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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหมาย ความเปนมาและลักษณะ

อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานหญิง

อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยของไทย ตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ รวมท้ัง

ศึกษาปญหา และวิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานหญิงอาชีพพนักงานรักษา

ความปลอดภัยในการทํางานเพ่ือเสนอแนะรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาแรงงาน

หญิงท่ีประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยเพ่ือนํามาปรับใชกับประเทศไทย โดยศึกษาจากปญหาในดาน

ตาง ๆ เชน การทํางานของหญิงตั้งครรภ คาตอบแทนในการทํางาน ชนิดและประเภทของงาน รวมท้ังงาน 

ท่ีอาจเปนอันตรายตอพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง เปนตน เพ่ือใหการคุมครองพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยหญิงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาพบวาการคุมครองแรงงานหญิงอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยยัง

ไมไดรับความคุมครองอยางเพียงพอตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพราะยัง

ประสบปญหาหลายดาน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับอาชีพพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยท้ังส้ิน 10 ราย พบวายังไมมีการกําหนดงานอันตรายที่หามพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยหญิงทํา รวมท้ังน้ําหนักแบก หาม ลาก เข็น สวนใหญไมไดกําหนดไว ในการทํางานใน

เวลากลางคืนยังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงบางสวนยังคงปฏิบัติงาน สวนการทํางาน

ลวงเวลาและการทํางานในวันหยุดไดอัตราคาจางเทาเวลาปกติ นอกจากนี้การทํางานของแรงงาน

หญิงตั้งครรภมีการกําหนดไวบางสวนเทานั้นไมเพียงพอกับการคุมครองหญิงตั้งครรภ  

สําหรับคาตอบแทนชายและหญิงไดคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน แตจะมีบางสวนท่ีถูกลดช่ัวโมง 

การทํางานลงโดยไมทราบสาเหตุ และสุดทายการกําหนดชนิดและประเภทการทํางานของพนักงาน

รักษาความปลอดภัยหญิงสวนใหญไมไดกําหนดไว สวนในตางประเทศพบวามีกฎหมายอัน

เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดเรื่องตาง ๆ เปนการท่ัวไป เชน เร่ืองใบอนุญาต 

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยและการฝกอบรม เปนตน แตไมไดกําหนดเร่ืองท่ี
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เก่ียวกับลักษณะการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงใหแตกตางจากชายไว 

เปนการเฉพาะ  

วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอใหมีการจัดทํากฎกระทรวงเกี่ยวกับการกําหนดอาชีพ

พนักงานรักษาความปลอดภัยใหมีการคุมครองแรงงานแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541อาศัยอํานาจตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541 และในขอ 2(2) ของพระราชกฤษฎีกาเร่ืองการกําหนดงานท่ีใหมีการคุมครอง

แรงงานแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหมีการกําหนด

กฎกระทรวงเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ของอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงไวเปนการเฉพาะ 

หรือกําหนดเพิ่มเติมในรางพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. .... ท่ีอยู

ระหวางการราง นอกจากนี้ใหมีการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมกลาง และสถาบันฝกอบรมท่ีผูประกอบ

ธุรกิจรักษาความปลอดภัยท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศและจัดทําสัญญากลางและกําหนด

ขอตกลงอันเก่ียวกับพนักงานรักษาความปลอดภัยในเร่ืองตาง ๆ ใหเปนวิถีทางเดียวกันเพ่ือให

พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงไดรับความคุมครองท่ีเปนธรรมซึ่งจะสงผลใหพนักงานรักษา

ความปลอดภัยหญิงทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยมีท้ังชายและหญิงและสําหรับเพศหญิง

เปนเพศท่ีมีลักษณะทางสรีระรางกายและจิตใจตางไปจากเพศชายหลายดานท้ังโครงสรางทาง

รางกายไมแข็งแรงเทาผูชาย อีกท้ังเพศหญิงเปนเพศท่ีมีจิตใจท่ีออนไหวซึ่งเปนลักษณะ 

ทางธรรมชาติท่ีแตกตางกัน และเพศหญิงเม่ือเขาสูวัยเจริญพันธ และตั้งครรภ สภาพรางกายจะ

