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ปัญหาสิทธิของลูกจ้ างในการปฏิเสธการทางานที่เสี่ยงอันตราย
ตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ. 2554
พลอยไพลิน เลื่องสี นิล

บทนา
สภาพการท างานของลู ก จ้า งในประเทศไทยในปั จจุ บ ัน นั้น ปฏิ เสธไม่ ไ ด้ว่า โครงสร้ า ง
เศรษฐกิ จของประเทศไทยได้เปลี่ ยนจากจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ ภาคอุ ตสาหกรรม เทคโนโลยี
เครื่ องจักร อุปกรณ์ สารเคมี หรื อระบบต่างๆ ที่ล้ าสมัยได้ถูกนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการมี
กระบวนการผลิ ตที่ ซับซ้อนยิ่งขึ้ น ซึ่ งช่ วยในการทุ่นแรง เพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในการผลิ ต แต่
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการปรับเปลี่ ยนของเทคโนโลยี และกระบวนการผลิ ตที่ ทนั สมัยดังกล่ าว
ประสบการณ์ ความรู ้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีของลูกจ้างยังคงมีไม่เพียงพอ รวมถึง
การไม่ ใส่ ใจในความปลอดภัย ความประมาทเลิ นเล่ อ การขาดมาตรฐานในการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ หรื อแม้แต่ก ารขาดสิ ท ธิ ในการที่ จะปฏิ เสธการท างานหรื อหยุด
ทางานอันตราย ในอันที่จะคุม้ ครองความปลอดภัยของลูกจ้าง จึงทาให้ลูกจ้างต้องยอมรับเสี่ ยงภัยใน
การทางาน อันเป็ นเหตุให้เกิ ดอันตรายจากการทางานดังกล่าว จากเหตุอนั ตรายเหล่านั้น เป็ นผลให้
เกิ ดการสู ญเสี ยต่อตัวลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็ นการสู ญเสี ยทางร่ างกาย ชี วิต สุ ขภาพจิต รวมถึ งรายได้ใน
การดารงชี วิต ขณะเดี ย วกัน นายจ้างก็ ต้องเป็ นฝ่ ายที่ ต้องสู ญ เสี ย เงิ น ในการเยียวยาความเสี ย หาย
ค่าใช้จ่ายในการซ่องแซมเครื่ องจักรอุปกรณ์ เงินทดแทนต่างๆ รวมถึงการสู ญเสี ยรายได้อนั เนื่องมาก
จากกิจการชะงัก และส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จากผลกระทบดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้ท้ งั
ภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างผลักดันในการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ขึ้น เพื่อลดความสู ญเสี ยที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้



บทความนี้ เรี ยบเรี ยงมาจากการค้นคว้าอิสระเรื่ อง, “ปั ญหาสิ ทธิ ของลูกจ้างในการปฏิเสธ
การทางานที่เสี่ ยงอันตรายตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ. 2554,” การค้ น คว้า อิ ส ระปริ ญญานิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562.

2

ปัญหาการวิจัย
แม้วา่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
จะออกมาเพื่อให้ความคุม้ ครองด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
โดยตรง ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อวางมาตรการควบคุมดูแล และบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความเหมาะสม ป้ องกัน และสงวนรักษาลูกจ้างซึ่ ง
เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการกาหนดสิ ทธิ หน้าที่ ความรับ
ผิดของนายจ้างและลูกจ้างในการจัดการความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ด้าน
ความปลอดภัยก็ตาม แต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้ความสาคัญเกี่ ยวกับสิ ทธิ ของลูกจ้างน้อย
