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ค าน า 

 

 การจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม เป็นการก าหนดขึน้โดยรฐับาล
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ และใหส้ถานประกอบกจิการ
ทีน่ายจา้งมกีารด าเนินธุรกจิดว้ยการท างานกบัเครือ่งจกัร เครือ่งมอื อุปกรณ์และเทคโนโลย ีและ
ลูกจา้งที่ต้องปฏบิตัเิกี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในสถานประกอบการ ซึ่งการ
ออกพระราชบัญญัติความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของแรงงานที่ต้องได้รบัความคุ้มครองในด้านการท างานใน
สถานประกอบการ ดงันัน้ เอกสารประกอบค าสอนรายวชิา การจดัการความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม เป็นรายวิชาที่ก าหนดไว้ในการเรียนการสอนระดับ
ปรญิญาตรหีลกัสูตรบรหิารธุรกิจ สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี รายวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
ได้มกีารก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการเรยีนการสอนโดยมเีนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกบัความปลอดภยั และอาชวีอนามยั การบรหิารจดัการความปลอดภยั และอาชวีอนามยัใน
การท างาน การสอบสวน และวิเคราะห์อุบตัิเหตุ สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างาน การบรหิารกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน วศิวกรรมความปลอดภยัเบือ้งต้น การจดัการความเสีย่งดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน องคก์ารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ระบบ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหก้ารจดัการ
เรยีนสอนเป็นไปมาตรฐานกรอบประกนัคุณภาพการศกึษาและประสทิธภิาพของการเรยีนการ
สอนเนื้อหารายวชิาในแต่ละบทจงึมคีวามครอบคลุมถงึประโยชน์ต่อนักศกึษา นายจา้ง ลูกจา้ง  
ทีจ่ะน ามาประกอบการเรยีนรู ้ทัง้เนื้อหา ทฤษฎ ีหลกัการ ขอ้ก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั
การจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท างาน  
 ขา้พเจา้หวงัว่าเอกสารประกอบค าสอน วชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิง่แวดล้อม จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ หากเอกสารค าสอนนี้มขี้อผดิพลาดบกพร่องสิง่ใด
ผูจ้ดัท าขอน้อมรบั และจะน าไปปรบัปรงุต่อไป  
     

 

 

        สุรชันี  เคนสุโพธิ ์
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รหสัวิชา HR 11204 

 

ช่ือรายวิชา การจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม    3(2-2-5)
       

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึก ษ า โ ค ร ง ส ร้า ง ก า ร บ ริห า ร จัด ก า ร ห น่ ว ย ง า น ค ว า ม ป ล อ ด ภัย ใ น โ ร ง ง า น                 
และสภาพแวดล้อมของการท างานภายในอุตสาหกรรมการผลติและบรกิาร การจดัการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดล้อมในการท างาน มาตรการป้องกนัภยั บทบาท หน้าที ่  
และความรบัผดิชอบของเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในโรงงานตามกฎหมายก าหนด ความส าคญั
ของอุบตัเิหตุ การประเมนิความเสี่ยง การรายงานและสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน    
การจดัท าตวัอย่างแผนการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมประจ าปีของ
โรงงานอุตสาหกรรม 

 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 1. เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ และเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการหน่วยงาน
ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มของการท างานภายในอุตสาหกรรมการผลติและบรกิาร การ
จดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

 2. เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู ้และเขา้ใจถึงมาตรการป้องกนัภยั บทบาท หน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในโรงงานตามกฎหมาย และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

  3. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้และเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์รดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั        
และสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

  4. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้และเขา้ใจถงึการเกดิอุบตัเิหตุ การประเมนิความเสีย่ง การ
รายงานและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน และการจดัท าแผนการจดัการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มประจ าปีของโรงงานอุตสาหกรรมรวมทัง้การศกึษาดูงาน
เกีย่วกบัความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 



(3) 

 

เน้ือหา 

 

บทที ่1  ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัความปลอดภยั และอาชวีอนามยั  4 ชัว่โมง 

 แนวคดิ ความเป็นมา เกีย่วกบัความปลอดภยั และ อาชวีอนามยั 

 ความหมาย และความส าคญัของความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

 วตัถุประสงค ์และประโยชน์ของความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

 ขอบเขต และเป้าหมายของงานดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

 บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

 หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

 หน่วยงานดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยัระหว่างประเทศ 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

บทที ่2 การบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน  4 ชัว่โมง 

แนวคดิ ความหมาย ความส าคญั กระบวนการ หลกัการ และวตัถุประสงคข์อง 

การบรหิารจดัการ 

 หลกัการ และแนวคดิในการบรหิารจดัการงานความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

หลกัการบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 รปูแบบความปลอดภยัในองคก์าร 

  รปูแบบของผูน้ าดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการหน่วยงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

นโยบายในดา้นการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

  ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

  แผนงานและกจิกรรมในดา้นการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่3 การสอบสวน และวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ      4 ชัว่โมง 

 แนวคดิเกีย่วกบัการเกดิอุบตัเิหตุ 
ความหมาย และความส าคญัของอุบตัเิหตุ 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอุบตัเิหตุ 



(4) 

 

บทที ่3 การสอบสวน และวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ(ต่อ) 
การสอบสวนอุบตัเิหตุ 
ความส าคญั วตัถุประสงค ์และการสอบสวนอุบตัเิหตุ 
หลกัและวธิกีารสอบสวนอุบตัเิหตุ 
บนัทกึการรายงานการสอบสวนอุบตัเิหตุ 
การวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ 
แนวทางการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ 

การประเมนิค่าทางสถติขิองอุบตัเิหตุ 
ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องการการประเมนิค่าของอุบตัเิหตุ 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่4 สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน    4 ชัว่โมง 

 แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

 ความหมาย และความส าคญัของสุขภาพและความปลอดภยั 

 ระบบการคุม้ครองสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
สภาพและสาเหตุของสุขภาพและความไม่ปลอดภยัในการท างาน 

 อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในการท างานส่วนบุคคล  

 โรคทีเ่กดิจากการท างานทีม่ผีลต่อสุขภาพ 

 การเสรมิสรา้งสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่5 การบรหิารกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั  4 ชัว่โมง 

 และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  
การบรหิารกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน 

 ขอบเขตของการบงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม   
 ในการท างาน 



(5) 

 

บทที ่5 การบรหิารกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั(ต่อ) 
กองทุนเงนิทดแทน 

หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน  

 หน่วยงาน สมาคม และองคก์รอื่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่6 วศิวกรรมความปลอดภยัเบือ้งตน้     4 ชัว่โมง 

 แนวคดิของวศิวกรรมความปลอดภยั ความหมาย และความส าคญัของ 

 วศิวกรรมความปลอดภยั 

 ความหมาย ความส าคญั วตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการวางผงัโรงงาน 

 ประเภทของการวางผงัโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

 ปัจจยัในการวางผงัโรงงาน 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัการเกดิอคัคภียั  

 องคป์ระกอบของการเกดิอคัคภียั 

 หลกัการและแนวทางการระงบัอคัคภียั 

 ระบบและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในการระงบัอคัคภียั 

  ชนิดและประเภทของเครือ่งและอุปกรณ์ในการดบัเพลงิ 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่7  การจดัการความเสีย่งดา้นความปลอดภยัในการท างาน   4 ชัว่โมง 

 แนวคดิ ความหมายของการจดัการความเสีย่ง  
 กรอบของการจดัการความเสีย่ง 
 ขอ้ก าหนดและกระบวนการในการบรหิารความเสีย่ง 

 การรบัรูส้มัผสัความเสีย่ง 

การบ่งชีอ้นัตรายและการประเมนิความเสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง 

การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

 



(6) 

 

บทที ่7  การจดัการความเสีย่งดา้นความปลอดภยัในการท างาน (ต่อ) 
หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ และการพจิารณาตอบสนองต่อความเสีย่งอนัตราย
กระบวนการจดัการความเสีย่ง 

การบ าบดัความเสีย่ง การเฝ้าระวงั และการทบทวน 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่8 พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน     4 ชัว่โมง 

 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมมนุษย ์

 พืน้ฐานการเกดิพฤตกิรรมมนุษย ์

 ทฤษฎเีกีย่วขอ้งในการพฒันาพฤตกิรรมมนุษย์ 
 พฤตกิรรมมนุษยเ์พื่อความปลอดภยัในการท างาน 

รปูแบบผูน้ าดา้นความปลอดภยัและวฒันธรรม บรรยากาศในการท างาน 

 รปูแบบทมีงานความปลอดภยัในสถานประกอบการ  

 รปูแบบการท างานเป็นทมีทีม่ผีลต่อความปลอดภยัในการท างาน 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่9 กจิกรรม 5ส. เพื่อความปลอดภยัในการท างาน    4 ชัว่โมง 

แนวคดิและความหมายเกีย่วกบักจิกรรม 5ส.  
วตัถุประสงคข์องการท ากจิกรรม 5ส. 

 เป้าหมายองคก์ารในการจดัด าเนินงานกจิกรรม 5ส. 

 ความส าคญัของการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. 
ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. 

 ปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการท ากจิกรรม 5ส. 
 ขัน้ตอนการด าเนินการกจิกรรม 5ส. 
 องคป์ระกอบของกจิกรรม 5ส. 
 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 
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บทที ่10  องคก์ารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั    4 ชัว่โมง
 บทบาทของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 หน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 การจดัองคก์รความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 รปูแบบการจดัตัง้องคก์รความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน     

   การสื่อสารเพื่อความปลอดภยั 

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่11 ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั   4 ชัว่โมง 

 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการรบัรองระบบการบรหิารจดัการ- 

 อนุกรมมาตรฐาน มอก.18000  
 ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก.18001 

 ขัน้ตอนการจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (มอก.18001) 

 การประยกุตใ์ชม้าตรฐานมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากมาตรฐานมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยั                
 และความปลอดภยั 

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตาม ILO-OSH 2001  

 สรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 เอกสารอา้งองิ 

 

บทที ่12  ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม      4 ชัว่โมง 
 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการจดัการระบบสิง่แวดลอ้ม 

 ระบบ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

 อนุกรมมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14000 

 ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001 

 ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ฉบบั พ.ศ. 2547 

  กฎหมายเกี่ยวกบัการจดัการระบบสิง่แวดลอ้ม 

  สรปุ 
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บทที ่12  ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม(ต่อ) 
    แบบฝึกหดั 

   เอกสารอา้งองิ 

  

วิธีสอนและกิจกรรม 

  1. การบรรยายในชัน้เรยีน 

  2. ผูเ้รยีนน าเสนอกจิกรรมปฏบิตัจิรงิ (สถานการณ์จ าลอง) 
  3. แบ่งกลุ่มปฏบิตัแิละอภปิราย 

  4. การคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  5. วเิคราะหก์รณศีกึษา 

  6. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

 2. หนงัสอื/ต ารา 

 3. ภาพนิ่ง (power-point)  
 4. วดิทีศัน์ 

 

การวดัและประเมินผล 

 การวดัผล 

  1. ฝึกปฏบิตัจิรงิ (สถานการณ์จ าลอง)  20 คะแนน 

  2. แบบฝึกปฏบิตัแิละวเิคราะหก์รณศีกึษา  10 คะแนน  

  3. ทดสอบยอ่ย     10 คะแนน 

  4. สอบกลางภาค    30 คะแนน 

  5. สอบปลายภาค    30 คะแนน 
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 การประเมินผล 

   คะแนนระหว่าง ความหมายของผลการเรียน ระดบัคะแนน 

80 - 100 ดเียีย่ม A 

75 - 79 ดมีาก B+ 

70 - 74 ด ี B 

65 - 69 ดพีอใช ้ C+ 

60 - 64 พอใช ้ C 

55 - 59 ออ่น D+ 

50 - 54 ออ่นมาก D 

0 - 49 ไมผ่า่น F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 

หวัข้อเน้ือหา 

 1. แนวคดิเกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

2. ความเป็นมา ของงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  
3. ความหมาย และความส าคญัของความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 3. วตัถุประสงค ์และประโยชน์ของความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 4. เป้าหมาย และขอบเขตของงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 5. บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 6. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในประเทศไทย 

 7. หน่วยงานดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยัระหว่างประเทศ 

 8. สรปุ 

 9. แบบฝึกหดั 

 10. เอกสารอา้งองิ 
 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่เรยีนบทเรยีนนี้แลว้นกัศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิ ความเป็นมา พฒันาการ ความหมาย และความส าคญัของความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัได ้

 2. อธบิายถงึหลกัการ วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบ และประโยชน์ของความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยัได ้

 3. อธบิายถงึเป้าหมาย และขอบเขตงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัได ้

 4. บอกถงึหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน
ดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยัได ้

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 3. กรณศีกึษา/ใบงาน 

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทิศัน์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. แบบสงัเกต 

 5. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 1 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

 

 มนุษยเ์ราทุกคนเกดิมายอ่มตอ้งการความปลอดภยัทัง้ทางรา่งกาย จติใจ และสงัคม การ
ประกอบอาชพีของมนุษยท์ุกอาชพี ทุกระดบัต าแหน่งงาน บุคคลส่วนใหญ่จะประกอบอาชพีใน
ลกัษณะกจิกรรมมากมายจากทีง่า่ย ๆ  ไปจนถงึกจิกรรมทีย่ากล าบาก ซบัซอ้นหลายขัน้ตอน ซึง่
โดยเฉลี่ยจะท างานในสถานที่ท างานมากกว่าการปฏบิตักิิจกรรมอื่น ๆ ในแต่ละวนัอย่างน้อย
แปดชัว่โมงต่อวนั โอกาสในการที่จะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ และ
ชวีภาพ ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามมากน้อยไม่เท่ากนั ซึง่อาจเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการเกดิความไม่
ปลอดภยัทัง้อุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วยอนัเกดิจากการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมอื เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท างาน ระบบไฟฟ้า การขนส่ง หรอืขนถ่ายสนิค้า  แสงสว่าง เสยีงดงั ความ
ร้อน ความเยน็ ฝุ่ นละออง  กลิ่น ส ีสารเคม ีรงัส ีโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการท างาน ตลอดจน
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า เป็นต้น 
สภาพแวดล้อมในการท างานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท าให้เกดิผลกระทบต่อสุขภาพ อนามยัของผู้
ประกอบอาชพีทัง้สิน้ ซึง่หลายอุตสาหกรรมการผลติทัง้อุตสาหกรรมหนัก ไปจนถงึอุตสาหกรรม
เบา ทีม่รีะบบเครือ่งจกัรกลในการผลติสนิคา้และบรกิารย่อมอาจก่อใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั ทัง้
ดา้นเครือ่งจกัร และสุขภาพอนามยัทัง้สิน้  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถาน
ประกอบการหากไม่จดัระบบการป้องกนัใหถู้กต้องตามมาตรฐาน และไม่ตระหนักถงึผลกระทบ
เกีย่วกบัอนัตรายจากการท างานที่จะเกดิต่อชวีติของบุคลากรในหน่วยงาน และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ที่จะเกดิขึ้น ก็จะท าให้เกดิความเสยีหาย  ดังจะเห็นได้จากตวัอย่าง โรงงานผลติและประกอบ
ชิ้นส่วนอเิลค็ทรอนิคส์ ซึ่งมผีลกระทบอย่างชดัเจนที่มลีูกจา้งในโรงงานที่มลีูกจา้งไม่ได้รบัการ
อบรมเกี่ยวกับเครื่องจกัร เครื่องมอืในการท างานที่ถูกต้อง ประกอบกับเครื่องจกัรไม่มกีาร
ควบคุมจากผู้ที่มคีวามรู้โดยตรง และเครื่องจกัรมอุีปกรณ์ป้องกันที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ความปลอดภยั ท าให้มคีวามเสี่ยงที่จะเกดิอุบตัเิหตุได้ เช่น เครื่องจกัรหนีบ หมุน ตดั และทบั 
ท าใหไ้ดร้บับาดเจบ็สูญเสยีอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย ไดแ้ก่ นิ้ว แขน ขา เทา้ และดวงตา เป็น
ต้น ยงัมอีกีกรณีของโรงงานผลติหลอดไฟครสิต์มาสซึ่งใชเ้มด็พลาสตกิหลอมในการผลติขึน้รูป
พลาสตกิเป็นการต์ูนต่าง ๆ จะมกีลิน่สเีม็ดพลาสตกิเมื่อลูกจา้งสูดดมเขา้ไปมากจะท าให้เยื่อบุ
จมูกอกัเสบ กลายเป็นโรคภูมแิพ้ ประกอบกบัมฝีุ่ นละอองฟุ้งกระจายท าให้พนักงานไอคอแห้ง
ระคายเคืองมีผลถึงปอดมีปัญหา รวมทัง้สารตะกัว่ที่เกิดขึ้นในกรณีที่มกีารเชื่อมแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิคส์ ถึงแม้ว่าปัจจุบนัได้มกีฎหมายในการควบคุมตัง้แต่ผู้ผลติวสัดุอุปกรณ์ต้นทาง
เกี่ยวกบัการหา้มใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อมนุษยก์ต็ามเมื่อระยะ เวลาไม่นานอาการกร็ุนแรง
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มากขึน้ หากยงัมกีารกระท าในลกัษณะดงักล่าวซึ่งถือว่าเป็นโรคอนัเนื่องมาจากการท างานที่
เรือ้รงัจนไม่สามารถรกัษาได้อาจถงึแก่ชวีติได้ในที่สุด ระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวี-

อนามยัในโรงหรอืสถานปะกอบการไม่เพยีงแต่จดัเตรยีมอุปกรณ์ เครื่องจกัร เครื่องมอื หรอื
สภาพแวดล้อมให้พนักงานเท่านัน้ แต่จะต้องใหก้ารอบรมพฒันาปรบัเปลีย่นทศันคตใิหม้คีวาม
ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัอนัตรายทีจ่ะเกดิในการท างานดว้ย 

 

แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 

การจดัสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชวีอนามยัในการท างาน ผูบ้รหิารระดบัสูง
ต้องให้ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ โดยมกีารก าหนดนโยบาย ผู้รบัผดิชอบอย่างชดัเจน เพื่อให้
ผูบ้รหิารทุกระดบั หวัหน้างาน และพนักงานแต่ละแผนก แต่ละฝ่ายไดม้แีนวทางปฏบิตัริ่วมกนั
ใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ใหเ้กดิสุขภาพแขง็แรง และอนามยัทีด่ใีนการท างาน
ให้สามารถสร้างผลผลติที่ได้คุณภาพต่อองค์การ  โดยเริม่ตัง้แต่ระดบัผู้อ านวยการ ผู้จดัการ  
และ หวัหน้างาน ให้มหีน้าที่ก ากับ ดูแล ด าเนินการวางแผน จดัหน่วยงาน ก าหนดบทบาท
หน้าที่ความรบัผดิชอบให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ลูกจา้งหรอืพนักงานมสี่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเหน็ผ่านตวัแทนลกูจา้ง รวมทัง้การสื่อสารใหก้บัลกูจา้งทุกคนไดเ้ขา้ใจ เพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของทัง้ลูกจ้าง
ผูป้ฏบิตังิานและฝ่ายบรหิาร ใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของกฎหมายในการ
ท างานของสถานประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และมีการด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง  หากสถาน
ประกอบการมรีะบบความปลอดภยั และอาชวีอนามยัที่ด ีแสดงให้เหน็ถงึลกัษณะของงานมผีล
ต่อสุขภาพ รา่งกาย และจติใจของผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะสรา้งขวญัก าลงัใจ ในทางตรงกนัขา้ม สุขภาพ 
ร่างกาย และจติใจของลูกจา้งผูป้ฏบิตังิานกม็ผีลต่อการท างานเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ ผูท้ีม่สีุขภาพ 
ร่างกาย และจติใจที่สมบูรณ์ย่อมสามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากกว่าผู้ที่สุขภาพ
รา่งกายทีอ่่อนแอ  

ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตาม มาตรา 6 ใหน้ายจา้งมหีน้าทีจ่ดัและดูแลสถานประกอบกจิการและ
ลูกจ้างให้มีสภาพการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลกัษณะ รวมทัง้ส่งเสรมิสนบัสนุน การปฏบิตังิานของลกูจา้งมใิหลู้กจา้งไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ 
ร่างกาย จติใจ และสุขภาพอนามยั ให้ลูกจ้างมหีน้าที่ให้ความร่วมมอืกับนายจ้างในการ     
ด าเนินการและส่งเสรมิดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ   แนวคิดของงานด้านความ
ปลอดภยั และ อาชวีอนามยัจงึมลีกัษณะต่าง ๆ ดงันี้ 
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1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานปราศจากอุบัติเหตุอันตราย บาดเจ็บ และเจ็บป่วย       
อนัเนื่องจากการท างาน ด้วยการจดัระบบการจดัการความปลอดภยั และอาชวีอนามยัในการ
ท างานทีเ่ป็นระบบตามมาตรฐานความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

2. ระบบมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็น
สิ่งที่ช่วยให้องค์การสามารถลดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างานของ
บุคลากรในองค์การ และเกิดความปลอดภยัเชงิระบบน าไปสู่การจดัการความเสี่ยงในการเกิด
อุบตัเิหตุ รวมทัง้สามารถท าให้องคก์ารได้มรีะบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีไ่ดม้าตรฐานสากลเป็นทีย่อมรบัขององคก์ารภายนอกได้ 

3. การให้ความส าคัญกับคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นทรัพยากรอัน
ก่อให้เกดิมลูค่าทีม่คีวามส าคญัที่สุดทางการบรหิารองค์การในด้านการบรหิารจดัการดา้นความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยัของพนกังาน จงึตอ้งมกีารจดัระบบการจดัการความปลอดภยั และอาชวีอ
นามยัในการท างานเพื่อใหพ้นกังานมสีุขภาพทีด่เีพื่อสรา้งมลูค่าในการเพิม่ผลผลติใหก้บัองคก์าร 

4. ให้เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนา-
มยัในการท างาน และให้เป็นไปข้อตกลงขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์การ
อนามยัโลก รวมทัง้ท าใหเ้กดิหลกัความเป็นธรรมและมนุษยธรรม 

5. เป็นความรบัผิดชอบของนายจ้างหรอืฝ่ายจดัการของสถานประกอบการที่ต้องมี
ด าเนินธุรกจิภายใต้ความมคีุณธรรม จรยิธรรมต่อเพื่อนมนุษยแ์ละเหน็ถงึความเป็นมนุษยชาต ิ
และใหเ้ป็นทีย่อมรบัอยา่งสากล 

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็นสิง่ทีน่ายจา้งต้องตระหนักถงึคุณค่าของทรพัยากร-

มนุษย ์ผู้มสีุขภาพอนามยัที่แขง็แรง ปราศจากการบาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วย ย่อมเป็นความโชคดี
ของผู้ปฏบิตัิงานและรวมถึงการสะท้อนถึงการบรหิารจดัการองค์การโดยองค์รวมที่สามารถ
ด าเนินงานไดด้ว้ยความราบรื่น และเป็นทีย่อมรบัของบุคคลภายนอกได้ 

 

ความเป็นมาของงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
 

 งานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัมพีฒันาการมาเป็นล าดบั
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับตัง้แต่ ยุคก่อนการปฏวิตัิอุตสาหกรรม ในขณะนัน้ไม่ค่อยมี
เครื่องจกัรกลที่ทนัสมยั และกระบวนการผลติไม่ซบัซอ้น รวมทัง้การใช้สารเคมอีนัตรายต่าง ๆ  
ก็ยงัมไีม่มากนัก การผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แรงงานคนในครวัเรอืนมากกว่าจงึท าให้การ
บาดเจบ็พกิารหรอืการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงนัก แต่ในปัจจุบนัมกีารน าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลติและบรกิาร พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ดว้ยรปูแบบการผลติทีใ่หม่ ๆ 
มีการสร้าง ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลที่สามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มี



6 

 

ประสิทธิภาพสูงมาก ท าให้งานความปลอดภัยและอาชีวอนามยัมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะกล่าวถึงความเป็นมาของงานความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีม่พีฒันาการมาเรื่อย ๆ ทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจบุนั World Health Organization Geneva. (1998) ดงันี้  

1. ความเป็นมาของงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในต่างประเทศ 

                 แรกเริม่ในงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในต่างประเทศนัน้เริม่ขึน้มานาน
นบัเป็นศตวรรษแลว้ ในยคุก่อนการปฏวิตัอุิตสาหกรรมใน ค.ศ.1800 นัน้ การเกดิอนัตราย ต่าง ๆ 
จากการท างานของคนงานมน้ีอย เนื่องจากการประกอบอาชพีการท างานจะมลีกัษณะงานที่
อาศยัทรพัยากรธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่ เช่น เกษตรกรรม เลีย้งสตัว ์และงานด้านอุตสาหกรรม
การผลิตยังมีน้อยที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะการท างาน 
กระบวนการผลติ อุปกรณ์ เครือ่งมอื ทีใ่ชใ้นการผลติไมซ่บัซอ้นมากนกั ส่วนงานในอุตสาหกรรม
หนักที่มอีนัตราย เช่น เหมอืงแร่ กจ็ะใช้แรงงานจ าพวกทาสและนักโทษ จงึท าให้นายจา้งไม่ได้
สนใจเกี่ยวกบัเรื่องการดูแลความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างานของคนงาน ถงึจะ
ไดร้บับาดเจบ็และเจบ็ป่วย กถ็อืว่าเป็นการลงโทษแรงงาน ในขณะนัน้ เนื่องจากการบรกิารทาง
แพทยแ์ละการรกัษาพยาบาลในสมยันัน้ยงัไม่มคีวามเจรญิ ท าใหก้ารบาดเจบ็ และเจบ็ป่วยดว้ย
โรคจากการท างานต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรง หากแต่ไม่ได้รบัการวนิิ จฉัยและรกัษาอย่าง
ถูกต้อง จะน าไปสู่การเจบ็ป่วยที่เรือ้รงัและรุนแรงยิง่ขึน้ จะเหน็ ในระยะต่อมาภายหลงัไดม้กีาร
ปฏวิตัิอุตสาหกรรม จงึมกีารพฒันางานทางด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมาเรื่อยเป็น
ล าดบั โดยมคีวามเป็นมาส าคญัโดยสงัเขป ดงันี้ 
 1.1 ประเทศองักฤษ  
 งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในยุคก่อนการปฏวิตัอุิตสาหกรรมองักฤษเป็น
ผูน้ าในการปฏวิตัเิกษตรกรรม (Agricultural Revolution) โดยน าความรูท้าง วทิยาศาสตรม์า
ปรบัปรงุการเกษตรใหพ้ฒันาขึน้ โดยในครสิตศ์ตวรรษที ่16 ประมาณ  
ก่อนครสิตศกัราช จะเหน็ไดว้่างานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ไดเ้ริม่ขึน้โดย ฮปิโปรเครตสิ 
(Hippocrates) ไดศ้กึษาและบนัทกึเกีย่วกบัโรคต่าง ๆ รวมทัง้โรคทีเ่กดิจากการท างาน เช่น โรค
พษิตะกัว่ในกลุ่มผูป้ฏบิตังิานเหมอืงแร ่ 
 ในปี ค.ศ. 1700 เบอรน์าดโิน แรมมสัซนิี (Bernadino Ramazzini) แพทยช์าวอติา-
เลยีน ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นบดิาแห่งวงการอาชวีเวชศาสตร์ ไดพ้มิพห์นังสอืโรคทีเ่กดิจากการ
ท างาน ขึน้ ซึง่ไดอ้ธบิายเกี่ยวกบัโรคทีเ่กดิจากการท างานทีค่นงานแทบทุกอาชพีทีม่ใีนสมยันัน้ 
รวมทัง้ได้เสนอแนะมาตรการในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการท างานอุตสาหกรรม 
(Industrial Hazard)  
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 ใน ค.ศ. 1714 - ค.ศ. 1788 : เพอซวิลั พอท (Percivall Pott) ศลัยแพทย์
โรงพยาบาลเซนตม์าโซโลบวั ในกรงุลอนดอน ไดค้น้พบปัญหาเกี่ยวกบัความไม่ปลอดภยัในการ
ท างาน เช่น ไสเ้ลื่อน การบวมน ้าทีถุ่งอณัฑะ การบาดเจบ็ทีศ่รีษะ และอมัพาต  ซึง่เกดิจากความ
ผดิปกตขิองกระดูกสนัหลงั เป็นต้น และไดอ้ธบิายถงึโรคมะเรง็ที่เกดิจากการท างาน ในปี ค.ศ. 
1775 เขาไดพ้บว่า คนงานทีท่ าความสะอาดปล่องไฟเป็นมะเรง็ทีอ่ณัฑะกนัมาก และไดร้ะบุว่ามี
สาเหตุเกดิจากเขม่า (Soot) ที่คนงานสมัผสัขณะปฏบิตังิาน ดงันัน้ในปี ค.ศ. 1788 รฐับาล
ประเทศองักฤษไดอ้อกพระราชบญัญตัผิูท้ ีท่ าอาชพีท าความสะอาดปล่องไฟ 

 ค.ศ. 1795 – ค.ศ. 1833 : ชารล์ส ์เทอเนอร ์แทคร่า (Charles Turner Thackrah) 

แพทย์ชาวอังกฤษได้อุทิศชีวิตให้กับงานศึกษาและป้องกันอันตรายและโรคที่เกิดจากการ
ท างาน  ซึง่ต่อมาชารล์ส ์เทอเนอร ์แทคร่า (Charles Turner Thackrah)ไดเ้ขยีนบทความพมิพ์
ลงในหนงัสอืเกีย่วกบัเวชศาสตรอุ์ตสาหกรรม ซึง่มคีวามหนา 280 หน้า บุคคลสาขาอาชพีต่างๆ 
ทัง้นกัการเมอืงและแพทยไ์ดใ้หค้วามสนใจงานเขยีนของเขาท าใหปั้ญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการ
ท างานไดร้บัความสนใจเป็นอยา่งมาก และไดถู้กกระตุ้นจนไดอ้อกมาเป็นกฎหมายรบัรองในการ
แกไ้ขปัญหาโรคจากการท างาน 

 ในศตวรรษที ่18 อุตสาหกรรมขยายตวัอย่างรวดเรว็ โดยโรงงานปัน่ดา้ย และทอผา้
ขนาดใหญ่พฒันามาจากอุตสาหกรรมระดบัครวัเรอืน ท าใหต้้องการใชแ้รงงานจ านวนมาก จงึท า
ใหเ้ดก็ยากจนและเดก็ก าพรา้ตอ้งมาท างานเป็นแรงงานทีไ่มถู่กตอ้งนกั  

  ค.ศ. 1878  ประเทศองักฤษไดต้ราพระราชบญัญตัโิรงงานทีส่มบูรณ์แบบฉบบัแรก
ขึน้ และประเทศอื่นๆ ก็ได้ตราและพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยอาศัยพระราช บญัญตัิ
ขององักฤษเป็นหลกั 

  ค.ศ. 1897 รฐัสภาองักฤษไดผ้่านพระราชบญัญตักิองทุนทดแทนฉบบัแรก และในปี 
ค.ศ. 1907 ไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงพระราชบญัญตัิใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ รวมทัง้ ค.ศ.1974 รฐับาล
องักฤษได้ออกพระราชบญัญตัสิุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (The Health 

and Safety at Work) เพื่อคุม้ครอง ดแูลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของคนงาน 

 1.2  ประเทศฝรัง่เศส 

 ค.ศ. 1713 - ค.ศ. 1784 เดนิส ดเิดอรอท (Denis Diderot) นักปรชัญาและนักเขยีน
บทความชาวฝรัง่เศส ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึอนัตรายจากการประกอบอาชพีต่างๆ เช่น อนัตรายจากการ
ตกแต่ง โลหะ ชุบโลหะ หรอืท างานในโรงงานตัดหนิอ่อนโรงงานขดัแต่งหิน โรงงานย้อมผ้า 
โรงงานสกดัก ามะถนั โรงงานท ากระจกฉาบปรอท หรอืโรงงานเป่าแก้ว เป็นต้น คนงานเหล่านี้
ลว้นท างานเสีย่งต่อการรบัสารเคม ีเช่น หายใจเอาสารพษิ เช่น กรด ปรอท และฝุ่ นละอองเขา้สู่
รา่งกาย โดยปราศจากการป้องกนั ซึง่ท าใหเ้กดิโรคจากการท างานได้ 
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 ค.ศ. 1867 Engel Dollfus จงึได้ก่อตัง้สมาคมป้องกันอุบตัิเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรมขึน้ทีเ่มอืง Mulhouse อนัที่จรงิในฝรัง่เศส ได้มกีารออกกฎหมายเกี่ยวกบัการจา้ง
แรงงานเดก็ การท างานในโรงงานทีม่กีระบวนการผลติตลอด 24  ชัว่โมง  
 1.3  ประเทศเยอรมนั 

 ค.ศ. 1494 – ค.ศ. 1553 Georg  Bouur หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ จอเจยีส อะกริ-
โคล่า (Georgius Agricola) เป็นนักโลหะวทิยาชาวเยอรมนั ค.ศ. 1526 หลงัจากทีศ่กึษาแพทย์
และภาษาศาสตร์ธรรมชาติจากประเทศอิตาลีแล้ว อะกรโิคล่า ได้ท างานในฐานะเป็นแพทย์
ประจ าเหมอืงแร่ในเมอืงแห่งหนึ่ง ค.ศ. 1556 เขาไดเ้ขยีนบทความตพีมิพล์งในหนังสอื De Re 

Metallica ซึง่เป็นหนงัสอืทีม่ชีื่อเสยีงมากทางดา้นโลหะวทิยา  
 ประเทศเยอรมนัความตื่นตวัในเรื่องของความปลอดภยัสูงกว่าประเทศอื่น โดยในปี 
ค.ศ. 1839 ได้มกีฎหมายเกี่ยวกบัการจา้งแรงงานเด็ก และในปี ค.ศ. 1845 ได้มกีฎหมาย
เกีย่วกบัการตอ้งมแีพทยเ์พื่อตรวจสอบโรงงาน ในปี ค.ศ. 1853 ไดม้กีฎหมายเกี่ยวกบัพนักงาน
ตรวจสอบโรงงานโดยรฐับาลส าหรบัเมอืงศูนย์กลางอุตสาหกรรม อาท ิDusseldorf, Aachen 

และ Arnsberge และในปี ค.ศ.1869 ไดอ้อกกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัคนงานใหป้ลอดภยัจาก
โรคทางอุตสาหกรรม และกฎหมาย The Imperial Act ในปี ค.ศ. 1878 ซึ่งได้บงัคบัให้ทุก
โรงงานต้องมผีู้ตรวจสอบประจ านัน้ได้ออกบงัคบัใช้ตลอดทัง้ประเทศ และนับแต่ปี ค.ศ. 1884 

เป็นต้นมาไดม้กีฎหมายเกี่ยวกบัการประกนัภยัในโรงงานและกฎหมายที่ว่าดว้ยการร่วมเสยีค่า
รกัษาพยาบาลไดน้ าออกใชใ้นปัจจบุนั 

 1.4  ประเทศสหรฐัอเมริกา  
 ค.ศ. 1877 รฐัแมสซาซูเสทส ์(Massachusetts) เป็นรฐัแรกที่ผ่านกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัอุบตัเิหตุในโรงงานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1877 สาระส าคญัในกฎหมายฉบบันี้คอื ก าหนดทาง
หนีไฟที่เหมาะสม การท าฝาครอบเครื่องจกัรกลสายพาน เพลาส่งก าลงัและชุดเฟืองขบัต่างๆ 
การห้ามท าความสะอาดเครื่องจกัรกลขณะเครื่องก าลงัท างาน และในปี ค.ศ. 1886 ก็ได้ออก
กฎหมายบงัคบัใหต้้องรายงานแจง้อุบตัเิหตุต่อรฐั ซึ่งกฎหมายดงักล่าวนี้ก็ได้รบัการประกาศใช้
อกีหลายรฐัต่อมา ในขณะนัน้สหรฐัอเมรกิากม็สีภาพคลา้ยกนักบัยุโรป กล่าวคอื กฎหมายทีอ่อก
มาแลว้ไมไ่ดร้บัการปฏบิตัเิท่าทีค่วร โดยเกดิจากสาเหตุส าคญัคอื คนงานทีไ่ดร้บัอนัตรายไม่กลา้
เรยีกรอ้งสทิธใินค่าชดเชยต่างๆ จากนายจา้งเพราะเกรงว่าจะถูกไล่ออก ท าให้ในปี ค.ศ. 1860 

รฐัแมสซาซูเสทส์ ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการมเีจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานจากทางรฐับาล ซึ่งมี
หน้าทีต่รวจสภาพโรงงานโดยไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัค ารอ้งเรยีนจากคนงานก่อน ซึง่ท าใหก้ฎหมาย
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และอกีหลายรฐักไ็ดอ้อกกฎหมายท านองเดยีวกนันี้ออกมาในระยะเวลาถดั
มา ในระยะต่อมาไดม้กีารท างานเป็นทมีมผีูเ้ชีย่วชาญหลายสาขามาร่วมกนั ท าใหพ้นักงานตรวจ
โรงงานสามารถเป็นทีป่รกึษาแก่คนงานและนายจา้งเกี่ยวกบัความปลอดภยัไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
นอกเหนือจากเจา้หน้าทีเ่ดมิแต่เริม่แรกซึง่เป็นเพยีงผูร้กัษากฎหมายเท่านัน้ 
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 ค.ศ. 1908 สหรฐัอเมรกิาไดใ้ชพ้ระราชบญัญตัเิงนิทดแทนขององักฤษ (ค.ศ.1907) 

มาเป็นรูปแบบในการตรากฎหมายเงนิทดแทนฉบบัแรกของสหรฐัอเมรกิา และต่อมาในปี ค.ศ. 
1948 ในสหรฐัอเมรกิาไดใ้ชก้ฎหมายเงนิทดแทนครบทุกรฐั 
 ค.ศ. 1913 ในสหรฐัอเมรกิาไดม้กีารจดัตัง้สภาแห่งชาตทิางด้านความปลอดภยัใน
งานอุตสาหกรรม(National Council for Industrial Safety) และต่อมาได้เปลีย่นชื่อเป็นสภา
ความปลอดภยัแห่งชาต ิ(National Safety Council) 

 ค.ศ. 1970 รฐัสภาสหรฐัอเมรกิาได้ผ่านกฎหมายความปลอดภยัที่รูจ้กักนัในนาม 
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัและอาชวีอนามยั (Occupational Safety and Health Act of 

1970) ซึง่เป็นพระราชบญัญตัทิีใ่หก้ารคุม้ครองคนงานใหท้ างานในสภาพการท างานทีป่ลอดภยั
และถูกสุขลกัษณะ เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ทรพัยากรมนุษยข์องชาตดิว้ย โดยพระราชบญัญตัฉิบบันี้
ได้ก าเนิดองค์กรส าคญัขึ้น 2 องค์กร คอื ส านักงานบรหิารความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
(Occupational Safety and Health Administration : OSHA) มหีน้าทีบ่รหิารงานใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี และสถาบนัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแห่งชาต ิ(National Institute 

for Occupational Safety and Health : NIOSH) มหีน้าทีใ่นการศกึษา วจิยั คน้คว้า และ
เสนอแนะมาตรฐาน ตลอดจนใหก้ารศกึษาและฝึกอบรมบรกิารวชิาการ การตรวจ ประเมนิเสนอ
แนวทางในการป้องกนัควบคุมอนัตรายอกีดว้ย 

 ค.ศ. 1971 สหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายอกีฉบบัหนึ่งเรยีกว่า “Willams – Steiger 

Act 1971” โดยมจีดุมุง่หมายใหม้กีารเตรยีมการป้องกนัสภาพแวดลอ้มในระยะยาว  
เพื่อเป็นการป้องกนัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตไวล้่วงหน้า 
 1.5 ประเทศยโุรปตะวนัตกอ่ืนๆ 

 เมือ่370 ปี ก่อนครสิต์ศกัราช ฮปิโปเครตสิ (Hippocrates) ไดเ้ขยีนบนัทกึโรคต่างๆ 
หลายโรค ซึ่งอาจเป็นโรคที่เกิดขึน้เนื่องจากการท างาน เช่น ปัญหาพษิตะกัว่ในการท าเหมอืง 
เป็นตน้ 

 ค.ศ. 100 ไพลนีส ซคีนัดสั (Plinius Secundus)นักปราชญ์ชาวโรมนั ซึง่เป็นผูเ้ขยีน
สารานุกรมทางด้านวทิยาศาสตรธ์รรมชาตชิื่อ ฮสิโตเรยี เนทุราลสิ (Historical Naturalis) ได้
กล่าวถงึอนัตรายจากการท างานที่ต้องสมัผสักบัละออง ไป หรอืควนั ของก ามะถนั สงักะส ีเงนิ 
และตะกัว่ โดยไดส้งัเกตเหน็ตะกัว่ที่ปนเป้ือนบนในหน้าคนงาน จงึได้เสนอแนะการใช้หน้ากาก
ป้องกนัมลพษิซึ่งหน้ากากนี้ท าจากกระเพาะสตัว์ มาให้กบัผู้ปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัฝุ่ นหรอืไอ
ของตะกัว่เขา้สู่รา่งกายทางลมหายใจและผวิหน้า 
 ค.ศ. 200 แพทยช์าวกรกีชื่อ กาเลน (Galen) ไดเ้ขยีนทฤษฎต่ีาง ๆ เกี่ยวกบักาย
วิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยา รวมทัง้โรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ (Occupational 

Diseases) โดยไดอ้ธบิายถงึอนัตรายทีเ่กดิจากละอองกรดทีท่ าอนัตรายต่อคนงานในเหมอืงถลุง
ทองแดง 
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 ค.ศ. 200 กาเลน (Galen) แพทยช์าวกรกีซึง่อาศยัและท างานอยู่ในกรุงโรม ไดอุ้ทศิ
ชวีติส่วนหนึ่งใหก้บังานอาชวีเวชศาสตร ์เขาไดเ้ขยีนเรื่องอนัตรายจากการประกอบอาชพีหลาย
อาชพี และได้ให้ความส าคญักบัอนัตรายทีเ่กดิจากละอองกรดที่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อคนงานที่
ท างานในเหมอืงถลุงทองแดง 
 ค.ศ. 1472 เออรร์ชิ เอลเลนบอก (Ulrich Ellenbog) ไดต้พีมิพเ์อกสารเกี่ยวกบัไอ
และควันที่เป็นพิษ เขาได้เสนอมาตรการส าหรับป้องกันพิษจากปรอท ตะกัว่ และก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซดท์ีค่นงานช่างทองไดร้บัเขา้ไป 

 ค.ศ. 1493- ค.ศ. 1541 พาราเซลซัส (Paracelsus) หรือมีชื่อเต็มว่า 
Aureolus  Philippus Theophrastus  Bombastus von Hohrenheim  พาราเซลซสัเป็นบุตรของ
แพทยช์าวสวสิ เขาเคยใชช้วีติในโรงงานหลอมโลหะเป็นเวลา 5 ปี ได้สงัเกตเหน็อนัตรายจาก
การหลอมโลหะและการท าเหมอืง ไดเ้ขยีนบทความตพีมิพล์งในหนังสอื Von der Bergsucht 

Und  Anderen Berkrankheiten พาราเซลซสัไดอ้ธบิายถงึโรคทางเดนิหายใจ และโรคปอดที่
เกดิขึน้เนื่องจากคนงานหายใจเอาไอของสารทารท์ารสั (Tartarous) เขา้ไป ซึง่สารนี้มสี่วนผสม
ของปรอท ก ามะถนั และเกลอื หนังสอืเล่มนี้ท าให้ชาวยุโรปได้ตระหนักถึงพษิของปรอท และ
รวมถงึพษิของโลหะอื่นๆ ดว้ย 

 ค.ศ. 1633 - ค.ศ. 1714 เบอรน์าดโิน รามสัซนิี่ (Bernardino Ramazzini) ไดร้บัการ
ยกย่องว่าเป็นบดิาแห่งวงการเวชศาสตรอุ์ตสาหกรรม (Occupational Medicine) ปี ค.ศ. 1700 

ไดเ้ขยีนบทความพมิพล์งในหนังสอื De Morbis Artifcum Diatriba ซึง่ในขณะนัน้เขาไดศ้กึษา
คน้ควา้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัโมเดนา และปาดวัในประเทศอติาล ีรามสัซนิี่ไดเ้ขา้ไปส ารวจสภาพการ
ท างานและโรคทีเ่กดิขึน้จากการประกอบอาชพีต่างๆ อกีทัง้ไดเ้สนอแนะการก าหนดมาตรการใน
การป้องกนัและควบคุมโรคจากการรกัษาคนดว้ย 

 ค.ศ. 1885 ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และประเทศเยอรมนัไดต้รากฎหมายค่าทดแทน
ขึน้ เพราะเกดิปัญหาเมื่อคนงานประสบอุบตัเิหตุจะต้องมกีารฟ้องรอ้ง และจะต้องพสิูจน์ว่าการ
บาดเจบ็นัน้เกิดจากการท างานหรอืไม่ ถ้าเกิดจากการขาดความระมดัระวงัของคนงานเอง 
คนงานนัน้อาจจะไม่ได้รบัค่าทดแทน ทัง้ๆที่สภาพการท างานนัน้ไม่มคีวามปลอดภยั หรอืมี
ความเสีย่งมากกต็าม ดงันัน้ ประเทศทัง้สองจงึไดต้รากฎหมายค่าทดแทนขึน้ใช ้และอกี 25 ปี
ต่อมา ประเทศต่างๆ ในยโุรปกไ็ดต้รากฎหมายค่าทดแทนขึน้ใชจ้นครบทุกประเทศ 

 ค.ศ. 1976 ประเทศสวีเดนถึงแม้ว่าจะจดัให้มกีารบรกิารอาชีวอนามยั ตัง้แต่
ศตวรรษที ่16 ในโครงการทีเ่กี่ยวกบัเหมอืงแร่และอุตสาหกรรมหนัก แต่ไดอ้อกกฎหมายบงัคบั
ใช้ในปี ค.ศ. 1976 เรียกว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1976 

(Occupational Safety and Health Act 1976) 
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 ค.ศ. 1977 ประเทศนอรเ์วย ์ไดอ้อกพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานคน
และสิง่แวดลอ้มในการท างาน (The Worker Protection and  Working Environment Act 

1977) โดยก าหนดเรื่องการให้อ านาจผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในการประเมนิสภาพอนัตรายจาก
สิง่แวดลอ้มการท างานรวมถงึการปรบัปรงุแกไ้ขดว้ย 

 ค.ศ. 1978 ประเทศแคนาดาไดป้ระกาศใชก้ฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
เรยีกว่า “The Ontario Occupational Health and Safety Act 1978”  เนื้อหาหลกัไดแ้ก่ เรื่อง
การให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของรฐัในการควบคุมสารพิษในสถานประกอบการ ให้นายจ้างจดัตัง้
คณะกรรมการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และลูกจา้งสามารถปฏเิสธการท างาน ถ้าพบว่า
งานนัน้อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัได ้

 2. ความเป็นมาของงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในประเทศไทย 

ประเทศไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกก่อตัง้องค์การกรรมการระหว่างประเทศ ( ILO : 

International Labour Organization) ซึง่ตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2462 ดว้ยประเทศหนึ่งท าใหร้ฐับาล
ต้องด าเนินการเกี่ยวกบัการส่งเสรมิให้เกดิความปลอดภยัในการท างานอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได ้
รฐับาลไทย จงึได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการขึ้นพจิารณากฎหมายอุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครอง
ความปลอดภยัของคนงานในปี พ.ศ. 2470 แต่ไมไ่ดด้ าเนินการหรอืประกาศใชแ้ต่อยา่งใด 

พ.ศ. 2471 ประกาศใช ้“พระราชบญัญตัคิวบคุมกจิการขายอนักระทบถงึความปลอดภยั
หรอืผาสุกแห่งสาธารณชน” 

พ.ศ. 2477 ประกาศใช ้“พระราชบญัญตัสิาธารณสุข พุทธศกัราช 2477” 
 พ.ศ. 2482 หลงัจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มกีารตื่นตวัในเรื่อง

แรงงานและความปลอดภัยในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก จึงได้มีการ
ประกาศใช้ “พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2482” ขึน้ ซึ่งก าหนดมาตรฐานของการท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่เกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง 
พระราชบญัญัติโรงงานฉบบันี้ได้ก าหนดเงื่อนไขในการขอตัง้และประกอบกิจการโรงงานว่า
จะตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัเิกีย่วกบัการรกัษาความสะอาดและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน 
ความปลอดภยัในการตดิตัง้เครือ่งจกัรกล อุปกรณ์ตลอดจนระบบไฟฟ้า การป้องกนัอนัตรายจาก
วตัถุมพีษิ วตัถุระเบดิ เป็นต้น กฎหมายนี้ยงับงัคบัแก่ “เจา้ของโรงงาน” หรอื “ผูป้ระกอบกจิการ
โรงงาน” ต้องท ารายงานการเกดิอุบตัเิหตุในโรงงานทุกครัง้และแจง้ให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ทราบดว้ย 

 พ.ศ. 2484 ประกาศใช ้“พระราชบญัญตัสิาธารณสุข” ซึง่มบีทบญัญตัเิกี่ยวกบัแสงสว่าง 
การระบายอากาศ น ้าดื่ม ห้องน ้า และสุขภณัฑ ์การก าจดัขยะมูลฝอยและการป้องกนัอนัตราย
จากวตัถุมพีษิ 

 พ.ศ. 2499 ประกาศใช ้“พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร” 
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 พ.ศ. 2501 กรมอนามยั ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานด้านอาชวีอนามยัที่ประเทศ
อนิเดยี ประเทศองักฤษ และประเทศอื่นๆ ในยโุรป 

 พ.ศ. 2503 ประกาศใช ้“พระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2503” แก้ไขเพิม่เตมิ 
“พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2482” (ปัจจุบนั พระราชบญัญตัโิรงงานทัง้สองฉบบัคอื ฉบบั 
พ.ศ. 2482 และ 2503 ไดถู้กยกเลกิทัง้หมดแลว้โดย “พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2512” ซึง่
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูถ้อืใชใ้นปัจจุบนันี้ โดยมฉีบบัที ่2 (พ.ศ. 2518) และฉบบัที ่3 (พ.ศ. 
2522) แกไ้ขเพิม่เตมิต่อมาเป็นล าดบั 

 พ.ศ. 2507 กรมอนามยัได้รายงานเหตุการณ์ การแพ้พษิสารแมงกานีสในโรงงาน
ถ่านไฟฉายแห่งหนึ่ง คนงานแพพ้ษิแมงกานีสในระดบัความรนุแรงต่างๆ 41 ราย 

 พ.ศ. 2508  กรมอนามยัไดเ้สนอร่างแก้ไขพระราชบญัญตัสิาธารณสุขเพื่อใหเ้หมาะสม
กบังานดา้นอาชวีอนามยั และเพื่อใหอ้ านาจแก่เจา้หน้าที่อนามยั ในการให้ค าแนะน าแก่โรงงาน
อุตสาหกรรมคณะรฐัมนตรมีมีติให้กระทรวงสาธารณสุขหาทางให้เจ้าหน้าที่อนามยัมสีทิธเิข้า
ตรวจ แนะน าการปฏบิตังิานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผลดต่ีอสุขภาพอนามยัของ
คนงานและกรรมกร 

 พ.ศ. 2509 สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดเ้ริม่บรรจุโครงการอาชวีอนามยั
เขา้ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2510-2514) 

 พ.ศ. 2510 โครงการอาชวีอนามยัไดเ้ขา้รวมอยู่กบักองช่างสุขาภบิาล และไดจ้ดัตัง้ศูนย์
อาชวีอนามยัภาคกลางขึน้ที่ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการเป็นศูนย์
ปฏบิตังิาน ด าเนินงานตามแผนพฒันาในการส ารวจวจิยัภาวะแวดลอ้มในโรงงาน ใหบ้รกิารอาชี
วอนามยั ใหก้ารศกึษาและฝึกอบรมคนงาน กรรมกร เจา้ของโรงงานต่างๆ 

 พ.ศ. 2510 ประกาศใช ้“พระราชบญัญตัวิตัถุมพีษิ พ.ศ.2510” และมกีารแก้ไขเพิม่เตมิ
โดย “พระราชบญัญตัวิตัถุมพีษิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2516”  บญัญตัเิกี่ยวกบัการเกบ็รกัษาการขน
ยา้ยตลอดจนการใชว้ตัถุมพีษิต่างๆ 

 พ.ศ. 2511 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานอาชวีอนามยั
แห่งชาตขิึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มกีารร่วมมอืและประสานงานกนั เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง เกษตร และ
ทบวงมหาวทิยาลยัของรฐั เป็นตน้ 

 พ.ศ. 2512 ประกาศใช ้“พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2512” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เป็นผูป้ฏบิตัแิละบงัคบัใช ้“พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2512” และ
ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิในพ.ศ.2518 (ฉบบัที ่2) ไดบ้ญัญตัถิงึการรายงานการเกดิอุบตัิเหตุในโรงงาน 
หน้าที่ของผู้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในการป้องกนัอุบตัิเหตุอนัตรายต่อคนงาน 
หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกบัเครื่องจกัรกล ไฟฟ้า แสงสว่าง 
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อาคารโรงงาน สถานที่ท างาน การระบายอากาศ การก าจดัน ้าทิ้ง การป้องกนัอคัคภียั ตลอด    
จนการให้คนงานใช้เครื่องป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลชนิดต่างๆ ด้วย เป็นต้น ต่อมาได้ออก 
“พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2512” (ฉบบัที ่3) เมือ่ พ.ศ. 2522 

 พ.ศ. 2515 ไดม้กีารประกาศใช ้“ประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 ลงวนัที ่16 มนีาคม 
2515” เพื่อเป็นกฎหมายคุม้ครองสุขภาพอนามยัลกูจา้ง โดยมปีระกาศกระทรวงมหาดไทยต่อมา
หลายฉบบั ได้ประกาศโดยอาศยัอ านาจของประกาศคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ 103 ได้แก่ ความ
ปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง เครื่องจกัร สภาพแวดลอ้ม ไฟฟ้า เป็นต้น และฉบบัล่าสุด กค็อื 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 

พฤษภาคม 2528 ซึง่ก าหนดใหส้ถานประกอบการบางประเภทต้องม ี“เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท างาน” 

 พ.ศ. 2525  รฐับาลไดจ้ดัตัง้ “คณะกรรมการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิ(กปอ.)” ขึน้สงักดั
ส านักนายกรฐัมนตร ีโดยรฐับาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของอุบตัิภยัซึ่งก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนคนไทยอย่างมากในปัจจุบนั และมแีนวโน้มว่าจะทวี
ความรุนแรงเพิม่ขึ้นตามล าดบัในอนาคต คณะกรรมการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิ(กปอ.) นี้ มี
นายกรฐัมนตรีเป็นประธานและมผีู้บรหิารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
วตัถุประสงคห์ลกัคอื การก าหนดนโยบายระดบัชาตใินเรือ่งนี้ และเป็นองคก์รกลางในการร่วมมอื
ประสานงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 พ.ศ. 2526 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้รบัความช่วยเหลอืและร่วมมอืจาก
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศในการจดัตัง้ “สถาบนัความปลอดภยั” 
 พ.ศ. 2528 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศของกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งระบุว่า นายจ้างที่มลีูกจา้งในสถานประกอบการของตน
ตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป จะต้องมเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน (Safety Officer) เพื่อท า
หน้าที่เกี่ยวกบัอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน นับว่าเป็นกฎหมายทีไ่ด้รบัความสนใจ
อยา่งกวา้งขวาง และมผีลทางปฏบิตัทิีม่คีวามส าคญัมากฉบบัหนึ่ง พ.ศ. 2533 มกีารจดัตัง้ส านัก
ประกนัสงัคมขึน้ตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ในสงักดักระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
ต่อมาส านกัประกนัสงัคมไดโ้อนไปสงักดักระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมใน พ.ศ. 2536  
 พ.ศ. 2535-2537 ไดม้กีารปรบัปรุงแก้ไขและออกกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นอาชวีอนามยั 
โดยรฐับาลได้ออกกฎหมาย 4 ฉบบั คือ พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กระทรวง
อุตสาหกรรมไดป้ระกาศใช ้“พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535” โดยยกเลกิ “พระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ. 2512” ทัง้หมด กฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบบัใหม่นี้มสีาระส าคญัเกี่ยวกบัการ
อนุญาตโรงงาน การก ากบัดูแลโรงงาน ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั มลพษิและสิง่แวดลอ้ม 



14 

 

และบทลงโทษ พระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข    
พ.ศ.2535 และพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2538 ได้มีการออกประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้การ
บรหิารงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นทีย่อมรบัและถอื
ปฏบิตัริ่วมกนัทัง้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายปฏบิตักิาร เป็นการบรหิารจดัการโดยระบบทวภิาคภีายใน
สถานประกอบการ 
 พ . ศ .  2540 มีก า ร อ อ กป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง าน แ ล ะ ส วัส ดิก า ร สั ง ค ม                     
เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง ก าหนดให้นายจ้างจดัให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภยัในการท างาน (จป.) ในระดบัต่าง ๆ ตามขนาดของสถานประกอบกิจการ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัพื้นฐาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ 
วชิาชพี  
 พ.ศ. 2541 มกีารออกกฎหมายส าคญั คอื พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
เพื่อปรบัปรุงบทบญัญตัต่ิาง ๆ เกี่ยวกบัการใชแ้รงงานให้เหมาะสมกบัสภาพการทีเ่ปลี่ยนแปลง
 พ.ศ. 2549 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานไดอ้อกกฎกระทรวงทีส่ าคญั 2 เรื่อง คอื (1) 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกบั ความรอ้น แสงสว่าง และเสยีง  (2) 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 

 พ.ศ. 2550 กระทรวงแรงงานเตรียมออกพระราชบัญญัติ อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นกฎหมายฉบับใหม่เพื่อ แยกกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

 พ.ศ. 2554 พระราชบญัญตัิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา มสีาระส าคญั   ทีท่ าใหเ้กดิภารกจิทีต่้องเร่งด าเนินการใหเ้กดิขึน้และการ
สรา้งระบบเพื่อรองรบัขอ้ก าหนดต่างๆ  โดยเฉพาะมาตรา 52 ที่ก าหนดให้มสีถาบนัส่งเสรมิ
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายในหนึ่งปีนับแต่   วนัที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัฯ ดงักล่าวจะช่วยส่งเสรมิให้งานความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานในภาพรวมของประเทศด าเนินการ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
เกดิผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธผิล 
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 พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงพลงังาน เรื่องเกณฑ์การป้องกนัการสะสมของประจุ
ไฟฟ้าสถติ พ.ศ. 2559 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่ประกอบกิจการน ้ามนั พ.ศ. 2556ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมน ้ามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคุม
น ้ามนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 2550   

 พัฒนาการทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีความก้าวหน้ามาเรื่อย ๆ 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีรวมทัง้การศกึษามคีวามกวา้งไกลท า
ใหม้นุษยท์ุกคนไดร้บัความรู ้ประกอบกบักฎหมายแรงงานทีเ่ขม้งวดในการดูแล ปกป้องแรงงาน
หรอืลกูจา้งทีท่ างานในสถานประกอบการอยา่งเขม้งวด ท าใหพ้ฒันาการงานดา้นความปลอดภยั 
และอาชวีอนามยัได้มกีารออกกฎหมายใหม่ ๆ และคุ้มครองแรงงานให้มคีวามปลอดภยัและ
สุขภาพอนามยัทีด่ ีและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยัในการท างานทุกช่องทาง
ทีท่ าใหพ้นกังานผูป้ฏบิตังิานไดร้บัความรู ้และจดัด าเนินการเกี่ยวกบักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิ
ความปลอดภยัและอาชอีนามยัตามกฎหมายและเป็นความตระหนกัของนายจา้ง 
 

ความหมายของความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 ในสถานประกอบการเมื่อกล่าวถึงความปลอดภยั และอาชวีอนามยั มกัมคีวามเขา้ใจ
ตรงกนัว่าเป็นการกระท า ที่ปราศจากอันตราย ภัยคุกคาม และความไม่มโีรคภัยด้วยความมี
สภาวะสมบรูณ์ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ และสงัคม ดงันัน้ หากสถานทีท่ างานมกีารสรา้งระบบความ
ปลอดภยั และอาชวีอนามยัที่ดต่ีอบุคลากรในหน่วยงาน ย่อมหมายถงึ พนักงานผู้ปฏบิตังิานมี
สภาวะที่ปราศจากภยัอนัตราย บาดเจบ็ และ เจบ็ป่วยทางร่างกาย จติใจ และสงัคมอนัเกดิจาก
การประกอบอาชีพ หรือ พ้นจากภัยที่เป็นภาวะที่ไม่ปลอดภัย จากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
ทรพัย์สินเสียหายอันเกิดจากกระบวนการผลิต และการไม่มีโรคภัยต่าง ๆ จากการท างาน    
เป็นต้น ดงันัน้ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการปฏบิตัิงานจงึเป็นสภาพที่ปราศจาก
อุบตัเิหตุ อนัตราย บาดเจบ็ เจบ็ป่วยอนัเกดิจากการท างานทัง้หลายทัง้ปวง ซึง่หน่วยงานต้อง
สรา้งระบบและมาตรฐานทีด่เีพื่อใหบุ้คลากรผูป้ฏบิตังิานมคีวามปลอดภยัและอาชวีอนามยั จงึให้
ความหมายของค าว่า ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัตามค านิยามของนักวชิาการ ซึง่จะแยก
ประเดน็ในการอธบิายดงันี้ 
 1. ความหมายของความปลอดภยั ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของค าว่า 
“ความปลอดภยั” (Safety) ไวด้งันี้ 
 เสนาะ  ติเยาว์ และ จีระ  ประทีป (2548, หน้า 5) ได้ให้ความหมายค าว่า             
ความปลอดภยั (Safety) หมายถงึ การปราศจากภยั หรอืสภาพการณ์อนัปราศจากการประสบ
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อนัตรายอนัเน่ืองมาจากการอุบตัเิหตุ และโรคทีเ่กีย่วเนื่องมาจากการท างาน ซึง่ฝ่ายนายจา้งและ
ลกูจา้งรว่มมอืกนัด าเนินการใหเ้กดิความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

 ฉันทนา ผดุงทศ (2549 หน้า 18) ได้ให้ความหมายค าว่า ความปลอดภยั (Safety)  
หมายถึง การกระท าหรอืสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งปราศจากภยัอนัตราย ประสบเหตุ
อนัตราย เจบ็ป่วย หรอืความร าคาญอนัเกดิจากการปฏบิตังิาน  

องคก์ารอนามยัโลก (1948) ไดใ้หค้วามหมายค าว่า ความปลอดภยั (Safety)  หมายถงึ 
สภาพทีป่ลอดภยัจากอุบตัภิยัต่าง ๆ อนัจะเกดิแก่รา่งกายชวีติ หรอื ทรพัยส์นิในขณะปฏบิตังิาน
ในโรงงาน ซึง่กค็อื สภาพการท างานทีถู่กตอ้งโดยปราศจาก “อุบตัเิหตุ” ในขณะท างาน 

 อุดมวิทย์  กาญจนวรงค์ (2551, หน้า 9) ได้ให้ความหมายค าว่า ความปลอดภยั 
(Safety)  หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบตัิเหตุในโรงงาน หรอืสภาวะที่ปลอดภยัจากความ
เจบ็ปวด การบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทรพัยส์นิเสยีหาย และความสูญเสยีอนัเนื่องมาจากกระบวนการ
ผลติซึง่การควบคุมจะรวมถงึการป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุในการท างาน และการด าเนินการให้
เกดิการสญูเสยีน้อยทีสุ่ดเมือ่เกดิอุบตัเิหตุขึน้ในการปฏบิตังิาน 

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2548, หน้า 2) ได้ให้ความหมายค าว่า ความ
ปลอดภยั (Safety)  หมายถงึ การปราศจากโอกาสที่จะเกิดภยั โดยเฉพาะภยัที่เกิดจากการ
ท างานหรอืการประกอบอาชพีต่าง ๆ  
 กนัยรตัน์  โหละสุต (2555, หน้า 4) ได้ให้ความหมายค าว่า ความปลอดภยั (Safety) 
หมายถึง การกระท าที่ป้องกนัหรอืไม่ท าให้เกิดความเสีย และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม  
 เลศิศกัดิ ์สบืทรพัย ์(2555, หน้า 23) ก าหนดว่า ความปลอดภยั หมายถงึ การปราศจาก
ภยัหรอืพน้จากอนัตรายต่าง ๆ ทัง้จากโรคต่าง ๆ และอุบตัภิยัอนัเกดิจากการท างาน และรวมถงึ
ปราศจากอนัตรายทีม่โีอกาสจะเกดิขึน้ไดข้ณะปฏบิตังิานในหน้าที ่ 

Fred A Manuele (2003, p.39) ได้ให้ความหมายค าว่า ความปลอดภยั (Safety) 
หมายถึง สภาวะที่ปราศจากภัย หรอื พ้นภยั รวมถึงปราศจากอันตราย บาดเจ็บ หรอืการ
สญูเสยี และเสยีหายทัง้ทรพัยส์นิทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

Gary Dessler (2015, p.522) ได้ให้ความหมายค าว่า ความปลอดภยั (Safety) 
หมายถงึ สภาวะ หรอืสภาพทีป่ราศจากภยนัตรายคุกคาม การไม่มอีนัตราย (Danger) อุบตัเิหตุ 
(Accident) บาดเจบ็ (Injury) สญูเสยี (Loss) และความเสีย่ง (Risk) ใด ๆ  
 จากความหมายขา้งตน้ทีม่นีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายนัน้ จะเหน็ไดว้่า ความปลอดภยั
นัน้ เป็นเรือ่งของผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งกระท าใหต้นเองปราศจากภยั อนัตราย และการเกดิโรคต่าง ๆ 
ทีป่ฏบิตังิานประจ า จงึสามารถสรุปไดว้่า ความปลอดภยั หมายถงึ การกระท าทีป่ราศจากความ
เสี่ยงภยัอนัตรายใด ๆ จากการท างาน หรอืหมายถงึ สภาพการท างานที่ปราศจากภยัอนัตราย
อุบตัเิหตุ บาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทุพลภาพ และเสยีชวีติอนัเน่ืองมาจากการท างาน   
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 2. ความหมายของอาชีวอนามยั การประกอบอาชพีต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม 
การผลติ และบรกิาร ลว้นแต่ได้มกีารน าเทคโนโลย ีและความรูใ้หม่มาใช้เพื่อให้การด าเนินการ
ในกระบวนการผลติเกดิประสทิธภิาพสูงสุด คอื ได้ผลผลติทัง้ปรมิาณและคุณภาพให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ จงึท าใหอุ้ปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัร สารเคม ีและวัสดุทีใ่ช้
ในการผลติมคีวามรวดเรว็ สะดวก ประสทิธภิาพสงู ท าใหพ้นักงานผูผ้ลติในสถานทีท่ างานในแต่
ละอาชีพนัน้ ในการปฏิบตัิงานจงึต้องมกีารสมัผสักับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายลกัษณะการ
ปนเป้ือน สมัผสัโดยตรงจนอาจก่อให้เกดิโรคหรอืปัญหาสุขภาพจากการท างาน ดงันัน้ ปัญหา
สุขภาพหรอืโรคที่เกิดจากการประกอบอาชพีแต่ละหน้าที่ ผู้ที่ท าหน้าที่ในโรงงาน และรวมถึง
ผูป้ฏบิตังิานเองจ าเป็นต้องตระหนัก เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัในการดูแลสุขภาพอนามยัใน
การท างาน รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืร่วมใจในการสรา้งความปลอดภยั และอาชวีอนามัยที่ด ีให้มี
การป้องกนั ส่งเสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานมสีภาวะทีด่ ีทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ และสงัคม  
 ค าว่า “อาชวีอนามยั” จงึมคีวามหมายในภาษาองักฤษว่า “Occupational Health” ซึง่ใน
ภาษาไทยเป็นค าสมาสระหว่างค าสองค า คอื “อาชวีะ” กบัค าว่า “อนามยั” การให้ความหมาย
ของอนามยันัน้กม็คีวามหมายเดยีวกนักบัค าว่า สุขภาพ หรอือาจรวมเรยีกกนัว่า สุขภาพอนามยั 
ซึง่กห็มายถงึ สภาวะที่สมบูรณ์ดทีัง้ร่างกาย ทางจติใจ และทางสงัคมของมนุษยใ์นปัจจุบนัจงึมี
ค าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยในทางการจดัการทรัพยากรมนุษย์ เนื่ องจากเป็นหน้าที่
รบัผดิชอบโดยตรงของฝ่ายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ ดงันัน้สามารถ
สรปุค านิยามในแต่ละความหมายไดด้งันี้  
 สุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์ (2553, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของค าว่า อาชีวะ 
(Occupational) หมายถึง อาชีพ การเลี้ยงชีวิต การท ามาหากิน งานที่ท าเป็นประจ าเพื่อ     
เลีย้งชพี  
 องค์การอนามัยโลก (1948) ได้ให้ความหมายของค าว่า “อาชีวะ” (Occupational) 
หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล สุขภาพอนามยัของผู้ประกอบอาชีพทัง้หมด    
เป็นงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและส่งเสรมิสุขภาพอนามยั รวมทัง้การด ารงคงไว้ซึ่งสภาพ
รา่งกาย และจติใจทีส่มบรูณ์ของผูป้ระกอบอาชพีทุกอาชพี 

 องค์การอนามยัโลก (2015) ได้ให้ความหมายของค าว่า “อนามยั” (Health) หมายถึง 
ความไม่มโีรค สภาวะที่พร้อมหรอืสมบูรณ์ดทีัง้ทางร่างกาย (Physical Health)  ทางจติใจ 
(Mental Health) ทางสงัคม (Social Health)  และ จติวญิญาณ (Spirit Health)  
 จากความหมายของค าดงักล่าวข้างต้น เมื่อน ามารวมกันระหว่าง“อาชวีะ” กับค าว่า 
“อนามยั” มารวมกนัเป็นค าว่า “อาชวีอนามยั” (Occupational Health) ซึ่งมนีักวชิาการของ
องค์การอนามยัโลก ได้ให้ความหมายของค าว่า “อาชวีอนามยั” หมายถงึ งานที่เกี่ยวกบัการ
ส่งเสรมิ ควบคุม ดูแล การป้องกนัโรค ตลอดจนอุบตัเิหตุ และด ารงชพีรกัษาสุขภาพอนามยัทัง้
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มวลของผู้ประกอบอาชพีให้มคีวามปลอดภยั มสีภาพร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรง และจติใจที่
สมบรูณ์แขง็แรง รวมทัง้มสีภาพทางสงัคมทีด่ดีว้ย  
 รวมทัง้ยงัมนีักวชิาการได้สรุปความหมายของค า 2 ค ารวมกนัอกีว่า อาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั (Occupational Health and Safety) สุดาว เลศิวสิุทธไิพบูลย์ (2553, หน้า 6)   
ได้สรุปไว้ว่า อาชีวอนามยัและความปลอดภยั หมายถึง การดูแลสุขภาพอนามยั และความ
ปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งรวมถึงการป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขภาพอนามัย     
เพื่อคงไวซ้ึ่งสภาพร่างกายและจติใจทีส่มบูรณ์ ตลอดจนสถานะความเป็นอยู่ทีด่ขีองผู้ประกอบ
อาชพีทัง้มวล  

พระราชบญัญัติ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน     
พ.ศ. 2554 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันิี้ “ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน” ไดใ้หห้มายความไวว้่า การกระท า หรอืสภาพการท างาน ซึง่ปลอดจากเหตุอนัจะท า
ใหเ้กดิการประสบอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ หรอืสุขภาพอนามยัอนัเนื่องจากการท างาน
หรอืเกีย่วกบัการท างาน 

จากความหมายดงักล่าวล้วนแต่อธบิายถึงอาชีวอนามยั ว่าเป็นสภาวะที่สมบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมดี อันเป็นผลจากการท างาน ในหน้าที่ หากพนักงาน
ผูป้ฏบิตังิานในองคก์ารมสีุขภาวะทีด่ ีย่อมสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผลมาจาก
องค์การมคีวามตระหนักเอาใจใส่ในการดูแล ป้องกนัก่อนที่เกิดการเจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็ โดย
ไม่ไดค้ านึงถงึขอ้บงัคบัของกฎหมายใด ๆ แต่ปฏบิตัต่ิอพนักงานในองคก์ารด้วยความหวงแหน
และเหน็คุณค่าของทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารเป็นส าคญันัน่เอง จงึสรปุไดว้่า  

อาชวีอนามยั หมายถงึ งานทีเ่กี่ยวกบัการดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผู้
ประกอบอาชพี หรอื การส่งเสรมิ ควบคุมดแูล ป้องกนัโรค และการกระท าใหผู้ป้ระกอบอาชพีใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ให้ปราศจากเหตุทีจ่ะก่อใหเ้กดิอนัตรายเจบ็ป่วยบาดเจบ็ต่อร่างกาย จติใจ และ
สงัคม จากการประกอบอาชพีในหน่วยงานนัน้ ๆ   

3. องคป์ระกอบของงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

      การผลิตสินค้าและบริการ ในองค์การทัง้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต พาณิชยกรรม 
บรกิาร และการเกษตร นับว่างานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัมคีวามส าคญัเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากมอีงค์ประกอบในการด าเนินงานที่มคีวามซบัซ้อน และหลากหลาย เริม่ตัง้แต่มี
การเตรยีมคน วตัถุดบิ เครื่องมอื เครื่องจกัร การจดัการ เพื่อน ามาเขา้สู่กระบวนการผลติ และ 
สิง่ทีห่ลกีไมไ่ดค้อืสิง่แวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ สามารถสรปุองคป์ระกอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
 3.1 คน นับว่าเป็นปัจจยัทางการผลติทีส่ าคญั เนื่องจากคนเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่ ี
คุณค่าของโลก คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ คนมีชีวิตจิตใจ ดังนั ้น ผู้ที่มี
ความสามารถในการปฏบิตังิานที่แตกต่างกนัตามความถนัด ความชอบ และสนใจในงานทีต่้อง
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ท า จงึท าให้หน้าที่ที่ปฏบิตังิานทัง้หลายมคีวามแตกต่างกนั เช่น ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ 
ลกัษณะ (สภาพ) รา่งกาย พนัธุกรรม เชือ้ชาต ิศาสนา ความเชื่อ อารมณ์ และทศันคต ิเป็นตน้ 

  3.2 กระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมการผลติ กระบวนการผลติมีความส าคญัที่
เกี่ยวกบังานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เนื่องจาก มคีวามซบัซ้อนในขัน้ตอนการผลิต 
ตัง้แต่การเตรยีมวตัถุดบิ วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัร การตดิตัง้อุปกรณ์ทีท่นัสมยั พรอ้ม
ทัง้ความปลอดภยัทัง้เครื่องจกัร สารเคม ีดงันัน้ในกระบวนการผลติมคีวามเกี่ยวขอ้งกนั 2 ส่วน 
คอื  

   3.2.1 วตัถุดบิที่ใช้ในการผลติ โดยเฉพาะในปัจจุบนัวตัถุดบิที่น ามาใช้มคีวาม
ทนัสมยัท าให้อาจจะเป็นพษิต่อสุขภาพได้ ถึงแม้ว่าคนมคีวามรู้มากขึ้นเพยีงใดก็ตามและ
กฎหมายมกีารควบคุมตรวจสอบเป็นอย่างดกี็ตาม หากแต่ผู้ปฏบิตังิานขาดการตระหนักใส่ใจก็
ยิง่อาจท าใหเ้กดิอนัตรายไดเ้ช่นกนั 

             3.2.2 วธิกีารผลติ การด าเนินการผลติอาจมอีนัตรายในการท างานเกดิขึน้ได้ใน
วธิกีารทีผู่ป้ฏบิตัเิรง่รบีใหท้นัเวลา รวมทัง้ความตอ้งการใหต้นเองงา่ย สะดวก สบายจงึท าใหเ้กดิ 

ความผดิพลาดในการผลติเป็นอนัตรายบาดเจบ็ และเจบ็ป่วยได ้

        3.3 อปุกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจกัร สิง่เหล่านี้มคีวามจ าเป็นในกระบวนการ
ผลิตยิง่อุตสาหกรรมการผลิตหนักยิง่ต้องมเีครื่องจกัรที่ทนัสมยัและก าลงัการผลิตสูง ดงันัน้ 
ระบบการติดตัง้ การซ่อมบ ารุง การรกัษา และการใช้ต้องอาศยัความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้าน 
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างานของผูป้ฏบิตังิาน ส่วนผูป้ฏบิตังิานกต็้องมคีวามรู ้ทกัษะ
ในการใชอุ้ปกรณ์เครือ่งมอื เครือ่งจกัรดว้ย  
        3.4 ส่ิงแวดล้อมในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าใหผู้้ปฏบิตังิานมคีวามปลอดภยัในการท างาน ในขณะเดยีวกนัอุบตัเิหตุ และการเจบ็ป่วยใน
การท างานส่วนหนึ่ งก็มาจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสม ไม่คุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อม ดังนั ้น สภาพแวดล้อมในการท างานจึง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
           3.4.1 สภาพแวดล้อมทางเคม ีซึ่งเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจ าวนัในการ
ท างานของผูป้ฏบิตังิานทีม่กีารสมัผสัโดยตรง และโดยอ้อม ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง ฟูม เสน้ใย สารไอ
ระเหย ก๊าซ หมอกควนั เป็นตน้ 

           3.4.2 สภาพแวดล้อมทางชวีภาพ ซึ่งผู้ปฏบิตังิานเกิดการสมัผสักบัสิง่ที่
ก่อให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย หรือท าให้มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น ความรุ นแรงของ
อนัตรายขึน้อยูก่บัเชือ้โรค วธิทีีส่มัผสั ความรนุแรงของเชือ้ เวลาในการสมัผสั เช่น เชือ้ไวรสั เชือ้
แบคทเีรยี เชือ้รา เชือ้โรคจากหนูเป็นพาหะ แมลงต่างๆ เป็นตน้ 

           3.4.3 สภาพแวดลอ้มดา้นจติใจ พฒันาการทางจติใจเป็นขบวนการทีส่ าคญัยิง่
ในชวีติมนุษย ์ทีค่วบคู่มากบัการพฒันาการทางรา่งกาย มนุษยแ์ต่ละคนทีเ่กดิขึน้มาควรมโีอกาส
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ได้พฒันาทัง้ทางร่างกายและจติใจ ให้เต็มศกัยภาพที่ได้รบัมาตามธรรมชาติ ในการประกอบ
อาชีพต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทางจิตใจ เราทุกคนได้ร ับทัง้ด้านดีและไม่ดี หากได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีด่กี็จะท าให้จติใจได้รบัการ เช่น ความเอื้ออาทร ความรกัห่วงใย ความมนี ้าใจ 
ความสวยงาม ทศันียภาพ เป็นตน้ 

           3.4.4 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ดนิ น ้า ภมูอิากาศ เป็นตวัก าหนด 

ชนิดของอาหารทีจ่ะสามารถผลติ เช่น มลพษิเสยีง ความรอ้น รงัส ีฯลฯ 

 จากองค์ประกอบของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานของสถาน
ประกอบการจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญมีความเกี่ยวข้องกันโดยลักษณะของการท างาน
ผูป้ฏบิตังิาน งานในหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิอุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และสภาพสิง่แวดลอ้ม 

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัมอีงคป์ระกอบเกีย่วขอ้งกนั ดงัภาพที ่1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 องคป์ระกอบของงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 

กระบวน 

การผลิต 

     
    คน 

ส่ิงแวดล้อมใน 

การท างาน 

วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร 

ความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั 
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 จากความหมายดงักล่าวขา้งต้น ให้ความเหน็ว่า เป็นสภาพการณ์ที่ปราศจากความไม่
เจบ็ป่วย หรอือนัตรายใด ๆ จากการปฏบิตังิาน จงึสรุปได้ว่า ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
(Safety and Occupational Health) หมายถงึ สภาพการณ์ทีป่ราศจากภยัอนัตรายใด ๆ ทีเ่กดิ
จากการปฏิบตัิงานไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บ เจบ็ป่วย ทุพลภาพ และเสียชวีิต รวมทัง้ ดูแลรกัษา
สุขภาพหรอืสภาวะรา่งกายของผูป้ระกอบอาชพีใหม้คีวามปลอดภยัมรี่างกายทีส่มบูรณ์ มจีติใจที่
เขม้แขง็ และมสีภาพสงัคมทีม่คีวามสุขในการด ารงชวีติ 

ดงันัน้ การที่จะสร้างระบบความปลอดภยัขึ้นได้จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ เกี่ยวกบัความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามยั เพื่อให้ผู้บรหิารในสถานประกอบการได้หาแนวทางวิธีการที่ด ี
ทนัสมยัมาด าเนินงานในการป้องกนั ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั ้น ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ประกอบอาชีพในต าแหน่งต่าง ๆ ในทุก
อุตสาหกรรมทัง้การผลติ และบรกิาร พาณิชยกรรม ก่อสรา้ง รวมทัง้อาชพีอื่น ๆ ย่อมไดร้บัการ
เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างด ีเนื่องจากการจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ป็นหน้าที่ส าคญัทีผู่้บรหิารต้อง
ก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน
ผูเ้กี่ยวขอ้งจ าเป็นต้องรูจ้กัความหมายและเขา้ใจกบัความหมายเหล่านี้ ซึง่ เสนาะ  ตเิยาว์ และ  
จรีะ  ประทปี (2548, หน้า 5) ไดส้รปุไวด้งันี้  

ภยั (Hazard) หมายถงึ สภาพการณ์ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืสูญเสยี
ต่อรา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ หรอืกระทบกระเทอืนต่อขดีความสามารถในการปฏบิตังิานความปกติ
ของบุคคล 

อนัตราย (Danger) หมายถงึ ระดบัความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจากภยั ความรุนแรง
ของภยัจะมมีากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัมาตรการและเครือ่งมอืในการป้องกนั 

ความเสียหาย (Damage) หมายถึง ความสูญเสยีและบาดเจบ็ทางด้านร่างกาย ด้าน
จติใจ ดา้นสงัคม และทรพัยส์นิ ซึง่จะมมีากถา้หากมกีารควบคุมภยัน้อย 

อุบตัิเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมไิด้คาดการณ์ไว้ล่วง ซึ่งเมื่อ
เกดิขึน้แล้ว จะก่อให้เกิดความเสยีหาย และเป็นอนัตรายทัง้ทางทรพัย์สนิ และชวีติได้ รวมทัง้
หากเกดิเหตุการณ์นี้ขึน้จะท าใหก้ารด าเนินการหยุดชะงกัลงทนัท ี

อุบตักิารณ์ (Incident) หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกดิขึน้โดยไม่คาดคดิเป็นเหตุน าไปสู่การ
เกดิอุบตัเิหตุ (Accident) หรอืเกอืบเกดิอุบตัเิหตุ (Near Miss)  

เหตุการณ์เกือบเกดิอุบตัิเหตุ (Near Miss) หมายถงึ เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วมแีนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเป็นอุบตัิเหตุ หรอืเกือบได้รบับาดเจบ็ เจบ็ป่วย เสยีชวีติ 
หรอืความสญูเสยีต่อทรพัยส์นิ สภาพแวดลอ้มทางชวีภาพและกายภาพ  
 จากความหมายข้างต้นที่มีนักวิชาการได้สรุปไว้นั ้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์อัน
ก่อให้เกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยในการท างานอันเกิดจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
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สภาพแวดล้อมของงาน และบุคคล ด้วยกนัทัง้สิน้ บุคคลจงึต้องให้ความสนใจในอนัตรายอนัที่
เกดิขึน้จากการท างานเป็นอยา่งด ี

 

 ความส าคญัของความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยันับว่ามคีวามส าคญัต่อชวีติมนุษยใ์นแต่ละสาขาอาชพี 
ทุกต าแหน่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคอุตสาหกรรมการผลติ พาณิชยกรรม งานบรกิาร และ
งานประมง เกษตรกรรม กสกิรรม ซึง่มกีารใชเ้ครื่องจกัรกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า และเครื่อง
ทุ่นแรงต่าง ๆ จ านวนเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ  ดงันัน้ แรงงานคนซึ่งต้องสมัผสักบัลกัษณะการท างาน
เหล่านัน้อย่างใกล้ชดิและตลอดเวลา โอกาสในการเกดิอนัตราย บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยในการ
ท างานก็ย่อมเกดิขึน้ได้เสมอ ซึ่งผลสถติทิี่รวบรวมโดยส านักงานประกนัสงัคม กองทุนทดแทน 
พบว่า ผูป้ระสบอนัตราย และเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการท างานเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ซึง่มี
การเปิดเผยจากปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ได้รบัข้อร้องเรยีนที่จงัหวดัระยองซึ่งเป็นพื้นที ่      
ที่มอุีตสาหกรรมการผลิตจ านวนมาก ได้มรีายงานเกิดเหตุฉุกเฉินจากการประกอบกิจการ
โรงงาน มจี านวน 197 เรื่อง จาก 42 จงัหวดั หรอืเฉลี่ย 16 เรื่องต่อเดอืนโดยเกดิจากปัญหา
เพลงิไหมม้ากทีสุ่ด รองลงมาคอื อุบตัเิหตุจากการท างานสารเคมรีัว่ไหล การชุมนุมคดัคา้นการ
ตัง้โรงงาน เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ระเบดิ เป็นต้น จากผลการรายงานใน ปี 2558 มเีหตุฉุกเฉิน
โรงงานปีนี้ยงัท าให้มผีู้เสยีชวีติรวมทัง้สิ้น 27 คน บาดเจบ็ 81 คน คดิเป็นมูลค่าความเสยีหาย
ของทรพัยส์นิราว 992 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเกดิเพราะอุบตัเิหตุจากการท างาน เครื่องจกัร
และอุปกรณ์ระเบดิ และเพลงิไหม ้ซึ่งจงัหวดัที่มกีารเกดิเหตุฉุกเฉินสูงที่สุด คอื จงัหวดัระยอง  
19 เรื่อง กรุงเทพฯ ชลบุร ีและสมุทรปราการ จงัหวดัละ 17 เรื่อง และ นครปฐม 15 เรื่อง  
ส าหรบัจงัหวดัทีไ่มม่เีหตุฉุกเฉินเลย มทีัง้สิน้ 35 จงัหวดั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45 ของทัง้หมดของ
ประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ, 2558, หน้า 6) จากเหตุการณ์รายงานดงักล่าว ท าให้นายจ้างต้อง
ตระหนักและเหน็ความส าคญัของการจดัระบบความปลอดภยัและอาชอีนามยัในการท างานที่ด ี
มวีธิกีารป้องกนั ก ากบั ดูแล และส่งเสรมิใหเ้หมาะสมอาจจะท าใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล ท าให้เกิดก าไรมากขึน้ สร้างความเป็นธรรมให้กบั
พนักงาน และสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอองคก์ารในสายตาลูกค้า จงึสามารถสรุปความส าคญัของ
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ดงันี้  
 1. ช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น และสร้างประโยชน์ให้เศรษฐกิจของประเทศ  
ช่วยส่งผลให้ต้นทุนทางการผลติสนิค้าและบรกิารลดลง หรอืช่วยลดความสูญเสยีกจิการของ
นายจา้งอนัเนื่องจากการเกดิอุบตัเิหตุ หากองคก์ารมรีะบบการจดัการความปลอดภยัและอาชวี-

อนามยัที่ด ีก็ย่อมท าให้การเกิดอุบตัิเหตุลดลง หรอืแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ความสูญเสียหรอื
ค่าใชจ้า่ยส าหรบัการเกดิอุบตัเิหตุกน้็อยลงตามล าดบั สถานประกอบการสามารถประหยดัเงนิค่า
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รักษาพยาบาล การสมทบกองทุนทดแทนก็จะได้ลดลงในปีถัดไปได้ รวมทัง้เป็นผลดีใน
ภาพลกัษณ์ขององคก์ารดา้นการบรหิารจดัการควบคุมความปลอดและอาชวีอนามยัได ้และการ
ท างานของพนักงานมคีวามปลอดภยัมากเท่าไหร่ก็ย่อมส่งผลให้เกดิขวญัก าลงัใจด ีส่งผลผลติ
โดยรวมใหส้งูขึน้ได ้ 
 2. ช่วยท าให้เกิดก าไรมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนลดลงย่อมส่งผลใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ เป็น
เหตุใหผ้ลการด าเนินกจิการได้ก าไรมากขึน้ เนื่องจาก ก าไร = รายได ้– รายจ่าย ท าให้สถาน
ประกอบการสามารถใหผ้ลตอบแทน และเพิม่สวสัดกิารต่าง ๆ ใหก้บัพนักงานไดเ้ป็นการกระตุ้น
และจงูใจใหพ้นักงานเกดิความตระหนักในการท างานให้เกดิความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 3. ช่วยป้องกนัและควบคมุให้เกิดสภาพความปลอดภยัในการท างาน หากสภาพ
การท างานมคีวามปลอดภยัโดยการจดัสถานที่เหมาะสม ติดตัง้เครื่องมอืเครื่องจกัรที่มคีวาม
ปลอดภยั มกีารตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ตามก าหนด พรอ้มทัง้การฝึกอบรมพนักงานเป็นประจ า
สม ่าเสมอไม่ว่าจะเริม่งานใหม่ หรอืพนักงานเก่าที่ปฏบิตัิงานอยู่แล้ว ก็ย่อมหมายถึงการช่วย
ป้องกนั และควบคุมให้สภาพการท างานมคีวามปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่ดใีห้กบับุคลากร 
 4. ช่วยลดผลกระทบทางสงัคมท่ีตามมาหลงัจากการประสบอนัตรายและเจบ็ป่วย
อนัเกิดจากการท างาน ในกรณีที่หวัหน้าครอบครวัประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยจนเสยีชวีติ   
ทุพลภาพ ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ก็ท าให้ขาดรายได้ในการดูแลครอบครวั ขาดเสาหลกัใน
ครอบครวั บัน่ทอนสุขภาพจติใจของคนในครอบครวัขาดก าลงัใจ ลูกหลานต้องเสยีโอกาสที่จะ
ศึกษาเล่าเรยีน ท าให้ครอบครวัประสบปัญหาต่าง ๆ ตามมา หากให้ความส าคญัด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานกับผู้ปฏิบัติงานก็จะช่วยลดผลกระทบได้               
 5. ช่วยธ ารงรกัษา และสงวนรกัษาทรพัยากรมนุษยใ์นองค์การ  สภาพแวดล้อม
การท างานทีม่คีวามปลอดภยั ส่งผลต่อการลดอุบตัเิหตุในการท างาน พนักงานผูป้ฏบิตังิานกจ็ะ
มีความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีในการด ารงชีวิต ท าให้จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องการท างานอยู่องค์การไปนานเท่านาน เนื่องจากระบบการจัดการความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัดี ผู้ปฏิบตัิงานก็ท าให้บาดเจ็บ หรอืตายน้อยลง จงึเป็นการสงวน
รกัษาทรพัยากรมนุษยท์ีส่ าคญัของชาตไิวไ้ด ้

 6. ช่วยในการสร้างความเป็นธรรมให้กบัพนักงานในการจ้างงาน ไม่ขดัต่อหลกั
มนุษยธรรมในการประกอบธุรกิจ การด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็น
เรื่องที่นายจา้งต้องกระท าใหผู้้ปฏบิตังิานมคีวามปลอดภยั และสุขภาพอนามยั เพื่อเป็นไปตาม
หลกัมนุษยธรรม คุณธรรมส าหรบัการประกอบการของนายจา้งดว้ย ดงันัน้ นายจา้งต้องมหีน้าที่
ดูแล ก ากบั ควบคุมและปกป้องคุ้มครองลูกจา้ง โดยมกีารก ากบัดูแลสถานที่ท างานให้มคีวาม
ปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายในการท างาน เช่น อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายในการท างาน 
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การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยั จัดสถานที่ เครื่องมอื เครื่องจกัร ให้ถูกต้อง และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสม ดงันัน้ นายจา้งตอ้งมุง่ค านึงถงึคนไปดว้ยกนักบัผลผลติ
และผลก าไรไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้สินค้าและบรกิารเป็นที่ยอมรบั และลด
ปัญหาการถูกกดีกนัทางการคา้จากนานาประเทศ 

 7. เป็นการสร้างแรงจงูใจในการท างานให้กบัพนักงาน นับเป็นปัจจยัในการจงูใจที่
ส าคญัของมนุษยด์้านความปลอดภยัในการด ารงชวีติ และการท างานเป็นไปตามพื้นฐานของ
มนุษย์ตามแนวคิดนักจิตวิทยา โดยมาสโลว์ นักจิตวิทยาที่เป็นเจ้าของทฤษฎีล าดับความ
ต้องการมนุษย ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) คนงานจะมุ่งการตอบสนองความ
ต้องการสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภยัก่อน ก่อนที่จะถูกจูงใจให้มุ่งไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการที่สูงขึ้นต่อไป ดงันัน้ การจดัสภาพแวดล้อมในการท างานที่ด ีจงึเป็นเครื่องมอื
ทางการบรหิารงานหนึ่งทีเ่ป็นการจงูใจใหม้คีวามอยากท างานในองคก์ารนัน้ ๆ ซึง่ความต้องการ
ความปลอดภยัจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัปราศจากอันตรายทาง
รา่งกายและจติใจดว้ย 

 ผลก าไรของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้จากปัจจยัหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิง่หากพนักงาน
ปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภัย และมีสุขภาพอนามยัที่ดีทัง้ร่างกาย จิต ใจ สงัคม เนื่องจาก
พนักงานจะมพีลงั แรงจูงใจ ขวญัก าลงัใจ และสตปัิญญาในการสรา้งสรรค์คดินวตักรรมใหม่ ๆ 
ให้องค์การ ในขณะเดยีวกนัองค์การได้มกีารจดัสภาพแวดล้อม เครื่องมอื เครื่องจกัรที่มคีวาม
ปลอดภยัให้กบัพนักงานก็ยิง่ท าให้ช่วยเพิม่ผลติในการท างาน ลดต้นทุนด้านการบาดเจบ็หรอื
เจบ็ป่วยจากการท างาน หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัจ าต้อง
ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
  
วตัถปุระสงคข์องความปลอดภยัและอาชีวอนามยั    
 

 การประกอบกจิการงานใด ๆ ในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม รวมกระทัง่การมบีุคลากรตัง้แต่ 1 คนขึ้นไปกฎหมายย่อมมขี้อ
ก าหนดให้ดูแลควบคุมก ากับงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ให้เป็นไปด้วยความ
เรยีบรอ้ยปลอดภยัแก่บุคลากรผูป้ฏบิตังิาน ดงันัน้ การจดัการทรพัยากรมนุษยซ์ึ่งมหีน้าที่ดูแล 
ส่งเสรมิ สนับสนุน และรกัษาไว้ซึ่งทรพัยากรมนุษย์ที่มคีุณค่า ต้องอาศัยกลยุทธ์ในการปรบั
สภาพงานให้เหมาะสมกบัมนุษยแ์ละจดับุคคลให้เหมาะสมกบังานที่ตนถนัดและรบัผดิชอบ ซึ่ง
งานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัมวีตัถุประสงคท์ีส่ าคญัดงันี้ 
      1. เพื่อส่งเสรมิและรกัษาสุขภาพทางกาย ทางใจ และการมชีวีติเป็นปกตใินสงัคมของ
คนงานทุกอาชพี ใหส้ามารถด ารงชวีติ ทีจ่ะปฏบิตังิานใหเ้กดิผลผลติทีเ่พิม่สูงขึน้ รวมทัง้เป็นการ
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รกัษาให้บุคลากรหรอืพนักงานของตนเองเป็นผู้ทีต่ระหนักถงึความปลอดภยัตลอดเวลาในการ
ปฏิบตัิงานในหน้าที่ และผู้ที่มีหน้าที่ดูแลก ากับ ควบคุมพนักงานมกีารอ านวยความสะดวก 
จัดหา ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และช่วยเหลือให้มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี 
      2. เพื่อป้องกนัความเสีย่งต่อปัจจยัที่อาจจะท าให้เกดิปัญหาสุขภาพของคนงาน การ
ท างานในปัจจุบนัพนักงานต้องเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างานสูงเนื่องจาก ความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตรค์่อนขา้งเจรญิอยา่งรวดเรว็เพื่อใหก้ารผลติสนิคา้และบรกิารเกดิความรวดเรว็ทนักบั
ความต้องการจนลืมนึกถึงสุขภาพอนามยัที่ดี ดังนัน้ ผู้บริหารมีแนวทาง หรือการก าหนด
แนวทางในการป้องกนัความเสีย่งต่อโรคภยัต่าง ๆ ที่เกดิจากการท างาน ซึง่เป็นปัจจยัส่งผลต่อ
ปัญหาสุขภาพอนามยัของพนักงาน เช่น มกีารจดัฝึกอบรมให้พนักงานใหม่และพนักงานเก่า
ไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนั วธิกีารควบคุมมใิหเ้กดิการเจบ็ป่วยอนัเกดิจากการท างาน  จดั
ใหม้กีารดแูลสุขภาพใหเ้ป็นผูท้ีแ่ขง็แรง เป็นตน้ 

     3. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพทัว่ไปจากสภาพแวดล้อมในการท างานของ
พนกังาน หรอืลกูจา้ง สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นสิง่ส าคญัต่อสภาพการท างาน หน้าทีข่อง
พนักงานทีป่ฏบิตังิาน หากจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่เีหมาะสมในการปฏบิตังิาน กย็่อมแสดงให้
เห็นว่าหน่วยงานมีการป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดอันตราย บาดเจ็บ และเจ็บป่วยในการ
ปฏบิตังิาน 

     4. เพื่อปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มในการท างานที่เหมาะสมเอื้อต่อการท างานทัง้ร่างกายและ
จติใจของคนงาน พนกังานผูป้ฏบิตังิานในต าแหน่งต่าง ๆ ในสถานประกอบการใดมบีุคลกิภาพที่
ม ัน่ใจ มอีารมณ์ทีด่ ีและสุขภาพทีแ่ขง็แรง แสดงว่าหน่วยงานนัน้มกีารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมต่อการท างานของลกูจา้งเป็นอย่างด ีเช่น มรีะบบควบคุมเครื่องจกัรทีถู่กต้องตามหลกั
สากล จดัใหม้กีารประชุมรว่มกนัในการป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจากการท างานโดยใหทุ้กคนเขา้มา
มีส่วนร่วม จดันิทรรศการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัการงานด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัสม ่าเสมอ เป็นตน้ 

การจดัการความปลอดภยั และอาชีวอนามยัมีวตัถุประสงค์โดยส่วนต้องการท าให้
พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัย และมีความปลอดภัยทัง้ร่างกาย จิตใจ และ
สภาพแวดล้อมที่ด ีจงึต้องมกีารส่งเสรมิ ดูแลรกัษา ป้องกนัความเสี่ยง และอุบตัเิหตุต่าง ๆ ใน
การท างานไมใ่หเ้กดิขึน้ในการท างาน 

 

ประโยชน์ของความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัทางการผลติทีส่ าคญัทางการบรหิาร หากสถานประกอบการ
ทีด่ าเนินกจิการมผีลประกอบการที่ดไีดก้ าไรสูงสุด ก็ย่อมแสดงให้เหน็ว่าสถานประกอบการนัน้
ให้ความส าคญักบัสภาพการท างานของบุคลากรให้มีความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการ
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ท างาน ซึง่นับว่าเป็นก าไรทีสู่งสุดมากส าหรบัองค์การ เนื่องจากมนุษยม์สี าคญัยิง่กว่าเครื่องมอื 
เครื่องจกัร ดงันัน้ การจดัให้มกีารควบคุมดูแลให้พนักงานหรอืบุคลากรที่ปฏิบตัิงานมคีวาม
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีด่ยีอ่มส่งผลใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ดงันี้  
 1. ช่วยป้องกนัและควบคุมให้เกิดสภาพความปลอดภยัในการท างาน ระบบความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัในองค์การ หากองค์การได้มีการติดตัง้เครื่องจกัรให้ถูกต้อง        
และเหมาะสมในการท างาน และมกีารควบคุม ดูแล ด้วยเจา้หน้าที่ที่มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ 
และมกีารฝึกอบรมพนักงานเป็นประจ าสม ่าเสมอก็จะป้องกนั และควบคุมให้พนักงานมคีวาม           
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างานสงูดว้ย 

 2. ช่วยลดความสูญเสยีบัน่ทอนกิจการของนายจ้าง อนัเป็นสาเหตุมาจากบุคลากร
ประสบอนัตรายและเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน 

 3. ช่วยใหป้ระเทศชาตมิบีุคลากรทีม่สีุขภาพแขง็แรง สามารถด ารงอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
คุณภาพในลกัษณะของแรงงานตามมาตรฐานองค์การอนามยัโลกก าหนด และสามารถแข่งขนั
กบัประเทศอื่น ๆ ไดท้่ามกลางสภาพการทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 4. ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกจิและอ านวยผลต่อรายไดข้องประเทศโดยรวม ท าใหป้ระเทศ
มภีาพลกัษณ์ที่ดใีนสายตานานาประเทศได้ รวมทัง้ส่งผลถงึความอยู่ดกีนิดขีองคนในประเทศ 
และประชาชนในประเทศมสีภาพคล่องในสภาพดา้นการเงนิ 

 5. ท าให้บุคลากรได้รบัความเป็นธรรม ไม่ขดัต่อกฎเกณฑ์ และกฎหมายด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั ส่งผลใหบุ้คลากรมสีภาพจติใจทีด่ก่ีอให้เกดิความสุขในการท างาน 

 6. สรา้งชื่อเสยีงใหอ้งค์การหรอืการด าเนินธุรกจิ ในภาพลกัษณ์ในความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibility) และช่วยเสรมิภาพลกัษณ์ใหผ้ลติภณัฑห์รอืสนิค้า   
ลดปัญหาการถูกกดีกนัทางการคา้กบันานาประเทศ  
 7. ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้าง     
และนายจา้งเป็นการแสดงออกถงึความห่วงใยของนายจา้งทีม่ต่ีอพนกังาน  
 8. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลพนักงานที่ประสบอนัตรายและเจบ็ป่วยอัน
เนื่องจากการท างาน ซึง่สามารถส่งผลใหธุ้รกจิมกี าไรมากขึน้ ทีจ่ะน ามาพฒันาทัง้คน และงานให้
เกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 องค์การหรอืหน่วยงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการ
ท างานได้เหน็ว่าหากองค์การไดม้กีารบรหิารงานด้านปลอดภยัและอาชอีนามยัจะต้องเอาใจใส่
ดแูลพนกังานเพื่อใหป้ฏบิตังิานไดโ้ดยปราศจากอนัตราย ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ารและ
พนกังานเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะท าใหล้ดอุบตัเิหตุ ลดค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล พนักงาน
มสีุขภาพที่ด ีเสรมิสรา้งความมัน่ใจให้กบัผู้ปฏบิตังิาน เกดิความเป็นธรรมแก่ลูกจา้ง และช่วย
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์าร 
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เป้าหมายของงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  

ความปลอดภยัในการท างานของบุคลากรเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญั ส าหรบันายจา้ง หรอื
ฝ่ายปฏบิตักิาร ได้ด าเนินงานเกี่ยวกบัการดูแลผูป้ฏบิตัิงานทุกต าแหน่ง ทุกอาชพี ดงันัน้ ผู้ที่มี
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายต้องให้ความส าคญั โดยมกีารมอบหมายความรบัผดิชอบ ให้ผู้มี
หน้าทีใ่นการจดัการ ก ากบั ดูแล ควบคุมด าเนินงานใหบุ้คลากรมคีวามปลอดภยัขณะปฏบิตังิาน 
ซึง่เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ส่วนงานด้านอาชีวอนามยัเป็นงานสาธารณสุขแขนงหนึ่ง ที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงานดูแล
สุขภาพอนามยัของผู้ปฏบิตังิานทุกสาขาอาชพีโดยมเีป้าหมายเพื่อใหม้เีกดิความปลอดภยัดงันี้ 
          1. ป้องกนัและควบคุมการบาดเจบ็หรอือุบตัภิยัอนัเนื่องมาจากการประกอบอาชพีมุ่งที่
จะหาแนวทางและวธิกีารในการลดการเกิดอนัตรายในการปฏบิตังิาน ตัง้แต่บาดเจบ็เล็กน้อย 
ปานกลาง ไปจนถึงขัน้รุนแรง ทุพลภาพ และเสียชีวิต ดังนัน้ จ าเป็นต้องใช้มาตรการด้าน
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั โดยมกีารก ากบั ควบคุม ดแูล และตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง 

2. ป้องกนัและควบคุมโรคอนัเนื่องมาจากการประกอบอาชพี ด าเนินการวางแผนระบบ
การควบคุม และป้องกัน เริ่มตัง้แต่การให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้มีความรู้ในการ
ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวกับสารเคม ีเครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ในการท างาน ให้เข้าใจทุก
ขัน้ตอน รวมทัง้มกีารตดิตามประเมนิผลอยูต่ลอดเวลา   

3. ส่งเสรมิและจดับรกิารสุขภาพอนามยัของผู้ประกอบอาชพีให้มคีวามสมบูรณ์ทัง้
ร่างกาย จติใจ และสงัคม งานส่งเสรมิและการจดัการเป็นลกัษณะของงานที่ใหค้วามช่วยเหลอื
สนับสนุน จดัหา และอ านวยความสะดวกให้ผูป้ฏบิตังิานสามารถท างานได้ดว้ยความปลอดภยั 
และมสีุขภาพอนามยัทีด่ ี

4. ส่งเสรมิสุขภาพจติในการท างาน เป็นการช่วยใหพ้นักงานผูป้ฏบิตังิานไดม้สีุขภาวะที่
ดใีนการท างานทางด้านจติใจ ได้แก่ สภาพอารมณ์ที่พรอ้มจะปฏบิตัิงานให้ส าเรจ็ลุล่วง โดยมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างานมากกว่าการแข่งขันกันท างาน  
          5. จดัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมในการท างานเพื่อป้องกนัอนัตรายที่จะเกดิขึน้กบั
ผู้ปฏบิตัิงาน เป็นหน้าที่ของผู้บรหิารในการด าเนินงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ทางชวีภาพ ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของการตดิตัง้เครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ในการ
ท างานใหถู้กตอ้งตามหลกัอุตสาหกรรมโรงงาน จดับุคคลใหป้ฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัความถนัด 
และตรงกบัความรู ้ความสามารถ 

6. ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ที่ไดร้บับาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการท างาน หน้าทีข่อง
ฝ่ายการจดัการทรพัยากรมนุษย์ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั เมื่อพนักงานได้รบั
อนัตรายบาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการท างาน หลงัจากทีไ่ดร้บัการรกัษาพยาบาลทีด่ี
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แล้ว จ าเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟูทัง้ทางร่างกาย และจติใจ ให้พนักงานได้มคีวามมัน่ใจในการ
ปฏบิตังิานต่อไปได ้

7. ป้องกนัการเจบ็ป่วยและส่งเสรมิสุขภาพของผูป้ฏบิตังิานโดยรวม งานป้องกนัจะช่วย
ให้ลดการได้รบัอันตรายจากการท างาน องค์การจึงต้องมีการวางแผนเพื่อการป้องกันและ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และชัดเจน      
ดว้ยการใหค้วามรู ้ฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจ และรวมทัง้การวางแผนดา้นงบประมาณในการด าเนินการ
ตดิตัง้เครือ่งจกัรใหถู้กตอ้ง เพื่อลดการเกดิอนัตรายต่าง ๆ จากการปฏบิตังิาน 

เป้าหมายส าคญัของงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั ผู้ที่มหีน้าที่ในความรบัผดิชอบ
โดยตรงต้องด าเนินการตัง้แต่การป้องกนัและควบคุมไม่ใหม้กีารเกดิอุบตัเิหตุและโรคอนัเกดิขึน้
จากการท างาน ส่งเสรมิให้การสนับสนุนทัง้ดา้นงบประมาณ การพฒันาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
จดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน และเมื่อพนักงานได้รบับาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยอนั
เนื่องจากการท างานกจ็ าเป็นตอ้งด าเนินการฟ้ืนฟูดแูลใหเ้ป็นปกตโิดยเรว็   

 

ขอบเขตของงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 องค์การอนามยัโลก (WHO) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ประชุม
ร่วมกันในลกัษณะงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย
ลกัษณะงาน 5 ประการส าคญั David L.Goetsch. (2005, p.16) ดงันี้   

1. การส่งเสริม (Promotion) หมายถงึ การส่งเสรมิและธ ารงรกัษาไว ้เพื่อให้พนักงาน
หรอืผูป้ฏบิตังิานทุกอาชพีมสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง มจีติใจทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด และมคีวามเป็นอยู่
ในสงัคมทีด่ตีามสถานะทีพ่งึมไีด ้ 
 2. การป้องกนั (Prevention) หมายถงึ งานดา้นป้องกนัผูป้ฏบิตังิานไม่ใหม้สีุขภาพ
อนามยัทีเ่สื่อมโทรม อ่อนแอ ทุพลภาพ หรอืผดิปกตอินัมสีาเหตุอนัเนื่องมาจากสภาพแวดลอ้ม
การท างานทีผ่ดิปกต ิหรอื เป็นการวางแผนการด าเนินงานไวล้่วงหน้าเกี่ยวกบัการป้องกนัไม่ให้
ผู้ปฏบิตัิงานได้รบัอนัตราย บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการท างานไม่ว่าจะเกิดจาก
สภาพแวดลอ้ม หรอื การกระท าทีไ่มป่ลอดภยักต็าม  
 3. การปกป้องคุ้มครอง (Protection) หมายถงึ การปกป้องดูแลผูป้ฏบิตังิานในสถาน
ประกอบการ หรอืลูกจา้งไม่ให้ท างานทีเ่สีย่งต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นอนัตราย
จนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บ  และเจ็บป่วยอันเกิดจากการ
ปฏบิตัิงาน ซึ่งการควบคุมดูแลจะเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมาย
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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 4. การจดัหน้าท่ีการงาน (Placing) หมายถงึ การจดัต าแหน่งหน้าที่งานเป็นการจดั
สภาพต่างๆ ของการท างาน และปรบัสภาพ พฤตกิรรมผู้ปฏบิตังิาน ให้ท างานในสิง่แวดล้อม
ของการท างานทีเ่หมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ และความถนดัของร่างกายแต่ละคน รวมทัง้
สภาพจติใจของผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนใหเ้หมาะสมมากทีสุ่ด โดยค านึงถงึความคุม้ค่าในการลุงทุน 
อนัจะน าผลใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่ ี

 5. การปรบังานและคนให้มีความเหมาะสมกนั (Adaptation) หมายถงึ การปรบั
สภาพของงานและของคนให้สามารถท างานได้อย่างเหมาะสม ค านึงถงึสภาพทางสรรีะวทิยา 
กายศาสตร ์ของผูป้ฏบิตังิานให้มากทีสุ่ด อยู่ในพื้นฐานของความแตกต่างกนัของสภาพร่างกาย
และจติใจ พยายามหาวธิกีาร การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมอืในการท างานให้เหมาะสมกับ
สภาพรา่งกายของผูป้ฏบิตังิานใหเ้กดิความถนดัเหมาะสม เพื่อประสทิธภิาพของงาน และใหเ้กดิ
ความปลอดภยัในท างาน เพื่อส่งผลต่อประสทิธผิลสงูสุด 

6. การสนับสนุนและช่วยเหลือ (Supporting) หมายถึง การจดัหา อ านวยความ
สะดวก และช่วยเหลอืให้ผู้ปฏบิตังิานได้มคีวามปลอดภยั และสุขภาพอนามยัที่ดใีนการท างาน 
ได้แก่ การจดัโครงการสุขภาพอนามยั เพื่อให้ส่งผลประโยชน์ในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี และการจดัให้มแีพทยเ์ฉพาะทางมาประจ าในการให้
การตรวจรกัษา และมอุีปกรณ์ในการตรวจรกัษาพยาบาลช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายและ
เจบ็ป่วย รวมทัง้แนะน าใหค้วามรูท้างดา้นสุขภาพแก่ผูป้ฏบิตังิานเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

จากขอบเขตของงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัจะป้องกนัอุบตัเิหตุและโรคอนั
เนื่องมาจากการท างาน เป็นงานส่งเสรมิสุขภาพใหม้ทีัง้สุขภาพกาย และสุขภาพจติทีด่ี จงึเป็น
งานที่มลีกัษณะการท าให้การท างานของพนักงานผู้ปฏิบตัิงานให้เกิดความปลอดภยั และมี
สุขภาพอนามยัทีด่ที ัง้ทางร่างกาย จติใจ และสงัคม ดงัจะแสดงใหเ้หน็ในภาพที ่1.2 
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ภาพที ่1.2  ขอบเขตความสมัพนัธข์องงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 

บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบังานความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

 งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัเป็นลกัษณะการด าเนินงานที่เป็นศาสตร์
ทางการประยุกต์หรือวิชาการความรู้แขนงต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานทางด้าน
วทิยาศาสตร์ หรอืวทิยาศาสตร์ประยุกต์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบังานด้านอาชวีอนามยัจะมกีาร
ผสมผสานและอาศยัความร่วมมอืของบุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลอื 
ป้องกนั คุ้มครอง รกัษา และส่งเสรมิสนับสนุนให้งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ใน 7 ดา้น (วภิารตัน์  โพธิข์,ี 2557, หน้า 11-12) ดว้ยกนัมดีงันี้  
 1. ด้านความปลอดภยั (Safety) ไดแ้ก่ ลกูจา้ง ทีน่ายจา้งแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้หน้าที่ความ
ปลอดภยัตามกฎหมายพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม พ.ศ. 
2549 กฎกระทรวง หรอืสหภาพแรงงาน ทีม่หีน้าทีป่กป้อง ส่งเสรมิสนับสนุนลูกจา้งดว้ยกนัใหม้ี
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน  

2. ด้านอาชีวสุขศาสตร ์ (Occupational Medicine) หรอื เวชศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
(Industrial Medicine) มหีน้าทีศ่กึษาในดา้นการตรวจวนิิจฉัย และรกัษาโรคอนัเนื่องมาจากการ

ขอบเขตของงาน 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

Promotion 

Protection 
Prevention  

Placing 
Adaptation 

Supporting 
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ประกอบอาชพี ซึ่งมหีน้าที่สบืค้น ตรวจสอบ ประเมนิอนัตรายจากสิง่แวดล้อมความร้อน รงัส ี
เสยีงดงั ความสัน่สะเทอืน ฝุ่ นละออง เพื่อป้องกนัโรคจากการท างาน  

 3. ด้านอาชีวนิรภยั (Occupational Safety) นักวทิยาศาสตรค์วามปลอดภยั และ
วศิวกรความปลอดภยั ท าหน้าที่ป้องกนัอุบตัิเหตุจากการท างาน ออกแบบ พฒันา หรอืแก้ไข
อุปกรณ์ เครือ่งจกัร เพื่อใหเ้กดิปลอดภยัในการท างาน 

 4. ด้านการยศาสตร ์(Ergonomic) เป็นศาสตรท์ีมุ่ง่เน้นการจดั ออกแบบ และปรบัปรุง
สภาพการท างานให้เหมาะสมกบักายและสรรีะของคนงาน รวมทัง้สภาพจติใจของคนท างาน 
เครือ่งมอื ท่าทางหรอืวธิกีารท างานใหผู้ป้ฏบิตังิานไดเ้กดิความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการ
ท างาน  

5. ด้านจิตวิทยาอตุสาหกรรม (Industrial Psychology) ท าหน้าทีใ่นการแก้ปัญหา
ในการท างานโดยใช้หลกัการทางจติวทิยา การกระตุ้น ให้เกดิสิง่จูงใจ และสรา้งบรรยากาศใน
การท างานทีด่ ี

 6. ด้านอาชีวเวชศาสตร ์(Occupational Medicine) หรอืเวชศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

บุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์ มีหน้าที่ศึกษาในด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคอัน
เนื่องมาจากการท างาน (Occupational Diseases) เป็นการดูแลสุขภาพของคนท างาน 
ครอบคลุมตัง้แต่การป้องกนัโรค การรกัษาโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพของคนท างาน แต่เนื่องจาก
ปัญหาโรคจากการท างานส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่ป้องกนัได้ เน้นหนักไปทางการป้องกนัโรค
เป็นหลกัตลอดจนการบาดเจบ็ต่าง ๆ และสุขภาพของคนงาน ได้แก่ แพทย์อาชวีเวชศาสตร ์
แพทย์อาชีวอนามัย ซึ่งจะมีผู้ช่วยในการให้ความรู้แนะน า และปฏิบัติงานด้านนี้อีก เช่น 
พยาบาล อาชวีอนามยั ผูช้่วยพยาบาล 

 7. ด้านเวชศาสตรฟ้ื์นฟู (Rehabilitation Medicine) บุคลากรทีส่ าคญัทีดู่แลดา้นนี้ มี
หน้าที่ ได้แก่ แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู นักกายภาพบ าบดั นักจติวทิยา นักสงัคมสงเคราะห์ นัก   
อาชวีบ าบดั นกักจิกรรมบ าบดั นักกายภาพบ าบดั นักจติบ าบดั มหีน้าทีฟ้ื่นฟูสภาพกาย รวมทัง้
จติใจของผูป้ระกอบอาชพีทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็ หรอืพกิารจากอุบตัเิหตุ หรอืไม่สามารถท างานได ้

เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชพี ให้สามารถกลบัเขา้มาทงานได้ตามปกติ หรอื
ท างานชนิดใหม ่ทีเ่หมาะสมกบัสภาพรา่งกาย 

  นอกจากศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ยังต้องอาศัยวิชาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น วิทยาการระบาด (Epidemiology) พิษวิทยา 
(Toxicology) และจิตวิทยาอุตสาหกรรม ( Industrial Psychology) อาชีวะเวชศาสตร ์
(Occupational medicine) เวชศาสตรฟ้ื์นฟู (Rehabilitation medicine) จะต้องมบีุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญและให้ความช่วยเหลอืเกี่ยวกบัการให้ความรู้ แนะน า พฒันา และส่งเสรมิให้
ผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการให้ปฏบิตังิานด้วยความปลอดภยัปราศจากการเกดิอุบตัเิหตุ 
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บาดเจ็บ และเจ็บป่วยอันเกิดจากการท างานรวมทัง้ให้ความเห็นและแนะน าผู้บริหารให้
ด าเนินการตามหลกัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีถู่กตอ้ง 
 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในประเทศไทย 

 ประเทศไทยไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ขึน้ตามบทบาท ภาระ หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามลกัษณะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

ให้มคีวามชดัเจน และก าหนดให้กระทรวงต่าง ๆ ได้มเีป็นผู้ดูแล รบัผดิชอบตามภารกจิส าคญั
และได้มกีารด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัโดยมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบทีเ่ป็น
ส่วนงานที่ท าหน้าทีก่ าหนด ก ากบั ดูแล ควบคุมและประสานงานมกีารด าเนินการทัง้ในรูปแบบ
ภาครฐัและเอกชน มจีดุมุง่หมายเพื่อใหผู้ป้ระกอบอาชพีมสีุขภาพอนามยัทีด่ ีปราศจากอุบตัเิหตุ 
บาดเจ็บ เจ็บป่วย และเป็นโรคอันเนื่องมาจากการท างาน ให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพในสภาพการท างานที่มสีภาพแวดล้อมที่ดปีลอดภยัจากภยนัตรายใด ๆ ทัง้ปวง 
รวมทัง้ให้มีสุขภาพจิตที่ดี ดังนัน้ การที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งเหล่านัน้ได้นัน้ จ าเป็นต้องมกีารด าเนินการและการประสานงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานที่มหีน้าที่ บทบาทส าคญัที่สุด คอื หน่วยงานภาครฐั โดยอาศยักฎหมายด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่จดัตัง้ขึน้เป็นพระราชบญัญตั ิความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ที่มดี้วยกนัหลายฉบบั 
หน่วยงานดงักล่าวสงักดัส านักงานความปลอดภยัแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการก าหนด
กรอบทศิทางใหส้ถานประกอบการด าเนินการอย่างเคร่งครดั เพื่อความปลอดภยั และอาชวีอนา
มยัในการท างาน  
 ในปัจจุบนั ประเทศไทยมหีน่วยงานภาครฐัที่มบีทบาทโดยตรงในการด าเนินงานความ
ปลอดภยั และอาชวีอนามยัหลายหน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานกจ็ะมแีต่ละกระทรวงทีดู่แลและ
เกีย่วขอ้ง โดยเฉพาะราชการส่วนกลาง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
สาธารณสุข และส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวง
คมนาคม นอกจากนี้ยงัมรีาชการส่วนทอ้งถิน่ทีม่บีทบาทเกี่ยวขอ้งได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ
เมอืงพทัยา เป็นตน้  
 บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งส าคญั มดีงันี้ 
 1. กระทรวงแรงงาน เป็นองคก์รหลกัในการบรหิารแรงงาน พฒันาประชากรใหม้งีาน
ท า มศีกัยภาพ สนับสนุนขดีความสามารถในการแข่งขนั มหีลกัประกนัมัน่คง ดูแลให้แรงงานมี
ความมัน่คง มคีวามปลอดภยัและสุขภาพที่ด ีได้รบัค่าตอบแทนการท างานที่เป็นธรรม  และ
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คุณภาพชวีิตที่ดี นอกจากนี้ยงัมหีน้าที่โดยตรงในการดูแลความปลอดภยัในการท างานของ
ลกูจา้งในทุกสถานประกอบการ ทุกต าแหน่ง อาชพี และใหค้วามคุม้ครองเกีย่วกบัการใชแ้รงงาน 
ซึ่งหน่วยงานหลักที่รบัผิดชอบ คือ กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเน้นในด้านการ
คุม้ครองแรงงานส่วนของการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ซึ่งมสี านักงานความปลอดภยัท า
หน้าทีก่ ากบัดูและรบัผดิชอบ และส านักงานประกนัสงัคม ซึง่มหีน้าทีใ่นการจ่ายค่าทดแทน การ
รกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผูป้ฏบิตังิานทีป่ระสบอนัตรายอนัเนื่องมาจากการท างาน
 1.1 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน มภีารกิจก าหนดและพฒันามาตรฐาน
แรงงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ก ากบัดูแลการคุม้ครองแรงงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ส่งเสรมิและพฒันาการคุม้ครองแรงงาน ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน แรงงานสมัพนัธ์ สวสัดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย พฒันาระบบบรหิาร
จดัการของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน โดยพฒันามาตรฐาน ระบบ กลไก มาตรการ กล
ยุทธใ์นการส่งเสรมิ สนับสนุนร่วมมอื และแก้ไขปัญหาในการเพิม่โอกาสในการสรา้งการแข่งขนั
ทางการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต และพัฒนาแรงงานให้มี
คุณภาพชวีติที่ด ีกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานมสี่วนราชการในสงักดัที่มบีทบาทส าคญั
ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ไดแ้ก่ กองความปลอดภยั ศูนยค์วามปลอดภยัเขต จ านวน 
12 แห่ง ส านักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานพื้นที่ 10 พื้นที่ และ ส านักงานสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงานจงัหวดั 76 จงัหวดั แต่ละหน่วยงานมบีทบาทหน้าที ่ดงันี้ 
   1.1.1 กองความปลอดภยั เพื่อให้การบรหิารจดัการงานด้านความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ และเป็นการท างาน
เชงิรุก เพิม่ขดีความสามารถในการท างานที่คล่องตวัในการใหบ้รกิาร โดยกระจายภารกจิลงสู่
ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน จงึเปลี่ยนจากหน่วยงาน “กอง
ตรวจความปลอดภยั” มาเป็น “กองความปลอดภยั” เมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2559 ซึง่มบีทบาท
หน้าทีด่งันี้   
   1.1.1.1 ก าหนดและพฒันามาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ รวมทัง้แรงงานทางทะเล 

   1.1.1.2 ควบคุมดูแลนายจา้ง ลูกจา้ง และพนักงาน รวมทัง้บุคคล นิติ-
บุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ให้ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
   1.1.1.3 ควบคุมดูแลคนประจ าเรอื เจา้ของเรอื และนายเรอืใหป้ฏบิตัติาม
กฎหมายว่าดว้ยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
   1.1.1.4 ด าเนินการเกี่ยวกบัการอนุญาต การขึน้ทะเบยีน และก ากบัดูแล
มาตรฐานการให้บรกิารความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตาม
กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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   1.1.1.5 พฒันาระบบการคุม้ครองความปลอดภยัในการท างาน มาตรการ 
และวธิปีฏบิตัดิา้นการตรวจความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   1.1.1.6 พฒันาองคค์วามรูแ้ละระบบสารสนเทศความปลอดภยั อาชวี-

อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   1.1.1.7 สรา้งเสรมิและพฒันาเครอืข่ายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   1.1.1.8 บรหิารกองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

   1.1.1.9 ปฏบิตังิานร่วมกนัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  ภารกจิหลกัทีส่ าคญัของกองความปลอดภยั ไดแ้ก่  
   1.1.1.10 พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

   1.1.1.11 ส่งเสรมิ พฒันา และก ากบัดูแลดา้นความปลอดภยั อาชวีอนา-

มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   1.1.1.12 พฒันาและเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของเครอืข่ายด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานในทุกภาคส่วน 

   1.1.1.13 ส่งเสรมิและพฒันาระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวี-

อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

 1.1.2 สถาบนัความปลอดภยัในการท างาน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏบิตัิ
ภารกจิของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานทางดา้นวชิาการ ประกอบดว้ยฝ่ายต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ฝ่ายพัฒนาความปลอดภัย ฝ่ายส่งเสริมความปลอดภัย และฝ่ายรบัรองการบริการความ
ปลอดภยั ซึง่ฝ่ายพฒันาความปลอดภยันัน้แบ่งออกเป็นสาขาสุขศาสตรแ์รงงาน สาขาพษิวทิยา
อุตสาหกรรม สาขาความปลอดภยัเคม ีและการป้องกันอุบตัิภยัร้ายแรง สาขาการยศาสตร์
แรงงาน สาขาวศิวกรรมความปลอดภยั สาขาความปลอดภยัก่อสรา้ง สาขาเวชศาสตรแ์รงงาน 
สาขาความปลอดภยัเครือ่งจกัร และสาขาความปลอดภยัไฟฟ้า  
   สถาบนัความปลอดภยัในการท างาน มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 
   1.1.2.1 ส่งเสรมิและพฒันาระบบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   1.2.1.2 ด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัรองบรกิารความปลอดภยั อาชวีอนา-

มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   1.2.1.3 ส่งเสรมิและพฒันาเครอืข่ายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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   1.2.1.4 ปฏบิตังิานร่วมกนัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  ภารกจิทีส่ าคญัของสถาบนัความปลอดภยัในการท างาน มดีงันี้ 
   1.2.1.5 รณรงคส์่งเสรมิความปลอดภยัในการท างานทัว่ประเทศ โดยการ
จดัสปัดาหค์วามปลอดภยัในการท างานแห่งชาตปิระจ าทุกปี ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 76 
จงัหวัด โดยปกติจะมีการหมุนเวียนไปตามจงัหวัดต่าง ๆ ในภาคนัน้ ๆ เพื่อให้สถาน
ประกอบการไดม้กีารน าเสนอเกีย่วกบักจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัและ 
อาชวีอนามยั 

   1.2.1.6 สนบัสนุนองคค์วามรูแ้ก่นายจา้ง ลกูจา้ง องคก์รดา้นแรงงาน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการจดัฝึกอบรม สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ศกึษาดูงาน
ตน้แบบ และประชาสมัพนัธว์ชิาการความปลอดภยั 

   1.2.1.7 วเิคราะห์และปรบัปรุงสภาพการท างานทางวศิวกรรมความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการ โดยท าหน้าทีศ่กึษาคน้ควา้ ทดสอบ และพฒันามาตรการป้องกนั
อนัตรายอนัเกดิจากเครือ่งจกัร เครือ่งกล หมอ้น ้า ไฟฟ้า และงานก่อสรา้งต่าง ๆ  
   1.2.1.8 ตรวจสอบวินิจฉัยสภาพแวดล้อมในการท างานแก่สถาน
ประกอบการ โดยตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตรวจเกบ็สภาพแวดล้อมดา้นสารเคมี
ต่าง ๆ น ามาประเมนิอนัตรายของสิง่แวดลอ้มในการท างานทีด่ ี

   1.2.1.9 ทดสอบและวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงดา้นสมรรถภาพและสรรีะ
การท างานของลูกจา้งเพื่อควบคุมและป้องกนัโรคจากการท างานและส่งเสรมิสุขภาพแรงงาน 
รวมทัง้ปฏบิตักิารตดิตามเฝ้าระวงัโรคจากการท างาน 

   1.2.1.10 ส่งเสรมิและพฒันาระบบความปลอดภยัในสถานประกอบการ
ด้วยการส ารวจ ศึกษา วเิคราะห์ และแนะน าสถานประกอบการที่มคีวามเสี่ยงให้มรีะบบการ
จดัการความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
   1.2.1.11 เผยแพร่เอกสาร ข่าวสาร คู่มอื วดีีทศัน์ ดา้นความปลอดภยัใน
การท างานแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
   1.2.1.12 ให้บรกิารตอบปัญหาความปลอดภยัในการท างาน ทีถู่กต้อง
และสามารถน ามาปฏบิตัไิดง้่ายในบรบิทของสถานประกอบการ และบุคคล 

   1.2.1.13 ให้ค าปรึกษาแนะน าและบรรยายทางวิชาการด้านความ
ปลอดภยัในการท างาน 

    1.2.1.14 เป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการความปลอดภยัและสุขภาพในการ
ท างานของประเทศ และสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัต่างประเทศ 

 นอกจากบทบาทที่กล่าวมาแล้ว สถาบนัความปลอดภยัในการท างาน ยงัได้จดัตัง้ 
ศนูยค์วามปลอดภยัในการท างาน ขึน้ในสงักดัม ี12 เขต ดงันี้   
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    1. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 1 พระนครศรอียธุยา 
    2. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 2 ชลบุร ี
    3. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 3 นครราชสมีา 
    4. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 4 อุดรธานี 

    5. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 5 ล าปาง 
    6. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 6 นครสวรรค ์

    7. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 7 ราชบุร ี
    8. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 8 สุราษฎรธ์าน ี

    9. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 9 สงขลา 
    10. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 10 สมทุรปราการ 
    11. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 11 ตลิง่ชนั 

    12. ศูนยค์วามปลอดภยัเขต 12 ลาดกระบงั 
 ซ่ึงศนูยค์วามปลอดภยัในการท างาน มหีน้าทีร่บัผดิชอบดงันี้  
    1) ศกึษา วเิคราะห ์ส ารวจ และเฝ้าระวงัเกี่ยวกบัความปลอดภยั และ
สุขภาพอนามยัในการท างานในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 

    2) ส่งเสรมิปรบัปรุง และพฒันาสภาพแวดล้อมความปลอดภยัในการ
ท างาน 

    3) ควบคุมและพฒันาระบบป้องกนัอุบตัเิหตุ และโรคซึง่เกดิขึน้เกี่ยวกบั
การท างาน 

    4) ตรวจวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มในการท างานและตวัอยา่งชวีภาพ 

    5) ใหบ้รกิารงานดา้นวชิาการ 
    6) เป็นศูนย์สารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานและ
สุขภาพของแรงงาน 

    7) ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย       
ในการท างาน 

    8) สนบัสนุนและประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ  
 

  1.1.3 สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (องคก์ารมหาชน) (Thailand Institute of Occupational Safety and Health) 

หน่วยงานในสงักดั กระทรวงแรงงาน มวีตัถุประสงค์ในการจดัตัง้เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั   
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานจดัตัง้ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบนั
ส่งเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน )    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2


37 

 

พ.ศ. 2558 เมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยโอนภารกจิมาจากส านักความปลอดภยั
แรงงาน กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน บางส่วน มาจดัตัง้เป็นองค์การมหาชน การจดัตัง้
องค์การมหาชนดงักล่าว เกดิขึน้ภายใต้หลกัการที่ให้ความส าคญัในเรื่องการคุ้มครองแรงงาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน มาตรา 52 แห่ง
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

    1.1.4 หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ไดแ้ก่ กลุ่มงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานพืน้ที ่10 พืน้ที ่ซึง่เป็นหน่วยงานในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร และส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดั 77 จงัหวดั ซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการบรหิารส่วนภูมภิาคทีม่อี านาจหน้าทีใ่นการปฏบิตักิารและประสานงานต่าง ๆ 
ในขอบเขตหน้าที่ของกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานทัง้ 4 ด้าน คอื ด้านคุ้มครองแรงงาน 
ดา้นส่งเสรมิแรงงานสมัพนัธ ์ดา้นส่งเสรมิสวสัดกิารแรงงาน และดา้นวชิาการในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั 
  1.2 ส านักงานประกนัสงัคม เป็นหน่วยงานระดบักรม ในสงักดักระทรวงแรงงาน
จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 โดยให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 2 

กนัยายน พ.ศ. 2533 เพื่อให้ประเทศไทยมกีารประกนัสงัคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจา้งจะ
ได้รบัความคุ้มครอง ทัง้ในเรื่องการประสบอนัตราย หรอืเจบ็ป่วยทุพพลภาพ และตาย และไม่
เนื่องจากการท างาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน งาน
หลกัของประกันสงัคม คอื การบรหิารงานในรูปแบบ 2 กองทุน ได้แก่ กองเงนิทดแทนและ
กองทุนประกนัสงัคมมหีน้าที่ความรบัผิดชอบของส านักงานประกันสงัคมที่เกี่ยวข้องกบังาน
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั มดีงันี้ 
  1. ให้ความคุ้มครองและหลกัประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอนัตราย เจ็บป่วย 
ทุพพลภาพหรอืตาย อนัเน่ืองมาจากการท างานใหแ้ก่นายจา้งตามกฎหมายเงนิทดแทน 

  2. การด าเนินการเกีย่วกบัการจดัเกบ็เงนิสมทบ จ่ายเงนิทดแทน และประโยชน์
ทดแทนตามกฎหมายเงนิทดแทน และกฎหมายประกนัสงัคม  
  3. ตรวจสอบและด าเนินการใหป้ฏบิตัติามกฎหมายเงนิทดแทน และกฎหมาย
ประกนัสงัคม 

  4. ด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ลูกจา้งที่ประสบอนัตรายจากการท างานที่
บาดเจบ็ พกิารใหส้ามารถกลบัเขา้ท างานหรอืสามารถประกอบอาชพีไดต้ามความเหมาะสม 

  5. การด าเนินการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนเงนิทดแทนและกองทุน
ประกนัสงัคม 

 ดงันัน้ หน่วยงานในสงักดัส านักงานประกนัสงัคมที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภยั         
และอาชวีอนามยัจะต้องมหีน่วยงานทีท่ าหน้าทีแ่ละเกี่ยวขอ้งกบัความรบัผดิชอบโดยตรงอกีซึ่ง
ประกอบดว้ย  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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  1.2.1 ส านักงานกองทุนเงินทดแทน มหีน้าทีใ่นการด าเนินการเกี่ยวกบัการ
พจิารณาจา่ยเงนิทดแทนใหแ้ก่ลกูจา้งทีป่ระสบอนัตรายอนัเน่ืองมาจากการท างานใหแ้ก่นายจา้ง 
  1.2.2 ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพคนงาน เป็นหน่วยงานที่จดัตัง้ขึน้เพื่อให้บรกิาร
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรอืเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน และ
ผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสงัคม การใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คอื การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชพี  
   1.2.2.1 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย ์หลงัจากที่ลูกจา้งทีป่ระสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วยอันเนื่ องมาจากการท างาน และผู้ประกันตนได้ร ับการรักษาจาก
โรงพยาบาลและยงัมคีวามจ าเป็นที่จะต้องรบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์เพื่อให้
สามารถใชอ้วยัวะส่วนทีเ่หลอืท างานไดต่้อไป 

   1.2.2.2 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชพี มกีารฝึกเตรยีมเขา้ท างานและ
ฝึกอาชพีให้แก่ลูกจา้งที่ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการท างาน เพื่อให้ลูกจา้ง
และผู้ประกนัตนเหล่านัน้สามารถกลบัเขา้ท างานในสถานประกอบการหรอืประกอบอาชพีอสิระ
เลีย้งดคูรอบครวัตนเองได ้

  1.2.3 ส านักงานประกนัสงัคมจงัหวดั มหีน้าที่ในการปฏบิตังิานร่วมกนัหรอื
สนับสนุน และประสานงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมายโดยมอี านาจ
หน้าทีด่งันี้ 
    1.2.3.1 ฝ่ายอ านวยการ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกี่ยวกบังานสารบรรณ 
พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ การจัดท าแผนงาน  โครงการและงบประมาณ      
การจดัท า รายงานผลการปฏบิตังิาน งานเจา้หน้าที่ งานประชุม งานด้านรบัจ่ายเงนิ การเก็บ
รกัษาเงิน งานจดันิทรรศการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคม         

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่งานของส านักงาน    
การออกหน่วยใหบ้รกิารทางการแพทยเ์คลื่อนที ่และงานอื่นๆ  
   1.2.3.2 กลุ่มงานประกนัสงัคม มหีน้าที่ความรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการ
ใหบ้รกิารขึน้ทะเบยีนนายจา้ง ผูป้ระกนัตน การจดัเกบ็เงนิสมทบ การวนิิจฉัยสทิธปิระโยชน์แก่
ลูกจา้งผู้ประกนัตนหรอืผู้มสีทิธ ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคมและกฎหมายว่าดว้ยเงนิ
ทดแทน การจดัท าบญัชแีละงบการเงนิ การตรวจสถานประกอบการ การตรวจสอบตดิตามหนี้
และการด าเนินคด ีการให้บรกิารข้อมูลด้านการประกนัสงัคม ให้ค าปรกึษา แนะน า ตอบข้อ
ซกัถาม รบัเรื่องรอ้งเรยีน ประสานการตอบขอ้รอ้งเรยีน การด าเนินคดตีามกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัสงัคม กฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และปฏบิตังิานอื่นๆ  
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมกีารแบ่งออกเป็น 4 ส่วนงาน ไดแ้ก่ งานสทิธปิระโยชน์ งานการเงนิและ
บัญชี งานเงินสมทบและการตรวจสอบ และ งานทะเบียนและประสานการ แพทย ์ 
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 1.3 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เป็นองค์กรส าคญัในเชิงเสนอแนะนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัต่อ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการประกอบดว้ย  
   1.3.1 ประธานกรรมการ เป็นนายจา้งหรอืผูแ้ทนนายจา้งระดบับรหิาร  
   1.3.2 กรรมการผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา แพทยอ์าชวีเวชศาสตรห์รอื
พยาบาลอาชวีอนามยัประจ าสถานประกอบกจิการ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากนายจา้ง  
   1.3.3 กรรมการผู้แทนลูกจ้าง โดยให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกตัง้  
   1.3.4 กรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน
ระดบัวชิาชีพ หรอื เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขัน้สูง หรอืผู้แทน
นายจา้ง แลว้แต่กรณี 
  2. กระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาททีส่ าคญัในการดูแลดา้นความปลอดภยั การจด
ทะเบียน ออกใบอนุญาตการด าเนินงานโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน การติดตัง้ 
ตรวจสอบเครื่องจกัร รวมถึงการควบคุมการน าเข้าและการใช้สารเคมตีามพระราชบญัญัติ
ควบคุมวัตถุอันตราย  และการออกกฎหมายควบคุมการประกอบการอุตสาหกรรม เช่น 
มาตรฐานด้านอากาศ มาตรฐานการบ าบัดน ้ าเสีย เ ป็นต้น  หน่วยงานภายใต้สังกัด                
กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีภารกิจหลกัดังกล่าว ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีศูนย์
สารสนเทศความปลอดภยัและศูนยส์ารสนเทศต่างๆ เป็นหน่วยงานดูแลดา้นขอ้มลูดงักล่าวของ
กรมฯ โดยตรง เช่น สารสนเทศโรงงาน  สารสนเทศเครื่องจกัร สารสนเทศวัตถุอันตราย 
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สารสนเทศความปลอดภัย สารสนเทศก ฎหมาย เ ป็นต้น                
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการออกมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อการควบคุมด้านความปลอดภยัในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่รวมถึงการประกอบกิจการโรงโม่หินนอกจากนี้ยงัมีหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งอกีหน่วยงานหนึ่ง  ไดแ้ก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่มหีน้าทีดู่แลดา้น
ความปลอดภยัในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ  หน่วยงานดงักล่าวจะมขีอ้มูล
สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

  2.1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มบีทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลการประกอบ
กจิการของโรงงานอุตสาหกรรม ป้องกนัอนัตราย เหตุเดอืดรอ้นร าคาญ และความเสยีหายทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรอืสิง่แวดลอ้ม ซึง่มบีทบาทหน้าทีด่งันี้  
  2.1.1 ส านักทะเบียนโรงงาน มีหน้าที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบและออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน การพิจารณาค าขออนุญาต
โรงงานผลติอาหาร ยา เครือ่งส าอาง วตัถุมพีษิ อาหารสตัว ์และโรงงานแปรรปูไม้ 
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  2.1.2 ส านกัควบคุมและตรวจโรงงาน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการ
ควบคุมก ากับดูแลตรวจสอบโรงงาน และการด าเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยวตัถุอนัตราย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และด าเนินการ
เกีย่วกบัการจดทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการจดทะเบยีนเครื่องจกัร การใหค้ าปรกึษาแนะน า
เกี่ยวกับการจดทะเบียน การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเอกชนผู้ได้ร ับมอบหมายให้
ปฏบิตังิานแทนเจา้หน้าทีท่ีใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบทีห่น่วยงานภาครฐัก าหนด   
  2.1.3 ส านักเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมโรงงาน มหีน้าที่ และความรบัผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพฒันางานด้านความปลอดภยัและสุขอนามยัในโรงงาน 
ส่งเสรมิให้มกีารน าเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อมที่ทนัสมยัมาใช้ในการให้บริการทางวิชาการด้าน
สิง่แวดลอ้ม ก ากบัดแูลเอกชนทีไ่ดร้บัรองฐานะทีด่ าเนินการดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัใน
โรงงาน ท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลางการประสานแผนเตรยีมพรอ้มกบัภาวะฉุกเฉินในระดบัท้องถิน่ 
ประสานงานการด าเนินงานกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ จดัท าคู่มอื เอกสารทาง
วชิาการเกีย่วกบัความปลอดภยัในโรงงานและสุขอนามยั และปฏบิตังิานรว่มกบัหน่วยงานอื่น  
  2.1.4 ส านักควบคุมวตัถุอนัตราย มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุอนัตราย กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัการใชส้ารระเหย การก าหนดและ
จดัท าหลกัเกณฑม์าตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกนัอนัตราย และผลกระทบจากเคมภีณัฑ ์และการ
ด าเนินการในฐานะหน่วยงานกลางในการร่วมก าหนดขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวกบักจิการ
อุตสาหกรรม และประสานงานกบัองคก์ารหรอืหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผกูพนั 

  2.1.5 ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภยั มหีน้าที่และความรบัผดิชอบเกี่ยวกบั
การควบคุมตรวจสอบ การศกึษาวเิคราะห์เพื่อพฒันาและก าหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานหรอืขอ้
กฎหมาย และการให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัในการประกอบกิจการ
โรงงาน  
  2.1.6 ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั และ
เครือ่งจกัรของประเทศ ตลอดจนการเป็นศูนยส์ารสนเทศดา้นการบรหิารและพฒันาอุตสาหกรรม 
เพื่อก าหนดเป็นนโยบายการวางแผน  
   2.2 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัวสิาหกจิใน
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติการสนองนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรม มหีน้าที่ ความรบัผดิชอบในการพฒันาและจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมโดยจดัพื้นที่
ส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ขา้ไปอยู่ร่วมกนัอย่างมรีะบบและระเบยีบ กฎเกณฑ ์เป็นไปตาม
กลไกของรฐับาลในการกระจายการพฒันาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยม ี “นิคม
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อุตสาหกรรม” เป็นเครื่องมอืด าเนินการ ภาระหน้าทีข่องนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมี
ดงันี้  
   2.2.1 จดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสรมิและสนับสนุนเอกชนหรอืองค์กรรฐั
จดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม 

   2.2.2 จดัใหม้แีละใหบ้รกิารในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนมาลงทุนและให้บริการในระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึง่จ าเป็นต่อการประกอบอุตสาหกรรม 

   2.2.3 จดัให้มรีะบบและการจดัการด้านสิง่แวดล้อม การป้องกนัและบรรเทา
อุบตัภิยัจากอุตสาหกรรม 

   2.2.4 อนุญาต อนุมตั ิการประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมและจดัให้ได้
เพิม่เตมิซึง่สทิธปิระโยชน์ สิง่จงูใจ และการอ านวยความสะดวกแก่การประกอบอุตสาหกรรม 

  3. กระทรวงสาธารณสุข มภีารกิจหน้าที่โดยตรงในการดูแลสุขภาพของประชาชน   
อันรวมถึงการวินิจฉัย การให้การรกัษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริม
สุขภาพและการฟ้ืนฟูสุขภาพหน่วยงานทีม่ภีารกจิหลกัทัง้หน่วยงานวชิาการ และหน่วยบรกิาร
ภายใต้สงักดักระทรวงสาธารณสุขที่มขี้อมูลที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบ
อาชพีและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

            3.1 กรมควบคุมโรค โดยส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมและ
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม ส านักงานป้องกนัควบคุมโรค ที ่1 - 12  เป็น
หน่วยงานวชิาการที่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงในการด าเนินงานด้านการป้องกนัควบคุม
และการเฝ้าระวงัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม  โดยทัว่ไปแล้ว ขอ้มลูสถานการณ์
ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิง่แวดลอ้ม เป็นขอ้มลูจากการด าเนินงานเฝ้าระวงัโรคจากการประกอบอาชพีทีส่ าคญัเช่น  โรค
พษิตะกัว่ โรคพษิสารท าละลาย โรคซลิโิคสสิ โรคบสิสโินสสิ โรคประสาทหูเสื่อมจากการท างาน 
โรคแอสเบสโตสสิ และการบาดเจบ็จากการท างาน  และขอ้มลูสถานการณ์โรคและการบาดเจบ็
จากการท างาน และขอ้มูลสถานการณ์ที่ได้ จากการศึกษาวจิยั เช่นข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง
จากการประกอบอาชพีต่างๆ รวมทัง้ข้อมูลด้านสิง่แวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่
ต่างๆ ที่ได้จากการด าเนินการสอบสวนโรคในกรณีต่างๆที่ส าคญั เช่น ปัญหาผลกระทบต่อ
สุขภาพกรณโีรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จงัหวดัล าปาง การด าเนินงานสอบสวนโรคจากกรณีการปนเป้ือน
ของ   สารตะกัว่จากการด าเนินงานเหมอืงตะกัว่ทีห่ว้ยคลติี ้จงัหวดักาญจนบุร ี เป็นตน้    
  3.2  กรมอนามยั มหีน่วยงานที่มขี้อมูลสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบ
อาชพีและ สิง่แวดลอ้มโดยมกีารด าเนินงานและการพฒันาด้านการอนามยัสิง่แวดลอ้มในสถาน
ประกอบการ คอื ส านักอนามยัสิง่แวดลอ้มและศูนยอ์นามยัที ่1-12 ซึง่เป็นศูนยว์ชิาการภายใต้
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สงักดักรมอนามยัที่กระจายตวัอยู่ตามภูมภิาคต่างๆ ลกัษณะการด าเนินงานเน้นด้านอนามยั
สิง่แวดล้อมภายในและภายนอกสถานประกอบการ นอกจากนี้ยงัมหีน่วยงานที่เพิม่จดัตัง้ คอื
กองสุขาภบิาลชุมชนและประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพทีม่กีารด าเนินงานดา้นการสุขาภบิาลและ
การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการต่างๆ  
  3.3 กรมการแพทย์  มภีารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงในด้านการวินิจฉัยและการ
รักษาพยาบาลโรคต่างๆ  หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ คือ ศูนย์อาชีวเวชศาสตร ์
โรงพยาบาลนพรตัน์ราชธานี ซึง่ม ีบทบาทหน้าทีใ่นการวนิิจฉยัและรกัษาพยาบาลผูเ้จบ็ป่วยจาก
โรคจากการประกอบอาชพีรวมทัง้การจดับรกิารเชงิรุกได้แก่สถานประกอบการ ขอ้มูลที่มกีาร
จดัเกบ็เป็นขอ้มลูจากการใหบ้รกิาร เช่น  ขอ้มลูสภาวะสุขภาพของประชากรกลุ่มเสีย่งในโรงงาน
และในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และข้อมูลการตรวจสุขภาพในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
รวมทัง้ยงัมขีอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัของบุคลากรในหน่วยงาน 

  3.4  หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภมิูภาคท่ีเก่ียวข้องกบังาน
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  หน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวงสาธารณสุขทีม่ ี บทบาท
ส าคญัในการให้บรกิารตรวจวินิจฉัย รกัษาพยาบาล รวมถึงมบีทบาทในการด าเนินงานด้าน    
อาชีวเวชกรรม อันได้แก่ การวินิจฉัย รกัษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม การส่งเสริม
สุขภาพรวมถงึการบนัทกึขอ้มลูผูเ้จบ็ป่วยทีม่ารบับรกิารทางดา้นโรคจากการประกอบอาชพีและ
สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน สถานบรกิารสุขภาพ
ปฐมภูมิ โดยมีการรายงานโรคเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัต่างๆ เข้าสู่ส่วนกลางโดยมสี านักนโยบายและยุทธศาสตร์และ
ส านักระบาดวทิยาเป็นหน่วยงานที่รวบรวมวเิคราะห์ข้อมูลทัง้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และภาคการท างานอื่ นๆ ลักษณะข้อมูลที่มีการจัดเก็บเ ป็นข้อมูลจากการให้บริการ             
เช่น ขอ้มูลรายงานการเจบ็ป่วยหรอืตายดว้ยโรคต่างๆ สภาวะสุขภาพของ ประชากรกลุ่มเสีย่ง
ในโรงงานต่างๆ ใหบ้รกิารเชงิรกุ ขอ้มลูสภาวะสุขภาพจากการตรวจสุขภาพในกลุ่ม แรงงานต่าง
ดา้วในพืน้ที ่รวมถงึขอ้มลูจากการส ารวจและศกึษาวจิยัของบุคลากรในหน่วยงานเป็นต้น 

  3.5 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สงักดักระทรวงสาธารณสุข มี
หน้าทีใ่นการศกึษา วเิคราะห์ วจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีส่งเสรมิ สนับสนุน พฒันา
ระบบและกลไก และด าเนินการปกป้องและคุม้ครองสุขภาพประชาชนจากการบรโิภคผลติภณัฑ์
สุขภาพ โดยผลติภณัฑ์สุขภาพเหล่านัน้ต้องมคีุณภาพมาตรฐานและปลอดภยั มกีารส่งเสรมิ
พฤติกรรมการบรโิภคที่ถูกต้องด้วยขอ้มูลวชิาการที่มหีลกัฐานเชื่อถือได้และมคีวามเหมาะสม 
เพื่อให้ผลิตภณัฑ์สุขภาพมคีุณภาพปลอดภยั ผู้บรโิภคมัน่ใจ ได้แก่ พระราชบญัญัติอาหาร   
พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2518) ฉบบัที ่3 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
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(พ.ศ. 2522) ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2528) และฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2530) พระราชบญัญตัเิครื่องส าอาง 
พ.ศ. 2558 พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 เป็นตน้  
 4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มบีทบาทหน้าทีโ่ดยตรงเกี่ยวกบั
การดูแล  ควบคุมและรายงานสถานการณ์มลพษิสิง่แวดล้อมต่างๆโดยมหีน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ได้แก่ ส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล
เกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบ  สิง่แวดล้อมจากการด าเนินการกิจการต่างๆที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายหรือพระราชบญัญัติที่เกี่ยวข้องและ กรมควบคุมมลพิษซึ่งมหีน้าที่โดยตรงในการ
ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ และกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มหีน้าที่ส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนดูแลสิง่แวดล้อมให้ดใีห้ปราศจากมลพษิจากอุตสาหกรรมและมลพษิอื่นๆ  
เพื่อสิง่แวดลอ้มที่ย ัง่ยนื โดยทัว่ไปแล้ว กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จะมกีาร
รายงานสถานการณ์มลพษิสิง่แวดล้อมและการประเมนิผลกระทบที่ศกึษาจากการด าเนินงาน 
กจิการต่างๆทีก่ าหนดไว้ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มเผยแพร่แก่
สาธารณชนรวมทัง้มศีูนยข์อ้มลูวตัถุอนัตรายและเคมภีณัฑเ์พื่อเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัสารเคม ี

 5.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มบีทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานทางดา้นเกษตรกรรมของประเทศ ถงึแมว้่าภารกจิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเกษตรกร โดยตรงแต่นโยบายและการด าเนินการบางอย่างมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรได้ เช่นนโยบายทางด้านควบคุมการน า เข้าและการใช้
สารเคมทีางการเกษตร เป็นต้น ในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถที่จะน าข้อมูล
บางอย่างมาใช้เพื่อประเมนิสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกษตรกรได้ เช่น  
ระบบเครือข่าย  สารสนเทศการเกษตร ซึ่งมีข้อมูลจ านวนเกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพ
เกีย่วขอ้งกบัการเกษตร จ านวนแผนงาน/โครงการ และกจิกรรมทีก่ าหนดขึน้จากระบบการเตอืน
ภยั และการบรหิารจดัการความเสีย่งภายใต้ระบบเครอืข่ายสารสนเทศการเกษตรทีจ่ดัตัง้ขึน้อกี
หน่วยงานหนึ่ง คอื ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร จะเป็นแหล่งขอ้มลูสถติิเกี่ยวกบัการเกษตร
ทุกชนิดทัง้ในด้านผลผลติของพชืและสตัว ์ภาวะเศรษฐกจิทางการเกษตร รายได้ รายจ่ายของ
เกษตรกร ภาวะหนี้สนิของเกษตรกร ภาวะตลาดของผลติผลทางการเกษตร และข้อมูลอื่นๆ 
ทางเศรษฐกจิการเกษตรที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการวเิคราะห์นโยบายการเกษตร และแผนพฒันา
การเกษตรและสหกรณ์  ยกเวน้ขอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น ขอ้มลูสารเคมเีพื่อใชใ้นการเกษตรซึง่
ตอ้งมกีารขออนุญาตการน าเขา้ขอไดท้ีก่รมวชิาการเกษตร ขอ้มลูสถติปิระมงขอไดท้ีก่รมประมง 
ขอ้มลูดา้นการเลีย้งสตัวข์อไดท้ีก่รมปศุสตัว์ เป็นตน้ 

 6. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานทีม่กีาร
จดัตัง้ขึ้นภายหลงัการปฏริูประบบราชการ เพื่อให้มหีน้าที่ในการจดัการบรรเทาสาธารณภยัที่
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เกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในสาธารณภยัที่เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ การเกิดอุบตัิภยัจากสารเคมทีัง้จากการ
รัว่ไหล การระเบดิ การขนส่ง เป็นตน้ 

 7. กระทรวงศึกษาธิการ มหีน้าที่ที่ส าคญัในการให้การศึกษา การผลติและพฒันา
บุคลากรแก่ประเทศอนัรวมไปถงึการผลติบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีจ่ะท าหน้าที่
ในดา้นการวนิิจฉัย รกัษาพยาบาล ป้องกนั  ควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและการส่งเสริม
ดแูลสุขภาพของผูป้ระกอบอาชพี รวมไปถงึด าเนินการการศกึษาวจิยัและการบรกิารทางวชิาการ
ดา้นโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม การศกึษาวจิยัและการใหบ้รกิารทางวชิาการใน
ส่วนทีก่ระทรวงศกึษาธกิารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัมหาวทิยาลยัด าเนินการนัน้มอียู่ 2 ส่วนที่
ส าคัญ คือ ส่วนที่ด าเนินการโดยคณาจารย์และนักวิจ ัยของสถานศึกษานัน้ๆ และส่วนที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาของสถาบนัที่ให้การศึกษา ซึ่งปัจจุบนัมหีน่วยงานด้านการศึกษาทัง้
ภาครฐัและเอกชนทีใ่หก้ารศกึษาและด าเนินการศกึษาวจิยัและใหบ้รกิารทางวชิาการอนัรวมถงึ
การเผยแพรข่อ้มลูจากการใหบ้รกิารวชิาการและจากการศกึษาวจิยัในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร ์      
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์หรอืสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิศวกรรม
โดยเฉพาะดา้นวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มในมหาวทิยาลยัต่างๆ   
 8. ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานด้านข้อมูลและสถิติต่างๆ ของประเทศ    
ซึง่มกีารด าเนินงานส ารวจข้อมลูและส ามะโนประชากรกลุ่มต่างๆ รวมถงึขอ้มูลเกี่ยวกบัจ านวน
ประชากรทีท่ างานในภาคอุตสาหกรรม จ าแนกเป็นจ านวนผูท้ างานภาครฐั ภาคเอกชน เป็นตน้ 

         9. กระทรวงพลงังาน มีส านักงานนโยบายและแผนพลงังานที่เป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการลดการใช้พลงังานแล้วมผีลท าให้มกีารใช้สารในกลุ่มน ้ามนัและปิโตรเลยีม
ลดลง โดยส่งผลเชื่อมโยงต่อการลดมลพษิสิง่แวดลอ้มและมผีลดต่ีอการลดโรคจากการประกอบ
อาชพีและสิง่แวดลอ้ม  
 10. องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น กรุงเทพมหานคร องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
(อบจ.) องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลต่าง ๆ ซึ่งม ีงานอนามยัสิง่แวดล้อม  
ส านกัอนามยัสิง่แวดลอ้มและ/หรอืส านักงานสาธารณสุขของหน่วยงาน มบีทบาทหน้าทีโ่ดยตรง
เกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ปกครองของ
หน่วยงาน  จะมขีอ้มลูสถานการณ์ดา้นการเจบ็ป่วย มลพษิสิง่แวดล้อมและการประกอบกจิการ
อุตสาหกรรมที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ปกครองของหน่วยงาน รวมทัง้ออกข้อบงัคบั พระราชบญัญัติ
ทอ้งถิน่ และมาตรการความปลอดภยัในทอ้งถิน่ 

 11.  หน่วยงานเอกชนท่ีมีการศึกษาวิจยั การพฒันาขอ้มลูสถานการณ์ การจดัท า
สถานการณ์ และขอ้แนะน าทางวชิาการทีม่ขีอ้มลูเกีย่วขอ้งหรอืเชื่อมโยงกบัโรคจากการประกอบ
อาชพีและ สิง่แวดล้อม ได้แก่ สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งประเทศไทย
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(TDRI) สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย สมาคมวศิวกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบนัปิโตรเลยีมแห่ง
ประเทศไทย 

 12. หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาข้อมูล
สถานการณ์/การจดัท าสถานการณ์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 

 นอกจากหน่วยงานที่มภีารกจิโดยตรงและเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาวจิยัด้านโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มแลว้ ยงัมหีน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการสนับสนุนการศกึษาวจิยัดา้น
โรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มโดยใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการศกึษาวจิยัและ
พฒันาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมภีารกิจในการศึกษาวจิยั การพฒันาระบบข้อมูลและการ
ให้บรกิารข้อมูลจงึนับเป็นหน่วยงานที่มขี้อมูลด้านโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม
เช่นกนั ทีส่ าคญัไดแ้ก่ สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วจิยั(สกว.) (มฐีานข้อมูลการจดัการความรู้ด้านความปลอดภยัจากสารเคม ีฐานข้อมูลการ
ศึกษาวิจยัด้านอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม) ส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงาน
ประกนัสงัคม ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาติ ส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม ส านักงานมาตรฐานแรงงาน 
รวมถงึมลูนิธต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น มลูนิธอิารมณ์ พงศพ์งนั เป็นตน้  
 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัในการท างานจะเหน็ว่า
เป็นทัง้หน่วยงานด้านการส่งเสรมิ ป้องกนั ก ากบัดูแล และออกกฎหมายควบคุมการปฏบิตังิาน
ของสถานประกอบการเพื่อให้ผู้ปฏบิตัิงานได้รบัความปลอดภยัในการท างาน และยงัให้การ
ช่วยเหลอืสถานประกอบการใหม้กีารด าเนินงานไดอ้ย่างถูกต้องไม่ขดัต่อศลีธรรมอนัดี รวมทัง้
ส่งเสรมิให้สถานประกอบการด าเนินธุรกจิได้อย่างราบรื่นก่อให้เกดิความสงบสุขในการท างาน
และท าใหส้รา้งชื่อเสยีงทีเ่ป็นภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่ประเทศชาต ิ

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยั และอาชีวอนามยัระหว่างประเทศ 

 งานความปลอดภยั อาชวีอนามยัเป็นเรื่องส าคญัระดบัโลกที่มหีน่วยงานให้การก ากบั 
ควบคุม ช่วยเหลอื และพฒันาให้มนุษยท์ุกคนได้รบัความปลอดภยั และสุภาพอนามยัที่ดจีาก
การปฏบิตังิานในหน้าที่ ดงันัน้ จงึมหีน่วยงานที่ส าคญัในปัจจุบนัที่ร่วมมอืกนัในการท าหน้าที่
ก ากบัดแูลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดงันี้  
 1. องค์การอนามยัโลก(World Health Organization : WHO) ในสงักัด
สหประชาชาต ิท าหน้าทีด่แูลประสานงานงานดา้นสาธารณสุข ก่อตัง้เมื่อ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 
(ค.ศ.1948) มสี านักงานด้านอาชวีอนามยั (Office of Occupational Health) ตัง้อยู่ในกรุงเจนิวา 
ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ มบีทบาทหน้าที่ในการจดัโปรแกรมด าเนินงานอาชวีอนามยั จดัพมิพ์
เอกสารเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ท าการศกึษาวจิยัการวจิยัและการแลกเปลี่ยน เพื่อค้นหา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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และบ่งชีปั้ญหาดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน พฒันากลวธิใีนการตรวจวดั 
ประเมนิ และควบคุมความเสีย่งจากสิง่คุกคามสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชพี นอกจากนี้ยงั
ส่งบุคลากรผูเ้ชีย่วชาญไปยงัประเทศต่าง ๆ เพื่อใหค้วามรู ้การศกึษา การฝึกอบรมในสาขาวชิา
การจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน และใหค้ าปรกึษา แนะน า ในการ
ด าเนินงาน และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในระยะสัน้ดว้ย ดว้ยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทีจ่ะคุม้ครองและ
ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชนทัว่โลก กล่าวคอื เพื่อด าเนินการยกระดบัสุขภาพอนามยั
ในที่ทุกแห่งในโลกและช่วยส่งเสรมิความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภยั   

2. องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)    
ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2462 เกดิขึน้พรอ้มกบัการก่อตัง้สนันิบาตชาต ิ(The League of Nations) 
ภายใตส้นธสิญัญาแวรซ์าย (Treaty of Versailles) หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 และประเทศไทยได้
เขา้เป็นสมาชกิในปี พ.ศ. 2462 เริม่ก่อตัง้พรอ้มกนั ขณะนี้มปีระเทศสมาชกิ 181 ประเทศ 
(ขอ้มลู ณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2551) เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศทางเศรษฐกจิและสงัคม มี
ภารกิจหลกัในการช่วยเหลอืผู้ใช้แรงงานทัว่โลกให้ได้ความยุติธรรมจากสังคม ให้มชีวีติ และ
สภาพการท างานที่ดขี ึ้น โดยยดึหลกัการว่า สนัติสุขแห่งโลกจะเกดิขึ้นได้และมคีวามต่อเนื่อง
มัน่คงก็ด้วยการที่มคีวามยุติธรรมในสงัคม ซึ่งมรีากฐาน คอื ความเคารพในสทิธมินุษยชน มี
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี มสีภาพการท างานซึ่งเกื้อกูลความผาสุกของผู้ใช้แ รงงาน การมี
โอกาสท างานและมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศมวีตัถุประสงคใ์น
การด าเนินงานเพื่อ  
 2.1 ส่งเสรมิความยตุธิรรมในสงัคม ใหก้ารรบัรองและเคารพสทิธมินุษยชน 

 2.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้แรงงาน การคุ้มครองผู้ใช้
แรงงาน และ การเพิม่ผลผลติ การยกมาตรฐานความเป็นอยูข่องลกูจา้ง 
 2.3 ใหค้วามช่วยเหลอืประเทศสมาชกิในการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้
ดา้นประกนัสงัคมและการสหกรณ์ 

 3. โครงสร้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 

Organization) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็นองคก์รไตรภาค ีประกอบด้วยฝ่ายรฐับาล 
ฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายลกูจา้งของประเทศสมาชกิ โดยสามารถแบ่งโครงสรา้งการท างานหลกัของ
องคก์ารได ้ดงันี้ 
 3.1 คณะประศาสน์การ (Governing  Body) ในการบรหิารองคก์ารนัน้ ILO มี
คณะประศาสน์การเป็นคณะกรรมการบรหิารสูงสุดมหีน้าที่ก าหนดนโยบายการบรหิารและ
ควบคุมการปฏบิตังิานขององคก์าร และก าหนดโครงการงบประมาณเพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมใหญ่
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แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC) รบัรอง คณะประศาสน์การมี
การประชุมปีละ 3 ครัง้ ในเดอืนมนีาคม มถุินายน และพฤศจกิายน 

 คณะประศาสน์การมปีระธานคณะประศาสน์การ (Chairman of the Governing Body)

เป็นผูร้บัผดิชอบสูงสุด สมาชกิของคณะประศาสน์ประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง 14 คน ฝ่าย
ลกูจา้ง 14 คน และฝ่ายรฐับาล 28 คน รวมเป็น 56 คน โดยเป็นคณะกรรมการถาวรจากประเทศ
อุตสาหกรรมส าคญั 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบราซิล จนี ฝรัง่เศส เยอรมนี อนิเดยี อติาล ี
ญี่ปุ่ น รสัเซยี สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา คณะประศาสน์การอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 

ปี โดยพิจารณาหมุนเวียนไปตามภูมิภาค ส่วนประธานคณะประศาสน์การมีการเลือกตัง้
หมนุเวยีนกนัด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี 

      ส านกังานแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Office) ท าหน้าทีด่ าเนินงาน
ต่าง ๆ หรอืท าหน้าทีเ่ป็นเลขาธกิารขององค์การ รวมทัง้ท าหน้าทีป่ระสานงานและกจิกรรมต่าง 
ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะประศาสน์การก าหนด และตามมตขิองที่ประชุมใหญ่แรงงาน
ระหว่างประเทศเปรยีบเสมอืนฝ่ายอ านวยการทีม่พีนักงานประจ าท างานตามหน้าทีใ่นแผนกต่าง 
ๆ มผีูอ้ านวยการใหญ่ (Director-General) ซึง่มาจากการเลอืกตัง้ เป็นผูร้บัผดิชอบสูงสุด และอยู่
ในต าแหน่งคราวละ 5 ปี  

      ส านักงานใหญ่ที่นครเจนีวา  ประเทศสวติเซอร์แลนด์ มเีจา้หน้าที่ประจ าประมาณ 
1,900 คน จากภูมภิาคต่าง ๆ ทัว่โลก และผู้เชี่ยวชาญในดา้นต่าง ๆ หลายเชื้อชาต ิประมาณ 
600 คน นอกจากนี้ยงัมสี านกังานภมูภิาค ไดแ้ก่  

 1. ส านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตัง้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย ส านกังานภมูภิาคแอฟรกิา ตัง้อยูท่ีก่รงุ Addis Ababa ประเทศเอธโิอเปีย 

   2. ส านกังานภมูภิาคลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน ตัง้อยูท่ีก่รงุลมิา ประเทศเปรู 
   3. ส านกังานภมูภิาคกลุ่มประเทศอาหรบั ตัง้อยูท่ีก่รงุเบรตุ ประเทศเลบานอน 

   4. ส านกังานภมูภิาคยโุรปและเอเชยีกลาง ตัง้อยูท่ีน่ครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
   5. ส านกังานยอ่ยกระจายกนัอยูท่ ัว่โลกประมาณ 40 แห่ง 
  3.2 ท่ีประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ การพจิารณาตดัสนิใจกระท าการใด ๆ 
ของ ILO มาจากการประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference : 

ILC) ซึง่จดัขึน้ปีละหนึ่งครัง้ ในเดอืนมถุินายน ณ นครเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยให้
ประเทศสมาชกิส่งผูแ้ทนไตรภาค ีไดแ้ก่ ฝ่ายรฐับาล ฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายลูกจา้ง พรอ้มดว้ยที่
ปรกึษาของแต่ละฝ่ายเขา้รว่มการประชุม  

 ที่ประชุมมหีน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ
องค์การ  ก าหนดและรบัรองมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ติดตามผลการปฏบิตัิตาม
ปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการท างาน ตดิตามผลการปฏบิตัติามอนุสญัญาที่
ใหส้ตัยาบนัแลว้ และอภปิรายถงึปัญหาแรงงานและสงัคมในปัจจบุนั 
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 บทบาท หน้าท่ีตามหวัข้อมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ 

เพื่อให้ประเทศสมาชกิค านึงถงึความยุตธิรรมทางสงัคม และเคารพในสทิธขิ ัน้พื้นฐาน
ของคนงาน ILO จงึไดก้ าหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขึน้มา เพื่อใหป้ระเทศสมาชกิได้
น าไปปฏบิตั ิเนื้อหามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO แบ่งออกเป็น 22 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

       1. เสรภีาพในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง และแรงงานสมัพนัธ์ (Freedom of 

association, collective bargaining, and industrial relations) 

2. แรงงานบงัคบั (Forced labour) 

3. การขจดัการใชแ้รงงานเดก็ และการคุม้ครองเดก็และผูเ้ยาว ์(Elimination of child   

labour and protection of children and young persons) 

      4. โอกาสและการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั (Equality of opportunity and treatment) 

       5. การรว่มปรกึษาหารอืไตรภาค ี(Tripartite consultation) 

      6. การตรวจแรงงานและการบรหิารแรงงาน (Labour administration and inspection) 

       7. การส่งเสรมิและนโยบายการจา้งงาน (Employment policy and promotion) 

       8. การฝึกอบรมและการแนะแนวอาชพี (Vocational guidance and training) 

       9. ความมัน่คงในการจา้งงาน (Employment security) 

     10. ค่าจา้ง (Wages) 

11. เวลาการท างาน (Working time) 

12. ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน (Occupational safety and health) 

     13. ความมัน่คงทางสงัคม (Social security) 

     14. การคุม้ครองความเป็นมารดา (Maternity protection) 

     15. นโยบายทางสงัคม (Social policy) 

     16. คนงานอพยพ (Migrant workers) 

     17. คนประจ าเรอื (Seafarers)  

     18. คนงานประมง (Fishermen) 

     19. คนงานท่าเรอื (Dockworkers) 

     20. ชนเผ่าและคนพืน้เมอืง (Indigenous and tribal peoples) 

     21. ประเภทเฉพาะของคนงาน (Specific categories of workers) 

22. บทบญัญตัทิา้ยบทของอนุสญัญา (Final Articles Conventions)  
องคก์ารน้ีใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในการท างาน 

 การส่งเสรมิสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐาน การปรบัปรุงสภาพการท างานและความเป็นอยู่
ของคนงาน และการเสรมิสร้างโอกาสในการจ้างงาน หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งคอื พนัธกจิในการ
ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  



49 

 

ใน ค.ศ. 1948 อนุสญัญาฉบบัที ่87 ว่าดว้ยเสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธิ
ในการรวมตวั (Freedom of Association and Protection of the Right to Organize) และค.ศ. 
1949 อนุสญัญาฉบบัที่ 98 ว่าด้วยสทิธใินการรวมตวัและการร่วมเจรจาต่อรอง (Right to 

Organize and Collective Bargaining)  

 ใน ค.ศ. 1974 มขีอ้แนะเรือ่งมะเรง็ทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี และเริม่จาก ค.ศ. 1977 
กไ็ดม้ขีอ้แนะเกีย่วกบัเรือ่งสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตลอดจนมลภาวะทัง้หลาย เช่น อากาศ
เป็นพษิ เสยีง การสัน่สะเทอืนและอื่น ๆ  
 ค.ศ. 1981 ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ก าหนดให้มอีนุสญัญา   
ฉบบัที่ 155 ว่าดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน โดยขอ้แนะที่ 164 เรื่อง
ความปลอดภยัและสุขภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งออกในปีเดียวกันยงัได้ให้รายละเอียด
เกีย่วกบัมาตรการในการออกแบบสถานทีท่ างาน การเกบ็รกัษาและการใชส้ารอนัตราย เป็นต้น 

ใน ค.ศ. 1985 ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ก าหนดอนุสญัญาว่า
ด้วยการบริการด้านอาชีวอนามยั ค.ศ. 1985 และมีมติรบัรองข้อแนะฉบับที่ 171 เรียกว่า      
“ขอ้แนะว่าด้วยการบรกิารอาชวีอนามยั” โดยให้เป็นเอกสารเสรมิส าหรบัอนุสญัญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที่ 161และ ค.ศ. 2002 แนบทา้ยอนุสญัญาฉบบัที ่155 ว่าด้วย
ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน (Protocol of 2002 to the Occupational 

Safety and Health) ค.ศ. 1981 เป็นตน้ 

 ใน ค.ศ. 1990 มอีนุสญัญาเกี่ยวกับสารเคมี (ฉบบัที่ 170) และข้อแนะ ฉบบัที่ 177 
เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการใช้สารเคมใีนการท างาน ซึ่งเป็นข้อแนะที่ออกในปีเดยีวกนันัน้ 
จากผลงานดงักล่าวขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกให้
ความสนใจในการรเิริม่มาตรการป้องกนัโดยออกเป็นบทบญัญตัขิองกฎหมาย และมีการปรบัปรุง
โดยน าขอ้แนะต่าง ๆ ของหน่วยงานน้ีมาเป็นแนวทางเรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั 

 

หน่วยงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของต่างประเทศ 

 จากการปฏิวตัิอุตสาหกรรมครัง้ที่ยิง่ใหญ่ที่เกิดจากสาเหตุความไม่พอใจของชนชัน้
แรงงานที่ท างานในโรงงานที่ไม่ได้รบัความปลอดภยัในการท างานจงึท าให้มกีารเปลี่ยนแปลง
ครัง้ส าคญัในประเทศแถบตะวนัตกเพื่อให้นายจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความส าคญั
เกี่ยวกบัการท างานของคนงานให้เกดิความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างานใหม้ากขึน้
ซึง่มหีน่วยงานของประเทศต่าง ๆ ดงันี้  

1. หน่วยงานของสหราชอาณาจกัร การปฏวิตัิอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ท าให้
สงัคมอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจกัรองักฤษเปลี่ยนแปลงและขยายตวัอย่างรวดเรว็ จงึต้อง
อาศยัแรงงานทีม่าท างานในอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ผูใ้ชแ้รงงานเหล่านัน้ไม่ไดร้บัการดูแล
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ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั โรงงานทอผ้า ปัน่ด้ายขนาดใหญ่ไม่ดูแลคนงาน ท าให้
เกิดอุบตัิเหตุ และเจ็บป่วยจากการท างาน ท าให้มีผู้พิการจากการท างานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
คนงานขาดขวญัก าลงัใจ ดงันัน้ ใน ค.ศ. 1974 ได้มกีารออกพระราชบญัญตัสิุขภาพและความ
ปลอดภยัในการท างานประเภทต่าง ๆ เรยีกว่า Health and Safety at Work Act etc 1974 
ขึน้มาบงัคบัใช้ซึง่เป็นกฎหมายทีส่ าคญั เพราะได้รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยรวมกันไว้ฉบับเดียว เพื่อลดความซ ้าซ้อนของกฎหมายและ          
บทบาทของเจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารกฎหมาย ต่อมาในปี ค.ศ. 1844 รฐับาลองักฤษ 
ได้ออกกฎหมายโรงงาน (Factory Act) ขึ้น และใน ค.ศ. 1878 ประเทศอังกฤษ ได้ตรา
พระราชบญัญตัโิรงงานทีส่มบรูณ์แบบฉบบัแรกขึน้โดยมบีทบญัญตัทิีว่่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
ต่อมาอีกในปี ค.ศ. 1879 รัฐสภาอังกฤษได้ผ่านพระราชบัญญัติกองทุนทดแทนฉบับแรก 
นอกจากนี้ท าใหส้่งผลตามได้เกดิสองหน่วยงานที่ส าคญัขององักฤษเกี่ยวกบัสุขภาพและความ
ปลอดภยัในการท างาน คอื คณะกรรมการกรรมาธกิารสุขภาพและความปลอดภยั (Health and 

Safety Commission : HSC) และคณะกรรมการบรหิารสุขภาพและความปลอดภยั (Health 

and Safety Executive : HSE) ซึง่มบีทบาทหน้าทีด่งันี้ (Gary Dessler, 2015, p.523)  
 1.1 คณะกรรมาธกิารสุขภาพและความปลอดภยั (HSC) มหีน้าทีห่ลกัในการบรหิาร

ใหก้ารด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามพระราชบญัญตัทิีก่ าหนดไว ้มหีน้าทีด่งันี้  
 1.1.1 หน้าทีท่ ัว่ไป ไดแ้ก่  
 1.1.1.1 สรา้งความมัน่คงในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดกิาร

ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการ 
  1.1.1.2 ปกป้องบุคคลอื่นใหป้ลอดภยัจากอนัตรายหรอื เจบ็ป่วย ความ

เสีย่งทีเ่กดิขึน้ต่อสุขภาพและความปลอดภยัอนัเน่ืองมากจากการท างาน 

  1.1.1.3 ควบคุมการเกบ็รกัษาและการใชส้ารไวไฟ วตัถุระเบดิต่าง ๆ  
  1.1.1.4 ควบคุมการปล่อยก๊าซพษิจากสถานประกอบการไปสู่บรรยากาศ

ภายนอก 

 1.1.2 หน้าทีเ่ฉพาะ ไดแ้ก่  
  1.1.2.1 ช่วยเหลอืและจงูใจใหบุ้คลากรทีเ่กี่ยวขอ้งดา้นสุขภาพและความ

ปลอดภยัใหม้กีารด าเนินการตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มของสถานประกอบการ 
  1.1.2.2 ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การ

ประชาสมัพนัธผ์ลการวเิคราะห์ การจดัให้มกีารฝึกอบรม และเตรยีมเกี่ยวกบัสารสนเทศความ
ปลอดภยัและสุขภาพอนามยั จูงใจให้มกีารวจิยัและพฒันารวมทัง้การฝึกอบรมเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัและสุขภาพอนามยั 
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  1.1.2.3 ให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้หน่วยงานภาครฐั 
องคก์รนายจา้ง องคก์รลกูจา้ง และหน่วยงานอื่นไดม้กีารใหข้อ้มลูสารสนเทศและใหม้กีารบรกิาร
รบัค าปรกึษาในรปูแบบส่วนกลางและอยา่งทัว่ถงึเพยีงพอกบัความตอ้งการ 

  1.1.2.4 จดัท าข้อก าหนดต่าง ๆ ให้กบัองค์กรที่เกี่ยวขอ้งในรูปแบบการ
เสนอโครงรา่ง โดยเสนอผ่านรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบองคก์รนัน้ๆ 

 1.2 คณะกรรมการบรหิารสุขภาพและความปลอดภยั (HSE) ท าหน้าที่รบัผดิชอบ
การบงัคบัใชก้ฎหมายตามทีก่ าหนดไว ้และด าเนินงานต่าง ๆ ตามที ่HES ไดม้อบหมายรวมทัง้
การสอดส่อง ดูแล ตรวจตราสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อใหม้กีารปฏบิตัติาม ขอ้ก าหนดของ
กฎหมายนัน้อยา่งเครง่ครดั หน่วยงานต่าง ๆ ของรฐัทีข่ ึน้อยูก่บั HSE มดีงันี้ 

 1.2.1 หน่วยงานตรวจตราโรงงาน (Factory Inspectorate) รบัผดิชอบโรงงาน 
งานก่อสรา้งต่าง ๆ  

 1.2.2 หน่วยงานตรวจตราวตัถุระเบดิ (Explosive Inspectorate) รบัผดิชอบ
ดแูลโรงงานผลติวตัถุระเบดิ โรงงานที่เกี่ยวขอ้งกบัก๊าซ การขนส่ง ปิโตรเลยีม ก๊าซไวไฟ และ
วตัถุเปอรอ์อกไซต์ 

 1.2.3 หน่วยงานตรวจตราเหมอืงและการระเบดิหนิ (Mines and Quarries 

Inspectorate) รบัผดิชอบดแูลสุขภาพและความปลอดภยัของการท าเหมอืงต่าง ๆ  
 1.2.4 หน่วยงานตรวจตราเกี่ยวกบันิวเคลยีร์ หนิ (Nuclear Installations  

Inspectorate) รบัผดิชอบดูแลสุขภาพและความปลอดภยัโรงไฟฟ้าปรมาณูและการท างาน
เกีย่วกบัรงัสต่ีาง ๆ 

 1.2.5 หน่วยงานตรวจตราเกี่ยวกบัอากาศสะอาด (Alkali and clean Air 

Inspectorate) รบัผดิชอบดูแลการปล่อยมลพษิทางอากาศจากโรงงานต่าง ๆ ออกสู่บรรยากาศ
ภายนอกโรงงาน  

 1.2.6 หน่วยงานตรวจตราสุขภาพและความปลอดภยัในงานเกษตรกรรม 
(Agriculture Health and Safety Inspectorate) รบัผดิชอบดูแลสุขภาพและความปลอดภยัใน
งานเกษตรกรรมและกรมป่าไม ้เช่น ฟารม์ ป่าไม ้สวนสตัว ์และสวนป่าซาฟาร ีเป็นตน้  

 1.2.7 หน่วยบรกิารใหค้ าปรกึษาทางการแพทยเ์กี่ยวกบัปัญหาอนัเนื่องจากการ
ท างาน (Employment Medical Advisory Service) รบัผดิชอบดูแลสุขภาพด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะ มหีน้าทีท่ีส่ าคญัไดแ้ก่ การใหค้ าแนะน า และการเฝ้าระวงัสุขภาพของผูป้ฏบิตังิานใน
อุตสาหกรรมทุกประเภท และตรวจสุขภาพผูป้ฏบิตังิานทุกต าแหน่งงาน 

2. หน่วยงานของสหรฐัอเมริกา มกีารพฒันางานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
มาอยา่งต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ.1970 รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัและอาชวีอนา
มยั ค.ศ. 1970 (Occupational Safety and Health Act 1970: OSH Act) ซึง่เป็นกฎหมายทีม่ ี
ล ักษณะส าคัญคือ การก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ร ับผิดชอบในการบริหาร
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พระราชบญัญตั ิการก าหนดสทิธแิละหน้าที่ของนายจา้งและลูกจา้ง และก าหนดมาตรฐานด้าน
ความปลอดภยัและสุขภาพในการท างาน เพื่อใหแ้น่ใจว่าพนกังานทัง้ชายและหญงิ ปฏบิตังิานใน
สภาพการท างานที่มคีวามปลอดภยัและได้รบัการคุ้มครอง ตลอดจนการบนัทกึขอ้มูลข่าวสาร
และการรายงานอุบตัเิหตุรา้ยแรงและการตดิประกาศข่าวสารต่าง ๆ ซึง่ OSHA แห่ง กระทรวง
แรงงานของสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขภาพมวีตัถุประสงค์
ดงันี้                                                                                           

 2.1 บ ารุงขวญัและสร้างขวญัก าลงัใจให้ทัง้นายจ้างและลูกจ้าง เพื่ อให้มกีารลด
อนัตรายในสภาพการท างาน และระบบปรงัปรงุความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
 2.2 วจิยัเกี่ยวกบังานด้านความปลอดภยั และสุขภาพอาชวีอนามยั และพฒันา
นวตักรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว                                                                                              
 2.3 สร้างกฎเกณฑ์ให้มคีวามรบัผดิชอบเป็นสิง่ผูกพนัระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
เพื่อใหบ้รรลุเกีย่วกบัความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัในการท างาน 

 2.4 การรายงานและเฝ้าระวังตรวจสอบ และในสิ่งที่เป็นอันตราย การบาดเจ็บ 
เจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างานในสถานประกอบการ 
 2.5 จดัตัง้หน่วยงานฝ่ายฝึกอบรมเพื่อท าหน้าที่ในการให้ความรู้ และมเีจ้าหน้าที่
ความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
 2.6 จดัท าการวเิคราะหง์านเพื่อพฒันางานเกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 2.7 จดัเตรียมส าหรบัการพัฒนา การวิเคราะห์ การประเมินผล และการอนุมัติ
โครงการความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในการท างาน 

 จากการออกพระราชบญัญตัิฉบบันี้ ส่งผลให้มกีารจดัตัง้หน่วยงานที่ส าคญัและมี
บทบาทอย่างสูงทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่น ๆ 
ไดแ้ก่ ส านักงานบรหิารความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (Occupational Safety and Health 

Administration: OSHA) และสถาบนัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแห่งชาติ (National 

Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH) แต่กย็งัมบีทบาทส าคญัดา้นอาชวีอนา
มยัและความปลอดภัย คือ สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครฐับาลแห่งสหรฐัอเมรกิา 
(American Conference of Governmental Industrial Hygienists: ACGIH) (Ivancevich, 

2007, p.533 ; Mondy, 2008, p. 528) มดีงันี้ 
 3. ส านักงานบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (OSHA) เป็นหน่วยงานที่
จดัตัง้ขึ้นมาส าหรบัข้อก าหนดในด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัให้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏบิตังิานของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 3.1 ออกกฎหมายและปรบัปรุงมาตรฐานความปลอดภยัและมาตรฐานสิง่แวดลอ้มใน
การท างานต่าง ๆ  
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 3.2 มอี านาจในการเขา้ตรวจสอบ ตรวจตรา สบืคน้ หรอืการสอบสวนเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัและสุขภาพในสถานประกอบการต่าง ๆ และมอี านาจในการออกหมายสัง่และก าหนด
ค่าปรบั หากสถานประกอบการใดไดก้ระท าผดิ 

 3.3 ลูกจ้างหรอืตัวแทนลูกจ้างสามารถแจ้งเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 3.4 การยื่นค าร้องต่อศาลให้มกีารควบคุมสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายได้
ทนัท ี

 3.5 การปรึกษากับนายจ้าง ลูกจ้าง และองค์การที่เกี่ ยวข้องในการป้องกันการ
บาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน 

 3.6 ก าหนดให้นายจา้งต้องเก็บข้อมูลระดบัสารเคมอีนัตรายในสถานที่ท างาน และ
แจง้ผลใหค้นงานทราบ 

 3.7 การพฒันาและจดัเกบ็โปรแกรมสถติต่ิาง ๆ เกี่ยวกบังานความปลอดภยัและอาชี
วอนามยัในการท างาน 

 4. สถาบนัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแห่งชาติ (NIOSH) เป็นสถาบนัที่
บทบาทส าคญัทางด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั มหีน้าที่หลกัทางด้านการศกึษา วจิยั 
และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั ดงันี้   
     4.1 การศกึษาวจิยัเพื่อก าหนดเกณฑม์าตรฐานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
และมาตรฐานสิง่แวดลอ้มในการท างานต่าง ๆ แลว้น าเสนอเกณฑด์งักล่าวใหก้บั OSHA ท าการ
พจิารณากลัน่กรองก าหนดเป็นมาตรฐานทางกฎหมายเหล่านัน้ต่อไป 

 4.2 การจดัท าขอ้มลูข่าวสารทางดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เช่น เอกสาร
เผยแพร่เกี่ยวกับสารเคมทีี่เป็นอันตราย และค่าความเข้มข้นที่สารเคมีนัน้ ๆ จะก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตังิาน วธิกีารใชส้ารเคมอียา่งปลอดภยั เป็นตน้ 

 4.3 การศึกษาวิจยัเกี่ยวกับสุขภาพของคนงาน เนื่องจากการได้รบัสารจาก
สิง่แวดลอ้มในการท างาน และท าการตรวจสอบอนัตรายทางดา้นต่าง ๆ ใหค้ าแนะน าในการออก
ขอ้ก าหนดกฎหมาย 

 4.4 มหีน้าทีใ่นการทดสอบและออกใบรบัรองอุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ  
(Respiratory Protective Equipment) และการฝึกอบรมพนักงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกบัสุขภาพ
อนามยัของคนงานเพื่อรบัรอง OSHA Act. 

