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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ปั ญ หาของบทบัญ ญั ติ ม าตรา 22 แห่ ง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ในเรื่ อง
เกี่ยวกับอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล โดยใช้วิธีวจิ ยั เชิ งคุณภาพด้วยการศึกษาวิเคราะห์
เอกสาร
การศึกษาพบว่าบทบัญญัติมาตรา 22 แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ไม่ มีมาตรการกาหนดบทลงโทษลู กจ้างกรณี ไม่ส วมใส่
อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล ทาให้หน้าที่ของลูกจ้างในการสวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครอง
ความปลอดภัยส่ วนบุคคลนั้นขาดสภาพบังคับ ไม่เพียงพอที่จะทาให้ลูกจ้างตระหนักถึงความสาคัญ
ของการสวมใส่ หรื อใช้อุป กรณ์ คุ ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคลได้ ซึ่ งเป็ นสาเหตุ หนึ่ งในการ
ก่ อให้ เกิ ดอันตรายต่ อทั้งตนเองและผูอ้ ื่ นในสถานที่ ท างานอัน เป็ นความเสี ย หายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และเศรษฐกิจของประเทศ
บทความนี้ ได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุ งบทบัญญัติมาตรา 22 แห่ งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ให้มีการกาหนดบทลงโทษ
ลูกจ้างอย่างชัดเจนและเกิ ดสภาพบังคับของหน้าที่ตามกฎหมาย โดยใช้มาตรการกาหนดโทษทาง
วินยั อีกทั้งการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ยงั เสนอแนะให้มีการเพิ่มมาตรา 22/1 แห่ งพระราชบัญญัติเงิ น
ทดแทน พ.ศ. 2537 โดยใช้มาตรการลดเงินทดแทนในกรณี ที่การประสบอันตรายจากการทางานเกิด
จากการที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
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บทความนี้ เรี ยบเรี ยงมาจากการค้นคว้าอิสระ เรื่ อง “มาตรการกาหนดโทษลูกจ้างกรณี ไม่
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ABSTRACT
The objective of this article is to study and analyse on the problem of Personal Protective
Equipment (PPE) under Section 22 of the Occupational Safety, Health and Environment Act B.E.
2554. This study adopted a qualitative research by analyzing data collective from documents.
According to the study on Section 22 of the Occupational Safety, Health and Environment
Act B.E. 2554, the author found no penalty determination for the employee who doesn’t use PPE
which leads to lacking responsibility when there is no enforcement. Without regulatory
enforcement, the employee could not realise the indispensability of PPE usage for their own
safety. The unawareness for safety is one of the occasion that would lead to an accident for
themselves and their colleagues and also creates both direct and indirect loss to the employer,
employee and country’s economy.
This article proposes to revise and amend Section 22 of the Occupational Safety, Health
and Environment Act B.E. 2554 with clearly impose penalty and regulatory enforcement through
disciplinary action. In addition, this article proposes to add Section 22/1 of the Workmen's
Compensation Act B.E. 2537 to reduce compensation in the case of injury is caused by failure of
the employee to use PPE.

บทนา
อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคล คื อ อุ ปกรณ์ ที่สวมใส่ ลงบนอวัยวะส่ วนต่างๆ
ของร่ า งกายเพื่ อ ป้ องกัน ส่ ว นนั้น จากอัน ตรายและโรคภัย ที่ จะเกิ ดขึ้ น ในระหว่างการท างาน ซึ่ ง
อุ ป กรณ์ คุ ้ม ครองความปลอดภัยส่ วนบุ ค คลมี ค วามส าคัญ ในการป้ องกัน อัน ตรายในการท างาน
เนื่องจากตามหลักการควบคุมอันตราย จะต้องมีการควบคุมอันตรายที่แหล่งกาเนิ ดของอันตราย และ
มีการควบคุ มที่ ทางผ่านของอันตรายก่อนเสมอ ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่สามารถควบคุ มอันตรายได้อย่าง
สมบูรณ์ หากไม่มีการควบคุ มที่ตวั ผูป้ ฏิ บตั ิงานเองด้วย หนึ่ งในนั้นคือการจัดให้มีอุปกรณ์คุม้ ครอง
ความปลอดภัยส่ วนบุคคล ดังนั้น อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลจึงออกแบบมาเพื่อช่วย
ในการควบคุ ม และป้ องกันอันตรายต่อตัวบุ คคลควบคู่ไปกับการป้ องกันโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อให้การ
ควบคุมความปลอดภัยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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ส าหรั บ ประเทศไทย สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมได้เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งจากภาค
เกษตรกรรมเป็ นภาคอุตสาหกรรม มีการนาเครื่ องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
ทาให้ลูกจ้างซึ่ งเป็ นแรงงานอันเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของประเทศ ต้องทางานร่ วมกับเครื่ องจักรและ
เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและประสบอันตรายจากการทางานได้มากขึ้น โดยในปั จจุบนั ยังพบว่ามี
ลูกจ้างที่ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยอยู่ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ทั้งรู ้สึกเมื่อใส่ แล้ว
ไม่สบายตัว ประมาทเพราะคิดว่าไม่จาเป็ นหรื อไม่ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น หรื อมีทศั นคติที่
ผิดที่มีต่อการเกิดอุบตั ิเหตุโดยเชื่อว่าอุบตั ิเหตุเป็ นเรื่ องของโชคร้ายซึ่ งไม่สามารถควบคุมได้