กว่าที่ควร กล่าวคือ พระราชบัญญัติดงั กล่าวมุ่งเน้นไปที่การกาหนดหน้าที่ของลูกจ้างในการปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และคาสั่งของนายจ้างในด้านความปลอดภัยเป็ นหลัก แต่ในกรณี ที่ลูกจ้าง
ต้องเผชิ ญกับงานที่ น่าจะเป็ นอันตรายเกิ นกว่าลักษณะปกติของงานและอาจส่ งผลให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายถึ งแก่ชีวิตหรื อร่ างกาย เช่ น การปฏิ บตั ิงานในที่สูงท่ามกลางสภาพลมแรง ความไม่พร้อม
ทางด้านร่ า งกาย หรื อช ารุ ด ของอุ ป กรณ์ คุ ้ม ครองความปลอดภัย หรื ออุ ป กรณ์ เครื่ องมื อในการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติในการกาหนดถึงสิ ทธิ ของลูกจ้างที่
จะปฏิเสธการทางานที่ตนเห็ นว่าน่าจะเป็ นอันตรายทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น อันเป็ นสิ ทธิ ที่ลูกจ้างพึงมี
ตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล รวมถึงลักษณะของงานอันตรายและมาตรการทางกฎหมายในการ
กาหนดหน้าที่ของนายจ้างในการจัดการแก้ไข ขจัดอันตรายหรื อความไม่ปลอดภัยอันเนื่ องมาจาก
การทางานนั้นไว้แต่อย่างใด มีเพียงบทบัญญัติมาตรา 14 ซึ่ งกาหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ ตอ้ งแจ้งให้
ลูกจ้างทราบว่างานที่ลูกจ้างจะปฏิบตั ิน้ นั เป็ นงานที่เสี่ ยงภัยอันตรายพร้อมกับแจกคู่มือการปฏิบตั ิงาน
และลู กจ้างสามารถหยุดการทางานได้เฉพาะตามคาสั่งของเจ้าพนักงานตรวจความปลอดภัยตาม
มาตรา 36 เท่านั้น โดยแบ่งประเด็นปั ญหาดังต่อไปนี้
1. ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับลักษณะของงานทีม่ ีอนั ตราย
สิ ทธิ ของลูกจ้างอันเกี่ยวเนื่ องกับงานอันตรายตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ได้ถู ก บัญ ญัติไ ว้ในบทบัญ ญัติ มาตรา 14
กล่าวคือ
“ในกรณี ที่ นายจ้ างให้ ลูก จ้ า งทางานในสภาพการทางานหรื อสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานที่อาจทาให้ ลูกจ้ างได้ รับอันตรายต่ อชี วิต ร่ างกาย จิตใจ หรื อสุขภาพอนามัย ให้ นายจ้ างแจ้ งให้
ลูก จ้ างทราบถึ งอันตรายที่ อาจจะเกิ ดขึ น้ จากการทางานและแจกคู่มื อปฏิ บัติงานให้ ลูก จ้ างทุ ก คน
ก่ อนที่ลูกจ้ างจะเข้ าทางาน เปลี่ยนงาน หรื อเปลี่ยนสถานที่ทางาน”
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คาจากัดความของคาว่า “งานอันตราย” ก็มิได้ถูกบัญญัติไว้เป็ นการเฉพาะแต่อย่างใดใน
พระราชบัญ ญัติค วามปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ทั้ง นี้
บทบัญญัติมาตรา 14 ได้กล่าวถึ ง “งานอันตราย” ไว้เพียงว่า “สภาพการทางาน หรื อสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่อาจทาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย จิตใจ หรื อสุ ขภาพอนามัย” อันเป็ น
การกล่ าวถึ งขอบเขตของงานอัน ตรายไว้อย่างกว้าง ไม่ ชัดแจ้งว่าลัก ษณะของงานอันตรายนั้น มี
ลัก ษณะอย่ า งไร หรื อ สภาพแวดล้อ มในการท างานอย่า งไรที่ จ ะถื อ ว่า เป็ นอัน ตรายต่ อ ลู ก จ้า ง
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เนื่ องจากลักษณะของงานอันตรายมิได้หมายความเฉพาะงานความที่เกี่ ยวกับสารเคมี
ความร้อน ความเย็น เป็ นต้น เท่านั้น บางครั้ง ลักษณะอุปกรณ์ที่ชารุ ด หรื อสภาพแวดล้อมที่เสี่ ยงต่อ
