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        สวสัดคีะ่ พบกนัครง้ันเ้ีปน็ชว่งเวลาทส่ีสปท. กำลงัจะเตรยีมการจดังานทส่ีำคญัประจำปี 2562 สำหรบัชาวแรงงาน 

ทใ่ีสใ่จความปลอดภยัทกุทา่นนะคะ นน่ักค็อื งานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแหง่ชาติ ครง้ัที่ 33 (Thailand Safe 

@ Work 2019) และเพอ่ืเสรมิสรา้งบรรยากาศแหง่ความรว่มมอืดงัเชน่ทกุปทีผ่ีา่นมากองบรรณาธกิาร จงึไดน้ำสรปุการจดังาน

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแหง่ชาติ ทง้ัในสว่นกลาง และภมูภิาค มาบรรจไุวใ้นเลม่นท้ีง้ัหมดคะ่ เพอ่ืเปน็การทบทวนวา่

กจิกรรมและองคค์วามรจู้ากการจดังานทผ่ีา่นมานน้ั ไดถ้กูนำไปพฒันาและขยายผลเพอ่ืการดแูลเพอ่ืนผใู้ชแ้รงงานมากนอ้ย

เพียงใด และเราหวังว่าจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมการจัดงานครั้งใหม่นี้นะคะ แล้วพบกันค่ะ 
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        งานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแหง่ชาติ ครง้ัที่ 33 ระหวา่งวนัที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ ศนูยก์ารประชมุ

และนทิรรศการไบเทค บางนา
บรรณาธกิาร

จทุาพนติ                                   บญุดกีลุ

สคุนธา                ทว้มพงษ์

กมลฐติิ                วรเวชกลุเศรษฐ์
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       ออกแบบและตัดทอนรูปคนสวมหมวกนิรภัย มีรูปกากบาท และแถบเส้นพุ่งโอบล้อม 

ประสานเชื่อมโยงกัน เพื่อสื่อถึงงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

หมวกนิรภัย 
       สื่อถึงความปลอดภัย ในการประกอบอาชีพการงาน

รูปกากบาท 
       สื่อถึงสุขภาพอนามัย สภาวะที่สมบูรณ์ทางกายและใจแถบเส้นพุ่งโอบล้อม สื่อถึง

การเข้าไปควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพการงาน 
ให้มีสภาวะที่สมบูรณ์ มีความปลอดภัยจากอันตรายและความเสี่ยงต่าง ๆ ให้สามารถดำรงชีพ

อยู่ในสังคมได้ด้วยดีสีเขียวไล่โทนสีฟ้า แทนความสมบูรณ์ และความปลอดภัย

การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 

ได้มีพิธีส่งมอบภารกิจการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 
ให้กับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

ภายใต้ชื่องาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (Thailand Safe @ Work)
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    ในช่วงเดือนตุลาคม 2528 ได้มีการหารือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกองของกรมแรงงานเกี่ยวกับการพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงาน 
ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า นอกจากการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การตรวจ
แรงงาน การศึกษาวิจัย การตรวจทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้ว สมควรจะมีกิจกรรมเสริม
โดยการจัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน” ระดับประเทศ
เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งแต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป 
ให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิชาการ แนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหา 
และเป็นแหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จ
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของคนทำงาน ความเสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตราย
จากการทำงาน รวมถึงความเสียหายจากทุกคนที่มีส่วนได้รับจากการนั้นด้วย 

    การจดังานสปัดาหค์วามปลอดภยัในการทำงานแหง่ชาติ ครง้ัที่ 1 ไดจ้ดัขน้ึ
ในระหว่างวันที่  13  มิถุนายน  2529  โดยมีการจัดสัมมนา  และประกวด
สถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้นความปลอดภยัและสวสัดกิาร ซง่ึในชว่งเวลาเดยีวกนั
นั้นคือระหว่างวันที่  1  –  7  มิถุนายน  2529 ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการรณรงค์
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานทั่วประเทศ  มีการจัดงานในระดับจังหวัด
ทกุจงัหวดั

  กจิกรรมหลกัในการจดังาน ไดแ้ก่ การสมัมนาวชิาการ 
การจดันทิรรศการ และจดักจิกรรมสง่เสรมิความปลอดภยัตา่งๆ 
เชน่ การประกวดสถานประกอบการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงาน การประกวด
เจา้หนา้ทค่ีวามปลอดภยัในการทำงานระดบัวชิาชพี การประกวด
สง่ิประดษิฐค์ดิคน้ดา้นความปลอดภยัในการทำงานซง่ึเปน็ตวัอยา่งได้ 
การประกวดภาพถา่ยความไมป่ลอดภยัในการทำงาน การประกวด
วาดภาพความปลอดภยั และการประกวดคำขวญัความปลอดภยั 
เปน็ตน้
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   ตอ่มาในการประชมุคณะกรรมการจดังานสปัดาหค์วามปลอดภยั
ในการทำงานครั้งที่  1/2548  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2548  ซึ่งมี
รองนายกรฐัมนตรี (นายสรุเกยีรติ์ เสถยีรไทย) เปน็ประธานการประชมุ
ได้มีมติให้แก้ไขชื่อของคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการทำงานเปน็ คณะกรรมการสง่ เสรมิ ความปลอดภยั ในการทำงาน 
พร้อมทั้งปรับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมการรณรงค์
สง่เสรมิความปลอดภยัและอาชวีอนามยัทกุเรอ่ืง ไมเ่พยีงแตก่ารจดังาน
สปัดาหค์วามปลอดภยัในการทำงานแหง่ชาตเิทา่นน้ั ซง่ึคณะรฐัมนตรี
มมีตเิหน็ชอบเมอ่ืวนัที่ 8 กนัยายน 2548 การจดังานสปัดาหค์วามปลอดภยั
แหง่ชาตจิงึดำเนนิการโดยคณะกรรมการสง่เสรมิความปลอดภยัในการทำงาน  
และในปี  2552  กระทรวงแรงงานเห็นชอบให้กำหนดจัดงานสัปดาห์
ความปลอดภยัในการทำงานแหง่ชาตใินเดอืนกรกฎาคม 2552 และใหมี้
กจิกรรมเพอ่ืรำลกึถงึเหตกุารณเ์พลงิไหม้ บรษิทั เคเดอร์ อนิดสัเตรยีล 
(ไทยแลนด์)  จำกัด  ในวันที่  10 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันความปลอดภัย
ในการทำงานแหง่ชาติ
     ในปี 2553 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมอ่ืวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2553 
เหน็ชอบการปรบัเปลย่ีนองคป์ระกอบ และอำนาจหนา้ทข่ีองคณะกรรมการ
สง่เสรมิความปลอดภยัในการทำงาน  โดยใหม้อีำนาจหนา้ทห่ีลกัในการ
กำกบันโยบายการขบัเคลอ่ืนระเบยีบวาระแหง่ชาติ “แรงงานปลอดภยั
และสขุภาพอนามยัด”ี และยกเลกิอำนาจ
   ในปี  2559  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  13 กันยายน  2559 
อนุมัติการตัดโอนบรรดาอำนาจ  หน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้ 
และงบประมาณของสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคมุ้ครองแรงงาน เฉพาะในสว่นทเ่ีกย่ีวกบัการสง่เสรมิความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปเป็นของสถาบัน
สง่เสรมิความปลอดภยัฯ ซง่ึจดัตง้ัขน้ึตามพระราชกฤษฎกีาจดัตง้ัสถาบนั
สง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 
(องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2558

        การจดังานสปัดาหค์วามปลอดภยัในการทำงานแหง่ชาติ ครง้ัที่ 30 
เมอ่ืวนัที่ 30 มถินุายน – 2 กรกฎาคม 2559 ไดม้พีธิสีง่มอบภารกจิการ
จดังานสปัดาหค์วามปลอดภยัในการทำงานแหง่ชาติ ใหก้บัสถาบนัสง่เสรมิ
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน (องคก์าร
มหาชน) ภายใต้ชื่องาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ 
(Thailand Safe @ Work)
        ปี 2560 จึงเป็นปีแรกที่ดำเนินการจัดงานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแห่งชาติ ภายใต้ชื่องานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แห่งชาติ ครั้งที่ 31 (Thailand Safe @ Work 2017) โดยสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(องค์การมหาชน) เป็นต้นมา



�Culture of Prevention for Safety Thailand ���������������������
� ����������� �������������� ����������� ����������������������

������������� 28 � 30 �������� 2561 � ������������������������������� ����� 
�������������

       กระทรวงแรงงาน กำหนดจดังานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
แห่งชาติ ครั้งที่  32 ขึ้นระหว่างวันที่  28 – 30 มิถุนายน 2561 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Culture of 
Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
เชงิปอ้งกนั สคู่วามปลอดภยั อาชวีอนามยั และความผาสกุทย่ีง่ัยนื” 
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ การแสดง
นิทรรศการและการสาธิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
และสาระบนัเทงิอน่ืๆ
   การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 
ถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ 
แสงสงิแกว้ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน เปน็ประธานในพธิเีปดิงาน
ภายใตธ้มีงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand
สรา้ งสรรคว์ ฒันธรรมไทยเชงิ ปอ้ งกนั  สคู่ วามปลอดภยั  อาชวี อนามยั  
และความผาสกุทย่ีง่ัยนื”
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   พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประกาศ
เกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติ เหตุจากการทำงาน
ใหเ้ปน็ศนูย์ ประจำปี 2561 (Zero Accident Campaign 2018) จำนวน 
377 รางวลั ประกอบดว้ย

ระดับแพลตตินั่ม จำนวน  14  แห่ง  
โดย  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  ระดับทองจ ำนวน  55 แ ห่ง  
โดย  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน
การจดังานจากภาคเอกชน โดย นายจรนิทร์ จกักะพาก 
ปลดักระทรวงแรงงาน 

�������������������
         จดัใหม้กีารสมัมนาวชิาการ มงุ่เนน้ใหเ้กดิความตระหนกัรู้ เพอ่ืสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัเชงิปอ้งกนัอยา่งยง่ัยนืตามธมีงาน โดยแบง่ 5 หอ้งยอ่ย 
รวม 28 หวัขอ้สมัมนา มผีเู้ขา้สมัมนาตลอด 3 วนั จำนวน 1,825 คน ในแตล่ะวนัมหีวัขอ้สมัมนา ดงันี้

������ 28 �������� 2561 ���� 13.00-16.00 �. 
มีการสัมมนาทางวิชาการ มี 5 ห้องย่อย 5 หัวข้อ ได้แก่
  1. หัวข้อ “กลยุทธ์ 4As สู่วัฒนธรรมความปลอดภัย”
  2. การพัฒนาแรงงานด้วยเศรษฐศาสตร์ความปลอดภัย
  3. วัฒนธรรมความปลอดภัยแรงงานไทยสร้างสรรค์ได้
  4. บทเรียนการจัดการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ
     และฐานการเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพ
  5. นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

  
  

      ������ 29 �������� 2561 ���� 9.00-16.00 �.
มีการสัมมนาทางวิชาการ มี 5 ห้องย่อย 11 หัวข้อ ได้แก่
  1. OHSAS 18001 กับ ISO 45001 ความเหมือนที่แตกต่าง
  2. การบริหารความปลอดภัยอัคคีภัยในอาคาร
  3. มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนด้วย 
     Vision Zero และ Zero Accident
  4.S MEs: No Safety No Production
  5. สุขภาพดี มีแฮง แรงงาน วัยเก๋า
  6. การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากสถานศึกษาสู่
    สถานประกอบกิจการ
  7. ทบทวนปัญหาและสถานการณ์อุบัติเหตุจากสารเคมี
  8.U pdate กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
     และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  9. สภาวิชาชีพ จป. วันนี้ไปถึงไหน พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
  10. สุขภาพ กายใจดี ยุค 4.0
  11. เยาวชนเข้าสู่แรงงานต้องปลอดภัย

������ 30 �������� 2561 ���� 9.00-16.00 �. 
มีการสัมมนาทางวิชาการ มี 5 ห้องย่อย 12 หัวข้อ ได้แก่
  1. การส่งเสริมสุขภาพด้วยมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพ 
    เพื่อความปลอดภัยและ  ประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. การบริหารจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน
  4. BBS: พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ แบบไหนดี
  5. อัคคีภัยเรื่องใกล้ตัว ป้องกันได้ด้วยมาตรฐานสิ่งทอ
  6. การประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อบริหารจัดการด้าน
     ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
  7. Office Ergonomics: แนวและการบริหารจัดการด้าน
    การยศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาการบาดเจ็บจาก
    การทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
  8. การควบคุมเหตุฉุกเฉินกับการฟื้นฟูธุรกิจ (ERP&BCM)
  9. ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถน
  10. เปิดตัวมาตรฐานความปลอดภัย 5 เรื่อง ของ สสปท.
  11. ความสัมพันธ์ระหว่าง Process Safety  Management กับ 
     Personal Safety สอดคล้องกันอย่างไร
  12. Ergonomics Best Practice Awards กรณีศึกษา: ความสำเร็จ
     ของการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
     จากการทำงานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ของสำนักงาน หน่วยงาน 
     Facility Management Division
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           เป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปีนี้ โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ นำภาพยนต์สั้นที่จัดทำขึ้นมาเผยแพร่ในงาน รวม 
41 เรื่อง เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย
ในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 30-40 
คนหมุนเวียนในแต่ละรอบตลอดวัน ตัวอย่างหนังที่ฉายมีดังนี้ 

1.M ake It Safe (3 ����)

2. Safety Man Standby me (6.30 ����)

3. When abnormal become normal (3.01 ����)

4. Safety for What (4.26 ����)

5. Home (4.40 ����)

6. ���� (Haunted) (5.36 ����)

7. Love Inaccident(4.47 ����)

Safety & Health Mini Theatre
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  1. การแสดงนทิรรศการผลงานทางวชิาการของสถานศกึษาทม่ีกีารเรยีน
    การสอนดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั จำนวน 20 แหง่
  2. การแสดงนทิรรศการจากหนว่ยงานภาครฐั เชน่ สำนกังานประกนัสงัคม 
  กรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงาน เปน็ตน้
  3. การแสดงนทิรรศการจากสมาคมและชมรมทด่ีำเนนิการเกย่ีวเนอ่ืงกบั
    ความปลอดภยัในการทำงาน เชน่ สำนกัโรคจากการประกอบอาชพี
    และสง่ิแวดลอ้ม เปน็ตน้

����������������

        ผเู้ขา้รว่มงานตลอด 3 วนั รวมจำนวน 32,426 คน (วนัแรก 11,115 คน 
วนัทส่ีอง 9,778 คน และวนัสดุทา้ย 11,533 คน)

   ใชพ้น้ืที่ 9,600ตารางเมตร ในการจดัคหูานทิรรศการจากหนว่ยงาน
ตา่งๆ ทง้ัภาครฐัและเอกชน จำนวน 153 คหูา ( หนว่ยงานเอกชน 124 บธู , 
หนว่ยงานราชการ 8 บธู , สถาบนัการศกึษา 21 บธู)

        จัดให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบสาระบันเทิง ตลอดทั้ง 3 วัน 
 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
  -  โต้วาทีความปลอดภัยในญัตติ “ความปลอดภัยในการทำงาน ควรรู้วิธีการมากกว่า
    ปลูกจิตสำนึก”
  -  Safety Talk   โดย ทนายเจมส์ นิติธร แก้วโต“กฎหมายน่ารู้เพื่อความสุขในการทำงาน”

��������������� �������������������

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 
  -  การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2018 รอบตัดสิน
  - พิธีมอบรางวัลการประกวด  “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”
  -  Talk Show ดาราศิลปิน กับ คุณต่าย - สายธาร นิยมการณ์ “สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย        
    ลดความเสี่ยง เพิ่มความสุข”

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
  -  Talk Show กับ กลุ่มพระธรรมะอารมณ์ดี นำโดย  “พระครูปลัดบัณฑิต”
  -  มินิคอนเสิร์ต กับ  ลูกทุ่งขาร็อค เจ้าของเพลง “ยิ้ม จีบได้”
    “จีบได้แฟนตายแล้ว”

         เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นบริเวณหน้าห้องแสดงนิทรรศการเป็นกระตุ้น
ความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เข้าร่วมงานกับผู้ร่วมจัด
แสดงนิทรรศการผ่านการเล่นเกมส์ โดยให้ผู้ร่วมเล่นเกมส์ได้เดินชม
ทั่วบริเวณงานในการค้นหาคำตอบและทำกิจกรรมตามสถานีต่างๆ 
เพื่อมารับแลกของรางวัลมากมาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตลอด 3 วัน 
รวมจำนวน 2,782 คน

�������������������
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SAFETY YOUTH 
BRAND AMBASSADOR 2018SAFETY YOUTH 
BRAND AMBASSADOR 
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�Safety cannot bargain”
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SAFETY YOUTH 
BRAND AMBASSADOR 2018SAFETY YOUTH 
BRAND AMBASSADOR 
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�Our safety, Our responsibility�

SAFETY YOUTH 
BRAND AMBASSADOR 2018SAFETY YOUTH 
BRAND AMBASSADOR 
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1 ผลงาน  “อปุกรณล์ดความเสย่ีงจากความรอ้น โดยใช้ Air Gun Vacuum”

จากบรษิทั ไซเพรส เซมคิอนดกัเตอร(์ประเทศไทย) จำกดั ระดบัผลงานดี 
(Good OSH Innovation)

2 ผลงาน  “Easy PM Conductivity”
จากบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด  ระดับผลงานดี 

(Good OSH Innovation

16 ������� ����������� ����������� �������������������������

การประกวดนวตักรรม (OSH Innovation) มผีลงานเขา้ประกวด 28 ผลงาน 
ซง่ึมผีลงานทผ่ีา่นการคดัเลอืกในระดบัดี จำนวน 3 ผลงาน

¼Å§Ò¹´Õ

¼Å§Ò¹´Õ ¼Å§Ò¹
ªÁàªÂ

3 ผลงาน  “อุปกรณ์ช่วยลดภาระในการประกอบฝากระบะท้าย”
จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานสำโรง)  

ระดับผลงานชมเชย (Reward OSH Innovation)



OSH 
Innovation 2561
��������� ������������������������������
������ ������� ������� ��������� ������ ������������

�������������/���������������������������
   การยกชิ้นส่วนประกอบเนื่องจากชิ้นส่วนบางชนิดมีน้ำหนักมาก
และไมม่อีปุกรณช์ว่ยในการยก ทำใหพ้นกังานเกดิอาการเมอ่ืยลา้เนอ่ืงจาก
การทำงาน และชน้ิสว่นอาจรว่งหลน่ทบัพนกังานเกดิการบาดเจบ็และชน้ิสว่น
เสยีหายได้

�����������������������������������
   1. ผลการประเมินด้านการยศาสตร์ทั้งการถอดและใส่ฝา
  กระบะท้าย พบว่า จากความเสี่ยงสูงลดลงอยู่ความเสี่ยง
  ระดับน้อย
  2. เครื่องช่วยถอด – ใส่ฝากระบะท้าย
  - สามารถเคลื่อนย้ายไป ถอด-ประกอบที่จุดอื่นๆ ได้ 
    โดยพนักงานไม่ต้องยกให้เกิดอาการเมื่อยล้า
  - ใช้พนักงานเพียง 1 คนในการปฏิบัติงาน
  - เป็นอุปกรณ์ช่วยยกที่ไม่ใช้พลังงาน
  - สามารถขยายผล นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับ
    งานลักษณะคล้ายๆกันได้ หลายประเภท
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OSH 
Innovation 2561

����������������������������������� Air Gun Vacuum�
������ ������ ��������������� (���������) ������

�������������/���������������������������
  1. ภายใน Soak Chamber มอีณุหภมูสิงู เมอ่ืพนกังานยน่ืมอืและแขนเขา้ไป
  หยบิชน้ิงาน อาจทำใหเ้กดิอบุตัเิหตจุากการสมัผสัความรอ้นได้
  2. สว่นใดสว่นหนง่ึของรา่งกายของพนกังานไปกระแทกกบัชน้ิสว่นภายใน 
  Soak Chamber ขณะหยบิชน้ิงาน
  3. ชน้ิงานในบาง Package มขีนาดเลก็ ทำใหใ้ชเ้วลามากในการหา
  และหยบิชน้ิงาน

�����������������������������������
  1 ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บที่จะเกิดจากการทำงานได้
  2 ทำให้พนักงานทำงานได้รวดเร็วขึ้นและมีความสะดวกมากขึ้น
  3 สามารถนำไปใช้ดูดชิ้นส่วนงานที่หล่นตำแหน่งอื่นแทนการใช้
  เครื่องดูดฝุ่นเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
  4 สมารถขยายผลนำไปประยุกต์ใช้กับ แผนกอื่นได้

���������������������������������
89 ��� ����������

������������������ 
Air gun Vacuum
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OSH 
Innovation 2561
Easy PM Conductivity
������ ������� � ����� ����������

�������������/���������������������������
  1.  การยกทอ่ sensor ซง่ึมคีวามยาวและนำ้หนกัมาก โดยตอ้งดงึอยา่งระมดัระวงัซง่ึตอ้งออกแรงดงึในแนวดง่ิเพอ่ืประคอง
  ไมใ่ห ้ sensor ชนกบัทอ่ดา้นขา้ง
  2.  ยนืประคองทอ่ขณะยกอาจมโีอกาสพลดัตกตามชอ่งไปในบอ่นำ้ทง้ิ อาจไดร้บัอนัตรายถงึชวีติ
  3.  อปุกรณท์ต่ีดิตง้ัจมุ่ในนำ้เกดิความเสยีหายอนัเนอ่ืงมาจากนำ้เขา้ ตอ้งมาทำการซอ่มแซมอยเู่ปน็ประจำ ประมาณ1-2 ครง้ั
  ตอ่เดอืน ซง่ึเปน็การเพม่ิความเสย่ีงทต่ีอ้งมาทำการ ยก sensor ดงักลา่ว ทบ่ีอ่นำ้ทง้ิอยเู่ปน็ประจำ
  4.  สญูเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเปลย่ีนอปุกรณ์ sensor ทเ่ีสยีประมาณ 16,000 บาทตอ่ปี
  5.  อปุกรณว์ดัคา่ไดไ้มต่รงจากความเสยีหายนำ้เขา้ทำการใหว้ดัคา่conductivityผดิพลาด

�����������������������������������
  1.  ลดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขณะยกท่อ และลดโอกาส
  เสี่ยงการตกบ่อน้ำขณะทำงาน
  2.  ลดจำนวนคนจาก 2-3 คนเหลือคนเดียว และเวลา
  ในการทำงานจาก 1 ชั่วโมงเหลือ 15 นาที
  3.  ลดความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากน้ำซึมเข้าด้านใน
  และลดความเสี่ยงการปล่อยน้ำที่ไม่ได้คุณภาพออกสู่แหล่งน้ำ
  ธรรมชาติ
  4.  เพิ่มอายุการใช้งานอุปกรณ์
  5.  เพิ่มความถูกต้องในการวัดเนื่องจากจุดวัดที่เปลี่ยนไป
  และใกล้เคียงกับการเก็บตัวอย่างเปรียบเทียบตามตาราง
  ด้านล่าง

19  ������� ����������� ����������� �������������������������



�������������          
ผลงานชุด  "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี"
โดย นายภานุวัฒน์ สุนทโรทัย จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 รางวัลชมเชย  
ผลงานชุด  
"การช่วยฟื้นคืนชีพ
ผู้ถูกประแสไฟฟ้าดูด" 
โดยนางสาวชนม์นิภา สอนสิงห์ 
จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

 

 ����������������� �������� 1
ผลงานชุด   "การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ถูกประแสไฟฟ้าดูด"
โดยนางสาวณัฐณิชา บุณยกะลิน จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
ผลงานชุด  "ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ"
โดยนางสาวปรียาพร เชน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวลัชมเชย       

ผลงานชดุ "การปฐมพยาบาล
เบอ้ืงตน้เมอ่ืไดร้บัอนัตรายจาก
สารเคม"ี
โดยนางสาวเพญ็พชิชา สรอ้ยมณแีสง 
จากมหาวทิยาลยัศรปีทมุ

20  ������� ����������� ����������� �������������������������

การประกวดโปสเตอรค์วามปลอดภยั มผีลงานเขา้ประกวด 89 ผลงาน 
ซง่ึมผีลงานทผ่ีา่นการคดัเลอืกในระดบัดี จำนวน 3 ผลงาน
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3
��������������������������
������� ��������������

27 ������� ����������� ����������� �������������������������

����������� ������

������������������ ��������������  

���������� ��������������� 

�������� ���������������� 

������ ������������ 



������������ �������� 

กิจกรรมการสาธิตการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกับความปลอดภัย

กิจกรรมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการทำงานในที่อับอากาศ

กิจกรรมการสาธิตเทคนิคการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

การแข่งขันประกวด Safety Smart & Smile ชลบุรี ๒๐๑๗

การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

การจำหน่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ Safety Thailand Safety Together ในยุค EEC , 

การอบรมพัฒนาศักยภาพ ๓ หลักสูตร

������������������������������������������� ������������� 
������������� 9-10 ��������� 2560

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
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������������� 25 � 26 ������� 2561

� ������ � ���� �.�������

พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง 
ประธานกรรมการบริหารสถาบัน

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

   พธิมีอบรางวลัแกส่ถานประกอบกจิการ
ที่ผ่านเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณกิจกรรม
การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน
ใหเ้ปน็ศนูย์ ประจำปี 2561 Zero Accident 
Campaign2018 (ระดบัตน้) จำนวน 28 รางวลั 
โดย พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธาน
กรรมการบรหิารสถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 

 
นายชยาวุธ จันทร 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

30 ������� ����������� ����������� �������������������������



     “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ.2559 และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่” 

โดย กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

   “กฎหมายมาตรฐานและการบริหาร
ความปลอดภัยอัคคีภัยในสถานประกอบการ” 

โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

�������������������
���� ��������������� 2 ��� ������ 728 �� ������������������������ ������

   “OHSAS 18001 กับ ISO 45001 
ความเหมือนที่แตกต่าง” 

โดย บจก. SGS(Thailand

“การฝึกปฎิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” 
โดย ครูเสือ (พว.พนมภรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

31 ������� ����������� ����������� �������������������������



32 ������� ����������� ����������� �������������������������

จัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การสาธิตอุปกรณ์ต่างๆ 
การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานประกันสังคมและ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค



������������������������������������������������� �������������� 
������������� 2 � 3 ������� 2561

ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง 
ประธานกรรมการบริหารสถาบัน

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

พธิมีอบรางวลัแกส่ถานประกอบกจิการทผ่ีา่นเกณฑ์
การประกาศเกยี รตคิ ณุกจิ กรรมการรณรงคล์ ดสถติ ิ
อบุตัเิหตจุากการทำงานใหเ้ปน็ศนูย์ ประจำปี 2561 
Zero Accident Campaign2018(ระดับต้น) 
จำนวน 54รางวลั โดย โดย พลเอกอภชิาต แสงรงุ่เรอืง 
ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 

นายชัยธนา ไชยมงคล 
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กล่าวรายงาน 

33 ������� ����������� ����������� �������������������������



“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 
และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่” โดย กองความปลอดภัยแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

“การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน” 
โดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

�������������������
���� ��������������� 2 ��� ������ 664 �� ������������������������ ������

“การฝึกปฎิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” 
โดย ครูเสือ (พว.พนมภรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

“BBS:พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ 
แบบไหนดี” โดย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

34 ������� ����������� ����������� �������������������������

“OHSAS 18001 กับ ISO 45001 
ความเหมือนที่แตกต่าง” โดย บจก. SGS

(Thailand) 



35 ������� ����������� ����������� �������������������������

การจัดคูหานิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การสาธิตอุปกรณ์ต่างๆ 
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สนง.อาชีวอนามัยฯ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

����������������
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������������� 29 � 30 ������� 2561

ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางจุฑาพนิต บุญดีกุล 
รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

พธิมีอบรางวลัแกส่ถานประกอบกจิการทผ่ีา่นเกณฑ์
การประกาศเกยีรตคิณุกจิกรรมการรณรงคล์ดสถติิ
อบุตัเิหตจุากการทำงานใหเ้ปน็ศนูย์ ประจำปี 2561 
Zero Accident Campaign 2018 (ระดบัตน้) 
จำนวน ๑๐ รางวลั โดย โดย นางจฑุาพนติ บญุดกีลุ 
รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 

นายพินิจ เชื้อวงษ์ 
รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม

และฝึกอบรม กล่าวรายงาน
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“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 
และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่” โดย กองความปลอดภัย

แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

“กฎหมายมาตรฐานและการบริหารความปลอดภัยอัคคีภัย
ในสถานประกอบการ” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปภัมภ์

“การฝึกปฎิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” 
โดย ครูเสือ (พว.พนมภรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน

“BBS:พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ 
แบบไหนดี” โดย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
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“OHSAS 18001 กับ ISO 45001 
ความเหมือนที่แตกต่าง” โดย บจก. SGS

(Thailand) 
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ณ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง 
ประธานกรรมการบริหารสถาบัน

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นางจุฑาพนิต บุญดีกุล 
รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กล่าวรายงาน 

พธิมีอบรางวลัแกส่ถานประกอบกจิการทผ่ีา่นเกณฑ์
การประกาศเกยีรตคิณุกจิกรรมการรณรงคล์ดสถติิ
อบุตัเิหตจุากการทำงานใหเ้ปน็ศนูย์ ประจำปี 2561 

Zero Accident Campaign2018 (ระดบัตน้) 
จำนวน 22 รางวลัโดยพลเอกอภชิาต แสงรงุ่เรอืง 

ประธานกรรมการบรหิารสถาบนัสง่เสรมิ
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทำงาน 



“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 

และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่” 
โดย กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน

������������������� �������������� ������
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“การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน” 
โดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

“OHSAS 18001 กับ ISO 45001 
ความเหมือนที่แตกต่าง” โดย บจก. SGS

(Thailand) 

“BBS:พฤติกรรมความปลอดภัยแบบไทยๆ แบบไหนดี” 
โดย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล , บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ,
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

“การฝึกปฎิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” 
โดย ครูเสือ (พว.พนมภรณ์ แสงอรุณ) และทีมงาน
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     นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  การสาธิต
อุปกรณ์ต่างๆ นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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   วัฒนธรรม คือ สิ่งที่บุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ ยึดถือและปฏิบัติกันมา
ตามความเชอ่ืและความรสู้กึ จงึสง่ผลใหก้ารกระทำของแตล่ะพน้ืทแ่ีตกตา่งกนั 
และวัฒนธรรมความปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน หากต้องการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภยัใหเ้กดิขน้ึไดต้อ้งอาศยัหลายองคป์ระกอบ โดยมกีลมุ่เจา้หนา้ที่
ความปลอดภยัในการทำงานเปน็สว่นสำคญัในการสรา้งการรบัรขู้อ้กฎหมาย
และแนวทางการปฏิบัติให้แก่สถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดขับเคลื่อน
งานความปลอดภยัในการทำงานของสถานประกอบกจิการและบคุลากรทง้ัหมด 
ซง่ึจะสง่ผลใหก้ารดำเนนิงานดา้นความปลอดภยัในการทำงานเปน็ไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพและสามารถนำไปปรบัใชก้บังานตา่ง ๆ ได้ 

   อบุตัเิหตใุนสถานประกอบกจิการสว่นใหญเ่กดิจากความผดิพลาดของคน 
ดงันน้ัในการเลอืกคนเขา้มาทำงานจงึมคีวามสำคญั และควรเลอืกคนทต่ีระหนกัถงึ
ความปลอดภยัในการทำงาน สาเหตหุลกั ๆ ของการเกดิอบุตัเิหตจุากการทำงาน 
มี 3 สาเหตไุดแ้ก่ 