ในเรื่ องอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มาตรา 22 วรรคหนึ่ ง ก าหนดให้นายจ้างมี
หน้าที่จดั ให้มีอุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกจ้าง และนายจ้างมี
หน้าที่ ตอ้ งดู แลให้ลูกจ้างสวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคลดังกล่ าวให้เรี ยบร้ อย
ก่อนที่ลูกจ้างจะทางานด้วย มาตรา 22 วรรคสอง กาหนดให้ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครอง
ความปลอดภัยส่ วนบุ คคลที่ นายจ้างจัดหาให้ และลู กจ้างมี หน้าดู แลรัก ษาอุปกรณ์ คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุ คคลนั้นให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาการ
ท างาน และมาตรา 22 วรรคสาม ก าหนดให้ ใ นกรณี ที่ ลู ก จ้า งไม่ ส วมใส่ อุป กรณ์ คุ ้ม ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุ คคลดังกล่ าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทางานนั้นจนกว่าลู กจ้างจะสวมใส่
อุปกรณ์ดงั กล่าว ซึ่ งมิใช่บทกาหนดโทษลูกจ้างกรณี ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วน
บุคคล แต่เป็ นเพียงอานาจในการบังคับบัญชาของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างเท่านั้น แม้นายจ้างจะจัดให้มี
อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลแล้ว
การที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
2554 ไม่มีมาตรการกาหนดโทษลูกจ้างกรณี ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
ทาให้ หน้าที่ ในการสวมใส่ อุปกรณ์ คุ ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคลของลู กจ้างนั้นไม่ มี สภาพ
บังคับอันทาให้ลูกจ้างไม่เกรงกลัวที่จะไม่ปฏิ บตั ิตาม และไม่เกิ ดความตระหนักถึงความสาคัญของ
อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล และยังเป็ นการผลักภาระให้นายจ้างมากเกินไปในการที่
จะต้องดู แลลูก จ้างให้ปลอดภัยจากภยันตรายในการท างานเพี ยงฝ่ ายเดี ยว รวมถึ งกรณี เมื่ อลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน นายจ้างยังมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
2537 ที่จะต้องจ่ายเงินทดแทนอีกด้วยแม้วา่ การประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยของลูกจ้างจะมาจากการ
ที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยแม้นายจ้างจะได้จดั หาให้แล้วก็ตาม
จากกรณี ปัญหาดังกล่าว ผูศ้ ึกษาเห็ นว่า มาตรา 22 แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 อันเป็ นบทบัญญัติเกี่ ยวข้องกับอุ ปกรณ์ คุม้ ครอง
ความปลอดภัยส่ วนบุคคล ยังขาดมาตรการการลงโทษลูกจ้างทาให้ลูกจ้างไม่ตระหนักถึ งอันตรายจาก
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การไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล อันส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็ นความสู ญเสี ยทางธุ รกิ จ เศรษฐกิ จและสังคมที่ไม่ควรเกิ ดขึ้น จึง
เห็ นควรให้มี การแก้ไขปั ญหาดังกล่ าว โดยการศึ กษามาตรการก าหนดโทษลู กจ้างกรณี ไม่ สวมใส่
อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคลโดยศึ กษาว่าควรมี มาตรการกาหนดโทษลู กจ้างอย่างไร
โดยศึ กษาทั้งการมาตรการกาหนดโทษทางอาญา มาตรการกาหนดโทษทางวินัย และมาตรการลด
จานวนเงินทดแทน ของประเทศสิ งโปร์ ประเทศไอร์ แลนด์ และรัฐวิสคอนซิ น ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพื่อหามาตรการกาหนดโทษลู กจ้างที่ ได้สัดส่ วนและเหมาะสมกับการไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครอง
ความปลอดภัยส่ วนบุคคล
สภาพปั ญหาที่เกิดจากการขาดมาตรการกาหนดโทษของลูกจ้ างกรณี ไม่ สวมใส่ อุปกรณ์ ค้ ุ ม ครอง
ความปลอดภัยส่ วนบุคคลตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน พ.ศ. 2554
การที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
2554 ไม่มีบทกาหนดโทษลู กจ้างที่ชดั เจนกรณี สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคล
เอาไว้ เนื่ องจากความคิดเห็นที่วา่ การที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
นั้นเป็ นกรณี ที่ ลู กจ้างเองที่ จะต้องแบกรั บความเสี่ ยงอันตรายที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการท างาน หากเกิ ด
อันตรายหรื ออุบตั ิเหตุจากการทางานเกิ ดขึ้นลูกจ้างย่อมได้รับผลของการกระทาอยูแ่ ล้ว1 จะเห็นได้
ว่ามีการมองว่าการกาหนดบทกาหนดโทษให้แก่ลูกจ้างนั้นเป็ นเสมือนการซ้ าเติมลูกจ้าง และในเรื่ อง
นี้ ดว้ ยความเคารพ ผูค้ น้ คว้ามีความคิดเห็ นที่แตกต่างออกไป โดยเห็ นว่าการที่ไม่มีบทกาหนดโทษ
ลูกจ้างกรณี ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลนั้นก่อให้เกิดผลเสี ยมากกว่าผลดี
โดยสามารถอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลมีความสาคัญในการควบคุมและป้ องกันอันตราย
ตามหลักการควบคุ มอันตรายดังที่ ได้กล่ าวมาแล้วข้างต้น การขาดมาตรการกาหนดโทษ จะทาให้
หน้าที่ในการสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลขาดสภาพบังคับ ซึ่งสามารถอธิ บาย
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“รายงานการประชุ มคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9) ครั้งที่ 7 (41/2547) 19/2547 เรื่ อง
ร่ างพระราชบัญญัติสถาบันส่ งเสริ มความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
พ.ศ. ... และร่ างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
...,” สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ห้องประชุม เสริ ม วินิจฉัยกุล, 9 มีนาคม 2547.