การเกิ ดอันตราย หรื อแม้แต่ กระทัง่ สภาพร่ างกายของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานที่ ไม่ พ ร้ อม มี ความอ่อนแออัน
เนื่ องมาจากการปฏิ บตั ิงานหนักหลายชัว่ โมงซึ่ งหากฝื นปฏิ บตั ิ ต่อไปย่อมส่ งผลให้เกิ ดอันตรายต่อ
ชี วิต หรื อร่ างกาย ก็น่าจะนับได้ว่าเป็ นลักษณะของงานที่ อนั ตรายหรื อมี ความไม่ปลอดภัยเช่ นกัน
บทบัญญัติดงั กล่าวมิได้กาหนดไว้เป็ นการแน่ ชดั ว่า อันตรายระดับไหน ร้ ายแรงหรื อไม่ร้ายแรงแค่
ไหน เป็ นอัน ตรายที่ ย่อ มเกิ ด ขึ้ น เป็ นปกติ ห รื อ เป็ นอัน ตรายที่ ใ กล้จ ะถึ ง หรื อ ไม่ อ ย่า งไร การที่
บทบัญญัติดงั กล่ าวกาหนดไว้เช่ นนี้ ย่อมทาให้เกิ ดการตี ความอย่างกว้างและยกขึ้ นอ้างเพื่อถื อเอา
ประโยชน์จากบทบัญญัติมาตรานี้ อย่างฟุ่ มเฟื อยได้ จากความไม่ชดั เจนของบทบัญญัติมาตรานี้ ย่อม
ส่ งผลให้ลูกจ้างสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากการให้การคุ ม้ ครองสิ ทธิ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
อันตรายอย่างฟุ่ มเฟื อย
ขณะที่ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กาและองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้
กาหนดไว้เป็ นการชัดเจนว่าลูกจ้างสามารถปฏิ เสธการทางานได้ต่อเมื่ อมี เหตุอนั ควรเชื่ อว่าจะเกิ ด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อชี วิต ร่ างกายของตน และเป็ นอันตรายใกล้จะถึ งเท่านั้น โดยกาหนดนิ ยาม
ของอันตรายอย่างร้ ายแรงว่า ต้องถึ งขนาดอาจเป็ นเหตุ ให้ถึงแก่ ชีวิต หรื อบาดเจ็บ จนต้องสู ญ เสี ย
อวัยวะ เป็ นต้น ทั้งนี้ ก็เป็ นไปเพื่อคุม้ ครองลูกจ้างให้พน้ จากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ งตนมิอาจปั ด
ป้ อง หรื อหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งหากอันตรายที่จะเกิดนั้นมิใช่อนั ตรายที่ใกล้จะถึง ลูกจ้างยังมีหน้าที่แจ้ง
ให้จา้ งทราบ และนายจ้างมีหน้าที่เข้ามาจัดการแก้ไขอันตรายเช่นว่านั้นได้อยูแ่ ล้ว จึงไม่มีเหตุผลใดที่
จะเป็ นเหตุให้ลูกจ้างสามารถปฏิเสธการทางานได้ทนั ที ซึ่ งนับว่าเป็ นมาตรการที่เหมาะสมทั้งต่อตัว
ลูกจ้างในการที่จะได้รับการคุ ม้ ครองความปลอดภัย และเป็ นธรรมต่อตัวนายจ้างเนื่ องจาก เป็ นการ
ช่วยตัดปั ญหาในกรณี ที่ลูกจ้างใช้สิทธิ ปฏิ เสธการทางานอย่างพร่ าเพรื่ อ และเป็ นสถานการณ์ ที่ไกล
เกินกว่าเหตุ ลดจานวนค่าจ้างหรื อเวลาที่จะต้องไปทาการจ้างพนักงานคนใหม่
2. ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับสิ ทธิของลูกจ้ างในการปฏิเสธการทางาน
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มาตรา 14 โดยให้เป็ นหน้าที่ของนายจ้างในการแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น จากการท างานก็ ต าม โดยมิ ใ ห้ ก าหนดให้ ลู ก จ้า งสามารถปฏิ เสธการท างานได้ มี เพี ย ง
บทบัญ ญัติม าตรา 36 ที่ ก าหนดให้ ลู ก จ้างสามารถหยุดการท างานได้ก็ ต่อเมื่ อได้รับ ค าสั่ งจากเจ้า
พนักงานตรวจความปลอดภัยที่ได้รับการอนุ มตั ิจากอธิ บดี ภายหลังที่พนักงานตรวจความปลอดภัย
ได้เข้าท าการตรวจสอบความช ารุ ดบกพร่ องของอุ ป กรณ์ หรื ออาคารสถานที่ ที่ อาจเกิ ดอัน ตราย
เท่านั้น ทั้งที่ ก ารให้การคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ของลู กจ้างในการปฏิ เสธการทางานดังกล่ าวนั้น นับ ว่าเป็ น
วิธีการที่ สามารถตัดปั ญหาในการที่ จะต้องเกิ ดการสู ญเสี ย หรื ออันตรายที่ อาจเกิ ดต่อชี วิต ร่ างกาย