���� �����������������

��� ����  88%

���� ���������� �������

��������� ���� ���� ���� ����  10%

����� ������ ������ � ���������� ����  

�2% ���� ����������� ����� �� ���� ������ ���

������ ���� ���� ������� ��� ���� �� ��

���������� 4As ������������� ��
���� ���������������� ���� ������

������� ����� �� ���

43  ������� ����������� ����������� �������������������������



������� 4As ����������

หมายถึง ความตระหนักรู้ ซึ่งการสร้างความตระหนักสามารถทำได้ดังนี้ 
จดัใหม้ปีระชมุเปน็ประจำเพอ่ืแลกเปลย่ีนและแกไ้ขการเกดิปญัหาใหท้นัทว่งที 
สร้างความเชื่อมั่นและทราบสถานะของความเสี่ยง พนักงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นพัฒนาระบบการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ในขน้ัตอนตอ่ไปหรอืแผนกงานอน่ื ๆ มกีจิกรรมสง่เสรมิความตระหนกัในเรอ่ืง
ความปลอดภัยอยู่เสมอให้ความรู้และอบรมแก่พนักงาน พนักงานเข้าใจ
ในบทบาทและมจีติสำนกึอยเู่สมอ พนกังานไดร้บัการฝกึใหเ้กดิความชำนาญ
ในการทำงานใชท้กุโอกาสใหพ้นกังานตระหนกัถงึความปลอดภยั เชน่ พดูเรอ่ืง
ความปลอดภัยในการประชุมแถวก่อนเริ่มงาน  รวมถึงนโยบายของบริษัท
ต้องจริงจังทบทวน ทดสอบความรู้ความชำนาญ โดยจัดทำเป็นมาตรฐาน
หรอืรายงานของสถานประกอบกจิการ 

หมายถงึ การเพม่ิชอ่งทางการรบัรสู้อ่ืดา้นความปลอดภยัตา่ง ๆ เชน่ ทางตา 
ทางการไดย้นิ ทางกาย เปน็ตน้ 

หมายถงึ การกระตนุ้การปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั สาเหตทุท่ีำใหพ้นกังาน
ไมเ่หน็ความสำคญัของความปลอดภยั ไดแ้ก่ ไมท่ราบถงึอนัตราย ไมท่ราบถงึ
ผลลพัธข์องเหตกุารณอ์นัตรายทส่ีง่ผลตอ่การไดร้บับาดเจบ็หรอืพกิาร และไมมี่
ความรทู้เ่ีพยีงพอ กลยทุธท์ใ่ีชใ้นการกระตนุ้การปฏบิตังิานใหเ้กดิความปลอดภยั 
ได้แก่ ใช้ความผิดพลาดในการทำงานเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
เพอ่ืนรว่มงาน ใหค้วามชว่ยเหลอืแลกเปลย่ีนความคดิเหน็กบัเพอ่ืนรว่มงาน
อยา่งตรงไปตรงมา ใหค้วามใสใ่จกบังานหรอืกจิกรรมทท่ีำลงมอืปฏบิตัทินัที
เมอ่ืเจอความเสย่ีงหรอืปญัหา 

หมายถึง การเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวก โดยให้ความสำคัญ ให้เวลา 
ให้ความรับผิดชอบ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และทราบถึงจุดบอดหรือจุดเสี่ยง
ดงั นนั้  การสรา้ งวฒั นธรรมความปลอดภยั เปน็ เรอื่ งทสี่ ำคญั จำเปน็ ตอ้ งเนน้
ทกุพฤตกิรรมของคนและทส่ีำคญัตอ้งไมม่กีารประนอมหรอืยอมความใดๆทง้ัสน้ิ

01 Awareness

02 Attention

03 Action

04 Attitude
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   นโยบาย Safety Thailand เกดิขน้ึจากการทส่ีมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
ทรงเหน็วา่คนทเ่ีขา้มาในกระบวนการฟน้ืฟไูมค่วรจะเกดิขน้ึ หากสถานประกอบกจิการ
มกีารปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิอนัตราย ตอ้งสรา้งความปลอดภยัใหแ้กผ่ใู้ชแ้รงงานแตล่ะประเภท 
จงึควรปอ้งกนัอบุตัเิหตจุากการทำงานดกีวา่ทำงานแลว้เกดิอบุตัเิหตุ จงึมี กฎหมาย มาตรฐาน 
หรอื ขอ้กำหนด ขอ้แนะนำตา่งๆ  ทจ่ีะทำใหผ้ใู้ชแ้รงงานทกุคนทำงานอยา่งปลอดภยั

    เปน็หนง่ึในแนวทางทช่ีว่ยลดความรนุแรงProcess Safety Management
ไมใ่หเ้กดิวนิาศภยั รวมถงึปอ้งกนัอบุตัเิหตุ ลดการบาดเจบ็ การเจบ็ปว่ย การสญูเสยีจากการทำงาน 
และชว่ยใหอ้ตุสาหกรรมอยรู่ว่มกบัชมุชนไดอ้ยา่งยง่ัยนื ซง่ึปจัจบุนัการนคิมอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทยไดอ้อกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงอ่ืนไขในการประกอบกจิการ
ในนคิมอตุสาหกรรม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2559 เพอ่ืใหส้ถานประกอบกจิการทเ่ีขา้ขา่ยทำ Process 
Safety Management เพอ่ืปอ้งกนัอบุตัภิยัรา้ยแรงหรอืลดระดบัความรนุแรง และลด
ความสญูเสยีทอ่ีาจเกดิขน้ึตอ่ชวีติ สขุภาพ ทรพัยส์นิ ชมุชน และสง่ิแวดลอ้ม

    เป็นการจัดการProcess Safety Management
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตโดยใช้มาตรการทางการจัดการ
และพน้ืฐานวศิวกรรม อบุตัเิหตทุจ่ีะเกดิขน้ึมกัมาจากกระบวนการผลติ 
อปุกรณ์ การใชส้ารเคมี    ซง่ึกระบวนการผลติ และอปุกรณต์า่งๆ  ถกูควบคมุ
และดแู ลโดยคน อบุ ตัเิหตทุ เ่ีกดิ ขนึ้ สว่ นใหญม่ กัมาจากคน เนอื่ งจาก
เราไมส่ามารถรไู้ดเ้ลยวา่ผทู้ค่ีวบคมุอปุกรณ์ เครอ่ืงจกัรนน้ัอยู่ คดิหรอืวา่
จะตดัสนิใจทำอะไรทเ่ีสย่ีงแลว้กอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตหุรอืไม่ ซง่ึทำใหต้อ้ง
ตระหนักว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากคนมีความรุนแรงพอๆ กับอุบัติเหตุ
ทเ่ีกดิจากกระบวนการผลติ ดงันน้ั  Process Safety Management
และ  จงึตอ้งทำควบคกู่นัไปPersonal Safety
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-  ทุกคนมาทำงานและกลับบ้านปลอดภัยทุกคน
-  ทุกคนดำรงไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งระยะสั้นและระยะยาว

���������������������������������� 
Process Safety Management 
��� Personal Safety

 ������������������

��������������������� 

-  มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ
-  มีความเข้าใจเรื่องอันตรายและความเสี่ยง 
  ลงมือจัดการควบคุมอันตรายและความเสี่ยง
-  ดำรงตนไว้ซึ่งความไม่ประมาท
-  ไม่ผ่อนปรนต่อพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย

��������������������

-  มีความใส่ใจ เอื้ออาทรกับคน เครื่องจักร
-  มีวินัยในการทำงาน
-  มีสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด

�����������������������������������������
������ Process Safety Management 
��� Personal Safety ��������� ��������� 

Caring 
คน ใส่ใจดูแล คน 
คน ใส่ใจดูแล อุปกรณ์ 

Discipline 
มีวินัย ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
ข้อบังคับ วิธีการดำเนินงาน
อย่างเคร่งครัด ไม่ผ่อนปรน 

Mindful 
ทำอย่างไรให้มาทำงานปลอดภัย 
ทำงานปลอดภัย 
กลับบ้านปลอดภัย 

   Process Safety Management Personal Safetyการทำ  และ  
ควบคกู่นัเพอ่ืปอ้งกนัและลดความเสย่ีงจากทง้ักระบวนการผลติและคนที่
ควบคมุดแูลกระบวนการผลตินน้ั ซง่ึจะชว่ยใหส้ถานประกอบกจิการปลอดภยั 
ในการทำ Process Safety Management ไมจ่ำเปน็ตอ้งทำแคอ่ตุสาหกรรม
ปโิตรเลยีม หรอืสถานประกอบกจิการทเ่ีขา้ขา่ย หากสถานประกอบกจิการใด
ทส่ีนใจทำและลงมอืปฏบิตัจิะเปน็ผลดใีนการดำเนนิงานดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั รวมทง้ัเปน็การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัเชงิปอ้งกนัอกีดว้ย

       การทำ Process Safety Management หลายครง้ัทไ่ีมไ่ดร้บัการเอาใจใส่ 
เนอ่ืงจากถกูนำไปแยกทำเดย่ีวๆและการสอ่ืสารทไ่ีมด่ขีองผรู้บัผดิชอบทท่ีำให้
ผบู้รหิารไมเ่ขา้ใจ จงึทำใหย้งัเกดิอบุตัเิหตอุยู่ ดงันน้ัจะตอ้งทำใหค้นทด่ีแูลควบคมุ
อปุกรณใ์นกระบวนการผลติเขา้ใจ Process Safety Management เพอ่ืเกดิ
ความตระหนกัและปฏบิตัติามขอ้กำหนดตา่งๆ ไดอ้ยา่งเครง่ครดั ซง่ึจะตอ้ง
เชอ่ืมน่ัวา่ทำได้ และเปน็การสรา้ง Personal Safety ใหก้บัพนกังานทกุคน 
เพอ่ืมงุ่ไปสวู่ฒันธรรมความปลอดภยัทส่ีงูขน้ึขององคก์ร
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กฤษฎา ชัยกุล
ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ
ประกาศ บุตตะมาศ
ผศ.ดร.ไชยนันท์ แท่งทอง  
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   การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย นำไปสู่การสร้างและปรับปรุง
วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรได้จากการสังเกตและการสื่อสาร/
สรา้ งความสมั พนั ธก์ บัพนกั งาน ทจี่ ะสามารถสรา้ งความตระหนกั เกยี่ วกบั
ความปลอดภัยได้  จากการพบปะ พูดคุย ให้ความรู้  และนำไปปฏิบัติ 
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัยในองค์กร โดยกฎระเบียบ
เป็นแค่ตัวที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้  แต่ไม่ยั่งยืน รวมถึงการได้รับรางวัล
จากภายนอก เชน่ การไดร้บัของตอบแทนนน้ั เปน็ตวัทท่ีำใหเ้กดิพฤตกิรรม
ทย่ีง่ัยนืไดแ้ตไ่มเ่ทา่กบัการไดร้บัรางวลัจากภายใน เชน่ การไดร้บัการยกยอ่ง 
ซง่ึ 3 สง่ิทจ่ีะสามารถชว่ยใหเ้กดิการปรบัเปลย่ีนพฤตกิรรม คอื การดแูลตนเอง/
คนรอบขา้ง การกลา้ทจ่ีะพดูหรอืเตอืนเมอ่ืพบสง่ิทอ่ีาจจะทำใหเ้กดิอนัตราย 
และการเปิดใจรับฟังความคิดเห็น โดยพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ความปลอดภยั คอื สตแิละสมาธิ (Mindful) ความเมตตากรณุา เออ้ือาทร
ใสใ่จ (Caring) และ วนิยั/การปฏบิตัติามกฎระเบยีบเสมอ (Discipline-right
test, Right time every time) ซง่ึการฝกึสมาธิ การมสีติ สามารถกำกบัพฤตกิรรม

ภายในได้ ทจ่ีะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมภายนอก และสามารถปรบัเปลย่ีน กลายเปน็
วฒันธรรมความปลอดภยัได้ จงึจำเปน็ทต่ีอ้งสรา้งสง่ิแวดลอ้มและวฒันธรรม
ทกี่ อ่ใหเ้ กดิ มมุ มองทถี่ กูตอ้ งและประสบการณท์ ส่ีมัผสั ได้ รวมถงึ การจดั การ
ระบบทดี่ี ทำใหเ้ราสามารถปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั เปน็อนัหนง่ึอนัเดยีวกนั 
จนนำไปสกู่ารขบัเคลอ่ืนความปลอดภยัในการทำงานและการสรา้งวฒันธรรม
ความปลอดภยัในองคก์รได้
    พฤตกิรรมมนษุย์ แบง่ออกเปน็ภายใน (ความเชอ่ื แรงจงูใจ แรงผลกัดนั) 
และภายนอก (ทา่ทางแสดงออกไปใหผ้อู้น่ืรบัร)ู้ ซง่ึสง่ิทจ่ีะมผีลตอ่การปรบัเปลย่ีน
พฤตกิรรม คอื กฎระเบยีบ การใชก้ารสอ่ืสาร (เชน่ การณรงค)์ และเงนิ ซง่ึหลกัสำคญั
ของพฤตกิรรมมนษุยค์อื การตง้ัเปา้ (Goal setting) ทกุคนจะมสีว่นรว่มในการ
จดัตง้ัเปา้หมายทเ่ีฉพาะ ชดัเจน สามารถทำไดโ้ดยงา่ย โดยเปา้หมาย (Goal) 
ประกอบดว้ย ทศิทาง (Directive) + แรงกระตนุ้/พลงังาน (Energize) + ความพยายาม 
(Persistence) และตอ้งคำนงึถงึผลตอบรบัทก่ีลบัมาและการสอ่ืสารใหท้ราบ
โดยทว่ักนั รวมถงึความกลวักม็สีว่นทท่ีำใหเ้กดิการเปลย่ีนแปลงพฤตกิรรมไดด้ว้ย 
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    พฤตกิรรมความปลอดภยั (Behavior Base Safety-BBS) มตีน้กำเนดิ
จาก BST โดยในอดตี เนน้การสงัเกตในการทำงาน (Observe) การเขา้ไปพบ 
พดูคยุกบัพนกังานเพอ่ืเปน็การสรา้งสมัพนัธท์ด่ีตีอ่กนั โดยมี 3 บรษิทัทเ่ีปน็
ทป่ีรกึษาดา้น BBS ไดแ้ก่ BST, Dupont, JMJ สำหรบัแนวทางในการดำเนนิการ
จดัการพฤตกิรรมความปลอดภยั สามารถนำ 3 Golden circle มาใชโ้ดย 
What (อะไรทค่ีวรทำ-เขา้ใจความเสย่ีง เพอ่ืจะไดห้าแนวทางในการดำเนนิการ) 
How (ทำอยา่งไร-เพอ่ืใหเ้หน็ถงึคณุคา่ของความปลอดภยั นำไปสกู่ารสรา้ง
วฒันธรรมความปลอดภยั) Why (ทำไปทำไม-เพอ่ืใหเ้กดิความเชอ่ืทว่ีา่ อบุตัเิหตุ 
สามารถปอ้งกนัได)้ 

        วธิกีารสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั (Safety Culture) เชน่ 3E – Engineering 
(วศิวกรรมศาสตร-์การออกแบบความปลอดภยั) Enforcement (การออกกฎขอ้บงัคบั
-มาตรการ วธิกีารทำงานใหป้ฏบิตัติามอยา่งปลอดภยั) และ Education (การศกึษา
-การใหค้วามรู้ ฝกึอบรม เสรมิสรา้งความปลอดภยั) สำหรบัประเภทขององคก์ร 
ตาม Dupont แบง่ไดด้งันี้ Reactive  (ไมม่กีารปอ้งกนัความปลอดภยัลว่งหนา้ 
ตอ้งมเีหตกุารณเ์กดิขน้ึกอ่นจงึปอ้งกนั)  Dependent  (อยไู่ดด้ว้ยระบบ มตีน้แบบ 
มาตรฐาน/กฎหมาย มหีนว่ยงานเขา้ไปตรวจสอบ) Independent (สามารถตระหนกัถงึ
ความภยัและดำเนนิการไดเ้อง) และ Interdependent (สามารถตระหนกัไดด้ว้ยตนเอง 
และเผอ่ืแผว่ธิกีารดำเนนิการไปยงัผอู้น่ื) ซง่ึการดำเนนิการเรอ่ืง BBS จะตอ้งเปน็วธีิ
ทท่ีไ่ีมไ่ปเพม่ิงานใหพ้นกังาน  งบประมาณไมม่ากหากสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั
ไดย้ง่ิดี

        วธิกีารสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั (Safety Culture) เชน่ 3E – Engineering 
(วศิวกรรมศาสตร-์การออกแบบความปลอดภยั) Enforcement (การออกกฎขอ้บงัคบั
-มาตรการ วธิกีารทำงานใหป้ฏบิตัติามอยา่งปลอดภยั) และ Education (การศกึษา
-การใหค้วามรู้ ฝกึอบรม เสรมิสรา้งความปลอดภยั) สำหรบัประเภทขององคก์ร 
ตาม Dupont แบง่ไดด้งันี้ Reactive (ไมม่กีารปอ้งกนัความปลอดภยัลว่งหนา้ 
ตอ้งมเีหตกุารณเ์กดิขน้ึกอ่นจงึปอ้งกนั) Dependent  (อยไู่ดด้ว้ยระบบ มตีน้แบบ 
มาตรฐาน/กฎหมาย มหีนว่ยงานเขา้ไปตรวจสอบ) Independent (สามารถตระหนกัถงึ
ความภยัและดำเนนิการไดเ้อง) และ Interdependent (สามารถตระหนกัไดด้ว้ยตนเอง 
และเผอ่ืแผว่ธิกีารดำเนนิการไปยงัผอู้น่ื) ซง่ึการดำเนนิการเรอ่ืง BBS จะตอ้งเปน็วธีิ
ทท่ีไ่ีมไ่ปเพม่ิงานใหพ้นกังาน งบประมาณไมม่าก หากสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั
ไดย้ง่ิดี

        สง่ิทจ่ีะทำใหเ้ราปลอดภยั มาจากคา่นยิมของคน ระดบัมรรค 8 ของแตล่ะบคุคล 
(ศลี สมาธิ สตปิญัญา) มมุมองทพ่ีบและประสบการณท์ไ่ีดร้บั (หากเจอประสบการณ์
ทไ่ีมดี่ ยอ่มทำใหเ้กดิการระมดัระวงัเปน็พเิศษ) และวฒันธรรม/คา่นยิมขององคก์ร 
โดยการเปน็ผนู้ำดา้นความปลอดภยัทค่ีนรอบขา้งสมัผสัได้ (Felt Leadership) เปน็สง่ิที่
ผบู้รหิารควรมี โดยเรม่ิจากตนเอง ทต่ีอ้งมคีวามเชอ่ืมน่ัในเรอ่ืงความปลอดภยักอ่น

        จากสถติพิบวา่ ความเสย่ีงอนัตรายภายนอกงานเกดิขน้ึมากกวา่ภายในงาน สง่ผลให้
พฤตกิรรมความปลอดภยัจะตอ้งครอบคลมุตลอด 24 ชม. หากนอกงานมคีวามปลอดภยั 
ลว้นจะสง่ผลใหค้วามปลอดภยัในงานใหม้คีณุภาพมากขน้ึ โดยจะตอ้งสรา้งความเขา้ใจ
เรอ่ืงความปลอดภยัแบบบรูณาการ (4 มติ)ิ แบบนามธรรม ประกอบดว้ย 

1. ความเชอ่ื ตง้ัใจ รบัผดิชอบ 
2. วฒันธรรม แบบรปูธรรม 
3. พฤตกิรรม 
4. ระบบการจดัการ และทำเรอ่ืงความปลอดภยัใหเ้ปน็เรอ่ืงของตนเอง 
   คอืมคีวามเชอ่ืใจ ตง้ัใจ ความรบัผดิชอบ และคนรอบขา้ง คอืมคีวามเมตตา 
   เออ้ือาทร ใสใ่จคนรอบขา้ง  

     ตวัอยา่ง BBS จาก PPTGC – B-CAREs (B-Believe in safe behavior 
ทกุคนเลอืกปฏบิตัติามกฎ โดยไมม่กีารบงัคบั, CARE-มคีวามหว่งใยตวัเอง คนรอบขา้ง 
บรษิทั, s-Stop if unsafe มกีารหยดุทำงานทนัทเีมอ่ืมคีวามเสย่ีงอนัตราย) โดยมี
แนวทาง ดงันี้ การจดัการ/เรม่ิทำพนัธะสญัญา การตง้ันโยบาย วางแผนการจดัการ 
(มกีารเลอืกหวัหนา้ การฝกึอบรม การสอ่ืสาร) การดำเนนิการจดัการ (การเดนิสำรวจ 
การสงัเกต พดูคยุ – SWO=Safety Walk & Observation) และการรวมกนัของ
การจดัการความปลอดภยั (Process safety) กบัความปลอดภยัสว่นบคุคล 
(Personal safety) ทจ่ีะนำมาซง่ึการสรา้งวฒันธรรมในองคก์ร โดยการขบัเคลอ่ืน
จากภาระหนา้ที่ ไปสกู่ารทำใหเ้กดิความมงุ่มน่ัทจ่ีะสรา้งวฒันธรรมขององคก์ร
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     งานกอ่สรา้งเปน็งานทม่ีผีรู้บัเหมาเปน็จำนวนมาก ยง่ิไปกวา่นน้ัในพน้ืที่
ก่อสร้างยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
และมอีนัตรายสงูกวา่พน้ืทท่ีเ่ีปน็โรงงานทว่ัไป ทำใหต้อ้งมกีารบรหิารจดัการ
ความปลอดภยัในการกอ่สรา้ง เพอ่ืปอ้งกนัและลดความเสย่ีงอนัตรายทอ่ีาจ
เกดิขน้ึ ซง่ึในสว่นงานกอ่สรา้งนค้ีวรปฏบิตัติามขอ้กำหนดกฎหมายทเ่ีกย่ีวขอ้ง
กบัความปลอดภยัในการทำงานกอ่สรา้งเปน็การปฏบิตัขิน้ัตำ่ทส่ีดุเพอ่ืใหเ้กดิ
ความปลอดภัย โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน
ก่อสร้างมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีกฎหมายหลักๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ 
กฎกระทรวงกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกย่ีวกบั
งานก่อสร้าง พ.ศ.  2551  นอกจากนี้ยังมีอีกกฎหมายที่ใช้เป็นประจำคือ 
กฎกระทรวงกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกย่ีวกบั
เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ  พ.ศ.  2552 จากกฎกระทรวงฯเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง พ.ศ.  2551  สามารถแบ่งการบริหารจัดการความปลอดภัย
ในงานกอ่สรา้งเปน็ การบรหิารจดัการความปลอดภยัในพน้ืทก่ีอ่สรา้ง ตง้ัแต่
การจัดการพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
ในการทำงานกอ่สรา้งตามทก่ีำหนดดงันี้ 

   1. งานอาคารซึ่งมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังคา
เดยีวกนัเกนิ 2000 ตารางเมตร หรอื อาคารทม่ีคีวามสงูตง้ัแต่ 15 เมตร
ขน้ึไป และมพีน้ืทร่ีวมกนัทกุชน้ัหรอืชน้ัหนง่ึชน้ัใดในหลงัเดยีวกนัเกนิ 1000 
ตารางเมตร

       2. งานสะพานทม่ีชีว่งความยาวตง้ัแต่ 30 เมตร ขน้ึไป หรอืงานสะพาน
ขา้มทางแยกหรอืทางยกระดบั สะพานกลบัรถ หรอืทางแยกตา่งระดบั 

       3. งานขดุ ซอ่มแซม หรอืรอ้ืถอนระบบสาธารณปูโภคทล่ีกึตง้ัแต่ 3 เมตร
ขน้ึไป 
       4. งานอโุมงคห์รอืทางลอด
       5. งานกอ่สรา้งอน่ืทอ่ีธบิดปีระกาศกำหนด

   นอกจากการทำแผนงานดา้นความปลอดภยัในการทำงานกอ่สรา้งแลว้ ในเขต
พน้ืทก่ีารกอ่สรา้งใหต้ดิหรอืตง้ัปา้ยเตอืนและปา้ยบงัคบัตา่งๆ สว่นในเขตอนัตราย
ในเขตการกอ่สรา้งใหท้ำรว้ัหรอืกน้ัเขตและมปีา้ยเขตอนัตรายแสดงใหเ้หน็ชดัเจน 
และมสีญัญาณไฟสสีม้ตลอดกลางคนื มกีารจดัการปอ้งกนัอคัคภียัในงานกอ่สรา้ง 
การจดัการไฟฟา้ในงานกอ่สรา้ง การจดัการงานกอ่สรา้งทม่ีเีสาเขม็และกำแพง 
การจดัการงานคำ้ยนัในการกอ่สรา้ง และสว่นสำคญัอกีประเดน็ คอื การจดัการ
งานเจาะและงานขดุในพน้ืทก่ีอ่สรา้ง ซง่ึงานขดุดนิถอืเปน็งานกอ่สรา้งทม่ีอีนัตราย 
อบุตัเิหตสุว่นใหญท่เ่ีกดิในงานขดุดนิเกดิจากการพงัทลายของดนิ โดยในแตล่ะปี
มผีเู้สยีชวีติทเ่ีกดิจากงานขดุดนิกวา่ 400 คน และบาดเจบ็กวา่ 4000 คน ซง่ึถอืเปน็
จำนวนมาก จงึทำใหต้อ้งมกีารจดัการทเ่ีหมาะสม นอกจากการบรหิารการจดัการ
ความปลอดภยัในพน้ืทก่ีอ่สรา้งแลว้ ตอ้งมกีารบรหิารจดัการเครอ่ืงจกัรทใ่ีชใ้นงาน
กอ่สรา้งดว้ยเชน่เดยีวกนั ไมว่า่จะเปน็ปน้ัจน่ั รถแทรกเตอร์ รกยก เครอ่ืงตอกเสาเขม็ 
ฯลฯ ซง่ึตอ้งมกีารตรวจรบัรองประจำปี โดยอยใู่นขอบเขตความรบัผดิชอบของงาน
วศิวกรรมควบคมุ (วศิวกรทม่ีใีบ กว.) และแบบฟอรม์ทใ่ีชใ้นการตรวจ เชน่ แบบตรวจ
เครอ่ืงจกัรกอ่สรา้ง แบบตรวจปน้ัจน่ั (ปจ.1 ปจ.2) หรอืแบบตรวจทว่ีศิวกรแนะนำ 
ซง่ึควรเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัเครอ่ืงจกัรนน้ัๆ
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   การปฏบิตังิานในทส่ีงูเปน็สว่นหนง่ึในงานกอ่สรา้งและเปน็งานทม่ีอีนัตราย 
จากสถติอิบุตัเิหตดุา้นความปลอดภยั งานปฏบิตักิารอตุสาหกรรมของกองทนุ
ประกนัสงัคมปี 2558 พบวา่การเสยีชวีติจากการตกจากทส่ีงูนน้ัมจีำนวน 109 คน 
ซง่ึถอืเปน็จำนวนมาก ขณะนก้ีฎหมายทบ่ีงัคบัใชค้วบคมุการทำงานบนทส่ีงู
ยงัไมไ่ดก้ำหนดเฉพาะดา้น แตค่าดวา่จะออกในเรว็ๆนี้ ดงันน้ักฎหมายทใ่ีช้
ในการควบคมุ การปฏบิ ตังิานในทสี่ งู จะเปน็ ไปตามกฎกระทรวงกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกย่ีวกบังานกอ่สรา้ง พ.ศ. 2551 

     อนัตรายจากการทำงานบนทส่ีงูสามารถแบง่เปน็ 2 ประเภทหลกัๆ คอื 
การตกจากทส่ีงู และการทำสง่ิของตกจากทส่ีงู มาตรการในการบรหิารจดัการ
สามารถแบง่ไดเ้ปน็ 

       1. การปอ้งกนัในสถานทท่ีำงาน เชน่ การปดิชอ่งเปดิดว้ยวสัดแุขง็แรง และมี
         ขอ้ความระบุ จดัทำราวปอ้งกนัการตก เปน็ตน้ 

   2. การปอ้งกนัทค่ีนงาน เชน่ ผปู้ฏบิตังิานตอ้งไดร้บัการอบรมเปน็พเิศษ 
     การประเมนิความพรอ้มดา้นสขุภาพของผปู้ฏบิตังิานในการปฏบิตังิาน
           ทม่ีคีวามเสย่ีง (งานทส่ีงู) และการสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัการตกจากทส่ีงูทม่ีี
           มาตรฐานและเหมาะสม

   งานกอ่สรา้งรวมถงึการปฏบิตังิานบนทส่ีงู เปน็งานทม่ีคีวามเสย่ีงตอ่ความปลอดภยัของผปู้ฏบิตังิาน และเปน็สาเหตใุหผ้ปู้ฏบิตังิานบาดเจบ็และเสยีชวีติเปน็อนัดบัตน้ๆ 
ของอบุตัเิหตจุากการทำงานในประเทศไทย ดงันน้ั จงึควรมกีารบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัทเ่ีหมาะสม เพอ่ืลดความเสย่ีงและอนัตรายทอ่ีาจเกดิขน้ึ โดยเรม่ิทก่ีารวเิคราะห์
ความเสย่ีงทอ่ีาจเกดิขน้ึเพอ่ืใหร้บัรถู้งึอนัตรายตา่งๆ จากนน้ั ควรปอ้งกนัอบุตัเิหตทุอ่ีาจเกดิขน้ึ การทำงานกอ่สรา้งรวมถงึการทำงานบนทส่ีงูไดอ้ยา่งปลอดภยันน้ั อยา่งนอ้ย
ทส่ีดุควรปฏบิตัติามกฎหมายทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัความปลอดภยัในงานกอ่สรา้ง เชน่ กฎกระทรวงกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกย่ีวกบังานกอ่สรา้ง พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั              
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกย่ีวกบัเครอ่ืงจกัร ปน้ัจน่ั และหมอ้นำ้ พ.ศ. 2552 ซง่ึเปน็การบรหิารจดัการพน้ืทท่ีม่ีกีารกอ่สรา้ง และเครอ่ืงจกัรทใ่ีชใ้นพน้ืที่
กอ่สรา้งนน้ั 
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Ergonomics 
Best Practice Awards 
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Facility Management Division ����������� �������� ������ (�����)

������ �������� 
������������������������������������� 
����� Facility Management Division 
����������� �������� ������ (�����)

   เนอ่ืงจากพนกังานของสำนกังานหนว่ยงาน Facility Management 
Division มกีารดดัแปลงอปุกรณท์ใ่ีชใ้นการทำงาน รวมทง้ัมพีนกังานบางสว่น
เกดิอาการปวดเมอ่ืยกลา้มเนอ้ืหรอืมอีาการบาดเจบ็จากทำงานคอมพวิเตอร์
เปน็ เวลานาน ทางคณะทำงานการยศาสตรใ์ นสำนกั งาน หนว่ ย Facility 
Management Division จึงทำการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลด
ความเสย่ีงตอ่การบาดเจบ็จากการทำงานคอมพวิเตอรเ์ปน็เวลานาน โดยมี
กรอบการทำงาน คือ หาข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ ควบคุม พูดคุยกับ
สถานพยาบาลและเกบ็ขอ้มลู

        ขน้ัตอนการดำเนนิการ คอื กำหนดเปน็นโยบายและสรา้งทมีคณะทำงาน
ขึ้นมาหลังจากนั้นเริ่มสังเกตท่าทางการทำงานของพนักงานและทำการ
สำรวจโดยใช้แบบสอบถามสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้แล้วทำการ
ประเมนิความเสย่ีงดา้นการยศาสตรโ์ดยใชแ้บบประเมนิ RULA , ROSA 
และใช้แบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจงกับลักษณะงานซึ่งออกแบบโดย
ผเู้ชย่ีวชาญ เมอ่ืทำการประเมนิความเสย่ีงเรยีบรอ้ยแลว้ หลงัจากนน้ัเขา้ไป
ปรบัปรงุสถานงีาน ปรบัพฤตกิรรมการทำงานของพนกังานใหถ้กูตอ้งตามหลกั
การยศาสตร์และมีกิจกรรมออกกำลังกายระหว่างทำงานเพื่อลดอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  หลังจากการปรับปรุงแล้วพนักงานมีอาการบาดเจ็บ  
หรอืปวดเมอ่ืยนอ้งลง เมอ่ืการบรหิารจดัการเพอ่ืปอ้งกนัและลดความเสย่ีงตอ่การ
บาดเจบ็จากการทำงานคอมพวิเตอรเ์ปน็เวลานานเกดิความสำเรจ็จงึทำการขยาย
พน้ืทก่ีารทำโครงการแลว้ดำเนนิโครงการอยา่งตอ่เนอ่ืงเพอ่ืใหก้ารดำเนนิการของ
โครงการเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและยง่ัยนื