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ได้ตามหลักการ 3E2 ในการป้ องกันอุ บตั ิ เหตุ อันประกอบไปด้วย วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
การศึกษา (Education) และการออกกฎบังคับ (Enforcement) กล่าวคือ แม้จะมีการออกแบบสถานที่
ทางานให้มีความปลอดภัย มีการกาหนดเป็ นหน้าที่ให้ลูกจ้างสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย
ส่ วนบุคคล รวมถึงมีการจัดให้มีการฝึ กอบรมหรื อให้คาแนะนาแก่ลูกจ้างเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ การป้ องกันอุบตั ิเหตุ รวมถึงการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่
ถูกต้องแล้ว แต่ขาดมาตรการกาหนดโทษเพื่อควบคุ มบังคับให้ลูกจ้างปฏิ บตั ิตาม เนื่ องจากลูกจ้างก็
จะไม่เกิดความเกรงกลัวที่จะไม่ปฏิบตั ิตามเพราะไม่ได้ถือเป็ นเรื่ องจริ งจัง ไม่เกิดสานึ กที่จะหลีกเลี่ยง
การไม่ใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล และไม่ตระหนักถึงอันตรายจากการทางานที่
สามารถเกิดขึ้นต่อทั้งตนเองและผูอ้ ื่นได้อย่างแท้จริ ง
เมื่อหน้าที่การสวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลขาดสภาพบังคับจะส่ งผล
ให้ก ารกระท าที่ ไม่ ป ลอดภัย (Unsafe Act) ยังมี อยู่ ท าให้ เกิ ดอุ บ ัติเหตุ และความบาดเจ็บ จากการ
ทางานตามมาตามทฤษฎีโดมิโน3 ซึ่ งเป็ นทฤษฎีการเกิดอุบตั ิเหตุ และการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน
นั้นไม่ได้มีเพียงการเกิ ดความสู ญเสี ยต่อเนื้ อตัวร่ างกายของลูกจ้างเท่านั้น แต่ยงั เกิ ดความสู ญเสี ยต่อ
นายจ้างที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทางาน เวลาที่สูญเสี ย เสี ย
ความเชื่ อใจจากลูกจ้าง เสี ยชื่ อเสี ยงและภาพพจน์ของสถานประกอบการ ลูกจ้างอื่นเสี ยขวัญกาลังใจ
ในการท างาน ในกรณี ที่ ลู ก จ้า งพิ ก ารหรื อถึ ง แก่ ค วามตาย ครอบครั วลู ก จ้างเองก็ จะได้รับ ความ
เดื อดร้อนจากการขาดรายได้หรื อหัวหน้าครอบครัว และยังมีความสู ญเสี ยต่อประเทศที่ตอ้ งสู ญเสี ย
กาลังแรงงานที่สาคัญไป ตลอดจนการรับภาระในการเลี้ ยงดู ลูกจ้างที่ บาดเจ็บรวมถึ งครอบครัวของ
ลูกจ้างที่ขาดหัวหน้าครอบครัวอีกด้วย
นอกจากนี้ เมื่ อ ลู ก จ้า งประสบอัน ตรายจากการท างานเนื่ อ งมาจากไม่ ส วมใส่ อุ ป กรณ์
คุ ม้ ครองความปลอดภัย นายจ้างมี หน้าที่ ในการจ่ายเงิ น ทดแทนให้แก่ ลู กจ้างกรณี ลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่ วยหรื อตายอันเนื่องมาจากการทางานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่ ง
เป็ นความรับผิดชอบโดยเคร่ งครัดของนายจ้างอีกด้วย แม้กรณี ดงั กล่าวลูกจ้างมีส่วนในการก่อให้เกิด
การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยนั้นเนื่องจากความประมาทของตัวลูกจ้างเอง
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วิฑูรย์ สิ มะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ , วิศวกรรมและการบริ หาร ความปลอดภัยใน
โรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 38 (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ ส.ส.ท., 2560), หน้า 50-51.
3
Heinrich, H.W, INDUSTRAIL ACCIDENT PREVENTION, 4th ed (New York:
McGraw-Hill, 1959), อ้างถึ งใน วิฑู รย์ สิ มะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิ มจิระรัตน์ , วิศวกรรมและการ
บริ หาร ความปลอดภัยในโรงงาน, พิ มพ์ครั้ งที่ 38 (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิ มพ์ ส.ส.ท., 2560),
หน้า 21.
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นอกจากนี้ การที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน พ.ศ. 2554 ไม่ มี ก ารก าหนดโทษแก่ ลู ก จ้างเอาไว้ ในทางปฏิ บ ัติก ารลงโทษลู ก จ้างจึงอาจ
พิ จารณาตามการลงโทษทางวินัย ตามข้อบัง คับ เกี่ ย วกับ การท างานของบริ ษ ัท ซึ่ งในการจัดให้ มี
ข้อบังคับบริ ษทั แม้มาตรา 108 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กาหนดให้มีรายละเอียดใน
ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การท างานว่ า จะต้อ งมี เรื่ อ งวิ นั ย และโทษทางวิ นั ย ด้ ว ย แต่ ไ ม่ ไ ด้บ ัญ ญัติ ถึ ง
รายละเอียดของการกาหนดวินยั และโทษทางวินยั เอาไว้ เช่น วินยั ใดบ้างที่จะต้องถูกกาหนด ขั้นตอน
การลงโทษ หรื อขอบเขตของการกาหนดโทษเอาไว้ ตลอดจนไม่มีการออกหลักปฏิ บตั ิในการกาหนด
กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับทางาน ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่นายจ้างสามารถกาหนดขึ้นเองโดยคานึ งถึ ง
ความเหมาะสมกับ กิ จการ ซึ่ งเกิ ดเป็ นความไม่แน่ นอนในการก าหนดโทษว่าจะก าหนดให้มีก าร
กาหนดโทษในกรณี ที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยเอาไว้หรื อไม่ และจะมีการ
กาหนดโทษเอาไว้เพียงใด
ดังนั้น ผูค้ น้ คว้าจึงเห็ นว่าพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ. 2554 ควรมีมาตรการกาหนดโทษกรณี ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจน

วิเคราะห์ ปัญหาเกีย่ วกับมาตรการกาหนดโทษ และความเหมาะสมของมาตรการกาหนด
โทษกรณีลูกจ้ างไม่ สวมใส่ อปุ กรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
จากการศึ ก ษาจากประเทศสิ ง คโปร์ ประเทศไอร์ แ ลนด์ และรั ฐ วิ ส คอนซิ น ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา พบว่ามีมาตรการกาหนดโทษลูกจ้างแบ่งออกเป็ น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการกาหนด
โทษทางอาญา มาตรการก าหนดโทษทางวินัย และมาตรการลดจานวนเงิ นทดแทน ซึ่ งสามารถ
วิเคราะห์การนามาตรการเหล่านี้มาเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับใช้กบั ประเทศไทยได้ดงั นี้
1. มาตรการกาหนดโทษทางอาญา
สาหรับประเทศไทยไม่มีการกาหนดโทษทางอาญาในกรณี ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์
คุ ้ม ครองความปลอดภัย ส่ วนบุ ค คลเอาไว้ในพระราชบัญ ญัติค วามปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 แต่มีการกาหนดโทษทางอาญาของลู กจ้างในกรณี ลูกจ้าง
ไม่ให้ความร่ วมมือแก่นายจ้างทุกรายในสถานที่ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่ ง ตามมาตรา 60
แห่ งพระราชบัญญัติดฃั กล่ าว กาหนดว่า หากลู กจ้างไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามต้องระวางโทษจาคุ ก ไม่เกิ น 3
เดือน หรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ซึ่ งเป็ นมาตราเดียวที่มีการกาหนดบทลงโทษ
ลูกจ้างเอาไว้โดยใช้มาตรการกาหนดโทษทางอาญา
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ส าหรั บ ประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้มี ก ารก าหนดโทษของลู ก จ้างกรณี ไ ม่ ส วมใส่ อุ ป กรณ์
คุ ม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคลอย่างชัดเจน โดยหากลูกจ้างไม่ปฏิ บตั ิตามลูกจ้างต้องระวางโทษ
ปรับจานวนไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ และในกรณี ที่ลูกจ้างเคยกระทาความผิดนี้ แล้วและกระทา
ความผิดซ้ า ลูกจ้างต้องระวางโทษเพิ่มเป็ นโทษปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ตามมาตรา 15(4)
แห่ งรัฐบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยในสถานที่ ท างาน ค.ศ. 2006 จะเห็ นได้ว่า
ประเทศสิ งคโปร์ ได้กาหนดบทลงโทษของลูกจ้างเป็ นโทษทางอาญา โดยใช้มาตรการกาหนดโทษทาง
อาญานัน่ เอง
ซึ่ งมาตรการกาหนดโทษทางอาญามีขอ้ ดี คือมีผลทาให้เกิ ดความเกรงกลัวได้มากกว่า
โทษทางแพ่ง แต่ก็จะต้องมีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน เพราะเป็ นโทษกระทาต่อสิ ทธิ ของบุคคล โดย
การก าหนดเป็ นโทษปรั บ ตามแนวทางของประเทศสิ ง คโปร์ ตามทฤษฎี ท ดแทนและทฤษฎี
อรรถประโยชน์น้ นั มีผลเป็ นการข่มขู่ ให้ลูกจ้างเกรงกลัวที่จะไม่ปฏิ บตั ิตามได้ แม้ไม่มีผลเป็ นการ
ฟื้ นฟูจิตใจเนื่องจากไม่ตอ้ งจาคุก แต่ก็ทาให้ลูกจ้างไม่ตอ้ งรับอิทธิ พลเรื่ องการก่ออาชญากรรมมาจาก
ผูต้ อ้ งโทษจาคุกด้วยกัน และไม่ทาให้ผกู ้ ระทาความผิดต้องมีตราบาปติดตัวจนไม่สามารถกลับไปใช้
ชีวิตตามปกติได้ โดยหากนามาปรับใช้กบั ประเทศไทยก็ควรกาหนดให้มีโทษปรับเป็ นอย่างเดียวกับ
กรณี หน้าที่ของลูกจ้างต่อนายจ้างทุกรายในสถานประกอบกิ จการหลายแห่ ง กล่าวคือ ปรับไม่เกิ น
100,000 บาท โดยไม่ ควรใช้โทษจาคุ ก เพราะต้องมี ระยะเวลาที่ เพี ยงพอต่อการแก้ไ ขฟื้ นฟู จึงจะ
บรรลุผล และผูก้ ระทาผิดอาจได้เรี ยนรู้อาชญากรรมจากนักโทษด้วยกัน รวมทั้งยังถูกตราหน้าว่าเป็ น
คนคุกซึ่ งทาให้ลาบากต่อการเข้าสังคมและดารงชีวติ ซึ่ งมีขอ้ เสี ยมากกว่า
อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จุ บ ั น ในประเทศไทยก าลั ง ประสบปั ญ หากฎหมายอาญาเฟื้ อ
(Overcriminalization) กล่าวคือ จานวนกฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้นมีมากเกินไปโดยไม่เหมาะสม
กับคุณประโยชน์นอ้ ยกว่าภาระหรื อต้นทุนที่ตอ้ งสู ญเสี ยไป4 ซึ่ งการพิจารณาในการกาหนดโทษทาง
อาญาจึงจะต้องคานึ งถึงความเหมาะสมหลายประการ 5 สามารถพิจารณาต่อกรณี ลูกจ้างไม่สวมใส่
อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลได้ดงั นี้ แนวทางการลงโทษที่ได้เสนอไปนั้นเป็ นโทษ
ปรับสถานเดียวซึ่ งถื อว่าโดยสภาพแล้วไม่ใช่ ความผิดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง และหากพิจารณาแม้การลงโทษตามมาตรการทางอาญาจะทาให้ลูกจ้างเกิ ด
4

สมเกี ยรติ ตั้งกิ จวานิ ชย์ และคนอื่นๆ, แนวทางการยกเลิกโทษอาญาในกฎหมาย
เช็คและกฎหมายหมิ่นประมาท, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , เล่มที่ 3. (2554), หน้า
5.
5
“สรุ ป สาระส าคัญ โครงการสั ม มนา เรื่ อง หลักเกณฑ์ ก ารก าหนดโทษอาญาในการตรา
กฎหมาย,” สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, โรงแรมเดอะ เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ า, 13 กันยายน 2560.
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ความเกรงกลัว ยับ ยั้ง และหลาบจาได้ดีก ว่ามาตรการทางแพ่ ง ก็ ตาม แต่ ก็ ยงั มี ม าตรการอื่ น ๆ ที่
สามารถใช้บงั คับให้เกิดผลได้เพียงพอกับกรณี ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วน
บุคคลซึ่ งเป็ นความผิดเพียงเล็กน้อยและอาจไม่มีความจาเป็ นถึงขนาดต้องกาหนดเป็ นโทษทางอาญา
ดังนั้น ในกรณี ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลนั้นจึงไม่ควรใช้มาตรการ
กาหนดโทษทางอาญานัน่ เอง
2. มาตรการกาหนดโทษทางวินัย
สาหรับประเทศไทยไม่มีการกาหนดมาตรการกาหนดโทษทางวินยั เอาไว้อย่างชัดเจน
ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
โดยส าหรับ ประเทศไอร์ แลนด์ หากลู ก จ้างยืนยันที่ จะไม่ ใส่ อุป กรณ์ คุ ้ม ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุ คคล รัฐบัญญัติความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสวัสดิ ภาพในการทางาน ค.ศ.