 4.5 ท าการวจิยัและโครงการเพื่อปรบัปรุงการป้องกนัและรกัษาสุขภาพของคนงาน 
การตรวจสุขภาพ 

 4.6 การป้องกนัการเกดิอุบตัิเหตุ ไดแ้ก่ การใหค้ าแนะน า การประเมนิและหาวธิกีาร
ป้องกนัอุบตัเิหตุในการท างาน 
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 4.7 การให้ค าแนะน าทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น การประเมนิปัญหา
สิง่แวดลอ้มในการท างาน และมาตรการควบคุมป้องกนัทีเ่หมาะสม 

 4.8 การใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารทางการแพทย ์เช่น การประเมนิสุขภาพ 
ปัญหาทางการแพทยแ์ละการพยาบาลในสถานประกอบการ 
 5. สมาคมนักสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรมภาครฐับาลแห่งสหรฐัอเมริกา (ACGIH) 
สมาคมนี้มคีวามส าคญัดา้นการพฒันามาตรฐานสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ถงึแมว้่า
จะไม่ไดเ้ป็นหน่วยงานทีท่ าหน้าทีบ่รหิารกฎหมาย แต่กม็บีทบาทในการเสนอแนะ “ค่าทีย่อมรบั
ได้” (Threshold Limit Value: TLV) ซึ่งเป็นค่าที่คาดว่าผู้ปฏบิตังิานจะสมัผสักบัสิง่คุกคาม
สุขภาพอนามยัในการท างาน เช่น สารเคมใีนอากาศ เสยีง หรอืความสัน่สะเทอืน ฯลฯ เป็นเวลา
ไม่เกินวันละ 8 ชัว่โมง หรือสัปดาห์ละไม่เกิน 40 ชัว่โมง ซึ่งในการออกกฎหมายของ
สหรฐัอเมริกา หรือประเทศอื่น ๆ รวมทัง้ประเทศ ได้น าแนวคิดและหลักการของค่า TLV 

น าไปใชป้ระกอบเป็นแนวทางในการยกร่างเกณฑม์าตรฐาน เกี่ยวกบัการพจิารณาการออกเป็น
มาตรฐานตามกฎหมาย    
 

สรปุ 

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัหมายถึง สภาพการท างานที่ปราศจากภยัอนัตราย
อุบตัเิหตุ บาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทุพลภาพ และเสยีชวีติอนัเนื่องมาจากการท างาน หรอื สภาพการ
ท างานทีไ่มม่อีนัตรายใดๆ ดว้ยสภาพทีม่สีุขภาพกาย สุขภาพจติทีด่สีามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่าง
มคีวามสุข ซึ่งมขีอบเขตของงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ได้แก่ ส่งเสรมิ ป้องกนั 
ปกป้องคุม้ครอง จดัการงาน การปรบังานให้กบัคนและปรบัคนให้กบังาน และการสนับสนุนให้
งานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งความส าคัญของงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมี
ความส าคญัช่วยส่งเสรมิให้องค์การมผีลผลติสูงขึ้น ท าให้เกดิก าไรต่อธุรกจิ ช่วยป้องกนั และ
ควบคุมใหเ้กดิสภาพการท างานทีป่ลอดภยั ช่วยลดผลกระทบทางสงัคมดา้นการประสบอนัตราย
และเจบ็ป่วยเนื่องมาจากการท างาน ช่วยธ ารงรกัษา และสงวนพนักงานไว ้ช่วยสรา้งความเป็น
ธรรมให้กับพนักงานและเป็นการสร้างแรงงจูงใจในการท างานให้กับพนักงาน รวมทัง้ความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัยงัมวี ัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรกัษาสุขภาพทางกาย ทางใจ    
และการมชีวีติที่ดขีองพนักงานในสงัคม สามารถลดความเสี่ยง และป้องกนัอนัตรายและการ
เจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน และท าให้ปรบัปรุงสิ่งแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมได ้ 
หากองคก์ารมคีวามปลอดภยัและอาชวีอนามยัยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการช่วยป้องกนั ควบคุม 
ลดความสูญเสีย ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สร้างความเป็นธรรม และมัน่ใจให้กับพนักงาน 
รวมทัง้ลดค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลดา้นการเกดิอนัตราย บาดเจบ็ป่วยจากการท างานดว้ย 
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งานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัจ าเป็นต้องมบีุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการ
จดัการ ดูแล ป้องกนั และส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดความปลอดภยั ต้องอาศยัความร่วมมอืกบั
บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง  ได้แ ก่  ลูกจ้าง นายจ้าง  นักอาชีวสุขศาสตร์ นักอาชีวอนามั ย 
นักวทิยาศาสตรค์วามปลอดภยั นักจติวทิยา นักจติบ าบดั นักกายภาพบ าบดั นักการยศาสตร ์
เป็นต้น และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงพลงังาน และหน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น ส่วนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ส าคัญ ของต่างประเทศ ได้แ ก่         
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามและอธิบายให้ถกูต้องท่ีสดุ 

1. ใหอ้ธบิายถงึความหมายของความปลอดภยั พรอ้มยกตวัอยา่ง  
2. ใหอ้ธบิายถงึความของอาชวีอนามยั พรอ้มยกตวัอยา่ง 
3. ใหบ้อกถงึความส าคญัและวตัถุประสงคข์องความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

4. ใหบ้อกถงึความส าคญัและวตัถุประสงคข์องอาชวีอนามยัและอาชอีนามยั 

5. ใหบ้อกถงึประโยชน์ของงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัมาอย่างน้อย 7 ขอ้  
6. ใหอ้ธบิายถงึประวตัคิวามเป็นมาของงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของ 
    ต่างประเทศ มาโดยสงัเขป 

7. ใหอ้ธบิายถงึประวตัคิวามเป็นมาของงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศ 

   ไทยมาโดยสงัเขป 

8. ใหบ้อกและอธบิายถงึขอบเขตของงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

9. ใหบ้อกและอธบิายถงึเป้าหมายของงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  

10. ใหอ้ธบิายถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วกบังานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

11. ใหอ้ธบิายถงึบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

การบริหารจดัการงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 

หวัข้อเน้ือหา 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

2. ความหมาย ความส าคญั กระบวนการ และวตัถุประสงคข์องการบรหิารจดัการ 
3. หลกัการบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

4. รปูแบบความปลอดภยัในองคก์าร 

5. รปูแบบของผูน้ าดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

6. โครงสรา้งการบรหิารจดัการหน่วยงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

7. นโยบายในดา้นการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

8. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

9. แผนงานและกจิกรรมในดา้นการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

10. สรปุ 

11. แบบฝึกหดั 

12. เอกสารอา้งองิ 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

 1. อธบิายหลกัการ แนวคดิ ความหมายความส าคญั และวตัถุประสงค์ของการบรหิาร
จดัการ และการบรหิารจดัการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัได ้

 2. อธบิายโครงสรา้งองคก์าร นโยบาย แผนงาน กจิกรรมของหน่วยงานความปลอดภยั
และอาชวีอนามยั และเขยีนแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัได ้

 3. อธบิายปัจจยัที่มผีลกระทบต่อการบรหิารจดัการความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 
รวมรปูแบบของผูน้ าดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยัได ้

  4. อธบิายบทบาทหน้าที่ของผู้บรหิาร บทบาทหวัหน้างานงานด้านความปลอดภยั  
อาชวีอนามยั และบทบาทของพนกังานได ้
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1.เอกสารค าสอนรายวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทิศัน์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 2 

การบริหารจดัการงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 

 งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานมีความส าคัญต่อชีวิตและ
ทรพัยส์นิของพนักงาน และองคก์ารย่อมปราศจากภยัอนัตรายทัง้ปวง การบรหิารจดัการจงึเป็น
เครื่องมอืส าคญัที่จะท าให้องค์การมกีารด าเนินงานไปด้วยความปลอดภยัปราศจากอุบตัิเหตุ  
โรคอนัเนื่องจากการท างาน และลดความสูญเสยีทัง้ต้นทุน ชื่อเสยีง และความซ ้าซ้อนต่าง ๆ  
ในการด าเนินงานขององค์การ รวมทัง้ปัจจุบันการแข่งขนัที่มีผู้แข่งขนัจ านวนมากที่ท าให้
องค์การมคีวามอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วนัน้ต่างให้ความสนใจด้านการ
จดัการงานความปลอดภยั และอาชวีอนามยัเพื่อให้การผลติสนิคา้และบรกิารมคีวามเชื่อมัน่หรอื
เกดิความเชื่อถอืและไวว้างใจต่อผูม้ารบับรกิารต่าง ๆ  
 โดยทัว่ไปแล้ว การบริหารจดัการเป็นการวางแผนการต่าง ๆ ในการด าเนินงานไว้
ล่วงหน้าก่อนที่มกีารลงมอืกระท า และเป็นก าหนดทศิทางต่าง ๆ เพื่อให้น าไปสู่เป้าหมายที่
ชดัเจน รวมทัง้แนวทางในการด าเนินงานใหเ้กดิความเป็นระบบ ระเบยีบ ชดัเจนสามารถน าไปสู่
การบรรลุตามเป้าหมายทีต่้องการหรอืทีก่ าหนดไวไ้ด ้การบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามัยในการท างานเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในทุกระดับขององค์การต้องให้
ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะผู้บรหิารระดบัสูงขององค์การที่มวีสิยัทศัน์ในการก าหนด
นโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหช้ดัเจน และใหเ้ป็นนโยบายองคก์ารควบคู่ไปกบั
วสิยัทศัน์ขององคก์ารเพื่อทีจ่ะใหอ้งคก์ารมกีารปฏบิตังิานทุกระดบัหน้าทีใ่หเ้กดิความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัให้มปีระสทิธภิาพในการท างาน ดงันัน้ บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบ
ของผู้บรหิารจงึมคีวามส าคญัและเน้นให้เกดิขึน้กบัผู้บรหิารทุกระดบั โดยกระตุ้น และส่งเสรมิ
สนบัสนุนใหพ้นกังานผูป้ฏบิตังิานมพีฤตกิรรมดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ  
พฒันาการทางการบรหิารจดัการนัน้เริม่ต้นมาในช่วงที่มกีารปฏวิตัอิุตสาหกรรมใน

ประเทศองักฤษ ระหว่างศตวรรษที ่18 และ 19 และมกีารปรบัปรุงจากแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี
ของนักวชิาการต่างๆ ซึ่งหลายแนวคดิทางการบรหิารจดัการไดน้ ามาประยุกต์ใชใ้นยุคปัจจุบนั
จนสามารถท าใหผู้บ้รหิารในหน่วยงาน และองคก์ารมากมายสามารถด าเนินกจิกรรม ไม่ว่าทาง
ราชการ ทางภาคการผลติ การตลาด และการเงนิ จนสามารถส่งผลให้เกดิการพฒันาเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืงของประเทศชาตแิละโลกไปได้อย่างมีประสทิธภิาพในทุกสถานการณ์ และทุก
เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมนัน้ ดงันัน้การบรหิารจดัการ โดยทัว่ไป ผู้บรหิารจ าเป็นต้องอาศยั
แนวคดิทีส่ าคญั ดงันี้ 
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 1. การบรหิารจดัการ ต้องมุ่งเน้นที ่งานเป็นหลกัส าคญั โดยต้องมกีารก าหนดวสิยัทศัน์
ใหม้คีวามชดัเจน เขา้ใจ ทัว่ทัง้องคก์าร เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ในการทีจ่ะตอบสนองความ
ต้องการของพนักงาน ลูกค้า และผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ จงึต้องมกีารด าเนินงานในกจิกรรม
ตัง้แต่ดา้นการบรหิารคน ซึง่จะตอ้งเริม่ตัง้แต่ กจิกรรมการสรรหาคน การใชค้น การจงูใจ พฒันาคน 
และการธ ารงรกัษาดแูลคนใหส้ามารถอยู่กบัองคก์ารเพื่อสรา้งผลงานใหน้านทีสุ่ด รวมถงึการแก ้
ปัญหาเกีย่วกบัคนดว้ย ซึง่ในปัจจบุนันัน้ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งบรหิารคนท่ามกลางความหลากหลาย 

 2. การบรหิารจดัการ ตอ้งมุง่เน้นทีจ่ะท าใหก้ารบรหิารงานใหไ้ดต้ามผลติภาพสูงสุดตาม
ศกัยภาพขององค์การที่มอียู่ ได้แก่ ก าลงัคนที่มศีกัยภาพ ต้องมุ่งเน้นกระตุ้น จูงใจให้คนสรา้ง
นวตักรรมใหม่ๆ ใหม้กีารสรา้งการท างานเป็นทมี เพื่อให้องค์การสามารถแข่งขนัได้ท่ามกลาง
การเปลีย่นแปลง  
 3. การบรหิารจดัการ ต้องมุ่งเน้นที่จะท าให้งานส าเรจ็ โดยการบรหิารใหไ้ดผ้ลงานตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ไดร้่วมกนัต้องไว้ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และก่อใหเ้กดิผลด ีในระสัน้
และระยะยาวรวมเกดิประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยัง่ยนื 

 4. การบรหิารจดัการ ตอ้งมุง่เน้นทีจ่ะท าใหผ้ลการด าเนินงานมปีระสทิธภิาพสูงสุดคุม้ค่า
กบัการลงทุนทางด้านทรพัยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า นัน่คอื การใช้ทรพัยากรอย่างประหยดัแต่
เกดิผลคุม้ค่ามากทีสุ่ด 

 5. การบรหิารจดัการ ต้องมุ่งที่จะท าให้ ผลการด าเนินงานเกดิการพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ไป 
ดว้ยการพฒันาวธิกีารท างานทีด่ทีีสุ่ด โดยการหาแนวทาง วธิกีารใหม่ๆ มาช่วยในการแก้ปัญหา
โดยการน าปัญหามาสู่การพฒันาวธิกีารท างานซึง่เป็นหน้าที่ของผูบ้รหิารที่จะท าหน้าทีผ่ลกัดนั
ใหเ้กดิการรว่มมอืกนัในการน าไปสู่การบรรลุหนทางทีด่ทีีสุ่ดได้ 
 การบรหิารจดัการนับว่าเป็นลกัษณะที่สะท้อนให้เหน็กระบวนการที่จะมุ่งเน้นถงึระดม
สรรพก าลงัทรพัยากรทางการบรหิารจดัการไม่ว่าจะเป็นคน เงนิ วสัดุอุปกรณ์ วธิกีาร เครื่องมอื
เครื่องจกัร และการจดัการ โดยมกีารด าเนินการด้วยการอาศยัหลกัการทางการจดัการบรหิาร
ตัง้แต่การวางแผน การจดัการ การจดัคนเขา้ท างาน การอ านวยการหรอืการชกัจูงใจ และการ
ควบคุม เพื่อให้มกีารด าเนินงานด้วยวตัถุประสงค์ที่สมาชิกในองค์การได้ก าหนดเป้าหมาย
รว่มกนัใหเ้กดิความส าเรจ็และไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
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ความหมายของการบริหารจดัการ 

การบรหิารจดัการเกดิขึน้มาพรอ้มกบัมนุษยท์ีม่กีารรวมกลุ่มกนัเพื่อการด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ ในกลุ่มใหเ้กดิความส าเรจ็ จงึเหน็ไดว้่านับตัง้แต่ความเจรญิก้าวหน้าและการเปลีย่นแปลง
เกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ การบรหิารจดัการจงึมนีักวชิาการต่างๆ มกีารพฒันาแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎี
เพื่อน ามาปรบัใชก้บัองคก์ารทัง้หลายไม่ว่าภาครฐัและธุรกจิเอกชน เพื่อให้เกดิความเหมาะสม
น าไปใชจ้รงิไดใ้นสถานการณ์แตกต่างกนั ดงันัน้ องคก์ารโดยส่วนใหญ่จะใหป้ระกอบกจิการหรอื
ด าเนินงานใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดน้ัน้ จ าเป็นต้องอาศยัการบรหิารจดัการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดทศิทางหรอืแผนทีจ่ะใหอ้งคก์ารหน่วยงานสามารถทีจ่ะใชผู้บ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ และความกล้าหาญน าพาองค์การไปได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมอืง การปกครอง และเทคโนโลย ีเป็นต้น ด้วยเหตุนี้ผู้บรหิารจงึต้องอาศยัความรู ้ทกัษะ 
และความสามารถทางการบรหิารจดัการมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกบัคน เงนิ วสัดุ 
อุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจกัร ใหเ้กดิผลผลติตามทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไวพ้รอ้มกบั ใหอ้งคก์ารเกดิ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และตอบสนองความตอ้งการทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 

 ค าว่า การบริหาร และ การจดัการ มคีวามหมายที่เหมอืนกนั หากแต่อาจะมคีวาม
แตกต่างกนัในการน าไปใช้ จงึไม่สามารถแยกออกจากกนัได้เปรยีบเสมอืนเหรยีญที่มสีองด้าน 
จงึมคีวามหมายสองดา้นแต่กค็ลา้ยคลงึกนัสามารถใชแ้ทนกนัได ้จะเหน็ไดว้่า ค าสองค านี้อาจจะ
ใชอ้ธยิายความหมายยอ่มขึน้อยูก่บัเจตนารมณ์ของผูต้อ้งการทีใ่หค้วามหมาย การบรหิารเป็นทัง้
ศาสตร ์และศลิป์ การบรหิารจงึเป็นสาขาทีม่กีารจดัอย่างมรีะบบ คอื หลกัการ กฎเกณฑ ์และทฤษฎี
ที่มคีวามน่าเชื่อได้ อนัเกดิการจากการค้นคว้าทดลองเชงิวทิยาศาสตร ์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ทางการบรหิารงาน จงึท าใหก้ารบรหิารนัน้เป็นศาสตร ์(sciences) ในขณะเดยีวกนัหากการพจิารณา
ลกัษณะของการใชก้ารปฏบิตัทิีอ่าศยักลยุทธ ์ความสามารถ และทกัษะของผูบ้รหิารมาประยุกต์ใช้
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การปฏบิตังิานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จงึ
เป็นการบรหิารทีเ่ป็นศลิปะ (arts) อยา่งหนึ่ง  
 ไดม้นีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “การบรหิาร” (administration) ไดด้งันี้  
 ไซมอน (Herbert A. Simon, 1965, p.3) ไดใ้หค้วามหมายของ การบรหิาร ไวว้่าการ
ท างานของบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปร่วมกนัท ากจิกรรมต่างๆ ดว้ยความเหน็พอ้งต้องกนัเพื่อให้
บรรลุตามจดุประสงคท์ีไ่ดร้ว่มกนัก าหนดไว ้

เฟรดเดอรคิ เทเลอร ์(Frederick W. Taylor, 1986, p.4) ไดใ้หค้วามหมายของการบรหิาร 
ไวว้่า งานบรหิารทุกอยา่งจ าเป็นตอ้งกระท าโดยมหีลกัเกณฑ ์ซึง่ก าหนดจากการวเิคราะหศ์กึษา
โดยรอบคอบ ทัง้นี้ เพื่อให้มวีธิทีี่ดทีีสุ่ดในอนัที่จะก่อให้เกดิประสทิธภิาพในการผลติมากยิง่ขึน้
เพื่อประโยชน์ส าหรบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งการบรหิาร 
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 ปีเตอร ์ดรกัเกอร ์(Peter F. Drucker, 1989, p.12) ไดใ้หค้วามหมายของ การบรหิาร ไวว้่า 
เป็นศลิปะในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกบัผูอ้ื่น การท างานต่างๆ ใหลุ้ล่วงไปโดยอาศยัคน
อื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การที่กล่าวนัน้ ทรพัยากรด้านบุคคลจะเป็นทรพัยากรหลกัของ
องค์การที่เข้ามาร่วมกนัท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรพัยากรด้านวตัถุอื่นๆ 
เครื่องจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงนิทุน รวมทัง้ข้อมูลสนเทศต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าหรอืบรกิาร
ออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจใหก้บัสงัคม 

 ฟร ีแมน (Freemen, 1992, p.3) ไดใ้หค้วามหมายของ การบรหิาร ไวว้่า กระบวนการ
วางแผน การจดัองคก์าร ภาวะผูน้ า และการควบคุมการท างานของสมาชกิขององคก์ารและการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  

การบรหิาร หมายถงึ การก าหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ ์ในการด าเนินงาน เพื่อให้
ผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีน่ าไปสู่การปฏบิตั ิซึง่ส่วนใหญ่มกัใชก้ับ การบรหิารภาครฐั ทีเ่รยีกว่า การบรหิาร 
รฐักจิ (Public Administrative) ส่วนการจดัการ หมายถงึ การทีผู่จ้ดัการใชศ้ลิปะในการน านโยบาย
ไปปฏบิตัิโดยอาศยัความร่วมมอืของสมาชกิในองค์การมาปฏบิตัิงานให้ กิจกรรมนัน้ๆ บรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้มกัเรยีกว่า การจดัการ (Management) ส่วนใหญ่ใชใ้นภาคธุรกจิเอกชน  

จากความหมายขา้งตน้สรปุไดว้่า การบรหิาร หมายถงึ กระบวนการทีผู่บ้รหิารใชค้วามรู ้
ความสามารถ และ ทกัษะ โดยอาศยักระบวนการทางการบรหิาร ได้แก่ การวางแผน การจดั
องคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การชกัจงูใจโน้มน้าว และควบคุม ในระดมทรพัยากรต่างๆ ไดแ้ก่ 
คน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื  และ การจดัการ ใหก้ารด าเนินกจิกรรมใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ทีก่ าหนดไว ้

จากความหมายของ การบรหิารจะเหน็ไดว้่ามลีกัษณะเด่น ดงันี้ 
 1. การบรหิารตอ้งเป็นกระบวนการ เพื่อการด าเนินงานทีม่เีป้าหมาย 

 2. การบรหิารต้องมวีตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดัเจนจงึจะสามารถน าไปสู่
ทศิทางทีก่ าหนดไวไ้ด ้

  3. การบรหิารต้องอาศยัความร่วมมอื ร่วมใจของเหล่าสมาชกิเพื่อให้ทุกคน
สามารถน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ได ้

  4. การบรหิารต้องมกีารใชท้รพัยากรทางการบรหิารใหเ้หมาะสม ซึง่ทรพัยากร
ดงักล่าวมกัจะเรยีกว่า 4Ms อนัไดแ้ก่ คน (man) เงนิ (money) วสัดุอุปกรณ์ (materials) และ 
การจดัการ (management) เช่น การน าเทคนิคใหมม่าใชท้างการบรหิาร ไดแ้ก่ องคก์ารแห่งการ
เรยีนรู้ (learning organizational) การจดัการความรู้ (knowledge management) และการ
ท างานเป็นทมี (team management) เป็นตน้  
  5. การบรหิารต้องมกีารตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏิบตัิงาน (performance 

appraisal) เพื่อใหท้ราบว่าตรงกบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม ่รวมทัง้เพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่า
กบัการลงทุน  
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 ส่วนค าว่า การจดัการ (Management) ไดม้นีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี้   
 Robbins and DeCenzo (2004; Certo, 2003) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการ ไวว้่า 

การใชก้ลยทุธห์รอืศลิปะในการปฏบิตังิานโดยอาศยัการใชค้นเพื่อมาด าเนินกจิกรรมใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

 Harold Koontz and Cyril (1972, p.7) ไดใ้หค้วามหมายของ การจดัการ ไวว้่า การ
ด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้โดยอาศยัปัจจยัทางการบรหิารอนัได้แก่ คน เงนิ วสัดุ
สิง่ของ เครือ่งจกัร เครือ่งมอื และการจดัการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว ้

 Dale (1968, p. 5) ไดใ้หค้วามหมายของ การบรหิาร ไวว้่า กระบวนการจดัหน่วยงานและ
การใช้ทรพัยากรต่างๆ ได้แก่ คน เงนิ วสัดุ และจดัการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 

 Peter Drucker (1954, p.11) ได้ให้ความหมายของ การจดัการ ไว้ว่า ศิลปะของ
ผูบ้รหิารทีอ่าศยัการรว่มแรงรว่มใจกบัผูอ้ื่นเพื่อใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้  
 จากความหมายขอ้งตน้สรปุว่า การจดัการ หมายถงึ กระบวนการในการด าเนินกจิกรรม
รว่มกบัสมาชกิในองคก์าร โดยอาศยักระบวนการในการจดัการเริม่ตัง้แต่การวางแผน การจดัองคก์าร 
การชกัจงูใจหรอืโน้มน้าว การอ านวยการ และการควบคุม เป็นเครื่องมอืในการระดมสรรพก าลงั
และทรพัยากรต่างๆ ได้แก่ คน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื และการจดัการซึ่งการด าเนินการ
ต่างๆ ตอ้งอาศยัผูจ้ดัการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ในการร่วมมอืใหส้มาชกิปฏบิตังิานให้
ส าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 

 จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรปุไดว้่าการจดัการ มคีุณลกัษณะทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. การจดัการเป็นศลิปะในการทีผู่บ้รหิารตอ้งใชค้นมาปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ 

2. การจดัการตอ้งมกีารอาศยัปัจจยัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คน เงนิ วธิกีาร วสัดุ อุปกรณ์ 
และเครือ่งมอื เครือ่งจกัร เพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่าใหม้ากทีสุ่ด 

3. การจดัการเป็นกจิกรรมทีต่้องมกีารด าเนินงานของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
โดยอาศยัความรว่มแรงรว่มใจกนัใหก้จิกรรมนัน้บรรลุตามเป้าหมาย 

  4. การจดัการต้องอาศัยทกัษะของผู้บรหิารในการขบัเคลื่อนองค์การให้ไปสู่
เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 จากที่กล่าวมาขา้งต้น นักวชิาการไดใ้หค้วามหมายของ การบริหาร และ การจดัการ
ซึง่น ามารวมกนั จงึเรยีกว่า การบรหิารจดัการ ดงันัน้ นักวชิาการหลายท่าน ได้ให้ความหมาย
ของการบรหิารจดัการ ไวด้งันี้ 
  Bridqes and Roquemore (2001, p.27) ไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารจดัการ ไวว้่า
การประสานการใช้ทรพัยากรขององคก์าร อนัได้แก่ คน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื และการ
จดัการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไว ้
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 Ricky W.Griffin (1999, p.4) ได้ให้ความหมายของ การบรหิารจดัการ ไว้ว่า 
กระบวนการของการมุง่ไปสู่เป้าหมายขององคก์ารในการท างานร่วมกนัโดยใชบุ้คคลและทรพัยากร
อื่นๆ เพื่อความส าเรจ็ของสมาชกิในองคก์าร 

 Bovee & Others (1993, p.5) ได้ใหค้วามหมายของ การบรหิารจดัการ ไว้ว่า เป็น
กระบวนการที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายโดยประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการ
วางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้น า และการควบคุมองค์การในด้านบุคลากร กายภาพ 
งบประมาณ และแหล่งขอ้มลู   

Fesler & Kettl (1991, p.7) ได้ให้ความหมายของ การบรหิารจดัการ ไว้ว่า เป็น
กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิความส าเรจ็ และเหน็ว่าการบรหิารเป็นการระดมใหบุ้คคลด าเนินการให้
ไปสู่เป้าหมาย 

George R.Terry (1989, p.11) ไดใ้หค้วามหมายของ การบรหิารจดัการ ไวว้่า เป็นเทคนิค
ในการท างานร่วมกับผู้อื่นโดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และการประสานงานกันให้เกิด
ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

James A.F.Stoner (1989, p.11) ไดใ้หค้วามหมายของ การบรหิาร จดัการ ไวว้่า การ
ด าเนินการตามขัน้ตอนกระบวนการ (process) เริม่ตัง้การวางแผน (planning) การจดัองคก์าร 
(organizing) การสัง่การ (leading) และการควบคุม (controlling) โดยการระดมสรรพก าลงัของ
สมาชกิในองคก์ารและจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ทีม่อียู่ในองคก์ารเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ที่
องคก์ารก าหนดไว ้

 Carroll and Gillen (1987, p.23) ไดใ้หค้วามหมายของ การบรหิาร จดัการ ไวว้่า เป็น
กระบวนการในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในองค์การโดยอาศยัการบรหิารจดัการที่ส าคญั 
ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การชกัน า หรอืจงูใจ และการควบคุม ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว ้

 Clegg,S.,Komberger,M.,& Pitsis,T. (2005, p.5) ไดใ้หค้วามหมายของ การบรหิาร
จดัการ ไว้ว่า กระบวนการที่ผู้บรหิารได้ใช้ความรู ้ความสามารถทกัษะ และศิลปะในการระดม
สรรพก าลงั ทรพัยากรต่างๆ ขององค์การ ได้แก่ คน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัร 
วธิกีาร และ การจดัการ น ามาแปรสภาพเป็นกิจกรรมต่างๆ โดยอาศยักระบวนการทางการ
บรหิารจดัการ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การโน้มน้าวหรอืจูงใจ 
และการควบคุม ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล   
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การบรหิารจดัการ หมายถึง กระบวนการในการ
ด าเนินงานของผู้บรหิารที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และกลยุทธ์ต่างๆ โดยอาศัย
ความรว่มมอืรว่มแรงใจของสมาชกิในองคก์าร ซึง่อาศยักระบวนการทางการบรหิาร เริม่จากการ
วางแผน การจดัองคก์าร การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การสรา้งแรงจงูใจ การอ านวยการ การควบคุม
และเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ที่มอียู่ในองค์การได้แก่ คน เงนิ 
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วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื และการจดัการ โดยการใชท้รพัยากรต่างๆ ใหเ้กดิความคุม้ค่า เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 

จากความหมายดงักล่าวจะแสดงให้เหน็ถงึลกัษณะเด่นของ การบริหารจดัการ ซึ่งมี
ลกัษณะเด่น ดงันี้  
 1. การบรหิารจดัการต้องเป็นกระบวนการทางสงัคม ทีม่กีารด าเนินการร่วมกนัระหว่าง
บุคคล 2 คนขึน้ไปทีม่าร่วมกนัด าเนินงานใหบ้รรลุตามทีส่มาชกิไดก้ าหนดร่วมกนัไวใ้ห้เป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวใ้หส้ าเรจ็รว่มกนั 

 2. การบรหิารจดัการต้องมีผู้น าที่ดีเป็นผู้สามารถขบัเคลื่อนกระบวนการต่างๆ ใน
องคก์ารไปสู่เป้าหมาย ดว้ยการร่วมมอื ร่วมใจกนัของสมาชกิเนื่องจาก งานบรหิารจดัการไม่ใช่
ภาระหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในองค์การบุคคลหนึ่งที่ปฏบิตัติน
เป็นผูน้ าภายในองคก์าร 

3. การบรหิารจดัการจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอื ร่วมใจกบับุคคลอื่นจงึจะสามารถท า
ให้ภารกจิหรอืกจิกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ด าเนินไปได้ จงึหมายความว่า การร่วมมอืท าให้เกดิ
การประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ อนัน าไปสู่พลงัของกลุ่มจนสามารถท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้  
          4. การบรหิารจดัการเป็นงานทีผู่บ้รหิารทุกระดบั และพนักงานทุกคน หมายถงึ การต้อง
ท าใหง้านต่างๆ ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดโีดยการอาศยับุคคลต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อการระดมสรรพ
ทรพัยากรต่างๆ ในองคก์าร และการประสานกจิกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

5. ต้องมกีารบรหิารจดัการทีม่ลีกัษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทีผู่บ้รหิารต้องมี
การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การโน้มน้าว และการควบคุม เพื่อใหอ้งคก์ารมี
ทศิทางในการด าเนินงานทีช่ดัเจน 

 6. การบรหิารจดัการต้องใช้ทรพัยากรทางการบรหิารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน เพื่อ
แสดงให้เหน็ถงึประสทิธภิาพของงาน ผู้บรหิาร และพนักงาน เนื่องจากการใชท้รพัยากรที่มอียู่
อยา่งจ ากดัใหเ้กดิผลคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสุด 

  7. การบรหิารจดัการไม่มตีวัตนจบัต้องไม่ได ้แต่การบรหิารจดัการมอีทิธพิลต่อผูบ้รหิาร 
และพนกังานทุกคนในองคก์ารทีส่ามารถน าหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎต่ีางๆ มาปรบัใชใ้นการ
ด าเนินกจิกรรมขององคก์ารตามสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั และขึน้อยูบ่รบิทของแต่ละองคก์าร 

จากความหมายของการบรหิารจดัการ จะเหน็ไดว้่าเป็นบทบาทหน้าทีส่ าคญัของผูบ้รหิาร 
หรอืผู้จดัการ ต้องด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ โดยการอาศยัความสามารถในการสรา้งแรงจงูใจ
ใหบุ้คคลอื่นไปด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ แทนตนเองเพื่อใหเ้กดิความส าเรจ็ลุล่วงและมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด ดงันัน้ บทบาทหน้าทีข่ ัน้พ้ืนฐานของผู้บริหารหรือผู้จดัการ ในทางการบรหิารจดัการ 
จงึตอ้งมบีทบาทตามหน้าทีใ่นฐานะผูบ้รหิารทีจ่ะตอ้งกระท า มดีงันี้ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ผู้บรหิาร หรอืผู้จดัการ ต้องทราบว่าองค์การมี
สภาพบรบิท และจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทัง้สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นอย่างไร 
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เพื่อทีจ่ะไดท้ราบว่าจะตอ้งท าอะไร ต้องท าอย่างไร ต้องท าไปทางไหนบา้ง ต้องหาใครมาท างาน 
เมือ่ใดทีต่อ้งท าสิง่เหล่านัน้ และตอ้งท าอยา่งไร รวมทัง้ต้องน าเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้มลูต่างๆ 
มาประกอบในการก าหนดสิง่ทีต่อ้งท าในอนาคตเพื่อไมใ่หเ้สยีเวลาในการด าเนินงานขององคก์าร 

2. การจดัองค์การ (Organizing) ผู้บรหิาร หรอืผู้จดัการต้องรู้ว่าในองค์การต้องมกีาร
จดัระบบ และความสมัพนัธข์องงานภายในองคก์ารอย่างไร เพื่อใหเ้กดิการท างานทีไ่ดป้ระสทิธภิาพ
ทัง้งาน คน และองคก์ารมากทีสุ่ด โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนันี้องคก์ารต้องน าระบบเทคโนโลยมีา
ช่วยในการจดัโครงสรา้งหน่วยงานใหร้วดเรว็ทนัสมยั และสอดคลอ้งสมัพนัธก์นักบังาน และคน  

3. การจดัการทรพัยากรมนุษย์ (Human Resources Management) ผู้บรหิาร หรอื
ผูจ้ดัการ ตอ้งมอง “มนุษย”์ เป็นปัจจยัทีส่ าคญัของการด าเนินงาน จงึต้องเขา้ใจถงึความต้องการ
ของมนุษย ์เพื่อจะสามารถให้บุคลากรด ารงอยู่กบัองคก์ารได้นาน และมศีกัยภาพสูงพรอ้มทีจ่ะ
ท างานทุกสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  

4. การจงูใจหรอืชกัน า (Leading) ผูบ้รหิาร หรอืผูจ้ดัการต้องมกีลยุทธ ์วธิกีารและเทคนิค
ในการโน้มน้าว จงูใจชกัน า และประสานงาน สรา้งบรรยากาศใหบุ้คลากรสามารถร่วมมอืร่วมใจ
ในการท างาน และทุ่มเทแรงกายแรงใจทีจ่ะปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ รวมทัง้มบีทบาทในการเป็นผูน้ า
ในการเขา้ช่วยเหลอืพนกังาน  

5. การควบคุม (Controlling) นับว่าเป็นภาระหน้าที่ของผู้บรหิาร หรอืผู้จดัการ ที่ต้อง
รวบรวมขอ้มลูเพื่อประเมนิผลการด าเนินงาน เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมาเป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างไร ในขณะเดยีวกนัถอืเป็นการควบคุมใหก้ารด าเนินงานต่างๆ ภายใน
องคก์าร เป็นไปตามแผน หรอืความคาดหวงัทีไ่ดก้ าหนดไวห้รอืไม่ รวมทัง้มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้
มากน้อยเพยีง และวดัถงึคุณภาพความสุขในการท างานของพนกังานรว่มดว้ย   
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ภาพที ่2.1 บทบาทตามหน้าทีข่ ัน้พืน้ฐานของผูบ้รหิารหรอืผูจ้ดัการในการบรหิารจดัการ 

 

 จากบทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารด้านการบรหิารจดัการมบีทบาทหน้าที่ส าคญัๆ ได้แก่ 
การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การจงูใจหรอืชกัน า และการควบคุม 
ดงันัน้บทบาทดงักล่าวจะท าให้ผูต้้องมรีะดบัของผู้บรหิาร และทกัษะของผูบ้รหิารในการบรหิาร
จดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามบทบาทหน้าที ่ระดบั และทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารแต่ละระดบั  
 

ความส าคญัของการบริหารจดัการ 

 

การด าเนินการใดๆ ตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจุบนัมนุษยม์คีวามอยู่รอดในการร่วมกนัใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์ร่วมกันคดิ ร่วมกนัท าแสดงว่าธรรมชาติมนุษย์มกีารรวมกลุ่ม
เพื่อให้กลุ่มมคีวามสุขในการด ารงชวีติให้อยู่รอดในสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิ
ต่อมาเมือ่มกีารเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยที าใหม้นุษยค์ดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ 
ขึน้มาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและผูอ้ื่น ดว้ยสภาพการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงการ
บรหิารจดัการจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัหน่วยงานและองคก์ารภาครฐั องคก์ารธุรกจิเอกชน และ
องคก์ารภาครฐัวสิาหกจิ รวมทัง้งานทุกกจิกรรมทีม่กีารด าเนินงานต่างๆ เป็นกลุ่มเลก็ กลุ่มใหญ่
กต็าม เนื่องจากด าเนินงานทุกขัน้ตอนมผีลต่อความส าเรจ็ทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิก าไรและช่วยใหอ้งคก์าร
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ช่นเดยีว นบัว่าเป็นความส าเรจ็ของหน่วยงาน 
นอกจากนี้กระบวนการบรหิารจดัการยงัเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ทีต่้องรูจ้กัน ามาประยุกต์ ใชใ้หเ้กดิ
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ประโยชน์ เนื่องจากแต่ละหน่วยงาน อาจย่อมแตกต่างกนัในด้านปัจจยัของความส าเรจ็ ดงันัน้ 
การบรหิารจดัการจงึมคีวามส าคญัพอจะสรปุไดด้งันี้  

1. การบรหิารจดัการวธิกีารที่มหีลกัเกณฑ ์มเีหตุผลที่พสิูจน์ได้ท าให้ช่วยให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานและองคก์าร 

2. การบริหารจดัการเป็นการน าความรู้ และศิลปะเพื่อการน าเอาทรพัยากรต่างๆ  
ขององคก์าร มาด าเนินงานใหเ้กดิผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งคุม้ค่า 

3. การบรหิารจดัการช่วยในการเพิม่ประสทิธภิาพและการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 
หน่วยงาน และองคก์ารโดยอาศยัความรว่มมอืของบุคลากรในองคก์าร 

4. การบรหิารจดัการช่วยใหก้ารด าเนินงานทุกขัน้ตอนไดม้กีารตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน
ใหต้รงกบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ซึง่จะสรา้งประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงาน 

5. การบรหิารจดัการเป็นความรว่มมอืรว่มใจของบุคลหรอืกลุ่มคน ทีเ่กดิความร่วมใจกนั
ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความรว่มมอืของกลุ่ม อนัจะน าไปสู่พลงัของกลุ่มทีจ่ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

6. การบรหิารจดัการช่วยใหอ้งคก์ารสามารถเกิดการพฒันาคน งาน องคก์าร และสงัคม
โดยส่วนรวม ท าใหป้ระเทศพฒันาไปไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมัน่คง รวมทัง้ประชาชนมคีวามสุข 

 

หลกัการในการบริหารจดัการ 

  

สภาพการณ์ในปัจจบุนัทีอ่งคก์ารมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่มกีารพฒันาการบรหิารจดัการ
ไปสู่นวตักรรม เทคโนโลย ีและการวจิยัที่จะน าไปสู่การบรหิารคน งาน และองค์การให้มคีวาม
รวดเรว็ ประหยดัทรพัยากร และประสิทธิภาพสูง ทนักับความต้องการของผู้ใช้บรกิาร ซึ่งการ
บรหิารจดัการในยุคปัจจุบนัก็ยงัคงต้องอาศัยหลกัการบริหารจดัการเป็นแนวทางในการน าไป
ประยกุตใ์ช ้โดยใหผู้บ้รหิารสามารถน าไปด าเนินกจิกรรมในองคก์ารได ้มหีลกัการส าคญัที ่ฟาโยล 
(Fayol, 1964) ไดเ้สนอแนวคดิหลกัการบรหิารจดัการส าหรบัหน่วยงานไว ้ดงันี้  

1. หลกัการแบ่งงานกนัท า (Division of work) การแบ่งงานกนัท าตามความช านาญ 
เฉพาะอย่าง (Specialization) เป็นความมุ่งหมายเพื่อปรบัปรุงประสทิธผิลของงานโดยลดการ
สูญเปล่า เพิม่ผลผลติ และท าให้การฝึกอบรมง่ายขึน้ อนัเป็นหลกัการใช้ประโยชน์ของคนและ
กลุ่มคนสามารถท างานเกดิประโยชน์สงูสุด  

2. หลกัอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบ (Authority and Responsibility) อ านาจเป็น
เครื่องมอืที่จะท าให้ผู้บรหิารมสีทิธทิี่จะสัง่การซึ่งเป็นอ านาจโดยชอบธรรมให้ผู้อื่นปฏบิตัิงาน     
ทีต่้องการไดโ้ดยจะมคีวามรบัผดิชอบ (Responsibility) เกดิขึน้ตามมาดว้ย ซึง่จะมคีวามสมดุล
ซึง่กนัและกนั  
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3. หลกัความมรีะเบยีบวนิัย (Discipline) เป็นระเบยีบวนิัยทีบุ่คคลในองคก์ารจะต้องเคารพ 
เชื่อฟัง และยอมรบั โดยการปฏบิตัติาม กฎเกณฑ ์กตกิาและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีอ่งคก์ารก าหนดไว้ 
เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยขององคก์าร ซึง่ความมวีนิยัจะมาจากผูน้ าทีด่ ี

4. หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) หลกัการในการท างาน 
โดยทัว่ไปผูใ้ต้บงัคบับญัชาควร ไดร้บัค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ รวมถงึการ
รายงานผลการปฏบิตังิานกจ็ะตอ้งรายงานกบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ไม่เช่นนัน้จะเกดิการโต้แยง้
สบัสน  

5. หลกัการก าหนดทศิทางการด าเนินงานเดยีวกนั (Unity of Direction) การก าหนด
ทศิทาง หรอืเป้าหมาย ควรอยู่ภายใต้การจดัการหรอืการสัง่การโดยผูบ้งัคบับญัชาคนหนึ่งคนใด 

เพื่อเป็นเป้าหมายเดยีวกนัใหเ้กดิการบรรลุตามวตัถุประสงค ์  
6. หลกัผลประโยชน์ขององค์การมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Subordination of 

individual interest to the general interest) ตอ้งถงึผลประโยชน์ขององคก์ารเป็นอนัดบัแรก   
7. หลกัของการใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดร้บั (Remuneration of Personnel) เป็นหลกัตอบแทน

การท างาน เป็นแนวทางซึง่คนงานจะตอ้งไดร้บัความยตุธิรรม และเกดิความพงึพอใจ ทัง้สองฝ่าย  

8. หลกัการรวมอ านาจ (Centralization) หลกัการรวมอ านาจ หมายถงึ ระดบัมาก น้อยที่
ผูบ้งัคบับญัชาสามารถตดัสนิใจได้ตามสถานการณ์ และอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย ซึง่การใชอ้ านาจ
หน้าที่ในการตดัสนิใจควรกระท าทีส่ายการบงัคบับญัชาระดบัสูงทีสุ่ดทีเ่ป็นไปไดใ้นสถานการณ์
นัน้ๆ  

9. หลกัสายการบงัคบับญัชา (Scalar Chain) เป็นการมสีายการบงัคบับญัชา ซึง่เป็นเสมอืน
ห่วงโซ่ หรอืเสน้ทางค าสัง่ และการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ต้บงัคบับญัชาแต่ละ
สายงานในองคก์าร 

10. หลกัความมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย (Order) เป็นการจดัระเบยีบใหค้นท างานตรงกบัหน้าที่
งาน หรอืการก าหนดลกัษณะและขอบเขตของงาน เพื่อประสทิธภิาพในการจดัระเบยีบการท างาน  

11. หลกัความเสมอภาค (Equity) เป็นความเทีย่งธรรมในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร
เพื่อใหเ้กดิความยตุธิรรม และความเป็นกนัเอง เพื่อใหเ้กดิความจงรกัภกัดขีองพนกังาน 

12. หลกัของความมเีสถยีรภาพในการท างาน (Stability of Tenture of Personnel) 

เป็นหลักความมัน่คงในหน้าที่ของบุคลากร ต้องมีการจัดระบบ การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน       
(Job Rotation) พนกังานใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นงานอื่นๆ และความมัน่คงในการจา้งงาน  

13. หลกัความคดิรเิริม่ (Initiative) เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สรา้งพลงัที่จะ
สรา้งสรรค์ผลงานใหม่ๆ ใหเ้กดิความส าเรจ็อย่างต่อเนื่อง และยัง่ยนื รวมทัง้เปิดโอกาสใหแ้สดง
ความคดิเหน็ ใหแ้สดงออกถงึความคดิรเิริม่  
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14. หลกัความสามคัค ี(Esprit de Corps) การมมีนุษยสมัพนัธ์ในองค์การก่อให้เกดิ
ความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั อนัน าไปสู่ความส าเรจ็ขององค์การ ผู้บรหิารย่อมหลกีเลี่ยงการแบ่ง
พรรคแบ่งพวกในองคก์าร 

การบรหิารจดัการในปัจจบุนัมุ่งการปรบัปรุง และเปลีย่นแปลงใหเ้กดิความทนัสมยั รวมทัง้
ใหก้้าวทนัเทคโนโลยทีี่มกีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็ การน าเทคนิคใหม่ๆ และการปรบักระบวน
ทรรศน์ คดินวตักรรม และงานวจิยัโดยการอาศยัเทคโนโลยจีงึเป็นสิง่ทีท่า้ทายของผูบ้รหิารในยุค
ปัจจุบนั การบรหิารจดัการแบบสมยัใหม่เพื่อใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคทีม่คีวาม 
กา้วหน้าทางนวตักรรม และเทคโนโลย ีการบรหิารจดัการสมยัใหมจ่งึตอ้งมหีลกัการและแนวทาง 
ดงัต่อไปนี้  

1.  ผูบ้รหิารต้องมวีสิยัทศัน์ที่ทนัต่อเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป มองใหก้วา้งไกล ชดัเจน 
แมน่ย า และถูกตอ้ง 

2.  ผูบ้รหิารตอ้งผลกัดนัและน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาบรหิารจดัการองคก์ารเพื่อให้
ขอ้มลูขา่วสารเป็นปัจจบุนัทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้การสรา้งเครอืข่ายดว้ยระบบสารสนเทศ
เพื่อสรา้งความเป็นผูน้ า 

 3. ผูบ้รหิารต้องมคีวามสามารถในการวเิคราะหค์วามเสีย่งในการบรหิารจดัการคน งาน 
และองคก์ารอยูต่ลอดเวลาดว้ยการอาศยัเครื่องทางการบรหิารเขา้มาช่วยในการจดัการความเสีย่ง 
ไดแ้ก่ การจดัการความเสีย่ง (Risk Management) การจดัการความรู ้(Knowledge Management) 
เป็นตน้  
 4. การบริหารจัดการงานได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยการบริหารการท างานเป็นกะ    
(Work Shift) 
 5. มุง่เน้นการท างานเป็นหลกั โดยพจิารณาการบรหิารผลการปฏบิตังิานของพนักงานที่
ผ่านดว้ยระบบเครือ่งมอืทีท่นัสมยัสามารถน าไปการพฒันาใหบุ้คลากรมคีวามสามารถ (Competency) 
สงูขึน้ตามเสน้ทางอาชพี (Career Path)  
 6. มุ่งเน้นในการยดึผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดใหก้บั
ลกูคา้ 

 7. สร้างความเป็นผู้น าในการท างานเป็นทมีให้เป็นหนึ่งเดยีวกัน (Team Working)   
การท างานต้องอาศยัทมีทีแ่ขง็แกร่ง และความสามารถทีเ่ป็นพลงัจากทุกคน เพื่อให้การท างาน
เป็นผลผลติทีม่คีุณภาพ 

 8. มุง่เน้นการแกปั้ญหาการท างานเป็นกลุ่มโดยการตดัสนิใจทีม่าจากสมาชกิของกลุ่มให้
มสี่วนรว่มในการแกปั้ญหาเพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ ผกูพนั และยอมรบัซึง่กนัและกนั 

 9. พฒันาภาวะผูน้ าในผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัและทุกคน (Leadership) เป็นการสรา้งผูน้ า
ใหเ้กดิความกลา้คดิ กลา้แสดงออก และกลา้ตดัสนิใจในทุกสถานการณ์ รวมทัง้เป็นการใหค้วาม 
ส าคญัต่อพนกังานทุกคน 
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 10. สร้างระบบควบคุมคุณภาพให้เกิดขึ้นทุกขณะ เวลาในการปฏิบตัิงาน (Quality 
Control) เพื่อสรา้งมาตรฐานการท างานใหเ้กดิขึน้ในจติวญิญาณ 

 11. มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: 

CQI) เป็นการอาศยัเทคนิคทางวทิยาศาสตร ์และนวตักรรมมาปรบัใชใ้นการปรบัปรุงงานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และผูม้ารบับรกิารอยา่งต่อเนื่อง 

 ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการในองค์การ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ทกัษะ
ของผูบ้รหิาร รวมทัง้บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารทีจ่ะด าเนินการในกจิกรรมต่างๆ ตัง้แต่การระดม
สรรพก าลงั ทรพัยากรต่างๆ ในองคก์ารใหซ้ึง่จะน าเสนอ ระดบัของผูบ้รหิารในการบรหิารจดัการ 
และทกัษะของผูบ้รหิารโดยทัว่ไป  
 

ระดบัของการจดัการ (Levels of  Management) 

 ผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีใ่นฐานะผู้ก าหนดแนวนโยบายในการปฏบิตังิานไวใ้หส้มาชกิในองคก์าร
ได้ด าเนินการน าไปปฏบิตัโิดยที่ผู้จดัการเป็นผู้ท าหน้าที่น านโยบายลงไปสู่การปฏบิตัิให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย สามารถแบ่งระดบัของผูบ้รหิารออกเป็น 3 ระดบั ใหญ่ดงันี้   
 1. ผูบ้รหิารระดบัสูงสุด (Top Management) หมายถงึ ผูท้ีท่ าหน้าทีท่ีน่ าพาองคก์ารไปสู่
ความส าเรจ็ เป็นผูท้ีต่อ้งรบัผดิชอบองคก์ารภาพรวมทัง้หมด ถอืว่าเป็นผูบ้รหิารสูงสุดขององคก์าร 
โดยมหีน้าทีส่ าคญั คอื การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์าร ก าหนดกลยุทธ ์ก าหนดนโยบาย และ
ตดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญัทีจ่ะส่งผลต่อองคก์ารในระยะยาวขอบเขตหน้าทีท่างการบรหิารจงึเกี่ยวขอ้ง
กบัปัจจยัต่างๆ ทัง้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จงึต้องเป็นผู้ที่มคีวามช านาญ และมี
ประสบการณ์ในการท างานมาหลายปี ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรหิาร  (Board of Directors) 
ประธาน (President) หรอืหวัหน้าผูบ้รหิาร (Chief Executive Officers) และเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ ของ
บรษิทัการบรหิารงานระดบัสงูจะต้องรบัผดิชอบต่อการบรหิารงานทัง้หมดขององคก์ารและตดัสนิใจ
ในการท าแผนงานกว้างๆ ขององค์การ ผู้บรหิารระดบันี้จงึต้องเป็นนักคดิกลยุทธ์ (strategic 

thinker) ทีต่อ้งสามารถคดิในระดบักลยทุธข์ององคก์ารเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตและต้องตดัสนิใจภายใน
สภาพการแขง่ขนัทีร่นุแรงได ้รวมทัง้สภาพการณ์ทีไ่มแ่น่นอนตลอดเวลา 

 2. ผูบ้รหิารระดบักลาง (Middle Management) หมายถงึ ผู้บรหิารทีต่้องประสานงาน
ระหว่างผูบ้รหิารระดบัสงูกบัผูบ้รหิารระดบัตน้ หน้าทีท่ีส่ าคญัคอื การแปลงวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์และ
วตัถุประสงคน์ าลงมาสู่การปฏบิตั ิใหม้าสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในทางปฏบิตัซิึง่ต้องอาศยัทกัษะ
ความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างสมาชกิในองคก์ารใหป้ฏบิตังิานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ทีผู่บ้รหิารระดบันโยบายก าหนดไว ้จงึเปรยีบเสมอืนตวักลางเชื่อมโยงระหว่างผูบ้รหิารระดบัสูง 
และผูบ้รหิารระดบัต้น ประกอบดว้ยผูจ้ดัการแผนก (Division Managers) หรอืผูจ้ดัการโรงงาน 
(Plant Manager) ผูบ้รหิารในระดบันี้จะต้องรบัรายงานจากผูบ้รหิารระดบัต้นและต้องน าเสนอ
รายงานขอ้มลูต่อผูบ้รหิารระดบัสงู จ าเป็นตอ้งสนใจสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
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 3.  ผูบ้รหิารระดบัต้น (First Level Manager) หมายถงึ ผูบ้รหิารทีอ่ยู่ส่วนล่างและท า
หน้าที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัผู้ปฏบิตังิานรบัผดิชอบในการควบคุมดูแลพนักงานผู้ปฏบิตังิาน ซึ่ง
ท าหน้าที่งานประจ า ไม่ต้องตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบาย กฎระเบยีบ และหน่วยปฏบิตัทิี่แน่นอน
เป็นเครื่องมอืช่วยในการปฏบิตังิาน จะดูแลใกล้ชดิกบัผูป้ฏบิตังิานโดยตรง ส่วนใหญ่จะต้องอาศยั
ทกัษะทางด้านการท างาน (technical skill) ประกอบดว้ย หวัหน้างาน (supervisor) ผู้ควบคุมงาน 
หวัหน้าทมี หรอืหวัหน้าแผนก เป็นตน้   
 ส าหรบัระดบัของผูบ้รหิารทัง้ 3 ระดบั สามารถน ามาเขยีนเป็นภาพประกอบเพื่อใหเ้ขา้ใจ
ถงึบทบาทหน้าทีข่องแต่ละระดบัไดด้งัภาพที ่2.2 

 

 

 

ก าหนดนโยบาย 

 

 

 

น านโยบายสู่การปฏิบติั 

 

 

 

 

 

ก ากบัควบคมุการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 ระดบัของผูบ้รหิาร 

 

ทกัษะของผูบ้ริหาร   
 การด าเนินการตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้บริหารเป็นผู้น าพาพนักงานไปสู่เป้าหมาย
เดียวกันได้ และขบัเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จในทุกสภาวการณ์ ดงันัน้ ผู้บริหารหรือ
ผู้จดัการจ าเป็นต้องมทีกัษะในการบรหิารจดัการองค์การ จงึมมีนีักวชิาการได้ก าหนดทกัษะที่
จ าเป็นของผูบ้รหิาร ทีต่อ้งมทีกัษะทางการบรหิาร ดงันี้ (L.Katz,1955, p.33-42) 
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 1.  ทกัษะด้านมโนทศัน์ (Conceptual Skill) หมายถงึ ความสามารถในการมองภาพรวม
ขององคก์ารในการประสานสิง่ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ซึง่ต้องมคีวามรูท้างทฤษฎ ีและหลกัการสามารถ
ทีจ่ะคดิวเิคราะห์และเขา้ใจถงึสภาพการท างานเป็นส่วนรวม เขา้ใจความเกี่ยวขอ้งของกิจกรรม 
หรอืหน้าทีข่องงานต่างๆ เขา้ใจถงึความส าคญัของความสมัพนัธ ์และการเชื่อมโยงของแต่ละหน้าที่ 
ทัง้ภายในองคก์ารกบัสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ารใหส้ามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไดท้นัที 
ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรจะมทีกัษะเพิม่ขึน้อกี 2 ทกัษะ คอื 

  1.1 ทกัษะทางด้านการตัดสินใจ (Decision-Making Skill) หมายถึง
ความสามารถของผู้บรหิารในการพจิารณาตดัสนิใจต่างๆ ในสภาวะที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
ทนัท ีเช่น การตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผูบ้รหิารจะต้องมคีวามสามารถในการระบุปัญหา 
วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา สามารถก าหนดทางเลอืกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา และพจิารณา
ตดัสนิใจในทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่งในการแกไ้ขปัญหา 

  1.2 ทกัษะดา้นการจดัการทางดา้นเวลา (Time Management Skills) หมายถงึ 
ความสามารถของผู้บรหิารในการบรหิารเวลาได้อย่างเหมาะสม เช่น งานใดควรจะเป็นหน้าที่
ของผูบ้รหิารงานระดบัสงู งานใดสามารถมอบหมายใหผู้บ้รหิารระดบัรองลงไปปฏบิตั ิเป็นตน้ 

  2. ทกัษะด้านมนุษยสมัพนัธ์ (Human Skills) หมายถงึ ความสามารถในการท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืความสามารถเขา้กบัผู้อื่นได้อย่างดกีบัเพื่อนร่วมงาน 
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ไดเ้มือ่ขอความร่วมมอื ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธท์ าใหผู้บ้รหิาร
ท างานกบัคนอื่นได้อย่างด ีดว้ยการสรา้งความร่วมมอืเป็นทมี ผู้บรหิารยุคปัจจุบนันี้จะต้องรูจ้กั
วธิจีงูใจ มคีวามเหน็อกเหน็ผูอ้ื่น ใหค้วามส าคญักบัทุกคนทีท่ างานร่วมกนัจงึจะสามารถเกดิการ
สรา้งความรว่มมอืน าไปสู่การท างานทีบ่รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

  3. ทกัษะด้านเทคนิค (Technical Skill) หมายถงึ ความรู ้ความสามารถ และความ
ช านาญในกจิกรรมเฉพาะอย่าง ผูบ้รหิารส่วนใหญ่จะเป็นผู้บรหิารระดบัต้นทีเ่ขา้ใจรายละเอยีด
ของการปฏบิตังิานเทคนิคต่างๆ ความรูใ้นวธิกีารปฏบิตังิานในการใชเ้ครื่องมอื และมคีวามรูใ้น
เรือ่งนัน้ๆ โดยเฉพาะ  
 ทกัษะทัง้ 3 ด้านของผู้บรหิารที่จ าเป็นต้องมสี าหรบัการบรหิารจดัการงานองค์การ 
สามารถแสดงเป็นภาพประกอบดงัภาพที ่2.3  
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ภาพที ่2.3 ทกัษะของผูบ้รหิาร 

กระบวนการในการบริหารจดัการ 

องคก์ารจะสามารถด าเนินงานไปไดก้ต็้องอาศยัความร่วมมอืร่วมใจกนัของคนหรอืสมาชกิ
ในองค์การ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมอืส าหรบัผู้บรหิารในการระดมสรรพก าลงัต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานส าเรจ็ นัน่กค็อื กระบวนการบรหิารจดัการ ซึ่งมนีักวชิาการหลายท่านได้ให้ขัน้ตอน
หรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการไว ้ดงันี้ 
 Luther Gulick และ Lymdall Urwick ได้เสนอหลกัการกระบวนการบรหิารจดัการไว้    
7 ขัน้ตอน เป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้น ามาเป็นเครื่องมือในการป ฏิบัติงานให้มีทิศทาง มี
หลกัการ 7 ขัน้ตอนดว้ยกนั ดงันี้  

1. การวางแผน (Planning) หมายถงึ การก าหนดสิง่ทีจ่ะต้องท าไวล้่วงหน้าโดยจะมกีาร
ส ารวจขอ้มลูต่างๆ การระดมความคดิจากสมาชกิในองคก์ารถงึการปฏบิตังิาน ว่าจะท าอะไร (What) 
เมือ่ไหรท่ีจ่ะตอ้งลงมอืท า (When) จะท าอยา่งไร (How) ใหใ้ครเป็นผูร้บัผดิชอบในการท า (Who) 
และจะใชง้บประมาณเท่าไร่ (How) และต้องตระหนักถงึแผนงานนัน้จะต้องมาจากนโยบายของ
องคก์ารและตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย ซึง่รปูแบบแผนงานควรประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ นโยบาย 
แนวปฏบิตั ิและมาตรฐานของงาน นอกจากนี้ผู้บรหิารจะต้องค านึงถงึสภาพแวดลอ้มทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์ารดว้ย รวมทัง้วฒันธรรมองคก์ารประกอบ   

      2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถงึเป็นการจดัโครงสรา้งขององคก์าร โดยการจดั
ระเบียบภายในองค์การให้เหมาะสมกับทรพัยากรขององค์การ ซึ่งจะเป็นการแบ่งหน้าที่งาน 
จ าแนก จดักลุ่มงาน มอบหมายงาน การมอบอ านาจหน้าที่ใหเ้หมาะสมกบัจ านวนและประเภท
ของงานหรอืการจดัแบ่งกลุ่มงานโดยอาศยัปรมิาณงาน คุณภาพงาน หรอืจดัตามลกัษณะเฉพาะ
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ของงาน (Specialization) รวมทัง้การประสานงานให้เหมาะสมกับทรัพยากรเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้  

3. การจดับุคคลเขา้ท างาน (Staffing) หมายถงึ กระบวนการในการด าเนินการเกี่ยวกบั
การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นองค์การ ซึ่งเป็นการวางแผนก าลงัคน การสรรหาและคดัเลอืก
ทรพัยากรมนุษย ์เขา้มาบรรจ ุแต่งตัง้ใหบุ้คคลเขา้มาท างานใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีง่าน  
      4. การอ านวยการ (Directing) หมายถงึ ภารกจิในการใชศ้ลิปะในการบรหิารงาน ซึง่มี
หน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลอื ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหก้ารด าเนินงานไปดว้ยด ีต้องอาศยัความมีภาวะ
ผูน้ า (Leadership) มนุษยสมัพนัธ ์(Human Relations) การตดัสนิใจ วนิิจฉัย สัง่การ (Decision 

Making) และจงูใจ ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดค้ลอ้ยตามหรอืท างานตามทีไ่ดม้อบหมายใหส้ าเรจ็ 

      5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถงึ ความร่วมมอืประสานงานเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย หรอืการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรอืตดิต่อสื่อสาร
ในองค์การและระหว่างหน่วยงาน การประสานงานจงึเป็นกระบวนการให้ผู้บรหิารได้สร้าง
ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงาน บุคคลเพื่อให้งานได้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ และผู้ต้องใช้เทคนิคในการ
ส่งเสรมิ โน้มน้าว ชกัจูงใจให้สมาชกิในองค์การสามารถท างานร่วมกนัได้ โดยยดึจุดมุ่งหมาย
หรอืวตัถุประสงคข์ององคก์าร   

      6. การรายงาน (Reporting) หมายถงึ เป็นกระบวนการและเทคนิคของการรายงานผล
การปฏบิตังิานตามแผน และการประเมนิแผน ตลอดจนการประชาสมัพนัธก์บัการตดิต่อสื่อสาร 
ผลการปฏบิตังิานสอดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ทัง้นี้เพื่อจะได้เป็นการประเมนิผล
งานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของทมีงานดว้ย และสามารถเป็นขอ้มลูในการรายงานผลการ
ปฏบิตังิานต่อผูบ้งัคบับญัชา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถงึ การบรหิารจดัท างบประมาณ การจดัท าบญัชี
กรใช้จ่ายเงนิ และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงนิ และทรพัยส์นิขององค์การเพื่อใหเ้กดิ
ความมเีสถยีรภาพ และมสีภาพคล่องในการบรหิารจดัการ รวมทัง้เป็นการควบคุมความเสีย่งใน
การบรหิารการเงนิการคลงั  
 จากการน าเสนอกระบวนการบรหิารจดัการตามแนวคดิของ Luther Gulick และ Lymdall 

Urwick สามารถน ามาแสดงไดด้งัภาพที ่2.4  
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ภาพที ่2.4 กระบวนการบรหิารจดัการ ตามแนวคดิของ Luther Gulick และ Lymdall Urwick 

 

ส่วนกระบวนการบรหิารจดัการตามแนวคดิของ Henri J. Fayol ไดเ้สนอกระบวนการใน
การบรหิารจดัการและการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการบรหิาร ซึง่หน้าทีข่องนักบรหิาร (Management 

Functions) ไว ้ดงันี้  
1. การวางแผน (Planning) หมายถงึ การทีผู่บ้รหิารไดพ้จิารณาก าหนดแนวทางการท างาน

จะตอ้งเตรยีมการวางแผนการท างานขององคก์ารไวล้่วงหน้าเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย หรอืเป็นการ
ก าหนดสิง่ต้องท าไว้ล่วงหน้า ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้มทีศิทางในการปฏบิตังิานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถงึ การทีผู่บ้รหิารมกีารจดัระเบยีบ หรอืก าหนด
โครงสรา้งภายในขององคก์ารใหเ้หมาะสมกบัทรพัยากรทางการบรหิาร หรอืเป็นการมอบหมาย
งานใหบุ้คคลปฏบิตังิานตามหน้าที ่แผนกงานใหส้ามารถบรรลุตามเป้าหมาย และเพื่อก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ สามารถช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ไดเ้รว็ขึน้ 

3. การสัง่การ (Directing) หมายถงึ ภาระหน้าทีข่องผูบ้รหิารใชค้วามสามารถชกัจงูหรอื
หว่านลอ้มผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหป้ฏบิตังิานตามค าสัง่ หรอืผูบ้รหิารจะต้องมกีารวนิิจฉัยสัง่การที่ด ี
เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารด าเนินการไปตามเป้าหมาย   

POSDCORB 

Planning 

Organizing 
Budgeting 

Staffing Reporting 

Coordinating Directing 



79 

 

 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถงึ การทีม่ผีู้บรหิารจดัใหท้รพัยากรบุคคล
ภายในองคก์ร และท าหน้าทีเ่ชื่อมโยงทรพัยากรต่างๆ ขององคก์ารใหด้ าเนินไปอย่างสอดคลอ้ง
ต้องกนั รวมทัง้เป็นการประสานสมัพนัธ์ใหส้อดคลอ้งเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั เพื่อใหก้ารด าเนิน 
งานราบรืน่และบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถงึ กระบวนการท างานเริม่ตัง้แต่การก าหนดมาตรฐาน 
การแก้ไขการปฏบิตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชาตลอดจนการด าเนินงาน เป็นกจิกรรมขัน้สุดท้าย
ของกระบวนการบรหิาร ซึง่ผูบ้รหิารตอ้งท าหน้าทีค่อยควบคุม ดูแล และนิเทศงาน ก ากบักจิกรรม
ใหม้กีารด าเนินกจิกรรมต่างๆ ไปตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้  

แนวคิดในการบริหารจดัการงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

งานด้านความปลอดภยัในการท างานในประเทศไทยมกีารพฒันาคลา้ยคลงึกบัประเทศ
อุตสาหกรรมทัง้หลาย คอื ได้เกดิขึน้หลงัจากได้มกีารพฒันาอุตสาหกรรม ซึ่งในปี พ.ศ. 2462 

ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  (ILO) ในปี พ.ศ. 2472 ได้มี
การรา่งกฎหมายแพ่งและพาณชิยข์ึน้โดยมกีารก าหนดบทบญัญตัวิ่าดว้ยการจา้งแรงงาน และได้
มกีารออกพระราชบญัญตัโิรงงานขึ้นใช้โดยมุ่งหมายให้เป็นกฎหมายอุตสาหกรรมและกรรมกร
เพื่อให้การคุ ้มครองความปลอดภยัคนงาน  และในวนัที่ 20 กันยายน 2499 ได้มกีารออก
พระราชบญัญตัแิรงงาน พ.ศ. 2499  โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2500 และมกีารประกาศ 
ใชพ้ระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคารต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้เกดิโรคพษิแมงกานีสใน
กลุ่มคนงานที่ท างานในโรงงานถ่านไฟฉาย มผีู้เป็นโรคนี้ในระดบัความรุนแรงต่างๆ กนัถงึ 41 
ราย ซึ่งขณะนัน้ประเทศไทยมีพระราชบญัญตัิสาธารณสุข พ.ศ. 2484 แล้ว ในปลายปี พ.ศ.
2508 รฐับาลได้ออกพระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวงทบวงกรม  (ฉบบัที่ 3) และในปี พ.ศ.
2508 นี้กรมแรงงานได้ถูกตัง้ขึ้นในกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวนัที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ใน 
ปี พ.ศ. 2512 กระทรวงอุตสาหกรรมไดอ้อกพระราชบญัญตัโิรงงานฉบบัใหม่  

การบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบการทีผ่่านมาในอดตียงัไม่มรีะบบ 
การจดัการทีด่ ีและไมเ่ป็นระบบ เนื่องจากยงัขาดการควบคุมดา้นกฎหมายจากเจา้หน้าทีภ่าครฐั 
และส่วนหนึ่งเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของนายจา้งเกี่ยวกบัมนุษยธรรม รวมทัง้ความเอาใจใส่
ของลูกจา้งในการดูแลความปลอดภยัในการท างานของตนเองยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ ซึง่ใน
ประเทศไทยนัน้ ในช่วงแรกประมาณก่อนการปฏวิตัิ พ.ศ. 2475 ได้มกีารจดัระบบการบรหิาร
จดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการต่างๆ แต่หากยงัไม่แพร่หลาย 
มเีพยีงโรงงานอุตสาหกรรมไม่มากนักทีไ่ดด้ าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องนี้ โดยอุตสาหกรรมทีต่ ัง้ขึน้ใน
ขณะนัน้มกัเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มคีวามเสีย่งภยัสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมกลัน่น ้ามนั 
โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีโรงงานอุตสาหกรรมผลติสารเคม ีจ าพวกยาฆ่าแมลงทางการเกษตร 
ปุ๋ ยเคมปีระเภทต่างๆ เป็นต้น อุตสาหกรรมการผลติในช่วงนัน้นายจา้งมทีศันะ เกี่ยวกบัความ
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ปลอดภยัทีเ่หน็ว่าเป็นการสิน้เปลอืง และสญูเปล่าหากต้องลงเกี่ยวกบัเรื่องสวสัดภิาพความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัในการท างานของลูกจา้ง จงึท าให้สถติกิารประสบอนัตรายและเจบ็ป่วยอนั
เนื่องมาจากการท างานมแีนวโน้มสงูขึน้มาโดยตลอด  
 ในช่วงปลายทศวรรษ 2520 จุดเปลี่ยนส าคัญของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะรฐับาล     
พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กบัภาคธุรกจิมากขึน้ ฝ่ายนักธุรกจิรวมตวักนัตัง้
สมาคมต่างๆ ที่มอีทิธพิลต่อนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาล ท าให้เกดิอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เกดิขึน้จ านวนมากเพื่อผลติสนิคา้ทีเ่ป็นจ านวนมากนายจา้งต้องมกีารจา้งคนงานจ านวนมากเพื่อ
เป็นแรงงานในการผลติสนิคา้ส่งไปยงัต่างประเทศ รวมทัง้ต่างชาตเิขา้มาตัง้โรงงานอุตสาหกรรม
เกดิขึน้จ านวนมาก ในขณะเดยีวกนั การควบคุมงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัส าหรบั
ลกูจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านัน้กลบัถูกละเลย จงึท าใหค้นงานเกดิการบาดเจบ็และเจบ็ป่วย
ทีเ่กดิจากการท างาน จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2528  กระทรวงมหาดไทย ไดอ้อกประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรือ่ง ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ลงวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดย
อาศยัอ านาจตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่103 ซึ่งเป็นกฎหมายทีก่ าหนดให้มเีจา้หน้าที่
ความปลอดภยัในการท างานในสถานประกอบการขึน้ นับเป็นก้าวแรกที่มกีารก าหนดใหส้ถาน
ประกอบการมผีูด้แูลรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน ซึง่มสีาระส าคญัในเชงิการบรหิาร 
จดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัโดยก าหนดใหส้ถานประกอบการตามประเภทที่
ก าหนดทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป ต้องจดัให้มผีูดู้แลรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน (Safety officer) หรอื เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน (จป.) โดยต้องจดัใหม้กีาร
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั เช่น การตรวจความปลอดภยั การจดัมาตรการดา้นความปลอดภยั 
การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล และการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั
อื่นๆ สถานประกอบการต่างๆ จงึจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย ทัง้นี้กม็กีฎหมายเกี่ยวกบั
ความปลอดภยัในการท างานฉบบัอื่น ๆ ทีคุ่ม้ครองแรงงานออกมาอกีเรื่อยๆ เนื่องจากอุตสาหกรรม
ในประเทศได้ขยายตวัตามการเปลีย่นแปลงของตลาดโลก ประกอบกบัการพฒันาประเทศตาม
นโยบายของรฐับาล ท าใหก้ารผลติสนิคา้จงึไม่ได้สนใจเกี่ยวกบัการผลติทีใ่ชแ้รงงานเป็นจ านวนมาก 
ไม่มรีะบบความปลอดภยัใหก้บัลูกจา้งเท่าที่ควร มุ่งเน้นการผลติ ละเลยความปลอดภยัส าหรบั
ลูกจา้ง ไม่มรีะบบมาตรฐานสากลรบัรองกจ็ะไม่สามารถขายสนิคา้ได ้สถานประกอบการทัว่โลก
จงึให้ความส าคญักบัเรื่องความปลอดภยัในการท างานมากขึ้น แต่ประเทศไทยพบปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ เช่น ความไม่เขา้ใจในหลกัการบรหิารจดัการ 
ผูบ้รหิารไมจ่า้งบุคคลทีเ่ขา้มาดูแลงานดา้นความปลอดภยัไม่ตรงกบังาน และขาดความเขา้ใจใน
การวางแผนด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ลูกจ้างเองความรู้  
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการดูแลตนเองในการท างานเนื่องจากนายจา้งไม่ไดใ้หค้วามสนใจเกี่ยวกบั
การท างานของลูกจ้างมากนัก ด้วยเหตุนี้จงึท าให้ต้องมกีารพฒันาปรบัปรุง แก้ไข เพิม่เตมิทัง้
ดา้นกฎหมายดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั รวมถงึการบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยั
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และอาชวีอนามยัอยา่งเป็นระบบเพื่อช่วยในการธ ารงรกัษาแรงงานในการผลติและช่วยใหป้ระเทศ
ไดพ้ฒันากา้วหน้าดว้ยการมปีระชาชนหรอืแรงงานทีม่สีุขภาพ อนามยัทีด่ปีลอดภยัจากอนัตราย 
และเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างานต่อไป  
 จากแนวคดิในการบรหิารจดัการงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัมกีารพฒันา
ตามความก้าวหน้าทางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มคีวามเจรญิทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง จงึท าให้เกดิแรงผลกัดนัในแนวคดิงานด้านด้านความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัทีม่สีาเหตุทีเ่ป็นปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 
  1. ปัจจยัที่เป็นแรงผลกัดนัจากสังคมที่ต้องการให้ผู้ปฏิบตัิงานท างานอย่าง
ปลอดภยั มสีถานทีท่ างานทีป่ลอดภยั 

  2. ปัจจยัทางดา้นการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีม่คีวามตอ้งการให้ 
ภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจต่อความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของผู้ปฏบิตังิานและผู้อยู่
อาศยัรอบๆ สถานประกอบกจิการ ท าใหม้กีารผลกัดนัออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูป้ฏบิตังิาน 

รวมไปถงึลกูคา้ และการก าหนดเงือ่นไขทางการคา้ของประเทศคู่คา้ 

ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิที่มองว่า การจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน
องคก์รเป็นอกีรปูแบบหน่ึงของการควบคุมความสญูเสยี 

จากปัจจยัดงักล่าว การบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ตอ้งเป็น 

บทบาทส าคญัทีน่ าไปสู่เป้าหมายหนึ่งที่องคก์รจะต้องด าเนินการใหไ้ดด้ว้ยจดัสรรงบประมาณ และ
ทรพัยากรให้เหมาะสม จดัโครงสร้างงานด้านความปลอดภยั เจ้าหน้าที่ การพฒันาฝึกอบรม
งบประมาณ เวลา และองคค์วามรูต่้างๆ เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัและ 
อาชวีอนามยั มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลใหก้บัการด าเนินงานขององคก์าร เพื่อท าใหอ้งคก์าร
ไดเ้กดิประโยชน์ ดงันี้  
  (1) ช่วยเสรมิสรา้งให้พนักงานมคีวามมัน่ใจในสภาพชวีติการท างานที่มคีวาม
ปลอดภยัของชวีติและขวญัก าลงัในการพฒันางานต่อไป 

  (2) ช่วยท าให้องค์การลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลอันมสีาเหตุมาจาก
พนกังานเกดิอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยในการท างาน และการหยดุงานของพนกังานดว้ย 

  (3) ช่วยลดอตัราการเกิดอุบตัิเหตุ เจบ็ป่วย และบาดเจบ็อนัเนื่องมาจากการ
ท างาน ท าใหพ้นกังานมขีวญัก าลงัใจทีด่แีละเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 

  (4) ช่วยท าให้พนักงานเกดิความมัน่ใจในการท างาน ซึง่ท าใหอ้งคก์ารสามารถ
เสรมิสรา้งคุณภาพขององคก์ารไดแ้ละช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัสนิคา้และบรกิารต่อสายตา
ประชาโลก 

  (5) ช่วยท าใหอ้งคก์ารเกดิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัในตลาดการคา้และเป็น
ผูน้ าทางธุรกจิได ้
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ความหมายของการบริหารจดัการงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การบรหิารจดัการความปลอดภยั

และอาชวีอนามยั ไวด้งันี้  
 สุดาว  เลศิวสิุทธไิพบูลย์ (2553, หน้า 46) ได้ให้ความหมายของ การบรหิารจดัการ
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ไวว้่า กรรมวธิเีกีย่วกบัการวางแผน (planning) การจดัองคก์าร 
(organizing) การจดับุคลากร (staffing) การเป็นผูน้ า (leading) การควบคุม (controlling) เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องงานการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ทีก่ าหนดขึน้ โดย
ความรว่มมอืของทรพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 ศขีรนิทร ์ สุขโต (2553, หน้า 41) ไดใ้ห้ความหมายของ การบรหิารความปลอดภยั ไว้ว่า 
กระบวนการเกี่ยวกบัการวางแผน (planning) การจดัองคก์าร (organizing) การจดับุคลากร (staffing) 
การเป็นผูน้ า (leading) การควบคุม (controlling) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องความปลอดภยัที่
ก าหนดขึน้ โดยความรว่มมอืของพนกังานและใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 สรุปความหมายของ การบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั หมายถึง 
กระบวนการทีผู่บ้รหิารใชค้วามรู ้ความสามารถ และทกัษะใหส้มาชกิในองคก์ารมาร่วมมอืร่วมใจ
กนัในการจดัการงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ซึ่งอาศยักระบวนการในการบรหิาร
จดัการ เรื่องตัง้แต่การวางแผน (planning) การจดัองค์การ (organizing) การจดับุคคลเข้าท างาน 
(staffing) การชกัจงูใจหรอืโน้มน้าว (leading) และ การควบคุม (controlling) ในการระดมสรรพ
ก าลงัทรพัยากรในองค์การ ได้แก่ คน เงนิ วสัดุ เครื่องมอื และการจดัการ เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัขององคก์าร 

แนวคิดพืน้ฐานของการบริหารจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

การบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ตัง้แต่อดตีถงึแมว้่ายงัไม่มกีารบรหิารที่
เป็นระบบมากนัก หรอืบางคนกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่าง ๆ ทีถู่กก าหนดมาจากความต้องการของ
ผูใ้ชแ้รงงาน และหน่วยงานภาครฐัทีก่ าหนดขึน้มาเพื่อใหค้นงานมความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ทีด่ ีรวมทัง้เหตุผลบางประการของนายจา้งเองในการแสดงถงึเจตนารมณ์ทีด่ต่ีอมนุษยธรรมของ
นายจา้งเอง และการต่อสู้ของลูกจา้งที่ไม่ได้รบัความเป็นธรรมของการกระท าของฝ่ายนายจา้ง 
ซึง่เป็นแนวคดิพืน้ฐานของการพฒันาการในการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
มาถงึปัจจุบนันี้การบรหิารจดัการความปลอดภยัถูกเปลีย่นแปลงดว้ยผลกระทบของโลกาภวิตัน์ 
ทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีทีส่ามารถน ามาเป็นเครื่องมอื
ทางการบรหิารจดัการงานต่างๆ ในองค์การให้เกิดความทนัสมยัในการท างานให้กบัองค์การ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัจ าเป็นอาศยัการบรหิารจดัการเขา้มาช่วยใน
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การพฒันางานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ดงันัน้ลกัษณะของการบรหิารจดัการด้าน
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีด่ ีจงึมลีกัษณะดงันี้  
 1. ตอ้งมาจากแผนงานทีก่ าหนดขึน้ ซึง่การบรหิารความปลอดภยัเป็นนโยบายทีส่ าคญัที่
ผูบ้รหิารไดม้กีารมอบหมายใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวขอ้งไดร้บัมอบหมายหน้าทีใ่นการดูแลและมกีารปฏบิตัิ
อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อการท างานมคีวามปลอดภยั 

 2. ระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยัเป็นการเสรมิสรา้งความปลอดภยัไปสู่กระบวน 
การผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ และพนกังานปราศจากภยัอนัตรายในการท างาน 

 3. จูงใจให้พนักงานทุกคนมรี่วมกนัตดัสนิใจ และร่วมกนัท า โดยอาศยัหลกัการบรหิาร
แบบมสี่วนรว่มเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างานทัว่ทัง้องคก์าร 

 ดงันัน้ นายจา้ง หรอืฝ่ายจดัการมสี่วนส าคญัที่จะน าพาการบรหิารความปลอดภยัไปสู่
ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน รวมทัง้พนักงานเกดิความพงึพอใจและเป็นไปตามขอ้ก าหนดทาง
กฎหมาย จงึอาศยัแนวคดิพื้นฐานในการที่จะท าใหก้ารด าเนินการสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้
ดงันี้  
 3.1 ผลการผลิตปลอดภยั (safe production) หมายถึง การด าเนินงานโดยการ
ก าหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้ผลผลิตมีความ
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากการประสบอนัตราย บาดเจ็บ และเจ็บป่วยหรอืเกิดความ
สญูเสยี  
     3.2 การป้องกนัที่ต้นเหตุ (prevention source) หมายถงึ การบรหิารจดัการให้มี
การด าเนินงานเพื่อลด ขจดั และป้องกนัที่ต้นเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ เนื่องจากถ้าได้ท าการ
ป้องกนั และหาแนวทางแก้ไขสภาพการท างาน เครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์การท างาน และตวั
ผูป้ฏบิตังิาน ตัง้แต่เริม่ตน้กจ็ะท าใหโ้อกาสในการเกดิการประสบอนัตราย บาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วย
เนื่องจากการท างานลดน้อยลงได ้ 
 3.3 ขอบเขตการด าเนินงาน หมายถึง บรหิารงานที่มจีุดมุ่งหมายที่ก าหนดขอบเขต
หน้าที่ของงานที่ชัดเจน มีการก าหนดกิจกรรมงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัให้
ครอบคลุมลกัษณะงานใดบา้ง เพื่อใหส้ามารถวดัผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

 3.4 การประมาณการถงึความเป็นไปไดห้รอืความเสีย่งของการเกดิอุบตัเิหตุและการ
ประสบอนัตราย หมายถงึ การมุ่งแก้ไขปัญหาการเกดิอนัตรายหรอืสภาพของความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในสถานประกอบการ โดยอาศัยการเปรยีบเทยีบกบัสถานประกอบการอื่นที่เคนเกิด
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกบัอนัตราย บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอนัเนื่องจากการท างาน หรอืมี
ความสูญเสีย ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้สามารถค้นหา หรือควบคุมป้องกันได้ หากมกีาร
คาดการณ์ได ้

    3.5 การปรบัปรุงแก้ไขทีเ่หตุอื่น เมื่อพบสาเหตุทีไ่ม่สามารถปรบัปรุงแก้ไขทีต่วับุคคล
ได้ เช่น ปรบัปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างานให้เกดิความปลอดภยัก่อนที่จะแก้ไขที่ตวั
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บุคคลผู้ปฏบิตังิาน ได้แก่ การปรบัปรุงเครื่องจกัรให้เกดิความปลอดภยั การแก้ไขลกัษณะงาน
ไมใ่หซ้บัซอ้นทีน่ าไปสู่การเกดิอุบตัเิหตุ เป็นตน้  
    3.6 แนวคดิเกี่ยวกบัการแก้ไขที่สาเหตุ หมายถงึการบรหิารงานที่แก้ไขตามอาการ
หรอืสิง่ทีพ่บเหน็ เช่น พบการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยัของพนักงาน พบสภาพการท างานที่มคีวาม
เสี่ยงต่ออันตราย พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุอันตรายขึ้นบ่อยครัง้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความ
ผดิพลาดของระบบการปฏบิตังิาน ทีส่ามารถสบหาสาเหตุ เพื่อน าไปป้องกนัแก้ไขได ้ซึง่ขอบเขต
ของการแก้ไขโดยทัว่ไปม ี2 ระดบั คือ การแก้ไขเฉพาะเรื่องนัน้ และ การแก้ไขในเรื่องอื่นที่
เกดิขึน้ไดจ้ากสาเหตุ 

 จากแนวคดิพืน้ฐานทีก่ล่าวมา สามารถน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยั โดยการผสมผสานกนัใหเ้หมาะสม ดว้ยวธิกีารต่างๆ ทีผู่บ้รหิารสามารถก าหนดใน
นโยบายเพื่อด าเนินงานใหเ้กดิความปลอดภยั ไดแ้ก่ การจดัตัง้โรงงาน การเปลีย่นแปลง ดดัแปลง
เครื่องมอื เครื่องจกัรต้องค านึงถงึการป้องกนัทีต่้นเหตุ เพื่อความปลอดภยัในการท างานตัง้แต่
เริ่มต้น รวมทัง้การก าหนดขอบเขตการบริหารจัดการความปลอดภัยต้องมีการควบคุ มให้
ครอบคลุมทุกงานเนื่องจากการบรหิารจดัการความปลอดภยัในสถานประกอบการงานป้องกนั 
ปกป้องอุบตัเิหตุอนัตรายในเรือ่งการท างาน เพื่อใหพ้นักงานเกดิความปลอดภยัมากทีสุ่ดและลด
การเกดิอนัตรายหรอืประสบอนัตรายบาดเจบ็ เจบ็ป่วยน้อยทีสุ่ดหรอืไมเ่กดิขึน้เลย 

การเปล่ียนแปลงกบัการบริหารจดัการงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
ปัจจุบนัโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ทางด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกจิ การค้า 

สงัคม เกษตรกรรรม การเมอืง และวฒันธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ประเทศที่พฒันา
แลว้อย่างทางยุโรปไดใ้หค้ านิยามว่า “โลกาภวิตัน์” (Globalization) การเปลีย่นแปลงในยุคนัน้ 
เมือ่ปี พ.ศ. 2487 หรอื ค.ศ. 1944 เป็นการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิโลกทีม่นีักเศรษฐศาสตร์
ชื่อ ชารลส ์ทาช รสัเซลล ์(Charles Taze Russell) ทีม่องเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ที่
เป็นความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกจิการค้านานาชาต ิแต่ไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกจิอย่างเดยีวใน
ขณะนัน้ วฒันธรรม สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีและขอ้มลูข่าวสารต่างๆ โลกาภวิตัน์จงึเกดิขึน้
เพื่อตอบสนองปรากฏการณ์ของสงัคมโลกทีเ่กตุการณ์ทางเศรษฐกจิ การตลาดการเมอืง เทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร ์สงัคม และวฒันธรรม ส่งผลกระทบอย่างรวดเรว็ต่อการด ารงชวีติของมนุษยใ์น
ปัจจบุนั ซึง่ท าใหเ้หน็ว่าการด าเนินงานทางธุรกจิขององคก์ารในส่วนภาคธุรกจิเอกชนมกีารแข่งขนั
กนัตัง้แต่คน เงนิทุน วตัถุดบิ เครื่องมอื เครื่องจกัรในการผลติ และการบรหิารจดัการ เพื่อให้
สามารถน าเขา้สู่ตลาดโลกได ้เนื่องจากสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงไปสู่สงัคมแห่งการจดัการความรู ้
(Knowledge society) มากขึน้ ท าใหอุ้ตสาหกรรมการผลติและบรกิารมกีารพฒันาผลติภณัฑห์รอื
สนิคา้และบรกิารทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของมนุษยม์ากขึน้ การผลติจงึอยู่บนพืน้ฐาน
การพฒันานวตักรรม และการวจิยั ทีม่าจากคนเป็นผูป้ระดษิฐค์ดิคน้สิง่ใหม่ๆ ขึน้มา เทคโนโลย ี
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และวทิยาศาสตรก์ย็อ่มมกีารพฒันาพรอ้มกบัการเกดิเครือ่งมอื เครือ่งจกัรทีท่นัสมยั ผูป้ฏบิตังิาน
ในองคก์ารจงึต้องมคีวามรู ้สามารถ ทกัษะในการท างานค่อนขา้งสูง และมทีกัษะที่หลากหลาย 
(multi-skill) หรอื แรงงานทีม่ทีกัษะ (multi-skill worker) เนื่องจากการผลติสนิคา้อยู่บนพืน้ฐาน
สงัคมแห่งความรู ้(knowledge base society) ซึง่เป็นผลมาจากการขยายตวัเพิม่ขึน้มาจากการ
เขา้สู่ระบบเศรษฐกจิฐานความรู ้(knowledge economic) เพราะความรูม้กีารเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็ ท าใหอุ้ตสาหกรรมการผลติและบรกิาร พาณิชยกรรมต่างๆ มกีารผลติสนิคา้และบรกิารที่
ตอ้งใหค้วามส าคญักบั “คน” ซึง่เป็นทรพัยากรทีม่คี่าทีสุ่ดส าหรบัองคก์าร ดว้ยการบรหิารจดัการ
งานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในองค์การ ประกอบเป็นความตกลงกนัแบบสากลใน
องคก์ารระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการใชแ้รงงาน คอื องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International 

Labour Organizational: ILO)  
 ดงันัน้ การบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็นการพฒันาการมา
เรื่อยๆ จากผลของกระแสโลกาภวิตัน์ที่มกีารเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่อย่างรวดเรว็ รุนแรง และ
ไมห่ยดุนิ่ง ซึง่สามารถแบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ ไดด้งันี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ ในทัว่โลกมกีารพฒันาระบบเศรษฐกจิโลกเป็นไปตาม
ลทัธทิุนนิยม (capitalism) ภายใต้การแข่งขนัในลกัษณะเสรนีิยม ( liberalism) ซึ่งเป็นลกัษณะ
เศรษฐกิจของโลกตะวนัตกที่เน้นการสะสมทุนและการค้าเสร ีท าให้ส่งผลต่อประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ ในอาเซยีนเกดิการเปลีย่นแปลงไปตามภาวการณ์ทีต่้องพฒันาระบบเศรษฐกจิใน
ลกัษณะที่มกีารผลติแบบอุตสาหกรรมหนัก จ าเป็นต้องใช้แรงงานเข้าสู่กระบวนการผลติเป็น
จ านวนมากท าให้มกีารเคลื่อนแรงงานจากสงัคมชนบทมาสู่สงัคมอุตสาหกรรมในเมอืงใหญ่ๆ 
จ านวนมาก รวมไปถงึกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นทีเ่ป็นแรงงานระดบัล่างเขา้มาท างานในหลายเมอืง
ทีม่คีวามเจรญิ  
 2. ด้านสงัคมและวฒันธรรม เมื่อระบบเศรษฐกจิมกีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็ ท าให้
วถิชีวีติ และความเป็นอยูข่องสงัคมไทยเปลีย่นแปลงไปเป็นสงัคมอุตสาหกรรม คนส่วนใหญ่ท างาน
ในภาคอุตสาหกรรมการผลติและบรกิาร เป็นสงัคมความรูยุ้คขอ้มลูข่าวสาร กระแสวฒันธรรมโลก
ครอบง าทางความคดิ ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป เกดิการตดิต่อสมัพนัธ์ขา้มวฒันธรรม ชวีติความ
เป็นส่วนตวัมมีากขึน้เน่ืองจากการท างาน ครอบครวัจงึเป็นครอบครวัเดีย่วมากขึน้ และวยัท างาน
บางกลุ่มมุง่ทีจ่ะท างานมากขึน้ไมส่นใจการมคีรอบครวั ท าใหส้งัคมผูส้งูอายมุากขึน้  
 3. ด้านเทคโนโลยี  การน าระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการเชื่อมต่อเขา้กบัระบบมอืถอืทีเ่ป็น
สมารท์โฟน (smart phone) ท าใหข้อ้มลูข่าวสารสารสนเทศมคีวามรวดเรว็ สะดวก และทนัสมยั
สามารถตดิต่อสื่อสารได้ทัว่โลก เป็นยุคโลกไรพ้รมแดนทางการตดิต่อสื่อสาร ท าให้มกีาร
เปลี่ยนแปลงในวถิชีวีติสงัคมมาก ดา้นการตลาดมกีารซื้อขายสนิคา้แลกเปลีย่นกนับนอนิเทอรเ์น็ต
หรอืทีเ่รยีก “ขายสนิคา้ผ่านออนไลน์” ท าใหทุ้กคนเขา้ถงึขอ้มลูและการใชอ้นิเตอรไ์ด ้ดา้นระบบ



86 

 

 

บญัชกีารเงนิยงัมกีารเขยีนซอฟต์แวรเ์พื่อการท าบญัชกีารเงนิทีท่นัสมยัจดัเกบ็ง่ายสะดวก รวดเรว็ 
และประสทิธภิาพสูง รวมทัง้ดา้นการขนส่งในลกัษณะห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ทีน่ าระบบ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั เช่น ระบบบารโ์คด้มาพฒันาการจดัส่งและผลติสนิคา้ เป็นตน้ 

 4. ด้านวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย ์การเปลี่ยนแปลงของโลกท าให้มกีารค้นพบสิง่ใหม่
ทางวทิยาศาสตร ์และการวจิยัทางการแพทย ์ท าใหป้ระชาชนมคีวามรู ้และเขา้ถงึการใหบ้รกิาร
ใหม่ๆ  ทางการแพทย ์ไม่ว่าจะเป็นดา้นการป้องกนั ส่งเสรมิ ปกป้องและคุม้ครอง ชวีติการท างาน
และส่วนตวัไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ประกอบการสงัคมอุตสาหกรรมทีม่รีะบบการผลติและบรกิาร
ทีม่คีวามทนัสมยัทางเทคโนโลยดีว้ย 

 5. ด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ประเทศทัว่โลกมกีารเขา้สู่ความเป็นเสรี
ประชาธปิไตยดว้ยการรบัอทิธพิลจากโลกตะวนัของสหรฐัอเมรกิามากขึน้ ประชาชนมคีวามหวงแหน
สทิธขิองตวัเอง ท าใหม้กีารแสดงออก และการแสดงความคดิเหน็ไดซ้ึ่งเป็นเสยีงจากประชาชน 
ท าให้ดูแลผลประโยชน์ของสงัคมมากขึน้ ประกอบกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยที าให้ข่าวสาร
จากรฐับาลมคีวามรวดเรว็และประชาชนทุกคนเขา้ถงึ 

 6. ด้านกฎหมาย และนโยบายรฐั ประชาชนทุกคนไดร้บัสทิธติามกฎหมายที่จะได้รบั
การคุม้ครอง และสามารถเขา้ถงึไดง้่าย เป็นผลมาจากการความรู ้ทีเ่ป็นสารสนเทศ รวมทัง้การ
พฒันาทัว่โลกท าใหก้ฎหมายทีม่คีวามทนัสมยัจากประเทศทางตะวนัตกเขา้มาพรอ้มกบัการศกึษา
ของประชาชน รวมทัง้การดูแลกลุ่มสมาชกิของสหประชาชาต ิและองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ
ที่มกีารคุ้มครองสทิธแิรงงานทัว่โลก ท าให้ระบบกฎหมายมคีวามยุตธิรรมสากล ถูกตรวจสอบ
จากประชาชนมากขึน้ในการรูจ้กัสทิธตินเอง  
 รวมทัง้ระบบนโยบายภาครฐัได้ออกกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกบัการคุม้ครองแรงงาน และ
ใหน้ายจา้งมกีารปฏบิตัต่ิอนายจา้งใหถู้กต้องเพื่อการดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานภาคการผลติ
และการด ารงอยู่ในชวีติ รวมทัง้ค่าครองชพี และการพฒันาฝีมอื ทกัษะอาชพีของแรงงานให้มี
คุณภาพสามารถแขง่ขนักบัทัว่โลกได ้

 7. ด้านสิทธิมนุษยชน มนุษยท์ุกคนเกดิมาในโลกนี้ย่อมมสีทิธอินัพงึจะได้รบัในฐานะที่
เป็นพลเมอืงคนหนึ่งของโลกทีจ่ะไดร้บัการดแูลความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ รวมทัง้ความ
ปลอดภยัจากการท างาน หากหน่วยงานใดผูบ้รหิารไม่ใหค้วามส าคญัและมคีวามตระหนักถงึสทิธิ
มนุษยชนและมนุษยธรรมของคนแลว้ ย่อมไดร้บัการต่อต้านหรอืมปีฏกิริยิาจากกลุ่มคนเหล่านัน้
และมกัจะถูกแทรกแซงด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างสหภาพแรงงานมีหน้าที่ในการมุ่งเน้น
ปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์และสทิธหิน้าทีข่องลกูจา้งในดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของ
ลกูจา้ง 

 8. ด้านการเปลี่ยนแปลงลกัษณะประชากรโลก ปัจจุบนัความเจรญิก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการแพทยท์นัสมยัมากขึน้ มกีารคน้พบวธิกีาร เครื่องมอื และยารกัษาโรค รวมทัง้
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ประชาชนมคีวามรู้ และเข้าถึงความรู้ได้เรว็และมากขึน้ ท าให้แนวโน้มประชากรโลกจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงทัง้ในโครงสรา้งและพฤตกิรรม โดยประชากรผู้สูงวยั (มากกว่า 50 ปีขึน้ไป) จะมี
สดัส่วนเพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนัประชากรวยัหนุ่มสาว (young generation) จะมสีดัส่วนลดลง 
โดยเฉพาะในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เหตุผลดงักล่าวท าใหค้นมสีุขภาพทีด่แีละแขง็แรงอายุยนืมาก
ขึน้ ซึง่ท าใหเ้กดิปัญหาตามมาในสงัคมทีม่ผีูส้งูอายมุากขึน้ท าให้ภาครฐั และหน่วยงานภาคธุรกจิ
เอกชนที่มคีวามเกี่ยวขอ้งต้องหาแนวทางในการเตรยีมการรองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 
ท าให้รฐัต้องมคี่าใชจ้่ายในการดูแลผูสู้งอายุเพิม่มากขึน้ Borghesi and Vercelli, (2003) ได้
กล่าวไวว้่า การเตบิโตของประชากรโลกอยา่งไมส่มดุลควรจะไดร้บัการควบคุม ดูแลอย่างใกลช้ดิ 
เพราะการเปลีย่นแปลงภายใตโ้ลกาภวิตัน์ไดส้่งผลกระทบต่อระบบสงัคม และเศรษฐกจิหลายดา้น
รวมทัง้ท าใหเ้กดิการท าลายระบบสิง่แวดลอ้มเพื่อท าใหเ้กดิการพฒันาภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์  
 9. ด้านการเคล่ือนย้ายแรงงาน  การพฒันาทางด้านอุตสาหกรรมท าใหม้คีวามต้องการ
แรงงานเป็นจ านวนมาก เป็นสาเหตุทีส่ าคญัประการหนึ่งทีท่ าใหม้กีารเคลื่อนยา้ยแรงงานทุกระดบั
สู่เมอืงที่มคีวามเจรญิทางอุตสาหกรรม รวมทัง้การเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศที่ก าลงั
พฒันาไปสู่ประเทศทีพ่ฒันาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่มฝีีมอืหรอืแรงงานที่มคีวามรู้(skill 
worker/ knowledge worker) ซึง่เป็นความต้องการและผลกบัระบบเศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรม
การผลติและบรกิาร พาณิชยกรรมต่างๆ เช่น แรงงานไทย ไปท างานทีป่ระเทศเกาหล ีไต้หวนั 
และญี่ปุ่ น เป็นต้น ซึ่งแรงงานไทยก็มกีารปรบัตวัและพฒันาศกัยภาพตามที่ต้องการ โดยการ
เรียนภาษา ต่างประเทศก่อนที่จะเข้าไปท างานในประเทศท าให้ได้ร ับสิทธิพิเศษในด้าน
ค่าตอบแทน ส่วนในประเทศทางตะวนัตกที่มคีวามช านาญทางด้านภาษาต่างประเทศก็การ
เคลื่อนยา้ยแรงงานมาท างานเป็นอาจารยส์อนภาษาต่างประเทศ นอกจากนัน้ เศรษฐกจิโลกมี
การผนัผวนท าให้ระบบเศรษฐกิจทัว่โลกตกต ่า เนื่องจากภาวะ และปัญหาต่างๆ มากมายที่
เกดิขึน้ในโลกตัง้แต่ภาวะเศรษฐกจิต้มย ากุ้ง (พ.ศ.2540) ในประเทศไทยและทัว่โลกและเรื่อยมา 
และการเข้ามาท างานในเมืองใหญ่มากจึงเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง ทางสังคม
เปลีย่นแปลงไป และทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องหาแนวทางการป้องกนั และ
แกไ้ขเพื่อไมใ่หเ้กดิปัญหาดงักล่าว  
 10. ด้านการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงทางผลโลกาภวิตัน์ท าให้เกิดการพฒันาระบบ
การศกึษาในประเทศแถบตะวนัออกทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์และ
เทคโนโลย ีท าให้ทุกคนได้เท่าเทยีมกนัทางการศกึษาเนื่องจากเทคโนโลยทีี่มกีารพฒันาระบบ
ขอ้มลูขา่วสาร ท าใหก้ารศกึษามกีารเรยีนการสอนผ่านระบบเวบ็ไซต์ (website) ท าใหป้ระเทศที่
มกีารพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องจะเกดิความเปรยีบทางการแข่งขนั (competitive advantage) 
ในสงัคมเศรษฐกจิการเมอืงโลกทีอ่าศยัองคค์วามรูใ้นการพฒันาคน และประเทศ จงึมกีารพฒันา
การศกึษาในรปูแบบ 2 รปูแบบคอื การศกึษาเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องทัง้ในระบบและนอกระบบขยายตวั
เพิม่มากขึน้ และการวจิยัและพฒันาจะมคีวามส าคญัมากขึน้ ทัง้ในปรมิาณและคุณภาพทีจ่ะต้อง
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เชื่อมโยงกบัการพฒันาในเชงิธุรกจิ ทีม่กีารน านวตักรรมใหม่ๆ และการวจิยัมาพฒันาผลติภณัฑ์
ใหแ้ขง่ขนัในตลาดโลกได ้

 11. ด้านส่ิงแวดล้อม ในปัจจุบนัได้มกีารออกกฎหมายเกี่ยวการคุ้มครองสิง่แวดล้อม 
เพราะถอืว่าสิง่แวดลอ้มเป็นสมบตัขิองโลกการท าลายสิง่แวดลอ้มแห่งใดย่อมไดร้บัผลกระทบต่อ
โลก ดังนั ้น หากสถานประกอบการแห่งใดมีการก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ หรือท าลาย
สิง่แวดลอ้ม ย่อมไดร้บัการลงโทษทัง้ในแง่ของกฎหมาย และสงัคมย่อมต าหนิ รวมทัง้ไม่สามารถ
น าผลติภณัฑข์องตนเองมาจ าหน่ายสู่ตลาดได ้

 12. ด้านสารสนเทศ ยุคโลกาภวิตัน์เป็นยุคแห่งขอ้มลูข่าวสารทีเ่รยีกว่า ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศ (Information Technology System) เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาองค์การ และ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาด้านธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคต เมื่อมอีงค์ความรู้
ใหม่ๆ  การแลกเปลีย่นขอ้มลูองคค์วามรูท้ าใหม้คีวามรวดเรว็ ยอ่มท าใหเ้กดิการพฒันานวตักรรม
ใหม่ๆ  ไดเ้รว็กว่าคู่แขง่ขนัได ้เนื่องจากในยคุโลกาภวิตัน์เป็นสงัคมเปิดไม่มกีารปิดกัน้ดา้นขอ้มลู  

หลกัการบริหารจดัการงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

ระบบความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็นงานด้านการส่งเสรมิ ธ ารงรกัษา ป้องกนั 
คุม้ครองจดัการงาน ปรบัปรุงสภาพงานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผู้ปฏบิตังิาน และสนับสนุน 
ดงันัน้ การพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัในยุคของการเปลีย่นแปลง
จ าเป็นต้องเน้นระบบการบรหิารจัดการ ที่อาศยัทรพัยากรต่างๆ ขององค์การ และเทคโนโลย ี
เข้ามาช่วยให้เกิดความปลอดภยัทัง้ระบบให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาทของผู้บรหิาร
ระดบัสูงทีเ่ป็นผู้ก าหนดนโยบาย ทศิทาง แผนงาน และวตัถุประสงค ์ซึง่ต้องน า ทฤษฎ ีแนวคดิ
ปรชัญาการบรหิารจดัการงานด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยัยุคสมยัใหม่มาใช้ในการ
เสรมิสรา้งความปลอดภยัใหเ้ขา้สู่ระบบกระบวนการผลติ มรีะบบการควบคุมทางวศิวกรรมการ
ผลิตในการลดความสูญเสีย มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานด้านความปลอดภัย         
และอาชวีอนามยัทีด่ ีมโีครงสรา้งองคก์ารดา้นความปลอดภยัทีเ่หมาะสม มรีะบบการตดิต่อสื่อสาร
ทีร่วดเรว็ มมีาตรฐานและระบบการประเมนิวดัผลทีเ่ชื่อถอืได ้มเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการ
ท างานตามก าหนดของกฎหมาย เพื่อให้งานปฏบิตัิหน้าที่อย่างปลอดภยัตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย และเป็นทีย่อมรบัเป็นสากล รวมทัง้หลกัการบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภัยและ
อาชวีอนามยัสามารถก่อใหเ้กดิความมัน่ใจและสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัพนกังาน  
 หลกัการบรหิารจดัการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัจงึนับว่ามคีวามส าคญัยิง่ต่อ
ระบบการจดัการในโรงงานหรอืสถานประกอบการ เนื่องจากหากเกดิอุบตัเิหตุในลกัษณะใดกต็าม
เกดิขึน้ย่อมผลกระทบต่อกจิการหรอืสถานประกอบการโดยรวม หลกัการทัว่ไปในการบรหิารจดัการ
งานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัจงึมหีลกัการส าคญั ดงันี้ (สุดาว เลศิวสิุทธไิพบูลย,์ 2553, 
หน้า 50-51)  
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 1. หลกัการท่ีต้องค านึงทัง้ผลิตภาพและความปลอดภยัควบคู่กนั หมายถงึ ผลติภาพ
ที่เกดิผลจากการผลติผลติภณัฑ์ที่เป็นสนิค้าหรอืบรกิารต้องปราศจากอุบตัิเหตุ บาดเจบ็ และ
เจบ็ป่วย หรอืความสญูเสยีใดๆ  
 2. หลกัของการมีระบบการจดัการท่ีดี ระบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพท าใหอ้งคก์าร
สามารถคน้หา หรอืบ่งชีถ้งึสาเหตุ/ตน้ตอของอนัตรายหรอืปัญหาของอุบตัเิหตุ และความสูญเสยีที่
เกดิขึน้ในองค์การ รวมทัง้มกีารพยากรณ์หรอืคาดการณ์ถงึความเป็นไปได้ของการเกดิอุบตัเิหตุ 
และอนัตรายได ้

 3. หลกัมุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกนั การสรา้ง/กระตุ้นใหเ้กดิความร่วมมอืกบัทุกส่วนงาน
ให้ร่วมมอืในการด าเนินการจดักิจกรรมที่ส่งผลให้มกีารป้องกันสาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุ   
เพื่อป้องกนัก่อนจะเกดิเหตุการณ์ และมรีะบบการควบคุมทีด่ดีว้ยหลกัวศิวกรรมโรงงานทีท่นัสมยั 
คน และการจดัการ  
 4. มีการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน/กิจกรรมความปลอดภยัให้ครอบคลุม 
จดัความสมัพนัธ์ของการจดัการงานด้านต่างๆ ให้เกิดการป้องกันและควบคุมอุบตัิเหตุ และ
ความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ต่อกระบวนการท างาน พนกังาน และองคก์าร  
 5. วิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา ก าหนดและล าดบัความส าคญัว่า
ควรจะด าเนินการในเรื่องใดที่มคีวามส าคญั เร่งด่วนและจะเกดิความเสยีหายก่อน โดยการก าหนด
มาตรฐานการปฏบิตังิานในต าแหน่งงานทุกงาน ระบบการบรหิารความปลอดภยัสมยัใหม่ ให้
ความส าคญัต่อมาตรฐานการปฏบิตังิาน ในการปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมของงานจะต้องมขีัน้ตอน
การปฏบิตังิาน (work procedure) และควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน มกีารพฒันาระบบมาตรฐาน
ใหท้นัสมยัสงูขึน้ไปพรอ้มกบัการพฒันามาตรฐานสากลทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 6.  มี ระบบส ารส นเทศเ พ่ือการจัดการงานด้านความปลอดภัย  ( Safety 

Management Information System) ในปัจจุบนัความก้าวหน้าในดา้นเทคโนโลยมีคีวามจ าเป็น
ต่อระบบการจดัการของทุกส่วนงานในองค์การ ดงันัน้ ขอ้มลูข่าวสาร ระบบ การเกบ็ การรกัษา 
และการน าไปใชส้ามารถใหผู้บ้รหิารน าขอ้มลูไปประกอบการน านโยบาย วางแผนงาน และการ
ตดัสนิใจ จงึเป็นขอ้มลูทีส่ าคญั ถูกต้องแม่นย า สะดวกรวดเรว็ทนักบัเหตุการณ์ พรอ้มทัง้เมื่อใช้
งานก็น าก็ค้นหาได้ง่าย ป้องกันการสูญหาย และมขี้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์าร 

 7. มีระบบการวดัประเมินผล (Measurement and Evaluation System) หลกัการ
บรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั จะต้องมกีารเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ของการจดั
กจิกรรมงานต่างๆ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามตวัชีว้ดัหรอืไม่ และเป็นเปรยีบเทยีบกบั
มาตรฐาน ทีส่่งผลใหเ้กดิศกัยภาพการด าเนินงาน 
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 8. มีวิธีการจูงใจหรือกระตุ้นพนักงาน (Encourage or Motivation) หาเทคนิค/
วธิกีารใหพ้นกังานมสี่วนรว่มกบัการจดักจิกรรมดา้นความปลอดภยั รวมทัง้ใหพ้นักงานมสี่วนใน
การวางแผนโดยใหม้กีารเสนอหรอืแสดงความคดิเหน็ผ่านหวัหน้างาน เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลใน
การก าหนดนโยบายในครัง้ต่อไป และใหพ้นกังานมกีารปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั  
 ดงันัน้ การบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการด าเนินงานของงานดา้นความปลอดภยัทีส่่งผลถงึการลดอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และเจบ็ป่วย
อนัเนื่องมาจากการท างาน หน้าทีส่ าคญัของผูบ้รหิารดา้นความปลอดภยัต้องอาศยัหลกัการบรหิาร
โดยเริม่ตัง้แต่ กระบวนการในการบรหิารจดัการ รปูแบบองคก์าร ขอบเขตของหน้าทีใ่นองคก์าร
ดา้นความปลอดภยั  บทบาทของผูบ้รหิาร รปูแบบภาวะผูน้ า และการรบัรูเ้กี่ยวกบัความปลอดภยั
ในองค์การ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าแต่สถานประกอบการ จะมลีกัษณะของปัญหาด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่แตกต่างกนั ซึ่งอาจจะขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ได้แก่ ลกัษณะงาน 
ขนาดขององคก์าร และแนวคดิทางการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารกต็าม แต่เมื่อพจิารณาแลว้จะ
พบว่ามปัีญหาทีเ่กดิขึน้พอจะสรปุไดใ้นประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
 1. การบาดเจบ็ หรอือุบตัเิหตุอนัเน่ืองมาจากการประกอบอาชพี (Occupational Injuries 

or Accidents) เช่น การเกดิอุบตัเิหตุจากเครือ่งจกัร หนีบ ตดั กระแทก การตกจากทีสู่ง ถูกวสัดุ
หล่นทบั เศษวสัดุกระเดน็ใส่ทีส่ าคญั เช่น ตา และถูกสารเคมกีระเดน็หรอืหกรดผวิหนงั เป็นตน้ 

 2. การเกดิโรคจากการประกอบอาชพี (Occupational Diseases) มหีลายสาเหตุบางครัง้
เกดิจากผูป้ฏบิตังิานขาดความความรู ้ความเขา้ใจ และขาดความตระหนักในอนัตรายต่างๆ รวมทัง้
สถานประกอบการเองที่ไม่มมีาตรฐานในการควบคุมที่ด ีซึ่งจะเกดิโรคอนัจากการท างาน เช่น 
โรคปอด โรคผวิหนงั และโรคระบบทางเดนิหายใจ เป็นตน้ 

 3. เหตุฉุกเฉิน เช่น เพลงิไหม ้การะเบดิของวตัถุอนัตราย การรัว่ไหลของสารเคมบีาง
ประเภท เป็นตน้  
 4. ภยัธรรมชาต ิเช่น น ้าท่วม ดนิถล่ม ภูเขาไฟระเบดิ เป็นต้น ซึง่เหตุการณ์เหล่านี้เกดิขึน้
โดยไมส่ามารถควบคุมไดแ้ต่องคก์ารยอ่มมรีะบบป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิความสูญเสยีมากนัก หรอื
หากป้องกนัดว้ยระบบมาตรฐานกอ็าจจะลดความสญูเสยีไปไดม้าก 

 จากปัญหาเกี่ยวกบัอนัตราย และอุบตัเิหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ ผู้บรหิารจะ
ต้องการบรหิารจดัการงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ซึ่งต้องมคี าถึงปัจจยัที่ส าคญั 
ดงันี้ 
 1) ความปลอดภยัเก่ียวกบัท าเลท่ีตัง้ โครงสร้างอาคาร โดยการก าหนดสถานที ่ทีต่ ัง้
ท าเลใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของการประกอบกจิการ โครงสรา้งของอาคารต้องสามารถรบัน ้าหนัก
ของอาคารได้อย่างดี คงทนถาวร และถูกหลกัข้อก าหนดด้านวิศวกรรมมกีารตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด รวมทัง้มเีจ้าหน้าที่ที่ควบคุมจากกรมโรงงาน
ตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อป้องกนัการปรบัเปลีย่นหรอืดดัแปลงอาคาร 
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 2) ความปลอดภยัเก่ียวกบัต้นก าเนิดพลงังานต่างๆ เช่น หมอ้ไอน ้า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอร ์เป็นตน้ โดยตอ้งมกีารระบบการตดิตัง้ การใชง้านโดยผูท้ีม่คีวามรู ้เฉพาะทาง มี
การออกแบบ การซ่อมบ ารุง การบนัทกึรายงานเป็นประจ าตลอดระยะเวลาการใชง้าน พรอ้มทัง้
มรีะบบการควบคุมและการตรวจสอบจากหน่วยงานตามกฎหมายและได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
สากล 

 3) ความปลอดภยัเก่ียวกบัเครื่องจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ต่างๆ การออกแบบ
เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ ในการท างานต้องมรีะบบการตดิตัง้ดว้ยระบบวศิวกรรม
ทีไ่ดม้าตรฐาน โดยมวีศิวกรก ากบัควบคุมดูแล และมชี่างเทคนิคทีช่ านาญการเป็นผูป้ฏบิตังิาน 
และมกีารซ่อมบ ารงุทีถู่กวธิแีละถูกต้อง ทราบถงึขัน้ตอนกระบวนการท างานของเครื่องจกัร และ
อุปกรณ์นัน้ๆ เมื่อเกดิปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจกัรเหล่านัน้ต้องทราบสาเหตุของปัญหาได ้
รวมทัง้มกีารจดัท าตารางการตรวจสอบ บ ารงุรกัษาเป็นประจ าสม ่าเสมอ และต่อเนื่อง 

 4) ความปลอดภยัเก่ียวกบัวตัถดิุบท่ีใช้ ผู้ปฏบิตังิานในหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งกบัวตัถุดบิ
ต่างๆ ที่ใช้การผลติจ าเป็นต้องทราบลกัษณะเฉพาะของวตัถุดบินัน้ๆ และมคีวามรูพ้รอ้มทัง้มวีธิ ี
การป้องกนั แกไ้ข ไดด้ ีเช่น เป็นสารไวไฟ สารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็ สารพษิรา้ยแรง และกมัมนัตภาพ 
รงัส ีสารเคม ีฯลฯ มขีอ้ก าหนดบ่งชี้ ขอ้เฉพาะในการใช้ การเกบ็รกัษา การเคลื่อนยา้ย วธิขีจดัสิง่
ปฏกิูล/วตัถุดบิทีเ่หลอืใช ้และการท าลาย ทีถู่กหลกักฎหมาย 

 5) ความปลอดภยัเก่ียวกบัลูกจ้าง นับว่ามคีวามส าคญัทีสุ่ดขององคก์าร การปฏบิตังิาน
ของลูกจา้งตัง้แต่เริม่รบัเขา้มาท างานกย็่อมมกีารฝึกอบรมปฐมนิเทศใหไ้ดท้ราบถงึหน้าที่  กฎ 
ระเบยีบ ข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างานเพื่อให้สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างถูกวธิแีละปราศจาก
อนัตรายต่างๆ อนัเกดิจากการท างาน ดงันัน้ หน้าทีง่านแต่ละต าแหน่งต้องถูกออกงานโดยการ
วเิคราะหง์านเพื่อความปลอดภยัของลูกจา้ง สภาพการท างาน เครื่องมอืต่างๆ ต้องถูกออกแบบ
ให้เหมาะสมกบัลกัษณะทางกาย เพื่อสะดวกสบาย ไม่อึดอดัผ่อนคลาย มรีะบบให้ค าปรกึษา 
สอนงาน จดุอนัตรายหรอืความเสีย่งสูง ต้องมกีารวเิคราะหเ์ฝ้าระวงั โดยหวัหน้างานหรอืผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นควบคุมอย่างใกล้ชดิ มกีารตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ า และมมีาตรการป้องกนั
อนัตราย รวมทัง้มรีะบบการประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุทัง้ตามกฎหมายของหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน 

 6) ความปลอดภยัเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน  สภาพแวดลอ้มในการท างาน
นับว่ามคีวามส าคญัต่อความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของพนักงานผู้ปฏบิตังิานเป็นอย่างยิง่  
ผูบ้รหิาร หวัหน้างาน และพนกังาน ตอ้งตระหนักถงึอนัตรายจากสิง่แวดลอ้มในการท างาน “สภาวะ 
การท างาน” หมายความว่า สภาวะแวดลอ้มซึง่ปรากฏอยู่ในบรเิวณที่ท างานของลูกจา้ง ซึง่รวมถงึ
สภาพต่างๆ ในบรเิวณที่ท างาน เครื่องจกัร อาคาร สถานที ่การระบายอากาศ ความรอ้น แสง
สว่าง เสยีง ตลอดจนสภาพและลกัษณะการท างานของลกูจา้งดว้ย เช่น เครือ่งมอือุปกรณ์ เครื่อง



92 

 

 

อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการท างาน ความรอ้น ความเยน็ รงัสแีสง เสยีง ความสัน่ สะเทอืน 
ฝุ่ น ละออง สารเคม ีก๊าซ บุคคลทีม่ ีส่วนเกีย่วขอ้งกบัการท างาน ทุกสิง่ทุกอย่างทีม่อียู่โดยทัว่ๆ ไป 
ในสถานที่ท างาน และปัจจยัเกี่ยวขอ้งที่มาจากสภาพแวดล้อมในสงัคมหรอืชุมชน ซึง่จะมคีวาม
แตกต่างกนัไปใน แต่ละชุมชน ไดแ้ก่ สถานทีต่ ัง้ สภาพภูมศิาสตร ์อุณหภูม ิความชืน้ แสงแดด 
อตัราฝนตก คุณภาพน ้า สิง่ก่อสรา้ง การคมนาคม สภาพอากาศ การจราจรทีแ่ออดั กลิน่ เป็นตน้  
 7) การจดัให้มีสวสัดิการแก่ลูกจ้าง ผูบ้รหิารต้องมกีารจดัสวสัดภิาพทัง้ตามกฎหมาย
หรอืสูงกว่ากฎหมายก าหนด และจดัเพื่อมนุษยธรรม รวมทัง้จูงใจให้ลูกจ้างปฏิบตัิงานด้วย
ความสุขไม่กงัวลในการท างาน เช่น หอ้งอาหารที่สะอาดถูกสุขลกัษณะ ราคาถูก ห้องพกัผ่อน 
สนามกฬีา อุปกรณ์การออกก าลงักาย รถรบัส่ง ประกนัชวีติ และการรกัษาพยาบาลทีน่อกเหนือ
กฎหมาย เป็นตน้   

8) การก าหนดแผนป้องกนัเหตุฉุกเฉินต่างๆ การวางแผนรบัเหตุฉุกเฉิน หมายถงึ 
การวางแผนเพื่อเตรยีมรบัสถานการณ์ทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้ทนัททีนัใดไวล้่วงหน้า โดยอาศยั
ความร่วมมอืจากสถานประกอบการใกลเ้คยีง และหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้งการวางแผนรบัเหตุ
ฉุกเฉินมคีวามส าคญัต่อสถาน ประกอบการ 4 ประการดงันี้ 

 8.1 สามารถช่วยผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย รักษาชีวิตผู้ปฏิบัติตามแผน และ
ผูบ้าดเจบ็จากเหตุฉุกเฉิน 

  8.2 จ ากดัความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ด 

  8.3 สามารถคน้หาสาเหตุฉุกเฉินไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  8.4 ช่วยปกป้องชื่อเสยีงของสถานประกอบการ 

กระบวนการบริหารจดัการงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

หน้าที่ในการจดัการเป็นวิถีทางที่จะท าให้ผู้บริหารสามารถบรหิารจดัการงานในองค์การให้
บรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายได้ ซึ่งหลักการจดัการยงัเป็นหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้เพื่อให้
ผู้บรหิารได้ปฏบิตักิารในองค์การถงึปัจจุบนัน้ี โดยอาศยักระบวนการทางการบรหิารจดัการ จาก
นกัวชิาการหลายท่านเพื่อน ามาใชใ้นงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั โดยผูบ้รหิารต้อง
หน้าทีท่างการจดัการ 5 ขัน้ตอน ดงันี้ (Fayol, 1964, p.26) 

  1. การวางแผน (planning) หมายถึง การก าหนดวิธีการและแนวทางเกี่ยวกับ
แผนงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัไว้ล่วงหน้าหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั และการก าหนดแผนการท างานความปลอดภยั
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อนาคต ได้แก่ แผนงานความปลอดภัย กลยุทธ ์
ผูร้บัผดิชอบ งบประมาณ และความคาดหวงัของผลส าเรจ็ทีจ่ะเกดิขึน้  
  2. การจดัองค์การ (organizing) หมายถงึ การจดัใหโ้ครงสรา้ง ส่วนงานดา้น
ความปลอดภยัที่ชดัเจน มกีารแบ่งงานที่เหมาะสม หน้าที่ที่รบัผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ในการ
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ตดัสนิใจ รวมทัง้มกีารก าหนดกฎระเบยีบ แบบแผน ในการปฏบิตังิาน เช่น หน่วยงานดา้นความ
ปลอดภยัหลกั หน่วยงานสนบัสนุน และหน่วยงานช่วยเหลอืเป็นตน้ 

  3. การชกัจงู/โน้มน้าว (leading) หมายถงึ ความสามารถของผูบ้รหิาร กระตุ้น
และส่งเสรมิให้สมาชกิท างาน จูงใจให้สมาชกิเต็มใจที่จะท างานตามหน้าที่และตามค าสัง่ของ
ผู้บริหาร นอกจากนี้ยงัรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารให้สมาชิกได้รบัถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกีย่วกบัความปลอดภยัในองคก์าร เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารด าเนินการไปตามเป้าหมายที่
ไดก้ าหนดไว ้

  4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่ผู้บรหิารคอยควบคุม ก ากับ 
ตรวจสอบ และประเมนิกจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกบัความปลอดภยัในองคก์าร ใหด้ าเนินไปตามแผน
ที่วางไว้ รวมทัง้เกดิผลคุ้มค่ากบังบประมาณที่ได้ก าหนดไว้หรอืไม่ และพนักงานเกดิความพงึ
พอใจซึง่เกดิความสุขในการท างาน 

 ขัน้ตอนการบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน
ของผู้ปฏบิตัิงานในองค์การ ผู้บรหิารมหีน้าที่ส าคญัที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารไดน้ัน้จ าเป็นตอ้งมบีทบาทส าคญัของผูบ้รหิารมดีงันี้ 
  1. บทบาทในการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) หมายถึง 
เป็นผู้ที่มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์และมองภาพรวมในองค์การได้ด ีเข้าใจ และมคีวามรู้
เกี่ยวกบัองค์การหรอืหน่วยงาน ได้แก่ กระบวนการท างาน วฒันธรรมองค์การ มทีกัษะในการ
ประสานสมัพนัธ์และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ด ีมคีวามสามารถในการสื่อสาร และถ่ายทอดที่จะ
โน้มน้าวใหส้มาชกิปฏบิตังิานไดด้ ีผูน้ าการเปลีย่นแปลง จงึสามารถทีค่วามคดิสรา้งสรรคใ์นการ
น าสิ่งใหม่ ๆ ในการพฒันางานด้านความปลอดภยัและอาชีอนามยั รวมทัง้มคีวามคิดรเิริ่ม
สรา้งสรรค ์และกลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลงสิง่ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา เช่น การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใชใ้นงานพฒันาดา้นความปลอดภยั ปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการท างาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัอนัจะน าไปสู่การเพิม่ผลผลิตในองค์การ และลดการเกิดอุบตัิเหตุ 
บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการท างาน เป็นตน้  
  2. บทบาทในการเป็นผู้น าทางการบริหาร (Administration Expert) 
หมายถงึ เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการปรบัปรงุกระบวนการท างานดา้นความปลอดภยัและ 

อาชวีอนามยั ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงขององคก์ร ในลกัษณะ Shared Services โดยการ
ใหทุ้กคนเขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผนงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายทุกแผนกน าไปยงัหน่วยงานของ
ตนเอง โดยการ ปรบัปรุงระบบการน าเครื่องจกัรที่ทนัสมยัป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ เช่น มฝีา
ครอบตวัเครือ่งจกัร มรีะบบเตอืนภยั เป็นตน้ 

  3. บทบาทในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Change Counselor) หมายถึง ให้
ค าปรกึษากบัผูบ้รหิารระดบัสูง และผู้บรหิารในสายงาน รวมทัง้ให้ค าปรกึษากบัพนักงานทุกระดบั
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เกีย่วกบัทางดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน ถงึระบบการวางแผน งานป้องกนั 
ส่งเสรมิ เพื่อการท างานเกดิความปลอดภยัทัง้ระบบ  
  4. บทบาทในการตดัสินใจในส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น (Change Sponsor) หมายถงึ 
ท าหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการท างาน ได้แก่ การปรบัปรุงงานด้านความ
ปลอดภยัในดา้นการเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติเพื่อใหเ้กดิความทนัสมยั และปลอดภยัรวมทัง้
เพิม่ผลติโดยรวมใหอ้งคก์าร 

  5. บทบาทในการสนับสนุนการเปล่ียนแปลง (Change Advocate) 

หมายถงึ เป็นผู้ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานใหบ้รกิารในด้านการป้องกนัอุบตัเิหตุ การเฝ้าระวงัโรค
ต่างๆ อนัจะเกดิจากการท างาน การสรา้งเครอืข่ายภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้มกีาร
ประสานงานเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเรียนรูค้วามปลอดภยักบัหน่วยงานภายนอก สามารถ
มองเหน็ปัญหาการด าเนินการของแต่ละฝ่ายงานไดด้ ี  
  6. บทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic) 
หมายถงึ เป็นผูท้ าหน้าทีใ่นการท าก าไรเหมอืนกบัหน่วยงานอื่นๆ ในองคก์าร โดยเฉพาะการท า
กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในการท างาน เพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการเกิดอุบัติเหตุ 
บาดเจบ็และเจบ็ป่วยในการปฏบิตัิงาน รวมทัง้หาวธิกีารเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  
ซึง่ก่อใหเ้กดิผลทีด่ต่ีอความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิในสภาพการณ์ทีม่กีารแขง่ขนั 

 รปูแบบความปลอดภยัในองคก์าร 

 ในการจดัรปูแบบความปลอดภยัในองคก์ารผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคในการสรา้ง
ความเข้าใจเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมขององค์การ รูปแบบการบรหิารของผู้บรหิาร ภาวะผู้น า 
วฒันธรรมองค์การ ลกัษณะขององค์การ  ระบบการรกัษาความยัง่ยนืขององค์การ และสภาพ
การท างาน เป็นตน้ ดงันัน้ ผูบ้รหิารดา้นความปลอดภยัและอาชวีนามยัในองคก์าร ต้องสามารถ
จดัรปูแบบความปลอดภยัในองคก์าร โดยพจิารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของรปูแบบสามารถสรุปได ้
ดงันี้  
 1. ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง ความสามารถของผู้น าในการสร้างแรงจูงใจ 
กระตุ้นใหส้มาชกิในทมีงานไดต้ดัสนิใจปฏบิตังิานร่วมกนัในสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งใหไ้ดส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนด รวมทัง้เป็นกลา้เผชญิทีจ่ะแกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้ 
 2. ระบบการรกัษาความปลอดภยั (Safety Enabling System) ประกอบด้วย การ
ก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การลดอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการ
ท างาน การตระหนักถงึภยัอนัเกดิจากการท างาน การฝึกอบรม การรกัษากฎระเบยีบในการ
ปฏบิตังิาน การปฏบิตัติามคู่มอืในการท างาน นโยบายความปลอดภยั และการพฒันาอุปกรณ์ 
เครือ่งมอื เครือ่งจกัรในการท างานอยา่งปลอดภยั  
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 3. วฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture) หมายถึง การสร้างวฒันธรรม
องค์การด้านความปลอดภัยในการท างาน เพื่อปลูกจิตส านึกให้สมาชิกทุกคนในองค์การ
ตระหนักถงึการท างานที่ปลอดภยั รวมถงึการสรา้งบรรยากาศในการท างานที่ร่วมแรงร่วมใจใน
การท างานใหเ้กดิความปลอดภยัอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 4. ระบบการรกัษาความยัง่ยืนขององคก์าร (Organizational Sustaining System) 
เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคล กลุ่ม เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมของพนักงานด้านความปลอดภยัในการ
ท างาน 

 5. สภาพการท างาน (Working Interface) ผูบ้รหิารต้องมกีารจดัสรร ช่วยเหลอืและ
อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิานใหก้บัพนักงานเกี่ยวกบัเครื่องมอื อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ในการท างาน จดัท าขัน้ตอนในการท างานในรูปแบบคู่มอื (procedures) และอ านวยความ
สะดวกในการท างานที่ปลอดภยั และลดความเสี่ยงภยัที่อาจจะเกดิขึน้จากการใช้อุปกรณ์การ
ท างาน 

 จากรูปแบบความปลอดภยัในองค์การสามารถท าให้ผู้บรหิารด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างานเพื่อพฒันางานและปรบัปรุงสิง่ทีบ่กพร่องในการท างาน
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน สามารถแสดงไดด้งัภาพที ่2.5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 รปูแบบความปลอดภยัในองคก์าร 

 

ภาวะผูน้ า 

ระบบการรกัษา 

ความปลอดภยั 

ระบบการรกัษา
ความยัง่ยืนของ

องคก์าร 

สภาพการ
ท างาน

วฒันธรรม
องคก์าร
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ระบบการบริหารจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 โดยทัว่ไปหน้าทีส่ าคญัของฝ่ายบรหิารจดัการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัต้องมี
การจดัสรรงบประมาณและวางแผนงานงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามยัให้เกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับการเพิ่มผลผลิตหรือก าไรขององค์การที่ได้ร ับ  
หากผูบ้รหิารไม่สามารถบรหิารงบประมาณหรอืใชง้บประมาณไม่สมดุลกนั กย็่อมท าให้องคก์ารเกดิ
ความสูญเสยี และท าให้พนักงานเสยีเวลาในการท างานอาจท าให้พนักงานขาดขวญัก าลงัใจใน
การท างาน คุณภาพงานลดลง ดงันัน้ ผู้บรหิารจงึมหีน้าที่ส าคญัที่จะต้องด าเนินการให้งานด้าน
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเกิดความคุ้มค่าและเกดิประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน องค์การ 
ผูร้บับรกิาร และประเทศชาต ิซึง่มหีน้าทีท่ีส่ าคญั ดงันี้ (กนัยรตัน์ โหละสุต, 2555, หน้า 35-36) 
 1. ตอ้งมกีารก าหนดนโยบาย (policy) ไดม้นีักวชิาการไดใ้หค้ านิยามของ นโยบายไวว้่า 
หลกัและวธิีการปฏบิตัิซึ่งถือเป็นแนวทางด าเนินการที่ผู้บรหิารใช้ในการตดัสินใจเพื่อให้การ
ปฏบิตังิานเป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ (Haimann & Scott, 1974, 

p.9; Hodgetts, Richard M.,1982) จงึเหน็ไดว้่า การก าหนดนโยบายทางดา้นความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามยั เป็นแนวทาง วธิีการ และหลกัการที่ชดัเจนในการปฏบิตัิเกี่ยวกับการจดักิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้พนักงานปราศจากภยั อนัตราย เจบ็ป่วย และบาดเจบ็อนัเนื่องมาจากการท างาน 
โดยตอ้งมผีูด้ าเนินงานรว่มกนัทุกฝ่าย ทุกระดบั ใหม้ามสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อให้
เกิดความปลอดภยัสามารถท าให้พนักงานทุกปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมาย สร้างผลผลิตที่มี
คุณภาพใหอ้งคก์ารไดร้บัผลก าไรสงูสุด แขง่ขนักบัองคก์ารอื่นได ้รวมทัง้พนักงานเกดิความสุขใน
การท างาน  
 2. การมอบหมายหน้าที่ ความรบัผดิชอบด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
จ าเป็นตอ้งเลอืกสรร หรอืคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมกบัความรู ้ความสามารถในการเป็นผูน้ าการ
เปลีย่นแปลงทีจ่ะน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ สอดคลอ้งกบันโยบายทีก่ าหนดไว้ 
 3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญด้านการ
ปฏบิตังิาน เช่น การฝึกอบรม การใหค้วามรู ้การสมัมนา การจดันิทรรศการ และการศกึษาดูงาน 
เป็นต้น รวมทัง้การจดัให้มกีารประเมนิผลและ ติดตามผล เพื่อน ามาพฒันาและปรบัปรุงการ
พฒันาบุคลากรต่อไป 

 4. การจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสมและถูกต้องตามหลกัวศิวกรรมความ
ปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และสรา้งบรรยากาศ หรอื
สภาพแวดลอ้มให้มคีวามผ่อนคลาย เพื่อให้สภาพจติใจของพนักงานรูส้กึพรอ้มที่จะด าเนินงานใน
แต่ละกจิกรรม  
 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ตามข้อก าหนดของ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง พ.ศ. 2528 สถานประกอบ
กจิการทีม่ลีูกจา้ง 100 ขึน้ไป ต้องมเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน อย่างน้อย 1 คน  
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ซึ่งเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการท างาน หมายถึง ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตัง้ให้ปฏิบตัิหน้าที่เป็น
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน ระดบับรหิาร ระดบัเทคนิค ระดบัหวัหน้า
งาน และระดบัวชิาชพี โดยบงัคบัใชก้บัสถานประกอบการ ดงันี้ 1) การท าเหมอืงแร่ เหมอืงหนิ 
ปิโตรเคม ี2) การท าผลติ ประกอบซ่อมบ ารุงเกบ็รกัษา (โรงงานอุตสาหกรรม) 3) ก่อสรา้ง 4) ขนส่ง 
คน สนิคา้   

 6. จดัใหต้ัง้คณะกรรมการ ตรวจโรงงาน (Safety audit) เพื่อหาส ารวจสภาพเบือ้งต้น
สถานการณ์เกี่ยวกบัความไม่ปลอดภยัในสถานทีท่ างาน และหาแนวทางป้องกนัมใิหเ้กดิอนัตราย 
บาดเจ็บ หรอืเจ็บอันเกิดจากการท างาน โดยมกีารแจ้งข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้รบัผิดชอบ เช่น 
หวัหน้างาน พนักงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และคณะกรรมการความปลอดภยัประจ าสถานประกอบการ เป็น
ตน้ เพื่อด าเนินการไมใ่หเ้กดิการลุกลามต่อไป 

 7. ให้การสนับสนุนจดักิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั โดยมีการจดั
กจิกรรม นิทรรศการ ภายในโรงงาน และประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งใน
การจดักจิกรรม และรว่มมอืเขา้มาช่วยเหลอืในการฝึกอบรมพฒันาพนักงาน เช่น การป้องกนัอคัค ี
ขบัขีป่ลอดภยัเรื่องกฎจราจร การอบรมเกี่ยวกบัเอดส ์เป็นต้น อย่างไรกต็าม ในการจดักจิกรรม
ความปลอดภยัต้องมกีารก าหนดแผนนโยบายทีม่กีารจดัสรรงบประมาณจากผู้บรหิารระดบัสูง
เหน็ชอบ และใหค้วามส าคญัจงึจะท าใหม้คีวามชดัเจน ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์ององคก์าร
และมคีวามต่อเนื่องยัง่ยนื ซึ่งกจิกรรมต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ การจดันิทรรศการ การทศันศกึษา 
ประกวดค าขวญั ตอบปัญหาชงิรางวลั การแขง่ขนัเกีย่วกบัความสะอาดในสถานทีท่ างาน เป็นตน้ 

 8. ก ากับ ตรวจติดตามผลงานความปลอดภยัเป็นประจ าสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารจดั
กจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกบัความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง และมกีารประเมนิผลประจ าปีเพื่อน าไป
เปรยีบเทยีบความก้าวหน้าในการพฒันาต่อไป เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานและคณะท างาน
เกีย่วกบัความปลอดภยัของสถานประกอบการ 

 ดงันัน้ ผู้บรหิารระดบัสูง ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายในระดบัวสิยัทศัน์ขององค์การต้อง
ก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหเ้ป็นระบบการบรหิารจดัการขององคก์าร
เองโดยมคีณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยความเหน็ชอบของผูบ้รหิารระดบัสูง และความร่วมมอืทุก
ระดบั ทุกฝ่ายเพื่อควบคุมระบบให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมทัง้
ควบคุมความสญูเสยีเกีย่วกบัอุบตัเิหตุทีจ่ะเกดิขึน้ในองคก์าร  

 

โครงสร้างหน่วยงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 การจดัองคก์ารบริหารงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  

 โครงสร้างหน่วยงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นการจดัตัง้ขึ้นมาเพื่อให้มี
ผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน และบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงต่อชวีติของพนักงานผูป้ฏบิตังิาน 



98 

 

 

และทรพัยส์นิขององค์การ รวมทัง้ภาพลกัษณ์ ชื่อเสยีงขององค์การ การจดัองคก์ารบรหิารงาน
ความปลอดภยั ต้องมกีารก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัโดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีการแต่งตัง้คณะท างานชัดเจน จ าเป็นต้องมีการพิจารณาโครงสร้างขององค์การ และดู
ความสมัพนัธ์ระหว่างสายปฏบิตังิาน และคณะกรรมการรวมทัง้ที่ปรกึษา การจดัตัง้โครงการ
หน่วยงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัผู้บรหิารระดบัสูงต้องใหค้วามส าคญัและยอมรบั 
ทัง้ด้านให้การอนุมตัิเห็นชอบ และสนับสนุน พร้อมกันนัน้องค์การมโีครงสร้างหน่วยงานที่มี
คณะท างาน (บุคลากร) ชดัเจนแล้วก็ย่อมสามารถด าเนินงานเพื่อให้ประสทิธภิาพด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัโดยรวมเกดิผลส าเรจ็ได้ด ีอย่างไรก็ตาม การจดัให้จดัตัง้โครงสรา้ง
หน่วยงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เพื่อให้มหีน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ท าให้เห็น
บทบาทขององคก์ารทีใ่หค้วามส าคญัของความปลอดภยัในองคก์าร 

 การจดัโครงสร้างบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพและการเตรยีมการที่ดจีะสามารถน า
นโยบายไปสู่การปฏบิตัทิีม่ ี ประสทิธภิาพ โดยผลแห่งความส าเรจ็นัน้คอืการสรา้ง “วฒันธรรม
ความปลอดภยั อาชวีอนามยัเชงิบวกหรอืเชงิป้องกนั” (Positive Health and Safety Culture) ของ
องคก์ร ซึง่เกดิจากการมสี่วนร่วม ของบุคลากรหรอืลูกจา้งทุกคนในองคก์ร ทัง้นี้ บุคลากรทุกคนมี
แรงจงูใจและมคีวามสามารถในการท างานดว้ยความปลอดภยั รวมทัง้ป้องกนัสุขภาพของตนเอง
ไดใ้นระยะยาว ไมเ่พยีงแต่การหลกีเลีย่งมใิหเ้กดิอุบตัเิหตุ เท่านัน้ หลกัในการจดัองคก์ารเพื่อให้
เกดิวฒันธรรมความปลอดภยั อาชวีอนามยัเชงิบวกหรอืเชงิป้องกนั” ขององคก์ร อาศยั หลกัการ 
4C คอื การควบคุม (Control) ความร่วมมอื (Co-operation) การตดิต่อสื่อสาร (Communication) 

และความสามารถ (Competence)  ดงันัน้ สามารถสรุปบทบาทขององคก์ารกบัความส าคญัของ
ความปลอดภยัไดด้งั ตารางที ่2.1 
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ตารางท่ี 2.1 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของหน่วยงานการจดัองคก์ารบรหิารงานดา้น 

 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบั 

ความปลอดภยั 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 1. ก าหนดนโยบาย แผนงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัระดบัองคก์าร 

 2. จดัสรร ความเห็นชอบ และอนุมตัิงบประมาณเพื่อการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัระดบัองคก์าร 

 3. ก าหนดตวัชีว้ดั (key performance indicator) และทบทวนนโยบาย(management 

review)  
ผูบ้ริหาร 1. น านโยบายปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย และรับผิดชอบในงานด้านความ

ปลอดภยัของพนกังานทุกคน 

 2. ก าหนดใหห้วัหน้างาน พนกังานทุกระดบัมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในงานดา้นความ
ปลอดภยั 

 3. จดัด าเนินการงานดา้นการฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัดา้นความปลอดภยัและอา
ชวีอนามยั 

 4. มสีว่นร่วมในการจดักจิกรรมดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 5. ก ากบั ตดิตาม และนิเทศงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  
 6. จดัตัง้คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 7. จดัให้มกีารตรวจโรงงาน เพื่อควบคุมให้มคีวามปลอดภยัในการท างานประจ า
สม ่าเสมอ และต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภยัใน   
การท างาน 

1. วางแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 

2. จดัท าขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการป้องกนัอนัตรายจากอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ เจบ็ป่วย 
และอุบตัภิยั ควบคุมความเสีย่งในสถานประกอบการ 

3. จัดท าคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานไว้ในสถาน
ประกอบการ เพื่อใหล้กูจา้งหรอืผูเ้กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

4. บริการให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารสายงานต่าง ๆ และพนักงานทุกคน แต่ไม่มี
อ านาจหน้าทีส่ ัง่งานโดยตรง 

5. ประสานงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทัง้ภายในและ
ภายนอก 

6. ก าหนด/จดัหาชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลที่เหมาะสม
และมคีุณภาพกบัลกัษณะงานทีม่คีวามเสีย่งเสนอต่อนายจา้ง เพื่อจดัให้ลูกจ้างที่
เกีย่วขอ้ง 
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ตารางท่ี 2.1 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของหน่วยงานการจดัองคก์ารบรหิารงานดา้น 

 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (ต่อ) 
หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

กบัความปลอดภยั 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภยัใน   
การท างาน 

7. สง่เสรมิสนบัสนุน ดา้นวชิาการ เกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการ
ปฏบิตังิานใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกวธิแีละเกดิความปลอดภยัใน
การท างาน 

 8. พฒันาโครงการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังานทุกคน 

 9. แนะน าและควบคุมการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์ และการ
รายงานต่อหน่วยงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของสถานประกอบการ 

 10. วางแผนงาน และแนะน าการตรวจสอบความปลอดภยั และการตรวจโรงงาน
ใหเ้กดิความเป็นระบบ และมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยัทีส่ าคญัเพื่อ
น ามาวางแผนการบรหิารงานต่อไป 

 11. ศึกษา/อบรมเกี่ยวกบักฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในสถาน
ประกอบการใหช้ดัเจน 

 12. จดัท าเอกสาร/คู่มอื/ระบบสารสนเทศเกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

หวัหน้างาน 

(ผูค้วบคมุงาน) 
1. รบัผดิชอบความปลอดภยัของลกูน้องใหท้ างานอย่างปลอดภยั 

2. ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

3. อบรม /สอนงานลกูน้องดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

4. ดแูลรบัผดิชอบสถานทีท่ างานใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน 

5. ดูแลรบัผิดชอบลูกน้องเมื่อเกิดบาดเจ็บ เจ็บป่วยในการท างานให้ได้รบัการ
ช่วยเหลอือย่างถูกตอ้งทนัททีีป่ระสบอนัตราย 

6. รายงานและไต่สวนอุบตัิเหตุ พร้อมทัง้หาแนวทางป้องกนัและแก้ไขร่วมกบั
คณะกรรมการความปลอดภยัประจ าสถานประกอบการ 

7. ให้ความร่วมกบัผู้บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยประจ าสถาน
ประกอบการ 

8. จดัใหส้นทนากลุ่มดา้นความปลอดภยั และกระดานขา่วเพื่อใหม้กีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้นัดา้นความปลอดภยั 

สหภาพแรงงาน 1. ปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ของพนกังานดา้นปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 2. ให้ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยักบัลูกจา้งทุก
คน 

 3. ปรบัทศันคตแิละพฒันาพนกังานเกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
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ตารางท่ี 2.1 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของหน่วยงานการจดัองคก์ารบรหิารงานดา้น 

 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (ต่อ) 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

กบัความปลอดภยั 
บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

สหภาพแรงงาน(ต่อ) 4. ปรบัปรุงวธิ/ีแกไ้ขปฏบิตังิานใหด้ขีึน้เกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 5. ให้ความร่วมมือในการจดัฝึกอบรมเกี่ยวกบัความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ใหก้บัลกูจา้ง 

 6. ช่วยเหลอืและปฏบิตัิหน้าที่ในการจดัท าโครงการความปลอดภยัและอาชวีอนา
มยัใหบ้รรลุตามเป้าหมายของฝ่ายจดัการ 

พนักงาน 1. ปฏบิตัิงานตามวธิกีารอย่างถูกต้องตามระบบความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
อย่างเคร่งครดั 

 2. แจ้ง/เสนอแนะ/รายงานในสิง่ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกบัสภาพการท างานให้เกิด
ความปลอดภยัในการท างาน 

 3. เอาใจใส่ในหน้าทีก่ารปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัผดิชอบต่อกจิกรรมดา้นความปลอดภยั
ในการท างาน 

 4. ใหค้วามร่วมมอื/สนบัสนุนการท างานดา้นความปลอดภยักบัคณะกรรมการความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน 

 5. ไม่ละเลยการปฏิบัติงานอนัเกี่ยวกบัความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในการ
ท างาน  

 6. ประพฤติ/ปฏิบตัิตนให้เป็นผู้วินัยในการท างานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกบั
ตนเองและผูอ้ื่น 

 7.ตรวจสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานทุกวนัเป็นประจ าสม ่าเสมอใหพ้รอ้มท างานเพื่อ 

ลดอุบตัเิหตุ และบาดเจบ็ต่างๆ อนัเนื่องจากการปฏบิตังิาน 

หน่วยงานการแพทย ์ 1. รบัผดิชอบดา้นการป้องกนัอนัตราย อุบตัเิหตุ บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอนัเนื่องจาก
การท างาน 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้ารช่วยเหลอืใหผู้ป้ฏบิตังิานทุกระดบัม ี

สขุภาพแขง็แรงทางกาย จติใจ และสงัคม 

3. บรกิารดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 

4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อการปฏบิตัิงาน
ของพนกังานเป็นประจ า 

5. ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัพษิวทิยา(Toxicology) และอนัตรายจากการท างานอื่น ๆ  
6. ตดิต่อประสานงานจดัท าโครงการรกัษาสขุภาพกบัโรงพยาบาลเพื่อใหก้ารบรกิาร
ในการตรวจรกัษาพยาบาลทีส่ถานประกอบการ 
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ตารางท่ี 2.1 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของหน่วยงานการจดัองคก์ารบรหิารงานดา้น 

 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (ต่อ) 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กบัความปลอดภยั 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

หน่วยงานการแพทย์
(ต่อ) 

7. สง่เสรมิและใหค้ าแนะน าดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่พนักงานทีไ่ดอุ้บตัเิหตุจน
ทุพพลภาพใหส้ามารถช่วยเหลอืตนเองไดต้ามสภาพ 

 8. จดัใหม้กีารตรวจสมรรถภาพร่างกายของพนักงานก่อนเขา้งานและมกีารตรวจ
เฝ้าระวงัเป็นประจ าตามระยะเวลา และอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้มรีะบบตดิตามผล
หากพบปัญหาดา้นสขุภาพใหเ้สนอต่อผูบ้รหิารทนัท ีเพื่อด าเนินการดแูลต่อไป 

หน่วยซ่อมบ ารงุ 1. ใหค้วามร่วมมอืกบัคณะกรรมการความปลอดภยั 

 2. เตรยีมเครื่องมอือุปกรณ์ วสัดุทีจ่ าเป็นในการช่วยเหลอืการซ่อมบ ารุงใหม้คีวาม
พรอ้มอยู่ตลอดเวลา และสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3. ปฏบิตังิานตามใบค ารอ้งหรอืใบสัง่งาน  
 4. ให้ความร่วมมือในการออกแบบและจดัท าเครื่องป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ของ

เครื่องจกัร และสถานทีป่ฏบิตังิานทีย่งัไม่มคีวามปลอดภยั 

 5. ติดตามการซ่อมบ ารุงตามแผนงาน และตรวจสอบความพร้อมของการใช้งาน
ของเครื่องจกัร และบนัทกึขอ้มูลรายงานการซ่อมบ ารุง ต่อผูบ้รหิารในการพฒันา
ปรบัปรุงในการก าหนดนโยบายป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างานต่อไป 

 6. ด าเนินการตรวจสอบเครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน
ตามทีค่ณะกรรมการความปลอดภยัแนะน า และเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 

  

 จากตารางที ่2.1 การจดัองคก์ารหน่วยงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหเ้กดิความ
ชดัเจนและสามารถบรหิารจดัการองคก์ารใหเ้กดิความเหมาะสมเพื่อการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
ทีต่้องก าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบแต่หน่วยงานและเป็นให้ทุกคนในองค์การมสี่วนร่วม
รบัผดิชอบท างานดา้นความปลอดภยัร่วมกนัทุกฝ่าย ทุกแผนก และทุกระดบัใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
หมายความว่าสามารถลดอุบตัเิหตุ บาดเจบ็และเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างานท าให้พนักงานมี
สุขภาพ และอนามยัที่ด ีรวมทัง้สร้างภาพลกัษณ์ให้กับองค์การได้ ดงันัน้ การจดัโครงสร้าง
หน่วยงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั สามารถน ามาแสดงไดภ้าพที ่2.6 
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 ผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการฝ่ายบรหิารเพื่อความปลอดภยั 

ผูบ้รหิารฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานความปลอดภยั
และอาชวีอนามยั 

 

สหภาพแรงงาน คณะกรรมการความปลอดภยั หน่วยซ่อมบ ารงุ หน่วยการแพทย ์

ฝ่ายผลติ 

ฝ่ายบญัชแีละ 
การเงนิ 

ฝ่ายตลาด 

ฝ่ายจดัซือ้ 

ฝ่ายบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์

ฝ่ายวศิวกรรม 

ฝ่ายวางแผนผลติ 

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ระดบัเทคนิค 

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ระดบัวชิาชพี 

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ระดบัหวัหน้างาน 

เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัระดบับรหิาร 

คณะกรรมการ
สหภาพ 

หวัหน้างาน 

พนกังาน 

กรรมการจากหน่วยงานต่าง 
ๆ
ท่ีปรึกษาดา้นความปลอดภยั

ปลอดภยัภายนอก

ช่างเทคนิค 

ช่างบ ารงุรกัษา 

อาชวีเวชศาสตร ์

อาชวีสขุศาสตร ์

นกัอาชวีสขุศาสตร ์

นกักายภาพบ าบดั 

พยาบาล 

ภาพที ่2.6 โครงสรา้งหน่วยงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
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นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

การบรหิารจดัการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่ดตี้องมาจากความต้องการที่
ผูบ้รหิารระดบัสงูมวีสิยัทศัน์ และความมุง่มัน่ทีจ่ะเหน็ความส าคญัสนับสนุนงานดา้นความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัในสถานประกอบการดว้ยการก าหนดนโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ประกาศใหท้ราบทัว่กนัในสถานประกอบการ นโยบายจงึเปรยีบเสมอืนเครื่องชีน้ าก าหนดแนวทาง
ปฏบิตัใินปัจจบุนัไปสู่อนาคต นโยบายจงึเป็นเรื่องของผูบ้รหิารทีส่ามารถประสานความพยายาม
ในการท าหน้าทีใ่หส้มาชกิในองคก์ารร่วมแรงร่วมใจกนัปฏบิตัภิารกจิใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปได ้ดงันัน้ 
นโยบาย จงึหมายถงึ หลกัและวธิกีารปฏบิตัซิึง่เป็นแนวทางในการด าเนินการของผูบ้รหิารใชใ้น
การตดัสนิใจเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานทีก่ าหนดไวเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและบรรลุเป้าหมายนัน้ๆ  
 ความส าคญัของนโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 โดยทัว่ไปแล้วองค์การต่างๆ ย่อมมเีครื่องมอืทางการบรหิารจดัการส าหรบัให้ผูบ้รหิาร
ไดใ้ชใ้นการปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนา
มยัในสถานประกอบการจงึมคีวามส าคญัที่จะท าให้เป็นเครื่องบ่งชี้ทศิทางการบรหิารงาน จงึมี
ความส าคญั ดงันี้ 
 1. เป็นเครื่องยนืยนัเจตนารมณ์ของนายจา้งทีใ่หค้วามส าคญัของงานดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามัย และบ่งบอกถึงภารกิจที่ต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยั ส่งผลพนักงานและฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งสามารถลงมอืปฏบิตัติามแนวทางที่วางไว้และเกดิ
ผลดต่ีอองคก์าร 
 2. ช่วยให้เหน็ภาพพจน์ในการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่เป็น
เอกลกัษณ์หรอืมคีวามเด่นชดัของสถานประกอบการ เป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวขอ้งปฏบิตัติามที่
ก าหนดไว ้

 3. ท าให้พนักงานทุกคนทุกระดบัใหค้วามส าคญักบังานดา้นความปลอดภยั และอาชวี-

อนามยั และทราบถงึภาระหน้าทีอ่นัส าคญัทีต่้องปฏบิตัติาม ซึง่เป็นแรงจงูใจในการใหค้วามร่วมมอื
ส าคญัยิง่ในการบรหิารงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 4. แสดงออกถงึความห่วงใยของนายจา้งทีม่ต่ีอความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของ
พนักงาน เป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนักงานฝ่ายจดัการ และเกดิความรกัสามคัคี
และความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 

 5. ช่วยให้ผูบ้รหิารได้ใหค้วามส าคญัต่อการใชดุ้ลพนิิจของผู้บรหิารและผู้ปฏบิตังิานใน
ระดบัต่างๆ ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุตามความตอ้งการ 

 6. ช่วยสรา้งชื่อเสยีงให้กบัองค์การและท าให้เป็นที่รูจ้กัของประชาชน รวมทัง้เกดิภาพ
ลกัษณะต่อผลติภณัฑห์รอืบรกิารขององคก์าร 
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 คณุลกัษณะของนโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีด่ ีมลีกัษณะดงันี้ 
 1. นโยบายทีด่จีะตอ้งมกีารก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร มขีอ้ความชดัเจน กระชบัเขา้ใจ
งา่ย สามารถถ่ายทอดไปสู่ผูป้ฏบิตัไิดโ้ดยงา่ย และมคีวามเขา้ใจตรงกนั รวมทัง้ต้องมกีารลงนาม
ก ากบัโยผูบ้รหิารระดบัสู 
 2. นโยบายต้องมกีารประกาศใหพ้นักงานทุกคน ทุกระดบัและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบโดยทัว่กนั 
และตอ้งมกีารน ามาปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

 3. นโยบายทีด่ตี้องมคีวามยดืหยุ่น และสามารถน าไปปรบัใช้ไดทุ้กสถานการณ์ นัน่คอื 
ตอ้งมกีารก าหนดนโยบายในการปฏบิตัไิวอ้ย่างกวา้งๆ เนื่องจากในแต่ละสภาพงาน ลกัษณะงาน 
เครือ่งจกัร เครือ่งมอื จะมวีธิกีารทีแ่ตกต่างกนั ต้องเลอืกการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัเพื่อใหบ้รรลุ
นโยบาย 

 4. นโยบายที่ดตี้องมาจากความต้องการของพนักงานทุกคนที่มกีารร่วมแรงร่วมกนั
เนื่องจากผูป้ฏบิตัติามนโยบายคอืพนกังานทุกคนในองคก์าร ดงันัน้ นโยบายดา้นความปลอดภยั
จงึเป็นความตอ้งการทีพ่นกังานตอ้งมสี่วนรว่ม รวมทัง้เป็นขอ้เสนอแนะมาจากลกูคา้ดว้ย  
 5. นโยบายความปลอดภยัต้องมกีารก าหนดไว้อย่างกว้าง ท าให้ง่ายต่อการน าลงไป
ปฏบิตักิบัทุกระดบั ทุกฝ่าย ครอบคลุมภารกจิทุกดา้นและสอดคลอ้ง สนบัสนุนซึง่กนัและกนั 

 6. นโยบายความปลอดภยัต้องก าหนดทุกคน ทุกระดบัมหีน้าที่รบัผดิชอบและใหค้วาม
ร่วมมอืในกจิกรรมดา้นความปลอดภยั และใหถ้อืว่าการด าเนินการตามนโยบายความปลอดภยั
เป็นส่วนหนึ่งในการปฏบิตังิานและการประเมนิผลงาน 

 7. นโยบายก าหนดมาตรการ/กจิกรรมหลกัด้านความปลอดภยัไว้ และมตีรวจตดิตาม
ประเมนิความส าเรจ็ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 

 8. ก าหนดให้ผู้บรหิารได้มกีารตดัสนิใจและรบัผดิชอบงานด้านความปลอดภยั รวมทัง้
กระตุน้ใหผู้บ้รหิารไดส้รา้งพลงัในการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปอย่างยตุธิรรมและถูกตอ้ง 

 9. การก าหนดนโยบายต้องค านึงถงึปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อน ามาพจิารณาใน
การก าหนดนโยบาย ดงัเช่น ปัจจยัภายใน ได้แก่ อตัราการเกดิอุบตัเิหตุ สถติกิารเกดิอุบัตเิหตุ 
เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ข้อก าหนดและมาตรฐานทางกฎหมาย เทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงไป เป็นตน้  
 

 

 

 

 



106 

 

 

 หลกัการก าหนดนโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 หลกัการที่ส าคญัในการก าหนดนโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยัมหีลกัการ
ส าคญัดงันี้ 

1. ค านึงถงึขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ด้านความปลอดภยัและอา- 
ชีวอนามยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพกิจการของตนให้มีความครอบคลุมทัง้หมด โดยมแีนวทาง
ตามล าดบัดงันี้  
  1.1 วเิคราะห์ความมุ่งหมาย/ข้อก าหนดของกฎหมายความปลอดภยัและอาชวี-

อนามยัทีบ่งัคบัใชต้ามกฎหมาย  

  1.2 ประเมนิภาระงานทีต่้องปฏบิตัติามกฎหมาย โดยท าการวเิคราะหง์าน ( job 

analysis)  
  1.3 พฒันาและก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของสถาน
ประกอบการใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 

  1.4 ก าหนดวัตถุประสงค์และเนื้ อหาของนโยบายความปลอดภัย  และ           
อาชวีอนามยั 

 2. ค านึงถงึการสรา้งความร่วมมอืในกจิกรรมด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของ
พนกังานทุกระดบั ซึง่มแีนวทางดงันี้ 
   2.1 วเิคราะห/์ส ารวจทศันคตแิละความรว่มมอืของพนกังานทุกระดบั    
   2.2 วเิคราะหห์าความจ าเป็นในการจดักจิกรรมความปลอดภยั 

   2.3 หาเทคนิค/วธิกีารทีใ่ชใ้นการสื่อสารขอ้ความเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั    
   2.4 ศกึษา/ค้นควา้เนื้อหาของนโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่จะท า 
ใหค้วามรว่มมอือนัดรีะหว่างฝ่ายจดัการและฝ่ายลกูจา้ง 

 3. การก าหนดนโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัต้องใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการ
ผลติและวธิกีารปฏบิตั ิซึง่มแีนวทางดงันี้ 
   3.1 รวบรวมข้อมูล/สภาพปัญหาอนัตรายของแต่ละงานในกระบวนการผลติทุก
ขัน้ตอน โดยเฉพาะทีเ่กดิปัญหาบ่อย ซ ้าๆ และไมส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยวธิกีารพืน้ฐาน 

   3.2 มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง คาดการณ์ถงึอุบตัเิหตุอนัตรายทีอ่าจเกิดจากการ
ท างาน 

   3.3 มกีารประเมนิวเิคราะห์ความเสี่ยง และคาดการณ์ถึงอันตรายจากการน า
วตัถุดบิ/การน าเครือ่งมอืเทคโนโลยแีบบใหมม่าใช ้

   3.4 หาวธิกีาร/ทราบถึงวธิกีารป้องกนัควบคุมอุบตัิเหตุและอันตรายที่อาจจะ
เกดิขึน้จากการท างาน  
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   3.5 พจิารณาก าหนดถงึขอ้ความของนโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
เกี่ยวกับมาตรการ/เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นใน
สถานทีท่ างาน  

 4. มกีารก าหนดขอ้ตกลงดา้นความปลอดภยัให้กบัผูร้บัเหมาต้องปฏบิตั ิซึ่งเงื่อนไขใน
นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่ก าหนดให้ผู้รบัเหมาช่วงที่เกี่ยวข้องมหีน้าที่ความ
รบัผดิชอบในการดแูลความปลอดภยัของลกูจา้ง  
 5. ค านึงถงึการลูกคา้สมัพนัธ์/ความพงึพอใจของลูกค้าต่อความปลอดภยัของผลผลติที่
ผู้บรหิารได้ก าหนดนโยบาย ถึงการยอมรบั ความคดิเห็นและข้อเรยีกรอ้งด้านความปลอดภยั
ของลกูคา้ 

 6. ต้องสรา้งความพงึพอใจต่อความคาดหวงัในกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
(ผูถ้อืหุน้ พนกังานลกูจา้งหรอื ตวัแทน ลกูคา้หรอืสงัคมโดยรวม) 
 7. มกีารก าหนดจุดยนืด้านความปลอดภยัในตลาดการค้า เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอ
สงัคม หรอืความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) เช่น การเป็นผูน้ าดา้นความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 
โรงงานสขีาว และ Green Factory เพื่อใหลู้กคา้เชื่อมัน่ศรทัธาในสนิคา้และบรหิารทีม่คีุณภาพ
ควบคุมไปกบัความปลอดภยั 

 การก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการนัน้  
สามารถน าหลักการก าหนดนโยบายที่ดี โดยน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมตาม
ประเภทของกจิการ ลกัษณะงาน ขนาด โครงสร้างองค์การ และลกัษณะของอนัตรายของสถาน
ประกอบการ เพื่อให้การก าหนดนโยบายมคีวามเหมาะสม ชดัเจน สามารถน าลงไปสู่การปฏบิตัใิห้
บรรลุเป้าหมายงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเกดิประสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์าร 

 อย่างไรกต็าม หน่วยงานต่างๆ มลีกัษณะการประกอบกจิการทีแ่ตกต่างกนักย็่อมมลีกัษณะ
นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีแ่ตกต่างกนั สิง่ที่เหมอืนกนั คอืหลกัการในการก าหนด 
จงึขอยกตวัอย่างนโยบายของบรษิทัทีม่กีารก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
นโยบายของหน่วยงานต่างๆ ดงันี้  
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(ตวัอย่าง นโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยั) 
เร่ือง   นโยบายความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

……………………………………… 

 

ดว้ยบรษิทั วงศ์อารรีกัมติรกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัพนักงาน มคีวาม
ห่วงใยต่อชวีติและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดงันัน้ จงึเห็นสมควรให้มกีารด าเนินงานด้าน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานควบคู่ไปกบัการปฏบิตัิหน้าที่
ประจ าของพนกังาน จงึไดก้ าหนดนโยบายไวด้งันี้ 

1. บรษิทัฯ ถอืว่าความปลอดภยัในการท างาน เป็นหน้าทีข่องพนักงานทุกคน ทุกระดบั
ทีจ่ะรว่มมอืปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัทัง้ของตนเอง และผูอ้ื่น 

2. บรษิทัฯ จะส่งเสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม และวธิกีารปฏบิตังิาน
ทีป่ลอดภยั ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม รวมถงึการรกัษาไวซ้ึ่งคุณภาพ 
อนามยัทีด่ขีองพนกังานทุกคน 

3. บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายให้มคีณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหส้อดคลอ้งตามหน้าทีข่องกฎหมายความปลอดภยัฯ 

4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกคน ต้องมหีน้าที่ดูแลและรบัผดิชอบ ในเรื่องความปลอดภยัในการ
ท างานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบแห่งความปลอดภยัทีก่ าหนดขึน้โดย
เครง่ครดั 

5. บรษิทัฯ จะส่งเสรมิ และสนบัสนุน การด าเนินกจิกรรมแห่งความปลอดภยั 

6. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายความ 

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

     ประกาศ ณ วนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 

 

                                               

     …………………………. 
       (นายวจิกัษ์   สริสิงิห)์ 

          ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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(ตวัอย่างนโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยั) 
นโยบายด้านคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม  

(Quality Security Safety Health and Environment Policy) 

  

ปตท. ก าหนดนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
กลุ่ม ปตท. (PTT Group QSHE Policy) เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่ขององคก์รและเป็นกรอบใน
การบรหิารจดัการดา้น QSHE ใหผู้บ้รหิาร และพนักงานในองคก์ร ตลอดจนบรษิทัในกลุ่ม ปตท. 
น าไปปฏบิตั ิโดยถ่ายทอดไปสู่การปฏบิตั ิดว้ยการก าหนดเป็นเป้าหมาย แผนกลยุทธ/์โปรแกรม 
แผนการด าเนินงาน รวมทัง้ตวัชี้วดัตามแผนงาน จากส่วนกลางไปยงักลุ่มธุรกิจ หน่วยธุรกิจ 
สายงานจนถึงพื้นที่ปฏบิตัิการ ตามล าดบั โดยผู้บรหิารสูงสุดของแต่ละบรษิัทในกลุ่ม ปตท.  
ได้ลงนามร่วมกบัประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. น าไปใช้เป็นกรอบ
ของการบรหิารจดัการด้าน QSHE ก าหนดแผนด าเนินงาน ตลอดจนตวัชี้วดัต่างๆ รวมทัง้การ
ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย แผนกลยุทธ์/โปรแกรม และแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อประเมนิความสอดคล้องกบันโยบายทัง้ของ ปตท. และบรษิัทในกลุ่ม ปตท.  
ทุกไตรมาส รวมทัง้ในการตรวจประเมนิ (Audit) โดยส่วนกลางตามวาระทีก่ าหนด 

 ปตท. ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามยั  
และสิง่แวดล้อม (SSHE) ซึ่งตอบสนองและสอดคล้องกบักลยุทธ์ขององค์การ โดยประกอบด้วย
วตัถุประสงคร์ะยะยาวทีช่ดัเจน 3 มมุมอง ไดแ้ก่ 

1. Socio มุ่งลดความสูญเสยีด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัที่มต่ีอพนักงาน 
ผูร้บัเหมา และกระบวนการผลติ 

2. Eco ลดรอยเทา้นิเวศตลอดวงจรชวีติผลติภณัฑ ์

3. Efficient การพฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานใหต้ดิอนัดบัชัน้น าของโลก 

โดยการด าเนินงานตามกลยุทธ์จะเน้นหนักที่การเสริมสร้างวฒันธรรมด้าน QSHE  

และระบบการจดัการดา้น SSHE เป็นเครื่องมอืส าคญัในการปรบัปรุงประสทิธผิลและประสทิธภิาพ
การด าเนินงาน พรอ้มทัง้ รเิริม่และประยุกต์นวตักรรมตลอดจนด าเนินการโครงการ เพื่อพฒันา
กระบวนการและผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด ลดความสูญเสยีและผลกระทบ
ในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการเชื่อมโยงนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย          
อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมกลุ่ม ปตท. เข้ากบันโยบาย มาตรฐานการจดัการและระเบยีบ
ปฏบิตั ิตลอดจนขัน้ตอนด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกจิและแต่ละบรษิทั กรอบของมาตรฐาน
การจดัการถูกพฒันาขึน้ตามหลกัการ Plan-Do-Check-Act เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งมพีื้นฐานมาจากมาตรฐานการจดัการสากล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลกั ซึ่งเนื้อหา
สาระส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบสรปุไดด้งันี้ 



110 

 

 

 1. นโยบายและความเป็นผู้น า: การก าหนด การสื่อสาร และการแสดงออกถึงความ
มุ่งมัน่ของฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจนในการสร้างวฒันธรรมขององค์กรในการบรหิารงานด้าน 
SSHE ตลอดจนกล่าวถงึการทบทวนประสทิธผิลการด าเนินงานดา้น SSHE  
 2. การวางแผน: การประเมนิความเสีย่ง การเขา้ถงึกฎหมาย รวมถงึการตรวจประเมนิ
ดา้น SSHE ส าหรบัการควบรวม และเขา้ถอืครองสนิทรพัยแ์ละโครงการใหม่ ตลอดจนการจดัการ
ดา้น SSHE ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์

3. วศิวกรรม การด าเนินงาน และการบ ารุงรกัษา: การบรหิารความเสี่ยงด้าน SSHE 

ในช่วงการออกแบบ การก่อสรา้ง การทดสอบ การปฏบิตังิาน ทัง้ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงาน
หรอืผู้รบัเหมา และผู้รบัจา้ง การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม รวมถงึการ
เตรยีมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบด้าน SSHE  

ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงด้านการระบายมลภาวะออกจากพื้นที่ การระบายน ้าเสยี และการ
จดัการของเสยีเป็น 

 4. การตดิตามและปรบัปรงุประสทิธผิลการด าเนินงาน: การตรวจสอบและตรวจประเมนิ
ประสทิธผิลการด าเนินงานดา้น SSHE และการแก้ไขและป้องกนั เพื่อจดัการสภาพทีไ่ม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนด ตลอดจนการน าการเรยีนรูท้ีผ่่านมา และแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิไปขยายผลต่อไป 
รวมถงึการก าหนดเป้าหมายและแผนงานการปรบัปรงุดา้น SSHE อยา่งอยา่งต่อเนื่อง 

 5. ทรัพยากรและโครงสร้างการบริหาร: การก าหนดบทบาท หน้าที่ และความ
รบัผิดชอบตลอดจนความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้การบรหิารงานด้าน 
SSHE เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 6. วฒันธรรม การสื่อสาร และขอ้มูล : การสรา้งการมสี่วนร่วม พฤตกิรรม และวฒันธรรม
ดา้น SSHE อย่างต่อเนื่อง รวมถงึการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกใหก้บัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที่
สนใจ ตลอดจนการจดัการและควบคุมเอกสารการด าเนินงานดา้น SSHE ซึง่ขอ้ก าหนดทัง้หมด
เหล่านี้ไดร้บัการพฒันาโดยยดึหลกัการของมาตรฐานสากลที่กล่าวไวข้า้งต้น ระบบการจดัการที่
มอียูใ่นปัจจบุนั แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิทีใ่ชใ้นบรษิทัขา้มชาตดิา้นอุตสาหกรรมพลงังาน และกรอบ
การด าเนินงานตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award: TQA) ซึง่ปรบัให้
เขา้กบัการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 8  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

                              

     …………………………. 
       (.............................) 

        ประธานกรรมการฝ่ายบรหิาร 

 



111 

 

 

(ตวัอย่าง นโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยั) 
เร่ือง   นโยบายความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

……………………………………… 

 

ดว้ยบรษิทั วงศ์อารรีกัมติรกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัพนักงาน มคีวาม
ห่วงใยต่อชวีติและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดงันัน้ จงึเห็นสมควรให้มกีารด าเนินงานด้าน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานควบคู่ไปกบัการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ า
ของพนกังาน จงึไดก้ าหนดนโยบายไวด้งันี้ 

1. บรษิทัฯ ถอืว่าความปลอดภยัในการท างาน เป็นหน้าทีข่องพนักงานทุกคน ทุกระดบั
ทีจ่ะรว่มมอืปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัทัง้ของตนเอง และผูอ้ื่น 

2. บรษิทัฯ จะส่งเสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม และวธิกีารปฏบิตังิาน
ทีป่ลอดภยั ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม รวมถงึการรกัษาไวซ้ึง่คุณภาพ 
อนามยัทีด่ขีองพนกังานทุกคน 

3. บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายใหม้คีณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ 
แวดลอ้มในการท างาน ใหส้อดคลอ้งตามหน้าทีข่องกฎหมายความปลอดภยัฯ 

4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกคน ตอ้งมหีน้าทีด่แูลและรบัผดิชอบ ในเรือ่งความปลอดภยัในการ 

ท างานของผู้ใต้บงัคบับญัชา  ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบแห่งความปลอดภยัที่ก าหนดขึ้นโดย
เครง่ครดั 

5. บรษิทัฯ จะส่งเสรมิ และสนบัสนุน การด าเนินกจิกรรมแห่งความปลอดภยั 

6. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายความ 

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

     ประกาศ  ณ  วนัที ่18 ตุลาคม  พ.ศ. 2549 

                        

     …………………………. 
       (นายวนิยั  ตรงใจด)ี 

          ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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(ตวัอย่าง นโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยั) 
เร่ือง   นโยบายความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

................................................ 
 

ความปลอดภยัในการท างานจะเกดิขึน้ ต้องไดร้บัความร่วมมอืร่วมใจ ตามหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของทุกคนในองคก์ร นบัตัง้แต่ คณะผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทุกระดบั 
และเพื่อใหก้ารบรหิารงานความปลอดภยั มกีารด าเนินงานไปดว้ยความ สะดวกราบรื่น บรษิทั 
จงึก าหนดนโยบายไวด้งัต่อไปนี้ 

1. บรษิทัฯจะส่งเสรมิใหพ้นกังาน ท างานดว้ยความปลอดภยัโดยความปลอดภยัในการ 

ท างานเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบอนัดบัแรกของพนกังานทุกคนในการปฏบิตังิาน 

2. บรษิัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าของบรษิัทฯ ดงันัน้ความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงาน จงึถอืเป็นนโยบายส าคญั
ของบรษิทัฯ 

3. บรษิทัฯ จะส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารพฒันาและปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และวธิกีารปฏิบตัิงานที่ปลอดภยัเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน โดยจดัหา
เครื่องมอือุปกรณ์ ความปลอดภยัให้เพยีงพอกบัสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึง
อนัตรายต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึน้ในขณะท างาน ตลอดจนแนะน าชีแ้จงใหท้ราบถงึสาเหตุ และวธิกีาร
ป้องกนั 

4. บรษิทัฯ จะยกระดบัและพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในบรษิทัฯ สถานทีท่ างาน ความ
สะอาดโดยรอบบรเิวณบรษิทัฯ อยู่เสมอเพื่อใหม้คีวามปลอดภยัมสีภาพแวดลอ้มทีด่ถีูกสุขลกัษณะ 
อนัน ามาซึง่คุณภาพชวีติการท างานและสุขภาพทีด่ ีโดยทัว่กนัของพนกังาน 

5. บรษิัทฯ ส่งเสรมิ สนับสนุนให้มกีิจกรรมความปลอดภยัต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้น
จติส านึกของพนกังาน เช่น การอบรม จงูใจ ประชาสมัพนัธ ์การแข่งขนัดา้นความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยั 

 6.ปลอดภยั พนักงานทุกคนจะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบว่าดว้ยความปลอดภยั อาชวี-

อนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน อย่างเคร่งครดั หากมกีารฝ่าฝืนหรอืละเลยอาจถูก
พจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

7. พนักงานทุกคนจะต้องปฏบิตั ิ5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สรา้งนิสยั) ใน
สถานทีท่ างานอยา่งเครง่ครดัเพื่อป้องกนั อุบตัเิหตุ และโรคเนื่องจากการท างาน  

8. บรษิทัฯ จะสนับสนุนนโยบายการด าเนินกจิกรรมการคน้หาและการประเมนิอนัตราย 
(Completely Check Completely Find Out) อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายอุบตัเิหตุเป็น
ศูนยท์ัง้ในงานและนอกงาน  
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9. บรษิทัฯ จะทบทวนและประเมนิระบบการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัเป็นระยะๆ 
เพื่อน ามาวางแผนในการปรบัปรงุ อยา่งต่อเนื่อง  

10. บรษิทัฯ ก าหนดเป็นนโยบาย ใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคนต้องกระท าตนใหเ้ป็นแบบอย่าง
ทีด่ ีและมหีน้าทีดู่แลรบัผดิชอบ ในเรื่องความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานของผู้ใต้บังคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัที่บรษิัทได้ก าหนดโดยถือปฏบิตัิอย่าง
เคร่งครดั นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ได้รบัการ
อนุมตัเิมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2557 หน้า 4 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2557 

 11. บรษิทัฯ ก าหนดเป็นนโยบาย ให้พนักงานทุกคนต้องมหีน้าที่ รบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิานใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน โดยปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ทีบ่รษิทัฯ ได้ก าหนด และถอืปฏบิตัิ
อยา่งเครง่ครดั  

12. บรษิทัฯ ถอืว่าพนกังานทุกคนมสี่วนร่วมในการป้องกนัอุบตัเิหตุ และรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัฯ ยนิดรีบัขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ต่างๆ ของพนักงาน โดยจะน าไปพจิารณา ตลอดจน
ปรบัปรงุแกไ้ขจดุบกพรอ่งต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่พนักงานมาก
ทีสุ่ด 

 

 

     ประกาศ  ณ  วนัที ่18 ตุลาคม  พ.ศ. 2557  
 

                                               

     …………………………. 
       (...............................) 

          ประธานกรรมการบรหิาร 
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แผนงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

การวางแผนงาน หมายถงึ กระบวนการในเตรยีมการไวล้่วงหน้า ซึง่เป็นหลกัการในการ
บรหิาร โดยการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธิกีาร และทรพัยากรทีจ่ะใชใ้นการด าเนินงาน
ในอนาคต นับว่าเป็นตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับคิด วิเคราะห์ ว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์หากมองในแง่สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป การวางแผนเป็นกระบวนการในการ
เผชญิกบัความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าขึน้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่ก าหนดไว้ 
การวางแผนงาน จะเกี่ยวขอ้งกนั 2 อย่าง คอื จุดหมายปลายทางกบัวธิกีาร จุดหมาย
ปลายทางก็คอืจะท าอะไร วธิกีารกค็อืจะท าอยา่งไร 

 การบรหิารจดัการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัให้บรรลุผลที่ได้ตัง้ไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพ การวางแผนงาน จงึเป็นขอ้ความที่ก าหนดขึน้มาล่วงหน้า ว่าจะท าอะไร อย่างไร 
ท าเมื่อไหร่ ใครเป็นผูท้ า จะใชท้รพัยากรต่างๆ จ านวนเท่าไหร่ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนด จะเหน็ได้ว่าการวางแผนเป็นการเชื่อมโยงจากปัจจุบนัที่เป็นอยู่ไปสู่จุดมุ่งหมายในอนาคต 
จงึเป็นกระบวนการในการคดิ วเิคราะห ์เพื่อใหท้ราบถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัพจิารณา
ถงึวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ทัง้นี้จะต้องมกีารคดิพจิารณาถงึรายละเอยีดของสิง่ทีต่้องท า
พรอ้มกบัการระบุผลส าเรจ็ต่างๆ ทีต่อ้งการ ซึง่จะน าไปสู่วตัถุประสงคต์ามทีไ่ดต้ัง้ไว ้

 คณุลกัษณะของแผนงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

  ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของงานด้านปลอดภยัและอาชอีนามยั ที่ได้รบัทราบมา
จากนโยบายขององค์การแล้ว จงึน ามาจดัท าแผนงานเป็นรายปี โดยการจดัท าแผนงานความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัให้สอดคล้องกบันโยบายขององค์การ ดงันัน้ กระบวนการของการ
วางแผนงานเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัในระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั โดยมี
ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั และกฎหมาย ขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
มาพจิารณา เตรยีมการวางแผนงาน โดยครอบคลุมการก าหนดแผนงาน และวตัถุประสงคด์า้น
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั การวางแผนปฏบิตักิาร ให้เกดิความชดัเจนเป็นรูปธรรมน าไป
ปฏบิตัจิรงิได้ โดยทุกฝ่ายสามารถเขา้ใจได้ง่าย สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัที่เป็นจรงิ 
และสามารถน าไปด าเนินการไดทุ้กหน่วยงาน เช่น หน่วยงานทีม่กีารผลติ ในส่วนเน้ือหาของแผน 
กไ็ม่จ าเป็นต้องมรีายละเอยีดทียุ่่งยากซบัซอ้นมากนัก ให้ง่ายต่อการน าไปใช้หรอืปฏบิตัไิด้ดว้ย
พนกังานทุกระดบั  
        สรุปได้ว ่า การวางแผนงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่ดจีะต้องเป็น
กระบวนการมองภาพการด าเนินงานขององคก์ารทัง้หมด ควรระบุประเดน็ส าคญัๆ ดงันี้ 

1. จะท าอะไร (What to do) จะต้องทราบว่างานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ก าหนดว่าจะต้องท าอะไรบา้ง ควรจะต้องชดัเจน มเีป้าหมาย โดยระบุโครงการ / กจิกรรมแต่ละ
กจิกรรม และมเีป้าหมายใหช้ดัเจน เป็นไปไดต้ามสภาพการณ์ทีเ่ป็นจรงิ    
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2. จะท าที่ไหน (Where to do) ก าหนดเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานที่ต้องท า ได้แก่ 
หน่วยงานใดทีม่คีวามส าคญั จ าเป็นก่อน เมือ่ทราบกใ็หร้บีด าเนินงานตามแผนงาน 

3. จะท าเมื่อไหร่ (When to do) งานนัน้จะเริม่ต้นเมื่อไรและสิน้สุดเมื่อไร เพื่อทราบ
ก าหนดเวลาต่างๆ  

4. จะท าโดยใคร (Who to do) มกีารมอบหมายใหใ้ครเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินงาน
จงึจะสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการได ้ 

5. ท าไมจงึต้องท าและท าไมจงึต้องเลอืกท าวธินีี้ (Why to do) เพื่อใหท้ราบจุดมุ่งหมาย
ของกจิกรรม 

6. จะท าอย่างไร (How to do) มวีธิกีารขัน้ตอนอย่างไร โดยระบุวธิกีารด าเนินงาน การ
ประเมนิความเสีย่ง การปฏบิตักิารควบคุมความเสีย่ง การตรวจสอบตดิตาม และการวดัผลการ
ปฏบิตักิาร และการประเมนิผล เป็นตน้  

 7. ตอ้งการใชท้รพัยากรอะไรบา้ง (How to Resources) ต้องใชท้รพัยากรอะไรบา้งและ
วตัถุดบิจะไดม้าอยา่งไร 

8. Expected Output ผลทีอ่งคก์ารคาดหวงัว่าจะไดร้บั โดยทีเ่กดิผลคุม้ค่าอย่างไร เช่น 
อุบตัเิหตุลดลง ค่ารกัษาพยาบาลทีอ่งคก์ารต้องจ่ายลดลง พนักงานมคีวามพงึพอใจในการท างาน 
เป็นตน้ 

9. Evaluation การวดัและประเมนิผลขององคก์ารท าดว้ยวธิกีารใด โดยมกีารวดัความส าเรจ็
ของแผน เช่น วดัดว้ย PDCA เพื่อการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เมื่อด าเนินการโครงการเสรจ็สิน้
แลว้มผีลงานตามเป้าหมาย 

 หลกัการก าหนดแผนงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

การวางแผนงานเพื่อใหไ้ดแ้ผนงานนัน้ เป็นหน้าทีท่ีส่ าคญัทีผู่บ้รหิารต้องปฏบิตัเิป็นสิง่แรก
เพราะแผนงานจะเป็นกรอบก าหนดทศิทางการท างานร่วมกนั บุคลากรในองคก์ารจะรูเ้ป้าหมาย
ของงานว่าจะต้องท างานอะไร ช่วงเวลาใด ท าอย่างไร มขี ัน้ตอนกระบวนการอย่างไร และใคร
เป็นผูร้บัผดิชอบ การท างานทีม่แีผนงานจะท าใหล้ดความขดัแยง้ในหน่วยงาน ลดความซ ้าซอ้น
ของงานช่วยลดความเสีย่งในการท างาน บุคลากรหรอืพนักงานสามารถท างานได้อย่างมรีะบบ 
ผูบ้รหิารจงึตอ้งมบีทบาทในการบรหิารการวางแผนงาน ดงันี้ 

หลกัการก าหนดแผนงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่มปีระสทิธภิาพ มหีลกัการ 
ดงันี้ 

1. ผูบ้รหิารระดบัสูงต้องใหค้วามส าคญักบัแผนงาน และใหพ้นักงานทุกระดบัมสี่วนร่วม
ในการก าหนดแผน  
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2. ต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจน เพื่อให้พนักงานขององค์การทราบถงึสิง่ที่
ตอ้งท า และใชส้ าหรบัมอบหมายความรบัผดิชอบทีจ่ะช่วยกนัท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ตามที่
ก าหนด 

3. ฝ่ายบรหิารความปลอดภยัและอาชวีอนามยัมกีารจดัโครงสรา้ง และแบ่งงานหรอืการ
กระจายความรบัผดิชอบตามแผนงานอยา่งเหมาะสม 

4. ต้องระบุรายละเอยีดของแผนงานใหช้ดัเจน เช่น วธิกีารคน้หาความเสี่ยง หรอือนัตราย
ในการท างาน การประเมนิ และการควบคุมอันตรายจากสภาพการท างาน รวมทั ้งก าหนด
จดุมุง่หมายใหช้ดัเจนเขา้ใจง่าย สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหบุ้คคลในฝ่ายต่างๆ ขององคก์ารเขา้ใจ
และใชเ้ป็นแนวทางในการท างานเป็นไปในทางทศิเดยีวกนั 

5. มกีารคดัสรรบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการรบัผดิชอบแผนงาน
เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอื และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

6. จดัใหม้กีารประชุมหารอืซกัซอ้มการปฏบิตังิานตามแผนที่ก าหนด เพื่อเป็นระบบไม่
เกดิความซ ้าซ้อน หรอืปัญหาการไม่ให้ความร่วมมอืหรอืความเหน็ไม่ตรงกนัอนัจะน ามาซึ่ง
ความต่อตา้นและขดัแยง้กนัตาม 

7. ต้องมกีารจดัท าทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้องค์การปรบัเขา้สู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

8. ก าหนดใหห้วัหน้าแต่ละระดบัมหีน้าที่ในการตดิตามดูแลการปฏบิตัติามเป็นระยะๆ 
และมกีารรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาอย่างสม ่าเสมอ 

9. จดัใหม้กีารอบรมส าหรบัผู้ปฏบิตังิานตามแผน ใหม้คีวามเขา้ใจในขัน้ตอนก่อนลงมอื
ปฏบิตังิาน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามถูกตอ้งไมเ่สยีเวลา เสยีทรพัยากร 

10. ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมหีน้าทีใ่หก้ารสนบัสนุนอย่างเหมาะสม 

11. พยายามให้ทุกฝ่ายเขา้มามสี่วนร่วมในการวางแผนให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้ เพื่อ
คน้หาทางเลอืกทีจ่ะก่อใหเ้กดิแผนงานทีด่ ีทีจ่ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยใชต้้นทุนต ่าแต่ได้
ผลลพัธส์งู 

12. พจิารณาตรวจสอบปัญหาทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัติามแผน เพื่อน ามาหาทาง
แกไ้ข 

13. ต้องมกีารประสานแผนงานทีด่รีะหว่างแผนกและระดบัหน่วยงานย่อยขององคก์าร
ระดบับุคคลในการปฏบิตัติามแผน ซึง่จะช่วยลดความซ ้าซอ้น ความขดัแยง้ลงขอองการปฏบิตังิาน 

14. รบัรูถ้งึขอ้จ ากดัและความไม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการหา
ทางเลอืกทีจ่ะใชเ้ป็นแผนส ารองทีจ่ะน าเอามาใชไ้ดเ้มือ่จ าเป็น 

15. ก าหนดมาตรการทีจ่ะใชว้ดัและตดิตามผลการปฏบิตังิานตามแผน โดยใชเ้ครื่องมอื
วดัผลทีม่คีวามชดัเจน เชื่อถอืได ้แมน่ย า ในเชงิปรมิาณทีว่ดัเป็นจ านวนตวัเลขได ้

16. ตอ้งวางแผนใหม้คีวามยดืหยุน่ เปลีย่นแปลงและปรบัไดต้ามสถานการณ์ 
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กระบวนการบริหารจดัการแผนงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

การบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัอาจใชแ้นวทางในการบรหิาร
ทีเ่ป็นขัน้ตอนในกระบวนการวางแผนงานตัง้แต่เริม่จนสิน้สุด ว่าจะต้องท าอะไร ท าอย่างไร ท าแลว้
จะเริม่ลงมอืท าวนัเวลาใด และสิ้นสุดเมื่อไหร่ จะให้ใครเป็นผู้รบัผดิชอบ และต้องใช้ทรพัยากร
จ านวนเท่าไหร่ กระบวนการวางแผนงานความด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัจงึต้องมี
แนวทางการบรหิารงานอย่างเป็นระบบ (systematic) โดยอาศยัวงจร PDCA ซึ่งเป็นแนวทาง 
การด าเนินใหม้ปีระสทิธภิาพ ใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง W. Edwards Deming ได้
น ามาเผยแพร่ เป็นเครื่องมอืส าหรบัการปรบัปรุงกระบวนการ หรอืเรยีกว่า Deming Cycle เป็น
วงจรการบรหิารงานคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ P (Plan) คอื ขัน้การวางแผน D 

(Do) คอื ขัน้การปฏบิตัติามแผน C (Check) คอื ขัน้ตอนการตรวจสอบผลการปฏบิตังิานเป็นไป
ตามแผน และ A (Action) คอื ขัน้แก้ไข ปรบัปรุง เพื่อการปรบัปรุง ด าเนินการอย่างเหมาะสม หรอื
การจดัท ามาตรฐานใหม่ ซึง่ถอืว่าเป็นพืน้ฐานการยกระดบัคุณภาพ ใหเ้กดิการพัฒนาใหด้ยีิง่ขึน้
อยา่งเป็นระบบวฎัจกัร  

อธบิายโดยมรีายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
1. ขัน้การวางแผน การวางแผนงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั มแีนวทางในการ

วางแผนงานดงันี้ 
 1.1 ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามยัขององค์การอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนก าหนด
วตัถุประสงค์ที่จะปรบัปรุงแผนการปฏิบตัิงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทัง้น า
ข้อมูลตัง้แต่อดีตและปัจจุบนัมาพิจารณาร่วมกนัเพื่อสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต โดยจะต้องมกีารพิจารณาล าดบัความส าคญัเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงภยั และความ
สญูเสยี  

 1.2 การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ควรมลีกัษณะดงันี้ 
  1.2.1 มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร 

  1.2.2 มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมาย และมาตรฐาน 

  1.2.3 สามารถวดัถงึความส าเรจ็ของวตัถุประสงคแ์ละประสทิธภิาพของแผนได้ 
  1.2.4 สามารถปฏบิตัไิด้จรงิ และได้รบัความร่วมมอืจากพนักงานทุกส่วนงาน 

และทุกระดบัในองคก์าร 

  1.2.5 มีการจดัท าแผนงานและก าหนดเป้าหมายของแผนอย่างละเอียด  
เพื่อตรวจสอบว่าแผนงานไดน้ าไปใชค้รบถว้นหรอืไม ่ 

  1.2.6 มกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน มกีารแบ่งหน้าทีใ่หเ้หมาะสมเพื่อ
ประสทิธภิาพและความรว่มมอืกนั 
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  1.2.7 มคีวามเหมาะสมทนัสมยั กบัเวลา และโอกาส และไมข่ดัต่อหลกักฎหมาย
บา้นเมอืง 

  1.2.8 เมื่อน าแผนไปใช้มกีารก าหนดวธิกีารใช้ปฏบิตัแิละระยะเวลาด าเนินการ
ใหเ้หมาะสม 

  1.2.9 ก าหนดและเตรียมการปัจจยัต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ  
เช่น คน เครือ่งมอื วสัดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ฯลฯ เพื่อประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 

  1.2.10 วัดผลและท าการทบทวนความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนงาน และ
ประสทิธภิาพของแผนงาน 

2. ขัน้การปฏิบติัตามแผน ขัน้ตอนนี้เป็นการน าแผนทีไ่ดก้ าหนดไวน้ าลงมาสู่การปฏบิตั ิ
หรอืเป็นปฏบิตัจิรงิใหป้ระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ประกอบดว้ย กจิกรรมทีส่ าคญัการเตรยีมการก่อน
ด าเนินงาน กี่ลงมอืปฏิบตัิตามแผน การตดิตามงาน และการแก้ไขปัญหาการท างานที่เกิดขึ้น 
รวมทัง้การปรบัปรงุพฒันาใหด้ขีึน้  

ดงันัน้ ในขัน้ตอนนี้ผู้บรหิารจะมบีทบาทในการก ากับควบคุมแผนงานความปลอดภยั 
โดยมกีารมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลได้ด าเนินการ จดัสรรทรพัยากรอะไรบ้าง ทมีงานที่เป็น
หวัหน้าทมีคอยประสานงานใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่หน้าทีใ่นการดูแล
ในการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ เป็นหน้าที่หลกัและ
ส าคญัของผูบ้รหิาร เพื่อใหง้านมคีวามส าเรจ็ลุล่วงลงได ้ 

3. ขัน้ตอนการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน เป็นการด าเนินการตรวจตดิตามความ 
กา้วหน้าของแผนทีไ่ดล้งมอืปฏบิตัเิป็นระยะๆ ตามก าหนด อาจจะมกีารตรวจสอบทุกๆ 3 เดอืน 
เพื่อเป็นการทราบการด าเนินงานมปัีญหาอย่างไรบ้าง ผลการด าเนินงานตรงตามวตัถุประสงค์
หรอืไม่ ปัญหาหรอืจุดอ่อนที่พบในการด าเนินการ และขอ้ดขีองการด าเนินงาน หากไม่เป็นไป
ตามแผนตอ้งปรบัเปลีย่น ดงันัน้ ผูป้ระสานงานจะเป็นผูใ้หข้อ้มลู เพื่อใหง้านดา้นความปลอดภยั
เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้ซึง่สามารถวดัไดใ้นสิง่ 

 3.1 ปรมิาณงานทีส่ามารถท าไดห้รอืผลงานทีเ่กดิขึน้ 

 3.2 คุณภาพของงานเป็นไปตามทีก่ าหนดในแผน 

 3.3 เวลาทีใ่ชส้ าหรบัการท างานเป็นไปตามแผนงานทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
 3.4 ค่าใชจ้า่ยเป็นไปตามแผนงาน 

 3.5 ความพงึพอใจของทมีงานทีม่ต่ีอการด าเนินงาน 

4. ขัน้แก้ไข ปรบัปรงุ เมื่อไดม้กีารตรวจสอบและตดิตามประเมนิผลแผนงานแลว้ หาก
พบว่าไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ หรอืมคีวามคาดเคลื่อน จะต้องมกีารด าเนินการหามาตรการ
ในการแก้ไข ปรบัปรุง หรอืจดัท ามาตรฐานใหม่ ซึง่ถอืว่าเป็นพื้นฐานของการยกระดบัคุณภาพ 
ซึง่นบัว่าเป็นการน าผลการประเมนิมาพฒันาแผนงานใหม้กีารพฒันาใหด้ขีึน้เรื่อยๆ อย่างไรกต็าม 
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องคก์ารต่างๆ ยอ่มมกีารพจิารณาปรบัปรงุแผนงาน ทีไ่ดม้กีารวเิคราะหแ์ลว้นัน้อาจจะต้องค านึงถงึ
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปรบัปรงุ แกไ้ขมากระทบต่อแผนงานทีก่ าหนดไวเ้สมอ ซึง่อาจต้องมกีารแก้ไข
มาตรฐาน วตัถุประสงค ์หรอืวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัและควบคุมใหม่ 

ซึง่ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อแผนงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ไดแ้ก่  
 4.1 ปัจจยัภายนอก ซึง่เป็นปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมโดยองคก์ารได ้แต่ผูบ้รหิารที่

ต้องก ากบัดูแลแผนงานดา้นความปลอดภยัจ าเป็นต้องน ามาประกอบในการพฒันาและปรบัปรุง
แผนใหด้ขีึน้ ไดแ้ก่  

      4.1.1 กฎหมายหรอืการก าหนดมาตรฐานใหม่ ทีต่้องใหจ้ดัท าเพื่อใหเ้ป็นสากลหรอื
ตามทนัโลกของการเปลีย่นแปลงในการดุแลพฒันางานดา้นความปลอดภยั ซึง่ต้องมผีลกระทบ
ระหว่างจดัท าแผนแน่นอน  

      4.1.2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ที่น าใช้เกี่ยวกบัมาตรฐานความ
ปลอดภยัในการท างาน เช่น เครื่องจกัรทีม่รีะบบทนัสมยั อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในการท างาน
ส่วนบุคคล เป็นตน้  

     4.1.3 การพฒันาทางด้านวชิาการใหม่ๆ เกี่ยวกบัความปลอดภยัที่การด าเนินการ
ตามแผนท าอยู ่ซึง่อาจจะกระทบและเสยีหายเกดิขึน้หากไม่มกีารปับปรงุแผน  

     4.1.4 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ได้แก่ ภยัพิบตัิธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง
การคา้โลกทีม่ขีอ้ก าหนดต่างๆ เพิม่ขึน้อนัส่งผลแระทบต่อแผนงานในขณะนัน้  

 4.2 ปัจจัยภายใน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือด าเนินการโดยมีการควบคุ มก ากับโดย
องค์การเอง ปัจจยัที่เกดิขึ้นภายในเป็นสิง่ที่ต้องรบีด าเนินการหากพบ และน ามาเป็นขอ้มูลใน
การพจิารณาปรบัปรุงและแกไ้ขไดท้นัท ีไดแ้ก่  

  4.2.1 สถติ ิหรอือตัราการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน  
  4.2.2 ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการปฏบิตังิานของพนกังาน 

  4.2.3 ผลการตรวจสอบความปลอดภัย หากพบปัญหาที่ร้ายแรงที่ต้องรีบ
ด าเนินการ 

  4.2.4 ผลจากการสอบสวนอุบตัเิหตุ และการรายงานผล /สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ
หรอือนัตรายต่างๆ อนัจากการท างาน 

  4.2.5 ขอ้รอ้งเรยีนจากพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานทีไ่ม่ปลอดภยัต่างๆ  
  4.2.6 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น การขาดงบประมาณ การขาดแคลน

ก าลงัคนทีม่คีวามรูท้กัษะในระหว่างการด าเนินงาน ปัญหาดา้นแรงงานสมัพนัธ ์ฯลฯ 

ดงันัน้ การด าเนินการตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ สามารถเป็นแรงผลกัดนัส าหรบั
การด าเนินงานใหร้อบต่อไป และก่อใหเ้กดิการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ผู้บรหิารระดบัสูง
ต้องใหค้วามส าคญัในการด าเนินการตามแผนงาน เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ในการท างาน ต่อพนกังาน องคก์าร ลกูคา้ และประเทศชาต ิดงัแสดงในภาพที ่2.7 
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ภาพที ่2.7 วงจร PDCA ในการพฒันาแผนงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

ทีม่า: https://www.google.co.th/search?q=แผนความปลอดภยัแบบPDCA & source. 