อนามัยของลูกจ้างผูป้ ฏิ บตั ิงานได้ โดยมาตรการให้การคุม้ ครองสิ ทธิ ของลูกจ้างในการปฏิเสธการ
ท างานที่ ตนเชื่ อ ว่าอาจมี อ ัน ตรายเกิ ด ขึ้ น นั้น ได้ป รากฏอยู่ในกฎหมายเพี ย งฉบับ เดี ย วเท่ านั้น คื อ
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ ยวกับงานประดาน้ า พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ที่กาหนดให้ลูกจ้างที่ ทางาน
ประดาน้ าสามารถที่จะปฏิเสธการดาน้ าได้ หากเชื่ อว่าการดาน้ าในคราวนั้นอาจเป็ นเหตุให้ตนได้รับ
อันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพอนามัย
ขณะที่ พ นั ธกรณี ตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุ สัญ ญาฉบับที่ 155 กติ ก า
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้กาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ ที่ปฏิเสธ
การทางานที่ตนเชื่ อว่าจะเกิ ดอันตรายร้ายแรงต่อชี วิตหรื อร่ างกายของตนได้ และหลักกฎหมายของ
ต่ างประเทศคื อประเทศสหรั ฐอเมริ ก า โดยมี ส านัก งานบริ ห ารความปลอดภัยและอาชี วอนามัย
OSHA แห่ งกรมแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ลูกจ้างสามารถปฏิเสธ
การท างานที่ อนั ตรายได้ต่อเมื่ อตนเชื่ อโดยสุ จริ ตว่างานที่ ตนปฏิ บ ตั ิ น้ ันอาจจะเกิ ดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อชี วติ หรื อร่ างกายของตนและเป็ นอันตรายที่ใกล้จะถึง ซึ่ งจะต้องถึงขนาดที่วา่ เป็ นอันตราย
ที่เกิดขึ้นโดยฉุ กเฉิ นและไม่มีเวลาเพียงพอที่จะรอสานักงานบริ หารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
OSHA เข้ามาทาการตรวจสอบและจัดการแก้ไขได้ ขณะที่กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทางาน ค.ศ. 1990 แห่ งมณฑลออนตาริ โอ ประเทศแคนาดา ที่ นอกจากจะกาหนดสิ ทธิ ของ
ลูกจ้างในการรับรู ้ สิ ทธิ ในการมีส่วนร่ วมในการจัดการด้านความปลอดภัยแล้ว ได้มีการกาหนดให้
ลู ก จ้างมี สิ ท ธิ ในการปฏิ เสธการท างานอัน ตรายได้ โดยได้ก าหนดขั้น ตอน กระบวนการในการ
ปฏิเสธการทางานไว้เป็ นการละเอียดในมาตรา 431 โดยเป็ นหน้าที่ของลูกจ้างที่จะต้องจัดการแจ้งถึง
เหตุอนั ตรายให้นายจ้างทราบเพื่ อที่ นายจ้างจะเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ อนั ตรายอันเป็ นเหตุให้
ลูกจ้างปฏิ เสธการทางาน นอกจากนี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
มณฑลออนตาริ โอ ประเทศแคนาดา ต่างได้กาหนดให้มีบทบัญญัติในการให้การคุม้ ครองลูกจ้างจาก
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การถูกลงโทษทางวินยั ถูกเลือกปฏิบตั ิ หรื อถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจากการปฏิเสธการทางานอัน ตราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติมาตรา 50 แห่ งกฎหมายอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ค.ศ. 1990
มณฑลออนตาริ โอ ประเทศแคนาดากาหนดให้ลูกจ้างยังคงไม่สิ้นสิ ทธิ ที่จะได้รับค่าตอบแทนจาก
การทางานในขณะที่ปฏิเสธการทางานดังกล่าวนั้น
3. ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับหน้ าที่ของนายจ้ างในการจัดการแก้ ไขอันตรายเนื่องจากการ
ทางาน
แม้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
2554 จะบัญญัติไว้ในมาตรา 14 ให้นายจ้างเป็ นฝ่ ายบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยแก่ลูกจ้างเมื่ อ
ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิงานอันตราย โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของนายจ้างในการแจ้งให้ลูกจ้างทราบว่าถึง
อันตรายที่ อาจเกิ ดจากการท างานและแจกคู่มือในการปฏิ บตั ิ งานให้แก่ ลูกจ้างก่ อนที่ ลูกจ้างจะเข้า
ทางาน ซึ่ งถื อเป็ นสิ ทธิ ของลูกจ้างในการรับรู ้ถึงงานอันตราย แต่อย่างไรก็ตามในกรณี ที่มีเหตุหนึ่ ง
เหตุใดอันอาจจะเป็ นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายอันเนื่องมาจากการทางาน และเป็ นชนวนให้ลูกจ้าง
ปฏิ เสธการท างาน บทบัญ ญัติ ดัง กล่ า วก็ ห าได้ก าหนดถึ ง หน้ า ที่ ข องนายจ้า งในอัน ที่ จ ะท าการ
ตรวจสอบถึ งสาเหตุของการไม่ยอมปฏิ บตั ิงาน และจัดการแก้ไขอันตรายเช่ นว่านั้นให้หมดสิ้ นไป
เพื่อเป็ นการคุ ม้ ครองความปลอดภัย ความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายที่ จะเกิ ดแก่ลูกจ้าง หรื อกิ จการของ
นายจ้างเองแต่อย่างใดไม่
ขณะที่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา 2 มณฑลออนตาริ โอ ประเทศแคนาดา และ
พันธกรณี ตามอนุสัญญา ฉบับที่ 155 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่ งต่างได้มีบทบัญญัติที่
ให้การคุม้ ครองสิ ทธิ ของลูกจ้างในการปฏิเสธการทางานไว้ ต่างได้กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของนายจ้าง
ในการจัดการความไม่ปลอดภัย หรื ออันตรายใดๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นแก่ ลูกจ้างและเป็ นเหตุ ที่ ทาให้
ลูกจ้างปฏิเสธการทางาน โดยกาหนดให้หน้าที่ในการจัดการแก้ไขปั ญหาในเบื้องต้นเป็ นหน้าที่ของ
นายจ้าง กล่าวคือ แต่ละประเทศได้มีหลักเกณฑ์ไปในแนวทางเดี ยวกันว่า เมื่อลูกจ้างมี เหตุอนั ควร
เชื่ อ ว่าจะมีอนั ตรายเกิ ดขึ้นแก่ตนเองอันเนื่ องมาจากการทางาน ลูกจ้างมีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้นายจ้าง
ทราบถึ งอันตรายเช่ นว่านั้นเพื่อให้นายจ้างเข้าทาการตรวจสอบถึงสาเหตุในการปฏิเสธการทางาน
และจัดการแก้ไ ขอัน ตรายเช่ น ว่านั้น เสี ย ก่ อน แต่ ห ากอัน ตรายดังกล่ าวมิ อ าจจัดการแก้ไขได้ จึ ง
กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้ามาทางานตรวจสอบและจัดการแก้ไข
ต่อไป
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บทสรุป
จากการศึก ษาถึ งปั ญ หาในการให้ก ารคุ ้มครองสิ ทธิ ของลู กจ้างในการปฏิ เสธการท างาน
อันตรายภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
2554 ค้นพบว่า มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาด้วยกัน 3 ประการคือ ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน
อันตราย ประเด็นเกี่ ยวกับสิ ทธิ ของลูกจ้างในการปฏิ เสธการทางานอันตราย และประเด็นเกี่ ยวกับ
หน้าที่ของนายจ้างในการจัดการแก้ไขอันตราย ซึ่ งประเด็นเหล่านั้นปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา
14 แห่ งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่ งยังไม่ครอบคลุ มเพียงพอถึ งการให้สิทธิ ของลูกจ้างในการป้ องกัน
การเกิดอันตรายแก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในกรณี ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานที่เป็ นอันตรายได้
1. นิยามของคาว่า “ลักษณะงานอันตราย”