2005 ไม่ได้กาหนดบทลงโทษในกรณี น้ ี เอาไว้ ดังนั้น ในการลงโทษลู กจ้าง นายจ้างต้องพิจารณา
โทษทางวินัย ตามกระบวนการทางวินัย (Disciplinary Procedure)6 ของข้อบังคับ ขององค์ก ร ซึ่ ง
นายจ้างควรต้องปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก ปฏิ บตั ิ เรื่ องกระบวนการทางวินัยและการร้ องเรี ย น (S.I. 146 of
2000-Industrial Relations Act, 1990 (Code of Practice on Grievance and Disciplinary Procedures)
(Declaration) Order, 2000)7 ซึ่ งคณะกรรมการแรงงานได้ออกหลัก ปฏิ บ ตั ิ ดังกล่ าวตามมาตรา 42
ของกฎหมายอุ ต สาหกรรมสั ม พัน ธ์ ค.ศ. 1990 (Industrial Relations Act 1990) เพื่ อ เป็ นแนวทาง
ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และตัวแทนในการดาเนิ นการในเรื่ องการร้องเรี ยนและกระบวนการทางวินยั
โดยหลักปฏิบตั ิเรื่ องกระบวนการทางวินยั และการร้องเรี ยนนี้ ไม่ได้เป็ นกฎหมายบังคับแต่เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การไม่ปฏิบตั ิตามอาจทาให้ศาลเห็นว่าไม่ได้ปฏิบตั ิตามกระบวนการที่เป็ น
ธรรมและถูกต้องแล้ว8
6

National Health and Safety Function -Information & Advisory Team, Frequently Asked
question, at https://www.hse.ie/eng/staff/safetywellbeing/healthsafetyand%20wellbeing/ppefaq.pdf,
(last visited 22 December 2018).
7
Irish Statute Book, S.I. No. 146/2000 - Industrial Relations Act, 1990 (Code of Practice
on Grievance and Disciplinary Procedures) (Declaration) Order, 2000, at
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/si/146/ made/en/print, (last visited 7 February 2019).
8
Terry Gorry & Co. Solicitors, Court of Appeal Clarifies the Legal Right to
Representation in Disciplinary Proceedings in the Workplace, at https://employmentrightsireland.
com/tag/disciplinary-procedures, (last visited 22 December 2018).
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ในกรณี ที่ ลู ก จ้างไม่ ส วมใส่ อุป กรณ์ คุ ้ม ครองความปลอดภัยส่ วนบุ ค คล ถื อเป็ นการ
ละเมิดกฎเกี่ ยวกับความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัย โดยหลักจะมีการดาเนิ นขั้นตอนไปตามลาดับ
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครั้ง
สุ ดท้าย การไล่ออกหรื อการลงโทษอย่างอื่น โดยจะต้องกาหนดกระบวนการทางวินยั ไว้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะการละเมิดข้อบังคับที่นาไปสู่ การลงโทษพักงานหรื อการไล่ออก แต่หากผลของการกระทา
ของลูกจ้างเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นในสถานที่ทางาน จะเป็ นการละเมิดกฎเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และสุ ข ภาพอนามัย อย่า งร้ า ยแรง ซึ่ งเป็ นการประพฤติ ผิ ด อย่า งร้ า ยแรงซึ่ งจะน าไปสู่
กระบวนการลงโทษทางวินยั คือ การไล่ออกหรื อการลงโทษอย่างอื่นได้ข้ ึนอยูก่ บั ความร้ายแรงได้
จะเห็นได้วา่ ประเทศไอร์ แลนด์น้ นั มีการลงโทษลูกจ้างโดยใช้มาตรการกาหนดโทษทางวินยั
มาตรการก าหนดโทษทางวินัยมี ข้อดี คื อ มี แนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ลู กจ้างจะไม่
ปฏิบตั ิตามความคิดความเหมาะสมของตนเอง โดยไม่ตระหนักถึงผูร้ ่ วมงานคนอื่น และมีความยืดหยุน่
สามารถลงโทษได้สั มพันธ์ ก ับโทษ ทั้งยังเป็ นการให้ โอกาสลู กจ้างได้ปรั บตัวและทัศนคติ อีกด้วย
กล่าวคือ มีการลงโทษตามลาดับจากเบาไปหนัก เมื่อลูกจ้างกระทาผิดซ้ าก็จะมีการลงโทษที่หนักขึ้น
จนอาจนาไปสู่ การพักงานหรื อเลิกจ้างได้ แต่มาตรการกาหนดโทษทางวินยั ก็มีขอ้ เสี ยคือ อาจไม่ทา
ให้ลูกจ้างเกิดความยับยั้ง เกรงกลัวที่จะไม่ฝ่าฝื นวินยั หรื อหลาบจาได้เท่าโทษทางอาญา
อย่างไรก็ตาม กรณี ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคลเป็ น
การกระท าผิดวินัยเพี ยงเล็กน้อย การใช้มาตรการก าหนดโทษทางวินัยก็เป็ นทางเลื อกที่ เหมาะสม
ส าหรั บ ประเทศไทยกว่ามาตรการก าหนดโทษทางอาญา โดยควรจะมี ก ารก าหนดให้ ชัดเจนใน
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ถึงขั้นตอน
ในการลงโทษจะต้องเป็ นไปตามลาดับ ส่ วนในกรณี ที่การไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย
ส่ วนบุคคลเป็ นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายในการทางาน ก็ควรมีการกาหนดให้เป็ นการกระทา
ความผิดร้ายแรง9 เนื่ องจากผลของการกระทาเป็ นเรื่ องร้ายแรง ซึ่ งนายจ้างสามารถพักงานหรื อเลิ ก
จ้างได้โดยมิพกั ต้องบอกล่าวล่วงหน้าหรื อให้สินไหมทดแทนโดยขึ้นอยูก่ บั ความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
โดยอาศัยแนวปฏิบตั ิของประเทศไอร์ แลนด์ จะสามารถแก้ไขความไม่แน่ นอนของการลงโทษทาง
9

การกระทาความผิดร้ ายแรง คือ การกระทาความผิดที่ ลูกจ้างได้กระทาแล้วอาจก่ อความ
เสี ยหายให้แก่นายจ้างอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการทางาน ในขณะทางาน หรื อในบริ เวณสถานประกอบ
กิ จการของนายจ้าง ซึ่ งอาจเป็ นความเสี ยหายแก่ ชีวิต ร่ างกาย อนามัย เสรี ภาพ ทรัพย์สิน ชื่ อเสี ยง