 

กิจกรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

การสรา้งความปลอดภยัในสถานประกอบการเป็นหน้าทีท่ีส่ าคญัของผูบ้รหิารทีจ่ะต้องมี
การก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจน ดว้ยการวางแผนงาน การน าไปปฏบิตั ิการตรวจสอบ และการ
ประเมินผลที่มีระบบ รวมทัง้มีการจดักิจกรรมหลักที่เป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัย  และ        
อาชีวอนามยัตามกฎหมายก าหนด มีการก าหนดโยบายความปลอดภัย ก าหนดหน้าที่ของ
ผูร้บัผดิชอบของบุคลากรทุกระดบัในองค์การ การแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน การมอบหมายเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน
ดา้นความปลอดภยัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายก าหนด การรายงานผลการด าเนินงานของเจา้ทีห่น้า
ความปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมดา้นความปลอดภยัและอาชวี - 
อนามยัสามารถน าไปสู่การพฒันาบุคลากรใหม้สีุขภาพอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน  
 ทัง้นี้ องคก์ารอาจพจิารณาในการเลอืกกจิกรรมเสรมิอื่นๆ ทีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพ 
การณ์ที่เหมาะสมมคีวามพร้อมในการด าเนินงานของสถานประการนัน้ๆ เพื่อให้เป็นรณรงค์

(ฝ่ายบรหิาร) 

ปฏิบติั 

(พนกังาน) 
 (ฝ่ายบรหิาร) 

(ผูต้รวจสอบ และฝ่ายบรหิาร) 

https://www.google.co.th/search?q=แผนความปลอดภัยแบบPDCA
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ส่งเสรมิความปลอดภยัในการท างาน และกระตุ้นจูงใจ สร้างจติส านึกให้บุคลากรตระหนักถึง
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น สามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่นๆ ได ้ 
 การจดักิจกรรมตามแนวทางการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 เมื่อองค์การได้เห็นความส าคญัของงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแล้วนัน้ 
การจดักจิกรรมความปลอดภยัและอาชวีอนามยักย็่อมหาแนวทางในการด าเนินกจิกรรมให้เกดิ
ความสมบรูณ์เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื เป็นแนวทางทีด่ ีซึง่จะต้องด าเนินกจิกรรม 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ การจดัตัง้องคก์รบรหิารงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั การคน้หาสาเหตุของอนัตราย
ในสถานที่ท างาน การป้องกันและควบคุมสาเหตุของอันตราย การลดความสูญเสีย และการ
วดัผล/ประเมนิผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั มรีายละเอยีดดงันี้ (สุดาว 
เลศิวสิุทธไิพบลูย,์ 2553, หน้า 62-66 และ ศขีรนิทร ์สุขโต, 2553, หน้า 142-150)  
 1. การจดัตัง้องค์กรบริหารงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ประกอบด้วย
กจิกรรมยอ่ย ไดแ้ก่ 

 1.1 การก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั นโยบายคอื หลกัการ หรอืแนวทางใน
การด าเนินงาน ทีส่ าคญัของงานดา้นความปลอดภยัในองคก์าร หากองคก์ารใดขาดนโยบายดา้น
นี้แล้วย่อมท าให้ ความปลอดภยัในองค์การ ยากที่จะเกิดขึ้นได้ นโยบายจงึเป็นเครื่องยนืยนั
เจตนารมณ์ของนายจา้งทีจ่ะท าใหพ้นักงานทุกคนไดย้ดึถอืและปฏบิตัใิหเ้กดิความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยัในการท างาน 

1.2 การจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั   อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างานเป็นผูท้ีม่บีทบาทความส าคญัในการช่วย
ลดอุบัติเหตุในการท างาน เนื่องจากมหีน้าที่รบัผิดชอบโดยตรงในการวางแผนงาน วิธีการ
ด าเนินการตรวจตราดูแลและให้ค าแนะน า การประเมนิผล การรายงาน การสอบสวนวเิคราะห์
สาเหตุของการประสบอนัตราย และการเสนอแนะต่อฝ่ายบรหิารในการเป็นผู้ที่จะประสานงาน
ระหว่างฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายปฏบิตักิาร  เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการด าเนินงานใหเ้กดิความ
ปลอดภยัขึน้ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการด้านความ
ปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ซึง่ก าหนดใหม้ ีคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบการ 

      1.3 การจดัตัง้หน่วยงานและเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน การด าเนินงาน 

ด้านความปลอดภยั ต้องมปีฏบิตัิตามแผนงานที่ก าหนดไว้ทุกขัน้ตอนและชดัเจนรวมทัง้ต้อง
ด าเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง องค์การจงึตัง้มกีารจดัตัง้หน่วยงานความปลอดภยัและเจา้หน้าที่
ความปลอดภยัในการท างาน จะตอ้งเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและ
จดัการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 หมวด 3 
จดัให้มกีารจดัตัง้หน่วยงานความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
สถานประกอบการ ซึ่งนายจา้งที่มลีูกจา้งตัง้แต่ สองคนขึน้ไป และสถานประกอบการตามขอ้ 
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1(2) ถงึ (5) ที่มลีูกจา้งตัง้แต่สองรอ้ยคนขึน้ไปจดัให้มหีน่วยงานความปลอดภยั  และจดัให้ม ี
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ซึง่หมายถงึ ลูกจา้งทีน่ายจา้งแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน ระดบัเทคนิค ระดบัเทคนิคขัน้สูง  
และระดบัวชิาชพี   
  1.4 การมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยั ในการท างานทุก
องคก์ารพนักงานจะต้องหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามต าแหน่งงานทีร่บัการบรรจุแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีโ่ดยและทุกต าแหน่งจะต้องมหีน้าทีใ่นดา้นความปลอดภยัในการท างานของตนเองอยู่แลว้ 
การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (Job Description) เพื่อใหป้ฏบิตังิานตามความรู ้ความสามารถ 
และทกัษะทีต่นเองถนดั  
 2. การค้นหาสาเหตุของอนัตรายในสถานท่ีท างาน หน้าทีใ่นการคน้หาเป็นกจิกรรม
ยอ่ยทีจ่ะตอ้งด าเนินการโดยลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
 2.1 การตรวจความปลอดภยั ไดแ้ก่ การตรวจโดยผูช้ านาญการ เป็นลกัษณะการตรวจ
ระบบเฉพาะเรื่องเพื่อเป็นการบ ารุงรกัษาระบบ เช่น การตรวจระบบไฟฟ้าซึง่ต้องตรวจ วศิวกร
ไฟฟ้า หรอืการตรวจหมอ้น ้า โดยวศิวกรเครื่องกล และการตรวจดว้ยหวัหน้างาน เป็นการตรวจ
สภาพพื้นที่การปฏบิตังิาน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน อุปกรณ์ เครื่องจกัร
พรอ้มใชง้าน อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของพนักงาน นอกจากนี้ยงัตรวจเจา้หน้าที่
ความปลอดภยัในการท างาน ว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎกระทรวง การตรวจโดยผูบ้รหิาร และ
คณะกรรมการความปลอดภยัในโรงงาน เป็นตน้ 

 2.2 การตรวจประเมนิสิ่งแวดลอ้มในการท างาน เช่น การตรวจประเมนิสิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพ ได้แก่ ความร้อน แสง เสยีง เป็นต้น และการตรวจสิง่แวดล้อมด้านเคม ีได้แก่  
การตรวจวดัปรมิาณ ความเขม้ขน้ของสารเคม ีในบรรยากาศการท างานในรปูของฝุ่ น ฟูม ก๊าซ 
ไอระเหย ควนั และการท างานทเีกีย่วขอ้งกบัสารเคม ีเป็นตน้  
 2.3 การจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน คู่มอืในการท างานนี้จดัท าขึน้มาส าหรบัใหพ้นักงาน
เป็นเอกสารส าหรบัการท างานทีม่กีารเกดิอุบตัเิหตุเกดิขึน้บ่อยครัง้หรอืมคีวามรุนแรง โดยทีคู่่มอื
ในการปฏบิตังิานมกัจะมาจากการวเิคราะหค์วามเสีย่งหรอืการวเิคราะหง์านเพื่อความปลอดภยั 
โดยคู่มอืการท างานจะมรีายละเอยีดขัน้ตอนในการท างานทีถ่กึตอ้งเป็นขัน้ตอนอย่างละเอยีด 

 2.4 การสงัเกตการณ์ เป็นลกัษณะการเฝ้าสงัเกตการณ์การปฏบิตังิานของพนักงาน
เป็นไปตามคู่มอืการปฏบิตังิานทีไ่ดม้าตรฐานตามทีก่ าหนดซึง่จดัว่าเป็นการสงัเกตการณ์กระท า
ทีไ่ม่ปลอดภยั หรอืการกระท าทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน หากหวัหน้างานพบว่าผดิขัน้ตอนการท างาน ก็
จะท าการตดัเตอืนและแก้ไข นอกจากนี้ยงัอาจมกีารปรบัปรุงคู่มอืใหไ้ดม้าตรฐานใหม่หากพบว่า
มขีอ้บกพรอ่ง 

 2.5 การสอบสวนอุบตัเิหตุ เป็นการคน้หาสาเหตุของอุบตัเิหตุหลงัจากพนักงานเกดิ
อุบตเิหตุหรอืประสบเหตุ บาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างาน โดยการสอบถามผูท้ีอ่ยู่ใน
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เหตุการณ์หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง และสงัเกตจากลกัษณะของการเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีจ่ะน าไป
บนัทกึรายงานและท าการวเิคราะหห์าสาเหตุต่อไป 

  2.6 การวเิคราะห์อุบตัเิหตุ เป็นขัน้ตอนต่อจากการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสอบสวน
การเกดิอุบตัเิหตุมาวเิคราะหห์าสาเหตุ และหามาตรการแก้ไข ป้องกนั และปรบัปรุงการท างาน 
รวมทัง้เครือ่งจกัร อุปกรณ์ และตวัพนกังานต่อไป 

 3. การป้องกนัและควบคมุสาเหตขุองอนัตราย มกีจิกรรมยอ่ย ไดแ้ก่  
  3.1 การแก้ไขปรบัปรุงตามแบบตรวจความปลอดภยั ตามทีผู่้ตรวจความปลอดภยั
ได้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัสภาพที่ไม่ปลอดภยัทัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ วธิกีาร ระบบ และตวัพนักงาน 
หรอืมกีารตรวจระบบการป้องกนัอคัคภียัในสถานประกอบการ สามารถท าการแก้ไข ปรบัปรุงได้
ตามแบบตรวจความปลอดภยัจากเจา้หน้าที ่และผูต้รวจประเมนิ  
  3.2 การจดัหาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภยั แว่นตา 
หน้ากากป้องกนัสารพษิ ถุงมอื ปลัก๊อุดห ูรองเทา้นิรภยั ฯลฯ ซึง่จะช่วยป้องกนัและลดความรุนแรง
ของการเกดิอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ เจบ็ป่วย ในขณะปฏบิตังิาน แต่การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ต้องไดม้าตรฐาน
ทีก่ าหนดและใชไ้ดต้ามขนาด ลกัษณะของผูส้วมใส่ และตอ้งจดัหาใหเ้พยีงพอกบัความต้องการที่
ใช้งาน และอบรม สอนวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ที่สวมใส่ และวธิกีารบ ารุงรกัษาเพื่อใหม้กีารใช้งานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  3.3 การจดักจิกรรม 5 ส เพื่อความปลอดภยัในการท างาน เป็นกจิกรรมทีอ่งคก์ารมี
การใช้งบประมาณน้อยที่สุด เนื่ องจากกิจกรรมนี้จะเป็นการอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
พนักงานในสถานประกอบการ และใช้ได้ในทุกหน่วยงานไม่ว่าภาคธุรกิจที่มขีนาดเล็กขึ้นไป
จนถงึใหญ่ซึ่งก่อให้เกดิประโยชน์ที่คุ้มค่า ช่วยให้สถานที่ท างานมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
สะอาด มกีารใช้ทรพัยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าเต็มประสทิธภิาพ ได้ผลติผลที่สูง และเป็นรากฐาน
ของความปลอดภยัในองคก์าร 

  3.4 การอบรมความปลอดภยั กจิกรรมนี้นับว่าเป็นความส าคญัอนัดบัแรกของงาน
ด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เพื่อกระตุ้น ส่งเสรมิ และความรูใ้นการน าไปใช้ในการ
ปฏบิตังิานใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน องคก์ารต้องมกีารจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูทุ้ก
ระดบั ทัง้ผูบ้รหิาร ผู้บงัคับบญัชา หวัหน้างาน และพนักงาน โดยมกีารจดัหาหวัขอ้ที่เหมาะสม
และจ าเป็นเรง่ด่วนในการปฏบิตังิานเพื่อน าไปสูค้วามปลอดภยัในการท างาน 

  3.5 การจดักจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัในการท างาน เป็นการสรา้งเสรมิความรู ้
และทศันคตดิา้นความปลอดภยั และเป็นการกระตุ้นความสนใจของพนักงาน ซึง่จะท าให้พนักงาน
ทุกระดบัมารว่มมอืรว่มใจกนั พฒันาไปสู่การท างานเป็นทมีดา้นความปลอดภยัได ้รวมทัง้ไดเ้ป็น
การปฏบิตังิานจรงิ และเป็นการพฒันาไปสู่การสรา้งนวตักรรมดา้นความปลอดภยัต่อเนื่อง 

  3.6 การซ่อมบ ารุงเพื่อความปลอดภยั โดยทัว่ไปเครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลติยอ่มมอีายกุารใชง้านทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ จะต้องมแีผนการซ่อมบ ารุงทีร่ะบุเวลาเป็นทีแ่น่นอน 
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และจดัท าเป็นเอกสารการบนัทกึในการตรวจสอบตามระยะเวลา เพื่อป้องกนัและรองรบัการเสื่อม
ของเครือ่งจกัรการใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพ และเกดิความปลอดภยัในการใชง้านของพนกังาน 

 4. การลดความสญูเสีย มกีจิกรรมยอ่ยในการด าเนินการ ไดแ้ก่  
  4.1 การปฐมพยาบาล เป็นดูแลเบื้องต้นเพื่อลดความรุนแรงของการเกดิอุบตัเิหตุ
ก่อนการส่งประสบอนัตรายใหไ้ดร้บัการรกัษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและทนัท่วงท ี

  4.2 การเฝ้าระวงัทางการแพทย์ จะกระท าโดยการจดัท าโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี หรอืการตรวจหาปรมิาณของสารเคมใีนร่างกาย/การทดสอบสมรรถภาพของลูกจ้าง
ตามลกัษณะงาน เพื่อประเมนิสภาวะเสี่ยงต่อการเจบ็ป่วยหรอืโรคเนื่องจากการท างาน เช่น 
เลอืดเพื่อหาสารพษิ หรอืตรวจปัสสาวะเพื่อหาความผดิปกตทิางเคม ีการตรวจสมรรถนะของ
ปอด การไดย้นิ และการมองเหน็ เป็นตน้  
  4.3 การรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด าเนินการโดยประสานงานกบั
โรงพยาบาลหรอืส านักงานประกนัสงัคมในเจตพื้นที่ เพื่อให้ลูกจา้งที่ประสบอนัตราย บาดเจบ็ 
หรอืเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างานไดร้บัการดูแลรกัษาพยาบาลอย่างครบถ้วน ภายหลงัจากจาก
การรกัษาใหม้สีุขภาพจติใจทีด่ใีกลเ้คยีงปกตมิากทีสุ่ด 

  4.4 การจดัท าและการด าเนินงานตามแผนฉุกเฉิน เป็นการเตรยีมการเพื่อใหส้ามารถ
ป้องกนัและระงบัอนัตรายจากอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นป้องกัน
ความเสีย่งที่จะเกดิขึน้โดยไม่คาดคดินัน่เอง เช่น การเกดิอคัคภียั สารเคมรีัว่ไหล แผนฉุกเฉิน
ประกอบดว้ยการด าเนินการ 3 ขัน้ตอน คอื  
    4.4.1 ก่อนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ จดัให้มแีผนการอบรม แผนรณรงค์เพื่อ
ป้องกนัอคัคภียั และแผนการตรวจตราความพรอ้มของอุปกรณ์ เครื่องมอืใหม้คีวามพรอ้มสามารถ
ใชง้านไดด้ ี

   4.4.2 ขณะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ แผนการดบัเพลงิ หรอืหยุดยัง้การ
รัว่ไหลของสารเคม ีแผนการอพยพ และแผนบรรเทาทุกข ์เป็นตน้  
   4.4.3 หลงัจากเหตุการณ์สงบลงแล้ว ได้แก่ แผนเก็บกู้ แผนบรรเทาทุกข ์
เยยีวยา และแผนปฏริปูฟ้ืนฟู  
 5. การวดัผล/ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั   
ด าเนินการจดักจิกรรมยอ่ย  

  5.1 การประเมนิผลจากแบบตรวจความปลอดภยั อาจจะประเมนิได้จากการตรวจ
ความปลอดภยั โดยแบบตรวจทีม่กีารรบัรองจากผูเ้ชีย่วชาญและคณะกรรมการตรวจความปลอดภยั 
ครอบคลุมอนัตรายในสถานประกอบการนัน้ ผลการตรวจต้องเป็นระดบัคะแนน ทีส่ามารถวดัได้
ในเชงิปรมิาณ น่าเชื่อถอืได ้โดยหน่วยงานความปลอดภยัและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งจะต้องมกีารปรบัปรุง
แก้ไขปัจจยัที่ก่อให้เกดิอนัตรายในการท างาน และพยายามรกัษาระดบัคะแนนไม่ให้ลดลงซึ่ง
จะตอ้งควบคุมปัจจยัต่างๆ ดว้ย 
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  5.2 การเกบ็สถติกิารประสบอนัตราย บาดเจบ็และเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างานของ
พนักงาน หน่วยงานความปลอดภยัที่มหีน้าทีเ่กี่ยวกบัการวเิคราะหข์อ้มูลสถติ ิการจดัเก็บ และ
จดัท ารายงาน ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการประสบอนัตราย บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยหรอื เดอืดรอ้น 
ร าคาญอนัเนื่องจากการท างาน ซึง่การเกบ็สถติกิารประสบอนัตราย บาดเจบ็และเจบ็ป่วย เนื่องจาก
การท างาน จะตอ้งมาจากการสอบสวนอุบตัเิหตุทีม่กีระบวนการถูกต้อง ตามหลกัการและขอ้ก าหนด
ของผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ซึง่จดัท าการสรปุทุกเดอืน และน าเสนอต่อคณะกรรมการความ
ปลอดภยั และจดัส่งใหส้ านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั หรอื ส านักงานสวสัดกิาร
และคุม้ครองแรงงานเขตพืน้ที ่ 
  5.3 การวดัความก้าวหน้าของการด าเนินกจิกรรมความปลอดภยั โดยจดัใหม้หีน่วยงาน
ดา้นความปลอดภยัในการรบัผดิชอบเกี่ยวผลคะแนนในกจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัแิลว้น ามาใส่คะแนน
ตวัเลขจ านวนครัง้ของการปฏบิตัติามกจิกรรมในแบบกรอกคะแนน (safety score) แลว้รวบรวม
ประเมนิผลในทุกกจิกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน 

กจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัในการท างานเป็นกลยุทธท์ีม่กีารก าหนดมาจากแผนงาน
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ซึง่กจิกรรมประกอบดว้ยประเภทต่างๆ ทีจ่ะช่วยรณรงค ์ส่งเสรมิ 
และกระตุน้ใหพ้นกังานมคีวามตระหนกั รบัรูถ้งึอนัตรายทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ เจบ็ป่วยอนั
เนื่องมาจากการท างาน รวมทัง้กระตุ้นจติส านึกของพนักงานให้เหน็ถงึความส าคญัของความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน ซึง่ในการจดักจิกรรมแต่ละประเภทผูบ้รหิารจ าเป็นต้อง
มกีารพจิารณาเลอืกกจิกรรมใดๆ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัประเภทของกจิการ ลกัษณะงาน ขนาด  
สภาพการณ์และความพรอ้มของกจิการหรอืสถานประกอบการนัน้ๆ ทัง้นี้ กจิกรรมส่งเสรมิความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั ส่วนใหญ่ในสถานประกอบการมกันิยมจดักจิกรรม ไดแ้ก่ นิทรรศการ
ความปลอดภยั การบรรยายพเิศษ การสนทนาความปลอดภยั การประกวดค าขวญัความปลอดภยั 
การตรวจสุขภาพประจ าปี การทดสอบสมรรถภาพ การรณรงคส์วมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลใหก้บัพนกังาน การรณรงคก์จิกรรม 5ส. การประกวดภาพโปสเตอร ์การประกวดการรายงาน
สภาพงานทีไ่ม่ปลอดภยั การแข่งขนัประกวดความสะอาด การจดัฉายวดีโีอความปลอดภยั การ
รณรงคด์ว้ยโปสเตอรแ์ละสญัลกัษณ์ความปลอดภยั การรณรงคล์ดอุบตัเิหตุเป็นศูนยด์ว้ย  KYT 

การท าแผ่นป้ายแสดงสถติอุิบตัเิหตุหรอืป้ายประกาศ การตอบปัญหาชงิรางวลั การกระจายเสยีง
บทความ การเผยแพรบ่ทความในวารสาร การทศันศกึษาในสถานประกอบการอื่น เป็นตน้ 

กจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัในการท างานเป็นกจิกรรมหนึ่งของสถานประกอบการ 
ซึง่จดัขึน้เพื่อการรณรงคส์่งเสรมิความปลอดภยัแก่ลูกจา้งอย่างเป็นรปูธรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและแผนการด าเนินงานของสถานประกอบการนัน้ ๆ หากสถานประกอบการใดต้องการ
ด าเนินการกจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยั สามารถพจิารณาเลอืกกจิกรรมต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบั
สภาพการณ์และความพรอ้มของสถานประกอบการ ดงันี้ 
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1. การจดันิทรรศการ   

   เป็นกจิกรรมที่มคี่าใช้จ่ายในการด าเนินการต ่า สามารถจดัท าภาพชุดนิทรรศการได้
จากเรื่องราวภายในสถานประกอบการเอง โดยน าภาพอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ สถติกิารประสบอนัตราย
ของลกูจา้งเมือ่มภีาพเหตุการณ์จรงิใหร้ะบุสาเหตุ ผลเสยีหาย และวธิกีารป้องกนัแก้ไข นิทรรศการ
สามารถจดัแสดงในวนัแห่งความปลอดภยั หรอืสปัดาห์ความปลอดภยัเพื่อใหลู้กจา้งเกดิความ
ตระหนักและมจีติส านึกในการท างานอย่างปลอดภยั และท าให้ลูกจ้างเขา้มามสี่วนร่วมได้เป็น
จ านวนมาก 

 1.1 รปูแบบของการจดันิทรรศการทีป่ระกอบดว้ยเรือ่งราวและแผ่นภาพต่างๆ 

 1.2 การน าชมนิทรรศการโดยมวีทิยากรน ากลุ่ม เพื่อชีแ้จงล าดบัเรื่องราวพรอ้ม
กบัชีภ้าพประกอบของนิทรรศการดว้ย 

 1.3 การแสดงเรื่องราวต่างๆ ด้วยการฉายภาพสไลด์ธรรมดา หรือ                    
สไลดม์ลัตวิชิัน่ คลปิวดีโีอ เป็นตน้ 

 1.4 นิทรรศการทีน่ าเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้จรงิมาเสนอ 

2. การบรรยายพิเศษ  
   เป็นกจิกรรมเพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจของลูกจ้าง อาจเชญิวทิยากรภายใน

หน่วยงาน หรอืจากภายนอกกไ็ด ้มาใหข้อ้แนะน าแก่ผูบ้รหิารหรอืลูกจา้งของสถานประกอบการนัน้ 
อนัเป็นการปลกูจติส านึกใหป้ฏบิตัติามกฎแห่งความปลอดภยัจนเกดิประสทิธภิาพการท างานสูงสุด 

 3. การสนทนาความปลอดภยั 

             เป็นกจิกรรมหนึ่งที่สถานประกอบการจดัในรูปของการประชุม การพูดคุย หรอืการ
อภปิรายเกี่ยวกบัความปลอดภยั มกีารสนทนา โดยน าผูช้ านาญการเฉพาะเรื่องมาร่วมสนทนา
พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหม้กีารซกัถาม ท าใหเ้กดิแนวคดิสรา้งสรรค ์และไดข้อ้สรุปน าไปด าเนินการ
ต่อไป 

 4. การประกวดค าขวญัความปลอดภยั 

              เป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกระดบัได้มสี่วนร่วมในการรณรงค์ โดยการ
พฒันาจติส านึกและทศันคตขิองพนักงานในรปูขอ้ความหรอืค าขวญัทีเ่ป็นการเตอืนใหเ้กดิความ
ระมดัระวงั หรอืเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างาน สถานประกอบการสามารถจดัการประกวด
เอง ส่วนกตกิาการประกวดอาจก าหนดขึน้เอง 

 5. การประกวดภาพโปสเตอร ์

             เป็นกิจกรรมเพื่อให้ลูกจ้างของสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ในการกระตุ้นจติส านึกด้านความปลอดภยั ส่วนกติกาของการประกวดสถาน
ประกอบการสามารถก าหนดไดเ้อง  
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 6. การประกวดการรายงานสภาพงานท่ีไม่ปลอดภยั 

              เป็นกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ส ารวจสภาพการท างาน ค้นหาจุดที่ไม่ปลอดภยั 
ด าเนินการถ่ายภาพ บนัทกึจากจุดอนัตรายจากขัน้ตอนการท างานต่างๆ เสนอภาพและรายงาน
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาคดัเลอืก สามารถน ามาปรบัปรุงแก้ไขสภาพการท างาน
ทีไ่มป่ลอดภยั 

 7. การแข่งขนัประกวดความสะอาด 

              เป็นกจิกรรมที่ต้องอาศยัความร่วมมอืจากลูกจา้งทุกคนในแต่ละแผนก และเป็นจุด 
เริม่ตน้ของการจดักจิกรรม 5 ส เพื่อความปลอดภยัในโอกาสต่อไป หากสถานประกอบการยงัไม่
พรอ้มในการจดักจิกรรม 5 ส การประกวดความสะอาดจะเป็นกจิกรรมทีง่่ายและก่อใหเ้กดิสุขภาพ 
อนามยัทีด่ขีองลกูจา้งและผูบ้รหิาร อนัน าไปสู่ความปลอดภยัในการท างาน 

 8. การจดัฉายวีดีโอความปลอดภยั 

      เป็นกิจกรรมที่สถานประกอบการจะจดัไปพร้อมกบันิทรรศการในวนัหรอืสปัดาห์
ความปลอดภยั โดยขอใชว้ดีโีอความปลอดภยัน าไปฉายให้ลูกจา้งได้ดู เสรมิสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจ ทศันคตทิีด่แีก่ลกูจา้ง 

 9. การรณรงคก์ารใช้อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคล 

     เมื่อสถานประกอบการได้จดัอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัที่เหมาะสมให้ลูกจ้าง
สวมใส่ แลว้ ควรจดัการรณรงคใ์หลู้กจา้งใช ้เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่จะประสบปัญหา
ลกูจา้งไม่นิยมใชท้ าใหเ้กดิการสูญเปล่า การรณรงคจ์ะด าเนินการในช่วงใดช่วงหนึ่ง มกีารประกวด 
แขง่ขนั ใหร้างวลัแก่ลกูจา้งทีส่วมใส่ถูกตอ้งและครบถว้น 

 10. การรณรงคกิ์จกรรม 5 ส 

      สถานประกอบการต้องประกาศเป็นนโยบายและต้องกระท าโดยลูกจ้างทุกคน  
ทุกระดบัโดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูลงมาตรวจตราเป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นเตอืนใหทุ้กฝ่ายเหน็ความ 
ส าคญัและปฏบิตักิจิกรรม 5ส อยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

 11. การรณรงคด้์วยโปสเตอร ์และสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

               โปสเตอรแ์ละสญัลกัษณ์ความปลอดภยัเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการเตอืนให้ระวงั
และสามารถสรา้งจติส านึกของคนงานให้เกดิความตระหนักถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ โปสเตอร์
ต่างๆ 

 12. การรณรงคล์ดอบุติัเหตเุป็นศนูยด้์วย KYT 

สถานประกอบการสามารถด าเนินการโดยใชเ้ทคนิค KYT ดว้ยวธิกีารฝึกอบรมลูกจา้ง
ให้หยัง่รูอ้นัตรายที่จะเกดิ และให้มกีารย ้าเตอืนตนเอง เพื่อให้สามารถลดอุบตัเิหตุให้เป็นศูนย์ 
  13. การท าแผน่ป้ายแสดงสถิติอบุติัเหตหุรือป้ายประกาศ 

สถานประกอบการสามารถจดัท าแผ่นป้ายขนาดใหญ่แสดงสถติอุิบตัเิหตุ หรอืป้าย 
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ประกาศกจิกรรมดา้นความปลอดภยัปิดไวห้น้าโรงงานในต าแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดั บางแห่งอาจเขยีน
ไวข้า้งฝาดา้นหน้าของโรงงาน เพื่อใหค้นงานมจีติส านึกใหค้วามร่วมมอืในการลดสถติขิองอุบตัเิหตุ 

  14. การตอบปัญหาชิงรางวลั 

               สถานประกอบการอาจจดัให้มกีารตอบปัญหาชงิรางวลัในช่วงงานสปัดาห์ความ
ปลอดภยัของสถานประกอบการ วธิกีารตอบปัญหาจากภาพนิทรรศการ หรอืเอกสารทีแ่จกในงาน 
หาจุดอันตรายจากภาพเหตุการณ์จริง  และมอ บรางวัล โดยคณะกรรมการจัดงาน 

 15. การกระจายเสียงบทความ 

สถานประกอบการบางแห่งมกีารประชาสมัพนัธ์ โดยการส่งเสยีงตามสายภายใน
บรเิวณโรงงานหรอืโรงอาหาร คณะกรรมการความปลอดภยัฯ น าบทความเกี่ยวกบัความปลอดภยั
ออกเสยีงตามสาย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรูแ้ก่ลูกจา้ง รวมทัง้มาตรการแก้ไขสภาพการท างาน
จากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จรงิในบรเิวณโรงงานดว้ย 

16. การเผยแพร่บทความในวารสาร 

     สถานประกอบการทีไ่ดจ้ดัท าวารสารเพื่อการประชาสมัพนัธ ์แจกจา่ยแก่ลกูจา้งหรอื 

ลกูคา้สามารถน าบทความเกีย่วกบัความปลอดภยัไปตพีมิพใ์นวารสาร เพื่อเผยแพร่ความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นความปลอดภยัไดม้ากยิง่ขึน้ 

 17. การทศันศึกษาในสถานประกอบการอ่ืน   
                กจิกรรมนี้เหมาะสมแก่ลกูจา้งหรอืคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ไดม้โีอกาสไปเหน็
สภาพการท างานในสถานประกอบการอื่นทีด่เีด่น เพื่อน ามาปรบัปรุงสภาพการท างานของตนใหด้ี
ขึน้ โดยขอความรว่มมอืสถานประกอบการดเีด่นทีไ่ดร้บัรางวลั หรอืสถานประกอบการทีด่ าเนินการ
ด้านความปลอดภยัที่เป็นตวัอย่างที่ด ีเพื่อขอเขา้เยี่ยมชม หรอือาจจะท ากจิกรรม walk rally 

ความปลอดภยั การโตว้าท ีและออกก าลงักายก่อนเริม่งานหรอืหลงัเลกิงาน เป็นตน้ 

 

สรปุ 

 การบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการเป็นหน้าที่
ส าคญัของผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ป็นผูก้ าหนดนโยบายทีเ่หน็ความส าคญัของความปลอดภยัและอา-

ชวีอนามยัของผูป้ฏบิตังิานใหเ้ป็นระบบทีช่ดัเจนโดยอาศยัหลกัการบรหิารจดัการทีเ่ริม่ตัง้แต่การ
วางแผน การจดัองค์การ การจดับุคคลเขา้ท างานทีเ่หมาะสม การอ านวยการ การประสานงาน 
การจูงใจ การรายงาน และการควบคุม ซึ่งหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้บรหิารหรอืผู้จดัการที่
ต้องอาศยัทกัษะต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้กระบวนการท างานมคีวามปลอดภยัลดอุบตัิเหตุ 
บาดเจบ็และเจบ็ป่วยอนัเกดิจากการท างาน รวมทัง้ให้มสีุขภาพอนามยัที่ด ีซึ่งแนวคดิพื้นฐาน
ของการบรหิารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัต้องมาจากแผนงานที่ก าหนดขึ้นโดย
ผูบ้รหิารระดบัสงู ทีม่กีารจดัท าอย่างเป็นระบบเพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ และจงูใจใหพ้นักงาน
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ทุกคนร่วมกันตัดสินใจ และร่วมแรงร่วมใจกนั จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงกับการบรหิาร
จัดการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีผลจากโลกาภิวัตน์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้         
(1) เศรษฐกิจ (2) สงัคม (3) เทคโนโลย ี (4) วทิยาศาสตร์  (5) การเมอืง (6) กฎหมาย และ
นโยบายรฐั (7) สทิธมินุษยชน (8) การเปลี่ยนแปลงลกัษณะประชากรโลก (9) การเคลื่อนยา้ย
แรงงาน (10) การศกึษา (11) สิง่แวดลอ้ม (12) สารสนเทศ เป็นต้น ดงันัน้ ในการบรหิารจดัการ
งานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัจงึมหีลกัส าคญัคอื หลกัการที่ต้องค านึงทัง้ผลติภาพ
และความปลอดภยัควบคู่กนั หลกัของการมรีะบบการจดัการทีด่ ีหลกัมุ่งเน้นกลยุทธก์ารป้องกนั 
การก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน/กจิกรรมความปลอดภยัใหค้รอบคลุม วเิคราะหแ์ละจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานด้านความปลอดภยั ระบบการวดั
ประเมนิผล วธิกีารจงูใจหรอืกระตุน้พนกังาน 

 ผูบ้รหิารจงึต้องบทบาทส าคญัในการท าใหเ้กดิความปลอดภยัและอาชวีอนามยัดว้ยการ
มบีทบาทหน้าทีส่ าคญัดงันี้ (1) บทบาทในการเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง (2) บทบาทในการเป็น
ผูน้ าทางการบรหิาร (3) บทบาทในการเป็นผูใ้หค้ าปรกึษา (4) บทบาทในการตดัสนิใจในสิง่ทีจ่ะ
เกดิขึน้ (5) บทบาทในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (6) บทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
ธุรกจิ ซึ่งความปลอดภยัในองค์การจ าเป็นต้องรูปแบบความปลอดภยัที่พจิารณาองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของรูปแบบ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า ระบบการรกัษาความปลอดภยั วฒันธรรมองคก์าร ระบบ
การรกัษาความยัง่ยนืขององคก์าร สภาพการท างาน ซึง่ระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยั
และอาชวีอนามยั ผูบ้รหิารระดบัสูงต้องมหีน้าทีด่งันี้ การก าหนดนโยบาย การมอบหมายหน้าที ่
จดัให้มกีารพฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่พูนความรู้ การจดัสภาพแวดล้อมในการท างาน จดัให้ตัง้
คณะกรรมการตรวจโรงงาน ให้การสนับสนุนจดักจิกรรมด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ก ากบั ตรวจตดิตามผลงานความปลอดภยัเป็นประจ าสม ่าเสมอ การจดัโครงสรา้งหน่วยงานดา้น
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัจงึต้องมหีน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยั ดงันี้ ผูบ้รหิาร
ระดับสูง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน หัวหน้างาน สหภาพแรงงาน 
พนักงาน หน่วยงานการแพทย์ และหน่วยซ่อมบ ารุง เป็นต้น นโยบายความปลอดภัย          
และอาชวีอนามยัมคีวามมคีวามส าคญัต่อการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
เนื่ องจากเป็นเครื่องมือยืนยันเจตนารมณ์ของนายจ้างที่ให้ความส าคัญต่องานด้านความ
ปลอดภยั ช่วยให้เหน็ภาพพจน์ในการด าเนินงาน ท าให้พนักงานทุกคนให้ความส าคญักบังาน
ดา้นความปลอดภยัและทราบถงึบทบาททีต่อ้งปฏบิตัติาม แสดงออกถงึความห่วงใยของนายจา้ง 
ช่วยใหผู้บ้รหิารไดเ้หน็ความส าคญัต่อการใชดุ้ลยพนิิจของผู้บรหิารและผูป้ฏบิตังิานระดบัต่าง ๆ 
และช่วยสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัองคก์าร รวมทัง้การจดัท าแผนงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
จะช่วยใหส้่งเสรมิใหอ้งคก์ารไดม้แีผนงานความปลอดภยัทีช่ดัเจนทีจ่ะน าไปสู่การด าเนินกจิกรรม
ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. ใหอ้ธบิายถงึความหมายของ “การบรหิาร” และ “การจดัการ” ความแตกต่างกนัอยา่งไร   
 พรอ้มอธบิายใหเ้ขา้ใจ 

2. ใหอ้ธบิายถงึความส าคญัของการบรหิารจดัการ และการบรหิารจดัการมลีกัษณะทีเ่ด่น 

 ทางการน ามาปฏบิตัหิรอืปรบัประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารอย่างไร 

3. ใหอ้ธบิายถงึหลกัการบรหิารจดัการหรอื กระบวนการในการบรหิารจดัการ 

4. ใหบ้อกและอธบิายความหมายของการบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยั และ 

    อาชวีอนามยั  
5. ใหบ้อกถงึประเดน็ในการเปลีย่นแปลงทางการบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยั และ 

    อาชวีอนามยั 

6. ใหอ้ธบิายถงึหลกัการบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั พรอ้มอธบิาย 

7. ใหอ้ธบิายถงึรปูแบบความปลอดภยัในองคก์าร 

8. ใหเ้ขยีนแผนผงัโครงสรา้งหน่วยงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของหน่วยงาน 

9. นโยบายงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัมคีวามส าคญัอย่างไร 

10. ใหบ้อกถงึลกัษณะของงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

11. การก าหนดนโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัตอ้งค านึงถงึปัจจยัส าคญัอะไรบา้ง 

12. ใหน้กัศกึษาเขยีนวงจร PDCA ของงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั และอธบิายถงึการ 

     น ามาปรบัใชก้บัการงานแผนงาน  
13. ใหบ้อกถงึกจิกรรมดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัมอีะไรบา้งอธบิายใหเ้ขา้ใจ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

การสอบสวนและวิเคราะหอ์บุติัเหต ุ

 

หวัข้อเน้ือหา 
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10. การประเมนิค่าทางสถติขิองอุบตัเิหตุ 
11. ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องการการประเมนิค่าของอุบตัเิหตุ 

 12. สรปุ 

 13. แบบฝึกหดั 

 14. เอกสารอา้งองิ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

 1. อธบิายถงึแนวคดิ ความหมาย และความส าคญั ของอุบตัเิหตุ และความส าคญัของ
ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุ และลกัษณะ สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุที่เกดิจากการ
ท างานได ้

 2. อธบิายถงึความส าคญั วตัถุประสงค ์และลกัษณะของอุบตัเิหตุทีต่้องท าการสอบสวน
ในการเกดิอุบตัเิหตุได ้

 3. อธบิายหลกัและวธิกีารในการสอบสวนการเกิดอุบตัเิหตุ และการท าบนัทกึรายงาน
การสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุได ้

 4. อธบิายความส าคญั วตัถุประสงค ์แนวทาง และวธิกีารในการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ และ
สามารถวเิคราะห์อุบตัเิหตุ รวมทัง้ความส าคญั และวตัถุประสงค์ ของการประเมนิค่าทางสถิติ
รวมทัง้การค านวณค่าสถติขิองอุบตัเิหตุไดไ้ด้ 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทีศัน์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 3 

การสอบสวนและวิเคราะหอ์บุติัเหต ุ

 

 สภาพสังคมที่มีความเจรญิก้าวหน้า และมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้าน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง  การคา้ และการลงทุนท าใหก้ารด าเนินชวีติ
ของการประกอบอาชพีทุกอาชพีย่อมมโีอกาสในการประสบเหตุ หรอืเกดิอุบตัใินการท างานได ้
การเกดิอุบตัเิหตุมผีลกระทบน ามาสู่การสูญเสยีมากมาย ซึ่งหากเราทราบสาเหตุที่แท้จรงิของ
การเกดิอุบตัเิหตุกจ็ะสามารถควบคุม ป้องกนั หรอืลดอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ในการท างาน ที่เกดิ 
ความสูญเสียและเสียหายเหล่านัน้ไปได้มาก จะเห็นได้ว่าสาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุในสถาน
ประกอบการนัน้ มเีหตุเกดิมาจากหลายสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ แต่เมื่อเกดิขึน้แลว้ ผูบ้รหิาร
ย่อมหาวธิกีาร ป้องกนั แก้ไข และปรบัปรุงให้ดขีึ้น ดงันัน้ ผู้บรหิารอาจจะศึกษาเกี่ยวทฤษฎี
เกี่ยวกบัการเกดิอุบตัเิหตุมาเป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายในการควบคุมการเกิดอุบตัเิหตุ 
หรอืเฝ้าระวงัใหก้บัพนักงานเพื่อใหเ้ป็นแนวทางด้านอื่น ๆ นอกเหนือจาก วธิกีารที่ได้กระท าที่
ผ่านมา การสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุในสถานประกอบการจงึเป็นวธิกีารทีส่ าคญัทีต่้องด าเนินการ
เมื่อเกดิเหตุการณ์อุบตัเิหตุ การสอบสวนจงึเป็นการหาเหตุที่ส าคญั หลงัจากได้ขอ้มูลจากการ
สอบสวนทราบสาเหตุการเกดิแลว้น ามาท าการวเิคราะหห์าสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ ซึ่งการ
วเิคราะหเ์ป็นการจ าแนกแยกแยะขอ้มลูของการไดร้บัอุบตัเิหตุ เพื่อน ามาบนัทกึเหตุการณ์ต่างๆ 
และน าไปประเมนิค่าสถติอุิบตัเิหตุในการหาค่าความรุนแรง ความถี่ของการเกดิอุบตั ิเพื่อใหน้ า
เป็นขอ้มลูใหผู้บ้รหิารน าไปวางแผน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรอืน าขอ้มลูไปประกอบการ
ก าหนดนโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างานต่อไป  
  

แนวคิดของการเกิดอบุติัเหต ุ 
ในอดีตการจดัการธุรกิจอุตสาหกรรมแบบดัง้เดมิ ความต้องการของนายจ้างมคีวาม

คาดหวงัให้คนงานที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ท างานใหไ้ด้เหมอืน เครื่องจกัร ซึ่งสมยันัน้
เป็นยุคของการจดัการแบบวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของ เทย์เลอร์ (W.Taylor,1897) ซึ่ง
เปรยีบเทยีบคนงานให้ท างานเสมอืนเครื่องจกัร จะต้องท างานที่ได้รบัมอบหมายตามเวลาที่
ท างานโดยไม่ค านึงถงึความเต็มใจ หรอื ความพร้อมของผู้ปฏบิตัิงาน บงัคบัให้คนงานต้อง
ท างานเป็นเวลานานต่อวนั จงึท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุเนื่องจากคนงานเหมื่อยลา้ ขาดสมรรถภาพที่ดี
ในการท างาน ในขณะเดยีวกนัการได้รบัอุบตัิเหตุก็ไม่ได้รบัดูแลจากนายจ้างนัก ต่อมาจงึท าให้
คนงานมกีารประทว้งเรยีกรอ้งสวสัดกิาร และไดอ้อกกฎหมายขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัความปลอดภยั
และสุขภาพอนามยัมาดูแลคนงาน แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมทุกโรงงานอุตสาหกรรม นายจ้างบาง
แห่งก็หลบหลกีเลี่ยงกฎหมาย และมองว่าเป็นการเพิม่ต้นทุนในการผลติเมื่อต้องมีการท าให้มี
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การติดตัง้เครื่องจกัรด้วยเครื่องมอือุปกรณ์ที่ถูกต้อง รวมทัง้มกีารดดัแปลงให้มรีาคาถูกเพื่อลด
ตน้ทุนในการผลติ   

ต่อมาในปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงของโลกมกีารพฒันาก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากขึน้
มกีารแข่งขนักนัในการสรา้งคุณภาพของสนิคา้ และบรกิาร ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจดัการเลง็เหน็ว่า
บุคคลในองคก์รเป็นปัจจยัการผลติ (factor of management) ชนิดหนึ่งทีม่คี่าและมชีวีติจติใจบุคคล
จะท างานไดด้กีต่็อเมื่อมคีวามพรอ้ม มคีวามต้องการ มคีวามรูส้กึและอารมณ์ในการท างาน ดงันัน้ 
การทีอ่งคก์รก าหนดใหพ้นักงานปฏบิตังิานจงึต้องค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เช่น การจงูใจ (motivation) 

การฝึกอบรม (training) สภาพแวดลอ้มในการท างาน (working condition) ตลอดทัง้ความปลอดภยั
ในการท างาน (safety) และ การจดัสวสัดกิารต่างๆ ใหก้บัพนักงานในองคก์ารใหม้คีวามปลอดภยั
และอาชวีอนามยัในการท างาน รวมทัง้ฝ่ายจดัการตอ้งการใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
และทกัษะความช านาญ มาท างานใหก้บัองคก์ารจงึจ าเป็นต้องมรีะบบการจดัการความปลอดภยั
ทีม่ปีระสทิธภิาพจงึจะสามารถแขง่ขนัดา้นบุคลากรได ้ 
 

ความหมายของอบุติัเหต ุ

 การเกดิอุบตัเิหตุในแต่ละครัง้ มใิช่จะเกดิขึน้จากโชคชะตาหรอืเคราะห์กรรมของแต่ละ
บุคคล หากแต่เกดิขึน้โดยม ี“สาเหตุ” สามารถชีช้ดัในการเกดิอุบตัวิ่ามาจากสาเหตุใด การป้องกนั 
แก้ไข สนับสนุน และเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างาน จงึเป็นกจิกรรมจะเกดิขึน้ได้ด้วย
การวเิคราะหท์ี่ “สาเหตุของอุบตัเิหตุ” ไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม จะเหน็ไดว้่า อุบตัเิหตุเป็น
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่งไมค่าดคดิมาก่อน เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อาจจะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่
ร่างกายและทรพัยส์นิหรอืไม่กต็าม เรยีกว่า อุบตัเิหตุ แต่ถ้าหากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้กดิผล
เสยีหายเราเรยีกว่า อุบตัภิยั อย่างไรกต็าม เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั ค าว่าเกดิ อุบตัเิหตุใน
บทความฉบบันี้ ถอืว่า เกดิสิง่ทีไ่ม่คาดคดิมาก่อนและก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่ทรพัยส์นิและเป็น
อนัตรายต่อร่างกายและจติใจ ได้มนีักวิชาการเกี่ยวกับอุบตัิเหตุได้ให้ความหมายของค าว่า 
อุบตัเิหตุ (Accident) ไวด้งันี้  

ศขิรนิทร ์ สุขโต ( 2553, หน้า 2) ไดใ้หค้วามหมายของ อุบตัเิหตุ ไวว้่า เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
โดยมไิดว้างแผนไวล้่วงหน้า ซึง่ก่อใหเ้กดิความบาดเจบ็ พกิาร หรอืตายและท าใหท้รพัยส์นิเกดิ
ความเสยีหาย หรอืความหมายในเชงิ วศิวกรรมความปลอดภยันัน้ยงัมคีวามหมายครอบคลุมถงึ
เหตุการณ์ที่เกดิขึน้แล้ว มผีลกระทบกระเทอืนต่อขบวนการผลติที่มกีารด าเนินการปกต ิท าให้
เกดิความล่าช้า หยุดชะงกั เสยีหายของผลติภณัฑ ์หรอืเสยีเวลาในการท างาน แม้จะไม่ก่อให ้
เกดิอนัอนัตราย หรอืบาดเจบ็ เจบ็ป่วย พกิารของคนงานกต็าม  

กนัยรตัน์  โหละสุต ( 2553, หน้า 4) ไดใ้หค้วามหมายของ อุบตัเิหตุ ไวว้่า เหตุการณ์ที่
เกดิขึน้อยา่งไมพ่งึประสงคใ์นระหว่างการท างาน และมผีลไปขดัขวางหรอืก่อผลกระทบต่อความ
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เสียหายแก่การท างานนัน้ ได้แก่ การตกจากที่สูง การถูกกระแทก การถูกหนีบ การถูกตัด  
และการถูกดงึ เป็นตน้ 

Dessler, G. (2015, p. 529) ไดใ้หค้วามหมายของ อุบตัเิหตุ ไวว้่า เหตุการณ์อนัตรายที่
เกดิขึน้โดยไม่ได ้ ตัง้ใจ หรอืคดิมาก่อนทีจ่ะใหเ้กดิขึน้ ไม่สามารถควบคุมได ้และหลกีเลีย่งไม่ได้
ขณะนัน้ ท าให้เกดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิ บุคคลทัง้ทางร่างกาย จติใจ อาจบาดเจบ็ ทุพลภาพ 
หรอืรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติ ซึง่เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทัง้ตวัเอง ครอบครวั นายจา้ง 
หวัหน้างาน เพื่อนรว่มงาน เศรษฐกจิ สงัคม และประเทศชาต ิ  

DeCenzo,D. A. and Robbins, S. P. (2002, p. 479) ไดใ้หค้วามหมายของ อุบตัเิหตุ 
ไวว้่า เหตุการณ์อนัตรายทีเ่กดิขึน้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ หรอืคาดคดิมาก่อน ท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่
ทรพัยส์นิ ร่างกาย จติใจ หรอือาจถงึบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทุพลภาพ หรอืรุนแรงอาจถงึขัน้เสยีชวีติ
ได ้ 

ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (2542, หน้า 67) ได้ให้ความหมายของ 
อุบตัเิหตุ ไวว้่า เหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ทีอ่าจเกดิจากการทีไ่ม่ได้คาดคดิไวล้่วงหน้า หรอืไม่
ทราบล่วงหน้า หรอืขาดการควบคุม แต่เมื่อเกดิขึ้นแล้วมผีลท าให้เกิดการบาดเจบ็หรอืความ 

เจบ็ป่วยจากการท างานหรอืการเสยีชวีติ หรอืความสูญเสยีต่อทรพัยส์นิสนิหรอืความเสยีหายต่อ 

สภาพแวดลอ้มในการท างานหรอืต่อสาธารณชน” 
สภาความปลอดภยัแห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (National Safety Council : NSC) ไดใ้ห้

ความหมายของ อุบตัเิหตุ ไว้ว่า เหตุการณ์ที่ไม่ได้มกีารวางแผน เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค ์ 
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่จ าเป็นต้องมีการบาดเจ็บ หรือทรพัย์สินเสียหายเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึง
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ หรอืน าไปสู่การเสยีชวีติ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ 
ทรพัยส์นิเสยีหาย หรอืความสญูเสยีอื่นๆ  

สถาบนัมาตรฐานแห่งชาตอิงักฤษ (British Standard Institution: BSI) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ อุบตัิเหตุ ไว้ว่า เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ที่น าไปสู่การเสียชวีิต การเจ็บป่วย บาดเจ็บ 
ทรพัยส์นิเสยีหาย หรอืความสญูเสยีอื่นๆ  

กาญจนา  นาถะพนิธุ (2553, หน้า 195)  ไดใ้หค้วามหมายของ อุบตัเิหตุ ไวว้่า เหตุการณ์
ทีไ่ม่พงึประสงค์ทีอ่าจเกดิจากการที่ไม่ไดค้าดคดิไว้ล่วงหน้าหรอืไม่ทราบล่วงหน้าหรอืขาดการ
ควบคุม  แต่เมื่อเกดิขึน้แล้วมผีลให้เกดิการบาดเจบ็หรอืความเจบ็ป่วยจากการท างานหรอืการ
เสยีชวีติหรอืความสญูเสยีต่อทรพัยส์นิหรอืความเสยีหายต่อสภาพแวดลอ้มหรอืต่อสาธารณชน  

วฑิูรย ์ สมิะโชคด ีและ วรีพงศ์  เฉลมิจริะรตัน์ (2550, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของ 
อุบตัเิหตุ ไวว้่า เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดว้างแผนไวล้่วงหน้า ซึง่ก่อใหเ้กดิความบาดเจบ็ พกิาร 
หรอืตามและท าใหท้รพัยส์นิไดร้บัความเสยี  
 ววิรรธน์กร สวสัด ี(2556, หน้า19) ไดใ้หค้วามหมายของ อุบตัเิหตุ ไวว้่าเป็นเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดคดิ ไม่มกีารวางแผนล่วงหน้าและควบคุมไมได ้เช่น การตกจากทีสู่ง การหกล้ม 

https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+A.+DeCenzo%22
https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+P.+Robbins%22
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การกระแทก การหนีบ การตดั เป็นต้น ซึง่จะท าใหเ้กดิความสูญเสยีต่อผูป้ระสบอุบตัเิหตุบุคคลอื่น 
หรอืสิง่ของที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เสยีหายด้วยอุบตัิเหตุจากการท างานเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคดิที่
เกดิขึน้ในขณะท างาน เช่น การบาดเจบ็จากการกระแทก หรอืบดของเครื่องจกัรน การถูกสิง่ของ
หล่นทบั  

จากความหมายของอุบตัเิหตุทีก่ล่าวมาขา้งต้น สรุปไดว้่า อุบตัเิหตุ หมายถงึ เหตุการณ์
ทีไ่มพ่งึประสงค ์ไมไ่ดค้าดการณ์ไวล้่วงหน้า ไม่มกีารวางแผน หรอืขาดการควบคุม  เมื่อเกดิขึน้
แล้วท าให้ได้รบัอนัตราย บาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทุพลภาพ และเสยีชวีติได้ รวมทัง้ท าให้เกดิความ
สูญเสียต่อทรพัย์สิน หรือเกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการท างานหรอืเกิดความ
ประเทศชาต ิและบุคคลอื่น ตวัอยา่ง ของการเกดิอุบตัเิหตุ เช่น ถูกวตัถุหนักหล่นทบั เครื่องจกัร
หรอืของมคีมตดั บาด หนีบ เฉือน ดงึ กระแทก ทิม่ แทงร่างกาย ถูกวตัถุกดทบั กระเดน็ใส่ ลื่น-

ลม้ สิง่ของพงัทลายหล่นทบั สมัผสักบัความรอ้นจดั ถูกสารเคม ีไฟฟ้าดดู เป็นตน้ 

 

ค าท่ีเก่ียวข้องกบัอบุติัเหต ุ

ไดม้นีกัวชิาการใหค้วามของค านิยามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกอดอุบตัเิหตุไวด้งันี้ (ศขิรนิทร ์ 
สุขโต, 2553, หน้า 1-2 ; Goetsch, D.L.2005, p. 17-18) 

ภยั (Hazard) หมายถงึ สภาวการณ์ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ของ บุคคล 
หรอืเกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ รวมทัง้การกระทบกระเทอืนต่อขดี ความสามารถในการ
ปฏบิตังิานตามปกตขิองบุคคล  

อนัตราย (Danger) หมายถงึ สภาวะทีเ่ป็นอนัตรายไม่ว่าจะอยู่ในระดบัของความ รุนแรง
มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัสภาพของการท างานและการป้องกนั เช่น การท างานบนทีสู่ง ซึ่งถอืว่า
เป็นสภาพการณ์ทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะมโีอกาสเกดิอนัตรายขึน้ไดถ้า้หากเกดิ ความผดิพลาดเกดิขึน้ 
และอาจท าใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืถงึกบัชวีติได้  

อบุติัการณ์ (Incident) หมายถงึ เหตุการณ์ทีไ่ม่ปรารถนาจะใหเ้กดิขึน้ แต่เมื่อเกดิขึน้
จะท าให้เกดิการสูญเสยีตามมาอกีมากมาย หรอืเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในลกัษณะเช่นเดยีวกนักบั
การเกดิอุบตัเิหตุ แต่ผลของอุบตักิารณ์ไม่ท าใหผู้ใ้ดไดร้บับาดเจบ็ ทรพัยส์นิไม่เสยีหายหรอือาจ
เรยีกเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นี้อกีอย่างหนึ่งว่า เป็นเหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุ (Incident or Near 

Miss) หมายถงึ เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ที่เกดิขึน้แล้วมผีลให้เกดิอุบตัเิหตุ หรอืเรยีกว่า 
อุบตักิารณ์ (incident) ซึง่การเกดิอุบตักิารณ์บ่อยครัง้ อาจน ามาซึง่การเกดิอุบตัเิหตุได ้ถ้าไม่ได้
รบัการควบคุมป้องกนั เช่น งานซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรต้องการ เปลีย่นชิน้ส่วนอะไหล่ตามก าหนด 
แต่ปรากฏว่าไดอ้ะไหล่ไม่ครบท าใหง้านล่าชา้และเป็นผลเสยีกบัระบบการท างาน 
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ความส าคญัของอบุติัเหต ุ 
 อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานในสถานประกอบการ หรอือุตสาหกรรมการผลติและ
บรกิาร ทเีกดิขึน้ในแต่ละครัง้ มใิช่จะเกดิขึน้จากโชคชะตาหรอืเคราะหก์รรมของแต่ละบุคคล เมื่อ
พนักงานประสบอุบตัเิหตุท าให้ได้รบัการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทุพลภาพ และถ้ารุนแรงก็ถงึขัน้
เสยีชวีติ ซึง่ในการประสบอุบตัเิหตุ โดยทัว่ไปแลว้ม ี“สาเหตุ” ทีช่ีช้ดัไดว้่าเป็นผลมาจากการกระท า
ทีไ่ม่ปลอดภยั ซึง่ผลจากการประสบอนัอนัตรายนัน้ย่อมท าให้มผีลกระทบต่อความสูญเสยีโดยตรง 
และโดยออ้ม คอื โดยตรง ไดแ้ก่ ตวัผูป้ฏบิตังิาน ส่วนผลกระทบโดยอ้อม ไดแ้ก่ ครอบครวั ญาติ
พีน้่องคนใกล้ชดิ หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน นายจา้ง และสงัคม ตลอดจนประเทศชาติ ดงันัน้ 
สรปุไดว้่าอุบตัเิหตุมคีวามส าคญัทีส่่งผลเสยี อนัไดแ้ก่  

 1. ผลกระทบต่อผู้ปฏิบติังานหรือพนักงาน  หากได้เมื่อใดที่ผู้ปฏิบตัิงานประสบ
อนัตรายจากการปฏิบตัิงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ปฏิบตัิงานทัง้ทางด้านร่างกายที่ได้
บาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทุพลภาพ สูญเสยีอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย และเสยีชวีติ ดา้นจติใจจะผลต่อ
ขวญัก าลงัใจในการท างานท าให้มคีวามกลวั วติกกงัวล ขาดความเชื่อมัน่ และมัน่ใจในการ
ปฏบิตังิาน หรอืหากสญูเสยีความมัน่ใจหากเกดิทุพลภาพ และดา้นเศรษฐกิจของครอบครวัจะท า
ใหข้าดรายได ้โดยผลทีก่ระทบต่อผูป้ฏบิตัโิดยตรงทีส่ าคญั ไดแ้ก่  

1.1 เกดิการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย พกิาร ทุพพลภาพ และเสยีชวีติ 

1.2 เกดิความเจบ็ปวด และทุกขท์รมานรา่งกาย จติใจจากอาการทีป่ระสบอนัตราย 

1.3 สูญเสยีค่าใช้จ่ายในการที่ต ้องจ่ายค่ารกัษาพยาบาล  ถงึแมว้่านายจา้งจะ
รบัผดิชอบโดยมกีองทุนทดแทน แต่ย่อมต้องมคี่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา ได้แก่ ค่าใชจ้่ายในการ
ฟ้ืนฟูสภาพหลงัจากไดร้บัการรกัษาพยาบาลหายแลว้กต็ามต้องมกีารฟ้ืนฟูใหม้สีภาพทีด่ทีีสุ่ดทัง้
รา่งกาย และจติใจ 

1.4 สูญเสียรายได้ในกรณีที่ผู้ประสบอันตรายบาดเจ็บรุนแรง เจ็บป่วยรุนแรงไม่
สามารถปฏบิตังิานได ้หรอืถา้หากเกดิขัน้เสยีชวีติ 

 1.5 สูญเสยีเวลาในการปฏบิตังิานเนื่องจากการประสบอนัตราย บาดเจบ็ เจบ็ป่วย 
และพกิาร 

1.6 ท าใหข้าดความมัน่ใจ หรอืขาดความเชื่อมัน่ในการปฏบิตังิาน เนื่องจากหวาดกลวั
ในสิง่ทีเ่คยเกดิขึน้ 

1.7 ตอ้งเป็นภาระของครอบครวัทีดู่แลในการเลีย้งดูหากเกดิความพกิาร หรอืสูญเสยี
อวยัวะทีส่ าคญั เช่น ดวงตา แขน ขา เป็นตน้  

1.8 ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงอาชพีใหเ้หมาะสมกบัสภาพรา่งกายทีเ่กดิความพกิาร  
1.9 เสยีเวลาในการเรยีนรูง้านใหม่ที่เหมาะสมกบัสภาพร่างกายทุพลภาพในกรณี

ตอ้งเปลีย่นงาน 
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1.10 เกดิการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติและตอ้งปรบัตวัใหมห่ากเกดิการบาดเจบ็เรือ้รงั  
หรอืพกิารสญูเสยี 

1.11 สญูเสยีภาพลกัษณ์และความมัน่ใจในตนเองหากเกดิความพกิาร 
  2. ผลกระทบต่อครอบครวัผู้ปฏิบติังาน หากพนักงานประสบอนัตรายอนัเนื่องจาก
การปฏบิตังิานทีต่อ้งมกีารพกัรกัษาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะไดร้บัอนัตรายถงึขัน้บาดเจบ็ เจบ็ป่วย 
และทุพลภาพหรอืเสยีชวีติ คนทีอ่ยู่ในครอบครวัไม่ว่าเป็นสาม ีภรรยา พ่อ แม่ ลูก หรอืญาตพิีน้่อง
ใกลช้ดิกบัผูป้ฏบิตังิาน เมือ่กระทบต่อผูป้ฏบิตังิานกย็่อมส่งผลถงึบุคคลต่างๆ เหล่านี้ ทัง้ดา้นจติใจ
ของบุคคลในครอบครวัที่ต้องสูญเสยีผู้ปฏบิตังิานไป หรอืหากพกิารก็ย่อมเป็นภาระทัง้ด้าน
เศรษฐกจิ รายได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเป็นผู้น าหรอืหวัหน้าครอบครวัที่มหีน้าที่หารายได้    
คนเดยีว ดงันัน้ผลกระทบต่อครอบครวัผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 

  2.1 สญูเสยีบุคคลในครอบครวัหรอืบุคคลในครอบครวัพกิาร หรอืทุพลภาพ 

  2.2 สญูเสยีค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลทีร่ะหว่างการรกัษาใหด้ขีึน้ 

  2.3 สูญเสยีรายได ้กรณีผู้ประสบอนัตรายได้รบับาดเจบ็ เจบ็ป่วยขัน้รุนแรง และ 
ทุพลภาพ 

  2.4 สญูเสยีค่าใชจ้า่ยในการฟ้ืนฟูสภาพใหด้ขีึน้ 

  2.5 ต้องรบัภาระเลี้ยงดูผู้ประสบอนัตรายที่รกัษาพยาบาล และหากทุพลภาพยิง่
จะท าใหเ้กดิปัญหาครอบครวัแตกแยกได ้

  2.6 ตอ้งปรบัเปลีย่นวถิกีารด าเนินชวีติครอบครวัหน้ามอืเป็นหลงัมอื กรณีผูป้ระสบ
อนัตรายตอ้งมกีารรกัษาตวัและดแูลไปตลอดชวีติ 

  2.7 สมาชกิในครอบครวัขาดขวญัก าลงัใจ เสยีขวญั และทอ้แท้ 
  2.8 ครอบครวัขาดความอบอุ่น บุตรตอ้งก าพรา้ หากบดิาหรอืมารดาเสยีชวีติ  
  3. ผลกระทบต่อเพ่ือนร่วมงาน หากเกดิอุบตัเิหตุเกดิขึน้ในสถานทีท่ างาน นอกจาก
จะท าใหก้ระบวนการผลติหยดัชะงกัลงเพื่อช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็ ท าใหสู้ญเสยีเวลาท างาน และยงั
ส่งผลต่อพนักงานดา้นสภาพจติใจ ถงึแมว้่าจะเกดิกบัผู้ปฏบิตังิานเพยีงไม่กี่คน รวมทัง้ผู้บงัคบั  
บญัชายอ่มมคีวามกงัวลในการเกดิเหตุการณ์ประสบอุบตัเิหตุหรอือนัตรายต่างๆ ซึง่ส่งผลกระทบ
ทีส่ าคญัต่อผูร้ว่มงานทีป่ฏบิตังิานในสถานทีน่ัน้ ไดแ้ก่  
    3.1 ผูร้่วมงานต้องหยุดปฏบิตังิานชัว่คราวเพราะต้องช่วยเหลอืผูป้ระสบอนัตราย 
และการให้ข้อมูลหรอืรายงานการเกิดเหตุการณ์ที่ประสบอนัตราย รวมทัง้มคีวามตกใจท าให้
ตื่นเตน้กบัเรือ่งราวในระยะหนึ่ง 
   3.2 ผูร้ว่มงานเสยีขวญั และไมม่ัน่ใจการปฏบิตังิานในหน้าทีต่นเอง 
   3.3 หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาสูญเสียเวลาเนื่ องจากต้องช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจบ็ 
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   3.4 หวัหน้างานหรอืผูบ้งัคบับญัชาสูญเสยีเวลาในการสอบสวนผู้ประสบอนัตราย 
และประสานงานกบัหน่วยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหด้ าเนินงานต่อ 

   3.5 หวัหน้างานหรอืผู้บงัคบับญัชามภีาระหน้าที่งานเพิม่มากขึ้นในการหาวธิ ี
การแกไ้ขและควบคุมป้องกนัไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุซ ้า 
   3.6 หวัหน้างานหรอืผูบ้งัคบับญัชามภีาระเพิม่ในการหาผูป้ฏบิตังิานแทนผูป้ระสบ
อนัตรายกรณมีงีานเรง่ด่วน และตอ้งมภีาระในการสอนงานผูป้ฏบิตังิานคนใหม่ 
 4. ผลกระทบต่อนายจ้าง เมื่อลูกจา้งหรอืผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการเกดิ
การประสบอนัตรายย่อมเกดิความสูญเสยีที่ส าคญัต่อนายจา้งทางด้านเศรษฐกจิ ตลอดจน
ภาพลกัษณ์ของสถานประกอบการหรอืองคก์าร อนัเนื่องจากต้องเสยีค่าใชจ้่ายกบัลูกจา้ง การหยุด 
ชะงกัของการผลติ การสูญเสยีลูกจา้งที่มคีวามรู ้ความสามารถ และผูร้บับรกิารขาดความไว้วางใจ 
จงึส่งผลกระทบทีส่ าคญั ไดแ้ก่  
  4.1 สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล และเกี่ยวกบัการดูแลลูกจา้งขณะ
บาดเจบ็ เจบ็ป่วย และพกัฟ้ืนรกัษาตวั 

  4.2 สญูเสยีค่าใชจ้า่ยในการท าศพลกูจา้งทีป่ระสบอนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติ 

  4.3 สูญเสยีค่าใช้จ่ายเป็นเงนิทดแทน ซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรอืผู้มสีทิธติาม
กฎหมายกองทุนทดแทนส าหรบัการบาดเจบ็ เจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างานของลกูจา้ง 
  4.4 สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการประกนัชวีติ ทีบ่รษิทัประกนัชวีติต้องจ่ายใหก้บัผู้
ทีไ่ดร้บับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติทีส่ถานประกอบการไดท้ าประกนัชวีติใหแ้ก่ผูป้ระสบอนัตรายไว ้
  4.5 สูญเสยีค่าใชจ้่ายในการซ่อมเครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอืต่างๆ ทีไ่ดร้บั
ความเสยีหายทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
  4.6 สูญเสยีค่าใช้จ่ายจากวตัถุดบิในการผลติได้รบัความเสยีหาย ในกรณีที่
เกดิอนัตราย 

  4.7 สูญเสยีโอกาสในการขายสินค้า และการผลติต้องหยุดชะงกัท าให้ขาด
โอกาสทางก าไร 
  4.8 สญูเสยีค่าใชจ้า่ยในดา้นสวสัดกิารต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 

  4.9 สูญเสียค่าใช้จ่ายในการด้านค่าจ้างให้กับผู้ประสบอันตราย บาดเจ็บ 
เจบ็ป่วยในกรณไีมส่ามารถมาท างานได ้ซึง่เป็นไปตามกฎหมายทีก่ าหนด 

  4.10 สญูเสยีชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ขององคก์าร  
  4.11 ท าให้คู่แข่งขนัไดเ้ปรยีบเทยีบทางการคา้ในขณะช่วงระยะเวลาที่มปัีญหา
ดา้นการประสบอนัตรายของผูป้ฏบิตังิาน 

 5. ผลกระทบต่อประเทศชาติ ในกรณีที่ลูกจ้างในสถานประกอบการประสบ
อนัตราย บาดเจบ็ เจบ็ป่วยอนัเนื่องจากการท างาน ย่อมส่งผลต่อความสูญเสยีของประเทศชาต ิ
เช่น รฐัตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย และงบประมาณในการรกัษาพยาบาลผูท้ีบ่าดเจบ็ และทุพลภาพ รวมทัง้
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สูญเสยีทรพัยากรมนุษยข์องชาตไิป ซึ่งก่อให้เกดิปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม ตามมา โดย
ผลกระทบทีส่ าคญัๆ ไดแ้ก่  
  5.1 รฐัต้องรบัภาระค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สภาพ ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการเลีย้งในแต่ละเดอืนใหแ้ก่ผูท้ีพ่กิาร 
  5.2 รฐัตอ้งรบัภาระค่าใชจ้า่ยเงนิทดแทนรว่มกบัสถานประกอบการ 
  5.3 รฐัตอ้งภาระในค่าใช่จา่ยการฝึกอบรมอาชพีทีเ่หมาะสมใหก้บัทีทุ่พลภาพ 

  5.4 รฐัต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายด้านสวสัดกิารต่างๆ ให้แก่ผู้ประสบอนัตรายที ่  
ทุพพลภาพ 

  5.5 ประเทศชาตติอ้งสญูเสยีบุคคลทีม่คีวามช านาญในการท างาน 

  5.6 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศชาตใินกรณีทีม่กีารหยุดของ
เครือ่งจกัร หรอืหยดุงานของพนกังาน 

  5.7 ท าใหป้ระเทศชาตติอ้งเกดิภาพลกัษณ์ในดา้นลบต่อสายตานานาชาต ิ

 จากผลกระทบที่ส าคญัที่เกิดอุบตัเิหตุ หรอืประสบอนัตราย ของผู้ปฏบิตัิงานในสถาน
ประกอบการในประเทศย่อมท าให้ส่งผลกระทบที่สูญเสีย ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะผู้ปฏบิตัิงาน 
นายจา้ง เพื่อนร่วมงาน ครอบครวัผู้ประสบอนัตราย และประเทศชาต ิส่งผลต่อเศรษฐกจิโดย
ของประเทศ สงัคม รวมทัง้ภาพลกัษณ์ของประเทศชาต ิ

 จากการรายงานประจ าปี 2558 กองทุนเงนิทดแทน ส านักงานกองทุนทดแทน ส านักงาน
ประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน ได้มกีารเก็บข้อมูลเกี่ยวกบัการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย
เนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรนุแรง ปี 2549 - 2558 แสดงในตารางที ่2 มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3.1 จ านวนลกูจา้งทีป่ระสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างานจ าแนกตามความ 

     รนุแรง ปี 2549-2558  
 

ปี พ.ศ. 
 

จ านวน 

ลกูจ้าง 

ความรนุแรง  

รวม ตาย ทุพลภาพ สญูเสีย 

อวยัวะ 

บางส่วน 

หยดุงาน 

เกิน 3 วนั 

หยดุงาน 

ไม่เกิน 3 วนั 

2549 7,992,025 808 21 3,413 51,901 148,114 204,257 

2550 8,178,180 741 16 3,259 50,525 144,111 198,652 

2551 8,135,606 613 15 3,096 45,719 127,059 176,502 

2552 7,939,923 597 8 2,383 39,850 106,598 149,436 

2553 8,177,618 619 11 2,149 39,919 103,813 146,511 

2554 8,222,960 590 4 1,630 35,709 91,699 129,632 

2555 8,575,398 717 19 1,818 36,166 93,106 131,826 

2556 8,901,624 635 28 3,036 31,419 76,776 111,894 

2557 9,132,756 603 11 1,463 29,254 68,903 100,234 

2558 9,336,317 575 6 1,324 27,845 65,924 95,674 

ทีม่า : ส านกังานกองทุนเงนิทดแทน ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน, 2558,หน้า 17 

  

 อตัราการประสบอนัตรายต่อลูกจา้ง 1,000 ราย ในปี 2558 มอีตัราการประสบอนัตราย
โดยเทยีบกบัจ านวนลูกจา้งในความคุม้ครองกองทุนเงนิทดแทน ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 
9,336,317 ราย พบว่า มอีตัราการประสบอนัตรายเท่ากบั 10.25 ต่อพนัราย และหากนับจ านวน
การประสบอนัตรายเฉพาะกรณรีา้ยแรง พบว่า อตัราการประสบอนัตราย เท่ากบั 3.19 ต่อพนัราย  

จงัหวดัท่ีมีอตัราการประสบอนัตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย สงูสดุ 10 อนัดบัแรก 

นับจ านวนการประสบอนัตราย(ทุกกรณีความรุนแรง) พบว่า จงัหวดัสมุทรปราการ มี
อตัราการประสบอนัตรายสงูสุด เท่ากบั 20.41 ต่อพนัราย รองลงมา คอื จงัหวดัอุตรดติถ์ เท่ากบั 
15.95 ต่อพนัราย และจงัหวดัสมทุรสาคร เท่ากบั 15.90 ต่อพนัราย ตามล าดบั 

นับจ านวนการประสบอนัตราย (กรณีร้ายแรง) พบว่า จงัหวดัสตูล มอีตัราการประสบ
อนัตรายสูงสุด เท่ากบั 7.93 ต่อพนัราย รองลงมา คอื จงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 7.91 ต่อพนัราย 
และจงัหวดัแพร ่เท่ากบั 7.51 ต่อพนัราย ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่3.2 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3.2 จงัหวดัทีม่อีตัราการประสบอนัตรายในการท างานของลกูจา้ง 
นับทุกกรณีความรนุแรง นับกรณีร้ายแรง 

จงัหวดั 
จ านวน
ลกูจ้าง 

จ านวน 

การ
ประสบ

อนัตราย 

อตัราต่อ 
1,000 
ราย 

จงัหวดั 
จ านวน
ลกูจ้าง 

จ านวน 

การประสบ
อนัตราย 

อตัราต่อ 
1,000 ราย 

1.สมทุรปราการ 706,802 14,427 20.41 1. สตูล 8,324 66 7.93 
2. อุตรดติถ ์ 11,159 178 15.95 2. พทัลุง 10,493 83 7.91 
3. สมทุรสาคร 374,923 5,961 15.90 3. แพร ่ 11,043 79 7.15 
4. ฉะเชงิเทรา 205,937 2,917 14.15 4. อุตรดติถ ์ 11,159 74 6.63 
5.สรุาษฎรธ์านี 88,204 1,193 13.53 5. ตรงั 29,022 186 6.41 
6. ตรงั 29,022 390 13.44 6. สมทุรปราการ 706,802 4,362 6.17 
7. แพร ่ 11,043 147 13.31 7. สมทุรสาคร 374,923 2,259 6.03 
8. อุดรธานี 42,201 552 13.08 8. บงึกาฬ 3,737 22 5.89 
9. สงิหบ์ุร ี 17,829 231 12.96 9. สงขลา 150,093 883 5.88 
10. พทัลุง 10,493 135 12.87 10. ชุมพร 24,143 141 5.84 
ทีม่า : ส านกังานกองทุนเงนิทดแทน ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน, 2558, หน้า 19  
หมายเหต ุ: 1. นบัทุกกรณีความรุนแรง หมายถงึ ตาย ทุพลภาพ สญูเสยีอวยัวะบางสว่น หยุดงานเกนิ 3 วนั  

        และหยุดงานไม่เกนิ 3 วนั 

     2. นบักรณีรา้ยแรง หมายถงึ ตาย ทุพลภาพ สญูเสยีอวยัวะบางสว่น หยุดงานเกนิ 3 วนั 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเกิดอบุติัเหต ุ

ทฤษฎีเก่ียวกบัสาเหตขุองการเกิดอบุติัเหต ุ

ทฤษฎเีกีย่วกบัสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ เป็นการคาดการณ์การเกดิอุบตัเิหตุซึง่มทีฤษฎี
ดว้ยกนัหลายทฤษฎ ีเช่น ทฤษฎโีดมโินของ เฮนรชิ (Heinrich’s Domino Theory) ทฤษฎปัีจจยั
มนุษย ์ทฤษฎอุีบตัเิหตุ/อุบตักิารณ์ ทฤษฎรีะบาดวทิยา ทฤษฎรีะบบ และทฤษฎสีาเหตุจากการเกดิ 
เป็นตน้ 

  ทฤษฎีโดมิโนของ เฮนริช (Heinrich’s Domino Theory) 
ทฤษฎโีดมโิน (Domino Theory) เฮนรชิ (Henrich, H.W.) เป็นผูค้ดิคน้ทฤษฎโีดมโิน

ขึน้มา เขากล่าวว่า การบาดเจบ็หรอืการสูญเสยีต่าง ๆ เป็นผลมาจากการเกดิอุบตัเิหตุ ซึง่สาเหตุ
ของอุบตัเิหตุ ก็มาจากการกระท าและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภยั โดยทฤษฎนีี้
เปรยีบเสมอืนตวัโดมโินทีเ่รยีงกนัอยู่ 5 ตวัใกล้เคยีงกนั ถ้าตวัใดตวัหนึ่งลม้ลง ย่อมมผีลท าให้
โดมโินตวัอื่น ทีอ่ยูถ่ดัไปลม้ตามไปดว้ยเหมอืนลกูโซ่ ดงันี้ (Goetsch, D.L.2005, p.38-39)  

1. บรรพบุรษุและสภาพแวดล้อมทางสงัคม (Ancestry and social environment) 

เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรกที่เป็นสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ โดยสภาพการเลีย้งดูจากครอบครวั 
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ฐานะความเป็นอยู่ รวมถงึการให้การศกึษา การสรา้งเจตคต ิลกัษณะนิสยั ความประพฤตสิบืทอด
กนัมาจากอดตีท าให้แต่ละบุคคลมพีฤติกรรมที่แสดงออกมาที่แตกต่างกนั บุคลกิภาพที่ได้รบั
ประสบเป็นเวลานาน เช่น ความสะเพร่า ความประมาท เลนิเล่อ ขาดความคดิ ความไตร่ตรอง 
ละเอยีดถีถ่ว้น การชอบเสีย่งอนัตราย พฤตกิรรมกา้วรา้ว เป็นตน้ 

2. ความบกพร่องของบุคคล (Fault of Person) เป็นปัจจยัอนัดบัสองทีท่ าให้เกดิ
อุบตัเิหตุ ความบกพรอ่งทางรา่งกาย ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพในการตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้ม สายตา 
การเจบ็ป่วย ความเมือ่ยลา้ เป็นตน้  

3. การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั และ/หรือ สภาพเครื่องจกัรหรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
อนัตราย (Unsafe Act/mechanical or physical hazard) เป็นปัจจยัล าดบัทีส่าม ทีก่่อใหเ้กดิ
การกระท าทีไ่มป่ลอดภยั หรอืสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยัก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากผูป้ฏบิตังิานกระท า
ในสิง่ทีไ่ม่ปลอดภยันัน่เอง เช่น ขณะซ่อมเครื่องจกัรไม่ปิดสวติซ ์หรอื ขณะเครื่องจกัรก าลงัท างาน 
มกีารท าความสะอาด ถอดอุปกรณ์ปกป้องอนัตรายทีเ่ครื่องออก หยอกลอ้กนัขณะท างานอยู่กบั
เครื่องจกัร เป็นต้น รวมทัง้การทีส่ภาพเครื่องจกัร หรอืสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่ป็นอนัตราย
กเ็ป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้โดยสภาพเครื่องจกัรทีเ่ป็นอนัตราย เครื่องจกัรทีปุ่่ มกดหยุด
ฉุกเฉินช ารุด เครื่องจกัรไม่มกีารด์ครอบหรอืฝาครอบปกกนัอนัตราย หรอืจุดทีม่กีารเคลื่อนไหว 
เครื่องมอื อุปกรณ์ในการท างานขาดประสทิธภิาพ ดดัแปลงเครื่องจกัร หรอืประกอบเครื่องจกัร
ใชง้านเองโดยไมผ่่านวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ เป็นต้น และสิง่แวดลอ้มสถานทีป่ฏบิตังิานที่
เป็นอนัตราย เช่น แสงสว่างไม่เพยีงพอ เสยีงดงัจนเกินไป การระบายอากาศไม่ด ีพื้นห้องมี
คราบน ้ามนัหก ฝุ่ นละอองมากเกนิไป เป็นตน้  

4. การเกิดอบุติัเหต ุ(Accident) อุบตัเิหตุโดยทัว่ไป มสีาเหตุมาจากปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยั
ทีก่ล่าวมาแลว้ ยอ่มส่งผลท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ /อุบตักิารณ์ เช่น ตกจากทีสู่ง ถูกของมคีมบาด วตัถุ
กระเดน็ใส่ ถูกวตัถุกระแทก ถูกวตัถุหนีบ เครือ่งจกัรตดั ถูกวตัถุวิง่ชน เดนิสะดุด ลื่นหกลม้ ฯลฯ 
ซึง่อุบตัเิหตุเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจบ็ 

5. การบาดเจบ็ (Injury) เป็นผลจากการได้รบับาดเจบ็หรอืเป็นผลที่เกดิขึน้กบัอวยัวะ
หรอืส่วนต่างๆ ของร่างกายมาจากอุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ เคลด็ขดัยอก กระดูกหกัหรอืแตก บาดแผล 
แผลฉีกขาด และแผลไฟไหม ้เป็นตน้ การบาดเจบ็เหล่านี้เป็นผลโดยตรงจากการเกดิอุบตัเิหตุ 

จากแนวคดิของทฤษฎโีดมโิน ความปลอดภยัจะเกดิขึน้กบัผู้ปฏบิตังิาน หรอืการจะลด
การเกดิอุบตัเิหตุไดจ้ะมกีารป้องกนัอุบตัเิหตุตามทฤษฎโีดมโินหรอืทฤษฎ ี“ลูกโซ่ของอุบตัเิหตุ” 
(Accident Chain) คอื การตดัลกูโซ่อุบตัเิหตุเพื่อเป็นการไม่ใหลู้กโซ่อุบตัเิหลุลม้ลง (โดมโินตวัที่
4) โดยก าจดัการกระท าและ/ หรอืสภาพการณ์ทีไ่มเ่หมาะสมออกไป (โดมโินตวัที ่3) ป้องกนัโดย
จดัการกบัลกัษณะของบุคคลที่มกีารกระท าที่เสี่ยงต่อการเกดิอุบตัเิหตุ ส่วนสภาพการณ์ที่ไม่
เหมาะสมต้องมกีารจดัการทีเ่หมาะสมปลอดภยัเสมอก่อนที่การท างาน ทัง้นี้มขีอ้สงัเกตดว้ยว่า 
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การบาดเจบ็หรอืความสูญเสยีก็จะไม่เกิดขึ้นในการปฏบิตัิงาน  การเกิดอุบตัเิหตุตามทฤษฎี
โดมโิน แสดงใหเ้หน็ไดด้งัภาพที ่3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 ภาพจ าลองการเกดิอุบตัเิหตุตามทฤษฎโีดมโิน ของ Heinrich 

ทีม่า: David L.Goetsch, 2005, p. 38. 

 

 

ทฤษฎีปัจจยัมนุษย ์(The Human Factor Theory) 

ทฤษฎปัีจจยัมนุษยอ์ธบิายแนวคดิสาเหตุส าคญัของการเกดิอุบตัเิหตุเป็นความผดิพลาด
ของมนุษย ์มลีกัษณะห่วงโซ่ ซึง่ปัจจยัทีท่ าให้เกดิความผดิพลาดของมนุษยม์ ี3 ปัจจยั คอื การ
รบัภาระมากเกนิไป การตอบสนองทีไ่ม่เหมาะสม การกระท าทีไ่ม่เหมาะสม โดยแสดงใหเ้หน็ใน
ภาพที ่3.2 และมรีายละเอยีด ดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอ้มและ 
ภมูหิลงัของบุคคล 
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ภาพที ่3.2 ปัจจยัทีเ่กดิความผดิพลาดของมนุษย ์

ทีม่า: David L.Goetsch, 2005, p. 40  

 

สาเหตกุารเกิดอบุติัเหตขุองมนุษย ์

1. การรบัภาระมากเกินไป (Overload)  หมายถงึ ความไมส่มดุลของระยะทีก่ าหนดให้
บุคคลปฏบิตังิานกบัปรมิาณงานทีไ่ดร้บั เนื่องจากศกัยภาพของบุคคลทีจ่ะปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็
ขึน้อยูก่บัทกัษะของแต่ละคน การฝึกอบรม ภาวะจติใจ ความลา้ ความเครยีด และสภาพร่างกาย 
แนวคดินี้อธบิายเพิม่เตมิว่า ปรมิาณงานจรงิ ๆ ของบุคคลได้รบัไม่ใช่มเีพยีงตวังานเท่านัน้ แต่
ยงัมสี่วนประกอบอื่นๆ ทีเ่ป็นภาระเพิม่เตมิอนัเป็นผลมาจาก ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ เสยีง 
สิง่รบกวนอื่นๆ ตลอดจนปัจจยัภายใน ของผู้ปฏบิตังิานสามารถเกดิขึน้ทัง้ทางกายภาพ ได้แก่ 
ปัญหาส่วนตวั ความเหนื่อยลา้ อ่อนเพลยี ทางจติใจ และความวติกกงัวล และปัจจยัดา้นสถานการณ์ 
ไดแ้ก่ ระดบัความเสีย่งของงาน ค าแนะน าขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีไ่ม่ชดัเจน และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ก่อใหเ้กดิผลตามมา  

2. การตอบสนองท่ีไม่เหมาะสม (Inappropriate response) หมายถงึ การตอบสนอง
ของบุคคลในการป้องกนัอุบตัเิหตุเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ แต่ในขณะเดยีวกนับางคนรบัรูถ้งึ
สภาวะทีเ่กดิอนัตรายแต่ไมด่ าเนินการจะป้องกนัการเกดิอนัตรายหรอือุบตัเิหตุนัน้ กแ็สดงว่าเป็น
การตอบสนองทีไ่ม่เหมาะสมเช่นกนั ยกตวัอย่าง การทีผู่ป้ฏบิตังิานถอดเซฟการด์หรอืฝาครอบ
ออกจากเครื่องจกัรเพื่อใหท้ างานไดส้ะดวกการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดหรอืขัน้ตอนการ

 

การรบัภาระมากเกินไป 

 

การกระท าท่ีไม่เหมาะสม 

 

การตอบสนองท่ีไม่
เหมาะสม 

ความผดิพลาดของมนุษย ์
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ปฏบิตังิานที่ปลอดภยัเพราะต้องการความรวดเร็วในการปฏิบตัิงาน ซึ่งการกระท าดงักล่าว
ผู้ปฏบิตังิานทราบว่าไม่ปลอดภยัและสามารถน าไปสู่การเกดิอนัตรายหรอืเกดิอุบตัเิหตุได้ แต่
ปฏบิตัเิช่นนัน้ นอกจากนี้ การตอบสนองทีไ่ม่เหมาะสมยงัรวมถงึการจดัหน่วยทีท่ างานไม่เหมาะสม
กบัผูป้ฏบิตังิานทีท่ างานร่วมกนัหลายคนเนื่องจากไม่ค านึงถงึสิง่ต่างๆ เช่น ความสูงของบรเิวณ
งาน ระยะเอื้อมในการปฏบิตัิงาน ความสะดวกขณะปฏบิตัิงาน สิง่ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็น
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุและการบาดเจบ็ตามมาทัง้นัน้  

3. การกระท าท่ีไม่เหมาะสม (Inappropriate activities) หมายถงึ ความผดิพลาด
ของคนมผีลมาจากการกระท าไม่เหมาะสม นัน่คอื การทีบุ่คคลปฏบิตัติน เมื่ออยู่ในสถานการณ์
ต่างๆ อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การปฏบิตังิานโดยไม่มคีวามรูใ้นเรื่องนัน้เลย ความผดิพลาด
ในการประเมนิระดบัความเสีย่งของงานและความเสีย่งทีแ่ฝงอยูใ่นกระบวนการท างานของงานนัน้ 

จะเหน็ได้ว่า ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยั สรุปได้เป็นแบบจ าลองทฤษฎปัีจจยั
มนุษยไ์ดแ้สดงในภาพที ่3.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.3 ทฤษฎปัีจจยัมนุษย ์

ทีม่า: Goetsch L.David, 2005, p.41. 

 

 

การรบัภาระมากเกินไป 

 

- ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม  
  : เสยีง สิง่รบกวน 

- ปัจจยัภายใน : ปัญหา 

  สว่นตวั อารมณ์ 

  ตงึเครยีด 

- ปัจจยัสถานการณ์ : 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานไม่
ชดัเจน ระดบัความเสีย่ง
ของงาน 

 

ทฤษฎีปัจจยัมนุษย ์

การตอบสนองท่ีไม่
เหมาะสม 

- การรบัรูส้ภาวะทีเ่ป็น 

  อนัตรายแต่ไม่ 
  ด าเนินการป้องกนัแก้ไข 

- การถอดเซฟการด์ออก 

  จากเครื่องจกัร และ 

  อุปกรณ์ 

-การปฏบิตังิานโดยไม่ 
 ค านึงถงึความปลอดภยั 

การกระท าท่ีไม่
เหมาะสม 

- การปฏบิตังิานโดยขาด 

  การฝึกอบรม 

- การประเมนิระดบัความ 

  เสีย่งของงานผดิพลาด 
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 ทฤษฎีอบุติัเหต/ุอบุติัการณ์ (Accident /Incident Theory) 

 ทฤษฎอุีบตัเิหตุเป็นทฤษฎทีีข่ยายเพิม่เตมิมาจากทฤษฎปัีจจยัมนุษย ์ถูกพฒันาขึน้โดย 
แดนปีเตอรเ์ซน (Dan Peterson) บางครัง้จงึถูกเรยีกว่าทฤษฎอุีบตัเิหตุ/อุบตักิารณ์ของปีเตอร์
เซน (Goetsch L.David, 2005, p. 42)  
 ปีเตอรเ์ซนได้เสนอองคป์ระกอบใหม่เพิม่เตมิจากทฤษฎปัีจจยัมนุษย ์คอื องคป์ระกอบ
ของความไม่เหมาะสมดา้นการยศาสตร ์(Ergonomic traps) ไดแ้ก่ การจดัหน่วยงานทีท่ างานที่
ต้องใช้ร่วมกนัไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ขนาดของแรงกด ระยะเอื้อม เป็นต้น ตลอดจน
ความคาดหวงัทีไ่มต่รงกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังาน  

 ส่วนองคป์ระกอบดา้นอื่นๆ คอื การตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด (Decision to Err) และความ
ลม้เหลวของระบบ (Systems Failure) มรีายละเอยีดเหมอืนกบัทฤษฎปัีจจยัมนุษย ์ดงัแสดงใน
ภาพที ่3.4 
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ภาพที ่3.4 แบบจ าลองของทฤษฎอุีบตัเิหตุ/อุบตักิารณ์ของปีเตอรเ์ซน 

ทีม่า: Goetsch L.David, 2005, p.43 

 

ส าหรบัทฤษฎีอุบตัิเหตุนี้การรบัภาระมากเกนิไป ความไม่เหมาะสมด้านการยศาสตร ์
และ/หรอื การตดัสนิใจทีน่ าไปสู่ความผดิพลาดเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหม้นุษยท์ าสิง่ผดิพลาด ซึง่การ
ตดัสนิใจผดิพลาดอาจเกดิขึน้โดยที่ผูป้ฏบิตังิานมคีวามตระหนักในความปลอดภยัหรอืเกดิจาก
การขาดความตระหนกักไ็ด ้หรอือาจเกดิจากความกดดนัต่างๆ เช่น การต้องท างานปรมิาณมาก
ให้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แรงกดดนัจากหวัหน้างานที่ต้องการผลผลติอย่างเร่งด่วน 
รวมถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบังบประมาณ ได้แก่ การขาดงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์

ทฤษฎีอบุติัเหต/ุอบุติัการณ์ของปีเตอรเ์ซน 

การรบัภาระมากเกินไป 

- ความกดดนั 

- ความลา้ 

- การจงูใจ 

- ยาเสพตดิ 

- แอลกอฮอล ์

- ความวติกกงัวล 

 

ความไม่เหมาะสมด้าน
การยศาสตร ์

- การจดัการหน่วยทีท่ างาน   
  ไมเ่หมาะสม 

- ความคาดหวงัทีไ่มต่รงกนั 

 

 

 

การตดัสินใจผิดพลาด 

- ตดัสนิใจผดิพลาดเรื่องความ
เสีย่ง 

- การขาดความตระหนัก 

- การใชเ้หตุผลในการตดัสนิ
โดยองิตามสถานการณ์  
 

 

ความล้มเหลวของระบบ 

- นโยบาย 

- ความรบัผดิชอบ 

- การฝึกอบรม 

- การตรวจสอบ 

- ความถูกตอ้ง 

- มาตรฐาน 

 

ความผิดพลาดของมนุษย ์

การบาดเจบ็/ความเสียหาย 

อบุติัเหตุ 
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ป้องกนัอนัตราย ส าหรบัเครื่องจกัรช ารุด เป็นต้น ท าให้บุคคลต้องตดัสนิใจปฏบิตังิานทัง้ๆ ที่
ตระหนักดวี่า อาจจะก่อใหเ้กดิอนัตรายได ้นอกจากนี้ยงัมปัีจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจทีจ่ะ
ปฏบิตังิานที่มคีวามเสีย่ง คอื การทีบุ่คคลนัน้มคีวามคดิว่า “อนัตรายหรอือุบตัเิหตุนัน้จะไม่เกดิ
ขึน้กบัตนเอง” ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหบุ้คคลนัน้ตดัสนิใจที่จะกระท าสิง่ที่อาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุหรอื
การบาดเจบ็ลงไป  
 ความลม้เหลวของระบบเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของทฤษฎอุีบตัเิหตุ ม ี2 ประการ คอื 
1) เป็นการแสดงให้เหน็ถึงความเกี่ยวข้องกนัระหว่างสาเหตุ คอื ความสามารถในการบริหาร
ตดัสนิใจ/การบรหิารพฤตกิรรมกบัเรื่องของความประพฤตกิบัเรื่องของความปลอดภยั และ 2) 
เป็นการพสิูจน์ใหเ้หน็ว่าหลกัการบรหิารในการป้องกนัอุบตัเิหตุมคีวามส าคญัเทยีบเท่าแนวคดิ
ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของผูป้ฏบิตังิาน  

 

 ทฤษฎีระบาดวิทยา (Epidemiological Theory)  
โดยทัว่ไปทฤษฎต่ีางๆ ส่วนใหญ่มกัจะให้ความส าคญักบัอุบตัเิหตุและผลที่เกดิขึน้ คอื 

การบาดเจบ็ ปัจจุบนัแนวโน้มให้ความส าคญัในมุมกว้างขึน้โดยจะให้ความส าคญัครอบคลุมถงึ
ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมด้วย โดยสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจยัด้าน
สิง่แวดลอ้มที่มผีลท าให้เกดิความเจบ็ป่วย โรค ตลอดจนการมสีุขภาพอ่อนแอ อนัเป็นที่มาของ
การพฒันาทฤษฎรีะบาดวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุ 

ส่วนระบาดวทิยาเป็นการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของสาเหตุด้านปัจจยัสิง่แวดล้อมกบั
การเกดิโรค ดงันัน้จงึไดน้ ารปูแบบการศกึษาทางระบาดวทิยาดงักล่าวมาใชศ้กึษาความสมัพนัธ์
ของสาเหตุดา้นปัจจยัสิง่แวดลอ้มกบัการเกดิอุบตัเิหตุหรอืการเกดิโรค ดงัแสดงในภาพที ่3.5  

ทฤษฎรีะบาดวทิยามอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัดงันี้ คอื 

1) ลกัษณะเฉพาะก่อนการจดัการ (Predispositional Characteristics) หมายถงึ ลกัษณะ 
เฉพาะของแต่ละบุคคลหรอืปัจจยัสิง่แวดลอ้มที่มมีาแต่เก่าแก่ก่อนเกดิเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะน า 
ไปสู่การเกดิอุบตัเิหตุ ซึง่ลกัษณะเฉพาะของบุคคล ไดแ้ก่ การตอบสนองของบุคคล การรบัรูข้อง
บุคคล ส่วนปัจจยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ชวีภาพ เคม ีการยศาสตร ์และจติวทิยาสงัคม  

2) ลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ (Situational Characteristics) หมายถงึ เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ ไดแ้ก่ การประเมนิความเสีย่งของแต่ละบุคคล แรงกดดนั
จากผูร้ว่มงาน การใหค้วามสนใจของผูบ้งัคบับญัชา 

องคป์ระกอบทัง้สองยงัสามารถส่งผลใหเ้กดิสถานการณ์หรอืป้องกนัสถานการณ์ทีจ่ะท า
ใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้เช่น การทีผู่ป้ฏบิตังิานเป็นคนวติกกงัวล และเครยีดงา่ย (ลกัษณะเฉพาะก่อน
การจดัการ) เมื่อได้รบัแรงกดดนั (ลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์) คอืได้รบัค าสัง่จากผู้บงัคบั 
บญัชาให้ผลติสนิค้าในปรมิาณที่เพิม่ขึ้นจากเดมิในระยะเวลาในการผลติเท่าเดมิท าให้ต้องเร่ง
การท างานเพิม่ขึน้ความวติกกงัวลและความเครยีดที่เดิมมอียู่แล้วก็จะยิง่เพิม่ขึน้เมื่อได้รบัแรง
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กดดันนัน้อาจท าให้พนักงานท างานผิดพลาดและเพิ่มโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุได้ ใน
ขณะเดยีวกนั ถงึแมผู้ป้ฏบิตังิานจะเป็นคนวติกกงัวลและเครยีดง่าย แต่ถ้าไม่มแีรงกดดนัในการ
ท างาน กจ็ะเป็นการป้องกนัโอกาสของการเกดิอุบตัเิหตุได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5 แบบจ าลองของทฤษฎรีะบาดวทิยา 
ทีม่า: Goetsch L.David, 2005, p.45. 

 

ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)  
ระบบ คอื กลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่มกีารปฏสิมัพนัธแ์ละมคีวามเกี่ยวขอ้งกนัเพื่อ

ประสานเป็นอนัเดยีวกนั เป็นพืน้ฐานแนวคดิของสาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุตามทฤษฎรีะบบ โดย
อาร ์เจ ไฟเรนซีส่ ์(R.J.Firenzie) มแีนวคดิเกีย่วกบัรปูแบบระบบความปลอดภยัว่า ในการศกึษา
ถงึสาเหตุของอุบตัเิหตุจะต้องศกึษา องคป์ระกอบทัง้ระบบซึ่งมปีฏกิริยิาสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกนั
องคป์ระกอบดงักล่าวประกอบดว้ย คน (Man) เครื่องจกัร (Machine) และสิง่แวดลอ้ม (Environment) 

ความส าคญัขององคป์ระกอบ ทีเ่ป็นสาเหตุของอุบตัเิหตุแต่ละองค์ประกอบมคีวามส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจในการผลติงาน (Task) และการเกดิอุบตัเิหตุ (Accident) ดงันี้ 

ทฤษฎีระบาดวิทยา 

ท าให้เกิดสถานการณ์/ป้องกนัสถานการณ์ท่ีจะ
น าไปสู่อบุติัเหตุได้ 

ลกัษณะเฉพาะก่อนการจดัการ 

- การตอบสนองของบุคคล 

- การบัรูข้องบุคคล 

- ปัจจยัสิง่แวดลอ้ม 

 

ลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ 

- การประเมนิความเสีย่งของแต่ละบุคคล 

- แรงกดดนัจากผูร้ว่มงาน 

- การใหค้วามสนใจของผูบ้งัคบับญัชา 
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1. คนหรือผูป้ฏิบติังาน (Person) ในการผลติงานหรอืท างานในแต่ละชิน้ของผู ้ปฏบิตังิาน 

จ าเป็นต้องตดัสนิใจ (Decision) เลอืกวธิปีฏบิตัอิย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย แต่
การตดัสนิใจในการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายในแต่ละครัง้นัน้ย่อมมคีวามเสีย่ง (Risks) แอบแฝง
อยู่เสมอดงันัน้ในการตดัสนิใจแต่ละครัง้ การปฏบิตังิานต้องมขีอ้มูลข่าวสาร ( Information)  

ที่เพยีงพอถ้าหากขอ้มูลข่าวสารดถีูกต้องกจ็ะท าให้การตดัสนิใจถูกต้องแต่ถ้าขอ้มูลไม่ถูกต้องก็
จะท าใหก้ารตดัสนิใจนัน้ผดิพลาดหรอืมคีวามเสี่ยงสูงและท าใหเ้กดิความล้มเหลวในการท างาน 

ซึง่อาจจะส่งผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้

2. อปุกรณ์เครื่องจกัร (Machine) อุปกรณ์เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติจะต้อง มคีวาม
พรอ้มปราศจากขอ้ผดิพลาดถ้าอุปกรณ์เครื่องจกัรออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลกัวชิาการ  หรอื
ขาดการบ ารุงรกัษาทีด่ยี่อมท าใหก้ลไกของเครื่องจกัรปฏบิตังิานผดิพลาด ซึ่งจะน าไปสู่การเกดิ 

อุบตัเิหตุ 
 3. ส่ิงแวดล้อม (Environment) สภาพการท างาน และสิง่แวดล้อมในการท างาน  

มบีทบาทส าคญัต่อการผลติความผดิพลาดที่เกดิขัน้กบัสิง่แวดล้อมย่อมก่อให้เกดิปัญหาต่อ
ผูป้ฏบิตังิานและเครือ่งจกัร ซึง่จะเป็นสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุไดฉ้ะนัน้ ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจทุก
ครัง้ผูป้ฏบิตังิานจะต้องหาขอ้มูลเพื่อให้แน่ใจว่าการตดัสนิใจนัน้ถูกต้องโดยพจิารณาจากขอ้มูล  

ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติและข้อมูลเกี่ยวกับ
ลกัษณะ อนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ (Nature of Harmful Consequences) ถ้าหากขอ้มลูมจี านวน และ
คุณภาพมากพอกจ็ะท าใหค้วามเสีย่งต่างๆ ลดลงอยู่ในขดีจ ากดัทีอ่าจสามารถควบคุมไดโ้อกาสที่
จะเกดิ ความผดิพลาดหรอือุบตัเิหตุกจ็ะลดลงดว้ย 

ดงันัน้ ก่อนการตดัสนิใจลงมอืปฏบิตังิานผูป้ฏบิตังิานจะต้องมขีอ้มลูทเีกี่ยวขอ้งกบังานที่
ปฏบิตั ิไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่หากมขีอ้มลูทีเ่พยีงพอ
และถูกต้องแล้วจะท าให้ประเมนิหรอืคาดการณ์ความเสี่ยงได้ว่าในการปฏบิตังิานนัน้ๆ มคีวาม
เสีย่งเกดิขึน้ ซึง่จะช่วยในการตดัสนิใจว่าจะปฏบิตังิานอย่างไรใหเ้กดิความปลอดภยั ฉะนัน้ จงึมี
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องท าใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด ไม่ว่าจะ
เป็นการฝึกอบรม การสอนงาน ซึง่จะช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัความรูห้รอืขอ้มลูทีเ่พยีงพอท าให้
สามารถ คาดคะเนหรอืประเมนิได้ว่าจะมคีวามเสี่ยงเกดิขึน้มากน้อยเพยีงใดในการปฏบิตังิาน
นัน้ๆ อันจะมผีลต่อการตัดสินใจที่จะปฏบิตัิงาน ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทัง้ 3 
องคป์ระกอบ สามารถแสดงไดด้งัภาพที ่3.6 
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ภาพที ่3.6 แบบจ าลองของทฤษฎรีะบบ 

ทีม่า: Goetsch L.David, 2005, p. 47 

 

จากแบบจ าลองของทฤษฎรีะบบจะเหน็ได้ว่า เมื่อบุคคลท างานกบัเครื่องจกัรในสภาพ 
แวดลอ้มในการท างานจะมอีกี 3 กจิกรรมเกดิขึน้ระหว่างระบบกบังานทีป่ฏบิตั ิตลอดเวลาทีต่้อง
ปฏบิตังิานความเสีย่งของการเกดิอุบตัเิหตุกย็่อมเกดิขึน้ได้เสมอ บางเวลาก็จะมคีวามเสี่ยงต่อ
การเกดิอุบตัเิหตุมาก ในขณะเวลาอื่นๆ อาจมคีวามเสีย่งน้อย จงึท าใหต้้องมกีารรวบรวมขอ้มูล
และตดัสนิใจ ในขณะเดยีวกนัการเก็บขอ้มูลจะต้องได้จากการสงัเกตและจดบนัทกึสิง่ต่างๆ ใน
สภาพแวดล้อมการท างานเนื่องจากการที่บุคคลให้น ้าหนักความเสี่ยงและตดัสินใจที่จะปฏบิตั ิ
งานขึน้อยูก่บัเงือ่นไขสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวั เช่น เมือ่ผูป้ฏบิตังิานต้องการท างานใหเ้กดิความเรว็ 
หรอืเร่งด่วน ซึ่งเครื่องจกัรมอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที่ควบคุมอยู่ แต่เมื่อถอดอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายออกจะท าใหก้ารท างานเรว็ขึน้ 5 นาท ีแต่กลบักลายเป็นต้องเพิม่โอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุ
มากขึน้ การท าใหเ้ครือ่งจกัรท างานเรว็ขึน้โดยถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่ครื่องจกัรออกแลว้
ท าใหเ้พิม่ผลผลติมากขึน้ แต่โอกาสเกดิอุบตัเิหตุสูงขึน้ ดงันัน้ผูป้ฏบิตังิานและหวัหน้าผูค้วบคุม
งานก็จะต้องประเมนิสถานการณ์ร่วมกนั โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การใหน้ ้าหนักเสีย่ง และการ
ตดัสนิใจทีจ่ะปฏบิตังิานนัน้อย่างไร ซึง่ถ้าขอ้มูลต่างๆ และการประเมนิความเสีย่งมคีวามถูกต้องก็
จะปฏบิตังิานนัน้อย่างส าเรจ็ไปได้และปราศจากอุบตัเิหตุ ถ้าหากเหตุการณ์ที่กล่าวมาว่า ถ้า
ผู้ปฏบิตัิงานและหวัหน้างานพจิารณาร่วมกนัว่าหากถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที่เครื่องจกัร
ออก ถงึแมจ้ะผลติชิน้งานไดเ้รว็ขึน้ถงึ 3 เท่า แต่โอกาสทีผู่ป้ฏบิตังิานจะเสีย่งต่อการไดร้บัอนัตราย
จากเครือ่งจกัรดงักล่าวกม็สีูงมาก และถ้าหากเกดิอุบตัเิหตุขัน้จะต้องหยุดกระบวนการผลติทัง้หมด 

บุคคล 

เครือ่งจกัร สิง่แวดลอ้ม 

การปฏสิมัพนัธก์นั 

 

 

 

การปฏบิตังิาน 
เกบ็ขอ้มลู 

ใหน้ ้าหนกั
ความเสีย่ง ตดัสนิใจ 

ย้อนกลบั 
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ก็ยิง่จะท าให้เกดิความสูญเสยีมากมายตามมา ดงันัน้ เมื่อประเมนิดูแล้วผู้ปฏบิตังิานจงึไม่ควร
ถอดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายออกจากเครื่องจกัรเพราถงึแมว้่าการใช้อุปกรณ์ดงักล่าวจะท าให้
อตัราการผลติช้ากว่าแต่ก็เพยีงพอที่จะผลติงานให้เสรจ็ตามก าหนดเวลาและมคีวามปลอดภยัต่อ
ปฏบิตังิาน 

อย่างไรก็ตาม ถงึแมว้่าผู้ปฏบิตังิานจะมขีอ้มูลที่ถูกต้องและเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 
แต่ถ้ามปัีจจยัความเครยีด (Stressors) เกดิขึน้ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ผู้ควบคุมเครื่องจกัร
ปฏบิตังิานในขณะนัน้มคีวามผดิปกต ิเช่น เสยีงดงั แสงสว่างไม่พอ หรอืเกดิความเครยีดทางดา้น
รา่งกาย เช่น การเจบ็ป่วย ความอ่อนลา้ การตดิยาเสพตดิ ตลอดรวมถงึความเครยีดทางดา้นจติใจ 
เช่น ความวติกกงัวล การมคีวามกดดนัจากหวัหน้างานทีจ่ะต้องท างานที่ได้รบัมอบหมายนอก 
เหนือจากแผนงานที่ก าหนดไว้ปกตใิห้เสรจ็ทนัตามก าหนด เป็นต้น ก็อาจท าให้การตดัสนิใจ
ผดิพลาด ซึ่งจะน าไปสู่การเกดิอุบตัเิหตุได้ เนื่องจากปัจจยัต่างๆ เหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจ ดว้ยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ ไฟเรนซสี ์จงึไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ก่อนทีจ่ะเริม่กระบวนการ
รวบรวมขอ้มลู ใหน้ ้าหนักความเสี่ยง และตดัสนิใจ จ าเป็นต้องมกีารพจิารณาปัจจยัทัง้ 5 ปัจจยั
ต่างๆ เหล่านี้ก่อน ไดแ้ก่  

 1. ความจ าเป็นของงานหรอืความตอ้งการของงาน (job requirement)  
2. ความสามารถและขอ้จ ากดัของผูป้ฏบิตังิาน 

3. ความส าเรจ็ เมือ่งานเสรจ็เรยีบรอ้ย 

4. ความสญูเสยี เมือ่ไดพ้ยายามปฏบิตังิานแลว้แต่งานไมส่ าเรจ็ 

5. ความสญูเสยี เมือ่ไมไ่ดพ้ยามปฏบิตังิาน 

ปัจจยัต่างๆ ดงักล่าวนี้จะช่วยให้บุคคลมทีศันคตทิี่กว้างขึน้ด่อนที่จะรวบรวมขอ้มูล ให้
น ้าหนักความเสีย่งและตดัสนิใจ ซึง่เป็นสิง่ส าคญัมากทีจ่ะต้องพจิารณาปัจจยัต่างๆ ทัง้ 5 ปัจจยั
ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้โดยเฉพาะเมือ่มปัีจจยัความเครยีดเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น อากาศรอ้น ขอ้จ ากดัดา้น
เวลา หรอืความกดดนัจากหวัหน้างาน เป็นตน้ ซึง่อาจมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน 

 

สาเหตขุองการเกิดอบุติัเหต ุ  

แต่ละทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุที่กล่าวมาแลว้ อุบตัเิหตุมสีาเหตุของการเกดิ
ไดห้ลากหลายปัจจยัดว้ยกนั ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุตามทีแ่ต่ละทฤษฎี
ไดน้ าเสนอไว ้จงึท าใหแ้บ่งการเกดิอุบตัเิหตุไดเ้ป็นสาเหตุหลักๆ คอื สาเหตุพืน้ฐาน และสาเหตุ
ขณะนัน้ ซึง่สรปุไดด้งันี้  

1. สาเหตุพื้นฐาน (Basic Causes) เป็นปัจจยัทีม่ลูเหตุน าไปสู่การเกดิความไม่ปลอดภยั
ในการปฏบิตัิงาน ซึ่งเป็นตวัการส าคญัที่จะโยงหรอืน าไปสู่การเกิดสาเหตุขณะนัน้ ซึ่งสาเหตุ
พืน้ฐานของการเกดิอุบตัเิหตุ แบ่งเป็น 2 ประการ คอื  
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 1.1 ปัจจยัจากคน (personal factor) เป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความสามารถ
ของบุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยอ้อม ท าให้บุคคลตดัสนิใจผดิพลาดหรอืกระท าการที่ก่อให้ 
เกดิอุบตัเิหตุ กระทบต่อความสามารถของบุคคล ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ท าใหบุ้คคลตดัสนิใจ
ผดิพลาดหรอืกระท าการทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได้ ซึง่ H.W. Heinrich ไดก้ล่าวถงึสาเหตุของการ
เกดิอุบตัทิีเ่กดิจากคนคดิเป็นรอ้ยละ 88 ไดแ้ก่  

      1.1.1 สภาพร่างกายที่ไม่เหมาะสมและไม่อยู่ในภาวะปกติ เช่น ความสูงไม่
เหมาะสมกบัระดบัความสูงของพื้นที่ปฏบิตัิงาน สายตาสัน้ ไวต่อสารภูมแิพ้ เป็นโรคหวัใจ มี
ความพกิารดา้นต่างๆ ของรา่งกาย เป็นตน้ 

  1.1.2 ร่างกายไดร้บัความกดดนัหรอืความเครยีด เช่น การได้รบับาดเจบ็ เกดิ
ความล้าจากการพกัผ่อนไม่เพยีงพอ สาเหตุจากฤทธิข์องยาบางชนิด ภาวะขาดออกซเิจน น ้าตาล
ในเลอืดต ่า เป็นตน้ 

  1.1.3 สภาวะจติใจหรอือารมณ์ทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การตกใจง่าย อารมณ์อ่อนไหว 
ใจรอ้น วติกกงัวล ป่วยทางจติ เป็นตน้ 

  1.1.4 มคีวามเครยีดทางดา้นจติใจ เช่น การท างานซ ้าซากจ าเจ ไม่สมหวงัในสิง่
ที่ต้องการ มคีวามขดัแยง้กบัเพื่อร่วมงาน สบัสนในค าสัง่การท างาน หวาดกลวัในสิง่ต่างๆ ที่
เกดิขึน้ในการท างาน เป็นตน้ 

  1.1.5 การขาดความรู ้และความเขา้ใจ เช่น ไม่ไดร้บัการฝึกอบรม ไม่ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศเมื่อเริม่งานใหม่ ไดร้บัค าแนะน าทีไ่ม่ถูกต้อง การฝึกอบรมอบรมเบือ้งต้นไม่เพยีงพอ 
ขาดการอบรมเพื่อทบทวนความรูใ้หม่ๆ  เป็นตน้  

  1.1.6 ขาดความช านาญ /ทกัษะ /ประสบการณ์ เช่น ขาดการฝึกฝนที่ไม่เพยีงพอ 
ขาดผูฝึ้กสอนทีไ่ม่มคีวามรูเ้พยีงพอรวมเทคนิควธิกีารสอนไม่มคีวามทนัสมยั ไม่ได้ฝึกปฏบิตับิ่อย 
ระยะเวลาในการฝึกปฏบิตังิานน้อย เป็นตน้ ซึง่สาเหตุเหล่านี้กจ็ะท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดง้า่ย 

  1.1.7 การขาดแรงงจูงใจ หรอืแรงจูงใจไม่เหมาะสม เช่น วธิกีารให้รางวลัไม่
เหมาะสม ขาดแรงจงูใจในการท างาน ขาดการลงโทษทางวนิัยทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลงใหด้ขีึน้ 
ตน้แบบการปฏบิตังิานจากหวัหน้างานไมเ่หมาะสม เป็นตน้  

  1.1.8 บุคลิกภาพ โดยทัว่ไปบุคลกิภาพของผู้ปฏิบตัิงานมอียู่ 2 ประเภท คือ 
ประเภทแรก เรยีกว่า บุคลกิภาพทางบวก ได้แก่ ผูท้ี่ชอบท างานในสิง่ที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรบั
ของสงัคมอยู่เสมอ กลุ่มนี้มกัจะไม่เกิดอุบตัิเหตุ ในทางตรงกนัข้ามจะมปีระเภทที่ชอบท าสิง่ตรง
ขา้มกบัพวกแรก ไดแ้ก่ ผูท้ีม่ทีศันคตทิางลบ กลุ่มนี้ชอบท าผดิกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างาน 
ไมเ่ครง่ครดัในกฎระเบยีบเพราะมคีวามคดิว่ายุ่งยาก และเสยีเวลา โดยส่วนใหญ่จะเกดิอุบตัเิหตุ
ในการท างานบ่อย ตัง้แต่บาดเจบ็เลก็น้อยไปจนถงึรนุแรง  

 1.2 ปัจจยัจากงาน (Job Factor) เป็นปัจจยัทีเ่กดิขึน้จากงานหรอืสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งใน
การปฏบิตังิาน หรอื ภาวการณ์ปฏบิตังิาน ไดแ้ก่  
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  1.2.1 การควบคุมดูแลการปฏบิตังิานไม่เพยีงพอหรอืไม่เหมาะสม เช่น การไม่
เอาใจใส่ในการปฏบิตังิาน ไมม่คีู่มอืการปฏบิตังิาน การมอบหมายงานไม่ชดัเจน การมอบอ านาจ
ไมเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตังิาน ขาดทกัษะความรูใ้นการบรหิารจดัการงาน   
ขาดการวางแผนการปฏบิตังิาน ขาดการสอนงาน ไม่มกีารอบรมด้านความปลอดภยัในการท างาน
ใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน เป็นตน้ 

  1.2.2 การควบคุมดแูลทางดา้นวศิวกรรมไม่เพยีงพอหรอืไม่เหมาะสม เช่น ไม่มี
การประเมนิสภาพการท างาน ขาดการปรบัปรงุสภาพการท างาน ขาดความรู ้ความเขา้ใจในการ
ออกแบบงาน ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในการตรวจสอบ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ออกแบบดา้นวศิวกรรม ขาดการตดิตามประเมนิผลหลงัการปรบัปรงุ เป็นตน้  

  1.2.3 เครือ่งมอื และอุปกรณ์ไมเ่พยีงพอหรอืไมเ่หมาะสม เช่น เครื่องมอื อุปกรณ์
ไม่ได้มาตรฐาน ช ารุด ขาดการซ่อมบ ารุง ไม่เพยีงพอกบัปรมิาณการใช้งาน ไม่เหมาะสมกบั
ลกัษณะงานหรอืผูป้ฏบิตังิาน ไม่ไดร้บัการตรวจสภาพตามระยะเวลาทีก่ าหนด ขาดเจา้หน้าทีใ่น
การตรวจสอบและก ากบัในการใชเ้ครือ่งมอืใหไ้ดม้าตรฐาน เป็นตน้  

  1.2.4 มาตรฐานการปฏบิตังิานไม่เพยีงพอและไม่เหมาะสม เช่น ไม่มมีาตรฐาน
การปฏบิตังิานทีก่ าหนดไว ้ไม่ครอบคลุมทุกขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ภาษาทีใ่ชใ้นการสื่อความ หมาย
ในการปฏบิตังิานไม่ชดัเจนและเขา้ใจยาก ขาดการมสี่วนร่วมของผู้ปฏบิตังิานในการจดัท าคู่มือ
มาตรฐานในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

การเกิดอุบตัิเหตุในการท างานผู้ปฏบิตัิงานมาจากปัจจยัพื้นฐาน 2 สาเหตุ ซึ่งที่เป็น
สาเหตุจากคน และจากงาน เพราะการปฏบิตัิงานด้วยเครื่องจกัร เครื่องมอืเพื่อน ามาใช้เป็น
อุปกรณ์ในการผลติเป็นสิง่ส าคญั เมื่อคนกบังานต้องมปีฏสิมัพนัธ์กนัด้วยหน้าที่ที่ต้องปฏบิตัิก็
ยอ่มมโีอกาสในการเกดิอุบตัเิหตุค่อนขา้งสูง ดงันัน้ ผูป้ฏบิตังิานจงึต้องมคีวามตระหนักในความ
ปลอดภยัในการท างานให้สรา้งความระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ที่ต้องอบรมใหม้คีวามรูก่้อน
การปฏบิตังิาน และต้องมคีวามเขา้ใจในงานที่ปฏบิตัเิพื่อไม่ให้เกดิอุบตัเิหตุในการท างาน ดงัที่
แสดงสาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุทีเ่ป็นสาเหตุพืน้ฐาน ดงัภาพที ่3.7 
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ภาพที ่3.7 การเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากสาเหตุพืน้ฐาน (Basic Causes)   
ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2559. 

 

 2.  สาเหตุขณะนัน้ (Immediate Factor) คอื สาเหตุในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิด
เหตุการณ์ทีไ่มป่ลอดภยัหรอืประสบเหตุขึน้ ซึง่สาเหตุขณะนัน้จะเป็นมลูเหตุโดยตรงทีท่ าใหเ้กดิ
ความไมป่ลอดภยัในการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คอื  

  2.1 การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) การกระท าของผู้ปฏบิตังิาน
ในขณะปฏบิตังิาน ซึง่การปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานมผีลท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยักบัตวัเอง
และผูอ้ื่น ไดแ้ก่  

  2.1.1 การท างานขาดความรอบคอบ   
  2.1.2 การปฏบิตังิานลดัขัน้ตอน เพื่อให้เกดิความรวดเรว็และสะดวกท าให้

ผดิพลาดเกดิอุบตัเิหตุ 
  2.1.3 การใช้เครื่องจกัร เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ไม่ถูกวธิ ีอาจจะไม่มคีวามรู ้

และไมป่ฏบิตัใิหถู้กตอ้งเพื่อความสะดวกของตนเอง 
  2.1.4 การปฏบิตังิานทีไ่มใ่ช่หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งหรอืหน้าทีข่องตนเอง 

https://www.google.co.th/search
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  2.1.5 การไมป่ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  
  2.1.6 การไม่ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล หรอือุปกรณ์

ช ารดุและไมไ่ดม้าตรฐาน   

  2.1.7 การปฏบิตังิานดว้ยความประมาท หยอกลอ้กนัในขณะปฏบิตังิาน 

  2.1.8 การถอดหรอืดดัแปลงอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่ครื่องจกัรจนไม่สมา
รถใชง้านได ้

  2.1.9 การซ่อมแซมเครือ่งจกัรโดยไม่หยดุเดนิเครือ่ง หรอืขณะเครือ่งท างาน 

  2.1.10 ใชเ้ครือ่งมอืในการปฏบิตังิานไมถู่กตอ้งกบัลกัษณะของงานทีท่ า 
  2.1.11 ยกของดว้ยท่าทางวธิกีารทีผ่ดิจากธรรมชาต ิและไม่ถูกวธิ ีและการ

เคลื่อนไหวทีเ่สีย่งในการเกดิอนัตราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8 การเกดิอุบตัเิหตุอนัเน่ืองจากการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) 
ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2559. 

https://www.google.co.th/search
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  2.2 สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Condition) เป็นสภาพของสถาน
ประกอบการในทีป่ฏบิตังิานทีไ่ม่ปลอดภยัทีอ่ยู่รอบตวัผูป้ฏบิตังิานขณะปฏบิตังิาน ซึง่ก่อใหเ้กดิ
อนัตรายหรอือุบตัเิหตุได ้ไดแ้ก่  

   2.2.1 บรเิวณพืน้ทีท่ างานสกปรก ลื่นมคีราบน ้ามนั และพืน้ผวิขรขุระ 
   2.2.2 สถานที่ท างานไม่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย วางสิง่ของ กล่อง ลงัที่ไม่

เกีย่วขอ้งกบัการท างานกดีขวางการเดนิและปฏบิตังิาน 

   2.2.3 ไมม่รีะบบการระบายอากาศ หรอืการถ่ายเทอากาศไมเ่หมาะสม 

   2.2.4 แสงสว่างไมเ่พยีงพอ หรอืแสงจา้เกนิไป 

   2.2.5 ฝุ่ นละอองออกมาเกนิมาตรฐาน 

   2.2.6 เสยีงดงัรบกวนมากในขณะปฏบิตังิาน 

   2.2.7 ไมม่อุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่ครือ่งจกัรในจุดทีเ่ป็นอนัตราย 

   2.2.8 อุปกรณ์คุ้มครองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลมไีม่เพยีงพอ หรอืไม่
เหมาะสม 

   2.2.9 ไมม่กีารตดิตัง้สญัญาณเตอืนภยั หรอืป้ายบอกอยา่งชดัเจน เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.9 การเกดิอุบตัเิหตุอนัเน่ืองจากสภาพการณ์ทีไ่มป่ลอดภยั (Unsafe Condition) 
ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2560. 
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จากสาเหตุของการเกดิอุบตัทิัง้ 2 สาเหตุหลกัทีก่ล่าวขา้งต้น จะเห็นไดก้ารคน้หาสาเหตุ
ของการเกดิอุบตัเิหตุเพื่อการด าเนินการใหม้กีารควบคุมป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้นัน้จะต้อง
พจิารณาทัง้สาเหตุพืน้ฐาน และสาเหตุขณะนัน้ประกอบกนั เนื่องจากการเกดิอุบตัเิหตุอาจเกดิ
จากสาเหตุขณะนัน้ เกดิจากไมไ่ดม้กีารป้องกนัหรอืควบคุมทีส่าเหตุพืน้ฐานกเ็ป็นสาเหตุทีเ่กดิทัง้ 
2 สาเหตุ ซึง่หากผลจากการไม่มกีารป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุให้ชดัเจน ซึ่งจากขอ้มูลของสภา
ความปลอดภยัแห่งชาตขิองอเมรกิา (National Safety Council : NCS) ไดเ้รยีงล าดบัของการ
ไดร้บับาดเจบ็หรอือนัตรายจากการท างาน  

จากสถติขิองส านกังานกองทุนทดแทน ส านักงานประกนัสงัคมไดส้รุปขอ้มลูสาเหตุทีลู่กจา้ง
ประสบอนัตรายสูงสุด ของปี 2558 คอื วตัถุหรอืสิง่ของตดั/บาด/ทิม่แทง จ านวน 22,329 ราย 
หรอืรอ้ยละ 23.34 ของจ านวนการประสบอนัตรายทัง้หมด รองลงมาคอื วตัถุหรอืสิง่ของพงัทลาย/
หล่นทับ จ านวน 15,669 ราย หรือร้อยละ 16.38 และวตัถุหรอืสิ่งของกระแทก/ชน จ านวน 
13,654 ราย หรอืรอ้ยละ 13.69 ตามล าดบั และเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 และปี 2558 ไม่แตกต่างกนั 
ดงัจะแสดงในตารางที ่3.3  
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ตารางท่ี 3.3 จ านวนการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามสาเหตุที ่
    ประสบอนัตราย  

 

สาเหตท่ีุประสบอนัตราย 

 

ปี 2557 

 

ปี 2558 

 

เพ่ิมขึน้/ลดลง 

   จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. ตกจากทีส่งู 6,168 6,080 -88 11.43 
2. หกลม้ ลื่นลม้ 4,994 5,129 135 2.70 
3. อาคารหรอืสิง่ก่อสรา้งพงัทบั 46 28 -18 -39.13 
4. วตัถุหรอืสิง่ของพงัทลาย/หล่นทบั 16,437 15,669 -768 -4.67 
5. วตัถุหรอืสิง่ของกระแทก/ชน 14,076 13,354 -722 -5.13 
6. วตัถุหรอืสิง่ของหนีบ/ดงึ 7,633 7,329 -304 -3.98 
7. วตัถุหรอืสิง่ของตดั/บาด/ทิม่แทง 23,211 22,329 -882 -3.80 
8. วตัถุหรอืสิง่ของหรอืสารเคมกีระเดน็เขา้ตา 13,412 12,357 -1,055 -7.87 
9. ประสบอนัตรายจากการยกหรอืเคลื่อนยา้ยของหนัก 845 709 -136 -16.09 
10. ประสบอนัตรายจากท่าทางการท างาน 295 250 -45 -15.25 
11. อุบตัเิหตุจากยานพาหนะ 3,639 3,319 -320 -8.79 
12. วตัถุหรอืสิง่ของระเบดิ 449 466 17 3.79 
13. ไฟฟ้าชอ็ต 958 870 -88 -9.19 
14. ผลจากความรอ้นสงู/สมัผสัของรอ้น 2,268 2,150 -118 -5.20 
15. ผลจากความเยน็จดั/สมัผสัของเยน็ 1 5 4 400.00 
16. สมัผสัสิง่มพีษิ สารเคม ี 1,045 1,037 -8 -0.77 
17. อนัตรายจากรงัส ี 3 4 1 33.33 
18. อนัตรายจากแสง 1,082 1,061 -21 -1.94 
19. ถูกท ารา้ยรา่งกาย 106 90 -16 -15.09 
20. ถูกสตัวท์ ารา้ย 737 754 17 2.31 
21. โรคทีเ่กดิขึน้ตามลกัษณะหรอืสภาพของงานฯ 2,528 2,413 -115 -4.55 
22. ภยัพบิตั ิ 3 - -3 - 

23. เหตุการณ์ก่อความไมส่งบ 26 3 -23 -88.46 
24. อื่น ๆ  272 268 -4 -1.47 

รวมทัง้หมด 100,234 95,674 -4,560 -4.55 

ทีม่า: ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน, 2559. 

จากการรายงานขอ้มูลในการประสบอนัตรายหรอืบาดเจบ็ เจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการ
ท างาน จ าแนกตามสิง่ที่ท าใหป้ระสบอนัตราย เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี 2557 และ 2558 ซึ่ง
จากการส ารวจขอ้มลูส านักงานกองทุนทดแทน ส านักงานประกนัสงัคม เกี่ยวกบั สถติกิารประสบ
อนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างาน ปี 2558 จ าแนกไดด้งัตารางที ่3.4 
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ตารางท่ี 3.4 จ านวนการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน จ าแนกตามสิง่ที ่
       ท าใหป้ระสบอนัตราย   

 

ส่ิงท่ีท าให้ประสบอนัตราย 

 

ปี 2557 

 

ปี 2558 

 

เพ่ิมขึน้/ลดลง 

   จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. เครื่องมอื 13,035 12,755 -280 -2.15 
2. เครื่องจกัร 13,399 12,859 -540 -4.03 
3. อาคารหรอืสิง่ก่อสรา้ง  5,286 5,374 88 1.66 
4.วตัถุหรอืสิง่ของ 44,116 41,101 -3,015 -6.83 
5. ท่าทางการท างาน 3,254 2,977 -277 -8.51 
6. ยานพาหนะ 5,743 5,379 -364 -6.34 
7. วตัถุระเบดิ (ยกเวน้ก๊าซ) 68 31 -37 -54.41 
8. ก๊าซ 105 97 -8 -7.62 
9. หมอ้ไอน ้าและถงัความดนั 101 108 7 6.93 
10. ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,549 1,385 -164 -10.59 
11. สิง่มพีษิสารเคม ี 4,622 4,487 -135 -2.92 
12. สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัการท างาน 7,775 7,960 185 2.38 
13. ภยัธรรมชาต ิ 3 - -3 - 

14. เชือ้โรค 37 16 -21 -56.76 
15. คนหรอืสตัว ์ 904 906 2 0.22 
16. อื่น ๆ 237 239 2 0.84 

รวมทัง้หมด 100,234 95,674 -4,560 -4.77 

ทีม่า : ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน, 2559. 

ส่วนใหญ่การประสบอนัตรายหรอืบาดเจบ็จากการท างาน พบว่า อวยัวะทีไ่ดร้บัอนัตราย
เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี 2557 และ 2558 ซึ่งจากการส ารวจขอ้มลูส านักงานกองทุนทดแทน 
ส านกังานประกนัสงัคม อวยัวะทีไ่ดร้บัอนัตรายเรยีงตามการจ าแนก ในปี 2558 จ าแนกไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 3.5 จ านวนการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน จ าแนกตาม 

      อวยัวะทีไ่ดร้บัอนัตราย   
 

ส่ิงท่ีท าให้ประสบอนัตราย 

 

ปี 2557 

 

ปี 2558 

 

เพ่ิมขึน้/ลดลง 

   จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. ศรีษะ 3,395 3,115 -280 -8.25 
2. ตา 15,726 14,664 -1,062 -6.75 
3. จมกู 336 335 -1 -.030 
4. ห ู 224 208 -16 -7.14 
5. ปาก/ฟัน/ขากรรไกร และสว่นต่าง ๆ ในช่องปาก 506 444 -62 -12.25 
6.. ใบหน้า/หน้า/หน้าผาก/แกม้ คิว้ คา้ง 2,618 2,428 -190 -7.26 
7. คอ 356 291 -65 -18.26 
8. หลงั 2,630 2,593 -37 -1.41 
9. กระดกูซีโ่ครง/กระดกูชายโครง/ล าตวั 676 696 20 2.96 
10. อก และอวยัวะภายในช่องอก 776 740 -36 -4.64 
11. กระดกูเชงิกราน ทอ้งและอวยัวะในช่องทอ้ง 277 279 2 0.72 
12. อวยัวะเพศ 43 50 7 16.28 
13. บ่า/ไหล่/สะบกั/รกัแร ้ 1,292 1,260 -32 -2.48 
14. แขน/ศอก/ขอ้ศอก 5,179 5,038 -141 -2.72 
15. ขอ้มอื 2,835 2,697 -138 -4.87 
16. มอื 6,916 6,833 -83 -1.20 
17. น้ิวหวัแมม่อื 5,847 5,647 -200 -3.42 
18. น้ิวมอื 22,486 21,580 -906 -4.03 
19. เอว 159 154 -5 -3.14 
20. สะโพก กน้ 509 487 -22 -4.32 
21. ขา/หน้าแขง้/น่อง/เขา่/หวัเขา่ 5,834 5,671 -163 -2.79 
22. ขอ้เทา้/ตาตุ่ม 2,652 2,482 -170 -6.41 
23. เทา้/สน้เทา้/งา่มน้ิวเทา้ 6,376 6,060 -316 -4.96 
24. น้ิวเทา้ 4,335 4,600 -329 -7.59 
25. บาดเจบ็หลายสว่น บาดเจบ็ตามรา่งกาย 7,979 7,589 -390 -4.89 
26. ระบบหมนุเวยีนโลหติ 37 59 22 59.46 
27. อื่น ๆ (ไมส่ามารถระบุอวยัวะได)้ 235 268 33 14.04 

รวมทัง้หมด 100,234 95,674 -4,560 -4.55 

 

 
ทีม่า : ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน, 2559. 
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จากการประสบอนัตรายหรอืบาดเจบ็อนัเนื่องจากการท างาน พบว่า ผลของการประสบ
อนัตรายทีเ่กดิขึน้กบัลกูจา้ง สงูสุดของปี 2558 คอื บาดแผลลกึ จ านวน 39,883 ราย ของจ านวน
ผูป้ระสบอนัตรายทัง้หมด ซึง่จ าแนกไดต้ามรายละเอยีดดงัตารางที ่3.5   
 

ตารางท่ี 3.5 การประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน จ าแนกตามผลของการ 
    ประสบอนัตราย  

 

ผลของการประสบอนัตราย 

 

ปี 2557 

 

ปี 2558 

 

เพ่ิมขึน้/ลดลง 

   จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1. กระดกูหกั กระดกุแตก กระดกูรา้ว 11,599 11,259 -340 -2.93 
2. ขอ้ต่อเคลื่อน 547 460 -87 -15.90 
3. ขอ้ต่อเคลด็ และการอกัเสบตงึตวัของกลา้มเน้ือ 17,401 17,471 70 0.40 
4.การถูกกระแทกและการบาดเจ็บภายในอื่น  ๆ ที่ไม่
ปรากฏ 

595 609 14 2.35 

5.การตดัขาด และการเลาะควา้นท าลายอวยัวะ 1,620 1,533 -87 -5.37 
6.บาดแผลอื่น ๆ (บาดแผลลกึ) 41,438 39,883 -1,555 -3.75 
7.บาดแผลตืน้ 11,634 10,313 -1,321 -11.35 
8.การฟกช ้า และการถูกชน การถูกเบยีด 4,779 3,937 -842 -17.62 
9.บาดแผลไหม ้ 7,356 7,022 -334 -4.54 
10.การไดร้บัสารพษิ สารเคม ี 616 581 -35 -5.68 
11.ผลจากสภาพอากาศ การสัมผัส และสถานนะที่
เกีย่วขอ้ง 

582 598 16 2.75 

12.การหายใจไมอ่อกเน่ืองจากโลหติขาดออกซเิจน 23 21 -2 -8.70 
13.ผลจากกระแสไฟฟ้า 468 449 -19 -4.06 
14.ผลกระทบจากรงัสหีรอืแสง 541 499 -42 -7.76 
15.สภาพการบาดเจบ็หลายอยา่งร่วมกนั 283 311 28 9.89 
16.สภาพการบาดเจ็บอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจ าแนกอยู่ใน
กลุ่ม (1-15) 

752 728 -24 -3.19 

รวมทัง้หมด 100,234 95,674 -4,460 -4.55 

ทีม่า : ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน, 2559. 

 

หลกั 4E ในการป้องกนัอบุติัเหต ุ

หลกัการ 4E ในการป้องกนัอุบตัเิหตุ โดยเพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ ต้องยดึหลกัการ 4E ไดแ้ก่ (ศขิรนิทร ์สุขโต, 2553, หน้า 
35-36)  
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1. E ตวัแรก คือ Engineering (วศิวกรรมศาสตร)์ คอื การใชค้วามรูท้างวชิาการ ดา้น
วศิวกรรมศาสตรใ์นค านวณ และออกแบบเครื่องจกัร เครื่องมอื ทีม่สีภาพการใชง้านทีป่ลอดภยั
ทีสุ่ด การตดิตัง้เครือ่งป้องกนั อนัตรายใหแ้กส่วนทีเ่คลื่อนไหว หรอือนัตรายของเครื่องจกัร การ
วางผงัโรงงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เสยีง การระบายอากาศ เป็นตน้ 

2. E ตวัท่ีสอง คือ Education (การใหค้วามรู ้หรอื การฝึกอบรม) คอื การใหก้ารศกึษา 
หรอืการฝึกอบรม และแนะน าคนงาน หวัหน้างาน ตลอดจน ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการท างาน ใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัอุบตัเิหตุ และการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในโรงงาน ให้รูว้่า
อุบตัเิหตุจะเกดิขึน้ และป้องกนัไดอ้ยา่งไร และจะท างานวธิใีดจะปลอดภยัทีสุ่ด เป็นตน้ 

3. E ตวัท่ีสาม คือ Enforcement (การออกกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั) คอื การก าหนดวธิ ี
การท างานอยา่งปลอดภยั และมาตรการควบคุมบงัคบัใหค้นงานปฏบิตัติามเป็นระเบยีนปฏบิตัทิี่
ตอ้งประกาศใหท้ราบทัว่กนัหากผูใ้ดฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามจะต้องถูกลงโทษ เมื่อใหเ้กดิส านึก 
และหลกีเลีย่ง การกระท าทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืเป็นอนัตราย 

4. E ตวัท่ีส่ี คือ Encouragement (การกระตุ้นเตอืน) คอื การสนับสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ทุกคนมสี่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การซกัซอ้มดบัเพลงิ การซอ้มหนีไฟ การอบรมกจิกรรมลดอุบตัเิหตุในการท างานกบัเครื่องจกัร 
การประกวดค าขวญั การตอบปัญหาชงิรางวลัความปลอดภยั การเขา้ร่วมอบรมสมัมนาศกึษาดูงาน 
เป็นตน้  

หลกั 4E จะตอ้งด าเนินไปพรอ้มๆ กนั จงึจะท าใหก้ารป้องกนัอุบตัเิหตุและการเสรมิสรา้ง
ความปลอดภยัในโรงงานมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

เครื่องจกัรที่ออกแบบมาถูกต้องตามหลกัวชิาการ วศิวกรรม กล่าวคอื มเีครื่องป้องกนั
อนัตรายหรอืการด์ (Machine Guarding) ตดิตัง้ไวอ้ย่างเหมาะสมแลว้กต็าม คนงานอาจเหน็ว่า
เกะกะไมจ่ าเป็นจงึถอดออก และท างานดว้ยความเสีย่งต่อไป ดงันัน้นอกจากเราจะต้องฝึกอบรม
แนะน าคนงานถงึวธิกีารท างานกบัเครื่องจกัรตวันัน้ หรอืชีแ้นะใหเ้หน็อนัตรายทีเ่กดิขึน้หากถอด
เครื่องป้องกนัอนัตรายออกแลว้ เราควรก าหนดวธิกีารท างานอย่างปลอดภยั และออกขอ้บงัคบั
เป็นกฎระเบยีบเลยว่าถ้าใครถอดเครื่องป้องกนั หรอืฝาครอบส่วนเคลื่อนไหวหรอืส่วนที่เป็น
อนัตรายของเครื่องจกัร เช่น สายพาน ฯลฯ โดยไม่มเีหตุอนัสมควร จะต้องถูกลงโทษอย่างใด
อยา่งหนึ่ง ตวัอยา่งนี้คอื การใชห้ลกัการ 3E ทัง้หมดไปพรอ้มกนั ดงันัน้ โอกาสทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุ
จากการท างานกบัเครือ่งจกัรตวันัน้กม็น้ีอยมาก คอื ท างานไดอ้ยา่งปลอดภยัทีสุ่ด 

ถา้ขาดการออกกฎบงัคบัหา้มถอดการด์เครือ่งจกัร (ไม่ม ีEnforcement) คนงานอาจเหน็
ว่าการด์นัน้เกะกะ ท าใหท้ างานไมส่ะดวกจงึถอดทิง้ แมเ้จา้ของโรงงานหรอืหวัหน้างานจะแนะน า
อย่างดแีล้ว โอกาสทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุก็มมีาก เพราะถอดการด์ทิ้งก็ไม่มโีทษอย่างไร ปกตเิครื่อ ง
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ป้องกนัอนัตรายส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจกัรหรอืการด์ที่ดนีัน้ จะต้องไม่เกะกะกรดีขวางการ
ท างานปกตแิต่อยา่งใด) 

ในท านองเดยีวกนั แมจ้ะมขีอ้บงัคบัหา้มถอดการด์แลว้ หากคนงานไม่ได้รบัค าแนะน า
หรอืชี้แนะวธิกีารท างานที่ถูกต้องปลอดภยั และไม่รู้ความส าคญัของการ์ด (ไม่ม ีEducation) 

คนงานกอ็าจจะปฏบิตัอิย่างผดิวธิหีรอือนัตรายได ้นอกจะท าให้เกดิอุบตัเิหตุได้แล้ว เครื่องจกัร
อาจเสยีหายดว้ย 

เมือ่สถานประกอบการน าหลกัการของ วชิาการวศิวกรรม (Engineering) การใหค้วามรู ้
(Education) การออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั (Enforcement) แลว้ยงัจ าเป็นต้องม ีการกระตุ้นเตอืน 
(Encouragement) ให้ผู้ปฏบิตังิาน ปฏบิตัติามหรอืด าเนินการตามกจิกรรมต่างๆ ที่องค์การได้
จดัด าเนินการเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั อาจจะกระตุ้นทัง้ดา้นบวก และด้านลบกเ็ป็นไดข้ึน้อยู่กบั
สถานการณ์ และความเหมาะสม 

ดงันัน้ การใชห้ลกั 4E โดยน าทัง้วชิาการวศิวกรรม (Engineering) การใหก้ารศกึษาอบรม
แก่คนงาน (Education) และการออกกฎขอ้บงัคบั (Enforcement) การกระตุ้นเตอืน (Encou-

ragement) ใหผู้ป้ฏบิตังิาน มาด าเนินการพรอ้มกนัอย่างเหมาะสมในขบวนการผลติและการบรหิาร
โรงงานนัน้ จงึเป็นมาตรการที่ให้ประสทิธภิาพสูงสุดต่อการป้องกนัอุบตัเิหตุและการเสรมิสรา้ง
ความปลอดภยัในการท างานภายในเวลาอนัสัน้ 

 

การสอบสวนการเกิดอบุติัเหต ุ 
 

 การสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุเป็นวธิกีารอกีแบบหนึ่งในการค้นหาสาเหตุของการเกิด
อุบตัเิหตุ นบัว่าเป็นส าคญัยิง่ในแนวทางในการทีจ่ะช่วยใหร้ะบบการบรหิารจดัการความปลอดภยัที่
จะช่วยให้การวเิคราะหห์าสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุและหาแนวทางในการด าเนินการควบคุม
ป้องกนั และแกไ้ขไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุเกดิขึน้ซ ้าอกีได้ 
 

ความส าคญัของการสอบสวนอบุติัเหต ุ 
 การสอบสวนอุบตัิเหตุ หมายถึง วธิกีารค้นหาสาเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุ ซึ่งจะต้อ ง
ด าเนินการหลกัจากการเกดิอุบตัเิหตุโดยทนัท ีหรอืเรว็ทีสุ่ดเพื่อไม่ใหพ้ยานหลกัฐานถูกลบหายไป 
เคลื่อนยา้ย หรอืเปลี่ยนแปลงสภาพไม่ว่าจะโดยเจตนา หรอืไม่ก็ตาม การสอบสวนอุบตัเิหตุ มี
ความส าคญัต่อการเกดิอุบตัเิหตุอยา่งยิง่ เนื่องจากเป็นเครื่องมอืทีจ่ะน ามาใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู
รายละเอยีดของการเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อน าผลมาวเิคราะห ์และคน้หาสาเหตุพื้นฐานของการเกดิ
อุบตัเิหตุไมใ่หเ้กดิซ ้า เพื่อน าไปสู่มาตรการ แนวทางในการป้องกนั แก้ไข ปรบัปรุง และหามาตรการ
ในการลดการเกดิอุบตัเิหตุ ในการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุ 
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วตัถปุระสงคข์องการสอบสวนการเกิดอบุติัเหต ุ

 การสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุในสถานประกอบการเป็นการค้นหาขอ้เทจ็จรงิหรอื
ความจรงิทีเ่กดิขึน้ ไมใ่ช่เป็นการคน้หาความผดิหรอืผูก้ระท า ดงันัน้ ผูร้บัผดิชอบในการสอบสวน
การเกิดอุบตัิเหตุจะต้องเข้าใจในวตัถุประสงค์ของการสอบสวนการเกิดอุบตัิเหตุเพื่อ ให้การ
สอบสวนได้ข้อมูลหรอืข้อเท็จจรงิเพื่อน าไปแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตัิเหตุ ด้วยเหตุนี้การ
สอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุตอ้งอาศยัผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมทีกัษะ รวมทัง้เขา้ใจในการ
สอบสวน ซึง่การสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุมวีตัถุประสงคด์งันี้ 
 1. เพื่อศกึษาและคน้หาสาเหตุพืน้ฐาน ของการเกดิอุบตัเิหตุ และสภาพการณ์ทีเ่ป็น
อันตรายต่างๆ หากเมื่อทราบข้อเท็จจรงิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่ามาจากอะไรเป็นสาเหตุ ท าให้
สามารถวางแนวทางหรอืมาตรการในการป้องกนัแกไ้ข เพื่อไมใ่หอุ้บตัเิหตุนัน้เกดิขึน้ซ ้า 
 2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบสวนจะเป็น
ขอ้มูลที่มคีุณภาพ เนื่องจากขอ้มูลจะน าไปใช้ในการวเิคราะห์อุบตัเิหตุ สาเหตุต่างๆ ที่เกดิขึ้น
เป็นแนวทางในการป้องกนัอุบตัเิหตุ โดยอาศยั การแกไ้ข และปรบัปรงุทีถู่กตอ้ง 
 3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพจิารณาคน้หาความจรงิ ทีเ่ป็นมลูเหตุทีท่ าให้ผู ้
ปฏบิตังิานท างานในลกัษณะของการกระท าทีไ่มป่ลอดภยัหรอืไม่ถูกต้อง ตามขอ้บงัคบั อนัจะก่อ
ให ้เกดิอุบตัเิหตุ 
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัอุบตัเิหตุทีไ่ดจ้ากการสอบสวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้
ไปขยายผลในการควบคุมป้องกนัอุบตัเิหตุจากงานทีม่คีวามเสีย่งในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัได ้

 5. เพื่อใช้ในการประเมนิความส าเรจ็ในการด าเนินงานด้านการควบคุมป้องกนั
อุบตัิเหตุที่มอียู่ให้ทราบถึงการบ่งชี้ จุดบกพร่อง และผลของการเกิดอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บ 
ตลอดทัง้ความเสยีหายต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มูล เป็นการกระตุ้นใหผู้้ที่เกี่ยวขอ้งเพิม่ความสนใจใน
การป้องกนั 

 6. เพื่อประโยชน์ในการเกบ็รวบรวมทางสถติแิละการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ การน าไปสู่
การพฒันาระบบการป้องกนัอุบตัเิหตุเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัจ าเป็นต้องเปรยีบเทยีบสถติกิาร
เกิดอุบัติเหตุในอดีตเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับอัตราความถี่ในการเกิด
อุบตัเิหตุเพื่อน าไปสู่การป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุซ ้าและแนวทางการแกไ้ข 

  

 ผูร้บัผิดชอบในการสอบสวนอบุติัเหต ุ

1. ผู้ควบคุมงาน (Supervisors) เป็นผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการควบคุมดูแล และ
รบัผดิชอบในการควบคุมดแูลการท างานของผูป้ฏบิตังิานโดยตรงเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานถูกวธิ ี 
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มคีวามปลอดภยั เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของสถานประกอบการใหเ้หมาะสมในการสบืสวนอุบตัเิหตุ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากมคีวามคุน้เคยกบัผูป้ฏบิตังิานในขัน้ตอนการผลติเครื่องจกัรเครื่องมอื
และสภาพแวดลอ้มต่างๆ เป็นอยา่งด ีโดยส่วนใหญ่ คอื หวัหน้างานโดยตรง  
 2. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั (Safety Officer) ในระดบัทีเ่กี่ยวขอ้งและไดร้บัมอบหมาย 
ในการควบคุมก ากบัป้องกนัอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างานโดยตรง ต้องมี
ความรูแ้ละประสบการณ์ จงึจะท างานดา้นการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ลกัษณะของอบุติัเหตท่ีุต้องสอบสวน  
เมือ่มเีหตุการณ์ทีผ่ดิปกตเิกดิขึน้ในสถานประกอบการโดยเฉพาะการเกดิอุบตัเิหตุ หรอื 

การประสบอนัตรายของผูป้ฏบิตังิานในการปฏบิตังิาน และในขณะปฏบิตังิานไม่ว่าจะรุนแรงหรอืไม่
รุนแรงกต็าม กจ็ าเป็นต้องมกีารสอบสวนหาสาเหตุพืน้ฐานในการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว เพราะ
การเกดิอุบตัเิหตุเมื่อเกดิขึน้แสดงว่ามคีวามผดิปกต ิหรอืมจีุดบกพร่องเกดิขึน้ในจุดนัน้แล้วซึ่ง
ตอ้งเรง่ด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

อบุติัเหตท่ีุต้องสอบสวนแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ  
1. อุบตั ิเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจบ็ถึงขัน้หยุดงาน ทุพลภาพ หรอืเสยีชวีติ เช่น 

เครือ่งจกัรตดัมอื ท าใหเ้กดิมอืขาด และการตกจากทีส่งู ท าใหก้ระดกู แขน ขาแตกหกั เป็นตน้ 

2. อุบตัเิหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจบ็เลก็น้อยต้องการเพยีงการปฐมพยาบาล เช่น ถูก
ของมคีมบาดมอื ลา้งแผลใส่ยา กห็ายในเวลาเรว็ 

3. อุบตัิเหตุที่ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ ไม่ว่าเป็นเครื่องจกัร หรอืวตัถุดิบ 
เช่น กล่องผลติภณัฑห์ล่นลงจากชัน้วางของในโกดงัเกบ็สนิคา้ ท าใหผ้ลติภณัฑน์ัน้เสยีหาย 

4. เหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบตัิเหตุ ซึ่งไม่ท าให้เกิดการบาดเจบ็หรอืทรพัย์สนิเสยีหาย 
เช่น เดนิสะดุดสายไฟทีว่างพาดไวบ้นพืน้แต่ไมห่กลม้  

 

หลกัและวิธีการสอบสวนอบุติัเหต ุ 
การเกดิอุบตัเิหตุจากการท างาน ย่อมแสดงให้เหน็ถงึความบกพร่องในกระบวนการ

ปฏบิตังิานอนัส่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิโดยตรงอย่างแน่นอน การป้องกนัอุบตัิเหตุเพื่อ
ไม่ให้เกดิขึน้ จงึมคีวามส าคญัอย่างในการบรหิารจดัการงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนา
มยั ซึง่วธิกีารทีป้่องกนัการเกดิอุบตัเิหตุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยทัว่ไปทีน่ิยมปฏบิตักินัมานา
ตัง้แต่อดีตและรวมถึงเป็นข้อก าหนดตามกฎหมาย คือ การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident 

Investigation) เพื่อให้ทราบสาเหตุทีแ่ท้จรงิของการเกดิอุบตัเิหตุ และหามาตรการแก้ไขไม่ให้มี
การเกดิอุบตัเิหตุขึน้อกีซ ้าๆ ดงันัน้ การสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุ จงึอาศยั หลกัและวธิกีาร
สอบสวนอุบตัเิหตุ ดงัต่อไปนี้  
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หลกัการสอบสวนอบุติัเหต ุ

แนวทางในการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุ เครื่องมอืส าคญัเกดิอุบตัเิหตุขึน้ในสถาน
ประกอบการผูด้ าเนินการหรอืมหีน้าทีใ่นการสอบสวนอุบตัเิหตุจะต้องรบีด าเนินการในการสอบถาม 
คน้หาสาเหตุทีเ่กดิขึน้โดยทนัท ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างรวดเรว็ ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนมากที่สุด 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 1. การสอบสวนตอ้งรบีด าเนินการสอบสวนอุบตัเิหตุทนัทภีายหลงัการเกดิเหตุ  
หรอืภายในรวดเรว็ที่สุดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจรงิที่ถูกต้อง เนื่องจากหากปล่อยไว้จะท าให้ข้อมูล 
รายละเอยีดต่างๆ ลบเลอืนหายไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีเ่หน็เหตุการณ์จะไดไ้ม่ลมื และขอ้มลูที่
ไดก้เ็ป็นปัจจบุนั ถูกตอ้ง ชดัเจน ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ อันจะน ามาใชใ้นการป้องกนั 
แกไ้ข ทีส่าเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  2. ตรวจสอบและสงัเกตสภาพขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้โดยหากมผีูไ้ดร้บับาดเจ็บต้อง
รบีใหก้ารช่วยเหลอืทนัท ีและสงัเกตสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีอ่ยู่ใกลท้ีเ่กดิเหตุ และพยายามอย่า
เคลื่อนยา้ยวตัถุพยานก่อนทีม่กีารบนัทกึ และการบนัทกึรปูภาพเหตุการณ์ไว ้ 
  3. ผูท้ าหน้าทีใ่นการสอบสวนจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามคดิรอบคอบ ปฏภิาณไหวพรบิ
ด ีและมคีวามเป็นธรรมยดึหลกัความมเีหตุมผีล   
  4. ผู้สอบสวนจะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรูใ้นเรื่องนัน้ในการสอบสวน ความคุ้นเคย
กบักระบวนการผลติทุกขัน้ตอน เช่น เครื่องจกัร ผู้ปฏบิตังิาน สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในการท างาน
ของพืน้ทีท่ีเ่กดิอุบตัเิหตุเป็นอยา่งด ี 
  5. ใชป้ระสบการณ์จากการสอบสวนและวเิคราะหอุ์บตัเิหตุในอดตีทีผ่่านมา โดย
การด าเนินการใชป้ระสบการณ์มาวเิคราะห์การตัง้สมมตฐิานเพื่อน าไปสู่การวเิคราะห์หาสาเหตุ
ไดโ้ดยไมผ่ดิพลาด  
  6. การสอบสวนควรจะท าเป็นกลุ่มหรอืเป็นคณะเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ซึง่เป็นสาเหตุ
ทีแ่ท้จรงิละเอยีดรอบด้าน เพื่อจะได้หาแนวทางและมาตรการป้องกนัได้ถูกต้อง และตรงจุดให้
มากทีสุ่ด 

  7. การสอบสวนจะเสรจ็สมบูรณ์ที่สุดก็ต่อเมื่อมกีารท างานรายงาน เสนอแนะ 
ต่อผูบ้รหิารเพื่อน าไปสู่แนวทางการป้องกนัและหามาตรการต่อไป ดงันัน้ จงึต้องมกีารรายงาน
ผลการสอบสวนอยา่งชดัเจน  
  8. ผลที่ได้จากการสอบสวนอุบตัเิหตุ ภายหลงัจากการสอบสวนอุบตัเิหตุ ผู้ท า
หน้าทีส่อบสวนจะตอ้งตอบค าถาม ดงัต่อไปนี้ได ้ 
 8.1 เกดิเหตุการณ์อะไรขึน้บา้ง 
 8.2 ท าไมถงึเกดิเหตุการณ์นัน้ 

 8.3 ใครจะเป็นผูท้ีเ่หมาะสมในการแกไ้ขป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 
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 8.4 มขี้อเสนอแนะอะไรบ้างที่ต้องน าเสนอจากการสอบสวนเพื่อน าไปหา
แนวทางป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุไมใ่หเ้กดิซ ้า 
    

ผูท้ าหน้าท่ีในการสอบสวนอบุติัเหต ุ 
ในการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบการ หลายหน่วยงานจะไม่ให้

ความส าคญัในการก าหนดผูท้ าหน้าทีใ่นการสอบสวนทีช่ดัเจนนกั เพราะละเลยทีจ่ะเอาจรงิเอาจงั
ในการหามาตรการ แนวทางในการป้องกนั แกไ้ข ในอดตีเมื่อเกดิอุบตัเิหตุเกดิขึน้ผูบ้รหิารกใ็หผู้้
ทีไ่ดแ้ต่งตัง้จากผูบ้รหิารซึง่ก าหนดไวใ้นนโยบายของสถานประกอบการ โดยบางแห่งใหผู้บ้งัคบั 
บญัชา หรอืหวัหน้างานของผู้ที่เกดิอุบตัิเหตุท าการสอบสวน บางแห่งมอบหมายผู้จดัการฝ่าย
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั หรอืจา้งผู้เชีย่วชาญในการสอบสวน และหลายครัง้พบว่าการ
สอบสวนเป็นการท าเพยีงเพื่อเป็นหลกัฐานตามกฎหมายเท่านัน้ไม่ได้ค านึงถึงการน าผลการ
สอบสวนไปหาแนวทางการป้องกนั แก้ไข หรอืเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จรงิไม่ โดยเฉพาะหากมี
การเกดิอุบตัเิหตุโดยทีเ่กดิเหตุการณ์ทีบ่าดเจบ็เลก็น้อย ไม่หยุดงาน หรอืไม่มกีารสูญเสยีอวยัวะ 
หรอืเสยีชวีติซึ่งไม่ส่งต้องมกีารจ่ายเงนิทดแทนก็จะไม่ท าการสอบสวนอุบตัเิหตุ การสอบสวน
อุบตัเิหตุในหลายสถานประกอบการบางครัง้ผู้ประสบอนัตรายขาดความร่วมมอื และเกรงกลวั
นายจ้างจะเอาผดิเนื่องจากเกิดอุบตัิเหตุจงึยอมที่จะไม่แจ้งหรอืเรยีกร้องในส่วนของการเกิด
อุบตัเิหตุ หากมอีาการบาดเจบ็เพยีงเลก็ๆ น้อยๆ หรอืปานกลางจะมกีารดูแลหายามารกัษาเอง 
จงึท าให้ไม่มกีารเก็บหลกัฐานการเกดิอุบตัิเหตุที่เป็นการเกิดอุบตัิเหตุที่จะเป็นสถติิเพื่อน ามา
รายงาน เพื่อทีจ่ะหาแนวทางด าเนินการป้องกนั ปรบัปรุงแก้ไขใหด้ขีึน้ ดงันัน้ กระทรวงแรงงาน
ในฐานะเป็นผูดู้แลเกี่ยวขอ้งโดยตรงในการคุม้ครองแรงงานดา้นความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน
ในสถานประกอบการหรอืกจิการต่าง ๆ ตามกฎหมายก าหนด จงึไดก้ าหนดบุคลากรทีจ่ะต้องท า
การสอบสวนอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานรวมทัง้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจา้ง
ไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549  

 

บคุลากรผูท้ าหน้าท่ีในการสอบสวนอบุติัเหตุตามข้อก าหนดของกฎกระทรวง คือ 

บุคลากรทีป่ฏบิตังิานโดยตรงดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ 
ไดแ้ก่ เจา้หน้าที่ความลอดภยัในการท างานระดบัต่างๆ ซึง่ปัจจุบนัมจี านวนทีข่ ึน้ทะเบยีนสะสม
ทัง้หมด 743,956 คน (ส านักความปลอดภยัแรงงาน, 2558, หน้า 29) ซงึมกีารส ารวจ ณ วนัที ่
28  กุมภาพนัธ ์2558 จ าแนกไดด้งันี้  
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1. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน (จป.หวัหน้างาน)  
    มจี านวน 514,801 คน ท าหน้าทีต่รวจสอบหาสาเหตุการประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย

หรอืการเกดิเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ อนัเนื่องจากการท างานของลูกจ้างร่วมกบัเจา้หน้าที่ความ
ปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค ระดบั เทคนิคขัน้สูง หรอืระดบัวชิาชพี และรายงานผล รวมทัง้
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อนายจา้ง โดยไมช่กัชา้ รายงานการประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย 
หรอืการเกดิเหตุเดอืดร้อนร าคาญ อนัเนื่องจาก การท างานของลูกจา้งต่อนายจา้ง และแจง้ต่อ
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค ระดบัเทคนิคขัน้สูง หรอืระดบัวชิาชพี ส าหรบั
สถานประกอบกจิการที่มหีน่วยงานความปลอดภยั ใหแ้จง้ต่อหน่วยงานความปลอดภยัทนัททีี่
เกดิเหตุ 

2. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร (จป.บริหาร)  
    มจี านวน 184,897 คน มหีน้าที่ก ากบัดูแล และติดตามให้มกีารแก้ไขข้อบกพร่อง 

เพื่อความปลอดภยัของลูกจา้งทีไ่ดร้บัรายงานหรอืตามขอ้แสนอแนะของเจา้หน้าที่ความปลอดภยั
ในการท างานคณะกรรมการ หรอืหน่วยงานความปลอดภยั เสนอแผนงานโครงการด้านความ
ปลอดภยัในการท างานในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อนายจา้ง 

3. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค (จป.เทคนิค) 
    มจี านวน 12,169 คน มหีน้าที่ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย 

หรอืการเกดิเหตุเดอืดร้อนร าคาญ อนัเนื่องจากการท างาน และรายงานผล รวมทัง้เสนอแนะต่อ
นายจา้งเพื่อป้องกนัการเกดิเหตุโดยไม่ชกัช้า รวบรวมสถติ ิจดัท ารายงาน และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรอืการเกดิเหตุเดอืดร้อนร าคาญอนัเนื่องจากการ
ท างานของลกูจา้ง 

 4. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขัน้สงู (จป.เทคนิคขัน้สงู)  
  มจี านวน 2,341 คน มหีน้าที่ตรวจสอบหาสาเหตุและวเิคราะห์การประสบอนัตราย 
การเจบ็ป่วย หรอืการเกดิเหตุ เดอืดรอ้นร าคาญอนัเนื่องจากการท างาน และรายงานผล รวมทัง้
เสนอแนะต่อนายจา้งเพื่อป้องกนั การเกดิเหตุโดยไม่ชกัช้า การรวบรวมสถติ ิวเิคราะห์ข้อมูล 
จดัท ารายงาน และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการประสบ อนัตราย การเจบ็ป่วย หรอืการเกดิเหตุ
เดอืดรอ้นร าคาญอนัเน่ืองจากการท างานของลกูจา้ง 
 5. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)  
  มจี านวน 29,748 คน มหีน้าที่ตรวจสอบหาสาเหตุ และวเิคราะห์การประสบอนัตราย 
การเจบ็ป่วย หรอืการเกดิเหตุเดอืดรอ้น ร าคาญอนัเนื่องจากการท างาน และรายงานผล รวมทัง้
เสนอแนะต่อนายจา้งเพื่อป้องกนั การเกดิเหตุโดยไม่ชกัชา้การรวบรวมสถติ ิวเิคราะหข์อ้มลู จดัท า
รายงาน และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการประสบ อนัตราย การเจบ็ป่วย หรอืการเกดิเหตุเดอืดร้อน
ร าคาญอนัเน่ืองจากการท างานของลกูจา้ง 
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 อย่างไรก็ตาม หากสถานประกอบการเกดิอุบตัเิหตุที่ต้องมอีาศยัผู ้ช านาญการหรอื
เชี่ยวชาญมาท าการสอบสวนอุบตัเิหตุ สถานประกอบการก็จ าเป็นต้องแต่งตัง้ทมีงานหรอื
คณะกรรมการสอบสวนพเิศษ ขึน้มาเพื่อท าหน้าที่สอบสวนในกรณีที่รา้ยแรง เช่น กรณีที ่
โรงแรมรอยลัพลาซ่าถล่มทีจ่งัหวดันครราชสมีาเมื่อปี 2535 มผีูเ้สยีชวีติจ านวนมากร่วม 300 คน 
โรงแรมพทัยาจอมเทยีนเกดิไฟไหม ้เป็นต้น ซึง่อุบตัเิหตุทีเ่กดิมคีวามซบัซอ้น เสยีหายทัง้คนและ
ทรพัยส์นิเป็นจ านวนมาก โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวชิา
เฉพาะดา้น โดยคณะกรรมชุดนี้จะด าเนินการสอบสวนอุบตัเิหตุเพื่อหาสาเหตุ และมาตรการใน
การป้องกนัแกไ้ขรว่มกบัระดบัเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัต่างๆ ดว้ย 

  

 อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการสอบสวนอบุติัเหต ุ

 เมื่อเกดิอุบตัเิหตุขึน้ในสถานประกอบการ ผูท้ าหน้าทีใ่นการสอบสวนจะต้องด าเนินการ
สอบสวนหาสาเหตุทีเ่กดิขึน้ดงันัน้ ผูท้ าหน้าทีส่อบสวนจะต้องเตรยีมอุปกรณ์เพื่อใหพ้รอ้มในการ
สอบสวน และอ านวยความสะดวกในการบนัทกึเกบ็ขอ้มลู และหลกัฐานใหส้มบูรณ์ทีสุ่ด ซึง่อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรายลเอียดในการสอบสวนอุบตัเิหตุต้องมคีวามพรอ้ม สามารถใช้
งานไดต้ลอดเวลาเมือ่มกีารเกดิอุบตัเิหตุขึน้ในสถานประกอบการ โดยอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ 

  1. กล้องถ่ายรปู กล้องจะเป็นในการเก็บบนัทกึจะใช้ในกรณีเก็บเป็นหลกัฐาน
ทางกฎหมาย หรอืคด ีหรอืใชเ้ป็นสื่อในการประชามสมัพนัธเ์รื่องอุบตัเิหตุ โดยกลอ้งจะเป็นเครื่องมอื
ทีส่ามารถน ามาช่วยในการเกบ็หลกัฐานทีส่ าคญัไวใ้หม้กีารคงอยู่ของหลกัฐานต่างๆ ที่เกดิขึน้ได ้
เพื่อประกอบการอธบิายใหเ้หน็ภาพชดัเจนมากขึน้ ซึง่ควรจะเป็นกลอ้งทีใ่ชฟิ้ลม์ เนื่องจากปัจจุบนั
นี้มกีลอ้งดจิติอลอาจไมเ่หมาะสมเพราะอาจจะแต่งภาพ คลาดเคลื่อนจากความจรงิได้ อาจท าให้
รปูคดเีปลีย่นไปได ้

2. สมุดส าหรบับนัทึก ส าหรบับนัทกึสิง่ที่มคีวามผดิปกตต่ิางๆ หรอืการจด
บนัทกึความจ าทีน่อกเหนือจากรายละเอยีดในแบบฟอรม์ไมไ่ดบ้อกไว้ 

3. แป้นรองเขียน ดินสอ และปากกา เพื่อใชใ้นการบนัทกึรายละเอยีดเกี่ยวกบั
การสอบสวนการเกดิเหตุอุบตัเิหตุ 

4. แบบฟอรม์ในการรายงานอบุติัเหต ุซึง่แบบฟอรม์จะมหีวัเรือ่งต่างๆ เรยีง 
ตามล าดบัการสอบสวนอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ท าให้ไม่หลงประเดน็ในการสอบสวน ท าให้เป็น
แนวทางในการสอบสวนไดอ้ยา่งด ี

5. เครื่องบนัทึกเสียง ใชส้ าหรบับนัทกึค า/ส านวน/ขอ้ความต่างๆ ของผูใ้หข้อ้มลู
หรอืพยานรูเ้หน็เหตุการณ์ จะช่วยในการบนัทกึรายละเอยีด 

6. ถงุมือ ใชส้ าหรบัหยบิจบัวตัถุต่างๆ ทีเ่กดิในพืน้ทีเ่กดิอุบตัเิหตุเพื่อใหห้ลกัฐาน
ไมค่ลาดเคลื่อน 



174 

 

7. ไม้บรรทดั ตลบัเมตร หรือสายวดั ใช้ส าหรบัวดัระยะบรเิวณพื้นที่เกิด
เหตุการณ์ประสบเหตุ 

8. เชือก หรือ สายริบบ้ิน ส าหรบักนัพืน้ทีบ่รเิวณเกดิอุบตัเิหตุเพื่อก าหนดแนว
เขตไมใ่หบุ้คคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้มา เพราะอาจจะท าลายหลกัฐานเหล่านัน้ก่อน  

  9. กล่องหรือภาชนะเกบ็ตวัอย่าง ส าหรบัเก็บวตัถุพยานบางอย่างที่อยู่ใน
บรเิวณพืน้ทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
  10. เทปติดกระดาษ ส าหรบัท าสญัลกัษณ์วตัถุพยานประกอบหลกัฐานขอ้มลูที่
ส าคญั 

 11. แว่นหรือกล้องขยาย ใชส้ าหรบักรณีทีเ่หตุการณ์นัน้ไม่สามารถมองเหน็ชดั
ดว้ยตาเปล่า หรอืวตัถุพยานมชีิน้ส่วนทีเ่ลก็ไมส่ามารถมองดว้ยตาเปล่าได ้

  12. เขม็ทิศ ใชใ้นการวดัทศิทางของวตัถุพยาน 

  13. แผนผงัโรงงาน ใชส้ าหรบัดแูปลนโรงงาน ทีเ่ป็นลกัษณะทีอ่าจจะท าใหก้าร 
วางผงัโรงงานไม่เหมาะสมท าให้เกิดอุบตัเิหตุ เพื่อน ามาพจิารณาในการหาสาเหตุในการเกิด
อุบตัเิหตุได ้ 
  14. อปุกรณ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่  
 14.1 กล้องบนัทกึภาพเคลื่อนไหว อาจนมาใชป้ระกอบเพิ่มเตมิขอ้มลูกรณี
เหตุการณ์ตอ้งการดขูอ้มลูภายหลงัซ ้าในการดพูยานบุคคล สถานที ่และบรเิวณทีเ่กดิเหตุ  
 14.2 เทปกระดาษสะทอ้นแสง ใช้กัน้ในบรเิวณทีเ่กดิอุบตัเิหตุเพื่อกนัไม่ให้
บุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้มารบกวนหรอืท าลายหลกัฐานทีส่ าคญัๆ  

 14.3 ป้ายแขวน ส าหรบัการเขยีนขอ้ความหา้มไมใ่หผู้ท้ ีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้ง 
เขา้มาในบรเิวณทีม่ป้ีาย 

 

 เทคนิคในการสอบสวนการเกิดอบุติัเหต ุ 
 การสอบสวนอุบตัเิหตุจ าเป็นต้องอาศยัเทคนิคในด าเนินการโดยบุคคลที่ที่มคีวามรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเฉพาะตอ้งอาศยัเทคนิคต่างๆ มาใชใ้นการสอบสวนเพื่อให้
ไดข้อ้มลูและผลการสอบสวนทีม่ขีอ้มลูน่าเชื่อถอื และถูกต้องสมบูรณ์ โดยมเีทคนิคในการสอบสวน
ทีด่ ีดงันี้ (อภริด ี ศรโีอภาส, 2560, หน้า 2-28,2-30)  
 1. เทคนิคการตอบโต้เหตุการณ์อย่างเหมาะสม เป็นการด าเนินการขัน้แรกเมื่อเกดิ
อุบตัเิหตุเกดิขึน้ โดยมเีทคนิคการด าเนินการ ดงันี้ 
 1.1 การเขา้ควบคุมเหตุการณ์บรเิวณทีเ่กดิเหตุทนัททีีไ่ดร้บัแจง้ เพื่อไม่ไหมก้ารท าลาย
หลกัฐานก่อน 

 1.2 การปฐมพยาบาลผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็เบือ้งตน้ก่อนน าส่งโรงพยาบาล 
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 1.3 การควบคุมไม่ให้ผลของความเสยีหายที่เกดิขึน้จากอุบตัเิหตุกระจายออกไปสู่
บรเิวณอื่น 

 1.4 เกบ็รกัษาหลกัฐานในทีเ่กดิเหตุไมใ่หเ้ปลีย่นแปลง สญูหายหรอืถูกท าลาย 

 1.5 แจง้ใหผู้บ้รหิารระดบัสูงรบัทราบขอ้มลูเบือ้งต้นของการเกดิอุบตัเิหตุก่อนจดัท า
รายงานการสอบสวนอุบตัเิหตุอยา่งละเอยีด 

 2. เทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมูลและหลกัฐาน เป็นเทคนิคทีม่คีวามส าคญัมาในการ
สอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุและหาหลกัฐานใหม้คีวามสมบรูณ์ทีจ่ะน าไปสู่การวเิคราะหห์าสาเหตุที่
แทจ้รงิของการเกดิอุบตัเิหตุได ้โดยมเีทคนิคทีส่ าคญั ดงันี้ 
  2.1 การสมัภาษณ์ เป็นการซกัถามขอ้มลูและคน้หารายละเอยีดของการเกดิอุบตัเิหตุ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประสบอนัตราย ผู้เหน็เหตุการณ์ หวัหน้างาน หรอืเพื่อนร่วมงานที่
เกี่ยวขอ้งกบังานในบรเิวณนัน้ ซึ่งการสมัภาษณ์ที่ดจีะต้องมกีารสื่อความเขา้ใจแบบการพูดคุย
สื่อสารสองทางโต้ตอบให้เหน็การแสดงกรยิาท่าทางประกอบ การสมัภาษณ์ควรท าการสมัภาษณ์
ส่วนตวัระหว่างผู้สมัภาษณ์กบัผู้ถูกสัมภาษณ์ ควรสรา้งบรรยากาศเป็นกนัเองในการสมัภาษณ์
เพื่อไมใ่หเ้กดิความรูส้กึอดึอดั ไมส่บายใจ และควรชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการสมัภาษณ์ เปิดโอกาส
ใหผู้้ถูกสมัภาษณ์ได้มโีอกาสซกัถามขอ้มูลยอ้นกลบั และห้ามใชค้ าถามน าในการสมัภาษณ์ แต่
เปิดโอกาสใหผู้ถู้กสมัภาษณ์อธบิายรายละเอยีด 

   1. บุคคล ทีไ่ดร้บับาดเจบ็คอืใคร (Who) 
   2. สถานที ่ทีเ่กดิอุบตัเิหตุเกดิขึน้บรเิวณทีไ่หน (Where)  
   3. เวลา อุบตัเิหตุเกดิขึน้เมือ่ไหร ่(When) 

   4. สาเหตุ ท าไมจงึเกดิอุบตัเิหตุ (Why)  
   5. ล าดบัเหตุการณ์อะไรเกดิขึน้ (What)  
   6. วธิกีารป้องกนั (How) จะสามารถหาแนวทางป้องกนัอย่างไร ที่จะไม่ใหม้กีาร
เกดิขึน้ซ ้าอกี 

 ดงันัน้ในการสมัภาษณ์นัน้สมัภาษณ์ควรบนัทกึขอ้มลูส าคญัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ลงใน
แบบฟอรม์การบนัทกึค าใหส้มัภาษณ์ของพยาน ดงัตวัอยา่งในภาพที ่19 

 2.2 การวาดภาพเหตุการณ์ประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผูไ้ด้รบัรายงานการเกดิอุบตัเิหตุ
ไดเ้หน็ภาพของการเกดิอุบตัเิหตุอยา่งชดัเจน 

 2.3 การถ่ายรูปภาพหรอืบันทึกภาพ ท าให้เห็นลักษณะบรเิวณที่เกิดเหตุการณ์
ประสบอันตราย เครื่องจกัรที่เกิดอุบตัิเหตุ ซึ่งจะสามารถน ามาใช้ประกอบการเป็นหลกัฐาน
ส าคญัการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุได ้

 2.4 การแสดงซ ้า ให้ดู โดยผู้สมัภาษณ์จะต้องขอให้ผู้ถูกสมัภาษณ์แสดงภาพก่อน
การเกดิอุบตัเิหตุใหด้ ูเพื่อจะไดเ้หน็ภาพวธิกีารท างานอยา่งชดัเจนก่อนการเกดิอุบตัเิหตุ  
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 2.5 การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมอื และเครื่องจกัร ในการสอบสวนอุบตัิเหตุที่
เกีย่วขอ้งกบัอุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร ผูท้ าการสอบสวนจะต้องตรวจดูสภาพเครื่องจกัรเป็น
ลกัษณะพรอ้มใชง้าน หรอืมปัีญหาช ารุดหรอืไม่ หรอืไม่เหมาะสม เป็นการประเมนิประสทิธภิาพ
ของเครือ่งจกัร ซึง่การเกดิอุบตัเิหตุอาจมาจากเครือ่งจกัร 
 2.6 การตรวจสอบขอ้มลู ในการสอบสวนต้องมกีารตรวจดูขอ้มลูของผูป้ระสบอนัตราย
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการค้นหาสาเหตุของอุบตัเิหตุ ได้แก่ ขอ้มูลในการฝึกอบรม ขอ้มูลการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร ขอ้มลูการรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย และมาตรฐานการท างาน
และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 3.  เทคนิคการวิเคราะหห์าสาเหตุของการเกิดอบุติัเหตุ เป็นการพจิารณาถงึสาเหตุ
ของการเกดิอุบตัเิหตุ ซึง่แบ่งออกไดด้งันี้ สาเหตุพืน้ฐานอนัเกดิมาจากปัจจยัดา้นคน และปัจจยั
ดา้นงาน และสาเหตุขณะนัน้อนัเกดิจากการกระท าไม่ปลอดภยั (Unsafe Act) และสภาพการณ์
ทีไ่มป่ลอดภยั (Unsafe Condition)  
 4.  เทคนิคการก าหนดวิธีการแก้ไขและมาตรการในการป้องกนัอบุติัเหตุ มาตรการ
ดา้นความปลอดภยัในการท างาน หลกั 4E ไดแ้ก่  
  4.1 มาตรการดา้นวศิวกรรม (Engineering) โดยการใช้ความรูด้า้นวศิวกรรมมาใช้
ในการออกแบบเครือ่งจกัร เครือ่งมอื และสภาพการใชง้านใหป้ลอดภยั  
  4.2 มาตรการดา้นการศกึษา (Education) เป็นการใหก้ารศกึษา ฝึกอบรมใหค้วามรู้
ในการท างานใหเ้กดิความปลอดภยั 

  4.3 มาตรการด้านกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั (Enforcement) สถานประกอบการต้อง
ออกกฎระเบยีบ ใหป้ฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัเพื่อป้องกนัการเกดิอนัตรายในการท างาน 

  4.4 มาตรการด้านการกระตุ้นเตอืน (Encouragement) ใช้จติวทิยาในการหาแนวทาง
กระตุน้เตอืนใหต้ระหนกัในความปลอดภยั หรอืจดักจิกรรมส่งเสรมิสนบัสนุนดา้นความปลอดภยั 

 จากมาตรการหลกัความปลอดภยัด้วยการใช้หลกั 4E นี้หน่วยงานควรพจิารณาแก้ไข
ปัญหาโดยมกีารจดัท าคะแนนงานหรอืโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการก าหนดแผนระยะสัน้ 
และแผนระยะยาว  
 5.  เทคนิคการติดตามประเมินผล จะต้องมกีารมอบหมายผู้รบัผดิชอบหรอืแต่งตัง้
กรรมการตรวจประเมนิตดิตามผล เป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อน าผลเหล่านัน้มาท าการปรบัปรุง
แกไ้ข และหามาตรการในการป้องกนัอุบตัเิหตุไปปฏบิตั ิโดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
  5.1 การตดิตามประเมนิผลระหว่างด าเนินการแก้ไขปัญหา เป็นการตดิตามการน า
วธิกีารแก้ไขปัญหาไปสู่การปฏบิตัวิ่ามกีารปฏบิตัจิรงิและรวดเรว็หรอืไม่ หากไม่สามารถปฏบิตัิ
ไดใ้หร้บีแกไ้ข 
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  5.2 การตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ของวธิกีารและมาตรการในการแก้ไขปัญหา
หลงัจากการน าไปปฏบิตัแิลว้ ซึ่งต้องมีการตดิตามประเมนิผลเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าวธิกีาร
หรอืมาตรการและวธิกีารมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
 6. เทคนิคการบนัทึกรายงานสอบสวนการเกิดอุบติัเหตุ เป็นวธิกีารรวบรวมขอ้มูล
จากการสอบสวนอุบตัเิหตุเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวเิคราะหห์าสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ 
รวมทัง้การน าเสนอมาตรการและวธิกีารป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุต่อไป 

 ในการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุในสถานที่ท างานจงึต้องมแีบบฟอรม์ในการสอบสวน
เพื่อเป็นการบนัทกึรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเกดิอุบตัเิหตุ สาเหตุการเกดิ ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็น
เกบ็หลกัฐานรายละเอยีดไวใ้นการปรบัปรุงหาแนวทางในการป้องกนัเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุขึน้ซ ้า ซึง่
แบบฟอรม์ในการส ารวจหรอืการบนัทกึการสมัภาษณ์จงึมคีวามส าคญัในการบนัทกึหลกัฐาน ดงั
ตวัอยา่งแบบฟอรม์การบนัทกึค าใหส้มัภาษณ์ของพยานในการสอบสวนอุบตัเิหตุ ในภาพที ่3.10 
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ตวัอย่างแบบฟอรม์การบนัทึกค าให้สมัภาษณ์ของพยานในการสอบสวนอบุติัเหต ุ 
 

รหสัขอ้มลูที ่......... 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 วนั เดอืน ปี ทีส่มัภาษณ์  ............................... เวลา ................ น. ระยะการสมัภาษณ์ ................. ชม./นาท ี

 สถานทีส่มัภาษณ์ .......................................................................................................................................... 
 ผูท้ าการสมัภาษณ์ นาย /นาง/นางสาว ............................................... ต าแหน่งงาน ....................................... 
 หน้าที.่............................................................. แผนก/ฝ่าย ........................................................................... 
 วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิเหตุการณ์/อุบตัเิหตุ .............................................................. เวลา ...........................น. 
 ชือ่ – สกุลผูป้ระสบอนัตราย/อุบตัเิหตุ .............................................................................................................. 
 ต าแหน่งงาน ................................................ ลกัษณะงานทีป่ฏบิตังิาน ............................................................ 
 แผนก/ฝ่าย .................................................................................................... 
 ทีอ่ยู่ ............................................................................................................................................................... 
 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมลูทัว่ไปของพยาน 

 พยานผูเ้หน็เหตุการณ์ นาย/นางสาว /นาง .......................................................................................................... 
 อายุ .................ปี เพศ ......................ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ............................................................................................. 
 ..................................................................................................................... เบอรโ์ทรศพัท ์.............................       
 ต าแหน่งงาน ...............................................................................แผนก/ฝ่าย....................................................... 
 ลกัษณะหน้าทีท่ีป่ฏบิตั ิ........................................................................................................................................ 
 

 ส่วนท่ี 3 รายละเอียดของการสมัภาษณ์พยาน 

 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีป่รากฏในเอกสารนี้เป็นจรงิทุกประการ 
 

ลงชือ่ .................................................. 
       (…………………………………..) 
             พยาน 

 

ลงชือ่ .................................................. 
       (…………………………………..) 
           ผูส้มัภาษณ์ 

     
    (ส าเนาใหพ้ยานเกบ็ไว ้1 ฉบบั) 
 

ภาพที ่3.10 ตวัอยา่งแบบฟอรม์การบนัทกึค าใหส้มัภาษณ์ของพยานในการสอบสวนอุบตัเิหตุ  
ทีม่า: อภริด ี ศรโีอภาส, 2560, หน้า 2-39. 
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การบนัทึกรายงานการสอบสวนอบุติัเหต ุ

 การบนัทกึรายงานการเกดิอุบตัเิหตุ เป็นการรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัการสอบสวนการเกดิ
อุบตัเิหตุเพื่อน าขอ้มูลไปเป็นหลกัฐานในการวเิคราะห์หาสาเหตุ ของการเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อหา
แนวทางป้องกนั แกไ้ขไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุเกดิขึน้อกี อกีทัง้การบนัทกึรายงานการเกดิอุบตัเิหตุยงั
น าเป็นหลกัฐานในการประกอบการวนิิจฉัย 

วตัถปุระสงคข์องการบนัทึกรายงานการสอบสวนอบุติัเหต ุ

1. เพื่อเก็บรวบรวมเป็นขอ้มูลและสถติใินการเกดิอุบตัเิหตุ การจ่ายเงนิทดแทน การ
วเิคราะหแ์ละการสอบสวนอุบตัเิหตุ 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกนัอุบตัเิหตุ 
หลกัการบนัทึกรายงานการสอบสวนอบุติัเหต ุ

1. จะต้องมกีารบนัทกึและรายงานการรายงานการเกดิอุบตัเิหตุทุกครัง้ (แมจ้ะเป็นการ
บาดเจบ็เลก็น้อยกต็าม) 

2. รายงานจะตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหเ์หตุการณ์ การสอบสวน
สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขป้องกนั และการสัง่การของฝ่ายปรหิาร 

3. รายงานอุบตัเิหตุตอ้งมลีกัษณะงา่ยต่อการรวบรวมหรอืแยกประเภทตามลกัษณะของ
สาเหตุหรอืการบาดเจบ็ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางสถติแิละวเิคราะห์ใช้ในการป้องกนัอุบตัเิหตุ 
การจา่ยเงนิทดแทนและอื่นๆ ต่อไป 

วิธีเขียนบนัทึกรายงานการสอบสวนอบุติัเหต ุ

การบนัทกึรายงานการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุ นับว่าเป็นการสรุปรวบรวมขอ้มลูทีไ่ด้
จากการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อเสนอต่อผู้บรหิาร และใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการวเิคราะห์
อุบตัเิหตุเพื่อน าไปสู่การหนมาตรการ แนวทางในการแก้ไข ปรบัปรุง ดงันัน้ วธิกีารเขยีนรายงาน
การสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุจงึตอ้งมกีารก าหนดรายละเอยีดขอ้มลูต่างๆ ทีต่อ้งท าดงันี้ 

1. รายละเอียดของผู้ประสบอนัตรายหรืออุบติัเหตุ/บาดเจบ็ เป็นขอ้มูลที่ส าคญั
อนัดบัแรกของการเขยีนรายงาน เพราะจะได้ทราบถึงประวตั ิภูมหิลงัส่วนบุคคลของผู้ประสบ
อนัตราย บาดเจบ็ โดยขอ้มลูประกอบดว้ย ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวัพนกังาน อายุ เพศ แผนก
ทีส่งักดั การศกึษา ต าแหน่งงานปัจจุบนั ลกัษณะของงานทีท่ า สถานทีข่องแผนก ประสบการณ์ 
หรอือายงุานในปัจจบุนั เป็นตน้ 

2. ความรนุแรงของอบุติัเหตุท่ีได้รบั เป็นส่วนทีใ่หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการเกดิอุบตัเิหตุทีม่ ี
ผลต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบุส่วนของร่างกายที่ได้รบับาดเจบ็และบาดเจบ็อย่างไร  
รวมทัง้การไดร้บัอนัตรายในส่วนของการไดร้บัสารเคมกีระเดน็โดนส่วนทีส่ าคญัของร่างกาย เช่น 
ดวงตา จมูก เป็นต้น และการได้รบัผลกระทบนี้ได้รบัการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร น าส่ง
สถานพยาบาลแหล่งใด ไดร้บัการรกัษาดว้ยวธิกีารอยา่งไร ตอ้งหยดุงานหรอืไม ่หรอืเสยีชวีติ  
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3. รายละเอียดของการเกิดอบุติัเหตหุรือประสบอนัตราย 

3.1 งานที่ท าขณะเกดิอุบตัเิหตุ ควรก าหนดลกัษณะของการกระท าที่เฉพาะลงไป
ในขณะเกดิอุบตัเิหตุ ตลอดจนระบุถงึวสัดุ เครือ่งมอื หรอือุปกรณ์ทีก่ าลงัถอืหรอืใชอ้ยูข่ณะนัน้ 

3.2  เกดิอะไรขึน้ โดยอธบิายใหไ้ดว้่าอุบตัเิหตุนัน้เกดิขึน้อยา่งไร เช่น ท าไมคนงาน 

จงึท างานในลกัษณะนัน้ สภาพการณ์ตอนนัน้เป็นอย่างไร มบีุคคลอื่นเกีย่วขอ้งดว้ยเช่นไร เป็นตน้ 

4. วาดภาพประกอบ การบนัทกึภาพประกอบในปัจจุบนัน้ีมเีทคโนโลยมีาช่วยการบนัทกึ
หลายวธิดี้วยกล้องระบบต่างๆ โทรศพัท์มอืถอืสมารท์โฟน ซึ่งการบนัทกึเหล่านี้จะช่วยในการ
สอบสวนอุบตัเิหตุได้ทนัเวลา หรอืจะเป็นวาดภาพประกอบก็ได้ เหล่านี้ต้องอาศยัการอธบิาย
รายละเอยีดการเกดิอุบตัเิหตุหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างละเอยีดเป็นขัน้ตอน ซึง่สะทอ้น
ใหเ้หน็ความชดัเจนในส่วนทีส่ าคญัในการบนัทกึการเกดิอุบตัเิหตุ เพราะเหน็ภาพประกอบลกัษณะ
การเกดิไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัใชเ้ป็นขอ้มลูส าคญัในการวเิคราะหก์ารเกดิอุบตัเิหตุไดด้ว้ย 

5. ชนิดของวตัถหุรือสารท่ีท าให้เกิดอนัตราย หากเป็นลกัษณะการเกดิอุบตัเิหตุจาก
สารเคม ีน ้ายาทีเ่ป็นอนัตราย ผูท้ าหน้าทีใ่นการสอบสวนจ าต้องทราบชื่อทีเ่ป็นตวัส าคญัของสารเคมี
เหล่านัน้ จงึต้องมกีารเขยีนชื่อตวัสารเคมอีย่างละเอยีด ผลของการได้รบัอุบตัเิหตุ วธิกีารแก้ไข
เมือ่เกดิเหตุ สารเคมหีกใส่ หรอืกระเดน็ใส่ โดยระบุชื่อวตัถุหรอืสารอนัตรายเป็นชื่อทัง้ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญไดว้เิคราะห ์ 

6. การวิเคราะหส์าเหตกุารเกิดอบุติัเหตุหรือเจบ็ป่วย เป็นสิง่ส าคญัทีต่้องใหส้อบสวน
อุบตัเิหตุจะต้องด าเนินการวเิคราะห์หาสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุไม่ว่าจะเป็นสาเหตุพื้นฐาน 
และสาเหตุขณะนัน้ เพื่อน าไปสู่การหาแนวทาง และมาตรการในการป้องกนัแก้ไขเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ต่อไป 

7. ข้อเสนอแนะหรือความเหน็ของผู้ท ารายงานหรือผู้สอบสวนอบุติัเหตุ เป็นการ
น าเสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัการ 4E เขา้มาช่วย ไดแ้ก่ วศิวกรรม การศกึษากฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบั และการกระตุน้เตอืน ซึง่ท าใหเ้หน็ถงึขอ้ผดิพลาดน าไปสู่การแก้ไขเกี่ยวกบัสภาพการณ์
อนัไมป่ลอดภยั ขอ้บกพร่องในการบรหิาร และแนวทางในการแก้ไขปรบัปรุง เพื่อหลกีเลีย่งการ
เกดิอุบตัเิหตุเช่นนัน้อกี 

8. หลกัฐานและเอกสารประกอบ เป็นหาขอ้มลูเพื่อเป็นหลกัฐานเพิม่เตมิทีเ่ป็นเอกสาร
เกี่ยวกบัการเกิดอุบตัเิหตุเพื่อใช้ประกอบแบบบนัทกึรายงานการสอบสวนอุบตัิเหตุ เช่น แบบ
สมัภาษณ์พยาน ภาพถ่ายสถานทีเ่กดิเหตุเพิม่เตมิ อาจจะน าทะเบยีนประวตัพินักงานผูป้ระสบ
อนัตรายมาประกอบกไ็ด ้เป็นตน้ แต่ถา้ไมส่ามารถน ามาประกอบกไ็ด ้ 

9. ผู้สอบสวนอบุติัเหตุ หมายถงึ ผูท้ีท่ าการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
โดยใหม้กีารลงนามก ากบัไวเ้ป็นหลกัฐานทา้ยบนัทกึรายงานการสอบสวนอุบตัเิหตุ ซึง่ผูส้อบสวน
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อุบตัิเหตุตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยั   
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

 

แบบฟอรม์บนัทึกรายงานการสอบสวนอบุติัเหตุ 
 

แฟ้มขอ้มลูที ่002 
รายละเอียดของผู้ประสบภยัอนัตราย/อบุติัเหต ุ

ชื่อ-สกุล ................................ เลขประจ าตวั...................................... สงักดั............................................................. 
อาย.ุ.......... ปี เพศ...............ระดบัการศกึษา ............................................................................................................ 
ต าแหน่ง/หน้าที.่.....................................................................................................อายงุาน...................................ปี 

วนัเดอืนปีทีเ่กดิเหตุ.................................. เวลา....................น. สถานทีเ่กดิเหตุ........................................................  
งานทีท่ าขณะเกดิเหตุ............................................................................................................................... ................. 
ความรนุแรงของอบุติัเหต ุ

 ไมไ่ดร้บับาดเจบ็ 

  ไดร้บับาดเจบ็ ระบุสว่นของรา่งกาย น้ิวหวัแมม่อืขาด 1 น้ิว 

   ปฐมพยาบาล    น าสง่สถานพยาบาล 

  ไมห่ยดุงาน  

 หยดุงาน 

  เสยีชวีติ 

 

รายละเอียดการเกิดอบุติัเหต ุ

................................................................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  

ภาพประกอบ  
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การวิเคราะหส์าเหตกุารเกิดอบุติัเหต ุ  

สาเหตขุณะนัน้ 

 การกระท าทีไ่มป่ลอดภยั                                                สภาพการณ์ทีไ่มป่ลอดภยั 

..................................................................................            ............................................................................. 

..................................................................................            ............................................................................. 

..................................................................................            ............................................................................. 

..................................................................................            ............................................................................. 
สาเหตพุืน้ฐาน       

 ปัจจยัจากคน           ปัจจยัจากงาน 

.................................................................................            .............................................................................. 

.................................................................................            ..............................................................................  

.................................................................................            .............................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการ
แกไ้ข/ป้องกนั 

ผูร้บัผดิชอบ ก าหนดแลว้เสรจ็ ผูต้ดิตาม 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

หลกัฐานและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
1. .....................................................................  
2. ..................................................................... 
3. .....................................................................  
4. .....................................................................  
5. .....................................................................  
       ลงนามสอบสวนอุบตัเิหตุ 
       ................................................... 
       (..................................................) 
       ต าแหน่ง...................................... 
        

       ................................................... 
       (..................................................) 
       ต าแหน่ง...................................... 
 

       ................................................... 
       (..................................................) 
       ต าแหน่ง...................................... 
  

      วนัที ่.......................................... 
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แนวทางในการวิเคราะหห์าสาเหตุการเกิดอบุติัเหต ุ

การวเิคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุในสถานประกอบการ เป็นการหาสาเหตุ
การเกิดโดยทัว่ไปการเกิดอุบัติเหตุมคีวามซับซ้อน เพื่อให้การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิด
อุบตัิเหตุมแีนวทางที่ชดัเจนมากยิง่ขึ้น ควรจะต้องพิจารณาปัจจยัที่เกี่ยวข้อง 2 สาเหตุหลกั
ส าคญัของการเกดิอุบตัเิหตุ ดงัตารางที่ 3.5  

 

ตารางท่ี 3.5 สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ 
สาเหตพุืน้ฐาน 

ปัจจยัจากคน ปัจจยัจากงาน 

1. สภาวะร่างกายและจิตใจไม่อยู่ในภาวะปกติ หรือไม่
เหมาะสม 

1. ขาดการควบคุมดแูลการปฏบิตังิาน หรอืไมเ่หมาะสม 

2. ร่างกายไดร้บัความทบกระเทอืนดา้นจติใจและงาน 2.การควบคุมทางวิศวกรรม และออกแบบเครื่ อ งมือ 
เครือ่งจกัรไมไ่ดม้าตรฐาน 

3. ขาดความรู ้ทกัษะ และความช านาญหรอืประสบการณ์  3. เครือ่งจกัรขาดการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลาก าหนด ท าให้
ช ารุด ไมพ่รอ้มจะใชง้าน 

4. สภาวะจติใจหรอือารมณ์ไมเ่หมาะสม 4. เครื่องมืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมตาม
มาตรฐาน 

5. ความประมาท ความรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์  5. มาตรฐานการปฏบิตังิานไมเ่พยีงพอ หรอืไมเ่หมาะสม 

6. ไมป่ฏบิตัติามค าเตอืน กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  6. ลกัษณะงานยากเกนิไปส าหรบับุคคลปฏบิตั ิ

7. ความเชือ่ และทศันคตไิมด่ ี  

สาเหตขุณะนัน้ 

การกระท าไม่ปลอดภยั สภาพการณ์ไม่ปลอดภยั 
1. การปฏบิตังิานลดัขัน้ตอน 1. บรเิวณพื้นที่ท างานมคีราบน ้ามนั พื้นขรุขระ มวีสัดุ เศษ

เหลก็หรอืของมคีมตกทีพ่ืน้ 

2. การใชเ้ครือ่งจกัร เครือ่งมอืไมถู่กวธิ ี 2. สถานทีท่ างานสกปรก วางสิง่ของกดีขวาง ไมเ่ป็นระเบยีบ 

3. ไมป่ฏบิตัติามคู่มอืการท างาน  3. ไมม่รีะบบระบายอากาศหรอืการถ่ายเทอากาศไมเ่พยีงพอ 

4. การปฏบิตังิานโดยไมม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 4. แสงสว่างไมเ่พยีงพอ หรอืแสงสว่างจา้เกนิไป 

5. ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการท างาน 5. บรเิวณสถานทีป่ฏบิตังิานมเีสยีงดงัเกนิก าหนด 

6. ไมใ่ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏบิตังิาน 6. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักรในจุดที่เป็น
อนัตราย 

7. ความประมาท หยอกลอ้กนัขณะปฏบิตังิานกบัเครือ่งจกัร 7. อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลไม่มเีพียงพอ 
และไมเ่หมาะสม 

8. การถอดหรอืดดัแปลงอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่ครือ่งจกัร 8.ไมม่กีารตดิตัง้สญัญาณเตอืนภยั  
9. การซ่อมแซม หรอืท าความสะอาดเครื่องจกัรโดยไม่หยุด
เครือ่ง 

9. ไม่มีป้ายความปลอดภัยแสดงไว้ในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ 

10. ไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบัในการใชเ้ครือ่งจกัรอย่างถูกวธิ ี 10.มฝีุ่ นละออง ไอระเหย สารเคมหีรอืสารพษิกระจาย 
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แบบบนัทึกรายงานการสอบสวนการเกิดอบุติัเหตุ 
 

แฟ้มขอ้มลูที ่002 
รายละเอียดของผู้ประสบภยัอนัตราย/อบุติัเหต ุ

ชื่อ-สกุล นายสาขา วชิา เลขประจ าตวั 50111 สงักดั แผนกผลติ 

อาย ุ22 ปี เพศ ชาย ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่3 

ต าแหน่ง/หน้าที ่ขนัสกรชูิน้งาน อายงุาน 1 เดอืน 

วนัเดอืนปีทีเ่กดิเหตุ 14 มนีาคม 2560 เวลา 16.30 น. สถานทีเ่กดิเหตุ แผนกขนัสกร ู
งานทีท่ าขณะเกดิเหตุ ขนัสกรชูิน้งานลงแผน่บอรด์ 

 

ความรนุแรงของอบุติัเหต ุ

 ไมไ่ดร้บับาดเจบ็ 

  ไดร้บับาดเจบ็ ระบุสว่นของรา่งกาย น้ิวกลางขา้งขวากระดกูแตก ขอ้ที ่2 แตก 

  ปฐมพยาบาล    น าสง่สถานพยาบาล 

  ไมห่ยดุงาน  หยดุงาน 

  เสยีชวีติ 

 

รายละเอียดการเกิดอบุติัเหต ุ

  ขณะก าลงัปฏบิตังิานขนัสกรลูงแผน่บอรด์ไดใ้ชม้อืรองสอดเขา้ไปใต้เครื่องขนัสกรูและขณะนัน้เกดิ
อาการง่วงนอนท าให้เผลอไปเหยียบปุ่ มกดที่เท้าข้างขวาซึ่งเป็นปุ่ มกดเพื่อตอกสกรูลงแผ่นบอร์ดท าให้ตวักดสกรู
กระแทกเข้าที่มือข้างขวาโดนน้ิวกลางข้างขวาแตก ขณะนัน้จึงชกัมือข้างขวาออกและเพื่อนร่วมงานได้พบเห็น
เหตุการณ์จงึช่วยนายสาผูป้ระสบเหตุสง่หอ้งพยาบาลเพื่อสง่ต่อโรงพยาบาลต่อไป 
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การวิเคราะหส์าเหตกุารเกิดอบุติัเหต ุ  

สาเหตขุณะนัน้ 

 การกระท าทีไ่มป่ลอดภยั                                              สภาพการณ์ทีไ่มป่ลอดภยั 

ผูป้ระสบอนัตรายงว่งนอนเผลอเลอ                                ทีข่นัสกรไูมม่เีดอืยลอ็ค (ปุ่ มลอ็ค) 
สาเหตพุืน้ฐาน       

 ปัจจยัจากคน                     ปัจจยัจากงาน 

ความไมพ่รอ้มของรา่งกาย                                          1. การควบคมุดแูลการปฏบิตังิานไมเ่พยีงพอ 

                                                   2. การควบคมุดแูลทางดา้นวศิวกรรมไมเ่พยีงพอ 

                                                              3. มาตรฐานการปฏบิตังิานไมเ่พยีงพอ 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการแกไ้ข/
ป้องกนั 

ผูร้บัผดิชอบ ก าหนดแลว้เสรจ็ ผูต้ดิตาม 

1. ตดิตัง้ปุ่ มลอ็คทีเ่ครื่องขนัสกรู หวัหน้าแผนกประสานกบัหวัหน้า
ฝ่ายผลิตด าเนินการติดต่อบริษัท
ภายนอกออกแบบอุปกรณ์ส าหรบั
ปุ่ มลอ็คทีข่นัสกรู 

21 มนีาคม 2560 ผูจ้ดัการโรงงาน 

2. จดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานตาม
ขัน้ตอนที่ปลอดภยักบัเครื่องกาว
ติดตั ้ง ไ ว้ที่ เ ค รื่ อ ง และแจกให้
พนกังานทีท่ างานกบัเครื่องน้ี 

หวัหน้าแผนก 17 มนีาคม 2560 หวัหน้าฝ่ายผลติ 

3. หวัหน้างานทุกคนต้องทบทวน
เรื่องความปลอดภยัในการท างาน
ทุกเช้า ก่อนให้พนักงานลงมือ
ท างานและควบคมุดแูลการท างาน
อยา่งใกลช้ดิ 

หวัหน้าแผนก 17 มนีาคม 2560 หวัหน้าฝ่ายผลติ 

4. อบรมใหค้วามรูเ้รื่องความ 

ปลอดภยัในการท างานกบั 

เครื่องจกัรกบัพนกังานทุกคนที ่
ท างานกับเครื่องจักรตัง้แต่เข้า
ท างานและอบรมทบทวนทุกปี 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษยป์ระสาน 

วทิยากรภายนอกทีม่คีวาม 

เชีย่วชาญ 

30 เมษายน 2560 หวัหน้าฝ่ายผลติ 

 

หลกัฐานและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
แบบบนัทกึการใหส้มัภาษณ์พยาน 

 

         ผู้สอบสวนอบุติัเหต ุ

             ลงชื่อ   นายสดใส สดชื่น 

                                หวัหน้าแผนกผลติ 

           5 มนีาคม 2560 
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แบบบนัทึกค าให้สมัภาษณ์ของพยาน 

 

แฟ้มขอ้มลูที ่002 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

วนั เดอืน ปี ทีส่มัภาษณ์ 15 มนีาคม 2560 เวลา 08.30 น. ระยะเวลาการสมัภาษณ์  30 นาท ี

สถานทีส่มัภาษณ์ แผนกผลติ (ขนัสกร)ู 
ชื่อ-สกุล ผูส้มัภาษณ์ นายสขุภาพ วทิยาศาสตร ์ต าแหน่ง/หน้าที ่หวัหน้างาน แผนก อดัลายกระดาษและไมอ้ดั 

วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิเหตุการณ์/อุบตัเิหตุ 14 มนีาคาม 25xx เวลา 16.30 น. 
สถานทีเ่กดิเหตุการณ์/อุบตัเิหตุ แผนกอดัลายกระดาษและไมอ้ดั 

ชื่อ-สกุลผูป้ระสบอนัตราย/อุบตัเิหตุ นายสาขา วชิา 
ทีอ่ยู ่99/9 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 เบอรโ์ทรศพัท ์0-2504-8033 
ต าแหน่ง/หน้าที ่สง่แผน่ไมอ้ดัเขา้ลูกกลิง้ทากาวเรซิน่ แผนก/ฝ่ายแผนก อดัลายกระดาษและไมอ้ดั 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูทัว่ไปพยาน 

ชื่อ-สกุล พยาน นายอาชพี อุตสาหกรรม อาย ุ30 ปี เพศ ชาย 

ทีอ่ยู ่2/53 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 เบอรโ์ทรศพัท ์0-2503-3610 
ต าแหน่ง/หน้าที ่สง่แผน่ไมอ้ดัเขา้ลูกกลิง้ทากาวเรซิน่ แผนก/ฝ่ายแผนก อดัลายกระดาษและไมอ้ดั 

 

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดการสมัภาษณ์พยาน 

ขณะที่ข้าพเจ้า นายอาชีพ อุตสาหกรรม ก าลังปฏิบัติงานส่งแผ่นไม้อัดเข้าลูกกลิ้งทากาวเรซิ่นอยู่ที่
เครื่องจกัรเครื่องที่ 1 ซงึอยู่ใกล้กบันายสาขา ขณะเกดิเหตุ เวลา 16.30 น. ระหว่างที่ขา้พเจา้ก าลงัปฏบิตังิาน ไดเ้หน็
นายสาขาก าลงัใช้ฟองน ้าเชด็ท าความสะอาดลูกกลิ้งของเครื่องทากาวเครื่องที่ 2 ที่นายสาขาประจ าอยู่โดยไม่ไดห้ยุด
เครื่องจกัร จงึไดส้่งเสยีงรอ้งห้ามแต่กไ็ม่ทนัการเน่ืองจากมอืขวาของนายสาขาไดถู้กลูกกลิ้งดงึเขา้ ไปแล้ว จงึไดร้บีวิง่
ไปกดปุ่ มหยดุเครื่องจกัรฉุกเฉินที่เครื่องทากาวที่นายสาขาประจ าอยู่ แล้วท าการช่วยเหลอืโดยค่อยๆ ดงึมอืนายสาขา
ออกมาและพบว่าน้ิวหวัแม่มือขวาขาดขณะเดียวกนัผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ที่เห็นเหตุการณ์ได้ไปตามพยาบาลประจ า
โรงงานมาท าการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ แจง้หวัหน้าแผนก และน าสง่โรงพยาบาล 

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทีป่รากฏขา้งบนน้ีเป็นจรงิทุกประการ 
 

 

 

        ลงชื่อ นายอาชพี อุตสาหกรรม 

         พยาน 

        ลงชื่อ นายสขุภาพ วทิยาศาสตร ์
         ผูส้มัภาษณ์ 

 

(ส าเนาใหพ้ยานเกบ็ไว ้1 ฉบบั) 
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การวิเคราะหอ์บุติัเหต ุ

การวเิคราะหอุ์บตัเิหตุเป็นการคน้หาลกัษณะและรปูแบบของอุบตัเิหตุในสถานประกอบการ
ทีท่ าใหเ้หน็แนวโน้มของการเกดิอุบตัเิหตุ จ าแนกแยกแยะขอ้มลูของการไดร้บัอนัตราย บาดเจบ็ 
รวมทัง้สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการน าไปสู่
การควบคุมป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 

ความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องการวิเคราะหอ์บุติัเหต ุ 
 

โดยส่วนใหญ่ในสถานประกอบการต่าง ๆ เมื่อมเีกตุการณ์ทีเ่กดิอุบตัเิหตุเกดิขึน้ จะต้อง
ท าการสอบสวนและบนัทกึรายงานการเกดิอุบตัเิหตุทนัทีเ่พื่อจะไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการวเิคราะห์
หาสาเหตุอุบตัเิหตุอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลจากการวเิคราะห์อุบตัเิหตุจะท าให้ทราบรายละเอยีด
ของการประสบอนัตราย บาดเจบ็ และเจบ็ป่วย เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการหามาตรการป้องกนั
อุบตัเิหตุได ้

ความส าคญัของการวิเคราะหอ์บุติัเหต ุ

หลังจากที่ได้ท าการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุเสร็จสิ้นจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการ
สอบสวนอุบตัเิหตุที่เกดิขึน้แต่ละรายและแต่ละกรณีมาท าการวเิคราะห์ เพื่อค้นหาลกัษณะและ
รูปแบบของอุบตัเิหตุในหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร เช่น การวเิคราะห์แยกแยะ จ าแนกตามส่วน
ของรา่งกายทีเ่กดิการบาดเจบ็ จ าแนกตามลกัษณะการบาดเจบ็ หรอืจ าแนกตามสิง่ทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 
อย่างไรกต็าม การวเิคราะหอุ์บตัเิหตุจะท าใหเ้หน็ภาพแนวโน้มการเกดิอุบตัเิหตุ และน าผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลการเกดิอุบตัเิหตุมาใช้ก าหนดแนวทางหรอืมาตรการเชงิรุกในการควบคุมป้องกนั
อุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้ไมว่่าจะในรปูแบบ ลกัษณะการเกดิอยา่งไร 

วตัถปุระสงคข์องการวิเคราะหอ์บุติัเหต ุ 
การวเิคราะห์อุบตัเิหตุเป็นการจ าแนก แยกแยะข้อมูลที่ได้การสอบสวนอุบตัเิหตุ เพื่อ

น ามาเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางและมาตรการในการป้องกนั ควบคุม และ
แนวโน้มไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุได ้มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

1. เพื่อรวบรวมขอ้มลูรายละเอยีดของการเกดิอุบตัเิหตุอนั ได้แก่ ลกัษณะของการเกดิ
อุบตัเิหตุ แหล่งทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ บุคคล ต าแหน่งหน้าที ่สถานที ่เวลา เครือ่งมอืวสัดุ อุปกรณ์ 
และอื่นๆ 

2. เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะของปัญหาการเกดิอุบตัเิหตุในหน่วยงาน และต าแหน่งหน้าที่
ต่างๆ 

3. เพื่อท าให้ทราบถงึลกัษณะของการกระท าและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภยั (Unsafe 

Act and Unsafe Condition) ซึง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษในการป้องกนัอุบตัเิหตุ
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 4. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัผูบ้รหิารและหวัหน้างานในการตรวจสอบความปลอดภยั
ในการปฏบิตังิาน และสภาพแวดลอ้มการท างาน 

5. เพื่อใชใ้นการประเมนิผลความส าเรจ็ของการน าแผนงานดา้นความปลอดภยั (Safety 

Plan) ไปสู่การปฏบิตั ิ

 

แนวทางการวิเคราะหอ์บุติัเหต ุ

การวเิคราะห์อุบตัเิหตุสามารถท าไดห้ลายลกัษณะ หลายรปูแบบตามวตัถุประสงค์ของ
การวเิคราะห ์ในการวเิคราะหก์ารเกดิอุบตัเิหตุ จะต้องมกีารระบุขอ้มูลรายละเอยีดของการเกดิ
อุบตัเิหตุและผลทีเ่กดิขึน้กบัสภาพร่างกายของผู้ประสบอนัตราย ตลอดจนสาเหตุพื้นฐานที่เกดิขึน้ 
โดยจากการวเิคราะห์อุบตัเิหตุ จากการรายงานขอ้มูลความปลอดภยัแห่งชาตขิองอเมรกิา 
(National Safety Council : NCS) พบว่า การเกดิอุบตัเิหตุมสี่วนต่างๆ ของร่างกายไดร้บัผล
จากการเกดิอุบตัเิหตุ เมือ่จดัล าดบัของส่วนต่างๆ ทีพ่บ ดงันี้  

1.  ส่วนต่างๆ ของร่างกายท่ีได้รบับาดเจบ็หรืออนัตรายจากการท างาน 

     เพื่อทีจ่ะพฒันาและการดแูลใหโ้ครงการงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเกดิ
ประสทิธภิาพ สิง่จ าเป็นทีผู่บ้รหิารจะตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ถงึความส าคญั นอกเหนือจากสาเหตุที่
พบบ่อยทีสุ่ดในการท างานของพนักงานทีม่ผีลถงึการเสยีชวีติและประสบอนัตรายหรอืไดร้บับาดเจบ็ 
เจบ็ป่วยนัน้ แต่ยงัมกีารพบว่าการได้รบัอนัตรายของส่วนต่างๆ ในร่างกายของพนักงานที่พบ
บ่อยครัง้อีก จากการรายงานความถี่ของ สภาความปลอดภยัแห่งชาติของอเมรกิา (National 

Safety Council : NCS)  โดยปกตแิลว้ส่วนใหญ่มกัไดร้บับาดเจบ็เฉพาะส่วนของร่างกายมดีงันี้ 
(จากทีพ่บบ่อยทีสุ่ดเรยีงจากมากไปหาน้อย) (Goetsch, L.David, 2005, p.26)  

1. หลงั  
2. ขาและนิ้วมอื  
3. แขนและส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย 

4. ล าตวั 
5. มอื  
6. ตา ศรีษะ และเทา้ 
7. ตน้คอ นิ้วเทา้ และระบบต่างๆ ของรา่งกาย  

จากการจดัล าดบัการไดร้บับาดเจบ็ในการท างาน ทีท่ าใหส้่วนของร่างกายทีไ่ด้รบับาดเจบ็
มากทีสุ่ดในการท างาน คอื หลงั ต่อมาไดแ้ก่ ขา และนิ้วมอื แขน และส่วนต่างๆ ของแขน ล าตวั 
มอื ตาม ศรีษะ และเท้า ต้นคอ นิ้วเท้า และระบบต่างๆ ของร่างกายตามล าดบัของการได้รบั
อนัตรายของส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากผลของการจดัล าดบัของการไดร้บับาดเจบ็จากการท างาน
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ท าให้เป็นองค์การพื้นฐานผู้บรหิารงานด้านโครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัจะน ามา
ด าเนินการเพื่อไมเ่กดิการบาดเจบ็ หรอืหลกีเลีย่งการไดร้บัอนัตรายดงักล่าวได ้ 

2.  ประเดน็การวิเคราะห์อบุติัเหตุ ส่วนทีเป็นสาเหตุพื้นฐาน ซึง่มปีระเดน็การวเิคราะห์
อุบตัเิหตุ มรีายละเอยีด ดงันี้  

 2.1 ลกัษณะของการบาดเจบ็ (nature of injury) หมายถงึ สภาพร่างกายทีไ่ดร้บับาดเจบ็ 
จากการปฏบิตังิานในลกัษณะงานที่มหีน้าที่แตกต่างกนั และเกดิจากสภาพการกระท าของ
ผู้ปฏบิตัิงานอาจด้วยสาเหตุปัจจยัที่เกดิจากคน และปัจจยังาน ได้แก่ เคลด็ขดัยอก ฟกช ้า มี
เลอืดคลัง่ ขดูข่วน ถลอก อวยัวะถูกบาด ตดั หนีบ กระแทก ทบั ดงึ กระชาก บาดแผลถูก เจาะ 
กระดูกหกั ผวิหนังอกัเสบ ศรีษะถูกกระแทก แผลถูกไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก ลกัษณะของการเกดิ
อุบตัเิหตุทีม่ผีลกระทบต่อความเสยีหาย บาดเจบ็ เจบ็ปวด ต่อร่างกาย จงึต้องมกีารระบุใหช้ดัเจน
ในกรณทีีป่ระสบอนัตราย หรอืบาดเจบ็มากกว่า 1 แห่ง ใหร้ะบุลกัษณะการบาดเจบ็ทีรุ่นแรงทีสุ่ด 
หากไมส่ามารถระบุไดเ้นื่องจากประสบอนัตรายไดร้บับาดเจบ็หลายแห่ง กใ็หร้ะบุในแบบวเิคราะห์
ว่า “บาดเจบ็หลายแห่ง” (multiple injuries)  
 2.2 การใหก้ารดแูลรกัษา เมือ่ผูป้ฏบิตังิานประสบอนัตรายหรอือุบตัเิหตุขึน้ ย่อมไดร้บั
การรกัษาอย่างถูกต้อง ในสถานพยาบาลทีม่เีครื่องมอืที่ทนัสมยั โดยการระบุอาการ ลกัษณะการ
บาดเจบ็อย่างชดัเจน เพื่อให้หายจากอาการบาดเจบ็ใหม้าใชช้วีติปกตไิด ้หรอืมกีารด าเนินชวีติ
ไดอ้ยา่งปกต ิ

 2.3 การฟ้ืนฟูหลงัการรกัษาให้หายจากอาการบาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วย เมื่อผู้ปฏบิตังิาน
ได้รบัการรกัษาให้หายเป็นปกติแล้ว จะต้องได้รบัการฟ้ืนฟูด้านร่างกาย และจติใจเพื่อให้เขา้สู่
ภาวะปกต ิเช่น ฟ้ืนสภาพส่วนแขน ขา มอื นิ้ว เป็นต้น ส่วนจติใจจะต้องให้ก าลงัใจในการต่อสู ้
หากมคีวามหวาดกลวัในเหตุการณ์ และหากเกดิความพกิารหรอืทุพลภาพ เป็นตน้ 

3. ส่วนของร่างกายท่ีได้รบับาดเจบ็ (part of body) หมายถงึ อวยัวะ หรอืส่วนต่างๆ  
ของรา่งกายทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากอุบตัเิหตุหรอืประสบอนัตราย ไดแ้ก่  
 3.1 ส่วนของศรีษะ และคอ (head and neck) เช่น หนงัศรีษะ ตา ห ูปาก และฟัน  
 3.2 ส่วนรยางคบ์น (upper extremities) เช่น ไหล่ แขนท่อนบน ขอ้ศอก แขนท่อน
ล่างระหว่างขอ้ศอกกบัขอ้มอื นิ้วมอื และน้ิวหวัแมม่อื  
 3.3 ส่วนท่อนรา่งกาย (body) เช่น หลงั หน้าอก ทอ้ง ขาหนีบ 

 3.4 ส่วนของรยางค์ล่าง (lower extremities) เช่น สะโพก ต้นขา ขาหวัเข่า ขอ้เท้า 
เทา้ นิ้วเทา้  
 4. แหล่งท่ีท าให้เกิดการบาดเจบ็ (source of injury) สิง่ทีท่ าใหร้่างกายไดร้บัการบาดเจบ็
และเกดิอนัตราย ไดแ้ก่ วตัถุสิง่ของ การสมัผสั หรอืการเคลื่อนไหวของร่างกายซึง่ส่งผลโดยตรง
ต่อการไดร้บัการบาดเจบ็ เช่น เครื่องตดัเหลก็ตดันิ้วมอืขาด และกรณีทีไ่ดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย เช่น 
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เคลด็ขดัยอกในการยกกล่องทีม่ขีนาดน ้าหนักเกนิก าลงัท าใหป้วดหลงัทนัท ีหรอื การเคลด็ขดัยอก
จากการบดิเอีย้วตวัทีก่ะทนัหนัหรอืไมไ่ดจ้งัหวะ กใ็หร้ะบุว่าแหล่งทีเ่กดิอุบตัเิหตุ คอื “การเคลื่อนไหว
รา่งกาย”  
 5. ชนิดของอบุติัเหตุ (type of accident) หมายถงึ เหตุการณ์ทีม่ผีลโดยตรงต่อการ
ท าให้เกิดการบาดเจ็บโดยจะมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกับแหล่งที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บ เช่น 
ผูป้ฏบิตังิานตกจากที่สูง หรอืบนัได ก็ให้ระบุชนิดของอุบตัเิหตุ ว่า “ตกจากที่สูง” ซึ่งจะพบว่า
ชนิดของอุบตัเิหตุมหีลายชนิด ไดแ้ก่  
 5.1 การชนโดยผูป้ฏบิตังิานเคลื่อนทีห่รอืเคลื่อนไหวไปชนกบัวตัถุสิง่ของทีอ่ยู่ตรงหน้า 
หรอืกระแทกกบัวตัถุสิง่ของทีม่คีวามคม 

 5.2 การถูกหนีบ ถูกบบี ถูกอดั ถูกบดขยี ้
 5.2 การถูกแทง ถูกทิม่ ถูกต า ถูกเกีย่ว ถูกขดีขว่น 

 5.4 ถูกดงึ ถูกรัง้ (caught-on)  
 5.5 การตกลงบนพืน้ระดบัเดยีวกนั เช่น การลื่น การสะดุด ลม้  
 5.6 การตกจากทีส่งู เช่น ตกนัง่รา้น ตกจากอาคาร ตกตน้ไม ้ 
 5.7 การถูกไฟฟ้าดดู  
 5.8 การถูกความรอ้นจากประกายไฟ 

 5.9 การสมัผสัสสารที่เคลื่อนย้ายมาถูกร่างกาย เช่น สารเคม ีสารละลายที่ร้อนไฟ  
กระแสน ้า  
 5.10 การสมัผสัรงัส ี  
 5.11 การปฏบิตังิานอยูห่อ้งเยน็เป็นเวลานาน  
 5.12 การสดูดมสารเคมต่ีางๆ (inhalation)  
 5.13 การดดูซมึเขา้สู่รา่งกาย (absorption) 
 5.14 การกนิ (ingestion)  
 5.15 การออกแรงเกนิก าลงั (overexertion)  
 6. สภาพท่ีเป็นอนัตราย (hazardous condition) หมายถงึ สภาพการณ์หรอืสภาพ 
แวดล้อมที่เป็นสาเหตุโดยตรงที่ท าให้เกดิอุบตัเิหตุหรอืการบาดเจบ็ สภาพที่เป็นอนัตรายจะ
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัชนิดของอุบตัเิหตุและสิง่ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ดงันัน้ ในการวเิคราะหส์ภาพ
อนัตรายทีเ่กดิต้องระบุสภาพทีเ่ป็นอนัตรายต่างๆ ไดแ้ก่ เครื่องจกัรมอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายที่
ไมเ่หมาะสม ไมเ่พยีงพอ และใชง้านไดไ้มเ่ตม็ที ่ 
 7. ส่ิงท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ (agency of accident) หมายถงึ วตัถุสิง่ของสสาร หรอื
ส่วนของสภาพทีเ่ป็นอนัตรายทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ ซึง่บางครัง้อาจเป็นสิง่เดยีวกนักบั
แหล่งทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็กไ็ด ้เช่น ผูป้ฏบิตังิานถูกไฟฟ้าดูดจากเครื่องถ่ายเอกสารท าใหม้อื
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ขา้งขวาชาและปวดแขน สิง่ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุและแหล่งทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็ คอื “ไฟฟ้าดูด
จากเครื่องถ่ายเอกสาร” หรอืเป็นสิง่เดยีวกนั แต่ในบางกรณี สิง่ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุและแหล่งที่
ท าให้เกดิการบาดเจบ็ เช่น ผู้ปฏบิตังิานเดนิสะดุดกล่องเอกสารล้มกระแทกพืน้แขนเคลด็และยอก 
สิง่ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุคอื “กล่อง” แต่แหล่งทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็คอื “พืน้” 
 8. ส่วนของส่ิงท่ีท าให้เกิดอบุติัเหตุ (agency of accident part) หมายถงึ ส่วนประกอบ
ที่อยู่ในสิง่ที่ท าให้เกอดอุบตัเิหตุ โดยสิง่ที่ท าให้เกดิอุบตัเิหตุอาจมสี่วนที่เป็นอนัตรายหรอืจุด  
บกพร่อง จงึท าให้เกดิอุบตัเิหตุได้ ผู้ปฏบิตังิานพยายามปีนขึน้บนัไดเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่
เสยีบนเพดานของหอ้งท างาน แต่เนื่องจากบนัไดสัน้ และเอือ้มไมจ่งึผลดัตกลงมาสู่พืน้บาดเจบ็ที่
สะโพก จะเหน็ไดว้่า สิง่ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ คอื “ลกัษณะการเอื้อม” แต่สิง่ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ
คอื “ขัน้บนัไดทีส่ ัน้” 
 9. การกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือต า่กว่ามาตรฐาน (unsafe acts) หมายถงึ การกระท า
ของผูป้ฏบิตังิานทีไ่ม่ถูกต้อง เหมาะสม ในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ การไม่ปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบ 
หรอืมาตรฐานความปลอดภยั การถอดเครือ่งป้องกนัอนัตรายเครือ่งออกเพื่อใหก้ารท างานใหเ้รว็
ขึน้ การไม่หยุดเครื่องจกัรขณะซ่อม หรอืแก้ไขเครื่องจกัร การที่ผู้ปฏบิตังิานไม่สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏบิตังิาน หากสถานประกอบตรวจสอบการปฏบิตังิานแลว้ไม่
พบการกระท าที่ไม่ปลอดภยัหรอืต ่ากว่ามาตรฐาน ก็ให้ระบุว่า “ไม่มกีารกระท าที่ไม่ปลอดภยั
หรอืต ่ากว่ามาตรฐาน” (no unsafe act)  
 10. ปัจจยัจากคน (personal factor) เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความสามารถของบุคคล ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ท าให้บุคคลตดัสนิใจผดิพลาดหรอืกระท าการที่ก่อให้เกดิอุบตัเิห ตุ ได้แก่ 
สภาพร่างกายไม่เหมาะสมมภีาวะความเครยีดทางด้านจติใจและอารมณ์ ขาดความรู้ ทกัษะ 
ความช านาญในหน้าที ่ขาดการอบรมและฝึกฝนในงาน มคีวามประมาทในขณะปฏบิตังิาน และ
ขาดแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน เป็นตน้  
 11. ปัจจยัจากงาน (job factor) เป็นปัจจยัทีเ่กดิขึน้จากงานหรอืสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
ปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ เครื่องจกัรช ารุดขาดการบ ารุงรกัษาทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ เครื่องจกัรไม่ดี
อุปกรณ์ป้องกนัหรอืครอบเครือ่งจกัรขณะเครื่องจกัรท างานหรอืเดนิเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์
ในการปฏบิตังิานไม่เหมาะสมและไม่เพยีงพอ ไม่มมีาตรฐานการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและขาดคู่มอื
ในการปฏบิตังิาน เป็นตน้  
 อย่างไรก็ตาม การวเิคราะหอุ์บตัเิหตุทีก่ล่าวมาแลว้ ยงัมปัีจจยัอกีปัจจยัหนึ่ง คอื การ
วเิคราะหป์ระสบการณ์หรอือายุงาน เพศ ลกัษณะงาน เวลาของการเกดิอุบตัเิหตุ การฝึกอบรม 
ทกัษะความช านาญ เพราะปัจจยัเหล่าย่อมมผีลต่อการวเิคราะห์อุบตัเิหตุเพื่อน าไปสู่การหา
แนวทางในการป้องกนัได ้
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 ผูท้ าหน้าท่ีในการวิเคราะหอ์บุติัเหต ุ

การวเิคราะหอุ์บตัเิหตุเมือ่เกดิอุบตัเิหตุขึน้ในสถานประกอบการ จะต้องมกีารด าเนินการ
สอบสวนอุบตัเิหตุที่เกดิขึน้ทนัทเีพื่อท าการบนัทกึอุบตัเิหตุ หลงัจากนัน้จงึท าการวเิคราะห์
อุบตัเิหตุ ดงันัน้ ผู้ท าหน้าที่ในการวเิคราะห์อุบตัิเหตุจงึบุคคลเดยีวกนักบัผู้สอบสวนอุบตัเิหตุ 
ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ในส่วนของผูท้ าหน้าทีใ่นการสอบสวนอุบตัเิหตุ บุคลากรผูท้ าหน้าที่ในการ
สอบสวนอุบตัเิหตุตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง ท าหน้าทีใ่นการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุไดเ้ช่นกนั 

 

 ขัน้ตอนในการวิเคราะหอ์บุติัเหต ุ 
 หลงัจากการสอบสวนอุบตัเิหตุในแต่ละกรณี และแต่ละราย กจ็ะน าขอ้มลูจากการสอบสวน
อุบตัเิหตุมาท าการวเิคราะห์ไปประมวลผลในรปูแบบต่างๆ ตามหลกัการที่ถูกต้องและสมบูรณ์
ที่สุด เพื่อน าไปใช้ตามที่ต้องการ เช่น การวางแผนงานด้านการป้องกนัอุบตัเิหตุ การปรบัปรุ ง
แกไ้ข และหามาตรการในการปรบัปรงุวธิกีารท างานใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน เป็นต้น 
โดยในการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ จะมกีารก าหนดโดยคณะกรรมการความปลอดภยัทีร่บัผดิชอบดว้ย
ระยะเวลาทีไ่ดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก่ ทุก 3 เดอืน 6 เดอืน แลว้แต่ความเหมาะสม ดงันัน้ จงึมขี ัน้ตอน
ปฏบิตังิานการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ มรีายละเอยีดดงันี้  
 1. รวบรวมขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัรายละเอยีดของการเกดิอุบตัเิหตุในแต่ละกรณีและแต่ละ
รายจากแบบบนัทกึการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุ โดยไดอ้าศยัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เพิม่เตมิ 
และรายละเอยีดจากเอกสารประกอบต่างๆ เช่น ภาพวาด ประวตัผิูป้ระอนัตราย หรอืผูบ้าดเจบ็ 
ได้แก่ ชื่อ สกุล อายุ เพศ ต าแหน่ง ลักษณะงานที่เกิดอุบัติเหตุ สังกัดหน่วยงาน วันที่เกิด
อุบตัเิหตุ เวลา สถานทีเ่กดิอุบตัเิหตุ เพราะขอ้มลูเหล่านี้จะเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวเิคราะห ์หรอื
เป็นปัจจยัที่เอื้ออ านวยต่อการได้ขอ้เท็จที่จะน ามาเป็นหลกัฐานที่วเิคราะห์อุบตัเิหตุอนัจะท าให้
น่าเชื่อถอื และเกดิความจรงิมากทีสุ่ด  
 2. ท าการวเิคราะหล์กัษณะอุบตัเิหตุตามหวัขอ้ลกัษณะของการบาดเจบ็ ดงันี้ 
  2.1 ลกัษณะของการบาดเจบ็ 

  2.2 ส่วนต่างๆ ขอรา่งกายทีไ่ดร้บับาดเจบ็ ไดแ้ก่ ศรีษะ แขน ขา มอื นิ้วมอื  
หวัเขา่ ตน้คอ ดวงตา เป็นตน้  
  2.3 แหล่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น เครื่องจักร คน งาน สภาพการณ์ และ 
สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

  2.4 ชนิดของอุบตัเิหตุ  
  2.5 สภาพทีเ่ป็นอนัตราย 

  2.6 สิง่ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
  2.7 ส่วนของสิว่ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
  2.8 การกระท าทีไ่มป่ลอดภยั หรอืต ากว่ามาตรฐาน 
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  2.9 ปัจจยัจากคน 

  2.10 ปัจจยัจากงาน  
 3. ข้อเสนอแนะ แนวทางหรอืวิธีการแก้ไข โดยใช้หลกั 4E ได้แก่ ด้านวิศวกรรม 
การศกึษา กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และการกระตุ้นเตอืน รวมทัง้มกีารก าหนดแผนงานระยะสัน้ 
และระยะยาว เป็นตน้  
 4. จดบนัทกึรายงานการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ  
 5. ส่งผลการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุไปยงัผูบ้รหิารหรอืฝ่ายจดัการในการน าไปก าหนดนโยบาย
ในการก าหนดแผนงาน /โครงการดา้นความปลอดภยัและด าเนินการควบคุมป้องกนัอุบตัเิหตุต่อไป 
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 ชื่อบรษิทั/หน่วยงาน ............................................................................. 
 ผูท้ าการวเิคราะห ์1. .......................................................................................................  ต าแหน่ง ...................................................... สงักดั ................ .............................. 
    2.. ........................................................................................................ ต าแหน่ง .......... ............................................ สงักดั ............................................. 
    3. ........................................................................................................ ต าแหน่ง .......... ............................................ สงักดั ............................................. 
 วนั เดอืน ปีทีท่ าการวเิคราะห ์..........................................................................................  
 

ล าดบั
ที ่

ชือ่-

สกุล 

หน่วยงาน
ทีส่งักดั 

(แผนก/
ฝ่าย) 

วนัทีเ่กดิ 

อุบตัเิหตุ 

เวลาที ่
เกดิ 

อุบตัเิหตุ 

สถานที่
เกดิ 

อุบตัเิหตุ 

อายุ 
(ปี) 

อายุงาน 

ใน 

หน่วยงาน 

ปัจจุบนั 

งานทีท่ า
ขณะเกดิ 

อุบตัเิหตุ 

ลกัษณะ
ของการ 
บาดเจบ็ 

ส่วน 

ของ 
ร่างกาย

ที่
บาดเจบ็ 

แหล่งที่
ท าให้
เกดิการ
บาดเจบ็ 

ชนิดของ 
อุบตัเิหตุ 

สภาพที่
เป็น 

อนัตราย 

สิง่ทีท่ า 
ใหเ้กดิ 

อุบตัเิหตุ 

ส่วนของ
สิง่ 

ทีท่ าให้
เกดิ 

อุบตัเิหตุ 

การ 
กระท าที ่

ไม ่

ปลอดภยั 

หรอืต ่า
กว่า 

มาตรฐาน 

ปัจจยั
จาก
คน 

ปัจจยั
จาก
งาน 

                   

แนวทางแกไ้ข/มาตรการควบคุมป้องกนั 

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ภาพที ่3.11 ตวัอยา่งแบบบนัทกึขอ้มลูการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ 
ทีม่า:  อภริด ี ศรโีอภาส , 2560, หน้า 2-48 
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 ชื่อบรษิทั/หน่วยงาน ............................................................................. 
 ผูท้ าการวเิคราะห ์1. .......................................................................................................  ต าแหน่ง ...................................................... สงักดั .......... ...................................... 
    2. ........................................................................................................ ต าแหน่ง ......... ............................................. สงักดั ................................................ 
    3. ........................................................................................................ ต าแหน่ง ......... ............................................. สงักดั ................................................ 
 วนั เดอืน ปีทีท่ าการวเิคราะห ์..........................................................................................  
 

ล าดบั
ที ่

ชือ่-

สกุล 

หน่วยงาน
ทีส่งักดั 

(แผนก/
ฝ่าย) 

วนัทีเ่กดิ 

อุบตัเิหตุ 

เวลาที่
เกดิ 

อุบตัเิหตุ 

สถานที่
เกดิ 

อุบตัเิหตุ 

อายุ 
(ปี) 

อายุงาน
ใน 

หน่วยงาน 

ปัจจุบนั 

งานทีท่ า
ขณะ
เกดิ 

อุบตัเิหตุ 

ลกัษณะ
ของการ 
บาดเจบ็ 

ส่วน
ของ

ร่างกาย
ที่

บาดเจบ็ 

แหล่งที่
ท าให้
เกดิการ
บาดเจบ็ 

ชนิด
ของ 

อุบตัเิหตุ 

สภาพที่
เป็น 

อนัตราย 

สิง่ทีท่ า 
ใหเ้กดิ 

อุบตัเิหตุ 

ส่วนของ
สิง่ 

ทีท่ าให้
เกดิ 

อุบตัเิหตุ 

การ 
กระท าที ่

ไม่
ปลอดภยั 

หรอืต ่า
กว่า 

มาตรฐาน 

ปัจจยั
จาก
คน 

ปัจจยั
จาก
งาน 

1. นาย
สาขา 
วชิา 

แผนก 

ขนัสกร ู
14 
มนีาคม 

2560 

16.30 
น. 