�����������������������������������������

��������������������������� 4As ������ 

Awareness  �������  ������������� �

   �������  Attention ����������������������� ������

 �  ������  Action ��������������������

 �������  Attitude �����������������������������

52  ������� ����������� ����������� �������������������������
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       มาใช้โดยเริ่มจากฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อปัญหาการยศาสตร์ 
ให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ (Awareness) และเพิ่มช่องทางการรับรู้ 
(Attention) โดยกำหนดเป็นนโยบายและประกาศให้พนักงานทุกคน
รบัทราบ หลงัจากนน้ัทำการปรบัเปลย่ีนพฤตกิรรมในการทำงานใหเ้หมาะสม
ตามหลักการยศาสตร์ (Action) รวมถึงมีการปรับทัศนคติถึงความดีที่จะ
ไดร้ บัจากการสรา้ งความปลอดภยั ดา้ นการยศาสตร ์(Attitude)  เชน่  มกี าร
มอบของรางวัลหรือกล่าวคำชมเชย พนักงานมีอาการบาดเจ็บลดลง โดยมี
แนวทางขับเคลื่อนความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในงานสำนักงานนั้นต้องเริ่มต้น
จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันปลูกจิตสำนึก
การบรหิ ารจดั การดา้ นการยศาสตรใ์ หแ้ กพ่ นกั งานสำนกั งานโดยมเี จา้ หนา้ ที่
ความปลอดภยัและคณะกรรมการความปลอดภยัเปน็สว่นสำคญัในการสรา้ง
การรับรู้ข้อกฎหมายหรือมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการทำงานในสำนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อน
การดำเนนิ การดา้ นความปลอดภยั ในการทำงานเปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
และยง่ัยนื
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   ที่มาของการทำระบบว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไรในแต่ละระบบ 
โดยISO 9001 เป็นระบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกซึ่งจะนำมาสู่
นำรายไดข้องบรษิทั และเมอ่ืธรุกจิดำเนนิตอ่ไปในระยะหนง่ึจะสรา้งผลกระทบ
ตอ่สง่ิแวดลอ้มจงึทำใหต้อ้งนำระบบ ISO 14001 เขา้มาชว่ยในการจดัการ
ดา้นสง่ิแวดลอ้ม สว่น OHSAS 18001 จะชว่ยใหธ้รุกจิไมห่ยดุชะงกัจากความ
ไมป่ลอดภยั รวมทง้ัลดการบาดเจบ็และเจบ็ปว่ย แตท่ศิทางของโลกในปจัจบุนั
เน้นหลักการบูรณการ ทำครั้งเดียวได้หลายอย่าง จึงมีการสร้างระบบ ISO 
45001: 2018 เพอ่ือยภู่ายใตโ้ครงสรา้งเดยีวกนักบัระบบ ISOทก่ีลา่วมาขา้งตน้ 
เพอ่ืใหอ้งคก์รตา่งๆขบัเคลอ่ืนระบบไปพรอ้มกนั และนำระบบไปใชอ้ยา่งแทจ้รงิ 
ซงึ่ ขอ้ กำหนดตา่ งๆ OHSAS 18001 ยงั คงไว้ และมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ ดยี วกนั
เพยีงแตม่กีารตอ่ยอดเพม่ิเตมิทำใหผ้ทู้ถ่ีอืใบรบัรองระบบ OHSAS 18001 ไมไ่ดร้บั
ผลกระทบในการเกดิขน้ึของระบบ ISO 45001: 2018

Procedure-based
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        ระบบ ISO 45001: 2018 ยงัคงขอ้กำหนดตา่ง ใๆน OHSAS 18001: 2007
และมกีารเพม่ิเตมิ ขยายความภายในขอ้กำหนดเพอ่ืธรุกจิดำเนนิตอ่ไปดว้ยความ
ปลอดภยั คำนงึถงึความเสย่ีงจากภายในและภายนอกองคก์ร ลดการบาดเจบ็ 
และเจบ็ปว่ยอยา่งยง่ัยนื ดงันน้ัแนวทางการขบัเคลอ่ืนความปลอดภยัในการ
ทำงานของผทู้ท่ีำระบบการจดัการนี้ และผทู้ส่ีนใจเรม่ิจะทำนน้ัมดีงันี้

��� ������� �������� ���� 

OHSAS 18001: 2007
� ���� ������� � � ���� ���� ���

�������� ����� ������

��� ISO45001: 2018 

1 2
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���� �� ����� ����� �� ��� ���
����� ���� ����� ��� ���� �� �

���� ISO45001: 2018 
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������� ����  ���� ����

���� ����

        จุดสำคัญที่จะลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย คือการคิด
อย่างเป็นระบบและทำ ติดตาม เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดอ่อนว่า
เกิดจากสาเหตุใดและนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการ
ดำเนินธุรกิจและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อไป ทั้งนี้ระบบ
การจัดการจะผลักดันให้องค์กรปฏิบัติสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
อีกด้วย 

����������������� ������ ���� ����������������
   ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น 
OHSAS 18001: 2007 และ ISO 45001: 2018 นน้ัมอีทิธพิลตอ่การดำเนนิการ
ขององค์กรข้อกำหนดต่างๆจะนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานด้าน
อาชวี อนามยั และความปลอดภยั  ทำใหม้ ขีน้ัตอน เปา้ หมายและการตดิ ตาม
ผลที่ชัดเจน  เช่น การสื่อสารถึงความสำคัญของความปลอดภัย การเป็น
ตัวอย่างที่ดี การให้พนักงานรายงานอุบัติเหตุ การจัดให้พนักงานอบรม
ความรดู้ า้นอาชวี อนามยั และความปลอดภยั  ซงึ่ การดำเนนิ การตา่ งๆเหลา่ นี้

จะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมีการจูงใจเพื่อให้ทั้งผู้บริหาร
และพนักงานมีส่วนร่วม ซึ่งระบบการจัดการจะเป็นตัวผลักดัน
ให้การดำเนินงานต่างๆด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตาม ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ 
ทำใหพ้ฤตกิรรมทไ่ีมป่ลอดภยัคอ่ยๆหายไป และเกดิเปน็พฤตกิรรม
ความปลอดภัยที่ดีทั้งในเวลางานและนอกเวลางานจนกลายเป็น
วฒันธรรมความปลอดภยัของคนในองคก์ร สำหรบั ISO45001: 2018 
ทค่ีำนงึถงึความเสย่ีงจากภายนอกองคจ์ะตอ้งควบคมุและผลกัดนั
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภยัระหวา่งองคก์รอกีดว้ย
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        จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประเทศไทยมีอัตราการตาย
จากการบาดเจ็บทางถนนเป็นอันดับสองของโลก เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาล
ไมม่นีโยบายชดัเจนในการทำงานลดอบุตัเิหตบุนทอ้งถนน แมจ้ะมขีอ้กฏหมาย
บงัคบัใชแ้ตข่าดการควบคมุดแูลจากหนว่ยงานทท่ีำหนา้ทร่ีบัผดิชอบ โดยมตีวัเลข
ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีละประมาณเกือบสองหมื่นคน 
ซงึ่ เรอื่ งนตี้ อ้งอาศยั อำนาจผนู้ ำประเทศมาชว่ ยผลกั ดนั ใหเ้ กดิ ความปลอดภยั
บนทอ้งถนน

    จากสถิติจำนวนของผู้ใช้รถบนท้องถนน พบว่าหนึ่งในสามของผู้ใช้รถ
บนทอ้ งถนนเปน็ การใชง้ านทเี่ กยี่ วเนอื่ งจากการทำงาน ดงั นนั้ หากสนบั สนนุ
ความปลอดภยัทางทอ้งถนนตง้ัแตภ่ายในองคก์ร หรอื สถานประกอบกจิการ
จะมสีว่นชว่ยลดจำนวนอบุตัเิหตแุละผเู้สยีชวีติจากอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนไดถ้งึ
หนง่ึในสามของจำนวนผเู้สยีชวีติทง้ัหมด

System ����� � PDCA, HAM, ISO 39001
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1.  มอบหมายให้นายจ้างหรือผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
2.  จัดทำนโยบายขององค์กรให้ครอบคลุมถึงเรื่อง
    การทำงานบนท้องถนน
3.  ประเมินความเสี่ยง และจัดทำขั้นตอนการดำเนินการ
    แก้ไขปัญหา จากนั้นติดตามผลการดำเนินการว่า
    เป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่
4.  บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหามาตรการป้องกัน
5.  จัดทำคู่มือ รวมถึงการฝึกอบรม เช่น คู่มือการปฏิบัติตน
    เมื่อประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
6.  ตรวจสอบสมรรถภาพของผู้ขับขี่
7.  พาหนะมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน
8.  มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาพาหนะ
   ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
9.  เปลี่ยนจากการขนส่งทางท้องถนนเป็นทางอื่น
10. ความเร็วของการขับรถและเวลาพักผ่อนของผู้ขับขี่

   อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีกฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้น
เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจำเป็นต้องมีการบังคับใช้ควบคู่ไปกับ
การปลกูฝงัทศันคตทิถ่ีกูตอ้งเกย่ีวกบัการปอ้งกนัอบุตัเิหตแุละมสีำนกึรบัผดิชอบ
ต่อสังคม อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนตอ่ไป

ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ
   ในปจัจบุนัการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยับนทอ้งถนนนน้ัยงัอยใู่นชว่ง
การพฒั นาขนั้ ตน้  เปน็ จดุ ทเี่ รยี กวา่ เชงิ ทตุ ยิภมู ิ กลา่ วคอื  เมอื่ เกดิ ความสญู เสยี
จงึจะหามาตรการแกไ้ขปญัหาภายหลงั ถงึแมว้า่จะมกีฎหมายควบคมุ แตใ่นสว่น
ของการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจตอ้งดใูนสว่นของ บทลงโทษ รปูแบบการบงัคบัใช้ 
และประสทิธภิาพของการบงัคบัใช้ และยงัคงขาดการใสใ่จหรอืความรบัผดิชอบ
จากผบู้รหิารหรอืหนว่ยงานทม่ีหีนา้ทร่ีบัผดิชอบ ดงันน้ั อาจมกีารนำเรอ่ืงระบบ
การจดัการ เชน่ ISO 39001 เขา้มาใช้ ซง่ึขน้ัตอนสดุทา้ยคอื โนม้นา้วใหผ้บู้รหิาร
ระดบัสงูและบคุคลทว่ัไปเขา้มามสีว่นรว่ม ซง่ึเรอ่ืงการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั
บนทอ้งถนน ตอนนอ้ีาจจะยงัไมบ่รรลถุงึผลสำเรจ็ แตจ่ำเปน็ตอ้งเรม่ิดำเนนิการ
เพอ่ืผลสำเรจ็ในภายภาคหนา้
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พนัส ไทยล้วน 
ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
บรรจง บุญรัตน์ 
ประธานสภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย
มนัส โกศล 
ประธานองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
นายณรงค์ บุญเจริญ 
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง สภาที่ปรึกษาเพื่อพัมนาแรงงานแห่งชาติ
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1. เศรษฐกิจ รายได้ของลูกจ้าง          
2. นายจ้างมุ่งหวังเพียงแต่ผลกำไร          
3. นายจ้างและลูกจ้างขาดความร่วมมือกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่
   ความปลอดภัยในการทำงานไม่เข้มแข็งพอที่จะสนับสนุนงาน
   ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

   การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้น ต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรม
อยา่ งชดั เจน ตอ้ งมกี ารรณรงคต์ ง้ัแตร่ ะดบั นายจา้ งนำไปสลู่ กูจา้ ง จดั ใหม้ ทีง้ั
การอบรมใหค้วามรแู้ละฝกึปฏบิตัคิวบคกู่นัไปอยา่งซำ้ๆ จนเกดิความเคยชนิ
และเป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง
เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกจ้าง ลดการบังคับและเพิ่มความเข้าใจให้แก่ลูกจ้าง
มากขึ้น และเมื่อลูกจ้างปฏิบัติให้ติดตาม ส่งเสริม และให้กำลังใจอย่าง
สม่ำเสมอ นอกจากนี้การทำงานให้ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ทำงานไดต้อ้งมสีตอิยตู่ลอดเวลา มกีารเรยีนรอู้ยา่งจรงิจงั และมกีระบวนการ
นำไปใชใ้หเ้พอ่ืใหเ้กดิวฒันธรรมความปลอดภยัภายในองคก์รอยา่งยง่ัยนื
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    ปจัจบุนันถ้ีงึแมว้า่อบุตัเิหตจุากการทำงานมแีนวโนม้ทล่ีดลงจากแตก่อ่น 
แต่ยังพบว่าอุบัติเหตุจากการทำงานยังคงเกิดขึ้นกับลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา 
จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานแสดงให้เห็นว่า
ในแตล่ะปมีลีกูจา้งเสยีชวีติจากการทำงานมากกวา่ 600 คน โดยเสยีชวีติ
จากยานพาหนะและงานก่อสร้างมากที่สุด และทุพพลภาพกว่า 60 คน 
ซง่ึเปน็จำนวนการสญูเสยีทค่ีอ่นขา้งสงูมาก จงึทำใหเ้กดิคำถามวา่ “อะไร
เปน็สาเหตทุย่ีงัคงทำใหเ้กดิอบุตัเิหตจุากการทำงานขน้ึ” โดยคำตอบทไ่ีด้
สว่นใหญ่ คอื เกดิจากความเคยชนิ ความไมต่ระหนกัถงึอนัตรายเนอ่ืงจาก
ไมเ่คยประสบเหตกุบัตนเอง และอาจเกดิจากการทไ่ีมม่มีาตรการคมุ้ครอง
ลูกจ้างอย่างเข้มแข็ง สำหรับสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจาก
การทำงานทเ่ีกดิขน้ึลดลงนน้ัอาจเกดิจากการพฒันาของเครอ่ืงมอื เครอ่ืงจกัร 
อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายในการทำงานทม่ีคีวามกา้วหนา้มากขน้ึ ซง่ึทง้ัหมดนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของตัวลูกจ้างเอง 
นอกจากนท้ีส่ีถติกิารประสบอนัตรายลดลงนน้ั อาจเปน็ผลพวงจากสถานประกอบ
กจิการใหค้วามสำคญัในการรณรงคเ์รอ่ืง  และ  Vision Zero Zero Accident
ซงึ่ ทำใหม้ กีารเฝา้ ระวงั และใหค้ วามสำคญั ในการปอ้ งกนั การเกดิ อบุ ตัเิหตุ
มากขน้ึ

    การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในสถานประกอบ
กจิการนน้ั มปีจัจยักำหนดหลายประการ เชน่ สภาพเศรษฐกจิ รายไดข้อง
ลกูจา้งทเ่ีพยีงพอตอ่ชวีติประจำวนั ระยะเวลาการทำงาน การทำงานลว่งเวลา 
สุขภาพร่างกายของลูกจ้าง  และผลกำไรประกอบกิจการ เป็นต้น รวมทั้ง
นายจา้งทใ่ีหค้วามสำคญักบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ความสมัพนัธ์
ทด่ีรีะหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง และความรว่มมอืกนัระหวา่งนายจา้ง ลกูจา้ง 
และเจา้หนา้ทค่ีวามปลอดภยัในการทำงาน กเ็ปน็ปจัจยัทส่ีำคญัทท่ีำใหเ้กดิ
วฒันธรรมความปลอดภยัดว้ยเชน่กนั นอกจากปจัจยัทเ่ีปน็ตวักำหนดแลว้ 
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วธิกีารทท่ีำใหเ้กดิวฒันธรรมความปลอดภยันน้ักม็อียหู่ลากหลายวธีิ ตวัอยา่งเชน่ 
 โดยเริ่มตั้งแต่ระดับนายจ้างที่ต้องส่งมอบ“การให้ความรักก่อนความรู้”

