงดูบุตรในช่วงหลังคลอดที่ต้องพบเจอและภายหลังจากกลับไปทำงานในช่วงแรก อาจ
ส่งผลทำให้เกิดอาการเครียด วิตกกังวล และเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากการตั้งครรภ์ได้ในช่วงเวลานี้ 
หากปล่อยปละละเลยไป อาการดังกล่าวอาจพัฒนาความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อทั้งตัว
มารดาและบุตรได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างที่เป็นมารดาซึ่งยังไม่สามารถปรับตัวทนต่อ
สภาวะเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เนื่องจาก
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรได้226  

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตรของกฎหมายไทยที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นกับกฎหมายต่างประเทศในหลาย ๆ ประเทศ ผู้เขียนเห็นว่ารูปแบบการกำหนดระยะเวลาวัน
ลาคลอดบุตรของประเทศเยอรมนี ตามกฎหมายคุ้มครองมารดาและการคลอดบุตร ซึ่งเป็นกฎหมาย

 
226 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, การตั้งครรภ์ (กรุงเทพฯ: บริษัทยุทธรินทร์การพิมพ์ จำกัด, ม.ป.ป.), หน้า 

254 อ้างถึงใน วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 (นนทบุรี: โครงการ
สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557), หน้า 322.   
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กลางที่กล่าวถึงสิทธิของมารดาไว้เป็นการเฉพาะทั้งฉบับ มีการแบ่งสัดส่วนระยะเวลาได้ชัดเจน โดย
ระยะเวลาที่ให้สิทธิลูกจ้างที่เป็นมารดาสามารถลาคลอดได้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนถึง
กำหนดวันคลอดเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และหลังจากคลอดเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งแตกต่าง
จากบทบัญญัติกฎหมายของไทยที่ไม่มีการแบ่งช่วงเวลาก่อนและหลังคลอดให้แจ้งชัด และในส่วนของ
รายละเอียดบทบัญญัติของประเทศเยอรมนีที่กล่าวถึงกรณีเหตุจำเป็นที่ลูกจ้างมารดาจะต้องได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษอ่ืน ๆ กฎหมายให้สิทธิสามารถขอขยายวันลาคลอดในช่วงระยะหลังคลอดออกไปได้อีก
ไม่เกิน 12 สัปดาห์227 ในส่วนนี้บทบัญญัติกฎหมายของไทยก็ไม่มีการกำหนดสิทธิขอขยายระยะเวลา
เพ่ิมเติมเอาไว้เช่นกัน จากรูปแบบแนวทางของประเทศเยอรมนีที่มีการแบ่งสัดส่วนช่วงวันลาคลอดที่
ชัดเจนเป็นช่วงก่อนคลอดและหลังคลอดนั้น เป็นข้อดีสำหรับประเทศไทยที่จะนำรูปแบบดังกล่าวมา
ใช้ในการกำหนดการใช้สิทธิลาคลอดสำหรับลูกจ้างมารดา เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อผู้เป็นมารดาใน
การวางแผนช่วงก่อนตั้งครรภ์ในการมีครอบครัว เพ่ือเตรียมความพร้อมเริ่มต้นครอบครัวที่สมบูรณ์ 
และเอ้ืออำนวยให้ผู้เป็นมารดาสามารถวางแผนในการพักฟ้ืนเยียวยาร่างกายและจิตใจในช่วงหลัง
คลอดอีกด้วย เจตจำนงของบทบัญญัติดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
และจิตใจของผู้เป็นมารดาเป็นสำคัญเพ่ือความปลอดภัยของผู้เป็นมารดาและบุตรในครรภ์ตามลำดับ
ขั้นตอนในช่วงก่อนคลอดและหลังคลอด ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ 
การคลอดบุตร และการปรับตัวของสภาพร่างกายและจิตใจภายหลังจากคลอดบุตร 

สำหรับการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตรของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เพ่ิงให้ความสำคัญ
กับสิทธิวันลาคลอดเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์อย่างจริงจังในช่วงภายหลังจากที่มีกฎหมาย Family 
and Medical Leave Act 1993 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางออกมาบังคับใช้ มีการรายงานข้อเท็จจริงว่า 
ลูกจ้างมารดาในสหรัฐอเมริกามีความสามารถที่จะกลับมาทำงานได้เร็วกว่าลูกจ้างมารดาในประเทศ
อ่ืน ๆ มาก เนื่องจากทั้งฝ่ายของนายจ้างและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ประกอบกับโครงสร้าง
บรรทัดฐานทางสังคมของประเทศมีความเอ้ืออำนวย จึงกล่าวได้ว่าบทบัญญัติกฎหมายและโครงสร้าง
ทางสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปในเชิงสนับสนุนความเป็นอยู่ของลูกจ้างที่เป็นมารดาได้เป็น
อย่างดี228 อีกทั้ง กฎหมายให้ความคุ้มครองด้านการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดในเบื้องต้น 12 
สัปดาห์จึงสอดคล้องกับเรื่องความสามารถของลูกจ้างที่เป็นมารดาในการพักฟ้ืนร่างกายและจิตใจ 
รวมไปถึงการเรียนรู้และปรับตัวเมื่อก้าวเข้าสู่บทบาทมารดาขณะเดียวกันก็จะต้องกลับคืนสู่การทำงาน

 
227 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.2.1 สิทธิวันลาคลอดบุตร ประเทศเยอรมนี  
228 Lawrence M. Berger and Jane Waldfogel, “Maternity leave and the 

employment of new mothers in the United States,” Journal of Population 
Economics 17(2004): 331-349. 
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อย่างเป็นปกติเช่นเดียวกับเจตจำนงของบทบัญญัติกฎหมายไทยที่มีการกำหนดให้สิทธิลาคลอดเป็น
ระยะเวลาไว้ไม่เกิน 98 วัน 

ในส่วนมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ผู้เขียนได้ศึกษานั้น มีการออกแบบรูปแบบกฎหมายเกี่ยวกับการลา
คลอดบุตรไว้แตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ในประการแรกคือ มีการออกกฎหมายว่าด้วยเรื่องการลา
เนื่องจากทุพพลภาพจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร229 โดยให้สิทธิลูกจ้างมารดาลาคลอดด้วย
สาเหตุนี้มากที่สุดจำนวน 4 เดือนต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง ในประการที่สองคือ มีกฎหมายการลาเพ่ือ
สร้างสัมพันธ์อันดีทางครอบครัว230 ซึ่งให้สิทธิลูกจ้างทั้งที่เป็นลูกจ้างมารดา และลูกจ้างที่เป็นบิดา 
สามารถใช้สิทธิลาคลอดด้วยสาเหตุการลาประเภทนี้ได้นานถึง 12 สัปดาห์ ผู้เขียนเห็นว่า ข้อกฎหมาย
ในประเด็นนี้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นการให้สิทธิลูกจ้างทั้งหญิงและ
ชายซึ่งมีบุตรที่เพ่ิงเกิดสามารถใช้สิทธิลาได้ แตกต่างจากบทบัญญัติของไทยในภาคเอกชนที่ให้สิทธิลา
คลอดเฉพาะลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์เท่านั้น และบทบัญญัติของไทยยังไม่เคยมีการแบ่งแยกวันลาคลอด
เป็นกรณีลาด้วยเหตุทุพพลภาพเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ซึ่งเหตุทุพพลภาพที่เกิดขึ้น
นั้นหมายรวมได้ทั้งอาการที่เกิดขึ้นและกระทบต่อสภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้เป็นมารดาอัน
หมายรวมถึงอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ กรณีลาเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีทางครอบครัว หรือการ
ลาด้วยเหตุพิเศษต่าง ๆ ไว้เป็นการเฉพาะมาก่อน ทั้งนี้ เรื่องกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตรในมล
รัฐแคลิฟอร์เนียมีความเชื่อมโยงกับเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด เห็นได้ว่า มีการทำแบบสำรวจ
กลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาถึงการกลับคืนสู่ภาวะการทำงานของลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วงหลังคลอดบุตร 
มีความเป็นไปได้สูงที่ลูกจ้างมารดาที่ยากจน หรือประสบปัญหาภาวะทางการเงินจะตัดสินใจกลับคืนสู่
ภาวะการทำงานก่อนครบกำหนดลาคลอดบุตรในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสุขภาพของมารดาและบุตรที่เพิ่งเกิดมาได้231   

ส่วนรูปแบบการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตรของประเทศสโลวาเกีย กฎหมายกำหนดให้
ลูกจ้างมารดากรณีทั่วไป มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ถึง 34 สัปดาห์ ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
มากกว่าประเทศอ่ืน ๆ แน่นอนว่ามากกว่าที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยด้วย 

 
229 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.3.1 สิทธิวันลาคลอดบุตร ประเทศสหรัฐอเมริกา  

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
230 เรื่องเดียวกัน. 
231 Sylvia Guendelman, Julia Goodman, Martin Kharrazi and Maureen Lahiff, 

“Work–Family Balance After Childbirth: The Association Between Employer-Offered 
Leave Characteristics and Maternity Leave Duration,” Maternal and Child Health 
Journal 18 (2014): 200–208. 
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ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสโลวาเกียเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาให้
มีช่วงเวลาให้ร่างกายได้พักฟ้ืนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้มีระยะเวลาปรับสมดุลของของฮอร์โมนภายใน
ร่างกายมารดาระยะหลังคลอดเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากที่การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้มี
การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เพ่ือลดการเกิดภาวะหดหู่ทางจิตใจและอารมณ์ ภาวะความเครียด หรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังตั้งครรภ์ หากลูกจ้างได้รับสิทธิการลาคลอดบุตรในระยะเวลา
ที่เหมาะสมต่อร่างกายย่อมส่งผลให้ลูกจ้างกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ในภาวะปกติ มี
กำลังใจในการทำงาน และสามารถกลับมามีสมรรถภาพในการทำงานได้เช่นเดิม  

แต่อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายกำหนดกรอบระยะเวลาไว้สูงเช่นนี้ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ
การกลับคืนสู่ภาวะการทำงานได้อย่างเป็นปกติของลูกจ้างที่เป็นมารดาในลักษณะที่ล่าช้ากว่าที่ควรจะ
เป็นได้232 หากลูกจ้างที่เป็นมารดามีประสบการณ์การทำงานก่อนหน้าในระยะที่ยาวนาน มีระดับ
การศึกษาที่สูง และมีสิทธิได้รับค่าจ้างในช่วงวันลาคลอดในระดับที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ233 ผู้เขียน
เห็นว่า ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ลูกจ้างที่เป็นมารดากลับคืนสู่ตลาดแรงงานได้เร็ว ทั้งนี้ก็จะไม่
เป็นผลกระทบต่อองค์กรและสภาพการทำงาน นอกจากนี้ กฎหมายยังให้สิทธิลาคลอดเพ่ิมเติมเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 34 สัปดาห์ในกรณีจำเป็นต่าง ๆ ได้เช่นกัน คล้ายกับประเทศเยอรมนีแต่
กฎหมายของประเทศสโลวาเกียจะกำหนดกรณีไว้เจาะจงมากกว่า และให้สิทธิแก่ลูกจ้ างที่เป็นมารดา
ยาวนานมากกว่า234  

 
4.1.2 วิเคราะห์การอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศ 
เมื่อศึกษากฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาว่าด้วย

การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ235 อนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
หญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร236 รวมถึงข้อแนะฉบับที่ 191 ว่าด้วยการ

 
232 EUROPEAN COMMISSION, op. cit., pp. 49-56. 
233 Women still can’t have it all: Barriers to higher maternal employment 

in Slovakia, Retrieved March 26, 2022 from https://www.finance.gov.sk/en/finance/ 
institute-financialpolicy/working-papers/women-still-cant-have-it-all-barriers-higher-
maternal-employment-slovakia.html 

234 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.1.1 สิทธิวันลาคลอดบุตร ประเทศสโลวาเกีย 
235 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women. 
236 Maternity Protection Convention 2000. 

https://www.finance.gov.sk/en/finance/%20institute-financialpolicy/working-papers/women-still-cant-have-it-all-barriers-higher-maternal-employment-slovakia.html
https://www.finance.gov.sk/en/finance/%20institute-financialpolicy/working-papers/women-still-cant-have-it-all-barriers-higher-maternal-employment-slovakia.html
https://www.finance.gov.sk/en/finance/%20institute-financialpolicy/working-papers/women-still-cant-have-it-all-barriers-higher-maternal-employment-slovakia.html
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คุ้มครองความเป็นมารดา ค.ศ. 2000237 ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่เสริมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองการ
คลอดบุตร ค.ศ. 2000 

หากพิจารณาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบฉบับนี้ ซึ่งแนวปฏิบัติในทางระหว่าง
ประเทศรัฐภาคีสมาชิกมีพันธกรณีจะต้องอนุวัติการตามอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า ข้อ
กฎหมายไทยที่กำหนดให้สิทธิลาคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้จำนวน 98 วัน เป็นกรณีที่ประเทศ
ไทยได้ใช้มาตรการทางกฎหมายให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำหน้าที่ด้าน
การมีบุตรสืบพันธุ์238 ความมุ่งหมายแห่งกรณีเป็นการให้สิทธิลาคลอดเพ่ือพักฟ้ืน เยียวยาร่างกายและ
จิตใจของลูกจ้างที่เป็นมารดา ซึ่งภายหลังจากครบกำหนดเวลาลูกจ้างที่เป็นมารดาต้องกลับคืนสู่
ภาวะการทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบดังเช่นปกติก็จะไม่ถูกปลดออกจากตำแหน่งงานเดิม239 เป็น
การแสดงให้เห็นว่ารัฐไทยมีการปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศที่ได้เข้าเป็นภาคีแล้ว หากมีการ
ผลักดันให้บทบัญญัติไทยมีการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงในบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมารดา
ให้มีการยืดขยายระยะเวลาวันลาคลอดในส่วนนี้ได้อย่างเป็นอิสระ 240 ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
เหมาะสม ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดารวมถึงบุตรที่กำลังจะเกิดมา อีกทั้ง ในแง่มุม

 
237 Maternity Protection Recommendation 2000. 
238 Article 11 1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate 

discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a 
basis of equality of men and women, the same rights, in particular: (f) The right to 
protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of 
the function of reproduction. 

239 Article 11 2. In order to prevent discrimination against women on the 
grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States 
Parties shall take appropriate measures: (a) To prohibit, subject to the imposition of 
sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and 
discrimination in dismissals on the basis of marital status. 

240 Article 11 3. Protective legislation relating to matters covered in this article 
shall be reviewed periodically in the light of scientific and technological knowledge 
and shall be revised, repealed or extended as necessary. 
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ทางระหว่างประเทศนั้น ผู้เขียนเห็นว่าจะยิ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในทาง
ระหว่างประเทศได้ดีมากยิ่งขึ้น  

เมื่อพิจารณาอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็น
มารดาและการคลอดบุตร และข้อแนะฉบับที่ 191 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาแล้วนั้น เป็นที่
ทราบกันแล้วว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร แต่ผู้เขียนกลับมีความเห็น
ว่าอาจจะเป็นการดี ถ้าหากนำเอาหลักการแนวคิดที่เป็นบรรทัดฐานในระดับสากลมาปรับใช้และ
พัฒนาบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นมารดาในระหว่าง
ลาคลอดให้ครอบคลุมและทั่วถึง ในเรื่องของการขยายระยะเวลาวันลาคลอดให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน 
เนื่องจากข้อกฎหมายไทยที่กำหนดให้สิทธิลาคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้จำนวน 98 วัน หรือคิด
เป็นระยะเวลาประมาณ 14 สัปดาห์ จึงเป็นข้อกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับแนวทางกำหนด
ระยะเวลาวันลาคลอดตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดา
และการคลอดบุตรอยู่แล้วในมาตรา 4(1) แต่ยังไม่เป็นไปตามข้อแนะมาตรา 1(1) ซึ่งวางแนวทางให้รัฐ
สมาชิกพยายามที่จะขยายระยะเวลาการลาคลอดเป็นอย่างน้อย 18 สัปดาห์แต่อย่างใด 

 
4.1.3 วิเคราะห์ข้อกฎหมายกับแนวคิดทฤษฎี 
เมื่อพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาทั่วไป241 อันได้แก่ แนวคิดการ

ปรับตัว แนวคิดบทบาท ทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน และแนวคิดว่าด้วยการดำรง
บทบาทการเป็นมารดา ผู้เขียนเห็นว่าล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหากฎหมายที่ผู้เขียน
ศึกษาในเรื่องสิทธิวันลาคลอดบุตร การบัญญัติข้อกฎหมายให้สิทธิวันลาคลอดบุตรแก่ลูกจ้างโดย
กำหนดระยะเวลาวันลาคลอดไว้เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญยิ่ง เพราะช่วงวันลาคลอดไม่ว่าจะเป็นช่วง
ระยะเวลาก่อนคลอด หรือหลังคลอดก็ตาม เป็นช่วงเวลาที่ลูกจ้างที่เป็นมารดาแต่ละคนจะต้องต้อง
เตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ เพ่ือคลอดบุตรและพักฟ้ืน เยียวยาระบบต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในร่างกายให้สมดุล กลับสู่ภาวะปกติเฉกเช่นในช่วงเวลาก่อนที่ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ให้รวดเร็วมาก
ที่สุด ในขณะเดียวกันระยะเวลาในช่วงหลังคลอด ซึ่งเป็นช่วงเวลาพักฟ้ืนร่างกายอาจทับซ้อนช่วง
ระยะเวลาที่ลูกจ้างที่เป็นมารดาต้องคืนสู่ภาวะรับผิดชอบทางการทำงานตามปกติ ด้วยสภาพการณ์ที่
หยิบยกขึ้นกล่าวอ้างในเบื้องต้นนี้ สามารถนำมาสู่ปัญหาโรคซึมเศร้าระยะหลังคลอดได้ ลูกจ้างที่ดำรง
บทบาทเป็นมารดาในช่วงเวลาที่ลาคลอด จะต้องเรียนรู้ถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไปพร้อม ๆ 

 
241 ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดา

ทั่วไป 
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กับการดำรงบทบาทเป็นลูกจ้างไปด้วย ลูกจ้างที่เป็นมารดาจะต้องอาศัยช่วงเวลาในวันลาคลอด
ปรับตัวหลายอย่าง เพ่ือที่จะสามารถดำรงบทบาททั้งสองไปพร้อมกันได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วที่สุด 
จึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการ
ปรับตัว แนวคิดบทบาท ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน หรือแนวคิดว่าด้วยการดำรงบทบาทการเป็นมารดา
ทั้งสิ้น 

นอกจากนี้ เนื่องจากช่วงวันลาคลอดเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันตั้งแต่แรกเริ่มตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด ไปจนถึงระยะหลังคลอด การบัญญัติข้อกฎหมายให้สิทธิวันลาคลอดดังกล่าวส่งผลต่อการ
พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เขียนเห็นว่า หากข้อ
กฎหมายให้การยืดหยุ่นระยะเวลาวันลาคลอดสามารถขยายออกไปได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระยะเวลาในช่วงหลังคลอดบุตร ลูกจ้างที่เป็นมารดาสามารถที่จะใช้ช่วงเวลานี้ดูแลเอาใจใส่
บุตรได้เต็มที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่บุตรที่เพ่ิงเกิดมาไวต่อความรู้สึก 
จึงกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่บุตรก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความรักที่มารดามีให้ได้เช่นกัน ช่วงวันลาคลอด
จึงเป็นช่วงเวลาที่คุณค่าต่อการสร้างความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและบุตรได้เป็นอย่างดี   
จึงสอดคล้องกับทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน 