แผนก 

ขนัสกร ู
22 2 

สปัดาห ์

ขนัสกรู
ชิน้งาน
ลงแผ่น
บอรด์ 

อวยัวะ 
กระดกู
แตก 

นิ้ว 
กลาง
ขา้งขวา 

เครือ่ง
ขนัสกร ู

การถูก
หนีบ 

 เครือ่ง
ขนัสกร ู

เครือ่ง
ตอกสกร ู

ขณะตอก
สกรแูลว้
งว่งนอน 

  

 

แนวทางแกไ้ข/มาตรการควบคมุป้องกนั 
................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ภาพที ่3.12 แบบบนัทกึขอ้มลูการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ  
ทีม่า: อภริด ี ศรโีอภาส, 2560, หน้า 2-51. 
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การประเมินค่าทางสถิติของอบุติัเหต ุ

การประเมนิค่าทางสถติขิองการเกดิอุบตัเิหตุเป็นการประเมนิการบาดเจบ็ หรอืการประสบ
อนัตรายในการท างานของผู้ปฏบิตังิานในขณะช่วงเวลาที่มกีารเกดิเหตุ โดยใช้วธิกีารค านวณ
ทางสถติ ิเพื่อใหห้น่วยงานสามารถน าขอ้มูลตวัเลขทีม่กีารวเิคราะห ์รายงานมาเปรยีบเทยีบใน
ระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยงานในสถานประกอบการเพื่อน าไปสู่การหาแนวทางหรอืมาตรการ
ในการปรบัปรงุ แกไ้ข 

ความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องการประเมินค่าทางสถิติของอบุติัเหต ุ

เมือ่ไดม้กีารประเมนิค่าสถติอุิบตัเิหตุกจ็ะท าใหท้ราบถงึความรา้ยแรงมากน้อยตามกรณี 
หรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยผลของการประเมนิค่าสถติอุิบตัเิหตุจะเป็นขอ้มลูหนึ่งทีจ่ะช่วยสะทอ้น
ให้ผู้บรหิารหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้ทราบสภาพของความปลอดภยัของหน่วยงานต่างๆ ในขณะ 
เดยีวกนัหากหน่วยงานใดมขีอ้มลูของการประเมนิค่าสถติมิแีนวโน้มสูงขึน้ จะท าใหผู้้บรหิารหรอื
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดต้ระหนกัถงึในเรื่องความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน รวมทัง้เป็นขอ้มลูพืน้ฐานใน
การด าเนินการพฒันา หรอืปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใน
การปฏบิตังิานของสถานประกอบการ และเป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยัในการท างานโดยภาพรวม 

วตัถปุระสงคข์องการประเมินค่าทางสถิติของอบุติัเหต ุ

1. เพื่อสรปุผลขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุจากการปฏบิตังิานในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนการ 
น าไปใชป้ระเมนิแนวโน้มของการเกดิอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิาน 

 2. เพื่อทราบจ านวนการเกดิอุบตัเิหตุและความสูญเสยีที่เกดิอุบตัเิหตุในแต่ละปีของ
สถานประกอบการ 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลค่าสถติิอุบตัเิหตุระหว่างหน่วยงานภายในสถานประกอบการ
เดยีวกนัและ/หรอืเปรยีบเทยีบขอ้มูลค่าสถติิอุบตัเิหตุกบัสถานประกอบกจิการประเภทเดยีวกนั
จากภายนอกเพื่อน ามาประเมนิผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ
หน่วยงาน 

 4. เพื่อประเมนิการด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของหน่วยงานถึง
ความเหมาะสมของนโยบาย แผนงาน และกจิกรรมการด าเนินงานทัง้ในดา้นการก าหนดวธิกีาร
ปฏบิตัแิละสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน การส่งเสรมิความปลอดภยัในการท างาน เพราะจาก
ค่าสถติอุิบตัเิหตุจะเป็นขอ้มลูสรปุผลการด าเนินงานต่างๆ ถงึผลสมัฤทธิข์องงานได ้ 
 5. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนงาน โครงการดา้นความปลอดภยัและอาชวี- 
อนามยัในหน่วยงาน โดยเฉพาะในกรณีอตัราการเกดิอุบตัเิหตุมคี่าสูงหรอืมแีนวโน้มสูงขึน้ เพื่อ
มาตรการในการควบคุมป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุจากการปฏบิตังิาน 
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 6. เพื่อกระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดเ้หน็ความส าคญัและปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัใน
การท างานเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างานและใหค้วามรว่มมอืในการควบคุมป้องกนัอุบตัเิหตุ
จากการท างาน เพราะหากค่าสถติสิูงหรอืมแีนวโน้มสูง ย่อมแสดงให้เหน็ว่าหากไม่ปฏบิตัติาม
กฎความปลอดภยัในการท างาน ผู้ปฏบิตัิงานย่อมได้รบัความเสี่ยงในการเกิดอุบตัิเหตุสูงขึ้น 
น าไปสู่ค่าทีเ่พิม่สงูขึน้ได ้

 การค านวณค่าสถิติอบุติัเหต ุ

การค านวณอตัราการเกดิอุบตัเิหตุเพื่อใหก้ารเปรยีบเทยีบสถติขิองอุบตัเิหตุในโรงงาน
ประเภทต่างๆ หรอืหน่วยงานต่างๆ ในโรงงานเดยีวกนัเป็นไปไดอ้ย่างถูกต้อง จงึต้องก าหนดให้
มมีาตรฐานอยา่งเดยีวกนั โดยทัว่ไปมกัจะคดิเป็นจ านวนครัง้หรอืความรา้ยแรงของอุบตัเิหตุภายใน 

1,000,000 ชัว่โมงคนงาน (Man-hours) อตัราที่นิยมใช้ในการค านวณเกี่ยวกบัสถติอุิบตัเิหตุ ไดแ้ก่ 
อตัราความถี่ของอุบตัเิหตุ (Frequency Rate) อตัราความรา้ยแรงของอุบตัเิหตุ (Severity Rate) และ
วนัสญูเสยีโดยเฉลีย่ต่ออุบตัเิหตุ (Average Day Charged Per Accident : ADC)   

1.  อตัราความถี่ของการประสบอนัตรายบาดเจบ็ต้องหยุดงาน (Injury Frequency 

Rate : IFR) ซึง่จะบ่งบอกถงึแนวโน้มของอุบตัเิหตุและบอกถงึจ านวนครัง้ ของอุบตัเิหตุท าให้
บาดเจบ็ต้องหยุดงานทุกๆ หนึ่งลา้นชัว่โมงการท างาน (number of disabling injury per 1,000,000 

employee-house worked) จากสตูรดงันี้ 
อตัราความถีข่องการบาดเจบ็ (I.F.R.) 

  =  จ านวนคนประสบอนัตรายบาดเจบ็ตอ้งหยดุงาน x 1,000,000  

  จ านวนชัว่โมงทีท่ างานของลกูจา้งทัง้หมด 

 

2.  อตัราความร้ายแรงของการประสบอนัตรายต้องหยุดงาน ( Injury Severity 

Rate : SIR) จะบ่งบอกถงึวนัหยุดงาน เนื่องจากการบาดเจบ็ที่สูญเสยีไปทัง้หมดครบ 1 ลา้น
ชัว่โมงการท างาน (number of day lost per 1,000,000 employee house worked) ซึง่ค านวณ
ไดจ้ากสตูรดงันี้ 

อตัราความรนุแรงของการประสบอนัตราย 

 =  จ านวนวนัหยดุงานเนื่องจากการบาดเจบ็ทีส่ญูเสยีไปทัง้หมด x 1,000,000  

   จ านวนชัว่โมงการท างานทัง้หมด 

 

3.  ความรนุแรงโดยเฉล่ียของการบาดเจบ็ (Average Severity of the Injuries: 

ASI) อาจค านวณไดจ้ากสตูรทัง้สองสตูร  
ความรนุแรงโดยเฉลีย่การบาดเจบ็      =    วนัทัง้หมดทีเ่สยีไป  

      จ านวนคนบาดเจบ็พกิารทัง้หมด  
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ตารางการค านวณอตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ตามมาตรฐานอเมรกินั (American 

Standard of Industrial Injury Rate) และ I.L.O ได้ก าหนดวนัท างานทีสู่ญเสยีไปจากการ 
ประสบอนัตรายและบาดเจบ็ในการท างานของอวยัวะส่วนต่างๆ ของรา่งกายดงันี้คอื 

 

ตารางท่ี 3.6 แสดงจ านวนวนัท างานสญูเสยี 

ลกัษณะของการประสบอนัตราย 

ถึงพิการหรือทุพลภาพ 

ความสามารถใน
การท างาน

สญูเสียไป (%) 

จ านวนวนัท างานสญูเสีย 

(วนั) 

  American Standard I.L.O. 

เสยีชวีติ 100 6,000 6,000 
พกิารหรอืทุพลภาพตลอดชวีติ 100 6,000 6,000 
แขน เหนือขอ้ศอกขึน้ไป 60 4,500 4,500 
แขน ระหวา่งขอ้มอืถงึขอ้ศอก 57 3,600 3,600 
มอื 54 3,000 3,000 

น้ิวหวัแม่มือ 14 600 600 

น้ิวอ่ืน ๆ หน่ึงน้ิว (ขึน้กบัน้ิว) 11 300 (200-400) 300 

น้ิวอื่น ๆ สองน้ิว ในมอืเดยีวกนั 7 750 750 

น้ิวอื่น ๆ สามน้ิว ในมอืเดยีวกนั 11 1,200 1,200 

น้ิวอื่น ๆ สีน้ิ่ว ในมอืเดยีวกนั 14 1,800 1,800 

น้ิวหวัแมม่อื และน้ิวอื่น ๆ หน่ึงน้ิวในมอืเดยีวกนั 14 1,200 1,200 

น้ิวหวัแมม่อื และน้ิวอื่น ๆ สองน้ิวในมอืเดยีวกนั 11 1,500 1,500 

น้ิวหวัแมม่อื และน้ิวอื่น ๆ สามน้ิวในมอืเดยีวกนั 7 2,000 2,000 

น้ิวหวัแมม่อื และน้ิวอื่น ๆ สีน้ิ่วในมอืเดยีวกนั 14 2,400 2,400 

ขา ตัง้แต่หวัเขา่ขึน้มา 40 4,500 4,500 

ขา ตัง้แต่หวัเขา่ลงไป 36 3,000 3,000 

เทา้ (ตรงขอ้เทา้) 28 2,400 2,400 

น้ิวหวัแมเ่ทา้ หรอืน้ิวอื่น ๆ สองน้ิวในเทา้เดยีวกนั 4 300 600 

น้ิวเทา้ทัง้สองเทา้ 5 600 600 

ตา สญูเสยีการมองเหน็ไปหน่ึงขา้ง 30 1,800 1,800 

ตา สญูเสยีการมองเหน็ไปสองขา้ง 100 6,000 6,000 

ห ูสญูเสยีการรบัฟังไป หน่ึงขา้ง 10 600 600 

ห ูสญูเสยีการรบัฟังไป สองขา้ง 50 3,000 3,000 

ทีม่า : The American Standard Scale of Time Charges, (2017) 
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 การประเมนิค่าความปลอดภยัโดยวดัความถี่และความรุนแรงของอุบตัเิหตุนัน้บางครัง้ก็
ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่า ค่าไหนเป็นค่าที่ดกีว่ากนั โรงงานที่มอีตัราความถี่ของอุบตัเิหตุ และ
อาจจะมอีตัราความรุนแรงสูง และบางโรงงานที่มอีตัราความถี่ของอุบตัเิหตุสูง ก็อาจจะมคี่า
ความรนุแรงของอุบตัเิหตุต ่า ดงันัน้จงึจ าเป็นทีต่อ้งพจิารณา 2 ค่าประกอบกนั 

ตวัอย่างการค านวณเก่ียวกบัอบุติัเหตใุนการท างาน  

1.  การค านวณอตัราความถี่และความรุนแรงของการบาดเจบ็ บรษิทัแห่งหนึ่งเปิด
กจิการขนาดกลาง มคีนงานทัง้หมด 200 คน มกีารบนัทกึ สถติเิกี่ยวกบัการเกดิอุบตัเิหตุและ
การบาดเจบ็ของคนงานช่วง 6 เดอืนแรกของปีมคีนงานไดร้บับาดเจบ็จากการท างาน 15 ราย 
ต้องหยุดงานรวม 200 วนัท างาน และ บาดเจบ็รุนแรง (สาหสั) ทีสุ่ด คอื นิ้วมอืขาด 2 นิ้ว ต้อง
หยุดงานเพื่อรกัษาตวัเอง 25 วนั ถงึกลบัมาท างานได ้โรงงานท างานสปัดาห์ละ 48 ชัว่โมง 
ก าหนดให ้1 ปี ม ี52 สปัดาห ์

 1.1  อตัราความถีข่องการบาดเจบ็ 

  จากสตูร I.F.R.  =   จ านวนคนงานทีไ่ดร้บับาดเจบ็ x 1,000,000 

     จ านวนชัว่โมงการท างานของคนงานทัง้หมด 

           =  15 x 1,000,000 = 60.1 

      200 x 48 x 26   
 อตัราความถีข่องการบาดเจบ็เท่ากบั 60.1 

 

 1.2  อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ I.S.R.  

จากสตูร I.S.R.    =  จ านวนทีเ่สยีไป x 1,000,000  

จ านวนชัว่โมงการท างานของคนงานทัง้หมด 

   =  200 x 1,000,000 = 801.3 

       200 x 48 x 26 

อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็เท่ากบั 801.3 
  

 1.3 อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ตามอตัรามาตรฐาน ใชค้ดิในกรณีมกีารสูญเสยี
อวยัวะหรอืการบาดเจบ็ของคนงาน หรอืบาดเจบ็รา้ยแรงถงึพกิารหรอืตาย  

การค านวณดงันี้ 
จ านวนผูบ้าดเจบ็ทัง้หมด 15 คน  

จ านวน 1 รายน้ิวหวัแมม่อืขาดไป 2 นิ้ว (หยดุท างานจรงิ 25 วนั)  
คนงานอกี 14 คนหยดุงานไป  =  200-15 = 175 วนั  

คนงานทีน่ิ้วมอืขาด 2 นิ้ว สญูเสยีเวลาท างานตามมาตรฐาน 750 วนั 
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จากตารางค านวณ 

  รวมเวลาการท างานทีส่ญูเสยีไป = 750 + 175 = 925 วนั 

อตัราความรนุแรง  =     จ านวนวนัทีเ่สยีไป x 1,000,000 

ของการบาดเจบ็      จ านวนชัว่โมงการท างานของคนงานทัง้หมด 

(อตัรามาตรฐาน)   =   925 x 1,000,0000  =  3705.9  

           200 x 48 x 26 

อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ตามอตัรามาตรฐานเท่ากบั 3705.9 

 1.4 อตัราความรนุแรงโดยเฉลีย่ของการบาดเจบ็ 

       อตัราความรนุแรงโดยเฉลีย่  = จ านวนวนัทัง้หมดทีเ่สยีไป  

    จ านวนคนบาดเจบ็พกิาร  
=  200/15 = 13.3 

 1.5 อตัราการเกดิอุบตัเิหตุ (IR)  

       IR    =    จ านวนชัว่โมงทีไ่ดร้บับาดเจบ็ x 2,000,000 

            ชัว่โมงการท างานของลกูคา้ทัง้หมด 

  =   15 x 200,000 = 12.01  

       200 x 48 x 26   
 สถานประกอบการมอีตัราการเกดิอุบตัเิหตุเท่ากบั 12.01 

 

 

สรปุ 

อุบตัเิหตุเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดคดิหรอืวางแผนมาก่อน เมื่อเกิดขึน้กท็ าให้
บาดเจบ็ ป่วยป่วย ทุพลภาพ หรอือาจถงึแก่ชวีติได ้รวมทัง้ก่อใหเ้กดิความสูญเสยีทรพัยส์นิต่างๆ 
ซึง่การเกดิอุบตัเิหตุอาจเกดิขึน้มาจากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุพืน้ฐาน สาเหตุขณะนัน้ เป็นต้น 
อุบตัเิหตุจงึมคีวามส าคญัต่อพนักงานผูป้ฏบิตังิาน ต่อครอบครวั ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อนายจา้งและ
ต่อประเทศชาต ิซึ่งการป้องกนัสาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุมแีนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
เกิดอุบตัิเหตุ ได้แก่ ทฤษฎีโดมโิน ทฤษฎีปัจจยัมนุษย์ ทฤษฎีอุบตัิการณ์ ทฤษฎีระบาดวิทยา 
ทฤษฎรีะบบ เป็นตน้ ผูบ้รหิารดา้นความปลอดภยัและอาชอีนามยัจ าเป็นต้องมหีลกัการน าทฤษฎี
เหล่านี้มาใช้ในการศึกษาวเิคราะห์หาแนวทางในการป้องกนั แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการ
ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ในการท างาน โดยส่วนใหญ่อาศยัหลกั 3E การจดัองคก์รเพื่อความ
ปลอดภยั ไดแ้ก่ Engineering (หลกัวศิวกรรมศาสตร)์ Education (การใหค้วามรู ้การฝึกอบรม) 
Enforcement (การออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั) และเพิม่ E4 คอื Encouragement (การกระตุ้น
เตอืน)  
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 เมือ่พนกังานผูป้ฏบิตังิานประสบอนัตรายหรอือุบตัเิหตุในการท างาน หน้าทีส่ าคญัของผู้
ที่เกี่ยวขอ้งจะต้องด าเนินการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุทนัท ีเพื่อให้ทราบสาเหตุของการเกิด
อุบตัเิหตุ เจบ็ป่วย บาดเจบ็จากการท างาน ซึ่งผู้ท าหน้าที่ส าคญัคอืหวัหน้างาน และเจา้หน้าที
ความปลอดภยัในการท างานที่ได้รบัการแต่งตัง้โดยกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมซึ่งมี
คุณสมบตัติามทีก่ าหนดของกฎกระทรวง การสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่
ทีจ่ะเป็นแนวทางในการหาทางป้องกนัแก้ไข ปรบัปรุง และ หามาตรการแก้ไข ไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ
ในการท างานขึน้ซ ้าอกี ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องการสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุเพื่อศกึษาและคน้หา
สาเหตุพื้นฐาน ใช้เป็นขอ้มูลและแนวทางในการวเิคราะห์อุบตัเิหตุ รวมทัง้เป็นพื้นฐานในการ
พจิารณาคน้หาความจรงิ อนัน าไปสู่การป้องกนัอุบตัเิหตุ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเกบ็รวบรวม
ทางสถติแิละการวิเคราะห์อุบตัเิหตุต่อไป ซึ่งลกัษณะของอุบตัเิหตุที่จะต้องสอบสวน ได้แก่ 
อุบตัเิหตุทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงาน อุบตัเิหตุทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็เลก็น้อยต้องการ
เพยีงปฐมพยาบาลอุบตัเิหตุที่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ และเหตุการณ์ที่เกอืบเกดิ
อุบตัเิหตุ และหลกัการในการสอบสวนจะต้องด าเนินการสอบสวนทนัทเีมื่อมเีหตุการณ์เกดิอุบตัเิหตุ
ขึน้ในสถานประกอบการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูอย่างรวดเรว็ ถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจนมากทีสุ่ด และ
จะตอ้งมกีารบนัทกึรายงานการสอบสวนอุบตัเิหตุจะต้องมเีทคนิคในการบนัทกึรายงานอย่างละเอยีด
เกีย่วกบัอุบตัเิหตุ เพื่อเกบ็รวบรวมเป็นขอ้มลูและสถติใินการเกดิอุบตัเิหตุ และหาแนวทางด าเนินการ 
ในการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุ ซึง่การรายงานการวเิคราะหอุ์บตัเิหตุจะพบว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายได ้
รบับาดเจบ็ ไดแ้ก่ หลงั ขาและนิ้วมอื แขนและส่วนต่างๆ ของร่างกาย ล าตวั มอื ตา ศรีษะ และเทา้ 
ตน้คอ นิ้วเทา้ รวมทัง้ประเดน็การวเิคราะหอุ์บตัเิหตุส่วนทีเ่ป็นสาเหตุพืน้ฐาน ส่วนของร่างกายที่
ไดร้บับาดเจบ็ แหล่งทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็ ชนิดของอุบตัเิหตุ สภาพทีเ่ป็นอนัตราย สิง่ทีท่ าให้
เกดิอุบตัเิหตุ ส่วนของสิง่ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ การกระท าที่ไม่ปลอดภยัหรอืต ่ากว่ามาตรฐานปัจจยั
จากคน และปัจจยัจากงาน เพื่อน าไปสู่การประเมนิค่าทางสถติขิองอุบตัเิหตุ เพื่อให้ทราบถงึ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการเกดิอุบตัเิหตุใหม้กีารด าเนินการในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน
ป้องกนั ปรบัปรุง แก้ไข และหามาตรการในการลดการเกดิอุบัตเิหตุในการท างานใหเ้กดิความ
ปลอดภยัต่อไป 
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. ใหอ้ธบิายความหมายของค าว่า “อุบตัเิหตุ” (Accident) “อุบตักิารณ์” (Incident) และ  
    “เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุ” (Near Miss) โดยสงัเขป พรอ้มยกตวัอยา่ง 
2. ความส าคญัของอุบตัเิหตุเมือ่เกดิขึน้แลว้มผีลกระทบต่อตวัพนกังาน ต่อนายจา้ง และต่อ 

    ผูร้ว่มงานอยา่งไร อธบิายใหเ้ขา้ใจ 

3. ทฤษฎโีดมโิน (Domino Theory) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุแบ่งขัน้ตอนการเกดิอุบตัเิหตุ 

    ออกเป็นกีข่ ัน้ตอนอยา่งไรบา้ง 
4. ทฤษฎปัีจจยัมนุษย ์(The Human Factor Theory) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิอุบตัเิหตุมปัีจจยัที ่ 
    ผดิพลาด มสีาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความผดิพลาดของมนุษยม์ปัีจจยัไดแ้ก่ 

5. ทฤษฎรีะบาดวทิยา (Epidemiological Theory) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกดิอุบตัเิหตุจากโรคม ี

    องคป์ระกอบทีส่ าคญัอะไรบา้ง 
6. ทฤษฎรีะบบ (Systems Theory) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุมอีงคป์ระกอบที่ 
     ส าคญัคอื  
7. สาเหตุทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุโดยทัว่ไปในสถานประกอบการเกดิจากสาเหตุใดบา้ง อธบิายพอ 

     สงัเขปใหเ้ขา้ใจ พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 

8. ใหอ้ธบิายถงึความหมายของค าว่า “การสอบสวนอุบตัเิหตุ” และมวีตัถุประสงคอ์ยา่งไรบา้ง 
9. ลกัษณะของอุบตัเิหตุทีต่อ้งสอบสวนแบ่งออกเป็นกีล่กัษณะอะไรบา้ง อธบิายพอสงัเขป  
     พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ  
10. บุคลากรทีท่ าหน้าทีส่อบสวนอุบตัเิหตุทีม่หีน้าทีต่ามขอ้ก าหนดของกระทรวง ไดแ้ก่ใครบา้ง  
     พรอ้มอธบิาย 

11. แนวทางการวเิคราะหห์าสาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุมสีาเหตุหลกั ๆ ส าคญั คอื 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

 

หวัข้อเน้ือหา  
 1. แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

 2. ความหมาย และความส าคญัของสุขภาพและความปลอดภยั 

 3. ระบบการคุม้ครองสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

 4. สภาพและสาเหตุของสุขภาพและความไมป่ลอดภยัในการท างาน 

 5. โรคทีเ่กดิจากการท างานทีม่ผีลต่อสุขภาพ 

 6. อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 7. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในการท างานส่วนบุคคล  

 8. การเสรมิสรา้งสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน   

 9. สรปุ 

 10. แบบฝึกหดั 

 11. เอกสารอา้งองิ 

  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้ขา้ใจและสามารถอธบิายความหมาย ความส าคญั และวตัถุประสงค์
ของสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัในการท างานได ้

 2. เพื่อให้มีความรู้เข้าใจและสามารถอธิบายถึงสภาพและส าเหตุของสุขภาพ           
และความไมป่ลอดภยัในการท างาน รวมทัง้อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดลอ้ม   
ในการท างาน  

3. เพื่อให้มีความรู้เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย           
ในการท างานส่วนบุคคล และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวนิิจฉยั/ตรวจสอบ 

 4. เพื่อให้มคีวามรูเ้ขา้ใจและสามารถอธบิายโรคทีเ่กดิจากการท างานทีม่ผีลต่อสุขภาพ
และการเสริมสร้างสุขภาพ รูปแบบผู้น า รูปแบบทีมงานด้านความปลอดภัย วัฒนธรรม 
บรรยากาศความปลอดภยัในการท างาน 
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บทท่ี 4 

สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

 

 ประเทศชาติจะพฒันาและก้าวไกลทดัเทยีมกบันานาประเทศอื่นได้ก็เพราะประชากร
ของประเทศมสีุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์แขง็แรงทัง้ด้านร่างกาย จติใจ คุณธรรม และสงัคม ใน
ขณะเดียวกันยุคปัจจุบันการพัฒนาของโลกก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางดา้นวทิยาศาสตร ์เศรษฐกจิ การคา้พาณิชยแ์บบไรพ้รหมแดน และสงัคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงที่มีล ักษณะพลวัต ท าให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการจ าเป็นอาศัย
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเพื่อการผลติสนิค้าและบรกิารเป็นจ านวนมหาศาลเพื่อตอบ สนองความ
ตอ้งการของมนุษย ์ท าใหก้ารผลติในลกัษณะอุตสาหกรรมจงึมเีครื่องจกัร เครื่องมอื และอุปกรณ์
ในการน ามาใชใ้นโรงงานเป็นอนัตรายต่อผูป้ฏบิตังิานหรอืคนงานในโรงงานมากขึน้ รวมทัง้การ
ใช้สารเคมทีี่มอีนัตรายมากขึ้น ดงันัน้ หน่วยงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัด้านสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภยัในการท างานของโรงงานหรอืสถานประกอบการต้องจดัท าระบบการป้องกนัทีไ่ด้
มาตรฐานตามกฎหมายความปลอดภยัในการท างานอย่างเคร่งครดัเพื่อใหพ้นักงานผูป้ฏบิตังิาน
ได้เกดิความปลอดภยัและมสีุขภาพอนามยัที่ดใีนการท างาน ในปัจจุบนัได้มกีฎหมายเกี่ยวกบั
ความปลอดภยัในการท างานออกมาใชบ้งัคบัหลายฉบบั ซึง่พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ทีไ่ดม้กีารประกาศใชเ้พื่อใหน้ายจา้ง
หรอืสถานประกอบการได้จดัด าเนินการให้ถูกต้องเพื่อให้ลูกจ้างหรอืพนักงานได้มีสุขภาพ
อนามยัทีด่ ีและมคีวามปลอดภยัในการท างาน 

 แรงงานนับว่ามคีวามส าคัญต่อก าลังการผลิตทุกประเภทของประเทศ แรงงานที่มี
สุขภาพด ีสมบรูณ์ไมเ่ป็นโรคต่าง ๆ อนัเน่ืองจากการท างาน นัน่แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รหิารองคก์าร
มคีวามตระหนักและใส่ใจในการดูแลชวีติ ร่างกาย และจติใจของพนักงาน สุขภาพอนามยัทีด่จีงึ
มาจากการไม่เจ็บป่วยเป็นโรค หรอืทุพพลภาพด้วยสาเหตุจากการท างานให้กบันายจ้าง ซึ่ง
นายจา้งนอกจากจะต้องปฏบิตัต่ิอพนักงานดว้ยความมคีุณธรรมจรยิธรรมแล้วนัน้ยงัต้องปฏบิตัิ
ตามกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานดว้ย หากไม่ปฏบิตัิ
ตามอาจท าให้พนักงานผู้ปฏบิตัิงานเกิดโรคต่าง ๆ จากการท างานได้ ดงันัน้ ในบทที่  4 จะ
อธบิายถงึสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน โรคต่าง ๆ และอุบตัเิหตุอนัเนื่องจาก
การท างาน ไมว่่าเป็นเครือ่งจกัร สารเคม ีสภาพแวดลอ้มอนัจะก่อใหเ้กดิอนัตรายจากการท างาน
ทัง้โรคและอุบตัเิหตุรวมถงึดา้นจติใจ และสงัคมอนัส่งผลกระทบต่อการท างาน และวถิชีวีติทัง้ใน
ปัจจุบนัและหลงัจากเกษียณอายุงานไปแล้ว จะเหน็ได้ว่าการมสีุขภาพและอนามยัที่ดจีะท าให้
องคก์ารเกดิประสทิธภิาพในการท างาน และช่วยท าใหผ้ลผลติในการท างานสงูขึน้  
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แนวคิดเก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏบิตัิงานมสีุขภาพที่แขง็แรงทัง้ร่างกาย จติใจ และสงัคม ด้วยการดูแล ส่งเสรมิ สนับสนุน 
และท านุบ ารุงรกัษาบุคลากรมีการท างานที่ปลอดภัย ปราศจากภยัอันตรายใด ๆ ขณะการ
ปฏิบตัิงาน ผู้บรหิารนอกเหนือจากมหีน้าที่ในการบรหิารค่าตอบแทน และสวสัดกิารต่าง ๆ      
ทีเ่หมาะสมเป็นธรรมแล้วก็ตาม หน้าทีส่ าคญัที่เป็นกจิกรรมหนึ่งในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 
สถานที่ท างานต้องมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ        
และความไม่ปลอดภยัจากการเป็นโรครา้ยแรงต่าง ๆ จากการท างาน หรอืสารพษิเขา้สู่ร่างกาย
ขณะปฏบิตังิาน ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสุขภาพดา้นรา่งกาย และความปลอดภยัของบุคลากร อกีทัง้การ
ดูแลดา้นสุขภาพจติใจของพนักงาน ไม่ใหเ้กดิความเครยีดในการท างาน เพราะจะส่งผลต่อการ
ปฏบิตังิานของพนักงาน ดงันัน้ จุดมุ่งหมายในการสรา้งเสริมสุขภาพ และความปลอดภยัในการ
ท างานใหก้บับุคลากร ผูบ้รหิารจงึต้องมกีารก าหนดเป็นนโยบาย แผนงาน และกจิกรรมส่งเสรมิ
ให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี ปราศจากอันตรายและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม             
ในการท างาน และให้มคีวามปลอดภยัจากการบาดเจบ็ ทุพพลภาพ และเสยีชวีติอนัเนื่องจาก
การท างาน และการจดักิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 
ถงึแม้ว่าเป็นการปฏบิตัิงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกบัความปลอดภยัและสุขภาพก็ตาม แต่หาก
เป็นเจตนารมณ์ของนายจา้ง หรอืฝ่ายจดัการทีต่้องด าเนินการเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิ รวมถึงการมมีนุษยธรรม และจรยิธรรมในการประกอบกิจการของนายจ้าง ทัง้นี้  
เพื่อจะท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสทิธภิาพเพื่อผลผลติ พฒันางาน พฒันาองคก์าร และประเทศชาตต่ิอไป 

 

ความหมายของสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั  

 

 สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัมคีวามเข้าใจส าหรบับุคคลทัว่ไปว่าเป็นการดูแล
สภาวะรา่งกายใหม้คีวามสมบรูณ์แขง็แรง และมรีา่งกายทีป่ลอดภยัในการด าเนินชวีติการท างาน
ของมนุษย ์ก่อนจะศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบัสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั  จ าเป็นต้อง
ศึกษาและเข้าใจถึงความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามยั และความปลอดภัย             
เช่น ความปลอดภยัภยั อุบตัิเหตุ ความเสยีหาย อันตราย เป็นต้น (M.Ivancevich, 2007, 

p.547-548) ไดใ้หร้ายละเอยีดไวด้งันี้  
ความปลอดภยั (Safety) หมายถงึ การปราศจากภยั หรอืสภาวะที่ปราศภยัอนัตราย

ทัง้ปวงหรอื สภาพการณ์อนัปราศภยัจากการประสบอนัตราย บาดเจบ็ เจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจาก
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การท างาน และโรคอนัเกี่ยวจากการท างานใหก้บันายจา้ง ทัง้นี้นายจา้งและลูกจ้างต้องร่วมมอื
กนัด าเนินการใหเ้กดิความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

ภัย (Hazard)  หมายถึง สภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้ เกิดการบาดเจ็บ         
หรือสูญเสียต่อร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการ
ปฏบิตังิานความปกตขิองบุคคล 

ความเส่ียง (Risk) หมายถงึ เหตุการณ์ / การกระท าใด ๆ ทีม่คีวามไม่แน่นอน ซึง่หาก
เกดิขึ้นจะมผีลกระทบในเชงิลบ ต่อวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายขององค์กร หรอืลดโอกาสที่จะ
บรรลุความส าเรจ็ต่อการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของแผนงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความ
เสยีหายหรอืสูญเสยีชวีติและทรพัย์สนิ หรอืความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น         
ทีส่่งผลกระทบในทางลบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ซึง่ความสีย่งนี้สามารถหาวธิกีารทีจ่ะป้องกนั
ไดโ้ดยมหีลกัการดงันี้  

 1. การหลกีเลี่ยงความเสีย่ง หมายถงึ การผลกัความเสี่ยง หรอืไม่เขา้ใกล้สิง่ที่
ไม่แน่นอน ท าให้ไม่กล้าตดัสนิใจในการกระท าที่คาดว่าไม่มคีวามแน่นอน อนัน าผลมาสู่ความ
เสยีหายได ้ 
  2. การโอนถ่ายความเสีย่ง หรอืการยา้ยความเสีย่ง หมายถงึ การผลกัภาระไป
ยงับุคคลทีอ่ื่นเพื่อลดความเสีย่งในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การซือ้ประกนัภยั หรอืประกนัชวีติ
เพื่อความเสีย่งดา้นการเกดิเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิไวล้่วงหน้า การมรีะบบตรวจสอบ เป็นตน้ 

  3. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การรับสภาพความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น      
หรอืการรบัมอื ซึ่งอาศยัเครื่องมอืต่าง ๆ ช่วย ได้แก่ การบรหิารจดัการ การน าเครื่องมอืต่าง ๆ 
เข้ามาช่วย และหาแนวทางด าเนินการในการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น                
มกีารวางแผนป้องกนั การลงทุน งบประมาณ ระบบทีป่รกึษา เป็นตน้ 

 อนัตราย (Danger) หมายถงึ ระดบัความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจากภยั (Hazard) 

อนัตรายจากภยัอาจจะมรีะดบัสูงหรอืมาก น้อย ก็ได้ ขึ้นอยู่กบัมาตรการในการป้องกัน เช่น  
การท างานบนทีสู่งสภาพการณ์เช่นนี้ถอืไดว้่าเป็นภยั (Hazard) ซึ่งอาจก่อให้เกดิการบาดเจบ็ 
ถึงตายได้หากมกีารพลดัตกลงมาในกรณีนี้ถือได้ว่ามอีันตรายอยู่ระดบัหนึ่ง หากแต่ละระดบั
อนัตรายจะลดน้อยลง ถ้าผู้ปฏบิตังิานใช้สายนิรภยั (Harness) ขณะท างานเพราะโอกาสของ 
การพลดัตกและก่อใหเ้กดิความบาดเจบ็ลดน้อยลง 

ความเสียหาย (Damage) หมายถึง เป็นความรุนแรงของการบาดเจ็บ หรอืความ
สูญเสียทางด้านกายภาพ หรอืความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการปฏิบตัิงาน หรอืความเสียหาย
ทางดา้นการเงนิทีเ่กดิขึน้ เนื่องจากการขาดการควบคุมภยั 
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อบุติัเหต ุ(Accident) หมายถงึ เหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงคท์ีเ่กดิขึน้โดยมไิดว้างแผนไว้
ล่วงหน้า หรอืไม่มกีารคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะได้รบัผลบาดเจบ็ เจบ็ป่วย 
พกิาร หรอืตาย และท าใหท้รพัยส์นิไดร้บัความเสยีหาย 

ค าว่า สุขภาพ ตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า Health ซึง่มรีากศพัท์มาจากภาษาเยอรมนั 
ว่า Heolth ซึง่มคีวามหมายถงึ ความปลอดภยั (Safe) ไม่มโีรค (Sound)  โดยรวม (Whole) 
แบบองคร์วมทีเ่น้นเรือ่งการปรบัสมดุลรา่งกายใหป้ราศจากโรค 

ซึ่งจากความหมายของค าที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย       
สามารถอธบิายไดว้่า ความหมายของค าว่า สุขภาพ และความปลอดภยั ตามทีน่ักวชิาการไดใ้ห้
ไวซ้ึง่อธบิายไดด้งันี้  
 พจนานุกรมฉบบับณัฑติยสถาน ปีพ.ศ. 2525 (ราชฉบบับณัฑติยสถาน, 2525) ไดใ้ห้
ความหมายของค าว่า “สุขภาพ” ไวว้่า ความสุขปราศจากโรค หรอืความสบาย 

 องค์การอนามยัโลก (WHO, 1947) ได้ให้ความหมายของค าว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า    
สภาวะที่มคีวามสมบูรณ์ของร่างกาย จติใจและสามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข มใิช่
เพยีงแต่ปราศจากโรคและ ความพกิารเท่านัน้ หรอื สภาวะที่มคีวามสมบูรณ์และมคีวามเป็น
พลวตัของรา่งกายจติใจ สงัคม และ จติวญิญาณ 

โอเรม (Orem, 1995, p.96-101) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า สุขภาพ ไวว้่า เป็นภาวะที่
มคีวามสมบูรณ์ไม่บกพร่อง และคนที่มสีุขภาพด ีคอื คนที่มโีครงสรา้งที่สมบูรณ์ ท าหน้าที่ของ
ตนไดท้ัง้ทางร่างกายและจติใจ  สามารถดูแลตนเองไดใ้นระดบัทีเ่พยีงพอและต่อเนื่อง สุขภาพ
เป็นสิง่จ าเป็นต่อบุคคล  ความผาสุกเป็นการรบัรู้ถงึภาวะทีเ่ป็นอยู่ของตนเองซึง่แสดงออกโดย
ความพงึพอใจ ความยนิด ีและการมคีวามสุข 

 เพนเดอร ์(Pender, 1987, p. 2011) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า สุขภาพ ไวว้่า สุขภาพ 
มคีวามหมาย 3 ลกัษณะ คอื 1) สุขภาพ เป็นความปกตคิวามสมดุลและความมัน่คงของร่างกาย
2) สุขภาพเป็นความส าเร็จของการพฒันาสุขภาพ จากระดบัหนึ่งไปอีกระดบัหนึ่งที่สูงขึ้น     
และ 3) การให้ความหมายซึ่งมองทัง้สองแง่ข้างต้น กล่าวคอืสุขภาพ  เป็นความสมดุลของ
รา่งกาย และเป็นการพฒันาสุขภาพจากระดบัหนึ่งไปสู่อกีระดบัหนึ่ง 

โทน และ เทลฟอรด์ (Tone, K. & Tilford, S.,1994, p.29) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า 
สุขภาพ ไวว้่า สภาพความเป็นไปของร่างกาย จติใจและสงัคมของบุคคล คนทีม่สีุขภาพดี ไดแ้ก่ 
คนที่มีภาพร่างกาย จิตใจและสังคม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรงและจิตใจด ี
สามารถปรบัตวัได้ดใีนสงัคมและสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนไปดงันัน้ สุขภาพจงึมไิด้หมายถงึเฉพาะ
รา่งกายแต่รวมถงึจติใจดว้ย 

องคก์ารอนามยัโลก (2491) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า สุขภาพ ไวว้่า ภาวะแห่ง ความ
สมบรูณ์ทางรา่งกาย จติใจ และการด ารงอยูใ่นสงัคมดว้ยด ีไมใ่ช่เพยีงแต่ความปราศจากโรคหรอื
ทุพพลภาพ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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 พระราชบญัญตัิสุขภาพแห่งชาติ (2545) ได้ให้ความหมายของค าว่า สุขภาพ ไว้ว่า 
ภาวะทีม่คีวามพรอ้มสมบรูณ์แขง็แรง กระชบักระเฉง มพีละก าลงั คล่องแคล่ว สามารถด ารงชวีติ
ดว้ยการไมเ่ป็นโรคหรอืเจบ็ป่วย ไมม่คีวามพกิาร ไมม่อุีบตัเิหตุอนัตรายและอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ทีด่ ี

 เคมมแ์ละโคลส (Kemm and Close., 1995, p.87) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า สุขภาพ 

ไว้ว่า ลกัษณะของสุขภาวะที่สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย ทางจติใจ ทางสงัคม และทางจติวญิญาณ 
ซึง่จากความหมายทีก่ล่าวมาสามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
  1. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย หมายถึง ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
กระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่ว มกี าลงัไม่เป็นโรค ไม่พกิาร ไม่บาดเจบ็ เจบ็ป่วย มเีศรษฐกิจด ี    
มกีารบรโิภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและเหมาะสมกบัปรมิาณต้องการ  หรอืรบัได ้    
ไมเ่กดิอนัตราย รวมทัง้มสีภาพแวดลอ้มทีด่ ารงชพีอยา่งเหมาะสม 

  2. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจติใจ หมายถึง สภาพของจติใจที่สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ มจีติใจเบกิบานแจ่มใส มใิหเ้กดิความคบัขอ้งใจหรอืขดัแยง้ในจติใจ สามารถปรบัตวั
เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข หรือ ลักษณะของจิตที่มีความสุขรื่นเริง        
ผ่อนคลาย มคีวามคดิที่ด ีนัน่ คือการมทีศันคติทางบวกต่อตนเองและผู้อื่น มภีาวะของ การ
ตัดสินใจที่ดี โดยอาศัยสติ สมาธิ และปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความมีเหตุมีผล 
รวมทัง้ความมจีติใจที่เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่บุคคลอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ ลกัษณะที่กล่าวมา     
จะท าใหม้สีุขภาพทีส่มบรูณ์ทางจติใจ 

  3. สุขภาพที่สมบูรณ์ทางสงัคม หมายถึง สภาวะที่ดขีองปัญญาที่มคีวามรู้ทัว่ 
รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์         
และความไม่ก่อให้เกดิปัญหาต่อผู้อื่น ซึ่งน าไปสู่ความมจีติอนัดงีาม และเอื้อเฟ้ือเผื่อ มกีารอยู่
ร่วมกนัได้ด ี มคีรอบครวัอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สงัคมมคีวามยุตธิรรม มคีวามเสมอภาค มี
สนัตภิาพ มคีวามเป็นกลุ่มทีน่ าพาไปการพฒันาสงัคมชุมชน และประเทศชาต ิ

4. สุขภาพทีส่มบรูณ์ทางจติวญิญาณ หมายถงึ สุขภาวะทีเ่กดิขึน้เมือ่ท าความด ี

หรอืจติสมัผสักบัสิง่ที่มคีุณค่าอนัสูงสุด เช่น การเสยีสละ การมคีวามเมตตากรุณา การเขา้ถึง
พระรตันตรยั  หรอืการเขา้ถงึพระผู้เป็นเจา้ ความสุขทางจติวญิญาณเป็นความสุขที่ไม่ระคน   
อยูก่บัการเหน็แก่ตวั แต่เป็นสุขภาวะทีเ่กดิขึน้เมือ่มนุษยห์ลุดพน้จากความมตีวัตน จงึมอีสิรภาพ  

มคีวามผ่อนคลายอยา่งยิง่ เบาสบาย มคีวามปีตยินิดกีบัสิง่ทีด่งีาม 

 จากความหมายข้างต้นที่มนีักวชิาการและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้แสดงให้เหน็ค าว่า 
สุขภาพอนามยัเน้นย ้าว่า สุขภาพอนามยัเป็น สภาวะของมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัต่าง ๆ ซึ่งเป็นความสมดุลของร่างกาย จติใจ สงัคม และศลีธรรม ให้สามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมคีวามสุขและพอเพยีง ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า สุขภาพอนามยั หมายถึง สภาวะ
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ของร่างกายทีส่มบูรณ์แขง็แรง มคีวามเขา้ใจในสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงของโลก มจีติใจทีเ่บกิบาน 
ปราศจากความทุกข ์และมสีงัคมทีด่ ี   
 

ความส าคญัของสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั  
การด าเนินธุรกิจทุกประเทศในโลกมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัต น์  ท าให้มีการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมการผลิต            
บรกิารพาณิชยกรรม การเกษตร และเทคโนโลยต่ีาง ๆ สาเหตุดัง้กล่าวจ าเป็นต้องมกีารน า         
ความทนัสมยั สะดวก สบาย รวดเรว็มาใชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ เครื่องจกัร อุปกรณ์ สารเคมต่ีาง ๆ    
เป็นต้น ผลตามมาของการน าสิง่เหล่านี้เขา้มาใชจ้ านวนมากก็ท าให้มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมทางเคม ีเช่น สารเคมเีป็นพษิพษิไอระเหยของฝุ่ น ละอองของ
สารพษิ เป็นตน้  
 การดูแลสุขภาพของผู้ปฏบิตังิานเป็นหน้าทีข่องฝ่ายบรหิารหรอืนายจา้ง จะต้องเป็นผู้มี
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัอาชวีอนามยัเพื่อให้มแีผนงาน และกจิกรรมให้การดูแล 
ก ากบั ส่งเสรมิ จดัหาบรกิารให้มผีู้ปฏบิตังิานสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยมี
สุขภาพอนามยัที่แข็งแรง สมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยด้วยโดยการเป็นโรคอันเนื่องจากการท า งาน    
และเกิดอุบตัิเหตุในการท างาน ในขณะเดยีวกนัเมื่อผู้ปฏบิตัิงานมสีุขภาพอนามยัที่ดี ก็ย่อม
ส่งผลให้ผลผลติในการท างานสูง รวมทัง้พนักงานก็มขีวญัก าลงัใจที่ดใีนการปฏบิตัิงานให้กบั
องค์การ ซึ่งนับเป็นความส าคัญของสุขภาพอนามยั ดังนัน้ สรุปได้ว่าสุขภาพอนามัยของ
พนกังานมคีวามส าคญัดงันี้ 
 1. เมื่อพนักงานมีสุขภาพอนามยัที่ดี ก็ย่อม ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น หากสถาน
ประกอบการมกีารจดัการมสีภาพแวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะ มอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และฝึกอบรม สอนงานให้พนักงาน ย่อมไม่ท าให้
พนักงานเกิดอุบตัเิหตุ และมคีวามเจบ็ป่วยอนัเกดิจากการท างาน หรอืเกดิอุบตัเิหตุ เจบ็ป่วย
ทางกาย ทางจิต และสังคมน้อยที่สุดจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกสบายใจ มีความสุข      
และปลอดภยัในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานด้วยความเต็มใจไม่กงัวลมคีวามมัน่ใจ   
และท างานไดเ้ตม็ทีส่่งผลใหผ้ลผลติโดยรวมขององคก์ารเพิม่ขึน้ 

 2. โดยปกติแล้ว พนักงานผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่ช่วยให้การผลิตสามารถน าไปสู่      
การผลิตที่มีต้นทุนในการผลิตลดลง  หากองค์การมีการจัดสภาพการท างานหรือ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัด้านเครื่องจกัร อุปกรณ์ในการท างาน รวมทัง้การ
ป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นสิง่แวดลอ้มทางเคม ีและทางกายภาพ กย็่อมท าใหพ้นักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน รวมทัง้ไม่ได้ร ับ           
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ความเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการท างานท าให้องค์การไม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล    
และความเสยีหายหรอืสญูเสยีจากการท างานกย็อ่มไมเ่กดิขึน้ 

 3. การท างานที่มีความปลอดภัยย่อมท าให้ผลผลิตสูงขึ้นและลดต้นทุนในการผลิต     
อนัเกดิจากค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ โอกาสทีข่ายสนิคา้และบรกิารกม็กี าไรสูงขึ้น ท าใหอ้งคก์ารสามารถ
ท าการแข่งขนัด้านราคากบัธุรกิจเดยีวกนัหรอืต่างธุรกจิได้ รวมทัง้ความปลอดภยัยงัส่งผลถึง
ชื่อเสยีงขององคก์ารซึง่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิ 

 4. เมื่อพนักงานในองคก์ารประสบอนัตรายบาดเจบ็และเจบ็ป่วยอนัเกดิจากการท างาน
บางครัง้ถึงกับทุพพลภาพ หรอืเสียชวีิต ย่อมท าให้พนักงานขาดความเชื่อมัน่ในการท างา น    
กบัองคก์าร ในทางตรงกนัขา้มกนั หากองคก์ารมกีารจดัด าเนินดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ
อนามยัที่ดใีห้กบัพนักงาน ก็ย่อมท าให้เป็นการธ ารงหรือสงวนรกัษาทรพัยากรมนุษย์ ที่มี
ความรูท้กัษะ ความช านาญไวท้ างานกบัองคก์ารไดน้าน ๆ  
 5. ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัที่ดใีนการด ารงชวีติของมนุษยเ์ป็นปัจจยัพื้นฐาน
ของมนุษย์เป็นส าคญัตามหลกัทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ ดงันัน้การจดัสภาพแวดล้อมที่มี
ความปลอดภยัในการท างานก็เป็นปัจจยัจูงใจให้ผูป้ฏบิตังิานมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างาน
เพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 ดงันัน้ การที่ผู้ปฏิบตัิงานในองค์การหรอืสถานประกอบการเป็นผู้มีสุขภาพอนามยั   
และความปลอดภยัในการปฏบิตังิานที่ดยี่อมก่อให้เกดิความส าคญัต่อขดัความสามารถในการ
ปฏบิตังิานส่งผลต่อผลติผลทีเ่พิม่ขึน้ขององคก์ารท าใหเ้กดิก าไรในการด าเนินธุรกจิสรา้งชื่อเสยีง
ให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทัง้ท าให้มีพนักงานที่มีสุขภาพอนามยัที่ดีที่จะพัฒนา
องคก์ารในอนาคตได้ท่ามกลางการแข่งขนัในยุคโลกาภิวตัน์ และในขณะเดยีวกนัเมื่อพนักงาน  
มสีุขภาพอนามยัที่ดกี็ย่อมท าให้องค์การลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลให้กบัการเจบ็ป่วย   
หรอืบาดเจบ็ลงได้ องคก์ารก็สามารถน าผลก าไรมาจดัสวสัดกิารที่ดแีละตามความต้องการของ
พนกังานได ้ท าใหเ้ป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจและเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 

 

ระบบการคุ้มครองสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

ตัง้แต่ตน้ศตวรรษที ่19 ในประเทศองักฤษเริม่มกีฎหมายเกี่ยวกบัโรงงานเพื่อคุม้ครองผู้
ประกอบอาชพี นบัตัง้แต่วนันัน้มาจนถงึศตวรรษที ่21 นี้ กฎหมายยงัมคีวามส าคญัเนื่องจาก ยงั
มีการใช้สารเคมีที่มีอันตรายอยู่ตลอดเวลาแม้ว่ามีการปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัยมากขึ้น 
กระบวนการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ยงัมอีนัตรายทัง้ที่เกี่ยวกบัเครื่องจกัร สิง่แวดล้อม  
ในการท างาน และกระบวนการท างานที่ไม่ปลอดภยั การท าให้เจ้าของสถานประกอบการ    
หรอืนายจา้งเหน็ความส าคญัของสุขภาพอนามยัของลูกจา้งกย็งัต้องท าความเขา้ใจกนัอกีมากว่า
การลงทุนส่วนนี้ เป็นสิ่งจ าเป็น นอกจากนี้กฎหมายยังออกข้อบังคับให้ผู้ประกอบอาชีพ        
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หรอืผู้ปฏบิตังิานใหต้ระหนักถงึความส าคญัของการใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ยงัต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย     
และอนัตรายต่าง ๆ จากการท างานไม่ว่าจะเกี่ยวกบัสารเคม ีกายภาพต่าง ๆ และสิง่คุกคามที่มี
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มการท างาน 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน      
พ.ศ. 2554 พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัฯ พ.ศ. 2554 มสีาระส าคญัใน หมวด 1 ก าหนดหน้าที่
ของนายจา้งในการจดัใหม้สีภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและถูก
สุขลกัษณะแก่ลูกจา้ง โดยนายจา้งเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินการดงักล่าว เพื่อให้
เกดิความปลอดภยัและส่งผลต่อสุขภาพอนามยัของพนักงาน จงึต้องจดัท าระบบการคุ้มครอง
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ดงันี้ 

1. ระบบการป้องกนั หมายถงึ การป้องกนัปัจจยัต่างๆ ที่จะก่อให้เกดิการเจบ็ป่วย   
เป็นโรค หรอืประสบอนัตราย รวมทัง้การป้องกนัแหล่งก าเนิดมลพษิ หรอืตน้ก าเนิดภาวะเสีย่ง 

2. ระบบการคุ้มครอง หมายถึง การคุ้มครองสุขภาพและชีวติ ตลอดจนคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 

3. ระบบการส่งเสริม หมายถึง การส่งเสรมิสทิธแิละเสรภีาพของภาคประชาสงัคม    
ในเรื่องการรวมตัว การเจรจาต่อรองในเรื่องที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย          
และสิง่แวดลอ้ม 

4. ระบบการมีส่วนร่วม หมายถงึ การมสี่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบั ทัง้ในดา้น
นโยบาย กฎหมายการจดัการด้านสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานและสิง่แวดล้อม
ชุมชน และการตรวจสอบ ควบคุม ก ากบัและการประเมนิผล 

5. ระบบการยึดประชาชนเป็นเป้าหมาย หมายถงึ การยดึถอืคุณค่าและศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษยข์องประชาชนเป็นเป้าหมายของการพฒันาอย่างแทจ้รงิ มใิช่มุ่งเน้นทีก่ารเตบิโตทาง
เศรษฐกจิหรอืการลงทุน 

 

ขัน้ตอนการด าเนินงานด้านสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั 

 งานดา้นสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรม เป็นวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ที่เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ใน
สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรบัการดูแลสุขภาพอนามยัของผู้ประกอบอาชีพ  ซึ่ง
ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 3 ประการ คอื 

 1. ความตระหนักถึงอนัตราย (Hazard Recognition) โดยจะต้องมคีวามตระหนัก 

อยู่เสมอว่าปัญหาในการท างานทุกอย่าง แต่ละขัน้ตอนอาจมคีวามเสี่ยง มสีิง่คุกคามทีจ่ะท าให้
เกดิอนัตรายหรอืความไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัของคนงานไดเ้สมอ เช่น อนัตรายเกดิจาก
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สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทางเคม ีทางชวีภาพ และกลวธิกีารท างาน อนัได้แก่ ความรอ้น 
ความเยน็ แสง เสยีง รงัส ีเชือ้โรค ความเครยีด เป็นตน้ 

 2. การประเมินสภาพของอนัตราย (Hazard Evaluation) เป็นการประเมนิถึง 

อันตรายอันอาจจะเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายในการท างานด้วยการตรวจสอบ   
ระดบัของอนัตรายโดยเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน และน าผลทีไ่ดไ้ปพจิารณาก าหนดขอ้ปฏบิตั ิ

ต่อไป 

 3. การควบคมุอนัตราย (Hazard Control) ดว้ยวธิกีารการศกึษาขอ้มลูเพื่อ ก าหนด
เป็นมาตรการและวธิกีารในการควบคุมอนัตรายทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มใน การท างานให้
อยูใ่นสภาพปกต ิโดยค านึงถงึความรว่มมอืจากทุกฝ่าย งบประมาณการลงทุน การใชเ้ทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละปัญหาอนัจะเกดิตามมา 

 ส าหรบัขัน้ตอนและกจิกรรมทีน่ ามาใชใ้นการด าเนินงานดา้นสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมนัน้ 
แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขัน้ตอน 

 1. ค้นหาปัญหาและอนัตรายในสถานที่ท างาน โดยใช้ประสบการณ์และความเคยชนิ
สญัชาตญาณนของผูป้ระกอบอาชพี หรอืผูต้รวจสอบ เพื่อแยกแยะปัญหาและจะช่วยให ้ตดัสนิใจ 

ด าเนินการไดเ้รว็ขึน้ 

 2. การประเมนิขนาดของปัญหาและอนัตรายทีแ่ฝงอยู่และตรวจสอบระดบัของอนัตราย
และความรนุแรงกบัความเสีย่งต่อการเกดิความรุนแรงเพิม่มากขึน้อกีหรอืไม่ 
 3. การเปรยีบเทียบขนาดของอันตรายหรอืความรุนแรงต่าง ๆ กับมาตรฐานที่มี       
การก าหนดใช้ตามกฎหมาย หรือวชิาการ และข้อเสนอแนะ ข้อแนะน าที่มอียู่เพื่อทราบระดบั
ความรนุแรง และเรง่ด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

 4. การแนะน าสัง่การและควบคุมจากขัน้ตอนต่าง ๆ ขัน้ต้นที่ผ่านมาเมื่อทราบระดบั
ความรุนแรงของอนัตรายแลว้ จะต้องด าเนินการหาแนวทางป้องกนัและควบคุม สภาพอนัตราย
ต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นใหอ้ยู่ในสภาพปกตใิห้เรว็ที่สุด โดยบุคลากรแต่ละฝ่ายจะมบีทบาททีต่่างกนั
ไป เช่น เจา้หน้าทีข่องรฐัจะเป็นผูส้ ัง่การและบุคลากรของหน่วยงาน สถานประกอบการจะต้อง
เป็นผูด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขและควบคุมอนัตรายต่าง ๆ 

 5. การประเมนิผลโครงการเป็นการประเมนิการท างานหรอืกิจกรรมถงึ ความส าเรจ็การ
บรรลุเป้าหมายตามโครงการ ความคุ้มค่า รวมทัง้แนวทางการปรบัปรุง การด าเนินงานเพื่อ
รายงานผลใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืผูบ้รหิารไดท้ราบ 

 ความส าเรจ็ในการท าให้สถานท่ีท างานมีความปลอดภยัและพนักงานมีสุขภาพ
อนามยัท่ีสมบรูณ์แขง็แรง ซึง่จะส่งผลต่อการประกอบธุรกจิท าใหก้จิการเจรญิก้าวหน้า น าไปสู่
องคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) ประกอบดว้ย 
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 1. ผู้บรหิารต้องการก าหนดนโยบายด้านสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั เพื่อมา
ก าหนดแผนงาน ในการจดัด าเนินงานตามกจิกรรม ใหด้ าเนินกจิกรรมตามวตัถุประสงค์ และให้
บุคลากรทุกระดบัเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ด้านสุขภาพอนามยั และความ
ปลอดภยั 

 2. ให้บุคลากรทุกระดบัมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย โดยการสะท้อนปัญหาด้าน
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างานทุกขัน้ตอน เพื่อให้ทุกคนได้มสี่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาร่วมทีต่รงจุด รวมทัง้สหภาพแรงงานต้องมีบทบาทส าคญัดา้นพนักงานในการส่งเสรมิ
ใหพ้นกังานดแูลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในขณะท างาน  

 3. การน าแผนงานลงสู่การปฏบิตัติ้องให้ผู้ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งเขา้มามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการ และมกีารจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ ไดแ้ก่ คน เงนิ เครื่องมอือุปกรณ์ และการจดัการ 
และมกีารตรวจสอบตดิตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเนื่อง  

 4. จดัใหม้อีงคก์ารหน่วยงานดา้นสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัใหเ้ป็นผูท้ าหน้าที่
รบัผดิชอบโดยตรงในองคก์าร ซึง่จะมผีู้ทีม่คีวามรู ้ความช านาญ ท าหน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายด้านสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัที่ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของ
องคก์าร 

 5. จดัด าเนินการให้มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลดา้นสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ไม่
ว่าจะเป็นการเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัอุบตัิเหตุในการท างาน การเจบ็ป่วยต่างๆของพนักงานแต่ละ
แผนกงาน เพื่อน าไปวเิคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น แล้วน ามาแก้ไข ปรบัปรุงแต่ละด้าน
อยา่งเป็นระบบ 

จุดมุ่งหมายของดา้นสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั นอกจากจะต้องให้ผู้ปฏบิตังิาน
หรอืผูป้ระกอบอาชพีมสีุขภาพอนามยัทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ปลอดภยัจากการประกอบอาชพีการงาน
แล้วยงัควรจะต้องจดัให้มสีวสัดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยพนักงานหรอืผู้ปฏบิตังิาน
ต้องได้รบัการส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของผู้ประกอบอาชพีการควบคุมป้องกันโรคภยัไข้เจ็บ   
และอุบตัิเหตุแก่ผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งขอบเขตของการด าเนินการอาชีวอนามยัแบ่งออกเป็น       

3 ดา้นหลกัดงันี้  
1. การป้องกนัและควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพ (Prevention and Control 

of Occupational Disease) คอื การควบคุมป้องกนัโรค อนัเนื่องมาจากการท างานที่มเีหตุ   

มาจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่ผิดปกติ ท าให้เกิด การเจ็บป่วย เป็นโรค พิการ          
หรอืเสยีชวีติ โดยอาจจะเกดิขึน้อย่างเฉียบพลนั หรอืต้องอาศยัระยะเวลาในการสะสมของโรค     
และสารพิษในปรมิาณที่สูงจนแสดงอาการออกมา ซึ่งการด าเนินการด้านสุขภาพอนามยันัน้   

ต้องอาศยัความรูท้างวชิาการสาขาต่าง ๆ  รวมทัง้ความร่วมมอืของพนักงานทุกระดบัทุกฝ่าย  
จงึจะประสบผลส าเรจ็ไดซ้ึง่การป้องกนัโรคและการควบคุมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ คอื 
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 1.1 การป้องกนัแบบปฐมภมิู (Primary Prevention) ด้วยการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ การฉีดวคัซนีป้องกนัโรค การตรวจร่างกายก่อนเขา้ท างาน และระหว่างการท างาน   
เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าร่างกายมีสุขภาพที่ปราศจากอันตรายหรือโรคจากการท างาน         
และเป็นการตรวจรา่งกายใหม้คีวามพรอ้มอยูเ่สมอ 

 1.2 การป้องกนัแบบทุติยภมิู (Secondary Prevention) โดยการตรวจ
รา่งกายคดักรอง การตรวจสอบประสาทสมัผสัต่าง ๆ และการตรวจเพื่อเฝ้าระวงัโรคและสุขภาพ 

 1.3 การป้องกนัแบบตติยภมิู (Tertiary Prevention) ได้แก่ การรกัษา 
พยาบาล เมื่อการเจบ็ป่วยที่เป็นโรคจากการท างาน ให้มกีารป้องกนัโรคเพื่อให้เกดิซ ้าความ
พกิารและเรือ้รงัจากการเกดิโรคอกี 

2. การป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุจากการประกอบอาชีพ (Prevention and 

Control of Occupational Accidents) 

 เป็นการป้องกนัและควบคุมอุบตัิเหตุการบาดเจ็บ เจบ็ป่วย ทุพพลภาพและ
เสยีชวีติ อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยัในสถานทีท่ างานทีม่คีวามเสีย่งของพนักงานผู้
ประกอบอาชพีทมีสีาเหตุมาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การไม่ใช้เครื่องป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

การใช้อุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกที่ไม่เหมาะสม อุปกรณ์เครื่องจกัรช ารุดหรอืตดิตัง้ผดิ
ตามเกณฑม์าตรฐาน เป็นตน้ 

3. การป้องกนัและควบคุมมลพิษในส่ิงแวดล้อม (Environment Pollution 

Control)  

 กระบวนการผลติของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มกัก่อใหเ้กดิเศษซากสิง่ของเหลอื
ใช้ กลายเป็นขยะอุตสาหกรรม ท าให้เกดิมลพษิทางอากาศ น ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม      
เสยีงรบกวน แพร่กระจายในสิง่แวดล้อมทัง้ในการท างานและในชุมชน เกิดผลกระทบที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของผู้ประกอบอาชพีและประชาชนที่อยู่อาศยัในบรเิวณ โดยรอบ    
ท าใหเ้กดิความร าคาญ หรอืโรคภยัไขเ้จบ็ ความเจบ็ป่วย จนกระทัง่ทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติได ้

 หลกัในการป้องกนัและควบคุมโรคในงานอาชวีอนามยั ไดแ้ก่  

 1. การป้องกนัและควบคุมสิง่คุกคามใหม ่ 

 2. การป้องกนัและควบคุมสิง่คุกคามทีเ่กดิขึน้อยูแ่ลว้  

 3. การป้องกันและควบคุมการได้รบัสมัผสั เช่น สิง่แวดล้อมในการท างาน การ
ควบคุมทางชวีภาพ การคน้หาผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามผดิปกตกิารป้องกนัทางวศิวกรรม 

 

ปัญหาสขุภาพจากการท างาน 

เมื่อมกีารขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้อุตสาหกรรมมกีารเจรญิเติบโตอย่างรวดเร็ว
เฉพาะอย่างยิง่การเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ท าให้การน าเอาความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี   
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และสารเคมต่ีาง ๆ เขา้มาใชใ้นภาคกระบวนการผลติ ท าใหปั้ญหาสุขภาพ การเจบ็ป่วย และการ
บาดเจบ็จากการท างานมแีนวโน้มที่เพิม่ขึ้น ถึงแม้ว่ากฎหมายมกีารก าหนดขอ้บงัคบัโดยออก 
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 มี
เจตนารมณ์เพื่อวางมาตรการควบคุม ก ากับ และบรหิารจดัการด้านความปลอดภัย อาชีว-

อนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นทรพัยากรบุคคลอันเป็นก าลงั
ส าคญัของชาตใิห้มคีุณภาพชวีติทีด่ี มคีวามปลอดภยัในการท างานสอดคล้องกบัสภาวการณ์  
ในปัจจุบนัทีม่กีารน าเทคโนโลยเีครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์สารเคมแีละสารเคมอีนัตรายมาใช้
ในกระบวนการผลติการก่อสรา้งและบรกิารส่งผลกระทบต่อผูใ้ชแ้รงงาน ในดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และก่อใหเ้กดิอนัตรายจากการท างาน จนถงึแก่
บาดเจบ็ ทุพพลภาพ พกิาร เสยีชวีติ หรอืเกดิโรคอนัเน่ืองจากการท างาน  

ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากการท างานเกิดจากการได้รบัอนัตรายจากสิง่แวดล้อม  
ในการท างาน สภาพการท างาน ลกัษณะของงาน รวมทัง้การกระท าหรอืการปฏิบตัิตัวของ
ผู้ปฏิบัติงานเอง โรคจากการท างานจึงส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอันมีสาเหตุท าให้
ผูป้ฏบิตังิานมสีุขภาพอนามยัทีไ่มด่ ี 

 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ 

 1. ปัจจยัเก่ียวกบัตวัผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งผู้ปฏบิตัิงานแต่ละคนย่อมมโีอกาสในการ 
เกดิได้มากหรอืน้อยแตกต่างกนัตามคุณสมบตัทิี่ส าคญั ดงันี้ (B.Balkin & L.Cardy, 2001, 

p.535-546.) 

 1.1 เพศ ในสภาวะแวดลอ้มของการท างานเดยีวกนั ส่วนใหญ่เพศหญงิมกัมโีอกาส
เจบ็ป่วยเป็นโรคจากการประกอบอาชพีมากกว่าเพศชาย  
  2.2 อายุ บุคคลท างานทีอ่ยู่ในวยัหนุ่มสาวจะมคีวามแขง็แรง และมคีวามต้านทาน 

ต่อโรคภยัอันตราย ได้มากกว่าบุคคลท างานที่เป็นผู้เยาว์ และผู้สูงอายุ เนื่องจากข้อจ ากัด
ทางดา้นสรรีะวทิยาของร่างกาย และวยัทีธ่รรมชาตสิรา้งใหพ้รอ้มทีจ่ะท างาน 

  2.3 สภาวะสุขภาพ บุคคลทีม่รี่างกายไม่แขง็แรงสมบูรณ์ มโีรคประจ าตวัหรอืเคย
เป็นโรคบางอย่างมาก่อนอาจเกดิอนัตรายหรอืโรคจากการท างานไดง้่าย ส่วนบุคคลที่มภีาวะ
ความสมบูรณ์ของร่างกายที่ดยี่อมปฏบิตังิานได้ปราศจากการเจบ็ป่วยได้มากกว่าคนที่มภีาวะ
สุขภาพทีอ่่อนแอ  

  2.4 ระยะเวลาในการท างานแต่ละวนั หากมกีารท างานที่เกนิกว่ามาตรฐานสากล 

ก าหนด อาจก่อใหเ้กดิโรคหรอือนัตรายจากการท างานไดม้ากขึน้  

 2.5 ระยะเวลาทีผู่ป้ระกอบอาชพีไดป้ฏบิตังิาน ท าใหม้โีอกาสของการเกดิสะสมของ
สิง่ของทีเ่ป็นพษิมากยิง่ขึน้จะท าใหป่้วยเป็นโรคไดง้่าย 
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 2.6 ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบัเรื่องความปลอดภยัในการท างานและวิธกีาร 

ควบคุมป้องกนัโรคในการประกอบอาชพีจะช่วยลดภาวะอนัตรายและโรคไดม้ากขึน้  

 2.7 ความไวต่อการแพพ้ษิหรอืการเกดิโรคของแต่ละคนซึง่แตกต่างกนั ซึง่เป็นเรื่อง
ทีจ่ะต้องให้ความส าคญั และมคีวามระมดัระวงั และป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิความ ไม่ปลอดภยัขึน้
ได ้

 2.8 พฤตกิรรมทางสุขภาพของบุคคลทีท่ างาน หากผูป้ฏบิตังิานมพีฤตกิรรมทีไ่ม่มี
ความเอาใจใส่ในการระเบียบข้อปฏิบัติงานในการท างาน ละเลยในการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัย่อมท าให้เกดิความไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัและเจบ็ป่วยได้ง่ายขึน้ 
เช่น ไมส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

 

  2. ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัต้นเหตขุองโรค ไดแ้ก่ 

  2.1 สาเหตุจากภยัคุกคามทางกายภาพ หมายถงึ สิง่คุกคามตวัตน้เหตุทีท่ าใหเ้กดิ
โรคหรอืการเจบ็ป่วยจากความรอ้น ความเยน็ แสง เสยีง ความสัน่สะเทอืน รงัสฝีุ่ นความกดดนั
อากาศทีผ่ดิปกต ิและความไมเ่หมาะสมของผูป้ฏบิตังิาน รวมทัง้ประเภทของลกัษณะงานทีท่ า 

    2.2 สาเหตุทีม่าจากสิง่คุกคามทางเคม ีหมายถงึ สิง่คุกคามตวัต้นเหตุ ทีท่ าใหเ้กดิ
โรคและความเจบ็ป่วยจากการได้รบัสารพษิหรอืสารเคมต่ีาง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลติ การ
ท างานเขา้สู่ร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารละลาย ของแขง็ ก๊าซ หรอื ฝุ่ นละออง และไอ
ระเหยของสารเคม ีท าใหเ้กดิอาการเจบ็ป่วย  
   2.3 สาเหตุทีม่าจากสิง่คุกคามทางชวีภาพ หมายถงึ สิง่คุกคามหรอืตวัต้นเหตุที่
ท าใหเ้กดิโรค หรอืความเจบ็ป่วยจากการทีร่่างกายรบัเชื้อโรค จุลนิทรยีต่์างๆ ในกระบวนการ
ท างาน เช่น โรคทีเ่กดิจากการท างานกบัสตัว ์โรคปอดอกัเสบจากฝุ่ นฝ้าย โรคหลอดเลอืดขอด 
เพราะการยนืเป็นเวลานาน ๆ และโรคทีเ่กดิจากการใชง้านอวยัวะ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ซ ้าซากและนานเกนิไป ไดแ้ก่ การปวดหลงั ปวดไหล่ และปวดขา เป็นตน้  
  2.4 สาเหตุทีม่าจากสิง่คุกคามทางจติวทิยาสงัคม หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทางการ 
ท างานทีก่่อใหเ้กดิความเครยีด (Occupational stress) จากภาวะของจติใจทีถู่กบบีคัน้ เกดิการ
เปลี่ยนแปลงทางสรรีะของร่างกาย จากสภาวะแวดล้อมการท างานที่ไม่เหมาะสม การท างาน
ซ ้าซาก งานหนักเกินไป สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในที่ท างานความรบัผิดชอบสูง 
บทบาทที่ไม่ชัดเจน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานน้อย ซึ่งนับว่าสาเหตุที่จะน าไปสู่ภาวะ
ความเครยีดสะสม  
 3. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมทัว่ไป เป็นภาวะทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มทีร่อบตวัเรา
ที่อาจเกิดขึ้นโดยตรง และโดยอ้อมที่รบัมาในลกัษณะรู้ตวัและไม่รู้ตวัทัง้ภายในและภายนอก 
ไดแ้ก่  
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   3.1 นายจ้างขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภยัอยา่งจรงิจงั รวมทัง้นายจา้งไม่ต้องการเพิม่ค่าใชจ้่ายต่างๆ เกี่ยวกบัการลงทุนดา้นการ
ดแูลสุขภาพของผูป้ฏบิตังิาน มุง่หวงัแต่ผลประโยชน์ของตน  

  3.2 หวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ทีส่นใจเอาใจใส่ค านึงถงึความปลอดภยั ในการ
ท างานโดยมกีารช่วยเหลอื แนะน าตกัเตอืน ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีเ่หน็ความส าคญัของความ
ปลอดภยัอยา่งเครง่ครดักจ็ะช่วยลดการเจบ็ป่วย และโรคจากการประกอบอาชพี ลงไดม้าก  

  3.3 เศรษฐกจิทีม่กีารแขง่ขนักนัท าใหค้นงานตอ้งท างานล่วงเวลาเพิม่มากขึน้เพื่อให้
ไดเ้งนิมาก ขึน้ในการดแูลครอบครวั ขาดการดแูลบ ารงุรกัษารา่งกาย พกัผ่อนไม่เพยีงพอ ย่อมมี
โอกาสทีจ่ะเกดิความไมป่ลอดภยัไดส้งูยิง่ขึน้  

  3.4 สิง่แวดล้อมอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชพีได้ตามสภาวะการ 

ท างานต่าง ๆ ได้เช่นกนั ได้แก่ การรบัวฒันธรรมทางตะวนัตกเขา้มาท าให้ค่านิยมเปลี่ยนไป   
หนัไปนิยมการท างานทีม่ลีกัษณะทีม่คีวามทา้ทายสงูท าใหว้ถิชีวีติมุ่งการแข่งขนักนัสูง ท าใหเ้กดิ
ความไมส่มดุลกนัของชวีติ  
 

โรคท่ีเกิดจากการท างานท่ีมีผลต่อสขุภาพ 

โรคจากการท างาน หมายถึง โรคและการบาดเจ็บจากการท างาน โดยแบ่งสาเหตุ    
หรอืลกัษณะการเกดิโรค เป็น 2 ประเภท คอื (กาญจนา  นาถะพนิธุ, 2551, หน้า 162-170) 

1. โรคหรือความผิดปกติจากการท างาน (Occupational diseases) หมายถึง    
โรคหรอืความเจบ็ป่วยที่เกิดขึน้กบัผู้ปฏบิตัิงานโดยมีสาเหตุจากการสมัผสัสิง่คุกคามสุขภาพ   
ในการท างานของสถานทีป่ฏบิตังิาน ซึง่อาการเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้กบัผู้ปฏบิตังิานในขณะท างาน
หรอืหลงัจากท างานเป็นระยะเวลานาน และโรคบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นภายหลงัที่หยุดการ
ท างานหรอืลาออกจากงานนัน้ ๆ แล้ว ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสิง่คุกคามสุขภาพอนามยั 
ปรมิาณสารที่ได้รบั และโอกาสหรอืวธิกีารที่ได้รบั ตวัอย่าง โรคที่ส าคญั ๆ เช่น โรคพษิตะกัว่ 
(ซึ่งพบมาในคนงานที่ท างานในโรงงานกลุ่มอิเล็กทรอนิคส์) การท างานในสภาพที่มีฝุ่ นหิน    
และหายใจเอาฝุ่ นหนิทรายเขา้ไปในปอดเกดิโรคปอดจากโรคซลิโิคซสิ (Silicosis) โรคพษิสารท า
ละลายต่าง ๆ (Organic Solvent toxicity) อาการอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น หรอืข้อต่อ         
อนัเป็นผลการจากท างานที่ซ ้าซากดว้ยท่าทางที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเป็นเวลานานๆ เป็นต้น 
ซึง่สามารถพสิจูน์ไดใ้นเชงิสาเหตุและผลกระทบ 

2. โรคเน่ืองจากงานหรือ การบาดเจบ็จากการท างาน (Work-related diseases 

/Occupational injuries)  หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนท างาน              
หรอืผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากการท างานเป็นผลเนื่องมาจากการได้รบัอุบตัิเหตุ  
ขณะท างาน โดยมสีาเหตุมาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่มสี่วนท าใหเ้กดิโรค เช่น พนัธุกรรม พฤตกิรรม
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สุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงาน ท่าทางการท างาน ลักษณะหรือระบบของงานที่ไม่เหมาะสม        
เช่น  โรคปวดหลังจากการท างาน โรคความดันโลหิตสูง สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย         
เช่น ความบกพรอ่งของเครือ่งมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท างานไม่เหมาะสม การจดัเกบ็
บรเิวณสถานที่ท างาน สภาพการกระท าที่ไม่เหมาะสม เช่น การขาดความรู ้และทกัษะในการ
ปฏบิตังิาน พนกังานผูป้ฏบิตังิานไมส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เป็นตน้  

ดงันัน้ ปัญหาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน หรอืการเกดิโรคจากการ
ท างานถา้มปัีจจยัภายนอกมาท าใหเ้กดิโรค กถ็อืว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชพี เช่น โรคพษิ
ตะกัว่ โรคซลิโิคซสิ เป็นตน้ แต่ถา้มสีาเหตุจากปัจจยัส่วนตวัรว่มกบัสภาพและสิง่แวดลอ้มในการ
ท างานท าให้อาการของโรคมากขึ้น หรอืมคีวามผิดปกติที่ชดัเจนยิง่ขึ้น ก็ถือว่าเป็นกลุ่ มโรค
เนื่องจากการท างาน เช่น โรคปวดหลงั ซึ่งลกัษณะการท างานที่อยู่ในอรยิบถหรอืท่าทางที่ไม่
ถูกตอ้งมแีนวโน้มปวดหลงัได ้หรอืมงีานทีเ่ร่งด่วนต้องมกีารเคลื่อนยา้ยสิง่ของหนักๆ กย็ิง่ท าให้
ปวดหลงัหรอืก าเรบิมากขึน้ได ้   

โดยประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรื่อง ก าหนดชนิดของโรคซึง่เกดิขึน้
ตามลกัษณะหรอืสภาพของงาน หรอืเนื่องจากการท างาน ไดแ้ก่ 

2.1 โรคจากสารตะกัว่หรอืสารประกอบของตะกัว่ 

2.2 โรคจากแมงกานีสหรอืสารประกอบของแมงกานีส  

2.3 โรคจากสารหนูหรอืสารประกอบของสารหนู  

2.4 โรคจากเบอรลิเลีย่มหรอืสารประกอบของเบอรลิเลี่ยม  

2.5 โรคจากปรอทหรอืสารประกอบของปรอท  

2.6 โรคจากโครเมีย่มหรอืสารประกอบของโครเมีย่ม  

2.7 โรคจากนิเกิล้หรอืสารประกอบของนิเกิล้ 

  2.8 โรคจากสงักะสหีรอืสารประกอบของสงักะส ี 

2.9 โรคจากแคดเมยีมหรอืสารประกอบของแคดเมีย่ม  

2.10 โรคจากฟอสฟอรสัหรอืสารประกอบของฟอสฟอรสั  

2.11 โรคจากคารบ์อนไดซลัไฟด ์ 

2.12 โรคจากไฮโดรเจนซลัไฟด ์ 

2.13 โรคจากซลัเฟอรไ์ดอ๊อกไซดห์รอืกรดซลัฟูรคิ  

2.14 โรคจากไนโตรเจนอ๊อกไซดห์รอืกรดไนตรกิ  

2.15 โรคจากแอมโมเนีย  

2.16 โรคจากคลอรนีหรอืสารประกอบของคลอรนี  

2.17 โรคจากคารบ์อนมอนนอกไซด ์ 

2.18 โรคจากเบนซนิหรอืสารประกอบของเบนซนิ 

2.19 โรคจากฮาโลเจน ซึง่เป็นอนุพนัธุข์องไฮโดรเจนกลุ่มน ้ามนั  
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2.20 โรคจากสารก าจดัศตัรพูชื  

2.21 โรคจากสารเคมอีื่นหรอืสารประกอบของเคมอีื่น  

2.22 โรคจากเสยีง  
2.23 โรคจากความรอ้น  

2.24 โรคจากความเยน็  

2.25 โรคจากความสัน่สะเทอืน  

2.26 โรคจากความกดดนัอากาศ  

2.27 โรคจากรงัสไีมแ่ตกตวั  

2.28 โรคจากรงัสแีตกตวั 

2.29 โรคจากแรงหรอืแคดเมีย่มเหลก็ไฟฟ้าอื่นๆ  

2.30 โรคจากฝุ่ น 

2.31 โรคตดิเชือ้จากการท างาน  

2.32 โรคอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามลกัษณะหรอืสภาพของงานหรอืเนื่องจากการ
ท างาน  

 จะเห็นได้ว่า การประกอบอาชีพต่าง ๆ ของพนักงานในสถานประกอบการเป็นส่วน
ส าคญัที่ท าให้เกดิโรคต่าง ๆ อนัเนื่องจากการท างาน ซึ่งก่อให้เกดิโรคหลายโรค หากขาดการ
ป้องกนั ดแูลทีด่จีากผูบ้รหิารซึง่สามารถก าหนดเป็นนโยบายอย่างชดัเจนใหทุ้กคนได้ปฏบิตัติาม 
รวมทัง้มีกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในการเอาใจใส่ของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน            
ซึง่โรคต่าง ๆ ทีส่ามารถเกดิจากการท างาน สามารถแสดงใหเ้หน็ไดด้งัภาพที ่4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่4.1 โรคทีเ่กดิจากการท างานในสถานประกอบการ 

 ทีม่า: https://www.google.co.th, 2559.  
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การคุ้มครอง ดแูล และควบคมุให้เกิดสขุภาพอนามยัท่ีดีในการท างาน 

 ในสถานประกอบการนายจา้งจะต้องมกีารวาง ควบคุม ป้องกนั ดูแล เฝ้าระวงั ก ากบั 
ตรวจตดิตามเกีย่วกบัสุขภาพอนามยัในการท างานอนัจะก่อใหเ้กดิโรคภยัต่าง ๆ อนัทีจ่ะเกดิจาก
การท างานให้กบันายจ้าง ซึ่งการมสีุขภาพอนามยัที่ดขีองพนักงานหรอืลูกจ้างนัน้ไม่เพยีงแต่
นายจ้างจะปฏบิตัิตามกฎหมายเท่านัน้ จ าเป็นต้องตระหนักถึงมนุษยธรรมในการท างานของ
ลูกจา้งเพื่อให้ลูกจา้งได้รบัความปลอดภยัหรอืความไม่เป็นโรคภยัอนัเกิดจากการท างานด้วย 
โดยทัว่ไปนัน้ กฎหมายว่าด้วยเรื่องสุขภาพอนามยัของลูกจ้างในสถานประกอบการก็เป็นข้อ
ก าหนดให้นายจ้าง รวมทัง้ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันเพื่อให้เกิด
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนายจา้งกบัลกูจา้งดา้นพนกังานสมัพนัธด์ว้ย 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ก ากบั ดูแลการด าเนินการดา้นความปลอดภยั
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหน้ายจา้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัใหม้กีารประเมนิอนัตราย 

(2) ศกึษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลต่อลกูจา้ง 

(3) จดัท าแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม   
ในการท างานและจดัท าแผนการควบคุมดแูลลกูจา้งและสถานประกอบ กจิการ 

(4) ส่งผลการประเมนิอนัตราย การศกึษาผลกระทบ แผนการด าเนินงานและแผนการ
ควบคุมตาม (1) (2) และ (3) ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย 

ดงันัน้ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองและดูแลผู้ประกอบอาชพีในสถานประกอบการรฐับาล   
จงึไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างานจึงไดอ้อกประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรื่องหลกัเกณฑก์ารวนิิจฉัยและการประเมนิความสูญเสยี
สมรรถภาพของผู้ป่วยบาดเจบ็ หรอืไดร้บัอนัตรายดว้ยโรคจากการท างานเพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั ซึง่มใีจความส าคญั ดงันี้   

1. การวินิจฉัยโรคจากการท างาน สถานประกอบการจ าเป็นตอ้งมกีารใหค้วามร่วมมอื
และมีการด าเนินการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพของลูกจ้างในต า แหน่งงานต่าง ๆ      
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามยัของผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

  1.1 มหีลกัฐานการแพทยแ์สดงว่ามกีารเจบ็ป่วย ดงันี้ 
  1.1.1 เวชระเบยีน ซึง่เป็นประวตัขิองผูเ้จบ็ป่วยทีเ่ป็นรายละเอยีดตัง้แต่การ

เขา้รบัการรกัษา และมกีารไดร้บัการรกัษาดแูลอยา่งไร   
   1.1.2 ผลและรายงานการชนัสูตรต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัโรค เป็นการวนิิจฉัย

และลงความเหน็ของแพทยแ์ละทมีงานของแพทย ์



224 

 

   1.1.3 ใบรบัรองแพทย ์ทีแ่พทยผ์ูท้ าการรกัษาเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบตาม
อาการเป็นผูร้บัรอง 

   1.1.4 ความเหน็ของแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ การวนิิจฉัยจากการรกัษาของ
แพทยผ์ูท้ าการรกัษา 

  1.2 นอกจากหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้อาจใชห้ลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่ง ประกอบการ
วนิิจฉยัโรคไดด้งันี้  
   1.2.1 การวนิิจฉัยดว้ยการรกัษาทางการแพทยพ์สิูจน์สาเหตุของโรค เช่น 

โรคพิษสารตะกัว่ อาจจ าเป็นต้องท าการตรวจทดลองรักษาไปก่อน เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย
ปลอดภยัหากอาการดขีึน้ แสดงว่าน่าจะเป็นโรคพษิจากตะกัว่  

   1.2.2 อาการป่วยบางระยะสมัพนัธ์กบัการสมัผสัสิง่แวดล้อมที่มปัีจจยั 

คุกคามในพืน้ทีส่งสยั  

   1.2.3 อาการป่วยบางระยะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ึ้นเมื่อเว้นจาก 

สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นปัจจยัคุกคาม 

  1.2.4 มผีูป่้วยในกลุ่มผูส้มัผสัลกัษณะเดยีวกนัมากกว่าหนึ่งราย      
หรอืมรีายงานการสอบสวนการระบาดวทิยาสนับสนุน ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา/รายงานในคน    
และสตัวก่์อนหน้านี้  
  1.3 หลกัเกณฑก์ารวนิิจฉัยโรคให้อ้างอิงเอกสารทางการของ WHO,ILO และ
หลกัเกณฑส์ากลขององคก์รต่างประเทศทีเ่ป็นทีย่อมรบัตามล าดบั และเอกสารจะต้องเป็น ฉบบั
ปัจจบุนัหรอืเอกสารเล่มทีจ่ะออกใหม ่ 

  1.4 การประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิการ สูญเสยี
สมรรถภาพ “คู่มอืก าหนดแนวทางการประเมนิการสูญเสยีสมรรถภาพทางกายและจติ ” ของ
คณะกรรมการทีป่รกึษาพนกังานเงนิทดแทน กรมแรงงาน พ.ศ. 2525 หรอืจนกว่า จะมฉีบบัใหม่
หรอืเกณฑจ์ากต่างประเทศ ประกาศฉบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา-

นุเบกษา เป็นตน้ไปประกาศ ณ วนัที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 

2. แพทย์และพยาบาลในสถานประกอบการ เนื่องจากปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมาย 

ก าหนดคุณสมบัติ และหน้าที่ของแพทย์หรือพยาบาลที่มาท างานในสถานประกอบการ          
จะมกีเ็ป็นเพยีงรา่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัใหม้แีพทยแ์ละพยาบาลมาประจ าสถานประกอบการ    

ซึ่งจะประกาศใช้ในระยะเวลาอนัใกล้นี้ ซึ่งมคีวามส าคญัดงันี้ หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัพยาบาล   
ประจ าสถานประกอบการ 

 2.1 ใหน้ายจา้งจดัใหม้พียาบาลประจ าสถานประกอบกจิการ ดงันี้  
   2.1.1 กรณีมลีูกจา้งตัง้แต่สองรอ้ยคนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 999 คน ต้องจดัให้ม ี

พยาบาลไวป้ระจ าอยา่งน้อยหน่ึงคนตลอดเวลาท างานปกต ิไม่น้อยกว่าวนัละ 8 ชัว่โมง และหาก
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มลีูกจา้งเพิม่ขึน้จากวรรคแรกใหม้พียาบาลเพิม่ 1 คน ต่อการเพิม่ขึน้ของจ านวน ลูกจา้งทุก ๆ 
1,000 คน  

   2.1.2 กรณีมลีูกจา้งตัง้แต่ 1,000 คนขึน้ไป ต้องจดัใหม้พียาบาลไวป้ระจ าอย่าง
น้อยสองคน โดยเวลาท างานปกตขิองแต่ละคนไมน้่อยกว่าวนัละ 8 ชัว่โมง  

  2.2 พยาบาลประจ าสถานประกอบการตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งหนึ่งอยา่งใด ต่อไปนี้ 
   2.2.1 ส าเรจ็การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรสีาขาพยาบาล อาชวีอนามยั
หรอืเทยีบเท่า  

   2.2.2 เป็นพยาบาลทีผ่่านการอบรมด้านอาชวีอนามยัไม่ต ่ากว่า 60 ชัว่โมง ตาม
หลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดกี าหนด  

   2.2.3 พยาบาลทีป่ฏบิตังิานในหน้าที่เกี่ยวกบัอาชวีอนามยัมาแลว้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีก่อนวนัทีป่ระกาศนี้ใชบ้งัคบั และผ่านการทดสอบตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิด ีก าหนด  

   2.2.4 พยาบาลที่ส าเรจ็การศกึษาการพยาบาล หรอืการพยาบาลผดุงครรภ์
หลกัสูตร 2 ปี ทีป่ฏบิตังิานในหน้าทีเ่กี่ยวกบัอาชวีอนามยัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวนัที่
ประกาศนี้ใชบ้งัคบัและผ่านการทดสอบตามหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดกี าหนด 

  2.3 ใหพ้ยาบาลประจ าสถานประกอบกจิการมหีน้าทีต่่อไปนี้  
  2.3.1 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละโครงสรา้งการด าเนินงานการพยาบาลในสถาน
ประกอบการ  

  2.3.2 ก าหนดแผนงานพรอ้มทัง้งบประมาณต่อฝ่ายบรหิารสถานประกอบการ  

  2.3.3 จดัหน่วยพยาบาลอาชีวอนามยัให้เป็นระเบียบและสะดวกในการ 

ใหบ้รกิารและปฏบิตักิารของพยาบาล  

  2.3.4 ให้บรกิารพยาบาลอาชวีอนมยัที่ครอบคลุมการส่งเสรมิสุขภาพ การ
ป้องกนัโรคและป้องกนัอนัตรายจากการท างาน การรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู สมรรถภาพ
ของผูป้ฏบิตังิาน  

  2.3.5 เก็บขอ้มลูการตรวจสุขภาพ การรกัษา การฟ้ืนฟู หรอืขอ้มลู สุขภาพ
อื่นๆ เท่าทีจ่ าเป็นเพื่อการรกัษาหรอืเฝ้าระวงัสุขภาพอนามยัของลกูจา้ง 

   2.3.6 ปฏบิตังิานร่วมกบัแพทยป์ระจ าสถานประกอบกจิการในการดูแล ดา้น
สุขภาพอนามยัของลกูจา้ง  

 2.3.7 ใหค้ าปรกึษา แนะน าอบรมเกีย่วกบัดา้นสุขภาพอนามยั  

  2.3.8 ปฏิบตัิหน้าที่เกี่ยวกบัสุขภาพอนามยัอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัแพทยป์ระจ าสถานประกอบการ  

  2.4 ใหน้ายจา้งจดัใหม้แีพทยป์ระจ าสถานประกอบกจิการดงันี้ 
  2.4.1 กรณีมลีูกจา้งตัง้แต่ 200 คน แต่น้อยกว่า 500 คน ต้องจดัใหม้ ี แพทย์
ประจ าไมน้่อยกว่า 8 ชัว่โมงต่อเดอืน  
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  2.4.2 กรณมีลีกูจา้งตัง้แต่ 500 คน แต่น้อยกว่า 1,000 คน ต้องจดัใหม้ ีแพทย์
ประจ าไมน้่อยกว่า 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 

  2.4.3 กรณีมลีูกจา้งตัง้แต่ 1,000 คนขึน้ไป ต้องจดัใหม้แีพทยป์ระจ าไม่น้อย
กว่า 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 

  2.5 แพทยป์ระจ าสถานประกอบกจิการตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างหนึ่งอยา่งใด ดงันี้ 
  2.5.1 ปฏบิตังิานร่วมกบันายจา้งและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในการวางแผนบรหิาร
จดัการดา้นสุขภาพอนามยัของลกูจา้ง  

  2.5.2 ตรวจสอบหาสาเหตุการเจบ็ป่วยหรอืโรคจากการท างาน และรายงาน
ผลรวมทัง้ขอ้เสนอแนะต่อนายจา้ง เพื่อการแกไ้ขป้องกนัโดยไมช่กัชา้ 

  2.5.3 ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสุขภาพเพื่อการรกัษาหรอื เฝ้าระวงั 

    2.5.4 ใหค้ าปรกึษา แนะน า อบรมลกูจา้งเกีย่วกบัดา้นสุขภาพอนามยั  

    2.5.5 ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัสุขภาพอนามยัอื่นตามทีน่ายจา้งมอบหมาย  

 3. กฎหมายเก่ียวกบัการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภยัและก าหนดนโยบาย อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มในการท างานไดก้ าหนดไวด้งันี้  
  3.1 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัจากค าจ ากดัความของค าว่า “ความ
ปลอดภยัในการท างาน” หมายความว่า สภาพการท างานซึง่ปราศจากอนัตรายอนัจะท าใหเ้กดิ 

อุบตัเิหตุ การประสบอนัตราย การบาดเจบ็ เจบ็ป่วย หรอืความเดอืดรอ้นร าคาญ เนื่องจากการ 

ท างาน หรอืเกี่ยวกบัการท างาน ส่วน “เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน” หมายความ ว่า 
ลกูจา้งผูซ้ึง่นายจา้งแต่งตัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามประกาศนี้ มหีน้าทีด่งันี้ 
   3.1.1 ดแูลใหม้กีารปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างานของลกูจา้ง  

   3.1.2 ใหค้ าปรกึษาแนะน าเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างานแก่ นายจา้ง
และลกูจา้ง  

   3.1.3 ควบคุมและดูแลการใช้อุปกรณ์ความปลอดภยัให้ถูกวธิแีละให้อยู่ใน
สภาพทีใ่ชง้านได ้

 3.1.4 ตรวจสภาพการท างานและการปฏบิตัิงานของลูกจ้างแล้วรายงาน 

นายจา้งใหป้รบัปรงุแกไ้ขเพื่อความปลอดภยัในการท างาน  

 3.1.5 บนัทกึ จดัท ารายงาน และสอบสวนเกี่ยวกับอุบตัิเหตุ และโรคซึ่ง 

เกดิขึน้เกีย่วเนื่องกบัการท างาน 

 3.1.6 ส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้กีจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน  

4. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม                    
 เรือ่งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานใน

โรงงานอุตสาหกรรมมเีจตนารมณ์ของกฎหมายดงันี้  
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 4.1 เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้มกีารด าเนินงานความปลอดภยัในระบบทวภิาคี ขึน้ใน
สถานประกอบกจิการซึง่จะช่วยใหเ้กดิความรว่มมอือนัดรีะหว่างนายจา้งและลกูจา้ง  

 4.2 เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภยัและการแก้ปัญหาอุบตัิเหตุและโรค 

เนื่องจากการท างานเป็นทีย่อมรบั และถอืปฏบิตัริว่มกนัระหว่างผูบ้รหิาร และฝ่ายปฏบิตักิาร  
 4.3 เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ประจ า
สถานประกอบกจกิารในการดูแลความปลอดภยัของลูกจา้งตลอดจนป้องกนัความสูญเสยีใหก้บั
นายจา้ง  

 4.4 เพื่อให้การประกอบกิจการ และการปฏบิตัิงานของลูกจ้างมคีวามปลอดภยั 

ปราศจากอุบตัิเหตุ และโรคอนัเนื่องจากการท างาน โดยนายจ้างที่ประกอบกิจการที่มลีูกจ้าง
ตัง้แต่ 50 คนขึ้นไป จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และต้องปฏบิตัติามกฎหมายนี้ และส าหรบัสถานประกอบ กจิการ
ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 1- 49 คน จะต้องมผีูแ้ทนลูกจา้งอย่างน้อย 1 คน เพื่อท าหน้าทีก่บันายจา้งใน
การดแูลความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้งและเมื่อใดกต็ามทีน่ายจา้งมลีูกจา้งเพิม่ขึน้ครบ 
50 คน นายจา้งตอ้งจดัใหม้คีณะกรรมการฯ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีม่ลีูกจา้งครบ 50 คน โดย
มอีงคป์ระกอบดงันี้  
   4.4.1 สถานประกอบกจิการทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 100 คน 
ใหม้กีรรมการไมน้่อยกว่า 5 คน โดยมาจากตวัแทนจากนายจา้ง 1 คน ผูแ้ทนระดบั บงัคบับญัชา 
2 คน และผูแ้ทนระดบัปฏบิตักิาร 2 คน 

  4.4.2 สถานประกอบการทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 500 คน ใหม้ี
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน โดยมาจากตวัแทนจากนายจา้ง ผู้แทนระดบับงัคบับญัชา 2 คน 
ผูแ้ทนระดบัปฏบิตักิาร 3 คน และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานเป็น กรรมการและ
เลขานุการ 
 

อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 การประกอบอาชพีในสถานประกอบการจะต้องเผชญิกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานที่
เป็นปัจจยัทีอ่าจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุในการท างานโดยเฉพาะอย่างยิง่สภาพแวดลอ้มการท างานที่
มเีครื่องมอื อุปกรณ์ เครื่องจกัรทีเ่ป็นกระบวนการผลติในอุตสาหกรรมหนักและเบา ดงันัน้ การ
เกดิอนัตรายในการท างานกบัสภาพแวดลอ้มทีม่เีครื่องจกัรที่มกี าลงัการผลติสูงก็ยอ้มต้องมกีาร
ป้องกนัอนัตรายอนัทีจ่ะเกดิขึน้ เนื่องจากอุบตัเิหตุนัน้สามารถเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลาไม่ว่าเกดิจาก
ปัจจยัสาเหตุพืน้ฐานหรอืเกดิจากสภาพแวดลอ้มการท างานกต็าม จงึสามารถจ าแนกถงึอนัตราย
ทีจ่ะเกดิขึน้ไดจ้ากการประกอบอาชพีไดด้งันี้ 
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1. อนัตรายจากส่ิงแวดล้อมในการประกอบอาชีพ (Occupational environmental 

hazard)  
 โดยส่วนใหญ่ในการประกอบอาชพีของมนุษยท์ีเ่ป็นวยัท างานมกีารเฉลีย่จากองคก์าร

แรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการท างานมนุษย์จะใช้เวลาในการท างานใ นสถานที่ท างาน     
ไม่น้อยกว่า 8 ชัว่โมงต่อวนั ไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนภาคราชการ รฐัวสิาหกจิ และธุรกจิเอกชน 
อุตสาหกรรมการผลติ และบรกิาร โดยใช้เวลาประมาณ 1 ใน 3 ของแต่ละวนั งานในทีป่ระกอบ
อาชีพในแต่ละประเภทจะต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในการท างานที่แตกต่างกันออกไป          
ตามประเภท ชนิดของงาน รวมทัง้การบรหิารจดัการภายในโรงงาน ซึง่มผีลต่อสุขภาพอนามยั
และความปลอดภยัของผู้ปฏบิตังิาน อนัตรายจากสิง่แวดลอ้มในการท างานสามารถแบ่งออกได ้
ดงันี้   

 

 1.2 อนัตรายทางด้านกายภาพ (Physical hazard)  
      เป็นสภาพแวดล้อมที่ส าคัญที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบอาชีพตลอด

ระยะเวลา ในแต่ละวนั ในการท างานที่มกีารใช้เครื่องจกัร เครื่องมอือุปกรณ์ หรอืสภาพการ 

ท างานที่เสียงดงัเกินไป มคีวามสัน่สะเทือน มคีวามร้อน ความเย็นสูง หรอืมคีวามกดดนัที่
ผดิปกติ หรอืแม้กระทัง่รงัสต่ีางๆ เมื่อร่างกายได้รบัและสะสมเป็นระยะเวลาหนึ่ง จงึจะแสดง
อาการของความเจบ็ป่วย ความสูญเสยี หรอืความพกิารอย่างถาวรของอวยัวะต่าง ๆ ของ
รา่งกายได ้ซึง่สามารถแบ่งสิง่แวดลอ้มทางกายภาพออกเป็น  

  1.1.1 เสียงรบกวน (Noise) ที่เกิดจากการท างานในสถานประกอบการ    

โรงงานอุตสาหกรรม เครือ่งจกัรทีม่เีสยีงดงั เช่น เสยีงฟันเฟืองกระทบกนั เสยีงจากเครื่องบดหนิ 
แร่ บดโลหะ เสียงจากเครื่องยนต์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องตีเหล็ก เครื่องทุบอัด   
เสียงจากการท างานของเครื่องจกัรที่มีสายพานหมุนด้วยความเร็วสูงที่ท างานตลอดเวลา      
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอนัตราย เจ็บป่วยของหูและร่างกายได้ ได้แก่ ท าให้ประสิทธภิาพการ
ท างานลดลงเนื่องจากเสยีงรบกวนท าให้เกิดอุบตัิเหตุจากการท างานเนื่องจากสื่อความหมาย                
หรอืความผดิพลาดในการสัง่งาน ท าให้ไม่มสีมาธใินการท างาน สร้างความร าคาญท าให้เกิด
ความเบื่อหน่ายในการท างานส่งผลต่อสุขภาพจติ สุขภาพกาย และผลเสียต่อที่ส าคญัที่สุด     
คอื ท าใหส้มรรถภาพทางการไดย้นิลดลง หอูือ้ หตูงึ จนกระทัง่สูญเสยีการไดย้นิ หรอืหูหนวกซึง่
อนัตรายกบัเสยีง  

การก าหนดมาตรฐานความดงัของเสยีง ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเรื่องสภาวะ
แวดลอ้มในการท างาน ไดม้ปีระกาศก าหนดใหม้รีะดบัความดงัของเสยีงไม่เกนิ 90 เดซเิบล (เอ) 
ส าหรบัลูกจา้งที่ ท างานไม่เกนิวนัละ 8 ชัว่โมง และระดบัความดงัของเสยีงไม่เกนิ 80 เดซเิบล 
(เอ) ส าหรบั ลูกจา้งที่ท างานเกนิกว่าวนัละ 8 ชัว่โมง และตามมาตรฐานสากลก าหนดให้ม ี   
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ระดบัความดงั ของเสยีงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ส าหรบัผู้ที่ท างานวนัละ 8 ชัว่โมง             
และระดบัความดงัไม่เกนิ 90 เดซเิบล (เอ) ส าหรบัผู้ทีท่ างานวนัละ 4 ชัว่โมง ส่วน OSHA                          
หรือองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนะการก าหนด
ระยะเวลาในการสมัผสัเสยีงของคนท างานทีม่คีวามดงัของเสยีงแตกต่างกนัตามตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 การก าหนดมาตรฐานความดงัของเสยีง  
ความดงั (เดซเิบล เอ)  90 91 92 93 94 95 96 97 98 

ระยะเวลาสมัผสั (ชัว่โมง) 8 7 6 5 4.5 4 3.5 3 2.5 

 

ความดงั (เดซเิบล เอ)  99 100 101 102 103 104 105   

ระยะเวลาสมัผสั (ชัว่โมง) 2.25 2 1.75 1.75 1.25 1.05 1   

 

ความดงั (เดซเิบล เอ)  106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

ระยะเวลาสมัผสั (ชัว่โมง) 52 45 37 33 30 25 22 18 16 15 

ทีม่า : วทิยา อยูสุ่ข, 2549, หน้า 59 

 

วิธีป้องกนัอนัตรายจากเสียง 

 ในสถานประกอบการที่มกีารท างานที่ท าให้เกดิเสยีงดงัรบกวนนัน้ควร จะต้องมกีาร
วเิคราะห์ความเสี่ยง และหาวธิกีารจดัการป้องกนัเพื่อมใิห้เกดิเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดล้อม  
ในการท างานของทุกคน ดงันี้  

1. ตรวจวเิคราะหห์าค่าระดบัความดงัของเสยีงภายในสถานประกอบการว่าอยู่ในเกณฑ์ 
ปกตหิรอืควรจะตอ้งด าเนินการควบคุมป้องกนั 

2. มมีาตรการก าหนดเพื่อควบคุมมใิหเ้กดิการสญูเสยีการไดย้นิของผูป้ฏบิตังิาน 

3. หาวธิกีารลดระดบัเสยีงดงัจากแหล่งก าเนิดของเสยีงและพยายาม ควบคุมเพื่อมใิห้
เป็นอนัตรายกบัผูป้ฏบิตังิาน  

4. ก าหนดระยะเวลาการท างานทีต่อ้งสมัผสักบัเสยีง  

5. ควรมกีารตรวจวดัระดบัการไดย้นิของคนงานทีส่มัผสักบัเสยีงดงั  

6. ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

7. การตรวจเชค็เครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวดัค่าระดบัความดงั ใหอ้ยู่ในสภาพดี
พรอ้มใชง้านเสมอ  

8. การบนัทกึรายงานหรอืสถติต่ิางๆ เพื่อเป็นขอ้มลูในการวเิคราะห์ 
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วิธีการควบคมุเสียงรบกวน (Noise Control)  

1. แยกคนงานออกจากบรเิวณต้นก าเนิดเสยีงใหม้ากทีสุ่ดหรอืก าหนด ระยะเวลาไม่ให้
คนงานเขา้ไปท างานในบรเิวณทีม่ตี้นก าเนิดของเสยีงรบกวนนานเกนิไป  

2. ตดิตัง้เครื่องจกัรบนแผ่นวสัดุทีแ่ขง็แรงและมคีวามยดืหยุ่นเพื่อลดแรงสัน่  สะเทอืน
ของเครือ่งจกัรและท าใหไ้มเ่กดิเสยีงดงัจากแรงสัน่สะเทอืน  

3. ใชว้สัดุทีช่่วยดดูซบัเสยีงและไมท่ าใหเ้กดิเสยีงสะทอ้น  

4. ควรมกีารดูแลซ่อมแซมเครื่องจกัรใหม้สีภาพดพีรอ้มใชง้านและไม่ก่อใหเ้กดิเสยีงดงั 
หรอืหาเครือ่งจกัรใหมท่ีไ่มม่เีสยีงดงัมากเขา้มาทดแทนเครือ่งจกัรที่ ช ารดุและเสยีงดงั  

5. พฒันากระบวนการผลติ หรอืวธิกีารท างานโดยไมก่่อใหเ้กดิเสยีงดงั 

6. ลดเวลาในการท างานที่ต้องสมัผสัเสยีงดงัรบกวนให้กบัคนงาน เช่น ความดงั 95    
เดซเิบล ต้องท างานไม่เกินวนัละ 4 ชัว่โมง หรอืถ้า 100 เดซเิบล ต้องท างานไม่เกินวนัละ 2 
ชัว่โมง และถา้หากระดบัเสยีงเกนิกว่า 115 เดซเิบล ไมค่วรมใีครเขา้ไปท างานทัง้สิน้ 

7. ใชอุ้ปกรณ์เครื่องป้องกนัส่วนบุคคล ซึง่จะต้องศกึษาและใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
ของเสยีงกบังาน 

  1.1.2 การสัน่สะเทือน (Vibration) ในการท างานทีม่กีระบวนการใชเ้ครื่องจกัร
อุปกรณ์ที่ก่อให้เกดิ แรงสัน่สะเทอืน ไม่ว่าจะเป็นงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การก่อสรา้ง 
การขนส่ง เช่น เครื่องเจาะถนน เครื่องตดั เครื่องอดั เครื่องเจาะคอนกรตี รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
ฯลฯ ซึง่อาจท าใหเ้กดิการสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้กบัร่างกาย ทัง้ร่างกายหรอืเป็นเฉพาะจุดทีส่มัผสั 

กบัเครือ่งมอืกไ็ด ้ขึน้อยู่กบัลกัษณะการใชง้านเฉพาะอย่างของเครื่องมอือุปกรณ์นัน้ ผลของการ
สัน่สะเทอืนจะท าใหโ้มเลกุลภายในเซลลข์องร่างกายเกดิการเคลื่อนไหวสัน่รวั ท าใหร้่างกายเกดิ
ความเมื่อยล้า เกดิการระคายเคอืงต่อเนื้อเยื่อ ตาพล่ามวั ประสทิธภิาพ  ของการทรงตวัของ
ร่างกายและการท างานลดลง อวยัวะภายในท าหน้าที่ผดิปกติได้ เช่น เกิดอาการเจบ็ปวด 
บรเิวณกระเพาะหรอืไต ไขสนัหลงัอกัเสบ เนื้อเยื่ออ่อนของขอ้มอืถูก  ท าลาย กล้ามเนื้อมอื
อกัเสบ ปลายประสาทบรเิวณมอืเสยีไป เสน้เลอืดตบีท าใหเ้ลอืดไป เลีย้งอวยัวะส่วนนัน้ไม่พอ 
และอาจท าใหน้ิ้วมอืเกดิอาการตายได ้เรยีกโรคนี้ว่า เรยโ์นด์ (Raynoud’s Syndrome) จะอยู่ที่
คลื่นความถีท่ี ่40 ถงึ 300 เฮริตซ ์วธิกีารป้องกนัอนัตราย จากแรงสัน่สะเทอืน การท างานทีต่้อง
เกี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดล้อมที่มแีรงสัน่สะเทอืนทัง้มาก หรอืน้อยก็ตาม ควรเลอืกใช้เครื่องมอื
อุปกรณ์ที่มคีวามสมบูรณ์และลดแรงสัน่สะเทอืนใน การท างาน ใส่เครื่องมอือุปกรณ์ส าหรบั
ป้องกนั เช่น ถึงมอืส าหรบัลดแรงสัน่สะเทอืน ใช้อย่างถูกวธิ ีลดเวลาการท างานให้น้อยลง       
มกีารฝึกหดัอบรมการใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์มา เป็นอย่างด ีและควรมกีารตรวจสุขภาพร่างกาย
ก่อนการท างาน  
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 1.1.3 แสงสว่าง (Lighting) แสงสว่างเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่   
ต่อการมองเหน็ใน การท างาน และจะท าใหก้ารท างานนัน้มคีวามสะดวกปลอดภยั หรอืก่อใหเ้กดิ
อนัตราย ขึน้กบัคนงานได ้ถา้หากแสงสว่างไมม่คีวามเหมาะสมพอดกีบัสภาพความต้องการของ 

การท างาน เช่น สว่างจ้าเกินไป หรือแสงสว่างน้อยเกินไป ความเข้มของแสงสว่างนัน้ม ี     
หน่วยวดัเป็นลกัซ ์(Lux) ซึง่ใช้เครื่องวดัแสงที่เรยีกว่า ลกัซม์เิตอร ์หรอื โฟโตเมตรกิ มเิตอร ์  
ซึง่โดยทัว่ไปแลว้แหล่งก าเนิดของแสงสว่างมาจาก 2 แหล่งใหญ่ คอื 

   (1) แสงสว่างที่ได้จากธรรมชาติ คือ แสงสว่างจากธรรมชาติจาก 

แสงอาทติยเ์ป็นส่วนใหญ่  
   (2)  แสงสว่างจากการประดิษฐ์ขึ้น คือ แสงสว่างที่ได้จากไฟฟ้า       

ซึง่การเลอืกใชต้อ้งเลอืกใชใ้หถู้กตอ้งเหมาะสมตามลกัษณะของงาน และการตดิตัง้ต่อใหถู้กต้อง 

มากทีสุ่ดจากช่างผูช้ านาญการ เนื่องจากถา้มกีารผดิพลาดในเรื่องเกี่ยวกบัแสงสว่าง เกดิขึน้แลว้ 
จะมผีลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและการมองเหน็ ในกรณีทีม่แีสงสว่างน้อย เกนิไปกจ็ะท าให ้ 
ผูท้ีท่ างานตอ้งเพ่งมากขึน้ มา่นตาถูกบงัคบัใหเ้ปิดกวา้ง เกดิอาการ เมือ่ยลา้ของกลา้มเนื้อตา  
ท าใหป้วดตา มนึศรีษะหรอืปวดศรีษะ อาจก่อใหเ้กดิการท างาน ที่ผดิพลาด เกดิเป็นอุบตัเิหตุ  
ในการท างานได้ บางรายอาจมผีลกระทบต่อภาวะจติใจ ขวญั ก าลงัใจในการท างานลดลง    
ส่วนการท างานในสถานที่ที่แสงสว่างมากเกินไปหรอืเกิน ความต้องการของผู้ใช้ จะท าให้
เมื่อยลา้ของสายตา ปวดตา หรอืเกดิอาการอกัเสบของเยื่อบุตา กระจกตา และการอกัเสบของ
เนื้อเยื่อส่วนรบัภาพของตา ซึง่อาจท าใหส้ายตา เสื่อมสภาพหรอืตาบอดได้ หลกัและวธิกีารจดั
แสงสว่างอยา่งถูกตอ้ง  

 1. ควรจดัแสงสว่างโดยทัว่ไปในพื้นที่การท างานอย่างทัว่ถงึทัง้บรเิวณ (General 

Lighting) มคีวามเขม้ของแสงสม ่าเสมอกนัทัง้หมด  

 2. ควรจดัแสงสว่างเฉพาะทีโ่ดยทัว่ไป (Localized General Lighting) เป็นการ
จดัการตดิตัง้แสงสว่าง และแสงสะทอ้นเกดิขึน้ 

 3. การใหแ้สงสว่างเพิม่ขึน้เฉพาะจุด (Local Lighting) เป็นการเพิม่ความสว่างของ
แสงเฉพาะบรเิวณทีจ่ดุใดจดุหนึ่งทีจ่ าเป็นส าหรบังาน  

 4. การเสรมิแสงสว่าง (Supplementary Lighting) คอืการเพิม่หรอืตดิตัง้ แสงสว่าง
เสรมิตามความจ าเป็นของส่วนงานอยา่งเหมาะสมกบับรเิวณพืน้ที่ 

 1.1.4 ความกดดนับรรยากาศท่ีผิดปกติ (Abnormal Pressure) คอื ความกดดนั
บรรยากาศที่ผิดปกติในขณะที่อยู่สูงหรอืต ่ากว่าระดบัน ้าทะเลปกติที่ 760 มลิลเิมตรปรอท     
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้  

  (1) ความกดดนัทีต่ ่ากว่าปกต ิของผู้ทีต่้องขึน้ไปในทีสู่งมาก เช่น พนักงาน 

ท างานบนเครื่องบนิ ผู้ทีเ่ดนิทางโดยทางเครื่องบนิ จะท าใหฟ้องก๊าซไนโตรเจนเกดิ  ใน กระแส
โลหติและขยายตวัในเนื้อเยื่อของเหลวในร่างกาย ท าใหข้าดออกซเิจนเกดิอาการ เมื่อยลา้ ง่วง 
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ปวดศรีษะ อาเจยีน และถา้หากฟองก๊าซน้ีไปอยูต่รงกลา้มเนื้อและขอ้ต่อจะท าใหเ้กดิตะครวิ การ
ท างานของกลา้มเนื้อท างานไม่ประสานกนั และอาจเกดิอมัพาตขึน้ ไดเ้นื่องจากฟองก๊าซไปอุด
ตนัเสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้งบรเิวณสมอง  

  (2) ความกดดันที่สูงกว่าปกติ คือ การท างานภายใต้สภาพแวดล้อมที ่
ผดิปกต ิสูงกว่าความกดดนัของระดบัน ้าทะเล ไดแ้ก่ คนทีต่้องท างานในอุโมงคใ์ต้ดนิ ท างานใต้
น ้าใต้ทะเลลกึ ซึง่จะเกดิความกดทีแ่ตกต่างกนัระหว่างภายนอกกบัภายใน ร่างกาย เกดิแรงบบี
อดัมาก ท าใหป้วดห ูหรอืท าใหแ้กว้หฉูีกขาดได ้และถ้าลงไปลกึมากๆ ความกดดนัยิง่สูงมากขึน้ 
แรงบบีอดัก็จะสูงขึ้น ท าให้เกิดอาการปวดมากขึ้น และแรงบบี อดัมากขึ้นท าให้โลหติหรอื
ของเหลวถูกดนัเขา้ไปสู่ทางเดนิหายใจและถุงลมเป็นอนัตราย ต่อชวีติ นอกจากนัน้ยงัอาจเกดิ
อาการง่วง มนึงง เนื่องจากก๊าซไนโตรเจนไปละลายไขมนั และฟองโนโตรเจน ยงัอาจท าใหเ้กดิ
อาการปวดตามขอ้ กล้ามเนื้อ หรอืเกดิการอุดตนัเสน้ เลอืดของไขสนัหลงัท าใหเ้กดิอมัพาตได้ 
การป้องกนัอนัตรายจากความกดดนับรรยากาศที่ผดิปกตโิดยการสรา้งความรู ้ความเข้าใจถึง
อนัตรายทีจ่ะเกดิจากการท างานและการฝึกอบรม วธิกีารปฏบิตัทิี่ ถูกต้อง การใชอุ้ปกรณ์เสรมิ
ในการท างานอย่างปลอดภยั รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้มใน การให้ความช่วยเหลอืไดอ้ย่าง
ทนัท่วงทหีากเกดิเหตุการณ์ไมป่ลอดภยัเกดิขึน้  

 1.1.5 ความร้อน (Heat)เป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้จากธรรมชาติของ         
การท างาน เช่น การท างานกลางแจง้ที่มแีดดรอ้นจดั และการท างานในอุตสาหกรรมการผลติที่
ต้องใช้ความร้อน เช่น อุตสาหกรรมหลอมโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา     

อุตสาหกรรมแก้ว ความรอ้นสูงจากสภาพแวดล้อมในการท างาน ท าใหอ้ตัราการเต้นของหวัใจ
เพิ่มขึ้น และมีการขับเหงื่อ (Sweating) ของร่างกายเพื่อเป็นการรักษาระดับพลังงาน          
และเป็นการถ่ายเทความรอ้นของรา่งกาย ซึง่ในคนปกตขิณะพกัร่างกายจะขบัเหงื่อ และเกลอืแร่
ประมาณ 1 ลติรต่อวนั ส าหรบัการท างานในสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามรอ้นสูง หรอื ท างานหนัก 
ร่างกายจะขบัเหงื่อและเกลอืแร่ประมาณ 4 ลติรต่อ 1 ชัว่โมง หากร่างกายไม่ สามารถขจดั  
ความรอ้นออกจากร่างกายได้ทนั จะส่งผลท าให้เกดิอนัตรายต่อร่างกายได้ เช่น เป็นตะครวิ 
เนื่องจากความรอ้น (Heat Cramp) เป็นลมปัจจบุนัเป็นลมหมดสต ิ(Heat Stroke)  

อาการอ่อนเพลยีเนื่องจากความรอ้น (Heat Exhaustion) และโรคจติ ประสาทเนื่องจาก     
ความร้อน (Heat Neurosis) ความร้อนส่งผลกระทบต่อจติใจ ท าให้เกิด ความเมื่อยล้า       
แสดงความเฉยเมย ประสทิธภิาพการท างานลดลง เบื่ออาหาร  

 วิธีการควบคมุความร้อน (Heat Control) เพื่อป้องกนัอนัตราย อาจจะเกดิขึน้กบั
ผูป้ฏบิตังิานสามารถปฏบิตัไิดด้งันี้  
 (1) การลดอุณหภูม ิโดยการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ การเพิม่ช่องทาง ระบายอากาศ 
การแยกแหล่งความรอ้นออจากบรเิวณท างาน  
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 (2) การใชแ้ผ่นป้องกนัความรอ้น เพื่อช่วยลดความรอ้นทีแ่ผ่รงัสคีวามรอ้นออกมาซึง่มี
ทัง้แบบทีเ่ป็นฉากจากวสัดุผวิเรยีบ เพื่อสะทอ้นกลบัของความรอ้น และ แบบดูดซบัความรอ้นไว้
เพื่อไมใ่หแ้ผ่กระจายไปอกีดา้นหน่ึง ไดแ้ก่ พวกยบิซัม่ ยางมะตอย  

 (3) การแลกเปลีย่นความรอ้นโดยการใชน้ ้าเป็นตวัผ่านแผ่นป้องกกนัความ รอ้น ท าให้
ความรอ้นลดลงโดยน ้าผ่าน  

 (4) การใชแ้ผ่นฉนวนกนัความรอ้น เพื่อดูดซบัความรอ้นไว ้เช่น แผ่นยบิซัม่ แผ่นแอส
เบสตอส เป็นตน้  

 (5) ใชแ้ผ่นกระจกสะทอ้นหรอื ดดูซบัความรอ้นเป็นฉากป้องกนั 

 (6) การใชอุ้ปกรณ์เครื่องป้องกนัความรอ้นส่วนบุคคล ส าหรบัการท างานทีม่คีวามรอ้น
สงู เช่น ชุดป้องกนัความรอ้นซึง่มกีารออกแบบเป็นพเิศษใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน  

 (7) ลดระยะเวลาการท างานของผู้ทีต่้องท างานในทีท่ีม่คีวามรอ้นสูง เพื่อ มใิหค้นงาน
สมัผสักบัความรอ้นเป็นเวลานานๆ 

  1.1.6 ความเยน็ (Cold) คอื การท างานในสถานที่ที่มอุีณหภูมติ ่ามากกว่าปกต ิ   
เช่น ในงานอุตสาหกรรมหอ้งเยน็ หรอืลกัษณะงานที่ต้องใชค้วามเยน็ทีม่อุีณหภูมติ ่า มากในการ
ผลติ จะท าใหผู้ท้ ีท่ างานในสภาพแวดลอ้มทีเ่ยน็จดันัน้เกดิอาการชาหมดความรูส้กึ เนื่องจากการ
ไหลเวยีนของโลหติไม่ด ีหรอืหยุดไหลเวยีนเป็นเวลานาน ซึง่อาจ ท าใหเ้กดิอาการตายของเนื้อ
ส่วนนัน้ได้ โรคที่เกิดจากความเย็นโดยทัว่ไป ได้แก่  ชลิเบลนส์ (Chilblains) ฟรอสไบท ์
(Frostbite) หรอื เรยโ์นด ์(Raynoud’s Disease) วธิกีารป้องกนัอนัตรายจากความเยน็ โดยการ
คดัเลอืกผูท้ีจ่ะมาปฏบิตังิานทีม่คีวามแขง็แรง พรอ้มทัง้สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องเกี่ยวกบัการ
ปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยั และมเีครือ่งมอือุปกรณ์ใชส้ าหรบัป้องกนัตนเอง 

 1.1.7 รงัสี (Radiation) เป็นพลงังานที่น ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานและอาชพี    
ซึ่งส่วนใหญ่น ามาใช้ในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการแพทย์ ที่มทีัง้ชนิดที่แตกตัว    
และไมแ่ตกตวั มดีงันี้  

  1.1.7.1 รงัสทีีแ่ตกตวัหรอืกมัมนัตภาพรงัส ี(Lonizing Radiation) เป็นรงัส ี 
ที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ รงัสี (Alpha) เบตา (Beta) รงัสีเอ็กส์ (X-ray)               
รงัสแีกมมา (Gamma) และรงัสนีิวตรอน (Neutron) ซึง่รงัสทีีแ่ตกตวันี้หลายชนิดมอี านาจทะลุ 
ทะลวงสงูพอทีจ่ะท าอนัตรายเนื้อเยื่อ และอวยัวะต่างๆ ของร่างกายได ้จงึน ามาใช ้ประโยชน์ทัง้
ทางการแพทยแ์ละอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

  1.1.7.2 รงัสทีีไ่ม่มกีารแตกตวั (Non-lonizing Radiation) เป็นรงัสแีม่เหลก็ 

หรอืคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ รงัสีอุลตร้าไวโอเลต็ (Ultraviolet) รงัสีอิลฟาเรด (Infrared)     

รงัสไีมโครเวฟ (Microwave) คลื่นวทิยุและโทรทศัน์ รงัสเีรเซอร ์(Laser radiation) รงัสทีีเ่กดิ
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จากการเชื่อมโลหะ การหลอมโลหะ รงัสเีหล่านี้มอีนัตรายต่อร่างกายมากหรอืน้อยนัน้ ขึน้อยู่กบั
ความเขม้ของรงัส ีโดยเฉพาะบรเิวณผวิหนงัและเนื้อเยือ่ตา  

 1.1.8 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการท างาน อาจก่อให้เกิดอันตราย 

บาดเจบ็หรอือุบตัเิหตุเกดิขึ้นได้ ถ้าหากสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ได้รบัการดูแลเอาใจใส่ 
จดัหาตดิตัง้อยา่งถูกวธิ ีมกีารควบคุมดแูลปรบัปรงุซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้านได้ อย่างสม ่าเสมอ 
มอุีปกรณ์ป้องกนัอยา่งครบถว้น และมกีารตรวจสอบตลอดเวลา  

 1.1.9 ความสะอาดและการจดัระเบียบของสถานท่ีท างาน จ าเป็นอย่างยิง่ ที่
จะตอ้งมกีารวางแผนการจดัขอบเขตบรเิวณใหเ้ป็นสดัส่วนของพืน้ทีก่ารท างานอย่างสดัส่วนและ
มกีารจดัระบบความปลอดภยัทีม่กีารควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมเป็นระเบยีบและมกีารจดัระบบ
การท าความสะอาดเป็นประจ าสม ่าเสมอ  

 

 1.2 อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment)  

    ในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มกีารสมัผสักบัสารเคมอีนัตราย พนักงานมี
โอกาสสมัผสักบัสิง่ปนเป้ือนในกระบวนการผลติ ซึง่การสมัผสัจะมใีนหลายลกัษณะของการไดร้บั
อนัตราย เช่น เขม่า ฝุ่ น ควนั ละออง ไอระเหย ของเหลว ก๊าซ ท าให้ผู้ที่ท างานเกี่ยวขอ้งต้อง
สมัผสั และเขา้สู่ร่างกาย ท าใหเ้กดิการสะสมในร่างกายจนท าให้เกดิการเจบ็ป่วยกลายเป็นโรค
เรือ้รงั หรอืถงึกบัพกิารและเสยีชวีติได้ 

 

2. อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี  
 การที่พนักงานหรือผู้ประกอ บอ าชีพ  จะได้ร ับอันตรายจากสาร เค มีจาก 

สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน มากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัปัจจยัเกีย่วขอ้ง ดงันี้  
 2.1 คุณสมบตัขิองสารเคม ีเช่น ขนาด รปูรา่งและความหนาแน่น และคุณสมบตัิ ทาง

เคม ี 
 2.2 ปรมิาณหรอืน ้าหนกัทีไ่ดร้บัเขา้สู่รา่งกายและการสะสม  

 2.3 สภาวะของร่างกายของผูไ้ดร้บัสารเคมเีขา้สู่ร่างกาย เช่น เดก็ ผูใ้หญ่ เพศหญงิ 
เพศชาย ผูส้งูอาย ุจะมคีวามตา้นทานทีแ่ตกต่างกนั  

 2.4 สภาวะแวดลอ้ม เช่น อุณหภูม ิความชืน้ และบรเิวณสถานทีอ่บัอากาศมผีลท า
ใหใ้หเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพมากขึน้ได ้ 

 อนัตรายทีเ่กดิจากสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มทางเคมสีามารถ
เขา้สู่ร่างกายของผูป้ฏบิตังิาน โดยขณะทีผู่ป้ฏบิตังิานไดร้บัจากการสมัผสัทีจ่ะเขา้สู่ร่างกายของ
สารเคมไีด ้3 ทาง ดงันี้  
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  1. สารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกายโดยทางการหายใจจะมสีภาพเป็นก๊าซ ไอสาร ฝุ่ น ควนั 
ละออง ทีป่นเป้ือนในอากาศ 

  2. สารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกายโดยทางผวิหนัง ซึง่บางชนิดอาจซมึผ่านผวิหนังได้ เช่น 
น ้ายาลา้งชิน้ส่วนอุปกรณ์ในการท างาน เมือ่มบีาดแผลกท็ าใหต้ดิเชือ้เขา้ไปในรา่งกาย 

 3. สารเคมทีีเ่ขา้สู่ร่างกายโดยทางปาก โดยการปนเป้ือนมากบัน ้าดื่ม หรอือาหารที่
รบัประทานเข้าไป กลุ่มของสารเคมทีี่เป็นพษิ แบ่งออกได้ตามลกัษณะ และคุณสมบตัิของ
สารเคมใีนลกัษณะทีเ่ป็นสถานะไดด้งันี้      

   3.1 ฝุ่ น (dusts) เป็นอนุภาคของแข็งที่ฟุ้งกระจายปะปนอยู่ในอากาศ 

โดยเฉพาะบรเิวณทีป่ระกอบการหรอืท างานของคนงาน ซึ่งเกดิจากการแตกกระจาย การ บด 
การกระแทก การขดัถู การระเบดิของเคมทีีเ่ป็นของแขง็ ฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดใหญ่ จะตกลงสู่พืน้
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ส่วนฝุ่ นละอองทีม่กีารฟุ้งกระจายอยูใ่นอากาศไดน้ัน้ ท าใหพ้นักงานทีป่ฏบิตังิาน
สูดดม หรอื สูดหายใจเขา้ไปสะสมในปอด และถ้าหาก 5 ไมครอน (Micron) (1 ไมครอนเท่ากบั 
1/1000 เซนตเิมตร) โดยทัว่ไปมผีลต่อสุขภาพร่างกายไม่มากนัก ซึ่งขึน้อยู่กบัชนิดของฝุ่ น
ละอองบางชนิด เช่น อาจท าใหเ้กดิอาการแพอ้าการคนัหรอืรุนแรงจนท าใหเ้กดิเป็นพงัผดืทีป่อด 
กลายเป็นโรคมะเรง็ได ้หรอือาจท าใหม้คีวามผดิปกตขิองปอดในการสะสมฝุ่ นละอองเขา้ไป 

  3.2 ฟูม (Fumes) เป็นอนุภาคของของแขง็ทีไ่ดร้บัความรอ้นจากการหลอม จน
กลายเป็นไอ แลว้เกดิการควบแน่นในอากาศซึง่ปกตไิอของโลหะจะมขีนาดเลก็กว่า 1 ไมครอน 
เช่น การหลอมเหลก็ ตะกัว่ สงักะส ีเป็นต้น เมื่อคนท างานไดร้บัเขา้สู่ร่างกาย ปรมิาณมากจะท า
ใหเ้ป็นอนัตรายกบัปอดและมอีาการไขเ้ป็นระยะๆ และจะหายไปในเวลา 24-28 ชัว่โมง  

  3.3 ควนั (Smoke) เป็นอนุภาคของคารบ์อนทีม่ขีนาดเลก็กว่า 1 ไมครอน เกดิ
จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของวัตถุที่มคีาร์บอนเน็ท ส่วนประกอบ ได้แก่ จ าพวกน ้ามนั    
ถ่านหิน ไม้ กระดาษ และอื่นๆ ท าให้เกิดควนัหรอืเถ้าลอยปนอยู่ในอากาศ เมื่อหายใจเข้าสู่
รา่งกายอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืง อาการแพใ้นระบบทางเดนิหายใจได้ 

   3.4 ก๊าซ (Gases) เป็นรปูของสารเคมทีีม่กีารฟุ้งกระจายในบรรยากาศทัว่ไป 

ซึ่งเกิดจากธรรมชาติและโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม การขนส่ง ได้แก่ คาร์บอนได 
ออกไซด์ มเีทน ไนโตรเจน คารบ์อนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซลัไฟด์ แอมโมเนีย ซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด์ เมื่อร่างกายได้รบัก๊าซในปรมิาณทีเ่ป็นอนัตรายต่อ ร่างกายจะท าให้เกดิอาการต่างๆ 
ขึน้อยูก่บัชนิดของก๊าซ เช่น หายใจไม่ออก เกดิการระคายเคอืงต่อระบบการหายใจ อาการแพท้ี่
ปอด หรอืรบกวนกระบวนการเคลื่อนย้าย และการใช้ออกซเิจนของร่างกายเป็นอันตรายต่อ
รา่งกายได ้ 

   3.5 ละออง (Mists) เป็นอนุภาคของของเหลวทีม่ขีนาดเลก็ไม่เกนิ 10 ไมครอน 
ฟ้งกระจายอยู่ในอากาศ เนื่องจากการท างานที่มกีระบวนการ การพ่น หรอืการชุบโลหะด้วย
วธิกีารไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และละอองบางอย่างยงัออกฤทธิเ์ป็นกรดหรอืด่าง เมื่อสูด
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หายใจเขา้สู่ร่างกายจะท าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงต่อจมกูและเยื่อบุจมกู หรอืเยื่อบุจมูกอกัเสบ 
เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจได ้ 

   3.6 ไอสาร (Vapor) เกดิจากการระเหยเป็นไอสารไปปนอยู่ในอากาศของ ก๊าซ
ของสารที่เป็นของแข็งหรอืของเหลว เช่น เบนซิน (Benzene) เมื่อหายใจเข้าสู่ร่างกายใน
ปรมิาณมากจะเป็นอนัตรายต่อระบบหายใจและระบบอวยัวะต่างๆ ของรา่งกายได้  

   3.7 สารตวัท าละลาย (Solvents) เป็นสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพซึง่ม ีใช้
กันมากในอุตสาหกรรม ของเหลวใช้ส าหรบัเป็นตัวท าละลายอินทรีย์อื่นๆ ได้แก่ เบนซิน 

(Benzene) น ้ามนัสน (Turpentine) และแอลกอฮอล ์(Alcohol) เมื่อเขา้สู่ร่างกายในปรมิาณมาก
จะท าให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของร่างกาย เกิดอาการแพ้หรอืเป็นพิษ หรอือาการผิดปกติ
เรือ้รงัได ้คอื จะท าลายโลหติ ปอด ตบั ไต ระบบทางเดนิอาหารและอวยัวะส าคญัๆ หรอืเนื้อเยื่อ
ซึง่ความรนุแรงขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบและขนาดความรุนแรงของตวัท าละลาย การไดร้บัสารเคมี
บางชนิดเข้าสู่ร่างกายทีละน้อยๆ และสะสมในร่างกายจนเกิดเป็นพิษขึ้นมาท าให้มีอาการ
ผดิปกต ิหรอืเป็นโรคปอดชนิดอื่นๆ และอาจท าให้เกดิ โรคมะเรง็ เช่น มะเรง็ผวิหนัง มะเรง็ที่
ระบบสรา้งเมด็โลหติ มะเรง็ระบบทางเดนิหายใจ มะเรง็ทีก่ระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ 

วิธีการควบคมุฝุ่ นละออง 

ในสถานประกอบการจ าเป็นต้องหาวธิกีารควบคุมและป้องกนัมใิห้ สภาพแวดลอ้มของ
การท างานเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชพีหรอืพนักงาน และสิง่แวดลอ้มที่มกีาร
ผลติทีม่สีารพษิทีเ่ป็นอนัตราย เช่น สารเคมฝีุ่ นต่าง ๆ โดยใชว้ธิกีารทางวศิวกรรมควบคุม หรอื
วธิกีาร อื่นทีม่คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการท างาน ไดแ้ก่  

 1. วธิกีารปิดคลุมต้นตอหรอืแหล่งทีม่กีารเกดิปัญหาฝุ่ นละอองเป็นจ านวนมาก เช่น 

ตดิตัง้ระบบระบายอากาศเฉพาะจดุทีม่ปัีญหาและตอ้งไมท่ าความเดอืดรอ้นเสยีหายไปยงัทีอ่ื่น ๆ  
 2. แยกกระบวนการหรอืเครื่องจกัรที่เป็นต้นเหตุของปัญหาออกจากบรเิวณที่มี

พนักงานท างานเป็นจ านวนมาก หรือหาวิธีการที่จะท าให้พนักงานท างานสัมผัสกับสิ่งที่
ก่อใหเ้กดิปัญหาน้อยทีสุ่ด  

 3. ใชว้ธิกีารหาวสัดุทีม่อีนัตรายน้อยกว่ามาใชแ้ทนวสัดุทีเ่ป็นอนัตรายมาก  

 4. การท าให้เกดิความชื้นหรอืระบบเปียกเขา้ช่วยเพี่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของ 

ฝุ่ น หรอื สารเคม ี 

 5. การตดิตัง้ระบบก าจดั หรอืกกัเก็บบรรจุถุงหรอืติดตัง้เครื่องดูดเฉพาะที่ ณ 
สถานทีท่ีม่กีารท างานจดุทีเ่ฉพาะ  

 6. ท าความสะอาดบรเิวณสถานทีท่ างานทีม่คีวามเสีย่วบ่อยและเป็นประจ าเพื่อให้
เกดิการก าจดัสารพษิตกคา้ง 

 7. การใชว้สัดุส าหรบัเครือ่งป้องกนัรา่งกายอย่างรดักุมและปลอดภยั 
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3. อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environmental Hazards)  

              สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานที่ร่างกาย      

ตอ้งสมัผสักบัจลุนิทรยีห์รอืเชือ้โรคต่างๆ ทีม่อียู่ในสถานประกอบการ ซึง่อาจเกดิการเจบ็ป่วยขึน้
ได้และมผีลต่อสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบตัิงาน ได้แก่ เชื้อแบคทีเรยี (Bacteria) ปาราสิต 
(Parasite) และไวรสั (Virus) ซึง่เป็นตวัก่อใหเ้กดิโรคจากการท างาน ไดแ้ก่  
  3.1วณัโรค (Tuberculosis) ที่มกัเกดิขึน้กบัแพทย ์พยาบาล ที่ท าหน้าที่ในการให้
การรกัษาดแูลผูป่้วยโรคนี้  
 3.2 โรคตดิเชือ้รา (fungus infection) มกัเกดิกบัผูท้ีป่ระกอบอาชพีทางเกษตรกรรม 
และ อุตสาหกรรม ทีป่ฏบิตังิานในสภาพแวดลอ้มทีต่้องหายเอาฝุ่ นละอองทีต่ดิเชื้อราเขา้ไปใน
ปอด โดยเชือ้ราจะเป็นตวักระตุ้นท าใหเ้กดิอาการแพ้ ท าให้เป็นโรคปอด หรอืมกัเรยีกว่า โรค
ปอดชาวนา (Farmer’s Lung Disease)  

 3.3 โรคแอนแทรก (Anthrax) เป็นโรคทีเ่กดิจากการสมัผสัสตัวป์ระเภทววั ควาย ที่
เป็นโรคและเกดิการตดิต่อกนัขึน้ เช่น ผู้ทีท่ างานในโรงฆ่าสตัว์ สตัวแ์พทยท์ีท่ าหน้าทีใ่น การ
ดแูลรกัษาสตัว ์โรคบรคุเซลโลซสี (Brucellosis) เกดิจากการบรโิภคนมทีไ่ม่ผ่านการฆ่าเชือ้ หรอื
กระบวนการพาสเจอรไ์รด์ หรอืสเตอรไิรด ์ซึง่มกัเป็นกนัมากกบัคนแถบยุโรป และอเมรกิา ที่มี
การบรโิภคนมเป็นประจ า 

4. อนัตรายจากสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสงัคม (Social - Psychological 
Environment Hazards)  

 อนัตรายที่เกดิขึน้จากการท างานของพนักงานในสถานประกอบการอนัจะน ามาซึ่ง
อนัตรายทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มทางจติวทิยาสงัคม หมายถงึ สภาพแวดลอ้มของการท างานที่
เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาใน  การท างาน 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล บทบาทความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้าในการท างาน สิง่เหล่านี้
อาจท าใหผู้ท้ีท่ างานเกดิความเครยีดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพรา่งกายได ้ไดแ้ก่ 

  4.1 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Physical working conditions) ทีท่ าใหเ้กดิผล
กระทบต่อสุขภาพทัง้ร่างกายและจติใจ เช่น การท างานในทีท่ีม่แีสงสว่างมากหรอืน้อยเกนิไป มี
เสยีงดงัมากตลอดเวลา การท างานซ ้า ๆ หรอืการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่อยู่บนสายพาน
เลื่อนตลอดเวลา  

 4.2 การท างานหนักเกนิไป (Overload) คอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมายให้รบัผดิชอบที่
เกนิความสามารถทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 

 4.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Human interrelationship) สมัพนัธภาพของ
บุคลากรในองคก์รหรอืในทีท่ างานเดยีวกนั ถา้หากไมส่ามารถสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีห้ เกดิขึน้ได้
ยอ่มส่งผลกระทบท าใหเ้กดิความเครยีดขึน้ได ้ 
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 4.4 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (Job responsibility) ผูท้ีท่ างานในความรบัผดิชอบสูง
ของสถานประกอบการยอ่มเกดิความวติกกงัวลและความเครยีดไดม้ากกว่าคนอื่นๆ  

 4.5 บทบาทของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน (Role of Individual in the 

Organization) อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้กนัไดท้ัง้ในหน้าทีก่ารงานและส่วนตวั ส่งผลกระทบถงึ
การเกดิความเครยีดตามมาได ้ 

 4.6 ความก้าวหน้าในต าแหน่ง (Career development) ผูป้ฏบิตังิานทีเ่สยีสละอุทศิ
ตนในการปฏบิตังิาน มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงานอย่างเต็มความสามารถย่อมต้องการ
ไดร้บัการสนับสนุน ให้ไดเ้ลื่อนต าแหน่งทีเ่หมาะสมและสูงขึน้ แต่ถ้าหากไม่ไดร้บัการพจิารณา
ปรบัเลื่อนกย็่อม ส่งผลกระทบใหเ้กดิความเครยีดขึน้ไดซ้ึง่ในระยะเวลานานๆ ไปอาจก่อใหเ้กดิ
ปัญหา ทางดา้นสุขภาพจติ (Mental health) และโรคอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคจติ โรคประสาท 

โรคความดนัโลหติสูง โรคหลอดเลอืดหวัใจ หรอืโรคพษิสุราเรือ้รงั โรคตดิยาเสพตดิ  จนกระทัง่
การฆา่ตวัตายได ้

 

5. อนัตรายด้านการยศาสตร ์(Ergonomics)  
    เป็นอันตรายที่เกิดจากการท างานที่มใีช้ท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสม วิธกีาร

ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องการปฏิบตัิงานที่ซ ้าซาก และความไม่สมัพนัธ์กันระหว่างคนกับงานที่
ปฏบิตังิาน เครือ่งจกัร เครือ่งมอื อุปกรณ์ในการปฏบิตังิาน รวมทัง้สิง่แวดลอ้มอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการท างานซึง่สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ก่อใหเ้กดิความเจบ็ป่วย อนัตราย หรอือุบตัเิหตุจากการท างาน  

จากการพจิารณาถึงสภาพปัญหาและอนัตรายของการเกดิโรคที่เนื่องจากการท างาน  
ท าใหไ้ด้มกีารออกกฎหมายเพื่อมาก าหนดให้นายจา้งหรอืผูป้ระกอบการรวมทัง้ลูกจา้งไดม้กีาร
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดัโดยเฉพาะนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน ซึ่งได้มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสุขภาพของลูกจา้ง และส่งผล
การตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 
107 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขอ้ 2 ในกฎกระทรวงนี้ ใหน้ายจา้งต้องมี
การดูแลลูกจ้างผู้ปฏบิตัิงานตัง้แต่การเข้ามาเริม่งานโดยการด าเนินการตรวจสุขภาพร่างกาย
ลกูจา้งก่อนท างานในต าแหน่งนัน้ โดยมขีอ้ความว่า 

“การตรวจสุขภาพ” หมายความว่า การตรวจร่างกายและสภาวะทางจติใจตามวธิทีาง   
การแพทยเ์พื่อให้ทราบถงึความเหมาะสม และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจา้งอนัอาจเกดิจาก
การท างาน “งานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง” หมายความว่างานทีล่กูจา้งท าเกีย่วกบั 

 (1) สารเคมอีนัตรายตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด  

 (2) จลุชวีนัเป็นพษิซึง่อาจเป็นเชือ้ไวรสั แบคทเีรยีรา หรอืสารชวีภาพอื่นตามทีร่ฐัมนตรี
ประกาศก าหนด  

 (3) กมัมนตภาพรงัส ี 
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 (4) ความร้อน ความเย็น ความสัน่สะเทอืนความกดดนับรรยากาศ แสง เสยีง หรอื
สภาพแวดลอ้มอื่น ทีอ่าจเป็นอนัตราย  

ทัง้นี้ตามที่รฐัมนตรปีระกาศก าหนดให้นายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของลูกจา้ง  ที่
ท างานเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัชัน้หนึ่งทีไ่ด้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวช
กรรมด้านอาชวีเวชศาสตร ์หรอืที่ผ่านการอบรมด้านอาชวีเวชศาสตร ์หรอืที่มคีุณสมบตัติามที่
อธบิดปีระกาศก าหนด โดยตรวจสุขภาพลูกจา้งครัง้ แรกใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีร่บั
ลูกจา้งเขา้ท างาน และตรวจสุขภาพลูกจ้างครัง้ต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ในกรณีที่ลกัษณะ
หรอืสภาพของงานทีเ่กี่ยวกบัปัจจยัเสีย่งนัน้ มคีวามจ าเป็นต้องตรวจสุขภาพตาม ระยะเวลาอื่น 
ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของลกูจา้งตามระยะเวลานัน้ ในกรณีนายจา้งเปลีย่นงานของ
ลูกจา้งทีม่อีนัตรายแตกต่างไปจากเดมิ ใหน้ายจา้งจดัให้มกีารตรวจ สุขภาพของลูกจา้งทุกครัง้
ให้เสรจ็สิ้นภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่เปลี่ยนงาน ข้อ 4 ในกรณีที่ลูกจ้างหยุดงานสามวนั
ท างานติดต่อกันเนื่องจากประสบอันตรายหรอืเจ็บป่วย ไม่ว่ากรณีใด ๆ นายจ้างอาจขอ
ความเหน็จากแพทยผ์ูก้ารรกัษา หรอืแพทยป์ระจ าสถานประกอบกจิการ หรอืจดัใหม้กีารตรวจ
สุขภาพของลกูจา้งก่อนใหล้กูจา้งเขา้ท างานอกีกไ็ด ้

 หากผู้ปฏิบตัิงานได้รบัการตรวจสุขภาพในต าแหน่งงานที่ปฏิบัติแล้วเมื่อพบความ
ผดิปกตหิรอืการเจบ็ป่วย นายจา้งจะต้องรบีใหก้ารรกัษาพยาบาลและหาแนวทางในการป้องกนั
แก้ไขโดยทนัท ีซึ่งโดยทัว่ไปเมื่อพบนายจ้างก็จะต้องโยกย้ายหน้าที่ เพื่อไม่สมัผสักบัสารเคม ี
หรอืสิง่ที่จะก่อให้เกิดโรคที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอันเนื่องจากการท างาน โดยจะต้องมกีาร
รายงานแจง้ผลการตรวจสุขภาพ ดงัมแีบบฟอรม์ขา้งล่างนี้ 
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แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพท่ีพบความผิดปกติหรอืการเจบ็ป่วย การให้การรกัษาพยาบาลและการป้องกนัแก้ไข 

วนัที ่..... เดอืน..........................พ.ศ. ................. 
1. ชื่อสถานประกอบการ ....................................................................................... ประเภทของกจิการ ............................................................................ 

ตัง้อยู่ทีเ่ลขที ่.............. หมู่ที ่.......... ซอย ......................................ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .................................................. 
อ าเภอ/เขต ............................................................ จงัหวดั ......................................................... โทรศพัท ์................................................................. 

2. ชื่อหน่วยงานทีต่รวจสขุภาพ .......................................................................................................................................................................................... 
ตัง้อยู่ทีเ่ลขที ่.............. หมู่ที ่.......... ซอย ......................................ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .................................................. 
อ าเภอ/เขต ............................................................ จงัหวดั ......................................................... โทรศพัท ์................................................................. 

3. ผลการตรวจสขุภาพของลกูจา้งทีพ่บความผดิปกตหิรอืการเจบ็ป่วย การใหก้ารรกัษาพยาบาล และการป้องกนัแกไ้ข  
 

 

แผนก 

 

 

ปัจจยัเสีย่ง 

 

จ านวนลกูจา้ง 
แต่ละแผนก (คน) 

จ านวนลกูจา้ง 
ทีต่รวจ 

การด าเนินการ 
 

 

หมายเหตุ 

   ปกติ
(คน) 

ผดิปกติ
(คน) 

การให ้

การรกัษา 
การป้องกนัตวั

ลกูจา้ง 
การแกไ้ข

สภาพแวดลอ้ม 

 

         

         

         

         

             

ชื่อนายจา้ง ........................................................ 
   ( .......................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................. 
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ความหมายและความส าคญัของอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล   

ประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบุคคล พ.ศ. 2554  

โดยที่พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
พ.ศ. 2554 ก าหนดให้นายจา้งจดัและดูแลใหลู้กจา้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล ทีไ่ดม้าตรฐานตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่ง
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554    
อนัเป็นกฎหมายที่มบีทบญัญตัิบางประการเกี่ยวกบัการ จ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล     
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบด้วยมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายอธบิดกีรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงึออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนด 

มาตรฐานอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล พ.ศ. 2554”  
ขอ้ 2 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

ขอ้ 3 มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ มาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล ( International Standardization and 

Organization : ISO) มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards : EN) มาตรฐานประเทศ
ออสเตรเลยี และประเทศนิวซแีลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards : 

AS/NZS) มาตรฐาน สถาบนัมาตรฐานแห่งชาตปิระเทศสหรฐัอเมรกิา (American National 

Standards Institute : ANSI) มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่ น (Japanese Industrial 

Standards : JIS) มาตรฐานสถาบนั ความปลอดภยัและอนามยัในการท างานแห่งชาตปิระเทศ
สหรฐัอเมรกิา (The national Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH) 

มาตรฐานส านักงานบรหิารความปลอดภยั และอาชวีอนามยัแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) และมาตรฐาน
สมาคมป้องกนัอคัคภียัแห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา (National Fire Protection Association : NFPA) 

ทัง้นี้ ใหเ้หมาะสมกบัชนิดหรอืประเภทของงานทีล่กูจา้งปฏบิตัิ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย ขอ้ 2(7) และขอ้ 14 ฉบบัที ่ 103 ก าหนดสวสัดกิาร

เกี่ยวกบัสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัส าหรบัลูกจ้าง โดยในแต่ละฉบบัได้ก าหนดให้
นายจา้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลแต่ละประเภทใหลู้กจา้งสวมใส่ขณะปฏบิตังิาน  
และในบางฉบับจะก าหนดเป็นหมวดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย       
ส่วนบุคคล 
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ความหมายของอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล 

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Devices = PPD      
หรอื Personal Protective Equipment = PPE) หมายถงึ อุปกรณ์ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานสวมใส่
ขณะท างานเพื่อป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนื่องมาจากสภาพ และสิง่แวดลอ้มการท างาน 

การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เป็นวธิกีารหนึ่งในหลายวธิกีารป้องกนั  อนัตรายจาก
การท างาน โดยทัว่ไปจะยดึหลกัการป้องกนั ควบคุมทีส่ ิง่แวดลอ้มการท างานก่อน ในกรณีทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได ้จงึน ากลวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลมาแทน 

 

ความส าคญัของอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล   

1. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากอุบตัิเหตุขณะท างาน เมื่อผู้ปฏบิตัิงานในสภาพแวดล้อมที่มคีวามเสี่ยงในการเกิด
อนัตรายหรอือาจจะประสบอุบตัเิหตุกย็อ่มมอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเพื่อสวมใส่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิ
ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิอนัตรายได ้ในลกัษณะการช่วยลดจากหนกัใหเ้ป็นเบาได้ 

2. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลช่วยป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิขึน้โดยตรงในสภาพ
การท างานนัน้ เช่น ที่อบัอากาศมอุีปกรณ์ทีช่่วยในการหายใจจะช่วยได้ในระยะเวลาอาจจะไม่
นานมาก แต่กย็งัช่วยชวีติไดใ้นขณะทีก่ าลงัเกดิภาวะวกิฤตไิด ้

3. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงหรอื
หยุดยัง้อนัตรายที่จะเกดิขึน้กบัผู้ปฏบิตังิาน เช่น รองเท้านิรภยัเมื่อสิง่ของหรอืวตัถุของแขง็ตก
หล่น หรอืกระแทกสู่เทา้จะช่วยป้องกนัใหล้ดอนัตราย บาดเจบ็ และเจบ็ป่วย  

ซึ่งโดยทัว่ไปจะมกีารป้องกนัและควบคุมที่สภาพและสิง่แวดล้อมของการท างานก่อน 
โดยการแกไ้ขปรบัปรงุทางวศิวกรรม การกัน้แยกไมใ่หป้ะปนกบัสิง่อื่น หรอืการใชเ้ซฟการด์แบบ
ต่าง ๆ หรอืการที่จะต้องปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัร เปลี่ยนกรรมวธิกีารท างาน ส่วนในกรณีที่ไม่
สามารถ ด าเนินการดงักล่าวได้ก็จะน ากลวธิกีารใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลมาใช้ 
ประกอบด้วย เพื่อช่วยป้องกนัอวยัวะของร่างกายในส่วนที่ต้องสมัผสังานมใิห้ประสบอนัตราย
จากภาวะอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ขณะท างานอยูไ่ด ้ซึง่สามารถแบ่งออกไดด้งันี้ 

1. เครื่องป้องกนัศีรษะ (Head Protection Devices)  

   เป็นอุปกรณ์คุม้กนัทีใ่ชส้ าหรบัป้องกนัศรีษะจากการถูกกระแทก ชน หรอืวตัถุตกจาก
ทีส่งูมากระทบศรีษะ มลีกัษณะแขง็แรงและท าดว้ยวสัดุทีแ่ตกต่างกนัออกไป หมวกนิรภยัซึง่แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คอื แบบมขีอบหมวกโดยรอบ กบัแบบทีม่เีฉพาะกระบงัดา้นหน้า 

 หมวกนิรภยัประกอบด้วย ตวัหมวก ท ามาจากพลาสตกิ โลหะ หรอื ไฟเบอร์กลาส  
สายพยงุ ไดแ้ก่ สายรดัศรีษะ และสายรดัดา้นหลงัศรีษะ ซึง่สามารถปรบั ใหเ้หมาะสมกบัผูส้วม-

ใส่ไดด้ว้ย สายรดัคาง คอื สายรดัใตค้างเพื่อใหก้ระชบัยิง่ขึน้ แผ่นซบัเหงือ่ ท ามาจาก 
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ใยสงัเคราะหใ์ช้ส าหรบัซบัเหงื่อและใหอ้ากาศผ่านได้ นอกจากนัน้แลว้หมวกนิรภยัยงัแบ่งออก
ตามคุณสมบตัขิองการใชง้านไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
 1. ประเภท A ท ามาจากพลาสตกิหรอืไฟเบอรก์ลาส มนี ้าหนักเบาเหมาะส าหรบัใชง้าน
ทัว่ไป เช่น คนก่อสรา้ง โยธา เครือ่งจกัรกล เหมอืงแร่ และงานทีไ่ม่เสีย่งกบักระแส ไฟฟ้าแรงสูง 
เปลอืกนอกป้องกนัหน้าได ้และไหมไ้ฟชา้ 

 2. ประเภท B ท ามาจากวสัดุสงัเคราะหป์ระเภทพลาสตกิ หรอืไฟเบอรก์ลาส และไม่มรีู
ทีห่มวกเหมาะส าหรบัการใชง้านที่เกี่ยวขอ้งกบักระแสไฟฟ้าแรงสูง เช่น ช่างเดนิ สายไฟ ใน
สถานีไฟฟ้าและในโรงไฟฟ้า  

3. ประเภท C ท ามาจากวสัดุทีเ่ป็นโลหะ เหมาะส าหรบัการใชง้านป้องกนั การกระแทก 
แรงเจาะ และใชใ้นงานทีไ่มม่คีวามเสีย่งกบักระแสไฟฟ้า  

4. ประเภท D ท ามาจากวสัดุสงัเคราะหป์ระเภทพลาสตกิ และไฟเบอรก์ลาส ออกแบบ
เพื่อใชใ้นงานดบัเพลงิหรอืงานป้องกนัอคัคภียั ต้องมคีวามทนทานไม่ไหมไ้ฟ และไม่เป็นตวัน า
ไฟฟ้า  

มาตรฐานสากลส าหรบัควบคุมคุณภาพการผลิตหมวกนิรภยัของประเทศไทย ก็คือ 

มอก.368/2524 และจะต้องมคี าอธบิายอยู่ด้านในของหมวก มเีครื่องหมายการคา้ ชื่อ ผูผ้ลติ
สินค้า วัน เดือน ปีที่ผลิต บอกประเภท ชนิดของสินค้า วัสดุที่ใช้ในการผลิต จะต้ องมกีาร
ทดสอบด้านไฟฟ้า โดยเฉพาะหมวกนิรภยัระเภท B โดยการใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสสลบั
ขนาด 20,000 โวลท ์ที ่50-60 ไซเกลิต่อวนิาท ีเป็นเวลา 3 นาท ีและจะมกีระแสไฟฟ้ารัว่ไม่เกนิ 
9 มลิลแิอมป์ ส่วนประเภทอื่นจะความต้านทานกระแสไฟฟ้าน้อย กว่า จะอยู่ที ่2,200 โวลท ์    
ที ่50-60 ไซเกลิต่อวนิาท ีในเวลา 1 นาท ีและกระแสจะรัว่ไม่เกนิ 1 มลิลแิอมป์ มกีารทดสอบ
ความทนต่อการไหมไ้ฟ และการทดสอบความคงทนต่อแรงกระท า ซึง่หมวกนิรภยัทุกชนิดนัน้จะ
ช่วยลดอนัตรายจากการถูกวสัดุตกมากระทบ กระแทกศรีษะได้มาก หากมกีารใช้อย่างถูกวธิี
และถูกตอ้ง ดงัแสดงในภาพที ่4.2 
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  ภาพที ่4.2 หมวกนิรภยัส าหรบัสวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

  ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2559. 
 

นอกจากนี้ยงัมหีมวกนิรภยัส าหรบัสตรทีีท่ างานสมัผสักบัเครื่องจกัรกล สายพาน ใบพดั 
ทีม่กีารเคลื่อนไหว เพื่อป้องกนัเส้นผมไม่ใหดู้ดเขา้ไปในเครื่องจกัร ซึง่บางชนิดท าดว้ยวสัดุทน
ไฟเพื่อใชใ้นการท างานทีม่คีวามรอ้นจากงานเชื่อม หรอืหลอมโลหะกบัหมวกชนิดปั้ม ขึน้รปูมี
ลกัษณะของหมวกบางและเบา เพื่อใชส้ าหรบังานเบาในโรงงานบางชนิดเท่านัน้ และมขีอ้จ ากดั
เขม้งวดในการใช ้จะใชแ้ทนหมวกนิรภยัไมไ่ดเ้ดด็ขาด 

การดแูลรกัษา  
โดยการท าความสะอาดทัง้ ตวัหมวกและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย น ้าอุ่นกบัสบู่ หรอืดว้ย 

น ้ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการใช้งานของหมวกที่มีการ
ผลดัเปลีย่นกนัใช ้พรอ้มทัง้การตรวจสอบดูแล ส่วนทีม่กีารช ารุดทีส่ามาระเปลีย่นแปลงแก้ไขได ้
หรอืช ารดุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแกไ้ขไดใ้หเ้ปลีย่นชุดใหม่  
 

 2. อปุกรณ์ป้องกนัตาและใบหน้า (Eye and Face Protection Devices) 

   เป็นอุปกรณ์ส าหรบัช่วยป้องกนัอนัตรายอนัอาจจะเกดิขึน้ในขณะท างานที่อาจมเีศษ
วสัดุ สารเคม ีหรอืรงัส ีทีจ่ะท าใหใ้บหน้าและดวงตาเป็นอนัตรายได ้ซึง่สามารถแบ่งประเภทออก
ไดด้งันี้ 

  2.1. แว่นตานิรภยั (Protective Spectacles or Glasses) รปูร่างลกัษณะคลา้ย
กบั แว่นตาโดยทัว่ไป แต่จะแตกต่างกนัในส่วนของความทนทาน แขง็แรง และวสัดุทีใ่ชท้ าแว่น
กบัเลนสท์ีใ่ชต้ามความจ าเป็นของลกัษณะงานแต่ละชนิด เช่น ป้องกนัแสงจา้ ป้องกนัความรอ้น 

 ป้องกนัสารเคมรีงัส ีกนัลมหรอืต้านแรงกระแทก ซึ่งมทีัง้ชนิดที่มกีระบงัด้านขา้ง ช่วยป้องกนั
เศษสิง่ของวสัดุกระเดน็เขา้ทางดา้นขา้งกบัชนิดไม่มกีระบงัดา้นขา้ง ใช้ส าหรบัป้องกนัอนัตราย
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เขา้ทางด้านหน้าเท่านัน้ซึง่มทีัง้แบบที่สามารถปรบัให้เหมาะสมกบัการใช้งานได้กบัแบบที่คงที ่
วสัดุที่ใช้ท ากรอบแว่นนัน้มทีัง้ที่ท ามาจากโลหะ และพลาสตกิ และชนิดผสมระหว่างโลหะกบั
พลาสตกิ ทีม่คีุณสมบตัทินต่อการกดักรอ่น ดดูซมึเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ต่าง ๆ ไดง้่ายไม่มกีลิน่ 
หรือเป็นพิษกับการใช้ นอกจากนัน้ยงัมีอุปกรณ์ป้องกันตาชนิดอื่น ๆ อีก เช่น ครอบแว่น   
(Cover goggles) ใช้สวมทบัแว่น สายตาเพื่อป้องกนัทัง้ตา และแว่นตาผู้สวมในขณะท างาน          
ครอบป้องกนัสารเคม ี(Chemical goggles) เป็นแว่นชนิดทีม่เีลนสป์ระเภทผ่านการอบความรอ้น 
หรอืเลนส์ พลาสติกชนิดทนกรด ทนด่างได้ใช้ในการป้องกนัสารเคมใีนรูปของฝุ่ นละออง      
หรอืของเหลวกระเดน็เขา้ตาทัง้ทางดา้นตรงและดา้นขา้ง โดยมกีระบงัดา้นขา้ง ครอบตาส าหรบั
ท างานหลอมโลหะหรอืงานเหมอืงแร่ ส่วนเลนส์อาจท ามาจากพลาสติก หรอืแก้ว ขึ้นอยู่กบั  
ความตอ้งการใชง้านแต่ละชนิดทีแ่ตกตางกนัไป โดยจะตอ้งค านึงถงึปัจจยัเกีย่วขอ้ง ดงันี้ 
  2.1.1 วสัดุทีใ่ชต้อ้งไมท่ าใหเ้กดิการระคายเคอืงและเป็นอนัตรายต่อดวงตา  

 2.1.2 มกีารหกัเหทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน (ไมเ่กนิ 1/11 ปรซิมึ-ไดออฟเตอร)์  
 2.1.3 ก าลงัการหกัเหในตวักลางใด ๆ และความแตกต่างของก าลงัการหกัเห 

ในตวักลางทีต่่างกนัทัง้สองชนิดตอ้งไมเ่กนิ 1/16 ไดออฟเตอร ์ 

 2.1.4 วสัดุทัง้สองชนิดทีใ่ชต้อ้งทนความรอ้นไดใ้กลเ้คยีงกนั  

 2.1.5 เลนสพ์ลาสตกิบางชนิดอาจเสื่อมคุณภาพเนื่องจากปฏกิริยิาจากสารเคมี 
บางอยา่งได 

2.1.6 เลนสพ์ลาสตกิจะทนทานต่อวสัดุทีแ่หลมคมไดม้ากกว่า  

2.1.7 เลนสพ์ลาสตกิจะทนต่อวสัดุเลก็ทีเ่คลื่อนไหวไดด้กีว่าเลนสแ์กว้  

2.1.8 เลนส์พลาสตกิจะทนทานกบัการขดีข่วนไดด้ขีึน้ด้วยการเคลอืบผวิหน้า 

ดว้ยสารบางอยา่ง 

   2.1.9 การฝ้ามวัของเลนสแ์กว้จะหายไปเรว็กว่าเลนสพล์าสตกิ 

2.1.10 เลนสท์ัง้สองชนิดจะมคีวามทนทานต่อแรงกระแทกมากขึน้เมื่อมคีวาม
หนาทีเ่หมาะสมการเลอืกใชแ้ว่นนิรภยัควรปฏบิตัดิงันี้  
   1) ควรเลือกชนิดที่มกีรอบกระชบั แขง็แรง เหมาะกับการสวมใส่      
ในการท างาน  

2) ควรเลอืกชนิดทีม่คีุณสมบตัใินการป้องกนัอนัตรายได้สูงสุด และใช้
งานไดต้ลอดเวลา  

3) มขีนาดที่กว้างใหญ่พอดีกับขนาดของรูปหน้าและจมูกโดยวดั
ระยะห่างของช่วงตาลบด้วยความกว้างของจมูกจะเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวของเลนส ์     
ทีจ่ะใช ้

   4) สามารถท าความสะอาดไดง้า่ยเพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านได้ 
ทนัทแีละไมต่ดิเชือ้ไดง้า่ย  
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   5) ทนความรอ้นไมต่ดิไฟงา่ย  

   6) ราคาถูก 

 การดแูลรกัษาแว่นนิรภยั   

 1. ท าความสะอาดดว้ยการลา้งดว้ยสบู่กบัน ้าอุ่น แลว้แช่ในน ้ายาฟีนอล น ้ายาไฮโดรคลอ
ไรด ์หรอืน ้ายาแอมโมเนียนานประมาณ 10 นาท ีแลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้หรอืใชเ้ครือ่งเป่าใหแ้หง้  
 2. เกบ็ไวใ้นทีท่ีไ่มม่ฝีุ่ น และความชืน้สงู  

 3. เมื่อมีการช ารุดเสียหายควรซ่อมแซมปรบัปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ       
และควรใชเ้ป็นอุปกรณ์ส่วนตวั ไมค่วรใชร้ว่มกนัแบบของส่วนรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 อุปกรณ์ป้องกนัตา (แว่นตานิรภยั) 
ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2559. 

 

2.2. อปุกรณ์ป้องกนัใบหน้า (Face Protection)  

      การท างานบางอยา่งตอ้งเสีย่งต่ออนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบับรเิวณใบหน้า ดงันัน้ อุปกรณ์
ป้องกันใบหน้าจงึจ าเป็นส าหรบัการป้องกนัความร้อน การแผ่รงัสีที่มคีวามเข้มสูง หรอืเป็น
อนัตราย การหลอมเหลวโลหะ การเชื่อมโลหะ การตดัโลหะดว้ยการใช้ ก๊าซ ไดแ้ก่ 

  2.1 กระบงัป้องกนัใบหน้า (Face Shield) เป็นวสัดุโคง้ครอบใบหน้าเพื่อป้องกนั
อนัตรายต่อใบหน้า และล าคอจากการกระเดน็ กระแทกของวตัถุ หรอืสารเคม ี 
  2.2 หน้ากากกรองแสงหรอืหน้ากากเชื่อม เป็นอุปกรณ์ป้องกนัใบหน้า และดวงตา 
ซึง่ใชง้านเชื่อมเพื่อป้องกนัการกระเดน็ของโลหะ ความรอ้น แสงจา้ และรงัสจีากการเชื่อม  
 2.3 หมวกครอบกนักรด จะมลีกัษณะการครอบตัง้แต่ศรีษะลงมาคลุมทีใ่บหน้าเพื่อ
ป้องกนัพนกังานผูป้ฏบิตังิานทีท่ าหน้าทีอ่ยู่กบัการสมัผสักบัน ้ากรดป้องกันไม่ใหเ้มื่อเกดิกระเดน็
จะไดไ้มโ่ดนใบหน้า ตา หรอือวยัวะบนบรเิวณใบหน้า 
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  2.4 หมวกครอบแบบจ่ายอากาศ และอุปกรณ์ป้องกนัใบหน้าแบบใชม้อืถอืลกัษณะ
โคง้ครอบใบหน้า แผงวสัดุมทีัง้ประเภททบึแสงและมชี่องใส่แผ่นกรองแสงส าหรบัการมองเหน็ใน
ส่วนตากบั แผงวสัดุโปรง่แสง โดยจะยดึตดิกบัหมวกครอบศรีษะหรอืสายรดั ซึง่จะต้องท ามาจาก
วสัดุ ชนิดทนไฟ ป้องกนัแสงที่เป็นอนัตราย และทนต่อการใช้น ้ายาฆ่าเชื้อ ในการท าความ
สะอาด น ้าหนกัเบา (ไมค่วรหนกัเกนิ 800 กรมั)  
  2.5 ครอบป้องกนัหน้า เป็นอุปกรณ์สวมปกคลุมศรีษะ ใบหน้า ล าคอ ลงมาถงึไหล่ 
และหน้าอก เพื่อป้องกนัสารเคม ีฝุ่ นละอองทีเ่ป็นอนัตราย ตวัครอบป้องกนัหน้าม ี2 ส่วนคอื ตวั
ครอบ และเลนส ์

 ลกัษณะการใช้งานของอปุกรณ์ป้องกนัใบหน้า 

 การตดิวสัดุเขา้ดว้ยกนัไมค่วรใหม้หีมดุยืน่มาสมัผสัศรีษะได ้แผ่นกรองแสงควรเป็นแบบ
ทีถ่อดเปลี่ยนได ้เมื่อเกดิการช ารุดหรอื เสื่อมสภาพ อุปกรณ์ป้องกนัใบหน้าทีด่ ีควรมสีดัส่วน 
เมื่อสวมใส่แลว้มคีวามเหมาะสม และสามารถปรบัใหก้ระชบัได ้แผ่นกรองแสงเรยีบเป็นเงาไม่มี
รอยขูดขดี และปิดคลุมทัง้หมดใบหน้า ไม่ท าปฏกิริยิากบัของเหลว สามารถท าความสะอาดได้
ง่าย ส่วนชนิดทีเ่ป็นแบบ จ่ายอากาศ จะมคีุณสมบตัพิเิศษที่สามารถจ่ายอากาศเพิม่เขา้ไปขณะ
ท างานเกี่ยวข้องในบรเิวณที่มฝีุ่ นละออง ไอ ฟูม ละอองของสารเคมหีรอื สารพษิฟุ้งกระจาย 
เพื่อใหผู้ส้วมใส่ ในการปฏบิตังิานมคีวามสะดวก ไมอ่ดึอดั ไมห่ายใจเอาละอองต่าง ๆ เขา้ไป 
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ภาพที ่4.4 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนใบหน้า 

ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2559. 
 

3. อปุกรณ์ป้องกนัห ู(Ear Protection) 

   การท างานทีม่ลีกัษณะสภาพทีเ่สยีงดงั ไม่ว่าจะลกัษณะงานประเภทใดกต็าม ซึง่โดย
ส่วนใหญ่เกดิจากอุตสาหกรรมหนัก เนื่องมาจากการท างานกบัเครื่องจกัรกลต่าง ๆ หรอืเสยีง
จากแรงกระแทกของวตัถุที่เป็น โลหะรุนแรง ดงันัน้การลดระดบัความดงัของเสยีงเพื่อให้อยู่
ในช่วงทีไ่ม่เป็นอนัตรายกบัหู หรอืการควบคุมที่จุดก าเนิดของเสยีง เพื่อหลกีเลีย่งมใิหเ้สยีงมา
ปะทะกบัส่วนการไดย้นิของคนนัน้เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะต้องมกีารก าหนดมาตรการทีจ่ะช่วย
ลดอุบตัเิหตุหรอื ความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัหูในการไดย้นิ โดยการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัหู เพื่อลด
ความดงัของเสยีงทีผ่่านมากระทบในส่วนของอวยัวะภายในห ูคอื กระดกูหูและแก้วหู  ซึง่จะต้อง
เลอืกใชใ้นแบบทีม่คีวามเหมาะสม มมีาตรฐานก าหนดเกี่ยวกบัความถี่ของเสยีงจากการแนะน า
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ของผูท้ีม่คีวามรู ้และมกีารทดสอบ ทดลองกบัการใชง้านจรงิ เพื่อใหไ้ดอุ้ปกรณ์ทีม่ ี คุณภาพ มี
ความเหมาะสมกบัการใชง้าน ประกอบดว้ย  

  3.1 ชนิดสอดเข้าไปในรหู ูหรืออดุห ู(Ear plug) เป็นวสัดุทีท่ ามาจากยางพลาสติก
อ่อน ขีผ้ ึง้ ฝ้าย หรอืส าล ีทีผู่ผ้ลติออกแบบใหม้ขีนาดพอเหมาะกบัรหูเูพื่อใหส้ามารถป้องกนัเสยีง
ซึ่งจะแตกต่างกนัออกไปทัง้ชนิดอุดหูทัง้สองข้างจะป้องกนัเสยีงได้ดกีว่าชนิดที่ใช้ชัว่คราว  ที่
อาจจะท าจากส าล ีฝ้าย จะช่วยป้องกนัเสยีงไดเ้พยีงระดบัหนึ่งเท่านัน้ นอกจากนัน้ยงัมชีนิดทีท่ า
มาจากวสัดุ ประเภทไฟเบอรกล์าสกจ็ะป้องกนัเสยีงไดด้ ี

3.2 ชนิดครอบห ู(Ear muff) เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัป้องกนัเสยีงดงัที่เป็นอนัตราย
ต่อระบบการได้ยนิของหู ซึ่งจะมลีกัษณะคล้ายหูฟังที่ใช้ครอบใบหูทัง้สองข้างโดยมกี้านโค้ง
ครอบศรีษะ และใชว้สัดุทีม่คีวามนุ่มหุม้ทบั ส่วนตวัครอบหูนัน้มกีารออกแบบใหแ้ตกต่างกนัตาม
ลกัษณะของการใช้งาน ซึ่งจะประกอบด้วยวสัดุป้องกนัเสยีง (acoustic) อยู่ภายในที่ครอบหู 
ส่วนตวัรองรอบนอกนัน้อาจจะบุด้วยโฟม พลาสตกิ ยางหรอืบรรจุของเหลวไว้ เพื่อช่วยดูดซบั
เสยีง ท าใหพ้ลงังานของเสยีงลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่4.5 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนหู 
ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2559. 
 

4. อปุกรณ์ป้องกนัมือ น้ิวมือ และแขน (Hand Leathers and Arm Protection)  

 ในการปฏบิตังิานที่ต้องใช้ส่วนของมอื นิ้วมอื และแขน ซึง่อาจเสี่ยงต่ออนัตรายจาก
การถูกวตัถุมคีม บาด ตดั การขดูขดีท าใหผ้วิหนังถลอก การจบัของรอ้น หรอืการใช้ HA 233 

101 มอืสมัผสัวสัดุอุปกรณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายอื่น ๆ นัน้ จ าเป็นตอ้งมอุีปกรณ์ป้องกนัโดยใช้
ถุงมอืหรอืเครือ่งสวมเฉพาะนิ้วชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะของงานดงันี้ 

4.1 ถุงมอืใยหนิ ใช้ส าหรบังานที่ต้องสมัผสัความร้อนเพื่อป้องกนัไม่ให้มอืได้รบั
อนัตรายจากความรอ้นหรอืไหม ้ 

ชนิดอดุรหู ู ชนิดครอบห ู
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4.2 ถุงมอืใยโลหะ ใชส้ าหรบังานทีเ่กี่ยวกบัการใชข้องมคีมในการหัน่ ตดั หรอืสมัผสั 

วสัดุอุปกรณ์ทีแ่หลมคม หยาบมาก  

4.3 ถุงมอืยาง ใชส้ าหรบังานไฟฟ้า และถุงมอืยางทีส่วมทบัดว้ยถุงมอืหนังชนิดยาว 
เพื่อป้องกนัการถูกของมคีมบาดหรอืทิม่แทงทะลุส าหรบัใชใ้นงานไฟฟ้าแรงสงู  

4.4 ถุงมอืยางชนิดไวนีลหรอืนีโอพรนี ใช้ส าหรบังานที่ต้องสมัผสัสารเคมชีนิดที่มี
ฤทธิก์ดักรอ่น หรอืซมึผ่านผวิหนงัได ้ 

4.5 ถุงมอืหนงัใชส้ าหรบังานทีต่้องสมัผสัวสัดุทีห่ยาบงานทีม่กีารขดัผวิ การแกะสลกั 

หรอืงานเชื่อมทีม่คีวามรอ้นต ่า  
4.6 ถุงมอืหนงัเสรมิใยเหลก็ ใชส้ าหรบังานหลอมโลหะหรอืถลุงโลหะ  

4.7 ถุงมอืผ้าหรอืเส้นใยทอ ใช้ส าหรบังานที่ต้องหยบิจบัวสัดุอุปกรณ์เบา ๆ เพื่อ
ป้องกนัมอืจากสิง่สกปรกต่าง ๆ 

4.8 ถุงมอืผา้หรอืใยทอเคลอืบน ้ายาใชส้ าหรบังานทีต่้องสมัผสัสารเคมโีดยทัว่ไป เช่น 
งานหบีห่อ งานบรรจกุระป๋อง หรอื อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ 
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ภาพที ่4.6 อุปกรณ์ป้องกนัมอื นิ้วมอื และแขน  
ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2559. 

 

5. อปุกรณ์ป้องกนัเท้าและขา  

    เป็นอุปกรณ์ป้องกนัเท้าและขาที่ส าคญั และมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบั ผู้ที่ต้อง 

ท างานในสถานทีท่ีอ่าจเกดิอนัตรายกบัเทา้ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อส่วนเทา้ทีอ่าจจะไดร้บั
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อนัตรายขณะปฏบิตัิงาน  ได้แก่ รองเท้าตัง้แต่รองเท้าธรรมดา รองเท้าหุ้มข้อ และรองเท้าที่ที่
เสรมิดว้ยอุปกรณ์ป้องกนัต่าง ๆ เรยีกว่า รองเทา้นิรภยั ส าหรบัสวมใส่ ในการท างานเพื่อป้องกนั
อนัตราย หรอืการบาดเจบ็ของเทา้จากการถูกกระแทก ถูกทบหรอืงานมอีนัตรายอื่น ๆ เกี่ยวกบั
เทา้ ซึง่คุณสมบตัขิองรองเทา้นิรภยันัน้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามความสามารถในการรบัแรงอดั
และแรงกระแทก ดงัแสดงไดใ้นตารางที ่4.2 

 

    ตารางท่ี 4.2 ชนิดของรองเทา้นิรภยัตามความสามารถในการรบัแรงอดัและแรงกระแทก 

ชนิดเบอร ์ แรงกระแทก (ปอนด)์ แรงอดั (ปอนด)์ 
75 75 2,500 

50 50 875 

30 30 100 

ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2559. 
 

 ชนิดของอุปกรณ์ป้องกนัเทา้กบัการใชง้าน 

1. รองเทา้ชนิดหุม้ขอ้ (congress shoes) ใชส้ าหรบัป้องกนัอนัตรายจากการกระเดน็
ของน ้าโลหะ หรอืงานทีอ่าจมอีนัตรายจากการกระเดน็ของเศษวสัดุหรอืการระเบดิทีไ่ม่รุนแรงนัก 

และ เป็นฉนวนทีด่สี าหรบัการใชง้านไฟฟ้า  
2. รองเท้าหุ้มแขง้ หรอืรองเท้าป้องกนัการจุดประกายไฟ (non sparking shoes)     

เป็นรองเท้าที่ออกแบบส าหรบัป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ที่มคีวามร้อนจากการถลุง     
หรอืหลอมโลหะ งานเชื่อมต่าง ๆ ซึ่งจะต้องไม่มกีารเจาะตาไก่ ร้อยเชอืก เนื่องจากจะเป็น
ช่องทางใหโ้ลหะทีห่ลอมเหลวกระเดน็หรอืไหลเขา้รองเทา้ได้ และจะต้องสวมใส่สะดวกและถอด
ไดง้า่ยรวดเรว็ในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน  

3. รองเท้าพื้นแขง็ (reinforced shoes) เป็นโลหะที่ยดืหยุ่นไดใ้ช้ส าหรบังานก่อสรา้ง
ป้องกนัการกระแทก การกดทบัและของแหลมคมทิม่ต า หรอืไม่ใหโ้ลหะ หรอืตะปตู าเทา้ แต่ต้อง
มัน่ใจว่าการท างานไมเ่กี่ยวขอ้งกบัไฟฟ้า 

4. รองเทา้พืน้ไมเ้หมาะส าหรบัการใชง้านในสถานทีท่ างานทีพ่ื้นเปียกชืน้ ตลอดเวลา
หรอื มคีวามรอ้น เช่น โรงงานผลติเบยีร ์และ งานทีเ่กีย่วกบัการลาดยางแอสฟัลท ์ 

5. รองเทา้นิรภยัครอบโลหะหลงัเทา้ (safety shoes with metatarsal) เหมาะส าหรบัใช้
กบัการท างานทีอ่าจมวีตัถุสิง่ของน ้าหนกั วสัดุหนักหล่นใส่เทา้ มากตกใส่ทบัหรอืกระแทกเทา้ใน
การเคลื่อนยา้ยสิง่ของทีน่ ้าหนกัมาก นิยมใชใ้นโรงงานถลุงเหลก็ และหล่อโลหะ 

6. รองเท้าป้องกนัสารเคม ีท าจากวสัดุที่ทนต่อการกดักร่อนของสารเคม ีเช่น ไวนิล     
นีโอพรนี ยางธรรมชาต ิหรอืยางสงัเคราะห ์แบ่งเป็นชนิดทีม่หีวัโลหะ และไมม่หีวัโลหะ 
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7.รองเท้าป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า (electrical hazard shoes) ใช้สวมใส่ในงานที่
เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า ท าด้วยวัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า วัสดุท าจากธรรมชาติ หรือยาง
สงัเคราะห ์

ดังนั ้น การสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเท้า นั ้นจะเ ป็นที่นิยมเรียกกันว่า         
รองเท้านิรภัย สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับเท้าในขณะปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง      
เช่น วตัถุหล่นใส่เทา้ กระแสไฟฟ้า ความรอ้น สารเคม ีพืน้ทีส่กปรก เป็นต้น ซึง่รองเทา้ดงักล่าว
มาขา้งต้นมกีารออกแบบมาจากวสัดุทีใ่ชง้านแต่ละการใช้งานเพื่อให้เกดิความเหมาะสมในการ 
ใชง้าน และประเภทของการเลอืกใชเ้พื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างานว่าดว้ยการป้องกนั
ส่วนทีเ่ป็นเทา้ไมใ่หเ้กดิการบาดเจบ็ สญูเสยีส่วนหนึ่งของรา่งกายไป ดงัภาพที ่4.7 
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ภาพที ่4.7 อุปกรณ์ป้องกนัเทา้และขา  

ทีม่า: http://www.siamsafetygroup.com, 2559. 
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 การดแูลรกัษารองเท้าและอปุกรณ์ป้องกนัขา 

การดูแลรกัษารองเทา้และอุปกรณ์ป้องกนัขาหลงัการใชง้านต้องท าความสะอาดทัง้ดา้น
นอกดา้นในดว้ยน ้าธรรมดา หรอืใชน้ ้าฆา่เชือ้เชด็ใหแ้หง้ หรอืลา้งดว้ยน ้าแลว้วางไวใ้หแ้หง้ 

 

6. อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจ (Respiratory Protective Devices) 

   อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใช้ส าหรบัป้องกนัอนัตรายที่เกดิขึน้กบัระบบ
หายใจของผูท้ีท่ างานในสภาพงานทีม่ลีกัษณะการท างานทีม่มีลพษิหรอืมอุีปสรรค์ ต่อการหายใจ 
ซึง่ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูท้ีจ่ะตดัสนิใจใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวจะต้องมคีวามรู้ มขีอ้มลูของสภาพแวดลอ้ม 
เพื่อทีจ่ะเลอืกใช้อุปกรณ์ไดถู้กต้อง หากการตดัสนิใจเลอืกใช้ เกดิการผดิพลาดหรอืไม่มขีอ้มูล
ส าคญัมาก่อน อาจท าใหเ้กดิอนัตรายถงึชวีติได ้ดงันัน้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกใช้
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจ จงึควรจะตอ้งมกีารพจิารณาขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1. ลกัษณะของอนัตรายทีเ่กดิขึน้ว่าเป็นมลพษิชนิดใดอยูใ่นรปูแบบใด  

2. ความรุนแรงของอนัตรายนัน้จะต้องตดัสนิใจว่าจะต้องป้องกนัชนิดไหนก่อน - หลงั
เพื่อความปลอดภยัสงูสุดของชวีติ  

3. ชนิดของสารอันตรายว่าสารนัน้ ๆ ออกฤทธิเ์ป็นกรด - ด่าง การเข้าสู่ร่างกาย      

และอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัอวยัวะใดก่อนรวมทัง้ผลกระทบอื่น ๆ  

4. ความเขม้ขน้ของสารอนัตรายเพื่อเป็นขอ้มลูในการเลอืกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเพยีงพอ
กบัความเขม้ขน้ของสารอนัตราย 

5. ระยะเวลาในการป้องกนั เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชนิดมอีายุในการใชง้าน ดงันัน้ การ
เลอืกใช้จงึควรจะต้องรูร้ะยะเวลาของการป้องกนัเพื่อสามารถเลอืกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
และมรีะยะเวลาเพยีงพอกบัการป้องกนั 

6. สถานทีบ่รเิวณและกจิกรรมหรอืลกัษณะของงาน  
ดงันัน้ การตดัสนิใจเลอืกใช้ อุปกรณ์จะต้องศกึษาขอ้มูลดงักล่าวเพื่อเลอืกอุปกรณ์ที่

เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรม เพื่อมใิห้อุปกรณ์เป็นภาระหรอือุปสรรคต่อการท างาน       
เช่น บางสถานที่ บางกจิกรรมเหมาะที่จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นถงัอดัอากาศ แต่บางแห่งเหมาะกบั
การใชอุ้ปกรณ์แบบกรองอากาศ เป็นตน้ 

การเลือกใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจ  

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของระบบหายใจ นอกจากจะมีข้อมูลต่าง ๆ       
แลว้สิง่ทีค่วรจะค านึงถงึคอืวธิกีารใชท้ีถู่กตอ้งดว้ยวธิกีารศกึษารายละเอยีด มกีารแนะน า อธบิาย 
สาธติ ฝึกอบรมจากผู้เกี่ยวข้องจนมัน่ใจและสามารถตรวจสอบได้ว่าเหมาะสมกบั  สถานที ่     
และกจิกรรมทีต่้องการใช้ซึง่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจนัน้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด



256 

 

ตามลกัษณะความจ าเป็น เฉพาะการใช้งาน คอื ชนิดเครื่องช่วยหายใจ และชนิดเครื่องกรอง
อากาศ ซึง่จะใชแ้ทนกนัได ้

ในบางกรณี เช่นเครื่องกรองอากาศอาจใช้เครื่องช่วยหายใจแทนได้ แต่เครื่องช่วย 

หายใจไม่สามารถใชเ้ครื่องกรองอากาศแทนได้ และจะต้องสวมใส่ใหพ้อดกีบัใบหน้า และศรีษะ
ไมใ่หม้กีารรัว่ซมึของอากาศภายนอกเขา้ไปได ้ไมท่ าใหผู้ส้วมใส่อดึอดัเกนิไปและจะต้องมสีภาพ
แขง็แรงทนทานเป็นอยา่งดดีว้ย ซึง่มลีกัษณะตามชนิดการใชง้านดงันี้ 

1. เคร่ืองช่วยหายใจมีลกัษณะเป็นหน้ากากครอบมิดชนิดเตม็หน้า มชี่องกระจกใส
ผนึกแน่นตรงส่วนตาทีอ่าจท าดว้ยยางหรอืวสัดุอื่นทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกนั กระชบักบั ใบหน้า
มใิห้อากาศจากภายนอกรัว่ซมึเขา้ได้ มที่อต่อส่งจ่ายอากาศเชื่อมตดิกบัถงัจ่ายอากาศ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คอื 

 1.1 ชนิดทีอ่ากาศหมุนเวยีนได ้โดยจะมลีิน้เปิด - ปิดอากาศส าหรบัการหายใจ เขา้ 
และหายใจออก โดยมที่อต่อกบัเครือ่งจา่ยออกซเิจน เครือ่งช่วยหายใจชนิดนี้เหมาะ ส าหรบักรณี
ทีบ่รเิวณการท างานนัน้ไม่มอีากาศหายใจ หรอืไกลเกนิกว่าจะใชท้่อจ่าย อากาศจากทีห่นึ่งทีใ่ด
ได้ การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดนี้ผู้ใช้จะต้องมสีุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรง และจะต้อง
ศกึษาเรยีนรู ้ฝึกอบรมวธิกีารใชเ้ป็นอยา่งด ีพรอ้มทัง้ม ีการศกึษาอบรมเพิม่เตมิทุก 6 เดอืน  

  1.2 ชนิดทีอ่ากาศหมนุเวยีนไมไ่ดจ้ะตอ้งมลีิน้เปิดระบายอากาศทีใ่ชห้ายใจ แลว้ออก 
โดยต่อท่อไวก้บัถงับรรจอุากาศหรอืเครื่องจา่ยอากาศ ซึง่จะตอ้งมัน่ใจว่าอากาศทีบ่รรจุในถงัหรอื
เครื่องจ่ายอากาศนัน้บรสิุทธิ ์ไม่มสีิง่ปนเป้ือนมแีรงกดดนัอากาศไม่เกนิ 25 ปอนดต่์อตารางนิ้ว 
(Goetsch David L., 2005, p.319) และเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั สูงสุดควรตดิตัง้เครื่องปรบั
ระดบัแรงดนัอากาศควบคู่กบัการตดิตัง้เครื่องกรองอากาศ รวมทัง้ตดิตัง้สญัญาณเตอืน เมื่อมี
คารบ์อนมอนอกไซดป์ะปนเขา้ไปในอากาศทีอ่ดัอยูใ่นถงัดว้ย 

 วิธีการใช้อปุกรณ์ช่วยหายใจอย่างปลอดภยั  

   1. ผูใ้ชต้อ้งผ่านการอบรมเทคนิคและวธิใีชม้าเป็นอย่างด ีใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

   2. อุปกรณ์ต้องมคีวามสมบูรณ์ไม่ช ารุดเสยีหายเหมาะสมกบัผู้สวมใส่โดยต้อง
ไมม่สีารเคมเีป็นพษิตกคา้งตดิอยูก่บัหน้ากาก 

   3. ต้องศกึษารายละเอยีดในการปรบัปรมิาณออกซเิจนเขา้ออกให้เหมาะสม 

หรอืมใิหผู้ส้วมใส่อดึอดั  

  4. มอุีปกรณ์ส ารองส าหรบัการท างานในทีท่ีม่อีนัตรายสูง หรอือตัราเสีย่งที่อาจ
เกดิกรณฉุีกเฉินอื่น เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขช่วยเหลอืผูท้ีอ่ยูใ่นขณะปฏบิตังิานไดท้นัที 
  5. ศกึษาระยะเวลาทีต่อ้งปฏบิตังิานกบัขดีจ ากดัของเวลาในการใชอุ้ปกรณ์นัน้  
โดยทีม่ผีูม้หีน้าทีเ่ฝ้าระวงัคอยสงัเกตสิง่ผดิปกตติลอดระยะเวลาการท างาน  
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   6. ทมีงานผู้ทีใ่ชอุ้ปกรณ์ควรจะต้องได้รบัการฝึกอบรมสาธติวธิกีารใช้ วธิกีาร 

ซ่อมบ ารุงดูแลรกัษาอย่างถูกต้องเพื่อยดือายุการใช้งานของอุปกรณ์และเพื่อความปลอดภยั
สงูสุดของทุกฝ่าย 

 2. เครื่องกรองอากาศ การเลอืกใชต้อ้งใหต้รงกบัการป้องกนัประเภทของสารเคม ีหรอื
สารพษิด้วย เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกนัมกัจะมีการออกแบบใช้เฉพาะอย่างกบัสารเคม ี หรอื
สารพษิเป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  
   2.1 เครื่องกรองอากาศชนิดใช้แผ่นกรองที่ท ามาจากกระดาษหรอืใยทอชนิดอื่นที่
สามารถถอดท าความสะอาดหรอืถอดเปลีย่นแผ่นกรองใหม่ได ้นิยมใชก้บังานทีม่ ีฝุ่ นละอองมาก 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โรงงานแป้ง โรงงานซเีมนต์โรงเลื่อยโรงงานถ่านหนิ ฯลฯ 
เครื่องป้องกนัชนิดนี้จะไม่สามารถป้องกันสารพษิ แก๊สพษิ หรอื การท างานในที่ที่ไม่มอีากาศ
หายใจได ้

 2.2 เครื่องกรองชนิดใชว้สัดุตวักรอง ซึ่งประกอบดว้ยหน้ากากแบบเตม็หน้า หรอื
แบบครึง่หน้า ผลติจากวสัดุทีเ่ป็นยางหรอืพลาสตกิมีเลนสก์ระจกตรงส่วนตา มที่อต่อ ระหว่าง
ภาชนะหรอืกระป๋องบรรจุสารเคมสี าหรบักรองอากาศตดิอยู่กบัหน้ากากหรอืล าตวัเครื่องกรอง
ชนิดนี้ใชไ้ดก้บับรเิวณท างานทีอ่อกซเิจนมากกว่ารอ้ยละหกสบิหรอืมไีอสารพษิ ทีม่คีวามเขม้ขน้
ในอากาศ และใชไ้ดร้ะยะเวลาสัน้หรอืไม่เกนิ 8 ชัว่โมงดงัตวัอย่าง ความเขม้ขน้ของไอสารต่างๆ 
ในอากาศที่สามารถใช้เครื่องกรองชนิดนี้ได้ คอืไอของสารอินทรยี์ต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ 0.10 

(โดยปรมิาตร) ไอของกรดชนิดต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ไอของสิง่ผสมระหว่างกรดและ
สารอนิทรยี ์ไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ไอของแอมโมเนีย ไม่เกนิรอ้ยละ 0.07 ส่วนกรองอากาศเป็น
หรอืกระป๋องบรรจุสารเคม ีซึ่งเป็นตวัจบั ตามที่ American National Standard ได้ก าหนด
มาตรฐาน (ANSI K 13.1-1973) รหสัสขีองตลบักรอง ส าหรบักรองก๊าซ และไอระเหยชนิดต่าง ๆ 
มดีงัตารางที ่4.3 
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       ตารางท่ี 4.3 ส่วนกรองอากาศส าหรบักรองก๊าซ และไอระเหยตามมาตรฐาน 

ชนิดของมลพิษ สีท่ีก าหนด 

ก๊าซทีเ่ป็นกรด ขาว 

ไอระเหยอนิทรยี ์ ด า 

ก๊าซแอมโมเนีย เขยีว 

ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซต ์ น ้าเงนิ 

ก๊าซทีเ่ป็นกรด และไอระเหยอนิทรยี ์ เหลอืง 

ก๊าซทีเ่ป็นกรด แอมโมเนีย และไอระเหยอนิทรยี ์ น ้าตาล 

ก๊าซทีเ่ป็นกรด แอมโมเนีย คารบ์อนมอนอกไซต ์ไอระเหยอนิทรยี ์ แดง 
ไอระเหยอื่น ๆ และก๊าซทีไ่ม่กล่าวไวข้า้งตน้ เขยีวมะกอก 

สารกมัมนัตรงัส ี(ยกเวน้ ไทรเทยีม และโนเบลก๊าซ) ม่วง 
ฝุ่ น ฟูม มสิท ์ สม้ 

        ทีม่า: วลิาวณัย ์ จงึประเสรฐิ และ ภวตั  เลศิสุธน,2559, หน้า 8-6,8-7. 

 

  วิธีการใช้เคร่ืองกรองอากาศอย่างปลอดภยั  

    1. ต้องตรวจสอบสภาพของเครื่องกรองอากาศทัง้หน้ากากและแผ่นกรอง ใหอ้ยู่
ในสภาพสมบรูณ์ครบถว้นสามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั  

 2. เวลาจะใช้งานต้องตรวจดูและปรบัแผ่นกรองต่อกบัหน้ากากหรอื  กระป๋อง
ภาชนะบรรจสุารเคมใีหเ้รยีบรอ้ย และอยูใ่นต าแหน่งทีไ่มเ่กะกะในการท างาน  

 3. ตรวจสอบและทดสอบลิ้นเปิด – ปิดว่าอากาศผ่านเข้าออกได้เป็นอย่างดี    
หากผดิปกตติอ้งแกไ้ขก่อนน าไปใช ้ 

 4. หมัน่สงัเกตและตรวจสอบขณะท างานหากมกีารรัว่ซมึของอุปกรณ์ ต้องรบีออก
จากบรเิวณท างานทนัท ี 

 5. หลงัการใชง้านต้องมกีารท าความสะอาดดูแลบ ารุงรกัษาอย่างถูกวธิ ี ทุกครัง้ 
ทัง้แผ่นกรองและวสัดุบรรจสุารเคม ี 

 3. หน้ากากกรองสารเคมี มลีกัษณะเป็นหน้ากากปิดครึง่ใบหน้าผลติจากพลาสติก 
หรอืยาง และมทีี่กรองอากาศติดอยู่บรเิวณจมูก ซึ่งภายในบรรจุผงถ่าน เพื่อท าหน้าที่ดูดซบั    
ไอของสารหรอืก๊าซพษิประเภทไอพษิของสารอินทรยี์ เช่น แอลกอฮอล์ เบนซนิ ไอน ้ามนั      
อะซโีตน คารบ์อนเตตราคลอไรด ์คลอโรฟอรม์ หน้ากากชนิดนี้เหมาะส าหรบัใช้ในที่ทีม่อีากาศ
พษิความเข้มขน้ตาเท่านัน้ และไม่เหมาะส าหรบับรเิวณที่มอีอกซเิจนน้อย บรเิวณที่มสีารพษิ
ชนิดไมม่กีลิน่หรอืสารพษิชนิดทีท่ าใหเ้กดิการระคายเคอืงตา และมรีะยะเวลาใชท้ีจ่ ากดัเช่นกนั  
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 4. เครื่องกรองอนุภาคและไอควนัของโลหะ มลีกัษณะเป็นหน้ากากที่ท าจาก 

พลาสติก หรอื ยางครอบใบหน้าบรเิวณจมูกและมีแผ่นกรองเป็นตัวกรองฝุ่ นละอองเอาไว ้      
ซึง่จะมลีกัษณะเฉพาะตามขนาดช่องรเูปิดของแผ่นกรอง  

 5. เคร่ืองกรองยาฆ่าแมลง มลี ักษณะเป็นหน้ากากคล้ายกับชนิดกันฝุ่ น แต่ม ี

กระป๋องหรอืภาชนะบรรจสุารเคมเีพื่อดกัจบัสารพษิใหไ้ดท้ัง้หมด ตดิอยู่กบัหน้ากากบรเิวณจมกู 
ส่วนชนิดทีใ่ชแ้ผ่นกรองนัน้ จะใชไ้ดก้บัการป้องกนัยาฆ่าแมลงบางชนิด ทีม่คีวามเขม้ขน้ของพษิ
ไม่มากนัก ดงันัน้การเลอืกใช้จงึควรต้องพจิารณาให้เหมาะสมหรอืใช้ควบคู่กบัเครื่องมอืตรวจ
ปรมิาณของสารเคมใีนบรรยากาศเพื่อที่จะบอกความเข้มข้น โดยประมาณก็จะเกิดความ
ปลอดภยัสงูสุดไดย้ิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที ่4.8 ชนิดของหน้ากากครอบป้องกนัส่วนใบหน้า  
       ทีม่า: https://vedofelszerelesek.hu/termek/3m-7500-felalarc-3-meretben, 2559. 