การพิจารณาถึงสิ ทธิ ในการปฏิเสธการทางานที่ลูกจ้างเชื่ อว่าอาจมีอนั ตรายเกิดขึ้นแก่ตนนั้น
จาเป็ นที่จะต้องศึกษาลักษณะของงานอันตรายเป็ นอันดับแรก ซึ่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 หาได้กาหนดนิ ยามของคาว่า งานอันตราย ไว้
แต่อย่างใดงานอันตรายลักษณะใด ระดับความร้ ายแรงของอันตรายแค่ไหน รวมถึ งหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาว่างานเหตุ ใดจะเข้าข่ายงานอันตรายอันอาจเป็ นเหตุให้ลูกจ้างปฏิ เสธการทางานได้ มี
เพียงบทบัญญัติมาตรา 14 ที่กาหนดไว้เป็ นการกว้างๆว่า “เป็ นงานที่อาจทาให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
ถึงแก่ชีวิต ร่ างกาย จิตใจ หรื อสุ ขภาพอนามัย” ขณะที่กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการ
ทางาน ค.ศ. 1970 ของประเทศสหรัฐอเมริ กา 3 ได้กาหนดนิ ยามของงานอันตรายอันจะเป็ นเหตุ ให้
ลู ก จ้างปฏิ เสธการท างานไว้เป็ นการชัดเจน โดยก าหนดให้ ห มายถึ ง งานที่ ลู ก จ้างเชื่ อว่าอาจเกิ ด
อันตรายอย่างร้ ายแรงและใกล้จะถึ งซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้ตนเองได้รับอันตรายต่อชี วิตและร่ างกาย ซึ่ ง
เป็ นไปในแนวทางเดี ย วกับ พัน ธกรณี ต ามอนุ สั ญ ญา ฉบับ ที่ 155 แห่ ง องค์ก ารแรงงานระหว่า ง
ประเทศ ขณะที่ ก ฎหมายความปลอดภัย และอาชี วอนามัย ในการท างานของมณฑลออนตาริ โอ
ประเทศแคนดา แม้ไม่ได้กาหนดว่าต้องเป็ นงานที่มีอนั ตรายอย่างร้ายแรงและใกล้จะถึง เพียงแต่ได้
ก าหนดว่าเป็ นงานที่ ลู ก จ้างเชื่ อว่า อาจเกิ ด อัน ตรายต่ อ ตนเองหรื อผูอ้ ื่ น และเข้าข่ ายลัก ษณะของ
อันตรายที่ กฎหมายกาหนดไว้ ลูกจ้างก็สามารถปฏิ เสธการทางานเช่ นว่านั้นได้แล้ว เช่ นมีลกั ษณะ
ทางกายภาพ อุปกรณ์เครื่ องจักร กลไก สถานที่ทางานที่ฝ่าฝื นจากกฎหมายและอาจเป็ นอันตราย เป็ น
ต้น แต่อย่างไรก็ ตาม บทบัญญัติแห่ งกฎหมายของมณฑลออนตาริ โอ ประเทศแคนาดาได้มี การ
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กาหนดยกเว้นงานบางประเภทที่ลูกจ้างไม่สามารถปฏิ เสธการทางานได้ไว้เป็ นการชัดเจนเนื่ องด้วย
เป็ นงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อคุม้ ครองความปลอดภัยสาธารณะ เช่นตารวจ พนักงานดับเพลิง เป็ นต้น
2. สิ ทธิของลูกจ้ างในการปฏิเสธการทางานอันตราย
บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 14 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ได้กาหนดลูกจ้างมีสิทธิ ที่รับรู ้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนที่ลูกจ้างจะเข้า
ปฏิ บตั ิ งานนั้นเท่ านั้น แต่ ลูกจ้างหาได้มี สิท ธิ เชิ งรุ ก ในการที่ จะป้ องกันเองให้พ น้ จากอันตรายอัน
เนื่ องจากการท างานดังกล่ าวนั้นได้ และหากลู กจ้างปฏิ เสธไม่ท างานดังกล่ าว จะถื อว่าลู กจ้างผิด
สั ญ ญาจ้างแรงงานหรื อถู ก ลงโทษทางวินัยได้ ซึ่ งหลักการดังกล่ าวในบทบัญ ญัติน้ ี ยังไม่ มี ค วาม
ครอบคลุ ม เพี ย งพอในการที่ จ ะให้ ก ารป้ องกัน ลู ก จ้า งจากการเผชิ ญ กับ อัน ตรายในกรณี ที่ ต้อ ง
ปฏิ บ ตั ิ งานอัน ตรายได้ โดยหลัก การให้ก ารคุ ้มครองสิ ทธิ ของลู ก จ้างในการปฏิ เสธงานอัน ตราย
ปรากฎอยูใ่ นกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หารและจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ ยวกับงานประดาน้ า พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ซึ่ งเป็ นกฎหมายฉบับ