ความรักความห่วงใยในการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับลูกจ้าง นายจ้าง
เปน็ แบบอยา่ งทดี่ ี  ลดการบงั คบั เพมิ่ ความเขา้ ใจ ตดิ ตามสง่ เสรมิ ใหก้ ำลงั ใจ
อย่างสม่ำเสมอ  และส่งเสริมให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีจิตสำนึก
ในการทำงานอย่างปลอดภัย  โดยจัดให้มีการอบรมและการฝึกปฏิบัติจริง
ควบคกู่ นัไป  และปฏบิ ตัซิำ้ๆ  เพอื่ ใหเ้ กดิ ความเคยชนิ  และควรปฏบิ ตัติง้ัแต่
ระดับนายจ้างถึงลูกจ้าง  รวมทั้งลูกจ้างใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงาน นอกจากนี้ 
การทำงานใหป้ลอดภยัและลดอบุตัเิหตใุนการทำงาน อาจใช้  หลกัการดงันี้ 5
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   จากการร่วมมือกันของผู้บริหารและพนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร 
การดำเนนิการและปฏบิตัติามกฎหมายทเ่ีกย่ีวขอ้งกบัองคก์รเปน็สง่ิทค่ีวร
ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความเกย่ีวขอ้งกบัสารเคมี และอตุสาหกรรมทม่ีพีน้ืทก่ีารทำงาน/กระบวนการ
ผลติทม่ีคีวามเสย่ีงจากความรอ้น แสงสวา่งและเสยีง หรอือน่ื ๆ รวมถงึการ
ให้ความรู้ การฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
สามารถเขา้ใจ และนำไปปฏบิตัติาม ๆ กนั จนเกดิเปน็ทศันคตทิด่ีใีนเรอ่ืง
ของความปลอดภัยซึ่งความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายของทุกภาคส่วน
จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 
ทำให้ลดการประสบอันตรายและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ล้วนส่งผล
ตอ่คณุภาพชวีติของคนในองคก์ร ทจ่ีะมแีตส่ง่ิดี ๆ และมคีวามสขุทง้ัภายใน
และภายนอกการทำงาน
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1. พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
  ในการทำงาน พ.ศ.2554
       มมีาตราทส่ีำคญั มาตรา 5, 8, 74 กรณทีห่ีากไมไ่ดอ้อกกฎกระทรวง 
   ใหน้ำกฎกระทรวงหมวด 8 แหง่พระราชบญัญตัคิมุ้ครองแรงงาน ปี 2541 
   มาบงัคบัใชแ้ทน

2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการ
  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 
       

- สารเคมนีอกเหนอืจากทก่ีำหนดไว้ ไมจ่ำเปน็ตอ้งทำตามกฎหมายฉบบันี้
- ประกาศกรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงาน ทอ่ีอกมาทง้ัหมด 4 
  ฉบบัไดแ้ก่

      2.1 ประกาศกรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงาน เรอ่ืง บญัชรีายชอ่ื
           สารเคมอีนัตราย (1,516 รายการ)
      2.2 ประกาศกรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงาน เรอ่ืง แบบบญัชี
           รายชอ่ืสารเคมอีนัตรายและรายละเอยีดขอ้มลูความปลอดภยั
           ของสารเคมอีนัตราย (สอ.1 ยงัไมม่กีารยน่ืเอกสารเปน็แบบ
           อเิลก็ทรอนกิส)์
      2.3 ประกาศกรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงาน เรอ่ืง หลกัเกณฑ์ 
           วธิกีารตรวจวดั และการวเิคราะหผ์ลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้
           ของสารเคมอีนัตราย (มผีลบงัคบัใชว้นัที่ 27 ธนัวาคม 2559) 
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      1.ตรวจวดัและวเิคราะหส์ารเคมอีนัตรายปลีะ 1 ครง้ั
      2.หากคา่เกนิมาตรฐาน ตอ้งมกีารปรบัปรงุ/แกไ้ข และตรวจซำ้ภายใน 30 วนั 
        หากผลตรวจสขุภาพลกูจา้งผดิปกติ หรอืเจบ็ปว่ยจากการทำงาน ใหต้รวจซำ้
        ภายใน 30 วนั กรณเีปลย่ีนสาร/กระบวนการผลติ ตรวจซำ้ภายใน 30 วนั
      3.การตรวจวดั/วเิคราะห์ ใชม้าตรฐานของหนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี้ NIOSH OSHA 
        JISHA ACGIH ILO ASTM สมอ.(ใชใ้นสถานประกอบกจิการเทา่นน้ั)
      4.กำหนดใหม้กีารสอบเทยีบเครอ่ืงมอื ตามมาตรฐานทผ่ีผู้ลติกำหนด 
        และเกบ็หลกัฐานไวใ้หพ้นกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบ
      5.กำหนดคณุสมบตัผิตู้รวจวดั
      6.กำหนดคณุสมบตัผิวู้เิคราะหส์ารเคมี
      7.กำหนดการจดัทำรายงานการตรวจวเิคราะหส์ารเคมตีามเอกสาร (สอ.3) 
        สง่ใหอ้ธบิดมีอบหมายภายใน 15 วนั และตอ้งมกีารรบัรองผลจากผทู้ท่ีำการ
        ตรวจวดั จดัสง่เอกสาร ณ ทอ้งทส่ีถานประกอบกจิการตง้ัอยู่ (การกรอก
        เอกสารสอ.3 ตามทเ่ีอกสารตอ้งการ ควรสงัเกต : จำนวนลกูจา้ง ตอ้งเปน็
        พนกังานทไ่ีดร้บัสมัผสัสารเคมใีนพน้ืทก่ีารทำงานนน้ัๆ, อตัราการดดูอากาศ 
        หากไมท่ราบใหส้อบถามบรษิทัตรวจวดั และประเมนิผล)
      
      2.4 ประกาศกรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงานเรอ่ืง ขดีจำกดัความเขม้ขน้
           ของสารเคมอีนัตราย (มผีลบงัคบัใชว้นัที่ 3 สงิหาคม 2560)
           -  ใชส้ำหรบัเปน็เกณฑอ์า้งองิ เมอ่ืมกีารตรวจวดัสารเคมี สารเคมจีากเดมิ 
             121 รายการ เปน็324 รายการ
           -  เปลย่ีนจาก 4 ตารางเปน็ารางเดยีว (121 รายการอยภู่ายใตป้ระกาศ
             กระทรวงมหาดไทย)
           -  นำมาตรฐานมาจาก OSHA โดยคา่มาตรฐานใหมต่า่งจากคา่มาตรฐานเดมิ
           -  ไมม่ฝีนุ่ Total dust และ respiration dust เปลย่ีนเปน็ฝนุ่ของสารเคมี
             ชนดินน้ัๆ
           -  จำนวนเสน้ใยแอสเบสตอสเปลย่ีนจาก 5 fibre/cc เปน็ 0.1 fibre/cc 
             (ชนดิไครโซไทล)์
           -  คา่มาตรฐานของซลิกิาจากเดมิเปน็% ปจัจบุนัเปน็ตวัเลข

3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และดำเนนิการดา้น
   ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกย่ีวกบั
   ความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2559 
        กฎกระทรวงมทีง้ัหมด 6 หมวด 18 ขอ้ (บทเฉพาะกาล ขอ้ 17, 18) มผีลบงัคบัใชต้ง้ัแตว่นัที่ 17 ตลุาคม 2559 และยกเลกิกฎกระทรวงกำหนด
   มาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกย่ีวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2549 
   ซง่ึมปีระกาศและรา่งประกาศกรมสวสัดกิารและคมุ้ครองแรงงานอกี 6 ฉบบั
      1. มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง
      2. มาตรฐานระดบัเสยีงทย่ีอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลย่ีตลอดเวลาการทำงานในแตล่ะวนั
      3. การคำนวณระดบัเสยีงทส่ีมัผสัในหู เมอ่ืสวมใสอ่ปุกรณค์มุ้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล
      4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัทำโครงการมาตรการไดย้นิในสถานประกอบกจิการ
      5. หลกัเกณฑ์ วธิกีารตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาะวะการทำงานเกย่ีวกบัระดบัความรอ้น แสงสวา่ง หรอืเสยีง รวมทง้ัระยะเวลาและประเภทกจิการ
        ทต่ีอ้งดำเนนิการ
      6. กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการทำงานเกย่ีวกบัระดบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีงภายในสถานประกอบกจิการ
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-  ข้อ 3 หากระดับความร้อนเกินค่ามาตรฐาน นายจ้างต้องมี
  การติดป้ายเตือน โดยการแก้ไข ให้เริ่มแก้ไขที่แหล่งกำเนิด
  ความร้อน (ด้านวิศวกรรม) และจัดให้มีการติดประกาศ
  หรือหลักฐานการดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถทำได้ 
  ให้มีมาตรการควบคุมงาน (ลดภาระงาน) และจัดให้
  ผู้ปฏิบัติงานใส่ PPE
-  การตรวจวัดในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุด (เช่น เดือนเมษายน) 
  เปลี่ยนแปลงเป็น การตรวจวัดในช่วงระยะเวลาที่ลูกจ้าง
  ได้รับอันตรายจากความร้อนสูงที่สุด
-  อุปกรณ์การตรวจวัด ต้องมีการตรวจสอบ/เช็ค ปีละครั้ง
-  เมื่อได้ค่า WBGT เฉลี่ย ให้เข้าสูตรและคิดภาระงาน

(��� ������ ����� ������������� ������� � ������� � 

�.�. 2549) ��� ������ ������������� ���

������� 1 ������� �

-  ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดสถานประกอบกิจการมีความเข้มแสง
  ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่อธิบดีกำหนด
-  ข้อ 6 กรณีผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานในที่มืด นายจ้างต้องจัดให้มี
  อุปกรณ์ส่องสว่างที่เหมาะสมแก่สภาพและลักษณะงาน (ติดที่
  พื้นที่งานหรือตัวบุคคลได้) หากไม่สามารถทำได้ให้จัดเป็น PPE แทน
-  การตรวจวัด แบบพื้นที่ กำหนดพื้นที่เป็น 2x2 ฟุต, วิธี IES
-  การแปลผลตามค่ามาตรฐานกำหนด ค่าตรวจวัดจะต้องผ่านจุดที่
  ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ และค่าเฉลี่ยความเข้ม
  ของแสงสว่างจากการตรวจวัด
-  ในบริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรในภาวะฉุกเฉิน (กรณีเป็น
  เส้นทางยาวตลอดเส้นทาง/กรณีเป็นเส้นทางที่มีบันไดหนีไฟ) 
  เมื่อจะตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  ไฟฟ้าดับ โดยการตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป ตามเส้นทาง
  สัญจรในภาวะฉุกเฉิน ในแนวระนาบที่พื้นผิวทางเดิน (แล้วนำมา
  หาค่าเฉลี่ย) ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงต้องไม่น้อยกว่า 10 Lux 
  โดยจุดต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า 1 Lux

��� ������ ������������� ���

������� 2 ������� �

  -  คา่ถว่งนำ้หนกัความถข่ีองเสยีง
  1.  A-Weighting – หมูนษุยไ์ดย้นิ ใชป้ระเมนิอนัตราย
     และใชเ้ทยีบกบักฎหมาย
  2.  C-Weighting – หมูนษุยไ์มต่อบสนอง ใชว้ดัคา่สงูสดุ 
     และวดัทเ่ีครอ่ืงจกัร
  3.  Z-Weighting – คลา้ยC-Weighting
  -  ขอ้ 7 กำหนดระดบัเสยีงสงูสดุของเสยีงกระทบกระแทก
    ตำ่กวา่ 150dB และการรบัสมัผสัเสยีงดงัคงทต่ีอ่เนอ่ืง 
    ตำ่กวา่ 114 dB
-    Exchange rate จาก 5 dB(A) ปรบัเปน็ 3dB(A)
  -  ตง้ัคา่การวดัเสยีง Sound level meter, Noise dosimeter 
  – เลอืกใช้ Scale A, การตอบสนองชา้(Slow response), 
     Exchange rate 3dB(A) (กฎหมายไมไ่ดก้ำหนดใหเ้ปน็การ
     ตรวจวดัแบบพน้ืที่ ใหใ้ชเ้ปน็การตรวจวดัขณะทพ่ีนกังาน
     กำลงัทำงานทกุพน้ืทท่ีไ่ีดร้บัสมัผสัเสยีงดงัตลอดการทำงาน)
   -  หากคา่การตรวจวดัไมผ่า่นคา่มาตรฐาน ใหแ้กไ้ขทว่ีศิวกรรม 
     แลว้คอ่ยแกท้อ่ีปุกรณค์มุ้ครองความปลอดภยัหากแกไ้มไ่ด้
   -  คา่ NRR –ความสามารถปรบัลดเสยีงลง : Ear muff = รอ้ยละ 
  25 ของคา่การลดเสยีงทร่ีะบไุวท้ผ่ีลติภณัฑ,์ Ear plug (แบบโฟม) 
  = รอ้ยละ 50 ของคา่การลดเสยีงทร่ีะบไุวท้ผ่ีลติภณัฑ,์ Ear plug 
  (แบบพลาสตกิ)= รอ้ยละ 70 ของคา่การลดเสยีงทร่ีะบไุวท้ผ่ีลติภณัฑ์
  -  คา่ SNR – เสยีงทไ่ีดย้นิ วดัที่ C-Weighting
  -  จากการคำนวณ NRR, SNR เลอืกใชอ้ปุกรณท์ล่ีดเสยีง
    ไดน้อ้ยกวา่มาใช้
  -  เปลย่ีนคำจาก “โครงการอนรุกัษก์ารไดย้นิ” เปน็ “มาตรการ
    อนรุกัษก์ารไดย้นิ”
  -  เมอ่ืระดบัเสยีงเกนิคา่มาตรฐาน จดัทำแผนผงัแสดงพน้ืทท่ีเ่ีสยีงดงั 
    มปีา้ยสญัลกัษณ์ แสดงระดบัเสยีง (ขนาดตามทก่ีำหนด)

��� ������ ������������� ���

������� 3 ���� � 

-  ข้อที่ 15 นายจ้างจัดทำรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
  สภาวะการทำงานตามที่อธิบดีกำหนด และส่งรายงานผลต่อ
  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ภายใน 30 วันและเก็บหลักฐานไว้ 
  เผื่อมีการตรวจสอบ
-  ข้อที่ 17 นายจ้างต้องวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ
  ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ ข้อสังเกต 
  : เมื่อค่าเกินมาตรฐาน จะต้องระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุง
  /แก้ไข, ในกรณีเครื่องมือ Sound level meter จะต้องตรวจวัด
  ตามพื้นที่การทำงานของพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงาน 
  (หากพนักงานไม่ได้ทำงานประจำอยู่กับที่)

�(��� ���� ��� ����� �� 29 ��� �� ��� 2561 ���� ��� ��)�

������� 5 ���������� ������ ������
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    นวตักรรมดา้นความปลอดภยัมสีว่นชว่ยในการทำใหเ้กดิวฒันธรรมความปลอดภยั
ในรปู แบบใหมม่ ากขนึ้ ชว่ ยใหผ้ ปู้ฏบิ ตังิานรบั รแู้ ละตระหนกั ถงึ ความเสยี่ งกอ่ นทจี่ ะเกดิ
การสญูเสยีหรอืการเจบ็ปว่ยโดยทน่ีวตักรรมดา้นความปลอดภยัไมจ่ำเปน็ตอ้งใชง้บประมาณ
ในการคิดค้นหรือพัฒนาจนมากเกินไป ควรจะเป็นสิ่งที่ปรับใช้มาจากสิ่งที่มีในพื้นที่ 
และนวัตกรรมนั้นต้องสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้  และไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาใหม่หรือภาระงานที่เพิ่มขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และสุดท้ายความสำเร็จของการ
สรา้งนวตักรรม อาจจะไมใ่ชแ่คเ่พยีงจำนวนเงนิหรอืผลผลติทเ่ีพม่ิขน้ึ ยงัรวมถงึความปลอดภยั
ในการทำงานที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ภายในองค์กร ตลอดจน
ความภาคภูมิใจขององค์กรและผู้ปฏิบัติงาน จนสุดท้ายสามารถเกิดความตระหนักรู้
ในตนเองไดต้ามทฤษฎคีวามตอ้งการพน้ืฐานของมนษุย์

��������� ������� �� (Conductivity Sensor)
��������� ������������������ �������� ������

�Conductivity ������������������������������� 
�TDS ���������������������������������� �

� ���������������������������������������������

�������� ������������ ����������������������

�������������� ��������������������� 3 ����� �
����������������

  -  ������������������������������������
� � �    ������������������� �������������������

�    ����������������������������
�  -  ���� ��������������������� �������������

�    ��������������
��  -  �������������������������������� �����

�    ��� ������������������������������������������������������������������������ (Air Gun Vacuum)
��������������� ��������������� (���������) ������

���������������������������������������������� �
���������������������

  -  ������������������������������������������������
    ������������������������������������������������

�  -  ��������������������������������������������������

    ���������������
�  -  �������������������������������������������������

    ����������

   จงึ ทำการออกแบบอปุ กรณโ์ ดยอาศยั หลกั การลอยตวั
และรอกในการทำงานของทุ่นลอยเพื่อให้  sensor 
ลอยอยู่เหนือน้ำ ลดการเสียหายและสามารถดึงสลิง
ขึ้นมาทำการสอบเทียบแทนการดึงท่อยาว 4 เมตร 
ผลลัพธ์ที่ได้สามารถลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
ในการยกทอ่ยาว 4 เมตรทม่ีนีำ้หนกัมากไดล้ดโอกาสเสย่ีง
ของการตกบอ่นำ้ขณะทำงานลดจำนวนคนงานและเวลา
ในการทำงานลง ลดความเสียหายของอุปกรณ์จากการ
สมัผสันำ้เปน็เวลานนาน ลดการปลอ่ยนำ้ทม่ีคีณุภาพตำ่กวา
คา่มาตรฐานตามกฎหมายลงสสู่ง่ิแวดลอ้ม

68  ������� ����������� ����������� �������������������������



��������� ������������������������������ 
��������� ������� ������� ��������� ������ (������������)

� � � �       ������������� �������� ���������� �� ������� ���� ������������ ������������ ����� �� tailgate 
� ���� �� ���������� ������  21-23 ��� �����  ������� 2 �� ���������� 306 ����� ��� �������������� �������

��������� ���������� ���� � 4M ���  Man, Money, Material ���Method ����� ���� ��� Method ��� ���� �
� � � � � ������ ���� ��� � ��������� ������ ��� ����������� �������� �������  ���� ��� �������� ��� ��� �� �� ����� �� �� ��� ����� ��

�������� Hanger ���������������������� ��� �
� �       ������������������������������������������ ����������������� ������������������������

��������������������� ���� �������������������������������������������������������

Karakuri
��������� ������� ������� ��������� ������ (������������)

Karakuri � � � � ���  ������ ���  ��������� �� ��� ��� ����� �� ��� ��� ������ ���� ����� � ������������ ��������������������
� � ���  ������������ ������� ��� ������ �� �� ������ ���� ��� ����� ��� ��������� �� �� �� ��� ������Kaizen

��������������� ��� �� ���

 ���  ������� �������������� �������� ������������ ������� �������� ��� ���� ���� ������ � � �Karakuri Kaizen
�������� ��������� ��� ��� ��� � ��� ���  ��� �� ��� ��� ���� �������  �������

� ������� ���� �� ����� � 3 �������������� ��� ��� ���� ����  Karakuri Kaizen ��� ���

  1.  Skill ������������ Handmade ��� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��������
� �  2.  Ingenuity ��� ������ ��� ��� �������������������������� ���� ��� ������ ��� ���

  3.  Knowledge ��� ������� �� ��������� ��� ������������� ������� ������ ��������� �������
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 No Safety No Production
SMEs
ประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ 
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการบริหาร สสปท.

พิจิตร ดีสุ่ย  
เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย

ชญานี แพรพริ้วงาม 
กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัท วี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้กลาส ประเทศไทย จำกัด

   ปจัจบุนัเรม่ิมกีารพฒันาสยู่คุ 4.0 ซง่ึมกีารเปลย่ีนแปลงในสง่ิตา่งๆอยา่งรวดเรว็ 
การติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวกและกว้างขวางมากขึ้น และมีการนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยต่างๆมาใช้ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สามารถก่อให้
อบุ ตัเิหตเุ กดิ ขนึ้ ไดต้ ลอดเวลา ทางภาคสว่ นของธรุ กจิ เองกเ็ รมิ่ มกี ารพฒั นาขนึ้ เชน่ กนั  
ไมว่ า่จะเปน็ ธรุ กจิ ขนาดใหญ่ กลาง  หรอื ขนาดเลก็  ภาคธรุ กจิ สว่ นใหญน่ น้ัจะคำนงึ ถงึ
เรอ่ืงผลผลติทไ่ีดเ้ปน็หลกั และละเลยเรอ่ืงของความปลอดภยั เพราะมองวา่ ความปลอดภยั
นน้ัไมไ่ดส้รา้งผลประโยชนห์รอืกำไรใหก้บัองคก์รของตน นอกจากนย้ีงัใชง้บประมาณ
เปน็จำนวนมาก โดยเฉพาะในธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ทม่ีขีอ้จำกดัในเรอ่ืงของ
เงนิทนุทน่ีอ้ยกวา่ธรุกจิขนาดใหญ่ ยง่ิทำใหค้วามใสใ่จในดา้นความปลอดภยัยง่ิลดนอ้ยลง 
จนอาจทำใหเ้กดิอบุตัเิหตกุบัลกูจา้งเพม่ิมากขน้ึ แตถ่า้ไตรต่รองใหด้จีะพบวา่ เรอ่ืงของ
ความปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆปัจจัย
ทท่ีำใหเ้กดิผลผลติ ไมว่า่จะเปน็ในปจัจยัดา้นคณุภาพ คา่ใชจ้า่ย และเวลา ยกตวัอยา่งเชน่ 
เมอ่ืเกดิอบุตัเิหตขุน้ึจนทำใหก้ระบวนการผลติหยดุ ทำใหส้ญูเสยีเวลาการผลติ นอกจากนี้ 
ถ้าเกิดการผลิต หรือเครื่องจักรในกระบวนการเสียหาย ยิ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
และผลผลติตำ่ลงได้ ซง่ึการทจ่ีะทำใหค้วามปลอดภยัเปน็หวัใจหลกัในการทำงานไดน้น้ั 
ต้องทำให้นายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจเห็นความสำคัญของความปลอดภัย  ชี้ให้เห็นว่า 
เมอ่ืมคีวามปลอดภยักจ็ะทำใหม้ผีลผลติเกดิขน้ึ เพราะความปลอดภยัไมไ่ดเ้กดิแคก่บั

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อเนื่องถึงครอบครัว
ของพวกเขาดว้ ยเชน่ กนั  ซงึ่ จะตอ้ งมกี ารปอ้ งกนั  และการหยงั่ รู้
เรอ่ืงความปลอดภยั นอกจากนค้ีวามปลอดภยัยงัถอืเปน็ภาพลกัษณ์
ของธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในธุรกิจระดับ  SMEs 
ทส่ีว่นใหญจ่ะเปน็ผรู้บัเหมาของธรุกจิขนาดใหญอ่กีทหีนง่ึ ยง่ิ SMEs 
มรีะบบความปลอดภยัทม่ีปีระสทิธภิาพ กจ็ะยง่ิสรา้งความนา่เชอ่ืถอื
ใหก้ บัธรุ กจิ ขนาดใหญท่ เ่ีปน็ ผวู้ า่จา้ งเชน่ เดยี วกนั ดว้ ย ซงึ่ การจะ
ทำงานไดอ้ยา่งปลอดภยัไดน้น้ั นอกจากนายจา้งทต่ีอ้งเหน็ความสำคญั
ของความปลอดภยัแลว้ ควรมกีารศกึษาและปฏบิตัติามขอ้กำหนด
ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย มีวิสัยทัศน์และนโยบาย
ดา้นความปลอดภยัทช่ีดัเจนและประกาศใหล้กูจา้งภายในองคก์ร
ไดร้บัรู้ นอกจากนค้ีวรใหล้กูจา้งมสีว่นรว่มในเรอ่ืงความปลอดภยั
ภายในองคก์ร จดัใหม้กีารอบรมลกูจา้งอยา่งสมำ่เสมอ เพอ่ืใหเ้กดิ
เปน็ความเคยชนิ และกอ่เกดิเปน็วฒันธรรมความปลอดภยัขน้ึ
ภายในองคก์ร
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       ความปลอดภยัมคีวามสำคญัตอ่ภาคธรุกจิในขนาดตา่งๆ เนอ่ืงจาก
ความปลอดภยั เปน็ สว่ นหนงึ่ ในทกุ ปจั จยั ทที่ ำใหเ้ กดิ ผลผลติ  ไมว่ า่จะเปน็
ปัจจัยด้านคุณภาพ ค่าใช้จ่าย และเวลา ทำให้ถ้าองค์กรไม่ระบบมี
ความปลอดภยัทด่ีแีละมปีระสทิธภิาพ ผลผลติกจ็ะไมม่คีณุภาพหรอือาจจะ
ไมเ่ กดิ ขนึ้ เลย นอกจากนคี้ วามปลอดภยั ภายในองคก์ รยงั แสดงใหเ้ หน็ ถงึ
ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือขององค์กรด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในธุรกิจระดับ 
SMEs ทม่ีกัจะเปน็ผรู้บัเหมาของธรุกจิขนาดใหญอ่กีที ยง่ิมคีวามปลอดภยั
ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นผู้ว่าจ้างนั้นเชื่อใจที่จะจ้างทำงาน ดังนั้น
ควรใหเ้รอ่ืงความปลอดภยัเปน็หวัใจสำคญัในการทำงาน โดยเรม่ิจากการ
ทำใหน้ายจา้งนน้ัตระหนกัและเหน็ถงึความสำคญั เพราะความปลอดภยันน้ั
ไม่ได้มีผลแค่ตัวบุคคล แต่ยังรวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยเช่นกัน 
จากนั้นให้มีการศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานของ
ความปลอดภัย นอกจากนี้ควรให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ความปลอดภัยภายในองค์กร ควรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดเป็นความเคยชิน
และกลายเปน็วฒันธรรมความภยัภายในองคก์รขน้ึ โดยเรม่ิจากภาคธรุกจิ
ขนาดเล็ก แล้วค่อยๆขยายไปยังธุรกิจที่ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างกว้างขวาง 
เพยีงเทา่นก้ีารทำงานอยา่งปลอดภยักจ็ะมน่ัคงและยง่ัยนืไปทว่ัทกุภาคสว่น
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   เศรษฐศาสตร์ คือ การดูและการสังเกตการณ์ทรัพยากร โดยเป็น
ตวัชว่ยในการเลอืกตดัสนิใจ เพอ่ืนำมาใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการ
ของมนุษย์จากข้อมูลจากกองทุนเงินทดแทน ประเทศไทยมีแรงงาน 
38  ลา้ นคน (แรงงานในระบบประมาณ 10 ลา้ นคน) และจากอบุ ตัเิหตุ
ที่เกิดขึ้นกับแรงงานนั้น ส่งผลให้ภาครัฐต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ใช้
แรงงาน (เชน่ คา่รกัษาพยาบาล) คดิเปน็มลูคา่การสญูเสยี  4-5  แสนลา้น
ตอ่ปี หรอื 4% ของ  GDP ทต่ีอ้งจา่ยไปทำใหเ้หน็วา่การดำเนนิงานดา้น
อาชวี อนามยั และความปลอดภยั เปน็ กจิ กรรมของสถานประกอบกจิ การ
ที่สำคัญ ทั้งการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง รวมถึง
การดำเนนิการทจ่ีะทำใหส้ภาพแวดลอ้มมคีวามปลอดภยั ดงันน้ัจงึตอ้งมี
การตดัสนิใจวา่จะทำโครงการตา่งๆในดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
หรือไม่ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่จะคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน
ในโครงการหรือปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ซง่ึจะแตกตา่งจากภาครฐัทม่ีจีดุหมายหลกัคอื 
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของแรงงาน และคำนึงถึงปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์รองลงมา การจะทำให้นายจ้างเห็นความสำคัญของการ
ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะต้องทำให้นายจ้าง
เห็นว่า ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์  และผลประโยชน์ที่ลงทุนไปนั้นได้ใช้
ทรพัยากรจนเกดิประโยชนส์งูสดุและคมุ้คา่ หรอืเรยีกวา่ “Win Win Situation” 

   ในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จะต้องกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมที่จะสามารถทราบถึง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภยั ทง้ัในรปูธรรมคอืตวัเงนิ และ นามธรรมคอื
ทางดา้นจติใจ ซง่ึมกัจะเกดิขน้ึเมอ่ืดำเนนิการไประยะหนง่ึแลว้ 
ดังนั้นทำให้ “เศรษฐศาสตร์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย” 
เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยตัดสินใจ การคิดเป็นระบบ 
การเลอืกดำเนนิการโครงการใดกอ่นหรอืหลงั รวมทง้ัชว่ยในการ
ศึกษาต้นทุน จัดสรรทรัพยากร ประเมินความคุ้มค่าจากการ
ลงทุนด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย การวิเคราะห์ต้นทุน/
ผลประโยชน์ สำหรบัการนยิามคา่ใชจ้า่ย (Costs) และผลประโยชน์ 
(Benefits) จากการประเมนิคา่ของคา่ใชจ้า่ยและผลประโยชนน์น้ั
ขึ้นกับมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลลัพธ์  ทั้งนี้การดำเนินการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภยัจะมปีระสทิธภิาพไดน้อกจากจะสรา้งแรงจงูใจ
ในเชิงธุรกิจแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประสิทธิผล
ของการใชก้ฎหมายทจ่ีะชว่ยลดการเกดิอบุตัเิหตุ การเจบ็ปว่ย
ทเ่ีกดิจากการทำงานและการหยดุงานทจ่ีะเปน็ผลใหก้ระบวนการ
ผลิตอาจหยุดชะงัก  นอกจากนี้หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะ
ถกูลงโทษตามทก่ีฎหมายกำหนด ซง่ึนายจา้งจะเสยีผลประโยชน์
และทำใหไ้มเ่กดิความคมุ้คา่ 
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   การพัฒนาแรงงานด้วยเศรษฐศาสตร์นั้นนอกจากจะทำให้เป็นตาม
เป้าหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะทำให้ลูกจ้างทุกคน
ในสถานประกอบกจิการมสีขุภาพอนามยัทง้ักายและจติใจทส่ีมบรูณ์ ไมเ่กดิโรค
จากการทำงานแล้ว สิ่งที่จะประจักษ์ให้เห็นเป็นหลักฐานอีกคือยังสามารถ
ลดการสญูเสยีทจ่ีะเกดิขน้ึตา่งๆ เชน่ ลดการสญูเสยี เพม่ิผลผลติในการทำงาน 
ผลตอบแทนสว่นบคุคล ผลตอบแทนของสถานประกอบกจิการ ผลตอบแทน
ทางสงัคมเปน็ตน้ 

แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงาน
แบ่งออกได้เป็น 2 หัวข้อ 
  1 การศึกษาภาพรวมของการสูญเสียของเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากการ
     จ่ายเงินประกันทดแทน ที่นายจ้าง และรัฐบาลต้องจ่าย ซึ่งเมื่อเกิด
     ความสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่ จะสามารถนำมาเป็น
     ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการลงทุนด้านความปลอดภัยได้
  2 เก็บข้อมูลเป็นหลักฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับใช้ในการศึกษา
     และหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
     ความปลอดภัยได้ต่อไป

   จะต้องมีการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร โดยมีกรณีศึกษา
หรอืดำเนนิกจิกรรมทเ่ีปน็รปูธรรม ทแ่ีสดงใหเ้หน็ปญัหา มแีนวทางในการปอ้งกนั
และสง่เสรมิในดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ทจ่ีะนำไปใชใ้นการปลกูฝงั
ความตระหนักในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยได้และจะสามารถนำไป
ปฏบิตัไิดโ้ดยทว่ักนัเพอ่ืใหเ้กดิเปน็วฒันธรรมขององคก์ร

ความเชื่อมโยงสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ซึ่งการตระหนักในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยพื้นฐานนั้น
ประกอบไปด้วย 
  1 การตระหนักถึงสิทธิความปลอดภัยที่แต่ละบุคคลควรจะได้รับ 
  2 การตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำงาน
  3 การตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลเพื่อนร่วมงานให้ปลอดภัย
     จากการทำงาน