 

7. อปุกรณ์ป้องกนัพิเศษท่ีใช้งานเฉพาะ  

    ในการปฏบิตัิงานใดที่มคีวามเสี่ยงอนัอาจเกิดอุบตัิเหตุหรือความไม่ปลอดภยัจาก 

สภาพของการท างานจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมอุีปกรณ์อ านวยความสะดวกเฉพาะงาน แต่ละ
ชนิดในการป้องกนัอนัตรายใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 

 7.1 อุปกรณ์ป้องกนัล าตวัเพื่อใช้ป้องกนัของแหลมคมหรอืมแีง่คมต่าง ๆ ใช้ในการ 

บรรจุหบีห่อกันการกระทบกระแทกที่ไม่รุนแรงนัก และกนัสิ่งของกระเด็นมากระทบบรเิวณ 

หน้ากากแบบเปล่ียนตลบักรอง 

หน้ากากชนิดใช้แล้วท้ิง 

https://vedofelszerelesek.hu/termek/3m-7500-felalarc-3-meretben
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ล าตวัดา้นหน้าอุปกรณ์นี้มลีกัษณะเป็นแผ่นคาดล าตวัดา้นหน้าเตม็ตวัซึง่อาจท ามาจากแผ่นหนัง
หรอืใยทอชนิดมคีวามเหนียว ยางสงัเคราะหห์รอืพลาสตกิ การเลอืกใชต้อ้งพจิารณาใหเ้หมาะสม
กบัลกัษณะของงาน เช่น งานทีม่คีวามรอ้นควรตอ้งใช้วสัดุทีท่น ความรอ้นดว้ย การท างานทีใ่กล้
กบัเครือ่งจกัรทีม่ใีบพดัเคลื่อนไหว กค็วรใส่แผ่นคาดให้ กระชบัและไมม่สีายหอ้ยรงุรงั เพราะอาจ
ตดิพนักบัเครือ่งจกัรท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุและความ เสยีหายได ้ 

 7.2 ชุดป้องกนัทีท่ าจากหนัง ใชส้ าหรบัสวมใส่ป้องกนัร่างกายจากการท างานทีม่กีาร
แผ่ความรอ้นจากการหลอมเหลวโลหะ ป้องกนัการได้รบัรงัสอีนิฟาเรด อลัตราไวโอเลต และ
ป้องกันแรงกระแทกที่ไม่มากนักโดยชุดป้องกนัน้จะต้องผลิตจากหนังที่มีคุณภาพ และมี
คุณสมบตัดิเีท่านัน้  

 7.3 ชุดป้องกนัทีท่ าจากแอสเบสตอส ใชส้ าหรบังานทีม่คีวามรอ้นสูงซึง่อาจมลีกัษณะ
เป็นผา้คาดล าตวั ผา้กนัเป้ือน วสัดุพนัหน้าแขง้หรอืสนบัแขง้  

 7.4 ชุดป้องกนัทีท่ าจากอลมูเินียมใชป้้องกนัความรอ้นสูงส าหรบัผูท้ีท่ างานในที่มกีาร
หลอมเหลวโลหะที่อุณหภูมปิระมาณ 2,000 องศาฟาเรนไฮด์ โดยจะสะท้อนรงัสคีวามร้อน 
โดยเฉพาะนักผจญเพลงิซึง่จะประกอบดว้ยเสื้อคลุม กางเกง ถุงมอื รองเทา้ หุม้ขอ้ และทีค่รอบ
ศรีษะ  

 7.5 อุปกรณ์ช่วยชวีติในการท างาน เพื่อช่วยป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ในทีสู่ง 
หรอืตอ้งลงไปใตพ้ืน้มาก ๆ เช่น การขดุเจาะบ่อลกึมาก ๆ ในถงัขนาดใหญ่ หรอืในทีท่ีม่กีารถล่ม
ทบั เป็นตน้ อุปกรณ์ช่วยชวีติในการท างานแบ่งออกตามลกัษณะการใชง้านประกอบดว้ย 

   7.5.1 เขม็ขดันิรภยั แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื ชนิดทีใ่ชง้านโดยทัว่ไป ส าหรบั
รบัน ้าหนกัของตวัผูใ้ชข้ณะท างานกบัชนิดทีใ่ชป้้องกนั การตกจากที่สูง หรอืการท างานทีต่้องลง
ไปในทีต่ ่าซึง่จะตอ้งสามารถรบัน ้าหนักเพิม่ขึน้หลายเท่าตวัจากแรงกระตุก หากเกดิอุบตัเิหตุขึน้ 
วสัดุทีใ่ชไ้ดแ้ก่หนังชนิดดทีีม่ขีนาดหนารบัน ้าหนักได ้135 - 225 กโิลกรมั ความกวา้งของหนัง
ประมาณ 43 มลิลเิมตร ความยาวขึน้อยู่กบัสภาพของการใชง้าน นอกจากนัน้วสัดุทีใ่ชอ้าจเป็น
ผา้ขนาดเดยีวกนั หรอืผา้ทอทีน่ ามาถกัไขวก้นัหรอืใยสงัเคราะหจ์ะเพิม่ความแขง็แรงได้มากขึน้
และรบัน ้าหนกัไดด้กีว่าหนงั  

   7.5.2 เชอืกนิรภยั ซึง่มทีัง้ชนิดมตีะขอทัง้สองปลายและตะขอทีป่ลายขา้งเดยีว 
ทีล่อ็คตดิกบัสายทีส่ามารถปรบัเลื่อนไดโ้ดยท ามาจากป่านมะนิลาใยสงัเคราะห์ไนล่อน และหนัง 
การเลอืกใชค้วรเลอืกตามขนาดน ้าหนักของความปลอดภยั เช่น เชอืกป่านมะนิลา ขนาด ¾ นิ้ว 
จะสามารถรบัน ้าหนักได ้260 กโิลกรมั หรอืเชอืกไนล่อน ขนาด ½ นิ้ว จะสามารถรบัน ้าหนักที่
ปลอดภยัได ้540 กโิลกรมั (Goetsch David L., 2005, p.429)  

   7.5.3 สายรดัล าตวัเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ในทีส่งูจะ
แตกต่างจากเขม็ขดันิรภยั คอื จะมสีายรดัล าตวัคาดตัง้แต่หวัไหล่ หน้าอก เอว และขา เกี่ยวตดิ
กบัสายช่วยชวีติเพิม่ความปลอดภยัได้มากกว่า เนื่องจากจะเฉลีย่แรงกระตุก หรอืกระชากไปที่
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ล าตวัด้วย และมกัท าจากวสัดุที่มคีวามอ่อนนุ่ม เพื่อช่วยลดแรงกระแทกของล าตวัอีกชัน้หนึ่ง
ดว้ย 

  7.5.4 กระเชา้ชงิชา้ เป็นอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส าหรบัผูท้ีท่ างานทีสู่งนอกตวั
อาคารที่ใช้ส าหรบันัง่หรอืยนืบนกระเช้าที่ผูกโยงไว้ด้วยเชอืกหรอืลวดสลิงดงึขึ้นลงตามผนัง
ก าแพงในแนวดิง่ โดยมเีขม็ขดัรดัเอว หรอือกของผู้ปฏบิตังิานไว้ด้วยเพื่อป้องกนัการพลดัตก
จากกระเชา้ 

   7.5.5 สายช่วยชีวิต คือ สายเชือกหรือวัสดุที่ใช้แทนได้ ผูกยึดติดกับตัว
ผูป้ฏบิตังิาน ซึ่งปลายขา้งหนึ่งจะยดึตดิกบัโครงสรา้งที่ม ัน่คง เพื่อป้องกนัการพลดัตกจากที่สูง 
หรอืพืน้ต่างระดบักนัมากระทบพืน้ได ้การใชง้านต้องใช้ควบคู่กบัเขม็ขดันิรภยัและสายรดัล าตวั 
วสัดุที่ใช้ ได้แก่ เชอืกมะนิลา เชอืกไนล่อน หรอืลวดสลงิ ซึ่งโดยปกติจะไม่ค่อยใช้เนื่องจากมี
ความยดืหยุน่น้อย และจะเป็นอนัตรายหากบรเิวณทีท่ างานนัน้ มกีระแสไฟฟ้า 
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ภาพที ่4.9 อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษทีใ่ชง้านเฉพาะ  
ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2559 

 

https://www.google.co.th/search
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การเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น 
ผูร้บัผิดชอบควรยึดหลกั ดงัน้ี 

การเลือกและใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลให้เกิดประสิทธิภาพ 

1. รูจ้กัและเขา้ใจในการใชใ้หแ้น่นอนเสยีก่อน ผูป้ฏบิตังิานจะใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 

ส่วนบุคคลแต่ละชนิดของการป้องกนัจะต้องมคีวามเขา้ใจ และความรูก่้อนใชง้านเสมอ โดยการ
ฝึกอบรมการใชจ้ากผูท้ี่มคีวามรูห้รอืหวัหน้างานทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมมาก่อน เพื่อให้การใชง้าน
เกดิประสทิธภิาพ และสามารถใชง้านไดด้ชี่วยป้องกนัอนัตราย การบาดเจบ็จากการปฏบิตังิาน  

2. โน้มน้าวใหผู้ป้ฏบิตังิานเหน็ถงึประโยชน์จากการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน 

บุคคลแต่ละประเภทของการใชป้้องกนั จะส่งผลดใีห้เกดิความปลอดภยัในการท างาน หวัหน้า
งานผู้ควบคุมการท างานต้องมวีธิกีารโน้มน้าว หรอืชกัน าให้ผู้ปฏบิตังิานที่เกี่ยวกบัความเสี่ยง  
ในการท างานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดการลดการบาดเจ็บ 
เจบ็ป่วยอนัเกิดจากการท างาน นับได้ว่าเป็นดูแลเอาใจใส่กบัผู้ปฏบิตังิานอีกทางหนึ่งซึ่งเป็น
หน้าทีแ่ละบทบาทของหวัหน้างาน 

3. รูว้ธิเีกบ็และดูแลบ ารุงรกัษาอยู่เสมอ การท าใหอุ้ปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลของผูป้ฏบิตังิานจะมอีายกุารใชง้านไดน้านและเกดิประสทิธภิาพคุม้ค่าต้องมคีวามรูใ้นการ
วธิกีารเกบ็รกัษาและดแูลบ ารงุรกัษาอยา่งใส่ใจ สม ่าเสมอและถูกวธิ ีเช่น การท าความสะอาดที ่
ถูกวธิ ีการเกบ็ไวใ้นทีท่ีเ่หมาะสม เป็นต้น เพื่อเป็นลดต้นทุนในการจดัซือ้หากช ารุดบ่อยหรอืพงั
ก่อนระยะเวลาการใชง้าน  

4. จดัแผนการใช้เพื่อให้เคยชิน มกีารจดักิจกรรมการฝึกอบรม หรอืจูงใจให้เกิด
ความคุน้เคยกบัการใชอุ้ปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล โดยใหม้หีวัหน้างานคอยก ากบั
ตรวจสอบในสถานทีห่รอืบรเิวณพนกังานปฏบิตังิานอย่างเครง่ครดั และสม ่าเสมออยา่งต่อเนื่อง 

5. มรีะเบยีบ ขอ้บงัคบัใหผู้ป้ฏบิตังิานใช ้ควรจดักจิกรรมการรณรงคใ์นเรือ่งการสวมใส่ 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลโดยให้มกีารใช้กฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัในการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตราย หากผู้ปฏบิตัิงานมกีารฝ่าฝืนหรอืละเมดิ ก็มมีาตรการลงโทษ หรอืตกัเตือน   
และสรา้งความตระหนกัถงึอนัตรายจากการท างานทีไ่ม่มกีารสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล  
 

หลกัในการเลือกอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลให้เกิดประสิทธิภาพ 

1. ความเหมาะสมกบัลกัษณะงานทีเ่ป็นอนัตราย อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลทุกชนิดมีลกัษณะการใช้งานที่เป็นไปตามลักษณะของการใช้กับงานที่มลี ักษณะการ
ป้องกนัอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อให้ส่วนนัน้มคีวามปลอดภยัหรอืลดอนัตรายจาก    
การเกดิอุบตัเิหตุ  
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2. สวมใส่ สะดวก สบาย เบา คล่องตวั อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลแต่ละ 

ชนิดหรอืแต่ละประเภทจะต้องมไีม่ท าใหก้ารสวมใส่เกดิความยุ่งยากกดีขวางการท างาน ควรมี
ลกัษณะที่สวมใส่แลว้เกดิความสบาย ไม่เกดิความร าคาญ หนักจนเกนิไป หลวม และท าใหเ้กดิ
ความกงัวลในขณะสวมใส่ ดงันัน้ ควรต้องสวมใส่ทีพ่อดกีบัอวยัวะ ทีต่้องการสวมใส่หรอืป้องกนั
ส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายไดด้ ี

3 .ประสทิธภิาพป้องกนัอนัตรายสูง อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทุก
ประเภททีใ่ชส้วมใส่คุม้ครองป้องกนัอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายต้องสามารถช่วยใหเ้กดิความ
ปลอดภยัในการป้องกนัสงู คอืใหไ้ดล้ดการบาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วยจากการท างานใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

4. วธิกีารไม่ยุ่งยาก เขา้ใจง่าย อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทุกประเภท
ตอ้งเป็นภาษาทีอ่่านงา่ย และขัน้ตอนการใชท้ีง่า่ยต่อผูป้ฏบิตังิานเขา้ใจไดทุ้กคน 

5. ลกัษณะเด่นเหน็ไดช้ดั สสีนัสะดุดตา แต่ละลกัษณะของประเภทของอุปกรณ์สวมใส่ 
ป้องกนัอนัตรายตอ้งใช่สสีนัทแีตกต่างและโดดเด่นเหน็ไดช้ดัเจน 

6. เกบ็รกัษางา่ย แกไ้ขงา่ย ทนทาน ตอ้งสามารถเกบ็รกัษาไดง้า่ยเมือ่มปัีญหากส็ามารถ 

แก้ไขได้ง่าย ทัง้นี้ต้องมีความคงทน และทนทานต่อการใช้งาน เช่น กันกระแทก โดนน ้ า      
หรอืสารเคมต่ีาง ๆ  
 7. อะไหล่หาซือ้ไดง้า่ย เมือ่อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลมกีารช ารุด จ าเป็น
ตอ้งการซ่อมเพื่อใหใ้ชง้านไดด้เีตม็ประสทิธภิาพอย่างเดมิ หรอือะไหล่ ชิน้ส่วนของอุปกรณ์ต้อง
หาซือ้ไดง้า่ยเรว็กบัความตอ้งการทีจ่ะน าไปใชใ้หเ้รว็ทีสุ่ด ควรมใีนทอ้งถิน่หรอืมขีายตามรา้นต่าง 
ๆ หรอืทอ้งตลาดโดยไมม่จี ากดั 

 

การเสริมสร้างสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

 การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่ เอื้ออ านวยให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน      
ตระหนักถงึการมสีุขภาพทีด่ ีมคีวามรูแ้ละศกัยภาพในการควบคุมและปรบัปรุงสุขภาพอนามยั             
และความปลอดภยัใหก้บัตนเองทีเ่ขา้ถงึสภาวะทีส่มบูรณ์ทัง้กาย จติและสงัคมอย่างมคีวามสุข 
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลตอ้งสามารถระบุถงึสิง่ทีต่อ้งการในการดูแลสุขภาพอนามยั และบรรลุในสิง่
ที่ต้องการได้รวมถึงสามารถปรบัตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมในการท างาน       
หรือสามารถปรบัตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้สุขภาพจึงมิใช่เป้าหมายแห่งการ
ด ารงชวีติอยู่อกีต่อไป หากแต่เป็นแหล่งประโยชน์ ของทุกวนัทีท่ าใหบุ้คคลสามารถด าเนินชวีติ
ไปด้วยความมสีุขภาพที่ดี สุขภาพเป็นแนวคิดด้านบวกที่มุ่งเน้นแหล่งประโยชน์ทางสังคม      
และแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถงึศกัยภาพทางกายของบุคคล ดงันัน้การสรา้งเสรมิสุขภาพ 

จงึไม่เป็นเพียงความรบัผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงที่ได้ก าหนดแนวนโยบายให้ทุกระดับ      
ในองค์การได้ปฏบิตัใิห้เกดิสุขภาพอนามยัที่ดใีนการท างานเท่านัน้ แต่หากต้องเป็นหน้าที่ของ
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บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้วยที่จะต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพในการท างานของตนเองใน
รูปแบบ กิจกรรม หรอืการด าเนินชวีติที่ส่งผลดต่ีอสุขภาพซึ่งจะน าไปสู่การมสีุขภาวะจติ กาย 
และสงัคมในทีสุ่ด รวมทัง้หน่วยงานภาครฐัทีเ่ป็นผูก้ ากบัแนวนโยบาย ดูแล ก ากบัใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณในการจดัหาบรกิาร   
และอ านวยการให้เป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ให้บรรลุตามแผนงาน   
ของชาตต่ิอไป 

 การสร้างเสรมิสุขภาพ หมายถึง กระบวนการปฏบิตัิเพื่อให้เกิดสุขภาพกายแขง็แรง 
เจรญิเติบโตปราศจากโรคภยัไข้เจบ็ และสามารถด ารงชวีิตอยู่ในสงัคมได้อย่างปกติสุข การ
ส่งเสรมิสุขภาพหรอืการสรา้งเสรมิสุขภาพเป็นกระบวนการทีม่ลีกัษณะ ดงันี้ 
 1. เน้นจดักิจกรรมหลายลักษณะที่มุ่งสร้างเสริมสมรรถนะของการสร้างสุขภาพให้
สมบูรณ์แขง็แรง ควบคุมปัจจยัที่ก่อให้เกดิความเสี่ยง และเป็นกระบวนการที่มุ่งด าเนินการให้
ผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการมสีุขภาพทีส่มบูรณ์ทัง้กาย ใจ และสงัคม รวมทัง้ใหส้ามารถที่
จะเกษยีณออกจากงานไปอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสุข 

 2. เน้นกระบวนการส่งเสรมิให้ผู้ปฏบิตังิานในสถานประกอบการเพิม่สมรรถนะในการ
ควบคุมดูแลและพฒันาสุขภาพของตนเอง ซึ่งกระบวนการในการส่งเสรมิสุขภาพต้องให้เป็น
กจิกรรมทีส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของบุคคล ความพรอ้ม เวลา และสถานที่
ในการจดัด าเนินการตามกระบวนการกจิกรรมนัน้ ๆ  
 3. เน้นการตรวจตดิตามและประเมนิผล โดยส่วนใหญ่การติดตามประเมนิผลนี้ ต้องมี
การด าเนินการกจิกรรมเกี่ยวกบัสุขภาพอนามยัไปแลว้สกัระยะ เช่น 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ปี 
กไ็ด ้หลงัจากนัน้จงึต้องมกีารตรวจตดิตาม ประเมนิผลถงึความเป็นไปได้ตามทีแ่ผนก าหนดไว้
อย่างไร หากพบจุดบกพร่อง หรอืจุดอ่อนในการด าเนินงาน จะต้องน ามาปรบัปรุงแก้ไขต่อไป
ดังนัน้ การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยในการท างานจะให้มีผลส าเร็จได้ด ี     
ย่อมต้องมคีณะกรรมการในการตดิตามประเมนิประเมนิผลเพื่อให้มกีารตรวจตรวจสอบถึงผล
การด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้และคณะกรรมการจะตอ้งมกีารรายงานไป 

ยงัผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ารต่อไปเพื่อใหร้บัทราบและหาแนวทางปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 

 

ประเด็นส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างาน 

 การสรา้งเสรมิสุขภาพสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างานของบุคลากร  
ในองค์การจะช่วยยกระดบัสุขภาพอนามยัให้เป็นผู้ที่มรี่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรงทัง้ร่างกาย 
จติใจ และ สงัคมได้ หากกิจกรรมสร้างเสรมิสุขภาพมุ่งที่ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อสุขภาพอนามยั   
ในการท างานที่ส่ งผลให้มีการเพิ่มผลผลิต หรือประสิทธิภาพในการท างานส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดความสุขในการท างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา     
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ลูกค้า ครอบครวั และเศรษฐกิจ รวมทัง้มลีกัษณะบูรณาการ และด าเนินการในหลายระดบั            
ด้วยหลักการพื้นฐานนี้  ท าให้เราสามารถระบุประเด็นส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพได้       
ไม่จ ากดั ยกตวัอย่างเช่น การด าเนินการกบันโยบายด้านการป้องกนัและรกัษาสุขภาพอนามยั
เกี่ยวกบัโรคที่เกิดจากการท างาน การป้องกนัอุบตัเิหตุในการท างาน การดูแลสภาพร่างกาย
อารมณ์ ทักษะการปรับตัวในการท างานและปรับตัวในสังคม การดูแลสุขภาพด้ านการ
รบัประทานอาหารอย่างถูกสุขลกัษณะ ไม่ดื่มสุราของมนึเมา การไม่สูบบุหรี่  และการสร้าง
เครอืข่ายทางสงัคม เป็นต้น ดงันัน้ ผู้บรหิารขององค์การหรอืหน่วยงานจงึจ าเป็นต้องมคีวาม
เขา้ใจในประเดน็ส าคญัในการเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างานใหก้บั
บุคลากรผู้ปฏบิตังิานในองค์การ ด้วยการก าหนดกรอบของประเด็นส าคัญของการสร้างเสรมิ
สุขภาพ ดงันี้  

1. การสรา้งเสรมิสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน ต้องให้จดัด าเนินให ้
มีการเข้าถึงสุขภาพ เพื่อใหพ้นักงานทุกคนไดร้บับรกิารในการจดับรกิารสุขภาพอนามยัตัง้แต่
การก าหนดนโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามยั ถึงแม้ว่ากฎหมายก าหนดให้นายจ้างต้องจดั
ด าเนินการด้านสุขภาพให้กบัพนักงานก็ตาม ผู้บรหิารจะต้องมคีวามเขา้ใจและเจตนารมณ์ต่อ
การด าเนินการเกีย่วกบัสุขภาพอนามยัของพนกังาน ในทุกกจิกรรมทีม่กีารก าหนดไวใ้นแผนงาน 
รวมถึงการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการบรกิารสุขภาพ เพื่อให้ทัว่ถึงทุกระดบั ทุกฝ่าย และทุกคน    
ใหไ้ดม้สี่วนรว่มในการจดักจิกรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพ ใหเ้กดิสุขภาพอนามยัทีด่ ีและเพื่อเพิม่
โอกาสในการพฒันาสุขภาพ ในระดบันโยบายขององคก์ร  

2. การปรบัปรุงสุขภาพจะส าเร็จหรอืไม่ขึ้นอยู่กับ การพฒันาสภาพแวดล้อม       
หรือสิง่แวดล้อมทีมี่เอ้ือต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่สิง่แวดล้อมในการท างาน เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน หรอืสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจยัที่เป็นพลวตัร มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เนื่องจากการผลติสนิค้าและบรกิารย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ดงันัน้ เครื่องมอื 
เครื่องจักรที่ใช้ในการท างานย่อมมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาให้สามารถ ใช้งานได้ตาม        
ความต้องการของลูกค้า จงึต้องท าให้มกีารพฒันาสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตาม
การเปลีย่นแปลงดงักล่าว การสรา้งเสรมิสุขภาพจงึต้องอาศยัการตดิตามและประเมนิ สภาวะ     
และแนวโน้มทางเทคโนโลยวีฒันธรรม และเศรษฐกจิอยา่งต่อเนื่อง  

3. การสรา้งเสรมิสุขภาพเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บั การสร้างความร่วมมือทัง้ภายในและ
ภายนอกเพือ่ให้เกิดการสร้างความเข้มแข็ง ในการเสรมิสร้างสุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภยัในการท างาน การด าเนินการในประเดน็นี้มพีืน้ฐานมาจากความเขา้ใจถงึ ความส าคญั
ของแรงผลกัดนัให้บุคลากรในองค์การสามารถร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินการตามแผนงาน
เกี่ยวกบัการเสรมิสร้างสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัให้เกดิความยัง่ยนืได้ เนื่องจากการ
สร้างความร่วมมอืให้ทุกคนเข้ามามสี่วนร่วมจะท าให้เกิดความรกัสามคัคี และเข้มแขง็ท าให้
แม้ว่าสมาชิกคนใดพ้นสภาพไปแล้วแต่ก็สามารถด าเนินการได้ตลอดไป และท าให้เกิด
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สมัพนัธภาพในหมู่สมาชกิในฐานะของปัจจยัก าหนดคุณค่า และพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัสุขภาพ 
รวมถึงมองแรงผลักดนัและสมัพนัธภาพในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก  และที่ส าคญั
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ส าคญัของสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั  

 4. รปูแบบการด าเนินชวีติหรอืวถิชีวีติในสงัคมเป็นศูนยก์ลางของการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

เนื่องจากรปูแบบการด าเนินชวีติเป็นตวัก าหนดรปูแบบพฤตกิรรมส่วนบุคคลทีอ่าจเกดิประโยชน์ 

หรอืเกดิโทษต่อสุขภาพไดก้ารส่งเสรมิรปูแบบการด าเนินชวีติทีส่นับสนุนสุขภาพ ต้องพจิารณา 

ถึงวธิีปรบัตัวของ การจดัการชวีติ ความเชื่อ และคุณค่าต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล ปัจจยัที่ 
กล่าวมานี้เกดิจากประสบการณ์ชัว่ชวีติและสิง่แวดลอ้มของแต่ละบุคคล การส่งเสริมพฤติกรรม 

ทีส่่งผลดีต่อสุขภาพและการส่งเสริมการปรบัตวัทีเ่หมาะสมเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของ
การสร้างเสริมสขุภาพอนามยัทีดี่ในการท างาน 

5. ขอ้มลูขา่วสารและการศกึษาเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเลอืกอย่างมวีจิารญาณ ปัจจยั 

ทัง้สองเป็นสิง่จ าเป็นและเป็นองคป์ระกอบหลกัของการสรา้งเสรมิสุขภาพ เพราะการสรา้งเสรมิ 

สุขภาพมเีป้าหมายที่การเพิม่พูนความรู้และการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารทีเ่กีย่วข้อง  
กบัสุขภาพ ประเดน็นี้มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูแ้ละประสบการณ์ของสาธารณะทีม่ต่ีอสุขภาพ  
และความสามารถในการเข้าถึงสุขภาวะ ร วมถึงความรู้ทางระบาดวิทยา ทางสังคม             
และศาสตรแ์ขนง อื่นๆที่เกี่ยวข้องกบัรูปแบบของสุขภาพและโรค และปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อ
สุขภาพและการเกิดโรค รวมถึงการให้ความหมายของ “สิ่งแวดล้อมในภาพรวม” ซึ่งเป็น
ตวัก าหนดรูปแบบของ สุขภาพและทางเลอืกของสุขภาพ การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสาร กน็บัว่าเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัเช่นเดยีวกนั 

 

สรปุ 

 สุขภาพอนามยัเป็นเรื่องส าคญัต่อผู้ปฏบิตัิงานมากซึ่งการที่มสีุขภาพอนามยัที่ดยี่อม
ส่งผลท าให้การด ารงชีวติในสงัคมเป็นบุคคลที่มคีุณภาพต่อประเทศชาติ ท าให้ประเทศชาติ    
ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลอนัเกดิจากการเจบ็ป่วยทัง้กาย จติใจ และสงัคม 
รวมทัง้ดา้นเศรษฐกจิ ยงัส่งผลถงึผูท้ีป่ระกอบกจิการทีต่้องใชก้ าลงัแรงงานซึ่งเป็นก าลงัแรงงาน
ของประเทศ การเป็นผูท้ีม่สีุขภาพอนามยัทีด่ ีหมายถงึลกัษณะของสุขภาพทีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย 
จติใจ สงัคม และศลีธรรมในการด ารงดงีาน และเขม้แขง็อย่างมคีวามสุข สุขภาพอนามยัทีด่จีงึมี
ความส าคญัต่อบุคคลในการประกอบอาชพีการงาน เมื่อมสีุขภาพอนามยัที่ดกี็ย่อมท าให้ผลติ
เพิม่ขึน้ ไมเ่จบ็ป่วยใดกท็ าใหก้ารผลติมตี้นทุนทีล่ดลง ท าใหอ้งคก์ารมกี าไรสูงขึน้ ท าใหอ้งค์การ
มกีารสงวนรกัษาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามรูท้กัษะ ความสามารถและสุขภาพทีด่ไีวไ้ดเ้ป็นปัจจยั
จูงใจขององค์การด้วย การที่ท าให้บุคลากรในองค์การมสีุขภาพที่ดีองค์การต้องมรีะบบการ
คุม้ครองสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างานใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน โดยจดัท าระบบการ



268 

 

ป้อง ระบบการคุม้ครอง ระบบการส่งเสรมิ และระบบการมสี่วนร่วม ซึ่งจะต้องมกีารด าเนินงาน
ดา้นสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ซึง่ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั ดงันี้ ความตระหนักถงึ
อนัตราย การประเมนิสภาพของอนัตราย และการควบคุมอนัตราย  
 ดงันัน้ องค์การจะเกิดความส าเรจ็ในด้านสุขภาพอนามยัที่และความปลอดภยัในการ
ท างานตอ้งมกีารป้องกนัและควบคุมโรคจากการประกอบอาชพี การป้องกนัและควบคุมอุบตัเิหตุ
จากการประกอบอาชพี และการป้องกนัและควบคุมมลพษิในสิง่แวดล้อม ในปัจจุบนัการเกิด   
โรคจากการท างานมปัีจจยัทีท่ าใหเ้กดิโรคจากการประกอบอาชพี ไดแ้ก่ เพศอายุ สภาวะสุขภาพ 
ระยะเวลาในการท างานในแต่ละวนั ระยะเวลาที่ผู้ประกอบอาชีพได้ปฏบิตัิงาน ความรู้ความ
เขา้ใจ และพฤตกิรรมในการท างานของบุคคล ปัจจยัเกี่ยวขอ้งกบัต้นเหตุของโรค และปัจจยัที่
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมทัว่ไป  และโรคที่เกดิจากการท างานมสีาเหตุมจีาก โรคหรอืความผดิปกติ
จากการท างาน และโรคเนื่องจากงาน หรอืการบาดเจบ็จากการท างาน รฐับาลจงึมปีระกาศให้มี
การก ากับดูแลคุ้มครองผู้ประกอบการโดยมกีารให้ด าเนินงานและมหีน่วยง านที่รบัผิดชอบ 
เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ไดแ้ก่ การวนิิจฉัยโรคจากการท างาน จดัใหม้แีพทยแ์ละพยาบาล
ในสถานประกอบการ กฎหมายเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร
สงัคมใหม้กีารส่งเสรมิก ากบั ดูแล และมกีารควบคุมใหส้ถานประกอบการมกีารด าเนินการอย่าง
ถูกต้องเพื่อให้ลูกจ้างได้รบัความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัที่ดี นายจ้างจงึมหีน้าที่ในการ    
หาแนวทางในการป้องกนัอนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างาน      
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้  อันตรายทางด้านกายภาพ อันตรายจากสภาพทางเคม ี       
อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม      
และอนัตรายดา้นการยศาสตร ์ 
 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ปฏบิตังิานได้มกีารป้องกนั
หรอืปกป้องตนเองในการท างานที่มคีวามเสี่ยงอนัตรายจากการปฏบิตังิานในหน้าที่ต่าง ๆ ได ้
เช่น โรคทีม่คีวามเสีย่งในการท างานต้องมอุีปกรณ์สวมใส่ป้องกนั ไดแ้ก่ ศรีษะ แว่นตา ใบหน้า 
ห ูเป็นตน้ และอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลทีคุ่ ้มครองป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุในการท างานเพื่อ
ลดการบาดเจบ็ หรอือนัตรายอนัเกดิจากการท างานทีม่คีวามผดิพลาด เช่น เครื่องจกัร อุปกรณ์
ในการท างาน ไดแ้ก่ ถุงมอื รองเทา้นิรภยั หมวกนิรนัย สายรดันิรภยั เป็นต้น องคก์ารจงึมคีวาม
จ าเป็นต้องมกีารเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน โดยใหผู้ป้ฏบิตังิาน
หรือลูกจ้างมีการเข้าถึงสุขภาพได้หลายช่องทางด้วยการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย        
การพฒันาสภาพแวดลอ้มหรอืสิง่แวดลอ้มในการเอือ้ต่อสุขภาพ การสรา้งความร่วมมอืทัง้ภายใน
และภายนอกเพื่อให้เกิดการสร้างความเข้มแขง็ และการเพิม่พูนความรู้และการแพร่กระจาย
ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวกบัสุขภาพอนามยัเพื่อให้พนักงานหรอืลูกจ้างเป็นผู้มสีุขภาพอนามยัที่ดี
และมคีวามปลอดภยัสามารถปฏบิตังิานอยูก่บัองคก์ารไดน้าน 
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องสมบูรณ์ท่ีสดุ 

1. ใหอ้ธบิายความหมายของค าว่า “สุขภาพ” พรอ้มยกตวัอยา่ง 

2. สาเหตุทีท่ าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิโรคต่าง ๆ เกดิจากสาเหตุใดเป็นส าคญั 

3. ใหบ้อกถงึความส าคญัของสุขภาพอนามยั มอียา่งไรบา้ง บอกมา 5 ขอ้ พรอ้มอธบิาย 

4. ระบบการคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานมอีย่างไรบา้ง 

5. ใหบ้อกและอธบิายความหมายของของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE)    
6. ใหบ้อกถงึความส าคญัของอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE)    
7. ใหบ้อกโรคทีเ่กดิจากการท างานมโีรคอะไรบา้งและการเกดิโรคจากการท างานมสีาเหตุการ 

    เกดิโรคจากปัจจยัใดบา้ง   
8. อนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลต่อรา่งกายไดแ้ก่ 

    อะไรบา้ง 

9. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลมกีีป่ระเภทอะไรบา้ง (บอกและอธบิายมาใหค้รบ)  
10. การเลอืกและใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลควรมหีลกัการเลอืกอยา่งไร  
11. ลกัษณะของการเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยัทีด่แีละความปลอดภยัในการท างานมลีกัษณะที ่
     ส าคญัอยา่งไรบา้ง  
12. ใหบ้อกประเดน็ทีส่ าคญัของการเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

     ว่ามอียา่งไรบา้ง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

การบริหารงานกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั 

และอาชีวอนามยัในการท างาน 
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 ท างาน 
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 ในการท างาน 

 4. กฎหมายกองทุนเงนิทดแทน  
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 การท างาน  

 6. หน่วยงาน สมาคม และองคก์รอื่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นความปลอดภยัและอาชวี- 

 อนามยั 

 7. สรปุ 

 8. แบบฝึกหดั 

 9. เอกสารอา้งองิ 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

1. เพื่อให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธบิายความหมาย ความส าคญั และ
วตัถุประสงคข์องกลยทุธ ์และขอบข่ายในการบรหิารกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของกระทรวงแรงงาน 

2. เพื่อให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายสาระส าคญัของกฎหมายความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานแต่ละฉบบัได้ 

3. เพื่อให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจ และสามารถอธบิายขอบเขตของการบงัคบัใช้กฎหมาย    
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

4. เพื่อให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ และเกิดทกัษะในการใช้กฎหมายกองทุนเงนิทดแทน 
และกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทิศัน์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 5 

การบริหารงานกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั 

และอาชีวอนามยัในการท างาน 

 

 การบรหิารนับว่าเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัที่ท าให้การด าเนินงานเกิดความส าเรจ็ได้การ
บรหิารงานเกีย่วกบักฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็น
การบรหิารงานดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัใหเ้กดิประสทิธภิาพ นัน่คอื มวีธิกีาร
ด าเนินการอย่างไรให้พนักงานผู้ปฏิบตัิงานที่ต้องสมัผสักับงาน หรอืหน้าที่งานที่ต้องปฏิบตั ิ
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง
กระบวนการผลติดงักล่าว ส่งผลใหเ้กดิความไม่ปลอดภยัหรอืเกดิอนัตราย การประสบอุบตัเิหตุ
ในการท างานขึน้ได้ หากไม่มกีระบวนการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน
ดงักล่าว ซึง่ในปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยนีับวนัที่จะมคีวามทนัสมยัมากขึน้ สารเคมี
ต่าง ๆ ที่น ามาผลิตในอุตสาหกรรมก็ยิ่งมีจ านวนมากขึ้น การป้องกันเกี่ยวกับการประสบ
อนัตรายจากการท างานยอ่มตอ้งอาศยัความรว่มแรงรว่มมอืกบัทุกคน ทุกระดบัในองคก์าร  
 การออกกฎหมายต่าง ๆ จากภาครฐัก็เป็นแนวทางหรอืการควบคุมใหน้ายจา้งได้มกีาร
ปฏบิตัิที่มคีวามถูกต้องและเป็นธรรมกบัลูกจ้างได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน ซึง่ทางภาครฐัได้มกีารออกประกาศของกฎกระทรวงพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเจตนารมณ์ ใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานซึง่เป็นกฎหมาย
ทีบ่ญัญตัถิงึสทิธแิละหน้าที่ ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง โดยก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าในการจา้ง 
การใช้แรงงานและการจดัสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพื่อให้ผู้ท างานมสีุขภาพอนามยัด ี 
มคีวามปลอดภยัในชวีติและร่างกาย และได้รบัค่าตอบแทนตามสมควร และต่อมาจงึได้ออก 
พระราชบญัญตั ิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔   
มบีทเฉพาะกาล มาตรา ๖ ให้นายจา้งมหีน้าที่จดัและดูแลสถานประกอบกจิการและลูกจา้งให้มี
สภาพ การท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมทัง้
ส่งเสรมิสนับสนุน การปฏบิตังิานของลูกจา้งมใิห้ลูกจา้งได้รบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ 
และสุขภาพอนามยั ใหลู้กจา้งมหีน้าทีใ่หค้วามร่วมมอืกบันายจา้งในการด าเนินการและส่งเสรมิ
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั
แก่ลกูจา้งและสถานประกอบกจิการ เพื่อเจตนารมณ์ใหน้ายจา้งมกีารปฏบิตัต่ิอลูกจา้งใหม้คีวาม
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เนื่องจากว่าแรงงานนับเป็นทรพัยากร
ทีส่ าคญัขององคก์าร และของประเทศชาตอินัจะน าไปสู่การพฒันาประเทศต่อไป 
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พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการก าหนด
บทบญัญตัแิละขอบเขตของการใชก้ฎหมายทีว่่าดว้ยการก าหนดสทิธ ิบทบาทและหน้าทีร่ะหว่าง
นายจา้งและลกูจา้งใหป้ฏบิตัต่ิอกนัอยา่งยตุธิรรมและเป็นธรรมใหส้ามารถก่อใหเ้กดิความสงบสุข
ในการท างาน ซึง่นับว่ากฎหมายทีม่กีารก าหนดใหน้ายจา้งปฏบิตัต่ิอลูกจา้งอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย และลูกจ้างปฏิบตัิหน้าที่ตามสทิธิของลูกจ้างเพื่ อให้ทัง้นายจ้างและ
ลกูจา้งสามารถท างานรว่มกนัอย่างสนัตสิุข 

 ความหมายของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
(เกษมสันต์  วิลาวัณย์, 2553, หน้า 32) ได้ให้ความหมายของ กฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน (Labour Protection Law) ไวว้่า กฎหมายทีบ่ญัญตัถิงึสทิธแิละหน้าทีร่ะหว่างนายจา้ง
และลูกจ้าง โดยก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าในการใช้แรงงาน ค่าจ้าง วนัเวลาท างาน สภาพการ
ท างาน การจ้างงาน สญัญาจ้างแรงงาน และการจ่ายค่าตอบแทนในการท างาน ทัง้นี้ เพื่อให้
ลูกจ้างท างานด้านความปลอดภยั มสีุขภาพอนามยัดี ได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดิการตาม
สมควร  

 จะเห็นได้ว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรอื พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 นี้ เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่  ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยก าหนด
มาตรฐานขัน้ต ่าในการจา้ง การใชแ้รงงานและการจดัสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการท างาน เพื่อใหผู้้
ท างานมสีุขภาพอนามยัดี มคีวามปลอดภยัในชีวิตและร่างกาย และได้รบัค่าตอบแทนตาม
สมควร นายจา้งมแีรงงานในกรผลติหรอืบรกิารทีค่งสภาพในระยะยาว ประเทศมคีวามเจรญิทาง
เศรษฐกจิ และมคีวามสงบมัน่คงทางสงัคม 

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานทีใ่ชบ้งัคบัในปัจจุบนั คอื พระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่19 สงิหาคม 2541 เป็นตน้มา 

ลกัษณะกฎหมาย 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา เมื่อไม่ปฏบิตัิตาม และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (พนักงานตรวจแรงงาน) อาจด าเนินคดอีาญาได้เมื่อตรวจพบ แม้จะไม่มี
ลกูจา้งหรอืผูใ้ดรอ้งทุกขห์รอืกล่าวโทษกต็าม นอกจากไดร้บัโทษทางอาญาแลว้ นายจา้งทีฝ่่าฝืน
กฎหมายโดยไมใ่หส้ทิธปิระโยชน์แก่ลกูจา้งอาจถูกด าเนินคดแีพ่งเพื่อบงัคบัใหจ้่ายเงนิหรอืชดใช้
ค่าเสยีหายแก่ลกูจา้ง หรอืมผีูม้สีทิธดิว้ย 

 กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย สญัญาหรอื
ข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างข้อใดที่เป็นการต้องห้ามชดัแจ้งโดยกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน (บทบญัญตัิที่ใช้ค าว่า “ห้ามมใิห้”) ย่อมเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิยม์าตรา 150 และสญัญาหรอืขอ้ตกลงระหว่างนายจา้งและลกูจา้งขอ้ใดทีเ่ป็นการแตกต่าง
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กบับทบญัญตัขิองกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (บทบญัญตัทิี่ใช้ค าว่า “ให”้ หรอื “ต้อง” ย่อมเป็น
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 150,151 เช่นเดยีวกนั 

อย่างไรก็ตาม หากนายจา้งและลูกจ้างท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงภายหลงัสิ้นสุดการจ้าง
แลว้ สญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้มผีลใชบ้งัคบัได้ 

 

 แนวคิดในการปฏิบติัตามกฎหมาย 

1. กฎหมายคุม้ครองแรงงานมทีัง้บทบญัญตัทิีเ่ป็นขอ้ห้าม (ทีใ่ชค้ าว่า “หา้มมใิห้”) และ
บทบญัญตัทิีเ่ป็นขอ้ต้องปฏบิตั ิ(ทีใ่ชค้ าว่า “ให”้ หรอื “ต้อง”) นายจา้ง ลูกจา้ง และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
ควรปฏิบตัิตาม เพราะการปฏบิตัิตามนอกจากจะไม่ต้องรบัโทษแล้ว ยงัได้รบัประโยชน์จาก
เจตนารมณ์ของกฎหมายดว้ย 

        2. นายจ้างและลูกจ้างไม่พึงตกลงหรอืท าสญัญาก าหนดเงื่อนไขให้ลูกจ้างได้รบัสทิธิ
ประโยชน์หรอืได้รบัการคุ้มครองน้อยลงกว่าทีก่ฎหมายก าหนด เนื่องจากจะท าใหเ้กดิปัญหาขอ้
พพิาท และคดทีัง้ทางอาญาและทางแพ่งตามมา 

       3. นายจา้งไม่อาจก าหนดขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานหรอืระเบยีบหรอืออกค าสัง่ใดๆ 
ในทางลดิรอนสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายของลูกจ้างหรอืท าให้ลูกจ้างต้องรบัภาระหรอืต้อง
ด าเนินการอย่างใดยิง่กว่าทีก่ฎหมายก าหนด การฝ่าฝืนจะมผีลใหข้อ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน
ระเบยีบหรอืค าสัง่นัน้ใชบ้งัคบัไมไ่ด้ โดยเหตุทีเ่ป็นการขดัต่อกฎหมาย 

    4. นายจา้งทีก่ าหนดขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานหรอืระเบยีบหรอืออกค าสัง่ใดๆ ทีเ่ป็น
คุณหรอืเป็นผลดแีก่ลูกจา้งยิง่กว่ากฎหมายก าหนด ย่อมใชบ้งัคบัไดแ้ละมผีลผูกพนันายจา้งและ
นายจา้งจะใชก้ฎหมายอื่นแทนมไิด ้

 

  การตีความกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

การตีความกฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วนที่ก าหนดความผิดและมโีทษทางอาญา
จะต้องใหเ้ป็นไปเช่นเดยีวกบัการตคีวามกฎหมายอาญาทัว่ไป ส่วนการตคีวามในกรณีมปัีญหา
หรอืขอ้สงสยัว่าจะตคีวามบทกฎหมายทีไ่ม่ชดัแจง้ไปในทางใด ให้ตีความไปในทางหรือนัย ท่ี
จะให้การคุ้มครองลูกจ้าง และสร้างปทสัถานท่ีดีแก่สงัคมแรงงาน  ยิง่กว่าที่จะตคีวามไป
ในทางหรอืนยัทีจ่ะใหป้ระโยชน์แก่นายจา้งหรอืปัจเจกบุคคล 

ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใชบ้งัคบัแก่นายจา้ง ลูกจา้งในการจา้งงาน
ทุกรายการ ไม่ว่าจะประกอบกิจการประเภทใด และไม่ว่าจะมีจ านวนลูกจ้างเท่าใด ยกเว้น
นายจา้งหรอืกจิการตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา 4 คอื 

1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค และราชการส่วนทอ้งถิน่ ราชการส่วนกลาง  
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ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนราชการอื่นซึง่มฐีานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมภิาค ไดแ้ก่ 
จงัหวดั อ าเภอ ราชการทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล รวมทัง้กรงุเทพมหานคร  

2. รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้นแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ 
3. นายจา้งประเภททีไ่ดร้บัก าหนดไวใ้นกระทรวง ซึง่ไมใ่ชบ้งัคบัตามกฎหมายทัง้ฉบบั 

หรอืบางส่วนกไ็ด ้

  ดังนัน้บรรดาข้าราชการและลูกจ้างของทางราชการจึงไม่อยู่ในการคุ้มครองของ
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

ส่วนข้อยกเว้นท่ีสอง  ที่ยกเว้นรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรฐัวสิาหกิจ
สัมพันธ์นัน้ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หมายถึงพระราชบัญญัติแรงงาน
รฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 หรอืกฎหมายฉบบัใหม่ที่ออกมาใชบ้งัคบัแทนพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าว 

ส่วนข้อยกเว้นส่วนท่ีสามนัน้ กฎหมายใหอ้ านาจรฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานซึ่ง
เป็นผู้รกัษาการตามกฎหมายฉบบันี้ทีจ่ะออกกฎกระทรวงยกเวน้นายจา้งประเภทหนึ่งประเภท
ใด มใิห้ใช้บงัคบักฎหมายทัง้หมดหรอืบางส่วนได้ ซึ่งได้มกีารออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) 

และกฎกระทรวง ฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2541) ยกเวน้มใิหบ้งัคบักฎหมายทัง้ฉบบัแก่โรงเรยีนเอกชน
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัครใูหญ่และคร ูงานเกษตรกรรมและงานรบัไปท าทีบ่า้น กบัยกเวน้ไม่ใหใ้ช้
บงัคบักฎหมายบางส่วนแก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างท างานเกี่ยวกบังานบ้านอนัมไิด้มีการประกอบ
ธุรกจิรวมอยูด่ว้ย และนายจา้งซึง่จา้งลกูจา้งท างานทีม่ไิดแ้สวงหาก าไรในทางเศรษฐกจิ 

  

สภาพบงัคบั 

  พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายที่มโีทษทางอาญา โทษทาง
อาญาทีไ่ดบ้ญัญตัไิวม้ทีัง้หมด 9 ขัน้ ขัน้ต ่าสุด ปรบัไม่เกนิ 5,000 บาท (มาตรา 145) ส่วนขัน้
สงูสุด จ าคุกไมเ่กนิ 1 ปี ปรบัไมเ่กนิ 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั (มาตรา 148) แต่ความผดิ
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบบันี้เป็นความผิดที่เปรยีบเทียบได้ (ปรบัได้) ผู้ที่มีอ านาจ
เปรยีบเทยีบปรบัผู้กระท าความผดิทางอาญาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานส าหรบัความผดิที่
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานหรอื ผู้ซึ่งอธบิดี
มอบหมาย ส าหรบัความผดิที่เกิดขึ้นในจงัหวดันอกจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัหรอืผูซ้ึง่ผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย (มาตรา 159) 

กฎหมายว่าด้วยพนักงานรฐัวิสาหกิจสมัพันธ์ กฎหมายดงักล่าวคือ พระราชบญัญัติ
พนักงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธพ์.ศ. 2534 เป็นกฎหมายทีว่่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและแรงงาน
สมัพนัธ์ในภาครฐัวสิาหกิจเป็นการคุ้มครองสทิธปิระโยชน์ซึ่งไม่น้อยกว่ามาตรฐานขัน้ต ่าตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
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   กฎหมายความปลอดภัยในการท างาน เป็นการก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่ าให้สถาน
ประกอบกจิการถอืปฏบิตั ิเพื่อความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัทีด่ปีราศจากอุบตัเิหตุ และโรค
เนื่องจากการท างาน 

พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

1. วนัเวลาท างานปกติ / เวลาพกั  
 วนัเวลาท างานปกติ 

1) วนัท างานไมเ่กนิสปัดาหล์ะ 6 วนั 

2) ก าหนดเวลาท างานปกตใินทุกประเภทไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงต่อวนั หรอืไมเ่กนิ 48  

ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ถ้าเป็นการท างานอนัตรายต่อสุขภาพตามกฏกระทรวง ก าหนดใหท้ างานไม่
เกนิ 7 ชัว่โมง ต่อวนั หรอืไมเ่กนิ 42 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 

3) ก าหนดเวลาพกัระหว่างวนัท างาน ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง อาจตกลงพกัน้อย
กว่าครัง้ละ 1 ชัว่โมงกไ็ด ้แต่รวมกนัไม ่น้อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อวนั  

 4) ก าหนดใหม้วีนัหยุดประจ าสปัดาห ์ไม่น้อยกว่าสปัดาหล์ะ 1 วนั ห่างกนัไม่เกนิ 6 วนั 
และวนัหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ 13 วนั รวมวนัแรงงานแห่งชาตดิว้ย ส าหรบัวนัหยุด
ผกัผ่อนประจ าปี ไมน้่อยกว่า 6 วนัท าการ เมือ่ลกูจา้งท างานครบ 1 ปี 

 เวลาพกั 

 1) ระหว่างการท างานปกต ิ

     นายจา้งต้องเวลาพกัให้ลูกจา้งไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมงต่อวนั หลงัจากลูกจา้งท างาน
มาแลว้ไม่เกนิ 5 ชัว่โมง ตดิต่อกนั หรอือาจตกลงกนัพกัเป็นช่วง ๆ กไ็ดแ้ต่รวมแลว้ต้องไม่น้อย
กว่า 1 ชัว่โมงต่อวนั งานในรา้นขายอาหารหรอืรา้นขายเครื่องดื่มซึ่งเปิดจ าหน่ายหรอืใหบ้รกิาร
ในแต่ละวนัไม่ตดิต่อกนั อาจพกัเกนิ 2 ชัว่โมงต่อวนัก็ได ้นายจา้งอาจจะไม่จดัเวลาพกัไดก้รณี
เป็นงานที่มลีกัษณะหรอืสภาพของงานต้องท า ตดิต่อกนัไปโดยได้รบัความยนิยอมจากลูกจ้าง
หรอืเป็นงานฉุกเฉิน  

 2) ก่อนการท างานล่วงเวลา  

 กรณใีหล้กูจา้งท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกตไิม่น้อยกว่า 2 ชม. ต้องจดัให้
ลกูจา้งพกัก่อนเริม่ท างานล่วงเวลาไมน้่อยกว่า 20 นาท ี

2.  การท างานล่วงเวลา การท างานในวนัหยดุ 

 การท างานล่วงเวลา นายจา้งอาจใหลู้กจา้งท าได้โดยไดร้บัความยนิยอมจากลูกจา้งก่อน
เป็นคราว ๆ ไป นายจา้งอาจใหลู้กจา้งท างานล่วงเวลา และท างานในวนัหยุดไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น ถ้า
ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไป ถ้ าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงาน
ฉุกเฉิน นายจา้งอาจให้ท างานในวนัหยุด ส าหรบักจิการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง รา้น
ขายอาหาร รา้นขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม และสถานพยาบาลได้ โดยไม่จ าเป็นต้องได้รบั
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ความยนิยอมจากลูกจา้งก่อนชัว่โมงการท างานล่วงเวลา การท างานในวนัหยุด และการท างาน
ล่วงเวลาในวนัหยดุ รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 36 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ดงันี้ 
  1) ท าเกนิเวลาท างานปกตขิองวนัท างาน ไดร้บัค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของอตัราค่าจา้ง/
ชัว่โมง ถ้าท างานเกนิเวลาท างานปกตขิองวนัท างาน นายจา้งต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่า
หนึ่งเท่าครึง่ของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวน ชัว่โมงทีท่ าหรอืไม่น้อยกว่า  1.5 

(หนึ่งเท่าครึง่) ของอตัราค่าจา้งต่อหน่วย ในวนัท างานตามจ านวนผลงานทีท่ าไดส้ าหรบัลูกจา้งที่
ไดร้บัค่าจา้งตามผลงาน  

 2) ถ้าท างานในวนัหยุดในเวลาท างานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าท างานในวนัหยุด 
ใหแ้ก่ลกูจา้งทีม่สีทิธไิดร้บัค่าจา้งในวนัหยดุเพิม่ขึน้อกี 1 เท่าของค่าจา้ง ในวนัท างานตามชัว่โมง
ทีท่ างานในวนัหยุด หรอืตามจ านวนผลงานทีท่ าได ้ส าหรบัลูกจา้งทีไ่ดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย ส าหรบัลูกจา้งทีไ่ม่มสีทิธไิดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า 
ของค่าจา้งในวนัท างานตามชัว่โมงที่ท างานในวนัหยุดหรอืตามจ านวนผลงาน ที่ท าได้ส าหรบั
ลกูจา้งทีไ่ดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

   3) ถ้าท างานในวนัหยุดเกินเวลาท างานปกติของวนัท างานนายจ้างต้องจ่ายค่า
ล่วงเวลาในวนัหยุดให้แก่ลูกจ้างในอตัรา 3 เท่าของอตัราค่าจ้างต่อชัว่โมง ในวนัท างานตาม
จ านวนชัว่โมงที่ท าหรอืตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรบั ลูกจา้งที่ได้รบัค่าจา้งตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย  

 4) ลกูจา้งทัง้ชายและหญงิ มสีทิธไิดร้บัค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด และ
ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด เท่าเทยีมกนัในงานที่มลีกัษณะและคุณภาพอย่างเดยีวกนัและปรมิาณ
เท่ากนั 

3. การลาป่วยและการลาคลอด 

 1) ลาป่วยไดเ้ท่าทีป่่วยจรงิ แต่ไดร้บัค่าจา้งไม่เกนิ 30 วนัท างาน โดยไดร้บัค่าจา้ง
ปกต ิ การลาป่วยตัง้แต่ 3 วนัท างานขึน้ไปนายจา้งอาจใหลู้กจา้งแสดงใบรบัรองของแพทยแ์ผน
ปัจจบุนัชัน้ หนึ่งหรอืของสถานพยาบาลของทางราชการได ้หากลูกจา้งไม่อาจแสดงไดใ้หลู้กจา้ง
ชีแ้จงใหน้ายจา้งทราบ วนัทีล่กูจา้งไมอ่าจท างานไดเ้นื่องจากประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยซึง่เกดิ
จาก การท างาน หรอืวนัลาเพื่อคลอดบุตรไมถ่อืเป็นวนัลาป่วย  

 2) ลกูจา้งทีเ่ป็นหญงิ ลาคลอดไดไ้มเ่กนิ 90 วนั โดยไดร้บัค่าจา้ง 45 วนั  

 3) ลาเพื่อรบัราชการทหารในการเรยีกพล เพื่อตรวจสอบฝึกวชิาทหาร หรอืทดลอง
ความ พรัง่พรอ้มตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหาร ได้ไม่เกนิปีละ 60 วนั โดยได้รบั
ค่าจา้ง  

 4) ลูกจ้างลาเพื่อท าหมนัและเนื่องจากการท าหมนัได้ตามระยะเวลาที่แพทยแ์ผน
ปัจจบุนัชัน้หน่ึงก าหนดและออกใบรบัรอง ไดร้บัค่าจา้งตลอดเวลาทีแ่พทยว์นิิจฉยัใหห้ยดุ 
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              5) ลากิจธุระ ลูกจ้างลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างาน แลว้แต่นายจา้งและลกูจา้งตกลงกนั 

              6) ลาเพื่อเขา้รบัการอบรม ลูกจา้ง มสีทิธลิาเพื่อการฝึกอบรมหรอืพฒันาความรู้
ความสามารถเพื่อประโยชน์ต่อการแรง งานและสวสัดกิารสงัคมหรอืการเพิม่ทกัษะความช านาญ
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ ท างานของลกูจา้งตามโครงการหรอืหลกัสูตร ซึง่มกี าหนดช่วงเวลา
ทีแ่น่นอนและชดัเจน และเพื่อการสอบวดัผลทางการศกึษาที่ทางราชการจดัหรอือนุญาตให้จดั
ขึ้น ลูกจ้างต้องแจ้งเหตุในการลาโดยชดัแจ้ง พร้อมทัง้แสดงหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี ให้
นายจา้งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัลา นายจา้งอาจไม่อนุญาตใหล้าหากในปีทีล่า
ลกูจา้งเคยไดร้บัอนุญาตใหล้ามาแลว้ไม่ น้อยกว่า 30 วนั หรอื 3 ครัง้หรอืแสดงไดว้่าการลาของ
ลกูจา้งอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืกระทบต่อ การประกอบธุรกจิของนายจา้ง 

4. วนัหยดุ 

 1) วนัหยดุประจ าสปัดาห ์ 
      นายจา้งต้องจดัให้มวีนัหยุดประจ าสปัดาห์ให้กบัลูกจ้างไม่ น้อยกว่า 1 วนัต่อ
สปัดาห ์โดยให้มรีะยะห่างกนัไม่เกนิ 6 วนั ส าหรบังานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่
ทุรกนัดาร หรอืงานอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงอาจตกลงกนัสะสมและเลื่อนวนัหยุดประจ า 
สปัดาหไ์ปหยดุเมือ่ใดกไ็ดภ้ายในระยะเวลา 4 สปัดาหต์ดิต่อกนั  

               2) วนัหยดุตามประเพณ ี 
      นายจา้งต้องจดัใหม้วีนัหยุดตามประเพณีให้กบัลูกจา้งไม่ ไม่ น้อยกว่า 13 วนั
ต่อปี โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ โดยได้รบัค่าจ้าง ซึ่งพจิารณาจากวนัหยุดราชการประจ าปี 
วนัหยุดทางศาสนาหรอืขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าวนัหยุดตามประเพณีตรงกบั
วนัหยุดประจ าสปัดาห์ให้หยุดชดเชยวนัหยุดตาม ประเพณีในวนัท างานถดัไป ส าหรบังานใน
กจิการโรงแรม สถานมหรสพ รา้นขายอาหาร รา้นขายเครื่องดื่ม ฯลฯ อาจตกลงกนัหยุดวนัอื่น
ชดเชยวนัหยดุตามประเพณ ีหรอืจา่ยค่าท างานในวนัหยดุใหก้ไ็ด้ 
  3) วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี  
      นายจา้งต้องจดัให้ลูกจา้งหยุดพกัผ่อนประจ าปีไม่ น้อยกว่า 6 วนัท างานต่อปี 
ส าหรบัลูกจา้งซึ่งท างานตดิต่อกนัมาครบ 1 ปี อาจตกลงกนัล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวนัหยุด
พกัผ่อนประจ าปี ไปรวมหยดุในปีต่อ ๆ ไปได ้โดยไดร้บัค่าจา้ง ซึง่นายจา้งเป็นผูก้ าหนดวนัหยุด
ดงักล่าว 

5. ค่าชดเชย 

 5.1 ลกูจา้งมสีทิธไิดร้บัค่าชดเชย หากนายจา้งเลกิจา้ง โดยลกูจา้งไมม่คีวามผดิดงันี้ 
5.1.1 ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้ร ับ

เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั 
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5.1.2 ลูกจา้งซึ่งท างานตดิต่อกนัครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี มสีทิธไิดร้บัเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 90 วนั  

5.1.3 ลูกจา้งซึ่งท างานตดิต่อกนัครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มสีทิธไิดร้บัเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 180 วนั  

5.1.4 ลูกจา้งซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี มสีทิธไิดร้บัเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 240 วนั  

5.1.5 ลูกจา้งซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 10 ปีขึน้ไป มสีทิธไิด้รบัเท่ากบัค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 300 วนั  

5.2 กรณยีา้ยสถานประกอบการ นายจา้งต้องแจง้ใหแ้ก่ลูกจา้งทราบล่วงหน้าไม่
เกิน 30 วนั หากลูกจ้างไม่ต้องการไปท างานด้วย ลูกจ้างมสีทิธบิอกเลกิสญัญา โดยได้รบั
ค่าชดเชยพเิศษ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของอตัราค่าชดเชยทีล่กูจา้งมสีทิธไิดร้บั 

5.3 ค่าชดเชยพิเศษ ในกรณีที่นายจ้างจะเลกิจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรบัปรุง
หน่วยงานกระบวนการผลติการจ าหน่ายหรอืการบรกิาร อนัเนื่องมาจากการน าเครื่องจกัรมาใช้
หรอืเปลีย่นแปลงเครื่องจกัรหรอืเทคโนโลยี หากนายจา้ง ไม่แจง้ล่วงหน้าหรอืแจง้ล่วงหน้าน้อย
กว่าระยะเวลา 60 วนันายจา้งตอ้งจา่ยค่าชดเชยพเิศษดงันี้  
  5.3.1 ลกูจา้งจะไดร้บัค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 60 วนั  

5.3.2 ลกูจา้งจะไดร้บัค่าชดเชยตามกฎหมาย 

 5.3.3 ลูกจา้งทีม่อีายุงาน 6 ปีขึน้ไป มสีทิธไิดร้บัค่าชดเชยพเิศษปีละ 15 

วนั เมือ่รวมค่าชดเชยทัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 360 วนั นายจา้งไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้ง
ซึง่เลกิจา้งในกรณหีนึ่งกรณใีดดงัต่อไปนี้   

 5.3.3.1 ทุจรติต่อหน้าที่หรอืกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่
นายจา้ง 

 5.3.3.2 จงใจท าใหน้ายจา้งไดร้บัความเสยีหาย 

 5.3.3.3ประมาทเลนิเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดร้บัความเสยีหายอย่าง
รา้ยแรง 

 5.3.3.4 ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานหรอืระเบยีบหรอืค าสัง่
ของนายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจา้งไดต้กัเตอืนเป็นหนังสอืแลว้ เวน้แต่
กรณทีีร่า้ยแรงนายจา้งไม่จ าเป็นต้องตกัเตอืน หนังสอืเตอืนใหม้ผีลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกนิหนึ่งปี นับ
แต่วนัทีล่กูจา้งไดก้ระท าผดิ 

 5.3.3.5 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนัไม่ว่าจะมี
วนัหยดุคัน่หรอืไมก่ต็ามโดยไมม่สีาเหตุอนัสมควร 

 5.3.3.6 ไดร้บัโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ด เวน้แต่เป็นนักโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ  
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6. การว่าจ้างแรงงานเดก็ 

1) หา้มใชแ้รงงานเดก็ อายตุ ่ากว่า 15 ปีท างานโดยเดด็ขาด  

2) หา้มใช้แรงงานเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี ในกจิการบางประเภท และท างาน
ระหว่างเวลา 22.00 น. - 06.00 น. ท างานวนัหยดุและท างานล่วงเวลา  

3) หา้มใชแ้รงงานเดก็ในสถานที ่เตน้ร า ร าวง หรอืรองเงง็ และตามทีก่ าหนดใน 

กฏหมาย  

4) ให้ลูกจา้งเดก็ทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี มสีทิธลิาเพื่อรบัการอบรม สมัมนา ที่จดั
โดยสถานศกึษา หรอืหน่วยงานของรฐั โดยไดร้บัค่าจา้งแต่ไมเ่กนิ 30 วนัต่อปี  

5) การว่าจา้งแรงงานเดก็ต ่ากว่า 18 ปี ต้องแจง้พนักงานตรวจแรงงานภายใน 
15 วนั นบัตัง้แต่วนัทีเ่ดก็เขา้ท างาน  

7. การว่าจ้างแรงงานหญิง 

1) การใชแ้รงงานหญงิ หา้มนายจา้งใหล้กูจา้งหญงิท างานต่อไปนี้ 
1.1 งานเหมอืงแร่หรอืงานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดนิ ใต้น ้า ในถ ้า ใน

อุโมงค ์หรอืปล่องในภูเขาเว้นแต่ลกัษณะของงาน ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอื ร่างกายของ
ลกูจา้งหญงินัน้ 

1.2 งานทีต่อ้งท าบนนัง่รา้นทีส่งูกว่าพืน้ดนิตัง้แต่ 10 เมตรขึน้ไป 

 1.3 งานผลติหรอืขนส่งวตัถุระเบดิหรอืวตัถุไวไฟ 

 1.4 งานอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

2) หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งหญงิทีม่คีรรภท์ างานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. 
ท างานล่วงเวลา ท างานในวนัหยดุหรอืท างานอยา่งหนึ่งอยา่งใด 

3) หา้มนายจา้งเลกิจา้งลกูจา้งหญงิเพราะเหตุมคีรรภ ์ 
4) ใหแ้รงงานหญงิมสีทิธลิาเพื่อคลอดบุตร ครรภห์นึ่งไมเ่กนิ 90 วนั 

5) หา้มนายจา้ง หวัหน้างาน ผูค้วบคุมงานหรอืผูต้รวจงาน ล่วงเกนิทางเพศต่อ
แรงงานหญงิ หรอืเดก็ 

8. ความปลอดภยั 

1) ใหน้ายจา้งหรอืสถานประกอบการที่มลีูกจา้งน้อยกว่า 50 คน ต้องจดัให้มี
เจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัในการท างาน ระดบัพืน้ฐาน ระดบัหวัหน้างาน และระดบับรหิาร 
เพื่อดแูลความปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบการรว่มกบันายจา้ง  

2) การก าหนดใหน้ายจา้งหรอืสถานประกอบการทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 50 คน ขึน้ไป 
ต้องจดัให้มเีจ้าหน้าที่ความปลอดภยั ในการท างานระดบัหวัหน้างาน ระดบับรหิาร และระดบั
วชิาชพี  
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3) ก าหนดให้สถานประกอบการที่มลีูกจา้งตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป ต้องจดัให้มี
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานประกอบด้วย 
นายจา้ง ผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา ผู้แทนลูกจา้งระดบัปฏบิตักิาร และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท างาน โดยมคีณะกรรมการตามขนาดของสถานประกอบการ  

  4) การใหค้วามคุ้มครองอนัตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมกบัสภาพงาน และได้
มาตรฐานโดยให้นายจ้างเป็นผู้จดัให้ อาทิ ตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง ให้นายจ้างต้องจดั
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลใหล้กูจา้งตามลกัษณะของงาน และลูกจา้งต้องสวมใส่
อุปกรณ์ดงักล่าวตลอดเวลาการท างานโดยบงัคบั 

9. หลกัฐานการท างาน 

9.1 นายจา้งทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป ต้องจดัใหม้ขีอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
เป็นภาษาไทย ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีท่ างานของลูกจา้งและส่งส าเนาใหอ้ธบิดกีรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

 9.2 ข้อบังคับฯ ต้องระบุเรื่องต่างๆ ดังนี้  ว ันท างาน เวลาท างานปกติ เวลาพัก 
วนัหยดุและหลกัเกณฑก์ารหยุด หลกัเกณฑก์ารท างานล่วงเวลา และการท างาน ในวนัหยุด วนั
และสถานที่จ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุดวนัลาและ
หลกัเกณฑก์ารลา วนิยัและโทษ การรอ้งทุกข ์และการเลกิจา้ง  

 9.3 ทะเบยีนลูกจา้งต้องมชีื่อ เพศ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกดิ ทีอ่ยู่ปัจจุบนั วนัเริม่จา้ง 
ต าแหน่งหรอืงานในหน้าที ่อตัราค่าจา้ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีน่ายจา้งตกลงจ่ายใหแ้ก่
ลกูจา้งและวนัสิน้สุดการจา้ง  

 9.4 เอกสาร เกีย่วกบัการค านวณค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด ต้องระบุ 
วนัเวลาท างาน ผลงานทีท่ าไดส้ าหรบัการจา้งตามผลงาน และจ านวนเงนิทีจ่่าย โดยมลีายมอืชื่อ
ลกูจา้งผูร้บัเงนิ 

10. การควบคมุ 

 10.1 นายจา้งทีม่ลีูกจา้งรวมกนัตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป จะต้องจดัท าขอ้บงัคบัเกี่ยวกบั
การท างานเป็นภาษาไทย อยา่งน้อยตอ้งม ีรายละเอยีดดงันี้ 

  10.1.1 วนัท างาน เวลาท างานปกต ิและเวลาพกั 

    10.1.2 วนัหยดุและหลกัเกณฑก์ารหยดุ 

   10.1.3 หลกัเกณฑก์ารท างานล่วงเวลา และการท างานในวนัหยดุ 

   10.1.4 วนัและสถานที่จ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุดและค่า
ล่วงเวลาในวนัหยดุ 

   10.1.5 วนัลาและหลกัเกณฑก์ารลา 

   10.1.6 วนิยัและโทษทางวนิยั 

   10.1.7 การรอ้งทุกข ์
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   10.1.8 การเลกิจา้ง ค่าชดเชยและชดเชยพเิศษ 

  2. นายจา้งต้องประกาศใช้ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานภายใน 15 วนั นับจาก
วนัทีม่ลีกูจา้งรวมกนัตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป 

  3. นายจา้งต้องปิดประกาศขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
ท างานของลกูจา้ง 

  4. ใหป้ระกาศใชข้อ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานต่อไปแมว้่านายจา้งจะมลีูกจา้ง ลด
ต ่ากว่า 10 คนกต็าม 

 11. การร้องทุกขข์องลกูจ้าง 

   11.1 ลกูจา้งเรยีกรอ้งสทิธขิองตนอนัเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน ของ 

นายจา้งไดโ้ดย 

   11.1.1 ลกูจา้งน าคดไีปฟ้องศาลแรงงาน 

   11.1.2 ลกูจา้งยืน่ค ารอ้งทุกขต่์อพนกังานตรวจแรงงาน 

  11.2 การยืน่ค ารอ้งทุกขข์องลกูจา้งหรอืทายาท    

  11.2.1 ยืน่ค ารอ้งทุกขต์ามแบบทีอ่ธบิดกี าหนด 

  11.2.2 ยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่ หรอืที่
นายจา้ง มภีมูลิ าเนา หรอืทอ้งที่ทีล่กูจา้งมภีมูลิ าเนาอยูก่ไ็ด้ 
  11.3 การพจิจารณาค ารอ้งทุกขข์องพนกังานตรวจแรงงาน     

   11.3.1 เร่งสอบสวนข้อเท็จจรงิจากนายจ้าง ลูกจ้าง และพยานโดยเร็ว 
รวมทัง้การรวบรวมหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย      

   11.3.2 เมื่อสอบสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้ ต้องมคี าสัง่ใหน้ายจา้งจ่ายเงนิ หรอืยก
ค ารอ้งทุกขข์องลกูจา้งอยา่งใดอยา่งหนึ่ง        

   11.3.3 การรวบรวมข้อเท็จจรงิ และการมคี าสัง่ ต้องกระท าให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัรบัค ารอ้งทุกขไ์วด้ าเนินการ 

      11.3.4 ถ้าไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนั ให้ขอขยาย
ระยะเวลา ต่ออธบิดหีรอืผูว้่าราชการจงัหวดัโดยขอขยายระยะเวลาไดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

  11.4 การยตุขิอ้รอ้งทุกขร์ะหว่างสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

  11.4.1 ลกูจา้งสละสทิธกิารเรยีกรอ้งทัง้หมด      

  11.4.2 ลูกจา้งสละสทิธเิรยีกรอ้งแต่บางส่วน โดยนายจา้งยนิยอมจ่ายเงนิ
บางส่วน แก่ลกูจา้ง       

  11.4.3 นายจา้งยนิยอมจา่ยเงนิทัง้จ านวน แก่ลกูจา้ง 
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  บทก าหนดโทษ 

  1. กฎหมายคุม้ครองแรงงานเป็นกฎหมายทีม่บีทลงโทษทางอาญา 

  2. นายจา้งผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขัน้ต ่าปรบัไมเ่กนิ 5,000 บาท จ าคุก 

ไมเ่กนิ 1 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

  3. การปฏบิตัติามค าสัง่ของพนกังานตรวจแรงงานคดอีาญาเป็นอนัระงบั 

  4. การฝ่าฝืนกฏหมาย อธบิดมีอี านาจเปรยีบเทยีบปรบัส าหรบัความผดิที่
เกดิขึน้ใน กรุงเทพฯผู้ว่าราชการจงัหวดั มอี านาจเปรยีบเทยีบปรบัส าหรบัความผดิ ที่เกิดขึ้น
ภายในจงัหวดัช าระค่าปรบัภายใน 30 วนั นับเท่าวนัที่ได้รบัแจง้ผลคด ีคดอีาญา เป็นอนัเลกิ
กนั ถ้าไม่ยอมเปรยีบเทยีบปรบัหรอืไม่ช าระค่าปรบัภายในก าหนด พนักงานสอบสวน (ต ารวจ) 
จะด าเนินการตามขัน้ตอนของกฏหมายต่อไป 

  

พระราชบญัญติั ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ขอบข่ายในการบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

 1. เพื่อใชเ้ป็นมาตรการควบคุมมใิหม้กีารละเมดิสทิธซิึง่กนัและกนั  

 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัและวางแผนเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการด้าน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

 3. เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานขัน้ต ่าในการป้องกนัอุบตัเิหตุและโรคทีเ่กดิจากการท างาน  

 4. เพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการใหค้วามรู้ อบรมเพื่อปลูกฝังทศันคตหิรอืจติส านึกดา้น
ความปลอดภยัในการท างาน เป็นหลกัส าคญัเพื่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์  

 ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

 บงัคบัใชก้บัสถานประกอบกจิการทุกประเภททีม่กีารจา้งงานหรอืมลีูกจา้งตัง้แต่ 1 

คนขึน้ไป มาตรา ๓ พระราชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่  

 (1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค และราชการส่วนทอ้งถิน่  

 (2) กิจการอื่นทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ให้ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนทอ้งถิน่ และกจิการอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ตามวรรคหนึ่ง จดัให้มมีาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการท างานในหน่วยงานของตนไมต่ ่ากว่ามาตรฐาน 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตามพระราชบญัญตันิี้ 
 ซึง่ตามมาตรา 4 ไดบ้ญัญตัวิ่า  
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 “ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” หมายความว่า 
การกระท า หรอืสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตุอนัจะท าใหเ้กดิการประสบอนัตรายต่อชวีติ 
รา่งกาย จติใจ หรอืสุขภาพอนามยัอนัเน่ืองจากการท างานหรอืเกีย่วกบัการท างาน 

 

หมวด ๒ 

การบริหาร การจดัการ และการด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

มาตรา ๘ ให้นายจา้งบรหิาร จดัการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  การก าหนด
มาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจา้งจดัท าเอกสารหรอืรายงานใด โดยมกีาร ตรวจสอบหรอื
รบัรองโดยบุคคล หรอืนิติบุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้ลูกจา้งมหีน้าที่ปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์า้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการท างานตามมาตรฐานที่
ก าหนดในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๒ ใหน้ายจา้งจดัและดแูลใหล้กูจา้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล ทีไ่ดม้าตรฐานตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนดลูกจา้งมหีน้าทีส่วมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคลและดูแลรกัษาอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่งใหส้ามารถใชง้านไดต้ามสภาพและ
ลกัษณะของงานตลอดระยะเวลาท างาน ในกรณีทีลู่กจา้งไม่สวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าว ใหน้ายจา้ง
สัง่ใหล้กูจา้งหยดุการท างานนัน้จนกว่า ลกูจา้งจะสวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าว 

เพื่อใหเ้กดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และท าใหเ้กดิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานในสถานประกอบการจงึตอ้งจดัใหน้ายจา้งด าเนินการตามดงักล่าว 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

มาตรา ๒๔ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการความปลอดภยั อา-  
ชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงแรงงานเป็นประธาน
กรรมการ อธบิดี กรมควบคุมมลพษิ อธบิดกีรมควบคุมโรค อธบิดกีรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดกีรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิน่ และอธบิดกีรมสวสัดกิาร และคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการ กบัผูแ้ทนฝ่าย
นายจา้งและผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง ฝ่ายละแปดคน และผูท้รงคุณวุฒอิกีหา้คนซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้เป็น
กรรมการ ใหข้า้ราชการกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นเลขานุการ 

การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้งตามวรรคหนึ่ง  ให้
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เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขที่รฐัมนตรปีระกาศก าหนด โดยต้องค านึงถงึการมี
ส่วนรว่ม ของทัง้หญงิและชาย 

ผูท้รงคุณวุฒติ้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มผีลงานหรอืประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยต้องค านึงถงึการมสี่วน
รว่มของทัง้หญงิ และชาย มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(1) เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบาย แผนงาน หรอืมาตรการความปลอดภยั 

อาชวีอนามย ัและการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(2) เสนอความเห็นต่อรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพื่อ
ปฏบิตักิาร ตามพระราชบญัญตันิี้   

(3) ใหค้วามเหน็แก่หน่วยงานของรฐัเกี่ยวกบัการส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(4) วนิิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง 

(5) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีพ่ระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่นบญัญตัใิหเ้ป็นอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการหรอืตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย  

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได้ ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จาก
ต าแหน่งก่อนวาระ ให้รฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการ แทนต าแหน่งทีว่่าง และให้ผูไ้ด้รบัแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ตนแทน
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิได้มีการแต่งตัง้
กรรมการใหม่ ให้กรรมการนัน้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้จะเขา้รบัหน้าที ่ 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิพน้จากต าแหน่งเมือ่  

(1) ตาย  

(2) ลาออก  

(3) รฐัมนตรใีหอ้อก เมือ่ขาดประชุมสามครัง้ตดิต่อกนัโดยไมม่เีหตุอนัสมควร  

(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย  

(5) เป็นบุคคลวกิลจรติ หรอืจติฟัน่เฟือน 

(6) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ  

(7) ตอ้งค าพพิากษาว่าไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้  
(8) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่

ได ้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิฐานหมิน่ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ  
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มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวน กรรมการทัง้หมด โดยมกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้งอย่างน้อยฝ่ายละ
หนึ่งคน จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมเพื่อพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คราวใด ถ้าไม่ไดอ้งค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ 
ในวรรคหนึ่ง ให้จดัให้มกีารประชุมอีกครัง้ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่นัดประชุมครัง้แรก การ
ประชุมครัง้ หลงัแมไ้ม่มกีรรมการซึ่งมาจากฝ่ายนายจา้งหรอืฝ่ายลูกจ้างมาร่วมประชุม ถ้ามี
กรรมการมาประชุม ไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ก็ใหถ้อืเป็นองคป์ระชุม ใน
การประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมส าหรบัการประชุมคราว
นัน้ มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสยีง เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด  

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏบิตักิาร อย่างหนึ่งอย่างใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได้ ใหค้ณะกรรมการก าหนดองค์
ประชุมและวธิดี าเนินงานของคณะอนุกรรมการไดต้ามความ เหมาะสม  

มาตรา ๓๐ ในการปฏบิตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัินี้ ให้กรรมการและอนุกรรมการ
ไดร้บัเบีย้ประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยความเหน็ชอบ
ของกระทรวงการคลงั  

มาตรา ๓๑ ให้กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานรบัผิดชอบงาน
ธุรการ ของคณะกรรมการ และมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(1) สรรหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อการจดัท านโยบาย แผนงาน โครงการด้านความปลอดภยั    
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเสนอต่อคณะกรรมการ 

(2)  จัดท าแนวทางการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างานเสนอต่อคณะกรรมการ  

(3) จดัท าแผนปฏบิตักิารด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ  

(4) ประสานแผนและการด าเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

(5) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานตามมตขิองคณะกรรมการ  

(6) รบัผดิชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ 

(7) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะอนกรรมการมอบหมาย 
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หมวด ๔  

การควบคมุ ก ากบั ดแูล 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ก ากบั ดูแลการด าเนินการดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหน้ายจา้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(1) จดัใหม้กีารประเมนิอนัตราย  

(2) ศกึษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลต่อลกูจา้ง  

(3) จดัท าแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และจดัท าแผนการควบคุมดแูลลกูจา้งและสถานประกอบกจิการ 

(4) ส่งผลการประเมนิอนัตราย การศกึษาผลกระทบ แผนการด าเนินงานและแผนการ 

ควบคุมตาม (1) (2) และ (3) ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการ ขนาดของ กิจการที่ต้องด าเนินการ และ
ระยะเวลาทีต่้องด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่รฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจา้งจะต้องปฏบิตัิตามค าแนะน าและได้รบัการรบัรองผล  

จากผูช้ านาญการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะท าการเป็นผู้ช านาญการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากอธบิดตีามพระราชบญัญตันิี้ 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกจิการใดเกดิอุบตัภิยัรา้ยแรง หรอืลูกจา้งประสบ 

อนัตรายจากการท างาน ใหน้ายจา้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(1) กรณีที่ลูกจ้างเสยีชวีติ ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภยัในทนัททีี่

ทราบ โดยโทรศพัท์ โทรสาร หรอืวธิอีื่นใดที่มรีายละเอยีดพอสมควร และใหแ้จง้รายละเอยีด 
และสาเหตุ เป็นหนงัสอืภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีล่กูจา้งเสยีชวีติ  

(2) กรณทีีส่ถานประกอบกจิการไดร้บัความเสยีหายหรอืต้องหยุดการผลติ หรอืมบีุคคล 

ในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรอืได้รบัความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลงิไหม ้   
การระเบดิ สารเคมรีัว่ไหล หรอือุบตัภิยัร้ายแรงอื่น ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความ
ปลอดภยัในทนัททีี่ทราบ โดยโทรศพัท์ โทรสาร หรอืวธิอีื่นใด และให้แจง้เป็นหนังสอืโดยระบุ
สาเหตุอนัตรายทีเ่กดิขึน้ ความเสยีหาย การแกไ้ขและวธิกีารป้องกนัการเกดิซ ้าอกีภายในเจด็วนั
นบัแต่วนัเกดิเหตุ  

(3) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินท ดแทน    
เมื่อนายจ้าง แจ้งการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยต่อส านักงานประกนัสงัคมตามกฎหมาย
ดงักล่าวแลว้ ใหน้ายจา้ง ส่งส าเนาหนงัสอืแจง้นัน้ต่อพนกังานตรวจความปลอดภยัภายในเจด็วนั
ดว้ย  
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การแจง้เป็นหนังสอืตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด และเมื่อ
พนักงานตรวจความปลอดภยัได้รบัแจ้งแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกนั
อนัตรายโดยเรว็ 

หมวด ๕  

พนักงานตรวจความปลอดภยั 

มาตรา ๓๕ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ ใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยั 

มอี านาจดงัต่อไปนี้  
(1) เขา้ไปในสถานประกอบกจิการ หรอืส านักงานของนายจา้งในเวลาท าการ หรอืเมื่อ

เกดิอุบตัภิยั 

(2) ตรวจสอบหรอืบนัทกึภาพ และเสยีงเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่กี่ยวกบั 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(3) ใชเ้ครื่องมอืในการตรวจวดัหรอืตรวจสอบเครื่องจกัร หรอือุปกรณ์ในสถานประกอบ
กจิการ  

(4) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ มาเพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับความ
ปลอดภยั  

(5) สอบถามขอ้เทจ็จรงิ หรอืสอบสวนเรือ่งใด ๆ ภายในขอบเขตอ านาจ และเรยีกบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทัง้ตรวจสอบหรอืให้ส่งเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง  และเสนอแนะ
มาตรการ ป้องกนัอนัตรายต่ออธบิดโีดยเรว็ 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภยัพบว่า นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือพบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน อาคาร สถานที่ เครื่องจกัร        
หรอือุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิดความ ไม่ปลอดภยัแก่ลูกจ้าง ให้พนักงานตรวจความ
ปลอดภยัมอี านาจสัง่ให้ผู้นัน้หยุดการกระท าที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรบัปรุง หรอืปฏบิตัิให้ถูกต้อง   
หรอืเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสบิวนั ถ้ามเีหตุจ าเป็นไม่อาจด าเนินการ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวได ้พนกังานตรวจความปลอดภยัอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกนิสอง
ครัง้ ครัง้ละสามสบิวนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว 

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏบิตัิตามค าสัง่ของพนักงานตรวจความปลอดภยั 

ตามมาตรา ๓๖ ถ้ามเีหตุอนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน สมควรเข้าไปด าเนินการแทน ให้อธิบดหีรอืผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมายมอี านาจสัง่ให้
พนักงานตรวจ ความปลอดภยัหรอืมอบหมายให้บุคคลใดเขา้จดัการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่นัน้ได ้ในกรณีเช่นนี้ นายจา้งต้องเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่ายส าหรบัการเขา้จดัการแก้ไขนัน้ตาม
จ านวนทีจ่า่ยจรงิ 
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มาตรา ๓๘ ให้อธบิดมีอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืให้ยดึ อายดั และขายทอดตลาด 

ทรพัย์สนิของนายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรา ๓๗ ทัง้นี้ เพยีงเท่าที่
จ าเป็นเพื่อเป็น ค่าใชจ้า่ยส าหรบัการเขา้จดัการแกไ้ขตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ 

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ให้
นายจา้ง จ่ายเงนิใหแ้ก่ลูกจา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการหยุดการท างานหรอืการหยุดกระบวนการผลติ
นัน้เท่ากบัค่าจา้ง หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดทีลู่กจา้งต้องไดร้บั เวน้แต่ลูกจา้งรายนัน้จงใจกระท า
การอนัเป็นเหตุใหม้กีาร หยดุการท างานหรอืหยดุกระบวนการผลติ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภยัมคี าสัง่ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 

หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มสีทิธอุิทธรณ์เป็นหนังสอืต่ออธิบดไีด้
ภายในสามสบิวนั นับแต่วนัทีท่ราบค าสัง่ ใหอ้ธบิดวีนิิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่
รบัอุทธรณ์ ค าวนิิจฉยั ของอธบิดใีหเ้ป็นทีสุ่ด 

การอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสัง่ของพนักงานตรวจความ
ปลอดภยั เวน้แต่ อธบิดหีรอืคณะกรรมการ แลว้แต่กรณ ีจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอื่น  

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานตรวจความปลอดภยัต้องแสดงบัตร
ประจ าตวั เมื่อผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งรอ้งขอ บตัรประจ าตวัพนักงานตรวจความปลอดภยั ใหเ้ป็นไปตาม
แบบทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด  

มาตรา ๔๒ ห้ามนายจา้งเลกิจา้งลูกจ้าง หรอืโยกยา้ยหน้าที่การงานของลูกจา้งเพราะ
เหตุที่ ลูกจา้งด าเนินการฟ้องรอ้งหรอืเป็นพยานหรอืให้หลกัฐานหรอืให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานต่อพนักงานตรวจความปลอดภยั หรอื
คณะกรรมการ ตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืต่อศาล  

มาตรา ๔๓ ในกรณทีีน่ายจา้ง ลกูจา้ง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดป้ฏบิตัติามค าสัง่ของพนักงาน 

ตรวจความปลอดภยัตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด การด าเนินคดอีาญาต่อนายจา้ง 

ลกูจา้ง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นอนัระงบัไป 

 

หมวด ๖ 

กองทุนความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการท างาน 

มาตรา ๔๔ ให้จดัตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรยีกว่า “กองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” เพื่อเป็นทุนใช้
จ่ายในการ ด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตาม
พระราชบญัญตันิี้ มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบดว้ย  

(1) เงนิทุนประเดมิทีร่ฐับาลจดัสรรให ้ 

(2) เงนิรายปีทีไ่ดร้บัการจดัสรรจากกองทุนเงนิทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน 
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(3) เงนิค่าปรบัทีไ่ดจ้ากการลงโทษผูก้ระท าผดิตามพระราชบญัญตันิี้  
(4) เงนิอุดหนุนจากรฐับาล 

(5) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคให้ 
(6) ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากเงนิของกองทุน  

(7) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบส าคญัการขึ้นทะเบยีนตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓  

(8) ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุน 

(9) รายไดอ้ื่น ๆ  

มาตรา ๔๖ เงนิกองทุนใหใ้ชจ้า่ยเพื่อกจิการดงัต่อไปนี้  
(1) การรณรงค์ส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

และการพฒันา แก้ไขและบรหิารงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ทัง้นี้ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารกองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(2) ช่วยเหลอืและอุดหนุนหน่วยงานของรฐั สมาคม มลูนิธ ิองคก์รเอกชน หรอืบุคคล ที่
เสนอโครงการหรอืแผนงานในการด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุนการศกึษาวจิยัและการพฒันา
งานดา้น ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(3) ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารกองทุนและตามมาตรา ๓๐  

(4) สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ 

สภาพแวดลอ้มในการท างานตามความเหมาะสมเป็นรายปี  

(5) ใหน้ายจา้งกูย้มืเพื่อแกไ้ขสภาพความไม่ปลอดภยั หรอืเพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ
และ โรคอนัเน่ืองจากการท างาน  

(6) เงนิทดรองจ่ายในการด าเนินการตามมาตรา ๓๗ การด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทุน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการท างานก าหนด และให้น าเงนิดอกผล
ของกองทุนมาเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละเจด็สบิหา้
ของดอกผลของกองทุนต่อปี  

มาตรา ๔๗ เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้ร ับตามมาตรา ๔๕ ไม่ต้องน าส่ ง
กระทรวงการคลงั เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ  

มาตรา ๔๘ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารกองทุนความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” ประกอบดว้ย อธบิดกีรมสวสัดกิาร
และคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงาน
ประกนัสงัคม ผูแ้ทนส านกังบประมาณ และผูท้รงคุณวุฒอิกีคนหนึ่งซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ กบัผูแ้ทน
ฝ่ายนายจา้งและผูแ้ทนฝ่ายลกูจา้งฝ่ายละหา้คน เป็นกรรมการ 
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มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอน ามัยและ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างานมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(1) ก ากบัการจดัการและบรหิารกองทุน  

(2) พิจารณาจดัสรรเงนิกองทุนเพื่อการช่วยเหลือและการอุดหนุน การให้กู้ยมื การ    
ทดรองจ่าย และการสนับสนุนเงนิในการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(3) วางระเบยีบเกีย่วกบัการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิกองทุนและการจดัหา 

ผลประโยชน์ของเงนิกองทุน โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั  

(4) วางระเบยีบเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการให้เงนิช่วยเหลอืและเงนิ
อุดหนุน การขอเงนิช่วยเหลอืและเงนิอุดหนุน การอนุมตัเิงนิทดรองจ่าย การขอเงนิทดรองจ่าย 
การใหกู้ย้มืเงนิ และการช าระเงนิคนืแก่กองทุน  

(5) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีพ่ระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่นบญัญตัใิหเ้ป็นอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการบรหิารกองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
หรอื ตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย 

 

หมวด ๗ 

สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

มาตรา ๕๒ ใหม้สีถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน และมอี านาจ หน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(1) ส่งเสรมิและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการ ท างาน 

(2) พฒันาและสนับสนุนการจดัท ามาตรฐานเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(3) ด าเนินการ ส่งเสรมิ สนับสนุน และร่วมด าเนินงานกบัหน่วยงานดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของภาครฐัและเอกชน  

(4) จดัให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ทัง้ในดา้นการพฒันาบุคลากรและดา้นวชิาการ  

(5) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดในกฎหมาย ให้กระทรวงแรงงานจดัตัง้สถาบนั
ส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยอยู่ภายใต้การก ากบั
ดแูลของรฐัมนตร ีทัง้นี้ ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั 
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บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๕๓ นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
ทีอ่อกตาม มาตรา ๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสีแ่สนบาท หรอืทัง้จ า
ทัง้ปรบั  

มาตรา ๕๔ ผูใ้ดมหีน้าทีใ่นการรบัรอง หรอืตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน หรอืรายงานตาม 

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือ
ตรวจสอบ เอกสารหลกัฐานหรอืรายงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิ
สองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา ๕๕ ผูใ้ดใหบ้รกิารตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง ประเมนิความเสีย่ง จดั
ฝึกอบรม หรอืใหค้ าปรกึษาโดยไม่ไดข้ึน้ทะเบยีนตามมาตรา ๙ หรอืไม่ไดร้บัอนุญาตตามมาตรา 
๑๑ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒        
ตอ้งระวางโทษ จ าคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๕๗ นายจา้งผู้ใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรบั 

ไมเ่กนิหา้หมืน่บาท  

มาตรา ๕๘ นายจา้งผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๑๕ หรอืมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกนิหน่ึงปี หรอืปรบัไมเ่กนิสีแ่สนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขดัขวางการด าเนินการของนายจา้งตามมาตรา ๑๙ หรอืขดัขวางการ
ปฏบิตั ิ หน้าทีข่องพนักงานตรวจความปลอดภยั หรอืบุคคลซึง่ไดร้บัมอบหมายตามมาตรา ๓๗ 
วรรคหนึ่ง โดยไมม่เีหตุอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองแสน
บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรอืมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษ
จ าคุก ไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๓ ผู้ใดกระท าการเป็นผู้ช านาญการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ
หกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  
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มาตรา ๖๔ ผู้ใดขดัขวาง หรอืไม่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าที่ของพนักงาน
ตรวจความปลอดภยัตามมาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหก
เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของพนักงานตรวจความปลอดภยัตาม
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกินสองแสนบาท    
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน 

เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานได้มกีารปฏบิตัิตามทัง้ฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง รวมทัง้ได้มกีาร
ด าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสม และช่วยให้ผู้ปฏบิตังิานหรอืพนักงานได้เกดิความปลอดภยัใน
การท างาน รวมทัง้ช่วยให้นายจา้งลดภาระเกี่ยวกบัรกัษาพยาบาลและให้การดเนินกจิการของ
นายจา้งเป็นไปดว้ยความราบรื่น กระทรวงมหาดไทยจงึไดม้กีารประกาศกระทรวงมหาดไทยให้
นายจา้งไดป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัตามประกาศเกี่ยวกบัการควบคุมดูใหลู้กจา้งเกดิความปลอดภยั 
ดงันี้ 

1) กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจัดการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในทีอ่บัอากาศ พ.ศ. 2547  

2) กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัรงัสชีนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547  

3) กฎกระทรวงแรงงานก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสุขภาพของลูกจา้งและส่งผล 

การตรวจแก่พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547  

4) กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบังานประดาน ้า พ.ศ. 2548  

5) กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสยีง 

พ.ศ. 2549  

6) กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549  

7) กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบังานก่อสรา้ง พ.ศ. 2551  

8) กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวเครื่องจกัร ปั้นจัน่ และหมอ้น ้า 

พ.ศ. 2552  
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9) กฎกระทรวงแรงงานก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 

นอกจากกฎหมายทีก่ฎกระทรวงออกตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในหมวด 8 ที่ได้กล่าวขา้งต้น ยงัมกีฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัอิื่น ดงันี้  

1) พระราชบญัญตัิแรงงานรฐัวสิาหกิจสมัพนัธ์พ.ศ. 2543 ประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์เรือ่ง มาตรฐานขัน้ต ่าของ สภาพการจา้งในรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2549  

2) พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูร้บังานไปท า ทีบ่า้น พ.ศ. 2553  

3) พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่เตมิโดย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2551 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2541) ก าหนดประเภทของงานที่
อาจเป็นอนัตราย ต่อสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้ง กฎกระทรวงฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2541) 

ก าหนดประเภทของงานทีห่า้มมใิหล้กูจา้ง ซึง่เป็นเดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปีท างาน กฎกระทรวงฉบบั
ที1่1 (พ.ศ.2541) ก าหนดเกี่ยวกบัการคุม้ครองแรงงานในงานบรรทุก หรอืขนถ่ายสนิคา้เรอืเดนิ
ทะเล กฎกระทรวงก าหนดอตัราน ้าหนกัทีน่ายจา้งใหล้กูจา้งท างานไดพ้.ศ. 2547 กฎกระทรวงว่า
ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัสวสัดกิารใน
สถานประกอบกจิการ พ.ศ. 2548 

 

การบริหารงานกฎหมายความปลอดภยัความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 กฎหมายด้านความปลอดภยัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน มลีกัษณะการบงัคบัใชท้ีจ่ะป้องกนัมใิหเ้กดิอุบตัเิหตุ หรอืโรคเนื่องจากการท างาน และ
ความสญูเสยีชวีติและทรพัยส์นิโดยรวม ซึง่มสีาระส าคญัดงันี้ 
 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็น
กฎกระทรวง ไดแ้ก่ 

 1. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบัรงัสีชนิดก่อไอออน 
พ.ศ. 2547 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย     

เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัมใิห้ลูกจ้างได้รบัอนัตรายจากรงัสใีนสถานที่
ท างาน 
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ขอบเขตของกฎหมายและการบงัคบัใช้ 

สถานประกอบกจิการทุกประเภทที่ผลติหรอืมไีว้ในครอบครอง  ซึ่งต้นก าเนิดรงัสทีี่
สามารถแผ่รงัสชีนิดก่อไอออนได้ กล่าวคอื มกีารแตกตวัเป็นไอออนได้ทัง้โดยตรงหรอืโดย
ทางอ้อมในตวักลางทีผ่่านไป ไดแ้ก่ รงัสแีอลฟา รงัสเีบต้า รงัสแีกมม่า รงัสเีอก็ซ์ อนุภาค
นิวตรอน  อเิลค็ตรอนหรอืโปรตรอนทีม่คีวามเรว็สงู 

สาระส าคญัประกอบด้วย 

 หมวด  1     บททัว่ไป 

 หมวด  2     การควบคุมและป้องกนัอนัตราย 

 หมวด  3     เครือ่งหมาย ฉลาก และสญัญาณเตอืนภยั  

 หมวด  4     การแจง้เหตุและการรายงาน 

 หมวด  5     การคุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 หมวด  6     เบด็เตลด็ 

 

สาระส าคญัของกฎหมาย 

ใหน้ายจา้งซึง่ผลติหรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่ตน้ก าเนิดรงัส ีมหีน้าทีต่อ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1.1 หน้าท่ีของนายจ้างในการควบคมุและป้องกนัอนัตราย 

         (1) แจ้งจ านวนและปรมิาณความแรงรงัสขีองต้นก าเนิดรงัสต่ีออธบิดกีรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานหรอืผูซ้ึง่อธบิดฯี มอบหมายภายใน 7 วนันับแต่วนัทีผ่ลติหรอืมไีว้
ในครอบครอง 

         (2) ก าหนดพืน้ทีค่วบคุมโดยจดัท ารัว้ คอกกัน้หรอืเสน้แสดงแนวเขต และจดัให้
มป้ีายขอ้ความ “ระวงัอนัตรายจากรงัส ี หา้มเขา้” เป็นภาษาไทยตวัอกัษรสดี าบนพืน้สเีหลอืง
แสดงใหเ้หน็โดยชดัเจนในบรเิวณนัน้ 

         (3) จดัใหม้เีครื่องมอืหรอือุปกรณ์ช่วยลดปรมิาณรงัสทีีต่้นก าเนิดรงัสทีีท่างผ่าน
รงัส ีและก าหนดวธิกีารและเวลาการท างานเพื่อป้องกนัมใิหลู้กจา้งซึง่ปฏบิตังิานในพืน้ทีค่วบคุม
ไดร้บัปรมิาณรงัสเีกนิเกณฑก์ าหนด 

(4) จดัให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรงัสีใช้อุปกรณ์บนัทึกปรมิาณรงัสี
ประจ าตวับุคคลตลอดเวลาทีม่กีารปฏบิตังิาน 

 (5) จดัท าขอ้มลูปรมิาณรงัสสีะสมทีลู่กจา้งไดร้บัเป็นประจ าทุกเดอืนตามแบบที่
อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานก าหนด และแจง้ปรมิาณรงัสสีะสมให้ลูกจา้งทราบทุก
ครัง้ และเกบ็ไว ้ณ สถานทีท่ างานของลกูจา้งพรอ้มใหพ้นกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 

 (6) จดัให้มลีูกจ้างอย่างน้อย 1 คนประจ าสถานประกอบกิจการ เป็น
ผูร้บัผดิชอบด าเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรงัสตีลอดระยะเวลาที่มกีารท างานเกี่ยวกบัรงัสี 
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โดยมคีุณสมบตัจิบการศกึษาไมต่ ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าทางดา้นวทิยาศาสตรโ์ดยศกึษา
และสอบผ่านวชิาเกีย่วกบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัสอียา่งน้อย 3 หน่วยกติ หรอืผ่านการอบรม
และทดสอบตามหลักสูตรการป้องกันอันตรายทางรังสีจากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืสถาบนัอื่นที่ กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน
รบัรอง 

(7) ต้องแจง้ชื่อและคุณสมบตัิของผู้รบัผดิชอบด าเนินการทางด้านเทคนิคใน
เรือ่งรงัสต่ีออธบิดฯี หรอืผูซ้ึง่อธบิดฯี มอบหมายตามแบบทีอ่ธบิดฯี ก าหนดภายใน 7 วนั นับแต่
วนัทีจ่ดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบฯ 

 (8) จดัให้มทีี่ลา้งมอื ทีล่้างหน้าและทีอ่าบน ้า จดัเก็บชุดท างาน และท าความ
สะอาดชุดท างาน สิง่ของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ รวมทัง้สถานทีท่ีม่กีารเปรอะเป้ือนหรอืปนเป้ือนสาร
กมัมนัตรงัสภีายในเวลาทีเ่หมาะสมโดยวธิทีีป่ลอดภยั 

 (9) จดัใหม้แีผนกป้องกนัและระงบัอนัตรายจากรงัสใีนภาวะการท างานปกตแิละ
เหตุฉุกเฉิน หรอือุบตัเิหตุรา้ยแรง และส่งแผนต่ออธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน หรอืผู้
ซึง่อธบิดฯี มอบหมายภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีผ่ลติหรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่ตน้ก าเนิดรงัส ี

1.2 หน้าท่ีของนายจ้างในการจดัท าเครื่องหมาย ฉลาก และสญัญาณเตือนภยั 

(1) จดัใหม้เีครือ่งหมายเตอืนภยัตดิไวใ้หเ้หน็ไดช้ดัเจนในบรเิวณทีม่รีงัส ีทีม่กีาร
ฟุ้งกระจายของสารกมัมนัตรงัส ีหรอืทีม่กีารเกบ็รกัษาสารกมัมนัตรงัสี ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามแบบที่
อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานก าหนด 

 (2) จดัท าฉลากทีม่เีครื่องหมายและขอ้ความเตอืนภยัตดิไวท้ีภ่าชนะทีใ่ชบ้รรจุ
หรอืห่อหุม้สารกมัมนัตรงัสตีามแบบทีอ่ธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานก าหนด 

 (3) จดัให้มีป้ายห้ามน าภาชนะหรือวสัดุที่เปรอะเป้ือนหรือปนเป้ือนสาร
กมัมนัตรงัสอีอกไปนอกบรเิวณทีป่ฏบิตักิาร 

 (4) จดัใหม้สีญัญาณไฟกะพรบิสแีดงเพื่อเตอืนภยับรเิวณรงัสสีงูใหเ้หน็ไดช้ดัเจน 

 (5) จดัให้มรีะบบสญัญาณฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรงัสเีพื่อให้ลูกจา้ง
ออกไปยงัสถานทีท่ีป่ลอดภยั 

1.3 หน้าท่ีของนายจ้างในการแจ้งเหตแุละรายงาน 

 (1) กรณีทีต่้นก าเนิดรงัส ีอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการใช้
รงัสเีกดิความเสยีหาย ช ารดุ แตกรา้วหรอืสญูหาย ซึง่อาจท าใหส้ารกมัมนัตรงัสรี ัว่ไหล หก หล่น 
หรอืฟุ้งกระจาย สูญหาย เกดิอคัคภียั เกดิเหตุฉุกเฉินทางรงัสหีรอือุบตัเิหตุรา้ยแรง อนัอาจเป็น
เหตุใหลู้กจา้งประสบอนัตราย เจบ็ป่วยหรอืตาย ใหแ้จง้เหตุดงักล่าวโดยทนัทต่ีออธบิดฯี หรอืผู้
ซึง่อธบิดมีอบหมาย 

 (2) กรณมีกีารตาย การเจบ็ป่วย การประสบอนัตราย หรอืการเกดิโรคเนื่องจาก
การท างานเกีย่วกบัรงัส ีใหร้ายงานต่ออธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน หรอืผูซ้ึง่อธบิดฯี 
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มอบหมายภายใน 15 วนันับแต่วนัทีลู่กจา้งตายหรอืไดร้บัอนัตรายเนื่องจากการท างานเกี่ยวกบั
รงัส ี

 (3) รายงานการปฏบิตังิานของผูร้บัผดิชอบด าเนินการทางดา้นเทคนิคในเรื่อง
รงัสต่ีออธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน หรอืผูซ้ึง่อธบิดฯี มอบหมาย ทุกหกเดอืนตามปี
ปฏทินิ ตามแบบรายงานทีอ่ธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานก าหนด 

1.4 หน้าท่ีของนายจ้างในการคุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคล และหน้าท่ีอ่ืนๆ 

(1) จดัให้มอุีปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่อธบิดี
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานก าหนด 

 (2) จดัใหล้กูจา้งซึง่ปฏบิตังิานเกีย่วกบัรงัสไีดร้บัการอบรมใหเ้ขา้ใจและทราบถงึ
อนัตรายและวธิป้ีองกนัอนัตรายจากรงัสี ก่อนเขา้รบัหน้าที่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่อธบิดี
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานก าหนด 

 (3) จดัท าแนวปฏบิตั ิขอ้บงัคบั กฎหรอืระเบยีบว่าดว้ยความปลอดภยัในการ
ท างานเกี่ยวกบัรงัสทีีม่ขีอ้ความเป็นภาษาไทย ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ท างานของ
ลกูจา้ง 

 (4) จดัใหลู้กจา้งซึง่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัรงัสไีดร้บัการตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปี
ละครัง้และเกบ็ผลการตรวจสุขภาพพรอ้มทีจ่ะใหพ้นักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดต้ลอดเวลา
ท าการ กรณทีีพ่บความผดิปกตขิองร่างกายหรอืความเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างานเกี่ยวกบัรงัสี
ของลูกจา้ง ต้องจดัให้ลูกจา้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลในทนัที และเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้
ลกูจา้งนัน้เป็นการชัว่คราวตามค าแนะน าของแพทยห์รอืตามทีเ่หน็สมควร 

 

2. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานในท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2547 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เพื่อป้องกนัมใิหลู้กจา้งไดร้บัอนัตรายจากการท างานในที่อบัอากาศที่ท าให้ขาดอากาศ
หายใจหรอืไดร้บัอนัตรายจากสารพษิ 

 

ขอบเขตของกฎหมายและการบงัคบัใช้ 

ใชบ้งัคบักบัสถานประกอบกจิการทุกประเภททีม่ทีีอ่บัอากาศ โดยทีอ่บัอากาศหมายถงึ  

ทีซ่ึง่มทีางเขา้ออกจ ากดัและมกีารระบายอากาศไม่เพยีงพอทีจ่ะท าใหอ้ากาศภายในอยู่ในสภาพ
ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  เช่น  อุโมงค ์ ถ ้า  บ่อ  หลุม  หอ้งใต้ดนิ  หอ้งนิรภยั  ถงัหมกั  ถงั  

ไซโล  ท่อ  เตา  ภาชนะหรอืสิง่อื่นทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั 
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สาระส าคญัประกอบด้วย 

 หมวด  1     บททัว่ไป 

 หมวด  2     มาตรการความปลอดภยั 

 หมวด  3     การอนุญาต  

 หมวด  4     การฝึกอบรม 

สาระส าคญัของกฎหมาย 

2.1 ให้นายจ้างท่ีสถานประกอบกิจการมีท่ีอบัอากาศต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภยัในการท างาน ดงันี้ 

       (1)  จดัท าป้ายแจง้ขอ้ความ “ที่อบัอากาศ อนัตราย ห้ามเขา้” บรเิวณ
ทางเขา้ออกทีอ่บัอากาศทุกแห่ง   พรอ้มทัง้จดัใหม้สีิง่ปิดกัน้เพื่อมใิหบุ้คคลเขา้หรอืตกลงไปได้    

        (2)  ตอ้งมหีนงัสอือนุญาตใหล้กูจา้งท างานในทีอ่บัอากาศซึง่มรีายละเอยีดตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

  (3)  จดัใหม้กีารตรวจ บนัทกึผลการตรวจวดัและประเมนิสภาพอากาศในทีอ่บั 

อากาศก่อนใหล้กูจา้งเขา้ท างานและระหว่างที่ลกูจา้งท างานในทีอ่บัอากาศ 

    (4)  จดัใหม้กีารฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานในทีอ่บัอากาศแก่ลูกจา้ง
ทุกคนทีท่ างานในทีอ่บัอากาศ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และหลกัสูตรทีอ่ธบิดกีรมสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงานประกาศก าหนด และเก็บหลกัฐานการฝึกอบรมไว้ให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบได ้

(5)  แต่งตัง้ลูกจ้างที่มคีวามรูค้วามสามารถ และได้รบัการฝึกอบรมความ
ปลอดภยัในการท างานในทีอ่บัอากาศใหเ้ป็นผูค้วบคุมงาน กรณทีีม่กีารท างานในทีอ่บัอากาศ 

 (6) จดัให้ลูกจ้างซึ่งได้รบัการฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานในที่อบั
อากาศเป็นผูช้่วยเหลอื พรอ้มดว้ยอุปกรณ์ช่วยเหลอืและช่วยชวีติทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

(7)  จดัใหม้อุีปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลอืและ
ช่วยชวีติที่เหมาะสมกบัลกัษณะงานตามมาตรฐานที่อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศก าหนด และควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่หรอืใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยั
ดงักล่าว 

(8) ปิด กัน้ หรอืกระท าการใดๆ เพื่อป้องกนัมใิห้พลงังาน สาร หรอืสิง่ที่เป็น
อนัตรายจากภายนอกเขา้สู่ทีอ่บัอากาศในระหว่างทีล่กูจา้งก าลงัท างานในทีอ่บัอากาศ 

(9) จดับรเิวณทางเดนิ หรอืทางเขา้ออกให้เดนิหรอืเขา้ออกได้สะดวก และ
ปลอดภยั 

 (10) ปิดประกาศหา้มลกูจา้งสบูบุหรี ่ณ ทางเขา้ออกทีอ่บัอากาศ 

 (11) จดัอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านในทีอ่บัอากาศ 
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 (12) จดัใหม้เีครือ่งดบัเพลงิ 

 (13) ไม่ให้ลูกจา้งท างานที่ท าให้เกิดความร้อน หรอืประกายไฟ และใช้สาร
ระเหย สารพษิ สารไวไฟในทีอ่บัอากาศ เวน้แต่จะไดจ้ดัใหม้มีาตรการเพื่อความปลอดภยั 

2.2 การท างานในท่ีอบัอากาศแต่ละครัง้จะต้องมีลูกจ้างท างานไม่น้อยกว่า 3 คน 

ดงันี้ 
          (1)  ผูค้วบคุมงาน ซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมความปลอดภยัในการท างานในทีอ่บั

อากาศ 

          (2)  ผูช้่วยเหลอื หนึ่งหรอืหลายคนซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมความปลอดภยัในการ
ท างานในทีอ่บัอากาศ มหีน้าทีเ่ฝ้าดูแลบรเิวณทางเขา้ออกทีอ่บัอากาศสามารถตดิต่อสื่อสารกบั
ลกูจา้งทีท่ างานในทีอ่บัอากาศไดต้ลอดเวลา 

           (3)  ลูกจา้งทีท่ างานในทีอ่บัอากาศ มหีน้าทีท่ างานในทีอ่บัอากาศตามทีไ่ดร้บั
อนุญาตจากนายจา้ง ลกูจา้งคนเดยีวกนัจะปฏบิตัหิน้าทีห่ลายต าแหน่งในคราวเดยีวกนัไมไ่ด้ 

3. กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผล
การตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย     

 เพื่อคุ้มครองป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพอนามยัที่อาจเกดิขึ้นจากการ
ท างานของลกูจา้ง 

ขอบเขตของกฎหมายและการบงัคบัใช้ 

ใชบ้งัคบักบันายจา้งทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป ซึง่มสีถานทีท่ างานเกี่ยวกบัปัจจยัเสีย่ง
งานเกี่ยวกบัปัจจยัเสีย่ง หมายถงึ งานทีลู่กจา้งท าเกี่ยวกบักมัมนัตภาพรงัสี  รวมทัง้สารเคมี
อนัตราย จลุชวีนัทีเ่ป็นพษิ ความรอ้น ความเยน็ ความสัน่สะเทอืน ความกดดนับรรยากาศ แสง 
เสยีง และสภาพแวดลอ้มทีอ่าจเป็นอนัตรายตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

สาระส าคญัประกอบด้วย 

 หมวด  1     การตรวจสุขภาพ 

 หมวด  2     การบนัทกึผล การแจง้ และการส่งผลการตรวจสุขภาพ 

  

สาระส าคญัของกฎหมาย  
3.1 จดัให้ลูกจ้างท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง ต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภยัในการท างาน ดงัน้ี 

3.1.1 จดัใหล้กูจา้งไดร้บัการตรวจสุขภาพจากแพทยท์ีม่คีุณสมบตั ิดงันี้ 
  (1) แพทยแ์ผนปัจจุบนัชัน้หนึ่งทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวช-

กรรมดา้นอาชวีเวชศาสตร ์หรอื 
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  (2) ผ่านการอบรมดา้นอาชวีเวชศาสตร ์หรอื 

  (3) มคีุณสมบตัติามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

 3.1.2 จดัใหล้กูจา้งไดร้บัการตรวจสุขภาพตามก าหนดระยะเวลาการตรวจ ดงันี้  
  (1) ตรวจสุขภาพลูกจา้งครัง้แรกภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีร่บัลูกจา้ง

เขา้ท างาน 

  (2) ตรวจสุขภาพลกูจา้งครัง้ต่อไปอยา่งน้อยปีละครัง้ 

  (3) กรณีทีล่กัษณะหรอืสภาพของงานต้องตรวจสุขภาพตามระยะเวลา
อื่น ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพลกูจา้งตามระยะเวลานัน้ 

  (4) กรณีทีน่ายจา้งเปลีย่นงานลูกจา้ง โดยทีง่านนัน้มอีนัตรายแตกต่าง
ไปจากเดมิ นายจา้งต้องจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของลูกจา้งทุกครัง้ภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่
เปลีย่นงาน 

3.1.3 กรณีที่ลูกจา้งหยุดงาน 3 วนัท างานตดิต่อกนัเนื่องจากประสบอนัตราย
หรอืเจบ็ป่วย นายจา้งอาจขอความเหน็แพทยผ์ู้ท าการรกัษา หรอืแพทยป์ระจ าสถานประกอบ
กจิการ หรอืจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของลกูจา้งก่อนใหล้กูจา้งกลบัเขา้ท างานอกีก็ได ้

 3.1.4 จดัให้มสีมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งที่ท างานเกี่ยวกบัปัจจยัเสี่ยง 

ตามแบบที่อธบิดปีระกาศก าหนด และบนัทกึผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งในสมุดสุขภาพ
ประจ าตวัของลกูจา้งตามผลการตรวจของแพทยท์ุกครัง้ทีม่กีารตรวจสุขภาพ 

3.1.5 เกบ็บนัทกึผลการตรวจสุขภาพ รวมทัง้ข้อมลูสุขภาพทีเ่กี่ยวขอ้งไม่น้อย
กว่าสองปี นับแต่วนัสิน้สุดของการจา้งแต่ละราย เวน้แต่มกีารรอ้งทุกขว์่านายจา้งไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมายหรอืการฟ้องร้องคดเีกี่ยวกบัโรคหรอือนัตรายต่อสุขภาพของลูกจ้างให้นายจ้างเก็บ
รกัษาเอกสารนัน้ไวจ้นกว่าจะมคี าสัง่หรอืค าพพิากษาถงึทีสุ่ด ทัง้นี้ มใิหน้ายจา้งน าขอ้มลูนัน้ไป
ใชใ้นทางทีเ่ป็นโทษแก่ลกูจา้งโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

 3.1.6 แจง้ผลการตรวจสุขภาพใหแ้ก่ลกูจา้ง ดงันี้ 
  (1) กรณผีลการตรวจสุขภาพผดิปกต ิใหแ้จง้แก่ลูกจา้งภายใน 3 วนันับ

แต่วนัทีท่ราบผลการตรวจ 

  (2) กรณผีลการตรวจสุขภาพปกต ิใหแ้จง้แก่ลูกจา้งภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีท่ราบผลการตรวจ 

3.1.7 จดัใหลู้กจา้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลทนัททีีพ่บความผดิปกตขิองลูกจา้ง
หรอืลูกจา้งเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างาน และท าการตรวจสอบหาสาเหตุของความผดิปกตเิพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกนั 

 3.1.8 ใหน้ายจา้งส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งทีพ่บความผดิปกตหิรอืการ
เจบ็ป่วย การใหก้ารรกัษาพยาบาลและการป้องกนัแก้ไขต่อพนักงานตรวจแรงงานตามแบบที่
อธบิดปีระกาศก าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีท่ราบความผดิปกตหิรอืการเจบ็ป่วย 
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 3.1.9 ให้นายจ้างเปลี่ยนงานให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างมหีลกัฐานทาง
การแพทยว์่าไมอ่าจท างานในหน้าทีเ่ดมิได ้

 3.1.10 ให้นายจ้างมอบสมุดสุขภาพประจ าตวัลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกบัปัจจยั
เสีย่งใหแ้ก่ลกูจา้งเมือ่สิน้สุดการจา้ง 

3.2. หน้าท่ีของแพทยผ์ูท้ าการตรวจสขุภาพ 

 3.2.1 บนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัผลการตรวจสุขภาพ โดยใหร้ะบุความเหน็ของ
แพทยท์ีบ่่งบอกถงึภาวะสุขภาพของลกูจา้งทีม่ผีลกระทบหรอืเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

 3.2.2 ลงลายมอืชื่อแพทยผ์ูท้ าการตรวจหรอืใหค้วามเหน็ในวนัทีท่ าการตรวจ 

4. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบังานประดาน ้า พ.ศ. 
2548 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย     

เพื่อความปลอดภยัของลกูจา้งทีท่ างานเกีย่วกบังานประดาน ้า 

ขอบเขตของกฎหมายและการบงัคบัใช้ 

ใช้บงัคบักบันายจา้งที่มลีูกจา้งท างานเกี่ยวขอ้งกบังานประดาน ้าลกึตัง้แต่สบิฟุตแต่ไม่
เกนิสามรอ้ยฟุต 

สาระส าคญัประกอบด้วย 

 หมวด  1     งานประดาน ้า 

 หมวด  2     การคุม้ครองความปลอดภยัในการด าน ้า 

 หมวด  3     อุปกรณ์ส าหรบังานประดาน ้า 

สาระส าคญัของกฎหมาย 

4.1 ใหน้ายจา้งแจง้สถานทีท่ีจ่ะปฏบิตังิานประดาน ้าต่ออธบิด ีหรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย 

ตามแบบทีอ่ธบิดกี าหนด ทัง้นี้ไมน้่อยกว่า 7 วนั ก่อนการปฏบิตังิาน 

4.2 จดัให้ลูกจา้งที่ท างานประดาน ้า ได้รบัการตรวจสุขภาพตามหลกัเกณฑท์ี่อธบิดี
ก าหนด 

4.3 ลูกจา้งที่ท างานประดาน ้า ต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ มสีุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แขง็แรง ไม่เป็นโรคตามทีอ่ธบิดกี าหนด และมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์
งานประดาน ้า โดยตอ้งผ่านการทดสอบตามหลกัสตูรทีอ่ธบิดกี าหนด 

4.4 การปฏบิตังิานด าน ้าตอ้งประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 (1) หวัหน้านกัประดาน ้า 

 (2) พีเ่ลีย้งนกัประดาน ้า 

 (3) นกัประดาน ้า 
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 (4) นกัประดาน ้าพรอ้มด า 

 (5) ผูค้วบคุมระบบการจา่ยอากาศและตดิต่อสื่อสาร 

ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัระดบัความลกึและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 4.5 ต้องควบคุมลูกจา้งปฏบิตัติามตารางมาตรฐานการด าน ้าและการลดความกดดนั 

ตลอดจนการพกัเพื่อปรบัสภาพร่างกายก่อนที่จะด าลงในครัง้ต่อไปตามหลกัเกณฑ์ที่อธิบดี
ก าหนด 

4.6 จดัใหม้พียาบาลเวชศาสตรใ์ตน้ ้า แพทยเ์วชศาสตรใ์ต้น ้า และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การท างานประดาน ้าตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4.7 จดัใหม้บีรกิารการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และออกซเิจนหนึ่งรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์พรอ้ม
หน้ากากช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลอืนกัประดาน ้าตลอดระยะเวลาทีม่กีารด าน ้า 

4.8 ลกูจา้งทีท่ างานประดาน ้าอาจปฏเิสธการด าน ้าในคราวใดกไ็ด้ หากเหน็ว่าการด าน ้า
คราวนัน้อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืสุขภาพอนามยัของตน 

4.9 นายจา้งและหวัหน้านักประดาน ้าต้องสัง่ใหลู้กจา้งหยุดหรอืเลกิการด าน ้าในกรณี 
ต่อไปนี้ 

 (1) เมือ่พีเ่ลีย้งนกัประดาน ้าและนกัประดาน ้าไมส่ามารถตดิต่อสื่อสารกนัได้ 
 (2) เมื่อนักประดาน ้าต้องใช้อากาศส ารองจากขวดอากาศ หรอืขวดอากาศ

ส ารอง 

 (3) เมือ่นายจา้งหรอืหวัหน้านักประดาน ้าพจิารณาแลว้เหน็ว่าการด าน ้าในพืน้ที่
บรเิวณนัน้ไมป่ลอดภยั 

4.10 นายจา้งตอ้งจดัอุปกรณ์ส าหรบัการท างานประดาน ้า ดงัต่อไปนี้ 
 (1) เครื่องประดาน ้าประเภทขวดอากาศ (Scuba) ประกอบดว้ยอุปกรณ์อย่าง

น้อยดงัต่อไปนี้ 
   (ก) ขวดอากาศ (Tank) 

  (ข) เขม็ขดัน ้าหนกั (Weight belt) 

   (ค) เครือ่งผ่อนก าลงัดนัอากาศ (Regulator) 

  (ง) เครือ่งวดัความลกึ (Depth gauge) 

   (จ) เครือ่งวดัอากาศ (Pressure gauge) 

   (ฉ) ชุดด าน ้า (Diving suit) 

   (ช) ชชูพี (Life preserver or Buoyancy compensator) 

   (ซ) เชอืกช่วยชวีติ (Life line) 

   (ฌ) ตนีกบ (Fins) 

   (ญ) นาฬกิาด าน ้า (Submersible wrist watch)  

   (ฎ) มดีด าน ้า (Dive knife) 
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   (ฏ) สายผ่อนอากาศส ารอง (Octopus)  

   (ฐ) หน้ากาก (Mask) 

 (2) เครื่องประดาน ้ าประเภทใช้อากาศจากผิวน ้ า (Surface supply) 

ประกอบดว้ยอุปกรณ์อยา่งน้อย ดงัต่อไปนี้   

   (ก) ขวดอากาศส ารอง (Emergency gas supply) 

   (ข) เครือ่งอดัอากาศ (Compressure) 

   (ค) ชุดด าน ้า (Diving suit) 

   (ง) ชุดสายรดัตวั (Harness) 

   (จ) ตะกัว่ถ่วงหรอืน ้าหนกัถ่วง (Weight) 

   (ฉ) ตนีกบหรอืรองเทา้ (Fins of Boots) 

   (ช) ตู้ควบคุมระบบการจ่ายอากาศและตดิต่อสื่อสาร (Control console 

assembly) 

  (ซ) ถงัพกัอากาศ (Air bank) 

  (ฌ) มดีด าน ้า (Dive Knife) 

  (ญ) สายอากาศ สายโทรศพัท์ สายวดัความลกึ และเชอืกช่วยชวีติ 
(Umbilicals) 

   (ฎ) หวัครอบด าน ้าหรอืหน้ากากด าน ้า (Helmet of Mask) 

 

5. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2549 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เพื่อคุ้มครองและป้องกนัลูกจ้างที่ท างานในสิง่แวดล้อมการท างานเกี่ยวกบัความร้อน  

แสงสว่าง  และเสยีงและเฝ้าระวงัสิง่แวดลอ้มในการท างานทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของลกูจา้ง 

ขอบเขตของกฎหมายและการบงัคบัใช้ 

ใชบ้งัคบักบันายจา้งทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป   

สาระส าคญัประกอบด้วย 

 หมวด  1     ความรอ้น 

 หมวด  2     แสงสว่าง 

 หมวด  3     เสยีง  
 หมวด  4     อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 หมวด  5     การตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการท างาน 
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 หมวด  6  การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

สาระส าคญัของกฎหมาย 

5.1 ให้นายจ้างด าเนินการเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน ดงัน้ี  

 5.1.1 ความร้อน ให้นายจา้งควบคุมและรกัษาระดบัความร้อนภายใน
สถานประกอบกจิการมใิหเ้กนิมาตรฐาน ดงันี้ 

   (1) งานทีล่กูจา้งท าในลกัษณะงานเบา มรีะดบัความรอ้นไม่เกนิค่าเฉลีย่
อุณหภมูเิวตบลับโ์กลบ 34 องศาเซลเซยีส 

  (2) งานทีลู่กจา้งท าในลกัษณะงานปานกลาง มรีะดบัความรอ้นไม่เกนิ
ค่าเฉลีย่อุณหภมูเิวตบลับโ์กลบ 32 องศาเซลเซยีส 

  (3) งานที่ลูกจ้างท าในลกัษณะงานหนัก มรีะดบัความร้อนไม่เกิน
ค่าเฉลีย่อุณหภมูเิวตบลับโ์กลบ 30 องศาเซลเซยีส 

 แนวทางแก้ไข กรณีสถานประกอบกจิการมรีะดบัความรอ้นเกนิมาตรฐาน 

ให้นายจา้งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขสภาวะการท างานทางด้านวศิวกรรม หากปรบัปรุงแก้ไข
ไมไ่ดต้อ้งปิดประกาศเตอืนใหล้กูจา้งทราบ และจดัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลให้
ลกูจา้งสวมใส่ตลอดเวลาทีท่ างาน 

 5.1.2 แสงสว่าง ใหน้ายจา้งจดัใหส้ถานประกอบกจิการมคีวามเขม้ของแสง 

ไมต่ ่ากว่ามาตรฐานทีก่ าหนด โดยจ าแนกตามลกัษณะงาน ดงันี้ 
  (1) บรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไปของสถานประกอบกจิการ เช่น ทางเดนิ หอ้งน ้า

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตารางที ่1 

  (2) บรเิวณพืน้ทีก่ระบวนการผลติ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตารางที ่2 

  (3) บรเิวณทีลู่กจา้งต้องใชส้ายตามองเฉพาะจุด หรอืใชส้ายตาอยู่กบัที ่
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตารางที ่3 

  (4) บรเิวณทีลู่กจา้งต้องใชส้ายตามองเฉพาะจุด หรอืใชส้ายตาอยู่กบัที ่
ทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นตารางที ่3 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตารางที ่4 

  (5) บรเิวณรอบๆ สถานที่ที่ลูกจา้งต้องใช้สายตามองเฉพาะจุดให้
เป็นไปตามมาตรฐานตารางที ่5 

 แนวทางแก้ไข ใหน้ายจา้งจดัให้มฉีาก แผ่นพมิพก์รองแสง หรอืมาตรการ
อื่นทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัแสงส่องเขา้นยัน์ตาลกูจา้ง กรณีทีป้่องกนัมไิด้ ใหจ้ดัอุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบุคคลใหล้กูจา้งสวมใส่ตลอดเวลาทีท่ างาน 

 5.1.3 เสียง 

  (6) ให้นายจา้งควบคุมระดบัเสยีงที่ลูกจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดเวลาการ
ท างานในแต่ละวนัมใิหเ้กนิมาตรฐานทีก่ าหนด 
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  (7) ใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งหยุดท างานในบรเิวณทีร่ะดบัเสยีงกระทบหรอื
เสยีงกระแทกเกนิ 140 เดซเิบลเอ หรอืมปีรมิาณเสยีงสะสมของเสยีงกระทบหรอืเสยีงกระแทก
เกนิมาตรฐานทีก่ าหนด 

  (8) กรณีที่สภาวะการท างานมรีะดบัเสยีงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท างาน 8 ชัว่โมง ตัง้แต่ 85 เดซเิบลเอ ขึน้ไปใหน้ายจา้งจดัท าโครงการอนุรกัษ์การไดย้นิ ตาม
หลกัเกณฑว์ธิกีารทีอ่ธบิด ีก าหนด 

  (9) บรเิวณทีม่รีะดบัเสยีงเกนิมาตรฐานทีก่ าหนด ให้นายจา้งจดัให้มี
เครือ่งหมายเตอืนใหใ้ชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 แนวทางแก้ไข กรณสีภาวะการท างานมรีะดบัเสยีงเกนิมาตรฐานทีก่ าหนด 

ใหน้ายจา้งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขต้นก าเนิดเสยีง หรอืทางผ่านของเสยีง หากปรบัปรุงแก้ไข
ไมไ่ด ้ใหจ้ดัอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลใหล้กูจา้งสวมใส่ตลอดเวลาการท างาน 

5.2 ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจวดั และวเิคราะหส์ภาวะการท างานเกี่ยวกบัระดบัความ
รอ้น แสงสว่าง หรอืเสยีง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่อธบิดกี าหนด และจดัท ารายงานโดยมี
เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี หรอืผูท้ีจ่บปรญิญาตร ีสาขาอาชวีอนามยั
เป็นผูร้บัรองรายงานดงักล่าว ส่งอธบิด ีภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีท่ าการตรวจวดั และเกบ็ไวใ้ห้
พนกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได ้

6. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

1. เพื่อใหม้ผีูด้แูลรบัผดิชอบเรือ่งความปลอดภยัในการท างานในสถานประกอบกจิการ 

2. เพื่อส่งเสรมิให้มกีารด าเนินการด้านความปลอดภยัในระบบทวภิาคขีึ้นในสถาน
ประกอบกจิการ 

ขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมาย 

1. การท าเหมอืงแร ่เหมอืนหนิ กจิการปิโตรเลยีมหรอืปิโตรเคม ี 

2. การท า ผลติ ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง เกบ็รกัษา ปรบัปรุง ตกแต่ง เสรมิแต่ง 
ดดัแปลง แปรสภาพ ท าให้เสยี หรอืท าลายซึ่งวตัถุหรอืทรพัย์สนิ รวมทัง้การต่อเรอื การให้
ก าเนิด แปลงและจา่ยไฟฟ้าหรอืพลงังานอยา่งอื่น 

3. การก่อสรา้ง ต่อเตมิ ตดิตัง้ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคาร สนามบนิ 
ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดนิ ท่าเรอื อู่เรอื สะพานเทยีบเรอื ทางน ้า ถนน เขื่อน อุโมงค ์
สะพาน ท่อระบาย ท่อน ้า โทรเลข โทรศพัท ์ไฟฟ้า ก๊าซหรอืประปา หรอืสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ รวมทัง้
การเตรยีมหรอืวางรากฐานของการก่อสรา้ง 
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4. การขนส่งคนโดยสารหรอืสนิค้าโดยทางบก ทางน ้า ทางอากาศ และรวมทัง้การ
บรรทุกขนถ่ายสนิคา้ 

5. สถานบีรกิารหรอืจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืก๊าซ 

6. โรงแรม 

7. หา้งสรรพสนิคา้ 

8. สถานพยาบาล 

9. สถาบนัทางการเงนิ 

10. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 

11. สถานบรกิารบนัเทงิ นนัทนาการ หรกืารกฬีา 

12. สถานปฏบิตักิารทางเคมหีรอืชวีภาพ 

13. ส านกังานทีป่ฏบิตังิานสนบัสนุนสถานประกอบกจิการตาม ขอ้ 1 ถงึ ขอ้ 12 

14. กจิการอื่นตามทีก่ระทรวงแรงงานประกาศก าหนดใชบ้งัคบักบั 

 (1) สถานประกอบกจิการประเภทที ่1 ทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป 

 (2) สถานประกอบกจิการประเภทที ่2-5 ทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 

 (3) สถานประกอบกจิการประเภทที ่6-14 ทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป 

สาระส าคญัประกอบด้วย 

หมวด  1   บททัว่ไป 

หมวด  2  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

หมวด  3   หน่วยงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ของสถานประกอบกจิการ 

หมวด  4   การแจง้ การส่งเอกสาร และการเกบ็เอกสารหลกัฐาน 

สาระส าคญัของกฎหมาย 

ก าหนดใหน้ายจา้งด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
6.1 จดัใหม้ขีอ้บงัคบั และคู่มอืว่าดว้ยความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้จดัใหม้กีาร

อบรมและฝึกปฏบิตัจินกว่าลูกจา้งจะท างานไดอ้ย่างปลอดภยั ทัง้นี้ใหร้วมไปถงึผูร้บัเหมาขัน้ต้น
และผูร้บัเหมาช่วงทีป่ฏบิตังิานในสถานประกอบกจิการนัน้ดว้ย 

6.2 กรณีทีม่ลีูกจา้งใหม่ และลูกจา้งทีเ่ปลีย่นงานซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ใหจ้ดั
อบรมลกูจา้งใหม้คีวามรู ้ตามขอ้บงัคบัและคู่มอืดงักล่าวก่อนการปฏบิตังิาน 

6.3 กรณีสัง่ใหลู้กจา้งไปท างาน ณ สถานทีอ่ื่นซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อลูกจา้ง ใหแ้จง้
ขอ้มลูเกีย่วกบัอนัตรายและวธิกีารป้องกนัใหล้กูจา้งทราบก่อนการปฏบิตังิาน 

6.4 ใหน้ายจา้งในสถานประกอบกจิการ ตามขอ้ 1 ถงึ 5 ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
และตามขอ้  6 ถงึ 14 ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป แต่งตัง้ลูกจา้งระดบัหวัหน้างานทีเ่ป็นหรือ
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เคยเป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวสัดกิารสงัคม เรื่อง ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ลงวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 
2540 หรอืผ่านการฝึกอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด  ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างานภายใน 180 วนั นับแต่วนัทีน่ายจา้ง
แต่งตัง้ใหเ้ป็นลกูจา้งระดบัหวัหน้างาน 

6.5 ใหน้ายจา้งในสถานประกอบกจิการ ตามขอ้ 2  ถงึ  5  ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 20-49 คน 

แต่งตัง้ลูกจา้งคนหนึ่งที่เป็นเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค  และผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่อธบิดกี าหนด หรอืเป็นหรอืเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภยัในการท างาน ระดบัพืน้ฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรื่อง
ความปลอดภยัในการท างานของลกูจา้ง ลงวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ.  2540 หรอืผูส้ าเรจ็การศกึษา
ไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีสาขาอาชวีอนามยั หรอืเทยีบเท่า ให้ปฏบิตัหิน้าที่เป็นเจา้หน้าที่
ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค ไม่น้อยกว่าวนัละ 1 ชัว่โมงตามเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้
ภายใน 180 วนั นับแต่วนัทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป เวน้แต่มเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัใน
การท างานระดบัเทคนิคชัน้สงูหรอืระดบัวชิาชพีอยูแ่ลว้ 

6.6 ใหน้ายจา้งในสถานประกอบกจิการ ตามขอ้ 2 ถงึ 5 ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 50-99 คน 

แต่งตัง้ลูกจ้างคนหนึ่งที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค    

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ประกาศนียบตัรการศึกษาชัน้สูง อนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า    
และผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตาม และวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด หรอืผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาไม่ต ่า
กว่ามธัยมศกึษาปีที่ 6 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี หรอืเทยีบเท่าและไดท้ างานเป็นเจา้หน้าที่
ความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค หรอืพืน้ฐานมาไมน้่อยกว่า 5 ปี และผ่านการฝึกอบรม
และทดสอบตามหลกัเกณฑ์วธิกีารที่อธบิดกี าหนด หรอืผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบั
ปรญิญาตร ี สาขาอาชวีอนามยัหรอืเทยีบเท่า ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าที่ความปลอดภยัใน
การท างานระดบัเทคนิคชัน้สูงทัง้นี้ภายใน 180 วนั นับแต่วนัทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป เวน้
แต่มเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพีอยูแ่ลว้ 

6.7 ใหน้ายจา้งในสถานประกอบกจิการ ตามขอ้ 1 ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป และ
ตามขอ้ 2 ถงึ 5 ที่มลีูกจา้งตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป แต่งตัง้ลูกจา้งอย่างน้อยหนึ่งคนที่ส าเรจ็
การศกึษาไมต่ ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีสาขาอาชวีอนามยั หรอืเทยีบเท่า หรอืผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษา
ไม่ต ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี และได้ท างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบั
เทคนิคขัน้สูงมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีอ่ธบิดี
ก าหนด หรือผู้ที่ เ ป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ         
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรือ่ง ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง   

ลงวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2540 และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีอ่ธบิดี
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ก าหนด ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี ทัง้นี้ภายใน 

180 วนั นบัแต่วนัทีม่ลีกูจา้งครบ 100 คน 

6.8 ใหน้ายจา้งในสถานประกอบกจิการ ตามขอ้ 1 ถงึ 5 ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
และตามขอ้ 6 ถงึ 14 ทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 20 คนขึน้ไป แต่งตัง้ลกูจา้งระดบับรหิารทุกคนซึง่ผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่อธบิดกี าหนด หรอืผู้ทีเ่ป็นหรอืเคยเป็นเจา้หน้าที่ความ
ปลอดภยัในการท างานระดบับรหิาร ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และสวสัดกิารสงัคม เรื่อง 
ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ลงวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2540 ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ระดบับรหิาร ทัง้นี้ภายใน 180 วนั นับแต่วนัทีแ่ต่งตัง้ให้
เป็นลกูจา้งระดบับรหิาร กรณทีีไ่มม่ลีกูจา้งระดบับรหิาร ใหน้ายจา้งเป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั
ในการท างานระดบับรหิาร 

6.9 ใหน้ายจา้งทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 50 คนขึน้ไป ต้องจดัใหม้คีณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกจิการ และมอีงค์ประกอบ
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทัง้นี้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีม่ลีกูจา้งครบ 50 คน 

 (1)  กรรมการใหอ้ยูใ่นต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

      (2) ให้ประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนดอย่างน้อยเดอืนละครัง้ 

      (3) ใหน้ายจา้งจดัใหค้ณะกรรมการไดร้บัการอบรมเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด ทัง้นี้ภายใน 60 วนั นบัแต่งวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

      (4) กรณีเกิดอุบตัเิหตุ หรอือนัตรายที่ลูกจา้งหรอืบุคคลภายนอกสูญเสยี
อวยัวะ ทุพพลภาพ หรอืเสยีชวีติใหน้ายจา้งเรยีกประชุมคณะกรรมการ โดยมชิกัชา้ เพื่อเสนอ
แนวทางป้องกนัแกไ้ขต่อนายจา้ง 

6.10 ใหน้ายจา้งในสถานประกอบกจิการ ตามขอ้ 1 ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป และ
ตามขอ้ 2 ถงึ 5 ทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่สองรอ้ยคนขึน้ไปจดัใหม้หีน่วยงานความปลอดภยั ภายในสาม
รอ้ยหกสบิวนั และใหค้งหน่วยงานความปลอดภยัไว ้แมจ้ านวน 

6.11 ใหห้น่วยงานความปลอดภยั ขึน้ตรงต่อผูบ้รหิารสงูสุดในสถานประกอบกจิการนัน้ 

6.12 หวัหน้าหน่วยงานความปลอดภยัต้องเป็นหรอืเคยเป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัใน
การท างาน ระดบัวชิาชพี หรอืเป็นหรอืเคยเป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ซึง่ผ่าน
การอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด 

6.13 ให้นายจา้งแจง้ชื่อเจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานตามหลกัเกณฑ์ และ
วธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนด 

6.14 ให้นายจ้างส่งรายงานผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการ
ท างาน ระดบัเทคนิคขัน้สูงและระดบัวชิาชพีต่ออธบิด ีหรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย ทุก 3 เดอืน 

ตามปีปฏทินิ ภายใน 30 วนั ตามแบบทีอ่ธบิดกี าหนด 
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6.15 กรณลีกูจา้งประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรอืสูญหาย ใหน้ายจา้งแจง้อธบิดี หรอืผูซ้ึง่
อธบิดมีอบหมายตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่อธบิดกี าหนดทัง้นี้ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่
นายจา้งทราบเรือ่งดงักล่าว 

6.16 ให้นายจ้างส่งส าเนารายชื่อ คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และหน้าที่รบัผดิชอบต่ออธบิดแีละผู้ซึ่งอธบิดมีอบหมาย ทัง้นี้
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีแ่ต่งตัง้ 

6.17 ให้นายจา้งเก็บส าเนาบนัทกึรายงานการด าเนินงาน รายงานการประชุม และ
เอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งไวไ้มน้่อยกว่า 2 ปี พรอ้มใหพ้นกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได ้

สรุปการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับต่างๆ และ
หน่วยงานความปลอดภยั จ าแนกตามขนาดและประเภทกิจการ แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตัง้กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง 

1. ให้นายจ้างแต่งตัง้ลูกจ้างระดบัปฏบิตัิการซึ่งไม่ประสงค์จะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น
กรรมการผู้แทนลูกจา้งจ านวนไม่น้อยว่าสามคนแต่ไม่เกนิห้าคนเป็นคณะกรรมการด าเนินการ
เลอืกตัง้ 

2. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ด าเนินการประกาศก าหนดวนั เวลา สถานทีร่บั
สมคัร และจ านวนกรรมการผูแ้ทนลกูจา้งทีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ ภายในหา้วนั 

3. เมือ่สิน้สุดระยะเวลาการรบัสมคัรแลว้ หากมจี านวนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เท่ากบัจ านวน
กรรมการผูแ้ทนลกูจา้งทีไ่ดป้ระกาศ ใหน้ายจา้งแต่งตัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้นัน้เป็นกรรมการผูแ้ทน
ลกูจา้ง 

4. กรณีที่ไม่มผีู้ใดสมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืมจี านวนผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้น้อยกว่าจ านวน
กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งทีไ่ดป้ระกาศไว้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ด าเนินการประกาศ
รบัสมคัรใหม ่หรอืประกาศรบัสมคัรเพิม่ แลว้แต่กรณี 

5. หากด าเนินการรบัสมคัรใหม่ ไม่ไดม้าซึง่กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งครบตามจ านวน ให้
นายจา้งแต่งตัง้ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ถ้ามี และลูกจา้งระดบัปฏบิตักิารอื่นซึ่งไม่เป็นคณะกรรมการ 
ด าเนินการเลอืกตัง้ และไมไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการผูแ้ทนลกูจา้งจนครบจ านวน  

6. การเลอืกตัง้ผูแ้ทนลกูจา้งใหก้ระท าโดยวธิกีารลงคะแนนลบั 

7. ใหก้รรมการด าเนินการเลอืกตัง้แจง้ผลการเลอืกตัง้ใหน้ายจา้งทราบภายในสามวนันับ
แต่วนัสิน้สุดการเลอืกตัง้ 

 หน้าท่ีของนายจ้างต้องมีหน้าท่ีในการจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ  

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ก าหนดใหน้ายจา้งในสถานประกอบ
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กิจการที่มลีูกจ้างตัง้แต่ 50 คน ซึ่งกฎกระทรวงฉบบันี้ให้ใช้บงัคบักับสถานประกอบกิจการ
ประเภทต่างๆ ดงันี้ 

1) การทเหมอืงแร ่เมอืงหนิ กจิการปิโตรเลยีม หรอืปิโตรเคม ี

 2) การท า ผลติ ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง เกบ็รกัษา ปรบัปรุง ตกแต่ง เสรมิแต่ง 
ดดัแปล แปรสภาพ ท าให้เสยี หรอืท าลายซึ่งวตัถุหรอืทรพัยส์นิ รวมทัง้การต่อเรอืการให้เกิด 
แปลงและจา่ยไฟฟ้าหรอืพลงังานอยา่งอื่น 

 3) การก่อสรา้ง ต่อเตมิ ตดิตัง้ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคาร สนามบนิ 
ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดนิ ท่าเรอื อู่เรอื สะพานเทยีบเรอื ทางน ้า ถนน เขื่อน อุโมงค ์
สะพาน ท่อระบาย ท่อน ้า โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรอืประปา หรอืสิ่งที่ก่อสร้างอื่นๆ 

รวมทัง้การเตรยีมหรอืวางรากฐานของการก่อสรา้ง 

 4) การขนส่งคนโดยสารหรอืสินค้าโดยทางบก ทางน ้า ทางอากาศ และรวมทัง้การ
บรรทุกขนถ่ายสนิคา้  

 หน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างานของสถานประกอบกิจการ 

  กฎหมายก าหนดใหค้ณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานของสถานประกอบกจิการ มหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
  1) พิจารณานโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างานรวมทัง้ความ
ปลอดภยันอกงานเพื่อป้องกนัและลดการเกดิอุบตัเิหตุ การประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย หรอื
การเกิดเหตุเดอืดร้อนร าคาญอนัเนื่องมาจากการท างาน หรอืความไม่ปลอดภยัในการท างาน
เสนอต่อนายจา้ง 

  2) รายงาน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานและมาตราความปลอดภัยในการท างานต่อ
นายจ้าง เพื่อความปลอดภยัในการท างานของลูกจ้าง ผู้รบัเหมา และบุคลภายนอกที่เข้ามา
ปฏบิตังิานหรอืเขา้มาใชบ้รกิารในสถานประกอบกจิการ 

  3) ส่งเสรมิสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบ
กจิการ 

 4) พจิารณาขอ้บงัคบั และคู่มอืความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้มาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานของสถานประกจิการเสนอต่อนายจา้ง 

  5) ส ารวจการปฏบิตัดิ้านความปลอดภยัในการท างาน และตรวจสอบสถิตกิารประสบ
อนัตรายทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบกจิการ อยา่งน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ 
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  6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความ
ปลอดภยัของลูกจา้ง หวัหน้างาน ผู้บรหิารนายจา้ง และบุคลากรทุกระดบัเพื่อเสนอความเห็น 
ต่อนายจา้ง 

  7) วางระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยัให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุก
ระดบัตอ้งปฏบิตั ิ

  8) ตดิตามผลความคบืหน้าเรือ่งทีเ่สนอต่อนายจา้ง 

  9) รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี รวมทัง้ระบุปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเมือ่ปฏบิตัหิน้าทีค่รบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจา้ง  
  10) ประเมนิผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบ
กจิการ 

  11) ปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัในการท างานอื่นตามหน้าทีน่ายจา้งมอบหมาย 

 

 การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างานของสถานประกอบกิจการ 

  ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัที่คณะกรรมการก าหนด อย่างน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ หรอืเมื่อ
กรรมการไมน้่อยกว่าครึง่หนึ่งรอ้งขอ โดยแจง้ก าหนดการประชุมและระเบยีบวาระการประชุมให้
กรรมการทราบอยา่งน้อยสามวนัก่อนถงึวนัประชุม 

 อง ค์ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ค ณ ะ กร ร ม ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภัย  อ า ชี ว อ น า มัย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ  

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานของสถานประกอบกจิการ ประกอบดว้ย  
 1) ประธานกรรมการ เป็นนายจา้งหรอืผูแ้ทนนายจา้งระดบับรหิาร 

 2) กรรมการผู้แทนนายจ้างระดบับงัคบับญัชา แพทย์อาชวีเวชศาสตร์ หรอืพยาบาล         
อาชวีอนามยัประจ าสถานประกอบกจิการ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากนายจ้าง 

 3) กรรมการผูแ้ทนลกูจา้ง โดยใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ 

 4) กรรมการ และเลขานุการ ซึง่เป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี 
หรอืเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคชัน้สงู หรอืผูแ้ทนนายจา้ง แลว้แต่กรณี 
 กฎหมายก าหนดให้องค์ประกอบของกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ มคีวามแตกต่างกนัไปตามขนาดของ
สถานประกอบกจิการดงันี้ 
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จ านวนลูกจา้ง
ในสถาน

ประกอบกจิการ 

จ านวนกรรมการ
(ขัน้ต ่า) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานกจิการ 

  ประธาน ผูแ้ทนนายจา้ง
ระดบับงัคบั

บญัชา 

ผูแ้ทนลูกจา้ง กรรมการและเลขานุการ 

50-99 คน 5 คน 1 1 2 1 (จป.เทคนิคขัน้สงูหรอื
วชิาชพี) 

100-499 คน 7 คน 1 2 3 1 (จป.วชิาชพี) 
500 คนขึน้ไป 11 คน 1 4 5 1 (จป.วชิาชพี) 

 ในกรณีที่สถานประกอบกจิการในมกีรรมการเพิม่ขึ้นมากกว่าจ านวนขัน้ต ่าที่กฎหมาย
ก าหนด ให้มกีรรมการผู้แทนนายจ้างระดบับงัคบับญัชาและผู้แทนลูกจ้างเพิม่ขึน้ในสดัส่วนที่
เท่ากนั 

  ส าหรบัสถานประกอบกจิการทีไ่ม่มเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค
ขัน้สงู หรอืระดบัวชิาชพี ในนายจา้งคดัเลอืกผูแ้ทนระดบับงัคบับัญชาหนึ่งคนเป็นกรรมการ และ
ให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชาคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ 

กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเป็น
ประกาศกระทรวงมหาดไทย มีดงัต่อไปน้ี 

1. กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานท่ีรบัไปท าท่ีบ้าน พ.ศ. 2547 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เพื่อใหก้ารคุม้ครองแรงงานในงานทีร่บัไปท าทีบ่า้นขอบเขตของกฎหมายและการบงัคบั
ใช ้ โดยใชบ้งัคบักบันายจา้งผูซ้ึง่ส่งมอบงานใหล้กูจา้งไปผลติ ประกอบ  บรรจุ  ซ่อมหรอืแปรรปู
สิง่ของในบา้นของลูกจา้งหรอืสถานที่อื่นทีม่ใิช่สถานประกอบกจิการของนายจา้งตามทีไ่ดต้กลง
กนัโดยใช้วตัถุดบิหรอือุปกรณ์ในการผลติของนายจา้งทัง้หมดหรอืบางส่วน และโดยปกตกิาร
ท างานนัน้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดในกระบวนการผลติหรอืธุรกจิในความรบัผดิชอบของ
นายจา้ง 

สาระส าคญัของกฎหมาย (ในส่วนของความปลอดภยัในการท างาน) 
1. ห้ามมิให้นายจ้างส่งมอบงานดงัต่อไปน้ีให้ลกูจ้าง 

  1.1 งานผลติ ประกอบ บรรจุ แปรรปูวตัถุระเบดิหรอืวตัถุไวไฟ เช่น งานท าพลุ 
งานท าดอกไมเ้พลงิ 

  1.2 งานผลติหรอืบรรจสุารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายหรอืวตัถุมพีษิ เช่น สารไซยาไนด ์

สารก่อมะเรง็หรอืงานทีม่สีารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายหรอืวตัถุมพีษิเป็นส่วนประกอบ 
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2. ใหน้ายจา้งจดัใหม้เีครือ่งมอืหรอือุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างานและก าหนด
มาตรการเพื่อความปลอดภยัในการท างาน 

3. ลูกจา้งต้องใชเ้ครื่องมอืหรอือุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างานและต้องปฏบิตัิ
ตามมาตรการเพื่อความปลอดภยัในการท างานทีน่ายจา้งจดัหรอืก าหนด 

นอกจากนี้ขอใหศ้กึษารายละเอยีดของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดสารก่อ
มะเรง็ทีห่า้มนายจา้งส่งมอบใหลู้กจา้งในงานทีร่บัไปท าทีบ่า้น ลงวนัที ่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2547  

และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑเ์พื่อความปลอดภยัในการ
ท างานในงานทีร่บัไปท าทีบ่า้น ลงวนัที ่8 กนัยายน พ.ศ. 2547 ดว้ย 

2. กฎกระทรวง ก าหนดอตัราน ้าหนักท่ีนายจ้างให้ลกูจ้างท างานได้ พ.ศ. 2547 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เพื่อป้องกนัมใิหล้กูจา้งยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรอืเขน็ของหนักเกนิอตัราน ้าหนัก
ทีก่ าหนดจนเกดิอนัตรายต่อสุขภาพ 

ขอบเขตของกฎหมายและการบงัคบัใช้ 

ใชบ้งัคบักบัสถานประกอบกจิการ ทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 1 คนขึน้ไปทุกประเภท 

สาระส าคญัของกฎหมาย 

ให้นายจา้งให้ลูกจา้งแต่ละคน ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรอืเขน็ของหนัก   

ไมเ่กนิอตัราน ้าหนกัโดยเฉลีย่ต่อลกูจา้ง 1 คน ดงันี้ 
 1) น ้าหนัก 20 กโิลกรมัส าหรบัลูกจา้งซึง่เป็นเดก็หญงิอายุตัง้แต่ 15 ปีแต่ยงัไม่

ถงึ 18 ปี 

 2) น ้าหนัก 25 กโิลกรมั ส าหรบัลูกจา้งซึง่เป็นเดก็ชายอายุตัง้แต่ 15 ปีแต่ยงัไม่
ถงึ 18 ปี 

 3) น ้าหนกั 25 กโิลกรมั ส าหรบัลกูจา้งหญงิ 

 4) น ้าหนกั 55 กโิลกรมั ส าหรบัลกูจา้งชาย 

กรณีมนี ้าหนักเกนิกว่าที่ก าหนดไว้ให้นายจ้างจดัให้มแีละให้ลูกจา้งใช้เครื่องทุ่นแรงที่
เหมาะสม 

 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 เพื่อใหล้กูจา้งมสีวสัดกิารตามความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานทีด่ ี และถูกสุขลกัษณะ 

 

ขอบเขตของกฎหมายและการบงัคบัใช้ 

ใชบ้งัคบักบัสถานประกอบกจิการ ทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 1 คนขึน้ไปทุกประเภท 
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สาระส าคญัของกฎหมาย 

1. ใหน้ายจา้งจดัใหม้ ี

 1.1 น ้าสะอาดส าหรบัดื่มไม่น้อยกว่าหนึ่งทีส่ าหรบัลูกจา้งไม่เกนิสีส่บิคน และเพิม่ขึน้
ในอตัราส่วนหนึ่งทีส่ าหรบัลูกจา้งทุก ๆ สีส่บิคน เศษของสีส่บิคนถ้าเกนิยีส่บิคนใหถ้อืเป็นสีส่บิ
คน 

 1.2 หอ้งน ้าและหอ้งสว้มตามแบบและจ านวนทีก่ าหนด และมกีารดูและรกัษาความ
สะอาดใหอ้ยู่ในสภาพทีถู่กสุขลกัษณะเป็นประจ าทุกวนั โดยใหแ้ยกหอ้งน ้าและหอ้งสว้มส าหรบั
ลกูจา้งชายและลกูจา้งหญงิ และใหจ้ดัหอ้งน ้าและหอ้งสว้มส าหรบัคนพกิารแยกไวโ้ดยเฉพาะ  

2. สถานทีท่ างานทีม่ลีกูจา้งท างานตัง้แต่สบิคนขึน้ไป ตอ้งจดัใหม้ ี

เวชภณัฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจ านวนที่เพยีงพอ  อย่างน้อยตามรายการที่
ก าหนด ดงันี้ 
 2.1 ให้นายจ้างจดัให้มีสิ่งจ าเป็นในการปฐมพยาบาลและการรกัษาพยาบาล 

ดงัต่อไปนี้ 
 2.1.1 กรรไกร 

 2.1.2 แกว้ยาน ้า และแกว้ยาเมด็ 

 2.1.3 เขม็กลดั 

 2.1.4 ถว้ยน ้า 

 2.1.5 ทีป้่ายยา 

 2.1.6 ปรอทวดัไข ้

 2.1.7 ปากคบีปลายทู่ 
 2.1.8 ผา้พนัยดื 

 2.1.9 ผา้สามเหลีย่ม 

 2.1.10 สายยางรดัหา้มเลอืด 

 2.1.11 ส าล ีผา้ก๊าซ ผา้พนัแผล และผา้ยางปลาสเตอรปิ์ดแผล 

 2.1.12 หลอดหยดยา 

 2.1.13 ขีผ้ึง้แกป้วดบวม 

2.1.14 ทงิเจอรไ์อโอดนี หรอืโพวโิดน-ไอโอดนี 

 2.1.15 น ้ายาโพวโิดน-ไอโอดนี ชนอดฟอกแผล 

 2.1.16 ผงน ้าตาลเกลอืแร ่

 2.1.17 ยาแกผ้ดผื่นทีไ่มไ่ดม้าจากการตดิเชือ้ 

 2.1.18 ยาแกแ้พ ้

 2.1.19 ยาทาแกผ้ดผื่นคนั 

 2.1.20 ยาธาตุน ้าแดง 
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 2.1.21 ยาบรรเทาปวดลดไข ้

 2.1.22 ยารกัษาแผลน ้ารอ้นลวก 

 2.1.23 ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 

 2.1.24 เหลา้แอมโมเนียหอม 

 2.1.25 แอลกอฮอลเ์ชด็แผล 

 2.1.26 ขีผ้ึง้ป้ายตา 

 2.1.27 ถว้ยลา้งตา 

 2.1.28 น ้ากรดบอรคิลา้งตา 

 2.1.29 ยาหยอดตา 

3. สถานทีท่ างานทีม่ลีูกจา้งท างานในขณะเดยีวกนัตัง้แต่สองรอ้ยคนขึน้ไป ต้องจดัให้มี
 3.1 เวชภณัฑแ์ละยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลตาม (1) 

 3.2 หอ้งรกัษาพยาบาลพรอ้มเตยีงพกัคนไขอ้ย่างน้อยหนึ่งเตยีง เวชภณัฑแ์ละยา
นอกจากทีร่ะบุไวใ้น (1) ตามความจ าเป็น 

 3.3 พยาบาลตัง้แต่ระดบัพยาบาลเทคนิคขึน้ไปไวป้ระจ าอยา่งน้อยหน่ึงคนตลอดเวลา
ท างาน 

 3.4 แพทยแ์ผนปัจจุบนัชัน้หนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรกัษาพยาบาลไม่น้อย
กว่าสปัดาหล์ะสองครัง้ และเมือ่รวมเวลาแลว้ตอ้งไมน้่อยกว่าสปัดาหล์ะหกชัว่โมงในเวลาท างาน 

4. สถานทีท่ างานทีม่ลีกูจา้งท างานในขณะเดยีวกนัตอ้งแต่หนึ่งพนัคนขึน้ไป ตอ้งจดัใหม้ ี

 4.1 เวชภณัฑแ์ละยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาลตาม (2.1) 

 4.2 หอ้งรกัษาพยาบาลพรอ้มเตยีงพกัคนไขอ้ย่างน้อยสองเตยีง เวชภณัฑแ์ละยา
นอกจากทีร่ะบุไวใ้น (2.1) ตามความจ าเป็น 

 4.3 พยาบาลตัง้แต่ระดบัพยาบาลเทคนิคขึน้ไปไวป้ระจ าอย่างน้อยสองคนตลอดเวลา
ท างาน 

 4.4 แพทยแ์ผนปัจจุบนัชัน้หนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรกัษาพยาบาลไม่น้อย
กว่าสปัดาห์ละสามครัง้ และเมื่อรวมเวลาแลว้ต้องไม่น้อยกว่าสปัดาหล์ะสบิสองชัว่โมงในเวลา
ท างาน 

 4.5 ยานพาหนะซึง่พรอ้มทีจ่ะน าลูกจา้งส่งสถานพยาบาลเพื่อใหก้ารรกัษาพยาบาล
ไดโ้ดยพลนั 

5. นายจา้งอาจท าความตกลงเพื่อส่งลูกจา้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาลกบัสถานพยาบาล
ที่เปิดบรกิารตลอดยี่สบิสี่ชัว่โมงและเป็นสถานพยาบาลที่นายจา้งอาจน าลูกจ้างส่งเข้ารบัการ
รกัษาไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ แทนการจดัใหม้แีพทยไ์ด ้โดยต้องไดร้บัอนุญาตจากอธบิดหีรอื
ผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย 

 



319 

 

การตรวจสอบความปลอดภยัตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

แนวทางการตรวจสอบความปลอดภยัตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้การด าเนินการตรวจสอบความปลอดภยัตามข้อก าหนดของ
กฎหมายควรศกึษาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภยัดงัต่อไปนี้ 

1. ศกึษาขอ้ก าหนดตามกฎหมายและรายละเอยีดต่างๆทีก่ าหนดไว้ 
2. ใชแ้บบตรวจสอบซึง่อาจมผีูท้ าไวแ้ลว้หรอืสถานประกอบกจิการอาจจดัท าหรอืพฒันา

แบบตรวจสอบขึน้ใชเ้อง 

3. ก าหนดแผนการตรวจสอบ 

4. จดัเตรียมเครื่องมือตรวจวัดหรืออุปกรณ์การตรวจในกรณีที่จ าเป็นต้องระบุ
รายละเอยีด 

5. ลงมอืตรวจสอบพืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน 

6. บนัทกึผลการตรวจสอบเพื่อน าเสนอการปรบัปรงุแกไ้ข 

7. ตรวจสอบเพื่อตดิตามผลการปรบัปรงุแกไ้ข 

พระราชบญัญติั เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

 มาตรา 4 พระราชบญัญตันิี้มใิชบ้งัคบัแก่  
(1) ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมภิาค และราชการส่วนทอ้งถิน่ 

(2)  รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยพนกังานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์

(3) นายจา้งซึง่ประกอบธุรกจิโรงเรยีนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน  

เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัครหูรอืครใูหญ่ 
 (4) นายจา้งซึง่ด าเนินกจิการทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไรในทาง เศรษฐกจิ  

(5) นายจา้งอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

วตัถปุระสงคข์องกองทุนทดแทน 

เพื่อเป็นกองทุนในการจ่ายเงินทดแทนนายจ้างให้แก่ลูกจ้าง  ซึ่งประสบอันตราย 
เจบ็ป่วย หรอืตายเนื่องจากการท างาน หรอืป้องกนัรกัษาผลประโยชน์ให้แก่นายจา้งหรอืเจบ็ป่วย
เป็นโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลกัษณะหรอืสภาพของงาน หรอืโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการท างานให้แก่
นายจา้ง  

ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

ใหน้ายจา้งซึง่มลีกูจา้งท างานตัง้แต่ 1 คนขึน้ไป มหีน้าทีต่อ้งจา่ยเงนิสมทบกองทุน 

 การข้ึนทะเบียน 

 ใหน้ายจา้งทีม่ลีกูจา้งตัง้แต่ 1 คนขึน้ไปมหีน้าทีข่ ึน้ทะเบยีนภายใน  30  วนั 
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อตัราเงินสมทบ 

อตัราเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน ที่จดัเก็บจากนายจา้งแต่ละรายจะแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะความเสีย่งภยัในการท างานของแต่ละกจิการ ซึง่ปัจจุบนัก าหนดไว ้131 ประเภทกจิการ
อตัราเงนิสมทบระหว่าง 0.2% - 1.0% ของค่าจ้าง เช่น กิจการขายอาหารจ่ายเงนิสมทบ 
0.2% ของค่าจา้ง ถา้เป็นกจิการก่อสรา้งจา่ยเงนิสมทบ 1.0% ของค่าจา้ง เป็นตน้ 

  เมือ่นายจา้งจา่ยเงนิสมทบครบ 4 ปี ปฏทินิแลว้ ตัง้แต่ปีที ่5 เป็นต้นไป อตัราเงนิสมทบ
อาจจะลด หรอืเพิม่ขึน้จากเดมิทัง้นี้ขึน้อยู่กบัค่าของอตัราส่วนการสูญเสยีซึง่ส านักงานฯ ไดเ้กบ็
สถติขิอ้มลูไว ้

 ค่าจ้างและการค านวณเงินสมทบ 

 เงนิสมทบจะค านวณจากค่าจา้งทีน่ายจา้งจ่ายใหก้บัลูกจา้งทุกคนรวมทัง้ปี X อตัราเงนิ
สมทบของกจิการนัน้ 

หากลูกจา้งคนใดได้รบัค่าจา้งเกนิกว่า  240,000  บาทต่อปี ให้น ามาค านวณเพยีง 
240,000 บาท 

 แจ้งการประสบอนัตรายของลูกจ้าง 

เมือ่ลกูจา้งประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างานใหน้ายจา้ง นายจา้งต้องจดั
ใหลู้กจา้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลทนัที  และแจง้ส านักงานประกนัสงัคม ภายใน 15 วนันับแต่
วนัทีท่ราบ โดยใช้แบบแจง้การประสบอนัตราย หรอืเจบ็ป่วยฯ (กท 16) ลูกจา้งสามารถเขา้รบั
การรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลใดก็ได้ โดยทดรองจ่ายค่ารกัษาพยาบาลไปก่อน หรอืใช้
แบบ กท.44 ส่งตวัลกูจา้งเขา้รบัการรกัษาหากโรงพยาบาลนัน้เป็นโรงพยาบาลในความตกลงกบั
กองทุนเงนิทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเรยีกเกบ็เงนิค่ารกัษาพยาบาลจากส านกังานฯ โดยตรง 

หมวด 5 ในพระราชบญัญติัน้ี 

 นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และ
หมายความรวมถงึผู้ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหท้ างานแทนนายจา้ง ในกรณีทีน่ายจา้งเป็นนิตบิุคคล
ใหห้มายความรวมถงึผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลและผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากผูม้อี านาจ
กระท าการแทนนิตบิุคคลใหท้ าการแทนดว้ย 

 ลูกจา้ง หมายความว่า ผูซ้ึ่งท างานใหน้ายจา้งโดยรบัค่าจา้งไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างไรแต่
ไมร่วมถงึลกูจา้งซึง่ท างานเกี่ยวกบังานบา้นอนัมไิดม้กีารประกอบธุรกจิรวมอยูด่ว้ย 

 ค่าจา้ง หมายความว่า เงนิทุกประเภทที่นายจา้งจ่ายให้แก่ลูกจา้งเป็นค่าตอบแทนการ
ท างานในวนัและเวลาท างานปกติไม่ว่าจะค านวณตามระยะเวลา หรอืค านวณตามผลงานที่
ลูกจ้างท าได้และให้หมายความรวมถึงเงนิที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวนัหยุดและวนัลาซึ่ง
ลกูจา้งไม่ไดท้ างานดว้ย ทัง้นี้ ไม่ว่าจะก าหนด ค านวณ หรอืจ่ายในลกัษณะใดหรอืโดยวธิกีารใด 
และไมว่่าจะเรยีกชื่ออยา่งไร 
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 ประสบอนัตราย หมายความว่า การที่ลูกจา้งได้รบัอนัตรายแก่กายหรอืผลกระทบแก่
จติใจ หรอืถึงแก่ความตายเนื่องจากการท างานหรอืป้องกนัรกัษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรอื
ตามค าสัง่ของนายจา้ง 

 เจบ็ป่วย หมายความว่า การที่ลูกจ้างเจบ็ป่วยหรอืถงึแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกดิขึ้น
ตามลกัษณะหรอืสภาพของงานหรอืเนื่องจากการท างาน 

 สูญหาย หมายความว่า การทีลู่กจา้งหายไปในระหว่างท างานหรอืปฏบิตัติามค าสัง่ของ
นายจ้างซึ่งมเีหตุอนัควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอนัตรายที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างท างานหรอืปฏบิตัติามค าสัง่ของนายจา้งนัน้ รวมตลอดถงึการทีลู่กจา้งหายไปในระหว่าง
เดนิทางโดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรอืทางน ้า เพื่อไปท างานใหน้ายจา้งซึ่งมเีหตุอนัควร
เชื่อว่าพาหนะนัน้ไดป้ระสบเหตุอนัตรายและลูกจา้งถงึแก่ความตาย ทัง้นี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุนัน้ 

 สญูเสยีสมรรถภาพ หมายความว่า การสญูเสยีอวยัวะหรอืการสญูเสยีสมรรถภาพในการ
ท างานของรา่งกายหรอืจติใจภายหลงัการรกัษาดว้ยวธิทีางการแพทยส์ิ้นสุดแลว้ 

 เงินทดแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารกัษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างาน และค่าท าศพ 

 ค่าทดแทน หมายความว่า เงนิทีจ่่ายให้ลูกจา้งหรอืผูม้สีทิธติามมาตรา 20 ส าหรบัการ
ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยหรอืสญูหายของลกูจา้งตามพระราชบญัญตันิี้ 
 ค่ารกัษาพยาบาล หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการตรวจ การรกัษา การพยาบาล 
และค่าใชจ้่ายอื่นที่จ าเป็น เพื่อให้ผลของการประสบอนัตรายหรอืการเจบ็ป่วยบรรเทาหรอืหมด
สิ้นไป และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอุปกรณ์ เครื่องใช้ หรอืวตัถุที่ใช้แทนหรอืท า
หน้าทีแ่ทนหรอืช่วยอวยัวะทีป่ระสบอนัตรายดว้ย 

ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเกี่ยวกบัการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างาน 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน หมายความว่าการจดัใหลู้กจา้งซึง่ประสบ อนัตราย
หรอืเจบ็ป่วยและสูญเสยีสมรรถภาพในการท างาน ได้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกาย หรอื
จติใจหรอืการฟ้ืนฟู เพื่อใหส้ามารถประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมตามสภาพของร่างกาย 

ค่าท าศพ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการจดัการศพของลูกจ้างตามประเพณี   
ทางศาสนาของลูกจา้ง หรอืตามประเพณีแห่งทอ้งถิน่ ในกรณีทีลู่กจา้งถงึแก่ความตายเนื่องจาก 

ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปวยหรอืสญูหาย 

เงนิสมทบ หมายความว่า เงนิทีน่ายจา้งจา่ยสมทบเขา้กองทุนเงนิทดแทนเพื่อใชเ้ป็นเงนิ
ทดแทนใหแ้ก่ลกูจา้ง 

กองทุน หมายความว่ากองทุนเงนิทดแทน 

ส านกังาน หมายความว่าส านกังานประกนัสงัคม หรอืส านกังานประกนัสงัคม  
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จงัหวดัแลว้แต่กรณ ี 

คณะกรรมการ หมายความว่าคณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทน 

กรรมการ หมายความว่ากรรมการกองทุนเงนิทดแทน  

เลขาธกิาร หมายความว่าเลขาธกิารส านกังานประกนัสงัคม 

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่าผู้ซึ่งร ัฐมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติการตาม 

พระราชบญัญตันิี้ 

การเรียกเกบ็เงินสมทบ และการค านวณเงินสมทบ 

1. ใหน้ายจา้งจา่ยเงนิสมทบเป็นรายปี 

2. เงนิสมทบใหค้ านวณจากค่าจา้งทีจ่ะต้องจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งทัง้ปี คนละไม่เกนิ 240,000 

บาทต่อปี 

3. ก าหนดอตัราเงนิสมทบตามความเสีย่งภยัของกจิการของนายจา้ง 

4. เมือ่ช าระเงนิสมทบตดิต่อกนั 3 ปีที ่4 จะค านวณหาอตัราการสูญเสยี เพื่อหาค่าอตัรา
เงนิสมทบตามประสบการณ์ และน ามาเรยีกเก็บในปีที่ 5 หากนายจ้างจดัให้ลูกจ้างมคีวาม
ปลอดภยัในการท างานจะได้รบัการลดอตัราเงนิสมทบ หากไม่ดูแลเรื่องความปลอดภยัจะต้อง
ถูกตอ้งเพิม่อตัราเงนิสมทบการเพิม่หรอืลดจะคดิเพิม่ลดจากอตัราเงนิสมทบหลกัของนายจา้ง 

5. นายจา้งทีไ่ดร้บัอนุญาตใหผ้่อนช าระเงนิสมทบเป็นงวด จะต้องจ่ายเงนิฝากไวจ้ านวน
รอ้ยละ 25 ของเงนิสมทบโดยประมาณทัง้ปีภายในเดอืนมกราคมและจ่ายเงนิสมทบเป็นรายงวด 4 

งวด ภายในเดอืนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคมของปีถดัไป 

6. ภายในเดอืนกุมภาพนัธ์ของทุกปีนายจา้งต้องแจง้จ านวนค่าจา้งทัง้หมดของปีทีล่่วง
มาแลว้ทีจ่่ายจรงิใหแ้ก่ลูกจา้งตามแบบทีก่ าหนดเพื่อค านวณเงนิสมทบทีถู่กต้องและน าส่งเงนิสมทบ
ทีช่ าระต ่าไปภายในวนัที ่31 มนีาคม ของทุกปี 

เงินเพ่ิม 

นายจา้งทีไ่มจ่า่ยเงนิสมทบภายในก าหนดหรอืจ่ายไม่ครบ  ต้องเสยีเงนิเพิม่อกีรอ้ยละ 3 

ต่อเดอืนของเงนิสมทบทีค่า้งช าระ 

การคืนเงินนายจ้าง 

นายจ้างที่จ่ายเงินสมทบ หรอืเงินเพิ่มเกินกว่าความเป็นจริงจากสาเหตุต่าง ๆ ให้
เจา้หน้าทีแ่จง้ใหน้ายจา้งทราบ เพื่อมารบัเงนิส่วนทีเ่กนิคนืไป 

เงินทดแทน หมายถงึ  เงนิทีจ่่ายเป็นค่าทดแทนการท างาน ค่ารกัษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างานและค่าท าศพ 

สิทธิได้รบัเงินทดแทนภายหลงัการส้ินสภาพการเป็นลูกจ้าง 

กรณีที่การเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลงัการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ลูกจ้างยื่นค าร้อง
ขอรบัเงนิทดแทนภายใน 2 ปีนบัแต่วนัทีท่ราบการเจบ็ป่วย 
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สิทธิประโยชน์ของลกูจ้างในการได้รบัค่าทดแทนดงัน้ี  
 1. กรณีเจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย 

 1.1 ค่ารกัษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจรงิตามความจ าเป็นไม่เกนิ 35,000 บาท ต่อการ
เจบ็ป่วยหรอืประสบอนัตราย 1 ครัง้ หากเกนิเบกิเพิม่ไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนดในกฏกระทรวงอกี
ไมเ่กนิ 200,000 บาท 

 1.2 ค่าทดแทนรายเดอืนในอตัรา 60 % ของค่าจา้ง หากแพทยใ์หห้ยุดพกัรกัษาตวั
ตดิต่อกนัเกนิ 3 วนั แต่ไมเ่กนิ 1 ปี 

 หมายเหต ุ

  (1) ลกูจา้งเขา้รกัษาในสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงนิทดแทน ไม่
ตอ้งจา่ยค่ารกัษา 

  (2) ถ้าเขา้รกัษาในสถานพยาบาลอื่น ใหท้ดรองจ่ายค่ารกัษาไปก่อน แลว้เบกิ
คนืจากกองทุนเงนิทดแทนภายใน 90 วนั 

 (3) นายจา้งมหีน้าทีส่่งแบบแจง้การประสบอนัตราย (กท.16) พรอ้มแบบส่งตวั
ลกูจา้งเขา้รกัษาพยาบาล (กท. 44) ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัทีน่ายจา้งทราบ 

2. ค่าทดแทนกรณีสญูเสียอวยัวะ  
 2.1 ค่าทดแทนรายเดอืนในอตัรา 60 % ของค่าจา้ง ตามประเภทการสูญเสยีอวยัวะ 

และระยะเวลาทีก่ าหนด 

 กรณีท่ีลูกจ้างจ าเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟูจะได้รบัการฟ้ืนฟูท่ีศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงาน ของส านักงานประกนัสงัคม ดงัน้ี 

 2.2 ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูด้านการแพทย์ และอาชพีเท่าที่จ่ายจรงิไม่เกิน 20,000 

บาท 

  2.3 ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานไม่
เกนิ 20,000 บาท 

  3. ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ 

    ค่าทดแทนรายเดอืนในอตัรา 60 % ของค่าจา้ง เป็นเวลาไมเ่กนิ 15 ปี 

4. กรณีตายหรือสญูหาย 

  4.1 ค่าท าศพจ่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัการศพ 100 เท่าของอตัราสูงสุดของค่าจา้งขัน้ต ่ารายวนั
ปัจจบุนั 

  4.2 ค่าทดแทนรายเดอืนในอตัรา 60 % ของค่าจา้ง เป็นเวลา 8 ปี แก่ทายาท 
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หน่วยงานภาครฐัท่ีมีบทบาทหน้าท่ีด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ในประเทศไทยงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
จะมุ่งเน้นในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้มกีารขยายการให้
ความคุม้ครองดูแลไปยงัแรงงาน ภาคเกษตรกรรม และแรงงานที่รบังานไปท าทีบ่า้นดว้ย ทัง้นี้ 
หน่วยงานภาครฐัที่มหีน้าที่และความรบัผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ม ี 3 กระทรวงหลกัได้แก่ 1) กระทรวงแรงงาน 2) กระทรวง
สาธารณสุข และ 3) กระทรวงอุตสาหกรรม  

1. กระทรวงแรงงาน เป็นองคก์รหลกัที่มบีทบาทหน้าที่ และความรบัผดิชอบในการ
คุม้ครองดแูลดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแรงงานทัว่
ประเทศ โดยมีการประกาศ และบังคบัใช้กฎหมาย หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย           
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน และตรวจตราให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
มาตรฐานดงักล่าว ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการท างานใหเ้หมาะสมกบั
ผูป้ฏบิตังิาน เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความปลอดภยั และอาชวีอนามยั รวมทัง้การแกไ้ขฟ้ืนฟูดูแลผูใ้ช้
แรงงานที่ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน โดยมหีน่วยงานที่รบัผิดชอบงานด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั คอืกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน และส านักงานประกนัสงัคม 

กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ในการด า เนินการและ
ส่งเสรมิ ใหม้คีวามปลอดภยั และอาชวีอนามยั รวมทัง้ศกึษา วจิยั เสรมิสรา้ง และพฒันาสภาพ
และสิง่แวดล้อมในการท างาน หน่วยงานของกรมสวสัดกิาร และคุ้มครองแรงงาน ที่มหีน้าที่
รบัผดิชอบงานความปลอดภยั และอาชวีอนามยัโดยตรง คอื ส านักความปลอดภยัแรงงาน ซึ่ง
เกดิขึน้จากการปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าทีข่องกรมสวสัดกิาร และคุม้ครอง
แรงงานใหม่ โดยการรวม  2 หน่วยงานเดมิในสงักดัคอืกองตรวจความปลอดภยั และสถาบนั
ความปลอดภยัในการท างาน จดัตัง้เป็นส านักความปลอดภยัแรงงาน เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ลดความซบัซ้อนในการท างาน เพิม่ความคล่องตัวในการให้บรกิารโดย
กระจายภารกจิลงสู่ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานพืน้ที ่12 แห่งทัว่ประเทศ มุ่งเน้นการมสี่วนร่วม 

ของภาคเีครอืข่าย และเพื่อรองรบัการเป็นเจา้ภาพหลกัที่จะขบัเคลื่อนระเบยีบวาระแห่งชาติ
“แรงงานปลอดภยั และสุขภาพอนามยัด”ีใหบ้รรลุผลสมัฤทธิโ์ดยการจดัตัง้ส านักความปลอดภยั
แรงงานนี้ไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษา และมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 11 ธนัวาคม พ.ศ. 
2552 ส านกัความปลอดภยัแรงงาน มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  
 1.1 ก าหนดและพฒันามาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน  
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 1.2 ควบคุมดูแลนายจ้างและลูกจ้าง รวมทัง้บุคคล นิติบุคคล หรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ใหป้ฏบิตั ิ ตามกฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน  

 1.3 ด าเนินการเกีย่วกบัการอนุญาตการขึน้ทะเบยีน และก ากบัดแูลมาตรฐานการ 

ใหบ้รกิารดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

 1.4 พฒันาระบบการคุม้ครองความปลอดภยัแรงงานมาตรการ และวธิปีฏบิตัดิา้น 

การตรวจความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 1.5 พฒันาระบบสารสนเทศความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ 

ท างาน  

 1.6 ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั ส่งเสรมิ และพฒันาเกีย่วกบัความปลอดภยัอาชวีอนามยั  

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

 1.7 ส่งเสรมิและพฒันาเครอืข่ายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน  

 1.8 ปฏบิตังิานรว่มหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืที ่
ไดร้บัมอบหมาย โดยมศีูนยค์วามปลอดภยัในการท างานพืน้ที ่จ านวน 12 แห่ง ทัง้ในส่วนกลาง
และส่วนภมูภิาค ครอบคลุมทัว่ประเทศเพื่อเป็นหน่วยปฏบิตักิารรวมถงึใหบ้รกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
สถานประกอบกจิการ นอกจากนี้ ยงัมสี านักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั 76 แห่ง 
ทีม่สี่วนร่วมในการก า กบัดูแลดา้นความปลอดภยัฯ ในระดบัจงัหวดั และกลุ่มงานสวสัดกิารและ
คุ้มครองแรงงานพื้นที่ 10 พื้นที่ ดูแลรบัผิดชอบงานด้านความปลอดภัยฯ  ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

 2. กระทรวงสาธารณสุข เป็นองคก์รทีม่บีทบาทและความรบัผดิชอบในการใหบ้รกิาร
อาชวีอนามยั ซึ่งครอบคลุม การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมปัจจยัที่มผีลต่อการ
เจบ็ป่วยและบาดเจบ็จากการท างาน การรกัษาพยาบาล โดยผ่านระบบบรกิารสาธารณสุขในทุก
ระดับมีหน่วยงานที่รบัผิดชอบงานอาชีวอนามยั คือส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิง่แวดลอ้ม กรมควบคุมโรค ส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม มบีทบาทหน้าที่
ดงัต่อไปนี้  

 2.1 ศกึษา วเิคราะหว์จิยัและพฒันาองคค์วามรูด้า้นการเฝ้าระวงัป้องกนั และการ 

ควบคุมโรค และภยัทีคุ่กคามสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม  

 2.2 ก าหนดและพฒันามาตรฐานเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบการด าเนินงาน เฝ้า
ระวงัป้องกนั ควบคุมโรคและภยัทีคุ่กคามสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม  

 2.3 ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดี้านการเฝ้าระวงัป้องกนั และการควบคุม
โรคและภยัที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และประชาชน  
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 2.4 ประสานและสนบัสนุนการพฒันาระบบกลไกและเครอืข่ายการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรค และภยัทีคุ่กคามสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม  

 2.5 ประสานและพฒันาองคค์วามรูด้า้นการตรวจวนิิจฉัยและการรกัษาโรคและภยัที่
คุกคามสุขภาพ จากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม  

 2.6 ปฏบิตังิานรว่มหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืที่
ไดร้บัมอบหมาย 

3. กระทรวงอุตสาหกรรม มหีน้าที่ในการออกใบอนุญาตตัง้โรงงาน และประกอบ
กจิการโรงงาน ออกกฎหมายเกี่ยวกบัโรงงาน ตรวจโรงงานเพื่อดูการปฏบิตัติามกฎหมาย และ
เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง คอืกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอี านาจหน้าที่ในการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ให้ก่อความ 

เดอืดร้อนต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มบีทบาท
ส าคญัในการด าเนินงาน ดา้นการป้องกนัปัญหาเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงงาน โดยมอี านาจ
ในการออก และต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หน่วยงานในสงักดัที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย และส านักควบคุมวตัถุอันตราย รวมถึง ส านักโรงงาน
อุตสาหกรรมรายสาขา ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภยั เป็นหน่วยงานวิชาการ มหีน้าที่      
และความรบัผดิชอบดงันี้  
 3.1 ศึกษา และวเิคราะห์เพื่อพฒันางานด้านความปลอดภยั และสุขอนามยัใน
โรงงาน  

 3.2 ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงาน  

 3.3 ก าหนดนโยบาย แผนงานหลกัเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัและสุขอนามยัใน 

โรงงาน  

 3.4 ส่งเสรมิสนับสนุนผูป้ระกอบกจิการโรงงานดา้นเทคโนโลยคีวามปลอดภยัการ
บรหิารความปลอดภยัและสุขอนามยัในโรงงาน  

 3.5 ตรวจสอบโรงงานที่มคีวามเสี่ยงภยัสูง หรอืที่จะต้องใช้ความช านาญพเิศษ
เฉพาะดา้น  

 3.6 ป้องกนัประสานการระงบัภยัจากโรงงานและวตัถุอนัตราย  

 3.7 ก ากบัดูแลเอกชนที่ได้รบัการรบัรองฐานะซึ่งด าเนินงานด้านความปลอดภยั   
และสุขอนามยั ในโรงงาน  

 3.8 ท าหน้าที่เป็นศูนยก์ลาง (National Focal Point) ในเรื่องการประสานแผน
เตรยีมพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉินในระดบัทอ้งถิน่ตามโครงการ Awareness and Preparedness for 

EmergencyatLocalLevel (APELL) ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รบัมอบหมายจาก 

องคก์ารสหประชาชาต ิ(UNEP/IE)  
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 3.9 ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงาน องค์กรด้านความปลอดภยัทัง้ใน         
และต่างประเทศ  

 3.10 จดัท าคู่มอืเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกบัความปลอดภยั และสุขอนามยัใน
โรงงาน เพื่อเผยแพร ่และน าสู่การปฏบิตั ิ 

 3.11 ปฏบิตังิานร่วมกบัหน่วยงานอื่น และสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืตามที่ได้รบัมอบหมาย ส านักควบคุมวตัถุอนัตรายมหีน้าที่และความ
รบัผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวตัถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนั และการใชส้ารระเหย การก าหนดและจดัท าหลกัเกณฑแ์ละมาตรการ ต่างๆ เพื่อป้องกนั
อนัตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเคมภีณัฑ์ นอกจากนี้ยงัท าหน้าที่ในฐานะหน่วยงาน
กลางร่วมก าหนดข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม  ส านักโรงงาน
อุตสาหกรรมรายสาขา มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการควบคุม ก ากบัดูแล ตรวจสอบโรงงาน 
และการด าเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายวตัถุอนัตราย และกฎหมายป้องกนัการ
ใช้สารระเหย โดยเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย มีขอบเขตการดูแล
ครอบคลุมจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ 

 

หน่วยงาน สมาคม และองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบังานความปลอดภยั  

และอาชีวอนามยั 

1. สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) 
(Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand) เมื่อปีพ.ศ. 2529 

ประเทศไทยไดจ้ดังานสปัดาหค์วามปลอดภยัในการท างานแห่งชาตคิรัง้แรกขึน้ ระหว่างวนัที่ 1- 

3 มถุินายน และคณะกรรมการจดังานสปัดาหค์วามปลอดภยัในการท างานแห่งชาตใินครัง้นัน้ได้
เสนอให้ จดัตัง้สมาคมเกี่ยวกับความปลอดภยัในการท างานขึน้ และควรจดังานสปัดาห์ความ
ปลอดภยัในการท างานแห่งชาตต่ิอไป ทุกปีโดยใหส้มาคมทีจ่ะจดัตัง้ขึน้นี้เขา้มามสี่วนร่วมดว้ย
และมกีรมแรงงาน (ในขณะนัน้) เป็นผู้ประสานงานจากการเสนอ ดงักล่าว ท าให้มกีารจดัตัง้
สมาคมส่งเสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) ขึน้ โดยมวีตัถุประสงค์ 
ดงันี้  

 1.1 เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั และอนามยัในการท างาน  

1.2 เผยแพรค่วามรู ้และประสบการณ์เกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน 

1.3 รว่มมอืกบัส่วนราชการและองคก์ารต่างๆ รวมทัง้เอกชน เพื่อจดักจิกรรม 

เกีย่วกบัความปลอดภยั และอนามยัในการท างาน  

1.4 สนับสนุนให้มกีารประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การต่างๆ 
รวมทัง้เอกชน เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน  
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1.5 ไม่ด าเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเมอืงสมาคมส่งเสรมิความปลอดภยั และ
อนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) ไดจ้ดทะเบยีนก่อตัง้ขึน้ เมื่อวนัที ่ 29 พฤษภาคม 2530  
มสี านกังานอยูท่ีอ่าคารกรมสวสัดกิาร และคุม้ครองแรงงานส่วนแยกตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 

2. สมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (Occupational Health 

and Safety at Work Association) สมาคมอาชวีอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน 
จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  

 

 2.1 เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่สมาชิก  
และสงัคมโดยรวม  

 2.2 เพื่อส่งเสรมิความก้าวหน้าในวชิาชีพด้านอาชวีอนามยั และความปลอดภยัใน
การท างาน  

 2.3 เพื่อสนับสนุนและประสานงานกบัสถานประกอบการ และชุมชนอุตสาหกรรมใน
การพฒันา ความปลอดภยั สุขภาพ และคุณภาพชวีติของผูป้ระกอบอาชพี  

 2.4 เพื่อประสานงานร่วมมอืทางวชิาการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างานกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน หรอืสมาคมทัง้ภายในและต่างประเทศ  

 2.5 เพื่อส่งเสรมิความรว่มมอื และการกระชบัความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มสมาชกิ  

 2.6 เพื่อจดัหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวชิาการด้านอาชวีอนามยั และความ
ปลอดภยัในการท างานใหแ้ก่สมาชกิ 

  2.7 ไม่ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการเมอืงสมาคมอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน
การท างาน มสี านักงานอยู่ทีภ่าควชิาอาชวีอนามยั และความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล กรงุเทพมหานคร 

3. สมาคมการยศาสตรไ์ทย (Ergonomics Society of Thailand) สมาคมการย-

ศาสตรไ์ทย จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  
 3.1 เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคดิเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่

ขา่วสาร รวมทัง้ผลติและเผยแพรส่ื่อ สิง่พมิพ์ และเอกสารทางวชิาการเกีย่วกบัการยศาสตร ์ 

 3.2 ให้การส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เกีย่วกบัการยศาสตรแ์ก่สถานประกอบการ และผูส้นใจอื่นๆ  

 3.3 รว่มมอืและประสานงานกบัองคก์รเอกชน และส่วนราชการเพื่อจดักจิกรรมต่างๆ 
เกีย่วกบัการยศาสตร ์ 

 3.4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจ ัยเกี่ยวกับการพัฒนางาน 

การยศาสตร ์ 
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 3.5 ร่วมมอืและประสานประโยชน์ระหว่างส่วนราชการ และองค์กรเอกชนทัง้ใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิงานการยศาสตร ์ 

  3.6 ส่งเสรมิงานการยศาสตรข์องประเทศ สมาคมการยศาสตรไ์ทย ไดร้บัอนุญาตจด
ทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2544 ปัจจุบนัมสี านักงานอยู่ทีภ่าควชิาอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล กรงุเทพมหานคร 

  4. มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน (Safety at Work Promotion 

Foundation) กรมสวสัดกิาร และคุม้ครองแรงงาน ไดจ้ดัตัง้มลูนิธเิพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัใน
การท างาน (Safety at Work Promotion Foundation) โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  

 4.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารด าเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รบัความ
ปลอดภยัในการท างาน มสีุขภาพอนามยัดแีละมสีวสัดภิาพในการท างาน  

 4.2 เพื่อรบัและใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กูลทัง้การเงนิ วชิาการ และทรพัยส์นิอื่น เพื่อ
เสรมิสรา้งความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และสวสัดภิาพในการท างานแก่ลกูจา้ง  

 4.3 เพื่อประสานงานส่วนราชการและองคก์ารเอกชน เพื่อด าเนินการให้ลูกจา้งมี
ความปลอดภยัในการท างาน มสีุขภาพอนามยัดแีละมสีวสัดภิาพในการท างาน  

 4.4 เพื่อด าเนินการเกีย่วกบัสาธารณประโยชน์ หรอืร่วมมอืกบัองคก์รการกุศลอื่นๆ 

เพื่อสาธารณประโยชน์  

 4.5 ไม่ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบัการเมอืงมูลนิธิเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัในการ
ท างาน ไดร้บัอนุญาตจดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2536 มสี านักงานตัง้อยู่ทีอ่าคาร
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ส่วนแยกตลิง่ชนั กรงุเทพมหานคร 

5. สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
(Occupational and Environmental Diseases Association of Thailand) สมาคมโรคจาก
การประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศไทย จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์ ดงันี้  
 5.1 เป็นศูนยก์ลางวชิาการและขอ้มลูสาขาอาชวีเวชศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
สาขาอื่น ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5.2 สนับสนุนและจดักจิกรรมการศกึษาและฝึกอบรม สาขาอาชวีเวชศาสตรแ์ละ 
เวชศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

 5.3 สนับสนุนการบรกิารทางวชิาการ เผยแพร่ความรูแ้ละขอ้มูล สาขาอาชวีเวช -

ศาสตร ์และเวชศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สาขาอื่นที่เกีย่วขอ้ง  

 5.4 สนับสนุนและพฒันาผลงานการวจิยั สาขาอาชวีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
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 5.5 พฒันาความร่วมมอืและการประสานงานทางวชิาการ สาขาอาชวีเวชศาสตร์
และเวชศาสตร ์ สิง่แวดลอ้มรวมทัง้สาขาอื่นทีเ่กี่ยวข้องกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้
ในระดบัประเทศ และระดบัสากล   

 5.6 ส่งเสริมให้เกิดความรกัสามคัคีความร่วมมือ ความเข้าใจ และกระชับ
ความสมัพนัธภ์ายใน กลุ่มสมาชกิของสมาคมเพื่อสรา้งคุณประโยชน์จากวชิาชพี สาขาอาชวีเวช-

ศาสตร์และเวชศาสตร์ สิง่แวดล้อม รวมทัง้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดแก่ประชาชน สงัคม
ส่วนรวมและประเทศชาต ิ 

 5.7. ส่งเสรมิคุณภาพ คุณธรรม และจรยิธรรม ของผู้ประกอบอาชพี สาขาอาชวี - 
เวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิง่แวดล้อม รวมทัง้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสมาชกิของ
สมาคม สมาคมโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทยได้รบัอนุญาตจด
ทะเบยีน จดัตัง้เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ.2546 มสี านักงานตัง้อยู่ที่ศูนยอ์าชวีเวชศาสตร์
สิง่แวดลอ้มโรงพยาบาลนพรตันราชธานี กรงุเทพมหานคร 

 6. สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามยัแห่งประเทศไทย (Occupational Health 

Nursing Association of Thailand) สมาคมการพยาบาลอาชวีอนามยัแห่งประเทศไทย จดัตัง้
ขึน้โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  

 6.1 เป็นองค์กรกลางในการส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัการศึกษา การวจิยั การ
บรกิารวชิาการ และกจิกรรมความร่วมมอืทางวชิาชพีการพยาบาลอาชวีอนามยัระหว่างสมาชกิ
ภายในระดบัประเทศ และระดบัสากล  

 6.2 ประสานความร่วมมือในการพฒันา และยกระดบัมาตรฐานวชิาชพีในกลุ่ม
พยาบาล และงานอาชวีอนามยั หรอืสมาคมที่เกี่ยวข้องกบังานด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั ของผูใ้ชแ้รงงาน ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล  

 6.3 ประสานความร่วมมอืทางวชิาการ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาล อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของผู้ใชแ้รงงานร่วมกบัหน่วยงาน องคก์ารภาครฐั 
และเอกชน ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัสากล 

 

สรปุ 

 การบรหิารงานกฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้มาเพื่อน ามาใชก้บัสถานประกอบกจิการทีด่ าเนินกจิการที่มี
การด าเนินการผลติ ตัง้อุตสาหกรรมการผลติและบรกิาร พาณิชยกรรม ขนส่ง และบรกิารต่าง ๆ 
ซึง่ใชบ้งัคบัระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งทีม่กีารตกลงว่าจา้งกนัท างานตามขอ้ตกลง ตามกฎหมาย
หมายคุ้มครองแรงงาน โดยทัว่ไปแล้วการบริหารงานเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย          
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานนัน้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโยตรงกับ
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กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ ์
กฎหมายกองทุนทดแทน เป็นต้น ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ทัง้ในด้านการกระท าที่ต่อเนื่องกนัในการ
ปฏบิตังิาน เช่น ในกฎหมายคุม้ครองแรงงาน หมวด ๔ การใชแ้รงงานเดก็ มาตรา ๔๕ หา้มมใิห้
นายจ้างจ้างเด็กต ่ากว่าสบิห้าปีเป็นลูกจ้าง หากนายจ้างมกีารฝ่าฝืนให้ลูกจ้างต ่ากว่าสบิห้าปี
ท างาน ต่อมาเกดิอุบตัเิหตุอนัจาการท างานให้กบันายจา้งจนไดร้บับาดเจบ็รุนแรง ก็ย่อมท าให้
ผิดกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน และกฎหม ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานด้วยเช่นกนัและยงัมผีลกระทบไปสู่กฎหมายกองทุนทดแทนซึ่ง
กฎหมายเกี่ยวกับการท างานของลูกจ้างมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวข้องกันไม่มวีนัแยกจากกันได ้
ดงันัน้ลูกจา้งจะต้องได้รบัการคุม้ครองในการท างานในลกัษณะบงัคบัดว้ยกฎหมายที่ เกี่ยวขอ้ง
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ อกีทัง้กฎหมายกองทุนทดแทนทีม่หีน้าทีดู่แลในการรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟู 
และดูแลรบัผดิชอบในการทดแทนด้านต่าง ๆ เกี่ยวกบัการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ และ
เสยีชวีติ อนัเน่ืองมาจากการท างาน 

 นอกจากนี้ยงัมหีน่วยงานหรอืองค์กรทัง้ภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชนที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง
และมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการท างานในสถานประกอบการของนายจา้งตามกฎหมาย
และตามบทบาทหน้าที่ โดยหน่วยงานภาครฐั ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
และ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น และยงัมอีงคก์รในประเทศไทยที่มคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรง
และหน่วยงานระดบัสากล ไดแ้ก่ สมาคมส่งเสรมิความปลอดภยัในการท างาน สมาคมอาชวีอนา-

มยั และความปลอดภยัในการท างาน สมาคมการยศาสตรไ์ทย มลูนิธเิพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั
ในการท างาน สมาคมโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย  สมาคมการ
พยาบาลอาชวีอนามยัแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. ขอบข่ายในการบรหิารกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ                     
ท างานของกระทรวงแรงงาน  

2. ขอบเขตของการบงัคบัใช้กฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน มขีอบเขตการบงัคบัใชอ้ยา่งไร 

3. บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภยัในการท างาน อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม    
ในการท างาน 

4. อ านาจของพนกังานตรวจแรงงานตอ้งกระท าหน้าทีอ่ยา่งไรบา้ง 

5. การด าเนินการในการลงโทษกรณีนายจ้างมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย        
ความปลอดภัยในการท างาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานจ าต้อง
ด าเนินการอยา่งไร 

6. ตาม มาตรา100 ให้มคีณะกรรมการกฎหมายความปลอดภยัในการท างาน อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานประกอบดว้ยเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานกี่ระดบั 

7. ตาม มาตรา100 ให้มคีณะกรรมการกฎหมายความปลอดภยัในการท างาน อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานประกอบดว้ยเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานมหีน้าที่ 

8. การเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมมหีลกัการอย่างไรบา้ง  

9. ให้นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล พ.ศ. 2554  

10. หน่วยงาน สมาคม และองคก์รอื่น ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานความปลอดภยั และ 

     อาชวีอนามยัมหีน่วยงานใดบา้ง (อธบิาย)  
11. หน่วยงานภาครฐัทีม่บีทบาทหน้าทีด่า้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

     ในการท างานมหีน่วยงานใดบา้ง (อธบิาย)  
12. ใหอ้ธบิายเกีย่วกบักฎหมายกองทุนทดแทนมาอยา่งสงัเขป  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

วิศวกรรมความปลอดภยัเบือ้งต้น 

หวัข้อเน้ือหา 

 1. แนวคดิของวศิวกรรมความปลอดภยั ความหมาย และความส าคญัของ 

 2. วศิวกรรมความปลอดภยั 

 3. ความหมาย ความส าคญั วตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการวางผงัโรงงาน 

 4. การวางผงัโรงงานเพื่อความปลอดภยั 

5. ปัจจยัในการวางผงัโรงงาน 

6. ขัน้ตอนในการวางผงัโรงงาน และระบบการวางผงัโรงงาน 

7. ความหมายของอคัคภียั องค์ประกอบของการเกิดอคัคภียั และแหล่งก าเนิดของ
อคัคภียั 

 8. สาเหตุและผลกระทบจากอคัคภียั 

9. หลกัการและแนวทางการระงบัอคัคภียั 

 10. ระบบและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในการระงบัอคัคภียั 

 11. ชนิดและประเภทของเครือ่งมอื และอุปกรณ์ในการดบัเพลงิ 

 12. แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

 13. สรปุ  

 14.แบบฝึกหดั 

 15. เอกสารอา้งองิ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

1. อธบิายเกี่ยวกบัแนวคดิ หลกัการเกี่ยวกับวศิวกรรมความปลอดภยัในการท างาน
รวมทัง้สามารถบอกความหมาย ความส าคญั วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์และขอ้ดขีองการวางผงั 

โรงงานได ้

2. บอกถึงขัน้ตอน ระบบการวางผงัโรงงาน รวมทัง้ปัจจยัที่ต้องน ามาพจิารณาในการ
วางผงัโรงงานได ้

 3. อธิบายและปฏิบตัิเกี่ยวกับการป้องกันและระงบัอัคคีภยัการเขยีนแผนการระงบั
อคัคภียั และการป้องกนัอนัตรายในการเกดิอคัคภียัในสถานประกอบการได ้

 4. อธิบายเกี่ยวกับสารเคมี น ้ ายา และชนิด ประเภทของเครื่องมอื อุปกรณ์ในการ
ดบัเพลงิได ้
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย (จดัอบรมเกีย่วกบัการป้องกนัอคัคภียั)  
 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทีศัน์ 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 6 

วิศวกรรมความปลอดภยัเบือ้งต้น 

ความรูพ้ื้นฐานโดยทางทฤษฎเีกี่ยวกบัความปลอดภยัในการปฏบิตังิานในโรงงานหรอื
สถานประกอบการที่มเีครื่องมอื เครื่องจกัร รวมทัง้ระบบวศิวกรรมต่าง ๆ จะถูกจดัให้มขีึน้โดย 

อาศยัหลกัพืน้ฐาน 3 ประการ หรอืทีเ่รยีกว่า 3 E คอื Engineering หลกัการทางดา้นวศิวกรรม 

Education หลกัการศกึษาอบรม และ Enforcement หลกัการบงัคบัให้เป็นไปตามระเบยีบ 

ข้อบงัคบัขององค์การและบ้านเมอืงความปลอดภยัจะต้องสอดแทรกและกลมกลืนเข้าไปใน
ขบวนการผลติสนิคา้ของโรงงาน จงึจะบรรลุเป้าหมายการบรหิารงานไดเ้พราะจุดประสงคห์ลกั
ของการบรหิารโรงงาน คอื การผลติที่มปีระสทิธภิาพที่สุด (การผลติที่มตี้นทุนต ่าสุด หรอืการ
ผลติทีม่ผีลก าไรสูงสุด)  การที่จะบรรลุจุดประสงคด์งักล่าวไดต้้องพจิารณาถงึองคป์ระกอบหรอื
ทรพัยากรพืน้ฐานของโรงงาน 2 ประเภท คอื ประเภทแรก คอื แรงงาน (คน) ประเภทที ่2 คอื
เครือ่งจกัรเครือ่งมอื และอุปกรณ์ (ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ)  
 ถงึแมว้่าหลกัวศิวกรรมความปลอดภยัจะถูกน าเข้ามาใช้การออกแบบ ตดิตัง้ ก่อสรา้ง 
อย่างเป็นระบบทีม่กีารตรวจสอบในเบื้องต้นจากผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และเชี่ยวชาญดา้น
การออกแบบ ก ากับควบคุมตามกฎหมายเพียงใด ในอดีตที่ผ่านมาพบว่ามีโรงงานหรือ
อุตสาหกรรมการผลิตหลายแห่งที่ต้องประสบกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครัง้ยิ่งใหญ่ 
ยกตวัอย่าง บรษิัท เคเดอร์อนิดสัเตรยีล ไทยแลนด์ จ ากดั ตัง้อยู่อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม ซึ่งนักธุรกจิชาวไต้หวนัเป็นนักลงทุน สรา้งเป็นอาคาร 5 ชัน้ เกดิไฟไหม ้ในวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2536  ซึ่งไฟไหม้ชัน้ล่างของอาคารท าให้คนงานเสยีชวีติจ านวน 188 รายจาก
คนงานกว่า 1,400 คน และต่อมา อาคารถล่มทบัซ ้าคนงานอกีท าใหเ้สยีชวีติจากอาคารถล่มอกี 
200 ราย คนงานพยายามหนีเอาตวัรอด แต่ไฟลุกไหมอ้ย่างรวดเรว็เนื่องจากเป็นโรงงานตุ๊กตา
ผลติเศษผ้า และวสัดุไวไฟอยู่เป็นจ านวนมาก และยงัมีเหตุการณ์โรงแรมรอยลัพลาซ่า จงัหวดั
นครราชสมีา ซึ่งเป็นโรงแรมระดบัสุดหรูเกิดถล่ม เนื่องจากมกีารต่อเติมอาคารที่ผดิหลกัการ
ก่อสรา้งและวศิวกรรม โดยผูก่้อสรา้งและผูร้บัผดิชอบดา้นการก่อสรา้งไม่ไดเ้อาใจใส่ถงึกฎความ
ปลอดภยั ท าใหใ้นวนัที ่13 สงิหาคม 2536 ตวัอาคารเกดิถล่มลงมาอย่างรุนแรง ท าใหท้บัร่างอยู่
มาใชบ้รกิารของโรงแรมทัง้หมด รวมเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในเวลานัน้ ต้องใชเ้วลาในการคน้ร่าง
ผู้เสยีชวีติเป็นเวลานานกว่า 1 สปัดาห์ ท าให้เกิดการเสยีชวีติจ านวน 137 ราย ทัง้ลูกค้าและ
เจา้หน้าทีข่องโรงแรม ซึง่นับว่าเป็นความสูญเสยีในแต่ครัง้ยิง่ใหญ่มากกมายมหาศาลทัง้ชวีติคน 
และทรพัยส์นิ ยงัน าไปสู่ความเสยีหายต่อชื่อเสยีงของธุรกจิและประเทศชาติ 
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 ดังนัน้ การพยายามสร้างความปลอดภัยในเบื้องต้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานให้กับ
ผูป้ระกอบการหรอืนายจา้ง นัน้หลกัวศิวกรรมความปลอดภยัเบือ้งต้นจงึเป็นทีส่ าคญั และจ าเป็น 
ตัง้แต่การออกฎหมาย สร้างกฎระเบียบให้ผู้ใดก็ตามที่ด าเนินธุรกิจจะต้องปฏิบตัิตามอย่าง
เคร่งครดัเพื่อให้เกดิความปลอดภยัในการท างานลดความสูญเสยี และเสยีหายที่จะเกิดขึน้ต่อ
บุคคล ธุรกจิ และประเทศต่อไป 

แนวคิดของวิศวกรรมความปลอดภยั 

  วิศวกรรมความปลอดภัยเป็นระบบการบริหารจัดการที่ต้องอาศัย หลักการทาง
คณติศาสตรแ์ละสถติ ิใหส้ามารถน ามาช่วยในการด าเนินงานเกี่ยวกบัการสรา้งเสรมิระบบความ
ปลอดภยัเพื่อเกิดประสิทธภิาพมากที่สุดในการแผนงาน การวางผงั การด าเนินการก่อสร้าง 
ตดิตัง้ เครื่องมอื เครื่องจกัร อาคาร และคน ให้สามารถปฏบิตังิานให้เกิดความมัน่ใจในความ
ปลอดภยัในการท างานทุกขัน้ตอน ซึง่ตอ้งอาศยั วศิวกรเป็นผูด้ าเนินการ และเป็นผูใ้หค้ าแนะน า
ปรกึษา รวมทัง้ต้องเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัติามกฎหมายก าหนด เนื่องจากการจดัด าเนินการ
ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ได้ถูกก าหนดและควบคุมโดยกฎหมายหลายฉบับด้วยกัน    
ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535  กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภยั          
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พระราชบญัญตัสิุขภาพอนามยั 2535 เป็นตน้  
 ด้วยเหตุผลหลายประการที่ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้พฤติกรรมของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่งผลท าให้การด าเนินงานด้านความปลอดภยัมคีวามซบัซ้อนมากขึ้น
กว่าเดมิ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ผลติสนิค้าและบริการมแีนวโน้มที่จะเกดิอุบตัเิหตุสูงขึน้
เรื่อยและเกดิไดง้่ายหากขาดความระมดัวงั และก ากบัควบคุมตัง้แต่พืน้ฐานของวศิวกรรมความ
ปลอดภยัเบื้องต้น รวมทัง้การปฏบิตังิานในต าแหน่งงานต่าง ๆ เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตังิานก็ต้องมี
คุณสมบตั ิที่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ โดยผ่านการฝึกอบรมให้เกดิความรู ้ความช านาญ จงึจะ
สามารถช่วยป้องกนัการเกดิเหตุการณ์อนัทีจ่ะน าไปสู่การประสบอนัตรายบาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วย
เกดิจากการท างาน และสภาพแวดลอ้มในการท างานยงัส่งผลต่อความเสีย่งหากไม่มกีารควบคุม 
ดแูลอยา่งเครง่ครดั นอกจากยงัตอ้งก าหนดและแต่งตัง้ใหม้เีจา้หน้าทีท่ีค่อยท าหน้าที ่ก ากบั ดูแล 
ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหค้วามรู ้เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างานแก่พนักงานผูป้ฏบิตังิาน ซึง่
โดยทัว่ไปแลว้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมกีารแต่งตัง้ใหม้เีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน
ตามทีก่ฎหมายหรอืกฎกระทรวงก าหนด 
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ความหมายของวิศวกรรมความปลอดภยั 

 หลกัเกณฑ์ของระบบความปลอดภยัและวศิวกรรม เป็นสิ่งที่ผู้บรหิารในโรงงานหรอื
สถานประกอบการต้องมีความเข้าใจถึงหลกัความปลอดภัยในการท างานซึ่งเริม่ตัง้แต่การ
ด าเนินงานจะต้องมแีผนงานด้านความปลอดภยัเบื้องต้นให้ชดัเจนซึ่งต้องท าความเข้าใจใน
ความหมายของวศิวกรรมความปลอดภยัซึ่งต้องไดร้บัค าปรกึษาจากวศิวกรทีม่คีวามเชีย่วชาญ
และมปีระสบการณ์เป็นอย่างดี ดงันัน้ จงึต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค าว่า 
“วศิวกรรมความปลอดภยั” ซึง่สามารถใหค้วามหมายไดด้งันี้  
 ความปลอดภยั (Safety)  หมายถงึ สภาวะที่ปราศจากภยนัตรายใด ๆ ทัง้ปวง หรอื 
สภาวะที่ปราศจากอุบตัเิหตุในโรงงาน หรอืสภาวะที่ปลอดภยัจากความเจบ็ปวด การบาดเจบ็ 
เจ็บป่วย ทรพัย์สินเสยีหาย และ ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลติ ซึ่งการควบคุมจะ
รวมถงึการป้องกนัไม่ให้เกดิอุบตัเิหตุในโรงาน และการด าเนินการให้สูญเสยีน้อยที่สุดเมื่อเกิด
อุบตัเิหตุขึน้ 

 วิศวกรรมความปลอดภยั (Safety Engineering) หมายถงึ เป็นลกัษณะสหวทิยาการ
ที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกบัการประยุกต์ทางการวศิวกรรม เพื่อใช้ในการวเิคราะห์ และออกแบบ
ระบบที่เกี่ยวข้องกับคน เครื่องจกัร องค์การ และสิง่แวดล้อม รวมทัง้ผลกระทบ การป้องกัน
อุบตัเิหตุ และอุบตัภิยัในอุตสาหกรรมการผลติต่าง ๆ เช่น การก่อสรา้ง การผลติ การขนส่ง การ
แปรรูป และการบรกิาร เป็นต้น  โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการออกแบบ (design) การก าหนด
มาตรฐานความปลอดภยั การผลติ การตดิตัง้ ขัน้ตอนและวธิกีารท างานต่าง ๆ การจดัเกบ็รกัษา 
การส่งมอบ การบ ารุงรกัษา การป้องกันภยัธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่ควบคุมได้  และ
ควบคุมไม่ได ้การมจีติส านึกทางดา้นสิง่แวดลอ้ม การป้องกนัมลพษิและภยัจากสารเคม ี ตลอด
จนถงึการประเมนิความเสีย่ง (risk assessment) ของอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในการพฒันาดา้นต่าง ๆ 
รวมทัง้หลกัเกณฑ์ของระบบการบรหิารความปลอดภยัและวศิวกรรม และองค์ประกอบอื่นๆ 
เกีย่วกบัการควบคุมความสญูเสยีดว้ย    

ความส าคญัของวิศวกรรมความปลอดภยั 

 ระบบโครงสรา้งของอาคารหรอืโรงงานทุกกจิการถงึแมจ้ะมคีวามแตกต่างกนัในลกัษณะ
ของประเภทแต่ที่ส าคญัคือต้องให้มคีวามปลอดภยั นัน่คือ การออกแบบต้องให้เป็นไปตาม
กฎหมายข้อบังคับมีการออกแบบ ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างจากวิศวกรที่มีความรู้
เชีย่วชาญโดยตรง และเป็นไปตามกฎหมายก าหนด หรอืเป็นไปตามพระราชบญัญตัโิรงงาน 

ในปัจจุบนัภาครฐัได้มกีารออกกฎหมายข้อบงัคบัเกี่ยวกับความปลอดภยัเกี่ยวกับวิศวกรรม
ความปลอดภยัเพื่อให้สถานประกอบการหรอืนายจ้างที่มกีารก่อสร้าง การติดตัง้เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิต และใช้เกี่ยวกับคนงาน โดยมีความมุ่งหมายให้คนงานมีความ
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ปลอดภัย และลดความเสียหายหรือสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับนายจ้าง ดังนัน้ นายจ้างจึงให้
ความส าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างานดว้ยเหตุผลทีส่ าคญัดงันี้ 
 1. ออกกฎหมาย ข้อบงัคบัในสถานประกอบการในด้านการก าหนดหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกบัเครื่องจกัรในการผลติ ไดแ้ก่ กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการ
ทดลองเดนิเครือ่งจกัร พ.ศ. 2553 เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างานกบัลูกจา้ง เครื่องจกัร 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 2. สภาพการแข่งขนัทางธรุกิจ การด าเนินธุรกจิสิง่ทีต่้องเกดิขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ไดก้็
คอื สภาพการแขง่ขนั โดยเฉพาะปัจจบุนัมคีวามรุนแรงมากขึน้เรื่อย ๆ องคก์ารจ าเป็นต้องมกีล-

ยุทธใ์นการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั ซึง่การท าใหเ้กดิความปลอดภยัในการทงานใน
สถานประกอบการเป็นสิง่ทีไ่ดโ้อกาสเนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการผลติ สรา้งชื่อเสยีงและความ
เชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้ และพนกังานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร  
 3. ความต้องการให้องคส์ามารถเติบโตและสร้างก าไร เมื่อองคก์ารมคีวามปลอดภยั
ในการท างานสงู โอกาสทีจ่ะท าก าไรกย็่อมมมีากกว่า เพราะองคก์ารไม่จ าเป็นต้องมคี่าใชจ้่ายใน
การรกัษาพยาบาลการเกิดอุบตัเิหตุของลูกจา้ง การจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ ลูกจา้งไม่มกีารหยุด
เพราะการเจบ็ป่วย ยอ่มส่งผลต่อก าไรทางธุรกจิได ้ดงันัน้ การใหม้คีวามปลอดภยัในการท างาน
กย็อ่มส่งเสรมิใหธุ้รกจิมคีวามก้าวหน้าเตบิโตทางกลางการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงและก่อใหเ้กดิ
ก าไร 
 4. จริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสงัคมหรือเพ่ือส่วนรวม เมื่อองคก์ารไดม้รีะบบ
การจดัสภาพองคก์ารใหม้คีวามปลอดภยัเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบต่อพนักงาน 
ลูกค้า และสงัคมในอนัที่จะส่งผลต่อความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม และเป็นการสร้างความเป็น
ธรรมให้กบัลูกจา้งในอนัจะเกดิอนัตรายต่อร่างกายลูกจ้างซึ่งยงัส่งผลต่อครอบครวั และสงัคม
ประเทศชาต ิ 

5. ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงขององคก์าร องคก์ารย่อมต้องการใหธุ้รกจิด าเนินการไป
ด้วยความราบรื่น ความปลอดภยัในการท างานเป็นกิจกรรมหน้าที่งานส าคญัของผู้บรหิารที่
จะต้องก าหนดนโยบายอย่างชดัเจนเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นที่รูจ้กัไม่ว่าจะเป็นดา้นคุณภาพ
ของผลติภณัฑ ์และชื่อเสยีงทางการบรหิารจดัการด้านต่าง ๆ ในองค์การ หากองคก์ารมรีะบบ
การจดัการความปลอดภยัที่ดีก็ย่อมท าให้พนักงานผู้ปฏบิตัิงานมสีุขภาพอนามยัที่ดีสามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ารน าไปสู่การสรา้งชื่อเสยีงต่อ
สงัคมและลกูคา้ 

 จากความส าคญัหากมกีารประเมนิถึงความคุ้มค่าในการจดัการความปลอดภยัให้เกิด
ผลส าเรจ็ไดผู้ไ้ดร้บัประโยชน์กจ็ะเหน็ถงึความส าคัญและเป็นหลกัประกนัความปลอดภยัใหก้บัผู้
ประกอบกิจการโรงงาน ผู้บรหิาร และผู้ปฏบิตัิงาน และยงัให้ความมัน่ใจแก่ชุมชนผู้อยู่อาศัย
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ใกล้เคยีงกบัโรงงานอีกด้วย จงึเท่ากบัเป็นการสร้างจติส านึกในคุณธรรมจรยิธรรมแห่งความ
ปลอดภยั และตระหนักถงึอนัตรายใหแ้ก่สงัคม ชุมชนมากขึ้นดว้ย ดงันัน้การวางแผนผงัโรงงาน
ดว้ยหลกัวศิวกรรมความปลอดภยัจงึเป็นเรื่องทีส่ าคญัมากส าหรบัผูบ้รหิารในสถานประกอบการ
ตอ้งใหค้วามเอาใจใส่ เพื่อใหเ้สรมิสรา้งใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน หรอืเป็นการป้องกนั
ก่อนเกิดเหตุอนัตรายในโรงงาน ซึ่งปรากฏเป็นข่าวกนัมาที่เกิดโศกนาฏกรรมหลายครัง้หลาย
โรงงาน ทีเ่หตุการณ์ไฟไหมโ้รงงานผลติตุ๊กตา และโรงแรมที่มชีื่อเสยีงระดบัชัน้น าถล่ม ซึง่เกดิ
จากการติดตัง้ และสร้างอาคารหรอืต่อเติมเกินกว่ากฎหมายก าหนด แสดงในภาพที่ 6.1     
รวมทัง้ท าให้เกดิค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกจิที่เกดิโดยตรง และโดยอ้อมเช่นเดยีวกนั ดงัแสดง
ในภาพที ่6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.1 ทฤษฎภีเูขาน ้าแขง็เกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการเกดิอุบตัเิหตุ  
ทีม่า: ชยัยทุธ ชวลตินิธกุิล, (2553). 
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ภาพที ่6.2 เหตุการณ์การเกดิอุบตัเิหตุเนื่องจากวศิวกรรมการก่อสรา้ง 

ทีม่า: https://hilight.kapook.com/view/68013, (2559). 