ออนแอกวาผูหญิงในชวงปกติ นอกจากนี้ในอดีตการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ของไทยมีแนวคิดเร่ืองบทบาทของหญิงดอยกวาชายหลายดาน เกิดจากการเล้ียงดูของครอบครัว 

ฐานะ ความเปนอยู และระดับการศึกษา โดยฝายชายจะทํางานนอกบานและหาเงินมาจุนเจือ

ครอบครัว สวนฝายหญิงจะตองอยูเยาเฝาเรือน ทํากับขาว ดูแลงานบาน ท้ังนี้แรงงานหญิงมี

จํานวนเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังมีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหมาก และเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ เพราะดวยสภาพสังคมที่เปล่ียนไปใหหญิงสามารถดูแลตัวเอง เล้ียงดูบุตรคนเดียว  

โดยไมตองพ่ึงฝายชาย แตกระนั้นผูหญิงยังตองรับภาระงานบาน และดูแลคนในครอบครัวเชนเดิม 

แตยังพบวาสิทธิของผูหญิงในดานตาง ๆ ยังไมไดรับการดูแลเทาท่ีควร และยังมีการเรียกรองการ

คุมครองสิทธิ และผลประโยชนจากการทํางานของผูหญิงใหเห็นอยูเปนประจําในสังคม 

อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยเปนอาชีพท่ีตองใชความสามารถในการประกอบ

อาชีพหลายดาน ท้ังทักษะการปองกันระงับเหตุ การระวังภัยท่ีอาจเกิดข้ึน รายงานเหตุการณ

ตรวจสอบบุคคลและสถานท่ี เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองใชความสามารถอยางมากในการ

ปฏิบัติงาน โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองทํางานติดตอกันยาวนาน 12 ช่ัวโมง ทุกวันไมมีวันหยุด 
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มีการเปลี่ยนผลัดการทํางานกัน อาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตอนกลางวันหรือกลางคืนโดย

ปฏิบัติงานในปอมยามรักษาการณ บริเวณดานหนาประตูทางเขาประตูอาคาร หนาลิฟทและอาจ

ทําหนาท่ีประจําแตละช้ัน ในอาคาร หรืออาจตองใชรถหรือยานพาหนะในการออกจุดตรวจแตละ

จุด ข้ึนอยูกับบริเวณพื้นท่ีและขนาดขององคกรผูวาจาง หรือธุรกิจขององคกร หรือผูประกอบ

กิจการ จากการสํารวจพบวาการปฏิบัติงานท้ังพนักงงานรักษาความปลอดภัยท้ังหญิง และชายทํา

หนาท่ีในลักษณะเดียวกันท้ังหมด มีความแตกตางเก่ียวกับช่ัวโมงการทํางานรวมทั้งคาตอบแทนท่ี

ไมเทาเทียมกัน การไมไดรับความดูแลในขณะตั้งครรภเทาท่ีควรรวมถึงลักษณะงานท่ีอันตรายไม

เหมาะกับแรงงานหญิง และเหตุผลท่ีสนับสนุนใหแรงงานหญิงหันมาสนใจอาชีพพนักงานรักษา

ความปลอดภัยมากข้ึน เพราะในกลุมแรงงานที่มีความรูนอย อาชีพท่ีใชแรงงานสวนใหญ เชน 

แมบาน เปนตน ซึ่งรายไดไมมากนัก จึงทําใหอาชีพพนักงานรักษาคามปลอดภัยเปนทางเลือกใหม

ของแรงงานหญิงท่ีมีความตองการรายไดมาก เพ่ือเล้ียงดูครอบครัวอยางเพียงพอ 

ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงานหญิง คือ พระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีเนื้อหาสาระในการคุมครองแรงงานหญิงเปนกรณีพิเศษ  

เพ่ือไมใหตองทํางานหนักเกินกําลังและมีความปลอดภัยในการทํางาน อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติ

ดังกลาวไดกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานหญิงไวเปนการเฉพาะแลว แตในทางปฏิบัติงาน

ของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงอาจยังไมสอดคลองกับขอกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน  

การเลือกปฏิบัติระหวางเพศ รวมทั้งสิทธิประโยชนดานตาง ๆ ซึ่งแรงงานหญิงยังไมไดรับความ

เปนธรรมท่ีเพียงพอ จึงจําเปนตองมีการศึกษาเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง

แรงงานหญิงอาชีพรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

(International Labour Organization : ILO) และจากกฎหมายตางประเทศเพ่ือใหการคุมครอง

แรงงานหญิงเปนไปอยางเหมาะสม  

 
2. มาตรการทางกฎหมายของไทยและตางประเทศ รวมทั้งมาตรฐานขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
 
 2.1 มาตรการทางกฎหมายของไทย 

 ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงานหญิงอาชีพพนักงานรักษา

ความปลอดภัยไวเปนการเฉพาะ แตจะมีกําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541ท่ีคุมครองการทํางานของแรงงานหญิงโดยมีการกําหนดในเร่ืองตาง ๆ เชน เร่ืองงานท่ี

เปนอันตรายตอแรงงานหญิง ตามกฎหมายของไทยไดกําหนดเปนการหามแรงงานหญิงทํางานท่ี

เก่ียวกับเหมืองแร ใตดิน ใตน้ํา การกําหนดน้ําหนักแบกหามท่ีแรงงานหญิงคนหนึ่งสามารถทําได 

คือ 25 กิโลกรัม รวมท้ังกําหนดระยะเวลาการทํางาน ตองไมเกิน 8 ช่ัวโมง หลังจากนั้นจะเปนการ

ทํางานลวงเวลา และการทํางานลวงเวลาในวันหยุดโดยจะมีคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากช่ัวโมงทํางาน
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ปกติและการกําหนดการทํางานในเวลากลางคืนของแรงงานหญิง ตั้งแตเวลา 24:00-05:00 น. 

ใหลูกจางหญิงทํางานได เวนแตจะเปนงานท่ีมีอันตรายโดยใหพนักงานตรวจแรงงานใชดุลยพินิจ

ในการพิจารณาและสําหรับการกําหนดการทํางานของแรงงานหญิงตั้งครรภ ใหลาเพื่อคลอดบุตร

ไดเปนระยะเวลา 90 วัน และนายจางหามเลิกจางลูกจางเหตุเพราะมีครรภ นอกจากนี้ไดกําหนด

เก่ียวกับการจายคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงใหเทาเทียม

กันในการจางงาน  

 

 2.2  มาตรการของกฎหมายตางประเทศ 
  1) ประเทศญ่ีปุน 

 ตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุนไดกําหนดเก่ียวกับการคุมครองแรงงานหญิง

ไวเปนเฉพาะ โดยกําหนดหามไมใหนายจางจางแรงงานหญิงท่ีอายุ 18 ป ทํางานในเวลากลางคืน 

ตั้งแต 22:00-05:00 น. เวนแตวางานท่ีทําเปนงานท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพสวนการทํางาน

ลวงเวลาของแรงงานหญิง หามนายจางจางหญิงท่ีมีอายุ 18 ป ทํางานลวงเวลามากกวา 6 ช่ัวโมง

ตอสัปดาหหรือ 150 ช่ัวโมงตอป สําหรับงานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกาย กําหนด

หามมิใหนายจางหญิงท่ีมีอายุ 18 ป ทํางานใตดิน ใตน้ํา ในถํ้า ในอุโมงค ในเร่ืองการลาของ

แรงงานหญิงกําหนดโดยทั่วไปการลาปวยจะไมไดกําหนดวัน แตจะข้ึนอยูกับการตกลงระหวาง

นายจางกับลูกจาง สวนการลาคลอดบุตร หญิงตั้งครรภสามารถลาคลอดกอนตั้งครรภได 6 

สัปดาห แตไมไดกําหนดใหมีการจายคาจางระหวางลาคลอด ซึ่งจะข้ึนอยูกับการตกลงระหวาง

นายจางกับลูกจาง หากไมไดจะไดรับเงินชวยเหลือจากระบบประกันรอยละ 60 และรัฐบาลใหเงิน

ชวยเหลือผานระบบประกันจํานวน 300,000 เยน สําหรับการคลอดในแตละคร้ังและกําหนดวา

หญิงท่ีลาพักเพ่ือเล้ียงดูบุตรไดและพักใหนม วันละ 2 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที รวมทั้งลาในชวงมี