รองฉบับเดียวเท่านั้น
แตกต่างจากหลักกฎหมายความปลอดภัย อาชี วอนามัยในการทางาน ค.ศ. 1970 ของ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่ ได้ก าหนดให้ลูก จ้างมี สิท ธิ ในการปฏิ เสธการทางานที่ ตนเชื่ อว่าอาจเกิ ด
อันตรายต่อชี วิตหรื อร่ างกายของตนได้ โดยอันตรายนั้นเป็ นอันตรายที่ ร้ายแรงและใกล้จะถึ ง4 ซึ่ ง
เป็ นไปในแนวทางเดียวกับพันธกรณี ตามอนุสัญญาฉบับที่ 155 แห่ งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
และกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทางาน ค.ศ. 1990 ของมณฑลออนตาริ โอ ประเทศ
แคนาดาได้ให้สิทธิ แก่ลูกจ้างที่จะปฏิเสธการทางานที่ตนเชื่อว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่นได้ โดยกาหนดขั้นตอนในการปฏิเสธการทางานไว้เป็ นการชัดเจนให้ลูกจ้างรายงานถึงอันตราย
อันเป็ นเหตุ ให้ตนปฏิ เสธการทางานให้นายจ้างทราบ และสิ ท ธิ ในการปฏิ เสธงานดังกล่ าวจะต้อง
ได้รับการตรวจสอบจากนายจ้างและเจ้าพนักงานตรวจความปลอดภัย อีกทั้งกฎหมายต่างประเทศ
ยังให้ความคุม้ ครองลูกจ้างที่จะไม่ถูกลงโทษทางวินยั รวมถึ งยังมี สิทธิ ในการได้รับค่าจ้างในขณะ
ปฏิเสธการทางานเช่นกัน
3. หน้ าทีน่ ายจ้ างในการจัดการแก้ไขอันตราย
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United Sates Department of Labor, Work’s Right to Refuse Dangerous Work, ใน
https://www.osha.gov/right-to-refuse.html (last visited 11 August 2018).
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ในประเด็นปั ญหาเกี่ ยวกับหน้าที่ ของนายจ้างในการจัดการแก้ไขอันตราย ในกรณี ที่
ลูกจ้างต้องเผชิ ญกับการปฏิบตั ิงานที่เสี่ ยงอันตราย บทบัญญัติมาตรา 14 เพียงแต่กาหนดให้นายจ้างมี
หน้ า ที่ แ จ้ง ให้ ลู ก จ้า งทราบถึ ง อัน ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการท างาน พร้ อ มทั้ง แจกคู่ มื อ ในการ
ปฏิ บตั ิ งานให้ลูกจ้างก่ อนที่ ลูกจ้างจะเข้าปฏิ บตั ิ งาน หรื อก่อนเปลี่ ยนการท างานเท่ านั้น แต่กรณี ที่
ลู ก จ้างเชื่ อว่าอาจมี อ ัน ตรายเกิ ด ขึ้ น จากการท างาน บทบัญ ญัติ ดังกล่ าวหาได้ก าหนดหน้ าที่ ข อง
นายจ้างในการจัดการแก้ไขหรื อตรวจสอบแต่อย่างใด ขณะที่ พนั ธกรณี ตามอนุ สัญญาฉบับที่ 155
แห่ งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายความปลอดภัย อาชี วอนามัยในการทางาน ค.ศ. 1970
ของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า และกฎหมายความปลอดภัย อาชี วอนามัย ในการท างาน ค.ศ. 1990
มณฑลออนตาริ โอ้ แห่ งประเทศแคนาดา ต่างได้กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องเข้าทาการ
ตรวจสอบเหตุอนั ตรายดังกล่าวในเบื้องต้น และจัดการแก้ไขเหตุดงั กล่าวเพื่อให้ลูกจ้างสามารถกลับ
เข้าไปปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ แต่หากอันตรายเช่ นว่านั้นมิอาจจัดการแก้ไขได้ พนักงานตรวจความ
ปลอดภัยจึงเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบสาเหตุในการปฏิเสธการทางานดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน พ.ศ. 2554 มาตรา 14 โดยศึกพันธกรณี ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และทาการ
เปรี ยบเทียบพระราชบัญญัติติฉบับนี้ กบั กฎหมายความปลอดภัยและอาชี วอนามัยในการทางานของ