ความหมายของการวางผงัโรงงาน 

การวางผงัโรงงานเป็นขัน้ตอนการต่อจากการก่อสรา้งโรงงานเสรจ็เรยีบรอ้ย จงึเป็นเรื่อง
ของการการออกแบบและจดัวางผงัโรงงานให้การด าเนินการระบบการผลติมกีระบวนการที่
ส่งผลใหข้ัน้ตอนการผลติด าเนินไปดว้ยความเหมาะสม ซึง่จะท าใหท้ราบถงึการวางต าแหน่งของ
เครือ่งจกัร อุปกรณ์ คน วสัดุ สิง่ของ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นใดทีส่นับสนุนใหม้กีารผลติที่
มปีระสทิธภิาพ ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เกดิการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง การท างาน

ไฟไหม้ บริษทัเคเดอรอิ์นดสัเตรียล ไทยแลนด ์จ ากดั 

เหตกุารณ์โรงแรมรอยลัพลาซ่าถล่ม ท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
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มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งด ีเกดิการเพิม่ผลผลติ ลดตน้ทุนการผลติ และเพิม่ความปลอดภยัในการ
ท างานของคนงาน และท าใหก้ารด าเนินการผลติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล  

ไดม้นีกัวชิาการใหค้วามหมายของ การวางผงัโรงงาน ( Plant Layout) ไวด้งันี้ 
วภิารตัน์  โพธิข์ ี(2557, หน้า 42) ไดใ้ห้ความหมายของ การวางผงัโรงงาน ไวว้่า การ

วางแผนล่วงหน้า หรอืแผนการในการตดิตัง้เครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ และวตัถุต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในกระบวนการผลติ ภายใต้ขอ้จ ากดัของ โครงสรา้ง และการออกแบบของอาคารทีม่อียู ่
เพื่อท าใหก้ารผลติมคีวามสะดวก และมคีวามปลอดภยัเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

รณภพ  สุนทรโรหติ (ม.ป.ป., หน้า 1) ได้ให้ความหมายของ การวางผงัโรงงาน ไว้ว่า 
การวางผงัโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโรงงานเท่านัน้ ซึ่งการวางผงัโรงงานเป็นการ
วางแผนการจดัวางเครือ่งจกัร เครือ่งมอื อุปกรณ์ คน วสัดุ และสิง่อ านวยความสะดวกรวมทัง้สิง่
สนับสนุนอื่น ๆ ที่ถูกต้องในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น ระบบงานวศิวกรรม โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประหยดัค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ซึ่งถ้าหาก
โรงงานใดมกีารวางผงัโรงงานทีด่ไีดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัในธุรกจิเดยีวกนั นอกจากนี้ยงัท าให้
ประหยดัค่าใชจ้า่ยไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้มได ้ 

วนัชยั  รจิริวนิช (2541, หน้า 116) ไดใ้หค้วามหมายของ การวางผงัโรงงาน ไวว้่า การ
จดัระเบยีบประสานงานของเครื่องจกัรและสถานที่ท างานอย่างไดผ้ลภายใต้ขอ้จ ากดัของพื้นที ่
ส าหรบัการจดัวางผงัโรงงงาน โดยมวีตัถุประสงค์จะให้เกิดกระบวนการผลติที่มปีระสทิธภิาพ
สงูสุดจากการด าเนินงาน 

 อสิรา  ธรีะวฒัน์สกุล (2549, หน้า 147) ไดใ้หค้วามหมายของ การวางผงัโรงงาน ไวว้่า 
แผนงานในการตดิตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมในการผลติภายใน
อาคารที่มีอยู่ รวมทัง้การวางผังโรงงาน หรือออกแบบอาคาร เพื่อท าให้ขบวนการผลิตมี
ประสทิธภิาพสงูสุด 

 สมศกัดิ ์ ตรสีตัย์ (2554, หน้า 119) ได้ให้ความหมายของ การวางผงัโรงงาน ไว้ว่า 

เป็นการด าเนินการเกีย่วกบัการจดัวางเครือ่งจกัร อุปกรณ์ คน วสัดุ สิง่อ านวยความสะดวก และ
สนบัสนุนการผลติ ใหอ้ยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานในโรงงาน เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

จากความหมายที่นักวชิาการได้ให้ไว ้สรุปได้ว่า การวางผงัโรงงาน (Plant Layout) 

หมายถึง กระบวนการในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดวางเครื่องมือ 
เครื่องจกัร วสัดุอุปกรณ์ วตัถุอื่น ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิต   
เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการผลติภายใต้ขอ้จ ากดัของอาคารที่มอียู่ให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง 
รวมทัง้การวางผงัโรงงาน และการออกแบบอาคาร ซึ่งการวางแผนงานดงักล่าวมผีลท าให้
กระบวนผลิตนั ้นเกิดความสะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่า ย รวดเร็ว ปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล และเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 
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 ดงันัน้ การวางผงัโรงงานจงึจ าเป็นต้องอาศัยวศิวกรประจ าโรงงานซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้ 
ความสามารถในการออกแบบและการจดัวางต าแหน่งของเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ และจดั
คนให้ท างานได้อย่างเหมาะสม โดยทัว่ไปแล้วการจดัวางผังโรงงานย่อมท าได้เมื่อมีความ
จ าเป็นต้องมกีารเปลี่ยนแปลง โยกยา้ย เครื่องจกัร หรอืแผนกงานต่าง ๆ และคนให้การจดัวาง
ผงัโรงงานใหด้ขีึน้ตามการเปลีย่นแปลงของการผลติในปัจจุบนั ดงันัน้ การวางผงัโรงงานจงึต้อง
สามารถให้มกีารปรบัเปลี่ยนได้ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพื่อให้งานส าเรจ็ลงได้
ดว้ยดใีหเ้กดิประโยชน์สูงสุดตามวตัถุประสงค ์ดงันัน้ความจ าเป็นท่ีต้องมีการวางผงัโรงงาน
จงึมสีาเหตุหลายประการดงันี้ 
 1. การเปล่ียนแปลงของลกัษณะผลิตภณัฑ์ การผลติสนิค้าและบรกิารบางอย่าง มี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หรอืมคีวามต้องการที่ เปลี่ยนไปแนวโน้มของความต้องการ และ
พฤตกิรรมความต้องการของผูบ้รโิภค รวมทัง้สภาพการแข่งขนักนั เช่น โทรศพัท์มอืถอื กล้อง
ถ่ายรปู และรถยนต ์เป็นตน้ 

 2. การเปล่ียนแปลงขององค์การท่ีมีการขยายและลดขนาดของหน่วยงาน ด้วย
ปัจจบุนัเพื่อความคล่องตวัสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ในการบรหิารจดัการหน่วยงาน จ าเป็นต้อง
มกีารลดขนาดหน่วยงานลง รวมทัง้เป็นการบรหิารงบประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพ ในขณะเดยีวกนั
เมือ่ความตอ้งการของลกูคา้มจี านวนมากกอ็าจจ าเป็นต้องมกีารขนาดก าลงัการผลติเพิม่มากขึน้
จ าเป็นขยายหน่วยงานเพื่อการสรา้งก าไรของธุรกจิ  
 3. การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของเครื่องจักร  ในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยมีคีวามทนัสมยัและเปลีย่นแปลงเรว็เพื่อใหท้นักบัสิง่ใหม่ทีน่ ามาผลติสนิคา้และบรกิาร
จงึต้องน าเครื่องจกัรทีท่นัสมยัเขา้มาผลติสนิคา้และบรกิารทีท่ าใหล้ดต้นทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
พรอ้มทัง้เกดิความทนัสมยัดว้ย 

 4. การย้ายหน่วยงานหรือแผนก บางครัง้บางสถานการณ์หากมเีหตุการณ์เกดิขึน้โดย
กะทนัหนัหรอืมกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งหน่วยงาน หรอืมกีารโยกยา้ยหน่วยงานเพื่อสะดวก
รวดเรว็ในการท างาน 

 5. การเพ่ิมชนิดของผลิตภณัฑ์ใหม่ ในการด าเนินธุรกจิปัจจุบนัการแข่งขนัเพื่อเป็น
ผู้น าทางการค้า จ าเป็นต้องสรา้งสรรค์ หรอืประดษิฐ์สิง่ใหม่ ๆ หรอืผลติภณัฑใ์หม่ตลอดเวลา
เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบัหน่วยงานภายนอกได้ 
 6. การเปล่ียนแปลงสภาพการท างานท่ีไม่เหมาะสม ความปลอดภัยในสถานที่
ท างานหรือสภาพการท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อชีวิตความต้องการและจิตใจของพ นักงาน
ผู้ปฏบิตัิงานทุกต าแหน่ง หากสภาพการท างานไม่เหมาะสมจ าเป็นต้องมกีารออกแบบและจดั
สภาพแวดลอ้มการท างานให้เหมาะสมเพื่อมคีวามปลอดภยั และจงูใจใหพ้นักงานปฏบิตังิานให้
ไดผ้ลติผลทีด่ ีสอดคลอ้งความปลอดภยักบัผลผลติ 
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ความส าคญัของการวางผงัโรงงาน 

 การวางผังโรงงาน จะด าเนินการหลังจากที่ได้ท าการก่อสร้างอาคารโรงงานเสร็จ
เรยีบรอ้ยแล้ว ซึ่งเป็นกจิกรรมในการก าหนดต าแหน่งของคน เครื่องจกัร วสัดุ อุปกรณ์ และสิง่
สนับสนุนการผลติให้อยู่ในต าแหน่งเหมาะสม การวางผงัโรงงานทีด่จีงึช่วยใหก้ระบวนการผลติ
สามารถลดเวลาที่สูญเปล่า การไหลของวสัดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการผลิตสัน้ลง      
มคีวามยดืหยุ่นสูง และน าไปสู่การปฏิบตัิงานที่ปลอดภยัต่อพนักงาน ทรพัย์สนิขององค์การ    
ท าให้แต่ถ้าจดัการวางต าแหน่งเครื่องจกัร และอุปกรณ์ไม่เหมาะสมผลที่ตามมาก็อาจจะเกิด
ความสูญเสยีในการท างาน เครื่องจกัรไม่ได้มาตรฐาน คนงานเกดิบรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
องคก์ารได ้ในทางกลบักนัหากองคก์ารไม่มกีารวางผงัโรงงานทีด่เีป็นระบบ ย่อมท าใหพ้นักงาน
เกิดความสับสนในการท างานท าให้เกิดอุบตัิเหตุในการท างาน  ท าให้หยุดงาน เสียค่า
รกัษาพยาบาล และพนักงานขวญัก าลงัใจในการท างาน รวมทัง้หากวางผงัโรงงานผิดพลาดก็
อาจท าให้เครื่องจกัรไม่ได้เกิดการใช้งาน คนงานก็ว่างงานได้ ดงันัน้การวางผงัโรงงานจงึมี
ความส าคญั ดงันี้ 
 1. ช่วยให้เกดิความสมดุลในการปฏบิตังิาน ท าใหก้ระบวนการผลติมกีารแบ่งปรมิาณ
งานแต่ละแผนกงานได้เท่ากัน ไม่ท าให้ส่วนงานบางส่วนต้องมกี าลงัการผลติที่เกินแร งงาน 
รวมทัง้ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมทีรพัยากรการผลิตที่ใช้สนับสนุนการผลิตให้
พอเพยีง 

 2. ช่วยลดสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องจกัร เครื่องมอืขณะปฏิบตัิงาน เช่น        
การสัน่สะเทือน เสียง ควัน กลิ่น ฝุ่ น ละออง สารพิษปนเป้ือน และเศษโลหะที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลติ 

 3. ช่วยลดอุบตัเิหตุ และอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้ปฏบิตังิาน โดยการตดิตัง้เครื่องจกัร 
เครื่องมอืที่ถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมายก าหนด เช่น ฐานการตดิตัง้เครื่องจกัรถูกยดึแน่นไม่
สัน่สะเทอืน เครือ่งจกัรไมว่างชดิตดิกนัจนเกนิไป เป็นตน้  
 4. สุขภาพร่างกาย และจติใจของพนักงานต้องมาก่อน ท าใหเ้กดิบรรยากาศการท างาน
ทีด่ ีลดความขดัแยง้ระหว่างพนกังานกบัฝ่ายจดัการ และหวัหน้างาน เกดิความสุขในการท างาน 
เช่น สถานทีท่ างานมรีะบบถ่ายเทอากาศไดด้ ีแสงสว่างเพยีงพอ เป็นตน้  
 5. การใช้ประโยชน์จากโรงงานจ าเป็นต้องใช้อย่างเต็มประสทิธภิาพ พื้นที่ทุกตาราง
จะตอ้งสามารถใชใ้หเ้ตม็พืน้ทีแ่ละคุม้ค่า 

 6. การใชแ้รงงานใหเ้ตม็ความสามารถอนัเนื่องมาจากการวางผงัเครื่องมอื เครื่องจกัรที่
เหมาะสมกับการจดัคน ย่อมท าให้เกิดการท างานที่เต็มประสิทธิภาพระหว่างแรงงานกับ
เครือ่งจกัรและเทคโนโลยไีด ้



346 

 7. เทคโนโลยสีาระสนเทศ และเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดเ้ขา้มามบีทบาท ค่อนขา้งมากต่อ
การผลติในปัจจุบนั การวางแผน และจดัวางสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลติจงึ
เปลีย่นไป  
 8. กฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของภาครฐัทีเ่คร่งครดัท าใหห้น่วยงานต้องมกีารวาง
ผงัโรงงานให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบตัิงานทุกกระบวนการผลติอนัจะท าให้เกิดความ
ปลอดภยัต่อพนกังานผูป้ฏบิตังิาน 

 9. พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดเ้ปลีย่นไป จงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นแผนการผลติ และการ 

จดัวางต าแหน่งทรพัยากร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเสียใหม่อยู่ 
ตลอดเวลา 

 10. การวางแผนการไหลของวสัดุทีม่ปีระสทิธผิล เป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างยิง่ต่อการทีจ่ะท า 

ใหเ้กดิการผลติทีป่ระหยดั 

วตัถปุระสงคใ์นการวางผงัโรงงาน 

โดยทัว่ไปการออกแบบโรงงานหรอืการวางผงัโรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่ดีมี
ระบบย่อมท าให้เกิดความได้เปรยีบในเชิงธุรกิจ จงึต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ที่จะต้อง
ด าเนินการว่าจะท าอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ เครื่องจกัร เครื่องมอื 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลติ และเป็นให้ทราบกระบวนการไหลของการผลติที่ถูกต้อง 
เกดิความปลอดภยัในกระบวนการผลติ ลดต้นทุนในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนยา้ย
สนิคา้ การไหลของงาน เครื่องจกัร อุปกรณ์ และความสะดวกในการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิาน 
รวมทัง้ช่วยลดอุบตัเิหตุในการท างานด้วย หากกล่าวอกีนัยหนึ่งก็คอื เมื่อใดที่องค์การได้มกีาร
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการวางผงัโรงงานไว้อย่างชดัเจนและเหมาะสม ก็ย่อมเป็นไปตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้ ท าให้เกดิประสทิธภิาพทัง้ด้านต้นทุนการผลติ ใช้พื้นที่
ไดคุ้ม้ค่าเกดิความปลอดภยั การวางผงัโรงงานจงึมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อลดระยะทางและเวลาการเคลื่อนยา้ยวสัดุ ในการเคลื่อนยา้ยวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการผลติหากมกีารวางแผนโรงงานทีเ่หมาะสมว่าจดัวางสิง่ต่าง ๆ ไวต้รงไหนอย่างไรแลว้ย่อม
ท าใหป้ระหยดัเวลา และระยะทางในการขนยา้ย ส่งผลท าใหล้ดอุบตัเิหตุระหว่างการเคลื่อนยา้ย
วสัดุ และชิน้ส่วนต่าง ๆ  

2. เพื่อช่วยให้การไหลของวตัถุดบิไปได้อย่างรวดเรว็ และช่วยขจดัปัญหาเกี่ยวกบัการ
ท างานที่มีมากเกินไป จะช่วยให้พนักงานลดความเมื่อยล้าส่งผลในการลดอุบัติเหตุขณะ
ปฏบิตังิาน 

3. เพื่อสะดวกในการด าเนินงาน เพราะการวางผงัโรงงานทีเ่หมาะสมจะช่วยแบ่งเนื้อที่
ไดเ้ป็นสดัส่วน ช่องทางเดนิ พืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ พืน้ทีพ่กัสนิคา้ จุดปฏบิตังิาน จดัพกัวตัถุดบิ ท าให้
เป็นการท ากจิกรรม 5ส.ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. เพื่อขจดัสิง่รบกวน การสัน่สะเทอืนของพื้นที ่ฝุ่ นละออง ความรอ้น กลิน่ การถ่ายเท
อากาศท าใหเ้กดิสุขภาพอนามยัทีด่ใีนการท างาน 

5. เพื่อจัดแผนงานต่าง ๆ ให้ท างานในกรอบความรบัผิดชอบที่ชัดเจน ให้เอื้อต่อ
กระบวนการผลติ และงา่ยต่อการควบคุมงาน 

6. เพื่อจดัวางพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพราะการวางแผนโรงงานที่
เหมาะสมจะท าใหก้ารใชพ้ืน้ทีต่ามลกัษณะของการใชง้านได้ 

7. เพื่อลดความเสีย่งในการปฏบิตังิานของพนักงาน และสรา้งเสรมิดา้นสุขภาพอนามยั
ทีด่ใีหก้บัพนกังาน และดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

จากวัตถุประสงค์ของการวางผังโรงงานข้างต้นนี้  ท าให้เห็นได้ว่าหากมีการวางผัง
โรงงานที่ดีมคีวามเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในการผลิต ย่อมท าให้การด าเนินงานด้าน
กจิกรรมขององคก์ารเกดิความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างานต่อพนักงานผูป้ฏบิตังิาน
ท าใหล้ดค่าใชจ้า่ยดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารได ้เช่น ค่าใชจ้่ายในการท าล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้วสัดุอุปกรณ์อนัเนื่องจากของเสยีในการผลติ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลอนัเกิด
จากอุบตัเิหตุในการท างาน เป็นตน้ 

 เป้าหมายพื้นฐานของการวางผงัโรงงาน 

 กวางผงัโรงงานนับว่าเป็นการออกแบบโรงงานที่เริม่การจดัวางต าแหน่งสิง่ต่าง ๆ ที่
เกีย่วกบัการผลติ ซึง่นบัว่าเป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น 

 1. หลกัการเก่ียวกบัการรวมกิจกรรมทัง้หมด ผงัโรงงานที่ดจีะต้องรวม คน วสัดุ 
เครือ่งจกัร กจิกรรมสนบัสนุนการผลติ และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีย่งัผลท าใหก้ารรวมตวักนัดทีีสุ่ด 

 2. หลกัการเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีในระยะทางสัน้ท่ีสุด ผงัโรงงานที่ดี ก็คอื ผงั
โรงงานทีม่รีะยะทางการเคลื่อนทีข่องการขนถ่ายวสัดุระหว่างกจิกรรม หรอื  ระหว่างหน่วยงาน
น้อยทีสุ่ด  

 3. หลกัการเก่ียวกบัการไหลของวสัด ุการไหลของวสัดุต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไป
ยงัหน่วยงานต่อๆไปโดยไมม่กีารวกกลบั หรอื วกวน หรอื เคลื่อนทีต่ดักนัไปมา 

 4. หลกัการเก่ียวกบัการใช้เน้ือท่ี การใชเ้นื้อทีใ่หเ้ป็นประโยชน์มากทีสุ่ดทัง้แนวนอน
และแนวตัง้  

 5. หลกัการเก่ียวกบัการท าให้คนงานมีความพอใจและมีความปลอดภยั การวาง
ผังโรงงานที่ไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะและเหมาะสม ย่อมเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอันตราย
เกี่ยวกบัการประสบอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วยต่อผู้ปฏบิตังิาน และเกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ
ของโรงงาน 
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 6. หลกัการเก่ียวกบัความยืดหยุ่น การจดัวางผงัโรงงานที่ดี และเหมาะสมกับ
กระบวนการผลติสนิคา้และบรกิารตอ้งสามารถปรบัปรุง หรอืเปลีย่นแปลงโดยเสยีค่าใชจ้่ายน้อย
ทีสุ่ด และท าไดส้ะดวก เมือ่มสีถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 จากเป้าหมายพื้นฐานของการวางผงัโรงงานที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการวางผัง
โรงงานมแีนวคดิโดยมหีลกัการเพื่อใหก้ารบรหิารจดัการการผลติต้องมกีารวางผงัทัง้ระบบของ
โรงงานให้การผลติสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ มกีารใช้พืน้ที่อย่างเตม็ประสทิธภิาพ มกีารไหลของ
งานที่สะดวก ประหยดัทัง้เวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท าให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน
พนักงานสามารถท างานได้สะดวกเหมาะสมเป็นที่พงึพอใจ และมหีลกัการยดืหยุ่นเมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ เกดิขึน้ในการผลติเกีย่วกบัเครือ่งจกัร อุปกรณ์ และเทคโนโลยใีนการผลติ 

เหตผุลท่ีต้องมีการพิจารณาการวางผงัโรงงาน  
เพื่อให้การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดความสะดวก และมีระบบการ

ด าเนินการในโรงงานในการจดัวางเครื่องจกัร เครื่องมอื สิง่อ านวยการผลติต่าง ๆ ไดเ้หมาะสม 
รวมทัง้ท าให้เกดิการประหยดั และเกดิความปลอดภยัในการท างาน จงึต้องมกีารพจิารณาการ
วางผงัโรงงานว่าจะตอ้งมกีารวางผงัโรงงานอยา่งไร แบบใด ซึง่มเีหตุผลดงันี้ 

1. การออกแบบผลิตภณัฑเ์ปล่ียนแปลง ในปัจจุบนัการผลติสนิคา้และบรกิารมคีวาม
ลา้สมยัของผลติภณัฑเ์รว็เนื่องจากเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงตามความต้องการของผูบ้รโิภค
รวมทัง้การแข่งขนักนัรุนแรง ประกอบกบันวตักรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ ท าให้การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์จงึต้องค านึงถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปตามความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2. การผลิตผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ การผลติผลติภณัฑช์นิดใหม่ ๆ ย่อมต้องอาศยั
เครื่องมอื เครื่องจกัรที่ทนัสมยัมกีารออกแบบที่เหมาะสมตามสภาพการณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นการผลติจ านวนทลีะมากๆ  

3. ปริมาณการผลิตเปล่ียนแปลง การผลติผลติภณัฑบ์างชนิดต้องผลติในปรมิาณที่
มากจึงจะเกิดความคุ้มค่า และในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดงันัน้ เครื่องจกัร อุปกรณ์เครื่องมอืจงึต้องออกแบบเครื่องมอื อุปกรณ์ที่
เปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. เครื่องจกัร อุปกรณ์ล้าสมยั การตดิตัง้เครื่องจกัรในกระบวนการผลติ ผู้จดัการ
โรงงานซึ่งจะต้องมกีารออกแบบโดยวศิวกรประจ าโรงงานในการติดตัง้เครื่องจกัร จ าเป็นต้อง
ทราบว่าเครือ่งจกัรชนิดทีม่คีวามลา้สมยัในประเภทการผลติสนิคา้และบรกิารนัน้ ๆ  

5. เกิดอบุติัเหตบุ่อย การวางผงัโรงงานทีเ่หมาะสมกเ็ป็นเหตุผลส าคญัอกีประการหนึ่ง
ในการด าเนินการตามกระบวนการผลติสนิคา้และบรกิาร เนื่องจากหากมกีารเกดิอุบตัเิหตุในการ
ปฏบิตัิงานของพนักงาน ต้องค้นหาสาเหตุในการเกิดอุบตัิเหตุหากสาเหตุเกิดจากการติดตัง้
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เครื่องจกัรที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เหมาะสมย่อมต้องมกีารปรบัปรุงการตดิตัง้เครื่องจกัรใหม่
เพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตุ  

6. สภาพแวดล้อมในการท างานไม่เหมาะสม สาเหตุการเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน
ขึน้บ่อยครัง้ในสถานที่ท างาน ที่พบส่วนใหญ่ก็มสีาเหตุมาจากการออกแบบสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ไม่เหมาะสม เช่น ที่อับอากาศ อากาศไม่ถ่ายเท การเคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระยะทางทีไ่กล เป็นตน้   

7. การโยกย้ายท าเลท่ีตัง้โรงงานใหม่ การเปลีย่นแปลงหรอืโยกยา้ยสถานทีต่ ัง้โรงงาน
ใหม่ย่อมมผีลต่อการวางผงัโรงงานใหม่ในการที่ตดิตัง้เครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เกดิความทนัสมยัเหมาะสมเพื่อการขนส่งสนิคา้ หรอืวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

8. ความต้องการของตลาดเปล่ียนไป ในการผลติสนิค้าและบรกิารเมื่อมกีารความ
ต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปก็หมายความถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตใหม ่      
จงึต้องให้ความส าคญักับความต้องการของผู้บรโิภคดงันัน้ ต้องมกีารพจิารณาในการวางผงั
โรงงานในการเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืเครือ่งจกัรใหม ่ 

9. การลดต้นทุนการผลิต การเปลีย่นแปลงวางผงัโรงงานใหม่ สามารถช่วยลดต้นทุน
ในการผลิต หากการวางผงัโรงงานของเครื่องจกัรในการผลติมลี้าสมยัหรอืไม่เหมาะสม จงึ
เหตุผลที่น ามาจดักระบวนการผลติใหม่โดยการวางผงัโรงงานใหม่ เพื่อใหล้ดต้นทุนในการผลติ
อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาวการณ์ปัจจุบนัการลดต้นทุนเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อใหเ้กดิ
ความอยูร่อด 

ประโยชน์ของการวางผงัโรงงาน 

1. ช่วยท าใหเ้กดิความสมดุลในกระบวนการผลติ การวางผงัโรงงานทีด่จีะช่วยแบ่งเบา
ภาระงาน หรอืปรมิาณงานต่าง ๆ ในหน่วยงานการผลติให้เกิดความสมดุลของงาน หมายถึง 
เกดิความสมดุลระหว่างคน งาน และผลติทีไ่ดร้บั 

2. ลดระยะทางและเวลาการเคลื่อนยา้ยวสัดุ การวางผงัโรงงานใหเ้หมาะสมจะท าใหล้ด
ระยะทางและเวลาในการเคลื่อนยา้ยท าให้ประหยดัเวลา ค่าใชจ้่าย และส่งผลท าให้ลดการเกดิ
อุบตัเิหตุ 

3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกี่ยวกบัเครื่องจกัร หากมกีารวางผงัโรงงานเกี่ยวกบั
เครื่องจกัรใหเ้หมาะสมมคีวามสมดุล ท าใหก้ระบวนการผลติราบรื่นไม่ต้องปรบัรือ้เครื่องจกัรท า
ใหล้ดค่าใชจ้า่ยในกระบวนการผลติได ้

4. ช่วยท าให้วตัถุดบิไหลไปได้รวดเรว็ และราบรื่นพรอ้มทัง้ขจดัปัญหาเกี่ยวกบัการ 
ท างานทีม่มีากเกนิไป  
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5. ช่วยลดอุบตัเิหตุอนัจะเกดิขึน้การปฏบิตังิาน หากมกีารวางผงัโรงงานทีด่ยี่อมท าให้
กระบวนการผลิตมขีัน้ตอนการไหลของงานเป็นไปอย่างเหมาะสมท าให้พนักงานสามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งปลอดภยัในทุกขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

6. เพื่อสะดวกในการด าเนินงาน โดยแบ่งเนื้อที่ภายในโรงงานให้เหมาะสม เช่น ช่อง 

ทางเดนิพืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ พืน้ทีพ่กัวตัถุดบิและจดุปฏบิตังิาน หรอืพกัชิน้งานทีเ่ป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู 

7. ช่วยท าใหล้ดการรบกวน หรอืขจดัสิง่รบกวน การสัน่สะเทอืนของเครื่องจกัร ท าให้
พืน้ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย หรอื สภาพฝุ่ นละออง ความรอ้น กลิน่การถ่ายอากาศ เป็นตน้  

8. ช่วยท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานมสีภาพทีด่ขี ึน้ จดัแผนงานต่าง ๆ ให้ท างาน
ในกรอบความรบัผดิชอบชดัเจน ใหเ้อือ้ต่อกระบวนการผลติ และงา่ยต่อการควบคุม  

9. ช่วยท าให้มกีารจดัวางพื้นที่ให้มปีระโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่ โดยพื้นที่ไม่ว่างเปล่า
หรอืสญูเปล่า จงึสามารถท าใหเ้กดิความเป็นระเบยีบ และเหมาะสม ลดตน้ทุนการจดัเกบ็สนิคา้  

10. ช่วยท าใหล้ดความเสีย่งต่อปัญหาสุขภาพ และอุบตัเิหตุในการท างาน ใหน้ าไปสู่การ
สรา้งความปลอดภยัใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน และสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างาน 

11. ช่วยท าใหม้คีวามยดืหยุน่ต่อการเปลีย่นแปลงหรอืสภาวการณ์ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต 
จะเหน็ไดว้่าการวางผงัทีด่จีะตอ้งมคีวามยดืหยุน่เพยีงพอ เช่น ช่องทางเดนิไวส้ าหรบัการขนยา้ย 
สบัเปลี่ยนต าแหน่ง และเพิม่เติมเครื่องจกัรส าหรบัออกแบบกระบวนการผลติใหม่ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นที่อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เช่น 
วธิกีารท างาน เปลีย่นผลติภณัฑ ์เป็นตน้  

12. ลดการขนถ่ายวสัดุ จดัใหก้ารไหลของชิน้งานผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างคล่องตวั 
ไมต่ดิขดั และสะดวกต่อการเคลื่อนยา้ย ประหยดัเวลาและค่าใชจ้า่ย 

หลกัการในการวางผงัโรงงาน 

การวางผงัโรงงานที่ดีท าให้มกีารผลิตสินค้าและบริการหรอืด าเนินการทางธุรกิจให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีต่อ้งการ นัน่หมายความว่า อุตสาหกรรมการผลติสามารถด าเนินการผลติ
สนิค้าและบรกิารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทัง้ท าให้กิจกรรมต่างๆ สามารถบรรลุได้ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้วศิวกรโรงงานผูท้ีต่อ้งออกแบบวางผงัโรงงานย่อมต้องอาศยัหลกัการของ
การวางผงัโรงงานด้วยหลกัการ การที่จะท าให้การออกแบบโรงงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ตอ้งการ จะเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมต่างๆ ดงันี้ (วภิารตัน์  โพธิข์,ี 2557, หน้า 40-44) 

1. การเลือกท าเลท่ีตัง้โรงงาน  

    ท าเลทีต่ ัง้ หมายถงึ สถานทีป่ฏบิตักิารหรอืท าการผลติเพื่อใหก้ารด าเนินกจิการบรรลุ
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ท าเลที่ตัง้ของธุรกิจการผลิตไม่เหมาะที่จะตัง้ในแหล่ง
ชุมชนต้องค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ เช่น แหล่งวตัถุดบิ แหล่งพลงังาน แหล่งแรงงาน ระบบก าจดั   
น ้าเสยี เป็นตน้ นอกจากนัน้ท าเลทีต่ ัง้มผีลต่อการวางแผนการผลติ การออกแบบ ระบบการผลติ 
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และการลงทุน ดังนั ้น การเลือกท าเลที่ตัง้ของโรงงานจะต้องพิจารณาอย่างรอ บคอบ 
ท าการศกึษาปัจจยัเกีย่วขอ้งเพื่อใหไ้ดท้ าเลทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

  1.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท าเลท่ีตัง้โรงงาน การพจิารณาเลอืกท าเลทีต่ ัง้
โรงงานตอ้งค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ดงันี้  

  1.1.1 แหล่งวตัถุดบิ โรงงานทีต่้องอยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดบิ เช่น อุตสาหกรรม
แปรรปู อาหารทีต่อ้งการวตัถุดบิสด และลดการขนส่ง 

  1.1.2 ตลาด พจิารณาถึงลูกค้าที่รบับรกิารเป็นส าคญั มกีารปรบัเปลี่ยน
กระบวน การผลติใหท้นักบัความตอ้งการของลกูคา้ 

  1.1.3 แรงงานและค่าจา้ง โรงงานที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก เลอืกท าเล
ทีต่ ัง้ในบรเิวณทีม่แีรงงานเป็นจ านวนมาก 

  1.1.4 สาธารณูปโภค น ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัทต่์าง ๆ  
   1.1.5 การจราจรขนส่ง การขนส่งเป็นตน้ทุนการผลติทีส่ าคญั ควรพจิารณา

การขนส่งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ และปัญหาการจราจร 

  1.1.6 สิ่งแวดล้อม โรงงานทุกประเภทก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น แหล่งน ้าเน่าเหมน็ อากาศเป็นพษิ โรคจากสารพษิ แหล่งเสื่อมโทรม เป็นตน้  

  1.1.7 กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น พระราชบญัญตัโิรงงาน พระราชบญัญตัิ
สิง่แวดลอ้ม และอาชวีอนามยั รวมทัง้เขตส่งเสรมิการลงทุนและกฎหมายผงัเมอืง เป็นตน้  

  1.2 การตดัสินใจเลือกท่ีตัง้ท าเล ไดแ้ก่ 

  1.2.1 พื้นที่ท าเลที่ตัง้โรงงาน ที่มผีลต่อการสรา้งรายได้ให้กบัชุมชน การ
จา้งแรงงาน ความตอ้งการแรงงานทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

  1.2.2 เป็นศูนยก์ลางดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทีต่ ัง้ตลาด แหล่งวตัถุดบิ
ทีส่ าคญั และตลาดแรงงาน การคมนาคม เป็นตน้  
  1.2.3 ราบรวมข้อมูลทางเลอืกที่เป็นไปได้จากพื้นที่ และส่วนที่เกี่ยวข้อง
และสภาพปัจจบุนั 

  1.2.4 วเิคราะหแ์ละประเมนิทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดเพื่อการตดัสนิใจ 

  1.3 พิจารณาท าเลท่ีตัง้โรงงานเพ่ือความปลอดภยั ไดแ้ก่  
  1.3.1 ผงัโรงงานที่มพีื้นที่เพยีงพอส าหรบัการจดัระบบกระบวนผลติให้มี
ความปลอดภยัด้วยการบรหิารจดัการที่มคีวามปลอดภยัตามหลกัความปลอดภยั และรองรบั
ขยายโรงงานในอนาคตโดยหลกัการความยดืหยุ่น 

  1.3.2 หน่วยงานทีส่นับสนุนฝ่ายผลติใหต้ัง้อยู่บรเิวณรอบนอก เพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุจากการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากต้องการลดการจราจรภายในโรงงาน        
ลดแรงสัน่สะเทอืนจากการผลติและลดอนัตรายจากสารพษิ สารเคมต่ีาง ๆ  
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  1.3.3 จดัใหม้แีหล่งน ้าในโรงงาน เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้หรอื 
ใกลส้ถานีดบัเพลงิ และการคมนาคมสะดวก เป็นตน้ รวมทัง้มแีหล่งสถานพยาบาลทีใ่กลเ้คยีง 

   4) การวางแนวตวัอาคารของโรงงาน มทีางเข้า – ออกที่สะดวกและ
ปลอดภยัในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ หรอืเหตุฉุกเฉินต้องสามารถเข้าออกได้สะดวก ทางสญัจร   
เขา้–ออก บรเิวณจดุรบัสนิคา้และวตัถุดบิ  
  1.4 การวางผงัโรงงานเพ่ือความปลอดภยัในการอพยพเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน การวางผังโรงงานมีความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการท าให้เกดิสิง่แวดล้อมหรอืการจดัระบบสิง่แวดล้อมที่ดแีละ
เกดิความปลอดภยัในการท างาน ดงันัน้เพื่อให้การจดัวางผงัโรงงานให้เกดิความปลอดภยัต้อง
พจิารณาสิง่ประกอบ ดงันี้  
  1.4.1 พื้นที่บรเิวณทางเดนิต้องสะดวกและกว้างพอต่อการท างาน การ
อพยพเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน รวมทัง้ท่างออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ต้องพรอ้มต่อการใชง้านและไม่มี
สิง่กดีขวาง หรอืไมปิ่ดถาวร 

  1.4.2 การจดัท าระบบระบายอากาศ การก าจดัภาวการณ์เกิดมลพษิใน
อากาศ และระบบการจดัการระดบัความดงัของเสยีงเครื่องจกัร ใหถู้กต้องตามกฎหมาย รวมทัง้
ระบบแสงสว่างตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัสถานหรอืสภาพของการท างาน 

  1.4.3 จดัท าระบบการป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างมี
ประสทิธภิาพตามมาตรฐานก าหนด และจดัท าระบบความรอ้นจากแหล่งผลติและเครือ่งจกัร  
  1.4.4 จัดท าระบบไฟฟ้าด้วยการออกแบบที่ถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภยัตามระบบมาตรฐานสากล  
  1.4.5 มหีน่วยงานซ่อมบ ารุงรกัษาทีเ่ป็นระบบดว้ยเครื่องมอืทีท่นัสมยั และ
มวีศิวกรประจ าโรงงานเฉพาะดา้นทีม่คีวามช านาญก ากบัควบคุมใหม้มีาตรฐาน 

   1.4.6 จดัระบบสภาพแวดลอ้มการท างานและสภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวกบั
การท างานใหเ้หมาะสมมคีวามปลอดภยั และปราศจากสารเคมอีนัตรายต่าง ๆ  
  1.5 การจดัวางระบบทางหนีไฟ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัใหม้ากทีสุ่ดส าหรบั
อาคาร หรอืโรงงานที่มกีารผลิต ควรจะต้องมรีะบบการจดัเตรียมเส้นทางหนีไฟ โดยมกีาร
ด าเนินการดงันี้ 
  1.5.1 เส้นทางหนีไฟต้องไม่มสีิง่กีดขวาง หรอือุปกรณ์เครื่อง เครื่องจกัร 
กล่องต่าง ๆ ปิดกัน้ทางออกหนีไฟจนท าให้เป็นอุปสรรค ทางหนีไฟที่ถูกต้องจงึต้องสามารถใช้
หนีไฟไดต้ลอดเวลา 

  1.5.2 เสน้ทางหนีไฟต้องชดัเจนไม่ว่าอยู่จุดใดของอาคารและมกีารป้องกนั
การสบัสน สามารถระบุต าแหน่งไดแ้มจ้ะไมใ่ช่คนทีคุ่น้เคยกบัสถานทีน่ัน้ 
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  1.5.3 ผู้ออกแบบโรงงานต้องจดัให้มีทางหนีไฟอย่างน้อย 2 ทาง โดยไม่มี
สิง่กดีขวางทางหนีไฟ และระวงัทางปิดกนัทางหนีไฟพรอ้ม ๆ กนัจากเพลงิไหม ้

  1.5.4 กรณีทางหนีไฟถูกเชื่อมต่อกนั วสัดุในการก่อสรา้งต้องเป็นวสัดุทน
ไฟไหมไ้ม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง และประตูทีต่ดิตัง้ทางหนีไฟ ต้องเปิดออกไปตามทศิทางของการ
หนีไฟยกเวน้ประตูของหอ้งหรอืพืน้ทีท่ีเ่ปิดสู่ทางหนีไฟโดยตรง  
  1.5.5 บนัไดหนีไฟต้องมรีาวจบั 2 ด้าน หากบนัไดหนีไฟกว้างเกนิ 1.80 

เมตร ตอ้งมรีาวจบักึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างราวจบัต้องไม่เกนิกว่า 0.90 เมตร ราวจบัตดิตัง้ไม่
ต ่ากว่า 0.75 เมตร และสูงไม่เกนิ 0.95 เมตร ราวจบัต้องมรีะยะห่างจากผนังดา้นที่เชื่อมตดิไม่
น้อยกว่า 50 มลิลเิมตร ดงัภาพที ่6.3 

  1.5.6 เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอและต่อเนื่ อง ขณะที่ใช้
เสน้ทางหนีไฟแสงสว่างไมน้่อยกว่า 10 ลกัซ ์(Lux)  
  1.5.7 ต้องจดัท าป้ายหรอืสญัลกัษณ์ เพื่อบอกต าแหน่งและทศิทางการหนี
ไฟใหเ้หน็ชดัเจน และทัว่ถงึตลอดเสน้ทางหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                            

 

 

 

                                                          

 

ภาพที ่6.3 ทางหนีไฟ และไฟฉุกเฉินทางเดนิช่องหนีไฟ 

ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag. 2559. 
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2. การออกแบบโครงสร้างและระบบในอาคาร  

    การออกแบบแผนผงัอาคารให้โครงสร้างที่มคีวามมัน่คงแขง็แรงสอดคล้องกบัชนิด
ของการผลติผลติภณัฑท์ีส่ามารถท าให้มคีวามปลอดภยั จดัวางเครื่องมอื เครื่องจกัรอุปกรณ์ใน
การปฏบิตัิงานได้อย่างเหมาะสม ง่ายในการไหลของงาน สะดวก รวดเรว็ไม่ท าให้เกิดความ
ยุ่งยากในการปฏิบตัิงานของพนักงาน โดยให้เกิดการประหยดัเวลา และลดต้นทุนในการ
กระบวนการผลติได ้

3. การออกแบบผงัโรงงาน  

  การออกแบบผงัโรงงานทีเ่หมาะสม ถูกต้องตามทีว่ศิวกรโรงงานไดม้กีารออกแบบจะ
ท าให้มกีารควบคุมโรงงานให้มกีารผลติที่ปลอดภยัในการกระบวนการท างาน การจดัวางผงั
โรงงานเราจ าเป็นต้องจดัให้เป็นไปตามรปูแบบหรอืรูปร่างลกัษณะอาคารทีจ่ะสรา้งขึน้มาใหม่ก็
ควรจะสร้างให้มีรูปร่างเป็นไปตามผังโรงงานที่ดี ฉะนัน้ รูปแบบการไหลของงานลักษณะ
โรงงานผลิตที่ดกีว่าส าหรบัรูปแบบการไหลของอาคารชัน้เดยีวย่อมมคีวามซบัซ้อนน้อยกว่า
อาคารหลายชัน้ โดยส่วนใหญ่การออกแบบผงัโรงงานจะต้องได้รบัการอนุญาตจากวิศวกร
โรงงานผู้ที่มคีวามเชีย่วชาญดา้นการออกแบบโรงงานทีก่ฎหมายก าหนด โรงงานอุตสาหกรรม
การผลติมกัจะมกีารออกแบบใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของลกัษณะของผลติภณัฑ์
หรอืการผลติสนิค้าและบรกิารนัน้ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน และสะดวกรวดเรว็ 
ประสทิธภิาพสงูสุด และทนัสมยั รวมทัง้ใหเ้กดิการประหยดั 

 การวางผงัโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโรงงาน ซึ่งการวางผงัโรงงานเป็น
การจดัวางต าแหน่งของเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ คนงาน วตัถุดบิ และสิง่อ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในกระบวนการผลติ รวมทัง้สิง่สนับสนุนอื่น ๆ ตามทีถู่กต้องเหมาะสมใหส้ามารถ
ด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัย อาชีวอนามยัในการท างาน ดังนัน้      
การออกแบบผงัโรงงานจงึต้องด าเนินการตัง้แต่ การวางระบบวศิวกรรมโรงงาน การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงงาน ไดแ้ก่ บ่อบ าบดัน ้าเสยี เส้นทางการจราจร เขา้ – ออกโรงงาน 
เพื่อความปลอดภยัในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง ล าเลยีงต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกรวดเรว็ และ
ประหยดัเวลา ตน้ทุนดว้ย ดงัภาพที ่6.4 
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ภาพที ่6.4 ตวัอยา่งการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag. 

4. การออกแบบระบบขนถ่ายล าเลียงวสัด ุ

    ในระบบการผลติต้องมกีารออกแบบระบบขนถ่ายล าเลยีงวสัดุ การจดัเตรยีมสถานที่
และต าแหน่งของวสัดุเพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ย หรอืเกบ็ รกัษา ซึง่การทีจ่ะท า
ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอาศัยศิลปะในการจดัหาเครื่องมอื อุปกรณ์การขนถ่ายวสัดุมาใช้ให้
เหมาะสมกบังาน ในระบบการผลติต้องมกีารเคลื่อนที่หรอืเคลื่อนย้ายระบบการขนถ่ายวสัดุ
ล าเลยีงไปยงัจดุ 

องคป์ระกอบส าคญัของการขนถ่ายวสัด ุ

ในระบบการขนถ่ายวัสดุ  หรือเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้าและบริการ ควรค านึงถึง
องคป์ระกอบทีส่ าคญั 4 ประการคอื  

1. การเคล่ือนท่ี เป็นการเคลื่อนย้ายวสัดุสนิค้าจากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่ง หรอืการ
เคลื่อนยา้ยวสัดุ สนิคา้จากจดุตน้ทาง (จุดทีเ่อาของขึน้) ไปยงัจุดปลายทาง (จุดทีเ่อาของลง) ซึง่
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การเคลื่อนยา้ยของวสัดุสนิคา้แต่ละประเภทย่อมมกีารเคลื่อนยา้ยทีแ่ตกต่างกนัไปท าอย่างไรจงึ
จะใหว้ธิกีารเคลื่อนยา้ยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกว่า 

2. เวลา นบัเป็นปัจจยัทีส่ าคญัตวัหนึ่งเป็นตวัทีบ่่งบอกถงึประสทิธภิาพของการเคลื่อนที่
หรอืเคลื่อนยา้ยว่างงานสงูหรอืต ่าแค่ไหน ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการผลติต่างกอ็าศยัเวลา
เป็นตวัก าหนดการท างานทัง้การป้อนวตัถุดิบและเอาชิ้นงานออกที่มคีวามสมัพนัธ์กันอย่าง
ต่อเนื่องนอกจากนัน้เวลายงัเป็นก าหนดการของการเคลื่อนที่โดยอาจควบคุมทีจุ่ดต้นทาง หรอื
ปลายทางกไ็ดแ้ลว้แต่กรณี 
 3. ปริมาณ ในการออกแบบระบบขนถ่ายวสัดุสนิค้าที่ต้องสมัพนัธ์กบัปรมิาณความ
ตอ้งการของจดุต่าง ๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัเวลาทีเ่หมาะสมของระบบ และประหยดัค่าใชจ้า่ย 

 4. เน้ือท่ี การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุสินค้าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
เคลื่อนยา้ยหรอืการขนถ่ายวสัดุ จ าเป็นต้องใชเ้นื้อทีส่ าหรบัตัง้กลไกของระบบการขนถ่ายวสัดุที่
มปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่6.5 องคป์ระกอบส าคญัของการขนถ่ายวสัดุ 
 ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559. 

 ลกัษณะของงานในการขนถ่ายวสัด ุ 
 ในการออกแบบระบบขนถ่ายล าเลยีงวสัดุ ประกอบดว้ยหน้าทีห่ลกั 2 ประการ คอื 

 1. ลกัษณะของงานเคลื่อนยา้ยวสัดุ หมายถงึ การเคลื่อนยา้ยวสัดุจากจุดหนึ่งไปยงัอกี
จดุหนึ่งในต าแหน่งทีท่ างานเอง หรอืระหว่างต าแหน่งทีท่ างาน ระหว่างเครื่องจกัร ระหว่างแผนก 
ระหว่างโรงงาน หรอืระหว่างอาคาร ตลอดจนการขนวสัดุขึน้และลง 

 2. ลักษณะงานจัดเก็บพัสดุ หมายถึง การเก็บวัตถุดิบที่ส่งเข้ามาก่อนป้อนเข้า
กระบวนการผลิต การเก็บพกัวสัดุในขัน้ตอนงานผลติ ตลอดจนการเก็บผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป
ก่อนทีจ่ะส่งออกไปยงัผูใ้ชห้รอืเขา้สู่กระบวนการผลติ 

การเคลื่อนท่ี 

การขนถ่ายวสัด ุเน้ือท่ี เวลา 

ปริมาณ 
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 5. การวางแผนกิจกรรมการขาย  
     การวางแผนกิจกรรมการขายเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของฝ่ายการจัดการที่ต้องมี
จดัเตรยีมสิง่ที่จะด าเนินการน าสนิค้าไปสู่ผู้บรโิภคหรอืตลาด การวางแผนกิจกรรมการขายจงึ
หมายถึง กระบวนการคดิวเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ ด้านการตลาดและการขายแล้ว
ตดัสนิใจไว้ล่วงหน้าโดยอาศยัขอ้มูลในอดตีการพยากรณ์อนาคต เพื่อก าหนดแผนงาน  วธิกีาร
ท างานไวล้่วงหน้าใหม้โีอกาสและส าเรจ็ผลดว้ยดอียา่งมปีระสทิธภิาพ  
 การวางแผนกิจกรรมการขายจงึมลีกัษณะหรือรูปแบบที่หลากหลายเมื่อก่อน จะใช้
บุคคลในการน าสนิค้าไปสู่ผู้บรโิภค หมายถึง บุคคล สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสอืพมิพ์ สื่อสิง่พมิพ ์
วทิยุ โทรทศัน์ เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบนัที่มคีวามทนัสมยัด้านเทคโนโลยทีี่มกีารน าระบบ
อนิเตอรเ์น็ตเขา้มามสี่วนช่วยในการจดัด าเนินการเกี่ยวกบักจิกรรมการขายโดยอาศยัช่องทางที่
สามารถน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ทางไปรษณีย์ ทางตู้อัตโนมัต ิ     
และทางอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้  

 หลกัเกณฑใ์นการวางผงัโรงงาน 

1. ความคล่องตวั คอืในการเคลื่อนยา้ยวสัดุ เครื่องมอื และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมี
ความคล่องตวั สามารถเปลีย่นแปลงไดง้า่ย 

           2. การประสานงาน คอืแต่ละแผนกงานจะต้องมกีารประสานทีด่แีละสอดคลอ้งกนัเพื่อ
ท าการผลติ สามารถด าเนินการผลติใหส้มัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 

           3. การใช้ประโยชน์ของเน้ือท่ี คอืทุกส่วนของพืน้ทีโ่รงงาน จะต้องใชใ้หเ้กดิประโยชน์
มากทีสุ่ด 

           4. เข้าถึงง่ายท่ีสุด หรือหยิบใช้ได้ง่ายสะดวก คอือุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรต่าง ๆ 
จะตอ้งมทีางผ่านเขา้ถงึไดง้า่ย สะดวก และไมค่วรมสีิง่กดีขวางทางเดนิ 

           5. มองเหน็ได้ชดัเจน คอืบรเิวณของโรงงานมแีสงสว่างที่สามารถมองเหน็ได้ชดัเจน 
เครือ่งจกัรควรมกีารจดัไวใ้หเ้ป็นสดัส่วนและเป็นระเบยีบเพื่อช่วยลดอุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ 
           6. การเคล่ือนย้ายน้อย คอืควรจะหลกีเลี่ยงการเคลื่อนย้ายวตัถุดบิและผลติภณัฑ์
ระหว่างการผลติโดยไมจ่ าเป็นและควรเลอืกใชอุ้ปกรณ์ในการขนถ่ายใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 
เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการท างาน 

           7. เคล่ือนย้ายวสัดุทางเดียว คอืเส้นทางในกระบวนการผลติควรที่จะเป็นเส้นทาง
เดยีวกนัไม่ควรที่จะสวนทางกนั เพราะอาจท าให้เกดิความสบัสนเกดิความล่าช้าในการท างาน
หรอือาจจะเกดิอุบตัเิหตุเกดิขึน้ไดเ้ช่นกนั 

           8. ระยะทางสัน้ท่ีสุด คอืในการเคลื่อนยา้ยวตัถุดบิและผลติภณัฑจ์ะต้องมรีะยะทางที่
ส ัน้ที่สุดเพื่อท าให้การด าเนินการผลติ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ซึ่งจะช่วยประหยดั      
และลดตน้ทุนการผลติ 
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           9. ความปลอดภยั คอืในการท างานจะต้องค านึงความปลอดภยั โดยเป็นเรื่องทีส่ าคญั
มากอนัดบัแรกในการท างาน อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรต่าง ๆ ทีใ่ช้ในโรงงาน จะต้องมป้ีาย
แสดงเตอืนภยัต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนและควรปลูกฝังจติส านึกใหก้บัพนักงาน
หรอืบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ถงัดบัเพลงิ ประตูฉุกเฉิน สญัญาณเตอืนภยั แสงสว่างเพยีงพอ 
และ อื่น ๆ เป็นตน้ 

           10. สภาพแวดล้อมดี คอืสรา้งสภาพแวดล้อมในการท างานที่ด ีคนงานมคีวามพงึ -

พอใจในการท างาน การออกแบบผงัของโรงงานควรที่จะมอีากาศถ่ายได้สะดวก การถ่ายเท
ความร้อน การควบคุมเสยีง การสัน่สะเทอืน ห้องพักผ่อน ห้องพยาบาล และสิง่อ านวยความ
สะดวกอื่น ๆ ซึง่สิง่เหล่านี้ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานของคนงานมสีภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึน้ 

การวางผงัโรงงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั 

การวางแผนนับว่ามคีวามส าคญัในการด าเนินการประกอบการด้านต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงได ้การวางผงัโรงงานจงึเป็นจดัวางเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ วสัดุ หรอืวตัถุดบิต่าง ๆ 
สิง่อ านวยความสะดวกอนัเป็นทรพัยากรทางการบรหิารจดัการหน่วยงานทีม่กีารออกแบบวธิกีาร
ในการท างานไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรบัการปฏบิตังิานที่จะเกดิขึน้จรงิจะได้ปฏบิตังิานไดท้นัเวลา
ลดความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้เกี่ยวกบัอุบตัเิหตุในการปฏบิตังิานและเกดิประสทิธภิาพสูงสุดซึ่ง
การวางผงัโรงงานเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการปฏบิตัิงานในกระบวนการผลติต้องมแีนว
ด าเนินการ ดงันี้ 

1. การออกแบบโรงงานต้องมกีารจดัวางเครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอื วสัดุ รวมทัง้
วตัถุดบิ และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใชใ้นการผลติให้อยู่ในต าแหน่งที่จะท าให้เกดิการ
ท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์นัอย่างดซีึง่หมายถงึกระบวนการไหลของงานในการผลติใหเ้กดิความ
ปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ท าใหผ้ลติภณัฑใ์นการผลติไม่มคีวามเสยีหาย และเกดิอุบตัเิหตุ
ของผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะก่อใหเ้กดิตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

2. การออกแบบโรงงานวศิวกรโรงงานผูอ้อกแบบต้องทราบถงึขัน้ตอนการผลติ เพื่อจดั
ใหส้ถานทีป่ฏบิตังิาน และการจดัวางเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์คนงาน ใหม้คีวามเหมาะสม
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเพื่อเป้าหมายขององค์กรในการด าเนินการ
ทางธุรกจิใหเ้กดิก าไรสูงสุดได ้ ในขณะเดยีวกนักจ็ าเป็นต้องมกีารเพิม่ผลผลติใหส้อดคลอ้งกบั
ความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญั 

3. การออกแบบโรงงาน จะเป็นการออกแบบต าแหน่งทีต่ ัง้ของสิง่อ านวยความสะดวกทัง้ 

ภายในและภายนอกโรงงาน และส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อส่งผลต่อการลดอุบตัเิหตุทีจ่ะเกดิขึน้ในการ
ผลิต โดยเฉพาะการติดตัง้เครื่องจักรที่มีการเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงได้หากมีความ
จ าเป็นตอ้งปรบัปรงุ 
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 4. การออกแบบโรงงานส่งผลต่อการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเกดิ
ความปลอดภยัต่อผู้ปฏบิตังิาน ป้องกนัความเสยีหายที่จะเกดิกบัเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์
ต่าง ๆ และระบบสุขาภบิาลทีถู่กตอ้งตามกฎหมายโรงงาน 

จากเหตุผลของการวางผงัโรงงานที่เหมาะสมเพื่อให้เกดิความปลอดภยัในการท างาน
ของผู้ปฏบิตังิาน และความเสยีหายในการผลติผลติภณัฑต่์าง ๆ จงึน าภาพมาแสดงให้เหน็ถงึ
การวางผงัโรงงานทีม่หีลกัเกณฑท์ีท่ าใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน ดงัภาพที ่6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.6 หลกัการจดัวางผงัโรงงานเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน 

ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559. 

ดงันัน้ การการวางผงัโรงงานเพื่อความปลอดภยัในโรงงานนัน้ นอกเหนือจากเหตุผล
ดงักล่าวขา้งต้นแล้ว การตดิตัง้ไฟฉุกเฉินย่อมมคีวามส าคญัและจ าเป็นมากที่สุดในการวางผงั
ติดตัง้อุปกรณ์ในด้านความปลอดภยัในการท างาน หากเมื่อมไีฟฟ้าดบัหรอืเกิดเหตุฉุกเฉิน
เกดิขึน้ในโรงงานไฟฉุกเฉินจะเป็นอุปกรณ์ทีช่่วยใหเ้กดิความปลอดภยัไดด้ ี
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ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

ระบบไฟฉุกเฉินถอืเป็นการรกัษาความปลอดภยัอกีระบบ หนึ่งทีม่คีวามส าคญัอย่างมาก 
ในทุกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรอืแมก้ระทัง่บา้นที่อยู่อาศยั ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 

(Emergency Light System) จะใชส้ าหรบัส ารองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้า ดบักะทนัหนั อุปกรณ์ไฟฟ้า
ไฟฟ้าฉุกเฉินกจ็ะท างานทนัท ี

หลกัการท างานของไฟฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ทีเ่กบ็พลงังานไวใ้นแบตเตอรี ่ซึง่ 

แบตเตอรีจ่ะม ี2 แบบ คอื แบบชนิดเตมิน ้ากลัน่ และ ชนิดแหง้ ไม่ต้องเตมิน ้ากลัน่ และเมื่อ  
ไฟฟ้าดบัจะใชไ้ฟฟ้าจากแบตเตอรีไ่ป On หน้า Contact ของ Relay และจะท าใหห้ลอดไฟสว่าง
เมื่อ กระแสไฟฟ้าจ่ายใหไ้ฟฉุกเฉินกจ็ะมวีงจรลดแรงดนัไฟฟ้าและแปลง กระแสไฟฟ้าใหเ้ป็น
กระแส DC เพื่อประจุใหแ้บตเตอรีแ่ละม ีวงจร off หน้า Contact relay เพื่อไม่ใหห้ลอดไฟสว่าง 
โดยการ ท างานของไฟฉุกเฉินต้องสามารถท างานไดเ้มื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า ปกตลิม้เหลว หรอื 
เมื่อเครื่องป้องกนักระแสเกนิเปิดวงจร และ แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินต้องท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง
และท างานได ้อกีโดยอตัโนมตั ิโดยการเปลีย่นจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกตมิาเป็น แหล่งจ่ายไฟฟ้า
ฉุกเฉิน ตอ้งท าสมบรูณ์ภายใน 5 วนิาท ี 

ส่ิงท่ีต้องพิจารณาในการเลือกซ้ือไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)  

1. หลงัจากไฟดบัไฟแสงสว่างฉุกเฉินควรตดิขึน้มาภายใน เวลาไมเ่กนิ 3 วนิาท ี 

2. ต้องมรีะบบการอดัประจุแบบชา้เพื่อป้องกนัความรอ้นท่ีเกดิจากการอดัประจุแบบเรว็ 
ซึง่จะใชก้ระแสสงู ความรอ้นจะ ท าใหอ้ายแุบตเตอรีต่ ่าลง  

3. มรีะบบป้องกนัการลดัวงจรทัง้ดา้นไฟ AC และไฟ DC 

4. ควรมรีะบบแสดงผลหน้าเครือ่งเพื่อดสูถานะ การท างานของเครือ่งและแบตเตอรี ่
5. ตอ้งมสีวทิซค์วบคุมการเปิด ปิดหลอดไฟ 

ข้อควรระวงัในการใช้งานไฟฉุกเฉิน  

1. ไม่ควรติดตัง้โคมไฟฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่แบบเติมน ้ากลัน่ ไว้บรเิวณที่มอีากาศ
ถ่ายเทไม่ด ีเพราะจะท า ให้ไอตะกัว่ระเหย กระจายในอากาศ เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิ
หายใจ  

2. การตดิตัง้โคมไฟฉุกเฉิน ต้องมัน่คงแขง็แรง เพราะ แบตเตอรีจ่ะมนี ้าหนักมากอาจ   
จะรว่งหล่นเป็นอนัตรายได ้

3. ควรเสียบปลัก๊ไฟฟ้าเพื่อประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่เต็ม  อยู่เสมอ พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลาหากกระแสไฟฟ้าในเวลาปกตดิบัลง 
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การติดตัง้โคมไฟให้แสงสว่างฉุกเฉิน  

1. ต าแหน่งทีต่ดิตัง้ควรอยูห่่างจากพืน้ไมน้่อยกว่า 2 เมตร  

2. ควรตดิตัง้ในพื้นที่ที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของแต่ละ อาคารสถานที่ อาทเิช่น 
บรเิวณทางออก บรเิวณเสน้ทางหนีไฟ ทางแยกทางเลีย้ว พืน้ทีเ่ปลีย่นระดบั หรอืพืน้ที่ทีเ่ป็นจุด
ใหญ่ เช่น จดุรวมพล เป็นตน้  

3. วธิกีารตดิตัง้คอื ตดิตัง้โคมไฟฉุกเฉินโดยวางบนพืน้ทีร่บั หรอืแขวนตดิกบัผนงั  

4. เสยีบปลัก๊โคมไฟฉุกเฉินเขา้กบัปลัก๊ไฟทีจ่ดัเตรยีมไว้ โดยมขีอ้สงัเกตคอื  

 4.1 LED “AC” สแีดงจะตดิสว่างแสดงว่าไฟเขา้เครือ่งแลว้  

 4.2 LED “ CHARGE” สเีหลอืงจะตดิสว่างแสดงสภาวะการ ชารจ์แบตเตอรี ่ 
 4.3 LED “BATT. FULL” สเีขยีวตดิสว่างแสดงว่าแบตเตอรีเ่ตม็  

5. ทดสอบวงจรและแบตเตอรีโ่ดยการกดปุ่ ม TEST คา้งไว ้ หลอดไฟจะตดิ และปล่อย
มอืออกจากปุ่ ม หลอดไฟจะดบั 

6. ทดสอบโดยการถอดปลัก๊ไฟออก ไฟจะตดิสว่าง และ กดปุ่ ม OFF ไฟจะดบั และ   
กดปุ่ ม ON ไฟจะตดิ (หากเป็นไปตาม ลกัษณะน้ีแสดงว่าทุกอยา่งปกต)ิ  

7. จากนัน้เสยีบปลัก๊ตามเดมิเพื่อใหโ้คมไฟพรอ้มกบัการ ใชง้าน  

8. โดยขอ้ควรระมดัระวงัคอื ไมค่วรตดิตัง้โคมไฟฉุกเฉิน กบัผนังทีม่คีวามรอ้นสูง เพราะ
จะท าใหอ้ายุของแบตเตอรีเ่สื่อมเรว็ รวมทัง้ไม่ควรตดิตัง้ในหอ้งที่มคีวามชืน้สูง เพราะจะท าให้
เกดิเป็นสนิม และอาจเกดิการลดัวงจรได ้ 

การเลอืกไฟฉุกเฉิน ควรเลอืกสนิค้าที่มคีวามน่าเชื่อถอืได้ ในด้านของคุณภาพและ
มาตรฐาน คอืผ่านการออกแบบและคดัเลอืก อุปกรณ์ทีม่คีุณภาพเขา้มาท าเป็นส่วนประกอบของ
ระบบไฟฉุกเฉิน หรอืผ่านการรบัรองตามขอ้ก าหนดของระบบบรหิารคุณภาพ ISO รวมถงึผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐาน ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า
ระบบไฟฉุกเฉินทีจ่ะน ามาใชจ้ะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะเมื่อ เวลาทีเ่กดิ
เหตุการณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติดบัขึ้นมาจรงิๆ  หรอืเกิดกระแสไฟฟ้าขดัข้อง เป็นต้น     
ดงัภาพที ่6.7 
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ภาพที ่6.7 การตดิตัง้ไฟฉุกเฉินในสถานประกอบการ 

ทีม่า: ระบบไฟฉุกเฉินโรงงาน , https://www.google.co.th/search., 2559. 

ปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาในการวางผงัโรงงาน 

1. ความต้องการส าหรบัผลิตภณัฑ์ ซึ่งต้องการเครื่องจกัรในการผลิตส าหรบั
วตัถุประสงคก์็แตกต่างไปในการผลติแต่ละชนิด ซึ่งการวางแผนทีค่วรจะให้มคีวามยดืหยุ่นเพื่อ
การเปลีย่นแปลงในเรื่องการใช้เครื่องจกัรต่าง ๆ ควรมกีารวางแผนไว้ส าหรบัการใช้เครื่องจกัร 
โดยทัว่ ๆ ไปเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกอ็าจจะเปลีย่นไดโ้ดยงา่ย 

           2. การเส่ียงภยัของความล้าสมยัของเครื่องจกัร โดยในปัจจุบนัมคีวามล้าสมยัเรว็ 
เพราะโรงงานผลติได้พยายามปรบัปรุงและผลติรูปแบบใหม่ ๆ มนัจงึเป็นเรื่องเสี่ยงภยั และไม่
ฉลาดเลยในการจะลงทุนซือ้เครือ่งจกัรทีใ่กลจ้ะลา้สมยัมาตดิตัง้ใชใ้นโรงงาน 

           3. คณุภาพของผลผลิต เป็นสิง่หนึ่งทีต่้องค านึงในเรื่องการวางแผนผงัโรงงาน เพราะ
วตัถุประสงคข์องการผลติ คอืต้องการใหส้นิคา้มคีุณภาพสูงดงันัน้ในบางครัง้คุณภาพของสนิค้า
อาจจะลดลง เพราะแบบการติดตัง้เครื่องจกัรไม่ถูกต้องจงึท าให้คุณภาพของสนิค้าอาจลดลง 
ด้วยสาเหตุจากการใช้เครื่องจกัรล้าสมยัจึงท าให้สินค้านัน้ล้าสมยัไปด้วย ดังนัน้จึงควรใช้
เครื่องจักรใหม่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ใหม่ตามไปด้วย  ซึ่งเป็นการลดต้นทุน
ค่าใชจ้า่ยในการผลติไปในตวั 

           4. ค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรกัษา เครื่องจกัรมกัจะเสยีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษาน้อย
และถ้าหากติดตัง้เครื่องจักร เพื่อที่จะใช้ผลิตต่อเนื่ องกันได้ ก็นับว่าจะลดต้นทุนในการ
บ ารงุรกัษาใหน้้อยลงได ้

การเตรียมข้อมลูพื้นฐานในการวางผงัโรงงาน  
ผูบ้รหิารอุตสาหกรรมควรจะเตรยีมขอ้มลูพืน้ฐานในการวางผงัโรงงานเอาไวด้งันี้ (ฉลวย 

ธรีะเผ่าพงษ์ และอุทยัวรรณ สุวคนัธกุล, 2553 หน้า 63 – 64)  

1. วางผงัโรงงานขัน้ตน้ก่อนทีจ่ะมกีารวางผงัอย่างละเอยีดอกีครัง้หนึ่ง  
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2. เตรยีมที่ดทีี่สุดไว้ก่อนขัน้แรก แล้วจงึน าผงันี้ไปเป็นหลกัในการวางผงัให้ตรงกบั 

จดุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 

3. พจิารณาเลอืกวธิกีารผลติ และเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ   

4. เลอืกแบบผงัโรงงาน  

5. เลอืกระบบการขนยา้ยวสัดุ  
6. วางผงัโรงงานใหเ้ขา้กบัตวัอาคารโรงงาน  

7. วางผงัโดยใชร้ปูวาด หรอืแบบจ าลองเป็นเครือ่งช่วย  

8. ตดิต่อขอทราบความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากบุคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

9. วางผงัโรงงานไวห้ลาย ๆ แบบจงึเลอืกแบบทีด่ทีีสุ่ดไวเ้พยีงแบบเดยีว  

10. ขออนุญาตเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วของใหเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

ขัน้ตอนการวางผงัโรงงาน 

 ในการวางผงัโรงงาน เป็นขัน้ตอนที่ผู้บรหิารโรงงานจะวางผงัโรงงาน จากการสร้าง
โรงงานใหม ่หรอืวางผงัโรงงานอาคารทีส่รา้งไวแ้ลว้ หรอืเป็นการขยายโรงงาน ผูบ้รหิารโรงงาน 

กจ็ะตอ้งด าเนินการ  3 ขัน้ตอน ดงันี้  
  1. วางผงัโรงงานขัน้ตน้  

2. วางผงัโรงงานอยา่งละเอยีด  

3. ตดิตัง้เครือ่งจกัรตามผงัทีว่างไวแ้ลว้  

1. การวางผงัโรงงานขัน้ต้น ในการวางผงัโรงงานขัน้ต้นจะต้องพจิารณาถงึการขนยา้ย
วสัดุและพื้นที่บรเิวณทัง้ ภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม ส าหรบับรเิวณภายนอก
จะต้องก าหนดบรเิวณที่ตัง้ของ โรงงาน สนามหญ้า ถนน ที่จอดรถ สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 
โกดงัเกบ็ของหน่วยบรกิารอื่น ๆ และหน่วยขนส่งตลอดจนสิง่อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ส่วน
ส าหรบัพืน้ทีบ่รเิวณภายในโรงงานก ็ จะต้องรูว้่าจะแบ่งส่วนงานอย่างไร ตดิตัง้เครื่องมอืบรเิวณ
ใด ส่วนไหนของตวัอาคารโรงงานจะ ท าอะไร การไหลเวยีนของชิน้งานเป็นอย่างไร ซึ่งการผงั
โรงงานในขัน้ตน้น้ีจะมขีอ้ทีต่อ้ง พจิารณาอยู ่2 ประการ คอื  

 1.1 การขนยา้ยวสัดุ (material handling) ในการวางผงัโรงงาน จะต้องพยายาม
หาวธิทีีจ่ะท าใหก้ารขนยา้ยวสัดุ (material handling) เป็นไปอย่างสะดวกทีสุ่ด และการขนยา้ย
วสัดุทีด่จีะต้องใหเ้ป็นเสน้ตรงสายการผลติ ไม่ยอ้นเสน้ทางเดมิ ปัจจุบนัมกีารประดษิฐเ์ครื่องมอื
ใหม่ ๆ ส าหรบัใช้ในการขนยา้ยวสัดุ ในการวางผงัการขนยา้ยวสัดุ ผู้รบัผดิชอบจะต้องรูว้่าทาง
โรงงาน จะเลอืกเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการขนยา้ย วสัดุแบบใด และในอนาคตจะน าเครื่องมอืแบบใด
เขา้มาใชใ้นการขนยา้ยวสัดุ การวางผงัเสน้ทาง การขนยา้ยวสัดุ จะต้องวางผงัใหส้อดคลอ้งกบั
เครือ่งมอื เครื่องจกัร ในการขนยา้ยวสัดุทีจ่ะมาใช้ ดว้ย เช่น ลกัษณะเครื่องขนยา้ย ขนาดความ
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กวา้ง ความสูง ทศิทาง การเคลื่อนที ่ซึง่ลกัษณะ เครื่องมอื เครื่องจกัรที่น ามาใชใ้นการขนยา้ย
นัน้มดีว้ยกนัหลายอยา่ง คอื 

  1.1.1 ขนยา้ยวสัดุเป็นหน่วย (a unit load system) เป็นการขนยา้ย
วสัดุเป็นหน่วย หรอืเป็นชุดส าหรบังานทีเ่สน้ทางขนยา้ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ หรอืเสน้ทางขน
ยา้ยวสัดุมขีนาด กวา้งใหญ่พอ เครื่องมอืทีน่ิยมใชข้นยา้ยวสัดุแบบเป็นหน่วย คอื รถยก ( forklift 

truck) การขนยา้ยวสัดุโดยใช้รถยก (forklift truck) จะเป็นการขนยา้ยที่ไม่ไกลเกนิไป เช่น    
อาจขนย้ายวสัดุจากโรงเก็บไปยงัแผนกต่าง ๆ ภายในโรงงาน แต่ถ้าเป็นการขนย้ายระยะ
ทางไกล ๆ ส่วนมากจะ ใชร้ถบรรทุก รถไฟ รถพ่วง ถ้าหากเป็นการขนยา้ยไปต่างประเทศกจ็ะ
ใชเ้รอืขนส่งสนิคา้ผ่านทางท่าเรอืคลองเตย หรอืไมก่ใ็ชเ้ครือ่งบนิล าเลยีง  

   1.1.2 การขนยา้ยโดยใชส้ายพานล าเลยีง (conveyor systems) การขน
ยา้ยวสัดุ โดยใชส้ายพานล าเลยีง เป็นการขนยา้ยชนิดหนึ่งทีน่ิยมกนัมาก กเ็นื่องจากการขนยา้ย
แบบน้ี เป็นการขนยา้ยไดม้ากและขนยา้ยวดัสุเกอืบตลอดเวลา โดยการขนยา้ยแบบใชส้ายพาน
ล าเลยีงนี้จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงเสน้ทางล าเลยีง เช่น การล าเลยีงกระป๋องอาหารทีบ่รรจุส าเรจ็ 

เรียบร้อย การล าเลียงดินหรือถ่านหินลิกไนต์ในเหมืองแร่แม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(EGAT--Electricity Generation Authority of Thailand)   

   1.1.3 การขนยา้ยวสัดุแบบแขวน (overhead handling equipment)   
เป็นการขนยา้ยวสัดุวธิหีนึ่งทีใ่ชว้ธิกีารขนยา้ยวสัดุแบบธรรมดา ท าได้ไม่สะดวกเนื่องจากพืน้ที่
โรงงานไม ่เพยีงพอ หรอืวสัดุทีข่นยา้ยมขีนาดใหญ่จะเป็นการล าบากมากหรอืท าไม่ไดห้ากจะใช้
วธิกีารขนยา้ยธรรมดา จงึจะต้องใช ้วธิขีนยา้ยวสัดุแบบแขวน (overhead handling equipment) 

เช่น การล าเลยีงโครงขา้งตวัถงัรถบสัโดยสาร ของโรงงานประกอบรถบสั บรษิทัทีผ่ลติแห่งหนึ่ง 
ขึน้ประกอบการล าเลยีงตู้บรรจุหบีห่อ (containers) จากเรอืบรรทุกขึ้นฝัง่ เป็นต้น ตวัอย่าง 

เครือ่งมอืขนยา้ยแบบน้ี ไดแ้ก่ ปนจัน่แขวนแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 

  1.2 การเลอืกใช้เครื่องมอืขนยา้ยวสัดุ ในอุตสาหกรรมการผลติ ค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมมผีลต่อค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการผลติ ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวสัดุเป็นค่าใช้จ่ายที่
ส าคญัมากอยา่งหนึ่ง ดงันัน้ เราจะเลอืกเครือ่งมอืขน ยา้ยวสัดุแบบใด  
 จะตอ้งพจิารณาและยดึหลกัปฏบิตั ิดงันี้ (วชิยั แหวนเพชร, 2547, หน้า 107) คอื  

   1.2.1 เครื่องมอืดงักล่าวจะต้องท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนยา้ยวสัดุต ่าสุด 
(save cost transport)  

   1.2.2 เวลาในการขนยา้ยวสัดุลดลง (save time)  

   1.2.3 ท าใหก้ารขนส่งเป็นไปดว้ยความรวดเรว็ (rapid transport)  

   1.2.4 บรเิวณโรงงานใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ ไดม้ากขึน้  

   1.2.5 ท าการขนยา้ยไดง้า่ยและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (easy transport)  
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   1.2.6 ลดความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการขนยา้ย (reduce defect of 

transportation)  

   1.2.7 การขนย้ายมคีวามปลอดภยัต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการขนย้ายสูง 
(safety) เครื่องมอืขนยา้ยวสัดุนอกจากจะค านึงถงึหลกัการต่าง ๆ ดงักล่าวแล้ว เรายงัจะต้อง 

ค านึงถงึลกัษณะของเครื่องมอืทีอ่อกแบบมาดว้ย ซึง่ (สมศกัดิ ์ ศรศีกัดิ,์ 2547, หน้า 143) ได้
เสนอเอาไว ้ดงันี้  
    1.2.7.1 ชานชาลารบัส่งของในโรงงานกวา้งขวางและสูงต ่าแค่ไหน  

    1.2.7.2 ความสงูของประตูโรงงาน เป็นอยา่งไร  

    1.2.7.3 ความสงูของเพดานโรงงาน  

    1.2.7.4 ความแขง็แรงของตวัอาคารโรงงาน  

   1.2.7.5 การใชก้ระแสไฟฟ้า  

   6. ลกัษณะผงัภายในโรงงาน  

 2. การก าหนดพื้นท่ีภายในโรงงาน (area setting)   

  2.1 การก าหนดพืน้ที่ใหห้น่วยการผลติแต่ละหน่วย จะต้องพจิารณาถงึพืน้ที่ส าหรบั 

การติดตัง้เครื่องจกัร จ านวนเครื่องจกัร ทางเดนิ หน่วยซ่อมบ ารุง หน่วยบรกิารที่เก็บวตัถุดบิ 

สนิคา้ระหว่างผลติเสรจ็แลว้ รวมทัง้พืน้ทีส่ าหรบัการตดิตัง้สิง่อ านวยความสะดวกดว้ย  

 2.2 การก าหนดพืน้ที่เป็นทางเดนิ ทางเดนิภายในโรงงาน (plant foot bath) ม ี

ความส าคญัมาก เนื่องจากพนักงานใช้ทางเดนิเป็นเส้นทางการขนส่งวสัดุ การจดัทางเดนิมผีล 

ต่อประสทิธภิาพของโรงงาน ทัง้นี้เพราะการจดัพื้นทางเดนิจะมผีลต่อเวลาในการขนย้ายวสัดุ  
ชัว่โมงใช้งานของเครื่องขนย้ายวสัดุ วยัของคนงาน ความปลอดภยัภายในโรงงานและการ  

เคลื่อนทีข่องวสัดุการก าหนดพืน้ที่ไว้ส าหรบัเป็นทางเดนิจะท าใหเ้รามพีืน้ที่ทีส่ามารถใช้ในการ 

ผลิตน้อยลง แต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องท าถ้าหากลดพื้นที่ที่ใช้เป็นทางเดินภายในลงจะท าให้เกิด 

ปัญหาในการขนยา้ยวสัดุ เพราะวสัดุบางอย่างเมื่อบรรจุกล่องแลว้ อาจจะท าใหไ้ม่สะดวกในการ 

ขนย้าย และจะเสยีเสลามากในการเคลื่อนย้ายเส้นทางเดนิแคบ ๆ แต่ถ้าใช้พื้นที่เ ป็นทางเดนิ 

มากเกนิไปก็จะเสยีพืน้ที่ที่ใช้ท างาน และเมื่อมทีางเดนิกวา้งบางทอีาจจะปรบัเป็นทีเ่ก็บของได้ 
ดว้ย ทางเดนิหลกั คอื ทางเดนิระหว่างแผนกต่าง ๆ และทางเดนิเขา้และออกจากโรงงานทุก 

โรงงานควรจะจดัพื้นที่ไว้เป็นทางเดินหลัก เพื่อสะดวกในการ ด าเนินงานภายในองค์การ       
โดยค านึงถงึความคล่องในการเดนิ เขา้-ออก ของพนักงาน สะดวกในการเคลื่อนยา้ยวสัดุจาก
แผนก หนึ่งไปยงัแผนกหนึ่ง และง่ายต่อการตดิตามประเมนิผลตรวจการท างานของฝายบรหิาร
ทางเดนิหลกัในโรงงาน (สมศกัดิ ์ ศรสีตัย ์,2554, หน้า 121 และ วชิยั แหวนเพชร, 2547, หน้า 
187) ไดเ้สนอแนะเอาไวว้่า ควรใหอ้ยู่ตรงกลาง โรงงานระหว่างแผนก และการจดัทางเดนิหลกั
นัน้ ควรจะ จดัให้มกีารหกัมุมน้อยทีสุ่ดทางเดนิในแผนกจะแคบกว่าทางเดนิหลกั ทางเดนินี้จะ
อยู่ดา้นขา้ง ของเครื่องจกัร หรอืขา้งบรเิวณท างาน ทางเดนิในแผนกก็จะต่อเชื่อมกบัทางเดนิ
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หลกั ขอ้มูลทีจ่ าเป็นในการพจิารณาก าหนดบรเิวณทางเดนิ และความกวา้งของทางเดนิมดีงันี้ 
คอื  

  1. ระบบการขนยา้ยวสัดุเป็นอย่างไร  

  2. เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการขนยา้ยวสัดุและรศัมกีารท างานเป็นอยา่งไร  

  3. ชนิดของวสัดุทีจ่ะใชข้นยา้ย  

  4. จ านวนวสัดุทีจ่ะใชข้นยา้ยในแต่ละครัง้  

  5. การขนยา้ยจะขนยา้ยแบบใด จะเป็นแบบทางเดยีวหรอืแบบสวนทางกนั  

  6. จ านวนเทีย่วของการขนยา้ย มากน้อยอยา่งไรในแต่ละวนั  

  7. ลกัษณะการเคลื่อนทีข่องวสัดุ แนวตัง้ แนวนอน เป็นตน้  

 3. การวางผงัโรงงานอย่างละเอียด  

             หลงัจากการวางผงัโรงงานขัน้ต้นแลว้ ต่อไปกจ็ะเป็นการวางผงัโรงงานอย่างละเอยีด
ใน การวางผงัโรงงานอยา่งละเอยีด ผูว้างแผนจะตอ้งก าหนดบรเิวณส าหรบัตดิตัง้เครื่องจกัร โต๊ะ 

ท างาน ชัน้วางเครื่อง ทีเ่ก็บอุปกรณ์ช่วยในการผลติ ตลอดทัง้จะต้องก าหนดบรเิวณทีจ่ะใช้เป็น  

ทางเดนิภายในโรงงานด้วย หลกัการวางผงัโรงงานอย่างละเอียด การวางผงัโรงงานอย่าง
ละเอยีด มหีลกัการ เช่นเดยีวกบัการวางผงัโรงงานขัน้ต้น เว้นแต่ในการวางผงัโรงงานอย่าง
ละเอยีด เรามุ่งถงึการ วางผงัในบรเิวณย่อย ๆ หรอืในแผนกแต่ละแผนกนัน้เท่านัน้ การวางผงั
โรงงานขัน้ต้น ผู้วางผงั จะวางผงัก่อนล าดบัแรก เพื่อก าหนดกรอบขอบเขตภายในโรงงาน 
ทัง้หมดอยา่งครา่ว ๆ ก่อน ต่อไปกจ็ะก าหนดลงไปในรายละเอยีดว่าในแต่ละแผนกนัน้ จะตดิตัง้
เครือ่งจกัรตรงไหน ทางเดนิ ภายในแผนกจะผ่านตรงไหน กวา้งใหญ่แค่ไหน ซึง่ทัง้หมดทีก่ล่าว
มานี้เป็นการวางผงัในแผนก หรอืวางผงัอยา่งละเอยีด  

 การวางผงัโรงงานอย่างละเอยีดนัน้มเีทคนิคการวางผงัอย่างละเอยีดโดย เทคนิคในการ
วางผงัโรงงานอยา่งละเอยีด ทีน่ิยมใชก้นั 3 วธิกีาร ดงันี้คอื  

  1) วิธีการวาดรปู และแบบแปลนโรงงาน (drawing) รปูวาดหรอืเขยีนแบบ
แปลนโรงงาน เหมาะที่จะน ามาใช้กบัวางผงัโรงงานแบบจดัตามกระบวนการผลติ (process 

layout) ซึง่ในการ ผลติแบบนี้มกัจะต้องใชเ้ครื่องจกัรเครื่องมอืจ าเป็นจ านวนมาก และบรเิวณที่
ผลติจะต้องมพีืน้ที่ กว้างขวางเพยีงพอ การวางผงัโรงงานโดยใชว้ธิกีารวาดรปู หรอืเขยีนแบบ
แปลนโรงงานใช้ได้ดี กบัการก าหนดพื้นที่ ส าหรบัวธิกีารวาผงัโรงงานโดยใช้วธิวีาดรูป หรอื
เขยีนแบบแปลนนัน้ เริม่แรกผูว้างผงั จะต้องเตรยีมผงั ซึง่วาดตามาตราส่วน และก าหนดว่าจะ
วางเครื่องจกัรใดในบรเิวณใดจนครบทุก เครื่องของแต่ละแผนกจากนัน้กน็ าไปปรกึษากบับุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งใหไ้ดข้อ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ แลว้น ากลบัมาร่างผงัโรงงานใหม่อกีครัง้หนึ่ง เท่านัน้ก็
จะท าให้ได้ผงัโรงงานทีด่ไีด้การใชรู้ปวาด หรอืเขยีนแบบแปลนโรงงาน เพื่อช่วยในการวางผงั
โรงงานนัน้ เป็นวธิเีบือ้งต้นที่นิยมมากที่สุด หากต้องการให้เหน็ภาพชดัเจนขึน้อาจจะสรา้งรูป
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หุ่นจ าลอง (models) ตามขึน้มาได ้ในบางครัง้ การวางผงัโรงงานโดยใชร้ปูวาด หรอืเขยีนแบบ
แปลนเป็นเพยีงวธิเีดยีวเท่านัน้ทีจ่ะท าได้  
  2) วิธีการสร้างแผ่นภาพจ าลอง (templates) วธิกีารสรา้งแผ่นภาพจ าลอง
ผูส้รา้งแผ่นภาพจ าลอง ตดัแผ่นกระดาษแขง็ และใหพ้อดมีองเหน็ชดัเจน ควรเป็นกระดาษแขง็สี
แทนเครื่องจกัร แต่ละเครื่องควรเป็นเครื่องละส ีตดัแล้วน าไปวางลงบนแผนกระดาษแขง็ทีเ่ป็น
พืน้โรงงาน ซึง่ถูกย่อมาตราส่วนใหเ้ลก็ลงแลว้การหาต าแหน่งและระยะห่างของเครื่องจกัร กใ็ห้
วดัจากแผ่นภาพ จ าลองไดเ้ลย เพราะยอ่มาตราส่วนไวแ้ลว้  

  3) วิธีสร้างรปูหุ่นจ าลอง (models) การวางแผนผงัโรงงานอุตสาหกรรมของ
ทุกประเทศ ในปัจจุบนันิยมใชว้ธิกีารสรา้งหุ่นจ าลองในการวางแผนผงัโรงงาน เพราะสะดวกใน
การเคลื่อนย้ายรูปหุ่นจ าลองเครื่องมือ และเครื่องจักรต่าง ๆ เมื่อต้องการปรับปรุง  หรือ
เปลี่ยนแปลงผงัโรงงานใหม่รูปหุ่นจ าลองนิยมท าด้วยไมซ้ึ่งทาสต่ีางกนั และลดขนาดลงมาตรา
ส่วน (scale) น าไปวางลงบนแผ่นพื้นรูปโรงงานตามที่ลดสดัส่วนตามมาตราส่วนเหมอืนกนั 
หลงัจากทีม่กีาร วางผงัปรบัปรุงผงัโรงงานใหม่ สิง่ที่ผูว้างต้องด าเนินการขัน้ต่อไปกค็อื จดัท า
แผนภูมกิารไหล ของกระบวนการผลติ (process flow chart) ของสายการผลติ การใชแ้ผนภูมิ
แสดงการไหลของ กระบวนการผลิตจะมกีารบนัทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไว้เป็น
รูปลกัษณ์การใช้สญัลกัษณ์ แทนการเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก าหนดสญัลกัษณ์จะท าให้
เข้าใจกระบวนการผลติได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีการผลติที่ต้องมกีารประกอบ
ชิน้ส่วนต่าง ๆ เป็นขัน้ตอนตามล าดบั ของสายการผลติ การไหลของกระบวนการผลติ แสดงให้
เหน็ถงึขัน้ตอนและกรรมวธิกีารผลติโดยใช้ สญัลกัษณ์แทนกจิกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการผลติ
สญัลกัษณ์การไหลของกระบวนการผลติ ดงักล่าว สมาคมวศิวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (American Society of Mechanical Engineers--A.S.M.E.) เป็นผูก้ าหนดขึน้มา
ดว้ยกนั 6 ลกัษณะ ดงันี้  
   (1) การด าเนินงาน (operation) ใช้เมื่อมกีารเปลี่ยนสภาพวสัดุในการ
เปลีย่นแปลงสภาพ อาจจะเป็นการเปลี่ยนรูป เปลีย่นคุณสมบตัทิางเคม ีหรอืเป็นการประกอบ
วสัดุเข้ากบัชิ้นส่วนอื่น ๆ หรอืถอดวสัดุออกจากชิ้นส่วนอื่น ๆ การเตรยีมวสัดุเพื่อการขนส่ง  
เพื่อการตรวจสอบ หรอื เพื่อการเกบ็รกัษา ทัง้หมดนับเป็นการด าเนินงานอย่างหนึ่ง นอกจากนี้
การด าเนินงานยงัรวมถงึ การรบัส่งขอ้มูลข่าวสาร การวางแผนการวเิคราะหค์ านวณค่าต่าง ๆ 
อกีดว้ย   

   (2) การตรวจสอบ (inspection) เป็นการพจิารณาถงึคุณสมบตัวิ่าเป็นไป
ตามมาตรฐาน หรอืไม ่ทัง้ลกัษณะรปูร่างทัง้กายภาพ (physical) และทางเคม ี(chemical) ตลอด
ทัง้จ านวนหรอื ปรมิาณว่าเป็นไปตามก าหนดหรอืไม่  
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   (3) การขนส่ง (transportation) เป็นช่วงของการขนยา้ยชิน้งานผลติจาก
หน่วยผลติหนึ่ง ไปยงัหน่วยผลติอกีหน่วยถดัไป เพื่อด าเนินการผลติในขัน้ตอนต่อไป ทัง้นี้จะไม่
นบัการขนยา้ยภายในหน่วยผลติ  

   (4) การหยุดชัว่ขณะ (delay) เป็นการเสยีเวลาในการผลติหรอืการหยุด
ชัว่ขณะ เพื่อรอเรยีงล าดบัก่อนหลงั หรอืรอเพื่อใหห้น่วยผลติที่อยู่ถดัไปว่าง จงึจะส่งเขา้หน่วย
ผลติต่อไป  

   (5) การเกบ็รกัษา (storage) การเกบ็รกัษาในความหมายนี้คอื การเกบ็
วสัดุใด ๆ ส าหรบักระบวนการผลติ หรอืเกบ็ผลติภณัฑส์ าเรจ็ เพื่อรอเวลาทีจ่ะน าออกไปใชง้าน  

   (6) กจิกรรมผสม (multiple operation) หรอืการรวมกจิกรรม (combined 

activities) เมื่อ มกีจิกรรมหลาย ๆ กจิกรรมท าร่วมกนั จะใชส้ัญลกัษณ์วงกลมภายในสีเ่หลีย่ม 
ซึง่การท า กจิกรรมผสมนี้ อาจจะท าโดยพนักงานคนเดยีวหรอืหลายคนกไ็ด ้วงกลมในหมายถงึ 
การด าเนินงาน และสีเ่หลีย่มภายนอกหมายถงึการตรวจสอบคุณภาพไปพรอ้ม ๆ กนั ณ หน่วย
ผลิตจากการที่ได้กล่าวมาแล้ว ทุกครัง้ที่มกีารปรบัปรุงผงัโรงงานใหม่สิ่ง ที่ผู้วางแผนจะต้อง 

ด าเนินการต่อไป คอื จดัท าแผนภูมกิารไหลของกระบวนการผลติ (process flow chart) เพื่อ 

วเิคราะหห์าการไหลของกระบวนการผลติทีส่ ัน้ทีสุ่ด 

การจดัท าแผนภมิูการไหลกระบวนการผลิต (Process Flow Chart)  

เป็นการบนัทกึขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติ โดยมกีารก าหนดสญัลกัษณ์แทนกจิกรรม
ต่าง ๆ ไว ้เพื่อท าใหเ้ขา้ใจกระบวนการผลติไดง้า่ยขึน้ ซึง่สมาคมวศิวกรรมเครือ่งกลแห่งประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (American Society of Mechanical Engineer: ASME) เป็นผูก้ าหนดสญัลกัษณ์
ขึน้มาม ี6 ชนิดคอื 

1.  การด าเนินงาน (Operation) เป็นการเปลีย่นแปลงแปรสภาพวตัถุดบิ การถอด
ประกอบวสัดุ การเตรยีมวสัดุ และอื่น ๆ ซึง่นบัว่าเป็นการด าเนินการอยา่งหนึ่ง 

          2.  การตรวจสอบ (Inspection) เป็นการตรวจสอบนับจ านวน พิจารณาถึง
คุณสมบตัวิ่าเป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม ่และจ านวนปรมิาณว่าเป็นไปตามก าหนดหรอืไม่ 

          3.  การขนส่ง (Transportation) เป็นการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑ ์จากทีห่นึ่งไปยงัอกี
ทีห่นึ่ง เพื่อท าใหก้ารผลติด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง 

4.  การรอคอย (Delay) เป็นขัน้ตอนที่วตัถุดบิ หรอืผลิตภณัฑ์ต้องหยุดรอการ
เสียเวลาในการผลิต หรอืเป็นการหยุดชัว่ขณะ เพื่อให้หน่วยผลติที่อยู่ถดัไปว่างจงึจะส่งเข้า
หน่วยผลติได ้หรอืรอการขนยา้ย 

          5.  การเก็บรกัษา เป็นการรกัษาวตัถุดบิหรอืผลติภณัฑ ์ไว้ใช้ส าหรบักระบวนการ
ผลติและเกบ็ไวส้ าหรบัน าออกไปใชง้าน 
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          6.  กิจกรรมผสม (Multiple Operation) หรอืการรวมกิจกรรม (Combined 

Activity) คอืจะมกีจิกรรมหลาย ๆ กจิกรรมรวมกนั ซึง่จะใชส้ญัลกัษณ์วงกลมอยู่ภายในกรอบ
สีเ่หลีย่ม วงกลม หมายถงึ การด าเนินงาน และสีเ่หลีย่ม หมายถงึ การตรวจสอบไปพรอ้ม ๆ กนั 
ณ บรเิวณหน่วยผลตินัน้ ๆ 

  แผนภูมกิารไหล คอืแสดงผงับรเิวณทีท่ างานและต าแหน่งของเครื่องจกัรทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การผลติ โดยจะก าหนดสเกลหรอืไม่ก าหนดกไ็ด ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม สามารถแบ่งออกได ้
2 ชนิดคอื 

 1. ผงัการไหลของวสัดุ (Material Type) เป็นการแสดงถงึ การเคลื่อนทีข่องวตัถุดบิใน
กระบวนการผลติ 

          2. ผงัการไหลของคน (Man Type) เป็นการแสดงถงึการเคลื่อนทีข่องคนในการท างาน 

ขัน้ตอนการวางผงัโรงงานทีก่ล่าวมา เป็นการเตรยีมการเบือ้งต้นก่อนทีจ่ะท าการวางผงั
โรงงาน ซึง่เมือ่ไดป้ระชุมปรกึษา หารอืเรยีบรอ้ยแลว้ กจ็ะใชเ้ทคนิคต่าง ๆ มาช่วย เช่น การวาด
รูป การสร้างแผ่นภาพ และการสร้างหุ่นจ าลอง หลงัจากนัน้ก็จดัท า   แผนภูมกิารไหลของ
กระบวนการผลติ เพื่อจะไดป้รบัปรงุกระบวน การผลติใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

ระบบการวางผงัโรงงาน 

เพื่อให้โรงงานมรีะบบการผลติสนิค้าและบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ และเน้นใหเ้กดิความ
ปลอดภยัในการท างาน ซึ่งการบริหารระบบการผลิต ในกระบวนการผลิตนัน้จ าเป็นต้องมี
ผลผลิตมคีวามสอดคล้องไปกับความปลอดภยัในการท างาน เมื่อผลผลิตเพิม่มากขึ้น ความ
ปลอดภยัในการท างานกย็อ่มสงูขึน้ดว้ย ปัจจบุนัการวางผงัโรงงานมดีว้ยกนั  4 ระบบ คอื  

 1. การวางผงัโรงงานแบบตามกระบวนการผลติ 

 2. การวางผงัโรงงานแบบตามชนิดของผลติภณัฑ ์ 

 3. การวางผงัโรงงานแบบผสม  

 4. การวางผงัโรงงานแบบชิน้งานอยูก่บัที ่
 1. การวางผงัโรงงานแบบตามกระบวนการผลิต (Process Layout) 

                 เป็นการวางเครือ่งจกัรใหเ้ป็นหมวดหมูต่ามลกัษณะของกระบวนการผลติ เช่น เครื่อง
ตดั เครือ่งปัม๊ เครือ่งบรรจุหบีห่อ การวางผงัตามกระบวนการนี้สนิคา้ทีผ่ลติจะต้องเคลื่อนยา้ยไป
ตามกระบวนการต่างๆ ตามขัน้ตอนในการผลิตสินค้านัน้ ตามกระบวนการ ผลิต ซึ่งเหมาะ
ส าหรบัการผลติประเภทไม่ต่อเนื่อง หรอืการผลติตามค าสัง่ แบบสนิคา้มหีลากหลาย แต่ละรุ่น
การผลติจะผลติไม่มาก นอกจากการวางผงักระบวนการผลติในโรงงานแลว้ ยงัมกีารวางผงัตาม
กระบวนการผลิตที่พบโดยทัว่ไป คือ อู่ซ่อมรถยนต์ ซูเปอร์มาร์เก็ต  ห้างสรรพสินค้า 

โรงพยาบาล มหาวทิยาลยั โรงกลงึ โรงงานผลติ เครื่องปรบัอากาศ โรงพยาบาล มหาวทิยาลยั 
ธนาคาร และห้องสมุด โรงพยาบาลมแีผนกต่างๆ เช่น แผนกทนัตกรรม แผนกสูตินารเีวช 
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แผนกอายุรเวช แผนกการเงนิ แผนกจ่ายยา เป็นต้น ซึ่งคนไขจ้ะต้องไปตามแผนกต่างๆ ที่จะ
ใหบ้รกิารเองเปลีย่นแปลงรปูแบบของผลติภณัฑ ์หรอืออกผลติภณัฑใ์หม่ ดงัภาพที ่6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.8 การวางผงัโรงงานแบบตามกระบวนการผลติ (Process Layout)   
ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559.  

ตารางท่ี 6.1 การเปรยีบเทยีบขอ้ด ีและขอ้เสยีของการวางผงัโรงงานแบบตามกระบวนการผลติ 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. ท าใหล้งทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์น้อยลง เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีหลายๆ ชนิดที่สามารถใช้เครื่องมือ 
เครื่องจกัรชนิดเดยีวกนั 

1. มีการใช้พื้นที่ภายในของโรงงานมาก เน่ืองจากมี
ผลติภณัฑห์ลายชนิด  

2.สามารถใช้แรงงานคนและเครื่องจกัรในแต่ละแผนกได้
อยา่งเตม็ที ่

2. การวางแผนควบคุมการผลิตท าได้ยาก และมีความ
ซบัซอ้น 

3. หากเครื่ องจักรเสียก็ไม่ท าให้กระบวนการผลิต
หยดุชะงกัทัง้หมด 

3.การใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรไมค่อ่ยมปีระสทิธภิาพ 

4. มคีวามคล่องตวัในการเปลีย่นแปลงกรรมวธิกีารผลติ 4.ต้องใช้ เวลาในการฝึกอบร ม และมีปริมาณสินค้า
คงเหลอืมาก 

5. ระบบการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง
ปรมิาณการผลติ 

5. การขนย้ายผลิตภณัฑ์ที่ท าการผลิตจากกระบวนการ
หน่ึงไปยงัอกีกระบวนการหน่ึงซึง่จะตอ้งเสยีเวลา 

ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559.  
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 2.  การวางผงัโรงงานตามชนิดของผลิตภณัฑ ์(Product Layout) 

              เป็นลกัษณะการวางผงัที่เน้นการผลติผลติภณัฑใ์นปรมิาณสูง เครื่องจกัร เครื่องมอื
ในการผลิตจะเรียงตามขัน้ตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ ๆ ตัง้แต่วัตถุดิบป้อนเข้าจนเป็น
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป สายการผลิตจะถูกออกแบบมาเพ่อให้การป้อนของชิ้นส่วนและวตัถุดิบ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอน ชิ้นส่วนและผลติภณัฑม์กัต้องเคลื่อนยา้ยไปบนสายพาน
เพื่อให้เกดิความรวดเรว็ในการผลติ เหมาะส าหรบัการผลติสนิค้าแบบต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก 
เช่น การผลิตรถยนต์ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้ารองเท้ากีฬา เป็นต้น ก ารวางผังในลกัษณะนี้
บางครัง้เรยีกว่า Flow Shop หรอื Assembly Line) ในการวางผงัโรงงาน แบบตามชนิดของ
ผลติภณัฑ ์วธิกีาร คอื ต้องมกีารจดัเรยีงเครื่องจกัรใหเ้รยีงกนัไปตามขัน้ตอนการผลติ โดยเริม่
จากวตัถุดบิไปถงึกระบวนการผลติแต่ละหน่วยการผลติจนส าเรจ็เป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็ ดงัแสดง
ในภาพที ่6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่6.9 การวางผงัโรงงานตามชนิดของผลติภณัฑ ์(Product  Layout )  

 ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559. 
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ตารางท่ี 6.2 การเปรยีบเทยีบขอ้ด ีและขอ้เสยีของการวางผงัโรงงานแบบตามชนิดผลติภณัฑ ์

ข้อดี ข้อเสีย 

1. ควบคมุการจดัตารางผลติท าไดง้า่ยการผลติทีแ่น่นอน  1. จ านวนเงนิทุนในการซือ้เครื่องมอืเครื่องจกัรสงู   

2. การขนย้ายวสัดุท าไดใ้นระยะเวลาสัน้ๆ ระยะระหว่าง
จุดปฏบิตักิารต่างๆ นัน้ และไม่มกีารขนยา้ยวตัถุดบิยอ้น
ทางเดนิ 

2. การหยุดการผลติของเครื่องจกัรในหน่วยผลติ  หน่วย
ใดหน่วยหน่ึง  กระบวนการผลติจะหยดุทัง้ ระบบการผลติ 

 

3. พืน้ทีโ่รงงานใชท้ าประโยชน์ไดม้ากกวา่ 3. ยอดผลติจะสงูและสม ่าเสมอ   

4. ในการผลติเป็นจ านวนมาก ๆ  อตัราการใช้เครื่องจกัร
จะดขีึน้และเครื่องจกัรไดท้ างานอยา่งเตม็ที่ 

4. หากจะแยกเครื่องจกัรในระบบผลิตที่เป็นปัญหาออก
จากกระบวนการผลติจะท าใหยุ้ง่ยากและล าบาก 

5. ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเรจ็ที่ค ัง่ค้าง ณ จุดปฏิบตัิงานต่าง ๆ 
จะมน้ีอยลง   

5. การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะส่งผลต่อการ
ปรบัเปลีย่นเครื่องมอืเครื่องจกัร  

6. เวลาทีเ่สยีไปในการตดิตัง้เครื่องจกัรจะลดลง 6. พนกังานจะไมม่ทีกัษะดา้นอื่นๆ 

7. ไมจ่ าเป็นตอ้งอบรม หรอืใหค้วามรูพ้นกังานบ่อย ๆ  

8. ตน้ทุนการผลติต่อชิน้จะถูกลง  

9. การไหลของชิน้งานผลติจะเรว็ขึน้  

10. การควบคมุงานผลติจดัไดเ้ป็นระบบมากกวา่  

ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559. 

 

3.  การวางผงัโรงงานแบบผสม (Mixed Layout)  

    ในปัจจบุนัโรงงานส่วนใหญ่จะใชร้ะบบการวางผงัโรงงานแบบผสมกล่าวคอื          
ใ น แผ นก ซ่อ มบ ารุ ง  (Maintenance Engineer) แผ นก ง าน หล่ อ ง าน เ ชื่ อ ม ท า แบ บห ล่ อ          
(Mole Maintenance) จะวางผงัเป็นแบบตามกระบวนการผลติ (Process Layout) ส่วนแผนก
ผลติชิ้นงานหรอืหล่อชิ้นงานจะใช้วธิกีารวางผงัโรงงานแบบตามชนิดของผลติภณัฑ์ (Product 

Layout) ส่วนแผนกผลติชิ้นงานหรอืหล่อชิ้นงานจะใช้วธิกีารวางผงัโรงงานแบบตามชนิดของ
ผลติภณัฑ ์(Product Layout) ดงัแสดงในภาพที ่6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถดิุบ A 

การผลิตชัน้ท่ี 1 การผลิตชัน้ท่ี 2 

วตัถดิุบ B 

การผลิตชัน้ท่ี 1 การผลิตชัน้ท่ี 2 

การผลิตชัน้ท่ี 3 การผลิตชัน้ท่ี 4 

สินค้าส าเรจ็รปู 

ภาพที ่6.10 แสดงลกัษณะการแปรสภาพการผลติสนิคา้แบบผสม, 2559. 
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4. การวางผงัโรงงานแบบช้ินงานอยู่กบัท่ี (Fixed Location Layout)  
  การจดัวางผงัโรงงานแบบนี้จะยดึเอา ส่วนประกอบหลกัของงานเป็นหลกัซึง่มกัจะม ี

ขนาดใหญ่อยู่กบัทีแ่ล้ว มกีารผลติผลติภณัฑข์นาดที่ค่อนขา้งใหญ่ ไม่สะดวกในการเคลื่อนยา้ย  
ผลติภณัฑ์ส่วนมากมกัจะอยู่กบัที่ หรอืถ้ามกีารเคลื่อนย้ายจะค่อนขา้งล าบาก ส่วนประกอบ
เครือ่งจกัร อุปกรณ์ แรงงาน พรอ้มวสัดุอุปกรณ์เขา้ไปหาส่วนประกอบหลกัเพื่อท าการผลติ เช่น 
โรงงานซ่อมสรา้งเครื่องบนิ เครื่องบนิ เรอืเดนิสมุทร การก่อสรา้ง เขื่อน การก่อสรา้งอาคาร     
อู่ต่อเรอื สะพานหรอืโครงสรา้งขนาดใหญ่ทีเ่คลื่อนยา้ยล าบากจ าเป็นต้องเคลื่อนยา้ยการผลติอื่น
เขา้ไปแทน การวางผงัแบบนี้เหมาะส าหรบัการผลติทีม่ขีนาดใหญ่ จ านวนการผลติไม่มาก มกัมี
ลกัษณะเฉพาะตามความตอ้งการ ดงัภาพที ่6.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.11 แสดงการวางผงัโรงงานแบบชิน้งานอยูก่บัที ่(Fixed Location Layout) 
ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559. 

 

ตารางท่ี 6.3 การเปรยีบเทียบข้อดี และข้อเสียของการวางผงัโรงงานแบบชิ้นงานอยู่กับที ่
(Fixed Location Layout)  

ข้อดี ข้อเสีย 

1. มกีารตดิตัง้ลงทุนครัง้เดยีว 1.พืน้ทีม่ขีอบเขตจ ากดั ไม่สะดวกต่อการปฏบิตังิาน   
2. สะดวกไม่ตอ้งเคลื่อนยา้ย 2.กระบวนการท างานมีความยุ่งยาก ซึ่งอาจต้องใช้

วสัดุ อุปกรณ์ไม่ซ ้ารปูแบบ   
ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559. 

ความหมายของอคัคีภยั 

ไฟเป็นพลงังานชนิดหนึ่งซึ่งก่อประโยชน์ต่อมนุษยม์หาศาล เพราะเป็นตวัก าเนิดของ
พลงังานต่าง ๆ มนุษยน์ าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั “แต่ไฟ” อาจก่อให้เกดิภยัอย่างมหนัต์ได ้หาก

http://www.thailandindustry.com/onlinemag
http://www.thailandindustry.com/onlinemag
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ขาดความรูห้รอืขาดความระมดัระวงัในการใช้และควบคุมดูแลแหล่งก าเนิดไฟ อย่างไรก็ตาม 
ถงึแมว้่ากฎหมายได้ประกาศพระราชบญัญตัเิกี่ยวกบัการป้องกนัอคัคภียัขึน้กต็ามยงัท าใหเ้กดิ
ความเสยีหายจากเพลงิไมบ้่อยครัง้ และแต่ละครัง้สรา้งความเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิของมนุษย์
อยา่งมหาศาล หน่วยงานทีม่สี่วนรบัผดิชอบจงึมกีารก าหนดแนวทางหรอืมาตรการทีจ่ะใหทุ้กคน
ไม่ว่าประชาชนทัว่ไป และหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่มกีารประกอบกจิการที่เกี่ยวข้องการ
เครือ่งจกัรทีต่อ้งใชไ้ฟฟ้า สารเคม ีและ วตัถุอนัตรายต่าง ๆ เป็นต้นใหไ้ดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการ
เกิดอคัคภียั เพื่อน ามาสู่การป้องกนัและหากเกดิเพลงิไหมก้็สามารถช่วยเหลอืให้น าชวีติรอด
ออกมาได ้ 

สมาคมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน,  (2560) ได้ให้ความหมายของ 
อคัคภียั ไว้ว่า ภยนัตรายอนัเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการตดิต่อลุกลามไป
ตามบรเิวณ ทีม่เีชือ้เพลงิเกดิการลุกไหมต่้อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึน้ถ้าการลุกไหม้
ที่มเีชื้อเพลงิหนุนเนื่อง หรอืม ีไอของเชื้อเพลงิถูกขบัออกมามากความรอ้นแรงก็จะมากยิง่ขึ้น 
สรา้งความสญูเสยีใหท้รพัยส์นิและชวีติ 

 ความหมายของค าว่าไฟ  
 พจนานุกรมฉบบับณัฑติยสถาน (2525) ได้ให้ความหมายของค าว่า ไฟ ไว้ว่า เป็นผล
จากปฏกิิรยิาเคมซีึ่งก่อให้เกิดความร้อน แสงสว่าง และเปลว คอื กลุ่มก๊าซที่ก าลงัลุกไหม้สิง่  
ต่าง ๆ ได ้ 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเกิดอคัคีภยั 

 องคป์ระกอบของไฟ ม ี 3 อยา่ง คอื 

 1. ออกซิเจน (Oxygen) เป็นก๊าซทีช่่วยใหต้ดิไฟ ซึง่ต้องมอีอกวเิจนไม่ต ่ากว่า 16 % 

(ในบรรยากาศ ปกตจิะมอีอกซเิจนอยู่ประมาณ 21 %) ซึ่งโดยทัว่ไปมนุษยเ์ราจะหายใจเอา
ออกซเิจนเขา้ไปไมเ่กนิ 21%  

 2. เช้ือเพลิง (Fuel) ส่วนทีเ่ป็นไอเท่านัน้ (เชือ้เพลงิไม่มไีอ ไฟไม่ตดิ) หมายถงึ อะไรก็
ไดท้ีส่ามารถตดิไฟได ้เช่น เสือ้ผา้ เฟอรน์ิเจอร ์มา่น พรม น ้ามนั สารไวไฟต่าง ๆ  
 3. ความร้อน (Heat) เพยีงพอท าใหเ้กดิการลุกไหม้ ความรอ้นเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่
ท าใหเ้กดิการตดิไฟ เพราะเป็นสิง่จ าเป็นทีท่ าใหเ้ชือ้เพลงิมอุีณหภูมถิงึจุดวาบไฟ (ถ้าจุดวาบไฟ
สงูกว่าอุณหภมูบิรรยากาศ) และเพื่อใชใ้นการจดุไอทีไ่วไฟใหต้ดิไฟ  
 ดงันัน้ การเกดิไฟ หรอือคัคภียัจะเกดิขึน้ไดต้้องมอีงคป์ระกอบครบ 3 อย่าง การลุกตดิ
ของไฟอย่างต่อเนื่องหรอืที่เรยีกว่า การเกดิเพลงิไหม ้นัน้จะต้องมอีงค์ประกอบอกีหนึ่งตวั คอื 
ปฏกิิรยิาลูกโซ่ของการเผาไหม ้หรอื มกีารท าปฏกิิรยิาทางเคมต่ีอเนื่องเป็นลูกโซ่ (Chemical 

Chain Reaction) จะเหน็ไดว้่าปฏกิริยิาลกูโซ่ของการเผาไหม ้เป็นปฏกิริยิาทางเคมทีีจ่ะท าใหไ้ฟ
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ลุกลามอยา่งต่อเนื่อง ซึง่จะด าเนินต่อหรอืจะหยดุชะงกัขาดช่วงได ้ถ้าสดัส่วนของไอเชือ้เพลงิกบั
ออกซเิจนแปรเปลีย่นไป ดงันัน้ การลกุไหม้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่ 

(1) เชือ้เพลงิหมดไป 

(2) สดัส่วนของออกซเิจนกบัไอเชือ้เพลงิไมเ่หมาะสม 

(3) อุณหภมูกิารลุกไหมล้ดลง ท าใหอุ้ณหภมูขิองเชือ้เพลงิลดต ่าลงไมส่ามารถ 

ตดิไฟได ้

(4) ปฏกิริยิาลกูโซ่ถูกตดัตอนลง ท าใหก้ารหนุนเน่ืองหยดุชะงกั การลุกไหมก้็ 
จะสิน้สุดลง 

ดงันัน้ การป้องกนัไฟ และการดบัไฟ คอื การก าจดัองคป์ระกอบของไฟ หากจะท าการ
ดบัเพลงิตอ้งท าการปิดกัน้หรอืยบัยัง้องคป์ระกอบของการเกดิไฟส่วนใดส่วนหนึ่งหรอืหลายส่วน
ออกจากกระบวนการเผาไหม ้ดงัภาพที ่6.12 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

ภาพที ่6.12 องคป์ระกอบของการเกดิไฟ 

ทีม่า: https://www.google.co.th., 2559.  

 องคป์ระกอบของไฟท่ีเป็นเช้ือเพลิง 

 สถานะของเชื้อเพลงิ สารที่เป็นเชื้อเพลงิที่พบในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาจอยู่ใน
สถานะดงันี้ 
 1. ของแขง็ ไดแ้ก่ ไม ้กระดาษ พลาสตกิ ผลติภณัฑย์าง เสือ้ผา้ และเสน้ใย ตลอดจนฝุ่ น
ลออกงและเศษผงต่างๆ   
 2. ของเหลว ได้แก่ น ้ามนัเตา น ้ามนัเชื้อเพลิง น ้ามนัหล่อลื่น สี น ้ามนั และสารท า
ละลายต่าง ๆ เช่น ทนิเนอร ์แอลกอฮอล ์โทลอูนี เป็นตน้  
 3. ก๊าซ เช่น ก๊าซเอททิลลีน และก๊าซโพรไพรี ที่เป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตใด
พลาสตกิต่าง ๆ รวมทัง้สารเชือ้เพลงิทีเ่กดิจากปฏกิริยิาเคม ี

https://www.google.co.th/
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 คณุสมบติัของเช้ือเพลิง 

1. จดุวาบไฟ (flash point)  
2. อุณหภมูติดิไฟ (ignition temperature)  
3. อุณหภมูติดิไฟไดเ้อง (auto – ignition temperature)  

 4. เปอรเ์ซน็ต์ส่วนผสมของเชือ้เพลงิในอากาศ (percentage mixture) คอื ปรมิาณไอ
ของสารเชือ้เพลงิทีแ่ขวนลอยหรอืผสมอยูใ่นอากาศ 

 5. ความสามารถในการละลายน ้าได ้(water solubility)  
 6. ความถ่วงจ าเพาะ (specific gravity)  
 7. ความหนาแน่นไอ (vapor density)  
 วิธีการดบัไฟ 

 การที่จะท าใหไ้ฟดบัหรอืไม่เกดิไฟไหม ้จงึต้องท าการตดัไฟจ าเป็นตดัอย่างน้อย 3 วธิ ี
คอื 

 1. ท าใหอ้บัอากาศ ขาดออกซเิจน 

 2. ตดัเชือ้เพลงิก าจดัเชือ้เพลงิใหห้มดไป 

 3. ลดความรอ้น ท าใหเ้ยน็ตวัลง และ การตดัปฏกิริยิาลกูโซ่  
ระยะของการเกิดไฟไหม้มี 3 ระยะ ดงันี้ 

 1. ไฟไหม้ขัน้ต้น คอื ตัง้แต่เห็นเปลวไฟจนถึง 4 นาท ีสามารถดบัได้ โดยใช้เครื่อง
ดบัเพลงิเบือ้งตน้ แต่ผูใ้ชจ้ะตอ้งเคยฝึกอบรมการใชเ้ครือ่งดบัเพลงิมาก่อน จงึจะมโีอกาสระงบัได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. ไฟไหมข้ัน้ปานกลางถงึรุนแรง คอื ระยะเวลาไฟไหมไ้ปแลว้ 4-8 นาท ีอุณหภูมจิะสูง
กว่า 400 องศาเซลเซยีส หากจะใชเ้ครือ่งดบัเพลงิ ตอ้งมคีวามช านาญ และตอ้งมอุีปกรณ์จ านวน
มากพอ จงึควรใชร้ะบบดบัเพลงิขัน้สงู จงึจะมคีวามปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพมากกว่า 

 3. ไฟไหม้ขัน้รุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหมต่้อเนื่องเกนิ 8 นาท ีและยงัมเีชื้อเพลงิอีก
มากมายอุณหภมูจิะสงูกว่า 600 องศาเซลเซยีส ไฟจะลุกลามขยายตวัไปทุกทศิทางอย่างรุนแรง
และรวดเรว็การดบัเพลงิจะตอ้งใชผู้ท้ ีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดแีละถูกต้อง พรอ้มอุปกรณ์ใน
การระงบัเหตุขัน้รนุแรง 

 

 การป้องกนัและระงบัเหตอุคัคีภยั  
 เมื่อทราบว่ามภียนัตรายจากไฟหรอืไฟไหมแ้ลว้ การป้องกนัมใิหเ้กดิจะเป็นหนทางแรก
ทีจ่ะใหทุ้กคนไม่ว่าในสถานประกอบการหรอื ประชาชนทีอ่ยู่อาศยัตามตกึอาคาร บา้นควรเลอืก
ปฏบิตั ิซึง่การป้องกนันัน้มหีลกัอยูว่่า  
 1. ก าจดัสาเหตุ 
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 2. คุมเขตลุกลาม 

 3. ลดความสญูเสยี 

สาเหตแุละผลกระทบจากอคัคีภยั 

สาเหตขุองอคัคีภยั 

การเกดิไฟทีผ่่านมานัน้สาเหตุโดยส่วนใหญ่ลว้นน ามาซึง่ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ และ
ชีวิตมนุษย์บ่อยครัง้การเกิดไฟจะส่งผลให้มีการลุกลามจนกลายเป็นอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ และอาจสรา้งความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืชุมชนใกล้เคยีงดว้ยนัน้ อาจเกดิขึน้
ไดใ้น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คอื (ธญัวฒัน์  โพธศิริ,ิ 2558, หน้า 78)  

 1) สาเหตุของอคัคภียัอนัเกดิจากความตัง้ใจ เช่น การลอบวางเพลงิหรอืการก่อ
วินาศกรรม ซึ่งเกิดจากการจูงใจอันมีมูลสาเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการลอบวางเพลิง อาจ
เนื่องมาจากเป็นพวกโรคจติเกิดขึน้โดยความตัง้ใจ การวางเพลงิเพื่อประโยชน์บางอย่างของ
ตนเอง เป็นตน้ 

  2) สาเหตุของอคัคภียัทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาด ซึง่เกดิในหลายลกัษณะ เช่น 
ขาดความระมดัระวงัในการควบคุมเชื้อเพลงิ ขาดความระมดัระวงั และการใช้ความร้อน ขาด
ความรู ้ความเขา้ใจในงานนัน้จนท าใหเ้กดิอคัคภียั ขาดความช านาญ มคีวามบกพร่อง ประมาท 
เลนิเล่อ ขาดความระมดัระวงั และไมไ่ดต้ัง้ใจ เป็นตน้  

ผลกระทบจากอคัคีภยั 

 หากเมื่อใดมกีารเกิดเพลงิไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรอืสถานประกอบการ ย่อม
เกดิผลกระทบตามมาอย่างหาที่เปรยีบไม่ได้ น ามาซึ่งความเสยีหายทัง้ร่างกายชวีติ ทรพัยส์นิ 
ความเชื่อมัน่ของบุคคลภายนอก พนักงานเสยีขวญัก าลงัใจ และ ชื่อเสยีงองค์การ ที่ส าคญัคอื
การประกอบกจิการย่อมมคีวามสูญเสยีต่อธุรกิจทัง้ภายในองค์การและเศรษฐกจิของประเทศ 
โดยสรปุไดถ้งึผลกระทบจากการเกดิอคัคภียัได ้ดงันี้ 
  1. ผลกระทบต่อความปลอดภยัของชวีติ  

 2. ผลกระทบต่อความปลอดภยัของทรพัยส์นิ 

 3. ผลกระทบต่อความปลอดภยัของธุรกจิ 

 4. ผลกระทบต่อความปลอดภยัของสิง่แวดลอ้ม  
แหล่งก าเนิดของอคัคีภยั  

แหล่งก าเนิดของอคัคภียัที่เป็นสาเหตุของเพลงิไหมใ้นสถานประกอบการหรอืโรงงาน
อุตสาหกรรม เกิดเพลิงไหม้นัน้เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิรยิาระหว่างความร้อนของเชื้อไฟ และ
ออกซเิจนใน อากาศเมื่อทราบว่าอะไรบ้างที่สามารถผลิตความร้อนสูงพอที่จะติดไฟได้ก็
จ าเป็นตอ้งควบคุม ไมใ้หม้อีงคป์ระกอบอกี 2 อยา่งเขา้ไปอยูร่ว่มดว้ย แต่ถ้าควบคุมไม่ไดท้ัง้สอง
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อย่าง ซึ่งปกตเิรา ควบคุมออกซเิจนไม่ได้เพราะมนัมอียู่ในอากาศ เราก็ต้องคอยดูแลควบคุม
ไม่ให้มเีชื้อไฟเข้าไป สมัผสักบัสิง่ที่ท าให้เกดิความร้อนสูง ขอ้แนะน าส าหรบัการดูแลควบคุม
แหล่งก าเนิดอคัคภียันัน้ อาจท าได้โดยการลดความรอ้น และ/หรอื การก าจดัหรอืป้องกนัไม่ใหม้ี
เชื่อไฟทีจ่ะไปสมัผสั ความรอ้น พบว่ามสีาเหตุและแหล่งก าเนิดแตกต่างกนัซึง่กล่าวโดยสงัเขป
ไดด้งันี้  

1. อปุกรณ์ไฟฟ้าสถิตย ์ควรใชส้ายไฟ มอเตอรส์ะพานไฟ ฯลฯ ทีเ่หมาะสมกบั 

งาน ตอ้งแน่ใจว่า การต่อสายไฟท าอย่างถูกต้อง ควรมกีารตรวจสอบสายไฟ และรอยต่อสายไฟ
อยูเ่สมอๆ เพื่อความแน่ใจว่าจะไมเ่กดิการชอ็ต นอกจากนี้การท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าควร
ใชน้ ้ายาเฉพาะและควรเป็นชนิดทีไ่ม่ไวไฟ การลดความเสยีดทาน อาจท าได้โดยการใช ้ส าหรบั 

หล่อลื่นที่ไม่ไวไฟและเป็นชนิดที่ได้รบัการแนะน าจากผู้สรา้งอุปกรณ์หรอืฝ่ายวศิวกรรม ควรม ี

การท าความสะอาดอุปกรณ์เสมอๆ เพื่อไม่ใหเ้กดิการสะสมของฝุ่ นซึง่อาจเป็นเชือ้ไฟ วสัดุไวไฟ
ชนิดพิเศษ ควรเก็บรักษาให้ถูกต้อง ซึ่งควรเป็นการเสนอแนะจากฝ่ายวิศวกรรมหรือ 

ผูเ้ชีย่วชาญ การเชื่อมและการตดัโลหะ ควรจดัเป็นบรเิวณแยกต่างหากจากงานอื่นๆ ควรอยู่ใน 

บรเิวณที่มกีารถ่ายเทอากาศสะดวกและพื้นที่จะต้องเป็นชนิดทนไฟ แต่ถ้าหากจดัให้อยู่แยก 

ต่างหากไมไ่ดก้ค็วรทีจ่ะปฏบิตัติามกรรมวธิต่ีอไปนี้ คอื  

 1.1 ตอ้งเป็นบรเิวณทีฝ่่ายป้องกนัอคัคภียัรบัรองว่าใชไ้ด ้

 1.2 ตอ้งมกีารจดัเตรยีมบรเิวณและหลกัปฏบิตัสิ าหรบัการป้องกนั 

อคัคภียัอนัอาจ จะเกดิขึน้จากเหตุต่างๆ 

2. การจดัเตรียมบริเวณส าหรบัการตดัและการเช่ือม จ าเป็นต้องค านึงถึง
พื้นที่ทนไฟ การป้องกันประกายไฟจากการเชื่อมหรือตัดไม่ให้กระเด็นไปบริเวณอื่นๆ 
โดยเฉพาะต้องไม่ม ี เชื้อไฟอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง และควรจดัหาอุปกรณ์ส าหรบัดบัเพลงิไว้ใน
บรเิวณนี้ดว้ย 

3. การใช้เตาเผาแบบเปิดหรือเปลวไฟท่ีไม่มีส่ิงปิดคลุม ต้องมกีารป้องกนั
การกระเดน็ของ ลูกไฟต้องไม่เก็บสารที่เป็นเชื้อไฟไว้ในบรเิวณที่ใกล้เคยีง รวมทัง้ต้องมกีาร
ถ่ายเทอากาศ ทีเ่หมาะสม หวัแรง้ส าหรบัเชื่อมหรอืสิง่ทีใ่ห้เปลวไฟโดยไม่มสีิง่ปิดคลุมไม่ควรทิง้
ไวโ้ดยไมม่กีารดแูล 

 

4. การสูบบุหรี่และการประจุไฟ ฝ่ายจดัการควรจดัให้มบีรเิวณส าหรบัให้
พนักงานสูบบุหรี่ ถ้าบรเิวณใดที่สูบบุหรี่ไม่ได้ควรจดัป้ายแสดงบอกไว้และต้องเข้มงวดให้
พนกังานท าตามบรเิวณ ทีอ่นุญาตใหส้บูบุหรีค่วรจดัภาชนะส าหรบัใส่ขีบุ้หรีแ่ละจดัเตรยีมบรเิวณ
ส าหรบัป้องกนัการเกดิ อคัคภียัทีอ่าจเกดิจากความเลนิเล่อ รวมทัง้ประกาศหลกัปฏบิตัใินการใช้
บรเิวณนี้เพื่อให้พนักงานเข้าใจและให้ความร่วมมอืป้องกนัอคัคภียั ในบรเิวณใดที่ห้ามการสูบ
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บุหรีค่วรห้ามจุดไฟ ดว้ย ส าหรบับรเิวณที่ต้องการจุดไฟ เช่น การจุดไฟหวัแร้งส าหรบัเชื่อม   
ควรมภีาชนะส าหรบั ใส่ไมข้ดีหรอืสิง่ทีใ่ช้จุดไฟอื่นๆ ที่ใช้แลว้ วตัถุที่ผวิรอ้นจดัในกรณีของไฟ 
ท่อไอน ้า ท่อน ้ารอ้น ฯลฯ ไมค่วรเดนิท่อเหล่านี้ผ่านส่วนทีเ่ป็นพืน้หรอืเพดาน ควรจดัให้ผ่านผนัง
ทนไฟ หรอืม ีการหุม้ห่อดว้ยสารทนไฟและถ่ายเทความรอ้นไดส้ าหรบัพวกโลหะทีถู่กท าให้รอ้น
จดัควรบรรจ ุในภาชนะและผ่านไปตามอุปกรณ์ทีจ่ดัไวโ้ดยเฉพาะเท่านัน้ 

  5. ความเสียดทานการเสียดสี ของส่วนประกอบทีเ่ครื่องจกัร เครื่องยนต์ เช่น 
ตลับลูกปืน เพลา ซึ่งท าให้เกิดความร้อนสูงเมื่อถูกกับเชื้อไฟ เช่น ฝุ่ นผง ใยผ้า พลาสติก 
สารเคมบีางชนิด ขีเ้ลื่อย ฯลฯ อาจเกดิลุกไหม ้

6. ไฟฟ้าสถิตประจุไฟฟ้าสถิต ส่วนใหญ่เกดิขึ้นเนื่องจากการเสยีดสกีนัของ
สารทีไ่ม่เป็น ตวัน าซึง่เมื่อเกดิการถ่ายเทประจุไฟฟ้า กจ็ะท าให้เกดิประกายไฟ และถ้าประกาย
ไฟสมัผสักบั เชือ้ไฟกอ็าจเกดิการลุกไหม้การป้องกนัไม่ใหเ้กดิไฟฟ้าสถติเป็นไปไม่ไดว้ธิแีก้ไขที่
นิยมใช ้โดยทัว่ไปก ็คอื  

6.1 การต่อสายลงดนิ (Grounding)  

6.2 การต่อกบัวตัถุทีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวัรบัประจไุด ้(Bonding)  

6.3 รกัษาระดบัความชืน้สมัพทัธใ์นระดบัทีเ่หมาะสม  

6.4 การท าให้บรรยากาศรอบๆ เป็นประจุไฟฟ้า ซึ่งจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัน า
ประจไุฟฟ้า ออกจากวตัถุทีเ่กบ็ประจุไฟฟ้าสถติไวใ้นตวัมนั แต่วธินีี้ควรใช้ภายใต้ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เท่านัน้เพราะมฉิะนัน้กรรมวธิใีนการท าให้เกิดประจุไฟฟ้า อาจเป็นตัว
ก่อใหเ้กดิ การลุกไหมเ้สยีเอง 

  7. วสัดไุวไฟชนิดพิเศษ เช่น โซเดยีม โปรแตสเซยีม ซึง่สามารถลุกไหมไ้ดเ้อง 
ในน ้าฟอสฟอรสั ซึง่ลุกไหมไ้ดเ้องเมือ่ถูกกบัอากาศ หรอืวสัดุอื่น ๆ 

8. เครื่องท าความร้อน เชื้อเพลงิที่ใช้ส าหรบัเครื่องท าความร้อนควรมจีุดติด
ไฟทีอุ่ณหภูมสิูง บรเิวณทีต่ดิตัง้เครื่องควรมกีารระบายอากาศทีด่เีพราะเชือ้เพลงิถ้าเผาไหมไ้ม่
สมบูรณ์จะเกดิ ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด์ซึ่งเป็นอนัตรายต่อคน ควรอยู่ห่างจากสารไวไฟใน
กรณทีีม่เีปลวไฟ ควรมฝีาปิดกัน้ทีท่นไฟและไม่ตดิไฟ มปีล่องส าหรบัปล่อยอากาศรอ้นหรอืก๊าซ
ที่เกิดจากการเผาไหม้พวกขี้เถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ไม่ควรตักออกจนกว่าไฟจะมอด
หมดแลว้ พวก เครือ่งท าความรอ้นทีห่ิว้หรอืยา้ยเปลีย่นทีไ่ด ้ควรมทีีส่ าหรบัหิว้หรอืการขนย้ายที่
เหมาะสม 

9. การลุกไหม้ด้วยตนเอง เกดิจากปฏกิริยิาการสนัดาปของออกซเิจนกบัเชื้อ
ไฟจนกระทัง่ ตดิไฟและเกิดการลุกไหมข้ึน้ ส่วนมากมกัจะเกดิขึน้ในบรเิวณทีม่อีากาศพอทีจ่ะ
เกดิการสนัดาป แต่ไม่มากพอทีจ่ะถ่ายเทอากาศซึง่จะท าให้เกดิความรอ้นสูง ดงันัน้ในทีท่ี่เก็บ
สารทีอ่าจเกดิ การสนัดาปได้ควรมกีารถ่ายเทอากาศทีเ่หมาะสม และปราศจากเชือ้ไฟทีอ่าจเร่ง



380 

ปฏกิริยิา การสนัดาป การใชถ้งัขยะชนิดทีม่ฝีาปิดมดิชดิส าหรบัขยะทีเ่ป้ือนน ้ามนัหรอืสจีะช่วย
ป้องกนั การลุกไหมด้ว้ยตนเองได ้

 

ตารางท่ี 6.4  แหล่งเกดิเพลงิไหม ้(Ignition Sources) 
ล าดบัท่ี ลกัษณะเพลิงไหม้ท่ีเกิดขึน้ จ านวนร้อยละท่ีเกิด(%) 

1. เกดิจากไฟฟ้า 23 

2. เกดิจากการสบูบุหรี ่ 18 

3. เกดิจาการเสยีดส ี 10 

4. เกดิจากความรอ้นจดั 8 

5. เกดิจากผวิโลหะรอ้น 7 

6. เกดิจากเปลวไฟ 7 

7. เกดิจากประกายไฟ 5 

8. เกดิจากลุกตดิไฟขึน้เอง 4 

9. เกดิจากการตดัหรอืเชื่อม 4 

10. เกดิจากการปล่อยปะละเลย 3 

11. เกดิจากการลอบวางเพลงิ 3 

12. เกดิจากการสปารค์ของเครื่องจกัรกล 2 

13. เกดิจากการหลอมโลหะ 2 

14. เกดิจากปฏกิริยิาเคม ี 1 

15. เกดิจากฟ้าผา่ 1 

16. เกดิจากไฟฟ้าสถติ 1 

17. เกดิจากสาเหตุอื่น  1 

ทีม่า: เฉลมิชยั  ชยักติตกิรณ์, สุดาว  เลศิวสิุทธไิพบลูย ์และเนตรชนก เจรญิสุข, 2560,  

     หน้า 11-60. 

 

หลกัการและแนวทางป้องกนัอคัคีภยั 

หลกัการป้องกนัอคัคีภยั 

          โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องป้องกนัไม่ใหเ้กดิการรวมตวัขององคป์ระกอบของการ
เกิดไฟหรอืท าการแยกองค์ประกอบเหล่านี้ออกจากกัน เพื่อมใิห้เกิดการลุกไหม้และติดต่อ
ลุกลาม โดยปฏบิตัติามหลกัการดงันี้ 

1. การจดัเก็บเพลิง หรอืวสัดุที่อาจท าให้เกดิอคัคภียัได้ง่าย โดยแยกให้ห่างจากแหล่ง 
ความรอ้นหรอืประกายไฟทีอ่าจท าใหเ้กดิการจดุตดิได้ 

2. การแยกหรอืป้องกนัแหล่งความรอ้นทีเ่ป็นเหตุใหเ้กดิลุกไหม ้ความรอ้นหรอืประกาย
ไฟทีเ่กดิขึน้น้ีอาจมาจากกระบวนการผลติ จากการไมเ่ขม้งวดในการใชไ้ฟและความรอ้นรวม ทัง้
การไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นความปลอดภยั ซึง่เป็นเหตุใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด้ 
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 3. การก าจดัอากาศเพื่อป้องกนัการเผาไหม้ อากาศทีม่อีออกซเิจนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 15 
ช่วยให้เกิดการสนัดาป จงึเป็นการยากที่จะควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภยั เพราะคนเราก็
ตอ้งการออกซเิจนในการหายใจในปรมิาณไมต่ ่ากว่านี้เช่นนัน้ 

แนวทางในการป้องกนัอคัคีภยัในสถานประกอบการ 

1. การดแูลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นพื้นฐานขัน้ต้นของการป้องกนัอคัคภียั 
ซึง่ท าไดโ้ดยการจดัสถานทีใ่หส้ะอาดทัง้ภายในและบรเิวณรอบโรงงาน มกีารจดัเกบ็ทีด่แีละเป็น
ระเบยีบ แยกหมวดหมู่วตัถุดบิ เครื่องมอื เครื่องใช้ และสนิคา้ใหเ้ป็นสดัส่วน ไม่ปล่อยให้มกีาร
สะสมวสัดุไว้ในบรเิวณการผลติ โดยเฉพาะวสัดุที่เป็นเชื้อเพลงิตดิไฟได้ง่ายจะต้องแยกเก็บให้
ห่างจากแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ มีการก าจัดเศษวัสดุและทิ้งขยะทุก ๆ วันอย่าง
สม ่าเสมอ 

 2. การตรวจซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ในการท างาน ในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลติเพื่อให้เกดิความปลอดภยัในการท างานหน่วยงานซ่อมบ ารุงเป็นหน่วยงานที่
หน้าที่ตรวจตราอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรให้มกีารใช้งานที่ดไีด้ตลอดเวลาโดยมวีศิวกรที่มี
ความรู ้ช านาญในการตรวจสอบเพื่อใหเ้ครือ่งมอื เครือ่งจกัรเหล่านัน้ เช่น เครื่องท าความรอ้นให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และความปลอดภัยก็สามารถป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยได้ รวมทัง้มี
ประสทิธภิาพในการท างานตลอดเวลา ซึ่งจะต้องมกีารก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดโดยตดิวนั เดอืน ปีทีห่มดอายไุวช้ดัเจน  
 3. กฎระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานด้านการป้องกนัอคัคีภยัในสถาน
ประกอบการ เช่น  
 3.1 มกีารฝึกอบรมพนักงานเขา้งานใหม่ทุกคนให้มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการท างาน และ
พนกังานผูป้ฏบิตังิานกบัเครือ่งจกัรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัไฟฟ้า  

 3.2 บรเิวณที่มกีารลุกไหม้หรอืเกิดติดไฟง่ายต้องมกีารควบคุมอย่างใกล้และมขี้อ
หา้ม ตดิป้ายอยา่งชดัเจน เช่น หา้มสบูบุหรี ่หา้มจดุไฟ หา้มเขา้โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต เป็นตน้ 

 เทคนิคการสงัเกตควนัไฟ 

 ตามหลกัการระงบัอคัคภียั เมื่อเกดิไฟไหม ้พนักงานดบัเพลงิต้องเขา้ถงึจุดเกดิเหตุหรอื
เพลงิไหมใ้หไ้ดเ้รว็ทีสุ่ด แต่ทัง้ตอ้งขึน้อยูก่บัสถานการณ์ เช่น ถา้เพลงิไหมม้ากพนักงานดบัเพลงิ
อาจมองเหน็ได้จากภายนอก ก็สามารถลงมอืปฏบิตักิารได ้แต่ถ้าเพยีงเหน็แค่กลุ่มควนั ซึ่งไม่
แน่ใจว่าเป็นเพลงิไหม้อะไรตรงจุดไหน การฉีดน ้าเข้าไปในที่เกิดเหตุท่ามกลางกลุ่มควนัอาจ
ก่อให้เกดิความเสยีหายเนื่องจากการใช้น ้า และยงัเป็นการปล่อยโอกาสใหเ้พลงิทีก่ าลงัลุกไหม้
เริม่ตดิต่อลุกลามและขยายตวัมากขึน้ ดงันัน้ การสงัเกตควนั ส ีและกลิน่ กบัทางเดนิของกลุ่ม
ควนักต็อ้งทราบถงึสภาพของสเีชือ้เพลงิทีก่ าลงัไหมไ้ฟดว้ยซึง่สามารถสรุปไดด้งั ตารางที ่6.5 



382 

ตารางท่ี 6.5 การสงัเกตสขีองกลุ่มควนัทีบ่่งบอกถงึประเภทและชนิดของเชือ้เพลงิทีลุ่กไหม้ 
สีของควนั ประเภทของเพลิงไหม ้

กลุ่มควนัสเีทาอ่อนหรอืสขีาว แสดงว่าเป็นเพลงิไหมป้ระเภทกระดาษ แต่ถา้กลายเป็นสดี า แสดงว่าเพลงิลุก
ไหมอ้ยู่ในทีอ่บัอากาศ 

กลุ่มควนัสเีทาแก่ เป็นเพลงิไหม้ประเภทวสัดุหรอือุปกรณ์ที่มสี่วนประกอบของไมห้รอืผ้า และ
บรเิวณผนงัอาคาร 

กลุ่มสนี ้าตาลอ่อน เป็นเพลงิไหมว้สัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื 

กลุ่มควนัสดี าจดั เป็นเพลงิไหม้ในบรเิวณที่มวีสัดุหรอืสิง่ของจดัเก็บอยู่เป็นจ านวนมาก และ
แสดงถงึเพลงิก าลงัลุกไหมรุ้นแรง 

กลุ่มควนัสดี าสภาพมว้นตวั เป็นเพลงิไหมน้ ้ามนัหรอืประเภทคลา้ยคลงึองเหลว 

กลุ่มควนัสเีทา เป็นเพลงิไหมว้ตัถุเสน้ใย ฟางขา้ว หรอืหญา้ 

กลุ่มสขีาวปนเหลอืง เป็นเพลงิไหมเ้กีย่วขอ้งกบัสารเคม ี

ทีม่า: วรีะ  ซื่อสุวรรณ, 2550, หน้า 97. 

 ประเภทของไฟ (Classification of Fire)  

 การจดัประเภทของไฟนัน้ จดัตามชนิดของเชือ้เพลงิและการก าหนดสารดบัเพลงิของไฟ
แต่ละชนิด ซึ่งสมาคมป้องกนัอคัคภียัแห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (National Fire Protection 

Association: N.F.P.A) ไดแ้บ่งประเภทไฟออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้  
 1. ไฟประเภท เอ  มสีญัลกัษณ์เป็น รปูตวั A สขีาวหรอืด า มสีขีองพืน้ทีส่ามเหลีย่มเป็น
สเีขยีวอยู่ในสามเหลีย่ม ไฟประเภทเอ หมายถงึ ไฟทีเ่กดิจากวสัดุตดิไฟทัว่ไปเป็นเชือ้เพลงิทีม่ ี
ลกัษณะรปูสถานะของแขง็เชือ้เพลงิธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม ้ผา้ กระดาษ พลาสตกิ  
หนงัสตกิ หนงัสตัว ์ปอ นุ่น ดา้ยรวมทัง้ตวัเราเอง  
 วธิกีารดบัไฟประเภท A ทีด่ทีีสุ่ด คอื การลดความรอ้น (Cooling) โดยใชน้ ้า ดงัภาพที ่
6.13 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.13 การแสดงสญัลกัษณ์ไฟประเภทเอ 

ทีม่า: https://www.google.co.th., 2559.  
 

https://www.google.co.th/
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  2. ไฟประเภท บี มสีญัลกัษณ์เป็นรูปตวั B สขีาวหรอืด า อยู่ในรูปสี่เหลีย่ม สี
แดงไฟประเภท B หมายถงึ ไฟทีเ่กดิจากเชือ้เพลงิทีม่ลีกัษณะเป็นของเหลวและก๊าซ เช่น น ้ามนั 

ทุกชนิด สารท าละลาย แอลกอฮอล ์ทนิเนอร ์ยางมะตอย จารบ ีโพรเพน น ้ามนัผสมสนี ้า น ้ามนั
ชกัเงา น ้ามนัดนิ ก๊าซหุงต้มและก๊าซตดิไฟทุกชนิด เป็นต้น สญัลกัษณ์ของไฟประเภทนี้เป็นรูป 
B และมสีขีองพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มเป็นสแีดง  
 วธิกีารดบัไฟประเภท B ทีด่ทีี่สุด คอื นิยมดบัดว้ยวธิกีารกนั หรอื แยกออกซเิจน และ
ก าจดัออกซเิจน ท าใหอ้บัอากาศ โดยคลุมดบั ใชผ้งเคมแีหง้ การใชฟ้องโฟมคลุมเชือ้เพลงิ และ
อกีวธิหีนึ่งคอื การแยกเชือ้เพลงิ เช่น การปิดวาลว์ เป็นตน้ 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที ่6.14 การแสดงสญัลกัษณ์ไฟประเภทบ ี

ทีม่า: https://www.google.co.th.,2559.  

 3. ไฟประเภท ซี มสีญัลกัษณ์เป็นรปู C สขีาวหรอืด า อยู่ในวงกลมสฟ้ีาไฟประเภท C 

คอื ไฟที่เกดิจากเชื้อเพลงิทีม่ลีกัษณะเป็นของแขง็ที่มกีระแสไฟฟ้าไหลอยู่  เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิด  การอารค์ การสปารค์ 

วธิกีารดบัไฟประเภท C ที่ดทีี่สุด คอื ตดักระแสไฟฟ้า แล้วจงึใช้ก๊าซคารบ์อนไดออก 
ไซดห์รอืน ้ายาเหลวระเหยทีไ่มม่ ีCFC ไล่ออกซเิจนออกไป 

 

    
 

 

  

 

 

 

 

  ภาพที ่6.15 การแสดงสญัลกัษณ์ไฟประเภทซ ี

ทีม่า: https://www.google.co.th  
 

https://www.google.co.th/
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 4. ไฟประเภท ดี มสีญัลกัษณ์เป็นรปูตวั D สขีาวหรอืด า อยู่ในดาว 5 แฉก สเีหลอืงไฟ
ประเภท D คอืไฟทีเ่กดิจากเชื้อเพลงิที่มลีกัษณะเป็นโลหะและสารเคมตีดิไฟ เช่น วตัถุระเบดิ 
ปุ๋ ยยเูรยี (แอมโมเนียไนเตรท) ผงแมกนีเซยีม ฯลฯ 

 วธิดีบัไฟประเภท D ทีด่ทีีสุ่ด คอืการท าใหอ้บัอากาศ หรอื ใชส้ารเคมเีฉพาะ (หา้มใชน้ ้า
เป็นอนัขาด) ซึง่ตอ้งศกึษาหาขอ้มลูแต่ละชนิดของสาร เคมหีรอืโลหะนัน้ๆ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.16 การแสดงสญัลกัษณ์ไฟประเภทด ี

ทีม่า: https://www.google.co.th., 2559.  

5. ไฟประเภท K มสีญัลกัษณ์เป็นรปูตวั K สขีาว อยู่ในรปูแปดเหลีย่มสดี า ไฟประเภท 
K หมายถงึ ไฟทีเ่กดิจากน ้ามนัทีต่ดิไฟยาก เช่น น ้ามนัพชืท า อาหาร น ้ามนัพชื น ้ามนัตดิไฟ 
เป็นตน้ 

 วธิกีารดบัไฟประเภท K ที่ดทีี่สุด คอื การก าจดัออกซเิจน การท าใหอ้บัอากาศ ซึ่งจะมี
ดงัดบัเพลชนิดพเิศษทีส่ามารถดบัไฟชนิดน้ีโดยเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.17 การแสดงสญัลกัษณ์ไฟประเภท เค 

ทีม่า: https://www.google.co.th 

https://www.google.co.th/
https://www.google.co.th/
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การใช้อปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 

 ระบบการป้องกนัอคัคภียัที่สมบูรณ์แบบจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องรวมถึงการดบัเพลิง 

เพราะไมว่่าจะมรีะบบการป้องกนัอคัคภียัทีด่อีย่างไร อุบตัเิหตุอาจเกดิขึน้ได้เสมอ เมื่อเกดิ เพลงิ
ไหมส้ิง่ส าคญัสองสิง่ทีจ่ะต้องระลกึถงึเสมอกค็อื  

 (1) กดปุ่ มเตอืนอคัคภียัทนทนั ไมว่่าขนาดของเพลงินัน้จะเลก็หรอืใหญ่  
 (2) พยายามดบัเพลงิหรอืควบคุมเพลงิ ดว้ยเครือ่งมอืดบัเพลงิทีเ่หมาะสมเพื่อลดภยั อนั
เกดิจากเพลงิไหมใ้หเ้หลอืน้อยทีสุ่ด 

 ชนิดของเครื่องดบัเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguishers) 
 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรืออาจเรียกว่าแบบยกหิ้ว มีประโยชน์ในการระงบัไฟ
เบือ้งต้น ไม่ควรฉีดถ้าไม่เหน็แสงไฟ เครื่องดบัเพลงิมมีากกว่า 20 ชนิด แต่ทีน่ิยมน ามาใชแ้ละ
ใชไ้ดโ้ดยไม่มคีวามยุ่งยาก สามารถใชไ้ดง้่ายทัว่ไปในกรณีที่มเีหตุการณ์ฉุกเฉิน ในปัจจุบนันี้  ม ี
6 ชนิด ดงันี้ 
  1. เคร่ืองดบัเพลิงชนิดกรดโซดา (Soda Acid) (นิยมบรรจุในถงัสแีดงไม่มี
สายไม่มคีนับบี) เวลาใช้ต้องท าให้หลอดบรรจุกรดโซดาแตก (โดยการทุบปุ่ มเหนือถงั) เพื่อท า
ปฏกิริยิากับน ้า เกิดแก๊สขบัดนัให้ถือถงัคว ่าลง แล้วน ้าจะพุ่งผ่านหวัฉีดเข้าดบัไฟ ซึ่งยุ่งยาก
ซบัซอ้น ตรวจสอบยากปัจจุบนัไม่นิยมใช ้ไม่มจี าหน่ายในเมอืงไทยแลว้ แต่ในต่างประเทศยงัมี
ใชอ้ยู ่ใช้ดบัไฟประเภท A อย่างเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่6.18 เครือ่งดบัเพลงิชนิดกรดโซดา (Soda Acid) 

ทีม่า: https://www.google.co.th., 2559.  
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 2. เครื่องดบัเพลิงชนิดฟองโฟม ( Foam )  (นิยมบรรจุในถงัอลูมเินียมสคีรมี
หรอืถงัสแตนเลส มหีวัฉีดเป็นหวัฝักบวั) บรรจุอยู่ในถงัที่มนี ้ายาโฟมผสมกบัน ้าแล้วอดัแรงดัน   
เขา้ไว ้(นิยมใชโ้ฟม AFFF) เวลาใชต้้องถอดสลกัและบบีคนับบีแรงดนัจะดนัน ้าผสมกบัโฟมผ่าน
หวัฉีดฝักบวั พ่นออกมาเป็นฟองกระจายไปปกคลุมบรเิวณที่เกดิไฟไหม ้ท าให้อบัอากาศขาด
ออกซเิจน และลดความรอ้นใชด้บัไฟประเภท B และ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.19 เครือ่งดบัเพลงิชนิดฟองโฟม (Foam) 

ทีม่า: https://www.google.co.th., 2559.  

  3.  เครื่องดบัเพลิงชนิดน ้าสะสมแรงดนั (Water Pressure) (นิยมบรรจุถงั
แสตนเลส ต่างประเทศบรรจุถงักันสนิมสีแดง) บรรจุน ้าอยู่ในถัง แล้วอัดแรงดนัน ้าเข้าไว้จงึ
เรยีกว่า น ้าสะสมแรงดนั ใชด้บัไฟประเภท A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่6.20 เครือ่งดบัเพลงิชนิดฟองโฟม (Foam) 

ทีม่า: https://www.google.co.th 
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  4. เค ร่ืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ ซีโอทู 
(Carbondioxide) (นิยมบรรจถุงัสแีดงต่างประเทศบรรจุถงัสดี า) บรรจุก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ไวใ้นถงัทีท่นแรงดนัสูง ประมาณ 800 –1200 ปอนด ์ต่อตารางนิ้วทีป่ลายสายฉีดจะมลีกัษณะ
เป็นกระบอก หรอืกรวย เวลาฉีดดบัเพลงิจะมเีสยีงดงัเลก็น้อยพรอ้มกบัพ่นหมอกหมิะออกมาไล่
ความรอ้น และออกซเิจนออกไป ควรใชภ้ายในอาคารทีต่้องการความสะอาดโดยฉีดเขา้ใกลฐ้าน
ของไฟใหม้ากทีสุ่ด ประมาณ 1.5 – 2 เมตร เมื่อใชง้านแลว้จะไม่มสีิง่สกปรกหลงเหลอืใช้ดบัไฟ
ประเภท C และ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.21 เครือ่งดบัเพลงิชนิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดห์รอื ซโีอทู (Carbondioxide) 

ทีม่า: https://www.google.co.th., 2559.  
 

  5. เคร่ืองดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder) (นิยมบรรจุถงัสี
แดงต่างประเทศบรรจุถงัสฟ้ีา) บรรจุผงเคม ีซึ่ง มหีลายชนิด หลายคุณภาพไว้ในถงั แล้วอดั
แรงดันเข้าไป เวลาใช้ ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟท าให้อับอากาศ และสารเคมีตัด
กระบวนการทางเคม ีควรใช้ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมเีป็นฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายท าให้เกดิ
ความสกปรก และเป็นอุปสรรคในการเขา้ผจญเพลงิอาจท าใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงเสยีหายได้
ใช้ดบัไฟได้ดคีอื ไฟประเภท B ผงเคมไีม่เป็นสื่อไฟฟ้า สามารถดบัไฟประเภท C ได้ (แต่
อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเสยีหาย) การดบัไฟประเภท A ตอ้งมคีวามช านาญและควรใชน้ ้าดบัถ่าน 
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 ภาพที ่6.22 เครือ่งดบัเพลงิชนิดผงเคมแีหง้ (Dry Chemical Powder)  

 ทีม่า: https://www.google.co.th  

  6. เคร่ืองดบัเพลิงชนิดน ้ายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน (Halotron) (นิยม
บรรจถุงัสเีขยีว) แต่เดมิบรรจุน ้ายาเหลวระเหย ชนิดโบรโมคลอโร ไดฟลูออโร ซึง่เป็นสาร CFC 

ไว้ในถงัใช้ดบัไฟได้ดแีต่มสีารพษิ และในปัจจุบนัองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เลกิผลติ
พรอ้มทัง้ให้ทุกประเทศ ลด ละ การใช้จนหมดสิน้ เพราะเป็นสารที่ท าลายสิง่แวดล้อมโลก บาง
ประเทศถอืว่าเป็นสิง่ผดิกฎหมาย ปัจจุบนัน ้ายาเหลวระเหยทีไ่ม่มสีาร CFC มหีลายยีห่้อ และ
หลายชื่อใชด้บัไฟประเภท C และ B ส่วนไฟประเภท A ต้องมคีวามช านาญ สามารถฉีดใชไ้ด้
ไกลกว่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกไซด ์คอืระยะ 3-4 เมตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.23 เครือ่งดบัเพลงิชนิดน ้ายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน (Halotron) 

  ทีม่า: https://www.google.co.th., 2559.  

https://www.google.co.th/
https://www.google.co.th/
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  7. ถงัดบัเพลิงเอนกประสงค์แห้ง (Multi –purpose Chemical Fire 

Extinguisher) ดบัเพลงิเอนกประสงค์ชนิดผงเคมแีห้ง ใช้ง่ายปลอดภยั ใช้ดบัไฟที่เกดิจากไม ้
กระดาษ สิง่ทอ ยาง น ้ามนั ก๊าซ และไฟฟ้า ดบัไฟประเภทเอ บ ีและซ ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.24 ถงัดบัเพลงิเอนกประสงคแ์หง้ (Multi –purpose Chemical Fire Extinguisher)    
ทีม่า: http://www.c-safetyfirst.com/13805913/112-ถงัดบัเพลงิ 

จากชนิดถงัดบัเพลงิขา้งต้น สามารถสรุปชนิด/ประเภทของถงัดบัเพลงิ ดว้ยการแสดลง
ให้เหน็คุณลกัษณะของถงัดบัเพลงิแต่ละชนิดที่มคีุณลกัษณะตามการใช้งานแต่ละประเภทและ
รายละเอยีด ดงัแสดงไวใ้นตารางที ่6.6 

ตารางท่ี 6.6 การแสดงชนิด/ประเภทของถงัดบัเพลงิ 

ชนิด/ประเภทของ 

ถงัดบัเพลิง 

คณุลกัษณะของการใช้ถงัดบัเพลิง ลกัษณะการใช้งาน 

 

ชนิดผงเคมีแห้ง 

 

 

 

 

 

เป็นลกัษณะการบรรจุถงัสแีดง ภายในบรรจุผงเคมี
แหง้และก๊าซไนโตรเจน ลกัษณะน ้ายาที่ฉีดออกมา
เป็นฝุ่ นละอองสามารถดับเพลิงไหม้ทุกชนิดได้
อยา่งรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพสูง เช่นเพลงิไหม้
ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น ้ ามัน แก๊ส  
และเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เ ป็นอันตรายต่อ
มนุษยแ์ละสิง่ม ีชวีติทุกประเภท 

เหมาะสมส าหรบั ใช้ในที่โล่งแจง้ 
บ้าน อาคารขนาดใหญ่ โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงเรยีน 

- ขนาดตัง้แต่ 5 ปอนด ์10 ปอนด ์
และ 15 ปอนด ์

 

 

 

http://www.c-safetyfirst.com/13805913/112-ถังดับเพลิง
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ตารางท่ี 6.6 การแสดงชนิด/ประเภทของถงัดบัเพลงิ (ต่อ) 
ชนิด/ประเภทของ 

ถงัดบัเพลิง 

คณุลกัษณะของการใช้ถงัดบัเพลิง ลกัษณะการใช้งาน 

 

ชนิด CO2 บรรจ ุ

ถงัสีแดง 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นน ้ าแข็งแห้ง ที่บรรจุไว้ในถัง ที่ทนแรงดนัสูง 
ประมาณ 1800 PSI ต่อตารางน้ิว ที่ปลายสายฉีด 
จะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เวลาฉีด 
ลักษณะน ้ ายาที่ออกมา จะเป็นหมอกหิมะ ที่ไล่ 
ความรอ้น และออกซเิจน สามารถใช้กบัไฟชนิด B 

และ C 

 

เหมาะส าหรบั ใช้ภายในอาคาร 
ไ ฟ ที่ เ กิ ด จ า ก แ ก๊ ส  น ้ า มั น                    
และไฟฟ้า 
- ขนาดตัง้แต่ 5 ปอนด ์10 ปอนด ์
และ 15 ปอนด ์

 

ชนิดน ้ ายาเหลวระเหย 
บีซีเอฟ ฮาลอน1211  

 

 

 

 

 

บรรจุถงัสีเหลือง ใช้ดบัเพลิงได้ดีโดย คุณสมบัติ
ของสารเคมคีอื มคีวามเยน็จดั และมปีระสทิธภิาพ 
ท าลายออกซเิจนทีท่ าใหต้ดิไฟ น ้ายาชนิดน้ี  
ไม่ทิ้งคราบสกปรก หลงัการดบัเพลิงและสามารถ
ใชไ้ดห้ลายครัง้ 

เหมาะส าหรบั ที่ใช้อุปกรณ์กบั
คอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร 
ในอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส ์
เรอื เครื่องบนิ และรถถงั 
ข้อเสีย ของน ้ายาดบัเพลิงชนิดน้ี
คอื มสีาร CFC ที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้ม  

-ขนาดตัง้แต่ 5 ปอนด ์10 ปอนด ์
และ 15 ปอนด ์

ชนิด HCFC-123 

(Halatron) 

 

 

 

 

 

 

เป็นสารดบัเพลงิทีใ่ชท้ดแทนสารฮาลอน 1211  

ไม่ท าลายชัน้โอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถใช้กบัไฟชนิด A B และ C ลกัษณะการฉีด
ออกเป็นแก๊สเหลวระเหย น ้ายาชนิดน้ี ไม่ทิ้งคราบ
สกปรก ไม่ท าลายสิ่งของเครื่ องใช้ หลังการ
ดบัเพลงิและสามารถใชไ้ดห้ลายครัง้ 

 

เ ห ม า ะ ส า ห รับ  ที่ ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
คอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร 
ในอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส ์
เรอื เครื่องบนิ และรถถงั 
- ขนาด ตัง้แต่ ปอนด์ 10 ปอนด ์
และ 15 ปอนด ์

 

ชนิดน ้ายาโฟม 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัถงัดบัเพลิงท าด้วยสแตนเลส ภายในเป็นน ้ายา
โฟม โดยแรงดนัที่อ ัดไว้จะดนัน ้ าผสมกันโฟมยิง 
ผ่านหัวฉีดฝักบัวพ่นออกมาเป็นฟองกระจาย     
ไปปกคลุมบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหม ้ท าใหเ้กดิการอบั
อากาศ ท าให้ไฟขาดออกซิเจนและลดความร้อน  
มคีณุสมบตัพิเิศษโดยมแีผน่ฟิลม์น ้าปิดไอเชือ้- 

เพลิงปกคลุมไม่ให้ไฟย้อนติดขึ้นมาอีกสามารถ
ใชไ้ดก้บัไฟชนิด A และ B 

เหมาะส าหรับ  บ้านพักอาศัย 
ร้านจ า หน่ายน ้ ามันแล ะสี ปั้ ม
น ้ามนั หรอืดบัไฟที่เกิดจากน ้ามนั
ชนิดต่างๆ น ้ายาโฟมชนิดน้ีห้าม
ดับเพลิงที่ เกิดจากระบบไฟฟ้า
เ ด็ ด ข า ด  เ พ ร า ะ เ ป็ น สื่ อ น า
กระแสไฟฟ้า 

- ขนาด 20 ปอนด ์ 
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ตารางท่ี 6.6 การแสดงชนิด/ประเภทของถงัดบัเพลงิ (ต่อ) 
ชนิด/ประเภทของ 

ถงัดบัเพลิง 

 

คณุลกัษณะของการใช้ถงัดบัเพลิง 

 

ลกัษณะการใช้งาน 

 

ชนิด BF 2000  

บรรจถุงัสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

น ้ายาเป็นสารเหลวระเหยชนิด BF 2000 (FE 36) 

ส าหรบัเครื่องดบัเพลงิชนิดหูหิว้ น ้ายาดบัเพลงิ 

ชนิดทดแทนน้ี ไดร้บัการยอมรบัว่าไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ประสทิธิภาพ การทดสอบโดยใช ้
cup-burn ชี้ให้เหน็ว่าน ้ายา BF 2000 (FE 36) 

จะตอ้งมคีวามเขม้ขน้ อยา่งน้อยรอ้ยละ 7.5  

ในการใชส้ารดบัเพลงิสามารถใช้ไดก้บัไฟชนิด A B 

C และ E , BF 2000 (FE 36) ไม่แสดงปฎิกริยิา
กับวัสดุ ก่อสร้างโดยทัว่ไป  เช่น อลูมินั ม่สตีล 
ทองแดง ในระดบัอุณหภูมิปกติ เครื่องดบัเพลิง
ชนิด BF 2000 ลกัษณะการฉีดออกเป็นแก๊สเหลว
ระเหย น ้ายาชนิดน้ี ไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ท าลาย
สิง่ของเครื่องใช ้หลงัการดบัเพลงิและสามารถใช้ได้
หลายครัง้ 

เ ห ม า ะ ส า ห รับ  ที่ ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
คอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร 
ในอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส ์
เรอื เครื่องบนิ และรถถงั 

- ขนาดตัง้แต่ 5 ปอนด ์10 ปอนด ์
และ 15 ปอนด ์

 

 ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559. 
 

 จากตารางที ่6.6 ชนิดหรอืประเภทของถงัดบัเพลงิ มคีุณลกัษณะของการใชถ้งัดบัเพลงิ 
และลกัษณะการใชง้านที่มคีวามแตกต่างกนั ตามชนิดของถงัเพลงิที่มคีุณลกัษณะการใช้งานที่
ไมเ่หมอืนกนัยอ่มมกีารศกึษาลกัษณะ คุณสมบตั ิวธิใีชใ้นถูกต้อง และเหมาะสมกบัลกัษณะของ
การเกดิดบัเพลงิหากเกดิเพลงิไหม ้โดยเฉพาะอย่างยิง่เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน
ประจ าองคก์ารซึง่ท าหน้าทีต่ามกฎหมายความปลอดภยัย่อมไดร้บัการอบรมเป็นอย่างด ีรวมทัง้
ต้องมปีระสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกบัการดบัเพลงิ และชนิดประเภทของถงัดบัเพลงิ ฉะนัน้ 
เมื่อมพีนักงานเริม่งานใหม่กบัองค์การเจ้าหน้าที่ดงักล่าวจะท าหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงาน
ใหม่เหล่านี้ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ มทีกัษะในการใช้เครื่องดบัเพลงิในแต่ละประเภทที่ต้องใช้
งานลกัษณะใดบ้างเมื่อเกดิมเีพลงิไหมเ้กดิขึน้ ถงัดบัเพลงิตามชนิดหรอืประเภทจะต้องมคีวาม
พรอ้มที่จะใช้งานหรอืมปีระสทิธภิาพเสมอ และการใช้ดบัเพลงินอกจากจะท าการฝึกอบรมและ
สอนให้รูจ้กัและเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณลกัษณะ การใช้งานแล้วจะต้องมกีารเขยีนวธิใีช้ให้ชดัเจนที่
เครือ่งดบัเพลงิหรอืบรเิวณทีม่กีารตดิตัง้ถงัดบัเพลงินัน้เพื่อใหผู้ใ้ชง้านใชใ้หถู้กตอ้ง ดงัแสดงไวใ้น
ตารางที ่6.6 วธิใีชเ้ครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอื 

 

 

 

http://www.thailandindustry.com/onlinemag.,2559
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ตารางท่ี 6.7 วธิใีชเ้ครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอื 

ขัน้ตอน ท่องจ าให้ขึน้ใจ ข้อสงัเกตและข้อควรระวงั 

การหิว้ถงั สี่น้ิวเรียงชิดติดกนัจบัใต้คนับีบด้านล่างหนั
สายฉีดไปดา้นหน้า 

หา้มยกหิว้ทีโ่คนสายฉีดเพราะอาจท า 

ใหห้กั ขาด จนใชง้านไมไ่ด ้

การน าพา แลว้น าพาไป 
ควรน าไปที่เกดิเหตุ 2 ถงั เพื่อส ารอง ถ้าระงบัไม่
อยูใ่นถงัเดยีว 

 พอเหน็แสงไฟ ไมเ่หน็แสงไฟอยา่ฉีด 

การเขา้ดบั ใหเ้ขา้เหนือลม หากเขา้ใตล้ม ก๊าซพษิควนัไฟจะถูกพดัเขา้หาตวั 

 ระยะเหมาะสม 3 ถงึ 4 ม.ถา้ชนิดซโีอทู 1½ ม. ถงึ 2 ม. 
การดงึสลกั ดงึสลกัออกมา หมนุใหเ้สน้พลาสตกิทีค่ลอ้งสลกั ขาดก่อน 

ยกสายฉีด ยกสายฉีดตรงหน้า 
ควรสังเกตให้แน่ใจว่า จะน าสายฉีดออกใช้ได้
อยา่งไร 

บบีคนับบี บบีคนับบีฉบัพลนั  บบีคนับบีอยา่งแรง และต่อเน่ือง 

สา่ยหวัฉีด สา่ยหวัฉีดไปมา 
สา่ยหวัฉีดเพื่อใหส้ารดบัไฟจากถงั ครอบคลุมฐาน
ของไฟ 

 เป้าหมายตรงหน้า 
ตามองเป้าหมาย ก้มหรอืย่อตวัเล็กน้อยเพื่อหลบ
ควนัและความรอ้น 

 ฉีดทีฐ่านไฟ ฉีดกลบฐานของไฟ 

 ฉีดจากใกลไ้ปไกล 
เมื่อแรงดนัในถงัลดลง ควรกา้วเดนิเขา้สู่เป้าหมาย
อยา่งระมดัระวงั 

ดบัใหส้นิท ดบัไดแ้น่นอน ตอ้งแน่ใจวา่ไฟดบั ก่อนถอยอกจากทีเ่กดิเหตุ 

 ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag., 2559. 

 

การตรวจสอบแรงดนัในถงัดบัเพลิง 

 ถ้ามมีาตรวดั (Pressure Gauge) ต้องดูที่เขม็ “เขม็ตัง้ยงัใช้ได้ เขม็เอียงซ้ายไม่ได้
การ” หากแรงดนัไม่ม ีเขม็จะเอยีงมาทางซา้ยต้องรบีน าไปเตมิแรงดนัทนัท ีอย่าตดิตัง้ไว้ให้คน
เข้าใจผิด คิดว่ายงัใช้ได้ การตรวจสอบนี้ควรเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลบริเวณที่ติดตัง้เครื่อง
ดบัเพลงินัน้ๆ ควรตรวจสอบอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ถ้าไม่มมีาตรวดั (Pressure Gauge) คอื 
เครื่องดบัเพลงิชนิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (ซโีอทู) ใชว้ธิชี ัง่น ้าหนักก๊าซทีอ่ยู่ในถงัหากลดลง
ต ่ากว่า80 % ควรน าไปอดัเพิม่เตมิ 
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ภาพที ่6.25 มาตรวดั (Pressure Gauge) เครือ่งดบัเพลงิ 

ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag. 2559. 

 การบ ารงุรกัษาเคร่ืองดบัเพลิง 

เครื่องดบัเพลงิเป็นอุปกรณ์ที่ส าคญัต่อชวีติและทรพัยส์นิเป็นอย่างยิง่ จงึควรไดร้บัการ
ดูแลเอาใจใส่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพในระยะยาวนานขัน้ตอนที่ส าคญัในการ
บ ารงุรกัษา คอื 

1. อยา่ตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิไวใ้นอุณหภมูสิงู มคีวามชืน้ หรอืเกดิความ สกปรกได้ง่าย 
เช่น ตากแดด ตากฝนตดิตัง้ใกลจุ้ดก าเนิดความรอ้นต่างๆอาท ิหมอ้ต้มน ้า เครื่องจกัรทีม่คีวาม
รอ้นสงู เตาหุงตม้ หอ้งอบต่างๆ เป็นตน้ 

2. ท าความสะอาดตวัถงัและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด หวัฉีด) เป็นประจ า สม ่าเสมอ 
(อยา่งน้อยเดอืนละ1 ครัง้) เพื่อใหด้ดูมีรีะเบยีบและพรอ้มใชง้าน 

3. หากเป็นเครื่องดบัเพลงิชนิดผงเคมแีหง้ควรเคลื่อนผงเคมทีีบ่รรจุอยู่ภายใน โดยยก
ถงัพลกิคว ่า-พลกิหงาย 5-6 ครัง้ (จนแน่ใจว่าผงเคมแีหง้ไม่จบัตวัเป็นก้อน) อย่างน้อยเดอืนละ   
1 ครัง้ 

4. ตรวจสอบสลากวธิใีชป้้ายบอกจดุตดิตัง้ป้าย แสดงก าหนดการบ ารงุรกัษาและผูต้รวจ 

สอบ (Maintenance Tag) ใหส้ามารถอ่านออกไดช้ดัเจนตลอดเวลา 

 การติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิง 

 ให้ตดิตัง้สูงจากพื้น โดยวดัถงึส่วนทีสู่งที่สุดของเครื่องดบัเพลงิ  ต้องไม่เกนิ 140 ซม.
ส าหรบัถงัดบัเพลงิขนาดเบาที่มนี ้าหนักรวมไม่เกิน 10 กก.เพื่อให้ทุกคนสามารถหยบิใช้ได้
สะดวกและตดิตัง้สูงไม่เกนิ 90 ซม.ส าหรบัถงัขนาดหนัก พรอ้มตดิตัง้ป้ายชี้ต าแหน่งไว้เหนือ
เครื่องดับเพลิงเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล จากทุกมุมมอง และทัง้กลางวันและ
กลางคนืเครื่องดบัเพลงิทุกเครื่องที่ตดิตัง้ในประเทศไทย ต้องมรีายละเอยีดเป็นภาษาไทยด้วย
และจะต้องมป้ีายระบุระยะเวลาการตรวจสอบบ ารุงรกัษา (Maintenance Tag) ทีเ่ครื่องดบัเพลงิ
ทุกๆ เครือ่งดว้ย (ซึง่ก าหนดใหต้รวจสอบอยา่งน้อยเดอืนละ1 ครัง้) 
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 ดังนัน้การติดตัง้เครื่องดับเพลิงควรอยู่ในที่ที่เห็นได้ง่ายใช้ได้สะดวกและติด ตัง้ใน
ลกัษณะทีใ่ชไ้ดส้ะดวก เช่น ควรตดิอยูต่ามผนัง หรอืเสา และอยู่สูงจากพืน้ไม่เกนิ 5 ฟุต ส าหรบั 

เครือ่งดบัเพลงิขนาดไมเ่กนิ 40 ปอนด ์และไมเ่กนิ 3.5 ฟุต จากพืน้ส าหรบัเครื่องดบัเพลงิ ขนาด
มากกว่า 40 ปอนด ์ผูค้วบคุมงานตอ้งถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งดแูลไมใ่หม้สีิง่ใด ไปขดัขวางการเขา้
ไปใชเ้ครื่องดบัเพลงิ บรเิวณทีต่ดิตัง้เครื่องดบัเพลงิควรทาสแีดงเพื่อสงัเกต  เหน็ไดง้่าย ควรมี
การตรวจสอบการบ ารุงรกัษาเครื่องดบัเพลงิอย่างสม ่าเสมอ เพราะเครื่องดบัเพลงิบางชนิดจะ   
ตอ้งมกีารบรรจนุ ้ายาใหมทุ่กๆ ระยะ และการละเลยอาจหมายถงึ ความสูญเสยีจากอคัคภียัอย่าง
มหาศาล ดงัแสดงการตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิทีถู่กตอ้ง ดงัแสดงในภาพที ่6.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที ่6.26 การตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิ 

  ทีม่า: http://www.thailandindustry.com/onlinemag.2559. 

 

ส าหรบัการตดัสนิใจซื้อหรอืติดตัง้เครื่องดบัเพลงิชนิดใดยี่ห้อใดเป็นการตดัสนิใจของ 

ฝ่ายจดัการอย่างไรกด็เีมื่อมกีารตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิ กค็วรจะให้ผูข้ายอธบิายถงึประโยชน์และ  

การใชเ้ครื่องดบัเพลงินัน้แก่ผู้ควบคุมงานและพนักงานดว้ย เพราะในปัจจุบนัววิฒันาการของ 

เครื่องมอืดบัเพลงิเจรญิขึน้เรื่อยๆ เครื่องดบัเพลงิบางชนิดอาจใชไ้ดเ้ฉพาะชนิดของเพลงิ บาง
ชนิดอาจใชไ้ดก้บัเพลงิทุกชนิด เครื่องดบัเพลงิบางชนิดอาจจะท าลายผลติภัณฑบ์างอย่าง เช่น 
สิง่ทอ แต่บางชนิดไมม่ปีฏกิริยิากบัสิง่ทอ ฯลฯ  

  

 

http://www.thailandindustry.com/onlinemag.2559
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 การป้องกนัอคัคีภยัในอาคารสงู 

สิง่แรกที่เราควรจะศกึษาและส ารวจ เมื่อเราต้องเขา้ไปใชอ้าคารสูง ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่
พกั อาศยัถาวร โรงแรม หรอืที่ท างาน กค็อืทางหนีไฟ ซึ่งทางหนีไฟก็คอืเสน้ทางที่เราใชห้รอื 

ออกจากอาคารเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น โดยทางหนีไฟของอาคารสูงจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ       
3 ส่วน ไดแ้ก่  

 1. เสน้ทางสู่บนัไดหนีไฟ เสน้ทางบนัไดหนีไฟต้องมกีารบอกทางใหเ้หน็ชดัเจน 
โดยเขียนรูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่ให้เข้าใจเป็นสากลพร้อมท าเป็นตัวหนังหรือเขียนทัง้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใหค้นอ่านไดทุ้กภาษาและสญัลกัษณ์ตอ้งมคีวามชดัเจน  
  2. บนัไดหนีไฟ ต้องมกีารตดิสญัญาณไฟฉุกเฉินเพื่อใหม้องเหน็ง่ายเมื่อเกดิ
กรณีไฟไหม้ จะได้มองเห็นทางออกที่เป็นบันไดหนีไฟ และต้องมขีนาดตามที่ข้อกฎหมาย
ก าหนด 

  3. ช่องทางเปิดสู่ทางออก ช่องทางการเปิดออกประตูหนีไฟจะต้องไม่มสีิง่กดี
ขวาง เช่น มกีารปิดดว้ยกล่อง หรอืมกีารเกบ็ของกดีขวางช่องทางออกเมื่อมกีรณีไฟไหมก้จ็ะไม่
สามารถหนีออกได ้และควรมกีารท า 5ส. เกบ็กวาดใหส้ะอาดโดยไมใ่หม้สีิง่ใดกดีขวาง 

 การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสู.มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภยัของโรงงาน และอาคารสูงอย่างเคร่งครดั เพื่อท าให้เกิดความปลอดภยัทัง้ลู กจ้าง 
นายจา้ง และสถานทีท่ างาน รวมทัง้ความเสยีทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์ารต่อไป 

หลกัการออกแบบอาคารให้ปลอดภยัจากอคัคีภยั 

การป้องกนัและระงบัอคัคภียัทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ จะต้องมกีารออกแบบป้องกนัอคัคภียั
ตัง้แต่การวางผงัการก่อสรา้งอาคารโดยแนวคดิส าหรบัการวางระบบป้องกันอคัคภียัทีม่กีารน ามา
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบันเป็นแนวคิดของ  National Fire Protection 

Association หรอื NFPA (National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts, 

1998) ซึง่เป็นแนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการกบัอคัคภียั โดยไดก้ าหนดการแบ่งการจดัการอคัคภียั
ออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ (1) การควบคุมกระบวนการเผาไหม้ (2) การระงบัเมื่อเกดิอคัคภียั และ
(3) การควบคุมไฟโดยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม  (National Fire Protection 

Association.,2000) ซึง่ในแต่ละส่วนยงัมกีารจ าแนกสิง่ทีต่้องจดัการควบคุมแตกแขนงแยกย่อย
ออกไปคล้ายแผนภูมติ้นไม้ โดยในแต่ละแขนงมกีารก าหนดในสิ่งที่ต้องควบคุมหรอืจดัการ
รว่มกนัหรอืสามารถเลอืกควบคุมหรอืจดัการอกีสิง่หนึ่งแทนไดซ้ึง่สามารถอธบิายในแต่ละส่วนได้
ดงันี้  
 ส่วนท่ี 1 การควบคุมกระบวนการเผาไหมจ้ะต้องมกีารควบคุมที่เชื้อเพลงิและควบคุม
สภาพแวดลอ้มในบรเิวณนัน้ควบคู่กนั ซึง่การควบคุมกระบวนการเผาไหมก้็จะต้องมกีารมกีาร
ควบคุมคุณสมบตัขิองเชือ้เพลงิ การควบคุมปรมิาณเชื้อเพลงิ และการควบคุมการแพร่กระจาย
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ของเชื้อเพลิงร่วมกันไป โดยในส่วนของการควบคุมสภาพแวดล้อมก็จะต้องมีการควบคุม
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพรว่มกบัทางเคม ี

 ส่วนท่ี 2 การระงบัอคัคภียัจะตอ้งมกีารด าเนินงาน 2 ส่วนร่วมกนั คอื การใชร้ะบบระงบั
อคัคภียัอตัโนมตัซิึง่อาจจะใชร้ะบบตรวจจบัไฟ หรอืใช้อุปกรณ์ระงบัอคัคภียัทีเ่พยีงพอ และการ
ใชร้ะบบระงบัอคัคภียัด้วยมอืซึง่อาจจะเลอืกระบบการตรวจจบัไฟ ระบบสญัญาณเตอืนภยั การ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนด การตอบสนองภายในพืน้ที่ การใชอุ้ปกรณ์ระงบัอคัคภียัทีเ่พยีงพอซึง่
เราสามารถเลอืกการจดัการในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งหรอืหลายรปูแบบพรอ้มกนักไ็ด้ 
 ส่วนท่ี 3 การควบคุมไฟโดยการออกแบบโครงสรา้งทีเ่หมาะสม โดยสามารถเลอืกการ
ด าเนินการควบคุมโดยการจดัใหม้โีครงสรา้งที่มเีสถยีรภาพ เช่นการสรา้งก าแพงทนไฟ การใช้
วสัดุทนไฟหรอืการควบคุมการเคลื่อนทีข่องไฟ ซึ่งในกรณีทีเ่ลอืกการควบคุมการเคลื่อนทีข่อง
ไฟจะตอ้งควบคุมทศิทางลมของไฟและควบคุมขอบเขตของไฟใหไ้ดด้ว้ย 

ประเทศไทยมีแนวความคิดในการน าการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมกับก าร
ป้องกนัอคัคภียัผนวกไวร้ว่มกนั ซึง่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื (เกชา ธรีะโกเมน, 2545, หน้า 20) 

 (1) การออกแบบเพื่อการป้องกนัอคัคภียัเชงิรกุ (Active) และ  
 (2) การออกแบบเพื่อป้องกันอัคคีภัยเชิงรบั  (Passive)  เป็นการออกแบบเพื่อการ

ป้องกนัอคัคภียัเชงิรกุจะประกอบดว้ย การแบ่งส่วนพืน้ทีอ่าคารใหเ้หมาะแก่การใชง้าน การสรา้ง
เส้นทางหนีไฟให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน การปิดในส่วนของช่องเปิดต่างๆ ของตวั
อาคาร เช่น ช่องลฟิท์ ช่องระบายอากาศเพื่อไม่ใหไ้ฟลุกลามผ่านไปยงัส่วนอื่นของอาคาร ส่วน
การออกแบบเพื่อป้องกนัอคัคภียัเชงิรบั ไดแ้ก่การตดิตัง้ระบบเฝ้าระวงัอคัคภียั เช่น อุปกรณ์แจง้
เหตุเพลงิไฟชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสมการตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียั เช่น ระบบดบัเพลงิ
แบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิ และการติดตัง้ระบบควบคุมควนัไฟไม่ให้แพร่กระจายไปยงัส่วน
พืน้ทีป่ลอดภยั เช่น ระบบอดัอากาศเขา้สู่บนัไดหนีไฟ ซึง่แสดงใหเ้หน็ไดใ้นภาพที ่6.27 
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ภาพที ่6.27 การออกแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมกบัการป้องกนัอคัคภียั 

ทีม่า: เกชา ธรีะโกเมน, 2545, หน้า 20. 

 

จากภาพที ่6.27 หลกัการออกแบบอาคารใหป้ลอดภยัจากอคัคภียัโดยแนวความคดิใน
การน าการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมกบัการป้องกนัอคัคภียั มลีกัษณะ 2 ส่วน คอื การ
ออกแบบเพื่อการป้องกันอัคคีภยัเชิงรุก (Active) และ การออกแบบเพื่อป้องกันอัคคีภยัเชิง
รบั (Passive) สามารถอธบิายในรายละเอยีดได ้ดงันี้  

1.1 การป้องกนัอคัคีภยัเชิงรบั (Passive Fire Safety) เป็นการเน้นการป้องกนัใน
ส่วนของการออกแบบโครงสรา้งอาคารเพื่อจ ากดัการลุกลามของไฟ 

  1.1.1 ควบคุมการเกดิควนัไฟและการกระจายตวัของควนัไฟ เพื่อระบายควนั
ไฟออกนอกบรเิวณขณะเกดิเพลงิไหมอ้าคาร ลดหรอืป้องกนัการแพร่กระจายของควนั ดว้ยการ
ออกแบบการใช้งาน การติดตัง้ การทดสอบ และซ่อมบ ารุงระบบรวมถึงการเพิม่เติมอุปกรณ์
ใหแ้ก่ระบบปรบัอากาศและระบบหวักระจายน ้าในระบบดบัเพลงิใหท้ างานร่วมกบัระบบควบคุม
ควนัไฟไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  1.1.2 การป้องกนัการลามไฟเมื่ออพยพหนีไฟให้เป็นไปอย่างปลอดภยัโดยที่
ผนงัปิดลอ้มพืน้ทีต่อ้งมอีตัราทนไฟ 2 ชัว่โมง และมรีะบบอดัอากาศเพื่อป้องกนัการแพร่กระจาย
เข้ามาในพื้นที่ปิดล้อมมคีวามดนัขณะใช้งานไม่น้อยกว่า  38.6 ปาสคาล โดยมกีารพิจารณา
ความเรว็อากาศที่ผ่านประตูหนีไฟเพื่อป้องกนัควนัยอ้นกลบั โดยใหอ้าคารทีม่รีะบบหวักระจาย
น ้าดบัเพลงิ มคีวามเรว็อากาศที่ผ่านประตูต ่าสุดที่ยอมไดค้อื 0.30 เมตรต่อวนิาท ีและอาคารที่
ไม่มีร ะบ บหัว กระ จาย น ้ าดับ เ พลิง  มีค ว าม เ ร็ว อ าก าศ ที่ผ่ า นปร ะตูต ่ าสุ ด ที่ยอ มไ ด้
เท่ากับ 0.80 เมตรต่อวินาที ในขณะที่ความเร็วของอากาศที่จ่ายออกจากช่องท่ออัดอากาศ
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จะต้องอยู่ในช่วง 2-3 เมตรต่อวนิาที วสัดุที่ใช้ในงานท่อลมทัง้หมดจะต้องไม่ติดไฟ และวสัดุ
จะตอ้งมคี่าอุณหภมูขิองการหลอมละลายไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซยีส 

 1.1.3 การใช้วสัดุประเภทไม่ลามไฟหรอืสรา้งความเสถยีรภาพของโครงสรา้ง
เป็นวสัดุประเภทป้องกนัโครงสร้างของอาคารขณะเกิดเพลงิไหม้ ไม่ให้เกิดการแตกร้าว การ
ทลายตวัเป็นการเลอืกวสัดุของสรา้งอาคารใหม้โีครงสรา้งทนไฟตัง้แต่เริม่การออกแบบ 

 1.2 การป้องกนัอคัคีภยัเชิงรกุ (Active Fire Safety) เป็นการป้องกนัอคัคภียัเมื่อไฟ
ไดเ้กดิขึน้แลว้ ซึง่จะตอ้งมกีารตดิตัง้อุปกรณ์การเฝ้าระวงั อุปกรณ์การป้องกนัการลุกลามของไฟ 
และอุปกรณ์ส าหรบัการควบคุมควนัไฟ 

  1.2.1 ระบบแจง้เหตุเพลงิไหมน้ัน้ความสามารถของอุปกรณ์ตรวจจบัเพลงิไหม้
จะจ าแนกตามระยะเวลาของการเกดิไฟเริม่ต้นตัง้แต่การเป็นสถานะของเชือ้เพลงิทีเ่ป็นของแขง็
กลายเป็นเชื้อเพลงิที่อยู่ในสถานะก๊าซ จากนัน้ควนัไฟจะก่อตวัขึน้ต่อมาจะเกดิเปลวไฟ และใน
ทีสุ่ดจะเกดิความรอ้นจากเปลวไฟแพรก่ระจายออกไปดงัแสดงในภาพที ่6.28 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที ่6.28 ขัน้ตอนการเกดิไฟซึง่จะเป็นตวัก าหนดอุปกรณ์ตรวจจบัของไฟ 

  ทีม่า: National Fire Protection Association (1999). 
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 จากภาพ 58 เมื่อมเีหตุการณ์เกดิไฟไหม้ ไฟจะลุกขึน้ตามล าดบัขัน้ตอนในการเกดิไฟ 
ซึง่สามารถแบ่งระยะเวลาการเกดิไฟเป็น 4 ระยะคอื 

ระยะท่ี 1 ระยะเร่ิมต้น (Incipient Stage) ซึง่ระยะนี้จะไม่สามารถมองเหน็อนุภาคของ
ควนั ควนัไฟ เปลวไฟ และจะไม่รู้สึกถึงความร้อน อุปกรณ์ตรวจจบัที่เหมาะสมคอื อุปกรณ์
ตรวจจบัไอออน และก๊าซจากการเผาไหม ้

ระยะท่ี 2 ระยะเกิดควนั (Smoldering Stage) ซึง่ระยะนี้เราไม่สามารถมองเหน็เปลว 
และจะไม่รู้สึกถึงความร้อน แต่จะมองเห็นควนัไฟ อุปกรณ์ตรวจจบัที่เหมาะสมคือ อุปกรณ์
ตรวจจบัควนัไฟ 

ระยะท่ี 3 ระยะเกิดเปลวไฟ (Flame Stage) ซึง่ระยะนี้เราสามารถมองเหน็ เปลวไฟ 
ควนัไฟ และเริม่รูส้กึถงึความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัทีเ่หมาะสมคอื อุปกรณ์ตรวจจบัเปลวไฟ 

ระยะท่ี 4 ระยะเกิดความร้อน (Heat Stage) ซึง่ระยะนี้เราสามารถมองเหน็เปลวไฟ
ควนัไฟ จะไมส่ามารถควบคุมความรอ้นได ้อากาศรอ้นจะแผ่ขยายตวัออกไป อุปกรณ์ตรวจจบัที่
เหมาะสมคือ อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน Incipient Stage Smoldering Stage Flame 

Stage Heat Stage 

2.2.2 ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัซิึง่เป็นระบบทีใ่ชร้ะงบัไฟเมือ่เกดิเพลงิไฟขึน้ โดย 

ปกตอุิปกรณ์ทีส่ าคญัในระบบนี้คอืหวักระจายน ้าดบัเพลงิ 

2.2.3 ระบบควบคุมควัน เนื่ องจากควันไฟเป็นสาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้
เสยีชวีติขนาดเกดิเพลงิไฟ จงึตอ้งมรีะบบควบคุมควนัไฟ เพื่อระบายควนัไฟไปยงัพืน้ทีท่ีไ่ม่เป็น
อนัตรายต่อชวีติ 

 อาคารท่ีปลอดภยั 

 องคป์ระกอบส าคญัทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของอาคาร ไดแ้ก่ 

 การทนไฟ อาคารที่ปลอดภยัควรจะมโีครงสรา้งหลกัที่มคีวามสามารถในการทนไฟได้
โดยไม่พงัทลาย ไดไ้ม่ น้อยกว่า 2 ชัว่โมง และควรจะใช ้วสัดุประกอบอาคารที่ไม่ตดิไฟ และไม่
ก่อใหเ้กดิก๊าชพษิเมื่อไฟเผา หากมพีืน้ทีเ่กบ็สารอนัตรายควรจะมผีนังกนัไฟที่สามารถทนไฟได้
ไม่น้อยกว่า 4 ชัว่โมง ซึง่สามารถอธบิายไดต้ามลกัษณะของการเกดิอคัคภียัในอาคารโดยแยก
ลกัษณะของการผนงักนัไฟไดด้งันี้ 
  (1) การทนไฟ มาจากค าว่า Fire Rating หรอือตัราการทนไฟ เชน 1.5 ชัว่โมง 
2 ชัว่โมง หรอื 4 ชัว่โมง  

  (2) การติดไฟ มาจากค าว่า Combustible ถ้าวัสดุติดไฟได้ เรียกว่า
Combustible Material  
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  (3) วสัดุทนไฟ มาจากค าว่า Fire Resistant Material แต่วสัดุทีถู่กไฟแล้วดบัได้
เอง เรยีกว่า Self Extinguished Material หรอืชนิดที่ไม่ลามไฟจะเรยีกว่า Fire Retardant 

Material 

   (4) สารไวไฟ มาจากค าว่า Flammable เชน Flammable Liquid พวกน ้ามนั 
แอลกอฮอล ์เป็นตน้  

  (5) วสัดุอุดกนัไฟ มาจากค าว่า Fire Seal หมายถงึสารทีใ่ชอุ้ดช่องว่างระหว่าง
พืน้ หรอืผนงักนัไฟ เพื่อป้องกนัไฟลาม 

 ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ (Fire Alarm System)  
 ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม้ หมายความว่า เครื่องตรวจจบัควนัหรอืความรอ้น 
หรอืเปลวไฟที่ท างานโดยอัตโนมตัิ และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหม้แบบกดหรอืดึง เพื่อให้
สญัญาณเตอืนภยั ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้มสี่วนประกอบหลกัทีส่ าคญัคอื  

  1. อุปกรณ์แจง้เหตุ เพลงิไหม ้ 

  2. ตูค้วบคุมระบบ  

  3. อุปกรณ์เตอืนภยั  

 โดยแต่ละส่วนประกอบเชื่อมต่อกนั ดว้ยสายสญัญาณไฟฟ้า ซึง่ระบบจะท างานตรวจจบั
เพลงิไหม้และส่งสญัญาณเตือนภยั เพื่อให้ ผู้อยู่ภายในอาคารอพยพออกไปนอกอาคารหรอื
อพยพไปยงัพืน้ทีท่ีป่ลอดภยัซึง่มกีารก าหนดไว ้

 ในขณะทีเ่มื่อเกดิไฟไหม ้ความส าคญัของ “เวลา” เมื่อเริม่เกดิไฟจนขยายตวักลายเป็น
อคัคภียัสามารถใชเ้วลาเพยีงไม่กี่นาทเีท่านัน้เอง ดงันัน้ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม้ หรอืที่
เรยีกว่า Fire Alarm System หรอื Fire Monitoring System จงึถอืว่าเป็นระบบที่มคีวามส าคญั 
เนื่องจากเป็นระบบที่จะท าหน้าที่เตอืนที ่ เรยีกว่า Early Warning คอืเตอืนเมื่อแรกเกดิอคัคภียั 
ในปัจจุบนัระบบนี้ยงัได้มกีารพฒันาให้สามารถท างานร่วมกบั ระบบควบคุมอาคารอตัโนมตั ิ
ระบบประกาศเหตุฉุกเฉินระบบสอสารส าหรบัพนักงานดบัเพลงิด้วย อุปกรณ์หลกัในระบบนี้คอื 
อุปกรณ์ตรวจจบัเพลงิ (Fire Detector) ซึง่ทัง้ชนิดทีท่ างานโดยอาศยัอุณหภูมคิวามรอ้น (Heat 

Detector) และ ชนิดทีท่ างานโดยอาศยัควนัไฟ (Smoke Detector) นอกจากนี้ยงัอาจจะมชีนิด
พเิศษอื่น ๆ เช่น ชนิดที่ตรวจจบัรงัสคีวามรอ้นอนิฟราเรด (Infrared Detector) ระบบสญัญาณ
แจง้เหตุเพลงิไหม ้ไดแ้สดงไวใ้นภาพที ่6.29 

 

 

 

 

 



401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่6.29 แสดงอุปกรณ์ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้

 ทีม่า: https://www.google.co.th/search, 2560. 

แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  
ในสถานประกอบการย่อมต้องมแีผนป้องกนัและระงบัอัคคภียัตามกฎหมายก าหนด

ประกอบดว้ย  

1. แผนการตรวจตรา  

2. แผนการอบรม  

3. แผนการรณรงคป้์องกนัอคัคภียั  

4. แผนการดบัเพลงิ  
5. แผนอพยพหนีไฟ  

6. แผนบรรเทาทุกข ์

 1. แผนการตรวจตรา เป็นแผนการส ารวจความเสีย่งและตรวจตรา เพื่อเฝ้า
ระวังป้องกันและขจดัต้นเหตุของการเกิด  เพลิงไหม้ ก่อนจดัท าแผนควรมขี้อมูลต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี้เชือ้เพลงิ สารเคมสีารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดทีม่โีอกาสเสีย่ง ต่อการเกดิเพลงิไหม ้และ
ต้องมกีารบนัทกึขอ้มลูเกี่ยวกบั คุณสมบตัลิกัษณะการลุกไหม ้ปรมิาณของสารอนัตราย ทีม่อียู่
สงูสุด ชนิดของสารดบัเพลงิและปรมิาณทีต่้องใชเ้พื่อประกอบการวางแผน การตรวจตรา ควรมี
การก าหนดบุคคล พืน้ทีท่ี่รบัผดิชอบ หวัขอ้และจุดที่ต้องตรวจ ระยะเวลา ความถี่ผูต้รวจสอบ
รายงาน การส่งรายงานผล การแจง้ขอ้บกพรอ่งในการตรวจตราทีช่ดัเจน 
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 ตวัอยา่งของหวัขอ้ทีค่วรตรวจตรา เช่น  

 1.1 จดุทีเ่สีย่งต่อการเกดิเหตุเพลงิไหม ้ 

 1.2 การใชแ้ละการเกบ็วตัถุไวไฟ  

 1.3 วสัดุสิง่ของเสยีทีต่ดิไฟงา่ย  
 1.4 เชือ้เพลงิ  

 1.5 แหล่งความรอ้นต่าง ๆ 

 1.6 อุปกรณ์ดบัเพลงิ  

 1.7 ทางหนีไฟ 

  2. แผนการอบรม เป็นการอบรมให้ความรูก้บัพนักงานทัง้ในเชงิป้องกนัและ
การปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุ ซึง่การเกดิ อคัคภียัภายในสถานประกอบการ ย่อมน ามาซึง่ความสูญเสยี
ต่อธุรกจิการค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น ทรพัยส์นิเสยีหาย การผลติ การบรกิาร
หยุดชะงกั เสยีโอกาสการขาย หรอือาจถงึขัน้มผีู้ที่ได้รบับาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ  ดงันัน้ในการ
ป้องกนัและลดความเสีย่งดา้นการเกดิอคัคภียั จงึจ าเป็นต้องจดัใหม้แีผนการอบรม โดยก าหนด  

ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณใหช้ดัเจน  

 ตวัอยา่งของหลกัสตูรทีต่อ้งจดัท าในแผนการอบรม เช่น  
 2.1 การจดัฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้ใหก้บัพนกังาน  

 2.2 การฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ  

 ตวัอยา่งของหลกัสตูรทีค่วรจดัท าในแผนการอบรม เช่น  
 2.3 การปฐมพยาบาล  

 2.4 การผายปอดและนวดหวัใจ 

 3. แผนการรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั แผนการรณรงคป้์องกนัอคัคภียั เป็นแผน
เพื่อป้องกนัการเกดิอคัคภียัในสถานประกอบการ โดยเป็นการสรา้งความสนใจ และส่งเสรมิใน
เรื่องการป้องกนัอคัคภียัใหเ้กดิขึน้ในทุกระดบัของพนักงาน ในแผนการรณรงคป้์องกนัอคัคภียั
ควรก าหนดผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณใหช้ดัเจน ตวัอย่างหวัขอ้ทีจ่ะท า
การรณรงคป้์องกนัอคัคภียั เช่น  

  3.1 กจิกรรม 5 ส.  
 3.2 การลดการสบูบุหรี ่ 
 3.3 การจดันิทรรศการ  

 3.4 จดัท าโปสเตอร ์ 

 3.5 การใชส้ื่อต่าง ๆ 
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4. แผนการดบัเพลิง สถานประกอบการจะตอ้งมกีารเขยีนแผนการดบัเพลงิให้ 
ถูกตอ้งชดัเจนสอดคลอ้งกบักฎหมายก าหนด หรอืเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภยั  
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จ าเป็นต้องมกีารจดัท าแผนเพื่อให้มกีารเตรยีมความ
พร้อมรองรบัสิง่ที่จะเกดิขึน้ให้สามารถมปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามกฎหมายก าหนด ได้แก่ 
แผนการตรวจตรา แผนการอบรม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั แผนอพยพหนีไฟ และ
แผนการดบัเพลงิ เป็นตน้ 
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แผนการดบัเพลิง 

ตวัอยา่งล าดบัขัน้ตอนการปฏบิตัเิมือ่พนกังานพบเหตุเพลงิไหม้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน รายงาน 

พนกังาน    
ทีพ่บเหตุ  
เพลงิไหม ้

แจง้เพื่อนร่วมงาน        
หรอืหวัหน้างาน           

และเขา้ดบัเพลงิทนัท ี

ถา้ดบัได ้

ใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัขัน้ 

- ใชแ้ผนปฏบิตักิารระงบั            
เหตุเพลงิไหมข้ ัน้ต้น 

- แจง้ประชาสมัพนัธ ์

- แจง้เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัในการท างาน
ระดบัวชิาชพีหรอื
ผูร้บัผดิชอบ 

ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ  
หรอืผูจ้ดัการโรงงาน 

ตดัสนิใจแจง้หน่วยงาน
ดบัเพลงิจากภายนอก  
หรอืใชแ้ผนปฏบิตักิาร 
เมื่อเกดิเหตุข ัน้รนุแรง            

(ถา้ม)ี 

หวัหน้าหน่วย ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหน้าแผนก 

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั   
ในการท างาน             
ระดบัวชิาชพี               

หรอืผูร้บัผดิชอบ 

ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ 

หรอืผูจ้ดัการโรงงาน 

ถา้ดบัไมไ่ด ้

แจง้ 

 

ดบัได ้ แจง้ 

ถา้ดบัไมไ่ด ้

รายงาน 
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ตวัอยา่ง 

การก าหนดตวับุคคลและหน้าที่เพื่อระงบัเหตุเพลงิไหมข้ ัน้ตน้ 

 

ฝ่าย / แผนก..........................................................  
บรเิวณ.................................................................  
ชุด........................................................................  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผูร้บัผดิชอบ 1. ชื่อ.................................................................     ผูร้บัผดิชอบ 1. ชื่อ............................................................... .. 
  2.ชื่อ.................................................................        2.ชื่อ.................................................................. 
  3.ชื่อ.................................................................        3.ชื่อ..................................................................  
หน้าที ่ 1..................................................... ..................................     หน้าที ่ 1........................................................................................  
 2......................................................................................       2....................................................................................... 
 3......................................................................................       3.......................................................................................  
หมายเหตุ  ๑. พนกังานทีป่ฏบิตังิานอื่นในขณะเกดิเหตุเพลงิไหม ้ หมายถงึ  ผูค้วบคมุเครื่องจกัร  ผูค้วบคมุไฟฟ้า  ทมีควบคมุหรอืสบูน ้าดบัเพลงิ  เป็นตน้ 

      ซึง่จะตอ้งก าหนดตามความจ าเป็นของสถานประกอบการ 

  ๒. หน้าทีใ่หร้ะบุตามทีก่ าหนดใหป้ฏบิตังิานในขณะเกดิเพลงิไหม ้ เช่น  ปฏบิตังิานควบคมุเครื่องจกัร  ควบคมุไฟฟ้า  ควบคมุเครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ 

 

 

หวัหน้าชุดดบัเพลงิขัน้ตน้ 

ชื่อ....................................................................... . 

พนกังานทีป่ฏบิตังิานอื่น 

ในขณะเกดิเพลงิไหม ้

 

พนกังานผจญเพลงิขัน้ตน้ 
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ตวัอยา่ง  โครงสรา้งหน่วยงานป้องกนัระงบัอคัคภียัเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหมข้ ัน้รุนแรง (ถา้ม)ี 
 

 

 

 

ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ                                    
ชื่อ........................................ 

ฝ่ายไฟฟ้า                   
ชื่อ.............................. 

                        

ฝ่ายปฏบิตักิาร          
ชื่อ............................ 

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน
ชื่อ..................................... 
 

ฝ่ายเคลื่อนยา้ยภายใน ภายนอก
ชื่อ........................................... 

ฝ่ายสง่เสรมิปฏบิตักิาร          
ชื่อ......................................... 

พนกังาน          
ควบคมุเครื่อง       
ชื่อ....................... 

หน่วยดบัเพลงิ     
ชื่อ......................... หน่วยจดัหาและ

สนบัสนุนการดบัเพลงิ
ชื่อ............................ 

หน่วยสนบัสนุน
ชื่อ................... 

หน่วยยาม
รกัษาการณ์  
ชื่อ.................. 

หน่วยเดนิเครื่อง
สบูน ้าฉุกเฉิน    
ชื่อ................... 

หน่วยดบัเพลงิ
จากพืน้ทีอ่ื่น  
ชื่อ.................. 

ช่วยชวีติ           
ชื่อ......................
ชื่อ..................... 

ยานพาหนะ  
ชื่อ..................
ชื่อ.................. 

ช่วยชวีติ            
ชื่อ........................
ชื่อ........................ 

ยานพาหนะ        
ชื่อ........................
ชื่อ........................ 