ประจําเดือน ลูกจางหญิงท่ีอยูในชวงมีประจําเดือนมีสิทธิขอลาไดโดยไมจําเปนตองมีใบรับรอง

แพทยและหามนายจางใหลูกจางหญิงท่ีเพ่ิงใหกําเนิดบุตรใน 1 ป ทํางานอันตรายที่เก่ียวกับการ

ควบคุมวัสดุอุปกรณท่ีมีน้ําหนักมาก หรืองานท่ีเก่ียวกับสารเคมีอันตราย นอกจากน้ีประเทศญ่ีปุน

มีกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศญ่ีปุน คือ Security Services Act 1972 

โดยใหนิยามของ “ยาม” วาการบริการรักษาความปลอดภัยในงานดานตาง ๆ ตามท่ี

ผูประกอบการรักษาความปลอดภัยมอบหมาย ท้ังกําหนดสถานท่ีในการใหบริการ เชน สํานักงาน

ท่ีอยูอาศัย ส่ิงอํานวยความสะดวกการทํางาน ท่ีจอดรถ สวนสนุกและอ่ืน ๆ และมีหนาท่ีในการ

ดูแลความปลอดภัยดานตาง ๆ รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติของผูประกอบอาชีพพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย เชน ไมเปนผูท่ีไดรับการพักฟนในหอผูปวย เปนบุคคลลมละลาย และผูท่ีถูกตัดสิน

จําคุกและยังไมพนโทษภายในหาปและผู ท่ีจะทํางานรักษาความปลอดภัยไดจะตองมีอายุ  

18 ปบริบูรณ เปนตน รวมท้ังกําหนดใหมีการจัดการฝกอบรมและทดสอบความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอีกดวย 
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  2) เครือรัฐออสเตรเลีย  
 ตามพระราชบัญญัติการทํางานท่ีเปนธรรมเครือรัฐออสเตรเรีย ปค.ศ. 2009 (Fair 

Work, 2009) ไดกําหนดเก่ียวกับการคุมครองแรงงานหญิงไว โดยระยะเวลาในการทํางานของ

แรงงานหญิง ช่ัวโมงการทํางานของแรงงานหญิงไมเกิน 38 ช่ัวโมงตอสัปดาหและลูกจางสามารถ

ปฏิเสธไมทํางานลวงเวลาไดหากไมมีเหตุผลท่ีสมควร ลูกจางสามารถปฏิเสธการมาปฏิบัติงานใน

วันหยุดราชการได สําหรับการทํางานลวงเวลา แรงงานหญิงสามารถปฏิเสธไมทํางานลวงเวลา  

หากเห็นวาไมสมเหตุสมผล สวนงานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกาย ลูกจางท่ีตั้งครรภ 

สามารถโอนยายไปทํางานท่ีปลอดภัย โดยที่ตองไมทําการเปล่ียนแปลงตอขอกําหนดและเง่ือนไข

การจางงานของลูกจางนั้น หรือหากไมมีตําแหนงงานวางท่ีเหมาะสม ลูกจางมีสิทธิท่ีจะไดรับการลา

จากงานท่ีไมปลอดภัยโดยไดรับคาตอบแทนสําหรับระยะเวลาเส่ียง สวนการลาโดยทั่วไปจะ

สามารถลางานไดก็ตอเม่ือทํางานมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน การลาท่ีเก่ียวกับการคลอดบุตรโดย