สำหรับข้อกฎหมายของประเทศเยอรมนี มีการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตรสำหรับกรณี
ทั่วไปให้สิทธิลาได้ประมาณ 14 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนถึงกำหนดวันคลอด และ
หลังจากคลอด ส่วนในกรณีเหตุจำเป็นอ่ืน ๆ สามารถขอขยายวันลาคลอดในช่วงระยะหลังคลอด
ออกไปได้อีกแต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์  ผู้ เขียนเห็นว่า รูปแบบข้อกฎหมายของประเทศเยอรมนี  
มีความชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงด้านช่วงระยะเวลาเป็นอย่างดี มุ่งประโยชน์ให้เกิดกับผู้เป็น
มารดาโดยตรงในการพักฟ้ืนร่างกายและจิตใจได้เต็มที่ มีช่วงเวลาได้เรียนรู้ปรับตัว และวางแผนเพ่ือ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นมารดา ไม่ว่ามารดาผู้นั้นจะเป็นลูกจ้างหรือไม่ก็ตาม เป็นการสอดคล้องกับ
แนวคิดการปรับตัว แนวคิดบทบาท ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน และแนวคิดว่าด้วยการดำรงบทบาทการ
เป็นมารดาทั้งสิ้น  

ส่วนข้อกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีการกำหนดระยะเวลาวันลา
คลอดบุตรในมีรูปแบบที่แตกต่างออกไป มีข้อกฎหมายการลาเนื่องจากทุพพลภาพจากการตั้งครรภ์
และการคลอดบุตร อันครอบคลุมถึงกลุ่มลูกจ้างมารดาลาคลอดด้วยสาเหตุความทุพพลภาพด้านจิตใจ
ที่เก่ียวข้องกับการตั้งครรภ์ โดยให้สิทธิลาไดม้ากท่ีสุด 4 เดือนต่อ 1 ครรภ์แล้วนั้น ยังมีกฎหมายการลา
เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีทางครอบครัว ซ่ึงให้สิทธิลูกจ้างทั้งที่เป็นลูกจ้างมารดา และลูกจ้างที่เป็นบิดา 
สามารถใช้สิทธิลาคลอดได้นานถึง 12 สัปดาห์  ผู้เขียนเห็นว่า ข้อกฎหมายในประเด็นนี้ของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะนอกจากมีข้อกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาวันลาคลอดซึ่ง
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าความมุ่งหมายของข้อกฎหมายนี้มุ่งหมายให้ลูกจ้างที่เป็นมารดาได้รับ



 117 

ประโยชน์จากช่วงเวลาดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดการปรับตัว แนวคิดบทบาท ทฤษฎีการเปลี่ยน
ผ่าน และแนวคิดว่าด้วยการดำรงบทบาทการเป็นมารดา อีกทั้ง ผู้เขียนก็ยังเห็นว่า การกำหนด
ระยะเวลาวันลาคลอด โดยให้สิทธิลาเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีทางครอบครัว เป็นการให้สิทธิลูกจ้างทั้ง
หญิงและชายซึ่งมีบุตรที่เพ่ิงเกิดสามารถใช้สิทธิลาได้ เป็นการเน้นย้ำความสอดคล้องกับทฤษฎีความรัก
ใคร่ผูกพันภายในครอบครัวระหว่างมารดา บิดา และบุตรโดยตรง ซึ่งหากลูกจ้างที่เป็นมารดาได้รับ
การเอาใจใส่ และได้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้เป็นที่รักในช่วงระยะเวลาที่ยากลำบากนี้ไปพร้อมกับบุตร 
ลูกจ้างมารดาจะต้องได้รับกำลังใจยิ่ง ในการที่จะดำรงบทบาทมารดาต่อไปอย่างมีความสุข และบุตรก็
จะเติบโตมาด้วยภาวะทางอารมณ์ท่ีมั่นคง และมีความสุขเช่นกัน 

ในส่วนข้อกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแถบยุโรป จะพบว่าข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตรของกลุ่มประเทศในยุโรปให้สิทธิลาคลอดเป็น
ระยะเวลายาวนานมากที่สุด สำหรับลูกจ้างที่เป็นมารดาของประเทศสโลวาเกียนั้นมีสิทธิลาคลอดบุตร
ได้ 34 สัปดาห์ หรือประมาณเกือบ 5 เดือนในกรณีทั่วไป ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ผู้เขียน
เห็นว่า ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตรของประเทศสโลวาเกีย เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้เวลาเตรียมพร้อมเพ่ือคลอด พักฟ้ืนและเยียวยาร่างกาย จิตใจของมารดา 
ระยะภายหลังจากคลอดบุตร รวมไปถึงใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่กับ
ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของหญิงในการทำหน้าที่เป็นมารดาของบุตรได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาทั่วไปได้ดีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการปรับตัว 
แนวคิดบทบาท ทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน และแนวคิดว่าด้วยการดำรงบทบาท
การเป็นมารดา แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ความสามารถด้านการทำงาน การกำหนด
ระยะเวลาวันลาคลอดในลักษณะจำนวนที่มากเกินไปเช่นนี้ อาจทำให้ความสามารถในการทำงานของ
ลูกจ้างที่เป็นมารดาแย่ลง มีความพร้อมในการกลับคืนสู่หน้าที่ทางการทำงานได้ต่ำ อันอาจนำมาสู่
ปัญหาในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและนายจ้างได้  

 
4.1.4 ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ 
จากที่วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายว่าด้วยเรื่องการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดบุตร

มาแล้วข้างต้น สำหรับประเทศไทย การที่กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้ไม่เกิน 
98 วัน หรือประมาณ 14 สัปดาห์ และไม่ได้มีการกำหนดสิทธิลาคลอดเพ่ิมเติมในกรณีใด ๆ ที่สามารถ
ขยายเวลาได้อีก เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาวันลาคลอดบุตรกับประเทศอ่ืน ๆ แล้วนั้น ผู้เขียนเห็น
ว่า กฎหมายไทยยังบกพร่องในเรื่องความยืดหยุ่น และการเปิดกว้างทางด้านข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ จะ
เห็นว่าช่วงวันลาคลอดเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันทั้งช่วงก่อนถึงกำหนดคลอด และหลังจากท่ีเพ่ิงคลอด
บุตร หากพิจารณาในแง่ประโยชน์แก่มารดาและบุตรเป็นสำคัญ ช่วงเวลาดังกล่าวนับว่าเป็นช่วงพักฟ้ืน
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เพ่ือปรับสมดุลทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ ช่วยส่งเสริมให้ตัวลูกจ้างที่เป็น
มารดาและบุตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และได้รับความปลอดภัยในช่วงที่ลา
คลอด อีกทั้ง อาจเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์กันระหว่างมารดาและบุตร รวมไปถึงผู้ที่
เป็นบิดาของบุตรให้มีช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันภายในครอบครัวอย่าง
แน่นแฟ้น 

ดังนั้น เรื่องการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอด จึงเป็นประเด็นสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับ
การพักฟ้ืนร่างกายและจิตใจของมารดาหลังคลอดโดยตรง หากเพ่ิมช่วงระยะเวลาพักฟ้ืนแก่ลูกจ้างที่
เป็นมารดาให้มีความยืดหยุ่น ชัดเจน และครอบคลุมมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ภาวะด้านร่างกายและ
อารมณ์ของมารดากลับคืนสู่สมดุลได้เร็วขึ้น ด้วยเหตุข้างต้น เห็นควรได้ว่า ประเทศไทยควรมีการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิวันลาคลอดในเรื่องกรณีที่สามารถขยายเพ่ิมได้ตามความ
เหมาะสม โดยนำรูปแบบของประเทศเยอรมนีมาปรับใช้ เริ่มจากการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ให้มีความชัดเจน โดยแบ่งวันลาคลอดออกเป็น 2 ช่วง ลาช่วงก่อนถึงกำหนดคลอด 6 สัปดาห์ และลา
ช่วงหลังคลอด 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ สิทธิในการขยายวันลาคลอดควรที่จะสามารถขยายได้ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมความยืดหยุ่นแก่ข้อกฎหมาย ในกรณีที่อาจมีเหตุจำเป็นอ่ืน ๆ ที่ลูกจ้างที่เป็นมารดาจำต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ โดยกำหนดกรอบเวลาสูงสุดที่ขยายได้ คือ ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน 18 สัปดาห์  

อีกทั้ง รูปแบบการลาคลอดของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในประเด็น
เรื่องการลาเนื่องจากทุพพลภาพด้านจิตใจของลูกจ้างมารดาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ ผู้เขียนเห็นว่า 
มีความเกี่ยวข้องกับอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ซึ่งมีกลุ่มมารดาจำนวนมากต้องประสบพบเจอ 
หากเหตุผลดังกล่าวนี้ สามารถนำมาเป็นเจตนารมณ์พ้ืนฐานเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีการออกข้อ
กฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ได้ ผู้เขียนเห็นว่าคงมีประโยชน์แก่ลูกจ้างท่ีเป็นมารดาอย่างยิ่ง 

     

4.2 วิเคราะห์ปัญหากฎหมายว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด 

ในช่วงที่ ลูกจ้างที่ เป็นมารดาอยู่ ในระยะตั้ งครรภ์  และลูกจ้างได้ ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 
ในระหว่างการทำงาน แม้ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกจ้างที่เป็นมารดาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยยังคงให้หญิงมีสิทธิได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนในช่วงวันที่ลา
คลอดบุตรอยู่  

กฎหมายของไทยที่มีการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดนั้นมีหลัก ๆ  
2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และพระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปในแวดวงการทำงานการใช้แรงงานของภาคเอกชน ซึ่งประเด็นเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลา
คลอดเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามไปเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
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ดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ค่ากินค่าอยู่ ค่าเดินทาง ค่า
รักษาพยาบาล สิ่งเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับเรื่องปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมเพ่ือที่จะ
สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมนุษย์ลูกจ้างที่เป็นมารดาระยะ
หลังคลอด  

เมื่อศึกษาเกี่ยวกับลูกจ้างที่ เป็นมารดาระยะหลังคลอด ในช่วงเพ่ิงคลอดบุตรใหม่  ๆ  
จะยิ่งมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็น
แรงจูงใจในการทำงานเพ่ือสร้างความพอใจให้แก่ลูกจ้างต่องานที่ทํา ส่งเสริมให้ลูกจ้างมารดาเกิด
ความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่องานที่ทำอยู่ และต่อตัวองค์กร เมื่อลูกจ้างจะกลับคืนสถานะสู่
การทำงานตามปกติ นอกจากนี้ ยังเสมือนเป็นการอำนวยประโยชน์และการมอบสวัสดิการต่าง ๆ ของ
องค์กรหรือหน่วยงานฝ่ายนายจ้างให้แก่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากสิ่งตอบแทนที่เป็นค่าจ้าง
และเงินเดือนอันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง
และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเพ่ือสร้างกำลังใจในการทำงาน  

 
4.2.1 วิเคราะห์กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
สำหรับกฎหมายไทยที่จะกล่าวลำดับแรก คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

มาตรา 59 ได้กล่าวถึงเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่า “ให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอด
ระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน”  

หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 59 ของกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดหน้าที่การจ่ายค่าตอบแทน
ของนายจ้างที่มีแก่ลูกจ้างในระหว่างที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาคลอดบุตรไว้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาในแง่ประโยชน์ที่ลูกจ้างที่เป็นมารดาพึงได้รับสิทธิตรงนี้แล้ว ลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนในช่วงที่ลาคลอดตามอัตราจ้างปกติเพียงแค่ 45 วันเท่านั้น242 ไม่
ว่าจะใช้สิทธิลาคลอดเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามจากสิทธิที่กฎหมายให้ลาได้ไม่เกิน 98 วันตามมาตรา 41 
ผู้เขียนจึงตั้งข้อสังเกตที่เห็นจากประเด็นนี้ได้ว่า การที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาคลอดบุตรในจำนวนเพียงแค่ไม่เกิน 45 วันนั้น การบัญญัติข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ หากนำข้อสังเกต
ข้างต้นมาเปรียบเทียบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจทางสังคมและค่าครองชีพในการดำรงชีวิตของมนุษย์
ในสังคมปัจจุบัน เพ่ือชั่งน้ำหนักเรื่องค่าตอบแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีความเพียงพอที่จะ

 
242 ลูกจ้างที่เป็นมารดาสามารถลาคลอดได้ 90 วัน ได้รับค่าจ้างเต็ม 45 วันจากนายจ้าง และ 

45 วันจากกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายประกันสังคมในปี 2533 
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ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตลูกจ้างที่เป็นมารดาในการเลี้ยงชีพตนเอง ครอบครัว รวมถึง
บุตรที่เพ่ิงคลอดมาแล้วจริง หรืออัตราค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดดังกล่าวอาจอยู่ในอัตราที่ต่ำเกินไป  

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนในช่วงลาคลอดนั้น แม้ว่าลูกจ้างที่เป็นมารดาจะไม่ต้องทำงานใน
ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ก็เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ลูกจ้างที่เป็นมารดาควรจะต้องได้รับอย่างเป็นปกติ เพราะ
ในช่วงเพ่ิงคลอดบุตรใหม่ ๆ ลูกจ้างที่เป็นมารดาในระยะหลังคลอดจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือตรวจร่างกายหลังคลอด ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูบุตร ค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน เป็นต้น ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อการอยู่รอดของ
ครอบครัว243 มิฉะนั้นแล้วหากปราศจากค่าตอบแทนช่วงลาคลอดอาจส่งผลให้เกิดความยากลำบาก
สำหรับลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากในการที่จะดำเนินชีวิตแต่ละวันได้อย่างมั่นคง
และสะดวกสบาย อันนำไปสู่ภาวะความเครียด ความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดใน
ระหว่างการปรับตัวดำรงบทบาทมารดาได้ นอกจากนี้ การได้รับค่าตอบแทนช่วงลาคลอดที่เพียงพอ
และเหมาะสมยังส่งผลดีต่อนายจ้าง และเพ่ือนร่วมงานได้ เพราะลูกจ้างที่เป็นมารดามีแนวโน้มที่จะ
กลับมาทำงานให้แก่นายจ้างคนเดิมได้อย่างเช่นก่อนตั้งครรภ์รวดเร็วมากขึ้น 244 และไม่เป็นการโยน
ภาระงานให้แก่เพ่ือนร่วมงานเป็นเวลานานเกินไป  

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงสภาพปัญหาตามความเป็นจริงในปัจจุบัน การทำงานภายใต้
กฎหมายแรงงานในสังคมนั้นมีกลุ่มลูกจ้างหลากหลายประเภท ทั้งกลุ่มลูกจ้างภายในองค์กร และกลุ่ม
ลูกจ้างอิสระ การจ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอดลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วงลาคลอดจากนายจ้างโดยตรง 
45 วันนั้นอาจไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มลูกจ้างที่ทำงานภายในองค์กรมากนัก เพราะกลุ่ม
ลูกจ้างเหล่านี้ยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอีก  45 วันจากการเข้าประกันตนตามกฎหมาย
ประกันสังคมที่แต่ละคนมีซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงในลำดับต่อไป แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มลูกจ้างอิสระที่ต้อง
ทำงานหาเลี้ยงชีพรายวันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมนั้นลูกจ้างในกลุ่มหลังนี้แม้จะมีสิทธิลา
คลอดได้ตามกฎหมายไม่เกิน 98 วัน แต่สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนช่วงลาคลอดก็ยังคงมีเพียง 45 
วันจากนายจ้างโดยตรงเท่านั้น  

 
243 More than 120 Nations Provide Paid Maternity Leave, Retrieved May 11, 

2022 from https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008009/ 
lang--en/index.htm   

244 How would a Paid Maternity Leave Policy Benefit Families?, Retrieved  
May 11, 2022 from  https://news.temple.edu/news/2022-03-22/how-would-paid-
maternity-leave-policy-benefit-families 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008009/
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ในส่วนของกฎหมายที่จะกล่าวลำดับถัดมา คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งอาจไม่ใช่
กฎหมายที่กล่าวถึงเรื่องค่าตอบแทนสำหรับลูกจ้างที่เป็นมารดาโดยตรง แต่ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายได้
กล่าวถึงเรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือลูกจ้างและบุคคลอ่ืนซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพหรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรไว้ โดยใช้วิธีการ
สร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและบุคคลอ่ืนผ่านการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม  

สำหรับข้อสังเกตที่ผู้เขียนเห็นจากกฎหมายไทยฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องอัตราการ
จ่ายเงินเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร245 ประเด็นเรื่องอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี
ตรวจและรับฝากครรภ์246 หรือประเด็นเรื่องอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน247 ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลา
คลอดโดยตรง แต่กล่าวได้ว่า ในส่วนของการจ่ายประโยชน์ทดแทนทั้ง 3 กรณีดังกล่าวมานี้เป็นสิ่งที่
ลูกจ้างที่เป็นมารดาพึงจะต้องได้รับสิทธิและความคุ้มครองเหล่านี้จากรัฐอยู่แล้ว  

หากพิจารณาสภาพปัญหาสังคมการใช้แรงงานที่เกิดขึ้นจริง แม้จะมีการช่วยเหลือจากรัฐผ่าน
มาตรการจ่ายประโยชน์ที่เป็นเงินในกรณีต่าง ๆ และสามารถนำมาเพ่ือใช้จ่ายใด ๆ อันเป็นประโยชน์
ต่อลูกจ้างที่เป็นมารดาและบุตรที่กำลังจะเกิดมาในระหว่างการตั้งครรภ์ ตลอดจนการตั้งครรภ์สิ้นสุด
ลง และมีการคลอดบุตรเกิดขึ้น แต่เงินในส่วนนี้ล้วนมาจากหลักประกันที่ลูกจ้างได้เข้าประกันตนกับ
กองทุนประกันสังคมไว้ก่อนแล้ว ส่วนกลุ่มลูกจ้างที่ใช้แรงงานอิสระไม่ได้เข้าประกันตนตามกฎหมาย
ประกันสังคมนี้ย่อมไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนช่วงลาคลอดในส่วนที่เหลืออยู่ และไม่อาจมีสิทธิที่จะได้รับ
สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามแนวทางที่กฎหมายประกันสังคมวางเอาไว้ได้ หากพิจารณาค่าตอบแทน
ในช่วงวันลาคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดา โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาที่ไม่มีประกันสังคม 
สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้างมีเพียงแค่ 45 วันเท่านั้น อาจไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

 
245 อัตราการจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรผ่านระบบกองทุนประกันสังคม  

มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด 1 ครั้ง  
246 อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีตรวจและรับฝากครรภ์ผ่านระบบกองทุนประกันสังคม 

จะจ่ายเท่าท่ีลูกจ้างท่ีเป็นมารดาจ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500 บาท แล้วแต่กรณีตามเงื่อนไขช่วงอายุ
ครรภ์ของแต่ละบุคคล 

247 อัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการ
ทำงานผ่านระบบกองทุนประกันสังคม จะมีการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน และมีการเพ่ิมสิทธิให้ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์และบุตรเสียชีวิตก่อน 
28 สัปดาห์ ให้มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แล้วแต่กรณีตามเงื่อนไขช่วงอายุ
ครรภ์ของแต่ละบุคคล 
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ตนเองและครอบครัว และไม่สามารถที่จะส่งเสริมให้ลูกจ้างที่เป็นมารดา รวมถึงบุตรที่เพ่ิงเกิดมามี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดของกฎหมายไทยที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นกับกฎหมายต่างประเทศในหลาย ๆ ประเทศ สำหรับประเทศสโลวาเกีย รูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนช่วงลาคลอด ถูกเรียกว่า สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการคลอดบุตร ซึ่งถูกระบุไว้ในระบบ
ประกันประเภทประกันความเจ็บป่วย ในกรณีที่ลูกจ้างมารดาสูญเสีย หรือมีรายได้ลดลง เนื่องจากไม่
สามารถทำงานได้เต็มที่อย่างที่เคยเป็น เนื่องมาจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ และการคลอด
บุตร ลูกจ้างมารดาผู้ประกันตนมีสิทธิรับประโยชน์จากประกันอันเกี่ยวเนื่องกับการคลอดบุตร อัตรา
ร้อยละ 65 ของฐานรายได้ประเมินรายวันที่ประเมินได้แน่นอน โดยกฎหมายได้กำหนดรูปแบบว่า ให้
สิทธิเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์นับแต่วันที่เริ่มได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการคลอดบุตร
ต่อเนื่องกัน และไม่อาจยุติได้เร็วกว่า 6 สัปดาห์นับจากวันที่คลอดบุตร248  

ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศสโลวาเกียมีการวางรูปแบบแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด
ไว้อย่างชัดเจน เป็นการมุ่งให้ประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่ารูปแบบ
ของประเทศไทย ที่แม้จะให้สิทธินายจ้างในการจ่ายค่าตอบแทนเต็มจำนวน แต่เป็นการจ่ายเพียงแค่  
45 วัน หรือประมาณ 6 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาข้อกำหนดที่กฎหมายประเทศสโลวาเกียให้
จ่าย ระยะเวลา 6 สัปดาห์นี้เสมือนว่าเป็นข้อยกเว้นสำหรับบางกรณีที่นายจ้างพึงจ่ายให้แก่ลูกจ้างได้
เท่านั้น เพราะมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอดของประเทศสโลวาเกีย กฎหมายกำหนดให้
จ่ายค่าตอบแทนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์ นับแต่วันที่ลูกจ้างที่เป็นมารดาเริ่มได้รับสิทธิ
ประโยชน์สำหรับการคลอดบุตร 

นอกจากนี้ รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดของประเทศเยอรมนี กฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ้มครองการคลอดบุตรกำหนดให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน
เป็นเวลา 6 สัปดาห์ก่อนคลอด และ 8 สัปดาห์หลังคลอดได้ ทั้งนี้ การลาเพ่ือคลอดบุตรจะได้รับ
ค่าตอบแทนเต็มจำนวนในอัตราร้อยละ 100 จากฐานรายได้ที่ลูกจ้างได้รับตามปกติเฉลี่ย 3 เดือนก่อน
มีการตั้งครรภ์ โดยค่าตอบแทนที่ถูกจ่ายออกไปในส่วนนี้มาจากการช่วยเหลือที่ได้รับจากกองทุน
ประกันสุขภาพตามกฎหมาย จากนายจ้าง หรือจากเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ ในส่วน
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสงเคราะห์บุตร หรือที่ช่วยเหลือการคลอดบุตร ลูกจ้างที่มีประกันสุขภาพและ
การเจ็บป่วยตามกฎหมายเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับโดยจะจ่ายไม่เกิน 13 ยูโรต่อวัน รวมทั้งหมดคิด
เป็นจำนวนประมาณ 210 ยูโร249  

 
248 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.1.2 ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด ประเทศสโลวาเกีย 
249 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.2.2 ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด ประเทศเยอรมนี 
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ผู้เขียนเห็นว่า รูปแบบแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดของประเทศเยอรมนีมี
ความน่าสนใจยิ่ง การจ่ายค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการคลอดบุตร ซึ่งเป็นกฎหมาย
กลางนั้น ระบุให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวน หรืออัตราร้อยละ 100 ตลอด
ระยะเวลาที่ลาคลอด เป็นการให้ประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดา รวมไปถึงครอบครัวได้เป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ ยังมีเงินในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือการคลอดบุตรที่จ่ายโดยภาครัฐ แม้จะมีเงื่อนไข
ด้านข้อจำกัดในเรื่องการที่ต้องเข้าระบบประกันไว้บ้าง แต่รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะนี้ 
ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะตอบสนองต่อความต้องการลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วงที่ใช้สิทธิลาคลอดได้อย่าง
เพียงพอและอยู่ในระดับทีดี่มากพอสมควร 

ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้น เป็นรัฐบุกเบิกในสหรัฐอเมริกาที่มีการ
กล่าวถึงการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง โดยลูกจ้างมารดาได้รับการเสนอให้มีสิทธิรับค่าจ้างอัตรา
ร้อยละ 55 ซึ่งกำหนดจ่ายผ่านระบบ California State Disability Insurance (SDI) ร้อยละ 37 และ
กำหนดจ่ายผ่านนายจ้างร้อยละ 8250  โดยลูกจ้างผู้ที่ลาคลอดหรือลางานอ่ืนใดในลักษณะการลาเพ่ือ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีทางครอบครัว สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐแคลิฟอร์เนียได้  ทั้งนี้ การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนในส่วนนี้ มีการขยายความคุ้มครองไปถึงเงินค่าชดเชยกรณีว่างงาน หรือไม่สามารถทํางาน
ได้ด้วย251 รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอดของมลรัฐแคลิฟอร์เนียนี้ จะเห็นว่า ลูกจ้างจะ
เริ่มต้นอ้างสิทธินี้ได้ ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนก่อน ซ่ึงลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา
ตั้งแต่ 6 สัปดาห์จนถึง 12 เดือนตามเงื่อนไข แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสิทธิในการได้รับความคุ้มครองจะ
เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่ากฎหมายไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบเรื่องอัตราการจ่ายของมล
รัฐแคลิฟอร์เนียกับรูปแบบการจ่ายของประเทศอ่ืน ๆ ผู้เขียนเห็นว่าระดับอัตราการจ่ายร้อยละ 55 ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการและจำเป็นในปัจจุบัน ซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในอัตราทีสู่ง 

 
4.2.2 วิเคราะห์การอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศ 
หากพิจารณาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ การที่ประเทศ

ไทยมีกฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิได้รับค่าตอบแทนช่วงลาคลอด จำนวนไม่เกิน 45 
วันในอัตราเต็มจำนวนจากนายจ้าง และ 45 วันจากกองทุนประกันสังคม อาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่
ช่วยลดปัญหาการเอาเปรียบและการละเมิดสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาได้ เนื่องจากในสังคมการ

 
250 Sylvia Guendelman, Julia Goodman, Martin Kharrazi and Maureen Lahiff, 

op,cit., pp. 200–208. 
251 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.3.2 ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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ทำงานปัจจุบัน เปิดเสรีด้านการทำงานอย่างกว้างขวาง จนทำให้หญิงเข้ามามีบทบาทในแวดวงการ
ทำงานเพ่ือหารายได้เลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหากับลูกจ้างที่เป็น
มารดา เพราะเป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระทางครอบครัวและภาระหน้าที่ทางการทำงานไปในเวลา
เดียวกันนั้น ปัญหาการถูกเอาเปรียบและการละเมิดสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาจากระบอบปิตาธิป
ไตย อาจปรากฏขึ้นได้ภายในครอบครัว เพ่ือเป็นการขจัดปัญหาการแบ่งแยกเพศมารดาระหว่างหญิง
และชายตามวิถีประเพณีที่หญิงมักจะถูกใช้แรงงานภายในครัวเรือน และนำมาสู่ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย252 จึงเห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
ตนเอง และครอบครัวในช่วงวันลาคลอดบุตร อันเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประเทศตามเป้าประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้ 

เมื่อพิจารณาอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็น
มารดาและการคลอดบุตร และข้อแนะฉบับที่ 191 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาแล้วนั้น แม้
ประเทศไทยจะไม่ใช่รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ แต่กฎหมายของไทยได้มีการกำหนดให้ลูกจ้างที่เป็น
มารดามีสิทธิได้รับค่าตอบแทนช่วงลาคลอดไว้อย่างเต็มจำนวน จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติของไทยมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานของอนุสัญญา ซึ่งข้อกำหนดอันเป็นแนวทางในอนุสัญญาเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินในส่วนนี้นั้น คือ จ่ายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของรายได้ปกติที่หญิงได้รับก่อนลาคลอด 
แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยมีการจำกัดระยะเวลาการจ่ายไว้เพียง 45 วันจาก
นายจ้างเท่านั้น และอีก 45 วันจากกองทุนประกันสังคมในกรณีที่ได้ประกันตนไว้ ตามกฎหมาย
ประกันสังคมในปี 2533 ทั้งนี้ ไม่ได้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ใช้สิทธิลาคลอดเต็มจำนวน 98 วันแต่
อย่างใด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า แม้ว่าอนุสัญญาและข้อแนะดังกล่าวนี้จะไม่ได้กล่าวเป็นแนวทางชัดเจน ว่า
ควรจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดเป็นระยะเวลานานเท่าใดจึงจะเหมาะสมก็ตาม แต่หากพิจารณา
ประโยชน์แห่งการจ่ายค่าตอบแทนในระดับที่เพียงพอตลอดระยะเวลาวันลาคลอด ซึ่งเป็นความมุ่ง
หมายที่แท้จริงของการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด อาจช่วยให้ลูกจ้างที่เป็นมารดาได้รับความเป็น
อิสระทางเศรษฐกิจ ในการจับจ่าย ใช้สอย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือเลี้ยงชีพตนและครอบครัว  รวมไปถึง
ค่าตรวจสุขภาพในช่วงเวลาตั้งครรภ์ได้ 

 
252 Article 11 2. In order to prevent discrimination against women on the 

grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States 
Parties shall take appropriate measures: (b) To introduce maternity leave with pay or 
with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or 
social allowances. 
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ทั้งนี้ การที่อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ได้วางแนวปฏิบัติ เรื่องการจ่ายไว้ได้อย่างชัดเจนนั้น อาจเป็น
เพราะว่าวิธีการคำนวณผลประโยชน์รูปแบบวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นแนวปฏิบัติของแต่ละ
ประเทศ สามารถออกแบบหลักการคิดคำนวณต่างๆ ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม และคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก หากมีความต้องการที่จะควบคุมการกำหนด
อัตราการจ่ายของประเทศใด ๆ ให้สิทธิการลาคลอด บนพ้ืนฐานหลักการที่กำหนดให้ได้รับค่าจ้างตาม
เงื่อนไขรูปแบบตามอนุสัญญา แต่ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรณีที่เข้าใจง่ายที่สุด ผู้เขียนเห็นว่า หากสามารถวาง
รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด โดยใช้วิธีการคำนวณผลประโยชน์ตามฐานรายได้ของ
ลูกจ้างที่ เป็นมารดาที่ผ่านมา จ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการลาคลอด253 และหากมี
ความสามารถที่จะจ่ายในอัตราเต็มจำนวนได้ อาจจะเป็นรูปแบบการจ่ายที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับ
ลูกจ้างที่เป็นมารดา 

 
4.2.3 วิเคราะห์ข้อกฎหมายกับแนวคิดทฤษฎี 
เมื่อพิจารณาแนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาซึ่งเป็นลูกจ้างในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน

ช่วงวันลาคลอด จะพบว่า ในโลกแห่งการทำงาน เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานของลูกจ้างเป็นอย่างมากนับจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ทั้งใน
ด้านการสร้างแรงขับเคลื่อนให้ลูกจ้างสามารถแสดงศักยภาพในการทำงานออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร และในด้านที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ลูกจ้างสามารถจับจ่ายใช้
สอยในรายจ่ายต่าง ๆ ได้เพียงพอต่อความต้องการและจำเป็นในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน เพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดสำหรับลูกจ้างที่
เป็นมารดาในช่วงที่ลาคลอดบุตร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกจ้างที่เป็นมารดาต้องประสบปัญหาภาวะ
ความเครียด และมีความกังวลใจในการบริหารจัดการวางแผนการดำเนินชีวิตหลายด้านในเวลา
เดียวกัน อาจส่งผลเสียต่อสุขสภาพจิตใจของตัวลูกจ้างที่เป็นมารดาเองทำให้เกิดปัญหาความวิตกกังวล
ทางจิตใจ ซึ่งผลกระทบนี้อาจส่งผลเสียไปถึงบุตรที่เพ่ิงเกิดมา คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสามี เพ่ือน
ร่วมงาน และนายจ้างได้ ผู้เขียนจึงเห็นว่า ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดนั้น มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน254 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน255 และ

 
253 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE • GENEVA, op. cit.  
254 ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน 
255 ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการแรงงาน 
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แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต256 การบัญญัติข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนช่วง
วันลาคลอดจึงเป็นเรื่องทีอ่งค์กรภาคแรงงานแต่ละประเทศจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  

เมื่อพิจารณาความแตกต่างกันของรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอดในข้อกฎหมาย
ของแต่ละประเทศท่ีผู้เขียนศึกษากับความสอดคล้องทางแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ข้อกฎหมายประเทศสโลวาเกีย การจ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอด กำหนดการจ่ายไว้ในอัตรา
ร้อยละ 65 โดยกำหนดระยะเวลาจ่ายไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์ นับแต่วันที่เริ่มได้รับสิทธิประโยชน์
สำหรับการคลอดบุตรโดยจ่ายต่อเนื่องกันไป จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 6 สัปดาห์นับจากวันที่คลอด
บุตรเป็นอย่างน้อยจึงจะยุติการจ่ายได้ การวางรูปแบบแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด
ประเทศสโลวาเกียจึงมีความชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลา
คลอดในลักษณะที่ต่อเนื่องกันเช่นนี้ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาให้มีรายได้ใน
ช่วงเวลาที่ใช้สิทธิลาคลอด เพ่ือที่จะสามารถจับจ่ายใช้สอย และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขใน
ช่วงเวลาหนึ่ง แม้ว่าข้อกฎหมายของประเทศสโลวาเกียไม่ได้มีหลักเกณฑ์การจ่ายแบบต่อเนื่องแบบ
เต็มจำนวนก็ตาม จึงกล่าวได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมีความสอดคล้องกับรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนช่วงลาคลอดของประเทศสโลวาเกียมากที่สุด  

ส่วนประเทศเยอรมนี การจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างในเยอรมนีนั้น ข้อกฎหมายกำหนดจ่าย
ค่าตอบแทนเต็มจำนวนในอัตราร้อยละ 100 ตลอดระยะเวลา 14 สัปดาห์ที่ลาคลอด และสำหรับ
ลูกจ้างที่มีประกันสุขภาพและการเจ็บป่วยตามกฎหมาย ก็ยังมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงิน
สงเคราะห์บุตร หรือที่ช่วยเหลือการคลอดบุตรอีกไม่เกิน 13 ยูโรต่อวัน รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวน
ประมาณ 210 ยูโร ผู้เขียนเห็นว่า รูปแบบแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดประเทศ
เยอรมนีนั้นสามารถสร้างแรงผลักดัน กระตุ้นให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีกำลังใจที่ดีในช่วงเวลาที่พักฟ้ืน
ร่างกายและจิตใจได้ดี เนื่องจากข้อกำหนดการจ่ายมีอัตราจ่ายเต็มจำนวนและจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาวันลาคลอด จึงถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการ
เรื่องค่าตอบแทนของลูกจ้างที่เป็นมารดาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการ
คุ้มครองแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน และแนวคิดสวัสดิการแรงงาน อีกทั้ง การจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวในลักษณะจ่ายเต็มจำนวนและต่อเนื่องเช่นนี้ เป็นการสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างที่เป็นมารดา รวมไปถึงครอบครัวของลูกจ้างที่เป็นมารดาให้มีคุณภาพชีวิต  
ทั้งภายนอกบ้านและภายในบ้านได้เป็นอย่างดี  

สำหรับข้อกฎหมายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างในช่วงวันลาคลอด
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย  โครงการ California’s Paid Family Leave 

 
256 ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
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Program กำหนดจ่ายในอัตราร้อยละ 55 ของอัตราเงินได้ที่บุคคลเคยได้รับตามปกติ จะเห็นว่า การ
วางรูปแบบแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
แม้การจ่ายจะมีความชัดเจนและต่อเนื่อง แต่อัตราการจ่ายร้อยละ 55 นั้น ผู้เขียนเห็นว่าอยู่ในอัตราที่
ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการจ่ายของประเทศอ่ืน ๆ จึงไม่ได้มีความสอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิมารดาซึ่งเป็นลูกจ้างในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดได้ดีเท่าที่ควรเมื่อ
เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอ่ืน 

 
4.2.4 ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ 
จากที่วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดมาแล้ว

ข้างต้น สำหรับประเทศไทย การที่กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของไทยกำหนดให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาในวันลาคลอดบุตร เท่ากับ ค่าจ้างวันทำงานตลอด
ระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วันเท่านั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า การบัญญัติข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ที่ใช้ใน
ขอบเขตที่จำกัดประโยชน์ค่าตอบแทนที่เป็นเงินมากเกินไป การจ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอดมีช่วง
ระยะเวลาที่สั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  

ในส่วนของเงินสนับสนุนอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากกฎหมายข้างต้นนี้ อาทิเช่น ค่าคลอดบุตร 
ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ และค่าส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงที่ตั้งครรภ์กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างมารดา หรือคู่สมรสฝ่ายหญิงที่ตั้งครรภ์ของลูกจ้างมีสิ ทธิ
ได้รับเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายจากการจ่ายผ่านกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า การจ่ายประโยชน์
ทดแทน  

หากพิจารณาเงินในส่วนหลังนี้ เป็นเงินสนับสนุนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมอีกส่วน
หนึ่งซึ่งแยกขาดจากค่าตอบแทนที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับระหว่างลาคลอดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานและเป็นส่วนที่ลูกจ้างพึงต้องได้รับอยู่แล้ว ซึ่งหากคำนวณเงินทั้งสองส่วนนี้ เข้าด้วยกัน 
ถึงแม้ว่าในแง่ของประโยชน์การนำไปใช้ซึ่งค่าตอบแทนในช่วงวันลาคลอด นำมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยง
ชีพในการดำรงชีวิตแล้ว การจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างที่เป็นมารดาและบุตรที่กำลัง
จะเกิดมาตลอดการตั้งครรภ์จนการตั้งครรภ์สิ้นสุดลง และมีการคลอดบุตรเกิดขึ้น ประเด็นเรื่อง
ค่าตอบแทนดังกล่าวนี้ควรค่าแก่การตระหนักถึงอย่างยิ่งว่า รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนในช่วงวันลา
คลอดสำหรับลูกจ้างที่เป็นมารดานี้เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตของลูกจ้างมารดาและบุตร
ให้สุขสบาย และได้รับความปลอดภัยแล้วหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ค่าครองชีพ สภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบัน 
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ดังนี้ หากกลับมาพิจารณาเรื่องประโยชน์ตอบแทนที่เป็นเงินในส่วนของค่าจ้างที่ลูกจ้างมารดา
พึงต้องได้รับในช่วงลาคลอด และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดบุตรกับ
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายของประเทศเยอรมนี ซึ่งค่าตอบแทนที่ถูกจ่ายออกไปนั้น
ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือที่ได้รับจากกองทุนประกันสุขภาพตาม
กฎหมาย จากนายจ้าง หรือจากเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง ทำให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนช่วงวัน
ลาคลอดในอัตราร้อยละ 100 หรือเต็มจำนวนจากฐานรายได้ที่ลูกจ้างได้รับตามปกติเฉลี่ย 3 เดือน
ก่อนมีการตั้งครรภ์ได้ นอกจากนี้ ยังมีเงินสงเคราะห์บุตร หรือส่วนที่เป็นเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรที่
จะจ่ายแก่ลูกจ้างที่มีประกันสุขภาพและการเจ็บป่วยตามกฎหมายเพ่ิมเข้ามาอีกด้วย ผู้เขียนจึงเห็น
ควรอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเรื่องกำหนดระยะเวลาในการจ่าย
ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด โดยนำรูปแบบของประเทศเยอรมนีมาปรับใช้ในการกำหนดระยะเวลา
การจ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอดให้มีช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมากข้ึน และจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลา
คลอดในรูปแบบเต็มจำนวน  
 