หมายเหตุ  1. การปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารเตม็รปูแบบนี้จะใชเ้มือ่เกดิเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง                                                                                                                                

 2. การเกดิเพลงิไหมภ้ายในพืน้ทีต่่าง ๆ เพยีงเลก็น้อย ใหห้วัหน้าแผนกด าเนินการสัง่การดบัเพลงิตามแผนการปฏบิตักิารเมือ่เกดิเพลงิไหมข้ ัน้ตน้และโทรศพัทแ์จง้ศนูยร์วม ขา่วและสือ่สาร   
    หรอืผูอ้ านวยการดบัเพลงิ  หรอืเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี 
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หน้าท่ีของผู้ปฏิบติังานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกนัระงบัอคัคีภยัเม่ือเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ขัน้รนุแรง (ถ้ามี)  

ผู้ปฏิบติังาน หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

ผูอ้ านวยการดบัเพลิง ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

 1. รบัฟังรายการตา่ง ๆ เพือ่สัง่การการใชแ้ผนตา่ง ๆ  

 2. ขอความชว่ยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. รายงานผลการเกดิเพลงิไหมต้อ่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไป 

 4. ใหข้า่วแก่สือ่มวลชน 

ฝ่ายไฟฟ้า ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

 1. เมื่อเกิดเพลงิไหม้ให้รบีเข้าไปที่เกิดเหตุ เพื่อรบัค าสัง่ตดัไฟ จากฝ่าย
ปฏบิตักิาร  

 2. รบัค าสัง่จากผูอ้ านวยการดบัเพลงิ 

ฝ่ายปฏิบติัการ หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการให้ถือปฏิบติัดงัน้ี 

 1. เมื่อเกดิเพลงิไหม้ในพืน้ที่ใหห้วัหน้าฝ่ายปฏบิตักิารแยกชุด ปฏบิตักิาร
ออกเป็น 2 ชุด คอื (1) ชุดควบคุมเครื่องจกัร และ (2) ชุดดบัเพลงิ 

     1.1 ชุดควบคุมเครื่องจกัร เมื่อเกิดเพลงิไหม้ในพืน้ที่ใด ให้ชุดควบคุม
เครื่องจกัร ท าการควบคุมเครื่องจกัรใหท้ างานตอ่ไปจนกวา่จะไดร้บั ค าสัง่ให้
หยุด เครื่องจากหวัหน้าฝ่ายปฏบิตักิารกรณีที่ ไมสามารถเดนิเครื่อง หรอื 
ไดร้บัค าสัง่ใหห้ยดุเครื่องใหชุ้ดควบคุมเครื่องจกัรไปชว่ยท าการ ดบัเพลงิ 

    1.2 ชุดดบัเพลงิ เมื่อเกดิเพลงิไหมใ้นพืน้ทีต่วัเองไม่ว่ามากหรอืน้อย ชุด
ปฏบิตัิการชุดน้ีจะแยกตวัออกจากการควบคุมเครื่องจักร  ออกท าการ
ดบัเพลงิโดยทนัททีีเ่กดิเพลงิไหมโ้ดยไม่ตอ้ง หยุดเครื่องและ ใหป้ฏบิตักิาร
ภายใต้ค าสัง่ของหวัหน้าฝ่าย ปฏิบตักิารในพืน้ที่ ใน การปฏบิตักิารหาก
จ าเป็นต้องขอ ความช่วยเหลอืจากหน่วยอื่นใหห้วัหน้าฝ่ายปฏบิตัิการ สัง่
ด าเนินการ 

 2. ทนัททีีท่ราบเหตุเพลงิไหมใ้นพืน้ทีข่องตวัเอง ใหแ้จง้ขา่ว โทรศพัทถ์งึเขา้
หน้าทีค่วามปลอดภยัถงึผูอ้ านวยการดับเพลงิ และโทรศพัท์แจง้ศูนยร์วม
ขา่ว 

ฝ่ายส่ือสารและประสานงาน ให้ปฏิบติัดงัน้ี  

 1. คอยชว่ยเหลอืประสานงานระหวา่งบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. รบัค าสัง่จากผูอ้ านวยการดบัเพลงิและตดิตอ่ผา่นศนูยร์วมขา่ว 

 3. สัง่การแทนผูอ้ านวยการดบัเพลงิ ถา้ไดร้บัมอบหมาย 

ห น่ ว ย จัด ห า แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร
ดบัเพลิง 

- ผูป้ระสานงาน 

ให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัคอยช่วยเหลือดงัน้ี  

1. คอยชว่ยเหลอืประสานงานระหวา่งผูอ้ านวยการดบัเพลงิ ยามรกัษาการณ์
และผูเ้กีย่วขอ้ง 

 2. คอยรบั-สง่ค าสัง่จากผูอ้ านวยการดบัเพลงิในการตดิตอ่ ศนูยข์า่ว  

 3. สัง่การแทนผู้อ านวยการดับเพลิง ในกรณีที่ผู้อ านวยการ  ดับเพลิง 
มอบหมาย 
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หน้าท่ีของผู้ปฏิบติังานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกนัระงบัอคัคีภยัเม่ือเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ขัน้รนุแรง (ถ้ามี) (ต่อ) 

ผู้ปฏิบติังาน หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

- ยามรกัษาการณ์ 1. ให้รบีไปยงัจุดเกิดเหตุคอยรบัค าสัง่จากผู้อ านวยการดบัเพลิง  และ
หวัหน้าฝ่ายประสานงาน  

 2. ป้องกนัมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อน  ได้รบั
อนุญาต  

 3. ควบคมุป้องกนัทรพัยส์นิทีฝ่่ายเคลื่อนยา้ยน ามาเกบ็ไว้ 
ฝ่ายเคล่ือนย้ายภายใน - ภายนอก 1. ให้รบัผิดชอบในการก าหนดจุดปลอดภยัอคัคีภยัในการเก็บ  วสัดุ

ครภุณัฑ ์ 

 2. อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยขนสง่วสัดคุรภุณัฑ์ 
 3. จดัยานพาหนะและอุปกรณ์ขนยา้ย 

ฝ่ายส่งเสริมปฏิบติัการ 

 - หน่วยตดิต่อดบัเพลงิจากพืน้ทีอ่ื่น 

ให้ปฏิบติัดงัน้ี  

1. ใหแ้จง้สญัญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)  

 2. พนักงานที่ทราบเหตุเพลงิไหมแ้ละต้องการเขา้มาช่วยเหลอื ดบัเพลงิ 
ใหร้ายงานตวัต่อผูอ้ านวยการดบัเพลงิเพื่อท าการ แบ่งเป็นชุดช่วยเหลอื
สง่เสรมิการปฏบิตังิาน 

 3. ส าหรบัการเกดิอคัคภียัในบรเิวณเครื่องจกัร ชุดดบัเพลิง ควรมาจาก
ชุดดบัเพลงิในสถานทีน่ัน้ ผูท้ี่มาช่วยเหลอืควร ช่วยเหลอืในการล าเลยีง 

อุปกรณ์ดบัเพลงิ 

 4. คอยค าสัง่จากผูอ้ านวยการดบัเพลงิ ใหค้อยอยูบ่รเิวณทีเ่กดิ เพลงิไหม ้

- หน่วยเดนิเครื่องสบูน ้าฉุกเฉิน ให้ปฏิบติัดงัน้ี  

1. ใหเ้ดนิเครื่องสบูน ้าดบัเพลงิทนัททีีไ่ดร้บัแจง้เหตุเพลงิไหม้  
 2. ท าการควบคมุดแูลเครื่องสบูน ้าดบัเพลงิขณะทีเ่กดิเพลงิไหม ้

 3. ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งานตาม  รายการ
ตรวจเชค็ 

ศนูยร์วมข่าว / ส่ือสาร ให้ปฏิบติัดงัน้ี  

1. เมื่อทราบขา่วเกดิเพลงิไหมจ้ะตอ้งท าการตรวจสอบขา่ว  

 2. แจง้เหตุเพลงิไหม ้

 3. ตดิตามขา่ว แจง้ขา่วเป็นระยะ 

 4. ตดิต่อขอความช่วยเหลอื (ถา้มกีารสื่อสาร) 
 5. แจง้ขา่วอกีครัง้เมื่อเพลงิสงบ 

ทีม่า: กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน, 2541. 
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ตวัอย่างผูร้บัผิดชอบในต าแหน่งต่าง ๆ ตามผูป้ฏิบติังาน 

ตามโครงสรา้งหน่วยงานป้องกนัระงบัอคัคภียัเมือ่เกดิเหตุเพลงิไหมข้ัน้รุนแรง (ถา้ม)ี 
ต าแหน่ง เวลาปกติ (วนัธรรมดา) 

08.00-17.00 น. 
นอกเวลาปกติ (วนัธรรมดา) 

17.00-08.00 น. 
วนัหยดุ 

08.00-24.00-08.00 น. 
1. ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ  

2. หวัหน้าฝ่ายไฟฟ้า 

- ผูอ้ านวยการฝ่าย
ปฏบิตักิาร หรอืผูไ้ดร้บั
มอบหมาย  

- หวัหน้าแผนกไฟฟ้า 

- หวัหน้าแผนก/หน่วย ประจ า
พืน้ทีห่รอืใกลเ้คยีง 

- พนกังานนอนเวร........ 

- หวัหน้าแผนก/หน่วย ประจ าพืน้ที่
หรอืใกลเ้คยีง  

- พนกังานนอนเวร..... 

3. หวัหน้าฝ่าย 

ปฏบิตักิาร  

- หน่วยคุม เครื่องจกัร 

- ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงานหรอื  

ผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

-พนกังานคุมเครื่องจกัร
ปกต ิ

- ทมี Emergency 

Response 

- .......................................  

- พนกังานคุมเครื่องจกัรปกต ิ

- ทมี Emergency Response 

………………………… 

- ....................................... 

- พนกังานคุมเครื่องจกัรปกต ิ

- ทมี Emergency Response 

………………………… 
………………………… 

4. หวัหน้าฝ่ายสือ่สาร 

และประสานงาน  

- หน่วยสนับสนุน  

- พยาบาล   

- เจา้หน้าทีย่านพาหนะ 

- เจา้หน้าทีศ่นูย ์รวม
ขา่วและสือ่สาร 

- หน่วยจดัหาและ 

สนบัสนุนการ ดบัเพลงิ 

- ผูป้ระสานงาน  

- ผูจ้า่ยอุปกรณ์ 

ดบัเพลงิ  

- ผูส้ ือ่ขา่วผา่น ศนูยร์วม
ขา่ว และสือ่สาร  

- หน่วยยาม 

รกัษาการณ์ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลหรอื 

ผูร้บัมอบหมาย  

- พยาบาลประจ าบรษิทั  

- พนกังานขบัรถ พยาบาล 

- พนกังานรบัโทรศพัท์  
- เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั 

(อยูร่ะหวา่งการรอ 

อุปกรณ์ดบัเพลงิ) 
- หวัหน้าฝ่ายปฏบิตักิาร 

(ตอนตน้) จป. (เมื่อไปถงึ
ทีเ่กดิเหตุ) 
- ผูป้ระสานงานยาม 

รกัษาการณ์ 

- ........................................  

- ทมีปฐมพยาบาล  

- พนกังานขบัรถพยาบาล  

-…………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หวัหน้ายามรกัษาการณ์ 

- .........................................  

- ทมีปฐมพยาบาล  

- พนกังานขบัรถพยาบาล  

-…………………………  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หวัหน้ายามรกัษาการณ์ 

5. หวัหน้าฝ่าย 

เคลื่อนยา้ยภายใน / 
ภายนอก 

- หวัหน้าฝ่ายแผนกธุรการ  

หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

- นายเวรประจ าวนั - นายเวรประจ าวนัหยดุ 

6. หวัหน้าฝ่าย สง่เสรมิ
ปฏบิตักิาร  

- หน่วยเดนิเครื่องสบู 

น ้าฉุกเฉิน 

- หน่วยตดิตอ่ ดบัเพลงิ
จาก พืน้ทีอ่ื่น 

- ใช ้Safety Order 

System (SOS) 

- ผูจ้ดัการฝ่าย  

- จากหน่วยธุรการ/ซอ่ม
บ ารุง 

ชื่อ.............................. 
- ผูก้ดสญัญาณแจง้เหตุ 
จาก SOS …………… 

- ………………………  
- จากหน่วยธุรการ/ซอ่มบ ารุง  

ชื่อ..................................... - 
ผูก้ดสญัญาณแจง้เหตุ จาก 
SOS ………………… 

- …………………………  
- จากหน่วยธุรการ / ซอ่มบ ารุง  

ชื่อ...................................... 
-ผูก้ดสญัญาณแจง้เหตุ  
จาก SOS …………………… 
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5. แผนอพยพหนีไฟ แผนอพยพหนีไฟนัน้ก าหนดขึน้เพื่อความปลอดภยัของชวีติและทรพัยส์น
ของพนักงาน และของสถานประกอบการในขณะเกดิเพลงิเหตุไหม้ แผนอพยพหนีไฟทีก่ าหนด
ขึน้นัน้ มอีงคป์ระกอบต่างๆเช่น หน่วยตรวจสอบจ านวนพนักงาน ผู้น าทางหนีไฟ จุดนัดพบ 

หน่วยช่วยชวีติ และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดก้ าหนดผู้รบัผดิชอบในแต่ละ หน่วยงานโดยขึน้ตรง
ต่อผูอ้ านวยการอพยพหนีไฟหรอืผูอ้ านวยการดบัเพลงิ ดงันี้  

1) ผูอ้ านวยการอพยพหนีไฟหรอืผูอ้ านวยการดบัเพลงิ  

ชื่อ ...............................................................................................  
1) ผูช้่วยผูอ้ านวยการอพยพหนีไฟหรอืผูช้่วยผูอ้ านวยการดบัเพลงิ  

ชื่อ ...............................................................................................  
ในแผนดงักล่าวควรก าหนดใหม้กีารปฏบิตัดิงันี้  
   (1) ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตาม
ทางออกทีจ่ดัไว ้

  (2) จุดนัดพบหรอืเรยีกอีกอย่างว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่
ปลอดภยั ซึง่พนกังาน สามารถทีจ่ะมารายงานตวัและท าการตรวจสอบนบัจ านวนได้  
  (3) หน่วยตรวจสอบจ านวนพนักงาน มหีน้าทีต่รวจนับจ านวนพนักงาน
ว่ามกีารอพยพหนีไฟ ออกมาภายนอกบรเิวณทีป่ลอดภยัครบทุกคนหรอืไม่ หากพบว่าพนักงาน
อพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริง ซึ่งหมายถึงยงัมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิด
อคัคภียั  

  (4) หน่วยช่วยชวีติและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและท าการช่วยชวีติ
พนักงานที่ยงัติดค้างอยู่ ในอาคารหรอืในพื้นที่ที่ได้เกิดอคัคภียั รวมถงึกรณีของพนักงานที่
ออกมาอยูท่ีจ่ดุรวมพลแลว้มอีาการเป็นลม ชอ็คหมดสตหิรอืบาดเจบ็เป็นต้น หน่วยช่วยชวีติและ
ยานพาหนะจะท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและตดิต่อ หน่วยยานพาหนะใหใ้นกรณีทีพ่ยาบาล
หรอืแพทยพ์จิารณาแลว้ตอ้งน าส่งโรงพยาบาล 
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ตวัอย่าง 

แผนอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้ านวยการ หรอืผูช้่วยผูอ้ านวยการดบัเพลงิ 
สัง่ใชแ้ผนอพยพหนีไฟไปยงัประชาสมัพนัธ์ 

ประชาสมัพนัธป์ระกาศ 

พรอ้มกดสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้

ผูน้ าทางจะถอื (ป้ายสญัลกัษณ์) ยกหรอืชูป้าย
น าพนกังานออกจากพืน้ทีป่ฏบิตังิานตาม

ช่องทางทีก่ าหนด 

ผูน้ าทางน าพนักงานไปยงัจุดรวมพล 

ผูน้ าทาง & ผูต้รวจสอบยอดพนักงาน 

ผูต้รวจสอบยอดแจง้ต่อผูอ้ านวยการ หรอื
ผูช้่วยผูอ้ านวยการดบัเพลงิ ณ จดุรวมพล 

รบีน าผูป่้วยหรอื
ผูบ้าดเจบ็สง่หน่วย

พยาบาลหรอื
สถานพยาบาล

ใกลเ้คยีง ผูอ้ านวยการ หรอืผูช้่วยผูอ้ านวยการดบัเพลงิ 
แจง้ใหพ้นกังานอยูใ่นจดุรวมพลจนกว่า

เหตุการณ์สงบ 

ผูอ้ านวยการดบัเพลงิ
หรอืผูช้่วยสัง่

หน่วยงานชว่ยชวีติ 
(ถา้ม)ี หรอืเจา้หน้าที่
ดบัเพลงิจากภายนอก

คน้หาผูต้ดิคา้ง 

หน่วยช่วยชวีติหรอื
เจา้หน้าทีด่บัเพลงิ

จากภายนอกคน้หาผู้
ตดิคา้งและรายงาน
ผลใหผู้อ้ านวยการ

หรอืผูช้่วย
ผูอ้ านวยการทราบ 

ยอดไมค่รบ 

ยอดครบ 
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  6. แผนบรรเทาทุกข ์แผนบรรเทาทุกขจ์ะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้  
   6.1 การประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั ได้แก่ ศูนยค์วามปลอดภยัเขต
โรงพยาบาลจงัหวดั ศูนย์บรรเทาสาธารณภยั สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดั สถานี
ต ารวจ และส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดั เป็นตน้ 

   6.2 การส ารวจความเสยีหาย โดยมเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัประจ าโรงงาน 
และทีมงานความปลอดภยัประจ าโรงงาน ท าหน้าที่ส ารวจเกี่ยวกบัเครื่องจกัร อุปกรณ์ และ
สถานทีท่ างานต่าง ๆ เป็นตน้  
   6.3 การรายงานตวัของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและก าหนดจุดนัดพบเพื่อรอรบั
ค าสัง่ หวัหน้างาน หรอืผูน้ าจะต้องท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบจ านวนสมาชกิของตนเองทีท่ างาน
ในแผนกตนเอง เพื่อแจ้งรายงานจ านวนให้ครบถ้วนเพื่อให้ทราบว่ามพีนักงานยงัติดอยู่ใน
สถานทีท่ีเ่กดิเพลงิไหม ้ 
   6.4 การช่วยชวีติและขุดค้นหาผู้เสยีชวีติ เจา้หน้าที่ผู้ช่วยเหลอื ต้องเป็น
เจา้หน้าที่ที่ไดร้บัมอบหมายตามกฎกระทรวงท าหน้าที่ในการผจญเพลงิเพื่อค้นหาผู้ที่ตดิอยู่ใน
สถานทีเ่กดิเหตุในโรงงาน  
   6.5 การเคลื่อนยา้ยผู้ประสบภยั ทรพัยส์นิและผู้เสยีชวีติ เมื่อมกีารค้นหา 
และพบว่ามผีูป้ระสบภยัตดิอยูใ่นสถานทีท่ีเ่กดิเหตุเพลงิไหม ้ตอ้งมกีารเคลื่อนยา้ยออกมาโดยถูก
วิธีโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ได้ร ับอบรม ท าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ  หรือ
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ออกมาเพื่อส่งโรงพยาบาลโดยด่วน  
   6.6 การประเมนิความเสยีหาย ผลการปฏบิัติงานและรายงานสถานการณ์
เพลงิไหม ้ผูท้ีท่ าหน้าทีเ่กีย่วขอ้งดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ทีท่ าหน้าทีใ่นการประเมนิ
ความเสยีหายจากการเกิดเพลงิไหม้เพื่อรายงานบนัทกึเก็บข้อมูลไว้เป็นหลกัฐาน และน าไป
วางแผนงานป้องกนัการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานประกอบการ 

   6.7 การช่วยเหลอืสงเคราะห์ผู้ประสบภยั เมื่อมกีารเกิดเหตุขึน้ในสถาน
ประกอบการหรอืโรงงาน ผู้บรหิารโรงงานต้องมกีารเยยีวยา หรอืช่วยเหลอื ดูแลตามสมควร
ใหแ้ก่ผูป้ระสบเหตุ เพื่อเป็นการเอาใจใส่ และสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างานใหก้บัพนกังาน 

   6.8 การปรบัปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกจิสามารถด าเนินการได้
โดยเรว็ที่สุด เมื่อเกิดเหตุประสบเพลงิไหมใ้นโรงงาน ผู้บรหิารสถานประกอบการจะต้องรบี
ด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงให้คืนกลบัสู่สภาพเดิมให้โดยเร็วที่สุด เพื่อการสร้างชื่อเสียงและ
ภาพลกัษณ์ขององคก์าร 
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สรปุ  
 วศิวกรรมความปลอดภยัเป็นลกัษณะสหวทิยาการที่มุ่งเน้นให้โรงงานอุตสาหกรรมมี
โครงสรา้งความปลอดภยัดว้ยการประยกุตท์างวศิวกรรมทีต่อ้งควบคุมเกี่ยวกบัการวางแผน และ
ออกแบบโรงงานโดยวศิวกรโรงงานที่เป็นผู้เชีย่วชาญ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนดหลงั
จากนัน้ตอ้งน ามาวางผงัโรงงานใหต้ าแหน่งของเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ วสัดุต่าง ๆ ทีเ่ป็น
สิง่สนับสนุนอ านวยความสะดวกเพื่อใหก้ระบวนการผลติสามารถด าเนินการไปโดยเพิม่ผลผลติ
ใหม้ากขึน้และในขณะเดยีวกนักส็อดคลอ้งกบัใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน
ดว้ย วศิวกรรมความปลอดภยัจงึมคีวามส าคญั คอื การก าหนดขอ้บงัคบั และออกกฎหมายใน
สถานประกอบการ สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจท าให้หนัมาใส่ใจกบัชวีติความเป็นอยู่ที่ดขีอง
พนักงาน ความต้องการให้องค์การสามารถเติบโตและสร้างก าไรให้กับองค์การด้วยการที่
พนกังานมสีุขภาพอนามยัทีด่พีรอ้มปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัเป็น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและจรยิธรรม คุณธรรมของนายจา้งหรอืผู้ประกอบการ รวมทัง้การ
ต้องการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัองค์การ องค์การจงึต้องการมกีารวางผงัโรงงานดว้ยสาเหตุ
ดงันี้ การเปลีย่นแปลงของลกัษณะผลติภณัฑ ์การเปลีย่นแปลงขององคก์ารทีม่กีารขยาย และลด
ขนาดองคก์าร การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีการยา้ยหน่วยงาน การเพิม่ชนิดของผลติภณัฑ์
ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น การวางผงัโรงงานจงึมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายวสัดุส่องของ ช่วยให้การไหลของงานเป็นไป
อย่างรวดเรว็ประหยดัเวลา ต้นทุน ขจดัสิง่รบกวน และท าให้แผนกต่าง ๆ สามารถท างานได้
อยา่งดเีอือ้ต่อกระบวนการผลติ และท าใหก้ารท างานเกดิความปลอดภยัและมสีุขภาพอนามยัทีด่ี
 ดังนัน้ การวางผังโรงงานจึงมีหลักการส าคัญ คือ การเลือกท าเลที่ตัง้ของโรงงาน      
การออกแบบโครงสรา้งและระบบในอาคาร การออกแบบผงัโรงงาน และการออกแบบระบบขน
ถ่ายล าเลยีงวสัดุ ซึง่องค์ประกอบส าคญัของการขนถ่ายวสัดุ ไดแ้ก่ การเคลื่อนที ่เวลา ปรมิาณ 
และเนื้อที่ การวางผงัโรงงานเพื่อให้เกิดความปลอดภยัจงึออกแบบให้มกีารจดัวางเครื่องจกัร 
เครื่องมอื อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนให้มคีวามสะดวกเหมาะสมสมัพนัธ์กับกระบวนการผลิต 
ผู้ออกแบบโรงงานจะต้องทราบถงึขัน้ตอนการผลติ รวมทัง้ต าแหน่งในการจดัวางให้เกดิความ
ปลอดภยัในการท างานทัง้ภายในและภายนอกและต้องส่งผลต่อการออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อ
ความปลอดภยัทัง้โรงงาน การออกแบบและวางผงัโรงงานจงึต้องมขี ัน้ตอน ดงันี้ การวางผงั
โรงงานขัน้ต้น การก าหนดพืน้ทีภ่ายในโรงงาน และการวางผงัโรงงานอย่างละเอยีด การวางผงั
โรงงานจึงมกีารจดัด าเนินการวางผังโรงงานให้เป็นระบบซึ่งในปัจจุบนัมีการวางผังโรงงาน
ดว้ยกนั 4 ระบบ ดงันี้ การวางผงัโรงงานแบบตามกระบวนการผลติ การวางผงัโรงงานแบบตาม
ชนิดของผลิตภณัฑ์ การวางผงัโรงงานแบบผสม และการวางผงัโรงงานแบบชิ้นงานอยู่ กบัที ่  
การวางผงัโรงงานจงึต้องค านึงถงึการป้องกนัอคัคภียัเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดอคัคภียัใน
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สถานประกอบการ จงึตอ้งจดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัตามกฎหมายความปลอดภยั อาชี
วอนา-มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย (1) แผนการตรวจตรา (2) 
แผนการอบรม (3) แผนการดบัเพลิง (4) แผนอพยพหนีไฟ และ(5) แผนบรรเทาทุกข์ การ
ป้องกนัในเบื้องต้นจงึให้สถานประกอบการด าเนินการป้องกนัโดยการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกัน
อคัคภียัให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายก าหนดและมกีารซกัซ้อมการอพยพจรงิเพื่อเป็น
การเตรยีมความพรอ้ม 
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. จงบอกถงึความหมายและอธบิายค าว่า “วศิวกรรมความปลอดภยั”  
2. จงบอกถงึความหมายของการวางผงัโรงงานมาอยา่งละเอยีด 

3. จงบอกถงึวตัถุประสงคข์องการวางผงัโรงงานมาอยา่งน้อย 6 ขอ้ (พรอ้มอธบิายโดยสงัเขป) 
4. ใหบ้อกถงึความส าคญัของการวางผงัโรงงานมาอยา่งน้อย 6 ขอ้ (พรอ้มอธบิายโดยสงัเขป) 
5. ใหบ้อกถงึประโยชน์ของการวางผงัโรงงานมาอย่างน้อย 6 ขอ้ (พรอ้มอธบิายโดยสงัเขป) 
6. ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางผงัโรงงานไดแ้ก่ปัจจยัอะไรบา้ง 

7. ลกัษณะทีด่ขีองการวางผงัโรงงานมลีกัษณะอยา่งไรบา้ง 

8. การจดัวศิวกรรมความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน จะตอ้งมกีารด าเนินการจดัอยา่งไรบา้ง 

    เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั 

9. ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Lighting System) มคีวามจ าเป็นอยา่งไรในสถานประกอบการ 

10. จงบอกความหมายของค าว่า “อคัคภียั”  
11. องคป์ระกอบทีส่ าคญัของการเกดิ “อคัคภียั”มอีะไรบา้ง (พรอ้มอธบิายโดยสงัเขป) 
12. ชนิดของถงัดบัเพลงิทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิเมือ่เกดิอคัคภียัมกีีช่นิดแต่ละชนิดมอีงคป์ระกอบ 

     หรอืคุณสมบตัอิยา่งไร 

13. ชนิดของสารดบัเพลงิมกีีช่นิดอะไรบา้ง (อธบิายพอสงัเขป) 
14. ใหน้กัศกึษาเขยีนแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานประกอบการ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

การจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 หวัข้อเน้ือหา 

 1. แนวคดิ ความหมายของการจดัการความเสีย่ง  
 2. กรอบของการจดัการความเสีย่ง 

 3. ขอ้ก าหนดและกระบวนการในการบรหิารความเสีย่ง 

 4. การรบัรูค้วามเสีย่ง 

5. การบ่งชีอ้นัตรายและการประเมนิความเสีย่ง 

6. ประเภทความเสีย่ง 

7. การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

8. หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ และการพจิารณาตอบสนองต่อความเสีย่งอนัตราย 

9. กระบวนการจดัการความเสีย่ง 

10. การบ าบดัความเสีย่ง การเฝ้าระวงั และการทบทวน 

11. สรปุ  
12. แบบฝึกหดั 

13. เอกสารอา้งองิ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

 1. อธบิายความหมายของความเสีย่ง กรอบของการจดัการความเสีย่ง และแนวทางการ
ก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

2. บอกถึงการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงอันตรายในแต่ละระดับได้อย่าง
เหมาะสมได ้

 3. อธบิายการรบัรูส้มัผสัถงึความเสีย่งของมนุษย ์และการบ่งชีอ้นัตรายความเสีย่ง และ
การประเมนิความเสีย่งได ้

 4. อธบิายเกีย่วกบัการสื่อสารความเสีย่ง และค าศพัทเ์กีย่วกบัความเสีย่งได้ 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 



418 

 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารการเรยีนการสอน (เอกสารประกอบค าสอน) 
 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทิศัน์ 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 7 

การจดัการความเส่ียงด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

เครือ่งมอืส าคญัในระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการการท างานใน
สถานประกอบการเพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานลดอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วยต่าง ๆ อนัเนื่องจากการท างาน
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้บริหารน ามาใช้ในการวางแผนและจดักิจกรรมด้านความ
ปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ ซึง่จะช่วยใหค้น้พบสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย หรอืความเสีย่งในการปฏบิตังิาน
ในทุกต าแหน่งงาน อนัจะน าไปสู่การหาแนวทาง มาตรการ และการแก้ไขปรบัปรุง เครื่องมอื
อุปกรณ์ เครื่องจกัร คน และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้กดิความปลอดภยัให้มากทีสุ่ด ซึ่ง
จะสามารถกระท าได้หลายวธิกีาร โดยเฉพาะอย่างยิง่หากจะด าเนินการในการส ารวจเพื่อบ่งชี้
ความเสี่ยงในการปฏบิตังิาน เครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ได้แก่ แบบส ารวจ (check-list) แบบประเมนิความเสี่ยง (risk assessment) เพื่อช่วยในการ
ส ารวจและประเมนิความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ครบถ้วนและได้ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้อันตราย และ
ประเมนิความเสี่ยงไดช้ดัเจน นอกจากนี้ยงัสามารถน าขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กบ็รวบรวมเป็นหลกัฐาน
ในการวเิคราะหค์วามเสีย่งในการท างานได ้ 
 การวเิคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามัยในการท างานนับว่าเป็น
การด าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2542) และ 4 (พ.ศ. 2552)
เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในโรงงาน ก าหนดใหโ้รงงานทีม่คีวามเสี่ยง 12 ประเภท
ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่งจากอนัตรายที่อาจเกดิจากการประกอบกจิการโรงงาน
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงอนัตรายและจดัให้มมีาตรการ
ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม แต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า แม้ว่าโรงงานได้จดัท า
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ก็ยงัพบอุบตัิเหตุเกิดขึ้นในโรงงาน ดงันัน้ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจงึไดม้กีารพจิารณาทบทวนแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งในโรงงานเพื่อให้
มมีาตรการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียง 

  การปฏิบัติงานในทุกต าแหน่ง ในสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาน
ประกอบการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื เครือ่งจกัรทีม่กีารผลติจ านวนมาก และต้องการความรวดเรว็ใน
การผลติสนิคา้และบรกิารย่อมท าใหเ้กดิความเสีย่งทีม่อียู่ในการปฏบิตังิานซึง่อาจส่งผลกระทบ
ชวีติและทรพัยส์นิของผูป้ฏบิตังิานและนายจา้งโดยตรง ดงันัน้ ทัง้ผูป้ฏบิตังิานและนายจา้งกต็้อง
มวีิธกีาร หรอืแนวทางในการป้องกันเพื่อที่ลดความเสี่ยงหรอืไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นในการ
ปฏิบตัิงานให้ได้ การจดัการความเสี่ยงจงึเป็นแนวทางการป้องกันควบคุมความเสี่ยงที่ต้อง
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ด าเนินการให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ไดม้นีักวชิาการไดใ้ห้ความหมายของ ความเสีย่ง (risk)  
ไวด้งันี้  
 ศีขรินทร์  สุขโต (2553, หน้า 236) ได้ให้ความหมายของ ความเสี่ยง ( risk) ไว้ว่า 

ผลลพัธข์องความน่าจะเกดิอนัตราย และผลจากอนัตรายนัน้ 

 คู่มอืการจดัท ารายงานการบริหารจดัการความเสีย่งส าหรบัโรงงาน (2557, หน้า 6) ได้
ให้ความหมายของ ความเสี่ยง (risk) ไว้ว่า ผลลพัธ์ของความน่าจะเกิดอนัตราย และผลจาก
อนัตรายนัน้ (ความเสีย่งประเมนิไดจ้าก ความเสีย่ง (risk) = โอกาส x ความรนุแรง)  

โกสท์ เดวดิ (Goetsch, David L., 2005, p.595) ได้ให้ความหมายของ ความเสี่ยง 
(risk) ไว้ว่า โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์หรอืการกระท าใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ภายใตส้ถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอน ซึง่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมผีลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทัง้ในด้านยุทธศาสตร์ การปฏบิตังิาน การเงนิและการ
บรหิาร  
 https://www.set.or.th/th (2015, หน้า 1) ความเสีย่ง (risk) หมายถงึ โอกาส/เหตุการณ์
ที่มคีวามไม่แน่นอน หรอืสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบนัไม่บรรลุ
วตัถุประสงค/์เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยก่อใหเ้กดิผลกระทบหรอืความเสยีหายต่อองคก์รในทีสุ่ด 
ทัง้ในแง ่ของผลกระทบทีเ่ป็นตวัเงนิไดห้รอืผลกระทบทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงองคก์ร 

 นิวซมั บรชู (Newsome, Bruce, 2014, p.25) ไดใ้หค้วามหมายของ ความเสีย่ง (risk) 
ไว้ว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง มโีอกาสที่จะประสบกบัความ
สญูเสยีหรอื สิง่ทีไ่ม่พงึประสงค์ ซึง่ไดแ้ก่ การบาดเจบ็ ความเสยีหาย เหตุรา้ย การเกดิอนัตราย 
เกดิความไม่แน่นอน การไม่พทิกัษ์สทิธหิรอืศกัดิศ์รหีรอืเกิดความสูญเสยีจนต้องมกีารชดใช้
ค่าเสยีหาย 

 จากความหมายทีน่กัวชิาการไดใ้หไ้วส้รปุว่า ความเสีย่ง หมายถงึ โอกาสหรอืเหตุการณ์
ทีไ่ม่พงึประสงคท์ีจ่ะส่งผลกระทบท าให้ วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายเบีย่งเบนไป ซึง่อาจเกดิขึน้
ในอนาคต และมผีลกระทบหรอื ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
เป้าประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยการวดัจากผลกระทบ (Impact) ทีไ่ดร้บัและโอกาสที่ 
จะเกดิ (Likelihood) ของเหตุการณ์ 

 

 

 

 

 

https://www.set.or.th/th%20(2015,หน้า
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ความหมายของการจดัการความเส่ียง 

 มนีักวชิาการได้ให้ความหมายของการจดัการความสีย่งในงานดา้นความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยัไวห้ลายท่าน พอจะสรปุไดด้งันี้   
 ส านกังานมาตรฐานแห่งชาตอิอสเตรเลยีและนิวซแีลนด์ (Standards New Zealand) ได้
ให้ความหมายของค าว่า การจดัการความเสี่ยง (risk management) ไว้ว่า การประยุกต์อย่าง
เป็นระบบในการใช้นโยบายการจัดการ ขัน้ตอนการด าเนินงาน (procedure) และปฏิบัต ิ
(practice) เพื่อชี้บ่ง วเิคราะห์ ประเมนิผล แก้ไข และเฝ้าระวงัความเสี่ยงที่มอียู่ในงาน (task) 
หนึ่งๆ   
 (The Royal Society) ได้ให้ความหมายของค าว่า การจดัการความเสี่ยง ( risk 
management) ไว้ว่า กระบวนการตดัสนิใจที่จะยอมรบัความเสี่ยงที่ผ่านการประเมนิ (assess) 
แลว้ และ/หรอืการลงมอืด าเนินการทีจ่ะลดความรุนแรงหรอืโอกาสเกดิเหตุการณ์นัน้ ๆ  
 สเต็บเฟว่น(Stephenson,2001, p.219) ได้ให้ความหมายของค าว่า การจดัการความ
เสีย่ง (risk management) ไวว้่า กระบวนการทัง้หมดของการชีบ้่ง ประเมนิผล ควบคุม หรอืลด 
และยอมรบัความเสีย่ง 

 ส านักงานปลดักระทรวงการคลงั (2557, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของ การจดัการ
ความเสีย่ง (risk management) ไวว้่า การจดัการความเสีย่ง ( Risk Management) หมายถงึ 
กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวเิคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง การบรหิารความ เสีย่งแบบบูรณาการ (Enterprise Risk 

Management : ERM) คอื ขบวนการทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร เพื่อ ประยุกต์ใชใ้นการจดัท าแผน
กลยุทธท์ัว่ทัง้องค์กร ซึง่ออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้มผีลกระทบกบัองคก์รและ
จดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัยอมรบัได้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร  กรอบการ
บรหิารความเสีย่งประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ดงันี้ 
  1. วฒันธรรมองคก์ร (Culture) เป็นเครื่องมอืส าคญัในการสรา้งค่านิยม ปลูกฝัง
ใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการท างานไดม้สี่วนรว่มในการปฏบิตังิานในองคก์ารใหเ้กดิผล โดยเฉพาะ
ด้านความปลอดภยัในการท างาน วฒันธรรมองค์การจะมผีลสะท้อนให้แสดงเห็นถึงศกัยภาพ
ขององคก์ารและพนกังานในองคก์าร 

   2. โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่ง (Structure) การจดัท าโครงการควบคุมโดย
พจิารณาจาก ความสมัพนัธ์ของทรพัยากรต่าง ๆ กระบวนการท างาน กระบวนการบรหิาร
ภายในองคก์รนัน้ ๆ ซึง่จะตอ้งมกีารแต่งตัง้ในรปูแบบคณะกรรมการมาจากหลาย ๆ ส่วนงานทีม่ ี
ความเกีย่วขอ้งทัว่ทัง้องคก์าร โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รหิารระดบัสูงจะต้องเป็นผูก้ าหนดนโยบาย
อยา่งชดัเจนเพื่อใหก้ารด าเนินการดา้นการจดัการความเสีย่งบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
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  3. กระบวนการ (Process) การด าเนินที่มเีป้าหมาย จดัล าดบัก่อนหลงัอย่าง
เป็นระบบ ด้วยการน าทรพัยากรต่าง ๆ เขา้มา และมผีลผลติหรอืผลส าเรจ็ของงานที่มกีารวดั
ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ไม่มีจุดสิ้นสุดในตัวเอง ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์เพยีงครัง้เดยีวแต่มลีกัษณะเป็นชุดของการกระท าที่ซมึซบัเขา้ไปเป็นกจิกรรมของ
องคก์รในการด าเนินธุรกจิ 

  4. ปัจจยัพื้นฐาน (Infrastructure) ในการประกอบการใด ๆ ปัจจยัพื้นฐานเป็น
สิง่ส าคญัในการด าเนินการ ซึ่งได้แก่ จุดมุ่งหมาย การวางแผน การก าหนดนโยบาย การจดั
องค์การ การจดัการทรพัยากรมนุษย์ การอ านวยการ การประสานงาน กฎระเบยีบข้อบงัคบั 
ขา่วสารขอ้มลู และการตรวจสอบ เป็นตน้  
 ศขีรนิทร์  สุขโต(2553, หน้า 236) ได้ให้ความหมายของ การจดัการความเสี่ยง (risk 
management) ไวว้่า กระบวนการวเิคราะหถ์งึปัจจยัหรอืสภาพการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นสาเหตุท าให้
อนัตรายทีม่แีละแอบแฝงอยูก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ และอาจก่อใหเ้กดิเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค ์เช่น 
การเกดิเพลงิไหม ้การระเบดิ การรัว่ไหลของสารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย โดยพจิารณาถงึโอกาส 
และความรุนแรงของเหตุการณ์เหล่านัน้ ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายต่อชวีติ 
ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม  
 สราวุธ  สุธรรมาสา, (2553, หน้า 5-5) ได้ให้ความหมายของค าว่า การจดัการความ
เสีย่ง (risk management) ไวว้่า การจดัการความเสีย่งเป็นเรื่องของการชีบ้่งอนัตรายที่มอียู่ใน
การด าเนินงานโดยการประมาณระดบัความเสีย่งและการควบคุมความเสีย่ง รวมถงึการเฝ้าระวงั 
ตรวจประเมนิและทบทวนการด าเนินงานทีผ่่านมา  
 เจรญิ เจษฎาวลัย ์(2548, หน้า 63) ได้ให้ความหมายของค าว่า การจดัการความเสี่ยง 
(risk management) ไวว้่า ความเป็นไปไดท้ีเ่หตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกดิขึน้และส่งผลให้
องค์การไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ซึ่งวดัได้จากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที ่
อาจจะเกดิขึน้ต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร โอกาส (Opportunity) ในทีน่ี้หมายถงึ 

ความ เป็นไปไดท้ีเ่หตุการณ์ไดเ้หตุการณ์หนึ่งจะเกดิขึน้ และส่งผลดต่ีอการบรรลุวตัถุประสงค ์

สุรพงษ์  ชรูงัสฤษฏ ์(2547, หน้า 51) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การจดัการความเสีย่ง 
(risk management) ไวว้่า เหตุการณ์ทีท่ าใหว้ตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไวไ้ม่บรรลุผลตามทีต่้องการ 
หรอืสิง่ทีไ่มอ่ยากใหเ้กดิขึน้ และระดบัของความเสีย่งนัน้จะประเมนิจากโอกาสที่จะเกดิและความ
รนุแรงหากเหตุการณ์นัน้มรีะดบัสงู 

(https://www.set.or.th/th, 2015, หน้า 1) ได้ใหค้วามหมายของค าว่า การจดัการความ
เสีย่ง (risk management) กระบวนการทีป่ฏบิตัโิดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคลากรทุกคน
ในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบรหิารความเสี่ยง
ไดร้บัการ ออกแบบเพื่อใหส้ามารถบ่งชีเ้หตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อองค์กรและ

https://www.set.or.th/th,%202015,%20หน้า
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สามารถจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบั ที่องค์กรยอมรบั เพื่อให้ได้รบัความมัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผล ในการบรรลุวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รก าหนดไว ้

 จากความหมายขา้งต้นสรุปว่า การจดัการความเส่ียง (risk management) หมายถงึ 
การด าเนินการอย่างเป็นระบบทีจ่ะตดัสนิใจยอมรบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ แลว้มกีารประยุกต์อย่าง
เป็นระบบในการใช้นโยบายเพื่อจดัการตามขัน้ตอนที่ได้ก าหนดไวต้ัง้แต่การชี้บ่งอนัตราย การ
ประเมนิผล การควบคุมหรอืลด การแกไ้ข การเฝ้าระวงั และการทบทวนใหน้ าไปการด าเนินการ
อยา่งมปีระสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน 

การรบัรู้สมัผสัความเส่ียง (Risk Perception)  
 การรบัรู้สมัผสัความเส่ียง (Risk Perception)  
 ความปลอดภยัในการท างานเป็นสิง่ที่ผู้บรหิารต้องท าหน้าที่ตัง้แต่เริม่ก าหนดนโยบาย
เพื่อให้พนักงานทุกคนในสถานประกอบการได้ตระหนักและมกีารจดัการด าเนินการให้เกดิขึ้น
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความส าเรจ็ โดยธรรมชาตขิองมนุษยก์ารรบัรูส้มัผสัความเสี่ยงต้องมี
การอาศัยความรู้ ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการรบัรู้ของมนุษย์ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ดังนัน้ สถาน
ประกอบการจ าเป็นต้องมกีารจดัการความเสี่ยงซึ่งเริม่ตัง้แต่มกีารพฒันาและการก าหนดการ
จดัการความเสีย่ง บ่งชีค้วามเสีย่ง กระบวนการจดัการความเสีย่ง การบ าบดั ความเสีย่ง การเฝ้า
ระวัง และการทบทวน เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้ร ับผลมาจากการรับรู้ ปัจ จัยการรับรู ้
กระบวนการรบัรู้ มาพิจารณาในการรบัรู้สมัผสัความเสี่ยง จงึมนีักวชิาการได้ให้ความหมาย 
กระบวนการ และปัจจยัการรบัรู ้ไวด้งันี้  
 เบรนิสตนิ (Bernstein,1999 , p.72) ไดใ้หค้วามหมายของ การรบัรู ้(perception) ไวว้่า 
ขบวนการที่เกิดขึ้นภายหลงัจากที่สิง่เร้ากระตุ้นการรู้สกึและถูกตีความเป็นสิง่ที่มคีวามหมาย 

โดยใชค้วามรูป้ระสบการณ์ และความเขา้ใจของบุคคล ซึง่ขบวนการในการประมวล และแปลผล
สิง่ทีไ่ด ้สมัผสัการรบัรู ้ในสิง่ทีส่มัผสั (inputs) อย่างเดยีวกนัอาจจะมกีารรบัรู ้ทีแ่ตกต่างกนัทัง้นี้
ขึน้อยูก่บั พืน้ฐาน และเงือ่นไขภายในของแต่ละคน   
 สชฟิแมน และ คานุค (Schiffman & Kanuk ,2007, p. 251) ไดใ้หค้วามหมายของ การ
รบัรู้ (perception) ไว้ว่า กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมกีารเลอืกประมวลและตีความหมาย
เกีย่วกบัตวักระตุน้ออกมาใหค้วามหมายและ ไดภ้าพของโลกทีม่เีนื้อหา 

 คาซท ์และ โรเซ่นซว์งิค ์(Kast & Rosenzweig ,1985, p.197) ไดใ้หค้วามหมายของ 
การรบัรู ้(perception) ไวว้่า เป็นการแปลความหมายของสิง่เรา้และ การตอบสนองของรา่งกาย
ของคนต่อสิง่เรา้จะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลขึน้อยูก่บัประสบการณ์ เดมิและท าใหบุ้คคลจะมี
พฤตกิรรมแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะเลอืกรบัรูเ้ฉพาะขอ้มลูทางตรง กบัความตอ้งการและ
ความพอใจ 
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กมลวฒัน์  ยะสารวรรณ (2547, หน้า 7) ไดใ้หค้วามหมายของ การรบัรู ้(perception) 

ไว้ว่า ขบวนการแปลความหมายของสิง่เร้า ที่มากระทบประสาทสมัผสัของเราและแปล
ความหมายอยา่งไรนัน้ ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ในอดตีของแต่ละบุคคล 

บณัฑติ เผ่าวฒันา (2548, หน้า 7) ไดใ้หค้วามหมาย ของการรบัรูค้อื กระบวนการทีเ่กดิ
ภายในตวัของแต่ละบุคคล และการรบัรูเ้กดิขึ้นกบัสิง่ต่าง ๆ ที่อยู่ รอบตวั โดยการสมัผสั การ
เหน็ การไดย้นิ การรูส้กึ การไดก้ลิน่ การสมัผสั ซึง่สิง่เรา้เหล่านี้จะผ่าน ทางประสาทสมัผสั แลว้
แปลออกมาโดยการอาศยัประสบการณ์เดมิ 

ศูนยพ์ฒันาทรพัยากรการศกึษา (2558) ไดใ้หค้วามหมายของ การรบัรู ้(perception) ไว้
ว่า กระบวนการทีบุ่คคลเลอืกสรรจดัระบบ และแปลความหมายของสิง่เรา้ ทีบุ่คคลสมัผสัไดใ้ห้
เป็นภาพทีม่คีวามหมาย ตามความรูส้กึนึกคดิของตน  

การรบัรูเ้ป็นสิง่ที่ต้องเรยีนรู ้ (perception is learned) ดงันัน้ถ้าขาดการเรยีนรูห้รอื
ประสบการณ์จะมเีพยีงการรบัสมัผสัเท่านัน้ 

พฤติกรรมการรบัรู้เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิง่แวดล้อมที่ต่อเนื่องจากการรู้สึก
สมัผสัรบัรู้เป็น กระบวนการแปลความหมายของสิง่เรา้ที่ผ่านเขา้มาในกระบวนการรู้สกึ เมื่อ
เครื่องรบัหรอือวยัวะรบัสมัผสั สมัผสั สิง่เรา้ เราจะเกดิความรู้สกึแลว้ส่งความรูส้กึนัน้ไปตคีวาม 
หรอืแปลความหมายกลายเป็นการรบัรู ้

กระบวนการรบัรู้ 
การรบัรู้เป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในตวับุคคล ซึ่งไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรง การรบัรู ้

เป็นกระบวนการ ทีม่นีักวชิาการไดใ้หค้วามหมายและกระบวนการรบัรู ้ว่าประกอบดว้ยขัน้ตอน
ต่าง ๆ ตามทีน่กัวชิาการไดใ้หไ้ว ้ดงันี้  

โรท์ดิเจอร์ (Roediger,2007, p.146) ได้กล่าวถึงกระบวนการรบัรู้จะเกิดขึ้นได้ต้อง
ประกอบดว้ยกระบวนการทีส่ าคญัต่อไปนี้  

1. การสมัผสั  

2. ชนิดและธรรมชาตขิองสิง่เรา้ 

3. การแปลความหมายจากการสมัผสั  

4. การใชค้วามรูเ้ดมิหรอืการใชป้ระสบการณ์เพื่อแปลความหมาย 

เชคสเ์มน็ฮอนล,์ ฮนัท ์และ ออสบอน (Shcmenhorn, Hunt and Osborn,1982, p.55) 

ได้ให้ความหมายของ กระบวนการรบัรู้ ไว้ว่า เป็นกระบวนการทางจติวทิยาเบื้องต้นในการ
ตคีวามสิง่เรา้ที่สมัผสัต่าง ๆ เพื่อสรา้งประสบการณ์ทีม่คีวามส าคญัส าหรบัผู้รูก้ารรบัรู้เป็นสิง่ที่
ท าใหบุ้คคลมคีวามแตกต่างกนัเมือ่บุคคลไดร้บัสิง่เรา้ กจ็ะประมวลสิง่รบัรู้นัน้เป็นประสบการณ์มี
ความหมายเฉพาะตนเอง 
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กมลวฒัน์  ยะสาวรรณ (2550, หน้า 29) ไดใ้หค้วามหมายของ กระบวนการรบัรู ้ไวว้่า
การรบัรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น และเป็นขบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่มกีระทบ
ประสาทสมัผสัของเราและแปลความหมายอย่างไรนัน้ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ในอดตีของแต่ละ
บุคคล การรบัรูจ้งึมกีระบวนการรบัรู ้ทีป่ระกอบดว้ย  
 1. อาการสมัผสั หมายถงึ อาการที่อวยัวะสมัผสักบัสิง่เรา้ที่ผ่านมา และเขา้กระทบกบั
อวยัวะทีร่บัสมัผสักบัสิง่ต่าง ๆ เพื่อใหค้นเราไดร้บัรูภ้าวะแวดลอ้มทีอ่ยู่รอบตวั แลว้เกดิปฏกิริยิา
ตอบสนองขึน้ 

 2. การแปลความหมายจากอาการสมัผสั สิง่ส าคญัที่จะช่วยแปลความหมายได้ดแีละ
ถูกต้องนัน้ คอื สตปัิญญา การสงัเกต การพจิารณา ความสนใจ ความตัง้ใจ และคุณภาพของ
จติใจขณะนัน้ 

 3. ความรู้หรอืประสบการณ์เดมิ ได้แก่ ความคดิ ความรู ้ความเข้าใจ และการกระท า
ของผู้รบัรู้ในอดีตที่จะต้องประกอบด้วยความถูกต้อง ความแน่นอน ความชดัเจน รวมทัง้มี
ปรมิาณขอ้มลูมากพอ หรอืมคีวามรอบรูใ้นหลาย ๆ ดา้น 

  จากกระบวนการรบัรูข้า้งตน้สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งันี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.1 กระบวนการรบัรู ้
ทีม่า: กมลวฒัน์ ยะสาวรรณ, 2550, หน้า 230. 

 ดงันัน้ การรบัรูข้องแต่ละบุคคลจงึแตกต่างกนัออกไป และสิง่นี้ส่งผลต่อประสทิธผิล ของ
การสื่อความเขา้ใจและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถา้การรบัรูข้องบุคคลสองคนต่อสิง่เดยีวกนั ใกล ้

เคยีงกนัโอกาสทีจ่ะเขา้ใจกนัและลงรอยกนัจะเกดิไดม้ากในขณะเดยีวกนัการรบัรูข้องบุคคลสอง
คนต่อสิง่ของสิง่เดยีวกันเป็นไปคนละทศิทางก็อาจก่อใหเ้กดิปัญหาและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
การท างานรว่มกนัไดใ้นทีสุ่ด 

ส่ิงเรา้ อาการสมัผสั การแปลความหมาย การรบัรู ้

ประสบการณ์เดิม             
ความสนใจ ความตัง้ใจ 
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 ความส าคญัของการรบัรู้ 
ความปลอดภยัในการท างานจะเริม่ตัง้แต่การตระหนกัถงึความปลอดภยัในตนเองซึง่เกดิ

การการรบัรูถ้งึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ ดงันัน้ ความส าคญัของการรบัรูแ้บ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื (สทิธโิชค 
วรานุสนัตกิกุล, 2546, หน้า 269) 

1. การรบัรูม้คีวามส าคญัต่อการเรยีนรูโ้ดยทีก่ารรบัรูท้ าใหเ้กดิการเรยีนรูถ้้าไมม่กีารรบัรู้
จะเกดิการเรยีนรู้ไม่ไดใ้นท านองเดยีวกนัการเรยีนรู้มผีลต่อการรบัรู้ครัง้ใหม่ เนื่องจากความรู้
ประสบการณ์เดมิ จะแปลความหมายใหท้ราบว่าคอือะไร  

2. การรบัรูม้คีวามส าคญัต่อเจตคตอิารมณ์และแนวโน้มพฤตกิรรม เมื่อรบัรู้แลว้ ยอม
เกดิความรูส้กึและมอีารมณ์พฒันาเป็นเจตคตแิลว้เกดิพฤตกิรรมตามมาในทีสุ่ด 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรบัรู้ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการรบัรู ้ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรู ้สามารถแบ่งออกไดด้งันี้ 

(บณัฑติ  เผ่าวฒันา, 2548, หน้า 9)  
1. ปัจจยัทางกายภาพของผู้รบัรู้ ได้แก่ ระบบประสาทสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น 

ผวิหนงั เป็นตน้ 

2. ปัจจยัทางดา้นบุคลกิภาพของผู้รบัรู ้ได้แก่ ทศันคต ิอารมณ์ ค่านิยม ความต้องการ 
ความสนใจ ความพอใจ ความรู ้และประสบการณ์ เป็นตน้ 

3. ปัจจยัทางด้านสิง่เรา้ภายนอก ได้แก่ ลกัษณะของสิง่เรา้ ความแตกต่างของสิง่เร้า 
เช่น สิง่เรา้ทีม่คีวามเขม้กว่า สิง่เรา้ทีม่คีวามชดัเจน สิง่เรา้ทีม่กีารกระท าซ ้าบ่อย ๆ เป็นตน้  

การรบัรูถ้อืว่าเป็นกระบวนการแปลความหมายจากการสมัผสัการรบัรูข้องแต่ละบุคคล
นัน้แตกต่างกนัต้องอาศยัปัจจยัหลายอย่าง และปัจจยัทีส่ าคญั คอื ความสนใจต่อสิง่เรา้ซึ่งมผีล
ต่อการเลอืกรบั โดยเฉพาะความปลอดภยัในการท างานผู้ปฏบิตังิานย่อมเป็นผูท้ี่รบัรูใ้นสิง่ที่จะ
ท าใหต้นเองทีป่ฏบิตังิานไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วยในการท างาน นอกจากนี้การ
จะรบัรูไ้ดด้มีากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัสิง่ที่มอีทิธพิลต่อการรบัรูข้องบุคคล เช่น อวยัวะรบัสมัผสั 
และประสบการณ์ทีผ่่านมา  
 คู่มอืบรหิารความเสี่ยง (2558, หน้า 9) ไดใ้หค้วามหมายของ การรบัรูค้วามเสี่ยง ไวว้่า 
ความสามารถในการประเมนิค่าความเสีย่งทีลู่กคา้ต้องเผชญิในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ซึง่การมี
ความสามารถดงักล่าวทีแ่ตกต่างกนัของลูกค้า มผีลกระทบท าใหพ้ฤตกิรรมของลูกค้าแตกต่าง
กนัออกไป 

 กรอบการบรหิารความเสี่ยง (2558, หน้า 7) ได้ใหค้วามหมายของ การรบัรูค้วามเสี่ยง 
ไวว้่า ความสามารถในการตดัสนิใจ ทีจ่ะยอมรบัในเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ซึง่จะต้องมกีารประเมนิ
ค่าความเสี่ยงที่ผู้ปฏบิตังิานหรอืพนักงานที่ต้องเผชญิ เมื่อการการรบัรู ้และยอมรบัความเสี่ยง
นัน้ก็ย่อมน าไปสู่การวเิคราะห์ และประเมนิความเสี่ยงเพื่อการลดความเสี่ยง หรอืหาแนวทาง
มาตรการและการแกไ้ขไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อกี 
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การรับรู้ถึงความเสี่ยงของมนุษย์มีลักษณะที่แตกต่างกันตามแนวคิดของทฤษฎี
นักจิตวิทยา ซึ่งน ามาอธิบายในการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการเกี่ยวกับการ
ปฏบิตังิานของพนักงานมทีฤษฎีหลายทฤษฎจีะน ามากล่าวไดด้งันี้ (สราวุธ  สุธรรมาสา, 2560,
หน้า 5-8)  
 ทฤษฎทีี่เป็นพื้นฐานที่สุด คอื Knowledge Theory ซึ่งระบุว่าการที่คนเราจะรบัรูว้่า
สิง่ของหรอืสถานการณ์ใดทีเ่ป็นอนัตรายนัน้มาจากความรูข้องเขาว่าสิง่ของหรอืสถานการณ์นัน้
เป็นอนัตราย ซึง่บุคคลนัน้กจ็ะมพีฤตกิรรม หรอืทศันะทีส่อดคลอ้งกบัความรูเ้กี่ยวกบัความเสีย่ง
นัน้ 

 ส าหรบัทฤษฎอีื่น ๆ เช่น Personality Theory เป็นทฤษฎทีีบ่่งชี้ คนเราจะพฤตกิรรม
รบัรูส้มัผสัถงึความเสีย่งแตกต่างกนั บางคนจะมพีฤตกิรรมไม่ยอมรบัรูค้วามเสีย่ง (risk –averse 

behavior) ขณะที่บางคนมพีฤติกรรมรบัรู้ถึงความเสี่ยง ( risk - taking behavior) หรอื 
Economic Theory ซึง่เป็นทฤษฎทีี่วางอยู่บนพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิว่าหากยอมรบัความเสีย่ง
มากขึ้น อาจจะได้รบัรางวลัมากขึ้น และ Cultural Theory ที่มฐีานความคิดว่าอันตราย 
(Hazards) ใดทีค่น (Individual) หรอืกลุ่มคนกลวั และกลวัมากแค่ไหนกก็ าหนดขึน้มาเป็นระดบั
การยอมรบัความเสีย่งนัน้ 

 นักจติวิทยาหลายคนได้พยายามที่จะวดัการยอมรบัความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมอืหรอื
เทคนิคทีเ่รยีกว่า Psychometric – Paradigm ดงัเช่น Slovic, P.(1897) ไดท้ าการวดัหลายครัง้
ในปี 1984 และปี 1987 สามารถระบุถงึปัจจยัหลกั 2 ประการทีม่ผีลต่อการยอมรบัความเสีย่ง
ของมนุษย ์คอื “น่ากลวั/ไม่น่ากลวั (Dread/Non – Dread)” และ “รู ้/ไม่รู ้(Know /Unknown)” 
ดงัตารางที ่20 
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ตารางท่ี 7.1  ลกัษณะ (Characteristics) หรอื พารามเิตอร ์(Parameter) ทีส่มัพนัธ์กบัปัจจยั
การยอมรบัความเสีย่ง “กลวั/ไมก่ลวั” และ “รู/้ไมรู่”้  

ปัจจยั ลกัษณะหรือพารามิเตอรท่ี์สมัพนัธก์บัปัจจยั 

น่ากลวั กลวั 

 ควบคมุไมไ่ด ้

 ผลทีเ่กดิทัว่โลก 

 ผลท าใหต้าย 

 เกดิผลเสยีหายอยา่งหนกั 

 ความเสีย่งสงูต่อคนรุน่ต่อไป 

 ยากต่อการควบคมุ 

 ระดบัความเสีย่งเพิม่ขึน้ 

 ไมเ่ตม็ใจสมัผสัความเสีย่ง 

ไมน่่ากลวั ไมก่ลวั 

 ควบคมุได ้

 ผลทีเ่กดิไมท่ัว่โลก 

 ไมต่าย 

 ไมเ่สยีหายมาก 

 ความเสีย่งต ่าต่อคนรุน่ต่อไป 

 งา่ยต่อการควบคมุ 

 ระดบัความเสีย่งต ่าลง 

 เตม็ใจสมัผสัความเสีย่ง 

รู ้ ความเสีย่งทีส่งัเกตเหน็ 

 คนทีส่มัผสัรูว้า่เสีย่ง 

 ผลเสยีหายทนัท ี

 ความเสีย่งทีเ่ป็นวทิยาศาสตร ์

ไมรู่ ้ สงัเกตไมเ่หน็ 

 ไมรู่ว้า่เสีย่ง 

 ความเสยีหายอาจล่าชา้ 

 ความเสีย่งไมเ่ป็นวทิยาศาสตร ์

ทีม่า: สราวุธ  สุธรรมาสา, 2560, หน้า 5-8,5-9. 

 

 การส่ือสารความเส่ียง (risk communication)  
 การสื่อสารมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการความเสี่ยง เพราะเมื่อสถาน
ประกอบการหรอืโรงงานมคีวามต้องใหพ้นักงานทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานให้มี
ความปลอดภยัในการท างาน หากเมื่อใดมคีวามเสี่ยงเกิดขึ้นก็มคีวามจ าเป็นที่ต้องสื่อสารให้
ผูเ้กี่ยวขอ้งรบัทราบ ไม่ว่าจะเป็นนายจา้ง ผู้บรหิารหรอืฝ่ายจดัการ ลูกจา้ง และประชาชนที่อยู่
อาศยัโดยรอบโรงงานหรอืสถานประกอบการ  
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 การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สกึ หรอื
กระบวนการส่งขา่วสารขอ้มลูจากผูส้่งขา่วสารไปยงัผูร้บัขา่วสาร มวีตัถุประสงคเ์พื่อชกัจงูใหผู้ร้บั
ขา่วสารมปีฏกิริยิาตอบสนองกลบัมา โดยคาดหวงัใหเ้ป็นไปตามทีผู่ส้่งตอ้งการ  

 ซึง่องคป์ระกอบของการสื่อสาร ประกอบดว้ย 

1. ผูส้่งขา่วสาร (sender) 

2. เขา้รหสั (encode)  
3. ขอ้มลูขา่วสาร (message) 

4. สื่อในช่องทางการสื่อสาร (media) 

5. ถอดรหสั (decode)  
6. ผูร้บัขา่วสาร (receivers) 

7. สิง่รบกวน (noise) 
8. ขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) 
9. การตอบสนอง (response) 
การสื่อสารความเสีย่งสามารถเขยีนเป็นภาพไดด้งันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.2 องคป์ระกอบของการสื่อสารความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

ผู้ส่งสาร 

 (Sender) 
เข้ารหสั  

(encode) 
ถอดรหสั 

 (decode) 

ส่ือ 

(media) 
ข่าวสาร 

(message) 

ผู้รบัสาร 

 (Receiver) 

ส่ิงรบกวน 

(noise) 

ข้อมลูย้อนกลบั 

(feedback) 
การตอบสนอง 

(response) 
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การสื่อสารความเสี่ยงที่จะประสบความส าเรจ็ ผู้สื่อสารต้องมวีตัถุประสงค์การสื่อสาร
ความเสี่ยงเพื่อให้พนักงานได้รบัข่าวสารและผู้ส่งข่าวสารต้องการส่งข่าวสารเกี่ยวกับความ
ปลอดภยัในการท างาน ดว้ยการยอมรบัความเสี่ยงทีส่ามารถยอมรบัได้ด้วยวธิกีารต่าง ๆ ซึ่งผู้
ส่งสารต้องสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถอืให้เป็นที่ยอมรบัของรบัสาร และข่าวสารที่ถูก
น าเสนอออกไปต้องมคีวามชดัเจน มคีวามสมบูรณ์ในเนื้อหาที่ต้องการจะสื่ อสาร การรบัส่ง
ความรูส้กึทีด่ ีและมุง่รกัษามติรภาพต่อกนั เป็นการน าเสนอเรื่องราวหรอืสิง่อื่นใดทีจ่ะท าใหผู้ร้บั
สารเกิดความพงึพอใจ และการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัเรื่องราวต่าง ๆ ในการจดัการความ
เสีย่ง หรอืสิง่อื่นใดเพื่อจงูใจใหเ้กดิความรว่มมอื สรา้งก าลงัใจ เพื่อใหผู้ร้บัสารเกดิความคดิคลอ้ย
ตาม หรอืปฏบิตัติามทีผู่ส้่งสารตอ้งการ และน าไปสู่การปรบัปรงุแกไ้ข  

ค าศพัทท่ี์ส าคญัเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียง 

 ในการจดัการความเสีย่ง จะมคี าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีใ่ชเ้รยีกหลายค า ซึง่มคีวามหมาย
ทีแ่ตกต่างกนั โดยมผีู้นิยามความหมายและความส าคญัในลกัษณะการใช้อธบิาย จงึท าให้เกดิ
ความสบัสนกบัผู้ที่ใช้เรยีก ดงันัน้ เพื่อให้เกดิความเขา้ใจกบัผู้ที่จะศกึษาเรื่องการจดัการความ
เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิง่ค านิยามบางค าที่จ าเป็นต้องเกี่ยวขอ้งที่ต้องก าหนดขึ้นโดยองค์การ
ความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งจะมคี าศัพท์ส าคญั ๆ ทีไ่ดน้ิยามในมาตรฐานการจดัการความ
เสี่ยงของสถาบนัก าหนดมาตรฐานแห่งชาตอิอสเตรเลยี (Standards Australia) และสถาบนั
มาตรฐานแห่งชาตินิวซแีลนด์ (Standards New Zealand) คอื AS/NSS 4360 มาตรฐาน
ค าศพัท์ของทัง้สองสถาบนัได้มรการก าหนดเมื่อปี 1995 และ ปรบัปรุงใหม่ปี 1998 ได้นิยาม
ค าศพัทท์ีส่ าคญั ๆ ดงันี้ (สราวุธ  สุธรรมาสา, 2560, หน้า 5-11) 

อนัตราย (hazard)  หมายถงึ แหล่งของภยัอนัตราย หรอืสถานการณ์ทีม่ศีกัยภาพท า
ให้เกิดความสูญเสยี (เมือ่เวลาจะจดัการความเสีย่ง ต้องเริม่ทีช่ ี้บ่งอนัตรายให้ได้ถึงถอืว่าการ
จดัการความเสีย่งตรงประเดน็) 

ความเส่ียง (risk) หมายถงึ โอกาสที่บางสิง่จะเกดิขึ้นซึ่งมผีลกระทบต่อวตัถุประสงค ์
(objective) ความเสี่ยงจะถูกวดัในด้านความเป็นไปได้ที่จะเกิดบางสิง่ (นัน้) และความรุนแรง 
(บางสิง่ทีอ่ยูใ่นนิยามนี้ กค็อือนัตรายหรอื hazard นัน่เอง)  

ความเป็นไปได้ (likelihood) หมายถงึ ใชใ้นความหมายเชงิคุณภาพของโอกาสทีน่่าจะ
เป็นไปได ้(probability) และความถี ่(frequency)  

โอกาสท่ีน่าจะเป็นไปได้ (probability) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลลัพธ์
เฉพาะ (specific outcome) ซึ่งวดัได้จากอตัราส่วนของผลลพัธ์เฉพาะต่อผลลพัธ์นั ้น และ “1” 
หมายถงึ มโีอกาสเกดิแน่นอน  

ความถี่ (frequency) หมายถึง การวัดความเป็นไปได้ แสดงในรูปจ านวนการเกิด
เหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งทีก่ าหนดไว ้
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ความรุนแรง (consequence) หมายถึง ผลลัพธ์ของเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่
แสดงออกมาในเชงิคุณภาพหรอืเชงิปรมิาณ อาจเป็นผลลพัธท์ีเ่ป็นการสูญเสยี กรบาดเจบ็ การ
เสยีประโยชน์หรอืการไดร้บั (gain) กเ็ป็นได ้ 

การจดัการความเส่ียง (risk management) หมายถงึการประยุกต์อย่างเป็นระบบใน
การใชน้โยบายการจดัการขัน้ตอนการด าเนินงาน และการปฏบิตั ิเพื่อชีบ้่ง วเิคราะห ์ประเมนิผล 
แกไ้ข และเฝ้าระวงัความเสีย่งทีม่อียูใ่นงานหน่ึง ๆ  

การประเมินความเส่ียง (risk assessment) หมายถงึ กระบวนการทัง้หมดของการ
วเิคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis) และการประเมนิผลความเสี่ยง (risk evaluation) รวมทัง้
เป็นการประมาณระดบัความเสีย่ง และการตดัสนิว่าความเสีย่งนัน้อยู่ในระดบัใด ซึง่การประเมนิ
ความเสีย่งจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเกดิดงันี้  

 1. โอกาสที่จะเกดิ (Likelihood) เป็นการพจิารณาความเป็นไปไดท้ี่จะ เกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง หรอืจะเรยีกว่า ความถี่หรอื โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์
ความเสีย่งกไ็ด ้ ไดแ้ก่ หากพนักงานปฏบิตัิหน้าทีก่บัเครื่องจกัรทีม่คีวามเสีย่งอนัตรายพนักงาน
ต้องมกีารป้องกนัร่างกายโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพราะโอกาสที่จะ
เกดิอุบตัเิหตุที่พลาดจากเครื่องตดัอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จงึต้องมกีารป้องกนัไม่ให้มี
โอกาสทีจ่ะเกดิอนัตรายได ้เป็นตน้ 

 2. ผลกระทบ (Impact) ระดบัความรุนแรงของผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้ จากความ
เสี่ยงและมีผลกระทบต่อองค์การซึ่งอาจเป็นไปได้ เช่น หากได้รบัอันตรายจากเครื่องจกัร
กระแทก หรอื ตดั จนท าให้ได้รบัอุบตัเิหตุถงึขัน้รุนแรงย่อมท าให้ได้รบัผลกระทบต่อพนักงาน
ผู้ปฏบิตังิาน ครอบครวั เพื่อนร่วมงาน นายจา้ง ลูกค้า และประเทศชาต ิเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็น
ภาระต่าง ๆ ต้องเกิดกบัผู้ประสบอนัตราย หรอืบาดเจบ็ ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิด
อุบตัเิหตุหรอืประสบอนัตรายเนื่องจากการท างานจ าเป็นต้องอาศยัการประเมนิความเสีย่งทีต่้อง
มกีารเคราะหส์าเหตุการเกดิเพื่อหาแนวทางในการป้องกนัเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป 

การวิเคราะห์ความเส่ียง (risk analysis) หมายถงึ การใชข้อ้มูลข่าวสารทีม่อียู่อย่าง
เป็นระบบเพื่อพจิารณา หรอืก าหนดว่าเหตุการณ์นัน้ ๆ จะเกดิขึน้บ่อยเพยีงใด และขนาดความ
รนุแรงของเหตุการณ์นัน้ ๆ  

การบ าบดัความเส่ียง (risk treatment) หมายถงึ การเลอืกและการด าเนินการของ
วธิกีารที่เหมาะสมส าหรบัการดูแล (dealing) ความเสี่ยง (ค าว่า “การบ าบดัความเสีย่ง” จะมี
ความหมายครอบคลุมถงึ “การควบคุมความเสีย่ง” ดว้ย)  

การควบคุมความเส่ียง (risk control) หมายถงึ เป็นส่วนหนึ่งของการจดัการความ
เสีย่งทีจ่ะก าจดั หลกีเลีย่ง หรอื ลดความเสีย่งทีอ่งคก์ารเผชญิ (ม)ี อยู่ 
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การลดความเส่ียง (risk reduction) หมายถึง การคดัเลอืกเทคนิคที่เหมาะสมและ
หลกัการจดัการในการลดความเป็นไปไดแ้ละ/หรอืความรุนแรงของเหตุการณ์ 

การย้ายความเส่ียง (risk transfer) หมายถงึ การยา้ยความรบัผดิชอบหรอืภาระความ
สญูเสยีไปยงัองคก์ารอื่นผ่านทางกฎหมาย การตกลง (สญัญา) การประกนัภยั หรอืวธิกีารอื่น ๆ  

การหลีกเล่ียงความเส่ียง (risk avoidance) หมายถงึ การตดัสนิใจที่แจง้ไว ้ที่จะไม่
เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ความเสีย่ง 

การเฝ้าระวงั (monitor) หมายถงึ การตรวจ การแนะน า การสงัเกตอย่างละเอยีดหรอื
การบนัทกึความกา้วหน้าของกจิกรรม การกระท า หรอืของระบบบนพืน้ฐานการท างานตามปกติ
เพื่อน าไปสู่การชีบ้่งการเปลีย่นแปลง(ทีจ่ะเกดิขึน้)  

การช้ีบ่งอนัตราย (identification)  หมายถงึ กระบวนการในการคน้หาอนัตรายทีม่อียู่
ในแต่ละลกัษณะงานและกจิกรรมแลว้ระบุลกัษณะของอนัตราย  

ระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได้ หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรบัโดยไม่
จ าเป็นต้องเพิม่มาตรการควบคุมอีกซึ่งได้รบัการพจิารณาจากการประเมนิความเสี่ยงแล้วว่า 
โอกาสที่จะเกดิ และความรุนแรงที่จะเกดิขึน้มเีพยีงเลก็น้อย ระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ อาจ
เป็นผลจากการมมีาตรการทีเ่หมาะสมในการลด หรอืควบคุมความเสีย่ง 

ความเจบ็ป่วยจากการท างาน หมายถงึ ความเจบ็ป่วยทีไ่ดผ้่านการพจิารณาแลว้ว่ามี
สาเหตุเกดิจากการท างาน หรอืสิง่แวดลอ้มของสถานทีท่ างาน 

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ มแีนวโน้มที่จะ
ก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 

การเตือนอันตราย หมายถึง การประกาศหรือบอกให้ทราบด้วยวิธีการใด ๆ ถึง
อนัตรายหรอืความเสีย่ง 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน (operating procedure) หมายถึง เอกสารที่อธิบายถึง
ขัน้ตอนการท างานหรอืการด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อการปฏิบตัิงานที่ถูกต้องและ
ก่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการปฏบิตังิานหรอืเพื่อเป็นการลดหรอืควบคุมความเสีย่ง 

การด าเนินงานในโรงงาน หมายถงึ ระบบกระบวนการ การออกแบบ กระบวนการ
ผลติ การรบัจ่าย การเก็บ การขนถ่ายหรอืขนย้าย การใช้วตัถุดบิ เชื้อเพลงิ สารเคมอีนัตราย 
ผลติภณัฑแ์ละวตัถุทีก่่อใหเ้กดิคุณค่า วธิกีารปฏบิตังิาน เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ 
และกจิกรรมหรอืสภาพการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน เป็นตน้  

โรงงาน (factory) หมายถงึ อาคาร สถานที ่หรอืยานพาหนะทีใ่ชเ้ครื่องจกัรมกี าลงัรวม
ตัง้แต่หา้แรงมา้หรอืก าลงัเทยีบเท่าตัง้แต่หา้แรงมา้ขึน้ไป หรอืใชผู้ป้ฏบิตังิานตัง้แต่เจด็คนขึน้ไป
โดยใช้เครื่องจกัรหรือไม่ก็ตาม ส าหรบัท าผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ 
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ปรบัปรุง แปรสภาพ ล าเลยีง เก็บรกัษา หรอืท าลายสิง่ใด ๆ ทัง้นี้ตามประเภทหรอืชนิดของ
โรงงานทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 ประกอบกิจการโรงงาน หมายถงึ การด าเนินการท าผลติ ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อม
บ ารงุ ทดสอบปรบัปรงุ แปรสภาพ ล าเลยีง เกบ็รกัษา หรอืท าลายสิง่ใด ๆ ตามลกัษณะกจิกรรม
ของโรงงานแต่ไมร่วมถงึการทดลองเดนิเครือ่งจกัร  
 ผูป้ฏิบติังาน หมายถงึ ผูซ้ึง่ท างานในโรงงาน ทัง้นี้ ไมร่วมผูป้ฏบิตังิานฝ่ายธุรการ 

 ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หมายถึง ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

 สารเคมีอนัตราย (hazardous substance) หมายถงึ สารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย ซึ่ง
เป็นสารบรสิุทธิส์ารประกอบ สารผสม ในสถานะของแขง็ ของเหลว ก๊าซ ทีท่ าใหเ้กดิการระคาย
เคอืง แพ ้หรอืเป็นอนัตรายต่อชวีติ และ/หรอืสุขภาพอนามยั 

 กระบวนการผลิต (process) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
อนัตราย ซึง่รวมถงึการใชเ้กบ็ ผลติ เคลื่อนยา้ย ครอบครอง ภายในพืน้ทีโ่รงงาน 

 ผู้รบัเหมา (contractor) หมายถึง ผู้รบัเหมาหลกั และหมายรวมถึงผู้รบัเหมาช่วง 
(sub-contractor)  
 การจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการได้มีการออกเป็นประกาศกระทร วง
อุตสาหกรรม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน ซึ่งจะน ามาเสนอไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ผูร้บัผดิชอบเกีย่วผูป้ฏบิตังิาน หรอืลกูจา้ง จะต้องท างานดว้ยความปลอดภยั ดว้ยรฐับาลไดอ้อก
กฎหมายเพื่อมาคุ้มครองให้มีความปลอดภัยส าหรับลูกจ้าง และให้นายจ้าง หรือสถาน
ประกอบการได้มคีวามรบัผดิชอบ และมมีนุษยธรรมหรอืให้เกดิความธรรมกบัลูกจา้ง รวมทัง้
ต้องปฏบิตัต่ิอลูกจา้งเปรยีบเสมอืนเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั ดงัจะกล่าวรายละเอยีดไว้
ดงันี้  

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

เร่ือง มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้18 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดมาตรการ
คุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรอืใบอนุญาตขยาย
โรงงาน โรงงานจ าพวกที ่3 ตาม ประเภทหรอืชนิดของโรงงานทีร่ะบุในบญัชีทา้ยประกาศนี้ให้
จดัท ารายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่งจากอนัตรายที่อาจเกดิจากการ ประกอบกจิการโรงงาน 
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ตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ 2 จ านวนหนึ่งฉบบั พร้อมกบัการยื่นค าขอรบัใบอนุญาต
ประกอบกจิการโรงงาน หรอืค าขอรบัใบอนุญาตขยายโรงงาน แลว้แต่กรณีโดยใหโ้รงงานในเขต
กรงุเทพมหานครยืน่ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานในจงัหวดัทอ้งทีท่ีโ่รงงานตัง้อยู ่

ส าหรบัโรงงานที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรอืใบอนุญาตขยายโรงงาน 
ก่อนวนัที่ประกาศนี้มผีลบงัคบัใชใ้ห้ผู้ประกอบกจิการโรงงานจดัท ารายงานการวเิคราะห์ความ
เสีย่งจากอนัตรายทีอ่าจเกดิจากการประกอบกจิการโรงงานตามวรรค หนึ่ง ภายในสามรอ้ยหก
สบิวนันับแต่วนัที่ประกาศนี้มผีลบงัคบัใช้ทัง้นี้ให้มกีารทบทวนและจดัท ารายงานการวเิคราะห์
ความเสีย่ง จากอนัตรายที่อาจเกดิจากการประกอบกจิการโรงงานในคราวต่อไป พรอ้มกบัการ
ยืน่ค าขอต่ออายใุบอนุญาตทุกครัง้ 

โรงงานที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมให้ผู้
ประกอบกจิการโรงงานจดัท าและยืน่ รายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่งจากอนัตรายทีอ่าจเกดิจาก
การประกอบกจิการโรงงาน ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในขอ้ 2 จ านวน สองฉบบั โดยยื่นต่อการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งฉบบั และยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งฉบบั 
ภายในระยะ เวลาทีก่ าหนด โดยใหน้ าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองเกี่ยวกบัระยะเวลาการยื่น
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ผู้ใดประสงค์ที่จะตัง้โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจดัท าและยื่นรายงานการ
วเิคราะห์ความเสี่ยงจากอนัตรายที่อาจเกดิจากการประกอบกจิการโรงงาน ตามรายละเอยีดที่
ก าหนดในขอ้ 2 จ านวนหนึ่งฉบบัพรอ้มกบัการยื่นแจง้การประกอบกจิการตามมาตรา 13 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราช บญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยให้โรงงานที่จะตัง้ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครยืน่ต่อกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ส่วนโรงงานทีจ่ะตัง้ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมในจงัหวดัอื่นให้ยื่นต่อส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัทอ้งทีท่ี่เขต 

ประกอบการอุตสาหกรรมตัง้อยู่ 
ส าหรบัโรงงานทีป่ระกอบกจิการอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตร 30 แห่ง

พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 ก่อนวนัทีป่ระกาศนี้มผีลบงัคบัใชใ้หผู้ป้ระกอบกจิการโรงงาน
จดัท าและยื่นรายงานการวเิคราะห์ความเสีย่งจากอนัตรายที่ อาจเกดิจากการประกอบกจิการ
โรงงาน ตามรายละเอยีดที่ก าหนดในขอ้ 2 จ านวนหนึ่งฉบบั ภายในสามรอ้ยหกสบิวนันับแต่
วนัที ่ ประกาศนี้มผีลบงัคบัใชโ้ดยใหโ้รงงานทีต่ ัง้อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมทีอ่ยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานที่ตัง้อยู่ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมในจงัหวดัอื่นให้ยื่นต่อส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัท้องที่ที่เขต ประกอบการ
อุตสาหกรรมตัง้อยู ่
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โรงงานที่ตัง้และประกอบกิจการอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามวรรคสี่และ
วรรคหา้จะต้องทบทวน จดัท าและ ยื่นรายงานการวเิคราะหค์วามเสี่ยงจากอนัตรายที่อาจเกดิ
จากการประกอบกจิการโรงงาน ครัง้ต่อไปทุก ๆ หา้ปีภายในวนัที ่30 ธนัวาคมของปีทีห่า้นับแต่
ปีถดัจากปีทีย่ ืน่ครัง้ก่อน 

ขอ้ 2 รายงานการวเิคราะหค์วามเสี่ยงจากอนัตรายที่อาจเกดิจากการประกอบกจิการ
โรงงานประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 2.1 ขอ้มลูรายละเอยีดการประกอบกจิการ 

  2.1.1 แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้โรงงาน รวมทัง้สถานทีต่่าง ๆ เช่น ที่พกัอาศยั
โรงเรยีน โรงงาน โรงพยาบาล สถาบนัการ ศกึษาเสน้ทางการจราจรและชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงใน
ระยะ 500 เมตร โดยรอบ เป็นตน้ 

     2.1.2 แผนผงัรวมทีแ่สดงต าแหน่งของโรงงาน ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอุบตัภิยั
รา้ยแรง เช่น การเกดิเพลงิไหมก้ารระเบดิ การรัว่ไหลสารเคมหีรอืวตัถุอนัตรายในกรณีทีห่ลาย
โรงงานอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั 

    2.1.3 แผนผงัโรงงานขนาดมาตราส่วน 1:100 หรอืขนาดทีเ่หมาะสม
แสดงรายละเอยีดการตดิตัง้เครือ่ง จกัร สถานทีเ่กบ็วตัถุดบิ เชือ้เพลงิ สารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย 
ผลติภณัฑ์และวตัถุพลอยได้ที่พกัคนงาน โรงอาหาร อุปกรณ์และ เครื่องมอืเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัและสิง่อื่น ๆ ที่มคีวามส าคญัต่อการเกิดการป้องกนั หรอืการควบคุมเพลงิไหม้การ
ระเบดิ การรัว่ ไหลของสารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย  

   2.1.4 ขัน้ตอนกระบวนการผลิตพร้อมแผนภูมิการผลิต รวมทัง้
รายละเอยีดของอุณหภมูคิวามดนั ชนิดและ ปรมิาณวตัถุดบิ เชือ้เพลงิ สารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย 
ผลติภณัฑแ์ละวตัถุพลอยไดเ้ฉลีย่ต่อปี 

  2.1.5 จ านวนผูป้ฏบิตังิานในโรงงาน และการจดัช่วงเวลาการท างาน 

   2.1.6 ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย 
รายงานการสอบสวนอุบตัเิหตุหรอื รายงานการตรวจประเมนิความปลอดภยัเป็นตน้ 

 2.2 ขอ้มลูรายละเอยีดการชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่ง 

  การชี้บ่งอนัตราย (Hazard Identification) หมายถงึ การแจกแจงอนัตราย    
ต่าง ๆ ทีม่แีละทีแ่อบแฝงอยู่ซึง่อาจ เกดิขึน้จากการประกอบกจิการทุกขัน้ตอนตัง้แต่การรบัจา่ย 
การเกบ็ การขนถ่ายหรอืขนยา้ย การใชก้ารขนส่ง วตัถุดบิ เชือ้เพลงิ สารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย 
ผลติภณัฑ ์และวตัถุพลอยได ้กระบวนการผลติ วธิกีารปฏบิตังิาน เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การผลติ และกจิกรรมหรอืสภาพการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน เป็นตน้ 

  การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถงึกระบวนการวเิคราะหถ์งึ
ปัจจยัหรอืสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่ เป็นสาเหตุท าให้อนัตรายที่มแีละที่แอบแฝงอยู่ก่อให้เกิด
อุบตัิเหตุและอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ เช่น การเกิดเพลงิ ไหม้ การระเบิด           
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การรัว่ไหลของสารเคมหีรอืวัตถุอนัตราย เป็นต้น โดยพจิารณาถงึโอกาสและความรุนแรงของ
เหตุการณ์เหล่านัน้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายหรอืความเสยีหายแก่ชวีติ ทรพัย์สนิ และ
สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

  2.3 ขอ้มลูรายละเอยีดแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง 

  แผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง (Risk Management Program) หมายถงึ
แผนการด าเนินงานในการก าหนด มาตรการความปลอดภยัที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพใน
การจดัการความเสี่ยงจากอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้การจดัหาสิง่  อ านวยความสะดวก 
เครื่องมอืหรอือุปกรณ์และบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อด าเนินการตามระเบยีบปฏบิตัใินมาตรการ
ความปลอด ภยัเพื่อป้องกนั ควบคุม บรรเทาหรอืลดความเสี่ยงจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จาก
การประกอบกจิการนัน้ ๆ โดยต้องค านึงถงึผล กระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากแผนงานบรหิารจดัการ
ความเสีย่งดงักล่าวต่อระบบเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม รวมทัง้ปัจจยัอื่น ๆ เช่น ความเป็นไป
ไดข้องเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 ขอ้ 3 การชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่ง ผูป้ระกอบกจิการโรงงานอาจเลอืกใช้
วธิกีารใดวธิกีารหนึ่งหรอืหลาย วธิทีี่เหมาะสมตามลกัษณะการประกอบกจิการหรอืลกัษณะ
ความเสีย่งจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการประกอบกจิการโรงงาน ดงัต่อไปนี้  
  3.1 Checklist  

3.2 WHAT - IF Analysis  

3.3 Hazard and Operability Studied (HAZOP)  

3.4 Fault - Tree Analysis (FTA) 

 3.5 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)  

3.6 Event - Tree Analysis หรอืวธิกีารอื่นใดทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรม 

เหน็ชอบ 

 ขอ้ 4 แผนงานบรหิารจดัการความเสี่ยง ผูป้ระกอบกจิการโรงงานต้องด าเนินการจดัท า
แผนงานเพื่อก าหนดมาตรการ ความปลอดภยัที่เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพในการจดัการ
ความเสีย่งเพื่อป้องกนัและควบคุม บรรเทาหรอืลดความเสีย่งจาก อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ประกอบกจิการ ซึง่ไดผ้า่นการชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่ง ในขอ้ 3 มาตรการความ 

ปลอดภยัเหล่านัน้ให้พิจารณาถึงทุกขัน้ตอนการท างานตัง้แต่การออกแบบ การสร้าง การ
ประกอบกจิการและการบรหิารงาน เป็นต้น โดยองค์ประกอบหลกัในแผนงานบรหิารจดัการ
ความเสีย่งตอ้งประกอบดว้ย 

  4.1 มาตรการป้องกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย (Control 

Measure) ไดแ้ก่    

  4.1.1การออกแบบ การสร้างและการติดตัง้ เครื่องจกัรอุปกรณ์เครื่องมอื 
ตลอดจนการใชว้สัดุทีไ่ดม้าตรฐาน 
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   4.1.2 การท างานหรอืการปฏบิตังิานตามขัน้ตอนทีถู่กต้อง  

   4.1.3 การซอ่มบ ารงุเครือ่งจกัรอุปกรณ์และเครือ่งมอื 

   4.1.4 การทดสอบ ตรวจสอบ เครือ่งจกัรอุปกรณ์และเครือ่งมอื  

   4.1.5 การเปลีย่นแปลงต่างๆเช่น กระบวนการผลติวตัถุดบิ เครือ่งจกัร  

   4.1.6 การฝึกอบรม (Training)  

   4.1.7 การตรวจประเมนิความปลอดภยั (Safety Audit)  

  4.1.8 การปฏบิตัติามขอ้ก าหนด (Code of Practice)  

   4.1.9 และหรอือื่น ๆ 

  4.2 มาตรการระงบัและฟ้ืนฟูเหตุการณ์ (Recovery Measure) ได้แก่การ
วางแผน แผนฉุกเฉิน และการซ่อมแผนฉุกเฉิน (Emergency Response Plan and Drill) การ
สอบสวนอุบตัเิหตุ (Accident Investigation) เป็นตน้  

  4.3 แผนงานปรบัปรุงแก้ไข (Corrective Action Plan) ใช้ในกรณีส าหรบั
โรงงานทีไ่ด้แจง้เริม่ประกอบกจิการโรงงานตาม มาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 
2535 แลว้ ไดแ้ก่ แผนงานก าหนดการปรบัปรุงแก้ไขเพิม่เตมิในมาตรการป้องกนัและ ควบคุม
สาเหตุของการเกดิอนัตรายและมาตรการระงบัและฟ้ืนฟูเหตุการณ์เป็นต้น 

 ขอ้ 5 หลกัเกณฑก์ารชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่งในข้อ 3 ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบปฏบิตัทิี่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด หรอืวธิกีารอื่นใดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เหน็ชอบ  

 ขอ้ 6 หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่งในข้อ 4 ต้องเป็นมาตรการ
ทีส่ามารถท าให้ความเสีย่งที่อาจ ก่อให้เกดิอนัตรายอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้และให้เป็นไปตาม
ระเบยีบปฏบิตัทิีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด หรอืวธิกีารอื่นใดที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เหน็ชอบ  

 ทัง้นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

    ประกาศ ณ วนัที1่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2542 

          สุวจัน์  ลปิตพลัลภ 

       รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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 กฎหมายคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดอ้อกกฎหมายมาเพื่อคุม้ครองแรงงานใหเ้กดิ
ความปลอดภัยในการท างานทุกประเภทของการท างาน และได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเพิม่เตมิใหน้ายจา้งไดจ้ดัท าหรอืด าเนินการดา้นความปลอดภยัใน
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมคีวามปลอดภยัในการท างานสูง รวมทัง้ให้อุบตัเิหตุที่เกดิจากการท างานไม่มเีลย 
(Zero Accident) จงึได้มที าบญัชปีระกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเพิม่ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2542) 

เรือ่งการคุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน ทีม่รีายการเพิม่เตมิ ดงัแสดงในตารางที ่7.2 

 

ตารางที ่7.2 บญัชทีา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2542) เรือ่ง มาตรการ 

      คุม้ครองความปลอดภยัในการด าเนินงาน 

รายการที่ ล าดบัที่ ประเภทหรอืชนิดของโรงงานตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 
1. 7(1) (4) โรงงานสกดัน ้ามนัจากพชื สตัวห์รอืไขมนัสตัวเ์ฉพาะที่ใชส้ารตวัท า

ละลายในการสกดั 

2. 42(1) (2) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบั เคมภีณัฑส์ารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย 

3. 43(1) (2) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัปุ๋ ย หรอืสารป้องกนั หรอืก าจดัศตัรูพชื
หรอืสตัว ์

4. 44 โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการผลติยางเรซนิสงัเคราะหย์างอลีาส
โตเมอรพ์ลาสตกิ หรอื เสน้ใยสงัเคราะหซ์ึง่มใิชใ้ยแกว้ 

5. 45(1) (2) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัสนี ้ามนัชกัเงา เชลแลค็ แลก็เกอรห์รอื
ผลติภณัฑส์ าหรบัใชย้า หรอือุด 

6. 48(4) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัการท าไมข้ดีไฟ วตัถุระเบดิ หรอื
ดอกไมไ้ฟ 

7. 49 โรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม 

8. 50(4) โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบัผลติภณัฑจ์ากปิโตเลีย่ม ถ่านหนิ หรอื
ลกิไนต์ 

9. 89 โรงงานผลติก๊าซซึง่มใิชก๊้าซธรรมชาตสิง่หรอืจ าหน่ายก๊าซ 

10. 91(2) โรงงานบรรจุก๊าซ 

11. 92 โรงงานหอ้งเยน็ 

12. 99 โรงงานผลติ ซ่อมแซม ดดัแปลง เครื่องกระสนุปืนวตัถุระเบดิ หรอืสิง่
อื่นใดทีม่อี านาจในการ ประหาร ท าลายหรอืท าใหห้มดสมรรถภาพ ใน
ท านองเดยีวกบัอาวธุปืน เครื่องกระสนุปืน หรอื วตัถุระเบดิ และ
รวมถงึสิง่ประกอบของสิง่ดงักล่าว 

ทีม่า: ราชกจิจานุเบกษา, 2542, หน้า 29. 
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องคป์ระกอบรายงานการบริหารจดัการความเส่ียง 

 การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบ
กจิการโรงงาน ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบอยา่งน้อย ดงันี้ 
 1. ขอ้มลูทัว่ไปของโรงงาน 

 2. แผนทีแ่สดงที่ตัง้โรงงาน รวมทัง้สถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่พกัอาศยั โรงงาน โรงเรยีน 
โรงพยาบาล สถาบนัการศกึษา เสน้ทางจราจร และชุมชนใกลเ้คยีง ในระยะ 500 เมตร  
 3. แผนผงัรวมทีแ่สดงต าแหน่งของโรงงาน ที่อาจก่อให้เกดิอุบตัภิยัรา้ยแรง เช่น การ
เกดิเพลงิไหม ้การระเบดิ การรัว่ไหลสารเคม ีหรอืวตัถุอนัตราย ในกรณีที่มหีลายโรงงานอยู่ใน
บรเิวณเดยีวกนั 

 

 4. แผนผงัโรงงานขนาดมาตราส่วน 1 :100 หรอืขนาดทีเ่หมาะสม แสดงรายละเอยีดการ
ตดิตัง้ เครือ่งจกัร สถานทีเ่กบ็วตัถุดบิ เชือ้เพลงิ สารเคม ีหรอืวตัถุอนัตราย ผลติภณัฑ ์และวตัถุ
พลอยได ้ทีพ่กัคนงาน โรงอาหาร อุปกรณ์และเครือ่งมอืเกีย่วกบัความปลอดภยั และสิง่ อื่น ๆ ที่
มคีวามส าคญัต่อการเกิด การป้องกนั หรอืการควบคุมเพลงิไหม้ การระเบดิ การรัว่ไหลขอ ง
สารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย  
 (กรณีผู้ประกอบกิจการขออนุญาตขยายโรงงานจะต้องระบุรายละเอียด
เคร่ืองจกัร และกระบวนการผลิตในส่วนขยายให้ชดัเจนด้วย) 
 5. จ านวนผูป้ฏบิตังิานในโรงงาน วนัท างาน และการจดัช่วงเวลาในการท างาน จ านวน
กะ (ถา้ม)ี  
 6. ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น สถติกิารเกิดอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย การสอบสวนการ
เกดิอุบตัเิหตุ 
 7. ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศกึษาผูท้ าการชีบ้่งอนัตราย อยา่ง 3 ท่าน 

 8. ขัน้ตอนกระบวนการผลติพรอ้มแผนภมูกิระบวนการผลติ รวมทัง้ระบุรายละเอยีดของ
อุณหภูม ิความดนั ชนิดและปรมิาณวตัถุดบิ เชื้อเพลงิ สารเคม ีหรอืวตัถุอนัตราย ผลติภณัฑ ์
และวตัถุพลอยไดเ้ฉลีย่ต่อปี 

 9. บญัชรีายการสิง่ทีเ่ป็นความเสีย่งและอนัตราย 

 10. การชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่ง 

 11. การจดัท าแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง/แผนงาน
ลดความเสีย่ง)  
 12. บทสรุปผลการศึกษา วเิคราะห์และทบทวนการด าเนินงาน ที่มคีวามเสี่ยงภายใน
โรงงาน 
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 13. จดัท าแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ และ/หรอืสารเคมรีัว่ไหล (กรณีมกีารใช้สารเคมี
อนัตราย) 
 หากสถานประกอบการหรอืโรงงานที่ประกอบกจิการมคีวามเสีย่งและอนัตรายเกี่ยวกบั
สารเคม ีหรอืวตัถุอนัตรายก็ให้ด าเนินการจดัท าบญัชรีายการสิง่ที่เป็นความเสี่ยงและอนัตราย
แจง้หรอืรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง การจดัท าบญัชใีห้จดัท าบญัชรีายการสิง่ที่เป็นความ
เสี่ยงและอันตราย โดยให้แจกแจงการด าเนินงานทัง้หมดในโรงงานให้ครบถ้วน ตัง้แต่
กระบวนการรบัและการจดัเก็บวตัถุดบิและสารเคมี การเตรยีมวตัถุดบิและสารเคมขีัน้ตอนการ
ผลติ การบรรจุ การจดัเกบ็ผลติภณัฑ ์รวมทัง้กระบวนการสนับสนุน เช่น ระบบไฟฟ้า การซ่อม
บ ารุง ตามแบฟอรม์ที่ก าหนดตามระเบยีบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารชี้บงั
อนัตรายการประเมนิความเสีย่ง และการจดัท าแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง ดงัตาราง 
 

บญัชีรายการส่ิงท่ีเป็นความเส่ียงและอนัตราย 

ชื่อโรงงาน ..............................................................................................................................
วนั เดอืน ปี ทีท่ าการวเิคราะห ์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงาน ....................................... 
 

ตารางที ่7.3 การจดัท าบญัชรีายการสิง่ทีเ่ป็นความเสีย่งและอนัตราย 

การด าเนินการในโรงงาน สิง่ทีเ่ป็นความเสีย่งและ
อนัตราย 

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ หมายเหตุ 

ใหร้ะบุกจิกรรมการ
ด าเนินการโดยเรยีงล าดบั 
ดงัน้ี 

1. กระบวนการรบัวตัถุดบิ
และสารเคม ี

    1.1 กลุ่มไวไฟ 

    1.2 กลุ่มกดักรอ่น 

    1.3 กลุ่มเป็นพษิ 

2. กระบวนการจดัเกบ็
วตัถุดบิและสารเคม ี

     2.1 กลุ่มไวไฟ 

     2.2 กลุ่มกดักรอ่น 

     2.3 กลุ่มเป็นพษิ 

3. กระบวนการเตรยีม
วตัถุดบิและสารเคม ี

4. กระบวนการผลติใหร้ะบุ
ข ัน้ตอนการผลติทุก
ขัน้ตอนการผลติทุก
ขัน้ตอน และทุกกลุ่ม  

ใหร้ะบุสภาวะหรอืการกระท า
ทีอ่าจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็
หรอืความเจบ็ป่วยจากการ
ท างาน ความเสยีหายต่อ
บุคคล ชุมชน สิง่แวดลอ้ม 
และทรพัยส์นิ 

ระบุผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
ต่อบุคคล ชุมชน สิง่แวดลอ้ม 
และทรพัยส์นิ 

ระบุวธิกีารชีบ้่ง
อนัตรายทีใ่ช้ 
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ตารางที ่7.3 การจดัท าบญัชรีายการสิง่ทีเ่ป็นความเสีย่งและอนัตราย (ต่อ) 
การด าเนินการในโรงงาน สิง่ทีเ่ป็นความเสีย่งและ

อนัตราย 

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ หมายเหตุ 

ผลติภณัฑ(์ตามBlock flow 

diagram)  
5. กระบวนการจดัเกบ็
ผลติภณัฑ ์

6. กระบวนการสนบัสนุน 
เช่น ระบบไฟฟ้า การซ่อม
บ ารงุ  
 

   

 

กระบวนการประเมินความเส่ียง 

โดยหลกัการประเมนิความเสีย่ง เป็นขัน้ตอนทีร่ะบุล าดบัความเสีย่งของอนัตรายทัง้หมด 

ที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมของงานที่ครอบคลุมสถานที่ เครื่องจกัร อุปกรณ์ บุคลากรและวธิกีาร
ขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะเกิดให้เกิดการบาดเจ็บ หรอืเจ็บป่วย ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ การประเมินความเสี่ยงอย่างม ี
ประสิทธภิาพ จงึจ าเป็นต้องประเมนิความเสี่ยงด้วยการประมาณระดบัความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรบัได้เพื่อลดความเสี่ยงนัน้ ๆ  องคก์ารจ าเป็นต้องมกีารด าเนินการตามเกณฑท์ี่จะท าให้มี
การประเมนิความเสี่ยงให้เกิดประสทิธภิาพสามารถบ่งชี้อนัตรายและความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ยอมรบัความเสีย่งนัน้ ดงันี้  
 1. จ าแนกประเภทของกิจกรรมของงาน  

    ให้ส ารวจและศกึษาชนิดของกจิกรรมของงานแล้วเขยีนชนิดของกจิกรรมของงานที่
ปฏบิตัหิน้าที่อยู่ประจ า และใหเ้ขยีนขัน้ตอนการปฏบิตังิานของแต่ละกจิกรรมโดยใหค้รอบคลุม 
สถานทีป่ฏบิตังิาน สภาพการท างาน เครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ และบุคลากร รวมทัง้ท าการ
จดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดส้ ารวจและศกึษาไว ้ซึง่ถอืว่าเป็นการจ าแนกประเภทของกจิกรรมของ
งานไวอ้ยา่งละเอยีด 

 2. ช้ีบ่งอนัตราย  
   กจิกรรมของงานใด ๆ ที่ได้ส ารวจ และศึกษารวบรวมข้อมูลไว้แล้วต้องน ามาชี้บ่งอนัตราย
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ละกจิกรรม พจิารณาว่าต าแหน่งงานผูป้ฏบิตังิานจะไดร้บัอนัตรายและ จะ
ไดร้บัอนัตรายอยา่งไร รวมทัง้ผลทีเ่กดิขึน้จะมแีนวทางการแกไ้ข ป้องกนัอยา่งไร 
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 3. ก าหนดความเส่ียง  
   คาดการประมาณความเสีย่งจากอนัตรายแต่ละชนิด โดยมกีารตัง้สมมตฐิานว่ามกีาร

ควบคุมตามแผน หรอืตามขัน้ตอนการท างานทีม่อียู่ ผูป้ระเมนิความเสีย่งจะต้องมกีารพจิารณา
ประสทิธภิาพของการควบคุม และผลทีจ่ะเกดิจากความลม้เหลวของการควบคุมดว้ย 

 4. ตดัสินว่าความเส่ียงยอมรบัได้หรือไม่  
   ตดัสนิใจว่าแผนงานหรอืการเฝ้าระวงัป้องกนัดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยัทีม่ ี

อยู่ (ถ้าม)ี เพยีงพอทีจ่ะจดัการเกี่ยวกบัความเสีย่งอนัตรายใหอ้ยู่ภายใต้การควบคุมและเป็นไป
ไดต้ามขอ้ก าหนดตามกฎหมายหรอืไม ่ 
 5. เตรียมแนวทางการปฏิบติัการควบคมุความเส่ียง  
             หากมกีารพบว่า ขัน้ตอนการปฏบิตัิงานข้อใดไม่มกีารก าหนดระเบยีบ ขอ้บงัคบัใน
การปฏบิตังิาน จนน ามาซึง่เป็นการละเลยเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานซึ่งจะน าไปสู่การเกดิอุบตัเิหตุ
ในขัน้ตอนการปฏบิตังิาน หรอืการปฏบิตังิานไม่ถูกต้องตามคู่มอืการปฏบิตังิาน และต้องมกีาร
ปรบัปรงุแกไ้ข เพื่อน าไปสู่การลดอุบตัเิหตุหรอื หรอือตัราความเสีย่งลดลงใหอ้ยู่ในระดบัยอมรบั
ได ้ใหม้กีารรวบรวมเตรยีมแผนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่ต่าง ๆ ทีพ่บในการประเมนิ หรอืทีค่วรเอา
ใจใส่ องคก์ารต้องแน่ใจว่าการควบคุมทีจ่ดัท าแผนการควบคุมความเสีย่งทีจ่ดัท าใหม่และทีม่อียู่
แลว้น าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเกดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด 

 6. ทบทวนแผนการปฏิบติัการ 

 มกีารประเมนิความเสีย่งอกีครัง้ก่อนน าแผนลงไปปฏบิตั ิดว้ยคณะกรรมการทีไ่ดด้ าเนิน
จดัตัง้ไว ้และรวบรวมดว้ยการประเมนิความเสีย่งใหม่ดว้ยวธิกีารควบคุมทีไ่ดม้กีารปรบัปรุง และ
ตรวจสอบว่ามคีวามเสีย่งนัน้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 

จากกระบวนการประเมนิความเสีย่งด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน
ขององค์การเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพในการประเมนิความเสี่ยงอย่างเป็นกระบวนการให้มกีาร
ยอมรบัได ้จงึสามารถสรปุกระบวนการประเมนิความเสีย่งได ้ดงัภาพที ่7.4 
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ภาพที ่7.3 ขัน้ตอนพืน้ฐานของการประเมนิความเสีย่ง 

ทีม่า: http://ie.pit.ac.th/sunetr/images/data/safety_engineering/chapter6_risk.pdf.2559. 

 

การพฒันาระบบและข้อก าหนดการจดัการความเส่ียง 

 การพฒันาระบบการจดัการความเส่ียง 

 โดยส่วนใหญ่สถานประกอบการหรอืโรงงาน มุ่งเน้นการพฒันาระบบการจดัการความ
เสี่ยงขึ้นมาในโรงงาน จ าต้องพิจารณาถึงสิ่งที่จ าเป็นหรอืกิจกรรมพื้นฐานที่ตัองจดัให้มกีาร
จดัการความเสี่ยงในโรงงานเพื่อให้เกิดความปลอดภยักับพนักงาน รวมทัง้เป็ นหลกัในการ
พฒันาระบบการจดัการความเสี่ยงให้สามารถด าเนินไปได้  โดยต้องมกีารกระท าเริ่มตัง้แต่ 
นโยบายการจดัการความเสีย่ง องคก์าร การทบทวนการจดัการ และการด าเนินโปรแกรมต่าง ๆ  
 1. นโยบายการจดัการความเส่ียง (Risk Management Policies)  
               การก าหนดนโยบายด้านการจดัการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรบัผิดชอบของ
ผู้บรหิารระดบัสูงที่ต้องก าหนดนโยบายขึน้มาให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจนในการแสดงถึง
วตัถุประสงค์และเจตจ านง (commitment) ที่โรงงานหรอืสถานประกอบกจิการมต่ีอการจดัการ
ความเสีย่งทีม่อียู่ในโรงงาน นโยบายนี้จะต้องสอดคลอ้งกบับรบิทหรอืสภาพธรรมชาตขิองธุรกจิ 

จ าแนกประเภทของกจิกรรมของงาน 

ชีบ้่งอนัตราย 

ตดัสนิใจยอมรบัว่าเป็นความเสีย่งที่
ยอมรบัไดห้รอืไม่ 

เตรยีมแผนปฏบิตักิารควบคมุความ
เสีย่ง (ถ้าจ าเป็น) 

ทบทวนความเพยีงพอของ 

แผนปฏบิตักิาร 
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ใหส้มัพนัธก์บัวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์และเป้าหมาย ตลอดจนวตัถุประสงคข์องสถานประกอบกจิการ
หรอืโรงงาน 

 ดงันัน้ นโยบายการจดัการความเสีย่งที่ผู้บรหิารได้มกีารก าหนดขึน้มานัน้ต้องให้เป็นที่
รบัทราบ เขา้ใจ น าไปปฏบิตัใิห้เกดิผล ตดิตาม ประเมนิผล และรกัษาไว้โดยทุก ๆ คน ทุก ๆ 
ระดบั ทุกภาคส่วนในโรงงานหรอืสถานประกอบการกิจการ ทัง้นี้ แนวทางที่จะสนับสนุนให้
ผู้บรหิารระดบัสูงได้เข้าใจและก าหนดนโยบายการจดัการความเสี่ยงได้ดสีามารถบรรลุตาม
เป้าหมายนัน้ อาจท าผ่านการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ร่ว มกัน ฝึกอบรมกับผู้บริหาร
ระดับสูง และที่ส าคญัผู้บริหารระดับสูงจะต้องก าหนดนโยบายการจดัการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง และน าสิง่ที่เกิดขึน้จากการกระท าที่ผ่านที่ต้องได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขมาด าเนินการ
ก าหนดนโยบายต่อไป โดยต้องมคีวามร่วมมอืและการสนับสนุนจากพนักงานทุกระดบัอย่าง
เตม็ที ่
   2.1 การแต่งตัง้ผูแ้ทนฝ่ายบรหิาร (management representative) ซึง่ผูบ้รหิาร
สงูสุดขององคก์ารต้องเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสูง อาจเป็นผูบ้รหิารฝ่ายใดกต็าม เป็น ผูแ้ทน
ฝ่ายบรหิาร ทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจชดัเจนในการด าเนินงาน 2 อยา่ง คอื 

 2. องคก์าร (Organization)  
               ในการพฒันาระบบการจดัการความเสี่ยงขึน้มาในสถานประกอบกจิการหรอืโรงงาน 
สิง่ที่ส าคญัคอื ต้องมกีารจดัองค์การ ซึ่งการจดัองค์การ หมายถงึ การแบ่งหน่วยงาน หรอืการ
จดัระบบของหน่วยงานให้มีหน้าที่ความรบัผิดชอบอย่างชัดเจน โดยผู้มีหน้าที่ ตามความรู ้
ความสามารถต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การได้ก าหนดโดยมโีครงสร้าง
องคก์ารก าหนดบทบาทหน้าที ่ซึง่องคก์ารตอ้งจดัใหม้ ีดงันี้ 
    2.1 การแต่งตัง้ผู้แทนฝ่ายบริหาร (management representative) ซึ่ง
ผูบ้รหิารสงูสุดขององคก์ารตอ้งเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู อาจเป็นผูบ้รหิารฝ่ายใดกต็าม เป็น 
ผูแ้ทนฝ่ายบรหิาร ทีม่หีน้าทีแ่ละอ านาจชดัเจนในการด าเนินงาน 2 อยา่ง คอื 

  2.1.1 สรา้งความมัน่ใจว่าระบบการจดัการความเสี่ยงถูกพฒันาขึน้ มกีาร
น าไปปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายก าหนด และรกัษาไว้ตลอดโดยเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน และตอ้งมกีารด าเนินการตดิตาม และประเมนิผล 

  2.1.2 รายงานผลการปฏบิตังิานระบบการจดัการความเสีย่งไปยงัผูบ้รหิาร
โรงงาน เพื่อท าการทบทวนผลการด าเนินการที่ผ่านมา และน าเป็นข้อมูลพื้นในการปรบัปรุง
อยา่งต่อเนื่องต่อไป 

 2.2 การก าหนดความรบัผิดชอบและอ านาจ โรงงานหรอืสถานประกอบการ
ตอ้งก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและอ านาจทีช่ดัเจนใหก้บับุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่นการทวนสอบ 
(verify) งานหรอืกิจกรรมที่จะมผีลกระทบต่อการจดัการความเสี่ยง โดยมกีารก าหนดหน้าที่
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ความรบัผดิชอบในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งต้องได้รบัอิสระจากองค์การ เพื่อที่จะสามารถท า
หน้าทีไ่ดต้ามมอบหมาย ดงันี้  
    2.2.1 รเิริม่ใหม้กีารกระท าทีจ่ะป้องกนัหรอืลดผลเสยีหายจากความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน 

   2.2.2 ควบคุมการบ าบดัความเสีย่งจนสามารถลดระดบัความเสีย่งมาอยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้

   2.2.3 ชีบ้่งและบนัทกึปัญหาใด ๆ ทีม่ผีลหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการความ
เสีย่งเพื่อสามารถน าไปเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจในการปรบัปรงุหรอืแกไ้ขปัญหาไดต่้อไป 

   2.2.4 ทวนสอบกลบัถงึการด าเนินการน าสู่แกไ้ปปัญหา 

  2.3 การช้ีบ่งและจดัหาทรพัยากร เป็นความรบัผดิชอบทีอ่งคก์ารหรอืโรงงาน
จะต้องมกีารบ่งชี้ถึงทรพัยากรที่ต้องการเพื่อน ามาจดัสรร และจดัหาทรพัยากรต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ทรพัยากรทางการบรหิารทัว่ไปที่องค์การต้องจดัท าให้เกิดความเพียงพอและคุ้มค่าต่อการ
ด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด ทัง้นี้ในการจดัการความเสี่ยงต้องรวมถึงการฝึกอบรม
บุคลากรใหท้ างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 3. การทบทวนการจดัการ (Management Review)   
  กจิกรรมที่ส าคญัหลงัจากได้มนี านโยบายการจดัการความเสี่ยงไปปฏบิตัิแล้วนัน้ 
หน้าทีส่ าคญัของผู้บรหิารระดบัสูงจะต้องมกีารทบทวนการจดัการระบบความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ 
เพื่อสรา้งความมัน่ใจได้ว่าโรงงานหรอืสถานประกอบการได้มกีารด าเนินงานอย่างได้ผลตามที่
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการจดัการความเสี่ยง และเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
การจดัการความเสีย่งทีส่ถานประกอบกจิการหรอืโรงงานก าหนดขึน้มาเอง ผูบ้รหิารโรงงานควร
เป็นคณะผู้บรหิารท าการทบทวนจดัการ และอาจเพิ่มคณะบุคคลที่มคีวามเกี่ ยวข้องมาร่วม
กิจกรรมการทวนสอบด้วย เช่น คณะกรรมการความปลอดภัย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม     
และกรรมการสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

 4. การด าเนินโปรแกรม (Implementation Program)  
                 เป็นกจิกรรมการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินให้เกดิระบบการจดัการความเสี่ยงขึน้ใน
สถานประกอบกจิการตัง้แต่การก าหนดนโยบายการจดัการความเสีย่ง การสื่อสารนโยบายไปยงั
หน่วยงานต่าง ๆ อยา่งทัว่ถงึ การจดัตัง้ทมีงานเพื่อด าเนินงาน การชีบ้่งการประเมนิ –การบ าบดั
ความเสีย่ง การเฝ้าระวงั และการทบทวนต่าง ๆ  
 ในมาตรฐาน AS/NZS 4360 (Standards Australia) (Standards New Zealand) ได้
แนะน าขัน้ตอนในการพฒันาและด าเนินการโปรแกรมการจดัการความเสี่ยงในการพฒันาและ
ด าเนินการโปรแกรมการจดัการความเสีย่งไว ้6 ขัน้ตอน ดงันี้ 
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 ขัน้ตอนท่ี 1 การสนับสนุนของผู้บริหารระดบัสูง ขัน้ตอนแรก คอืการพฒันาปรชัญา
การจดัการความเสี่ยงขององค์การ และความห่วงใยในเรื่องความเสี่ยงของผู้บรหิารระดบัสูง    
ซึ่งอาจท าได้โดยการฝึกอบรม ให้ความรู้ การอธิบายให้กับผู้บรหิารระดบัสูงให้ทราบข้อมูล
รายละเอยีดอยา่งชดัเจน ดงันัน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งสนบัสนุนการด าเนินงานในเรื่องการจดัการ
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกระดบัได้เกิดความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการ
สนบัสนุนอยา่งจรงิจงัของฝ่ายบรหิารจดัการ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันานโยบายการจดัการความเส่ียงขององคก์ร ต้องมกีารพฒันา
และจดัท านโยบายขององค์การด้านการจดัการความเสี่ยงไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร นโยบายนี้
ตอ้งถูกน าไปใชท้ัว่ทัง้องคก์าร สาระส าคญัในนโยบาย อาจประกอบดว้ย  
  1) วตัถุประสงคข์องนโยบาย และหลกัการเหตุผลของการจดัการความเสีย่ง 

2) ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการจดัการความเสีย่งขององคก์ร 

3) ขอบเขตของความครอบคลุมของนโยบาย 

4)  แนะน าว่าอะไรทีอ่าจถอืเป็นความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
5)  ผูร้บัผดิชอบ 

6) การสนบัสนุนผูร้บัผดิชอบ 

7) ระดบัของเอกสารทีต่อ้งการ 

8) แผนส าหรบัการทบทวนผลการปฏบิตัติามนโยบาย 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การส่ือสารนโยบาย เป็นขัน้ตอนของการพัฒนา ก าหนดและการ
ด าเนินการใหม้โีครงสรา้ง (infrastructure) หรอืการเตรยีมการต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า
การจดัการความเสีย่งถอืเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารจดัการและเป็นวฒันธรรมองคก์าร ซึง่อาจ
รวมถงึสิง่ต่อไปนี้ 
 1) จดัตัง้ทมีงานที่มผีู้บรหิารระดบัสูงเป็นหวัหน้าทมี รบัผดิชอบในการสื่อสาร
ภายในองคก์ารเกีย่วกบันโยบายการจดัการความเสีย่งขององคก์าร 

2) ยกระดบัความตื่นตวั (awareness) ในเรือ่งการจดัการความเสีย่ง 

  3) สรา้งความสามารถ ความช านาญใหก้บัคนในองคก์าร รวมถงึการปรกึษาที่
ปรกึษา  
  4) สรา้งความแน่ใจในระดบัทีเ่หมาะสมของการตระหนัก การใหร้างวลั และการ
ลงโทษ 

  5) ก าหนดกระบวนการการจดัการปฏบิตังิาน (performance management 

processes)  
 ขัน้ตอนท่ี 4 การจดัการความเส่ียง ณ ระดบัองค์กร เป็นการพฒันาและก าหนด
โปรแกรมการจดัการความเสีย่งในองคก์ารหรอืโรงงาน โดยการประยุกต์ใชต้ามขอ้ก าหนด ทัง้นี้
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ต้องให้การจดัการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งหรือบูรณาการเข้ากับการวางแผนกลยุทธ์และ
กระบวนการจดัการของโรงงานหรอืสถานประกอบการ ซึง่รวมถงึเรือ่งต่อไปนี้ 
  1) องคก์ารและบรบิทของการจดัการความเสีย่ง 

  2) การชีบ้่งอนัตรายขององคก์าร 

  3) การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลความเสีย่งเหล่านัน้ 

  4) ยทุธศาสตรก์ารบ าบดัความเสีย่ง 

  5) กลไกการทบทวนโปรแกรม 

  6) ยุทธศาสตร์ส าหรบัการยกระดบัความห่วงใย ความช านาญที่ต้องการ การ
ฝึกอบรม และการใชค้วามรูโ้ปรแกรมการจดัการความเสีย่ง โดยพื้นทีใ่นโซนแผนกต่าง ๆ หรอื 
ในพืน้ทีร่ะดบัโปรแกรม โครงการ และ/หรอืทีท่มีงาน โดยการประยุกต์กระบวนการจดัการความ
เสี่ยง สามารถท าได้โดยการบูรณาการเข้ากบักบักิจกรรมการวางแผนและการจดัการที่มกีาร
ด าเนินการอยูเ่ดมิ 

 ขัน้ตอนท่ี 5 การจดัการความเส่ียงท่ีระดบัโปรแกรม โครงการ และทีมงาน  
 เป็นการพฒันา และก าหนดโปรแกรมการจดัการความเสี่ยง ในแผนกงานต่าง ๆ หรอื 
การจดัการความเสี่ยงในระดบัโปรแกรม โครงการ  และ/หรอืที่ทีมงาน โดยการประยุกต์
กระบวนการจดัการความเสีย่งสามารถท าไดโ้ดยการบูรณาการเขา้กบักจิกรรมการวางแผนและ
การจดัการที่มกีารด าเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงในสถานที่ปฏบิตัิงานในต าแหน่งงานนัน้ ๆ    
ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ในระดบัการจดัการนี้หวัหน้างานหรอืผูน้ าทมีงานทีไ่ด้จดัตัง้ขึน้มาต้องสามารถ
ด าเนินกจิกรรมเกีย่วกบัแนวทางในการจดัการความเสีย่งใหเ้กดิผลส าเรจ็ นัน่หมายความว่า ต้อง
ลดความเสีย่งในการปฏบิตังิานในสถานทีน่ัน้ คอืการลดอุบตัเิหตุในการท างานลงใหไ้ดน้ัน่เอง 

ขัน้ตอนท่ี 6 การเฝ้าระวงัและการทบทวน 

 การพฒันาและประยกุตก์ลไกทีจ่ าด าเนินการทบทวนความเสีย่งเป็นระยะๆ ท าใหเ้กดิผล
ลพัธท์ีท่ าใหม้คีวามมัน่ใจได้ว่านโยบายและการด าเนินงานเกี่ยวกบัความเสีย่งยงัคงเป็นปัจจุบนั 
คอืเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิในขณะนัน้ อนัตรายและความเสี่ยงเป็นสิง่ที่ไม่ได้อยู่นิ่งจงึ
ต้องมกีารเฝ้าระวงัและทบทวนอยู่เสมอ ซึ่งในการทบทวนจ าเป็นต้องมขีอ้มูลต่าง ๆ จากเกิด
อุบตัเิหตุ หรอื การประเมนิความเสีย่งเพื่อเป็นขอ้น ามาทบทวน และหามาตรการเฝ้าระวงัไม่ให้
เกดิความเสีย่งเหล่านัน้ขึน้มาอกี  
 โดยเฉพาะอย่างยิง่การเฝ้าระวงัเป็นวธิกีาร หรอืการหาแนวทางในการป้องกนั แก้ไข
เกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งได้แก่ การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ที่อาจเกิดจากการท างานในสถาน
ประกอบการ โดยทมีงานจะตอ้งมกีารประชุมหารอืเพื่อทบทวน เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 
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ข้อก าหนดและกระบวนการจดัการความเส่ียง 

ข้อก าหนดของการจดัการความเส่ียง  
ข้อก าหนดและกระบวนการจดัการความเสี่ยง มาตรฐาน AS/NZS 4360: 1998 

ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดหลกั 6 ขอ้ แต่ละขอ้จะมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิกระบวนการจดัการความ
เสีย่งตามภาพขา้งล่างนี้ คอืเริม่จากการก าหนดบรบิทของการจดัการ ความเสีย่ง แลว้ตามดว้ย
การชี้บ่งความเสี่ยง การวเิคราะห์ความเสี่ยง การประเมนิผลและจดัล าดบัความเสี่ยงและการ
บ าบัดความเสี่ยงในขณะเดียวกันในทุกๆ ข้อก าหนดจะมีการเฝ้าระวังและการทบทวนกา
ด าเนินการควบคู่กนัไปดว้ย ดงัภาพที ่7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.4 ภาพรวมระบบการจดัการความเสีย่ง 

ทีม่า: สราวุธ  สุธรรมาสา, 25560, หน้า 5-20. 

 

นอกจากแนวทางต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วนัน้ ปัจจุบนัได้มกีารพฒันาแนวทางการ
บรหิารความ เสีย่งออกมาเป็นมาตรฐานสากลระดบันานาชาติ International Organization of 

Standard: ISO โดยก าหนดใหเ้ป็นมาตรฐาน ISO 31000 ซึง่ล่าสุด อยู่ในขัน้ตอนของฉบบัร่าง 
(draft) โดยคาดว่ามาตรฐานฉบบัสากล (international version) จะมกีาร ประกาศใชอ้ย่างเป็น
ทางการประมาณปี พ.ศ. 2552  

การก าหนดบรบิท 

การชีบ้่งความเสีย่ง 

การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

การประเมนิผลและจดัท าล าดบัความเสีย่ง 

การบ าบดัความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

การเฝ้าระวงัและ 

การทบทวน 

การ
ประเมนิ

ความเสีย่ง 
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มาตรฐาน ISO 31000 จะเป็นมาตรฐานใน ลกัษณะของแนวปฏบิตั ิ(guideline) ส าหรบั
การ บรหิารความเสีย่ง ไม่ใช่ขอ้ก าหนด (specification) โดยมชีื่อเตม็ว่า Risk Management – 

Guidelines on principles and implementation of risk management ซึง่เนื้อหาของมาตรฐาน
นี้  จะเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน AS/NZS 

4360:2004  

เนื้อหาของมาตรฐาน ISO 31000 (ฉบบัร่าง) จะแบ่งแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง 
ออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ประกอบดว้ย  

1. หลกัการพืน้ฐานในการบรหิารความเสีย่ง 

 2. กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

 3. กระบวนการในการบรหิารความเสีย่ง  

จากภาพที่ 7.4 แสดงถึงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ และข้อก าหนดใน
มาตรฐานการบรหิารความเสีย่ง 

หลกัการพื้นฐานในการบรหิารความเสี่ยง ในการบรหิารความเสี่ยงจะประกอบด้วย
หลกัการพืน้ฐาน ท่ีส าคญัทัง้หมด 11 หลกัการ ประกอบดว้ย  

1. การบรหิารความเสี่ยงจะต้องสรา้งให้เกดิคุณค่ากบัองค์การ การบรหิารความเสี่ยง
จะต้องมสี่วนในการสรา้งความส าเรจ็ให้กบัวตัถุประสงคข์ององค์การ เช่น ความมปีระสทิธภิาพ  

ในการปฏบิตังิาน การปกป้องสิง่แวดลอ้มผลประกอบการด้านการเงนิ การด าเนินการตามหลกั
ธรรมาภบิาล ความปลอดภยัและสุขอนามยัส่วนบุคคล คุณภาพของผลติภณัฑ ์ความสอดคลอ้ง 

ตามขอ้กฎหมายและระเบยีบบงัคบั การยอมรบัจากสาธารณะและชื่อเสยีงขององคก์าร  

2. การบรหิารความเสีย่งจะเป็นส่วนทีส่ าคญัของ กระบวนการในองคก์าร การบรหิาร
ความเสีย่งจะต้องเป็นความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร และเป็นส่วนทีส่ าคญัของกระบวนการใน
องคก์าร เช่นเดยีวกบัโครงการ และกระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลงการบรหิารความเสีย่ง
จะไมใ่ช่กจิกรรมทีเ่ป็นอสิระ หรอืถูกแยกออกมาจากกจิกรรมและกระบวนการหลกัขององคก์าร 

 3. การบรหิารความเสีย่งจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตดัสนิใจ การบรหิารความ
เสีย่งสามารถช่วยในการจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนินการ และช่วยในการแยกแยะความ
แตกต่างของทางเลอืกต่าง ๆ เพื่อใหง้่ายต่อการตดัสนิใจ นอกจากนัน้การบรหิารความเสีย่งยงั
ช่วยในการตดัสนิใจ ไมว่่าความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จะไมส่ามารถยอมรบัได ้หรอืการจดัการความเสีย่ง
จะมอียา่งเพยีงพอหรอืมปีระสทิธผิลกต็าม 

 4. การบรหิารความเสีย่งจะแสดงถงึความไม่แน่นอนไดอ้ย่างชดัเจน การบรหิารความ
เสีย่งจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในความไมแ่น่นอน สภาพของความไม่แน่นอน และแนวทางใน
การจดัการกบัความไมแ่น่นอนนัน้ ๆ  

5. การบรหิารความเสีย่งจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบมโีครงสรา้ง และทนัเวลาการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ทนัเวลา และมโีครงสรา้งที่ชดัเจน ส าหรบัการบรหิารความเสี่ยงจะ



450 

 

ช่วยให้เกดิการด าเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามสอดคล้องกนั สามารถเปรยีบเทยีบได ้
และมคีวามน่าเชื่อถอื 

6. การบรหิารความเสีย่งจะด าเนินการบนขอ้มูลทีด่ทีี่สุด สิง่ที่น ามาใช้ในกระบวนการ
บรหิารความเสี่ยงจะน ามาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น จากประสบการณ์ ขอ้มูลป้อนกลบัการ
สงัเกตการณ์ การพยากรณ์ และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ผู้ท าหน้าที่ตดัสนิใจ
จะต้องได้รบัทราบ และค านึงถงึข้อจ ากดัของข้อมูลแบบจ าลองการตดัสนิใจที่น ามาใช้ รวมถึง
ความแตกต่างทีอ่าจเกดิขึน้จากมมุมองของผูเ้ชีย่วชาญต่าง ๆ  

7. การบรหิารความเสี่ยงจะต้องปรบัให้เหมาะสมกบัองค์การ การบรหิารความเสี่ยง   
จะต้องมคีวามสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนักบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกของ
องคก์าร รวมถงึโครงรา่งของความเสีย่ง (risk profile)  

8. การบรหิารความเสีย่งจะต้องค านึงถงึปัจจยัดา้นมนุษยแ์ละวฒันธรรมดว้ยการบรหิาร
ความเสีย่งขององค์การจะต้องรบัรูถ้งึขดีความสามารถ การยอมรบัและความตัง้ใจของบุคลากร
ทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งอาจจะมสี่วนช่วย หรอืขดัขวางต่อความส าเรจ็ของวตัถุประสงค์ของ
องคก์าร  

9. การบรหิารความเสี่ยงจะต้องมคีวามโปร่งใส และครอบคลุม การมสี่วนร่วมอย่าง
เหมาะสมของผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมถงึผูท้ าหน้าทีต่ดัสนิใจในทุก ๆ ระดบัขององคก์าร จะช่วยสรา้ง
ความมัน่ใจไดว้่า การบรหิารความเสี่ยงจะยงัมีความเกี่ยวขอ้ง และทนัสมยั นอกจากนัน้การมี
ส่วนร่วมยงัรวมไปถึงการยอมให้ผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมถงึมุมมองและ
ความคดิเหน็ต่าง ๆ ไดร้บัการน ามาพจิารณาในการก าหนดเกณฑค์วามเสีย่ง 

10. การบรหิารความเสี่ยงจะต้องเป็นพลวตัสามารถท าซ ้า และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นทัง้ภายในและภายนอก หรอืมกีารเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มหรอืองคค์วามรู ้หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการเฝ้าตดิตามหรอืการทบทวน หรอืมคีวาม
เสี่ยงใหม่ๆ เกิดขึ้นหรือลดลง องค์การจะต้องมัน่ใจได้ว่าการบรหิารความเสี่ยงสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ได ้อยา่งต่อเนื่อง  

11. การบรหิารความเสี่ยงจะต้องสามารถปรบัปรุง และท าให้ดขีึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
องค์การจะต้องมกีารพฒันา และด าเนินการกลยุทธ์ในการ ปรบัปรุงการบรหิารความเสี่ยงใน
ทุกๆ ดา้นอยา่งต่อเนื่อง 

กรอบการบริหารความเส่ียง 

การบรหิารความเสีย่งของสถานประกอบการสามารถจะน าไปสู่การจดัการความเสีย่งให้
เกดิความส าเรจ็ และสรา้งความยัง่ยนื การจะพฒันาความเสีย่งมปัีจจยัที่ท าใหก้ารด าเนินธุรกจิ 
ในส่วนของกรอบการบรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐานจะ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยขบัเคลื่อน
ผ่านวงจร PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (plan) การลงมอืท า (do) การตรวจสอบ 

(check) และการปรบัปรงุแกไ้ข (act) ดงัแสดงในภาพที ่ 7.5 
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ภาพที ่7.5 กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Deming, (1989) 
 

ในการบรหิารความเสีย่งใหป้ระสบความส าเรจ็จะต้อง สรา้งใหเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร 
และได้รบัการสนับสนุนเป็น อย่างดจีากฝ่ายบรหิาร ทัง้นี้กรอบการบรหิารความเสี่ยงจะช่วย 

องคก์ารในการจดัการกบัความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล จาก การใชก้ระบวนการบรหิารความ
เสีย่งในระดบัต่าง ๆ และภายใต้ สภาพแวดลอ้มขององคก์าร เช่นเดยีวกนั กรอบการบรหิารยงั
ช่วย สรา้งความมัน่ใจไดว้่าขอ้มูลเกี่ยวกบัความเสี่ยงทีไ่ดจ้าก กระบวนการต่าง ๆ จะมอีย่าง
เพยีงพอ เพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรบั การตดัสนิใจในระดบัต่าง ๆ ขององคก์ารดว้ย กรอบการ
บรหิารนี้ไม่ไดอ้ธบิายถงึระบบการบรหิารงาน แต่ จะช่วยใหอ้งคก์ารในการเชื่อมโยงการบรหิาร
ความเสีย่งเขา้กบั ระบบการบรหิารงานโดยรวมขององคก์าร ทัง้นี้ องคก์ารขนาดใหญ่ จ านวน
มากต่างกไ็ดน้ าองคป์ระกอบของการบรหิารความเสีย่งรวม- เขา้กบัแนวปฏบิตั ิและกระบวนการ
ในการบรหิารงานอยูแ่ลว้ 

การควบคมุและความมุ่งมัน่  

ในการบรหิารความเสี่ยงอย่างมปีระสทิธผิลจะต้องการความมุ่งมัน่และการสนับสนุน
อยา่งดจีากผูบ้รหิารระดบัสงูของ องคก์าร โดยฝ่ายบรหิารจะตอ้ง  

 1. ประกาศ และใหก้ารรบัรองต่อนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

 2. สื่อสารถึงประโยชน์ที่จะได้จากการบรหิารความเสี่ยงไปยงัผู้มสี่วนได้เสีย
ทัง้หมด 

 3. ก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงานบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกนักบัผลการ 

ด าเนินงานขององคก์าร 

  4. ดูแลใหว้ตัถุประสงคก์ารบรหิารความเสีย่งสอดคลอ้งกนักบัวตัถุประสงคแ์ละ
กลยทุธข์ององคก์าร  

  5. ดแูลความสอดคลอ้งตามขอ้กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั   

D 

P 

C 

A 



452 

 

  6. มอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมภายในองคก์าร 

  7. ดูแลทรพัยากรที่จ าเป็น ได้รบัการจดัสรรเพื่อการบรหิารความเสี่ยงอย่าง
เพยีงพอ  

 8. ดแูลถงึความเหมาะสมของกรอบการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง 

 

การออกแบบกรอบเพ่ือการบริหารความเส่ียง (plan)  

การท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มองคก์ารในขัน้ตอนของการวางแผน หรอืการออกแบบ
กรอบในการบรหิารความเสีย่ง ขององคก์ารจะเริม่ต้นจากการท าความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม 

ทัง้ภายในและภายนอกขององคก์ารเสยีก่อน โดยสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารจะประกอบดว้ย  

 1. ขดีความสามารถ ความเขา้ใจในรปูของทรพัยากรและความรู ้เช่น เงนิทุน 
บุคลากร ความสามารถ กระบวนการ ระบบ และเทคโนโลย ี

  2. การไหลของขอ้มลู และกระบวนการตดัสนิใจ  
3. ผูม้สี่วนไดเ้สยีภายในองคก์ารนโยบาย วตัถุประสงค ์และกลยทุธ ์เพื่อให้ 

ประสบความส าเรจ็ 

  4. การรบัรู ้การใหค้วามส าคญั และวฒันธรรมขององคก์าร 

  5. มาตรฐาน หรอื รปูแบบทีใ่ชใ้นการอา้งองิ 

  6. โครงสร้าง เช่น การควบคุม บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบส่วน
สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ารทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพจิารณา จะประกอบดว้ย   
  1. วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนัทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัภมูภิาค   
  2. ตวัขบัเคลื่อนที่ส าคญั และแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของ
องคก์าร 

  3. การรบัรู ้และการใหค้วามส าคญัของผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์าร  

 นโยบายการบริหารความเส่ียง   

 จากนัน้ผู้บรหิารระดบัสูงขององค์การจะต้อง ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยง 
(risk management policy) โดยนโยบายในการบรหิาร ความเสี่ยงจะต้องมคีวามชดัเจนใน
วตัถุประสงค ์ขององคก์าร และแสดงถงึความมุง่มัน่ต่อการบรหิารความเสีย่ง 

 ทัง้นี้ นโยบายจะตอ้งระบุถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งของส่วนต่าง ๆ 
ใน องคก์าร แนวทางในการจดัการกบัความขดัแยง้ที่ อาจเกดิขึน้ มกีารด าเนินการทบทวนเป็น
ระยะ ๆ และทวนสอบถงึความถูกตอ้งของนโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึนโยบายจะต้อง
เชื่อมโยงเขา้กบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารดว้ย 
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 1. การบรูณาการเข้ากบักระบวนการขององคก์าร  

              การบริหารความเสี่ยงจะต้องน ามาเป็นส่วน  หนึ่ งของแนวปฏิบัติหลัก               
และกระบวนการทางธุรกจิ ขององคก์าร ซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้ง มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและ
สร้างให้เกิดความส าเร็จอย่างยัง่ยนืให้กับองค์การ โดยเฉพาะการบรหิารความเสี่ยงจะต้อง
ผสมผสานเขา้กบัการถ่ายทอดนโยบาย การวางแผนธุรกจิและกลยุทธ์ และกระบวนการบรหิาร  

การเปลีย่นแปลง 

 2. ความรบัผิดชอบ (accountability)  

  องค์การจะต้องก าหนดความรบัผดิชอบ และอ านาจหน้าทีใ่นการจดัการความเสีย่ง 
รวมถงึ การด าเนินการกระบวนการบรหิารความเสีย่ง และ การดูแลความเพยีงพอและความมี
ประสทิธผิลของ การควบคุมความเสีย่ง โดยการก าหนดผูร้บัผดิชอบในการพฒันา การน าไป
ปฏบิตั ิและการดแูลรกัษากรอบการบรหิาร ความเสีย่ง  ก าหนดเจา้ของความเสีย่ง (risk owner) 

ในการด าเนินการจดัการความเสีย่ง การควบคุม ความเสี่ยง และการรายงานขอ้มลูความเสีย่ง
ต่าง ๆ ก าหนดการวดัผลการด าเนินงาน และการจดัท ารายงานทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร  
การดแูลระดบัทีเ่หมาะสมของการยอมรบั การใหร้างวลั การอนุมตั ิและการเขา้แทรกแซง 

3. ทรพัยากร  

   องคก์ารจะตอ้งจดัท าแนวทางในการจดัสรรทรพัยากรที่ เหมาะสม ส าหรบัการบรหิาร
ความเสีย่ง โดยจะต้องพจิารณาถงึ เอกสารวธิกีารปฏบิตังิาน และกระบวนการระบบการจดัการ
สารสนเทศ และความรูบุ้คลากร ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถทรพัยากรที่จ าเป็นใน
แต่ละขัน้ตอนของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

 4. การก าหนดกลไกในการส่ือสาร และการรายงานภายในองคก์าร  

             องคก์ารจะตอ้งจดัท ากลไกในการสื่อสารและการรายงานภายในองคก์ารเพื่อให ้

  4.1 องคป์ระกอบของกรอบการบรหิารความเสีย่ง และการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ไดร้บั
การสื่อสารอยา่งเหมาะสม   

4.2 มกีารรายงานภายในเกี่ยวกบักรอบการบรหิารความเสี่ยง ความมปีระสทิธผิล 
และผลลพัธท์ีไ่ด ้  

4.3 มขีอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งที่ได้จากการบรหิารความเสี่ยงพรอ้มส าหรบัใช้งานในระดบั
และเวลาทีเ่หมาะสม   
  4.4 มกีระบวนการในการใหค้ าปรกึษากบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายในองคก์าร  

 กลไกดงักล่าวจะประกอบดว้ยกระบวนการในการรวบรวม ขอ้มลูเกี่ยวกบัความเสี่ยงที่
เหมาะสมจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ภายในองคก์าร โดยค านึงถงึความอ่อนไหวของขอ้มลูนัน้ ๆ 
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 5. การก าหนดกลไกในการส่ือสาร และการรายงานภายนอกองคก์าร  

              องคก์ารจะตอ้งจดัท า และด าเนินการตามแผนการสื่อสาร กบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก
องคก์าร โดยจะตอ้ง   
   5.1 สื่อสารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีถงึเหตุวกิฤต หรอืเหตุฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้   
   5.2 สรา้งการมสี่วนร่วมอย่างเหมาะสมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีจากภายนอกองคก์าร และ
เกดิการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนั อยา่งมปีระสทิธผิล   
   5.3 รายงานให้กบัภายนอกองคก์ารตามขอ้กฎหมาย QualityTips For Quality 

February 2009 121 ฉบบัหน้า อ่านต่อ ระเบยีบบงัคบั และหลกัธรรมาภบิาล  

   5.4 เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดในขอ้กฎหมาย  
   5.5 รบัรูข้อ้มลูป้อนกลบัและการรายงานจากการสื่อสาร และการใหค้ าปรกึษา   
   5.6 ใชก้ระบวนการสื่อสารในการสรา้งความโปร่งใส และความเชื่อมัน่ใหก้บัองคก์าร 

 6. การด าเนินการบริหารความเส่ียง (do)  

             ในการด าเนินการตามกรอบการบรหิารความเสีย่ง องคก์ารจะต้อง 

     6.1 ก าหนดช่วงเวลาและกลยทุธท์ีเ่หมาะสมส าหรบัการด าเนินการตามกรอบ 

การบรหิารความเสีย่ง 

   6.2 การน านโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งมาใชก้บักระบวนการ 

ต่าง ๆ ในองคก์าร 

  6.3 ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ   
  6.4 จดัท าเอกสารอธบิายถงึการตดัสนิใจ รวมถงึการจดัท าวตัถุประสงค์  
  6.5 จดัใหม้ขีอ้มลูสารสนเทศ และการฝึกอบรม 

  6.6 สื่อสารและให้ค าปรึกษากับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มัน่ใจได้ถึงความ
เหมาะสมของกรอบการบรหิารความเสีย่ง 

 การบรหิารความเสีย่งจะถูกด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่า กระบวนการบรหิารความเสีย่ง
ต่าง ๆ ไดร้บัการน าไปปฏบิตัใินทุกระดบัและหน้าทีง่านทีเ่กี่ยวขอ้งในองคก์าร โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏบิตังิานขององคก์าร และกระบวนการทางธุรกจิ 

7. การเฝ้าติดตามและการทบทวน กรอบการบริหารงาน (check)  

   ในการดูแลรกัษาความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื ของระบบบรหิารความเสีย่งขององคก์ารให้
เป็นไป อยา่งมปีระสทิธผิลต่อเนื่อง องคก์ารจะตอ้ง 

 7.1 ก าหนดการวดัผลการด าเนินงาน 

 7.2 ท าการวดัความกา้วหน้าเทยีบกบัแผนการบรหิารความเสีย่งเป็นระยะๆ 

 7.3 ท าการทบทวนถงึกรอบการบรหิาร ความเสีย่ง นโยบาย และแผนงานอยา่ง 

สม ่าเสมอ 
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 7.4 จดัท ารายงานถงึความเสีย่ง ความก้าวหน้าของแผนการบรหิารความเสีย่ง และ
การด าเนินการสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง   

 7.5 ทบทวนถงึความมปีระสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

8. การปรบัปรงุกรอบการบริหารงาน อย่างต่อเน่ือง (act)  

  เมื่อองคก์ารได้ท าการทบทวนระบบแล้ว ผลของการทบทวนจะน าไปสู่การตดัสนิใจ
ถงึแนวทาง ในการปรบัปรุงกรอบการบรหิารความเสีย่ง นโยบาย และแผนงาน ซึ่งการตดัสนิใจ
นี้จะช่วยในการปรบัปรุงการบรหิารความเสี่ยง และวฒันธรรมการบรหิาร งานขององค์การ 
รวมถงึจะช่วยการปรบัปรุงความ คล่องตวั การควบคุม และความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอ เป้าหมาย
ขององคก์ารดว้ย 

 

การบง่ช้ีอนัตรายและการประเมินความเส่ียง 

 1. การช้ีบ่งอนัตราย 

     คอืการแจกแจงความเป็นอนัตรายที่แอบแฝงอยู่ในสถานที่ท างานในการประกอบ
กิจกรรมทัง้หมด ตัง้แต่การเก็บ การขนถ่าย การใช้วตัถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคม ีผลิตภัณฑ ์
เครือ่งจกัร อุปกรณ์ทีใ่ช ้ตลอดจนกระบวนการผลติ และขัน้ตอนวธิปีฏบิตังิาน ตอ้งมกีารชีบ้่งโดย
การท าดงันี้ 
  1.1 Checklist 

เป็นวธิทีีใ่ชใ้นการชีบ้่งอนัตราย โดยการน าแบบตรวจไปใชใ้นการตรวจสอบ
การด าเนินงานในโรงงาน เพื่อคน้หาอนัตาย ซึง่แบบตรวจ ประกอบดว้ยหวัขอ้ค าถามทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน หรอืกฎหมาย เพื่อน าผลจากการตรวจสอบมาท าการชีบ้่งอนัตราย 

  1.2 What-if Analysis 

 เป็นกระบวนการในการศกึษา วเิคราะห์ และทบทวนเพื่อชี้บ่งอนัตรายใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใช้ค าถาม “จะเกิดอะไรขึ้น .....ถ้า....” 
(What if) และหาค าตอบในค าถามเหล่านัน้เพื่อชีบ้่งอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในการด าเนินงานใน
โรงงาน 

  1.3 HAZOP (Hazard and Operability Study) 

 เป็นเทคนิคการศกึษา วเิคราะห์ และทบทวนเพื่อชี้บ่งอนัตรายและค้นหา
ปัญหาที่อาจเกดิขึน้จากการด าเนินงานในโรงงาน โดยการวเิคราะห์หาอนัตรายและปัญหาของ
ระบบต่างๆ ซึ่งอาจเกดิจากความไม่สมบูรณ์ในการออกแบบที่เกดิขึน้ โดยไม่ไดต้ัง้ใจ ด้วยการ
ตัง้ค าถามทีส่มมตสิถานการณ์ของการผลติในภาวะต่าง ๆ 
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  1.4 Fault Tree Analysis 

 เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เน้นถึงอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยร้ายแรงที่
เกดิขึน้ หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้เพื่อน าไปวเิคราะหห์าสาเหตุของการเกดิเหตุ เป็นเทคนิคในการคดิ
ยอ้นกลบัทีอ่าศยัหลกัการทางตรรกวทิยาในการใชห้ลกัการและเหตุผล เพื่อวเิคราะหห์าสาเหตุ
ของการเกดิอุบตัิเหตุหรอือุบตัิภัยร้ายแรง โดยเริม่วเิคราะห์จากการเกดิอุบตัเิหตุหรอือุบตัภิยั
รา้ยแรงที่เกดิขึน้หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้ เพื่อพจิารณาหาเหตุการณ์แรกที่เกดิขึน้ก่อน แล้วน ามา
แจกแจงขัน้ตอนการเกิดเหตุการณ์ว่ามาจากเหตุการณ์ย่อยอะไรได้บ้าง และเหตุการณ์ย่อย
เหล่านัน้เกดิขึน้ได้อย่างไร การสิ้นสุดการวเิคราะห์เมื่อพบว่าสาเหตุของการเกดิเหตุการณ์ย่อย
เป็นผลเนื่องจากความบกพรอ่งของเครือ่งจกัรอุปกรณ์ หรอืความผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน 

  1.5 FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

 เป็นเทคนิคการชีบ้่งอนัตรายในการวเิคราะหใ์นรปูแบบความลม้เหลว และ 

ผลทีเ่กดิขึน้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจกัรอุปกรณ์ ในแต่ละส่วนของระบบแล้วน ามา
วเิคราะหห์าผลทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่เกดิความลม้เหลวของเครือ่งจกัรอุปกรณ์ 

  1.6 Event Tree Analysis 

 เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่จะ
เกดิขึน้ต่อเนื่อง เมื่อเกดิเหตุการณ์แรกขึน้ (initiating event) ซึง่เป็นการคดิคาดการณ์ล่วงหน้า
เพื่อวเิคราะหห์าผลสบืเนื่องที่จะเกดิขึน้ เมื่อเครื่องจกัรอุปกรณ์เสยีหายหรอืคนท างานผดิพลาด 
เพื่อให้ทราบสาเหตุว่าเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร และมโีอกาสที่จะเกดิขึน้มากน้อยเพยีงใด รวมทัง้เป็น
การตรวจสอบว่าระบบความปลอดภยัทีม่อียูม่ปัีญหาหรอืไมอ่ย่างไร 

 2. การประเมินความเส่ียง 

    คอืการวเิคราะหพ์จิารณาถงึโอกาส และความรุนแรงของอนัตรายทีช่ีบ้่งออกมาได ้ซึง่
อาจจะก่อใหเ้กดิเพลงิไหม ้การระเบดิ การรัว่ไหลของสารเคม ีการประเมนิความเสีย่งเป็นการจดั
ระดบัของความเสี่ยง ว่าเป็นการเสีย่งเลก็น้อย หรอื ความเสี่ยงทีย่อมรบัได้ ความเสี่ยงสูง หรอื
ความเสีย่งทีย่อมรบัไม่ได ้เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มลูในการด าเนินงานควบคุมความเสีย่ง การประเมนิ
ความเสีย่งใหใ้ชห้ลกัเกณฑพ์จิารณาดงันี้ 
  2.1 พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ต่าง ๆ โดยจดัระดบัโอกาส 

เป็น 4 ระดบั คอืการจดัระดบัโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ ระดบั รายละเอยีด 

 

1. มโีอกาสในการเกดิยาก เช่น ไมเ่คยเกดิเลยในช่วงเวลาตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 

2. มโีอกาสในการเกดิน้อย เช่น ความถีใ่นการเกดิ 1 ครัง้ ในช่วง 5-10ปี 

3. มโีอกาสในการเกดิปานกลาง เช่น ความถีใ่นการเกดิ 1 ครัง้ ในช่วง1-5 ปี 

4. มโีอกาสในการเกดิสงู เช่น ความถีใ่นการเกดิ มากกว่า 1 ครัง้ใน1ปี 
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  2.2 พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบทีเ่กดิต่อบุคคล ชุมชน ทรพัยส์นิ หรอืสิง่แวดลอ้มมากน้อยเพยีงไร โดยจดัระดบัความ
รุนแรงเป็น 4 ระดบั การจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล 

ไดแ้ก่ ระดบัความรนุแรง รายละเอยีด โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

ตารางท่ี 7.4 ความรนุแรงของเหตุการณ์ ทีส่่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรพัยส์นิ และ 

                สิง่แวดลอ้ม 

ระดบั ความรนุแรง รายละเอียด 

1 เลก็น้อย มกีารบาดเจบ็เลก็น้อยในระดบัปฐมพยาบาล 

2 ปานกลาง มกีารบาดเจบ็ทีต่อ้งไดร้บัการรกัษาทางการแพทย ์

3 สงู มกีารบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยทีร่นุแรง 

4 สงูมาก ทุพลภาพหรอืเสยีชวีติ 

ทีม่า: สราวุธ  ธรรมาสา, 2560, หน้า 5-33. 

 

หากเมื่อพจิารณาถงึการจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ดงัมรีะดบัความรนุแรง ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 7.5 ระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบต่อชุมชน 

ระดบั ความรนุแรง รายละเอียด 

1 เลก็น้อย ไมม่ผีลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน หรอืผลกระทบเลก็น้อย 

2 ปานกลาง มผีลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาสัน้ 

3 สงู มผีลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 

4 สงูมาก มผีลกระทบรนุแรงต่อชุมชนเป็นบรเิวณกวา้ง หรอืหน่วยงานของ 

รฐัตอ้งเขา้ด าเนินการแกไ้ข 

ทีม่า: สราวุธ  ธรรมาสา, 2560,หน้า 5-33. 

 

หมายเหต ุผลกระทบต่อชุมชน หมายถงึ เหตุร าคาญต่อชุมชน การบาดเจบ็ เจบ็ป่วยของ 

     ประชาชน ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของชุมชน และประชาชน 

 

หากเมื่อพจิารณาถงึการจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มมรีะดบัความรนุแรง และรายละเอยีด ดงันี้ 
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ตารางท่ี 7.6 ระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบต่อทีส่่งผลกระทบต่อ 

                สิง่แวดลอ้ม 

ระดบั ความรนุแรง รายละเอียด 

1 เลก็น้อย ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเลก็น้อย สามารถควบคมุหรอืแกไ้ขได ้

2 ปานกลาง ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มปานกลาง สามารถแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาสัน้ 

3 สงู ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มรนุแรง ตอ้งใชเ้วลาในแกไ้ข 

4 สงูมาก มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรพัยากรและเวลานาน
ในการแกไ้ข 

ทีม่า: สราวุธ  ธรรมาสา, 2560,หน้า 5-33. 

 

หมายเหต ุผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ การเสื่อมโทรมและเสยีหายของสิง่แวดล้อม เช่น  
    อากาศ ดนิ แหล่งน ้า เป็นตน้ 

 

หากเมื่อพจิารณาถงึการจดัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรพัยส์นิมรีะดบัความรนุแรง และรายละเอยีด ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 7.7 ระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบต่อทีส่่งผลกระทบต่อ 

                ทรพัยส์นิ 

ระดบั ความรนุแรง รายละเอียด 

1 เลก็น้อย ทรพัยส์นิเสยีหายน้อยมาก หรอืไมเ่สยีหายเลย 

2 ปานกลาง ทรพัยส์นิเสยีหายปานกลางและสามารถด าเนินการผลติต่อไปได้ 
3 สงู ทรพัยส์นิเสยีหายมากและตอ้งหยดุการผลติในบางสว่น 

4 สงูมาก ทรพัยส์นิเสยีหายมากและตอ้งหยดุการผลติทัง้หมด 

ทีม่า: สราวุธ  ธรรมาสา, 2560,หน้า 5-33. 

 

หมายเหต ุความเสยีหายของทรพัยส์นิในแต่ละระดบัโรงงานสามารถก าหนดขึน้เองตามความ 

    เหมาะสมโดยพจิารณาถงึขดีความสามารถของโรงงาน 

 

2.3 จดัระดบัความเส่ียง โดยพจิารณาถงึผลลพัธข์องระดบัโอกาสคณูกบัระดบั 

ความรุนแรงทีม่ผีลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรพัยส์นิ หรอืสิง่แวดลอ้ม หากระดบัความเสีย่งที่มี
ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรพัยส์นิ หรอืสิง่แวดลอ้ม มคี่าแตกต่างกนัใหเ้ลอืกระดบัความเสีย่ง
ทีม่คี่าสงูกว่าเป็นผลของการประเมนิความเสีย่งในเรือ่งนัน้ๆ ระดบัความเสีย่งจดัเป็น 4 ระดบั 

การจดัระดบัความเสีย่งอนัตราย 
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ตารางท่ี 7.8 จดัระดบัความเสีย่ง 4 ระดบั  
ระดบัความเส่ียง ผลลพัธ์ รายละเอียด 

1 1-2 ความเสีย่งน้อย 

2 3-6 ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ตอ้งมกีารทบทวนมาตรการควบคมุ 

3 8-9 ความเสีย่งสงู ตอ้งมกีารด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่ง 

4 12-16 ความเสีย่งที่ยอมรบัไม่ได้ ต้องหยุดด าเนินการและปรบัปรุง
แกไ้ขเพื่อลดความเสีย่งลงทนัท ี

ทีม่า: ทีม่า: สราวุธ  ธรรมาสา, 2560, หน้า 5-33. 

 

 3. แผนงานบริหารจดัการความเส่ียง 

   คอื แผนงานลดความเสีย่ง และแผนงานควบคุมความเสีย่ง ซึง่ผูป้ระกอบกจิการ 

โรงงานต้องด าเนินการจดัท าแผนงานเพื่อก าหนดมาตรการความปลอดภยัที่เหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากอนัตรายที่อาจเกดิจากการประกอบกจิการ 
ดงัต่อไปนี้ 
  3.1 หากผลการประเมนิความเสี่ยงของสิง่ที่เป็นความเสี่ยงและอนัตรายเป็น
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไม่ได ้ผู้ประกอบกจิการโรงงานต้องหยุดด าเนินการทนัท ีและท าการ
ปรบัปรุงแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยง ก่อนด าเนินการต่อไป โดยจดัท าแผนงานลดความเสี่ยง และ
แผนงานควบคุมความเสีย่ง 

  3.2 หากผลการประเมนิความเสี่ยงของสิง่ที่เป็นความเสี่ยงและอนัตราย เป็น
ระดบัความเสี่ยงสูง ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจดัท าแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงาน
ควบคุมความเสีย่ง 

  3.3 หากผลการประเมนิความเสี่ยงของสิง่ที่เป็นความเสี่ยงและอนัตราย เป็น
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ผูป้ระกอบกจิการโรงงานตอ้งจดัท าแผนควบคุมความเสีย่ง 

  3.4 แผนงานลดความเสีย่ง เป็นแผนงานปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงานในเรื่อง
ต่างๆ ในการลดความเสี่ยงให้อยู่ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ ซึ่งต้องประกอบด้วยมาตรการ 
หรอื กจิกรรมหรอืการด าเนินการเพื่อลดความเสีย่ง โดยระบุรายละเอยีดของขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา ในการด าเนินงาน รวมทัง้การตรวจตดิตามการด าเนินงาน 

  3.5 มาตรการหรอืกจิกรรมหรอืการด าเนินการเพื่อลดความเสีย่ง ประกอบดว้ย 

 3.5.1 มาตรการป้องกนัและควบคุมสาเหตุของการเกดิอนัตราย 

 3.5.2 ลดหรอืก าจดัอนัตรายดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรม 

 3.5.3 ก าหนดวธิกีารท างานหรอืการปฏบิตังิานตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 

 3.5.4 ก าหนดวธิกีารทดสอบ ตรวจสอบ และการซ่อมบ ารงุเครือ่งจกัร 

อุปกรณ์และระบบความปลอดภยั 
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 3.5.5 ก าหนดกระบวนการ วธิกีาร หรอืขัน้ตอนส าหรบัการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลติ วตัถุดบิ เครื่องจกัรอุปกรณ์ โดยให้มกีารพจิารณาทบทวนการชี้บ่งอนัตราย 
และการประเมนิความเสีย่งก่อนเริม่ด าเนินการ 

 3.5.6 จดัใหม้กีารฝึกอบรม 

 3.5.7 จดัใหม้กีารตรวจประเมนิความปลอดภยั 

 3.5.8 ก าหนดวธิคีวบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 

 3.5.9 จดัใหม้กีารทบทวนการชีบ้่งอนัตราย และการประเมนิความเสีย่ง 

 3.5.10 ด าเนินการอื่นๆ เพื่อป้องกนัและควบคุมการเกดิอนัตราย 

มาตรการระงบัและฟ้ืนฟูเหตุการณ์ ไดแ้ก่ 

 (1) จดัท าและจดัใหม้กีารซอ้มแผนฉุกเฉิน 

 (2) จดัใหม้กีารสอบสวนอุบตัเิหตุและอุบตักิารณ์ 

  (3) จดัให้มแีผนฟ้ืนฟูโรงงาน ชุมชน และสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นผล
จากการชีบ้่งอนัตราย และการประเมนิความเสีย่ง 

  3.6 แผนงานควบคุมความเสี่ยง เป็นแผนงานในการควบคุม และตรวจสอบ
มาตรการป้องกนัและควบคุมสาเหตุของการเกดิอนัตราย และมาตรการระงบัและฟ้ืนฟูเหตุการณ์ 
ให้คงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการป้องกัน ลด และควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเป็นการ
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อรกัษาความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ตลอดเวลา 
ซึง่ประกอบดว้ย 

  3.6.1 มาตรการ หรอืกิจกรรมหรอืการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรอื
ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่ป็นความเสีย่ง 

  3.6.2 ผูร้บัผดิชอบ 

  3.6.3 หวัขอ้เรือ่งทีค่วบคุม 

  3.6.4 เกณฑห์รอืค่ามาตรฐานทีใ่ชค้วบคุม 

  3.6.5 ผูต้รวจตดิตาม 

 

 วิธีการช้ีบ่งความเส่ียง 

อนัตรายหรอืการเกดิอุบตัเิหตุในโรงงานหรอืสถานประกอบการส่วนใหญ่ทีพ่บสรุปได ้3 
ประการใหญ่ๆ คอื  

1. การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) เป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกดิอุบตัเิหตุ
ไดแ้ก่ 

 1.1 การใชเ้ครื่องมอื เครื่องจกัร และการท างานโดยไม่มคีวามรู ้ท าใหไ้ม่ถูกวธิ ีและ
ไมถู่กขัน้ตอน 
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  1.2 การมทีศันคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบตัิเหตุเป็นเรื่องของเคราะห์กรรม แก้ไข
ป้องกนัไมไ่ด ้ 

  1.3 ความไมเ่อาใจใส่ในการท างาน  

  1.4 ความประมาท ความพลัง้เผลอเหมอ่ลอย  

  1.5 การมนีิสยัชอบเสีย่ง  

  1.6 การไมป่ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบความปลอดภยัของโรงงาน  

  1.7 การท างานโดยไมใ่ชอุ้ปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  

  1.8 การแต่งกายไมเ่หมาะสม  

  1.9 การถอดเครือ่งก าบงัส่วนอนัตรายของเครื่องจกัรออกดว้ยความรูส้กึร าคาญ ท า
ใหก้ารท างานไมส่ะดวก หรอืถอดเพื่อซ่อมแซมแลว้ไมใ่ส่คนื 

  1.10 การใชเ้ครือ่งมอื หรอือุปกรณ์ต่าง ๆ ไมเ่หมาะสมกบังาน เช่น การใชข้วดแก้ว
ตอกตะปแูทนการใชค้อ้นตอกตะป ู 

  1.11 การหยอกลอ้กนัระหว่างท างาน  

 1.12 การท างานโดยทีร่า่งกายและจติใจไมพ่รอ้มหรอืผดิปกตเิช่น ไมส่บายใจ   
เมาคา้ง มปัีญหาครอบครวั ทะเลาะกบัแฟน เป็นตน้  

 2. สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Conditions) เป็นสาเหตุรอง ไดแ้ก่ 

  2.1 ส่วนทีเ่ป็นอนัตราย (ส่วนทีเ่คลื่อนไหว) ของเครือ่งจกัรไมม่เีครือ่งก าบงัหรอื 

อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  

  2.2 การวางผงัโรงงานทีไ่มถู่กตอ้ง  

  2.3 ความไมเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และสกปรกในการจดัเกบ็วสัดุสิง่ของ  

  2.4 พืน้โรงงานขรขุระเป็นหลุมเป็นบ่อ 

  2.5 สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภยัหรอืไม่ถูกสุขอนามยัเช่น แสง
สวางไมเ่พยีงพอเสยีงดงัเกนิควรความรอ้นสงูฝุ่ นละอองไอระเหยของสารเคมทีีเ่ป็นพษิ เป็นตน้ 

   2.6 เครือ่งจกัรกลเครือ่งมอื หรอือุปกรณ์ช ารดุบกพรอ่ง 

3. ด้านสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน ไดแ้ก่ 

   3.1 ระดบัอุณหภมูบิรเิวณสถานทีท่ างาน (Degree Temperature)  

  3.2 ความเรว็หรอือตัราเรง่ของงาน (Working Speed)  

  3.3 ระดบัเสยีง (Noise Level)  

  3.4 ระดบัแสงสว่าง (Light Level)  

  3.5 อายกุารทางานและประสบการณ์ท างาน (Age and Experience)  

  3.6 สุขภาพกาย (Physical Health) 

   3.7 ขวญัและก าลงัใจ (Work Morale) 
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หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน และการพิจารณาตอบสนองต่อความเส่ียง
อนัตราย 

 1. พิจารณาจากหลกัเกณฑท่ี์ใช้ประเมินระดบัความเส่ียง 
ตารางท่ี 7.9 หลกัเกณฑป์ระเมนิระดบัความเสีย่งในการท างาน 

โอกาสในการเกิด 

อนัตราย 

ระดบัความรนุแรง 

สงู 

ระดบัความรนุแรง 

ปานกลาง 

ระดบัความรนุแรง 

ต า่ 

ความเส่ียงสงู ความเสีย่งที่ไมอ่าจ 

ยอมรบัได ้(5) 

ความเสีย่งสงู (4) ความเสีย่งปานกลาง (3) 

ความเส่ียงปานกลาง ความเสีย่งสงู (4) ความเสีย่งปานกลาง (3) ความเสีย่งที่ยอมรบัได ้(2) 

ความเส่ียงต า่ ความเสีย่งปานกลาง (3) ความเสีย่งที่ยอมรบัได ้(2) ความเสีย่งต ่า (1) 

ทีม่า: จกัรกฤษณ์  สวิะเดชาเทพ,2559, หน้า 12-33. 

 

จากตารางขา้งตน้ สามารถอธบิายถงึการพจิารณาการประมาณความเสีย่งที่แทจ้รงิหรอื
เกดิขึน้จรงิจากการปฏบิตังิาน ดงันี้ 

1. กรณคีวามเสีย่งอนัตรายเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายหรอืขอ้ก าหนดอื่น ๆ แต่หน่วยงานไม่
มมีาตรการควบคุมกจิกรรมดงักล่าวใหถ้อืว่าเป็นความเส่ียงอนัตรายท่ีมีนัยส าคญั 

2. กรณีความเสีย่งอนัตรายเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายหรอืขอ้ก าหนดอื่น ๆ แต่หน่วยงานมี
มาตรการควบคุมกจิกรรมดงักล่าว ระดบัความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑป์กต ิ

3. กรณีที่ความเสี่ยงอนัตรายไม่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย และหน่วยงานไม่มมีาตรการ
ควบคุมกจิกรรมดงักล่าว ระดบัความเสีย่งที่แท้จรงิเท่ากบัระดบัความเสีย่งอนัตรายตัง้แต่ระดบั
ปานกลางถงึระดบัสงูถอืว่าเป็นความเส่ียงอนัตรายท่ีมีนัยส าคญั 

4. กรณทีีค่วามเสีย่งอนัตรายไม่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย แต่หน่วยงานมมีาตรการควบคุม
กจิกรรมดงักล่าว ระดบัความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิปกติ  

 

2. พิจารณาจากโอกาสในการเกิดอนัตราย 

ตารางท่ี 7.10 พจิารณาจากโอกาสในการเกดิอนัตราย 

โอกาสในการเกิดอนัตราย เกณฑใ์นการพิจารณา 

ระดบัความเส่ียงต า่ (1) มโีอกาสเกิดขึ้น "ต ่า" เช่น ไม่เกดิขึน้เลยในระยะเวลา 6 

เดอืน 

ระดบัความเส่ียงปานกลาง (2) มโีอกาสเกิดขึ้น "ปานกลาง" เช่น เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 

ครัง้ ในระยะเวลา 6 เดอืน 

ระดบัความเส่ียงสงู (3) มโีอกาสเกดิขึน้ "สงู" เช่น เกดิขึน้เป็นประจ าทุกเดอืน ทุก
สปัดาหห์รอืทุกวนั 

ทีม่า: จกัรกฤษณ์  สวิะเดชาเทพ,2559, หน้า 12-32. 
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3. การพิจารณาจากระดบัความรนุแรงของการเกิดอนัตราย 

ตารางท่ี 7.11 การพจิารณาจากระดบัความรนุแรงของการเกดิอนัตราย 

ระดบัความรนุแรง เกณฑใ์นการพิจารณา 

ระดบัต า่ (1) เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุ (Near Miss/Incident) หรอื
อุบัติเหตุที่ท าให้มีการบาดบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเพียง
เลก็น้อย ซึง่อาจต้องการความช่วยเหลอืในระดบัการปฐม
พยาบาล หรอือาจจะต้องได้รบัการช่วยเหลือโดยการส่ง
เขา้รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลแต่ไม่จ าเป็นต้องหยุดงาน 
และหรือมูลค่าความเสียหายของธุรกิจและทรพัย์สินไม่
เกนิ 5000 บาท 

ระดบักลาง (2) เกิดอุบัติเหตุท าให้มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งต้อง
ได้ร ับการช่ วยเหลือโดยการส่ง เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน และแพทย์อนุญาตให้หยุด
งานไม่เกนิ 3 วนั และหรอืมูลค่าความเสยีหายของธุรกิจ
และทรพัยส์นิมากกวา่ 5000 บาท แต่ไมเ่กนิ 30000 บาท 

ระดบัสงู (3) เกิดอุบัติเหตุท าให้มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งต้อง
ได้ร ับการช่ วยเหลือโดยการส่ง เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน และแพทย์อนุญาตให้หยุด
งานตัง้แต่ 4 วนัขึน้ไป และหรอืมูลค่าความเสยีหายต่อ
ธุรกจิและทรพัยส์นิมากกว่า 30000 บาท ขึน้ไป และหรอื
เกดิอุบตัเิหตุจนเป็นเหตุใหม้กีารประกาศใชแ้ผนฉุกเฉิน 

 

 4. หลกัเกณฑใ์นการตอบสนองต่อความเส่ียงระดบัต่างๆ  

ตารางท่ี 7.12 หลกัเกณฑใ์นการตอบสนองต่อความเสีย่งระดบัต่าง ๆ  
ระดบัความเส่ียง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาตอบสนองต่อความเส่ียง 

ระดบัความเส่ียงต า่ (1) 1. ไมต่อ้งมกีารควบคุมเพิม่เตมิ การพจิารณาความเสีย่ง
อาจท าเมื่อเห็นว่า คุ้มค่า หรือการปรบัปรุงไม่ต้องเสีย
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้  

 2. การติดตามตรวจสอบยงัคงต้องท าเพื่อให้แน่ใจว่า
ความเสีย่งไดร้บัการควบคมุต่อเน่ือง 

 3. รายงานถึงการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด
อยา่งต่อเน่ือง 

 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (2) 1. ไมต่อ้งมกีารควบคมุเพิม่เตมิ การพจิารณาความเสีย่ง
อาจท าเมื่อเหน็วา่ คุม้คา่ หรอืการปรบัปรงุไมต่อ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้  
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ตารางท่ี 7.12 หลกัเกณฑใ์นการตอบสนองต่อความเสีย่งระดบัต่าง ๆ (ต่อ) 
ระดบัความเส่ียง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาตอบสนองต่อความเสีย่ง 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (2) (ต่อ) 2. การตดิตามตรวจสอบยงัคงตอ้งท าเพื่อใหแ้น่ใจว่า
ความเสีย่งไดร้บัการควบคมุต่อเน่ือง 

 3. รายงานถงึการด าเนินงานตามระยะเวลาทีก่ าหนด
อยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัความเส่ียงปานกลาง (3) 1. จะตอ้งใชค้วามพยายามทีจ่ะลดความเสีย่ง แต่
คา่ใชจ้า่ยของการป้องกนัจะตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ 
ซึง่จะตอ้งก าหนดแผนลดความเสีย่ง และจ ากดัวงเงนิ
งบประมาณ  

 2. จะตอ้งมกีารด าเนินลดความเสีย่งภายในแผนที่
ก าหนด 

 3. เมื่อความเสีย่งระดบัปานกลางมคีวามสมัพนัธก์บัการ
เกดิความเสยีหายรา้ยแรง ควรประเมนิทบทวนเพื่อ
ตดัสนิความจ าเป็นส าหรบัมาตรการควบคมุวา่จะตอ้งมี
การปรบัปรงุเพิม่เตมิหรอืไม่ 

 4. เฝ้าตดิตามการด าเนินงานเพื่อใหท้ราบผลและ
รายงานผลตามระยะเวลาทีก่ าหนดอยา่งต่อเน่ือง 

 5. น าไปก าหนดแผนการป้องกนั และมาตรการต่าง ๆ  

 1. ตอ้งลดความเสีย่งลงก่อนทีจ่ะเริม่ท ากจิกรรมได้ 
ระดบัความเส่ียงสงู (4) 2. ตอ้งจดัสรรทรพัยากรและมาตรการอยา่งเพยีงพอเพื่อ

ลดความเสีย่ง 

 3. กรณีความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักบักจิกรรมทีก่ าลงัจะ
เริม่หรอืกจิกรรมทีก่ าลงัด าเนินอยู่จะตอ้งท าการแกไ้ข
โดยเรง่ด่วน 

 4. เฝ้าตดิตามการด าเนินงานเพื่อใหท้ราบผลและ
รายงานผลตามระยะเวลาทีก่ าหนดอยา่งต่อเน่ือง 

 5. น าไปก าหนดแผนการป้องกนั และมาตรการต่าง ๆ  
 

ระดบัความเส่ียงท่ีไม่อาจยอมรบัได้ (5) 

1. การท างานหรอืกจิกรรมทีจ่ะเริม่หรอืงานทีท่ าอยูจ่ะไม่
สามารถด าเนินต่อไปได ้จนกว่าจะลดความเสีย่งลงใหอ้ยู่
ในขัน้ยอมรบัได ้

 2. ถา้ไมส่ามารถลดความเสีย่งได ้ถงึแมจ้ะพยายาม
อยา่งเตม็ทีแ่ลว้จะตอ้งหยุดการท างานหรอืกจิกรรมนัน้
ทนัทเีพื่อไมเ่กดิความเสยีหายรา้ยแรง 

ทีม่า: ชยัเสฎฐ ์ พรหมศร,ี 2550, หน้า 76 
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5. การเตือนอนัตราย 

 1. เตอืนโดยการประกาศใหท้ราบหลงัจากทราบผลการประเมนิความเสีย่งใน 

งานนัน้ ๆ แลว้เสรจ็ 

 2. เตอืนเมื่อมอุีบตัเิหตุจากการท างานเกดิขึน้ โดยจะต้องท าการเตอืนอนัตราย
ใหเ้รว็ทีสุ่ดเพื่อป้องกนัการเกดิเหตุซ ้า 

 3. การเตือนอันตรายอาจใช้วธิีการจดัท าคู่มอื การปิดประกาศ การอบรมให้
ทราบ การจดัท าป้ายหา้ม ป้ายเตอืน ป้ายบงัคบัอย่างชดัเจน การตรวจสอบควบคุมโดยสามารถ
ท าอยา่งหนึ่งหรอืทุกวธิรีวมกนัตามความเหมาะสม 

 การชี้บ่งอนัตรายตามวธิทีี่ก าหนดและการประเมนิความเสี่ยงจะต้องกรอกขอ้มูลลงใน
แบบฟอรม์ โดยมรีายละเอยีดใน ตารางที ่7.13 
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ตารางท่ี 7.13 แบบฟอรม์การชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่งดว้ยวธิกีาร Checklist  

ผลการศึกษา วิเคราะห ์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียงด้วยวิธี Checklist  

ฝ่าย/แผนก/สงักดั ..................................................................................................... 
พืน้ที ่/ เครือ่งจกัร /กระบวนการผลติ/ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน /กจิกรรม .............................................................................................................................. 
โรงงาน (สายการผลติ) .................................................................................................................................................................................................... 
วนั/เดอืน /ปี (ทีท่ าการวเิคราะห/์บ่งชีอ้นัตรายและการประเมนิ) .......................................................................................................................................... 

 

ผลจากการท า Checklist 

 

อนัตรายหรอืผลทีเ่กดิขึน้
ตามมา 

 

มาตรการป้องกนัและควบคมุ
อนัตราย 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 

การประเมนิความเสีย่ง 

    โอกาส ความ
รนุแรง 

ผลลพัธ ์ ระดบัความ
รนุแรง 

น าผลการตรวจสอบมาชีบ้่ง
อนัตรายเพื่อหาแนวโน้มของ
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากพืน้ที่
การท างาน เครื่องจกัร 
เครื่องมอื อุปกรณ์ และกจิกรรม
ต่าง ๆ  

ใหร้ะบุอนัตรายที่เกดิขึน้ และ
อนัตรายทเีกดิขึน้ตามมาที่
เป็นผลจากเหตุการณ์แรก
จนถงึอนัตรายสดุทา้ยทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดแ้ละระบุผลกระทบ
จากอนัตรายดงักล่าวทีม่ี
ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน 
สิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยส์นิ 

ใหร้ะบุมาตรการป้องกนัและ
ควบคมุอนัตรายทีโ่รงงานมี
การด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั
เพื่อป้องกนัอนัตรายที่ระบุใน
ช่อง ผลจากการท า Checklist 

(โดยเน้นมาตรการในเชงิการ
ควบคมุทางดา้นการบรหิาร
จดัการ รวมทัง้มาตรการระงบั
และฟ้ืนฟูเหตุการณ์) 
 

 

 

ใหร้ะบุมาตรการความปลอดภยั
ทีโ่รงงานยงัไมม่แีต่จะด าเนินการ
เพิม่เตมิเพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยัยิง่ขึน้ (โดยเฉพาะกรณี
ประเมนิความเสีย่งไดร้ะดบั
ความเสีย่ง 3 ขึน้ไป)  

ระบุระดบั
โอกาส 

ระบุระดบั
ความ
รนุแรง 

 ระบุระดบั
ความเสีย่ง
และระบุ
แผนควบคมุ
และแผนลด 

โอกาส x ความรุนแรง = ผลลพัธ ์
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ตารางท่ี 7.14 แบบฟอรม์การชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่งดว้ยวธิ ีWhat if Analysis 

ผลการศึกษา วิเคราะห ์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียงด้วยวิธี What if Analysis 

ฝ่าย/แผนก/สงักดั ........................................................................................................................................................................................................... 
พืน้ที ่/ เครือ่งจกัร /กระบวนการผลติ/ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน /กจิกรรม .............................................................................................................................. 
โรงงาน (สายการผลติ) .................................................................................................................................................................................................... 
วนั/เดอืน /ปี (ทีท่ าการวเิคราะห/์บ่งชีอ้นัตรายและการประเมนิ) .......................................................................................................................................... 

 

ค าถาม 

What if 

 

อนัตรายหรอืผลทีเ่กดิขึน้
ตามมา 

 

มาตรการป้องกนั 

และควบคมุอนัตราย 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 

การประเมนิความเสีย่ง 

    โอกาส ความ
รนุแรง 

ผลลพัธ ์ ระดบัความ
รนุแรง 

น าผลการตรวจสอบมาชีบ้่ง
อนัตรายเพื่อหาแนวโน้มของ
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากพืน้ที่
การท างาน เครื่องจกัร 
เครื่องมอื อุปกรณ์ และกจิกรรม
ต่าง ๆ  

ใหร้ะบุอนัตรายที่เกดิขึน้ และ
อนัตรายทเีกดิขึน้ตามมาที่
เป็นผลจากเหตุการณ์แรก
จนถงึอนัตรายสดุทา้ยทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดแ้ละระบุผลกระทบ
จากอนัตรายดงักล่าวทีม่ี
ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน 
สิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยส์นิ 

ใหร้ะบุมาตรการป้องกนัและ
ควบคมุอนัตรายทีโ่รงงานมี
การด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั
เพื่อป้องกนัความลม้เหลวหรอื
ความผดิพลาดที่ระบุในช่อง 
ค าถาม What if  (โดยเน้น
มาตรการในเชงิการควบคมุ
ทางดา้นการบรหิารจดัการ 
รวมทัง้มาตรการระงบัและ
ฟ้ืนฟูเหตุการณ์) 
 

 

ใหร้ะบุมาตรการความปลอดภยั
ทีโ่รงงานยงัไมม่แีต่จะด าเนินการ
เพิม่เตมิเพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยัยิง่ขึน้ (โดยเฉพาะกรณี
ประเมนิความเสีย่งไดร้ะดบั
ความเสีย่ง 3 ขึน้ไป)  

ระบุระดบั
โอกาส 

ระบุระดบั
ความ
รนุแรง 

 ระบุระดบั
ความเสีย่ง
และระบุ
แผนควบคมุ
และแผนลด 

โอกาส x ความรุนแรง = ผลลพัธ ์
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ตารางท่ี 7.15 แบบฟอรม์การชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่งดว้ยวธิ ีFMEA 

ผลการศึกษา วิเคราะห ์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียงด้วยวิธี FMEA 

ฝ่าย/แผนก/สงักดั .............................................................................................................................................................................................................. 
พืน้ที ่/ เครือ่งจกัร /กระบวนการผลติ/ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน /กจิกรรม ................................................................................................................................. 
โรงงาน (สายการผลติ) ........................................................................................................................................................................................................ 
ตามเอกสารหมายเลข ..................... วนั/เดอืน /ปี (ทีท่ าการวเิคราะห/์บ่งชีอ้นัตรายและการประเมนิ) ..................................................................................... 

 

เครือ่งจกัร/อุปกรณ์/ 
ระบบไฟฟ้า 

 

ความลม้เหลว 

 

สาเหตุของ 
ความลม้เหลว 

 

ผลทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

มาตรการป้องกนั/ 
ควบคมุ/แกไ้ข 

 

การประเมนิความเสีย่ง 

     โอกาส ความ
รนุแรง 

ผลลพัธ ์ ระดบั
ความ
รนุแรง 

เครือ่งจกัร อุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้าทีท่ าการศกึษา
วเิคราะห ์ 

ระบุสิง่ทีเ่ป็นความลม้เหลว
ทีเ่กดิขึน้เป็นประจ า ของ
เครือ่งจกัรอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้าทีท่ าการศกึษา
วเิคราะห ์

ระบุปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความ
ลม้เหลวทีเ่กดิขึน้ของแต่ละ
ประเดน็ 

 

ใหร้ะบุอนัตรายทีเ่กดิขึน้ 
และอนัตรายทีเ่กดิขึน้
ตามมาทีเ่ป็นผลตามมาที่
เป็นผลจากเหตุการณ์แรก
จนถงึอนัตรายสุดทา้ยที่
อาจเกดิขึน้ได ้และระบุ
ผลกระทบจากอนัตราย 
ดงักล่าวทีม่ผีลกระทบต่อ
บุคคล ชุมชน สิง่แวดลอ้ม 
หรอื ทรพัยส์นิ 

ใหร้ะบุมาตรการป้องกนั
และควบคมุอนัตรายที่
โรงงานมกีารด าเนินการอยู่
ในปัจจบุนั เพื่อป้องกนั
สาเหตุของความลม้เหลว 
(โดยเน้นมาตรการในเชงิ
การควบคมุทางดา้น
วศิวกรรมก่อน และ
มาตรการดา้นการบรหิาร
จดัการ รวมทัง้มาตรการ
ระงบัและฟ้ืนฟูเหตุการณ์)   

ระบุ 
ระดบัโอกาส 

ระบุระดบั
ความ
รนุแรง 

 ระบุระดบั
ความเสีย่ง
และระบุ
แผน
ควบคมุ
และแผน
ลด 

โอกาส x ความรุนแรง = ผลลพัธ ์
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ตารางท่ี 7.16 แบบฟอรม์การชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่งดว้ยวธิ ีHAZOP 

ผลการศึกษา วิเคราะห ์และทบทวนการด าเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียงด้วยวิธี HAZOP 

หน่วยงาน  ..................................................................... รายละเอยีด ............................................................................................................................ 
ปัจจยัการผลติ ....................................................................ค่าควบคุม ................................................... แบบแปลนหมายเลข ....................................... 
วนั/เดอืน /ปี (ทีท่ าการวเิคราะห/์บ่งชีอ้นัตรายและการประเมนิ) .......................................................................................................................................... 

 

ขอ้บกพรอ่ง 

สถานการณ์จ าลอง เหตุการณ์ทีเ่กดิตามมา มาตรการป้องกนั/ 
ควบคมุ/แกไ้ข 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 

การประเมนิความเสีย่ง 

     โอกาส ความ
รนุแรง 

ผลลพัธ ์ ระดบั
ความ
รนุแรง 

ใหน้ า Guideword มา
ประกอบกบัความ
บกพรอ่งหรอืผดิปกตใิน
การท างาน (operating 

development)  

เหตุการณ์ สถานการณ์
อุปกรณ์ หรอืสาเหตุทีท่ า
ใหเ้กดิขอ้บกพรอ่งในจุด
ทีก่ าลงัศกึษาวเิคราะห์ 

ผลกระทบทีเ่กดิจาก
สถานการณ์ อุปกรณ์ที่
ท าใหเ้กดิขอ้บกพรอ่ง
(ใหร้ะบุผลจาก
เหตุการณ์แรกจนถงึ
เหตุการณ์สุดทา้ยทีอ่าจ
เกดิขึน้ ทีม่ผีลกระทบต่อ
บุคคล ชุมชน 
สิง่แวดลอ้ม หรอื
ทรพัยส์นิ) 
 

ใหร้ะบุมาตรการป้องกนั
และควบคมุอนัตรายที่
โรงงานมกีารด าเนินการ
อยูใ่นปัจจบุนั เพอ่
ป้องกนัสาเหตุทีท่ าให้
เกดิขอ้บกพรอ่งในช่อง
สถานการณ์จ าลอง(โย
เน้นมาตรการในเชงิการ
ควบคมุทางดา้น
วศิวกรรมก่อน และ
มาตรการดา้นการ
บรหิารจดัการ รวมทัง้
มาตรการระงบัและ
ฟ้ืนฟูเหตุการณ์) 

ใหร้ะบุมาตรการความ
ปลอดภยัทีโ่รงงานยงัไมม่ี
แต่จะด าเนินการเพิม่เตมิ
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั
ยิง่ขึน้ (โดยเฉพาะกรณี
ประเมนิความเสีย่งไดร้ะดบั
ความเสีย่ง 3 ขึน้ไป)  

ระบุระดบั
โอกาส 

ระบุระดบั
ความ
รนุแรง 

 ระบุระดบั
ความเสีย่ง
และระบุ
แผน
ควบคมุ
และแผน
ลด 

โอกาส x ความรุนแรง = ผลลพัธ ์
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การจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเส่ียง (แผนงานควบคุมความเส่ียง/
แผนงานลดความเส่ียง) 

แผนงานบริหารจดัการความเสี่ยง หมายถึง แผนงานลดความเสี่ยง และแผนงาน
ควบคุมความเสี่ยงซึ่งผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องด าเนินการจดัท าแผนงานเพื่อก าหนด
มาตรการความปลอดภยัที่เหมาะสม และมีประสทิธภิาพในการลดและควบคุมความเสี่ยงจาก
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการประกอบกจิการ 

ใหจ้ดัท าแผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่งและแผนงานลด
ความเสีย่ง) ดงันี้ 

(1) แผนงานควบคมุความเส่ียง 

    กรณปีระเมนิความเสีย่งแลว้ได ้ระดบัความเสีย่ง 2 ต้องจดัท าแผนงานควบคุมความ
เสี่ยงโดยให้น า มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย ที่ระบุใน ตารางการบ่งชี้อันตราย มา
จดัท าแผนงานควบคุมความเสี่ยง โดยน ามาตรการป้องกนัและควบคุมอนัตรายของทุกขอ้ที่ได้
ระดบัความเสี่ยงจาก 2 มาจดัท าแผนงานควบคุมความเสีย่ง โดยระบุลงในช่อง “มาตรากรหรอื
กิจกรรมหรอืการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรอืขัน้ตอนการปฏบิตัิที่เป็นความเสี่ยง ” และ
ก าหนดหวัขอ้เรือ่งทีค่วบคุม และหลกัเกณฑห์รอืมาตรฐานทีใ่ชค้วบคุม ก าหนดผูร้บัผดิชอบและ
ผูต้รวจตดิตาม (ตอ้งไมใ่ช่บุคคลหรอืหน่วยงานเดยีวกนั)  

การจดัท าแผนงานควบคุมความเสีย่งจะตอ้งกรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์ แสดงดงัตาราง
ที ่7.16 

(2) แผนงานลดความเส่ียง  
    กรณีประเมนิความเสี่ยงแล้วได้ระดบัความเสี่ยง 3 และ 4 ต้องจดัท าแผนงานลด

ความเสี่ยงส าหรบัการจดัท าแผนงานลดความเสี่ยง ให้น าขอ้เสนอแนะ ที่ระบุในตารางการชี้บ่ง
อนัตราย มาจดัท าแผนงานลดความเสีย่ง โดยน าขอ้เสนอแนะของทุกขอ้ทีไ่ดร้ะดบัความเสีย่ง 3 
และ 4 มาจดัท าแผนงานลดความเสี่ยง โดยระบุลงในช่อง : มาตรการ/กจิกรรม/การด าเนินการ/
กจิกรรม/การด าเนินงานลดความเสี่ยง” และก าหนดระยะเวลาด าเนินการ (โดยให้ระบุเป็น วนั 
เดอืน ปี ที่แน่นอนที่จะด าเนินการให้แล้วเสรจ็) พรอ้มก าหนดผู้รบัผดิชอบและผู้ตรวจติดตาม 
(ซึ่งต้องไม่ใช่บุคคลหรือหน่วยงานเดียวกัน) เมื่อจดัท าแผนงานลดความเสี่ยงด าเนินการ
เรยีบรอ้ยแลว้ใหน้ าแหนงานลดความเสีย่งมาจดัท าเป็นแผนงานควบคุมความเสีย่งต่อไป  
 การจดัท าแผนงานลดความเสี่ยงจะต้องกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอรม์ แสดงดงัตารางที ่
7.17  
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ตารางท่ี 7.17 แบบฟอรม์การจดัท าแผนงานควบคุมความเสีย่ง 

แผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง (แผนงานควบคุมความเสีย่ง) 
หน่วยงาน ....................................... รายละเอยีด (ระบุกจิกรรมทีด่ าเนินการ) ....................................................................................................................... 
วตัถุประสงค ์........................................................................................................................................................................................................................ 
เป้าหมาย ............................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดบัที่ มาตรการหรอืกจิกรรมการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่ง หรอื
ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่ป็นความเสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ หวัขอ้เรื่องทีค่วบคมุ 
หลกัเกณฑห์รอืมาตรการที่

ใชค้วบคมุ 
ผูต้รวจตดิตาม 

 ให้น ามาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย หรือมาตรการ
ป้องกนั/ควบคุม/แก้ไข ตามแบบฟอร์มการชี้บ่งอนัตรายและ
การประเมนิความเสีย่งตามวธิตี่าง ๆ มาระบุเพื่อจดัท าแผนงาน
ควบคมุความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุต าแหน่งผูร้บัผดิชอบ ระบุวธิกีารทีต่อ้งปฏบิตั ิ ระบุเกณฑห์รอืมาตรฐาน ระบุต าแหน่งผู้ตรวจ
ตดิตาม 
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ตารางท่ี 7.18 แบบฟอรม์การจดัท าแผนงานลดความเสีย่ง 

แผนงานบรหิารจดัการความเสีย่ง (แผนงานลดความเสีย่ง) 
หน่วยงาน ....................................... รายละเอยีด (ระบุกจิกรรมทีด่ าเนินการ) ....................................................................................................................... 
วตัถุประสงค ์........................................................................................................................................................................................................................ 
เป้าหมาย ............................................................................................................................................................................................................................. 

ล าดบัที่ มาตรการ/กจิกรรม/การด าเนินงานลดความเสีย่ง ผูร้บัผดิชอบ หวัขอ้เรื่องทีค่วบคมุ 
หลกัเกณฑห์รอืมาตรการที่

ใชค้วบคมุ 
ผูต้รวจตดิตาม 

 ใหน้ ามาตรการความปลอดภยัที่ระบุไวใ้นช่องขอ้เสนอแนะตาม
แบฟอร์มการชี้บ่งอนัตรายและการประเมนิความเสี่ยงตามวิธี
ต่าง ๆ มาระบุเพื่อจดัท าแผนงานลดความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุต าแหน่งผูร้บัผดิชอบ ใหร้ะบุวนั เดอืนปีทีเ่ริม่ตน้ ถงึ
วนัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 

ระบุต าแหน่งผูต้รวจตดิตาม  

 

 

 



473 

 

บทสรปุผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงานท่ีมีความเส่ียงภายใน
โรงงาน 

ให้จดัท าบทสรุปการศกึษาต้องมทีะเบยีนความเสี่ยง ซึ่งประกอบดว้ยสาระส าคญัอย่าง
น้อย ดงัต่อไปนี้ 

1. สรปุกจิกรรมหรอืขัน้ตอนทีก่่อใหเ้กดิอุบตัภิยัหรอือุบตัิเหตุรา้ยแรงโดยใหร้ะบุลกัษณะ 

ของการเกดิอุบตัภิยัรา้ยแรงตามกจิกรรมหรอืขัน้ตอนดว้ย 

 2. สรปุความเสีย่งระดบั 2 และ 3 พรอ้มทัง้ มาตรการป้องกนัและควบคุมทีม่อียูเ่ดมิและ 

ทีจ่ะจดัท าเพิม่เตมิ 

 จากการด าเนินการชีบ้่งอนัตรายและประเมนิความเสีย่งของ บรษิทั .............................. 
พบว่า มจีุดวิกฤต หรอือุปกรณ์ที่มคีวามวกิฤตที่อาจก่อให้เกิดอุบตัิภยัร้ายแรง เช่น ไฟไหม ้
สารเคมรีัว่ไหล หรอืระเบดิได ้เช่น  
 1. ระดบัความเสีย่ง    ................ รายการ 

 2. ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้  ................ รายการ 

 3. ระดบัความเสีย่งเลก็น้อย   ................ รายการ 

     และจดัท าแผนบรหิารจดัการความเสีย่ง ดงันี้ 
 1. แผนงานลดความเสีย่ง   ................. แผน 

 2. แผนงานควบคุมความเสีย่ง   ................. แผน 

 จดัท าแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ และหรือสารเคมีรัว่ไหล (กรณีมีการใช้สารเคมี
อนัตราย)  
 ใหจ้ดัท าแผนฉุกเฉินกรณไีฟไหม ้และหรอืสารเคมรีัว่ไหล 

 ส าหรบัแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม ้ควรประกอบด้วยแผนการตรวจสอบความปลอดภยั 
และแผนการอพยพหนีไฟ ทัง้น้ีให้ระบุแหล่งรองรบัน ้าจากการดบัเพลิงกรณีไฟไหม้ เพ่ือ
ไม่ให้น ้าจากการดบัเพลิงท่ีปนเป้ือนสารเคมีลงสู่แหล่งสาธารณะ 

หมายเหตุ การใชแ้บบฟอรม์ในการจดัท าบญัชรีายการสิง่ทีเ่ป็นความเสีย่งอละอนัตราย การชีบ้่ง
อนัตรายด้วยวธิต่ีาง ๆ การจดัท าแผนงานควบคุมความเสี่ยงและแผนงานลดความเสี่ยง ให้ใช้
แบบฟอรม์ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดใน :ระเบยีบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารชีบ้่งอนัตรายการประเมนิความเสีย่ง และการจดัท าแผนงานบรหิารจดัการความ
เสีย่ง พ.ศ. 2543”  
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กระบวนการจดัการความเส่ียง 

 การจดัการความเสี่ยงเป็นกระบวนการด าเนินงานต่อเนื่องทีต่้องท าเป็นวงจรเริม่ตัง้แต่
การก าหนดบรบิทความสมัพนัธ์ระหว่างสถานประกอบการหรอืกบัสิง่แวดลอ้มโดยรอบไปจนถงึ
การบ าบดัความเสี่ยงที่อยู่ในระดบัที่ไม่อาจยอมรบัได้ กระบวนการจดัการความเสี่ยงควรเป็น
กระบวนการทีส่อดคลอ้งสมัพนัธห์รอืถอืเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมการบรหิารจดัการของสถาน
ประกอบการหรอืโรงงาน ไมค่วรแยกออกมาเป็นกระบวนการต่างหาก 

ในปัจจุบนัพบว่า อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากการท างานนัน้มอีตัราทีสู่งขึน้ ซึง่สาเหตุที่เกดินัน้มี
หลายประการ ผู้ประกอบการหรอืเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรอืมี
นโยบายทีช่ดัเจนอย่างไรในการลดอุบตัเิหตุอนัเกดิจากการท างานในสถานประกอบการ และให้
ความเชื่อมัน่ความปลอดภยัในการท างานแก่คนงาน การท างานทีม่คีวามปลอดภยัคอืสภาพทีไ่ม่
มภียนัตราย ดงันัน้ความปลอดภยัในการท างานจงึหมายถึงการท างานที่ปราศจากอันตราย    
ไม่เสี่ยงต่อการเกดิอุบตัิเหตุ กล่าวคอื ไม่ก่อให้เกดิสิง่ต่าง ๆ ได้แก่ การเจบ็ป่วย หรอืเป็นโรค 
การบาดเจบ็ พกิาร หรอืตาย ทรพัยส์นิเสยีหาย เสยีเวลา ขบวนการผลติหยุดชะงกั คนงานเสยี
ขวญัและก าลงัใจในการท างาน กจิการเสยีชื่อเสยีง ซึง่ทัง้หมดนี้ลว้นแต่เป็นผลเสยีทัง้สิน้ การกดี
กนัทางการค้าระหว่างประเทศ ก็ได้ยกเอาประเด็นเรื่องความปลอดภยัในการท างานมาเป็น
เครื่องมอืพจิารณาในการคา้ขายระหว่างประเทศ เนื่องจากความปลอดภยัในการท างานนัน้เป็น
ปัจจยัพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ รฐับาลจงึสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ โดยเน้นใหส้ถานประกอบการค านึงถงึความ
ปลอดภยัในการท างาน ได้มกีารออกระเบยีบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การชีบ้่งอนัตราย การประเมนิความเสีย่ง และการจดัท าแผนงานบรหิารความเสี่ยง พ.ศ. 2543 

ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หรือผู้ขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่งจากอนัตรายทีอ่าจเกดิจาก
การประกอบกจิการโรงงาน โดยตอ้งท าการศกึษา วเิคราะห ์และทบทวนการด าเนินงานเพื่อชีบ้่ง
อันตราย ประเมินความเสี่ยง และจดัท าแผนงานการจดัการความเสี่ยง จึงน ามาเขียนเป็น
กระบวนการจดัการความเสีย่งไดด้งัภาพที ่7.6 
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 ภาพที ่7.6 กระบวนการจดัการความเสีย่ง 

 ทีม่า: ดดัแปลงมาจาก AS/NZS 4360: 1998. 

ก าหนดบริบท 

 

บรบิท ดา้นยทุธศาสตร ์

บรบิทดา้นองคก์ร 

บรบิทดา้นการจดัการความเสีย่ง 

ตดัสินใจเร่ืองโครงสร้าง 

บ่งชี้ความเส่ียง 

 

อนัตรายอะไรอาจจะเกดิขึน้ 

เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 

วิเคราะหค์วามเส่ียง 

พจิารณาการควบคมุทีม่อียู่ 
 

ก าหนดระดบัความเส่ียง 

พจิารณาเรื่อง
ความเป็นไปได ้

พจิารณาเรื่อง
ความรนุแรง 

ประเมินผลความเส่ียง 

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์

ก าหนดล าดบัความส าคญั 

การบ าบดัความเส่ียง 

ชีบ้่งทางเลอืกการบ าบดั 

-ประเมนิผลทางเลอืก 

-จดัเตรยีมแผนบ าบดั 

-ด าเนินการตามแผน 

จดัท าเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

การเฝ้าระวงั 

และการทบทวน 
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การบ าบดัความเส่ียง การเฝ้าระวงั และการทบทวน 

 การบ าบดัความเส่ียง (risk treatment)  
 การบ าบดัความเสี่ยง เป็นขัน้ตอนในการะบวนการจดัการความเสี่ยงที่ผู้รบัผิดชอบ
จะตอ้งด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ (สราวุธ  สุธรรมาสา, 2560, หน้า 5-35) 
 1. ทางเลอืก (options) ต่าง ๆ ทีจ่ะน ามาจดัการกบัความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด้ โดยการ 

พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางก าจดัความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งไม่
สามารถยอมรบัตอ้งมกีารด าเนินการทนัท ี

 2. ท าการประเมนิทางเลอืกเหล่านัน้เพื่อไดท้างเลอืกทีเ่หมาะสม การประเมนิทางเลอืก 

ต้องมกีารหาขอ้มูลเพื่อการสนับสนุนเพื่อจะประเมนิทางเลอืกไม่มกีารความผดิพลาดโดยอาจ
เป็นการเก็บข้อมูลและการประเมนิความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อท าการหาทางเลอืกที่เป็นไปได้มาก
ทีสุ่ด  

 3. จดัเตรยีมแผนงาน เป็นขัน้การเตรยีมการเพื่อก าหนดแนวทางไว้ล่วงหน้า ว่าจะท า
อย่างไร ท าเมื่อไหร่ ท าอะไรบ้าง ใครจะต้องเป็นผู้กระท า และท าไมถึงต้องท าวธิีการแบบนี้    
เพื่อจะไดม้ทีศิทางในการด าเนินการทีป้่องกนัความผดิพลาดหรอืลดความสญูเสยี 

 4. ลงมอืด าเนินการบ าบดัความเสีย่งตามแผน ขัน้ลงมอืปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนดไวโ้ดย
มกีารด าเนินการตามทีก่ าหนดไว ้และตอ้งมกีารประเมนิผลและตดิตามผลดว้ย 

กระบวนการบ าบดัความเสีย่งทีป่ระกอบดว้ย 4 กจิกรรมนี้ สามารถแสดงรายละเอยีดได ้

ตาม ภาพที ่7.7 
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ภาพที ่7.7 กระบวนการบ าบดัความเสีย่ง 

ทีม่า: สราวุธ  สุธรรมาสา, 2560, หน้า 5-36. 
 