   ในการลงทนุ ดา้ นอาชวี อนามยั และความปลอดภยั สามารถสรา้ ง
แรงจูงใจในเชิงธุรกิจโดยการใช้เศรษฐศาสตร์เข้าช่วยในการตัดสินใจ
ในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อที่จะใช้
ทรพัยากรทม่ีใีหเ้กดิประโยชนแ์ละคมุ้คา่ทส่ีดุ ซง่ึจะแสดงผลประโยชน์
ออกมาเป็นหลักฐานให้นายจ้างใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการ
ดำเนินการโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งเป็นการ
พัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานโดยอาศัย
หลกัเศรษฐศาสาตร์ ทำใหท้ง้ันายจา้งและลกูจา้งไดผ้ลประโยชนด์ว้ยกนั
ทงั้ สองฝา่ ย รวมทงั้ การปฏบิ ตัติามกฎหมายเพอื่ ใหก้ ารดำเนนิ การดา้ น
อาชวีอนามยัมปีระสทิธภิาพมากขน้ึ
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       สสปท. ไดม้กีารสนบัสนนุภาคเีครอืขา่ยของเจา้หนา้ทค่ีวามปลอดภยัในการทำงาน 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
สมาคมความปลอดภยั ชมรมความปลอดภยัในการทำงาน รวมทง้ัในสว่นของภาครฐั 
เอกชน และสถานประกอบกจิการในแตล่ะภมูภิาค โดยทาง สสปท. ไดม้คีวามรว่มมอืกบั
ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยฯ ในส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรม
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน เชน่ การจดัฝกึอบรม 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม จัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน
เดยีวกนั สง่เสรมิโดยการใชก้ลยทุธต์า่งๆ เพอ่ืเปน็ทางเลอืกของสถานประกอบกจิการ
ในภมูภิาค

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอ้มในการทำงาน (อสถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน (องคก์ารมหาชน) ไดจ้ดัประชมุ
สัมมนา “การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาภาคีเครือข่ายของ สสปท.” 
จำนวน 5 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข็มแข็ง
ให้กับองค์กรเครือข่ายในระดับจังหวัด อีกทั้งสามารถบูรณาการ
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัย และแลกเปลี่ยน
องคค์วามรปู้ระสบการณท์ำงานงคก์ารมหาชน) ไดจ้ดัประชมุสมัมนา 
“การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาภาคีเครือข่ายของ  สสปท.” จำนวน 
5 รนุ่ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พอ่ืเปน็การสรา้งความเขม็แขง็ใหก้บัองคก์ร
เครือข่ายในระดับจังหวัด อีกทั้งสามารถบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณท์ำงาน

        การพฒันาเครอืขา่ยในสว่นภมูภิาค ทาง สสปท. ไดม้กีารจดัตง้ัศนูยบ์รกิารในภาคใต้ 
จ.สงขลา เปดิ ใหบ้ รกิ ารงานดา้ นวชิ าการ การใหค้ ำปรกึ ษาและการปฏบิ ตังิานรว่ มกนั กบั
หนว่ ยงานทเี่ กยี่ วขอ้ งในภมู ภิาค เพอื่ ใหส้ อดคลอ้ งกบั ภารกจิ ของสถาบนั ฯ ซงึ่ ผลจากการ
รวมกลมุ่ ของเครอื ขา่ ยดา้ นความปลอดภยั  ใหม้ กีารดำเนนิ ไปอยา่ งตอ่ เนอื่ งในเชงิ ปอ้ งกนั  
และการแสดงความคิดเห็นแนวทางการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล

75  ������� ����������� ����������� �������������������������

15



à¤Ã×Í¢èÒÂÀÒ¤ãµé 
������ 21-22 ��.�. 2560  � ��������������� ����������� �.�����

76  ������� ����������� ����������� �������������������������



à¤Ã×Í¢èÒÂÀÒ¤µÐÇÑ¹µ¡ 
������ 25-26 �.�. 2561  � ������ � ���� �.�������

77  ������� ����������� ����������� �������������������������



à¤Ã×Í¢èÒÂÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 

������ 2-3 �.�. 2561  � ����������� �.�������

78  ������� ����������� ����������� �������������������������



à¤Ã×Í¢èÒÂÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡ 
������ 16-17 �.�. 2561  � ��������� ���� �.������

79  ������� ����������� ����������� �������������������������



à¤Ã×Í¢èÒÂÀÒ¤àË¹×Í 
������ 29-30 �.�. 2561  � ����������������������� �.���������

80 ������� ����������� ����������� �������������������������





16

82 ������� ����������� ����������� �������������������������
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������������������� ��������  2561

     ������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ��� 10 ������� ��� ����������� ��������������� ���� 
� ���������  2561 ����� ����� ���� � 10 ������� 2461 �������������� ���� �������� ���� ��� ������ ���� ����� ������� Safety �

�Thailand � ������������ ��� ��������� ���������� (��� �������� ���) ��������

        พลตำรวจเอก อดลุย์ แสงสงิแกว้ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน กลา่ววา่ คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบใหว้นัท ี่ 10 พฤษภาคมของทกุปี 
เปน็วนัความปลอดภยัในการทำงานแหง่ชาติ ทง้ันเ้ีพอ่ืใหท้กุฝา่ยทเ่ีกย่ีวขอ้งไดร้ำลกึถงึเหตโุศกนาฏกรรมเพลงิไหมโ้รงงานผลติตกุ๊ตาเคเดอร์ 
จงั หวดั นครปฐม เมอื่ วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2536 และตระหนกั ถงึ ความสำคญั ของความปลอดภยั และอาชวี อนามยั ในการทำงาน รวมทงั้
เปน็แรงผลกัดนัใหท้กุภาคสว่นทเ่ีกย่ีวขอ้ง ไดร้ว่มมอืกนัดำเนนิงานดา้นความปลอดภยัในการทำงานใหม้ปีระสทิธภิาพยง่ิขน้ึ เพอ่ืใหผ้ใู้ชแ้รงงาน
ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและมีสุขภาพอนามัยดี   สำหรับการจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 
ประจำปี 2561 จดัขน้ึเพอ่ืแสดงเจตนารมณท์ม่ีงุ่มน่ัของภาครฐัในการทจ่ีะดแูลแรงงานใหม้คีวามปลอดภยัและสขุภาพอนามยัทดี่ี และแสดงใหเ้หน็
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเป็นพลัง ขับเคลื่อน Safety Thailand  ร่วมกับกระทรวงแรงงานตามแนวทางประชารัฐ 
เพอ่ืใหค้วามปลอดภยัในการทำงานเกดิเปน็วฒันธรรมความปลอดภยั เพอ่ืใหค้นไทยมคีวามมน่ัคงและปลอดภยัอยา่งแทจ้รงิ
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       โดยนายกรฐัมนตรี กลา่ววา่ "วนันย้ีนิดทีไ่ีดม้าพบปะกบัพน่ีอ้งแรงงาน 
รฐับาลมคีวามมงุ่มน่ัจรงิจงัและจรงิใจในการแกไ้ขปญัหาใหก้บัคนทกุระดบั 
ทุกคนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทุกคนมีความเป็นคนเท่ากัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังวันนี้เพื่อทำให้ลูกหลานอยู่ได้ 
องค์กรอยู่ได้ และประเทศชาติอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ไม่มีความขัดแย้ง
กนัขน้ึในสงัคมและในหมคู่ณะของพน่ีอ้งแรงงานดว้ยกนัเอง รฐับาลเดนิหนา้
พฒันาประเทศอยตู่ลอดเวลาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยทำงาน
คู่ขนานกันไป ซึ่งทั้ง 3  ฝ่าย คือ รัฐบาล ผู้ประกอบการ และแรงงาน 
โดยรัฐบาลจะส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ  มีความปลอดภัยในการทำงาน 
ใหก้ารคมุ้ครองทางสงัคม ผปู้ระกอบการจะตอ้งชว่ยกนัผลติแรงงานทม่ีฝีมีอื 
ขณะเดยี วกนั แรงงานจะตอ้ งพฒั นายกระดบั ฝมี อื ตวั เองไปดว้ ย เพอื่ ใหไ้ ด้
คา่แรงทส่ีงูขน้ึ รฐับาลยงัไดใ้หค้วามสำคญักบัแผนแมบ่ทพฒันาแรงงานไทย
ในระยะ 5 ปี เพอ่ืใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 
ฉบบัที่ 12 ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี และการปฏริปูประเทศโดยนำเรอ่ืงของ
แรงงานเขา้ ไปพฒั นาดว้ ยเชน่ กนั  ซงึ่ การปฏริ ปูจำเปน็ ตอ้ งทำไปพรอ้ มกนั
ทงั้ หมด เชน่  คณุ ภาพชวี ติความเปน็ อยู่ กฎหมาย การคมุ้ ครองทางสงั คม 
เป็นต้น" พล.อ.ประยุทธ์ฯ ยังได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ (EEC) ของรฐับาล จะชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทนุ
และการจา้งงานโดยเฉพาะแรงงานไทยเพอ่ืใหค้นไทยมงีานทำมากขน้ึอกีดว้ย
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    พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแกว้ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน กลา่ววา่ 
ขอ้เรยีกรอ้งวนัแรงงานแหง่ชาติ 3 ปทีผ่ีา่นมา มปีระมาณ 11 ขอ้ ไดด้ำเนนิการ
แลว้เสรจ็หลายประการ อาทิ การแกไ้ข พ.ร.บ.คมุ้ครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 
118/1 การพฒันากฎหมายรฐัวสิาหกจิ การตรากฎหมายเกย่ีวกบัการจดัตง้ั
ในการชว่ ยเหลอื ลกู จา้ งอยา่ งครอบคลมุ  การยกเวน้ การเกบ็ ภาษเี งนิ ไดจ้ าก
คา่ชดเชยในสว่นทไ่ีมเ่กนิ 300,000 บาท การปรบัอตัราคา่จา้งขน้ัตำ่ซง่ึเพม่ิ
สงูสดุในรอบ 3 ปี เฉลย่ีรอ้ยละ 5 ในอตัรา  5-22 บาท ทม่ีผีลบงัคบัใชต้ง้ัแต่ 
1 เม.ย.ทผ่ีา่นมา การกำหนดบทลงโทษทน่ีายจา้งไมป่ฏบิตัติามมาตรา 11/1 
การสนบัสนนุงบประมาณศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ปฐมวยั รวมทง้ัการจดัสวสัดกิาร
จา่ยเบย้ียงัชพีผสู้งูอายแุบบบำนาญเปน็รายเดอืนตลาดชพี เปน็ตน้ สว่นขอ้เรยีกรอ้ง
อน่ืๆทอ่ียรู่ะหวา่งดำเนนิการนน้ั กระทรวงแรงงานไดม้อบหมายใหห้นว่ยงาน
ทเ่ีกย่ีวขอ้งไปศกึษาแนวทางความเปน็ไปไดแ้ละทบทวนปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายตอ่ไป

   สำหรบักจิกรรมวนัแรงงานในชว่งเชา้ทผ่ีา่นมา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานไดเ้ปน็ประธานในพธิสีงฆท์ำบญุถวายภตัตาหารเชา้ 
ณ ปะรำพธิบีรเิวณราชตฤณมยัสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ ์ (สนามมา้นางเลง้ิ) จากนน้ัรฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน นำคณะผบู้รหิาร 
ขา้ราชการ เจา้หนา้ทก่ีระทรวงแรงงาน และผใู้ชแ้รงงานเคลอ่ืนรว้ิขบวนเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยหู่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู 
รว้ิขบวนของกระทรวงแรงงาน และรว้ิขบวนของผใู้ชแ้รงงาน จำนวน 17 องคก์ร ไปยงับรเิวณลานคนเมอืง ศาลาวา่การกรงุเทพมหานคร โดยมี
กจิกรรมวนัแรงงานแหง่ชาตทิน่ีา่สนใจ อาทิ การใหค้วามรดู้า้นกฎหมายแรงงาน บธูนทิรรศการ เลน่เกมตอบปญัหาชงิรางวลั พรอ้มการแสดงคอนเสริต์
จากศลิปนิแกรมมี่ โกลด์ จนถงึเวลา 22.00 น.อกีดว้ย
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��� Chula Safety 2018

    เมอ่ืวนัที่ 14 สงิหาคม 2561 นางจฑุาพนติ บญุดกีลุ รองผอู้ำนวยการ
สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 
รว่มเปน็เกยีรตใินงาน Chula Safety 2018 : ชาวจฬุาฯ อนุ่ใจ สรา้งสงัคม
ปลอดภยัใกลต้วั จดัขน้ึโดยศนูยค์วามปลอดภยังานชวีอนามยัและสง่ิแวดลอ้ม 
จฬุาฯ ระหวา่งวนัที่ 14-15 สงิหาคม 2561 ณ ศาลาพระเกย้ีว สสปท.ไดร้ว่ม
จัดนิทรรศการ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมความรู้แฝงความสนุกสนาน อาทิ 
กจิกรรมเสวนา หอ้งนทิรรศการ ลานกจิกรรม ฐานความรดู้า้นความปลอดภยั 
หอ้งจำลองการประเมนิความเสย่ีง เรยีนรกู้ารชว่ยชวีติและการปฐมพยาบาล
เบอ้ืงตน้ การประกวดภาพถา่ยความปลอดภยัในการทำงาน Safety in CU 
ผลงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของหนว่ยงานในจฬุาฯ และกจิกรรม
เกมสแ์ฝงความรดู้า้นความปลอดภยั พรอ้มของรางวลัมากมาย
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    พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแกว้ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน เปน็ประธาน
ในพธิลีงนามความรว่มมอืโครงการสง่เสรมิการจดัทำระบบมาตรฐานความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงานสำหรบัสถานประกอบกจิการขนาดกลาง
และขนาดเลก็ (Safety Standard for SMEs : SSS) วนัที่ 9 มนีาคม 2561  ณ โรงแรม
เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว โดยกลา่ววา่ โครงการ 3S หรอื 
Safety Standard for SMEs : SSS เปน็สญัญาณทด่ีทีท่ีกุภาคสว่นไดต้ระหนกัถงึความสำคญั
ของความปลอดภยัในสถานประกอบกจิการทง้ัสถานประกอบการขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ 
โดยสถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน (สสปท.) 
พรอ้มใหค้ำปรกึษา จดัทำระบบมาตรฐานความปลอดภยั และนำองคค์วามรู้ พรอ้มเจา้หนา้ที่
ในสงักดัเขา้ตรวจสอบประเมนิผลสภาพแวดลอ้มในสถานประกอบกจิการอยา่งเปน็ระบบ
มากกวา่ 70 แหง่ โดยมภีาครฐั ภาคเอกชนจากบรษิทัชน้ันำเขา้รว่มเปน็พนัธมติรใหก้าร
สนบัสนนุและบรูณาการกจิรรม เพอ่ืรว่มกนัปรบัปรงุใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานความปลอดภยั
ตามที่ สสปท.กำหนด ซง่ึจะสง่ผลดตีอ่การพฒันาประเทศสไู่ทยแลนด์ 4.0 ควบคไู่ปกบั
ความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มทด่ีี เพอ่ืความมน่ัคงมง่ัคง่ั ยง่ัยนื ตามนโยบายประชารฐั
ของรฐับาล
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       นายสพุฒันพงษ์ พนัธม์เีชาว์ ประธานเจา้หนา้ทบ่ีรหิาร และกรรมการผจู้ดัการใหญ่ 
บรษิทั พทีทีี โกลบอล เคมคิอล จำกดั (มหาชน) กลา่ววา่ PTTGC มเีปา้หมาย
ยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใหก้บัลกูคา้กลมุ่พลาสตกิ ไปสกู่ารพฒันา
คณุภาพของผลติภณัฑ์ นอกจากนี้ ยงัพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุโครงการเพอ่ืสง่เสรมิ
การจดัทำระบบมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน
ใหก้บัสถานประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ หรอื SMEs ในประเภท
กลมุ่อตุสาหกรรมพลาสตกิและเคมภีณัฑใ์หม้รีะบบทเ่ีปน็มาตรฐาน ซง่ึจะทำใหเ้กดิ
การพฒันาแรงงานใหม้คีณุภาพเทยีบเทา่ระดบัสากล ซง่ึความรว่มมอืในครง้ันถ้ีอืเปน็
กา้วสำคญัในการพฒันาคณุภาพสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ใหไ้ด้
มาตรฐาน นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศใหแ้ขง็แกรง่ยง่ัยนืตอ่ไป
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