4.3 วิเคราะห์ปัญหาการกำหนดช่วงเวลาพักระหว่างวันทำงานเพ่ือให้นมบุตร 

ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่หลังคลอดบุตร ไปจนถึงช่วงขวบปีแรกของเด็กทารก เป็นที่ทราบกัน
ว่าเป็นช่วงเวลาที่สภาพร่างกาย และระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายของมารดากำลังปรับสภาพกลับคืนสู่
ภาวะปกติอย่างที่เคยเป็นในช่วงก่อนตั้งครรภ์ และในขณะเดียวกัน ก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กทารกที่เพ่ิง
คลอดกำลังมีพัฒนาการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ หนึ่งในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพ
และการเจริญเติบโตด้านร่างกายของทารก ซึ่งสามารถช่วยปกป้องทารกแรกเกิดจากการติดเชื้อ และ
ลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดได้ คือ น้ำนมแม่257 ทั้งนี้ จากงานวิจัยทางการแพทย์ได้อธิบาย
ว่า น้ำนมแม่เป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารที่สำคัญในเด็กอายุ 6-23 เดือน และการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยเริ่มนับตั้งแต่ภายใน 1 ชั่วโมงหลังคลอดบุตรทันที จะเพ่ิมโอกาสของการให้นม

 
257 น้ำนมแม่ ประกอบด้วยสารอาหารหลากหลายชนิด มีทั้งสารภูมิคุ้มกัน เซลล์เม็ดเลือดขาว 

และฮอร์โมนของมนุษย์ ช่วยในการพัฒนาระบบภูมิต้านของทารก และยังช่วยในการพัฒนาระบบ
ประสาทและสมอง ซึ่งปกติทารกแรกเกิดจะพัฒนาได้เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น และจําเป็นต้องพัฒนา
อีกร้อยละ 70 ในช่วงหกถึงเจ็ดปีแรกของชีวิต สิ่งสําคัญในการช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดีคือ 
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิกในน้ำนมแม่ และสารฮิวแมนอัลฟาแลคตัลบูมินที่สามารถพบได้ในน้ำนมแม่
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 



 129 

ลูกต่อไปได้สำเร็จ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือนมีประโยชน์มากมายสำหรับ
ทั้งตัวทารกและมารดา258  

การสร้างสมดุลในการทำงานกับการให้สิทธิพักระหว่างวันทำงานเพื่อให้นมบุตรแก่ลูกจ้างที่เป็น
มารดามีความท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะในประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายฉบับใดกล่าวถึงสิทธินี้มา
ก่อน ทั้งที่เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญต่อมารดาและบุตรเป็นอย่างยิ่ง มีเพียงแต่กระแสการเรียกร้องให้
มีเรื่องการให้นมบุตร ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางภาครัฐบาล รวมถึง
กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง259 แต่อย่างไรก็ตาม จวบจนปัจจุบัน
สิทธิดังกล่าวนี้ยังไม่ถูกออกเป็นบทกฎหมายแต่อย่างใด 
   

4.3.1 วิเคราะห์กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 
เมื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตได้ว่า กฎหมายในประเทศไทยยังไม่

เคยมีการกล่าวถึงประเด็นเรื่องสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา ทั้งที่ ในช่วงระยะเวลาภาย
หลังจากคลอดบุตรไปจนถึงช่วงขวบปีแรกของทารก เป็นช่วงระยะเวลาสำคัญอย่างยิ่งที่มารดาพึงต้อง
ให้นมบุตร กระบวนการดังกล่าวสร้างเสริมคุณประโยชน์มากมายต่อทั้งตัวมารดาและตัวบุตรอย่างยิ่ง 
เนื่องจากมารดาสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมความรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อทารกได้ขณะที่อยู่
ใกล้ชิดกับทารก ซึ่งหนึ่งในวิธีการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยของมารดาต่อบุตรแรกเกิดก็คือ 
การให้นมบุตร มีการศึกษาวิจัยและพบว่าระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความสัมพันธ์ผกผันกับ
ความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าหลังคลอด กล่าวคือ มารดาที่ให้นมบุตรมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหลัง
คลอดต่ำกว่ากลุ่มมารดาที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างมีนัยสำคัญ หากมีช่วงเวลาที่มารดาสามารถให้
บุตรได้รับนมแม่เพ่ิมขึ้น อาการซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาก็จะลดลง260 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ในช่วง
เวลาให้นมบุตรดังกล่าวมีคุณประโยชน์มากมายต่อทั้งตัวมารดาและตัวบุตรอย่างยิ่ง อีกทั้ง ระยะเวลา

 
258 WHO and UNICEF issue new guidance to promote breastfeeding in 

health facilities globally, Retrieved February 2, 2022 from 
https://library.thaibf.com/bitstream/handle/023548404.11/510/TBCF-article-WHO-
new-guidance.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

259 กรุงเทพธุรกิจ, เรื่องเดิม. 
260 Christine Toledo, Rosina Cianelli, Natalia Villegas Rodriguez, Giovanna De 

Oliveira, Karina Gattamorta, Danuta Wojnar, Emmanuela Ojukwu, The significance of 
breastfeeding practices on postpartum depression risk, Retrieved May 20, 2022 
from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ phn.12969  

https://library.thaibf.com/bitstream/handle/023548404.11/510/TBCF-article-WHO-new-guidance.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://library.thaibf.com/bitstream/handle/023548404.11/510/TBCF-article-WHO-new-guidance.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/
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ดังกล่าวมารดาสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมความรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อทารกได้ขณะที่อยู่
ใกล้ชิดกับทารก ประเด็นนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากและควรพัฒนาเป็นข้อกฎหมาย 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อบกพร่องในเรื่องกำหนดช่วงเวลาพักระหว่างวันทำงานเพ่ือให้นม
บุตรของกฎหมายไทยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกับกฎหมายต่างประเทศในหลาย ๆ ประเทศ  จะเห็นว่า
ประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิการพักให้นมระหว่างวันของมารดา ในขณะที่
ต่างประเทศล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก สำหรับประเทศสโลวา
เกีย ประมวลกฎหมายแรงงานกำหนดให้ลูกจ้างมารดาซึ่งอยู่ในช่วงให้นม และบุตรอายุยังไม่ครบ 6 
เดือนแรก มีสิทธิพักจากการทำงานเพ่ือให้นมบุตร 2 ครั้งเป็นระยะเวลาครั้งละ 30 นาทีต่อบุตรหนึ่ง
คน สิทธินี้ให้มีผลจนกว่าเด็กจะอายุครบ 6 เดือนแรก ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนหลังจากนั้น ลูกจ้างมารดา
อาจทำความตกลงกับนายจ้างเพ่ือหยุดพักให้นมบุตร 30 นาทีต่อกะก็ได้ ไปจนกว่าอายุจะครบ 12 
เดือน261 จึงเห็นว่า ประเทศสโลวาเกียได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาในการพักเพ่ือ
ได้ทำหน้าที่ให้นมบุตร นอกจากนี้แล้ว ยังมีการให้ความเห็นทางวิชาการไปในเชิงสนับสนุนเกี่ยวกับ
สิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาทางกฎหมายแรงงานของประเทศสโลวาเกียไว้ว่า ในยุคสังคมร่วมสมัย
เช่นนี้ กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาในประเด็นเรื่องสิทธิต่าง ๆ ควรจะมีความ
ยืดหยุ่นที่เพียงพอ เพราะหญิงเข้ามามีบทบาทสำคัญทางตำแหน่งการทำงานในสังคมมากขึ้น ซึ่งมีการ
เรียกร้องสิทธิในการทำงานยิ่งขึ้น เพ่ือให้กลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะลูกจ้างที่เป็นมารดาสามารถรับผิดชอบ
หน้าที่การทำงานไปพร้อมกับรับผิดชอบหน้าที่ทางครอบครัวได้ดีไปพร้อม ๆ กัน262 

ในส่วนของกฎหมายประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เข้าระบบตรวจสอบและ
ติดตามผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ขององค์การอนามัยโลก มีความมุ่ง
หมายเพ่ือการสนับสนุน คุ้มครอง และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่263 ซึ่งเป็นประเทศเยอรมนีเป็น

 
261 Juraj Hamuľák and Denisa Nevická, “Breastfeeding as a (Non)Exclusive Right 

of Women in Labor Relations the European Approach,” European Studies 7 (2020): 
273-282.  

262 Juraj Hamuľák, Lenka Freel and Denisa Nevická, “The comparative analysis 
of women's status in labor relations in modern Slovakia and the Czech Republic,” 
Economics and Social Issues Review 11, 3 (October 2020): 214–227. 

263 Breastfeeding Rates and Programs in Europe: A Survey of 11 National 
Breastfeeding Committees and Representatives, Retrieved March 28, 2022 from 
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ประเทศที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน้าที่มารดาในการให้นมบุตรช่วง 6 เดือนแรกเป็นอย่างมาก264 
หากลูกจ้างที่เป็นมารดาอยู่ในช่วงเวลาให้นมต้องรีบแจ้งแก่นายจ้างให้ทราบโดยเร็ว 265 ทั้งนี้ ได้มี
กฎหมายคุ้มครองมารดาเป็นการเฉพาะ โดยกรณีท่ัวไปกำหนดให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิพักระหว่าง
วันเพ่ือให้นมบุตร 2 ครั้งต่อวันครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือ 1 ครั้งต่อวันครั้งละไม่น้อยกว่า 1 
ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่สภาพการทำงานของลูกจ้างมารดานั้นต้องทำงานมากกว่า 8 
ชั่วโมงต่อเนื่องกัน มีสิทธิพักให้นมบุตร 2 ครั้งต่อวัน อย่างน้อยครั้งละ 45 นาที266  

นอกจากนี้ กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มีความพยายามผลักดันให้การสนับสนุนการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ผ่านกฎหมายการให้นมบุตร ซึ่งกรอบแนวคิดของกฎหมายตลอดจนเนื้อหาสาระของ
กฎหมายต่างก็มีข้อถกเถียงปัญหาในมุมมองของสตรีนิยม กล่าวคือ กฎหมายการให้นมบุตรสมัยใหม่
นั้น บ้างก็ถูกมองว่าเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบุตรเป็นหลักมากกว่าการมองว่าเป็น
เรื่องสิทธิที่กฎหมายให้การคุ้มครองของมารดา เนื่องจากทารกแรกเกิดย่อมมีความต้องการน้ำนมจาก
ผู้เป็นมารดา267 เพ่ือการมีชีวิตและมีพัฒนาการเจริญเติบโตที่ดี เห็นได้จากบทบัญญัติที่มักจะกล่าวถึง
เรื่องการแบ่งระยะเวลาพักระหว่างวันให้แก่มารดาได้ไปทำหน้าที่ให้นมบุตรที่เพ่ิงเกิดในช่วงระยะเวลา 
6 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม มุมมองอีกนัยยะหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้ คือ กฎหมายยังคงให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างที่เป็นมารดาด้านความปลอดภัยในการให้นมบุตรด้วยเช่นกัน โดยหลักการคุ้มครอง
จะต้องมีความสอดคล้องกับความคาดหวังทางสังคม และหลักการดำรงบทบาทมารดาได้อย่าง
เหมาะสม268 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทั้งกฎหมายกลางและกฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นได้ ให้
ความสำคัญในประเด็นเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยต่างก็ได้กำหนดหน้าที่นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง

 
https://journals.lww.com/jpgn/FullText/2019/03000/Breastfeeding_Rates_and_Progra
ms_in_Europe__A.26.aspx 

264 The Role of Breastfeeding Promotion in German Hospitals for Exclusive 
Breastfeeding Duration, Retrieved April 5, 2022 from https://onlinelibrary.wiley.com/ 
doi/full/10.1111/mcn.13326 

265 EUROPEAN COMMISSION, Country Report Gender Equality Germany 2019  
(Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020): pp. 49-58. 

266 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.2.3 สิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา  
ประเทศเยอรมนี 

267 Meghan Boone, “Lactation Law,” California Law Review 6, 106 (December 
2018): 1827-1884.  

268 Ibid, pp. 1827-1884. 

https://onlinelibrary.wiley.com/
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ที่เป็นมารดาซึ่งอยู่ในระยะให้นมบุตร ได้รับช่วงเวลาพักที่เหมาะสมเพ่ือให้นมบุตรไว้เป็นข้อกฎหมาย
อย่างชัดเจน269    

 
4.3.2 วิเคราะห์การอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศ 
หากพิจารณาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในความ

มุ่งหมายของอนุสัญญานั้น ต้องการให้รัฐภาคีมีความตระหนักถึงความสำคัญของสตรีต่อการพัฒนา
ทางด้านสังคมและครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าปัจจุบันสตรียังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างเต็มที่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีผู้มีบทบาทเป็นมารดาที่เป็นผู้ให้กำเนิดบุตร เลี้ยงดูบุตร และยังต้องดูแล
ปรนนิบัติดูแลครอบครัว ประเทศไทยซึ่งแม้จะได้เข้าเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ แต่ยังบกพร่อง
ในเรื่องที่ว่ายังไม่ได้มีการอนุวัติการข้อกฎหมายใด ๆ ทางด้านแรงงาน เพ่ือคุ้มครองและให้สิทธิลูกจ้าง
ที่เป็นมารดาเกี่ยวกับประเด็นการพักให้นมระหว่างวันทำงานแต่อย่างใด ทั้งที่เรื่องนี้ สามารถนำมาซึ่ง
ประโยชน์และสะท้อนความสำคัญจำเป็นต่อตัวมารดาและบุตรได้ดียิ่ง ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากมีการ
ออกแบบแนวทางเพ่ือแสดงได้ว่า ประเทศไทยได้อนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศใน
อนุสัญญาฉบับนี้ โดยให้รัฐไทยได้ออกมาตรการทางกฎหมายให้สิทธิพักให้นมระหว่างวันทำงานเพ่ือ
เป็นประกันว่า รัฐไทยมีความเข้าใจและคำนึงถึงสิทธิเกี่ยวกับความเป็นมารดาในฐานะทางสังคมและ
ครอบครัวในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการที่ดีแก่บุตรแล้ว270 ในแง่มุมทางระหว่างประเทศนั้น 
ผู้เขียนเห็นว่า จะเป็นการส่งเสริมให้รัฐไทยมีภาพลักษณ์ในด้านการส่งเสริมสิทธิสตรีผู้ซึ่งเป็นมารดาใน
อนาคตไดด้ีมากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมา 

หากพิจารณาอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็น
มารดาและการคลอดบุตร และข้อแนะฉบับที่ 191 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดาแล้วนั้น มีการ
กำหนดแนวทางให้สิทธิเกี่ยวกับการพักให้นมบุตรแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้ในมาตรา 10(1) และ (2) 
เบื้องต้นกำหนดให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิในการพักระหว่างวันจำนวน 1 ครั้ง หรืออาจมากกว่านั้น
ได้ ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ลูกจ้างที่เป็นมารดามีการตกลงกับนายจ้างและได้รับอนุญาตขอลดชั่วโมงการ

 
269 ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.3.3 สิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา  

ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
270 Article 5 States Parties shall take all appropriate measures: (b) To ensure 

that family education includes a proper understanding of maternity as a social 
function and the recognition of the common responsibility of men and women in the 
upbringing and development of their children, it being understood that the interest 
of the children is the primordial consideration in all cases. 
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ทำงานในแต่ละวัน เพ่ือที่ตนจะมีช่วงเวลาที่จะสามารถหยุดพักให้นมบุตรแล้วนั้น สามารถกระทำได้ 
และยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในช่วงเวลาดังกล่าวตามปกติ  

เมื่อพิจารณาแนวทางตามอนุสัญญาและข้อแนะแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ ผู้เขียนเห็นว่า แนวทาง
ที่ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าวนี้ มุ่งหมายให้ลูกจ้างที่เป็นมารดาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาให้นมได้รับสิทธิพัก
จากการทำงานในที่ทำงานในช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือไปทำหน้าที่การมารดาที่สำคัญยิ่ง คือ การให้นมบุตร  
ซึ่งเป็นการเลี่ยงไม่ให้มารดามีความเครียด หรือกดดันจากภาระการทำงานมากเกินไป และยังเป็นการ
ส่งเสริมให้ลูกจ้างที่เป็นมารดาได้มีช่วงเวลาแห่งเพ่ิมกำลังใจในการดำรงบทบาทมารดาจากบุตรที่เพ่ิง
เกิดมาผ่านวิธีการให้นมแก่บุตร และเพ่ือประโยชน์ของตัวบุตรที่เพ่ิงเกิดมาจะได้มีพัฒนาการทางการ
เจริญเติบโตที่ดีอีกด้วย ผู้เขียนจึงเห็นว่า เมื่อในปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้เข้าเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
นี้ แต่เป็นการดีกว่าหรือไม่ หากนำแนวทางจากอนุสัญญาและข้อแนะดังกล่าวนี้  มาพัฒนาเป็นข้อ
กฎหมายในประเทศไทย เพ่ือให้สิทธิการพักให้นมบุตรแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาเกิดขึ้นได้จริง271  

 
4.3.3 วิเคราะห์ข้อกฎหมายกับแนวคิดทฤษฎี 
เมื่อ พิจารณาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมารดาทั่ วไป ที่ เกี่ ยวข้อง  

และมีความสำคัญเชื่อมโยงกับการกำหนดช่วงเวลาพักระหว่างวันทำงานแก่มารดาเพ่ือทำหน้าที่ให้นม
บุตรมากที่สุด คือ ทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน272 การมีบทบัญญัติข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนด
ช่วงเวลาพักระหว่างวันทำงานเพ่ือให้นมบุตรแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง  

อันเนื่องจากมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนมแม่จำนวนมากอธิบายว่า ในระยะเวลา 2 เดือนแรก
ของการให้นมบุตรเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับระยะหลังคลอด ซึ่งลูกจ้างที่เป็นมารดาจะต้องกลับคืนสู่
ภาวะการทำงานเป็นปกติ ช่วงเวลาดังกล่าวลูกจ้างที่เป็นมารดามักจะประสบปัญหาความเครียดต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นจากการทำงาน จากการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงปัญหาจากการให้นมอย่างไรให้เพียงพอต่อ
ความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทารกได้มากที่สุด ภาวะความเครียด และวิตกกังวลในช่วงหลัง
คลอด หรือในระยะที่ลูกจ้างมารดาจะต้องให้นมนี้ อาจส่งผลให้ลูกจ้างที่เป็นมารดาผลิตปริมาณน้ำนม
ได้น้อย ซึ่งอาจนำมาสู่ปัญหาความยุ่งยากในการแบ่งเวลาเพ่ือให้นมบุตรในระหว่างที่ต้องไปทำงาน 
และท้ายที่สุด ลูกจ้างที่เป็นมารดาอาจตัดสินใจเลือกที่จะหยุดให้นมแก่บุตรได้ ทั้งที่ช่วงเวลา 6 เดือน
แรกหลังจากคลอดบุตร เป็นช่วงเวลาที่ทารกมีความต้องการน้ำนมแม่ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพ่ือ

 
271 ดูรายละเอียดในบทที่ 5 หัวข้อ 5.2.3 ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิในการพักให้นม

ระหว่างวันของมารดา 
272 ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.1.3 ทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน 
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เสริมสร้างพัฒนาการทางการเจริญเติบโตด้านร่างกายและสมอง รวมไปถึงสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ  
แก่ตัวทารก 

จะเห็นได้ว่า ปัญหาเรื่องการกำหนดช่วงเวลาพักระหว่างวันทำงานเพ่ือให้นมบุตรแก่มารดามี
ความสำคัญ การผลักดันให้ประเทศไทยมีการออกบัญญัติข้อกฎหมายเกี่ยวกับช่วงเวลาพักระหว่างวัน
ทำงานเพื่อให้นมบุตร จึงเป็นเรื่องทีค่วรเร่งพัฒนา และแก้ไขให้ทัดเทียมข้อกฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้เขียนนำเสนอดังนี้ 