ลูกจางหญิงท่ีไดคลอดบุตร จะกลับมาทํางานตองหลัง 6 สัปดาหนับจากวันท่ีคลอดบุตร 

โดยการลาคลอดบุตรระยะเวลาการลาจะเร่ิมตั้งแต 6 สัปดาหกอนวันท่ีคาดวาจะคลอดบุตร  

สวนกรณีของการลาท่ีเก่ียวกับการรับเล้ียงดู ระยะเวลาลาจะตองเร่ิมข้ึนในวันท่ีไดรับบุตรไวใน

อุปการะ โดยการลาจะตองลาภายใน 12 เดือนหลังจากวันท่ีคลอด สวนเร่ืองความเทาเทียมกันใน

การทํางานของแรงงานหญิง ในเครือรัฐออสเตรเลียจะมีพระราชบัญญัติโอกาสท่ีเทาเทียมกัน

สําหรับสตรีในสถานท่ีทํางาน ค.ศ. 1999 ในขอ 2A ซึ่งวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการวาการจาง

งานสตรีพ้ืนฐานคุณธรรม สนับสนุนการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติตอสตรี รวมท้ังโอกาสท่ีเทา

เทียมกันสําหรับสตรีท่ีเก่ียวของกับการจางงาน โดยเครือรัฐออสเตรเลียมี กฎหมายเกี่ยวกับการ

รักษาความปลอดภัยของเครือรัฐออสเตรเลียคือ Northern Territory of Australia Private 

Security Act 2007 โดยใหคํานิยาม “ผูรักษาความปลอดภัย” คือ ผูทําหนาท่ีลาดตระเวน หรือ

เฝาดูแลทรัพยสินของผูอ่ืนเพ่ือแลกกับคาจางหรือส่ิงตอบแทนอ่ืน ๆ ท้ังนี้ผูมีสิทธิในการไดรับ

ใบอนุญาตการเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยจะตองไดรับผานการพิจารณามาตรฐาน

ความสามารถและผานการฝกอบรม และจะตองเปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายที่สามารถปฏิบัติงานได 

  3) ประเทศแคนาดา 
 มีกฎหมายท่ีเขามาควบคุมดูแลเก่ียวกับแรงงาน คือ Canada Labour Code, 1985 

โดยมีการใหความคุมครองเก่ียวกับแรงงานหญิง ในการกําหนดระยะเวลาในการทํางานของ

แรงงานหญิง ช่ัวโมงทํางานมาตรฐานของลูกจางจะไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวันและไมเกิน 40 ช่ัวโมง

ตอสัปดาห และหามนายใหลูกจางทํางานเกินกวา 8 ช่ัวโมงในวันใด ๆ หรือเกินกวา 40 ช่ัวโมงใน

สัปดาหใด ๆ สวนการทํางานลวงเวลาของแรงงานหญิง ลูกจางสามารถทํางานลวงเวลาไดแตในแต

ละสัปดาห จะตองไมเกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห ในงานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและรางกาย 

ลูกจางอาจปฏิเสธท่ีจะทํางานท่ีใชเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือใด ๆ ท่ีจะปฏิบัติงานในสถานท่ีหรือท่ีจะ

ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอลูกจางหรือตอลูกจางรายอื่น สวนการลาของ
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แรงงานหญิง โดยระยะเวลาท่ีลาจะตองไมเกิน 17 สัปดาห สําหรับการคุมครองแรงงานหญิง 

มีครรภ ลูกจางท่ีตั้งครรภหรืออยูระหวางการพยาบาลอาจหยุดปฏิบัติหนาท่ีหากโดยเหตุท่ีการ

ทํางานในหนาท่ีของตนตอไปอาจกอใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพของตนหรือตอสุขภาพของ 

บุตรได ท้ังนี้ในชวงเร่ิมตนตั้งครรภหรือเม่ือส้ินสุดระยะ 24 สัปดาหหลังคลอด ลูกจางท่ีตั้งครรภ

หรืออยูระหวางการพยาบาลอาจรองขอใหนายจางเปล่ียนหนาท่ีงานของตนหรือมอบหมายงานอ่ืน

ใหแกตน หากการทํางานในหนาท่ีเดิมอาจกอใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพของลูกจางหรือสุขภาพ

ของบุตร อยางไรก็ดีลูกจางท่ีตั้งครรภหรืออยูระหวางการพยาบาลมีสิทธิท่ีไดรับสิทธิใหลาพัก

ระหวางระยะเวลาตั้งแตเร่ิมตั้งครรภถึงเม่ือส้ินสุดสัปดาหท่ี 24 หลังจากการคลอด นอกจากนี้

ประเทศแคนาดามีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย คือ Private Security Act 2006 

โดยกฎหมายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย (สําหรับภาคเอกชน) ของแคนาดา 2006 นี้ไดมี

ขอกําหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยใหความหมายท่ีเก่ียวของกับการรักษาความ

ปลอดภัยไวหลายคํานิยาม เชน “การรักษาความปลอดภัย” ซึ่งหมายรวมถึง การเฝาระวังหรือ  

การใหความคุมครองบุคคล ทรัพยสินหรืออสังหาริมทรัพย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือปองกัน

อาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบรอยอันดีนอกจากนี้ผูท่ีจะเปนพนักงานรักษาความปลอดภัย

จะตองเปนผูไดรับอนุญาตโดยตองมีคุณสมบัติ คือ ผานการฝกอบรมตามท่ีระเบียบไดกําหนดไว 

เปนผูมีศีลธรรมอันดี เปนผูไมเคยตองคดี และตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป และผานเกณฑอ่ืนใด

ตามที่ระเบียบไดกําหนดไว 

 

 2.3  มาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
 โดยมีบทบาทสงเสริมความยุติธรรมในสังคม รับรองสิทธิมนุษยชนและทําใหเกิดความ

เคารพตอสิทธินั้น สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน ยกระดับมาตรฐานความ

เปนอยูท่ีดีของคนทํางาน ซึ่งมีอนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง 

เชน อนุสัญญา 183 วาดวยการคุมครองมารดา ป ค.ศ. 2000 โดยท่ัวไปของอนุสัญญาฉบับนี้จะ

กําหนดใหลูกจางหญิงไดสิทธิลาคลอดนานถึง 14 สัปดาหโดยไดรับคาจาง โดยจะตองมีอยางนอย  

6 สัปดาหท่ีเปนการลาคลอดภายหลังการคลอดบุตร นอกจากน้ีไดมีคําแนะนําวาควรท่ีจะขยาย

ระยะเวลาในการคลอดใหไดถึง 18 สัปดาห นอกจากนี้อนุสัญญาฉบับท่ี 127 วาดวยน้ําหนักสูงสุด

ท่ีอนุญาตใหคนงานคนหนึ่งแบกหาม ป ค.ศ. 1987 และขอแนะฉบับท่ี 128 วาดวยน้ําหนักสูงสุด

ท่ีอนุญาตใหคนงานคนหน่ึงแบกหามได ป ค.ศ.1967 โดยท่ัวไปแรงงานชายจะสามารถแบก

น้ําหนักไดตอคนสูงสุดไมเกิน 55 กิโลกรัม และนอยกวานี้ และแรงงานหญิงและเด็กไมควรไดรับ

อบหมายใหแบก หาม ยก ลาก หรือเข็นส่ิงของท่ีมีน้ําหนักคร้ังละมาก ๆ รวมท้ังหญิงมีครรภ 

สําหรับอนุสัญญาฉบับท่ี 171 วาดวยการทํางานกลางคืน ป ค.ศ. 1990 “การทํางานกลางคืน” 

หมายถึงงานทุกประเภทท่ีกระทําในระยะเวลาไมนอยกวา 7 ช่ัวโมงติดตอกันรวมท้ังตั้งแต  

24:00-05:00 น. สวนอนุสัญญาฉบับท่ี 100 วาดวยคาจางท่ีเทาเทียมกัน ป ค.ศ. 1951 มุงเนน
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ไปท่ีเร่ืองของความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงในการทํางานท่ีเหมือนกัน เพราะฉะน้ันคาจาง

จะตองเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติระหวางเพศและอนุสัญญาฉบับท่ี 155  

ความปลอดภัยในการทํางาน ป ค.ศ. 1981 บุคคลท่ีไดรับการวาจางในการทํางานและบังคับใชกับ