เกี ยรติคุณ หรื อทางด้านอานาจการบังคับบัญชา หรื อภาพพจน์ของกิ จการของนายจ้างได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นความผิดที่มีโทษทางอาญาหรื อไม่ก็ตาม ซึ่ งนายจ้างสามารถเลิ กจ้างลูกจ้างได้ทนั ที เช่น ลูกจ้าง
เสพสุ ราขณะควบคุมเครื่ องจักร ลูกจ้างสู บบุหรี่ ใกล้วตั ถุไวไฟ เป็ นต้น
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วินยั ในกรณี ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัย ในขณะเดี ยวกันก็เพื่อเป็ นการแก้ไข
ปั ญหาการขาดสภาพบังคับของหน้าที่ดงั กล่าว และยังส่ งผลเป็ นการย้ าให้ลูกจ้างเกิ ดความตระหนัก
ถึงความสาคัญและหน้าที่ของตนต่อการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล และไม่ปฏิบตั ิ
ตามความคิดความเหมาะสมตามมาตรฐานของตนเองอีกด้วย
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานควรมีการออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่ อง หลักปฏิบตั ิ
ในการกาหนดข้อบังคับเกี่ ยวกับการท างานในเรื่ องวินัยและโทษทางวินัย เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
กาหนดวินยั และขอบเขตของโทษทางวินยั ตลอดจนวิธีการลงโทษทางวินยั ให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง
3. มาตรการลดจานวนเงินทดแทน
สาหรับประเทศไทยไม่มีการกาหนดมาตรการลดจานวนเงิ นทดแทนกรณี ลูกจ้างไม่
สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยเอาไว้ใน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
ซึ่ งในกรณี ที่ ลูก จ้างประสบอัน ตรายจากการท างาน นายจ้างจะต้องจ่ายเงิ นทดแทน
ให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพื่อบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ลูกจ้างตาม
ความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด (Liability without fault) และความรับผิดชอบโดยเคร่ งครัด
(Strict Liability)10 แต่ในบางกรณี อาจเป็ นการผลักภาระให้นายจ้างมากเกิ นไป หากนายจ้างต้องรับ
ผิดต่อการประสบอันตรายของลูกจ้างทุกกรณี โดยเฉพาะในกรณี ที่ลูกจ้างมีส่วนในการก่อให้เกิ ดการ
ประสบอันตรายนั้ นเอง จึ งมี การก าหนดข้อยกเว้น ไม่ จ่ ายเงิ นทดแทนเอาไว้11 ตามมาตรา 22 แห่ ง
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ได้แก่ กรณี ลูกจ้างเสพของมึนเมาหรื อสิ่ งเสพติดจนไม่สามารถ
ครองสติได้ และกรณี ลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตรายหรื อยินยอมให้ผอู้ ื่นทาให้ตนประสบ
อันตราย โดยใช้มาตรฐานการพิสูจน์ว่าต้องเป็ นกรณี ที่ลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตราย โดย
รู ้สึกตัวว่ากาลังทาอะไรอยู่ รู ้วา่ ผลของการกระทาจะเป็ นอย่างไร และการกระทาของลูกจ้างต้องเป็ น
ปั จจัยให้เกิดอันตรายขึ้น โดยหากไม่มีการกระทาของลูกจ้างแล้วก็จะไม่เกิดอันตรายขึ้น
ส าหรั บ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา รั ฐบัญญัติ ความปลอดภัยและอาชี วอนามัย ค.ศ. 1970
ไม่ได้กาหนดโทษในกรณี ที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลเอาไว้ การฝ่ า
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วิจิตรา (ฟุ้ งลัดดา) วิเชี ยรชม, กฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์
วิญญูชน, 2544), หน้า 117.
11
ชนินาฏ ลีดส์ และสุ ดาว เลิศวิสุทธิ ไพบูลย์, เอกสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 6-10, พิมพ์ครั้งที่ 1 (สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,
2558), หน้า 42.

11
ฝื นมาตรการด้านความปลอดภัยโดยทัว่ ไปสามารถนาไปสู่ กระบวนการลงโทษทางวินยั ต่อลูกจ้างได้
อย่างไรก็ตาม การไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหรื อมาตรการความปลอดภัยสามารถเป็ นเหตุในการลดจานวนเงิ น
ทดแทนได้ตามกฎหมายระดับ มลรั ฐของบางมลรั ฐ 12 ได้แก่ รั ฐ วิส คอนซิ น ก าหนดว่า หากความ
บาดเจ็บของลูกจ้างมีสาเหตุมาจากการที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยซึ่ งนายจ้าง
จัดเตรี ยมไว้ให้ตามกฎหมาย อุปกรณ์ น้ นั ได้อยูใ่ นสภาพที่ดีมีการบารุ งรักษาอย่างสม่าเสมอและการ
ใช้อุปกรณ์ น้ นั ได้ถูกบังคับใช้จากนายจ้างอย่างมีเหตุผล เงินทดแทนอันเนื่ องจากความบาดเจ็บและ
ผลประโยชน์เมื่อถึ งแก่กรรมที่ ลูกจ้างจะได้รับจะถูกลดจานวนลง 15 เปอร์ เซ็ นต์ แต่ไม่เกิ นจานวน
เงิ น 15,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ 13 ซึ่ งบทบัญ ญัติ น้ ี ได้ป รากฏอยู่ใน มาตรา 102.58 รัฐ บัญ ญัติแ ห่ ง รัฐ
วิส ค อ น ซิ น (Wisconsin Statutes) บ ท ที ่ 102 ว่า ด ว้ ย เงิ น ท ด แ ท น ข อ งลูก จ า้ ง (Worker’s
Compensation) จะเห็ นได้ว่า รัฐวิสคอนซิ น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้มีการลงโทษลูกจ้างโดยใช้
มาตรการลดจานวนเงินทดแทน
มาตรการลดจานวนเงินทดแทนนั้นมีขอ้ ดี ได้แก่ เป็ นการลดภาระของนายจ้างในการที่
จะต้องรับผิดต่อการประสบอันตรายของลูกจ้างทุกกรณี ซึ่ งจะทาให้เกิดความเป็ นธรรมต่อนายจ้างมาก
ขึ้น และยังทาให้ลูกจ้างเกิ ดความตระหนักถึ งการกระทาของตน และกระทาการที่ได้กาหนดเป็ นสาเหตุ