จากการศึกษาและพิจารณาข้อกฎหมายของต่างประเทศเกี่ยวกับการกำหนดช่วงเวลาพัก
ระหว่างวันทำงานเพ่ือให้นมบุตร ผู้เขียนเห็นว่า บทบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศมีการนำเอา
ทฤษฎีความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและบุตรมาปรับใช้ปะปนอยู่ในข้อกฎหมายนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ซึ่งกำหนดให้นายจ้างให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามารดาที่อยู่ในช่วงให้
นมบุตรพักจากการทำงานเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงครึ่งเพ่ือให้นมบุตรจนกว่าเด็กจะอายุครบ 6 เดือน
แรก ข้อกฎหมายประเทศเยอรมนี ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิพักเพ่ือไปให้นมบุตรใน
ระหว่างวันทำงานได้ 2 ครั้งต่อวันครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือแม้แต่ข้อกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎหมายกลางกำหนดให้นายจ้างต้องให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาซึ่งอยู่ในระยะ
ให้นมบุตร ได้รับช่วงเวลาพักที่เหมาะสมเพ่ือให้นมบุตรเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันที่เด็กเกิด  
จะเห็นได้ว่า แต่ละประเทศล้วนแล้วแต่มีการกล่าวถึงระยะเวลาพักระหว่างวันทำงานเพ่ือให้นมบุตร
เป็นข้อกฎหมายไว้อย่างชัดเจนทั้งสิ้น   

ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาที่มีต่อทารกนั้น เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นนับตั้งแต่ทารกนั้นเกิดมาและลืมตาดูโลก เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วนั้น ในทางการแพทย์
มักจะต้องให้มารดาสัมผัสกับทารกและให้นมทารกโดยทันทีหลังคลอดหรือภายใน 30 นาทีแรกนับ
จากวินาทีท่ีคลอด273 เพราะเป็นช่วงเวลาที่สามารถสร้างความรักความผูกพันจากมารดาสู่ทารกได้มาก
ที่สุด และในระยะเวลาภายหลังจากนั้นแล้ว จะเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่มารดาจะต้องทำหน้าที่ให้นม
บุตรอย่างน้อย 6 เดือน ตามหลักการคำแนะนำทางการแพทย์ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโต
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของทารก ยิ่งทารกที่ได้รับความรักและความเอาใจใส่จาก
มารดาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะส่งเสริมให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง    

 
 

 
273 เจิดนภา แสงสว่าง และปาริชาต ชูประดิษฐ์, “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพเพ่ือการ

ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่น,” วารสารพยาบาลตำรวจ 13, 1 (มกราคม - 
มิถุนายน, 2564): 237-234. 
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4.3.4 ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ 
จากที่วิเคราะห์ปัญหาการกำหนดช่วงเวลาพักระหว่างวันทำงานเพื่อให้นมบุตร และการจัดให้

มีสถานประกอบการมาแล้วข้างต้น สำหรับประเทศไทย ในประเด็นเรื่องสิทธิในการพักให้นมระหว่าง
วันของมารดา กฎหมายไม่เคยกล่าวถึงสิทธิดังกล่าวนี้เลย ทั้ง ๆ ที่เป็นประเด็นปัญหาที่ควรให้การ
ตระหนักถึงเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ สิทธิเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
มาก กฎหมายต่างประเทศมีการกล่าวถึงสิทธิการพักให้นมระหว่างวันของมารดาไว้ในบทบัญญัติ
กฎหมายอย่างชัดเจน อาทิเช่น ประเทศสโลวาเกีย และประเทศเยอรมนี โดยบทบัญญัติได้มีการระบุ
ชัดเจนในเรื่องของกำหนดเวลาการพักให้นมบุตรระหว่างวันของมารดาที่ทำงานในสถานประกอบการ 
ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่ของบุคคลที่มีบทบาทลูกจ้างและในขณะเดียวกันก็มีบทบาทมารดาไปพร้อม
กัน บทบัญญัติจึงเสมือนเป็นเครื่องกำหนดแนวประพฤติปฏิบัติที่บุคคลผู้มีฐานะลูกจ้างมารดาพึงต้อง
ปฏิบัติ 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรผลักดันให้เกิดประเด็นเรื่องสิทธิดังกล่าวนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย โดยอาจนำรูปแบบสิทธิการพักให้นมระหว่างวันของลูกจ้างมารดาในประเทศสโลวาเกีย และ
ประเทศเยอรมนีมาปรับใช้ในเรื่องการกำหนดช่วงเวลาพักในแต่ละวันคำนวณเป็นช่วงเวลาละเอียด
ชัดเจนขึ้น ส่วนรูปแบบการกำหนดกรอบระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการให้นมบุตรสำหรับลูกจ้าง
มารดาเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่เด็กเกิดซึ่งเป็นกฎหมายกลางของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ 



 

บทท่ี 5 
 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นจากงานเขียนทาง
วิชาการในรูปแบบวิจัยศึกษา หรืองานเขียนประเภทบทความต่าง ๆ ผู้เขียนเห็นว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับ
สิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาในเชิงที่ว่าจะแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างไรให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 
2000 อันเป็นการกล่าวในแง่มุมแบบกว้าง ๆ เท่านั้น แต่ไม่มีการกล่าวถึงสาเหตุแห่งปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
กลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วงเวลาตั้งครรภ์ได้บ่อยครั้ง คือ กลุ่มอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอด  
ซึ่งประเด็นปัญหานี้อาจจะสามารถนำมาสู่บ่อเกิดแห่งเจตนารมณ์ผลักดันให้ประเทศไทยออกกฎหมาย
กำหนดสิทธิต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วงเวลาตั้งครรภ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง  
ยังส่งผลเป็นคุณแก่บุตรที่กำลังจะเกิดมาให้มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกเช่นกัน  
ซึ่งผู้เขียนมีความคาดหมายว่า บทสรุปและข้อเสนอแนะที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยสะท้อนให้เข้าใจถึงปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดา อันจะนำมาสู่การแก้ไข 
พัฒนา และปรับปรุงข้อกฎหมายของประเทศไทยต่อไป หรือเพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่า 
หากเป้าหมายคือ ต้องการให้ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองและให้สิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาได้
อย่างแท้จริง ประเทศไทยควรตัดสินใจเข้าร่วมเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้หรือไม่ 
 

5.1 บทสรุป 

ในยุคปัจจุบัน ผู้หญิงในประเทศไทยมีบทบาทในสังคมการทำงานมากขึ้นกว่ายุคแต่ก่อน  
ซึ่งมักจะถูกมอบหน้าที่ในการสืบสกุลให้กำเนิดบุตร เลี้ยงดูบุตร และเป็นภรรยาที่ดีเพียงอย่างเดียว 
จากการสำรวจแรงงานทั่วประเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ .ศ. 2563 พบว่า หญิงมีบทบาทใน
การทำงานทั้งภายในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างมาก คิดเป็นอัตราร้อยละ 60 
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ของกลุ่มคนทำงานทั้งหมดทั้งหญิงและชาย274 โดยในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มอัตราการทำงาน
ของหญิงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า บทบาทในการทำงานของหญิงไม่ได้จำกัดอยู่
แค่ภายในบ้านอีกต่อไป เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมการจ้างงานหญิงในฝั่งยุโรป พบว่า อัตราการจ้าง
งานหญิงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40-75 จึงกล่าวได้ว่า ในยุโรปสิทธิและบทบาทของหญิงในแวดวงการ
ทำงานได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน275 

จากการศึกษาถึงสภาพความเป็นมาของปัญหาเกี่ยวกับสังคมการทำงานประเภทการใช้แรงงาน 
โดยวิเคราะห์ผ่านบทบัญญัติกฎหมายและงานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่า 
กลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดานั้นมักต้องเผชิญ และถูกกดดันจากสภาวการณ์ทางครอบครัว คนใกล้ชิด 
นอกจากนี้ ยังหมายรวมไปถึงเพ่ือนร่วมงาน โดยเฉพาะนายจ้าง เนื่องมาจากสภาวะการตั้งครรภ์
ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาว่าด้วยเรื่อง ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และ
การคลอดบุตร การกลับคืนสู่การทำงานในตำแหน่งเดิมหลังคลอด สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด
อาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับสภาพร่างกาย สภาวะทางอารมณ์
และจิตใจของลูกจ้างที่เป็นมารดาอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ความสำคัญของ
ปัญหาเกี่ยวกับอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างที่เป็นมารดาได้ทั่วทุกมุม
โลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศสโลวาเกีย ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศไทย 
ปรากฏดังนี้ 

ในประเทศสโลวาเกีย มีการศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดผ่านบทความวิจัย276 ซึ่งมุ่งเน้นปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมวิทยาและ
ปัจจัยเสี่ยงในการคลอดบุตรที่อาจนำไปสู่การพัฒนาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในกลุ่มมารดาได้ แม้จะ
ไม่ได้กล่าวถึงกลุ่มตัวอย่างมารดาที่ตั้งครรภ์ไว้อย่างชัดเจนว่ามาจากประเทศใด แต่ภายในบทความได้
มีการระบุถึงอัตราจำนวนกลุ่มประชากรผู้ที่สนใจในฝั่งยุโรปซึ่งอยู่ในประเทศสโลวาเกีย โดยกล่าวว่า
ความชุกของอาการซึมเศร้านั้นมีมาตั้งแต่ช่วงระยะก่อนคลอด ช่วง 6 สัปดาห์หลังคลอด และ 

 
274 สำรวจการทำงานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2563, ค้นวันที่ 26 มีนาคม 2565 จาก 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/home.aspx 
275 ‘ลาคลอด ลาเลี้ยงลูก ชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่น’ สิทธิที่อาจไม่ตอบโจทย์หญิงไทยยุคใหม่, 

ค้นวันที่ 26 มีนาคม 2565 จาก https://themomentum.co/momentum-feature-thailand-
woman-right/ 

276 Jannica Bondoc Santos, Identifying the Risk Factors to Postpartum 
Depression, Retrieved April 4, 2022 from https://scholar.dominican.edu/cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1149&context=senior-theses 

https://scholar.dominican.edu/cgi/
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ช่วง 6 เดือนหลังคลอด ทั้งนี้ มีการสรุปปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด 
ได้แก่ มารดาไม่มีความสุขระหว่างตั้งครรภ์ มารดาอยู่ในสภาพสังคมที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจต่ำ 
มารดาที่มีประวัติส่วนตัว หรือคนในครอบครัวมีอาการโรคซึมเศร้า มารดาที่หยุดการให้นมบุตรใน
ระยะสั้น รวมไปถึงมารดาที่ไม่มีคูช่ีวิตดูแลเอาใจใส่ขณะมีบุตร 

ส่วนในประเทศเยอรมนี ปรากฏกรณีข้อเท็จจริงของหญิงคนหนึ่งชื่อ Katie ได้มีการแบ่งปัน
ประสบการณ์การเป็นคุณแม่มือใหม่เกี่ยวกับปัญหาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่พบเจอในช่วงเวลา
ตั้งครรภ์อยู่ในประเทศเยอรมนี ผ่านวิดีโอคลิปช่องยูทูปที่ใช้ชื่อว่า Frau Katie Wenger277 โดย
กล่าวถึงความยากลำบากที่พบเจอในระหว่างที่ทำงานเป็นลูกจ้างเพ่ือหารายได้ที่เยอรมนี ปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ภายหลังคลอด ไม่ว่าจะเป็นจากคนใกล้ชิดในครอบครัว ในสังคมการ
ทำงาน และสังคมรอบข้าง ล้วนกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว วิตกกังวล หรือเกิดภาวะซึมเศร้ า
หลังคลอดได้ทั้งสิ้น แต่การได้ทำหน้าที่ให้นมบุตรกลับเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาภาวะเครียด และทำให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อการเป็นมารดาที่มีคุณค่าได้ 

นอกจากนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้มีการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับ
อาการภาวะซึมเศร้าเป็นจำนวนมาก และแม้ภายในประเทศจะมีระบบการตรวจคัดกรองและรักษา
โรคซึมเศร้าก่อนคลอดและหลังคลอดในมารดา278 แต่ก็ยังคงพบปัญหาว่า มีมารดาจำนวนมากต้องทน
ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าก่อนคลอดหรือหลังคลอดเช่นกัน จึงเสี่ยงที่จะเป็นผลเสียต่อมารดาผู้ให้
กำเนิดและบุตรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในกลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาผู้ประสบปัญหายากจน 279 หรือ
กลุ่มมารดาผิวสี จะมีแนวโน้มที่จะกังวลเกี่ยวกับความม่ันคงในการทำงานมากกว่ากลุ่มอ่ืน280  

สำหรับประเทศไทย มีบทสัมภาษณ์ระหว่างคุณนิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์ หรือคุณตุ๊กเจ้าของ
เพจ Little Monster ผู้เคยประสบปัญหาภาวะซึมเศร้าหลังคลอดกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

 
277 My Postpartum Depression Living Abroad in Germany, Retrieved April 4, 

2022 from https://youtu.be/WAqCaX9MLBU 
278 Maternal Mental Health, Retrieved March 31, 2022 from 

https://www.2020mom.org/resources-about-ca-laws 
279 California Department of Public Heath, Symptoms of Depression During 

and After Pregnancy, Retrieved March 31, 2022 from https://cfsslo.org/wp-
content/uploads/2011/09/Data-Brief-MIHA-2018-01.pdf 

280 Pandemic Pressures Increase Incidence of Postpartum Depression, 
Retrieved March 31, 2022 from https://www.chcf.org/blog/pandemic-pressures-
increase-incidence-postpartum-depression/#related-links-and-downloads 
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วัลลภ อัจสริยะสิงห์ แพทย์และอาจารย์ประจำสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 281 
เกี่ยวกับลักษณะอาการและผลกระทบของภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ซึ่งมักเกิดขึ้นภายในช่วงเวลา 4 
สัปดาห์หลังคลอดบุตร และหากไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอยู่นาน โดยมักจะเกิดกับผู้หญิงสมัยใหม่ที่
ทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง และเป็นผู้ที่ยังไม่สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงบทบาท
มารดามือใหม่ได้อย่างเต็มที่ จนท้ายที่สุดอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกเครียดและวิตกกังวลเกิดภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอดได้ ทั้งนี้ ก็อาจนำไปสู่ความคิดมารดาทำร้ายตนเองและลูกของตนเองได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม ได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของครอบครัวและคนใกล้ชิดในการดูแล และเป็นผู้รับฟัง สามารถ
เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการช่วยบรรเทาให้ผู้ที่ดำรงบทบาทมารดามีกำลังใจที่ดีข้ึนได้ 

การเกิดขึ้นของอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนั้น เริ่มมีได้ตั้งแต่ในช่วงระยะเวลาตั้งครรภ์  
ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายของผู้เป็นมารดาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทำให้ผู้เป็นมารดาจะต้องปรับตัว
และยอมรับบทบาทใหม่ของตนที่กำลังเผชิญอยู่ สภาพจิตใจของผู้ เป็นมารดาในช่วงเวลานี้จะต้องมี
ความเข้มแข็ง และมีกำลังใจที่ดีไปพร้อม ๆ กัน จึงจะส่งผลดีต่อผู้เป็นมารดารวมไปถึงบุตรได้ ยิ่งไป
กว่านั้น ในช่วงระยะเวลาหลังคลอด ร่างกายของผู้เป็นมารดาจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระยะหลังนี้ ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจผู้ เป็นมารดาเป็นอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอกร่างกาย อวัยวะภายในร่างกาย หรือระบบฮอร์โมนต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ นอกเสียจากจะได้รับการพักฟ้ืนร่างกายให้กลับคืนสู่สภาวะสมดุล ทั้ งนี้  เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือกลับคืนสู่สภาวะเดิมก่อนตั้งครรภ์ ผู้เขียนจึงเห็นว่า ในช่วงเวลาระยะหลังคลอดนี้ 
เป็นช่วงที่สำคัญเป็นอย่างมาก ผู้เป็นมารดาควรได้รับการดูแล เอาใจใส่จากทุกฝ่าย โดยเฉพาะในกรณี
ที่ผู้เป็นมารดานั้นเป็นผู้ที่มีภาระความรับผิดชอบทางการทำงาน ต้องหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว 
การมีกำลังใจที่ดี การได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายที่ดี ย่อมส่งผลต่อการดำรงบทบาท
มารดาที่ดีไปพร้อมกับทำงานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่สมควรจะเป็น 

เมื่อยังไม่มีข้อมูลที่จะสามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่า ปัญหาอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดใน
ลูกจ้างที่เป็นมารดาได้นั้น สาเหตุมาจากปัจจัยเรื่องใดมากน้อยเพียงใด และสิ่งใดจะช่วยบรรเทาการ
เกิดปัญหาอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในลูกจ้างที่เป็นมารดาได้อย่างแท้จริง นอกเสียจากเข้ารับ
การรักษาโดยวิธีการทางการแพทย์และการพยาบาล ซึ่งบางครั้งลูกจ้างที่เป็นมารดาอาจจะไม่มี
ความสามารถเข้าถึงระบบการรักษาได้ทั้งหมด ผู้เขียนจึงเห็นว่า หากมีมาตรการทางกฎหมายที่ให้สิทธิ
และความคุ้มครองที่มากขึ้นจากที่มีอยู่ อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการ ที่จะสามารถใช้กฎหมายเป็นฐาน

 
281 คุณตุ๊ก Little Monster กับประสบการณ์ ซึมเศร้าหลังคลอด | Re-Mind : อารมณ์ 

ความคิด พฤติกรรม [Mahidol], ค้นวันที่ 4 เมษายน 2565 จาก https://youtu.be/KANnw 
Uji3fo 

https://youtu.be/KANnw
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เครื่องมือสนับสนุนและช่วยให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น สิทธิและความ
คุ้มครองที่เพ่ิมมากขึ้นนี้ อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถช่วยบรรเทาการเกิดปัญหาอาการภาวะ
ซึมเศร้าหลังคลอดในลูกจ้างที่เป็นมารดาได้ 

 
5.1.1 ข้อค้นพบเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายของไทยว่าด้วยเรื่องการกำหนดสิทธิวันลา

คลอดบุตร………. 
ประเด็นปัญหาเรื่องกำหนดระยะเวลาคลอดบุตร มีข้อถกเถียงเพ่ือขอแก้ไขบทบัญญัติกฎหมาย

มาอย่างยาวนาน มีการปรับแก้ข้อกฎหมายอยู่หลายต่อหลายครั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  
จะเห็นได้จาก ในอดีตช่วงปี พ .ศ. 2536 มีกลุ่มแรงงานหญิงที่ เป็นคนท้องจำนวนมาก ออกมา
ขับเคลื่อนเดินขบวนประท้วงเพื่อเรียกร้องขอขยายสิทธิวันลาคลอดบุตร282 จากเดิมกฎหมายในปี พ.ศ. 
2533 ระบุให้สิทธิลาคลอดได้เพียง 60 วันเท่านั้น283 ส่งผลให้กลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาต้องกลับมา
ทำงาน ทั้ง ๆ ที่ร่างกายยังไม่สามารถฟ้ืนฟูสภาพเป็นปกติอย่างเต็มทีห่ลังคลอด เมื่อการขับเคลื่อนเป็น
ผลสำเร็จ มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายกำหนดระยะเวลาวันลาคลอดเพ่ิมให้เป็น 90 วัน จวบจนใน
ปัจจุบันก็ยังคงมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายอยู่ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับกันใน
ปัจจุบันนั้น ได้มีการเพ่ิมสิทธิวันลาคลอดแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดารวมทั้งสิ้น 98 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อ
เรียกร้องเพ่ือขอแก้ไขในประเด็นเรื่องกำหนดระยะเวลาคลอดบุตรก็ยังคงมีอยู่เรื่อยมา เนื่องจากมีการ
เล็งเห็นว่า กำหนดระยะเวลาดังกล่าวอาจยังไม่เพียงพอสำหรับผู้เป็นมารดา284 เนื่องด้วยในช่วง
ต้ังครรภ์ จะต้องมีขั้นตอนการลาเพ่ือฝากครรภ์ พบแพทย์ ตรวจสุขภาพฟ้ืนฟูหลังคลอดบุตร รวมถึง
ช่วงเวลาการให้นมลูกบุตรที่เพิ่งเกิด285 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย286 กำหนดสิทธิลาคลอดแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดา สามารถลา
ได้ไม่เกิน 98 วัน หรือประมาณ 14 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามบรรทัดฐานสากลในทางระหว่างประเทศ 