กิจการทุกประเภทท่ีมีการจางงาน โดยคุมครองครอบคลุมไปทุกสถานท่ีไมวาลูกจางจะทํางานท่ีใด

ก็ตาม และอยูภายใตการควบคุมของนายจาง โดยอาจไมใชสถานประกอบการของนายจางก็ได 

รวมถึงการคุมครองเก่ียวกับสุขภาพความปลอดภัยในการทํางานของลูกจางดวย  

 
3.  ปญหาและวิเคราะหปญหาการใหความคุมครองแรงงานหญิงอาชีพพนักงาน
รักษาความปลอดภัย 
  1) ปญหาท่ีเก่ียวกับงานอันตรายที่นายจางใหลูกจางทํา ประเทศไทยไมไดมีขอกําหนด

เก่ียวกับงานอันตรายในสวนของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงไวเปนการเฉพาะ ท้ังท่ีในความ

เปนจริงแลวสภาพการทํางานอาชีพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง สวนใหญจะอยูท่ีสถานท่ี

ทํางานท่ีอาจเปนอันตรายตอลูกจาง เชน บริเวณลานจอดรถท่ีมีสภาวะของกาซคารบอน 

ไดออกไซนเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจมีผลตอสุขภาพรางกายของหญิง และอาจสงผลในการตั้งครรภ

ไดในอนาคต  

  2) ปญหาเก่ียวกับการกําหนดน้ําหนักแบกหาม น้ําหนักตามท่ีกําหนดนั้นไม

สอดคลองกับสภาพการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงในปจจุบัน เพราะสภาพการ

ทํางานในลานจอดรถของสถานท่ีตางจะตองมีการ ลาก เข็ญรถยนตรเพ่ือจัดระเบียบอยูตลอดเวลา 

ท้ังในหางสรรพสินคาไดกําหนดใหมีช้ันลานจอดรถสําหรับผูหญิงโดยเฉพาะ และจะสังเกตุเห็นได

วาช้ันดังกลาวอาจมีจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงเพียง 1-2 คนเทานั้น นอกจาก

หางสรรพสินคา คอนโดมิเนียมแลว สถานท่ีราชการก็เปนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีมีจํานวนรถยนตรท่ีเขา

ออกเปนจํานวนมาก พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงนอกจากทําหนาท่ีดูแลผู เขาออก  

สถานท่ีราชการแลวจะตองดูแลเพ่ือใหรถยนตรท่ีหมุนเวียนเขามาในท่ีจอดรถเปนไปดวยความ

เรียบรอยและการลากหรือเข็นรถยนตรแตละคันนั้น น้ําหนักจะอยูท่ี 1,150 กิโลกรัม เปนตนไป 

ซึ่งมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนดอยูหลายเทา  

  3) ปญหาเก่ียวกับการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด และการทํางานในเวลา

กลางคืน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงหากเปนกะกลางคืนตองทํางานตั้งแต  

19:00-07:00 น. ตองทํางานยาวนานและติดตอกันและในเวลากลางคืนเปนยามวิกาลที่อาจผูไม

หวังดีมีความประสงคท่ีจะบุกรุกสถานท่ีทํารายไดงายเพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงเปน

เปาหมายที่สามารถทํารายงายกวาชาย นอกจากนี้ลูกจางยังทํางานเกินวันละ 8 ช่ัวโมงและบางสวน

ไมมีวันหยุดประจําสัปดาห นอกจากนี้ยังไดคาตอบแทนในอัตราปกติท่ีไมใชคาตอบแทนใรการ

ทํางานลวงเวลา หรือการทํางานในวันหยุด โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงจะตองทํางาน

วันละ 12 ช่ัวโมง ซึ่งเทากับแตละวันทํางานลวงเวลาวันละ 4 ช่ัวโมงและทํางานในวันหยุดอีก 
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วันละ12 ช่ัวโมง ซึ่งเทากับทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดรวมกันท้ังส้ิน 44 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห  ซึ่ ง ต ามกฎหมาย กํ าหนดให ทํ า ง านล ว ง เ วล า  และ ใน วันห ยุดต อ ง ไม เ กิ น 