ของการลดเงิ นทดแทนอีกต่อไป ส่ วนข้อเสี ย คือลูกจ้างได้รับการช่ วยเหลื อจากเงิ นทดแทนเพียงจานวน
เงินทดแทนที่เหลื ออยู่จากการถูกลดจานวนลงแล้ว ซึ่ งเงินทดแทนนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาความ
เสี ยหายของลูกจ้างที่ตอ้ งประสบอันตรายเนื่ องจากการทางานให้กบั นายจ้าง อาจทาให้เกิดความไม่
พอใจของลูกจ้าง ส่ งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้
สาหรับประเทศไทย กรณี ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
และเป็ นเหตุให้ตนเองต้องประสบอันตรายจากการทางานนั้น ย่อมเป็ นกรณี ที่ลูกจ้างมีส่วนในการ
ก่อให้เกิดการประสบอันตรายจากการทางานนั้นด้วย หากจะให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนเต็มจานวนก็
จะไม่เป็ นธรรมแก่ฝ่ายนายจ้าง ดังนั้นจึงควรมีการกาหนดข้อยกเว้นในกรณี น้ ีดว้ ย
แต่อย่างไรก็ตาม การที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลนั้น
ถือเป็ นความผิดเล็กน้อย ซึ่ งแม้ลูกจ้างมีส่วนผิดในการเกิดการประสบอันตราย บาดเจ็บ หรื อตาย แต่
ก็ ไ ม่ ถึ ง ขนาดที่ จ ะมี ผ ลเป็ นการตัด สิ ท ธิ ใ นการเรี ย กร้ อ งเงิ น ทดแทน แต่ ค วรมี ผ ลเป็ นเพี ย งการ
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ก าหนดให้มี ก ารลดจานวนการจ่ ายเงิ น ทดแทนลงตามแนวทางของรั ฐวิส คอนซิ น กล่ าวคื อ เงิ น
ทดแทนที่ ลู ก จ้า งจะได้รับ จะถู ก ลดจานวนร้ อ ยละ 15 ของจานวนเงิ น ทดแทนที่ ลู ก จ้างจะได้รับ
ทั้งหมด
นอกจากนี้ ควรกาหนดขอบเขตของการลดจานวนเงิ นทดแทนเอาไว้ด้วย เพราะใน
กรณี ที่ตอ้ งจ่ายเงินทดแทนที่มีจานวนที่สูง ก็ยอ่ มหมายถึ งการประสบอันตรายและการบาดเจ็บนั้น
ร้ายแรง หากไม่มีกาหนดขอบเขตเอาไว้ เงินทดแทนที่ถูกลดจานวนลงก็จะไม่เหมาะสมกับขนาดของ
โทษที่ควรได้รับ ซึ่ งควรกาหนดจานวนเงินทดแทนขั้นสู งที่สามารถลดจานวนลงได้อยูท่ ี่จานวนไม่
เกิน 100,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลงโทษลูกจ้างกรณี ไม่ให้ความร่ วมมือกับนายจ้างทุกราย
ในสถานที่ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ตามมาตรา 60 แห่ งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อา
ชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 นั่นก็คือปรับ ไม่เกิ น 100,000 บาทนั่นเอง
โดยควรมี ม าตรฐานการพิ สู จน์ กล่ าวคื อ ต้องเป็ นกรณี ลู ก จ้างจงใจไม่ ใส่ อุป กรณ์ คุ ้ม ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคล และการประสบอันตรายนั้นเป็ นผลโดยตรงจากการไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครอง
ความปลอดภัย ของลู ก จ้างเอง ยกตัวอย่างเช่ น ลู กจ้างไม่ สวมใส่ แว่นตานิ รภัยท าให้ สารเคมี อนั ตราย
สามารถกระเด็นใส่ ตาจนเป็ นเหตุให้ลูกจ้างตาบอด เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม หากมีมาตรการกาหนดโทษโดยใช้มาตรการลดเงินการจ่ายเงินทดแทนเพียง
อย่างเดียวก็จะไม่เหมาะสมนัก เพราะมาตรการลดจานวนเงินทดแทนเป็ นเรื่ องภายหลังการเกิดผลจากการ
ประสบอันตราย หากไม่มีเหตุดงั กล่าว ก็จะไม่มีผลเป็ นการลงโทษลูกจ้างได้ ดังนั้น จึงยังควรมีการกาหนด
โทษกรณี ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคลเอาไว้ในพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ไว้อย่างชัดเจนควบคู่กบั การลดจานวน
เงินทดแทนในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ด้วย
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน พ.ศ. 2554 มาตรา 22 โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานและกฎหมายเงินทดแทนของต่างประเทศนั้น พบว่าบทบัญญัติมาตรานี้
ยังไม่เหมาะสมเพียงพอที่ จะทาให้เกิ ดสภาพบังคับ และให้ลูกจ้างตระหนักถึ งความสาคัญของการ
สวมใส่ หรื อใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลได้ จึงควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มี
ความชัดเจน เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพตรงตามเจตนารณ์ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเกิ ดความเป็ น
ธรรมต่อฝ่ ายนายจ้างมากยิง่ ขึ้น ผูค้ น้ คว้าจึงมีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขดังต่อไปนี้
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1. มาตรการกาหนดโทษทางอาญา
ในกรณี บ ทกาหนดโทษลู กจ้างกรณี ไม่สวมใส่ อุป กรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วน
บุ ค คลโดยก าหนดเป็ นบทลงโทษทางอาญานั้น แม้โทษทางอาญาจะมี ผลเป็ นการยับ ยั้งและข่ม ขู่
ลูกจ้างให้ปฏิบตั ิตามได้ดี แต่สาหรับประเทศไทยในปั จจุบนั ที่กาลังประสบปั ญหากฎหมายอาญาเฟื้ อ
และกรณี ที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล ยังไม่เหมาะสมกับเกณฑ์
พิจารณาการกาหนดให้มีโทษทางอาญา ผูค้ น้ คว้าจึงเห็นว่ามาตรการกาหนดโทษทางอาญายังไม่ควร
นามาปรับใช้
2. มาตรการกาหนดโทษทางวินัย
ในกรณี บ ทกาหนดโทษลู กจ้างกรณี ไม่สวมใส่ อุป กรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วน
บุคคลควรมีการกาหนดให้ชดั เจนโดยใช้มาตรการกาหนดโทษทางวินยั โดยให้นายจ้างมีอานาจสั่ง