 
282 ประชาไท, วันสตรีสากล: ลาคลอด 90 วัน และทบทวนการต่อสู้ของแรงงานหญิง,  

ค้นวันที่ 27 มีนาคม 2565 จาก https://prachatai.com/journal/2021/03/92015 
283 วจนา วรรลยางกูร, ‘ลาคลอด’ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เดินหน้าสู่ครอบครัวเข้มแข็งด้วยสิทธิ

แรงงาน, ค้นวันที่ 27 มีนาคม 2565 จาก https://www.the101.world/parental-leave/ 
284 เรื่องเดียวกัน.  
285 เริ่มแล้ว สาวออฟฟิศ ลาคลอดได้ 98 วัน, ค้นวันที่ 30 มีนาคม 2565 จาก 

https://www.tqm.co.th/blog/%E0%B8% 
286 มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
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สอดคล้องกับแนวทางที่วางไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็น
มารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 คือ สิทธิลาคลอดบุตรของแต่ละประเทศ ควรกำหนดให้ลูกจ้าง
ที่เป็นมารดาได้รับสิทธิไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์287 กฎเกณฑ์ในอนุสัญญาข้อนี้มักจะถูกกล่าวถึง และ
นำมาใช้เป็นกรอบอ้างอิงระยะเวลามาตฐานขั้นต่ำในทางวิชาการอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของไทย ยังคงมีข้อบกพร่องในเรื่องความยืดหยุ่น กล่าวคือ กำหนดระยะเวลาวันลา
คลอดที่มีอยู่อาจจะเคร่งครัดเรื่องจำนวนวันมากเกินไป ขาดความสามารถในการที่จะขยายเวลา
เพ่ิมเติมในกรณีใด ๆ ได้อีก เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาวันลาคลอดบุตรกับประเทศอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบกฎหมายของประเทศเยอรมนี และกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

หากพิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัยของลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วงที่ลาคลอด ช่วงวันลาคลอด
เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันทั้งช่วงก่อนถึงกำหนดคลอด และหลังจากที่เพ่ิงคลอดบุตร ช่วงเวลาดังกล่าว
นับว่าเป็นช่วงพักฟ้ืนเพ่ือปรับสมดุลทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้เป็นมารดาให้กลับสู่
ภาวะสมดุลเฉกเช่นก่อนตั้งครรภ์ กฎหมายไทยจึงควรเปิดกว้างในข้อกฎหมายในประเด็นนี้ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ภาวะด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของมารดาจะสามารถกลับคืนสู่สมดุลได้เร็วยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เมื่อได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายว่าด้วยเรื่องการกำหนดระยะเวลาวัน
ลาคลอดบุตรข้างต้นมาแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า เรื่องการกำหนดระยะเวลาวันลาคลอด เป็นประเด็นสำคัญ
ที่ควรตระหนักและแก้ไข ให้บทบัญญัติกฎหมายมีความยืดหยุ่น ชัดเจน ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41 กำหนดสิทธิลาคลอดแก่ลูกจ้างมารดาไว้อย่าง
เคร่งครัดเพียง 98 วันเท่านั้น  

 
5.1.2 ข้อค้นพบเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายของไทยว่าด้วยเรื่องการกำหนดค่าตอบแทน

ช่วงวันลาคลอด 
เมื่อได้ศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดแก่ลูกจ้างที่

เป็นมารดาตามในประเทศไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
แล้วนั้น หลักการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดตามกฎหมายของประเทศไทยสำหรับลูกจ้างที่เป็น
มารดา กำหนดสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดจากนายจ้างโดยตรง 45 วันในอัตราร้อย
ละ 100 ส่วนระยะเวลาอีก 45 วันที่เหลือนั้นกลุ่มลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับผ่านกองทุนประกันสังคมจาก
การเข้าประกันตนตามที่แต่ละคนมี แม้รูปแบบวิธีการจ่ายจะจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 100 แต่หลักการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดานี้ ผู้เขียนเห็นว่า การจ่ายในลักษณะดังกล่าวยังคงบกพร่อง 

 
287 Maternity Protection Convention 2000, Article 4(1) 
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เนื่องจากอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาเฉพาะผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบ
ประกันสังคมอย่างเดียว ซึ่งงเท่ากับว่ากลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาซึ่งประกอบอาชีพอิสระ หรือกลุ่ม
ลูกจ้างรายวันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะได้รับค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดใน
ส่วนระยะเวลา 45 วันที่เหลือได้ 

แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเดินหน้าแก้ไขข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรใน
กฎหมายประกันสังคม โดยเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าจ้างครอบคลุมวันลาทั้ง 98 วัน288 เพ่ือให้ลูกจ้างที่
เป็นมารดาได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน289 แต่หากพิจารณาถึงเรื่องความมุ่งหมายของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยนโยบายการคุ้มครองการคลอดบุตร ซึ่งพยายามที่จะผลักดัน
ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกจ้างที่เป็นมารดาและบุตรที่เกิดมามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น290  ทั้งนี้ 
ยิ่งเป็นการเน้นย้ำว่า กฎหมายไทยยังคงมีความบกพร่องทางด้านการกำหนดความสามารถในการจ่าย
ค่าตอบแทนต่อกลุ่มลูกจ้างอิสระไร้ประกันสังคม ซึ่งได้รับความคุ้มครองเฉพาะแต่เพียงกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเท่านั้นอยู่ 

ดังนั้น เมื่อได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหากฎหมายว่าด้วยเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลา
คลอดของไทยที่มีอยู่ข้างต้นนั้น ผู้เขียนเห็นว่า เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดเป็น
ประเด็นสำคัญที่ควรเร่งแก้ไขกฎหมายให้มีระยะเวลาการจ่ายที่ยาวนานมากขึ้น จากเดิมที่บทบัญญัติ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 59 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างซึ่ง
เป็นหญิงในช่วงวันลาคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตามปกติ แต่ยังคงจำกัดไว้เพียงไม่เกินสี่สิบ
ห้าวันเท่านั้น  

     

 
288 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 59 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดให้ผู้ประกันตนหญิงลาคลอดได้ 98 วัน โดยรับค่าจ้าง
จากนายจ้าง 45 วัน ในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเพิ่มอีกร้อยละ 
50 ของค่าจ้าง รวมเป็นเวลา 98 วัน อาทิเช่น ฐานค่าจ้าง 15,000 บาท จะได้รับ 24,500 บาท ซึ่งเมื่อ
รวมกับค่าคลอดบุตร 15,000 บาท ผู้ประกันตนจะได้รับทั้งสิ้น 39,500 บาท 

289 ไทยรัฐออนไลน์, ประกันสังคม เดินหน้าแก้กฎหมายกรณี "คลอดบุตร"  
จ่ายค่าจ้างให้ครอบคลุม 98 วัน, ค้นวันที่ 1 เมษายน 2565 จาก 
https://www.thairath.co.th/business/economics/2339400 

290 Evaluation of the Effectiveness and Equity of the Maternity Protection 
Reform in Chile from 2000 to 2015, Retrieved March 30, 2022 from 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221150 
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5.1.3 ข้อค้นพบเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายของไทยว่าด้วยเรื่องการกำหนดสิทธิในการ
พักให้นมระหว่างวันของมารดา  

ในประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดาให้เป็นไปตาม
บรรทัดฐานสากลในทางระหว่างประเทศเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายอย่างชัดแจ้ง มีเพียงการออก
นโยบายในเชิงสนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นเพียงการ
รณรงค์ที่ยังไม่ถูกพัฒนาเป็นข้อกฎหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน หรือในกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องแต่อย่างใด มีกล่าวถึงสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา การจัดให้มีสถานที่ให้นมใน
สถานประกอบการ และประโยชน์ของการให้นมบุตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 291 อาทิเช่น กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน กรมอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานทางด้านการแพทย์และพยาบาลต่าง ๆ  ทั้งที่มีการศึกษาวิจัยโดยองค์กรอนามัยโลก และ
และองค์กรยูนิเซฟเกี่ยวกับการรับรองคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากมาย  

เมือ่ได้ทราบถึงปัญหาของกฎหมายไทยเกี่ยวกับสิทธิการพักให้นมข้างต้นแล้ว พบว่าแม้ประเทศ
ไทยจะได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการให้นมบุตรเพียงใด แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงบกพร่องในเรื่องของ
บทบัญญัติทางกฎหมาย ดังนั้น ผู้เขียนเห็นควรเร่งพัฒนาแก้ไขในประเด็นเรื่องสิทธิการพักให้นมของ
ลูกจ้างที่เป็นมารดา โดยปรับปรุงเพ่ิมเติมให้มีข้อกฎหมายเรื่องการกำหนดสิทธิในการพักให้นม
ระหว่างวันของมารดา รวมไปถึงการจัดให้มีสถานที่พักให้นมของมารดาในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดารวมถึงบุตรที่เพ่ิงเกิดมาอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

5.1.4 ข้อค้นพบเกี่ยวกับการอนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิง
เกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 

หากจะกล่าวเกี่ยวกับกระบวนการออกกฎหมายอนุวัติการตามอนุสัญญา ก็คงไม่อาจละเลยที่
จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของแต่ละรัฐในทางปฏิบัติ
ไปได้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจแนวปฏิบัติของรัฐในการยอมรับและใช้บังคับ
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายของแต่
ละประเทศ292  

 
291 กรุงเทพธุรกิจ, เรื่องเดิม. 
292 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ :  

วิญญูชน, 2559), หน้า 107-117. 
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สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบกฎหมายแบบ Common Law แนวปฏิบัติในการยอมรับ
และใช้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศนั้น แบ่งได้สองกรณี คือ แนวปฏิบัติที่มีต่อจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ และแนวปฏิบัติที่มีต่อสนธิสัญญา 293 เห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ
แคลิฟอร์เนียที่ผู้เขียนเลือกมาศึกษา มิได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิง
เกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร แต่ยังคงมีหลักกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้อย่างน่าสนใจ และยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกลุ่มมารดาที่มี
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจนถึงขนาดมีกฎหมายมาตรการทางการแพทย์ออกมาเพ่ือให้การบริการและ
รักษาคนกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะ 

ในการปรับใช้สนธิสัญญาสำหรับกรณีท่ีเป็นภาคีและไม่ได้เป็นภาคีต่อระบบกฎหมายภายในของ
ระบบกฎหมายในสหรัฐอเมริกานั้น จะต้องมีกระบวนการพิเศษในการรับเข้ามาในกฎหมายภายในอัน
เป็นทางปฏิบัติสำหรับประเทศซึ่งอนุสัญญาไม่อาจมีผลโดยตรงได้ต่อกฎหมายภายใน จึงต้องผ่านการ
แปลงรูปเข้ามาเป็นกฎหมายภายในเสียก่อน โดยอาจคัดลอกบทบัญญัติของสนธิสัญญามาเป็น
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายภายใน294 

ส่วนระบบกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย295 ประเทศเยอรมนี และประเทศไทย มีระบบ
กฎหมายแบบ Civil law แนวปฏิบัติในการยอมรับและใช้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ มีแนว
ปฏิบัติแบ่งออกเป็นสองกรณีเช่นเดียวกัน คือ แนวปฏิบัติที่มีต่อจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และ
แนวปฏิบัติที่มีต่อสนธิสัญญา ทั้งนี้ จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของ
แต่ละรัฐเป็นหลัก296   

ประเทศสโลวาเกีย เป็นประเทศที่มีการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
หญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร รัฐธรรมนูญจะมีการระบุประเภทสนธิสัญญาที่
สำคัญเอาไว้ สำหรับแนวปฏิบัติที่มีต่อสนธิสัญญานั้น ภายหลังจากที่ประเทศได้มีการให้สัตยาบันและ

 
293 เรื่องเดียวกัน, หน้า 117-124. 
294 จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563), 

หน้า 73. 
295 Juraj Alexander and Juraj Gyárfáš, Legal Research in Slovakia,  

Retrieved March 30, 2022 from https://www.nyulawglobal.org/globalex/Slovakia.html 
#:~:text=The%20Slovak%20legal%20system%20is%20a%20civil%20law%20system.,in
fluenced%20by%20Socialist%20legal%20thinking. 

296 จุมพต สายสุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 125. 

https://www.nyulawglobal.org/globalex/Slovakia.html
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ออกกฎหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้แล้ว ในการยอมรับและปรับใช้สนธิสัญญาย่อมมีสิทธิเหนือกว่า
การกระทำของรัฐสภา297  

สำหรับประเทศเยอรมนี ก็เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีการเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร หากกล่าวถึง แนวปฏิบัติที่มีต่อ
สนธิสัญญาของประเทศเยอรมนี รัฐธรรมนูญของเยอรมนีวางหลักไว้ชัดเจนว่า กฎเกณฑ์ทั่วไปของ
กฎหมายระหว่างประเทศให้รวมถึงจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้วย298 ทั้งนี้ ในบรรดาสนธิสัญญาที่
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเมือง ข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุวัติการนั้นไม่
จำต้องมีการออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติก่อนออกกฎหมายภายใน ดังนั้น เมื่ออนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตรมิใช่อนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิทางการเมือง ประเทศเยอรมนีจึงสามารถออกกฎหมายภายในเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างที่เป็น
มารดาให้เป็นไปตามอนุสัญญาที่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก โดยไม่ต้องผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ 

ในส่วนของประเทศไทยนั้น โดยทั่วไปหากมิได้เข้าเป็นภาคีย่อมไม่มีความผูกพันประเทศไทยที่
จะต้องยอมรับหรือบังคับการใช้ให้เป็นไปตามสนธิสัญญา299 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะไม่ได้
เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการ
คลอดบุตร แต่ในทางระหว่างประเทศก็ไม่มีข้อกำหนดใดที่จำกัดห้ามประเทศที่มิได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก
นำหลักการในสนธิสัญญาไปปรับใช้ หรือเคารพปฏิบัติเสมือนเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศ จึงเห็นว่า การยอมรับหรือปรับใช้กฎหมายภายในให้เป็นไปตามแนวทางอนุสัญญาในฐานะ
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ จึงอาจไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเข้าเป็นภาคีให้ยุ่งยากซับซ้อนแต่
อย่างใด เพียงแต่อนุวัติการออกกฎหมายภายใน หรือทำการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภายในให้มีเนื้อหา
สาระเป็นไปตามแนวทางแห่งอนุสัญญาที่เคารพปฏิบัติก็อาจเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะช่วยในการพัฒนา
ข้อกฎหมายเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้อย่างเพียงพอ  

  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงสภาพความเป็นมาของปัญหาอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของผู้เป็นมารดา
ในกลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาซึ่งต้องทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และพิจารณาหาแนวทางอ่ืน
นอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์ และการพยาบาล เพ่ือที่ช่วยบรรเทาอาการภาวะซึมเศร้าหลัง

 
297 Juraj Alexander and Juraj Gyárfáš, op. cit. 
298 จุมพต สายสุนทร, เรื่องเดิม, หน้า 136. 
299 เรื่องเดียวกัน, หน้า 168. 
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คลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดา กฎหมายอาจถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือที่กำหนดสิทธิและให้
ความคุ้มครองในประเด็นต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มลูกจ้างท่ีเป็นมารดาเหล่านี้ได้  

เมื่อศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการ
คลอดบุตรซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสโลวาเกีย 
ประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา และประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ
แคลิฟอร์เนียที่แม้จะไม่ได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาแต่ได้มีกฎหมายที่กล่าวเกี่ยวกับสิทธิที่ลูกจ้าง
มารดาทั้งสามประเด็นที่ผู้เขียนศึกษา เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ จะเห็นว่า 
กฎหมายของไทยยังคงมีข้อบกพร่องในด้านการคุ้มครองลูกจ้างท่ีเป็นมารดาที่ควรแก้ไขอยู่พอสมควร  

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนขอเสนอเป็นข้อเสนอแนะในมุมมองที่ผู้เขียนเล็งเห็นว่าควรผลักมีการแก้ไข 
พัฒนา และปรับปรุงในข้อกฎหมายไทยให้มีการคุ้มครองและเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดากว่า
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพ่ือที่ข้อกฎหมายในประเด็นเหล่านี้อาจเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยบรรเทาอาการ
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดาได้ รวมไปถึงอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสิทธิ
ของมารดาที่ควรจะมีในอนาคตได้ โดยออกเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ….   
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
5.2.1 ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิวันลาคลอดบุตร 
ประเด็นปัญหาเรื่องการกำหนดสิทธิวันลาคลอดบุตรในกลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดานั้น มีข้อ

ถกเถียงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนงานหญิง กลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหญิง และเหล่า
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สำหรับปัญหาที่พบ
ในประเทศไทย มักจะเป็นไปในทางที่เรียกร้องเพ่ือแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานว่าด้วยเรื่อง
สิทธิวันลาคลอด ในประเด็นเกี่ยวกับจำนวนวันลาคลอดที่ถูกกำหนดไว้อย่างจำกัด คือ สามารถลา
คลอดได้ไม่เกิน 98 วันเท่านั้น ปัญหาดังกล่าวนี้ถูกนำมาถกเถียงกันในแวดวงสังคมการใช้แรงงานเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องและยาวนาน  

ทั้งนี้ นอกเหนือจากปัญหาบทบัญญัติกฎหมายเรื่องจำนวนวันลาคลอดที่กล่าวไปข้างต้น ผู้เขียน
ยังเล็งเห็นถึงปัญหาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิวันลาคลอดในมุมมองอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนระยะเวลาวันลาคลอดที่ เคร่งครัดมากเกินไป ปัญหากำหนด
ระยะเวลาที่ไม่มีความยืดหยุ่น และปัญหาการขยายความคุ้มครองช่วงลาคลอดในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ แก่
ลูกจ้างที่เป็นมารดา จนส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วงที่ใช้สิทธิลาคลอด หากมีกรณีลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วง
หลังคลอดประสบปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตใจอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ หรือการคลอดบุตร ซึ่ง
เมื่อได้ศึกษาและเทียบเคียงกับบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ประเทศเยอรมนี และ
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ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ผู้เขียนเลือกศึกษาแล้วนั้น แต่ละประเทศได้มีการกำหนด
เนื้อหาสาระของบทบัญญัติกฎหมายที่มีความชัดเจน และครอบคลุมมากกว่ากฎหมายของไทยที่มีอยู่ 
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย และเนื้อหาสาระบทบัญญัติกฎหมาย ดังนี้ 

5.2.1.1 กฎหมายที่ควรแก้ไข 
เมื่อศึกษาเรื่องสิทธิวันลาคลอดตามกฎหมายไทย จะเห็นว่า ประเด็นเรื่องสิทธิวันลา