36 ช่ัวโมง ตอสัปดาห 

  4) ปญหาเก่ียวกับการทํางานของแรงงานหญิงมีครรภ ยังไมมีขอกําหนดรายละเอียด

มากนัก จะมีเพียงระยะเวลาในการลาคลอด และหามเลิกจางลูกจางเหตุจากการตั้งครร โดยไมมี

การกําหนดวันหยุดสําหรับลาเล้ียงดูบุตร รวมท้ังใหนบุตร ซึ่งในบางรายเม่ือคลอดบุตรแลวกลับมา

ทํางานอาจไมไดทํางานในตําแหนงเดิม รวมถึงเม่ือลาคลอดแลวกลับมาอาจไมไดรับกลับเขา

ทํางานตอไป  

  5) ปญหาเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันของลูกจางชายและหญิง  

บางรายไมไดรับคาตอบแทนในการทํางานลวงเวลาจะไดในอัตราการทํางานปกติเทานั้น ซึ่งเปน

การเลือกปฏิบัติซึ่งเปนเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของสตรีท่ีเสมอภาคกันกับบุรุษในการดํารง

อยูทาง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมจะเห็นไดวาแมจะมีกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนแลว 

ก็ตามผูประกอบการก็ยังกระทําการใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันระหวางเพศชายและหญิง 

  6) ปญหาเก่ียวกับการกําหนดชนิดและประเภทงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

หญิง โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยท้ังชายและหญิงทํางานในลักษณะเดียวกัน ซึ่งศักยภาพ

ทางรางกายและความปลอดภัยนั้นแตกตางกัน ท้ังนี้ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การใหบริการรักษาความปลอดภัย มีเพียงรางพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. …. 

แตยังไมไดบังคับใช ซึ่งรางดังกลาวไมมีการกําหนดเกี่ยวกับชนิดและประเภทของการทํางานท่ีแยก

หนาท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงไวเปนการเฉพาะ 

 
4. บทสรุปและขอเสนอแนะ  

1. ควรจัดทํากฎกระทรวงเกี่ยวกับการกําหนดอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยให

มีการคุมครองแรงงานแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541อาศัยอํานาจ

ตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และในขอ 2(2) ของพระราช

กฤษฎีกาเรื่องการกําหนดงานท่ีใหมีการคุมครองแรงงานแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ใหมีการกําหนดกฎกระทรวงเก่ียวกับคาตอบแทนของอาชีพพนักงานรักษา

ความปลอดภัยไวเปนการเฉพาะหรือกําหนดเพิ่มเติมในรางพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัยเอกชน พ.ศ. .... โดยกําหนด เร่ืองงานอันตรายที่ใหพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ทําเร่ืองการกําหนดน้ําหนักแบกหาม เร่ืองการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุดและการทํางาน

ในเวลากลางคืน เร่ืองการทํางานของแรงงานหญิงตั้งครรภ เร่ืองการกําหนดคาตอบแทนท่ีเทา

เทียม และเร่ืองการกําหนดชนิดประเภทของงานสําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง 
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2.  ควรมีท้ังสถาบันฝกอบรมกลางและสถาบันฝกอบรมที่ผูประกอบธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัยสามารถดําเนินการไดเอง แตใหมีการตรวจสอบใชมาตรฐานเดียวกันและใหมีการ

กําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมใหสอดคลองกันท่ัวประเทศ  

3.  ควรจัดทําสัญญากลางและกําหนดขอตกลงอันเก่ียวกับพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยในเร่ืองตาง ๆ ใหเปนวิถีทางเดียวกัน  

อนึ่ง ควรกําหนดใหมีการกอตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาหรือดําเนินการเร่ืองของ 

การรักษาความปลอดภัยเอกชน เพ่ือใหกองทุนนี้ไดมีบทบาทหนาท่ีอยางเต็มท่ีท่ีจะผลักดันงาน

รักษาความปลอดภัยเอกชนใหเขมแข็ง  
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