ต่างประเทศนั้น พบว่าบทบัญญัติมาตรานี้ ยงั ไม่ความเหมาะสมไม่เพียงพอ จึงควรที่จะมีการแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิง่ ขึ้นเพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างเป็ นธรรม มีประสิ ทธิ ภาพตรง
ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ และหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอัน ลู ก จ้างพึ ง มี ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง มี
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขดังต่อไปนี้
1. ลักษณะของงานอันตราย
แนวทางในการก าหนดลัก ษณะของงานอัน ตรายอัน จะเป็ นเหตุ ให้ ลู ก จ้างสามารถ
ปฏิเสธการทางานได้สามารถกระทาได้สองวิธีคือ วิธีแรก การปล่อยให้เป็ นดุลยพินิจของศาลในการ
ตีความว่างานอันตรายมีลกั ษณะเช่นไร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความยืดหยุน่ ในการปรับใช้กฎหมาย ไม่ให้มี
ความเข้มงวดจนเกินไป วิธีที่สอง คือการกาหนดนิ ยามของงานอันตรายไว้ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้
เพื่อสร้างความชัดเจนและมาตรฐานในการบังคับใช้ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ งผูศ้ ึกษาเห็นว่า
การกาหนดคานิ ยามให้เป็ นการชัดเจนนั้นมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่ องจากการกาหนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาเป็ นไปในทางหนึ่ งทางเดียวกันน่ าจะสร้างความเป็ นธรรมให้แก่ลูกจ้างในการได้รับ
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สิ ทธิ การคุ ม้ ครองอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถนามาใช้ปฏิ บตั ิได้จริ ง โดยให้เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
2. สิ ทธิของลูกจ้ างในการปฏิเสธการทางาน
เสนอแนะให้กาหนดสิ ทธิ ในการปฏิ เสธการทางานและขั้นตอนกระบวนการปฏิ เสธ
การทางานเพิ่มเติมไว้ในมาตรา 14 วรรคสองและวรรคสาม
มาตรา 14 วรรคสอง “ลูกจ้ างมีสิทธิปฏิเสธการทางานได้ เมื่อมีเหตุ อันสมควรเชื่ อว่ า
การปฏิบัติงานดังกล่ าวอาจเป็ นเหตุให้ เกิดอันตรายร้ ายแรงต่ อชี วิต ร่ างกาย หรืออนามัยของตน และ
เป็ นอันตรายทีใ่ กล้จะถึง”
มาตรา 14 วรรคสาม “การปฏิเสธการทางานตามวรรคสอง ให้ ลูกจ้ างแจ้ งให้ นายจ้ าง
ทราบถึงเหตุอันตรายเช่ นว่ านั้น เพื่อให้ นายจ้ างตรวจสอบและจัดการแก้ ไข หากไม่ ได้ รับการรับรอง
จากนายจ้ า งและอั น ตรายเช่ นว่ านั้ น ยังคงมี อ ยู่ ให้ ลู ก จ้ างยื่ น ค าร้ อ งต่ อ เจ้ าพนั ก งานตรวจความ
ปลอดภัยเพือ่ ทาการตรวจสอบ”
เสนอแนะให้มีการกาหนดมาตรการคุม้ ครองลูกจ้างจากการถูกลงโทษอันเนื่ องมาจาก
การปฏิเสธการทางาน เมื่อลูกจ้างได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนดไว้ใน มาตรา 14/1
มาตรา 14/1 “ห้ ามมิให้ นายจ้ างเลิกจ้ าง ลงโทษทางวินัย และเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้ าง อัน
เนื่องมาจากการปฏิเสธการทางาน ซึ่งลูกจ้ างได้ ดาเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 14”
3. หน้ าทีข่ องนายจ้ างในการจัดการแก้ไขอันตราย
เสนอแนะให้มีการเพิ่มเติมหน้าที่ของนายจ้างในการจัดการแก้ไขอันตรายเบื้องต้นไว้
โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 14 วรรคสามดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
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