คลอดได้ถูกแก้ไขจากเดิมกฎหมายให้สิทธิลูกจ้างลาคลอดระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เปลี่ยนแปลงมา
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 98 วัน ตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งผู้เขียน
เห็นว่า บทบัญญัติกฎหมายในประเด็นดังกล่าวยังคงมีข้อบกพร่อง เห็นควรแก้ไขโดยออกเป็น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที.่.) พ.ศ…. ซึ่งประเด็นหลักท่ีควรได้รับการแก้ไข มีดังนี้ 

ประเด็นแรก ควรแก้ไขให้ระยะเวลาช่วงวันลาคลอดบุตร 98 วัน เป็นระยะเวลาขั้นต่ำซึ่ง
ลูกจ้างที่เป็นมารดาพึงจะได้รับ มิใช่นำระยะเวลาดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบจำกัดระยะเวลาในการใช้
สิทธิลาคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดา ประเด็นสอง ควรกำหนดแบ่งสัดส่วนช่วงวันลาคลอดออกเป็น
ช่วงก่อนคลอดและหลังคลอดให้ชัดเจน ประเด็นที่สาม ควรกำหนดให้สิทธิลาคลอดเพ่ิมเติมช่วงหลัง
คลอด ในลักษณะที่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่สามารถยืดขยายระยะเวลาออกไปได้ตามความ
เหมาะสมด้วยเหตุแห่งกรณีอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือเป็นคุณแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาที่มีอาการภาวะซึมเศร้า
ในช่วงหลังคลอด หรือประสบปัญหาใด ๆ อันเนื่องมาจากความทุพพลภาพเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ 
การคลอดบุตร และประเด็นที่สี่ ควรเพ่ิมเติมบทนิยามศัพท์ของคำว่า ความทุพพลภาพเนื่องมาจาก
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร โดยกำหนดแทรกเอาไว้ในบทบัญญัติที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย 

5.2.1.2 เนื้อหาที่เสนอเพ่ือแก้ไข 
สำหรับแนวทางในการบัญญัติแก้ไขเพ่ิมกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ของ

ประเทศไทยนั้น หากมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ…. แนว
ทางการแก้ไขเห็นควรเพ่ิมเติมในสี่ประเด็นหลัก ดังนี้  

ประเด็นแรก เห็นควรแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพ่ือให้ระยะเวลาช่วงวันลาคลอดบุตรเก้าสิบแปดวันเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ
ซึ่งลูกจ้างที่เป็นมารดาพึงจะได้รับสิทธิลาคลอด มิใช่นำระยะเวลาดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบจำกัด
ระยะเวลาในการใช้สิทธิลาคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดา หากมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ….  แนวทางการแก้ไขเห็นควรเพ่ิมเติมดังนี้ 

“ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่น้อยกว่าเก้าสิบแปด
วัน วันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย”    



 148 

โดยผู้เขียนเสนอให้มีการนำแนวทางตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิง
เกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตรว่าด้วยเรื่องสิทธิลาคลอดของมารดามาปรับใช้300 
เนื่องจากบทบัญญัติภายในอนุสัญญาดังกล่าวเป็นกฎเกณฑ์สากลในทางระหว่างประเทศที่มักจะถูก
นำไปใช้เป็นบรรทัดฐานขั้นต่ำในการออกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ซึ่งต้องทำงาน
ด้านแรงงานในอีกหลากหลายประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของประเทศสโลวาเกีย 
ประเทศเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ผู้เขียนเลือกศึกษาแล้วนั้น เห็นได้ว่า
มีการกำหนดสิทธิลาคลอดแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้เป็นไปในทิศทางเช่นเดียวกันกับอนุสัญญา  

นอกเหนือจากการผลักดันให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดานี้แล้ว จะเป็น
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น หากมีการกำหนดสิทธิลาคลอดให้แก่ลูกจ้างที่เป็นบิดาด้วย เนื่องจากสภาพการณ์
ในสังคมปัจจุบันมีการกล่าวถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศกันระหว่างหญิงชายภายในครอบครัวมาก
ขึ้น301 ซึ่งในช่วงลาคลอดล้วนมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
ครอบครัวในระหว่างผู้เป็นมารดา บิดา และบุตรเป็นอย่างมาก ดังนั้น นอกเหนือจากการแก้ไข
บทบัญญัติกฎหมายในประเด็นสิทธิวันลาคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดาแล้ว จะเป็นการดีอย่างยิ่ง หาก
ในอนาคตมีการเพ่ิมสิทธิลาคลอดแก่ลูกจ้างที่ เป็นบิดาต่อไป302 เพ่ือผู้ที่มีบทบาทบิดาจะได้มีช่วงเวลา
ดูแล เอาใจใส่ลูกจ้างที่เป็นมารดา และบุตรที่เพ่ิงเกิด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ความรักและกำลังใจที่ดีจากผู้ที่
เป็นบิดาหรือสามีนี้เองจะช่วยส่งเสริมให้หญิงผู้เป็นภริยาหรือผู้ที่กำลังดำรงบทบาทมารดาอยู่นั้นมี
กำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับความยากลำบากและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การดำรงบทบาทมารดาได้เป็นอย่างมาก  

ประเด็นที่สอง เห็นควรให้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาในบทบัญญัติมาตรา 41 วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ด้วยการเพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนช่วงวัน
ลาคลอด โดยกำหนดการแบ่งออกเป็นช่วงก่อนคลอดและหลังคลอดให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผนการใช้สิทธิลาคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดากรณีที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ 
และการคลอดบุตร และควรกำหนดให้สิทธิลาคลอดเพ่ิมเติมช่วงหลังคลอดได้ ในลักษณะที่ว่าให้

 
300 Maternity Protection Convention 2000, Article 4. 
301 Guy Ryder, Maternity and Paternity at Work Law and Practice Across the 

World, Retrieved March 22, 2022 from https://www.ilo.org/global/topics/equality-
and-discrimination/maternity-protection/lang--en/index.htm 

302 สิทธิลาคลอดสำหรับลูกจ้างท่ีเป็นบิดาถูกกล่าวถึงใน Maternity Protection 
Recommendation 2000 Article 10 ในมุมมองที่ว่า สิทธิลาคลอดสำหรับลูกจ้างที่เป็นบิดานั้น  
เป็นสิทธิที่ควรได้รับภายหลังจากสิทธิวันลาคลอดสำหรับลูกจ้างที่เป็นมารดาได้สิ้นสุดลง  
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ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่สามารถยืดขยายออกไปได้ตามความเหมาะสมด้วยเหตุแห่งกรณีอ่ืน ๆ 
ด้วย เพ่ือเป็นคุณแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาที่มีอาการภาวะซึมเศร้าในช่วงหลังคลอด หรือประสบปัญหา
ใด ๆ อันเนื่องมาจากความทุพพลภาพเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หากมีการแก้ไข
กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ….  แนวทางการแก้ไขเห็นควรเพ่ิมเติมดังนี้ 

“การแบ่งสัดส่วนช่วงวันลาคลอดตามวรรคหนึ่ง ให้แบ่งวันลาคลอดเป็นช่วง 6 สัปดาห์
ก่อนถึงกำหนดคลอด และช่วงหลังคลอด 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาในช่วงหลังคลอดนั้น ใน
กรณีที่มีเหตุอันสมควรซึ่งเกี่ยวข้องกับความทุพพลภาพเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร 
ระยะเวลาช่วงหลังคลอดสามารถขยายได้ตามความเหมาะสม”  

ผู้เขียนเสนอโดยนำรูปแบบบทบัญญัติกฎหมายของประเทศเยอรมนี ซึ่งได้มีการแบ่ง
สัดส่วนระยะเวลาได้ชัดเจน โดยระยะเวลาที่ให้สิทธิลูกจ้างที่เป็นมารดาสามารถลาคลอดได้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนถึงกำหนดวันคลอดเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และหลังจากคลอดเป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ทั่วไป ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงรายละเอียดในกรณีเหตุจำเป็นที่
ลูกจ้างมารดาผู้นั้นจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ืน ๆ กฎหมายให้สิทธิสามารถขอขยายวันลาคลอด
ในช่วงระยะหลังคลอดออกไปได้อีกไม่เกิน 12 สัปดาห์  

ประเด็นที่สาม เห็นควรให้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาในบทบัญญัติมาตรา 41 วรรคสี่แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ด้วยการเพ่ิมรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการ
ที่ลูกจ้างที่ เป็นมารดาจะขอใช้สิทธิขยายระยะเวลาช่วงหลังคลอด หากมีการแก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ….  แนวทางการแก้ไขเห็นควรเพ่ิมเติมดังนี้ 

“จากบทบัญญัติตามวรรคสาม สำหรับสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งนั้น ความตกลง
เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาช่วงหลังคลอดในแต่ละกรณี ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาเกินหนึ่งร้อยยี่สิบ
วัน”   

ผู้เขียนเสนอโดยได้เทียบเคียงกับบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้มีการกำหนดให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาที่ประสบภาวะทุพพลภาพเนื่องมาจาก
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรสามารถใช้สิทธิลาคลอดได้อีกจำนวน 4 เดือน คิดเป็นจำนวน 120 วัน 
เป็นกรณีที่มีการกำหนดให้สิทธิเพ่ิมมากขึ้นจากกฎหมายกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนดให้
สิทธิลาคลอดแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาไว้เพียง 12 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีความน่าสนใจอย่าง
ยิ่งในการนำแนวทางเกี่ยวกับเรื่องกรอบระยะเวลาของ มาใช้เป็นเพดานจำกัดการใช้สิทธิลาคลอดของ
ลูกจ้างที่เป็นมารดาในประเทศไทยกรณีที่มีการตกลงขอขยายระยะเวลาคลอดเนื่องด้วยเหตุแห่งกรณี
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับความทุพพลภาพเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตรของตัวลูกจ้างที่เป็น
มารดา ทั้งนี้ จากที่ได้ศึกษาข้อกฎหมายในประเด็นสิทธิลาคลอดของประเทศอ่ืน ๆ เปรียบเทียบข้อดี
และข้อเสียผ่านข้อถกเถียงในงานเขียนทางวิชาการหลายฉบับที่มีการโต้เถียงกัน โดยเฉพาะข้อถกเถียง
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ในประเทศสโลวาเกียซึ่งมีมุมมองว่า หากลูกจ้างที่เป็นมารดามีการใช้สิทธิลาคลอดในระยะเวลาที่นาน
มากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานเมื่อกลับคืนสู่ภาวะทำงานตามปกติได้ 
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า กรอบระยะเวลา 120 วันเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การนำมาใช้
เป็นกรอบเวลามากท่ีสุด 

ประเด็นที่สี่ เห็นควรแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 โดยเพ่ิมเติมบทนิยามศัพท์ของคำว่า ความทุพพลภาพเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ และการ
คลอดบุตร แทรกเอาไว้ในบทบัญญัติที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมด้วย เพ่ือประโยชน์ในการตีความเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการขอขยายระยะเวลาวันลาคลอดในช่วงหลังคลอด หากมีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ….  แนวทางการแก้ไขเห็นควรเพ่ิมเติมดังนี้ 

“ความทุพพลภาพเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หมายถึง อาการทุพพลภาพ
จะต้องเป็นผลจากการตั้งครรภ์ซึ่งได้รับการรับรองตามความเห็นของแพทย์ ให้หมายรวมถึง อาการที่
ปรากฏทางสภาวะร่างกายและจิตใจขั้นรุนแรงกระทบต่อการทำงานจนไม่สามารถแสดงศักยภาพใน
การทำงานที่ตนได้รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่”  

ผู้เขียนเสนอโดยนำรูปแบบบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ
แคลิฟอร์เนียมาปรับใช้เพ่ือเสนอแก้ไขในบทบัญญัติกฎหมายของไทย ซึ่งข้อกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้น ได้มีการตีความคำว่า ความทุพพลภาพเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ 
การคลอดบุตร ให้หมายรวมถึง อาการที่แสดงออกทางสภาวะร่างกายและจิตใจขั้นรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อการทำงานของลูกจ้างที่เป็นมารดาจนบุคคลนั้นไม่สามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้ 
ทั้ งนี้  เมื่ อศึกษาบทบัญญั ติของกฎหมายเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ าว ของมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย303  ผู้เขียนเห็นว่า หากพิจารณาเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายว่าด้วยกฎเกณฑ์ของ
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในบทที่ 5 ว่าด้วยการจ้างงาน หัวข้อที่ 6 ว่าด้วยการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ มาตรา 11035(f) การตีความหมายของกลุ่มอาการทุพพลภาพทางจิตใจขั้น
รุนแรงนั้น สามารถท่ีจะตีความให้หมายรวมไปถึงกลุ่มอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ด้วย  

 
5.2.2 ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด 
ประเด็นปัญหาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดในกลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดานั้น เป็น

เรื่องสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานของลูกจ้างอย่างยิ่ง เพราะสามารถส่งผลกระทบได้ในหลากหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาช่วงลาคลอดของลูกจ้างที่เป็นมารดาใช้เพ่ือกลับคืนคืนสู่สภาวะการทำงาน
ตามปกติ ด้านความารถในการทำงาน ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของการทำงาน หากพิจารณาตาม

 
303 Cal. Code of Regs., tit. 2, Section 11037(f). 
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หลักแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าตอบแทน จะเห็นว่า ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานแก่ลูกจ้างให้ทำงานได้สัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริม
ให้ลูกจ้างมีรายได้ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต แม้ว่าลูกจ้างที่เป็นมารดาจะไม่ได้ปฏิบัติงานในช่วงที่ใช้สิทธิ
ลาคลอด แต่การที่นายจ้างได้มีข้อตกลงว่าจะจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดให้แก่ลูกจ้างที่เป็น
มารดา ผู้เขียนเห็นว่า สิ่งนี้ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างที่เป็นมารดารวมไปถึงบุตร 
บรรเทาความวิตกกังวลในเรื่องการขาดรายได้เลี้ยงชีพและดูแลบุตรในช่วงลาคลอด นอกจากนี้ การ
จ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอดยังช่วยให้ลูกจ้างที่เป็นมารดามีกำลังใจที่จะทำงานให้กับนายจ้างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพภายหลังจากผ่านช่วงคลอดบุตร และสามารถกลับคืนสู่การทำงานอย่างเป็นปกติใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น  

เมื่อได้ศึกษาและเทียบเคียงกับบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ประเทศเยอรมนี 
และประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จะเห็นว่า หลักการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด
ของกลุ่มประเทศเหล่านี้ มีรูปแบบการจ่ายจากหลายฝ่ายทั้งการจ่ายจากนายจ้าง รัฐบาล จากกองทุน
ประกันสังคม และจากกองทุนประกันสุขภาพ อย่างไม่สามารถเลือกจ่ายโดยฝ่ายใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเต็ม
จำนวนได้ ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การที่กฎหมายกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด
เป็นไปในทำนองเดียวกันเช่นนี้ อาจเป็นเพราะไม่ต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งต้องแบกภาระความ
รับผิดชอบอยู่เพียงฝ่ายเดียว แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาในประเทศ
ไทยแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างที่เป็นมารดาที่ได้รับความคุ้มครองเฉพาะตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน หรือลูกจ้างที่เป็นมารดาที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ
กฎหมายประกันสังคม ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย และเนื้อหาสาระบทบัญญัติ
กฎหมาย ดังนี้ 

5.2.2.1 กฎหมายที่ควรแก้ไข 
เมื่อศึกษาเรื่องค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดตามกฎหมายไทย จะเห็นว่า ประเทศไทย

กำลังอยู่ในช่วงเร่งเดินหน้าแก้ไขประเด็นการกำหนดค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดในอัตราร้อยละ 100 
อีกจำนวน 8 วันที่เพ่ิมขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 59 แต่ทั้งนี้ เป็น
การแก้ไขในทิศทางที่มอบหมายให้เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้จ่าย
ค่าตอบแทนให้เฉพาะลูกจ้างที่เป็นมารดาซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคม ผู้เขียนจึงตั้งข้อสังเกตเพ่ือเสนอ
แนวทางในอีกมุมมองหนึ่งว่า จะเป็นการดีกว่าหรือไม่หากการจ่ายค่าตอบแทนส่วนต่างจำนวน 8 วัน
นั้น ถูกกำหนดให้เป็นภาระหน้าที่ของนายจ้าง โดยเห็นควรออกเป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่..) พ.ศ…. เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มลูกจ้างที่เป็นมารดาในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม
ลูกจ้างที่เป็นมารดาซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระไม่อยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคม ก็จะได้มีสิทธิรับ
ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น 
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5.2.2.2 เนื้อหาที่เสนอเพ่ือแก้ไข 
สำหรับแนวทางในการบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ของประเทศไทย หากมีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด ผู้เขียนเห็นควรแก้ไข
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 59  โดยออกเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที.่.) พ.ศ…. และควรมีแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 

“ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรา 41 
เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา จำนวนไม่เกินห้าสิบสามวัน”   

โดยผู้เขียนเสนอให้มีการนำแนวทางตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิง
เกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตรว่าด้วยเรื่องสิทธิลาคลอดของมารดามาปรับใช้304 ซึ่ง
เนื้อหาในอนุสัญญาไม่ได้ระบุแบบแนวทางเกี่ยวกับเรื่องจำนวนวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเอาไว้ แต่
ระบุเพียงแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินในระหว่างการลาคลอดซึ่ง
นายจ้างควรจ่ายให้แก่ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของรายได้ปกติก่อนลาคลอดบุตรเป็น
ฐาน ทั้งนี้  หากพิจารณาประเด็นเรื่องค่าตอบแทนที่กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
กำหนดให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาในช่วงที่ลาคลอดแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า กฎหมาย
ไทยกำหนดให้นายจ้างจ่ายในอัตราเต็มจำนวน หรืออัตราร้อยละ 100 สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
แนวทางตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอด
บุตร แต่อย่างไรก็ตาม เดิมสิทธิลาคลอดตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ฉบับแรก กำหนดให้มีสิทธิลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน และต่อมาถูกแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องสิทธิลาคลอด 
โดยกำหนดให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้ไม่เกิน 98 วัน แต่สัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนช่วง
วันลาคลอดโดยนายจ้างไม่ได้เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนจำนวนวันที่เพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด เมื่ออนุสัญญาฉบับ
ดังกล่าวไม่ได้มีการระบุแนวทางเกี่ยวกับการจำกัดเรื่องจำนวนวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเอาไว้ 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นควรตีความและปรับใช้แนวทางข้อกำหนดในอนุสัญญาเกี่ยวกับจำนวนวันที่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในทางที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยระยะเวลาในการ
จ่ายค่าตอบแทนช่วงลาคลอดซึ่งเพ่ิมขึ้นอีก 8 วันจากเดิม ควรกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างเป็นผู้
จ่าย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มลูกจ้างท่ีเป็นมารดาที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมด้วย  
 

5.2.3 ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา 
ประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดาในกฎหมายของไทย ยังคงมี

ข้อบกพร่องในส่วนของการบัญญัติเนื้อหากฎหมายที่ชัดเจน มีเพียงการขับเคลื่อนเรียกร้องสิทธินี้ใน

 
304 Maternity Protection Convention 2000, Article 6. 



 153 

เชิงนโยบายจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากพิจารณาถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ซึ่งได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลก แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา  
อย่างน้อย 6 เดือน และหลัง 6 เดือนให้ลูกกินนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมตามวัยจนอายุครบ 2 ปี 
หรือมากกว่านั้น เป็นเรื่องจำเป็นที่ควรสนับสนุนที่จะช่วยให้ผู้เป็นมารดาได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก
และได้อาศัยช่วงเวลาดังกล่าวสร้างสายใยรักและสร้างความผูกพันที่ดีต่อลูก อันเป็นการสนับสนุนการ
ทำหน้าที่ของมารดาได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการ
ส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยบ่อย และมีพัฒนาการที่ดีตามวัย305  