ลงโทษลูกจ้างตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานได้ เพื่อให้หน้าที่ในการสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคลของลูกจ้างมีสภาพบังคับ เพื่อให้ลูกจ้างเห็ นว่าหน้าที่ดงั กล่ าวนั้นเป็ นหน้าที่ ที่
สาคัญต่อการดาเนิ นการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
เพื่ อให้ลูก จ้างเกิ ดความเกรงกลัวต่อการกระท าผิด ตลอดจนเกิ ดความตระหนักในอันตรายที่ อาจ
เกิดขึ้นได้ท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่นหากไม่สวมใส่ อุปกรณ์ดงั กล่าว โดยผูค้ น้ คว้ามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ในมาตรา 22 พระราชบัญ ญัติ ค วามปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 โดยเสนอแนะให้มีการแก้ไข ดังนี้
“มาตรา 22 ให้ น ายจ้า งจัด และดู แ ลให้ ลู ก จ้า งสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ ้ม ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด
ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลและดูแลรักษา
อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทางาน
ในกรณี ที่ ลู กจ้างไม่ สวมใส่ อุ ปกรณ์ ดังกล่ าว ให้ นายจ้างสั่ งลงโทษตามข้อบังคับ
เกี่ ยวกับการทางานของนายจ้าง เช่ น การตักเตื อนเป็ นวาจา การตักเตื อนเป็ นหนังสื อ การตักเตื อนเป็ น
หนังสื อครั้งสุ ดท้าย และการไล่ออกหรื อการลงโทษอย่างอื่น
ในกรณี ที่ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ดงั กล่าวและเป็ นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตราย
ในการทางาน ถือเป็ นการกระทาความผิดร้ายแรง นายจ้างสามารถพักงานหรื อเลิกจ้างได้โดยมิพกั
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรื อให้สินไหมทดแทนโดยขึ้นอยูก่ บั ความร้ายแรงแล้วแต่กรณี ”
2) กระทรวงแรงงานควรมีการออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่ อง หลักปฏิ บตั ิใน
การก าหนดข้อบังคับ เกี่ ย วกับ การท างานในเรื่ องวินัยและโทษทางวินัย เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
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กาหนดวินัย และขอบเขตของโทษทางวินัย ตลอดจนวิธี ก ารลงโทษทางวินัย ให้แก่ นายจ้างและ
ลู กจ้างไม่ เฉพาะเพี ยงในเรื่ องการไม่ส วมใส่ อุป กรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุ คคล โดยควร
กาหนดในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) โทษทางวินัย ที่ จ ะใช้ล งแก่ ลู ก จ้า งต้อ งเป็ นโทษที่ ก าหนดไว้ในข้อ บัง คับ
เกี่ยวกับการทางานอย่างชัดเจน
(2) ประเภทของโทษทางวินัยที่ สามารถลงโทษลูกจ้างได้ ยกตัวอย่างเช่ น การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การพักงาน การเลิกจ้าง เป็ นต้น
(3) การลงโทษทางวินยั จะต้องมีการลงโทษเป็ นลาดับ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ลูกจ้าง
กระทาความผิดร้ายแรงนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยมิพกั ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรื อให้สินไหม
ทดแทนโดยขึ้นอยูก่ บั ความร้ายแรงแล้วแต่กรณี
(4) ระยะเวลาในการลงโทษลูกจ้างภายหลังทราบถึงการกระทาผิด
(5) การออกหนังสื อแจ้งโทษแก่ลูกจ้าง เป็ นต้น
3. มาตรการลดจานวนเงินทดแทน
หากลูกจ้างประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยจากการทางานอันเนื่ องมาจากการไม่สวมใส่
อุป กรณ์คุ ม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุค คล เป็ นกรณี ที่ลูก จ้างมีส่ วนหรื อก่อให้เกิดการประสบ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วยจากการทางานนั้นเองด้วย แต่เนื่ องจากการไม่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคลเป็ นการกระทาผิดเล็กน้อย ไม่ถึงขนาดเป็ นข้อยกเว้นการจ่ายเงินทดแทนแต่
เห็นควรเป็ นการลดจานวนเงินทดแทน เพื่อลดภาระการจ่ายเงินทดแทนของนายจ้างและเป็ นการทา
ให้ลูกจ้างเกิ ดความเกรงกลัว และหลาบจาเนื่ องจากผลร้ ายเกิ ดจากการกระท าของตนเองได้ และ
ตระหนักถึ งความสาคัญของหน้าที่ดงั กล่าวของตนมากขึ้น โดยเสนอแนะให้มีการเพิ่มมาตรา 22/1
แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้
“มาตรา 22/1 หากการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยของลูกจ้าง มีสาเหตุมาจากการที่
ลูกจ้างไม่สวมใส่ อุปกรณ์ คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลซึ่ งถูกจัดเตรี ยมไว้ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ก็ดี หรื อกฎกระทรวงก็ดี
หรื อประกาศกรมสวัส ดิ ก ารและคุ ้ม ครองแรงงานก็ ดี และอุ ป กรณ์ น้ ัน ได้ม าตรฐานตามที่ อธิ บ ดี
ประกาศกาหนด เงิ นทดแทนในการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยของลูกจ้างที่ลูกจ้างหรื อผูม้ ี สิทธิ
ได้รับเงินทดแทนจะได้รับจะถูกลดจานวนร้อยละ 15 ของจานวนเงินทดแทนที่ลูกจ้างหรื อผูม้ ีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนจะได้รับทั้งหมด แต่ไม่เกินจานวนเงิน 100,000 บาท”
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