เมื่อพิจารณาประเด็นเรื่องประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ข้างต้นแล้วนั้น ผู้เขียนเห็นว่า 
การส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถกระทำโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่
เป็นมารดามีสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันได้ ประกอบกับเมื่อได้ศึกษาแนวทางบรรทัดฐานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร  และ
เทียบเคียงกับบทบัญญัติกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย ประเทศเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกา 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จะเห็นว่า ในต่างประเทศมีการรณรงค์เรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว อีกทั้ง ยัง
มีการออกเป็นข้อกฎหมายภายในประเทศอย่างชัดเจน ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดได้แก่ตัวมารดาและ
บุตรนั่นเอง เพ่ือสร้างการผลักดันให้เกิดประเด็นเรื่องสิทธิดังกล่าวนี้ให้เกิดขึ้นจริงในแวดวงกฎหมาย
ของประเทศไทย ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย และเนื้อหาสาระบทบัญญัติกฎหมาย 
ดังนี้   

5.2.3.1 กฎหมายที่ควรแก้ไข 
ประเด็นเรื่องการกำหนดสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดายังไม่เคยมีปรากฎ

เป็นข้อกฎหมายไทยมาก่อน มีเพียงการสนับสนุนในภาพรวมเชิงนโยบายเท่านั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า 
บทบัญญัติกฎหมายในประเด็นดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดย
เห็นควรออกเป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ…. ซึ่งประเด็นที่เห็นว่าควรเพ่ิมเติม
เป็นข้อกฎหมาย คือ การกำหนดสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของลูกจ้างที่เป็นมารดา  

5.2.3.2 เนื้อหาที่เสนอเพ่ือแก้ไข 
สำหรับแนวทางในการบัญญัติเพ่ิมเติมกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั้น  

หากมีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของลูกจ้างที่เป็นมารดา ผู้เขียนเห็น

 
305 นมแม่แน่แค่หกเดือนจริงหรือ? ทำอย่างไรจึงให้นมลูกได้ถึงสองปี หรือนานกว่า?,  

ค้นวันที่ 3 เมษายน 2565 จาก https://www.unicef.org/thailand/th/stories/ 
%E0%B8%99%E0%B8% 

https://www.unicef.org/thailand/th/stories/
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ควรออกเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. และควรมีแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
ดังนี้ 

“ให้นายจ้างจัดหาเวลาพักระหว่างวันทำงานเพ่ือรองรับลูกจ้างที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร 
จำนวน 2 ครั้งต่อวันครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือ 1 ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลา 1 ปี”  

โดยผู้เขียนเสนอให้มีการนำแนวทางเรื่องสิทธิการให้นมของลูกจ้างที่เป็นมารดาตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตรว่าด้วย
เรื่องสิทธิลาคลอดของมารดามาปรับใช้ ประกอบกับนำกฎหมายของประเทศสโลวาเกีย และประเทศ
เยอรมนีมาเทียบเคียงในด้านรูปแบบการกำหนดความยาวนานของระยะเวลาพักให้นมระหว่างวันของ
ลูกจ้างให้มีช่วงเวลาที่ละเอียดชัดเจน สำหรับกรอบเพดานในการให้สิทธิพักให้นมนี้ ผู้เขียนถือเอา
รูปแบบตามกรอบระยะเวลากฎหมายกลางของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นบรรทัดฐาน ทั้งนี้ ด้วย
เหตุผลที่ว่า มีการศึกษาและวิจัยเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องคุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ช่วงระยะเวลา 1 ปี ส่งผลดีกับทั้งตัวมารดาได้ทำหน้าที่มารดาอย่างสมบูรณ์ และเป็นผลดีต่อการ
สนับสนุนให้บุตรได้มีการเจริญเติบโตมากท่ีสุดในช่วงเวลาลูกจ้างที่เป็นมารดามีสิทธิพักให้นม  

แต่อย่างไรก็ดี หากประเทศไทยมีความมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แก้ไขบทบัญญัติ
กฎหมายที่เป็นไปเพ่ือการสนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วนั้น 
ผู้เขียนเห็นว่า การนำประเด็นเรื่องสิทธิการให้นมบุตรของมารดานี้ไปพัฒนาต่อยอด ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นเรื่องสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดาซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางสำหรับลูกจ้างที่
เป็นมารดาไปแล้วข้างต้น รวมถึงประเด็นเรื่องการจัดให้มีสถานที่ให้นมบุตรในสถานประกอบการแก่
มารดา โดยออกเป็นกฎกระทรวง หรือกฎหมายกลางในลักษณะที่ใช้บังคับได้กับมารดาทุกคนที่ทำงาน 
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือข้าราชการต่อไปนั้น จะสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
กฎหมายในประเทศไทยมุ่งคุ้มครองและส่งเสริมประโยชน์ต่อท้ังตัวมารดาและบุตรได้ดียิ่งขึ้น 

 
5.2.4 ข้อเสนอเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

หญิงเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 
ภายหลังจากท่ีศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง

สามประเด็น อันได้แก่ ประเด็นเรื่องกำหนดระยะเวลาคลอดบุตร  ประเด็นเรื่องการกำหนด
ค่าตอบแทนช่วงวันลาคลอด และประเด็นเรื่องการกำหนดสิทธิในการพักให้นมระหว่างวันของมารดา 
ประกอบกับเมื่อได้ศึกษาถึงบทบัญญัติกฎหมายในประเด็นเหล่านี้ของกฎหมายต่างประเทศ และ
รูปแบบขั้นตอนการออกกฎหมายภายใน ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา และไม่ได้
เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาแล้วนั้น ในส่วนของบทบัญญัติกฎหมายในประเทศที่เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา 
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คือ ประเทศสโลวาเกีย และประเทศเยอรมนี ย่อมมีการอนุวัติการให้มีกฎหมายภายในเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์สากลผ่านขั้นตอนกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อันเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานขั้นต่ำที่
กฎหมายของภาคีสมาชิกควรจะเป็นอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายของ
ประเทศที่หาได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาไม่ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ข้อ
กฎหมายยังคงมีความยึดโยงมาตรฐานขั้นต่ำเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอนุสัญญาฉบับดังกล่าวนี้
เช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ยังให้สิทธิและให้ความคุ้มครองมากกว่ากฎเกณฑ์แห่งอนุสัญญาสำหรับ
ในบางประเด็นอีกด้วย 

เมื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศมาแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศที่เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือไม่ได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาก็ตาม ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองและให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาของแต่ละประเทศ ล้วนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
แสดงให้เห็นถึง คุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม และบริบทของสังคมในแวดวง
ทางด้านการทำงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ แม้บทบัญญัติกฎหมายที่ถูก
ออกแบบและบังคับใช้กันภายในแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป แต่หากพิจารณาโดยแท้จริงแล้วนั้น 
ผู้เขียนเห็นว่า บทบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศได้มีการซึมซับกฎเกณฑ์แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานหญิงเก่ียวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตรสอดแทรกเข้าไปภายในประเด็น
ต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานในการออกกฎหมายขั้นต่ำอยู่แล้ว เพียงแต่รูปแบบแห่งบทบัญญัติกฎหมายที่
ออกมานั้น ได้ถูกปรุงแต่งผ่านกระบวนการตราเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทในด้านต่าง ๆ ของสังคมของ
ในแต่ละประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถบ่งบอกได้ถึงความเฉพาะตัวของบทบัญญัติกฎหมายแต่ละ
ประเทศได้เป็นอย่างด ี

 สำหรับประเทศไทยนั้น ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิง
เกี่ยวกับสิทธิความเป็นมารดาและการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 แต่อย่างใด หากตั้งข้อพิจารณาเพ่ือ
ตัดสินใจว่าประเทศไทยควรที่จะเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับดังกล่าวหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า การ
ยอมรับเอากฎหมายระหว่างประเทศโดยผ่านขั้นตอนในทางปฏิบัติเพ่ือดำเนินการเข้าเป็นภาคีผูกพัน
ข้อตกลงตามอนุสัญญาฉบับใดจะต้องมีความเกี่ยวพันกับการดำเนินงานจากหลากหลายองค์กร 
โดยเฉพาะองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีความเกี่ยวข้องทางกระบวนการโดยตรง 
ตั้งแต่เริ่มเสนอเรื่องการลงนามเข้าเป็นภาคีในรูปแบบต่าง ๆ เรื่องการตรากฎหมายเพ่ือรองรับ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ เรื่องการภาคยานุวัติแสดงเจตนาเข้าผูกพันตามอนุสัญญา 306 จะเห็นว่า 

 
306 ชุมพร ปัจจุสานนท์ และวรพล มาลสุขุม, “กระบวนการภายในของฝ่ายบริหารในการเข้า

ร่วมเป็นภาคีและการอนุวัติการพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ,” วารสารกฎหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 (มีนาคม 2564): 1-24.   
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ขั้นตอนในระหว่างการดำเนินการนั้นมีความสลับซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปโดยใช้
ระยะเวลาที่เนิ่นนาน อีกทั้ง เบื้องหลังการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรต้องกระทำ
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาความยุ่ งยากของ
การดำเนินการเข้าเป็นภาคีผูกพันข้อตกลงตามอนุสัญญานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางว่า เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานของประเทศ
ไทย เพ่ือให้การคุ้มครองและให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่เป็นมารดาได้อย่างแท้จริง การตัดสินใจเข้าร่วมเป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้อาจไม่ใช่เพียงหนทางเดียวที่จะเลือกใช้เพ่ือที่จะสร้างการพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยให้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าข้อปฏิบัติในทางระหว่างประเทศจะเป็นสิ่งที่บังคับ
ให้ประเทศที่เข้าเป็นภาคีมีความกระตือรือร้นในการเร่งแก้ไขพัฒนากฎหมายภายในของตนให้
เหมาะสมกับสังคมในประเทศนั้น ๆ แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับขั้นตอนความยุ่งยากซับซ้อนของ
กระบวนการในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาก่อนเข้าเป็นภาคีหรือหลังเข้าเป็นภาคีเรียบร้อย
แล้ว ผู้เขียนเห็นว่า อาจส่งผลให้เกิดความยากลำบากในส่วนหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่าย
บริหาร อีกท้ัง ความล่าช้าในระหว่างการดำเนินการอาจทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าไปด้วย  

ดังนั้น หากเปลี่ยนหนทางเพ่ือที่จะสร้างการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย 
โดยใช้วิธีการยอมรับแนวทางตามอนุสัญญามาปรับใช้เพ่ือพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศ 
ยึดเอาเนื้อหาบทบัญญัติภายในอนุสัญญาที่เป็นสาระสำคัญและจำเป็น มาเป็นแนวทางในการบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายภายในประเทศไทย ประกอบกับหยิบยกแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ง
มีเจตนารมณ์มุ่งหมายคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นมารดาเป็นสาระสำคัญ ทั้งประเทศที่เข้าเป็นภาคี และ
ไม่ได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญามาเทียบเคียงมาปรับปรุงกฎหมายภายในของไทยที่เกี่ยวข้อง อาจจะ
เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ทำให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยเกิดการพัฒนาด้านการให้ความ
คุ้มครอง และให้สิทธิของลูกจ้างที่เป็นมารดาได้อย่างแท้จริงขึ้นได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่
ซับซ้อนดั่งเช่นการตัดสินใจเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา 
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กมล สดมณ.ี ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ของ
ทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551. 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.  คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
แรงงานประจำปีงบประมาณ 2550.  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2550 อ้างถึงใน ปรียาพร 
คงทน.  แนวทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.   

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.  สวัสดิการแรงงาน. ค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จาก 
https://www.labour.go.th/index.php/hm7/73-2562-01-04-06-01-50  

กัลพร ยังดี. ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่เข้ารับบริการใน
แผนกหลังคลอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.  

กัลพร ยังดี และชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์.  ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติ
ศาสตร์ที่เข้ารับบริการในแผนกหลังคลอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.  จุฬาลงกรณ์เวชสาร 60, 
5 (กันยายน-ตุลาคม 2559): 561-574. 

กระทรวงแรงงานจัดงานวันสตรีสากล ย้ำมุ่งสร้างความเสมอภาคแรงงานสตรี.  ค้นวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 จาก https://www.labour.go.th/index.php/53515-2020-03-09-09-
13-20. 

กรุงเทพธุรกิจ.  มองสิทธิแม่ลูกอ่อนของไทยผ่านกฎหมายใหม่แคลิฟอร์เนีย.  ค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 
2563 จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862462. 

คุณตุ๊ก Little Monster กับประสบการณ์ ซึมเศร้าหลังคลอด | Re-Mind : อารมณ์ ความคิด  
          พฤติกรรม [Mahidol]. ค้นวันที่ 4 เมษายน 2565 จาก  
          https://youtu.be/KANnwUji3fo 
คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality Of Working Life).  ค้นวันที่ 20 มิถุนายน 2563 จาก 

https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/475-quality-of-working-life 
คชารัตน์ ปรีชล.  ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด:การป้องกันและการดูแล.  วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 

9,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559): 27. 
จตุรนต์ ถิระวัฒน์. กฎหมายระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563. 
จุมพต สายสุนทร. กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : 
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          วิญญูชน, 2559 
ฉมาพร หนูเพชร. ความรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อทารกในมาดาวัยรุ่นหลังคลอดท่ีเลี้ยงบุตรด้วย 
          ตนเองและมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยตนเองบางส่วน.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
          พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
          2556. 
ชุมพร ปัจจุสานนท์ และวรพล มาลสุขุม. กระบวนการภายในของฝ่ายบริหารในการเข้าร่วมเป็นภาคี 
         และการอนุวัติการพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ. วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ 
         มหาวิทยาลัย 39 (มีนาคม 2564): 1-24.   
ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์.  อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความตั้งใจ

คงอยู่ในงานผ่านความผูกพันในอาชีพของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง.  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 6,1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 114-
132.  

ทรัมป์จะทำให้เกิดนโยบาย "จ่ายค่าจ้างช่วงลาคลอด" ได้หรือไม่?.  ค้นวันที่ 18 มีนาคม 2564 จาก 
https://www.bbc.com/thai/international-40064692. 

ทิพวรรณ ศิริคูณ.  คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษากรณี บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์สถาบันการเงิน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542. 

ไทยรัฐออนไลน์. ประกันสังคม เดินหน้าแก้กฎหมายกรณี "คลอดบุตร" จ่ายค่าจ้าง 
         ให้ครอบคลุม 98วัน. ค้นวันที่ 1 เมษายน 2565 จาก  
          https://www.thairath.co.th/business/economics/2339400 
นมแม่แน่แค่หกเดือนจริงหรือ? ทำอย่างไรจึงให้นมลูกได้ถึงสองปี หรือนานกว่า?. 
         ค้นวันที่ 3 เมษายน 2565 จาก 
         https://www.unicef.org/thailand/th/stories/%E0%B8%99%E0%B8% 
นภัทร พิศาลบุตร, นมแม่แน่แค่หกเดือนจริงหรือ? ทำอย่างไรจึงให้นมลูกได้ถึงสองปี  
  หรือนานกว่า?. ค้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 จาก  
 https://www.unicef.org/thailand/th/stories/%E0%B8. 
นันทา โสรัตน์.  การศึกษาด้านแรงจูงใจในการทํางานคุณภาพชีวิตในการทํางานและความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคลส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
2558.  

นิรมล สุวรรณโคตร.  การปรบัตัวของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรประสารมิตร, 2553.  
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บุญยัง วิษณุมหิมาชัย และเทียน เลรามัญ, คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
กิจการขนส่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  ค้นวันที่ 20 มิถุนายน 2563 จาก 
http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2556/KC5115006.pdf  

ประชาไท. วันสตรีสากล: ลาคลอด 90 วัน และทบทวนการต่อสู้ของแรงงานหญิง.  
          ค้นวันที่ 27 มีนาคม 2565 จาก https://prachatai.com/journal/2021/03/92015 
ปรียาพร คงทน.  แนวทางการพัฒนาสวัสดการแรงงานจังหวัดชายแดนใต้.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559. 
ผู้หญิง 50% เสี่ยง “ซึมเศร้าหลังคลอด” พร้อมคำแนะนำเพื่อรักษาได้ทัน. ค้นวันที่ 26 มีนาคม  
          2565 จาก https://www.thansettakij.com/lifestyle/516232 
พรทิพย์ วงศ์วิเศษสิริกุล และคณะ.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การ

รับรู้ความสามารถในการเป็นมารดาและการรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิด กับการปรับตัวด้าน
บทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด.  รามาธิบดีพยาบาลสาร 26,1 (พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2544): 125.   

พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์.  ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย.   
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 

รณชัย โตสมภาค.  การพัฒนากฎหมายเพื่อรณรงค์การให้นมแม่: การปฏิรูประบบสุขภาพ.  ค้นวันที่ 
17 พฤษภาคม 2564 จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php 

เริ่มแล้ว สาวออฟฟิศ ลาคลอดได้ 98 วัน. ค้นวันที่ 30 มีนาคม 2565 จาก  
          https://www.tqm.co.th/blog/%E0%B8% 
วาสนา มั่งคั่ง, เบญจมาศ ยศเสนา และ ศรีจันทร์ พลับจั่น.  ภาวะบลู-สภาวการณ์ซีมเสร้าของหญิงหลัง

คลอด.  วารสารวิชาการสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.  28 
(พฤษภาคม-มิถุนายน 2562): 15-16.    

วจนา วรรลยางกูร. ‘ลาคลอด’ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เดินหน้าสู่ครอบครัวเข้มแข็งด้วยสิทธิแรงงาน.  
         ค้นวันที่ 27 มีนาคม 2565 จาก https://www.the101.world/parental-leave/ 
วรรณวนัช สว่างแจ้ง.  บันทึกท้ายพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2558  ค้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/. 

วรัญญา บูรณากาญจน์. อาหารและห้องครัว : ภาระท่ีแบกรับภายใต้ความเป็นผู้หญิง.  ค้นวันที่ 30 
พฤษภาคม 2563 จาก https://nisitjournal.press/2019/11/28/food-women 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร.  จิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน, 2545 อ้างถึงใน กวินภัค สลัก
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เพชร.  การประเมินบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่ถูกคาดหวังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด.  ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2561. 

ศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย.  มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองความเป็นมารดาให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.  

ศิริลักษณ์ สมัครวงศ์.  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจในการ
ทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลปิยะเวท.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ.  จิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: อักษรพานิชย์, 2527. 
สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: สิทธิทางสาธารณสุข เพิ่มสิทธิมารดา คำว่า "สิทธิเสมอกัน" หายไป.  ค้นวันที่ 

16 พฤษภาคม 2564 จาก https://ilaw.or.th/node/4190 
สังวาลย์ เตชะพงศธร, ภาวะหลังคลอด ที่คุณแม่ควรทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือ.  
           ค้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จาก 
           https://www.nakornthon.com/article/detail/%E0%B8%.  
สุนันทา เอกไพศาลกุล.  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533.  ค้นวันที่ 16 

พฤษภาคม 2564 จาก 
http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_082.htm 

สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ตามกฎหมายใหม่. ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 จาก 
http://area3.labour.go.th/2018/2015-12-03-04-55-08/703-%E0%B8% 

องค์การอนามัยโลก แผนกสุขภาพจิตและสารเสพติด, การส่งเสริมสุขภาพจิต แนวคิด หลักฐาน และ
แนวทางปฏิบัติ, ค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2563 จาก 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43286/9241562943-tha.pdf 

อรพินทร์ ชูชม.  แรงจูงใจในการทํางาน: ทฤษฎีและการประยุกต์.  วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต.  2,2 (มกราคม-ธันวาคม 2555): 52-61. 
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