 

 

ชีบ้่งทางเลอืก            
การบ าบดั
ความเสีย่ง 

ชีบ้่งทางเลอืก            
การบ าบดั
ความเสีย่ง 

เตรยีมแผน
บ าบดั 

ความเสีย่ง 

ด าเนินการ
ตามแผน
บ าบดั 

ความเสีย่ง 

ความเสีย่งที่เหลอือยูย่อมรบัไมไ่ด้ 

ลดโอกาสเกดิ ลดความรุนแรง ยา้ยความเสีย่ง
ทัง้หมดบางส่วน 

หลกีเลีย่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเฝ้าระวงั
และ 

การทบทวน 

พจิารณาความเป็นไปได ้ค่าใชจ้่าย ประโยชน์ และระดบัความเสีย่ง 

แนะน ายุทธศาสตรก์ารบ าบดั 

เลอืกยุทธศาสตรก์ารบ าบดั 

เตรยีมแผนบ าบดัความเสีย่ง 

ลดโอกาสเกดิ ลดความ
รุนแรง 

ยา้ยความเสีย่ง
ทัง้หมด/บางส่วน 

หลกีเลีย่ง 

ความเสีย่ง 

บางส่วนยงัคงอยู่ 

ยา้ยความเสีย่ง 

บางส่วนไป 

ยอมรบัความ
เสีย่งทีเ่หลอือยู่

ไดห้รอืไม ่

คงความเสีย่งไว ้

ได ้

ไมไ่ด ้
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 1. ช้ีบ่งทางเลือกการบ าบดัความเส่ียง (indentify options for risk treatment)   
การบ าบดัความเสีย่งมทีางเลอืกหลกัอยู ่4 ทางเลอืก คอื 

  1.1 หลกีเลีย่งความเสีย่ง (risk avoidance) เป็นทางเลอืกทีต่ดัสนิใจจะไม่ใหเ้กดิ
ปัญหาความเสี่ยงด้วยการหลกีเลี่ยงออกไปจากสถานการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยงนัน้ ๆ วธิกีาร
หลกีเลีย่งท าไดโ้ดยการยกเลกิโครงการนัน้ ๆ  
  1.2 เคลื่อนยา้ยความเสี่ยงไปให้คนอื่น (risk transfer) เมื่อโรงงานตดัสนิใจท า
โครงการหรอืกจิกรรมที่มคีวามเสี่ยง การหลกีเลี่ยงความเสี่ยงจงึไม่สามารถท าได้ แนวคดิของ
ทางเลือกในการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงไปให้คนอื่นจงึเป็นทางเลือกที่อาจท าได้ โดยการท า
ประกนัภยั การท าสญัญา หรอืแมก้ระทัง่การยา้ยโครงการ/กจิกรรมนัน้ ๆ ไปยงัสถานทีอ่ื่นแทน  
  1.3 ลดความเป็นไปไดข้องการเกดิเหตุการณ์นัน้ ๆ เช่น ลดระดบัความเป็นไป
ได้มาก (ระดบั A) ลงมาเป็นระดบัมคีวามเป็นไปได้ปานกลาง (ระดบั C) วธิกีารลดระดบัความ
เป็นไปไดม้หีลายวธิ ียกตวัอยา่ง เช่น  
   (1) โปรแกรมตรวจประเมนิ 

   (2)  ทบทวนในเรื่องข้อก าหนด ( requirement)  ลักษณะจ าเพาะ 
(specification) แบบ (design) วศิวกรรม (engineering) และการด าเนินปฏบิตักิาร (operation)  
   (3) การตรวจตราและการควบคุมกระบวนการ 

   (4) การบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั 

   (5) การใหค้ าแนะน า (supervision)  
   (6) การทดสอบ  
   (7) การควบคุมเทคโนโลย ี

  1.4 ลดระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์นัน้ ๆ โดยพยายามหาวธิทีีจ่ะลดระดบั
ความรนุแรงลงใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดโ้ดยพจิารณาทัง้ในแง่มุมของเทคโนโลยแีละค่าใชจ้า่ย 

 ตวัอยา่งวธิกีารลดความรนุแรง เช่น  
1) แผนรบัเหตุฉุกเฉิน 

2) แผนฟ้ืนฟูสภาพ 

3) ลกัษณะแบบ (design features) 
4) แผงกัน้ (engineering and structural barriers)  
5) จ ากดัจ านวนการสมัผสัแหล่งความเสีย่ง 

6) แยกโครงการ/กจิกรรมนัน้ ๆ ออกไป 

 2. ประเมินทางเลือกการบ าบดัความเส่ียง (assessing risk treatment options) 
แนวทางที่จะประเมนิดูว่าจะเลอืกวธิบี าบดัความเสี่ยงใดด ีจะวางอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการลงทุน
และค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ส าหรบัทางเลอืกนัน้ ๆ คุม้ค่ากบัผลทีจ่ะไดร้บั 
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 3. จดัเตรียมแผนการบ าบดัความเส่ียง (preparing treatment plan) เมื่อตดัสนิใจ
เลือกวิธีการบ าบัดความเสี่ยงได้แล้ว ก็ต้องจดั เตรียมท าแผนการด าเนินงานว่าใครจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบแผนด าเนินการ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั งบประมาณและการทบทวนแผน 

 4. ด าเนินการตามแผนการบ าบดัความเส่ียง (implementing treatment plans)  
เป็นการด าเนินงานโดยผู้รบัผดิชอบที่ก าหนดไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และหากปรากฏหลงั
การด าเนินงานพบว่ายงัคงมคีวามเสี่ยงอยู่ (residual risk) ก็จะเป็นการตดัสนิใจว่าจะยงัคง
ยอมรบัความเสี่ยงที่เหลอือยู่นัน้ได้หรอืไม่ หรอืให้น าความเสี่ยงที่เหลอืนัน้มาเขา้กระบวนการ
บ าบดัความเสีย่งต่อไป 

กระบวนการบ าบดัความเส่ียง (Risk treatment to process) 

เมื่อผู้บรหิารได้รบัรายงานการประเมนิความเสี่ยงแล้วจ าเป็นต้องท าการตดัสนิใจโดย
พจิารณา จากหลกัเกณฑก์ารยอมรบัความเสีย่งทีอ่งคก์รมอียูว่่าจะยอมรบัโดยไม่ท าอะไร หรอืจะ
ด าเนินการบ าบดั ความเสีย่ง ซึง่ไดแ้ก่กระบวนการดงัต่อไปนี้  

1. การยอมรบัความเส่ียง (acceptance) เป็นการยอมรบัในความเสีย่งโดยไม่ท าอะไร 
และ ยอมรบัในผลทีอ่าจตามมา เช่น  

2. การเล่ียงความเส่ียง (avoidance) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง เช่น  
3. การโอนยายความเส่ียง (transfer) เช่น สถานประกอบการหรอื นายจา้งอาจเลอืก

ซือ้ประกนัชวีติ หรอืประกนัความเสีย่งต่าง ๆ จากหน่วยงานภายอก ซึง่อาจไดแ้ก่ บรษิทัประกนั
ชวีติ ประกนัวนิาศภยั เป็นต้น หรอื กรณีเครื่องจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมกีารท าสญัญา การ
บ ารุงรกัษาหลงัขาย (Maintenance service) ทีร่บัผดิชอบในสญัญาตัง้แต่การดูแล บ ารุงรกัษา 
การฝึกอบรม และบรกิารต่าง ๆ เป็นตน้  

4. การลดความเส่ียง (reduction) ได้แก่ การมมีาตรการควบคุมมากชนิดขึน้ หรอื
ชนิดที่ เข้มงวดมากขึน้เพื่อลดความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการความปลอดภยัประจ าโรงงาน 
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั เหล่านี้ต้องมมีาตรการทีเ่ขม้งวดในการใหค้วามรู ้ส่งเสรมิ ฝึกอบรมให้
พนักงานผู้ปฏบิตังิานได้มคีวามรู ้และสามารถปฏบิตังิานได้อย่างถูกต้อง และมกีารตรวจสอบ 
ติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลอืเกี่ยวกับด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถาน
ประกอบการ  
 การเฝ้าระวงัและการทบทวน  
 การเฝ้าระวัง (monitor) เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ โดยเฉพาะเพื่อติดตามดุ
ประสทิธภิาพของแผนการบ าบัดความเสี่ยง การด าเนินตามยุทธศาสตร ์และระบบการจดัการ
ของโรงงาน 

 ผูร้บัผดิชอบในการเฝ้าระวงั ควรเป็นผู้ทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารครบถ้วนเกี่ยวกบัแผนการ
บ าบดัความเสี่ยง กลยุทธ์และระบบการจดัการความเสี่ยงของโรงงานหรอืสถานประกอบการ 
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เพื่อจะได้น ามาเป็นเอกสารตัง้ต้นทีจ่ะท าการเฝ้าระวงัว่าการด าเนินงานของโรงงานเป็นไปตาม
แผนงานทีก่ าหนดไวห้รอืไม่  
 การทบทวน (review) เป็นการทบทวนการจดัการความเสี่ยงในทุกกระบวนการ หรอื
เป็นการทบทวนประสทิธภิาพของแนวนโยบายในการจดัการความเสีย่งของโรงงานทุกขัน้ตอน 
ซึง่เป็นการวดัผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนการจดัการความเสีย่งว่าเหมาะสมเป็นจรงิกบั
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยที่อาจมีการ
เปลีย่นแปลง จ านวนอตัราการเกดิอุบตัเิหตุมแีนวโน้มลดลง หรอืไม่เกดิอุบตัเิหตุในจุดทีไ่ม่ควร
เกดิอุบตัเิหตุอยา่งไรเป็นการทบทวน เพื่อการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องและพฒันาการจดัการความ
เสีย่ง รวมทัง้ท าใหร้ะบบการจดัการความเสีย่งของโรงงานสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงได้
อย่างทนัเวลา ดง้นัน้การทบทวนนี้จ าเป็นต้องด าเนินการโดยผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อจะได้เป็นมี
พลงัในการผลกัดนัใหก้ารจดัการความเสีย่งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขในส่วนทีย่งัไม่ไดร้บัการแก้ไขทีม่ ี
ปัญหาเกดิขึน้บ่อยครัง้โดยไมไ่ดร้บัการแกไ้ข หรอืทีไ่ม่ด ีและป้องกนัควบคุมไม่ใหเ้กดิจุดอ่อนใน
การท างาน รวมทัง้เป็นการยกระดบัการท างานให้ดขีึน้สรา้งความมัน่ใจให้ผู้ปฏบิตังิานในด้าน
ความปลอดภยัในการท างาน ให้ส่งผลถงึการเพิ่มผลผลติใหก้บัสนิคา้และบรกิาร ในทางปฏบิตัิ
อาจท าการทบทวนการจดัการความเสี่ยงในที่ประชุมผู้บรหิารโรงงานหรอืในที่ประชุมทบทวน
การจดัการระบบ ISO 9000 ISO 14000 และมอก./OHSAS 18000 ขึน้อยูแ่ต่กรณ ี 
 

สรปุ 

การจดัการความเสี่ยง หมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบที่จะตัดสนิใจยอมรบั
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ และมกีารประยุกต์อย่างเป็นระบบในการใชน้โยบายเพื่อจดัการตามขัน้ตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ตัง้แต่การชี้บ่งอนัตราย การประเมนิผล การควบคุมหรอืลด การแก้ไข การเฝ้า
ระวงั และการทบทวนให้น าไปการด าเนินการอย่างมปีระสิทธิภาพด้านความปลอดภยัและ     
อาชวีอนามยัในการท างาน  การรบัรูส้มัผสัความเสีย่ง หมายถงึ ความสามารถในการตดัสนิใจที่
จะยอมรบัในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะต้องมกีารประเมนิค่าความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบตัิงานหรอื
พนักงานที่ต้องเผชิญ เมื่อการรับรู้และยอมรับความเสี่ยงนัน้ก็ย่อมน าไปสู่การวิเคราะห ์        
และประเมนิความเสีย่งเพื่อการลดความเสีย่ง หรอืหาแนวทาง มาตรการและการแก้ไขไม่ใหเ้กดิ
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่จะเกดิขึน้อกี กระบวนการจดัในการจดัการความเสีย่งต้องมกีาร
ด าเนินการตามเกณฑท์ีจ่ะท าใหม้กีารยอมรบัความเสีย่งนัน้ ไดแ้ก่ จ าแนกประเภทของกจิกรรม
ของงาน ชีบ้่งอนัตราย ก าหนดความเสีย่ง ตดัสนิว่าความเสีย่งยอมรบัไดห้รอืไม่ เตรยีมแนวทาง
การปฏบิตักิารควบคุมความเสี่ยง และทบทวนแผนการปฏบิตักิาร เมื่อจะให้การจดัการความ
เสีย่งในโรงงานใหส้ามารถด าเนินไปไดจ้ะต้องมีการพฒันาระบบการจดัการความเสีย่ง ซึง่ไดแ้ก่ 
นโยบายการจดัการความเสี่ยง องค์การ การทบทวนการจดัการการด าเนินโปรแกรม เป็นต้น 
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และต้องมขีอ้ก าหนดและกระบวนการจดัการความเสีย่ง ซึง่เป็นมาตรฐาน AS/NZS 4360:1998 

ประกอบด้วยขอ้ก าหนดหลกั 6 ขอ้ ไดแ้ก่ การก าหนดบรบิท การชีบ้่งความเสีย่ง การวเิคราะห์
ความเสี่ยง การประเมนิผลและจดัท าล าดบัความเสี่ยง และการบ าบดัความเสี่ยง รวมทัง้กรอบ
การก าหนดความเสีย่งจะตอ้งมกีารตรวจสอบและตดิตามประเมนิผลมาตรวจสอบคอื ระบบวงจร
PDCA ในการทบทวนความเสีย่ง 

การบ่งชี้อนัตรายและการประเมนิความเสี่ยง โดยจะต้องเริม่ตัง้แต่การบ่งชี้อนัตราย   
ตอ้งมกีารบ่งชีท้ีเ่ป็นการน าแบบตรวจไปใชใ้นการตรวจสอบการด าเนินงานในโรงงาน เพ่อคน้หา
อนัตราย กรบวนการวเิคราะห์ และทบทวนเพื่อชี้บ่งอนัตราย บ่งชี้อนัตรายถึงอุบตัิเหตุ หรอื
อุบตัิเหตุที่ร้ายแรง การวิเคราะห์รูปแบบความล้มเหลว และบ่งชี้อนัตรายเพื่อวเิคราะห์ และ
ประเมนิผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อเนื่อง ดงันัน้การประเมนิความเสีย่งจงึต้องมกีารประเมนิโอกาส
ในการเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึน้โดยมกีารจดัระดบัโอกาส ระดบัความรุนแรง ผลกระทบ ซึง่การ
จดัระดบัความเสีย่งเพื่อตัง้แต่ระดบัทีม่คีวามเสีย่งน้อยไปจนความเสีย่งทีย่อมรบัไม่ได ้ต้องหยุด
ด าเนินการและปรบัปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลงทนัท ีจะเห็นได้ว่า วธิีการบ่งชี้ความเสี่ยง 
สามารถสรุปได ้คอื การกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั สภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มใน
สถานที่ท างาน ในการประเมนิความเสีย่งจะต้องมหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิ และการพจิารณา
ตอบสนองต่อความเสีย่งอนัตราย โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิระดบัความเสีย่งตัง้
ตัง้แต่ความเสีย่ง 3 ระดบั คอื ความเสีย่งระดบัสูง ความเสี่ยงระดบัปานกลาง ความเสี่ยงระดบั
ต ่า และการเกดิอนัตรายในระดบัที่มคีวามเสีย่งต ่า ปานกลาง และสูง เป็นต้น การจดัการความ
เสี่ยงต้องด าเนินการด้วยการบ าบดัความเสี่ยง เฝ้าระวงั และการทบทวน  ซึ่งการบ าบดัความ
เสีย่งเป็นกระบวนการจดัการความเสีย่งทีผู่ร้บัผิดชอบจะต้องด าเนินการตามล าดบัม ี4 ขัน้ตอน
คอื (1) ทางเลอืกต่าง ๆ ทีจ่ะน ามาจดัการความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้(2) ท าการประเมนิทางเลอืก
เหล่านัน้เพื่อได้ทางเลอืกที่เหมาะสม (3) จดัเตรยีมแผนงาน (4) ลงมอืด าเนินการบ าบดัความ
เสี่ยงตามแผน และการฝ้าระวงั และการทบทวนความเสี่ยงประกอบด้วยล าดบัขัน้ตอน ได้แก่    
ชีบ้่งทางเลอืกการบ าบดัความเสี่ยง ประเมนิทางเลอืกการบ าบดัความเสี่ยง จดัเตรยีมแผนการ
บ าบดัความเสี่ยง ด าเนินการตามแผนการบ าบดัความเสี่ยง และกระบวนการบ าบดัความเสี่ยง 
ไดแ้ก่ การยอมรบัความเสีย่ง การเลีย่งความเสีย่ง การโอนยา้ยความเสีย่ง และการลดความเสีย่ง  
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องสมบูรณ์ท่ีสดุ 

1. ใหอ้ธบิายความหมายของ ความเสีย่ง พรอ้มยกตวัอยา่ง 

2. ใหอ้ธบิายความหมายของการจดัการความเสีย่ง พรอ้มยกตวัอยา่ง 

3. ใหอ้ธบิายความหมายของ อนัตราย (hazard) ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง 

4. การประเมนิความเสีย่ง หมายถงึ   
5. การควบคุมความเสีย่ง (risk control) 
6. การประเมนิความเสีย่ง หมายถงึ และสามารถท าใหก้ารประเมนิความเสีย่งไดอ้ยา่งไรบา้ง 

7. การพฒันาระบบการจดัการความเสีย่งในสถานประกอบการมขีัน้ตอนทีส่ าคญัอยา่งไรบา้ง 

8. การบ่งชีค้วามเสีย่งทีพ่บในสถานประกอบการส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นอย่างไร และมกีารบ่งชี้ 
   อนัตรายทีพ่บในสถานประกอบการมอีะไรบา้ง 

9. ใหบ้อกถงึกระบวนการในการจดัการความเสีย่งมกีระบวนการอยา่งไรบา้ง 

10. การสื่อสารความเสีย่ง หมายถงึ และมลีกัษณะอยา่งไร 

11. การรบัรูส้มัผสัถงึความเสีย่งสามารถน าทฤษฎใีดมาอธบิายไดบ้า้ง  
12. ใหเ้ขยีนแบบฟอรม์การประเมนิความเสีย่ง หรอื การวเิคราะหค์วามเสีย่งในสถานทีท่ างาน 

     มา 1 เหตุการณ์ 
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พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

หวัข้อเน้ือหา 

 1. แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมมนุษย ์

 2. พืน้ฐานการเกดิพฤตกิรรมมนุษย ์

 3. ทฤษฎเีกีย่วขอ้งในการพฒันาพฤตกิรรมมนุษย ์

 4. พฤตกิรรมมนุษยเ์พื่อความปลอดภยัในการท างาน 

5. รปูแบบผูน้ าดา้นความปลอดภยัและวฒันธรรม บรรยากาศในการท างาน 

 6. รปูแบบทมีงานความปลอดภยัในสถานประกอบการ  

 7. รปูแบบการท างานเป็นทมีทีม่ผีลต่อความปลอดภยัในการท างาน 

 8. สรปุ 

 9. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 10. เอกสารอา้งองิ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

 1. อธบิายเกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย ์ความหมาย ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของ
พฤตกิรรมมนุษยไ์ด ้  

2. บอกถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ และการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
รวมทัง้พืน้ฐานของการเกดิพฤตกิรรมมนุษยไ์ด ้  

3. อธบิายถงึพฤตกิรรมมนุษยเ์พื่อความปลอดภยัในการท างาน และบอกถงึรูปแบบผูน้ า 
รปูแบบทมีงานด้านความปลอดภยัและวฒันธรรม บรรยากาศในการท างานเพื่อความปลอดภยั
ในการท างานได ้

4. อธบิายเกีย่วกบัหลกัของกจิกรรม 5ส. เพื่อความปลอดภยัในการท างานได ้  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มบทที ่8 

 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทิศัน์ 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 8 

พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

  โดยธรรมชาตขิองมนุษยม์พีฤตกิรรมที่แสดงออกมา หรอืปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้กบั
มนุษยเ์มือ่ไดเ้ผชญิกบัสิง่เรา้ พฤตกิรรมที่แสดงออกมานัน้จะเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่สามารถควบคุม
ไดห้รอืเรยีกว่าปฏกิริยิาสะทอ้น และพฤตกิรรมทีส่ามารถควบคุมไดแ้ละจดัระเบยีบได ้เนื่องจาก
มนุษยม์สีตปัิญญา และอารมณ์ เมื่อมสีิง่เรา้มากระตุ้น ท าใหค้วามคดิหรอืสตปัิญญาท าหน้าทีใ่น
การรบัรูแ้ละตดัสนิใจว่าควรจะตอ้งท าอยา่งไร จงึท าใหม้นุษยแ์สดงใหเ้หน็ถงึตวัตนของตนเอง ที่
มคีวามรูส้กึ อารมณ์ ทีม่อีทิธพิลทีม่พีลงัในการเกดิปฏกิริยิาทีแ่สดงอารมณ์ ความรูส้กึ เนื่องจาก
มนุษย์ทุกคนมคีวามรกั ความโลภ ความโกรธ ความหลง และต้องการท าให้พฤติกรรมของ
มนุษยส์่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สกึและอารมณ์เป็นพื้นฐาน มนุษยจ์ึงมรีูปแบบพฤติกรรมที่
แสดงออกมา 2 อยา่งคอื พฤตกิรรมเปิดเผย หรอืพฤตกิรรมภายนอก และพฤตกิรรมปกปิดหรอื
พฤตกิรรมภายใน ทัง้สองพฤตกิรรมที่แสดงออกมาย่อมเกดิความความรูส้กึ นึกคดิ อารมณ์ กา
รบัรู ้โดยมนุษยแ์สดงออกมาที่เกดิขึน้จากแรงผลกัดนัภายในตวัมนุษยท์ี่มาจากความต้องการ
ทางร่างกาย และความต้องการทางจติใจ ซึง่ไม่ว่าจะทัง้ทางร่างกายและจติใจกย็่อมท าใหม้นุษย์
ตอ้งการความอยูร่อดและปลอดภยัใหก้บัตนเอง  
 ดงันัน้ การทีบุ่คคลไดแ้สดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ของตนเองออกมานัน้ย่อมลว้นแลว้แต่เป็น
ปกป้องใหต้นเองเกดิความปลอดภยั หรอืเพื่อท าใหต้นเองปลอดภยัในการปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางกายภาพการที่จะอธบิายถึงพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน
ของบุคคลในการท าหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งงานย่อมต้องแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความ
ปลอดภยัในการท างาน ผู้ท าหน้าที่ด้านการจดัการความปลอดภัยในการท างานของสถาน
ประกอบการจ าเป็นต้องศกึษาพฤตกิรรมมนุษยท์ี่มคีวามแตกต่างกนัตามหลกัการ ทฤษฎ ีและ
แนวคดิเพื่อน ามาสนับสนุนในการจดักจิกรรมเพื่อใหบุ้คคลในองคก์ารหรอืสถานประกอบการได้
เกดิความปลอดภยัในการท างาน ซึง่ในบทนี้จะกล่าวถงึแนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤตกิรรมความ
ปลอดภยั เป้าหมายและความส าคญัของการศกึษาพฤติกรรม องค์ประกอบ ประเภทของ
พฤตกิรรม อนัจะน าไปสู่การสรา้งจติส านึกในความปลอดภยัในการท างาน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

 มนุษย์โดยส่วนใหญ่เกิดมาต้องท างานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ และการ
แสดงออกถงึศกัยภาพ รวมถงึการอยูร่อด มนุษยอ์ยู่ลอ้มรอบโดยธรรมชาตทิีม่มีาแต่ก าเนิด และ
สิง่ทีเ่ป็นการกระท าของมนุษย์สรา้งขึน้ มนุษยย์่อมต้องการความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของตนเอง เมื่อมนุษย์ต้องท างานแม้ในอดีตที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนื่ องจากเกิด
ธรรมชาตแิละการกระท าจากเรีย่วแรงของมนุษย ์จนโลกมกีารพฒันาก้าวหน้าขึน้มากจากหน้า
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มอืเป็นหลงัมอืจงึท าให้ มเีครื่องมอื เครื่องจกัรที่ทนัสมยัมาใช้แทนแรงงานมนุษย์ ท าให้มนุษย์
ต้องประสบอนัตราย บาดเจบ็ เจบ็ป่วยดว้ยสารเคมต่ีาง ๆ มนุษยจ์งึต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ใหเ้กดิความปลอดภยัใหม้ากทีสุ่ด ดงันัน้ สถานประกอบการจ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาถงึพฤตกิรรม
มนุษยเ์พื่อใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมออกมาใหเ้กดิความปลอดภยัใหม้ากทีสุ่ด 

 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมความปลอดภยั 

 พฤตกิรรมเป็นกจิกรรมต่างๆ ซึง่บุคคลแสดงออกโดยผูอ้ื่นอาจเหน็ได ้เช่น การยิม้ การ
เดนิ หรอืผูอ้ื่นอาจเหน็ไดย้ากต้องใชเ้ครื่องมอืช่วย เช่น การเต้นของหวัใจ พฤตกิรรมทุกอย่างที่
บุคคลแสดงออกมานัน้ มผีลมาจากการเลอืกปฏกิิรยิาตอบสนองที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดตาม
สถานการณ์นัน้ ๆ พฤตกิรรมหรอืการกระท าใดๆ จะมพีืน้ฐานมาจากความรู ้และทศันคตทิีค่อย
ผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรม ซึง่แต่ละคนจะมพีฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไป เนื่องจากไดร้บัความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ ไม่เท่ากนั มกีารตคีวามสารทีร่บัมาไปคนละทศิคนละทางท าใหเ้กดิการเรยีนรู ้
และการสัง่สมประสบการณ์ในเรือ่งความรูท้ีไ่มเ่ท่ากนั 

 นักจติวิทยามกัสนใจศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึกภายในจติใจของมนุษย์ เช่น ทศันคติ              
น าไปสู่ พฤตกิรรมของมนุษยอ์ยา่งไร ซึง่เมือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆ ภายใน
จติใจของมนุษย์ แล้ว สิง่ที่เข้ามาเกี่ยวขอ้งอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้คอื พฤติกรรมของมนุษย์ที่
แสดงออกต่อผูอ้ื่น ในบทที ่8 จะมุง่สนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมมนุษยท์ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความ
ปลอดภยัในการท างาน ซึ่งมนุษยเ์ราจะมพีฤตกิรรมที่มคีวามแตกต่างกนัทีม่ ีพืน้ฐานมาจากการ
รบัรู ้การเรยีนรู ้ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และทศันคตทิี่แต่ละได้รบัรูม้าที่แตกต่างกนัที่
ไม่เท่ากนั ดงันัน้องค์การจ าเป็นต้องมกีารศกึษาพฤตกิรรมมนุษยเ์พื่อใหด้ าเนินการหาแนวทาง
ในการบรหิารจดัการใหเ้กดิความปลอดภยัในสถานทีท่ างานใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  

ความหมายของพฤติกรรม 

 ไดม้นีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของค าว่า พฤตกิรรม ไวใ้นทศันะทีแ่ตกต่างกนัดงันี้ 
 Allen and Santrock (1993, p.8) ไดใ้หค้วามหมายของ พฤตกิรรม (behavior) ไวว้่า 
ทุก ๆ สิง่ทีบุ่คคลท าซึง่สามารถ สงัเกตได้โดยตรง หรอือยู่ในกระบวนการทางจติใจ ซึ่งได้แก่ 
ความคดิ ความรูส้กึ และแรงขบัซึ่งเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสงัเกตได้
โดยตรง  
 Lewin (1951, p.197) ไดใ้หค้วามหมายของ พฤตกิรรม (behavior) ไวว้่า มนุษยน์ัน้เกดิ
จากความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลภายในตัวบุคคลกับอิทธิพลภายนอกที่แต่ละบุคคลรบัรู ้   
บุคคลจะมพีฤตกิรรมอะไร อย่างไร และเมื่อไร จงึไม่ไดถู้กก าหนดโดยความต้องการของมนุษย ์     
หรอืโดยสิง่เร้าภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถูกก าหนดโดยอิทธพิลมากมายหลากหลายทัง้
ภายในและภายนอกทีส่มัพนัธก์นัตามทีเ่ป็นประสบการณ์ของบุคคล 
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 Gochman (1988, p.197) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรม (behavior) ไว้ว่า 
พฤตกิรรมทีเ่ป็นสิง่บอกใหรู้ว้่ามนุษยพ์ยายามกระท าหรอืหลกีเลี่ยงการกระท าซึง่บางครัง้กอ็าจ
เป็นไปโดยไมรู่ต้วักไ็ด ้

ฉนัทนา  จนัทวงศ์ (2554, หน้า 13) ไดใ้หค้วามหมายของ พฤตกิรรม (behavior) ไวว้่า 
กริยิาอาการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัมนุษยห์รอืทีม่นุษยไ์ดแ้สดง หรอืปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้กบัมนุษยเ์มื่อ
ไดเ้ผชญิกบัสิง่เรา้ พฤตกิรรมต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาแลว้ อาจจะจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. พฤตกิรรมทีไ่มส่ามารถควบคุมไดเ้รยีกว่า เป็นปฏกิริยิาสะทอ้น เช่น การสะดุง้เมือ่ถูก 

เขม็แทง การกระพรบิตา เมือ่มสีิง่มากระทบกบัสายตา ฯลฯ 

2. พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจดัระเบยีบได้ เนื่องจากมนุษย์มสีตปัิญญา และ
อารมณ์ (emotion) เมื่อมสีิง่เรา้มากระทบ สตปัิญญาหรืออารมณ์ จะเป็นตวัตดัสนิว่า ควรจะ
ปล่อยกิรยิาใดออกไป ถ้าสติปัญญาควบคุมการปล่อยกิรยิา เราเรยีกว่าเป็นการกระท าตาม
ความคดิหรอื ท าด้วยสมอง แต่ถ้าอารมณ์ควบคุมเรยีกว่า เป็นการท าตามอารมณ์ หรอืปล่อย
ตามใจ นักจติวทิยาส่วนใหญ่เชื่อว่า อารมณ์อิทธพิลหรอืพลงัมากกว่าสติปัญญา ทัง้นี้เพราะ
มนุษย์ทุกคนยงัมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ท าให้พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตาม
ความรูส้กึและอารมณ์เป็นพืน้ฐาน 

สทิธโิชค  วรานุสนัตกุิล (2556, หน้า 14) ได้ใหค้วามหมายของ พฤตกิรรม (behavior) 
ไวว้่า การกระท าของอนิทรยี ์(organism) หรอืสิง่มชีวีติ การกระท านี้รวมถงึการกระท าทีเ่กดิขึน้ 
ทัง้ทีก่ารกระท าทีรู่ส้กึตวัและไม่รูส้กึตวั รวมทัง้การกระท าที่สงัเกตไดห้รอืไม่ไดด้ว้ย ดงันัน้ การ
กระท าหรอืการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ทัง้ที่สงัเกตได้
โดยตรงและสงัเกตไมไ่ดโ้ดยตรง ซึง่สามารถใชเ้ครือ่งมอืวดัการแสดงออกได้ 

ณรฐั  วฒันพานิช (2554, หน้า 23) ไดใ้ห้ความหมายของ พฤตกิรรม (behavior) ไวว้่า 
เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้อยา่งมเีป้าหมายโดยทัว่ไปแลว้พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จะถูกจงูใจดว้ยความต้องการ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายบางอยา่งซึง่กค็อืกจิกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์

จากความหมายขา้งต้นสรุปได้ว่า พฤตกิรรม หมายถงึ การกระท าหรอื แสดงออกของ
มนุษย์จากภายในที่มสีิ่งเร้ามากระทบ ท าให้เกิดความรู้ อารมณ์ หรอืปฏิกิริยาออกมาทัง้ที่
รูส้กึตวั และไม่รูส้กึตวัภายใต้สถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง ดงันัน้ การแสดงออกของมนุษย์
จากการกระท าจงึสงัเกตไดโ้ดยตรงและโดยออ้มนัน่เอง 
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เป้าหมายและความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรม  

1. เป้าหมายของการศึกษาพฤติกรรม  

ลาเฮย ์(Lahey, 2001, p.5) ไดก้ล่าวไวว้่า เป้าหมายของศาสตรท์างจติวทิยาอนัเป็น
ศาสตรท์ีศ่กึษา เกีย่วกบัพฤตกิรรมว่า มเีป้าหมายเป็น 4 ประการ คอื  

1.1 เพื่อการอธบิายพฤตกิรรม  
1.2 เพื่อการเขา้ใจพฤตกิรรม  

1.3 เพื่อการพยากรณ์พฤตกิรรม และ 

1.4 เพื่อการควบคุมพฤตกิรรม  
จากเป้าหมายขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพฤตกิรรมจะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิง่ทัง้แก่ตนเองและสงัคม เพราะช่วยให้รู้และบอกได้ถงึ สาเหตุที่มาของพฤติกรรม แล้วน า
ความรูเ้หล่านัน้มาวเิคราะหใ์หเ้กดิความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น ช่วยท านายแนวโน้มพฤตกิรรม 
และไดแ้นวทางเสรมิสรา้งพฒันาพฤตกิรรมเพื่อด ารงชวีติไดอ้ย่างม ีประสทิธภิาพ ฝ่าวกิฤตชิวีติ
ได ้และอยูร่วมกบัผูอ้ื่นโดยสนัตสิุข  

2. ความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรม  

จากเป้าหมายของการศึกษาพฤติกรรมอันประกอบด้วยเป้าหมายเพื่อการอธบิาย
พฤติกรรม เป้าหมายเพื่อการพยากรณ์พฤติกรรม เป้าหมายเพื่อการเขา้ใจพฤติกรรม และ
เป้าหมายเพื่อการควบคุม พฤตกิรรมนัน้ หากการศกึษาพฤตกิรรมบรรลุเป้าหมายดงักล่าวก็จะ
ส่งผลดต่ีอผูศ้กึษาและมคีวามส าคญัต่อ บุคคลและสงัคม ซึง่อาจกล่าวเป็นขอ้ ๆ ถงึความส าคญั
ของความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรม ไดด้งันี้ 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง คือ จาก
การศกึษา ธรรมชาตพิฤติกรรมของมนุษยใ์นแง่มุมต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้ศกึษาเกดิความเขา้ใจ
ตนเองไปดว้ย จากความเขา้ใจตนเองกน็ าไปสู่การยอมรบัตนเอง และไดแ้นวทางปรบัตน พฒันา
ตน เลอืกเสน้ทางชวีติที ่เหมาะสมแก่ตน  

2.2 ความรูเ้กี่ยวกบัพฤตกิรรมช่วยให้ผูศ้กึษาเกดิความเขา้ใจผู้อื่น คอื ความรูด้้าน 

พฤตกิรรมอนัเป็นขอ้สรุปจากคนส่วนใหญ่ช่วยเป็นแนวทางเขา้ใจบุคคลใกล้ตวัและผู้แวดล้อม 
ช่วยให ้ ยอมรบัขอ้ดขีอ้จ ากดัของกนัและกนั ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจ ยอมรบั มสีมัพนัธภาพที่ด ี
และช่วยการจดัวางตวับุคคลไดเ้หมาะสมขึน้  

2.3 ความรูเ้กี่ยวกบัพฤตกิรรมช่วยบรรเทาปัญหาสงัคม คอืเรื่องปัญหาสงัคมอนัมี
ปัจจยั หลายประการนัน้ ปัจจยัของปัญหาสงัคมทีส่ าคญัมากส่วนหนึ่งมาจากปัญหาพฤตกิรรม
ของบุคคลในสงัคม อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพจติ ปัญหาเบี่ยงเบนทางเพศ ปัญหาพฤตกิรรม
ก้าวรา้ว ลกัขโมย ความเชื่อทีผ่ดิ การลอกเลยีนแบบทีไ่ม่เหมาะสม เป็นต้น ซึง่ความรูเ้กี่ยวกบั
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พฤตกิรรมจะช่วยให้ได้แนวทางในการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม การจดัสภาพแวดล้อมที่ส่งเสรมิ
การปรบัตวัของบุคคลต่อไป 

2.4 ความรู้เกี่ยวกบัพฤติกรรมช่วยเสรมิสรา้งพฒันาคุณภาพชวีติ คอื จากความ
เข้าใจใน อิทธพิลของพนัธุกรรมและสิง่แวดล้อมต่อพฤติกรรม ช่วยให้ผู้ศึกษารู้จกัเลอืกรบั
ปรบัเปลีย่นสิง่แวดลอ้มอย่างเหมาะสมเพื่อพฒันาตนทัง้ทางกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ช่วย
ให้เข้าใจธรรมชาติภายในตน เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่การ
เสรมิสรา้งตนและบุคคลอื่น ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

วิธีการศึกษาพฤติกรรม  

วธิกีารศกึษาพฤตกิรรม คอื วธิกีารที่ถูกน ามาใชใ้นการแสวงหาความรูต่้าง ๆ เกี่ยวกบั
พฤตกิรรม ซึง่วชิาใด ๆ ที่มคีวามเป็นศาสตร ์จะน าวธิกีารทางวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการศกึษา
แสวงหาความรู้เพื่อให้มคีวามเท็จจรงิที่ต้องการทราบ ซึ่งวิธกีารทางวทิยาศาสตร์นี้  ส าหรบั
วธิกีารศึกษาพฤติกรรม กระท าได้หลายวธิ ีตามลกัษณะของพฤติกรรมที่ศึกษา (ลกัขณา 
สรวิฒัน์, 2544, หน้า 13) ดงันี้ 

1. การทดลอง (Experimental Method) เป็นการศกึษาพฤตกิรรมในทางจติวทิยาทีเ่ป็น
วทิยาศาสตรส์งูมาก โดยมุ่งศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ 
และเหตุการณ์ทีเ่ป็นเหตุ เรยีกว่า ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ส่วนเหตุการณ์ทีเ่ป็น
ผล เรยีกว่า ตวัแปรตาม (Dependent Variable) การปฏบิตัต่ิอตวัแปรอสิระ เรยีกว่า การจดั
กระท า (Treatment) ใน การทดลองแต่ละครัง้ ผูท้ดลองตอ้งตัง้สมมตุฐิานก่อนแลว้ท าการทดลอง 

2. การส ารวจ (Survey Method) เป็นการศกึษาในเชงิวทิยาศาสตรเ์ช่นกนั แมว้่าจะไม่
เขม้ขน้ นกักย็งัมวีธิกีารศกึษาตวัแปรเหมอืนการทดลอง แต่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรจะเป็น
เหตุเป็นผลแก่กนัไม่ได ้และผูศ้กึษาไม่มกีารจดักระท าต่อตวัแปร กระท าเพยีงแค่ศกึษาตวัแปร
อย่างมรีะบบในสถานการณ์ที่พบการส ารวจจ าเป็นต้องอาศยัเครื่องมอื ที่มทีัง้ความเชื่อถอืได ้
(Reliability) ความเที่ยงตรง (Validity) รวมทัง้กลุ่มตวัอย่างที่ได้มาจากการสุ่มตวัอย่างด้วย
วธิกีารทีเ่หมาะสม 

3. วธิกีารตรวจสอบจติตนเอง (Introspection Method) วธิกีารตรวจสอบจติตนเอง หรอื 

วิธีก า ร พินิ จ ภ า ย ใ น นี้  ห ม า ย ถึง  วิธีก า ร ที่บุ ค ค ล สัง เ ก ต ต น เ อ ง ห รือ ส า ร ว จ ต น เ อ ง  
โดยการใหบุ้คคลพจิารณา ความรูส้กึของตนเอง ส ารวจตรวจสอบตนเอง แลว้รายงานถงึสาเหตุ
และความรูส้กึของตนเองออกมา 

4. วธิทีางคลนิิก (Clinical Method) เป็นการศกึษาพฤตกิรรมแบบลกึ (In-Depth Study) 

รายใดรายหนึ่งโดยใช้เครื่องมือหลาย ๆ อย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน และใช้ระยะ
เวลานานเพื่อใหท้ราบสาเหตุของพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ ๆ ตลอดจนไดข้อ้ความรูใ้หม่ ๆ ทีจ่ะ
น าไปใชก้บักรณอีื่น ๆ ได ้
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5. การสงัเกตอย่างมรีะบบ (Systematic Observation) พฤตกิรรมเป็นจ านวนไม่น้อย 

จ าเป็นต้องศึกษาในสถานการณ์ปกติที่สถานการณ์นัน้เกิดขึ้น โดยการเฝ้าสงัเกตและบนัทึก
พฤตกิรรมของ กลุ่มตวัอย่างซึง่เรยีกว่า การสงัเกตอย่างมรีะบบวธิกีารนี้ต้องนิยามพฤตกิรรมที่
จะสงัเกตใหช้ดัเจนและวดัได ้เรยีกว่า นิยามปฏบิตักิาร (Operational Definition) 

6. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) การใช้แบบสอบถามเหมาะส าหรบัใน
การศกึษา พฤตกิรรมของบุคคลที่มจี านวนมาก ๆ และต้องการค าตอบอย่างรวดเรว็ ท าให้
ประหยดัเวลาค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ การสมัภาษณ์ การสงัเกต เป็นตน้ 

7. การทดสอบทางจติวทิยา (Psychological Testing) แบบทดสอบทางจติวทิยาเป็น
เครื่องมอืที่ ใชว้ดัลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่อบแฝงอยู่ภายในตวับุคคลซึง่เป็นสิง่ทีบุ่คคลพยามยาม
ปกปิดซ่อนเรน้ไว ้จะโดยรูต้วัหรอืไมรู่ต้วักต็าม 

องคป์ระกอบของพฤติกรรม  

ครอนบาค (Cronbach,1963, p. 68-70) ไดอ้ธบิายว่าพฤตกิรรมของบุคคลจะเกดิขึน้
จาก องคป์ระกอบ 7 ประการ ดงันี้  

1. เป้าหมายหรอื ความมุ่งหมาย (goal) เป็นความต้องการหรอืวตัถุประสงคท์ีท่ าใหเ้กดิ
กจิกรรม คนเรามพีฤติกรรมเกิดขึน้ก็เพราะต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง หรอื
ต้องการท าตามวตัถุประสงค์ที่ ตนได้ตัง้ไว้ คนเรามกัมคีวามต้องการหลาย ๆ อย่างในเวลา
เดยีวกนั และมกัจะเลอืกสนองต่อความตอ้งการ ทีร่บีด่วนก่อนความตอ้งการอื่นๆ  

2. ความพรอ้ม (readiness) ระดบัวุฒภิาวะ หรอืความสามารถทีจ่ าเป็นในการประกอบ 

พฤตกิรรมเพื่อสนองต่อความตอ้งการ คนเราจะมคีวามพรอ้มในแต่ละดา้นทีไ่ม่เหมอืนกนั ดงันัน้ 

พฤตกิรรมของทุกคนจงึไม่จ าเป็นต้องเหมอืนกนั และไม่สามารถจะประกอบพฤติกรรมได้ทุก
รปูแบบ  

3. สถานการณ์ (situation) คนเรามกัจะประกอบพฤตกิรรมที่ตนเองต้องการ เมื่อมี
โอกาสหรอื สถานการณ์นัน้ ๆ เหมาะสมส าหรบัการประกอบพฤตกิรรม  

4. การแปลความหมาย (interpretation) แมจ้ะมโีอกาสในการประกอบพฤตกิรรมแล้ว
คนเราก ็มกัจะประเมนิสถานการณ์ หรอืคดิพจิารณาก่อนทีจ่ะท าพฤตกิรรมนัน้ ๆ ลงไป เพื่อให้
พฤตกิรรมนัน้มคีวามเสี่ยงน้อยที่สุด และสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเขาได้มาก
ทีสุ่ด  

5. การตอบสนอง (respond) หลงัจากไดแ้ปลความหมาย หรอืไดป้ระเมนิสถานการณ์
แลว้ พฤตกิรรมกจ็ะถูกกระท า ตามวธิกีารทีไ่ดเ้ลอืกในขัน้ตองของการแปลความหมาย  

6. ผลที่ไดร้บั (consequence) เมื่อประกอบพฤตกิรรมไปแล้วผลที่ได้จากการกระท า
นัน้ๆอาจจะ ตรงกบัความตอ้งการ หรอือาจะไมต่รงกบัความตอ้งการทีต่นเองไดค้าดหวงัไว้  
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7. ปฏกิริยิาต่อความผดิหวงั (reaction to threat) เมื่อคนเราไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการ ของตนเองได้ก็จะประสบกบัความผดิหวงั ซึ่งเมื่อเกดิความผดิหวงัแล้วคน ๆ นัน้ก็
อาจจะกลบัไปแปล ความหมายใหม่ เพื่อทีจ่ะหาวธิทีีจ่ะสนองความต้องการของตนเองใหม่ จาก
แนวคดิดงักล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมมนุษย์นัน้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน 

ไดแ้ก่ เป้าหมาย ความพรอ้ม สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลลพัธท์ีต่ามมา 
และ ปฏกิริยิาต่อความผดิหวงั สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมต่าง ๆ เกดิขึน้
ทัง้สิน้ นบัว่าเป็น เงือ่นไขทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมของมนุษยน์ัน่เอง 

ประเภทของพฤติกรรม 

สุภทัทา ปิณฑะแพทย์ (2542, หน้า 2-5) ได้แบ่งประเภทของพฤตกิรรมที่เกดิขึน้ใน
ลกัษณะต่าง ๆ ได ้ดงันี้   

1. พจิารณาจากพฤตกิรรมที่ปรากฏด้วยการสงัเกตหรอืเปิดเผย พฤตกิรรมภายนอก 
(Overt Behavior) คอื พฤตกิรรมที่ปรากฏเหน็ได้อย่างชดัเจน เป็นพฤตกิรรมที่บุคคลแสดง
ออกมาท าใหผู้อ้ื่นสามารถมองเหน็ได ้สงัเกตได ้เช่น การเดนิ การหวัเราะ การพดู ฯลฯ  

2. พฤตกิรรมปกปิดหรอืพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คอื พฤติกรรมที่ไม่
ปรากฏให้สามารถสงัเกตเห็นได้อย่างชดัเจน เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงแล้ว แต่ผู้อื่นไม่
สามารถมองเหน็ได ้สงัเกตได้โดยตรงจนกว่าบุคคลนัน้จะเป็นผู้บอกหรอืแสดงบางอย่างเพื่อให้
คนอื่นรบัรูไ้ด ้เช่น ความคดิ อารมณ์ การรบัรู ้เป็นตน้  

3. พจิารณาจากแหล่งทีเ่กดิพฤตกิรรม พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ภายในร่างกายเมื่อบุคคลมี
วุฒภิาวะ เป็นพฤติกรรมความพร้อมที่เกดิขึ้นโดยมธีรรมชาติเป็นตวัก าหนดให้เป็นไปตาม
เผ่าพนัธุ ์และวงจรชวีติ และพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ โดยมสีิง่แวดลอ้มเป็นตวักระตุ้น เป็นพฤตกิรรม
ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากประสบการณ์ซึง่ ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูข้ ึน้  

4. พจิารณาจากภาวะทางจติของบุคคล พฤติกรรมที่กระท าโดยรู้ตัว (Conscious)    

เป็นพฤติกรรม ที่อยู่ในระดบัจติส านึก และพฤติกรรมที่กระท าโดยไม่รู้ตวั (Unconscious)     

เป็นพฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นระดบัจติ ไรส้ านึก หรอืจติใต้ส านึก หรอืเรยีกอกีอย่างว่า พฤตกิรรมทีข่าด
สตสิมัปชญัญะ  

5. พจิารณาจากแหล่งพฤตกิรรมการแสดงออกของอินทรยี ์พฤตกิรรมทางกายภาพ 

(Physiological Activities) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยใช้อวยัวะของร่างกายอย่างเป็น
รปูธรรม เช่น การ เคลื่อนไหวร่างกายด้วยแขนหรอืขา การปรบัเปลี่ยนอริยิาบถของร่างกาย  
การพยกัหน้า การโคลงตวั เป็นต้น และพฤตกิรรมทางจติใจ (Psychological Activities) เป็น
พฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นระดบัความคดิ ความเขา้ใจ หรอืเกดิอารมณ์ เป็นตน้  

6. พจิารณาจากการท างานของระบบประสาท พฤติกรรมที่ควบคุมได้ (Voluntary)   
เป็นพฤติกรรมที่อยู่ในความควบคุม และการสัง่การด้วยสมอง จงึสามารถแสดงพฤติกรรมได้
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ตามที่ต้องการ และพฤตกิรรม ที่ควบคุมไม่ได้ (Involuntary) เป็นพฤตกิรรมการท างานของ
ระบบรา่งกายทีเ่ป็นไปโดยอตัโนมตั ิเช่น กริยิา สะทอ้น สญัชาตญาณ และการท างานของระบบ
อวยัวะภายใน เป็นต้น จากแนวคดิข้างต้นชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์แบ่งออกได้ 2 

ประเภทใหญ่ ๆ คอื พฤตกิรรมทีเ่กดิจากภาวะทางกาย และพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จากสภาวะทาง
จติใจ ซึง่มทีัง้ประเภททีรู่ต้วัและไม่รูต้วั แบ่งออกเป็นทีค่วบคุมได้ และแบบทีไ่ม่สามารถควบคุม
สภาวะของตวัเองได ้

นกัจติวทิยาแบ่งพฤตกิรรมมนุษยอ์อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื 

1. พฤติกรรมท่ีมีมาแต่ก าเนิด ซึง่เกดิขึน้โดยไม่มกีารเรยีนรู้มาก่อน ได้แก่ ปฏกิริยิา
สะทอ้นกลบั (Reflect Action) เช่น การกระพรบิตา และสญัชาตญาณ (Instinct) เช่น ความกลวั 
การเอาตวัรอด เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมท่ีเกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม ได้แก่ พฤตกิรรมที่เกดิจากการที่บุคคล
ตดิต่อสงัสรรคแ์ละมคีวามสมัพนัธก์บับุคคลอื่นในสงัคม 

 ดงันัน้ การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของมนุษยใ์หเ้หมาะสมกบัสิง่แวดลอ้มแบ่งออกไดเ้ป็น 
4 ลกัษณะคอื  

   1. การปรบัเปลีย่นทางดา้นของสรรีะร่างกาย เช่น การปรบัปรุงบุคลกิภาพ การแต่ง
กาย การพดู 

  2. การปรบัเปลีย่นทางดา้นอารมณ์และความรูส้กึนึกคดิ ใหม้คีวามสมัพนัธภาพทีด่ี
กบับุคคลอื่น ปรบัอารมณ์ความรูส้กึ ใหส้อดคลอ้งกบับุคคลอื่น รูจ้กัการยอมรบัผดิ  

  3. การปรบัเปลี่ยนทางด้านสตปัิญญา เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มคีวามรู้ที่
ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ การมคีวามคดิเหน็คลอ้ยตามความคดิเหน็ของคนส่วนใหญ่ 

  4. การปรบัเปลี่ยนอุดมคต ิหมายถงึ การสามารถปรบัเปลี่ยนหลกัการ แนวทาง
บางส่วนบางตอนเพื่อใหเ้ขา้กบัสงัคมส่วนใหญ่ได ้โดยพจิารณาจากความจ าเป็น และเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อสวสัดภิาพของตนเองและของกลุ่ม 

พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากแรงผลกัดนัภายในด้านมนุษย ์

แรงผลกัดนัที่ท าให้มนุษยแ์สดงพฤตกิรรมต่างๆ ออกมาก็คอื ความต้องการ ซึ่งความ
ต้องการนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการ
ทางจติใจ  

  1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นแรงผลกัดนัที่อยู่ในระดบัพื้นฐานที่สุด แต่มี
พลงัอ านาจสูงสุด เพราะเป็นแรงผลกัดนัที่จะท าให้ชวีติอยู่รอด มนุษยจ์ะต่อสู้ดิ้นรนทุกวถิทีาง
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิง่ทีจ่ะมาบ าบดัความตอ้งการทางรา่งกาย ท าใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมต่างๆ ซึง่
อาจจะเป็นทัง้ทางทีด่ทีีถู่กตอ้งหรอืทางทีไ่ม่ถูกต้องกไ็ดค้วามต้องการทางร่างกายทีจ่ะท าใหช้วีติ
อยู่รอด ได้แก่ ความต้องการอาหาร น ้า อากาศ อุณหภูมทิี่พอเหมาะ การพกัผ่อน การขบัถ่าย 
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การสบืพนัธุ์ ความปลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ การตอบสนองความต้องการทางร่างกาย 
อนัท าใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมออกมานัน้ สามารถกระท าได ้2 ระดบั คอื 

1.1.1 กิริยาสะท้อน เป็นการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นไปได้โดย
ธรรมชาติ เช่น เมื่อร่างกายมอุีณหภูมิสูงกว่าปกติ ร่างกายก็จะขบัเหงื่อออกมาเป็นการลด
อุณหภมูใิหอ้ยูใ่นระดบัพอเหมาะ  

1.1.2 พฤตกิรรมเจตนา เป็นการแสดงพฤตกิรรมของมนุษยต่์อสิง่เรา้โดยความ
ตัง้ใจหรอืความพอใจของตนเอง เช่น เมือ่รูส้กึตวัว่ารอ้นกจ็ะไปอาบน ้า หรอืเปิดพดัลม เป็นต้น 

1.2 ความต้องการทางจิตใจ เป็นแรงผลกัดนัทีอ่ยูใ่นระดบัสูงขึน้กว่าความต้องการทาง
ร่างกาย แต่มพีลงัอ านาจน้อยกว่า เพราะความต้องการทางจติใจนี้ ไม่ใช่ความต้องการที่เป็น
ความตายของชวีติ จะเป็นความต้องการทีม่าช่วยสรา้งเสรมิใหช้วีติมคีวามสุขความสบายยิง่ขึน้
เท่านัน้มนีกัจติวทิยาหลายคนไดอ้ธบิายถงึแรงผลกัดนัภายในร่างกาย อนัมผีลท าใหม้นุษยแ์สดง
พฤตกิรรมต่าง ๆ ดงันี้ 

ซิกมนัด์ ฟรอยด ์(Sigmund Freud) นักจติวทิยาชาวออสเตรยี ได้วเิคราะห์
จติมนุษยอ์อกเป็นองคป์ระกอบ 3 ส่วนคอื  

1.1 อดิ (Id) เป็นส่วนทีต่ดิตวัมาโดยก าเนิด เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานของ
มนุษย ์ซึง่ รวมถงึ ความอยาก สญัชาตญาณ และแรงขบั เพื่อใหไ้ดม้าเพื่อความต้องการของตน 
โดยไมค่ านึงถงึความถูกตอ้งชัว่ด ี

1.2 อีโก้ (Ego) เป็นพลงัส่วนที่ผ่านกระบวนการเรยีนรู้มาแล้ว เป็นส่วนที่
ควบคุม การแสดงพฤตกิรรมของคน ๆ นัน้ให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม ภายใต้อทิธพิลของอดิ
และซุปเปอร ์อโีก้ พยายาม แก้ไขความขดัแยง้ต่าง ๆ ของอดิและซุปเปอรอ์โีก้ ไม่ให้มคีวาม
ขดัแยง้กนัมากเกนิไปจนก่อใหเ้กดิโรคจติ หรอืโรคประสาท 

1.3 ซุปเปอรอ์โีก้ (Super Ego) เป็นพลงัทีพ่ฒันาขึน้จากการเรยีนรูใ้นสงัคมที่
เกี่ยวกบั หลกัศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรม อุดมคติในการด าเนินชวีติ ข้อบงัคบัทางสงัคม 
ซุปเปอรอ์โีกอ้าจไดม้าจาก การอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม ่ครอูาจารย ์

 แรงผลกัดนัของอิดจะท าให้เกิดความตึงเครยีด อีโก้จะต้องพยายามตอบสนองความ
ต้องการของอดิเพื่อลดความตงึเครยีด แต่ความต้องการของอดิบางอย่าง อโีก้ก็ไม่อาจท าตาม
เพราะไปขดักบัมโนธรรมในซุปเปอร์อโีก้ จงึท าให้เกิดความตึงเครยีด และความวติกกงัวลใจ
เกดิขึน้ ความวติกกงัวลนี้จงึเป็นแรงผลกัดนัพฤตกิรรมอกีแรงหนึ่ง เพื่อปกป้องตนเองใหร้อดนัน้ 
ความวติกกงัวล อโีกจ้งึตอ้งพฒันาพฤตกิรรมป้องกนัทีเ่รยีกว่า ‚กลไกป้องกนั‛ ซึง่เป็นไปโดยไม่
รูส้กึตวั ตวัอยา่งพฤตกิรรมป้องกนั ไดแ้ก่ 
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 1) การเก็บกด (repression) คอืการที่อีโก้จะพยายามเก็บความรู้สกึที่เป็นความ
ปรารถนาทีส่งัคมไมย่อมรบัต่างๆ เช่น ความอจิฉาพ่อแม ่พีน้่องของตนเอง ซึง่ถ้าแสดงออกมาก็
จะถูกสัง่ต าหนิ 

 2) การถอดแบบ (identification) เป็นการยอมรบัในสิง่ที่อดิเกดิความอจิฉาและน าเอา
พฤตกิรรมของสิง่นัน้มาเป็นแบบแผนในการแสดงพฤตกิรรมของตนเอง ซึง่ท าใหค้วามวติกกงัวล
หมดไปได ้

 3) การยดึแน่น (fixation) เป็นการยดึแน่นในพฤตกิรรมทีต่นต้องการ แต่ไม่ไดร้บัการ
ตอบสนองตัง้แต่ตอนวยัเดก็ จนเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ กจ็ะแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิง่
ตอบสนองความตอ้งการ 

 4) การแสดงพฤตกิรรมตรงขา้ม (reaction formation) คอื การแสดงทีต่รงขา้มกบัความ
ต้องการของอดิที่ไม่เป็นที่ยอมรบัของสงัคม เช่น ผู้หญงิอจิฉาแม่ แต่แสดงพฤตกิรรมเป็นห่ วง
หรอืเอาอกเอาใจตลอดเวลา 

 5) การต าหนิผู้อื่น (projection) เป็นการคดิว่าผู้อื่นมลีกัษณะไม่ด ีเพื่อกลบเกลื่อน
ลกัษณะทีม่ใีนตนเอง เพื่อตนเองจะไดเ้กดิความสบายใจ 

 6) การถดถอย (regression) เป็นการแสดงพฤตกิรรมทีถ่ดถอยไปสู่วยัเดก็ 

 7) พฤตกิรรมเบีย่งเบน (sublination) เป็นการแสดงพฤตกิรรมอย่างอื่นเพื่อทดแทน
พฤตกิรรมทีต่นตอ้งการ แต่ไมส่ามารถแสดงออกได ้เช่น ความต้องการทางเพศ ความก้าวรา้วก็
แสดงออกในรปูการเขยีนกลอน การรอ้งเพลง การท างานหนกั เป็นตน้ 

 8) การทดแทน (displacement) คอื การแสดงความปรารถนากบัอกีบุคคลหนึ่งหรอืสิง่
หนึ่งเพื่อเป็นการทดแทน เช่น ถูกนายจา้งดุด่า กไ็ประบายกบัลูกเมยีทีบ่า้น ขาดแม่กอ็าจจะหลง
รกัใครเหมอืนกบัรกัแมข่องตน 

มาสโลว ์(Maslow’s Hierachy of Needs) มนุษยเ์ราทุกคนต่างพยายามดิน้รนเพื่อ
ต่อสู้สู่จุดมุ่งหมายของตนเองแต่เนื่องจากการทีม่นุษยม์คีวามแตกต่างกนั ฉะนัน้การที่จะได้รบั
การตอบสนองถงึขัน้ไหนย่อมขึน้อยู่กบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล ซึง่มนุษยเ์องเมื่อท างานกย็่อม
ต้องการความปลอดภยัในการท างาน ในขณะเดยีวกนัความต้องการที่จะได้สิง่ที่ตอบแทนตาม
ตนเองต้องการมีความเสี่ยงภยัอันตราย อันอาจเกิดจากปัจจยัหลายอย่าง แต่มนุษย์ก็ย่ อม
ต้องการความอยู่รอดในแต่ละสถานการณ์ และความต้องการของมนุษยม์ลี าดบัขัน้ตามล าดบั
ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดบัความต้องการ
ปัจจยั พื้นฐานของมนุษย ์ได้แก่ ปัจจยั 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้า ยารกัษาโรค และที่อยู่
อาศยั 
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 ขัน้ท่ี 2 ความต้องการความมัน่คงและความปลอดภยั (Security and Safety 

Needs) เช่น ปราศจากการประสบอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย เศรษฐกจิตกต ่า การถูก 
ขม่ขนืบุคคลอื่น และการถูกโจรกรรมทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

ขัน้ท่ี 3 ความต้องการทางสงัคม (Social Needs) ไดแ้ก่ ความต้องการการยอมรบั
การเขา้เป็นสมาชกิ การใหค้วามรกั การใหอ้ภยั และความเป็นมติร เป็นตน้ 

ขัน้ท่ี  4 ความต้องการการยอมรบันับถือและเห็นว่าตนเองมีคุณค่าต่อสงัคม 
(Esteem or Ego Needs) มาสโลว ์ไดใ้หค้วามหมายไว ้2 ประการ คอื (1) ความต้องการการ
ยกยอ่งนบัถอื และ (2) ความตอ้งการทีเ่กีย่วกบัการมชีื่อเสยีง 

ขัน้ท่ี 5 ความต้องการความส าเรจ็ (Actualization Needs) เป็นความต้องการระดบั
สูงสุดของมนุษย์ เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะให้บุคคลอื่นยอมรบันับถือตนเองรวมกับ
ความตอ้งการและความส าเรจ็ของตนเอง ซึง่มาสโลวเ์รยีกว่า ความต้องการความเจรญิก้าวหน้า 
(Growth Needs)  

มาสโลวไ์ดก้ล่าวเน้นว่า ความต้องการต่าง ๆ เหล่านี้ต้องเกดิเป็นล าดบัขัน้ และจะไม่มี
การ ขา้มขัน้ ถา้ขัน้ที ่1 ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง ความต้องการในล าดบัขัน้ที ่2-5 กไ็ม่อาจเกดิขึน้
ได ้การตอบสนองทีไ่ดร้บัในแต่ละขัน้ไม่จ าเป็นต้องไดร้บัทัง้ 100% แต่ต้องไดร้บับา้งเพื่อจะได้
เป็นบนัไดน าไปสู่การพฒันาความตอ้งการในระดบัทีส่งูขึน้ในล าดบัขัน้ต่อไป  

ทฤษฎขีองมาสโลว ์สามารถน ามาใชป้ระโยชน์เพื่อการสรา้งประสทิธภิาพในการจงูใจได ้
โดยท าใหเ้ราได้แง่คดิที่ว่า ก่อนที่เราจะสามารถจงูใจบุคคลใหเ้กดิพฤตกิรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
นัน้ เราได้ค านึงถึงล าดบัขัน้ของความต้องการของบุคคลเสียก่อนหรือไม่ เช่น ถ้านายจ้าง
ตอ้งการทีจ่ะจงูใจใหลู้กจา้งสามารถปฏบิตังิานใหเ้กดิความปลอดภยัควบคู่ไปกบัผลผลติทีสู่งขึน้
โดยให้ลูกจา้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างาน โดยใหค้่าจา้ง หรอืค่าตอบแทนเมื่อ
ลูกจา้งปฏบิตังิานถูกต้องตามกฎระเบยีบในการท างาน ผลมาก็คอื อุบตัเิหตุลดลงก็ย่อมท าให้
นายจา้งมตีน้ทุนการผลติต ่า  และยงัช่วยใหลู้กจา้งมคีวามปลอดภยัในการท างานสงู ซึง่เป็นแรง 

จูงใจผลกัดนัให้ลูกจ้างต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัการท างานอย่างเคร่งครดัต่ อไป 
ดงันัน้การจูงใจจงึต้องค านึงถงึความพรอ้มของบุคคลด้วย ประสทิธภิาพของการจูงใจจงึขึน้อยู่
กบัขอ้ส าคญัทีว่่า เราไดท้ าการจงูใจไดถู้กช่วงจงัหวะ หรอืเหมาะสมกบัเงือ่นไขหรอืไม่ 
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ภาพที ่8.1 ปิรามดิแสดงล าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว์ 
 

ทฤษฎีการจงูใจของแมคเคิลแลนด ์(McClelland’s Motivation Theory)   
 (David C. McClelland) แมคเคลิแลนด ์ไดม้บีทบาทช่วยในการพฒันาการ จงูใจ โดย
แบ่งการจงูใจตามความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของบุคคลเป็น 3 แบบ ดงันี้ 
 แบบท่ี 1 ความต้องการอ านาจ (Need for Power) บุคคลมคีวามต้องการการมี
อ านาจเป็นอยา่งมาก เพราะจะไดอ้าศยัการใชอ้ านาจเพื่อสรา้งอทิธพิล และควบคุมในการท างาน 

 แบบท่ี 2 ความต้องการความผกูพนั (Need for Affiliation) บุคคลมคีวามต้องการ
ความผูกพนัเป็นอย่างมาก แต่ละบุคคลชอบทีจ่ะรกัษาสมัพนัธภาพทีด่ทีางสงัคม เพื่อท าใหเ้กดิ
ความรู้สึกยินดี มีความคุ้นเคยกัน เข้าใจกัน พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งในการปลอบใจ ให้ความ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นเมือ่เกดิความทุกข ์มกีารตดิต่อสมัพนัธก์นักบับุคคลอื่น อยา่งเช่น เพื่อนสนิท 

 แบบท่ี 3 ความต้องการความส าเรจ็ (Need for Achievement) บุคคลมคีวาม
ปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็มคีวามหวาดกลวัอย่างรุนแรงต่อการประสบความ
ล้มเหลว และมอีารมณ์หงุดหงดิเมื่อได้รบัความล้มเหลวหรอืผดิหวงั และชอบการท างานด้วย
ตนเองเสมอ 

  แมคเคลิแลนด์ได้พบว่า รูปแบบการจูงใจที่ท าให้เกิดความส าเรจ็ที่สุดคอื บุคคลที่
ท างานอยูใ่นบรษิทัขนาดเลก็ มปีระธานบรษิทัทีม่กีารจงูใจท าใหเ้กดิความส าเรจ็ไดสู้งมาก แต่ใน

ความต้องการพืน้ฐานทางกายภาพ 

ความต้องการความปลอดภยัในชีวิต 

ต้องการได้รบัการยอมรบัจาก 

ตนเองและผู้อ่ืน 

ความต้องการยกย่อง
ชมเชยจากตนเองและ

ผู้อ่ืน 

ต้องการเข้าใจตนเอง 

อย่างแท้จริงท าตามส่ิง
ท่ีตนเองใฝ่ฝัน 
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บรษิทัทีม่กีจิการขนาดใหญ่พบว่า หวัหน้าผู้บรหิารมกีารจูงใจท าให้เกดิผลส าเรจ็ ในระดบัปาน
กลางเท่านัน้ ดังนั ้น เมื่อนายจ้างเห็นว่าลูกจ้างต้องการความปลอดภัยในการท างานใน
ขณะเดยีวกนัผลผลติในการท างานมาจากความสามารถทกัษะในการท างานที่มปีระสทิธภิาพ
ของลูกจ้างส่วนหนึ่ง และการท าให้ต้นทุนการผลติลดลงสิง่ส าคญัอีกอย่างหนึ่งคอืการจูงใจให้
ลูกจา้งเหน็ความส าคญัของการท างานที่ปลอดภยัเมื่อต้องการใหลู้กจา้งมคีวามต้องการผูกพนั
กบังาน และองค์การก็จูงใจให้ท างานด้วยความระมดัระวงัปฏบิตัิต ามกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภยัให้สูงเมื่อมคีวามปลอดภยัก็ย่อมท าให้พนักงานหรอืลูกจ้างปฏิบตัิงานให้ได้ผลผลิต
ควบคู่ไปกบัความปลอดภยั 

ส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมมนุษย ์ 

มนุษย์เราย่อมถูกก าหนดขึ้นจากเหตุการณ์ตัง้แต่ภูมหิลงั สงัคม การเรยีนรู้ เป็นสิง่ที่
ก าหนดพฤติกรรมมนุษย์หรือสิ่งที่ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ มหีลายประการ อุดม  
ทุมโฆสติ (2544, หน้า 203-225) ไดอ้ธบิายว่าสิง่ทีก่ าหนดพฤตกิรรมของมนุษยม์ ี2 ประเภท 
คอื   

1. ลกัษณะนิสยัส่วนตวัของมนุษยแ์ต่ละคน ประกอบดว้ย  

1.1 ความเช่ือ หมายถึง การที่บุคคลคิดว่าการกระท าบางอย่างหรือ
ปรากฏการณ์ บางอย่าง หรอืสิ่งของบางอย่าง หรอืคุณสมบตัิของสิ่งของ หรอืของบุคคล
บางอย่างมอียู่จรงิ หรอืเกดิขึน้ จรงิๆ กล่าวโดยสรุปคอื การที่บุคคลหนึ่งคดิถงึอาจจะดใีนแง่
ขอ้เทจ็จรงิได ้แต่ถา้เขาคดิว่าความจรงิเป็น เช่นนัน้แลว้ นัน่คอืความเชื่อของเขา 

1.2 ค่านิยม หมายถงึ แนวความคดิทัง้ทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจน และไม่เด่นชดัซึง่
เป็นลกัษณะพเิศษของบุคคลหนึ่ง หรอืกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกบัว่าอะไรเป็นสิง่ด ีซึ่งเป็นความคดิที่มี
อทิธพิลใหบุ้คคล เลอืกกระท าการอนัใดอนัหน่ึงทีม่อียูห่ลายวธิ ีหรอืเลอืกเป้าหมายอนัใดอนัหนึ่ง
จากหลายๆ อนัทีม่อียู ่ 

1.3 ทศันคติหรือเจตนคติ ทศันคติเป็นแนวโน้มหรอืขัน้เตรยีมพร้อมของ
พฤตกิรรม นกัจติวทิยาบางท่านเรยีกว่า ทศันคตเิป็นการตอบสนองสิง่เรา้ทางจติใจ ซึง่คลา้ยกบั
การตอบสนองทางร่างกาย ต่างกนัแต่ว่ายงัไม่ได้ออกก าลงักายเท่านัน้ (กนัยา  สุวรรณแสง, 
2544, หน้า 92) ทศันคตแิมจ้ะเป็นผู ้ก าหนดทศิทางของพฤตกิรรม แต่ทศันคตมิไิดก้ าหนดเวลา
ที่ควรแสดงพฤติกรรม ทัง้ยงัมไิด้ก าหนดว่าควร แสดงพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด สิ่งที่
ก าหนดเวลาและปรมิาณของพฤตกิรรมนัน้ เรยีกว่าแรงจูงใจ ดงันัน้  ทศันคตจิงึเป็นผูว้างแนว
หรอืทศิทางใหแ้รงจงูใจ และแรงจงูใจเป็นผูก้ าหนดพฤตกิรรมอกีทอดหนึ่ง  

1.4 บุคลิกภาพ เป็นสิง่ทีบ่อกว่าบุคคลจะปฏบิตัอิย่างไรในสถานการณ์หนึ่งๆ 
การอธิบายว่าบุคลกิภาพได้มาอย่างไรนัน้ จะต้องอาศยัทฤษฎีทางจติวิทยา หรอืทฤษฏีการ
เรยีนรู ้มาอธบิาย หลกัของทฤษฎนีี้บ่งว่าคนหรอืสตัวก์ต็ามถ้าพฤตกิรรมใดน ามาซึง่รางวลั สตัว์
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หรอืคนสถานการณ์หนึ่งๆ การอธบิายว่าบุคลกิภาพได้มาได้อย่างไรนัน้ จะมแีนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมแบบนัน้เมื่อมโีอกาส แต่ถ้าพฤติกรรมใดน ามาซึ่งการลงโทษ สตัว์หรอืคนนัน้จะมี
แนวโน้มทีจ่ะไมท่ าเช่นนัน้อกี  

2. กระบวนการอ่ืนๆ ทางสงัคมซ่ึงไม่เก่ียวกบัลกัษณะนิสยัส่วนตวัของมนุษย ์
สามารถแบ่งเป็น ประเดน็ได ้ดงันี้  

2.1 ส่ิงกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus Object) และความเข้มข้นของส่ิง
กระตุ้น พฤติกรรม (Strength of Stimulus Object) พฤตกิรรมจะเกดิขึน้ไม่ไดถ้้าไม่มสีิง่
กระตุ้นพฤตกิรรม สิง่กระตุ้นพฤตกิรรมนัน้เป็นอะไรก็ได้ เช่น อาหาร เสยีงปืน ค าสบประมาท 
ฯลฯ  

2.2 สถานการณ์ (Situation) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทัง้ทีเ่ป็นบุคคล และไม่ใช่ 
บุคคล ซึง่อยูใ่นสภาวะทีบุ่คคลก าลงัจะมพีฤตกิรรม 

จากแนวคดิเรื่องพฤตกิรรมขา้งต้น ท าใหท้ราบว่าพฤตกิรรม จะมพีืน้ฐานมาจากความรู้ 
และทศันคตทิีค่อยผลกัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรม ซึง่ในแต่ละบุคคลจะมพีฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไป 

สบืเนื่องมาจากการได้รบัความรูจ้ากแหล่งต่างๆไม่เท่ากนั รวมถึงการตีความหมายของสารที่
ไดร้บัมาไปคน ละทศิคนละทางอกีดว้ย ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่าการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ มปีระโยชน์ใน
การท าใหบุ้คคลมคีวามรู ้น าความรูท้ีไ่ดม้าสรา้งทศันคต ิสุดทา้ยจะส่งผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมของบุคคล สามารถน า แนวคดิที่ได้มาเป็นอ้างองิในการสรุปผลการศกึษาในด้าน
แนวโน้มการเกดิพฤตกิรรมของบุคคลว่าตอ้งอาศยั ปัจจยัในดา้นใดบา้ง ทีม่สี่วนใหแ้ต่ละบุคคลมี
แนวโน้มการเกดิพฤตกิรรมจากการเปิดรบัข่าวสารจากสื่อต่าง จงึมพีฤตกิรรมการแสดงออกที่
แตกต่างกนั 

โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของ คนตามหลกัทฤษฎขีอง Maslow ทีเ่รยีกว่าล าดบั
ขัน้ ความต้องการ (Hierarchy of Needs) คอื ความต้องการ ของคนจะเป็นไปตามล าดบัจาก
น้อยไปมากมทีัง้หมด 5 ระดบัดงันี้  

1.1 ความต้องการทางด้านสรรีะวทิยา (Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการ ขัน้พื้นฐานของมนุษย์ (Survival Needร) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา 
เครือ่งนุ่งห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรคและ ความตอ้งการทางเพศ  

1.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัของชวีติ (Safety and Security Needs) 

ไดแ้ก่ความต้องการ ทีอ่ยู่อาศยัอย่างมคีวามปลอดภยัจากการถูกท ารา้ยร่างกาย หรอืถูก ขโมย
ทรพัยส์นิ หรอืความมัน่คงในการท างานและการมชีวีติอยูอ่ยา่งมัน่คงในสงัคม  

1.3 ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social Needs) ไตแ้ก่ ความต้องการความรกั 
ความตอ้งการทีจ่ะ ใหส้งัคมยอมรบัว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  
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1.4 ความต้องการทีจ่ะมเีกยีรตยิศชื่อเสยีง (Self-Esteem Needs) ไต้แก่ ความ
ภาคภูมใิจ ความต้องการดเีด่นในเรื่องหนึ่งทีจ่ะใหไ้ต้รบัการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการ 
ต้านนี้เป็นความต้องการ ระดบัสูงที่เกี่ยวกบัความมัน่ใจในตวัเองในเรื่องความสามารถและ
ความส าคญัของบุคคล  

1.5 ความต้องการความส าเรจ็แห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็นความ 
ต้องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิง่ทุกอย่างตามความนึกคิด ของ
ตนเองเพื่อจะพฒันาตนเองใหด้ี ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดค้วามต้องการนี้จงึเป็นความต้องการ พเิศษ
ของบุคคลทีจ่ะพยายามผลกัดนัชวีติของตนเอง ใหเ้ป็นแนวทางทีด่ทีีสุ่ด 

ระดบัพฤติกรรมและการวดัพฤติกรรม 

 ระดบัพฤติกรรม 

 มนุษยเ์ป็นสตัว์สงัคมที่มกีารอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มก้อนเพื่อความต้องการกระท ากจิกรรม
ร่วมกนัโดยมวีตัถุประสงค์ต่าง ๆ ให้กจิกรรมนัน้บรรลุตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ท าให้มนุษย์ต้องมี
บทบาทตามที่ได้ก าหนดไว้ของกลุ่มสมาชกิ และบทบาทนัน้ต้องมกีารแสดงออกตามบทบาท
หน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ดงันัน้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
จ าเป็นศึกษาและให้ความส าคญัเกี่ยวพฤติกรรมของมนุษย์ในระดบัต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น       
3 ระดบั คอื ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัสงัคม ดงัจะอธบิายดงันี้  
 1. ระดบับคุคล (individual behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบุคคลตาม
ตวัตนของตนเองเป็นพฤตกิรรมเฉพาะของตนเอง เช่น การเรยีนรู ้การรบัรู ้ทกัษะของตนเอง 
แสดงออกเป็นคุณลกัษณะของบุคลกิภาพต่าง ๆ เช่น การพูดคุย การยิม้ การหวัเราะ การเศรา้
โศก เสยีใจ การประสานงานรว่มมอืระหว่างกนั เป็นตน้ 

 2. พฤติกรรมระดบักลุ่ม (group behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมทีบุ่คคลตัง้แต่ 2 คน
ขึน้ไปมารวมตวักนัเพื่อท ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามเหตุผลความต้องการของบุคคลนัน้ ๆ 
หรอืความตอ้งการของกลุ่มธรรมชาตบิุคคลตอ้งการรวมตวักนัโดยหลกัธรรมชาต ิเพื่ออยู่ร่วมกนั
อย่างสนัตสิุข ให้ตนเองเกดิความปลอดภยั และต้องการรวมตวักนัเพื่อสทิธบิางอย่างตามความ
ต้องการ เช่น กลุ่มสหภาพแรงงานไทเรยอน กลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อย และกลุ่มพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ เป็นตน้ 

 3. พฤติกรรมระดบัสงัคม หมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคลในการรวมตวักนัเป็นกลุ่มทีม่ ี
ขนาดใหญ่มาก จ าเป็นตอ้งมกีารจดัระเบยีบ ระบบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่างๆ ขึน้ในสงัคม และมี
วฒันธรรม ประเพณอีนัดงีามจงึสามารถอยู่รว่มกนัไดโ้ดยสนัตแิละสงบสุข 

 ปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมมนุษยใ์นระดบัสงัคม ไดแ้ก่   

  1) ปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชพี เป็นสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมและเป็นทีส่งัคม 
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ยอมรบัในการด ารงชพีอยู่ร่วมกนั ไดแ้ก่ ลกัษณะทางภูมศิาสตร ์อากาศ ความสูง ต ่าของพื้นที่
ทางภูมศิาสตร์ มผีลต่อการรวมตวัและการมกีิจกรรมหรอืพฤตกิรรมที่แตกต่างกนับุคคลที่อยู่
อาศยัในพืน้ทีร่าบกจ็ะมพีฤตกิรรมรกัความสะดวกสบาย ในขณะเดยีวกนัทีพ่ฤตกิรรมของบุคคล
ที่อยู่ในที่สูง เช่น ภูเขา ที่ราบสูงก็จะมลีกัษณะพฤติกรรมที่เข้มแขง็ อดทน แขง็แรง สามารถ
ท างานหนกั ๆ ไดด้ ีเป็นตน้ 

  2) กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่กระท า 
เนื่องจากการเลีย้งดูจากครอบครวั สงัคม หรอืการมลีกัษณะสงัคมทีค่ลา้ยคลงึกนั ท าใหเ้กดิการ
รวมตวักนัเป็นพฤตกิรรมระดบัสงัคม 

 ดงันัน้ พฤตกิรรมระดบับุคคล พฤตกิรรมระดบักลุ่ม และพฤตกิรรมระดบัสงัคมต่างก็มี
ความสมัพนัธ์สอดคล้องกันเพราะบุคคลเป็นหน่วยของสงัคมและกลุ่มสงัคมก็เป็นหน่วยของ
สงัคมและปัจจยัสาเหตุที่เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมในแต่ละระดบัอาจจะแตกต่างกนับา้ง จะเหน็
ได้ว่า การท างานในสถานประกอบการบุคคลจะมพีฤตกิรรมแสดงออกมาด้านความปลอดภยัที่
แตกต่างกนั ดว้ยเป็นเพราะปัจจยัสาเหตุทีบุ่คคลมภีมูหิลงั ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั 
หากแต่ต้องได้รบัการรบัรูท้ี่เหมอืนกนัจะท าให้บุคคลสามารถเรยีนรูท้ี่จะป้องกนัอนัตรายที่เกิด
จากการท างานไดเ้พื่อใหต้นเองมคีวามปลอดภยัในการท างาน 

การวดัพฤติกรรม  
1. การวดัพฤตกิรรมโดยตรง สามารถด าเนินการจดักระท าไดด้งันี้ 

1.1 การสงัเกตแบบมสี่วนรว่มหรอืโดยใหผู้ถู้กสงัเกตรูต้วั คอื มกีารแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้าว่าจะมกีารเข้าร่วมในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกดิความร่วมมอื จะมกีารนัด
เวลาในการเขา้รว่มสงัเกต วธิกีารนี้จะมขีอ้ด ีคอื ผูเ้ขา้ร่วมสงัเกตจะรูต้วัมาก่อนจะเตรยีมตวัและ
ใหค้วามร่วมมอืไดด้หีากไดม้กีารท าความเขา้ใจกบักลุ่มทีเ่ขา้ร่วมสงัเกต แต่กม็กัจะมขีอ้เสยี คอื 
เมือ่ผูเ้ขา้รว่มสงัเกตทราบอาจจะแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ออกมาดว้ยวธิกีารตรงกนัขา้ม 

1.2 การสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วมหรอืโดยธรรมชาต ิเป็นการสงัเกตโดยไม่ให้ผู้
สงัเกตรู้ตวัมาก่อน หรอืไม่มกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้สงัเกตจะไม่ขดัขวางการท างานหรอื
กจิกรรมผูถู้กสงัเกตเลย วธิกีารนี้หากท าในการเฝ้าสงัเกตดูกจิกรรมการปฏบิตังิานของพนักงาน
ว่าปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในการท างานจะท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรม
ทีป่ลอดภยัหรอืเสีย่งอนัตรายได้ หากขณะที่หวัหน้างานไม่ไดค้วบคุมตลอดเวลา มขีอ้ด ีคอื ได้
ทราบถงึพฤตกิรรมหรอืการกระท าที่แทจ้รงิโดยไม่แต่งเตมิ หรอืเป็นธรรมชาตมิากที่สุด แต่ก็มี
ขอ้เสยี คอื อาจตอ้งใชเ้วลาในการสงัเกตนานมาก 

2. การวดัพฤติกรรมโดยทางอ้อม สามารถท าได้โดย การสมัภาษณ์ การท าบนัทกึ    
และการทดลอง เป็นตน้  
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ทฤษฎีเก่ียวข้องในการพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 มนุษยเ์ป็นสตัว์สงัคมเมื่อเกดิมาย่อมต้องการความอยู่รอดทัง้ทางร่างกาย และจติใจซึ่ง
ร่างกายนัน้มนุษย์มคีวามต้องการตามธรรมชาติหรอืกายภาพต้องการที่อยู่อาศัยมาปกป้อง
คุม้ครองตวัเองใหม้คีวามสุขสบาย ไดแ้ก่ ความหวิ ความรอ้น หนาว เจบ็ปวด เป็นความต้องการ
ขัน้พื้นฐานต้องมกีารตอบสนองเมื่อมภีาวะดงักล่าวเกดิขึน้ เมื่อไดร้บัความต้องการแล้วกย็่อมมี
ความตอ้งการเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ เพื่อใหต้นเองมคีวามปลอดภยั มนุษยม์กีารเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่รอดดว้ย
ประสบการณ์ตนเองที่เกดิขึน้ทุกวนัจนเกดิความช านาญ หรอืทกัษะ มนุษยจ์งึต้องเรยีนรูทุ้กสิง่
ทุกอยา่งในโลกอยูต่ลอดเวลาเพื่อสนองตอบความตอ้งการของตนเองและผูอ้ื่น  
 มนีกัวชิาการต่าง ๆ ไดเ้สนอแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการเรยีนรูไ้วด้งันี้   

(Klein,1991,p. 2) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรู ้(Learning) ไวว้่า กระบวนการของ
ประสบการณ์ที่ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมนี้ไมไ่ดม้าจากภาวะชัว่คราว วุฒภิาวะ หรอืสญัชาตญาณ 

(Mednick, 1959, p. 9) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรู ้(Learning) ไวด้งันี้ 
1) การเรยีนรูท้ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

2) การเรยีนรูเ้ป็นผลจากการฝึกฝน 

3) การเรยีนรูเ้ป็นการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่ค่อนขา้งถาวรจนเป็นนิสยั มใิช่การ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซื่อตรง 

4) การเรยีนรูไ้มอ่าจสงัเกตไดโ้ดยตรง แต่ทราบจากการกระท าทีเ่ป็นผลจากการเรยีนรู ้
บรมู (Bloom, B p.3) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรู ้(Learning) ไวว้่า การเรยีนรูข้อง

มนุษย์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิง่ใหม่ ๆ ด้วยกนั 3 ด้าน คือ ด้านพุทธพิสิยั ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ เป็นการเกดิขึน้ทางสมอง ด้านจติพสิยั เป็นด้าน
อารมณ์หรอืความรูส้กึ ความเชื่อ เจตคต ิและดา้นทกัษะเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อให้
เกดิทกัษะ  และความช านาญ 

 คลินน์ (Klein,1991,p.2) ได้ให้ความหมายของ การเรยีนรู้ (Learning) ไว้ว่า 
กระบวนการของประสบการณ์ที่ท าให้เกดิการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร  
ซึง่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมนี้ไมไ่ดม้าจากภาวะชัว่คราว วุฒภิาวะ หรอืสญัชาตญาณ  

 คมิเบิล้ และ แกรมเมซี ่(Kimble and Garmezy, 1961, p.11) ไดใ้หค้วามหมายของ  
การเรยีนรู ้(Learning) ไวว้่า เป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีค่่อนขา้ง ถาวร โดยเป็นผลจาก
การฝึกฝนเมื่อได้รบัการเสรมิแรง มใิช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่ เรยีกว่า 
ปฏกิริยิาสะทอ้น  
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  จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การเรยีนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากเดมิไปสู่พฤตกิรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร และพฤตกิรรมใหม่นี้เป็นผลมาจาก
ประสบการณ์หรอืการฝึกฝน โดยจะต้องได้รบัความรู ้ความเขา้ใจ ซึ่งสามารถท าให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงเจตคต ิและน าไปสู่การพฒันาทกัษะ ความช านาญ มใิช่เป็นผลจากการตอบสนอง
ตามธรรมชาตหิรอืสญัชาตญาณ หรอืวุฒภิาวะ หรอือุบตัเิหตุ หรอืความบงัเอญิ  พฤตกิรรมที่
เปลีย่นไปจะตอ้งเปลีย่นไปอยา่งค่อนขา้งถาวร  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ 
ทฤษฏีการเรียนรู้ของสกินเนอร ์(Skinner) หรือทฤษฎีการวางเง่ือนไขด้วยการ

กระท า (Operant Conditioning Theory)  
สกนิเนอร ์มคีวามคดิว่าทฤษฎกีารวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของ Pavlov นัน้ จ ากดัอยู่

กบัพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้เป็นจ านวนน้อยของมนุษย ์พฤตกิรรมส่วนใหญ่แล้วมนุษยจ์ะ
เป็นผูล้งมอืปฏบิตัเิอง เป็นการเรยีนรูแ้บบลงมอืกระท า 

สกนิเนอร ์ไดแ้บ่ง พฤตกิรรมของสิง่มชีวีติไว ้2 แบบ คอื 

1. Respondent Behavior  หมายถงึ พฤตกิรรมหรอืการตอบสนองทีเ่กดิขึน้โดย
อตัโนมตั ิหรอืเป็นปฏกิริยิาสะท้อน (Reflex) ซึง่สิง่มชีวีติไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้เช่น การ
กระพรบิตา น ้าลายไหล 

2. Operant Behavior  หมายถงึ พฤตกิรรมที่เกดิจากสิง่มชีวีติเป็นผู้ก าหนด 
หรอืเลอืกทีจ่ะแสดงออกมา ส่วนใหญ่จะเป็นพฤตกิรรมทีบุ่คคลแสดงออกในชวีติประจ าวนั เช่น 
กนิ นอน พดู เดนิ ท างาน ขบัรถ 

การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์ เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองเช่นเดยีวกนั แต่สกินเนอรใ์ห้ความส าคญัต่อการตอบสนองมากกว่าสิง่เร้า จงึมคีน
เรยีกว่าเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ  Type R นอกจากนี้สกินเนอรใ์ห้ความส าคญัต่อการ
เสรมิแรง (Reinforcement) ว่ามผีลท าให้เกิดการเรยีนรู้ที่คงทนถาวร ยิง่ขึ้นด้วย สกินเนอร์ได้
สรุปไว้ว่า อัตราการเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนองขึ้นอยู่กับผลของการกระท า คือ          
การเสรมิแรง หรอืการลงโทษ ทัง้ทางบวกและทางลบ 

สกินเนอร์ได้อธิบาย ค าว่า "พฤติกรรม" ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ  3 ตัว คือ ว่า
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ตวั คอื 

           1. Antecedents คือ เงื่อนไขน าหรือสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม (สิ่งที่
ก่อใหเ้กดิขึน้ก่อน) ทุกพฤตกิรรมตอ้งมเีงือ่นไขน า เช่น วนัน้ีตอ้งเขา้เรยีนบ่ายโมง พฤตกิรรมเรา
ถูกก าหนดดว้ยเวลา 

                 2. Behavior คอื พฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
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                 3. Consequences หรอืผลกรรม เกดิขึน้หลงัการท าพฤตกิรรม เป็นตวับอกว่า
เราจะท าพฤตกิรรมนัน้อกีหรอืไม ่ดงันัน้ ไมม่ใีครทีท่ าอะไรแลว้ไม่หวงัผลตอบแทน ซึง่เรยีกย่อๆ 
ว่า A-B-C ซึ่งทัง้ 3 จะด าเนินต่อเนื่องไป ผลที่ได้รบัจะกลบักลายเป็นสิง่ที่ก่อให้เกดิขึน้ก่อนอนั
น าไปสู่การเกดิพฤตกิรรมและน าไปสู่ผลทีไ่ดร้บัตามล าดบั 

 แนวคิดการเรียนรู้ตามการวางเงื่อนไขด้วยการกระท านี้  สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน จงึน าใชเ้ป็นหลกัในการวเิคราะหก์ารเกดิอุบตัเิหตุในการ
ท างาน ไดค้อื ABC Analysis ดงัจะแสดงในภาพที ่8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.2  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมความปลอดภยัตามแนวคดิของสกนิเนอร ์(ABC Analysis)  

 จากภาพที ่68 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมความปลอดภยัตามแนวคดิของสกนิเนอร ์(ABC 

Analysis) หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยหรือเป็นประจ าเนื่องจากพฤติกรรมในการท าง านของ
พนักงานไม่เปลี่ยนแปลง หรอืท าให้เกิดอุบตัิเหตุเกิดขึ้นจนท าให้น ามาซึ่งความเสียหายต่อ
ร่างกายและทรพัยส์นิ เมื่อน าหลกัการทฤษฎกีารเรยีนรูม้าอธบิายถงึการกระท าของพนักงานจะ
ท าใหเ้หน็ว่า เมื่อมกีารวเิคราะหถ์งึต้นตอของผลลพัธห์รอืผลทีต่ามมาทีจ่ะไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุขึน้ 
ก็ต้องมีการจัดการที่สิ่งกระตุ้นก่อนว่าจะต้องน าสิ่งเร้าหรือกระตุ้นอะไรมาให้พนักงาน
ผู้ปฏบิตังิานได้เกดิความต้องการ แล้วจะเกดิการเรยีนรูท้ าให้แสดงพฤตกิรรมออกมาด้วยการ
กระท าทีเ่ป็นสิง่กระตุ้น จงึท าใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน ผลทีต่ามมากไ็ม่เกดิอุบตัเิหตุ
นัน่เอง การน าการเอาหลกัการทฤษฎีการเรยีนรูข้องสกินเนอรม์าเพื่อการวเิคราะห์พฤตกิรรม
การท างานใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติของพนักงานต้องศกึษาถงึหลกัการเรยีนรูข้องมนุษยม์า

ส่ิงกระตุ้น พฤติกรรม ผลท่ีตามมา 

- ให้ความเอาใจ             
- กฎระเบียบ 

- คณุธรรม 

-รางวลั 

- การลงโทษ 

ท างานอย่าง
ปลอดภยั 

ไม่เกิดอบุติัเหตุ 

A B C 
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เป็นหลกัในการบรหิารจดัการให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งหลกัการและแนวคดิที่
ส าคญัของสกนิเนอรม์ดีงันี้  

หลกัการและแนวคิดท่ีส าคญัของ สกินเนอร ์

1. การวดัพฤติกรรมตอบสนอง จากแนวคดินี้จะมกีารศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่
สามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน และพฤตกิรรมทีส่งัเกตไดน้ัน้สามารถวดัไดโ้ดยพจิารณาจาก
ความถี่ของการตอบสนองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือพิจารณาจากอัต ราการตอบสนอง 
(Response rate) นัน่เอง 

2. อตัราการตอบสนองและการเสริมแรง โดยปกตกิารพจิารณาว่าใครเกดิการเรยีนรู้
หรอืไม่เพยีงใดนัน้จะสรุปเอาจากการเปลี่ยนแปลงการตอบสนอง (หรอืพูดกลบักนัได้ว่าการที่
อตัราการตอบสนองไดเ้ปลีย่นไปนัน้ แสดงว่าเกดิการเรยีนรูข้ ึน้แลว้) และการเปลีย่นแปลงอตัรา
การตอบสนองจะเกดิขึน้ได้เมื่อมกีารเสรมิแรง (Reinforcement) นัน้เอง สิง่เรา้นี้สามารถท าให้
อตัราการตอบสนองเปลีย่นแปลง เราเรยีกว่าตวัเสรมิแรง (Reinforcer) สิง่เรา้ใดทีไ่ม่มผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงอตัราการตอบสนองเราเรยีกว่าไมใ่ช่ตวัเสรมิแรง (Non-reinforcer) 

3. ประเภทของตวัเสริมแรง ตวัเสรมิแรงนัน้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลกัษณะคอื อาจ
แบ่งเป็นตัวเสรมิแรงบวกกับตัวเสรมิแรงลบ หรอือาจแบ่งได้เป็นตัวเสรมิแรงปฐมภูมกิับตัว
เสรมิแรงทุตยิภมู ิ

3.1 ตวัเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) หมายถงึ สิง่เรา้ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ซึ่งเมื่อได้รบัหรอืน าเขา้มาในสถานการณ์นัน้แล้วจะมผีลให้เกดิความพงึพอใจ และท าให้
อัตราการตอบสนองเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเข้มข้นขึ้น  เช่น อาหาร ค าชมเชย ฯลฯ 

                 3.2 ตวัเสริมแรงลบ (Negative Reinforcer) หมายถงึ สิง่เรา้ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ซึ่งเมื่อตดัออกไปจากสถานการณ์นัน้แล้ว จะมผีลให้อตัราการตอบสนองเปลี่ยนไปในลกัษณะ
เขม้ขน้ขึน้ เช่น เสยีงดงั แสงสว่างจา้ ค าต าหนิ รอ้นหรอืเยน็เกนิไป ฯลฯ 

การลงโทษ (Punishment)   

          การลงโทษ  (Punishment) หมายถึง การท าให้อัตราการตอบสนองหรอืความถี่ของ
พฤตกิรรมลดลง การลงโทษม ี2 ทางไดแ้ก่ 

   1. การลงโทษทางบวก (Positive Punishment) 
                 2. การลงโทษทางลบ (Negative Punishment) 

การลงโทษจงึจงึเป็นเสรมิแรงทางลบ และการลงโทษมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั 

และมกัจะใช้แทนกนัอยู่เสมอแต่การอธบิายของสกนิเนอรก์ารเสรมิแรงทางลบและการลงโทษ
ต่างกนั โดยเน้นว่าการลงโทษเป็นระงบัหรอืหยดุยัง้พฤตกิรรม ดงัแสดงในตารางที ่8.1 
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ตารางท่ี 8.1 การกระตุน้ดว้ยการเสรมิแรงและการลงโทษ 

การแสดงออก เง่ือนไข ผลลพัธ(์ผลท่ีตามมา) 

พฤตกิรรม การเสรมิแรง เพิม่พฤตกิรรมก่อใหเ้กดิการกระท าพฤตกิรรมนัน้บ่อยขึน้ 

พฤตกิรรม การลงโทษ ลดพฤตกิรรมก่อใหเ้กดิการกระท าพฤตกิรรมนัน้น้อยลง 

ทีม่า: ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2552, หน้า 67. 

 จากตาราง ขา้งต้น การลงโทษอาจใช้ไม่ได้ผลมากนักกบัพฤตกิรรมของพนักงานทุก
ระดบัหรอืทุกประเภทเนื่องจาก การลงโทษเป็นท าใหพ้นักงานเกดิความหวาดกลวั แต่ไม่ได้ท า
ให้เกิดความตระหนักในการกระท าที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการน ามาใช้ในการลงโทษส าหรบั
พนักงานทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน เพื่อช่วยลดการเกดิอุบตัเิหตุในการท างานหรอืท าใหอุ้บตัเิหตุเป็นศูนยน์ัน้ มกัจะเกดิผล
ในทางลบหรอืนบัว่าเป็นขอ้เสยี ไดแ้ก่ 

  1) การลงโทษไมไ่ดท้ าใหพ้ฤตกิรรมเปลีย่นเพยีงแค่เกบ็กดเอาไว ้แต่พฤตกิรรม
ยังคงอยู่ เช่น พนักงานผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงานในโรงงานที่มีความเสี่ยงอันตรายกับการท างานเครื่องจกัร แต่พนักงานสวมใส่
เนื่องจากกลวัถูกลงโทษ ในขณะเดยีวกนัหากหวัหน้างานไมเ่ขม้งวด พนกังานกไ็ม่ปฏบิตัติามผล
คอื เกดิอุบตัเิหตุท าใหไ้ดร้บับาดเจบ็รนุแรง  
  2) การลงโทษบ่อยครัง้หรอืเพิม่โทษขึน้เรื่อย ๆ อาจท าใหเ้กดิความไม่พอใจยิง่
ท าให้ก้าวร้าวหรอืต่อต้านมากขึน้กว่าเดมิ ท าให้เกิดอารมณ์ที่แสดงออกมาไม่เหมาะสม และ
น าไปสู่การหลกีเลีย่งและหลกีหนี 
  3) การลงโทษไม่ได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมท าให้แสดงออกถึงปัญหา
ทางสภาพจติใจและกายได ้ 

3.3 ตวัเสริมแรงปฐมภมิู (Primary Reinforcer) เป็นสิง่เรา้ทีจ่ะสนองตอบต่อ
ความทางอนิทรยีโ์ดยตรง ซึง่เปรยีบไดก้บั UCS. ในทฤษฎขีองพาฟลอฟ (Pavlov) เช่น เมื่อเกดิ
ความต้องการอาหาร อาหารกจ็ะเป็นตวัเสรมิแรงปฐมภูมทิีจ่ะลดความหวิลง เป็นต้น ตามล าดบั
ของการลดแรงขบัของตวัเสรมิแรงปฐมภูม ิดงันี้ 

1. ความไมส่มดุลในอนิทรยีก่์อใหเ้กดิความตอ้งการ  
  2. ความตอ้งการจะท าใหเ้กดิพลงัหรอืแรงขบั (drive) ทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรม 

  3. มพีฤตกิรรมเพื่อจะมุง่สู่เป้าหมายเพื่อใหค้วามตอ้งการไดร้บัการตอบสนอง 

  4. ถงึเป้าหมาย หรอืไดร้บัสิง่ทีต่อ้งการ สิง่ทีไ่ดร้บัทีเ่ป็นตวัเสรมิแรงปฐมภูม ิตวั
เสรมิแรงทีจ่ะเป็นรางวลัทีจ่ะมผีลใหอ้ยากท าซ ้า และมพีฤตกิรรมทีเ่ขม้ขน้ในกจิกรรมซ ้า ๆ นัน้ 
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 ดงันัน้ ในการกระตุ้นพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของตวัเสรมิแรงปฐมภูมิ
ต้องทราบว่าพนักงานปฏิบัติงานในลกัษณะงานที่มคีวามเสี่ยงในการท างานหัวหน้างานจะ
สนบัสนุนใหพ้นักงานเกดิความร่วมมอืในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการท างานโดย
จดัหาอุปกรณ์สวมใส่ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกคน ให้ตระหนักถึงความ
ปลอดภยัในการท างาน และการชีใ้หเ้หน็ถงึอนัตรายทีเ่กดิขึน้หากไม่ปฏบิตัติาม 

  3.4 ตวัเสริมแรงทุติยภมิู (Second Reinforcer) ตวัเสรมิแรงประเภทนี้เป็นสิง่
เรา้ทีเ่ป็นกลาง (Natural Stimulus) สิง่เรา้ทีเ่ป็นกลางนี้เมื่อน าเขา้คู่กบัตวัเสรมิแรงปฐมภูมบิ่อย 
ๆ เข้า สิง่เร้าซึ่งแต่เดิมเป็นกลางก็กลายเป็นตัวเสรมิแรง และจะมคีุณสมบตัิเช่นเดียวกับตัว
เสรมิแรงปฐมภมู ิซึง่จะเรยีกตวัเสรมิแรงน้ีว่า ตวัเสรมิแรงทุตยิภมู ิ 

ในกรณีที่เป็นตวัเสรมิแรงทุตยิภูมหิากมกีารปฏบิตัิตามกฎระเบยีบประจ าสม ่าเสมอก็
ตอ้งกระตุน้ดว้ยการใหม้กีารแขง่ขนั ประกวด แสดงความคดิเหน็ต่าง ๆ ผ่านการมสี่วนร่วม หรอื
การตอบแทนรางวัล และมีการให้รางวัลหากพนักงานคนใดปฏิบัติตามกฎระเบียบประจ า
สม ่าเสมอเพื่อสรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏบิตัแิละใหเ้หน็ถงึความส าคญัในการปฏบิตัติามใหส้รา้ง
พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน 

ลกัษณะของเครื่องมือหรือตวัเสริมแรง 

1. Material Reinforcers คอื ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นวตัถุ หรอืสิง่ของจบัต้องได้ เช่น เงนิ
รางวลั เป็นตน้ 

2. Social Reinforcers เป็นสิง่ทีทุ่กคนต้องการ เนื่องจากมนุษยเ์ป็นสตัวส์ังคมต้องการ
เพื่อน สงัคม ความปลอดภยั จงึแสดงออกดว้ยการเอาใจใส่ ห่วงใย เหน็อกเหน็ใจ การชม เป็น 

3. Activity Reinforcers เป็นการใช้กจิกรรมทีก่ระตุ้นใหพ้นักงานที่พนักงานชอบหรอื
สนใจท ามาเสรมิแรงกจิกรรมทีต่้องการท าน้อยทีสุ่ด เช่น หากชอบท างานเป็นทมีกใ็หม้อบหมาย
งานที่ต้องท ากจิกรรมร่วมกนัแล้วให้พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
โดยให้เพื่อนในทีมเป็นผู้กระตุ้นโดยการสวมใส่และปฏิบตัิให้เหมอืนกันเพื่อให้พฤติกรรมที่
กระท าตดิเป็นนิสยั เป็นตน้ 

4. Positive Feedback จะเป็นการให้ขอ้มูลป้อนกลบัทางบวก จะให้กระท ากจิกรรมที่
เป็นบวกเท่านัน้ที่เป็นผลของการกระท า เช่น ค าชม แต่สิง่ที่ผดิให้หาแนวทางหรอืวธิีการให้
ค าปรกึษาใหพ้นกังานหาวธิกีารเปลีย่นพฤตกิรรมของจนเองใหพ้บดว้ยตนเอง 

5. Intrinsic Reinforcers หรอืตวัเสรมิแรงภายใน เช่น การใหพ้นักงานมองเหน็สิง่ที่
ตนเองกระท าแลว้ใหช้มตนเอง เมื่อมกีารปฏบิตังิานถูกต้องตามกฎระเบยีบความปลอดภยั หรอื
ปฏบิตังิานถูกตอ้ง 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมแรง 

1. การเสรมิแรงต้องกระท าทนัทีเ่มื่อมกีารปฏบิตัถิูกต้อง เช่น เมื่อพนักงานปฏบิตัติาม
ระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานเกีย่วกบัความปลอดภยั เช่น เมื่อพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลตอ้งรบีเสรมิแรงดว้ยการชมทนัทหีรอืใหร้างวลัหากเป็นขอ้ตกลง 

2. การเสรมิแรงต้องมกีารตอบสนองการเสรมิแรงอย่างพอเหมาะหรอืเหมาะสมตาม
ลกัษณะของการกระท าไมค่วรมากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป 

3. การเสรมิแรงต้องมกีารกระท าประจ าสม ่าเสมอ เพื่อให้เกดิการปฏบิตัิงานอย่างต่อ   
เนื่องถอืว่าเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมส่งเสรมิใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน 

ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องสกนิเนอร ์หรอื การวางเงื่อนไขแบบการกระท า สามารถสรุปได้
ดงันี้ 

1. การกระท าใด ๆ ถ้าไดร้บัการเสรมิแรงจะมแีนวโน้มเกดิขึน้อกี ส่วนการกระท าทีไ่ม่มี
การเสรมิแรงแนวโน้มทีค่วามถีข่องการกระท านัน้จ าลดลง และหยดุท าไปโดยทนัท ี

2. การเสรมิแรงทีแ่ปรเปลีย่นท าใหเ้กดิการตอบสนองว่าการเสรมิแรงทีต่ายตวั 

3. การลงโทษท าใหเ้รยีนรูไ้ดเ้รว็ และไม่สามารถท าใหเ้กดิความยัง่ยนืไดเ้นื่องจากไม่ได้
เกิดจากจิตส านึกของพนักงานหรือไม่ เกิดจากความเข้าใจหรือเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้ว
เปลีย่นแปลง 

การใหแ้รงเสรมิหรอืใหร้างวลัเมือ่มกีารแสดงพฤตกิรรมทีต่้องการ สามารถช่วยปรบัหรอื
ปลกูฝังวนิยัทีต่อ้งการได ้

การน าทฤษฎนีี้ไปปรบัใชใ้นการเสรมิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมความปลอดภยัในการ
ท างานทัง้ในด้านเสรมิแรง และการลงโทษได้แต่การจะใช้วธิกีารใดย่อมศกึษาบรบิทของสภาพ
การท างานและพนักงานให้ถ่องแท้ก่อนเพื่อจะเกิดการเสรมิพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานอยา่งแทจ้รงิ  

ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 

ความหมายของแรงจงูใจ (Motivation)  
แรงจงูใจ หมายถงึ พลงัผลกัดนัใหค้นมพีฤตกิรรม และยงัก าหนดทศิทางและเป้าหมาย

ของพฤตกิรรมนัน้ดว้ย คนทีม่แีรงจูงใจสูง จะใชค้วามพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดย
ไม่ลดละ แต่คนที่มแีรงจูงใจต ่า จะไม่แสดงพฤตกิรรม หรอืไม่ก็ล้มเลกิ การกระท า ก่อนบรรลุ
เป้าหมาย 

(Walters, 1978, p.218) ไดใ้หค้วามหมายของ แรงจงูใจ ไวว้่า เป็นบางสิง่บางอย่างที่
อยู่ภายในตวัของบุคคลที่มผีลท าให้บุคคลต้องกระท า หรอืเคลื่อนไหว หรอืม ีพฤติกรรม ใน
ลกัษณะทีม่เีป้าหมาย" กล่าวอกีนยัหน่ึงกค็อื แรงจงูใจเป็นเหตุผล ของการกระท านัน่เอง 
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(Loundon and Bitta, 1988, p.368) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจ ไวว้่า สภาวะทีอ่ยู่
ภายในตวัทีเ่ป็นพลงั ท าใหร้า่งกายมกีารเคลื่อนไหว ไปในทศิทางทีม่เีป้าหมาย ทีไ่ดเ้ลอืกไวแ้ลว้ 
ซึ่งมกัจะเป็นเป้าหมายที่มอียู่นภาวะสิง่แวดล้อม จากความหมายนี้จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจจะ
เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 

(1) เป็นกลไกทีไ่ปกระตุน้พลงัของรา่งกายใหเ้กดิการกระท า และ 

(2) เป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของรา่งกายทีจ่ะกระท าอย่างมทีศิทาง 

ลกัษณะของแรงจงูใจ 

แรงจูงใจของมนุษย์มมีากมายหลายอย่าง เราถูกจูงใจให้มกีารกระท าหรอืพฤติกรรม 
หลายรูปแบบ เพื่อหาน ้ าและ อาหารมาดื่มกิน สนองความต้องการทางกาย แต่ยงัมีความ
ตอ้งการมากกว่านัน้ เช่น ตอ้งการความส าเรจ็ ตอ้งการเงนิ ค าชมเชย อ านาจ และในฐานะทีเ่ป็น
สตัว์สงัคม คนยงัต้องการมอีารมณ์ผูกพนัและอยู่รวมกลุ่มกบัผู้อื่น แรงจูงใจ จงึเกิดขึ้นได้จาก
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ลกัษณะของแรงงานจงูใจสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภทไดแ้ก่  

1. แรงจงูใจภายใน (intrinsic motives)  

   แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลกัดนัจากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความ
คดิเหน็ ความสนใจ ความตัง้ใจ การมองเหน็คุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ สิง่ต่างๆ 
ดงักล่าวมาเหล่านี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมค่อนขา้งถาวร เช่น พนักงานเหน็คุณค่าในตวัเองเมื่อ
ได้รบัมอบหมายให้ท างาน ก็ย่อมปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัค านึงถึงผลกระทบในการ
ท างานด้านความปลอดภยัในการท างาน ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัในการท างาน ด้วย
ค านึงถงึความปลอดภยัในงาน รบัผดิชอบผู้อื่นด้วยการใส่ใจในอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องจกัรใน
การท างาน ตรวจตรา ตรวจสอบให้มคีวามพรอ้มในการใช้งานประจ าสม ่าเสมอ  เมื่อพนักงาน
สรา้งแรงผลกัดนัในตวัเองที่มกีารรบัรูถ้งึความตระหนัก พฤตกิรรม และนิสยัในการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดัแลว้กย็อ่ม กล่าวไดว้่า เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิจากแรงจงูใจภายใน 

2. แรงจงูใจภายนอก (extrinsic motives) 

             แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลกัดนัภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม 
อาจจะเป็นการได้รบัรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง ค าชม การได้ร ับการยอมรบัยกย่อง ฯลฯ 
แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะ แสดงพฤติกรรม เพื่อ ตอบสนองสิ่งจูงใจ
ดงักล่าว เฉพาะในกรณีทีต่้องการรางวลั ต้องการเกยีรต ิชื่อเสยีง ค าชม การยกย่อง การไดร้บั 
การยอมรบั ฯลฯ ตวัอย่างแรงจงูใจภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม เช่น การทีค่นงาน ท างาน
เพยีง เพื่อแลกกบั ค่าตอบแทน หรอืเงนิเดอืน การแสดงความขยนัตัง้ใจท างานเพยีง เพื่อให้
หวัหน้างานมองเหน็แลว้ ไดค้วามดคีวามชอบ เป็นตน้  

ดงันัน้เมื่อความต้องการของมนุษยเ์กดิแรงจูงใจจากภายนอกย่อมผลกัดนัให้เกดิความ
ต้องการ และปรารถนาที่จะแสดงออกมาเพื่อให้ตนเองได้รบัซึ่งหากองค์การมกีารกระตุ้นให้
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พนักงานปฏิบตัิตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภยัในการท างาน ก็ย่อมท า ให้เกิดการ
ส่งเสรมิใหพ้นกังานไดเ้หน็ถงึผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งทีต่อ้งการดว้ยความชดัเจนได ้  

ความหมายของพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

 สมถวลิ เมอืงพระ (2537, หน้า 54) กล่าวว่า พฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน
หมายถงึ ลกัษณะของการกระท าหรอืแสดงออกของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่อยูภ่ายใตส้ภาวะที ่
ปราศจากอันตรายการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงปราศจากโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กา ร
บาดเจบ็พกิาร ตาย อนัเนื่องจากการท างาน ทัง้ต่อบุคคล ทรพัยส์นิ และสิง่แวดล้อม ตามหลกั
พฤตกิรรมศาสตรแ์ลว้ พฤตกิรรมความปลอดภยัจะเกดิขึน้ได ้ต้องมีปัจจยัต่าง ๆ หลายประการ
ด้วยกนั สามารถจ าแนกได้ 3 ลกัษณะ คอื ปัจจยัที่ช่วยโน้มน้าวบุคคลให้เกดิพฤตกิรรมความ
ปลอดภยัทีเ่ป็นปัจจยัเกีย่วขอ้งกบัความรู ้ความเขา้ใจ ความเชื่อ ทศันคต ิและค่านิยมของบุคคล
ที่มต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมอนามยัของบุคคล ซึ่งพฤตกิรรมนี้เกดิขึน้จาก
การเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูข้องแต่ละบุคคล ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะไดร้บัทัง้ใน
ทางตรงและทางอ้อมหรอืจากการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ปัจจยัที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม
ความปลอดภยัเป็นปัจจยัที่เกดิขึน้จากการที่แต่ละบุคคลต่างมีโอกาสทีจ่ะใช้บรกิารหรอือุปกรณ์ 
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มอียู่และจดัหาไว้ให้อย่างทัว่ถึง ได้แก่ สถานพยาบาล แหล่งอาหารหรอื
อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั เป็นตน้ เป็นปัจจยัทีช่่วยส่งเสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมความปลอดภยั
เป็นปัจจยัทีน่อกเหนือจากปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น ได้แก่ ปัจจยัทีเ่กดิจากการกระท าของบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครวั ญาต ิเพื่อน นายจา้งและ
บุคลากรอื่น ๆ รวมถงึบุคคลทีเ่ป็นสิง่แวดลอ้มในสงัคมภายนอกบา้นหรอืทีท่ างานดว้ย ซึง่บุคคล
เหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อการปลกูฝัง หรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนามยัโดยสัง่สอน การอบรมการ
กระตุน้เตอืน การชกัจงู การเป็นตวัอย่าง การควบคุมดูแล รวมถงึการส่งเสรมิใหเ้กดิการกระท า
หรอืการปฏิบตัิที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะน าไปสู่การมสีุขภาพหรอืพฤติกรรมอนามยัตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด 

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน หมายถึง การกระท าของบุคคลที่
แสดงออกมาในขณะท างาน ซึง่มผีลท าให้เกดิความปลอดภยัและปราศจากการเกดิอนัตรายใน
ระหว่างการท างาน 

 การที่จะเขา้ใจพฤตกิรรมที่เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน หรอืสุขภาพอนามยั
ของบุคคลนัน้ ส่วนใหญ่จะอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางจติวิทยา เพื่อแก้ปัญหาทางสุ ขภาพ
อนามยัของบุคคล จะต้องเปลี่ยนแปลงลกัษณะการด าเนินชวีติของบุคคลนัน้ ๆ และควบคุม
ปัญหาสิง่แวดล้อมมากกว่าทีจ่ะเป็นการใหบ้รกิารทางด้านการรกัษาพยาบาล โดยใหก้ารศกึษา
แก่บุคคลเกี่ยวกบัความสามารถและความรบัผดิชอบของตวัเขาในการที่จะปกป้องสุขภาพของ
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ตนเอง ซึง่เป็นแนวคดิดา้นการป้องกนั และทฤษฎทีีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการ
ท างาน มดีงันี้ 

1. การปรบัพฤตกิรรมดว้ยการควบคุมตนเอง (Self-control) กระบวนการควบคุมตนเอง 
ซึง่ Cormier, (1991) กล่าวว่าเป็นวธิกีารหนึ่งที่ใชใ้นการปรบัพฤตกิรรม ซึ่งมพีืน้ฐานมาจาก
ทฤษฎกีารเรยีนรูโ้ดยอาศยัหลกัการเรยีนรู ้เงื่อนไขผลกรรมซึง่กระบวนการนี้บุคคลจะใชว้ธิกีาร
หนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกกรมของบุคคล จากพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยบุคคลนั ้นเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย 
กระบวนการทีน่ าไปสู่เป้าหมายและควบคุมทัง้ตวัแปรภายในและภายนอกของบุคคล อนัจะมผีล
ต่อพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคน์ัน้ดว้ยตนเอง ส่วนผูป้รบัพฤตกิรรมเป็นเพยีงผูใ้หค้ าปรกึษาหรอืฝึก
วธิกีารที่เหมาะสมใหเ้ท่านัน้ ลกัษณะเช่นนี้จะท าให้กระบวนการควบคุมตนเองมคีวามแตกต่าง
จากกระบวนการปรบัพฤติกรรมที่อาศยัการจดัการกระท าของบุคคลภายนอกในการควบคุม
ตนเอง เจ้าของพฤติกรรมจะมีบทบาทในการเลือกพฤติกรรมเป้าหมายที่เป็นปัญหาและ
ประเมนิผลเป้าหมายด้วยตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองที่ไม่มปีระสทิธภิาพไปสู่
วธิแีก้ไขอย่างเป็นระบบ และมผีลระยะยาวให้พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นใหม่นี้มคีวามคงทนถาวร และ
จากแนวคิดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมโดยการเรยีนรู้เง ื่อนไขผลกรรมดงักล่าวมาแล้ว พฤติกรรม
บางอยา่งใหผ้ลกรรมทางบวกในปัจจบุนัแต่ใหผ้ลกรรมทางลบในอนาคต เช่น การดื่มสุราการสูบ
บุหรี ่และพฤตกิรรมบางอย่างให้ผลกรรมทางลบในปัจจุบนั แต่ให้ผลกรรมทางบวกในอนาคต 
เช่น การทนเจบ็จากการถอนฟัน เป็นตน้ เทคนิคทีใ่ชใ้นการควบคุมตนเอง ส่วนใหญ่แลว้นักปรบั
พฤตกิรรมจะใชว้ธิกีารสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมตนเอง การประเมนิตนเอง การใหเ้สรมิสรา้ง
ตนเอง และการตัง้เกณฑม์าตรฐานของตนเอง นอกจากนี้ยงัได้มกีารใช้เทคนิคอื่น ๆ ประกอบ 
เช่น การสอนตนเอง การลงโทษตนเอง และการท าสญัญากบัตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในการ
ควบคุมตนเอง มกัใชว้ธิเีหล่านี้ควบคู่กนัไป และพบว่าการใชว้ธิกีารเหล่านี้มาผสมผสานกนัจะมี
ประสทิธภิาพมากกว่าการใช้เทคนิคเพยีงอย่างเดยีว นอกจากนี้การใช้เทคนิคในการควบคุม
ตนเองยงัขึน้อยู่กบับุคคล สถานการณ์ และพฤตกิรรมที่ใช้อกีด้วย สรุปได้ว่า การที่บุคคลรูจ้กั
ควบคุมตวัเองในการปฏบิตัตินเพื่อก่อใหเ้กดิความปลอดภยัแลว้ กจ็ะมพีฤตกิรรมความปลอดภยั
ในการท างาน 

2. ทฤษฎกีารรบัรูป้ระสทิธภิาพแห่งตน (Theory of self-efficiency) ทฤษฎนีี้เป็นทฤษฎี
ที ่Bandura (1979 อา้งถงึใน สทิธโิชค วรานุสนัตกุิล, 2546, หน้า 18) ไดพ้ฒันามาจากหลกัการ
เรยีนรูท้างสงัคม (Social learning principles) ทฤษฎกีารบัรูป้ระสทิธภิาพผลแห่งตนนี้มีขอ้
สมมุตวิ่าคนเรานัน้มกีระบวนการเชงิปัญหา หรอืกระบวนการความรู ้(Cognitive ability) ทีจ่ะ
สามารถแสดงพฤตกิรรมออกมาโดยการคดิหรอืการดูตวัอย่างจากผูอ้ื่นหรอืลอกเลยีนแบบผูอ้ื่น 
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โดยก่อนที่คนเราจะแสดงพฤตกิรรมออกไปนัน้ คนเราจะมคีวามคาดหวงัเกดิขึน้อย่างน้อย  2 
อย่างคอื การคาดหวงัผลของการกระท า (Outcome expectation) ถ้าคาดว่าจะไดผ้ลกรรมทีน่่า
พงึพอใจก็จะกระท า และขณะเดยีวกนัก็คาดหวงัเกี่ยวกบัความสามารถของตนเอง (Efficacy 

expectation) ทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมนัน้ดว้ย ถ้าพบว่าตนเองน่าจะมคีวามสามารถทีจ่ะท าไดก้จ็ะ
ท า และจะไม่ท า ถ้าพบว่าตนเองไม่มคีวามสามารถที่จะท าได้ ดงันัน้การที่คนจะมพีฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานที่ดี จะต้องมคีวามรู้และมัน่ใจว่าตนเองสามารถจะกระท าการ
เกีย่วกบัการป้องกบัอนัตรายได ้

3. แบบจ าลองความเชื่อเกี่ยวกบัสุขภาพ (Health belief mode) Rosenstock (1974) มี
ขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัความเชื่อดา้นสุขภาพทีว่่าสุขภาพทีด่ ี(Good health) ในความคดิของแต่
ละคนไมเ่หมอืนกนั ท าใหม้ผีลต่อการยอมรบัและการตดัสนิใจทีจ่ะกระท าหรอืมพีฤตกิรรมต่าง ๆ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายแตกต่างกนั การที่บุคคลจะปฏบิตัหิรอืกระท าสิง่ใด ๆ เพื่อหลกีเลีย่งการ
เกดิอุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยนัน้ จะต้องมคีวามเชื่อหรอืการยอมรบัเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุหรอืการ
เจบ็ป่วยอยู ่3 ประการ อนัจะน าไปสู่การมสีุขภาพ หรอืการมพีฤตกิรรมความปลอดภยั คอื 

1. การรบัรูถ้งึโอกาสเสีย่งและความเสีย่งต่อการเจบ็ป่วย (Perceived susceptibility) 
หมายถงึการทีบุ่คคลแต่ละคนมกีารรบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิการเจบ็ป่วยหรอืเสี่ยงต่อการเจบ็ป่วย
แตกต่างกนัเช่น บางคนอาจจะปฏเิสธไม่เชื่อ หรอืบางคนกเ็ชื่อว่า เขามโีอกาสจะเจบ็ป่วยอย่าง
แน่นอน หรือมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ไม่มากนัก เป็นต้น ซึ่งระดับการรับรู้นี้ จะมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการป้องกนัอนัตราย หรอืการเจบ็ป่วยจากการท างาน 

2. การรบัรูถ้งึความรุนแรงของการเกดิอุบตัเิหตุ (Perceived severity) หมายถงึการ
ที่บุคคลตระหนักถึงความรุนแรงของการเกิดอุบตัิเหตุ และผลกระทบที่ตามมาจากการเกิด
อุบัติเหตุ เช่น ความเจ็บป่วย พิการ ตาย และผลที่ตามมาทางสังคม เช่น การหยุดงาน 
ผลกระทบต่อชวีติ ครอบครวัและความสมัพนัธ์กบับุคคลในองคก์ร ซึง่มผีลท าให้พฤตกิรรมการ
ป้องกนัอนัตรายแตกต่างกนัออกไปแต่ละคน 

3. การรบัรูเ้กี่ยวกบัผลดแีละผลเสยีของการปฏบิตัเิพื่อต่อต้านหรอืหลกีเลีย่งการเกดิ
ความเจบ็ป่วย (Perceived benefits and barrier) ซึง่การรบัรูใ้นขอ้ 1 และขอ้ 2 นัน้ เป็นสภาวะ
ของจิตใจ และความพร้อมที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไ ป แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะก าหนดว่า
พฤตกิรรมที่จะกระท านัน้เป็นอย่างไร การทีบุ่คคลเลอืกว่าจะกระท าอะไรขึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ทางดา้นจติใจ และการรบัรูถ้งึผลดแีละอุปสรรค โดยจะปฏบิตัหิรอืไม่ขึน้อยู่กบัวธิกีารทีบุ่คคลนัน้
เชื่อว่าจะก่อให้เกดิผลดต่ีอตนมากที่สุด และมอุีปสรรคหรอืผลเสยีน้อยทีสุ่ด ซึ่งต้องสมัพนัธ์กบั
การลดโอกาสทีจ่ะไดร้บัอนัตรายจากการเกดิอุบตัเิหตุ และความรนุแรงของการเกดิอุบตัเิหตุ 
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พฤติกรรมมนุษยเ์พ่ือความปลอดภยัในการท างาน 

 1. ทฤษฎีค่านิยม –ทศันคติ –พฤติกรรม (value-Attitude –Behavior Theory)    
ได้อธบิายถงึพฤตกิรรมต่าง ๆ ที่มนุษยไ์ดแ้สดงออกนัน้เป็นผลมาจากค่านิยมที่มนุษย์

เรยีนรู้มาจากสิ่งแวดล้อมรอบตวัเองโดยการสงัเกตและเลียนแบบจากตวัแบบ (model) และ
ค่านิยมเป็นสิง่ที่ได้รบัการยอมรบัที่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนในองค์การได้แสดงออกท าให้เกิด
ทศันคติหรอืเจตคติที่บุคคลเห็นว่ามคีวามเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบตัิตามพฤติกรรมที่
ถูกต้องเหมาะสมดงีาม ซึ่งค่านิยมจะเกิดจากขึ้นจากพนัธุกรรมที่บุคคลได้รบัจากบดิา มารดา 
บรรพบุรุษตัง้แต่เกดิมาได้รบัการเลีย้งดู อบรมสัง่สอนรวมทัง้ได้รบัการขดัเกลาจากสงัคม และ
สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัของบุคคลนัน้ ค่านิยมจงึมลีกัษณะดงันี้ 

1.1 ค่านิยมเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ กล่าวคือ บุคคลจะเรียนรู้ค่านิยมได้จาก
สิ่งแวดล้อม และด้วยการอบรม จดจ า เลียนแบบ และแนวปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน เช่น 
เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างานมกีารยดึถอืปฏบิตัสิบืต่อกนัมาในด้านความมคีุณธรรม
จรยิธรรม ในการประกอบวชิาชพีจนกลายเป็นค่านิยมของวชิาชพี เป็นตน้  
  1.2 ค่านิยมเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัการยอมรบั เมื่อมกีารยอมรบัค่านิยมต่าง ๆ ทีม่อียู่ใน
สงัคมทีม่กีารประพฤตสิบืต่อกนัมาจนกลายเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมในองคก์าร
หรอืบรษิทัทีเ่ป็นการปฏบิตัแิละเกดิการยอมรบัทีถ่อืปฏบิตักินัจนเป็นกฎระเบยีบขอ้บงัคบั เช่น 
การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลเมื่อต้องปฏบิตังิานในบรเิวณที่มคีวามเสี่ยงอนัตราย
จากเครือ่งจกัร หรอืสารเคมอีนัตราย ความรอ้น ฝุ่ น เสยีงดงั เป็นตน้ 

  1.3 ค่านิยมเป็นแรงจงูใจ ค่านิยมเป็นสิง่ปลุกเรา้หรอืกระตุ้นใหบุ้คคลเกดิความ
ต้องการที่ต้องแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ออกมาเพื่อใหบ้รรลุค่านิยมเหล่านัน้ในสงัคม เช่น ความ
มัน่คงในชีวติ การได้รบัการยอมรบัในวิชาชีพ ค าชมเชย รางวลั เกียรติยศชื่อเสยีง ความมี
อ านาจ และบารม ีเป็นตน้ 

  1.4 ค่านิยมสามารถเปลีย่นแปลงไปได ้จากสภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้ค่านิยมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และค่านิยมของกลุ่มต่าง ๆ ก็อาจแตกต่างกนัไปตามสถานภาพ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา และตวัแปรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   
 2. การปลกูฝังค่านิยมเพ่ือความปลอดภยัในการท างาน  

การปลกูฝังค่านิยมส าหรบัพนกังานเป็นสิง่จ าเป็นและท าใหพ้นักงานมกีารเรยีนรู ้รบัรูใ้น
สิง่ทีด่ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏบิตังิานตามกฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานประกอบการ ทัง้นี้ 
พนักงานแต่ละย่อมมคีวามแตกต่างกันตามพื้นฐานของแต่ละบุคคล ทัง้จากการเลี้ ยงดูและ
สภาพแวดล้อมที่รายล้อมในสงัคม ดงันัน้ สถานประกอบการจงึต้องด าเนินการปลูกฝังค่านิยม
ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภยัในการท างาน ดงันี้ 
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  2.1 การสรา้งศรทัธาในค่านิยมความปลอดภยั เพื่อให้เหน็ถงึคุณค่าและเขา้ใจ 
พนกังานเกดิความพงึพอใจและเกดิความศรทัธาเชื่อถอืในค่านิยมเหล่านัน้ เช่น ความปลอดภยั
เป็นสิง่ที่พนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติาม การท างานต้องปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัอย่าง
เคร่งครดั กระตอืรอืรน้ในการท างานตลอดเวลา อุบตัเิหตุเป็นสิง่ที่ป้องกนัไดไ้ม่ใช่เป็นกรรมเก่า
หรอืโชคชะตา เป็นตน้ 

  2.2 การปฏิบัติตามค่านิยมที่ปลูกฝัง เมื่อมคี่านิยมในความศรทัธา ก็จะเกิด
ความเขา้ใจดว้ยการตอกย ้าในมกีารยดึเหนี่ยวฝังรากลกึจนกลายเป็นนิสยัตดิตวั โดยผูท้ าหน้าที่
ในการปลกูฝังตอ้งด าเนินการดงันี้  
   2.2.1 การเสรมิแรงจูงใจตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานมกี าลงัใจในการ
ปฏบิตัติามค่านิยมที่พงึประสงค์อย่างสม ่าเสมอ แรงจูงใจเหล่านี้ ได้แก่ ค าชมเชย เช่น ชมเชย
เมือ่มกีารปฏบิตัติามระเบยีบความปลอดภยัในการท างาน โดยทีพ่นักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลเมือ่ท างานกบัความเสีย่งอนัตราย  
   2.2.2 เปิดโอกาสให้พนักงานได้ปฏิบัติตามค่านิยมอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้เกิดค่านิยมประจ าตัวและเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์การ เช่น เมื่อมีการ
ฝึกอบรมแลว้กใ็หป้ฏบิตังิานกบัเครื่องจกัรเพื่อเป็นการฝึกใหเ้กดิความเคยชนิตามขัน้ตอนความ
ปลอดภยัในการท างานทีถู่กตอ้ง  
   2.2.3 การใช้กฎระเบียบบังคับ หรือการออกกฎระเบียบมาควบคุม
อย่างเคร่งครดั หลงัจากสร้างแรงจูงใจแล้วต้องมกีารใช้กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัเพื่อให้พนักงาน
ปฏบิตัติาม เนื่องจากพนกังานอยูด่ว้ยกนัเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องมกีฎระเบยีบเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยับงัคบัใหพ้นักงานปฏบิตัติาม บางครัง้ต้องลงโทษผูท้ีฝ่่าฝืน เนื่องจากอาจจะท าใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุ หรอืไดร้บัอนัตรายตามมา  

หลกัการทางพฤติกรรมการบริหารเพ่ือความปลอดภยัในการท างาน 

 ณฐัวตัร มนตเ์ทวญั (2541) ไดก้ล่าวว่า หลกัการพฤตกิรรมการบรหิารนี้ เป็นหน้าทีข่อง 

ผูบ้รหิารทุกระดบั หรอืเป็นงานของฝ่ายจดัการ ซึง่นบัว่าเป็นหวัใจของงานความปลอดภยัในการ 

ท างานเลยทเีดยีว เพราะการปฏบิตังิานทุกอยา่ง ถ้าขาดผูบ้รหิารทีด่ลีะเก่งแลว้ งานนัน้ส าเรจ็ได้
ยากหรอืส าเรจ็ได้แต่คุณภาพของผลผลิตก็อาจต ่าลงได้ ความพอใจในการท างานและความ
ปลอดภยัในการท างานอาจไมม่กีย็อ่มเป็นได้ 
 พฤตกิรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัในการท างานกเ็ช่นเดยีวกนั ถา้ขาดผูบ้รหิารที ่
เป็นผูน้ าทีด่แีละมคีวามสามารถแลว้ กอ็าจท าใหเ้กดิความไมป่ลอดภยัในการท างานได ้ผูบ้รหิาร 

เปรยีบเสมอืนเขม็ทศิทีค่อยบอกทางใหผู้เ้ดนิทางไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยั และเป็น 

เสมอืนนายท้ายเรอืที่คอยควบคุมเรอืให้ไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภยั หน้าที่ของผู้บรหิ าร
จะต้องก าหนดนโยบาย วางแผนเพื่อให้ผู้ปฏบิตังิานมพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์ ไม่เสี่ยงต่อการ
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เกดิอนัตรายในการปฏบิตังิาน มพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน มคีวามพอใจ มขีวญั
ก าลงัใจ เป็นตน้ 

ดงันัน้พฤตกิรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัในการท างานจงึต้องเน้นการ่วมมอืกนั
ของบุคคลทุกระดบั คอื โดยผูบ้รหิารแต่ละระดบัมหีน้าทีแ่ตกต่างกนัจะแสดงใหเ้หน็ขอ้แตกต่าง
กนัในแง่ของการรบัผดิชอบต่องานหรอืลกัษณะของงานของผู้บรหิารระดบัต่าง ๆ เพื่อความ
ปลอดภยัในการท างาน โดยผู้บรหิารระดบัสูงจะรบัผดิชอบในด้านการวางแผนเป็นส่วนใหญ่ 
ขณะทีผู่บ้รหิารระดบัต้นจะรบัผดิชอบมากในดา้นการควบคุมเป็นตน้ 

 พฤตกิรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัในการท างานกค็อื การน าหลกัวชิาการบรหิาร 

ซึง่ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัการวางแผน การจดัองคก์าร การอ านวยการ และการควบคุมงานมา 

ประยุกต์ในพฤติกรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัในการท างาน ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะ
แนวคดิส าคญัของหลกัการทางพฤตกิรรมบรหิารความปลอดภยัในการท างานที่ผู้บรหิารควร
ทราบซึง่ประกอบดว้ยหลกัการ 4 ประการ 

1. การวางแผนเพื่อความปลอดภัยในการท างาน ผู้บริหารจะต้องแสดงพฤติ
กรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัในการท างานอย่างจรงิจงัและตดัสนิใจในการจดัรูปความคดิ
เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภยัในการท างานเป็นระบบ โดยสามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์
อาการและสาเหตุของปัญหาความปลอดภยัในการท างานที่จะต้องแก้ไข การประเมนิความ
เป็นไปไดใ้นกลยทุธข์องการแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัในการท างาน การสรรหาทรพัยากรดา้น
ความปลอดภยัในการท างาน การสร้างแนวร่วมทางความคิดกับผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภยัในการท างานและการวางระบบก ากบัดแูลแผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 การวางแผนเพื่อความปลอดภยัในการท างานเป็นเครื่องชีค้วามสามารถ และพฤตกิรรม 
การบรหิารที่ส าคญัยิง่ องค์การหรอืหน่วยงานจะประสบความส าเรจ็หรอืล้มเหลวในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งรวมถึงด้านความปลอดภยัในการท างานด้วย ส่วนหนึ่งเกดิจากพฤติกรรม การบรหิารของ
ผูบ้รหิารในองคก์ารมรความรูแ้ละทกัษะเกี่ยวกบัการวางแผนเพื่อความปลอดภยัในการท างาน
มากน้อยเพยีงใด 

2. การจดัองค์การเพื่อความปลอดภัยในการท างาน ผู้บรหิารจะต้องแสดงพฤติ-
กรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัอย่างเหมาะสม โดยการวางโครงสรา้งการบรหิารดา้นความ
ปลอดภัยในการท างานทัง้ในแนวนอนแนวดิ่ง การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานด้านความ
ปลอดภยัในการท างานที่เหมาะสมสอดคล้องกบัโครงสรา้งหลกัขององค์การ ก าหนดสายงาน
ดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการบงัคบับญัชาที่เอื้ออ านวยใหก้ารบรหิารงานดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีเอกภาพและบรรลุผลส าเร็จ การวางกระบวนการของงานที่ส่งผล
รวดเรว็ ฉบัไว และการวางตวับุคคลผูร้บัผดิชอบซึง่แต่ละคนสามารถแสดงความรู ้ความสามารถ 
ความตัง้ใจ ความพอใจในการท างาน ไดอ้ย่างเต็มที ่หรอืการจดังานให้เหมาะสมกบัคน หรอืว่า
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จดัคนให้เหมาะสมกบังาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปฏบิตังิานมพีฤตกิรรมความปลอดภยัมากขึน้ตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้

ดงันัน้ การจดัองค์การเพื่อความปลอดภยัในการท างานกค็อื การวางระเบยีบกฎเกณฑ์
ใหก้จิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารดา้นความปลอดภยัด าเนินไปใหไ้ดส้ดัส่วนกนัโดยก าหนดว่าใครม ี

หน้าที่ท าอะไรมอี านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบอย่างไร มคีวามพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได ้
ทัง้นี้เพื่อให้การด าเนินการด้านความปลอดภยัในการท างานขององค์การบรรลุผลตามแผนที่
ก าหนดไว ้

3. การอ านวยการเพื่อความปลอดภัยในการท างาน ผู้บริหารจะต้องแสดงพฤติ
กรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัในการท างานอย่างประสทิธภิาพ โดยการส่งเสรมิเพื่อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนท างานดว้ยความเชื่อมัน่ มเีป้าหมายทีช่ดัเจนแน่นอน ดว้ยขวญัก าลงัใจที่
ดกีารพฒันาทมีงานและผูน้ าในระดบัรองเพื่อใหส้ามารถแทนกนัไดอ้ยา่งต่อเนื่องและไมย่ดึตดิตวั 

บุคคล การสื่อสารขอ้มลูทุกรปูแบบทีส่รา้งความเขา้ใจทีด่งีาม ในหน่วยงานและการประสานงาน
ทีม่หีลกัการรว่มมอืหน่วยงาน และความยดืหยุน่ทีเ่หมาะสม การจงูใจการสนบัสนุน การใหค้วาม 

สะดวก การให้ความสบายใจ การยิ้มแย้มแจ่มใส การให้เกยีรติตนเองและให้เกยีรติผู้อื่น การ
ท างานเป็นทมีเหล่านี้ เป็นพฤตกิรรมบรหิารเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน 

4. การควบคุมงานเพื่อความปลอดภยัในการท างาน ผู้บรหิารจะต้องแสดงพฤติ
กรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัในการท างานอย่างมคีวามยุติธรรม โดยการก ากับการ
เพื่อใหน้โยบายวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารบรรลุผลส าเรจ็ตามทีไ่ดต้ัง้ไว ้การตดิตาม
ดแูลการท างานในขัน้ตอนทีส่ าคญัเพื่อช่วยแกปั้ญหาอุปสรรคร่วมปรกึษาหารอืเพื่อปรบัแผนและ
วธิีปฏบิตัิที่เหมาะสม การประเมนิผลงาน รวมทัง้การสนใจและการให้ความช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชดิ ความเป็นกนัเองทัง้เรื่องงานและเรื่องส่วนตวัของผู้ใต้บงัคับบญัชา รวมความก็คอืคอย
คบคุมดูแลทัง้สภาพแวดล้อมในการท างาน และคนในขณะท างานเพื่อให้เกดิความปลอดภยัใน
การท างานเหล่านี้เป็นพฤตกิรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัในการท างาน 

 อย่างไรก็ตามพฤตกิรรมการบรหิารเพื่อความปลอดภยัในการท างานนัน้ ผู้บรหิารต้อง
ตระหนักไวเ้สมอว่า จะต้องด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุผลเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างานโดย
อาศยัผู้อื่น ผู้บรหิารจะต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ วางนโยบาย วางแผน จดัรูปองค์การจดั
อัตราก าลังการท างบประมาณ การรายงานการควบคุม และการประเมนิผลเกี่ยวกับความ
ปลอดภยัในการท างาน และผูบ้รหิารจะตอ้งมกีารแกปั้ญหา การตดัสนิใจ การจงูใจ และการสรา้ง
สภาวะผูน้ าเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน 

ปัจจยัในการก าหนดพฤตกิรรมเสีย่ง ถา้บุคคลมทีศันคตทิีด่ต่ีอการท างานอย่างปลอดภยั
และเห็นประโยชน์ที่เกดิขึ้นต่อการกระท าดงักล่าวแล้วก็จะน าไปสู่ความตัง้ใจที่จะลงมอืปฏบิตัิ
กจิกรรมต่าง ๆ ซึง่ทัง้หมดกจ็ะแสดงออกมาในรปูของพฤตกิรรมนัน้เอง 
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 กล่าวว่ามนุษยท์ุกคนเมือ่มคีวามรูแ้ละความตระหนกัเกดิขึน้จะไปกระตุน้ใหบุ้คคลแสดง 

พฤตกิรรมต่อสิง่ต่าง ๆ ออกมาและถา้บุคคลนัน้กจ็ะไปสู่ความตัง้ใจทีจ่ะลงมอืปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ 
ออกมาได้ซึ่งทัง้หมดก็แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมนัน่เอง และเช่นเดียวกันกับ
ความหวงัทางสงัคม ที่อยู่รอบตวับุคคลของแต่ละคน เมื่อทุกคนเหน็คุณค่าหรอืประโยชน์แลว้ก็
จะท าให้เกดิบรรทดัฐานทางสงัคมของบุคคลขึน้มา ซึ่งสิง่เหล่านี้สามารถท าให้บุคคลเกดิความ
ตัง้ใจที่จะลงมอืปฏบิตัเิป็นพฤตกิรรมที่แสดงออกมาได้ ซึ่งจากแนวคดินี้แสดงให้เหน็ว่าบรรทดั
ฐานทางสงัคม จะมอีทิธพิลต่อบุคคลรอบขา้งดว้ย 

การส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยั 

 การส่งเสรมิพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน เป็นหน้าที่ของนักบรหิารความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการ ซึ่งว่าเป็นกิจกรรมที่มคีวามส าคญัที่จะส่งเสรมิให้พนักงานได้
ปฏบิตังิานด้วยความระมดัระวงัไม่ใหม้กีารเกดิอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอนัเนื่องจากการ
ท างาน ในสถานประกอบการโดยทัว่ไป ถงึแมว้่าจะมกีารออกแบบดา้นความปลอดภยัอย่างเป็น
ระบบ หรอืผูป้ฏบิตังิานได้รบัการฝึกอบรมอย่างทัว่ถงึ มขี ัน้ตอนปฏบิตังิาน (work procedure)

อยา่งถูกต้อง ยงัไม่อาจเพยีงพอในการช่วยใหพ้นักงานลดอุบตัเิหตุลงได้ จงึจ าเป็นต้องอาศยัให้
มกีารส่งเสรมิพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานด้วยกิจกรรม โดยอาศยัเทคนิค วธิกีาร  
และกระท าอยา่งต่อเนื่อง ซึง่ท าใหช้่วยป้องกนัอุบตัเิหตุ เนื่องจากการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิให้
พนักงานมพีฤติกรรมที่มกีารเปลี่ยนแปลง หรอืเกดิการตอบสนองที่สามารถน าไปสู่เป้าหมาย
โดยการเรยีนรู ้และประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมา และเมื่อได้รบัการเสรมิแรงพฤตกิรรมจะยิง่ท าให้มี
การจดจ า และเกดิเป็นนิสยัในการปฏบิตังิานอย่างเคร่งครดัได ้ดงันัน้ หวัหน้างานต้องหาวธิีการ
จงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานกระตอืรอืรน้ในการสรา้งพฤตกิรรมการท างานทีป่ลอดภยั โดยเกดิจากความ
ต้องการภายในของตนเอง และกระตุ้นจากภายนอกที่เป็นสิ่งเร้าต่าง ๆ จนสามารถท าให้
ผูป้ฏบิตังิาน เกดิพฤตกิรรมความปลอดภยัต้องอาศยัความคดิของตวัเองและต้องรกัษาระเบยีบ
วนิยั เพื่อใหต้นเองไดม้กีารป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิจากการท างาน 

 จะเห็นได้ว่า การสร้างแรงจูงใจภายใต้การส่งเสรมิพฤติกรรมความปลอดภยัให้เกิด
ประสทิธภิาพ คอื แนวคดิทีว่่าพฤตกิรรมสามารถและควรจะเปลีย่นแปลงได้ ดงันัน้ การส่งเสรมิ
พฤตกิรรมใหเ้กดิความปลอดภยั ควรจะต้องมกีารศกึษาถงึพฤตกิรรมความต้องการใหล้กัษณะ
การเสรมิแรง หรอืการสรา้งแรงจูงใจ ที่เกดิจากทัง้แรงจูงใจภายในและภายนอก ซึ่งไม่เพยีงแต่
การใหร้างวลั หรอืการลงโทษ แลว้กส็ิน้สุดเท่านัน้ การส่งเสรมิความปลอดภยั จะต้องมุ่งใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่สามารถให้พนักงานเขา้ใจถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิง่ที่ดขี ึน้ด้วย
การปฏบิตัดิว้ยตนเอง เขา้ใจดว้ยตนเอง และเกดิผลลพัธต่์อตนเอง จงึจะสามารถท าใหเ้กดิความ
มัน่คง และยัง่ยนื ซึง่นบัไดว้่าเป็นการวางรากฐานภายใตค้วามส าคญัทีว่่า 
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“จติส านึกต่อหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานเป็นความเชือ่ถอืในการกระท าของตนเอง และ
ต้องกระท าอย่างสม า่เสมอทุกเวลานาทขีองการขยบัร่างกายให้เป็นนิสยั…อนัจะน าไปสู่ชวีติที ่
ปราศจากอุบตัเิหตุภยนัตรายทัง้ปวงเพือ่สุขภาพอนามยัทีด่”ี 

 บทบาทผูน้ าในการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภยั 

โดยทัว่ไปแล้ว ผู้น าต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการผลกัดนั กระตุ้น หรอืจูงใจให้
พนักงานมพีฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เกิดการยอมรบั
เชื่อถือ และปฏบิตัิตามระเบยีบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัในการท างานปฏบิตัิเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผดิพลาดในการท างาน โดยตอ้งเริม่ดงันี้ 

1. ชี้บ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรอืไม่ต้องการ ( Identification) ของพนักงาน
ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่ปรากฏอยา่งชดัเจนในแต่ละคนทีป่ฏบิตังิาน ผูน้ าต้องสะทอ้นใหพ้นักงานเหน็ว่า
พฤติกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ และส่งผลต่อความ
เสยีหายทัง้ตวัพนกังาน และองคก์าร 

2. วางแผนเตรยีมการ และจดัท ากลยทุธใ์นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม (Preparing and 

Strategy) โดยแรงกระตุ้น หรอืเสรมิสร้างแรงจูงใจเชงิบวก (Positive Reinforcement) การ
ด าเนินการเพื่อจดัท าแผนการส่งเสรมิพฤตกิรรมความปลอดภยั ผูน้ าต้องมกีารศกึษาพฤตกิรรม
โดยธรรมชาตขิองมนุษยเ์พื่อใหส้ามารถวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งในการท างานทีเ่กดิความ
ปลอดภยั รวมทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของมนุษยม์าด าเนินการจดัท ากลยุทธใ์หเ้กดิการกระตุ้น
หรอืแรงจงูใจใหเ้กดิขึน้กบัพนกังานใหม้คีวามพงึพอใจและสอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ารดว้ย 

3. มรีะบบการประเมนิผลและตดิตามผล (Evaluation and Follow up) การส่งเสรมิ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน เมื่อผู้น าได้มีการจัดด าเนินการ กิจกรรมที่ท าให้
พฤตกิรรมการท างานของพนกังานมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสนองตอบความปลอดภยัทีจ่ะเกดิขึน้
ในการท างานแลว้ สิง่ส าคญัทีจ่ะด าเนินการคอืการประเมนิผล และตดิตามพฤตกิรรมต่าง ๆ ทีไ่ด้
มกีารด าเนินการไปแล้วเพื่อให้สามารถวดัได้ถงึการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่จะน าไปสู่การลด
อุบตัิเหตุในการท างานได้ ซึ่งผู้น าจะต้องมกีารน าเสนอการประเมนิและติดตามผลเป็นระยะ
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการส่งเสรมิพฤตกิรรมและน ามาซึง่การปรบัปรงุต่อไป 

4. ก าหนดต้นแบบเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิในการส่งเสรมิพฤติกรรมความปลอดภยั    
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิครัง้ต่อไป ขัน้ตอนการด าเนินการนี้ผู้น าจะต้องมกีารน าระบบการประเมนิ
และติดตามผลของกจิกรรมในการส่งเสรมิพฤติกรรมที่มนี าไปใช้ในการปฏบิตัิมาทบทวนและ
ก าหนดรปูแบบทีส่ามารถน ามาเป็นตน้แบบทีด่ ี(best practice) ใหส้ามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การปฏบิตัต่ิอไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
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การด าเนินการส่งเสริมความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (สวนิทร ์พงษ์เก่า, ม.ป.ป., www.shawpat.or.th) ไดก้ล่าวไวว้่าการด าเนินการส่งเสรมิ
ความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพมมีากมายหลายแบบ โปรแกรมการส่งเสรมิโดยทัว่ไปจะมรีะดบั
ดงันี้ 
 1. ความตระหนัก (awareness) การกระตุ้นความสนใจในโปรแกรมความปลอดภยั
ดว้ยการออกแบบใหเ้กดิความสนใจของบุคคลต่อโปรแกรมความปลอดภยัว่า คดิอะไร และจะท า
อะไร วตัถุประสงค์ของการตระหนักก็คอื การท าให้บุคคลจ านวนมากทีสุ่ด คดิและพูดถงึความ
ปลอดภัย  กิจกรรมที่ให้เกิดการตระหนัก ควรจะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่มีอยู่และการสัมผัส 
(Exposure) ของแต่ละองค์กร และของแต่ละประเภทการปฏบิตักิาร (Type of Operation) 

ทางเลอืกของเครือ่งมอืและวธิกีารในการส่งเสรมิมมีากมายหลายแบบในราคาของการด าเนินการ
ที่ต ่า(ดูรูปที่1เป็นตวัอย่าง)การพิจารณารูปแบบจะขึ้นอยู่กบันโยบายของบรษิัท การสมัผสัที่
เฉพาะเจาะจง (Specific Exposure)  ความสูญเสยีที่เคยเกดิขึ้น และตวัผู้ปฏบิตังิาน เช่น   
ระดบัความช านาญ (Skill Level)  พืน้ฐานดา้นเทคนิค และระยะเวลาของประสบการณ์ในงาน
นัน้  องคก์รควรเลอืกการส่งเสรมิทีต่รงกบัปัญหาวกิฤต (Critical Problems)  และตรงเป้าหมาย
ของปัญหาเฉพาะของหน่วยงาน การเปลีย่นแปลงความสนใจในความปลอดภยัไปสู่นิสยั (Habit) 

ของพฤตกิรรมความปลอดภยัต้องการความพยายามอย่างต่อเนื่อง โดยทีม่นัจะเริม่ต้นจากการ
ตระหนกัจนกระทัง่บุคคลส่วนใหญ่พรอ้มส าหรบัระดบัต่อไป คอืการยอมรบั (Acceptance) 

 2. การยอมรบั (acceptance) การมสี่วนรว่มในการกระท าการส่งเสรมิพฤตกิรรมความ
ปลอดภยั นบัเป็นสิง่ส าคญัมากในกจิกรรมความปลอดภยัในการท างาน และกจิกรรมจะส่งผลให้
พนักงานมกีารปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนัอย่างชดัเจนดว้ยแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว้ ผลลพัธข์องการ
กระท ากจิกรรมจะอาศยัเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีส่ าคญั โดยทีผู่บ้รหิารจะต้องมพีนัธะสญัญา 
(Commitment) ดว้ยการก าหนดเป็นนโยบายและประกาศใหเ้ป็นทีช่ดัเจนและใหเ้กดิการยอมรบั
และปฏบิตัิตามด้วยการผลกัดนัจากหวัหน้างานในทุกภาคส่วน ซึ่งจะท าให้เห็นถึงการบรรลุ
เป้าหมายของกจิกรรมในการส่งเสรมิพฤตกิรรมความปลอดภยัดว้ยการมสี่วนร่วมแบบอาศยัทมี
ทีร่่วมแรงร่วมใจในการด าเนินตามกจิกรรมอนัเป็นสิง่ส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนไดช้่วยเหลอืกนั
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละคนให้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ส่งเสรมิใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน ซึง่เป็นการสรา้งรปูแบบทีด่ใีหม้แีนวปฏบิตัต่ิอไปให้
คนสู่รุ่นไปในอนาคตได้ อนัเป็นมาจากการสนับสนุนจากผู้บรหิารที่มคีวามมุ่งมัน่ จรงิใจต่อ
พนกังานท าใหเ้กดิการยอมรบัแบบมสี่วนรว่มอย่างแทจ้รงิและน าไปสู่การปฏบิตัทิีย่ ัง่ยนืต่อไป 

 3. การปฏิบติั (application) ในขัน้ของการปฏิบัติเป็นการด าเนินการลงมือกระท า  
โดยระดบัทีผู่ป้ฏบิตังิานมสี่วนร่วมต่อกจิกรรมที่เป็นโครงการความปลอดภยัในการท างาน ดว้ย
การมกีจิกรรมและมสี่วนร่วมในทมีและคณะกรรมการความปลอดภยั (Safety teams and 
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committees) และการน าเสนอความคดิเหน็ของเขาผ่านระบบขอ้เสนอแนะ ซึง่เป็นการสะทอ้นให้
เหน็ถงึการปฏบิตัใินระดบัที่บุคคลได้เรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ(Leaning by doing) และได้รบั
ประสบการณ์ที่เกิดกับผู้ปฏิบตัิจรงิ ท าให้เกิดผลลพัธ์ที่ เป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภยั 
ผูเ้ชีย่วชาญความปลอดภยัมอือาชพีเชื่อว่าผูป้ฏบิตัิงานทีม่สี่วนร่วมในโครงการความปลอดภยัมี
ผลต่อการลดสถิติอุบตัิเหตุที่เกิดจากการท างาน และเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท างานด้วย     
การปฏบิตัทิี่ปลอดภยัสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทศันคต ิ(Attitude) และมสี่วนช่วยให้
ผู้ปฏบิตัิงานเข้าใจวธิกีารที่พนักงานได้รบัจากการสร้างจติส านึกด้านความปลอดภยั (Safety 

Concious)   
 4. การรบัไว้ในอปุนิสยัท่ีเกิดใหม่ (assimilation) เมื่อมกีารยอมรบัในการปฏบิตัติาม
การรบัไว้จงึเกิดขึ้นด้วยการมทีศันคติด้านความปลอดภยัที่เข้าไปลกึถึงความรู้สกึนึกคดิของ
ตนเอง การมคีุณค่า และเห็นถึงความส าคญัในการปฏิบตัิที่ส่งผลลพัธ์ที่ดใีนพฤติกรรมความ
ปลอดภยั ทีเ่ป็นผลผลสะทอ้นจากนิสยัของพฤตกิรรมความปลอดภยั จงึแสดงใหเ้หน็ว่าในระดบั
นี้ถอืว่าการปฏบิตักิจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัต่อการเปลีย่นพฤตกิรรมประสบความส าเรจ็ได้
ดีจ าเป็นต้องพัฒนาการตามล าดับทัง้ 4 ระดับที่ต้องน ามาบูรณาการอย่างผสมผสานด้วย
กระบวนการทัง้ 4 เพื่อให้เกิดการส่งเสรมิพฤติกรรมความปลอดภยัให้เกิดขึ้นกบัพนักงาน ที่
สามารถลดอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างานของผูป้ฏบิตังิานได้ 
 จากการส่งเสรมิพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน จงึท าใหม้ผีูใ้หค้วามสนใจไม่ว่า
จะนักวชิาการ และสถานประกอบการหรอืผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีเกี่ยวกบัการท างานใหเ้กดิพฤตกิรรม
ความปลอดภยันัน้ ได้รบัความสนใจอย่างแพร่หลาย และงานวจิยัที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมความ
ปลอดภยัดงัที่ไดก้ล่าวไปนัน้ ส่วนใหญ่ลว้นแต่เป็นการศกึษาเพื่อหาแนวทางการพฒันาวธิกีาร
ส่งเสรมิพฤตกิรรมความปลอดภยั มผีู้ให้ความหมายของกระบวนการส่งเสรมิพฤตกิรรมความ
ปลอดภยัไวด้งันี้ 
 วรีะ ซื่อสุวรรณ (2546, หน้า 3) ให้ความหมายของการส่งเสรมิพฤติกรรมความ
ปลอดภยัคอื การน าหลกัการของการวเิคราะห์พฤติกรรมมาท าให้ผลงานด้านความปลอดภยั
พฒันาขึน้อยา่งต่อเนื่อง ดว้ยวธิกีารชีบ้่งพฤตกิรรมเสีย่ง (Risk behavior) แลว้ก าจดั 

 ปฐมมาภรณ์ ทศพล (2551, หน้า 29) ใหค้วามหมายว่า การส่งเสรมิพฤตกิรรมความ
ปลอดภัยเป็นเครื่องมือในการลดอุบัติเหตุ เนื่ องมาจากเหตุผลในด้านพฤติกรรมศาสตร์
การศึกษาและจดัท าพฤติกรรมที่มีมาตรฐานและเข้าใจในธรรมชาติของพฤติกรรม เพื่อให้
พนักงานปฏบิตัติามพฤตกิรรมที่ถูกต้อง ซึ่งท าให้เกดิการปลูกฝังความปลอดภยัในการท างาน
อย่างถาวรจงึถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยควบคุมให้คนเกิดพฤติกรรมที่ปลอดภยัได้โดยการ
อาศยัหลกัการจงูใจ 

จากความหมายของการส่งเสรมิพฤตกิรรมความปลอดภยัที่กล่าวมานัน้ จงึสรุปได้ว่า
การส่งเสรมิพฤตกิรรมความปลอดภยั หมายถงึ กระบวนการในการชีบ้่งพฤตกิรรมเสีย่งจากการ 
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ปฏิบตัิงาน เพื่อด าเนินการก าจดัหรอืลดพฤติกรรมเสี่ยงนัน้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็น
วธิกีารเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัในการแสดงออกมาของพฤตกิรรมความปลอดภยั รวมทัง้การกระตุ้น
พฤตกิรรมความปลอดภยัทีพ่งึประสงคด์ว้ยการเสรมิแรง การใหร้างวลัหรอืการชมเชย 

 นอกจากนี้ นคร สะสม, (2551, หน้า 96-107) ไดศ้กึษาวจิยั พฤตกิรรมมนุษยแ์ละความ
ปลอดภยัในการท างาน กรณีศึกษา บรษิัทแมทเทล กรุงเทพฯ จ ากัด พบว่าขัน้ตอนในการ
พฒันาพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างาน มขี ัน้ตอนดงันี้ 

1. การวางแผนด าเนินการ ฝึกอบรมการด าเนินการ จดัท าแบบสงัเกตพฤตกิรรมความ
ปลอดภยั ฝึกอบรมการใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมใหก้บัผูส้งัเกตการณ์ 

2. ท าการสงัเกตและคน้หาสาเหตุของพฤตกิรรมเสีย่งหรอืปัญหาความปลอดภยัต่าง ๆ 
โดยใชแ้บบสงัเกต (observation form) แบบบนัทกึ (memory)   

3. วเิคราะหห์าสาเหตุของพฤตกิรรมเสีย่งทีเ่ป็นปัญหา พนกังานผูป้ฏบิตังิานทุกคนตอ้ง 

สงัเกตและวเิคราะหปั์ญหาอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานท างาน หรอืความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ และ
ใหร้ายงานต่อหวัหน้างาน หลงัจากนัน้น ามาวเิคราะหร์่วมกนั โดยผูป้ฏบิตังิานจะเป็นใหข้อ้มลูที่
เป็นขอ้เทจ็จรงิ  

4. จดัท าแผนเพื่อปรบัปรุงพฤตกิรรมความปลอดภยั เมื่อทราบการวเิคราะหค์วามเสีย่ง
หรอืการวเิคราะห์อุบตัเิหตุของผูป้ฏบิตังิานแต่ละหน้าทีท่ี่อาจจะเกดิขึน้แลว้จงึน ามาสรุปร่วมกนั 
โดยมกีารเลือกมาจดัท าแผนเพื่อท าการปรบัปรุง แก้ไขให้เกิดพฤติกรรมที่ท าให้เกิดความ
ปลอดภยั ถึงแม้ว่าได้มกีารท าแผนแล้วนัน้ก็ยงัไม่สามารถทราบผลที่เกดิขึ้นจากการปรบัปรุง 
ดงันัน้ จงึตอ้งน าไปสู่การด าเนินการปฏบิตั ิ

5. ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ติดตามประเมนิผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องทุกขัน้ตอน การปฏบิตัติามแผนที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้นัน้ หวัหน้างานจะต้องมสีนับสนุนให้
ความช่วยเหลอื ดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู ้งบประมาณ ความร่วมมอื เป็นต้น และต้องมกีารก ากบั
ตดิตาม ตรวจตดิตามอย่างต่อเนื่อง หากมขีอ้ทีต่้องปรบัปรุงกจ็ าเป็นทีจ่ะต้องน ามาปรบัปรุงอกี
ได ้

 อกีทัง้ยงัมงีานวจิยัของ ปฐมาภรณ์ ทศพล (2551, หน้า 53-57) ไดศ้กึษาวจิยั การวดั
พฤตกิรรมความปลอดภยัที่พงึประสงค์สามารถพจิารณาไดจ้ากการศกึษาการพฒันาพฤตกิรรม
ความปลอดภยัของพนักงานช่างซ่อมบ ารุงโดยใช้หลกัการ (Behavior based safety) ใน
โรงงานผลติปนูปลาสเตอร ์โดยวดัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานจากระดบัความถี่ของ
พฤตกิรรมความปลอดภยัออกมาแสดงออกมา เช่น การแสดงออกทุกครัง้หมายถงึ ไดป้ฏบิตัต่ิอ
สิง่นัน้สม ่าเสมอเป็นประจ า (ในจ านวน 10 ครัง้ปฏบิตัิไดท้ัง้ 10 ครัง้) โดยวดัพฤตกิรรมความ
ปลอดภยัในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบตัิตามกฎระเบียบความปลอดภยั การส่งเสรมิให้เกิด
พฤติกรรมความปลอดภยัของเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษานี้สามารถจดักลุ่มของ
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พฤติกรรมความปลอดภัยที่ท าการวัดเป็นกลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ พฤติกรรมความปลอดภยัเกี่ยวกบัความพร้อมของร่างกายพฤติกรรม
ความปลอดภยัด้านการยศาสตร์ (Ergonomic) และพฤตกิรรมในการดูแลความปลอดภยัของ
ผู้ร่วมงาน โดยในการศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยันี้ใช้วธิสีงัเกตการณ์เกี่ยวกบัการท างาน
ของเพื่อนรว่มงานในการชีบ้่งหาพฤตกิรรมเสีย่งของผูป้ฏบิตังิานในต าแหน่งงานนัน้ หวัหน้างาน
จะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกบัวธิกีารท างาน อุปกรณ์ เครื่องมอืในการท างาน อุปกรณ์สวมใส่ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล หรอืหวัหน้างานจะต้องเป็นผู้ดูแลอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พนักงาน
หรอืลูกน้องมคีวามปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้เฝ้าสงัเกตการณ์ท างาน พฤติกรรมต่าง ๆ   
ในการท างานเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการท างานให้มากที่สุด และความปลอดภยัในการ
ท างานจะเกิดขึ้นได้กบัตวัผู้ปฏบิตัิงานก็คอืการสร้างจติส านึกและปลูกฝังให้พนักงานมคีวาม
ปลอดภยัในการท างานแต่ต้องอาศยัเทคนิค วธิกีาร และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งให้
เกดิการปฏบิตังิานเพื่อความปลอดภยัอยา่งต่อเนื่องและเป็นนิสยั 

การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภยัในการท างาน 

อุบตัเิหตุส่วนใหญ่ที่เกดิขึน้ในการท างานในสถานประกอบการหากพจิารณาให้ชดัเจน
ด้วยหลกัการอย่างเป็นวิชาการ และเป็นเหตุเป็นผลนัน้จะแบ่งได้ใน 3 ส่วนส าคญั ๆ ได้แก่      
(1) ความผดิพลาดของเครื่องจกัร (Mechanical failure) (10%) (2) เกดิจากการะท าของมนุษย ์
(Human Cause) (88 %) และ (3) เกดิจากโชคชะตา (2%) จากการพจิารณาใหเ้หน็ถงึการเกดิ
อุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระท าของมนุษย์นัน้ท าให้สถานประกอบการต่าง ๆ ต้องให้
ความส าคญัทีค่น หรอืผูป้ฏบิตังิานทีใ่กลช้ดิกบัหน้างานมากทีสุ่ด ท าใหโ้อกาสทีเ่สีย่งในการเกดิ
เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงคม์ากทีสุ่ด เมื่อเกดิเหตุการณ์เช่นนี้แล้วย่อมมาซึ่งความสูญเสยีตัง้แต่
เลก็น้อยไปจนถงึเสยีหายมากทีสุ่ด  

การสรา้งจติส านึกความปลอดภยัส าหรบัพนักงานหรอืลูกจา้งไม่สามารถท าได้ภายใน
ช่วงระยะเวลาที่จ ากัดหรือระยะสัน้ จ าเป็นต้องหาวิธีการเ ทคนิคที่กระตุ้นจูงใจ ให้เห็นถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิผลรา้ยกบัการเกดิอุบตัเิหตุในการท างานหากไม่มคีวามระมดัระวงัหรอืใส่
ใจกบัการปฏบิตังิานทีเ่ครง่ครดัหรอืตามกฎระเบยีบทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไว ้และต้องมแีนวปฏบิตัิ
และการลงโทษอยา่งจรงิจงั เนื่องจากผลของขอ้บงัคบัของกฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานดว้ย  

 

ความหมายของจิตส านึกด้านความปลอดภยั 

จติส านึก (conscious mind) เป็นสภาวะปกตขิองบุคคลในการด ารงชวีติ รูต้วัว่า ท า
อะไร เป็นใครและอยูท่ีไ่หน ซึง่กค็อื สภาพทีบุ่คคลรูต้วัว่าแสดงพฤตกิรรมอะไรออกไปและแสดง
ออกไป ตามหลกัเหตุผล หรอืแสดงตามแรงผลกัดนัจากภายนอก 
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วรีะ  ซื่อสุวรรณ (2550, หน้า 60) ไดใ้หค้วามหมายของ จติส านึก (safety awareness) 
ไวว้่า คุณค่าภายในของบุคคลที่สะท้อนออกมาในรปูพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาในรปูแบบต่าง ๆ 
รวมทัง้เกดิจากการรบัรู ้ทศันคต ิและประสบการณ์ เป็นต้น ท าให้มาปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมไป
ในทางทีด่ขี ึน้ 

วธิใีนการสร้างจติส านึกความปลอดภยัที่นิยมใช้กนัมากที่สุดก็คอื การกระตุ้นให้เห็น
ความส าคญัของการกระท าหรอืละเวน้การกระท าว่าเกดิประโยชน์หรอืโทษอย่างไร จงึสามารถ
ท าใหม้วีธิกีารสรา้งจติส านึกความปลอดภยั ดงันี้ 

1. เรียนรู้จากอุบติัเหตุ พนักงานสามารถเรยีนรูก้ารเกดิอุบตัเิหตุเพื่อสรา้งจติส านึก
ดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ 

 1.1 ความสูญเสยีจากอุบตัเิหตุ บางครัง้ทรมานกว่าตาย ถ้าเกดิพิการ หรอืทุพพล
ภาพ สญูเสยีอวยัวะ แขน ขาขาด อมัพาต ท าใหเ้ป็นภาระต่อครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิ

 1.2 ไม่มใีครคาดคิด คิดว่าคงไม่เป็นไรต่อเมื่อเกิดแล้วจงึเสียใจมากกว่า จงึอาจ
เหมอืนโบราณไดก้ล่าวไวว้่า ‚ไมเ่หน็โรงศพ..ไมห่ลัง่น ้าตา‛   

 1.3 ผู้ประสบอุบัติเหตุมักเป็นคนขยัน แต่ไปท างานที่ตนเองไม่มีทักษะ ความ
ช านาญ จงึท าให้เกิดอุบตัิเหตุ ซึ่งผลมาจากการขาดความรู้ ความช านาญ ดงันัน้ ในส่วนนี้
หวัหน้างานจะต้องมกีารฝึกอบรมให้พนักงานเกิดความรู ้ความช านาญ ก่อนจงึจะสามารถให้
ปฏบิตังิานได ้

 1.4 ความประมาทเป็นพืน้ฐานพฤตกิรรมของมนุษยจ์งึต้องมกีฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่
เครง่ครดัใหทุ้กคนปฏบิตัติามเพื่อไมใ่หเ้กดิอนัตรายจากการท างาน 

 1.5 อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้จะมรีะดบัความรนุแรง มมีากกว่า 1 สาเหตุ 

 1.6 ไม่มใีครต้องการอยากให้เกิดอุบตัเิหตุ แต่เมื่อเกดิขึ้นแล้วก็ต้องมกีารจดจ าไว้
เป็นประสบการณ์เพื่อไมใ่หเ้กดิอุบตัเิหตุซ ้าอกีและจะตอ้งน าไปสอนหรอืเล่าใหค้นอื่นฟัง 

 1.7 การปฏบิตังิานของพนักงานที่ปฏบิตังิานทุกวนัประจ า ๆ ย่อมมกีารเกอืบเกดิ
อุบตัเิหตุบา้งหลายครัง้ก่อนทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุ 

 1.8 เมือ่อุบตัเิหตุเกดิขึน้แต่ละครัง้ตอ้งเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน เนื่องจากการ
สรา้งความปลอดภยัใหเ้กดิขึน้ในสถานทีท่ างานตอ้งไดร้บัความรว่มมอื 

 1.9 การแก้ไขการเกดิอุบตัิเหตุ หากแก้ปัญหาไม่ตรงกบัสาเหตุ ก็จะท าให้กลบัมา
เกดิอุบตัเิหตุซ ้าอกีไดเ้สมอ 

 ดงันัน้ การเรยีนรูจ้ากการเกดิอุบตัเิหตุนัน้คนตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกนัให้จงได้ โดยเมื่อมอุีบตัิเหตุเกิดขึ้นจะต้องมกีารรายงานผู้บงัคบับญัชา และผู้ที่มสี่วน
เกีย่วขอ้งโดยตรง  

2. ไปเย่ียมคนบาดเจบ็ หรือได้รบัอบุติัเหตุ  การสรา้งจติส านึกความปลอดภยัอาจท า
ได้โดยการให้เหน็สิง่ที่เกดิขึน้จรงิจะได้เกดิความกลวัท าให้เกดิความระมดัระวงัมากขึน้ เพราะ
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การเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากเคราะห์กรรม เกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่ขาดความ
ระมดัระวงั ประมาท เลนิเล่อ ขาดความรู ้ความเขา้ใจ ดงันัน้ การจะช่วยใหพ้นักงานไดต้ระหนัก
ถงึความปลอดภยัหวัหน้างานจะตอ้งท าใหเ้ป็นแบบอย่างทีถู่กตอ้ง 

3. หวัหน้างานต้องท าให้เป็นแบบอย่างท่ีถกูต้อง หวัหน้างานต้องเป็นผู้มภีาวะผูน้ า
โดยการท าให้ดูเป็นตวัอย่าง ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วหัวหน้างานกะลูกน้องจะมคีวามใกล้ชดิกนัมาก
ทีสุ่ด ซึง่พฤตกิรรมทีม่กีารสงัเกต ไดแ้ก่ 

 3.1 ลกูน้องมกัจะสงัเกตหวัหน้าเมือ่เวลาท างานเสมอ หวัหน้าจงึต้องท างานดว้ยการ
ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท างานโดยเคร่งครดั เพื่อให้เป็นแบบอย่างทีถู่กต้องหรอืเป็นตวัอย่างที่ด ี
ซึง่จะสามารถกระตุน้ลกูน้องไดม้ากเนื่องจากลกูน้องไดเ้หน็เป็นประจ าทุกวนั 

 3.2 หวัหน้างานจะตอ้งก ากบัตดิตามการท างานของลกูน้องอย่างใกลช้ดิ เมื่อลูกน้อง
ปฏบิตังิานอย่างถูกต้องกใ็ห้การชมเชย หรอืรางวลั และหากเมื่อลูกน้องปฏบิตังิานไม่ถูกต้องก็
ต้องให้ได้รบัการแก้ไขให้ถูกต้อง และต้องอธิบายถึงความเสยีหายหากเกิดอนัตรายจากการ
ท างานทีไ่มถู่กตอ้งดว้ย 

4. พาไปศึกษาดูงาน โดยผู้ที่รบัผิดชอบโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการ
ท างานควรไปดงูานเพื่อน าเอาเทคนิคความปลอดภยัมาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน และเมื่อเกดิผล
สมัฤทธิก์น็ าลกูน้องไปดเูช่นเดยีวกนั 

5. เข้ารบัการฝึกอบรม หัวหน้างานจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารบัการฝึกอบรมใน
ลกัษณะงานทีล่กูน้องปฏบิตัเินื่องจากจะไดพ้ฒันา และเพิม่พูนความรู้ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่าง
ปลอดภยั 

กิจกรรมในการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภยั 

1. กิจกรรม KYT เพ่ือความปลอดภยั  
 กจิกรรมกลุ่มยอ่ยเพื่อความปลอดภยัท าใหอุ้บตัเิหตุเป็นศูนยห์รอืการปราศจากอุบตัเิหตุ
ในการท างาน (Kiken Yochi Training) หรอื การหยัง่รูอ้นัตรายล่วงหน้า กจิกรรม KYT ซึ่ง
หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัท าขึน้อยา่งเป็นระบบส่งเสรมิความปลอดภยัของทุกหน่วยงานในองคก์าร 
เป็นระบบการควบคุมและการจดัการที่กลุ่มกิจกรรมย่อยจดัท าขึน้เอง ซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อ
หาทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภยั และอาชวีอนามยัในการท างาน และทมีงาน
ต้องยดึหลกัการ (หวัใจ) ใหค้วามส าคญัต่อคน (ปราศจากอุบตัเิหตุ) อย่างจรงิจงั ซึง่ KYT จงึ
หมายถึง การวเิคราะห์หรอืคาดการณ์ว่าจะมอีันตรายใด ๆ แอบแฝงอยู่ในงานที่ทุกคนก าลงั
ปฏบิตั ิแลว้หาทางป้องกนั หรอืลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ใหเ้ป็นศูนย ์ 
 โดยทัว่ไปในสถานประกอบการอุบตัเิหตุส่วนใหญ่เกดิจากการปฏบิตังิานทีผ่ดิพลาดของ
คน ได้แก่ การท างานลดัขัน้ตอน เผลอเลอ เหม่อลอย ขาดสมาธหิรอืขาดสติ เมื่อเป็นเช่นนัน้
พนกังานสามารถมองเหน็อนัตรายล่วงหน้าไดอ้ยา่งรวดเรว็ อุบตัเิหตุกจ็ะลดลงได ้กจิกรรม KYT 
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เป็นแนวคิดของญี่ปุ่ นซึ่งใช้ทดลองและปฏิบัติให้กับพนักงานด้วยการฝึกฝนพนักงานให้มี
ความสามารถพเิศษในการมองเหน็อนัตรายล่วงหน้าได้ จงึต้องฝึกฝนทุกวนั เสมอืนการคดิเลข
เรว็ ถ้ามกีารฝึกฝนทุกวนัก็จะท าให้เกิดประสบการณ์ที่จะรู้ล่วงหน้าถึงอนัตรายก็จะท าให้เกิด
ความระมดัระวงั ดงันัน้ กจิกรรม KYT จะเป็นการฝึกฝนมองหาอนัตรายทุกวนั สมองกจ็ะไดร้บัรู้
ทัง้จากมอื ตา ห ูและปาก กลายเป็นความสามารถในการหยัง่รูอ้นัตรายล่วงหน้าไดอ้ย่างรวดเรว็  
ซึง่กจิกรรม KYT ประกอบดว้ยหลกัการดงันี้  

1. Kiken หมายถงึ อนัตราย 

2. Yochi หมายถงึ การพยากรณ์หรอืคาดการณ์  
3. Training หมายถงึ การฝึกอบรม หรอืการใหค้วามรู ้ 
ดงันัน้ กจิกรรม KYT เป็นการฝึกการหยัง่รูร้ะวงัอนัตราย คอื กจิกรรมที่ปฏบิตัริ่วมกนั

เป็นทมีเพื่อความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งไม่สามารถท าเพยีงคนเดยีวได้ เป็นกจิกรรมที่ฝึก 
การพยากรณ์อนัตรายภายใตแ้นวความคดิ ‚ช่วยกนัท าอยา่งรวดเรว็ แม่นย าถูกต้อง‛ โดยเฉพาะ
การชี้นิ้ว พูดย ้า  หรอื  กระท าด้วยมอืชี้ปากย ้า เป็นการฝึกอบรม และเทคนิคการใช้ความเรว็
ประสาทสมัผสั ด้านอนัตราย การมสีมาธ ิความกระตือรอืร้น ความร่วมมอืร่วมใจ และความ
สามคัคเีป็นหน่ึงเดยีว กจิกรรม KYT จงึเน้นกจิกรรมการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง รูจ้กัคดิแก้ปัญหา
ดว้ยตนเองก่อน ส่งเสรมิใหพ้นกังานลงมอืท าดว้ยตนเอง ไม่มกีารบงัคบั เมื่อพนักงานพบปัญหา
กค็ดิแก้ปัญหาดว้ยตนเองคดิร่วมกนัจุดส าคญัของกจิกรรมนี้ จงึใหค้วามส าคญัในการสรา้งวนิัย 
ความสามคัค ีความกระตอืรอืรน้ ใหเ้กดิขึน้ในการท ากจิกรรมใหส้ าเรจ็ 

ขัน้ตอนการท ากิจกรรม KYT  

จะด าเนินการตามขัน้ตอนที่เรยีกว่า ท า Touch and Call หรอืมอืชี้ ปากย ้า หรอื 
เรยีกว่า 4R ดงันี้ 

1. คน้หาอนัตราย ซึง่กจิกรรมจะมกีารด าเนินการ โดยสมาชกิช่วยกนัตอบว่า 

 1.1 เพราะสมชายหนัไปคุย น ้ามนัจงึหกออกนอกถงั 

1.2 เพราะสมชายมวัแต่คุย จงึอาจเตมิน ้ามนัลน้ถงัได้ 
 1.3 เพราะถงัน ้ามนัวางเกะกะ สมชายจงึอาจสะดุดลม้ได ้

 1.4 เพราะสมชายไมไ่ดส้วมหน้ากากจงึสดูหายใจเอาไอน ้ามนัเขา้ไปในปอด 

 

2. เลอืกอนัตราย ซึง่กจิกรรมจะมกีารด าเนินการ โดยสมาชกิช่วยกนัเลอืกไดข้อ้สรปุว่า  
‚เพราะสมชายมวัแต่คุย จงึอาจเตมิน ้าลน้ถงัได‛้ 

3. หาวธิป้ีองกนั ซึง่กจิกรรมจะมกีารด าเนินการ โดยใหส้มาชกิช่วยกนัคน้หา 

3.1 เวลาเตมิน ้ามนัใหม้องทีถ่งั อยา่มวัแต่คุย 

3.2 หยดุงาน วางหวัจา่ย ก่อนเริม่คุย 
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3.3 หาคนอื่นมาท าแทน ไมท่ าหลายอยา่งพรอ้มกนั 

4. เลอืกวธิป้ีองกนั ซึง่กจิกรรมจะมกีารด าเนินการ โดยใหส้มาชกิไดเ้ลอืก 

‚หยดุงาน วางหวัจา่ย ก่อนเริม่คุย‛   
จากนัน้ใชม้อืชีป้ากย า้ว่า  
‚ก่อนเริม่คุยใหห้ยดุงาน วางหวัจา่ย ตกลง‛  

2. กิจกรรม QCC หรือ Quality Control Cycle 

    กิจกรรม QCC หรือ Quality Control Cycle หมายถงึ การควบคุมคุณภาพดว้ย
กจิกรรมกลุ่ม 

 การควบคุมคุณภาพ คือ การบริหารงานคุณภาพด้านวัตถุดิบ ขบวนการผลิต  
และผลผลิต ให้ได้คุณภาพตามต้องการของลูกค้า ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานทีต่ ัง้ไว ้โดยมเีป้าหมายป้องกนัและลดปัญหาการสญูเสยีทัง้วตัถุดบิ ตน้ทุนเวลา ต้นทุน
การผลติ  
 การควบคุมคุณภาพของการผลติท าใหส้่งผลต่อผลผลติทีไ่ดม้าตรฐาน นัน่หมายถงึ
ประสิทธิภาพในการท างานย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันต้องไม่เกิดอุบตัิเหตุในระหว่างการ
ปฏบิตังิาน ซึง่การท ากจิกรรมการควบคุมคุณภาพค่าใชจ้า่ยในการผลติต้องไม่มคี่าใชจ้่ายส าหรบั
การหยุดงาน เนื่องจากการเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน และไม่มคี่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล
เกดิขึน้ ดงันัน้การท ากจิกรรมการควบคุมคุณภาพ 

รปูแบบการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อความปลอดภยัในการท างาน 

 ในการจดัการความปลอดภยัในการท างานการสรา้งให้พนักงานเกดิพฤตกิรรมที่มกีาร
รบัรูใ้นการรบัรูถ้งึความปลอดภยัในการท างานผูน้ าจ าเป็นต้องอาศยัทกัษะในการท างานเป็นทมี
ใหผู้ป้ฏบิตังิานใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตังิานใหเ้กดิความปลอดภยัดว้ยการปฏบิตัติามผูน้ าที่
แสดงความตอ้งการใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน ซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึปัจจยัต่าง ๆ 
ดงัแสดงใหเ้หน็ในตารางที ่8.2 

 

ตารางท่ี 8.2 ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการรบัรูถ้งึความปลอดภยัในการท างาน  
ปัจจยั ผลกระทบ 

ความยดืหยุน่ การจดัการความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่นสูง อาจจะส่งผลที่ก่อให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยหรือ
พนักงานละเลยไม่ใส่ใจในระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบตังิานท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุไดต้ลอดเวลา ในทาง
ตรงกนัขา้มถ้าหากมคีวามเข้มงวดมากเกนิไป อาจจะท าใหพ้นักงานเคร่งเครยีดมากเกนิไป จนอาจ
ท าให้เกิดการท างานที่ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายได้เพราะมีความหวาดระแวงกลวัที่จะกระท า
ผดิพลาด  
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ตารางท่ี 8.2 ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการรบัรูถ้งึความปลอดภยัในการท างาน (ต่อ) 
ปัจจยั ผลกระทบ 

การ
แสดงออก 

ผูน้ าทีแ่สดงออกถงึความปลอดภยัมกัจะเดนิตรวจตรา ดแูล ควบคุมการท างานของลูกน้องใหก้ารปฏบิตังิาน
เป็นไปตามขัน้ตอนความปลอดภยั และช่วยแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ หรอื คอยเป็นผูอ้ านวยความสะดวก
แก่พนกังาน 

เน้นการ
เรยีนรู ้

ผูน้ าทีเ่น้นการเรยีนรูจ้ากต ารามกัจะชอบอา้งองิจาก หนงัสอื บทความ และชี้น าใหลู้กน้องปฏบิตัติาม
แบบที่ตนเองชอบ ในขณะที่ผู้น าที่ชอบเรยีนรู้จากการกระท ามกัชอบให้ลูกน้องเรยีนรู้จากผลการ
ปฏบิตังิาน 

เน้นการ
ปรองดอง 

ผูน้ าที่ประนีประนอมรบัฟังความคดิเหน็ของพนักงาน มกีารวางแผน และตดัสนิใจร่วมกนั และน า
ข้อมูลมาเป็นพื้นฐานในการอธิบายให้มีความสมเหตุสมผลให้พนักงานปฏิบัติงานให้ยอมรบัใน
กฎระเบยีบในการท างาน 

ความรอบ
รูแ้ละ
ความ
ระมดัระวงั 

ผูน้ าทีม่คีวามรอบคอบระมดัระวงัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัเป็นอยา่งมาก  

ทีม่า : David L.Goetsch, 2055, p.78. 

 

รปูแบบของผูน้ าด้านความปลอดภยัในการท างาน 

ผู้น าด้านความปลอดภยัในการท างาน เป็นบทบาทหนึ่งที่ผลกัดนัให้พนักงานสามารถ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานอย่างเคร่งครดัได ้โดยอาศยัผูน้ าทีเ่ป็นแบบอย่างที่
ดชีกัจูงใจหรอืน าพาให้ผู้ตามปฏบิตัิตามได้ ซึ่งต้องอาศยัคุณลกัษณะของผู้น าที่ต้องมบีทบาท
ส าคญั สามารถสรปุไดต้ามคุณลกัษณะของผูน้ า ดงันี้ 

1. จรยิธรรม หมายถงึ ความประพฤต ิลกัษณะการแสดงออกกริยิาทีด่งีามเหมาะสมเกดิ
ความดใีนทางทีถู่กต้อง ยุตธิรรม กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีก่ าหนด และแบบแผนในการปฏบิตัิ
ที่ดีงาม ดงันัน้ ผู้น าจงึต้องมบีทบาทในการประพฤติปฏิบตัิตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับ
พนกังานหรอืลกูน้องในดา้นการส่งเสรมิใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ค่าจา้งทีจ่่าย
อย่างเป็นธรรม การดูแลความเป็นอยู่การท างานที่ปลอดภยัด้านเครื่องมอื เครื่องจกัร ไม่ให้
ลกูน้องท างานเกนิกว่าก าลงัจนน าไปสู่อนัตรายหรอือุบตัเิหตุในการท างาน 

 2. แรงจูงใจ หมายถึง พลงัผลกัดนัให้คนมพีฤติกรรม และยงัก าหนดทศิทางและ
เป้าหมายของพฤติกรรมนัน้ด้วย คนที่มแีรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่
เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนทีม่แีรงจงูใจต ่า จะไม่แสดงพฤตกิรรม หรอืไม่กล็ม้เลกิ การกระท า 
ก่อนบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ ผู้น าจงึมบีทบาทสรา้งแรงจงูใจหรอืผลกัดนัให้พนักงานไดป้ระพฤติ
ปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยัในการท างาน 

 3. ขอบเขตของงาน เมือ่มอบหมายงานใหพ้นกังานตามขอบเขตหน้าทีข่องงานพนักงาน
ย่อมได้รบัการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
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กฎหมายไม่ว่า จะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมอืในการท างาน วนัเวลาในการท างาน และค่าจ้างที่
เหมาะสมตามกฎหมายก าหนด 

 4. ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ผูน้ าย่อมสรา้งความสมัพนัธก์บัพนักงานดว้ยการท างาน
ในหน้าที่ในบทบาทผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเมื่อมอบหมายงานให้ก็ย่อมมี
ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัโดยเน้นการปฏบิตังิานไมส่รา้งความสมัพนัธส์่วนตวั 

ตารางท่ี 8.3 รปูแบบของผูน้ าดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

คณุลกัษณะของผู้น า ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง 

จรยิธรรม เน้นจริยธรรมการท างานที่เป็นไป
ตามสัญญา และจ่ายค่าจ้างอย่าง
ยตุธิรรม 

เน้นความยตุธิรรมต่อทุกฝ่าย 

แรงจงูใจ เน้นด้านผลการปฏบิตัิงานกบัการให้
รางวัล เช่น การก าหนดเป้าหมาย
ชัด เ จ น  ก า ร ใ ห้แ น ะ น า แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบผลการปฏบิตังิาน 

ก าหนดวสิยัทศัน์ในแนวทางสร้างสม 
ความจงรกัภกัด ีและสรา้งแรงจูงใจใน
การปฏบิตังิาน 

ขอบเขตของงาน พนักงานสามารถต่อรองผลการ
ปฏิบัติงา นมีการ ให้ร าง วัลอ ย่า ง
ยตุธิรรม  

ใหค้วามส าคญัของบุคคล 

พนักงานสามารถเรยีกรอ้งขอรบัการ
สนบัสนุนเพื่อช่วยใหพ้นักงานท างาน
ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  เน้นการปฏบิตังิานไมเ่น้นบุคคล เน้นคนใหค้วามส าคญักบัพนกังาน 

พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการปฏบิตังิาน 

ทีม่า : David L.Goetsch, 2055, p. 194. 

สีและเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภยั 

เครื่องหมายเพ่ือความปลอดภยั (safety sign) 

 สลิลทิพย์ สนิธุสนธชิาติ (2557, หน้า 269)  เครื่องหมายเพื่อความปลอดภยั (safety 

sign) หมายถึงเครื่องหมายที่ต้องการใช้สื่อความหมาย โดยใช้รูป สี หรือข้อความ ที่
เฉพาะเจาะจงกบัผู้ที่อาจได้รบัอนัตรายในสถานที่ท างาน โดยข้อความภายในป้ายอาจจะสื่อ
ความหมายเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ (prevent accidents), อนัตรายต่อสุขภาพ (health 

hazards), ระบุสถานทีต่ ัง้ของอุปกรณ์ป้องกนัไฟไหม ้(fire protection) หรอืการใหค้ าแนะน าใน
กรณทีีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน 

  ตาม มอก. 635 เล่ม 1 ไดก้ าหนดสเีพื่อความปลอดภยั, รปูแบบของเครื่องหมายเพื่อ
ความปลอดภยั, เครื่องหมายเสรมิ และขนาดของเครื่องหมายและตวัอกัษรของป้ายสญัลกัษณ์ 
เพื่อความปลอดภยัทีใ่ชส้ื่อความหมายต่าง ๆ แทนการใชข้อ้ความ โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 
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1. สเีพื่อความปลอดภยัและสตีดั 

2. รปูแบบของเครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยั 

3. เครือ่งหมายเสรมิ 

4. ขนาดของเครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยัและความหมาย 

5. ขอ้แนะน าในการเลอืกและการใชเ้ครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยั 

สีมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน การเดินทาง และใน
ชวีติประจ าวนัของคน ความสมัพนัธ์ของสกีบัความปลอดภยั ซึ่งจะมแีสงมาช่วยให้เกิดความ
สว่างภายในห้องที่ก าลงัท างานหรอืปฏบิตังิาน สแีละแสงมคีวามสมัพนัธ์ต่อความปลอดภยั สี
และแสงมสี่วนช่วยใหภ้ายในหอ้ง ท างานสว่างโดยการใชแ้สงเท่าเดมิ กล่าวคอื สทีีใ่ชท้าผนังและ
ฝ้าเพดานทีอ่ยู่ในโซนขาว จะท าใหก้าร สะทอ้นของแสงเป็นไปไดด้ ีท าใหภ้ายในหอ้งดงักล่าวมี
ความสว่างผู้ปฏบิตัิงานในห้องดงักล่าวเกิดการกระปรี้กระเปร่าอยากปฏบิตัิงาน ไม่ง่วงนอน 
ในทางตรงกนัขา้มถ้าภายในหอ้งดงักล่าวทาสมีดืทบึ เช่น ส ี เทา สดี า จะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานรูส้กึ
อดึอดั เกดิอาการงว่งนอน การปฏบิตังิานกจ็ะเกดิอนัตรายขึน้ได ้

1. สีเพ่ือความปลอดภยั  
คอื สทีี่ก าหนดในการบอกความหมายเพื่อความปลอดภยั ตาม มอก. 635 เล่ม 1 

ก าหนดใหใ้ชส้เีพื่อความปลอดภยั เพื่อผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการไดม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจใน
การเกดิความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ซึง่สามารถสรปุไดด้งัตารางที ่8.4 

 

ตารางท่ี 8.4 แสดงสแีละเครือ่งหมายแสดงความปลอดภยั 

สีเพ่ือความปลอดภยั ความหมาย ตวัอย่างการใช้งาน สีตดั 

 

 

 

 

หยดุ 

1* 

- เครื่องหมายหยดุ 

- เครื่องหมายอุปกรณ์หยดุฉุกเฉิน 

- เครื่องหมายหา้ม 

 

สขีาว 

 

 

 

 

บงัคบัใหต้อ้งปฏบิตัติาม 

- บังคับให้ต้องมีเครื่องป้องกันอันตราย
สว่นบุคคล 

- เครื่องหมายบงัคบั 

 

สขีาว 

 

 

 

 

แสดงภาวะปลอดภยั 

- ทางหนีไฟ 

- ทางออกฉุกเฉิน 

-ฝักบวัช าระลา้งฉุกเฉิน 

- หน่วยงานปฐมพยาบาล 

- หน่วยกูภ้ยั 

- เครื่องหมายสารสนเทศเกี่ยวกับความ
ปลอดภยั 

 

 

 

สขีาว 
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ตารางท่ี 8.4 แสดงสแีละเครือ่งหมายแสดงความปลอดภยั (ต่อ) 
สีเพ่ือความปลอดภยั ความหมาย ตวัอย่างการใช้งาน สีตดั 

 

 

 

 

ระวงัมอีนัตราย 

2** 
- ชี้บ่งว่าอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด 
กมัมนัตภาพรงัส ีวตัถุมพีษิและอื่น ๆ  
- ชีบ้่งถงึเขตอนัตราย ทางผ่านที่มอีนัตราย 
เครื่องกดีขวาง  

 

สขีาว 

ทีม่า: www.npc-se.co.th, 2560. 

 หมายเหต ุ: 1* สแีดงยงัใชส้ าหรบัอปุกรณ์ป้องกนัอคัคภียั อปุกรณ์ดบัเพลงิและต าแหน่งทีต่ัง้อกีดว้ย 

    2* อาจใชส้แีดงสม้วาวแสงแทนสเีหลอืงได ้แต่ไม่ใหใ้ชแ้ทนสเีหลอืงกบัเครื่องหมายเพื่อ  
ความปลอดภยั 

 

2. รปูแบบของเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภยั 

เครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยั หมายถงึ เครือ่งหมายทีใ่ชส้ื่อความหมายเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัโดยมสี ีรูปแบบ และสญัลกัษณ์หรอืข้อความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพื่อความ
ปลอดภยั 

1. รปูแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภยัและสทีีใ่ช ้แบ่งเป็น 4 ประเภท 
ตามจดุประสงคข์องการแสดงความหมาย ดงัตารางที ่41 

2. ให้แสดงสญัลกัษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทบัแถบขวาง
ส าหรบัเครือ่งหมายหา้ม  

3. ในกรณีที่ไม่มสีญัลักษณ์ภาพที่เหมาะสมส าหรบัสื่อความหมายตามที่
ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทัว่ไปส าหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภท           
(ดใูนภาคผนวก ก.) รว่มกบัเครือ่งหมายเสรมิ 

ตารางท่ี 8.5 รปูแบบของเครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยั 

ประเภท รปูแบบ สีท่ีใช้ หมายเหตุ 
เครื่องหมายหา้ม  

 

พื้ น  :  สี ข า ว   

สีของแถบตามขอบวงกลม   

แ ล ะ แ ถ บ ข ว า ง :  สี แ ด ง   

สขีองสญัลกัษณ์ภาพ:สดี า 

-พื้น ที่ ข อ ง สีแ ด ง
ต้องมีอย่างน้อย   

ร้อยละ 35 ของ
พื้นที่ทัง้หมดของ  

เครื่องหมาย 
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ตารางท่ี 8.5 รปูแบบของเครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยั (ต่อ) 
ประเภท รปูแบบ สีท่ีใช้ หมายเหตุ 

เครื่องหมายเตอืน  

 

 

 

 

 

สี พื้ น  :  สี เ ห ลื อ ง   

สีของแถบตาม ขอบ :  สีด า   

สขีองสญัลกัษณ์ภาพ:สดี า 

-พื้นที่ของสีเหลือง
ต้องมีอย่างน้อย   

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ทัง้หมดของ  

เครื่องหมาย 

เครื่องหมายบงัคบั  

 

สี พื้ น  :  สี ฟ้ า   

สขีองแถบตามขอบ : สขีาว 

 พืน้ที่ของสฟ้ีาต้อง
มี อ ย่ า ง น้ อ ย   

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ทัง้หมดของ  

เครื่องหมาย 

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย
ส า ร นิ เ ท ศ   

เ กี่ ย ว กั บ ภ า ว ะ
ปลอดภยั 

 สี พื้ น  :  สี เ ขี ย ว   

สขีองแถบตามขอบ : สขีาว 

- พืน้ที่ของสเีขยีว
ต้องมีอย่างน้อย   

ร้อยละ 50 ของ
พื้นที่ทัง้หมดของ  

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย   

- อาจใช้รูปแบบ
เ ป็ น สี่ เ ห ลี่ ย ม   

ผนืผา้ได ้

ทีม่า: www.npc-se.co.th, 2560. 

 

3. เคร่ืองหมายเสริม  

   หมายถงึ เครือ่งหมายทีใ่ชส้ื่อความหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัโดยมสี ีรปูแบบ และ
ขอ้ความเพื่อ ใชร้ว่มกบัเครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยัในกรณทีีจ่ าเป็น 

3.1 รปูแบบของเครือ่งหมายเสรมิ เป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ หรอืสีเ่หลีย่มจตุัรสั  

  3.2 สพีืน้ใหใ้ชส้เีดยีวกบัสเีพื่อความปลอดภยั และสขีองขอ้ความใหใ้ชส้ตีดั หรอื
สพีืน้ใหใ้ชส้ขีาวและสขีองขอ้ความใหใ้ชส้ดี า  

  3.3 ตวัอกัษรที่ใช้ในขอ้ความ ซ่ึงช่องไฟระหว่างตวัอกัษรต้องไม่แตกต่างกนั
มากกว่ารอ้ยละ 10 และ ลกัษณะของตวัอกัษรตอ้งดเูรยีบงา่ย ไมเ่ขยีนแรงเงาหรอืลวดลาย  

ดงัภาพที ่8.3 

 

 

 

http://www.npc-se.co.th/


533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่8.3 ตวัอยา่งการแสดงเครือ่งหมายเสรมิเพื่อความปลอดภยั 

 ทีม่า: www.npc-se.co.th, 2559. 

4. ให้แสดงเคร่ืองหมายเสริมไว้ใต้เคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภยั   
    การแสดงเครื่องหมายเสรมิในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการป้องกนัดว้ยการใหข้อ้มูล

ขา่วสารเพื่อใหพ้นกังานเกดิความระมดัระวงัและช่วยใหพ้นักงานเตอืนความจ าเกี่ยวกบัอุบตัเิหตุ
อนัจะเกดิขึน้ในโรงงานขณะมกีารปฏบิตังิาน รวมทัง้เป็นเฝ้าระวงั และฝึกใหพ้นักงานเป็นคนช่าง
สงัเกต ไตร่ตรองและ รอบคอบในการปฏบิตังิานเมื่ออยู่ในโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นการ
ตรวจตดิตามการท างานของหวัหน้าเกี่ยวการดูแลเอาใจใส่แก่ลูกน้อง และที่ส าคญัที่สุดในการ
สื่อสารเพื่อความปลอดภยัในการท างานที่ต้องจดัท าป้าย สญัลกัษณ์เตอืนภยัต่าง ๆ ก็เพื่อให้
พนกังานผูป้ฏบิตังิานเกดิความปลอดภยัในการท างาน ดงัแสดงในภาพที ่8.4 
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ภาพที ่8.4 แสดงเครือ่งหมายเสรมิไวใ้ต้เครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยั  
ทีม่า: www.npc-se.co.th, 2559. 
 

5. ตวัอย่างเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภยัและความหมาย 

    ในโรงงานอุตสาหกรรมทีม่กีารผลติสนิคา้และบรกิาร โดยเฉพาะอย่างโรงงานทีม่กีาร
ผลติสนิค้าดว้ยเครื่องจกัรทีม่อีนัตราย หรอืพืน้ที่ทีม่กีารใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอืทีม่กีารใชเ้ครื่องทุ่น
แรงหนกั หรอือุตสาหกรรมหนกัยอ่มก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสีย่งทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุค่อนขา้ง
สูงการแสดงเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์เพื่อให้พนักงานได้ทราบความหมายของการเฝ้าระวงั
อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กส็่งผลใหพ้นกังานไดล้ดการเกดิอุบตัเิหตุลงไดม้าก เนื่องจากสามารถท าให้
พนักงานได้มกีารจดจ าสญัลกัษณ์และสทีี่ช่วยในการจ าหรอืความจ าที่แยกสแีตกต่าง ๆ ให้เกดิ
ความปลอดภัยท าให้ติดเป็นพฤติกรรมในการท างานของพนักงานได้ ดังแสดงให้เห็นถึง
เครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยัและความหมายดงัตารางที ่8.6 
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ตารางท่ี 8.6 ตวัอยา่งเครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยัและความหมาย 

ประเภทรปูแบบ ความหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายหา้ม 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายเตอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายบงัคบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายสารนิเทศเพื่อความปลอดภยั 

ทีม่า: www.npc-se.co.th, 2559. 

6. ข้อแนะน าในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพ่ือความปลอดภยั  

1. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภยัร่วมกบัเครื่องหมายเสรมิ ในกรณีที่ไม่มี
เครือ่งหมายทีใ่ชส้ญัลกัษณ์ภาพ ตามทีแ่สดงในภาคผนวก ก. หากต้องการจะแสดงเครื่องหมาย
ตามทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืกปฏบิตัดิงันี้  

1.1 ใชส้ญัลกัษณ์ภาพทีเ่หมาะสม ทีด่แูลว้เขา้ใจงา่ยทีสุ่ด ไม่ต้องแสดงรายละเอยีดใน
สญัลกัษณ์ภาพทีไ่มจ่ าเป็นต่อการสื่อความหมาย แต่ใชเ้ครือ่งหมายเสรมิรว่มดว้ยถา้จ าเป็น  

1.2 ใช้เครื่องหมายทัว่ไปส าหรบัเครื่องหมายเพื่อความปลอดภยัแต่ละประเภท
รว่มกบัเครือ่งหมายเสรมิ 

2. การใชเ้ครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยั เพื่อจุดประสงคใ์นการสื่อความหมายมากกว่า 
1 ความหมาย  
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  2.1 ไม่ควรสื่อความหมายโดยการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภยั ร่วมกับ
เครือ่งหมายเสรมิทีม่ขีอ้ความสื่อความหมาย 2 ประการ 

 2.2 ไม่ควรใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยประเภทเดียวกันที่แสดง สอง
ความหมายอยูใ่นเครือ่งหมายเดยีวกนั 

 3. การใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภยัส าหรบัเงื่อนไขที่แตกต่างกนั เมื่อต้องการใช้
เครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยัทีแ่สดงไวใ้นภาคผนวก ก. เพื่อแสดงความหมายส าหรบัเงื่อนไข
ที่แตกต่างออกไป แต่การสื่อความหมายยังเหมือนเดิม ให้ใช้สัญลักษณ์ภาพนัน้ร่วมกับ
เครือ่งหมายเสรมิทีใ่ชถ้อ้ยค าแตกต่างออกไป 

สรปุ 

พฤตกิรรมมนุษย์เป็นเครื่องหมายแสดงออกถึง การกระท าหรอื แสดงออกของมนุษย์
จากภายในทีม่สี ิง่เรา้มากระทบ ท าใหเ้กดิความรู ้อารมณ์ หรอืปฏกิริยิาออกมาทัง้ทีรู่ส้กึตวั และ
ไมรู่ส้กึตวัภายใตส้ถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง พฤตกิรรมในการท างานของมนุษยย์่อมส่งผล
ต่อความปลอดภยัในการท างาน โดยมกีารพจิารณาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างอทิธพิลภายในตวั
บุคคลกับอิทธิพลภายนอกที่แต่ละบุคคลรับรู้ ซึ่งจะท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมา 
การศกึษาถงึพฤตกิรรมมนุษยจ์งึท าใหน้กับรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการจดัการความปลอดภยั
ในการท างานจ าเป็นต้องใหค้วามส าคญัดา้นการศกึษาพฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งของมนุษยเ์กี่ยวกบั
ความปลอดภยัในการท างานเพื่อให้เขา้ใจตนเอง เพื่อช่วยให้เขา้ผู้อื่น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ทางสงัคม และช่วยเสรมิสร้างพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ผู้ปฏิบตัิงาน องค์ประกอบของ
พฤติกรรมมนุษย์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีจงึมอีงค์ประกอบ ดงันี้ 
เป้าหมาย ความพร้อม สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ปฏกิิรยิาต่อความ
ผิดหวัง จึงมีการแบ่งประเภทของพฤติกรรมของมนุษย์มีเกิดขึ้นในลักษณ ะต่าง ๆ ดังนี้ 
พฤตกิรรมที่สงัเกตได้อย่างชดัเจน พฤตกิรรมที่ปกปิด พฤตกิรรมทีเ่ป็นแหล่งที่เกดิจากภายใน
รา่งกาย และจติใจของบุคคล พฤตกิรรมทีเ่กดิจากระบบประสาท ดงันัน้ พฤตกิรรมมนุษยจ์งึแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื พฤตกิรรมที่มมีาแต่ก าเนิด และพฤตกิรรมที่เกดิจากอทิธพิล
ของกลุ่ม ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์มรีะดบัของพฤติกรรมในการกระท าในระดบับุคคล 
ระดบักลุ่ม และระดบัสงัคม เพื่อแสดงออกในเห็นถึงการรบัรู้ ทศันคติ ค่านิยม และความเชื่อ 
น ามาสู่การศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละแรงจงูใจของมนุษยใ์นการพฒันาพฤตกิรรมเพื่อใหม้นุษย์
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของ       
สกนิเนอร ์เป็นการเรยีนรูก้ารวางเงื่อนไขด้วยการกระท า โดยเงื่อนไขน าหรอืสิง่เรา้ทีก่ระตุ้นให้
เกดิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาทีเ่ป็นผลทีต่ามมา  

การสรา้งจติส านึกดา้นความปลอดภยัในการท างาน โดยองคก์ารต้องหาเทคนิควธิกีาร
เพื่อใหพ้นักงานเกดิความตระหนักถงึอนัตรายของการเกดิอุบตัเิหตุหากขาดจติส านึกทีด่ใีนการ
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ปฏบิตังิาน โดยอาศยัการท ากจิกรรมเสรมิสรา้งจติส านึก ได้แก่ กจิกรรม KYT กจิกรรม QCC 

และกจิกรรม 5ส.เพื่อความปลอดภยัซึง่กจิกรรม 5ส.เป็นกจิกรรมที่นิยมท ามากที่สุดเพื่อลดการ
เกดิอุปบตัเิหตุในการท างาน ซึง่ประกอบดว้ย สะสาง สะอาด สะดวก สุขลกัษณะ และสรา้งนิสยั 
เป็นตน้ ทัง้นี้ การจะเกดิพฤตกิรรมความปลอดภยัในการท างานทีด่ไีดน้ัน้ ต้องอาศยัรปูแบบการ
ท างานเป็นทมีซึง่มผีลต่อความปลอดภยัในการท างาน และผูน้ าต้องมบีทบาทในการช่วยกระตุ้น
หรอืผลกัดนัให้ผู้ตามปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัให้เกดิพฤตกิรรมการท างานที่ปลอดภยั โดย
ผู้น าต้องมีรูปแบบด้านความเป็นผู้น าความปลอดภยัในการท างาน ดังนี้  มจีรยิธรรม สร้าง
แรงจูงใจ ก าหนดขอบเขตของงานที่ชดัเจน และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลที่เน้นการ
ปฏิบัติงาน จึงจะสามารถสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  

เครือ่งหมายเพื่อความปลอดภยั หมายถงึ เครือ่งหมายทีใ่ชส้ื่อความหมายเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัโดยมสี ีรูปแบบ และสญัลกัษณ์หรอืข้อความแสดงความหมายโดยเฉพาะเพื่อความ
ปลอดภยั ดงันัน้ สแีละเครื่องหมายความปลอดภยัมคีวามจ าเป็นในการท างานในโรงงานหรอื
สถานประกอบการเป็นอย่างยิง่เนื่องจากส ีและเครื่องหมายความปลอดภยัเป็นการตอกย ้าให้
พนกังานจดจ าและเตอืนใหป้ฏบิตัติามอย่างเครง่ครดั  
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. ใหบ้อกความหมายของ พฤตกิรรม 

2. สิง่ทีก่ าหนดพฤตกิรรมมนุษยห์รอืสิง่ทีท่ าใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมมอีะไรบา้ง  
3. ใหบ้อกความหมายของพฤตกิรรมการรบัรู ้และการรบัรูห้มายถงึ 

4. ใหบ้อกถงึพฤตกิรรมความตอ้งการของมนุษย ์ตามทฤษฎแีนวคดิของ Maslow’s ทีก่ าหนดว่า 

    มนุษยม์คีวามตอ้งการ 5 ขัน้อยา่งไรพรอ้มอธบิาย 

5. รปูแบบผูน้ าดา้นความปลอดภยัและวฒันธรรม บรรยากาศในการท างาน 

6. รปูแบบทมีงานความปลอดภยัในสถานประกอบการ  

7. รปูแบบการท างานเป็นทมีทีม่ผีลต่อความปลอดภยัในการท างาน 
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 7. องคป์ระกอบส าคญัของกจิกรรม 5ส. 
 8. สรปุ 

 9. แบบฝึกหดั 

 10. เอกสารอา้งองิ  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนแลว้สามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิ ความหมาย วตัถุประสงค ์หลกัการ ประโยชน์ และขัน้ตอนการด าเนิน
กจิกรรม 5ส.ในสถานประกอบการได ้

2. ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนส ารวจพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรม 5ส.ในสถานที่
ประกอบการได ้  

3. บอกถงึเป้าหมาย ขัน้ตอน และวธิกีารก าหนดมาตรฐาน 5ส.ใหเ้กดิความปลอดภยัใน
การท างานได ้

4. ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการด าเนินกจิกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง จนท าใหเ้กดิความปลอดภยั
ในการท างาน และท าใหอุ้บตัเิหตุในการท างานลดลงได ้  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. แจกบตัรค าเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. เพื่อเขา้สู่บทเรยีน 

 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. ใหด้วูดีทีศัน์กจิกรรม 5ส. ความปลอดภยัและใหแ้สดงความคดิเหน็ 

 4. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน - หลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  

 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทิศัน์ 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 9 

กิจกรรม 5ส. เพ่ือความปลอดภยัในการท างาน 

 การด าเนินงานของทุกองค์การย่อมต้องการให้การปฏิบัติงานทุกขัน้ตอนมีความ
ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพต่อบุคคล สินค้า และบริการ รวมทัง้ลดต้นทุนสินค้า และ
ประหยดัเวลา ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน นัน่หมายถงึ การบรหิารคุณภาพองคก์ารย่อมเกดิขึน้
แลว้ กจิกรรม 5ส. เป็นปัจจยัพืน้ฐานการบรหิารคุณภาพทีจ่ะช่วยใหก้ารปฏบิัตงิานของบุคคลใน
องค์การได้เกิดความปลอดภยั ซึ่งเป็นผลมาจากการมสีภาพแวดล้อมหรอืบรรยากาศในการ
ท างานที่เหมาะสมและดต่ีอการปฏบิตังิาน เกดิความสะอาดเรยีบร้อย ถูกสุขลกัษณะ จูงใจให้
บุคคลไดม้กีารพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา และสามารถน าศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเตม็ก าลงั
ความสามารถ รวมทัง้ท าให้บุคคลเกิดทศันคติที่ดีต่อการท างาน กิจกรรม 5ส. เป็นเทคนิค
ทางการบริหารงานที่ผู้บรหิารจะน ามาใช้เป็นกลยุทธ์อีกแนวทางหนึ่งที่จะได้ให้บุคลากรใน
องค์การได้เข้ามามสี่วนร่วมในการท างานด้วยความเต็มใจ ร่วมแรงร่วมใจกันในการพฒันา
ตนเอง พฒันางาน และพฒันาองค์การไปพรอ้ม ๆกนั กจิกรรม 5ส. ยงัท าให้บุคลากรทุกคนใน
องคก์ารไดม้กีารคดิสรา้งสรรคส์ิง่ใหมใ่นการพฒันาองคก์ารใหเ้ขา้สู่การแขง่ขนัเพื่อใหเ้กดิแนวคดิ
ใหม ่ๆ ซึง่เกดิจากพืน้ฐานของการด าเนินการกจิกรรม 5ส.  
 ปัจจบุนักจิกรรม 5ส. นิยมน ามาใชใ้นการปฏบิตังิานทุกกจิกรรมในสถานประกอบการไม่
ว่าในส านักงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ เนื่องเพราะว่า กจิกรรม 5
ส.เป็นเทคนิคในการปรบัปรุงง่าย ไม่ยุ่งยาก เพยีงแต่ทุกคนมคีวามพรอ้มและเชื่อมัน่ว่าการน า
เทคนิคของกจิกรรม 5ส.เป็นสิง่ทีท่ าได ้และเมือ่ท าแลว้จะท าใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์ารมคีวาม
เป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย สะดวกในการท างาน ท าให้เกดิสุขภาพอนามยัทีด่ ีและท าสิง่เหล่านี้จน
ตดิเป็นนิสยั การด าเนินกจิกรรม 5ส.จงึเริม่ต้นดว้ยการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และ
สรา้งนิสยั การปฏบิตักิจิกรรม 5ส. อย่างสม ่าเสมอจนกลายเป็นสิง่ปกตใินชวีติประจ าวนัของเรา
ย่อมท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างวินัยให้ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้การท างานมี
ประสทิธภิาพสูง ยงัท าให้เป็นพื้นฐานของการด าเนินกจิกรรมการเพิม่ผลผลติอื่น ๆ เช่น ระบบ
บรหิารคุณภาพ ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม การบรหิารความปลอดภยัในการท างาน และลด
อุบตัเิหตุในสถานทีท่ างานได ้ 
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แนวคิดเก่ียวกบักิจกรรม 5ส. 
 การด าเนินงานทางธุรกจิโดยส่วนใหญ่องค์การภาคธุรกจิเอกชนต่างมจีุดมุ่งหมายสูงสุด
ในการด าเนินธุรกิจให้เกิดก าไรในการด าเนินงานสูงสุด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และ
ประสทิธภิาพ โดยท าใหข้องเสยีหรอืการสญูเสยีเป็นศูนย ์อย่างไรกต็าม การทีจ่ะท าใหธุ้รกจิไปสู่
เป้าหมายสูงสุดนี้ได้จะต้องสร้างพื้นฐานจากเทคนิคการบรหิารจดัการด้านการผลิตและการ
ด าเนินงานทัง้องคก์ารใหไ้ดก่้อน โดยน าหลกัการ 5ส. เขา้มาใชใ้นการด าเนินงาน  
 ดงันัน้ เครื่องมอืที่ส าคญัในการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างานที่
สถานประกอบการโดยส่วนใหญ่น ามาใชใ้นประเทศไทยและต่างประเทศมหีลายเครือ่งมอืดว้ยกนั 

กจิกรรม 5ส. เป็นอกีเครื่องมอืทางการบรหิารจดัการอกีวธิหีนึ่งที่ท าให้สถานประกอบการหรอื
หน่วยงานได้มรีะบบการจดัการองค์การให้มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของงาน บุคลากร และ
องคก์ารใหส้ามารถแข่งขนักบัองคก์ารภายนอกได้ และยงัเสรมิสรา้งใหพ้นักงานเกดิการปลูกฝัง
สรา้งนิสยัดา้นความปลอดภยัในการท างานได ้ซึ่งการท ากจิกรรม 5 ส. ช่วยลดต้นทุนค่าใชจ้่าย 
และที่ส าคญัอกีส่วนหนึ่งคอืกจิกรรม 5ส. ช่วยให้พนักงานลดอุบตัเิหตุในการท างาน เกดิความ
ปลอดภยัในการท างานเป็นอย่างยิง่ จงึนับได้ว่าเมื่อองค์การได้มกีารก าหนดนโยบายเกี่ยวกบั
การด าเนินการกจิกรรม 5ส. เพื่อให้พนักงานทุกระดบัได้รบัทราบเขา้ใจ พรอ้มทัง้มกีารปฏบิตัิ
ตามอย่างทัว่ถงึทุกระดบักย็่อมเกดิคุณภาพชวีติทีด่สีถานทีท่ างานนัน่คอื การท างานมคีวามสุข
ในสภาพแวดล้อมที่ดแีละเหมาะสม สุขภาพกาย สุขภาพจติดีส่งผลให้ผลผลติมปีระสทิธภิาพ
สอดคล้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถาน
ประกอบการ จะเหน็ไดว้่ากจิกรรม 5ส.เป็นการปรบัปรุงการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ทัง้
ดา้นการผลติและส านักงานกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อการสรา้งภาพลกัษณ์ขององค์การหรอืผลติภัณฑ์
และลดการเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน  

ความหมายของ กิจกรรม 5ส.  
  กจิกรรม 5ส. เกดิขึน้มานานตัง้แต่โบราณกาลมาจากประเทศแถบตะวนัตกก่อน แต่เริม่
มาใชก้นัอย่างชดัเจนและรปูธรรมในประเทศญี่ปุ่ น ทีพ่ฒันามาจากแนวคดิการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control: QC) การท า 5 ส. ปรากฏใหเ้หน็ในช่วงที ่QC มกีารพฒันารปูแบบ กล่าวคอื 
หน่วยงานต่างๆ ต้องการแนวทางพื้นฐานที่ เ ป็นเหมือนแรงผลักให้  ผู้ปฏิบัติงานและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการผลติมากทีสุ่ด โดย QC เป็นหลกัการ
ทีมุ่ง่ควบคุมทีต่วัวตัถุมากกว่า ดงันัน้ จงึมผีูค้ดิคน้หลกัการง่าย ๆ ทีส่นับสนุนกจิกรรมวธิกีารจดั 
หรอืปรบัปรุงสถานที่ท างาน หรอืสภาพการท างานให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย สะอาดเพื่อเอือ้อ านวยใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน ความปลอดภยั และคุณภาพ
ของงาน อนัเป็นพืน้ฐานในการเพิม่ผลผลติ เพื่อใหอ้ธบิายความหมายของ กจิกรรม 5ส.ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ไดม้นีกัวชิาการใหค้วามหมายไวต่้าง ๆ ดงันี้  
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 (องคก์ารคลงัสนิคา้,กระทรวงพาณิชย,์2556) ไดใ้หค้วามหมายของ กจิกรรม 5ส. ไวว้่า 
การจดัระเบยีบและปรบัปรุงสถานที่ท างานหรอืสภาพท างาน และงานของตนด้วยตนเอง เพื่อ
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย  มีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพอนัเป็นพืน้ฐานในการเพิม่ผลผลติ 

 (ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน,  2556) ได้ให้ความหมายของ 
กจิกรรม 5ส. ไว้ว่า กระบวนการสรา้งวนิัย สรา้งระเบยีบชวีติ นิสยัความรบัผดิชอบ และนิสยัที่
เอื้อใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างสูงสุดเพื่อเสรมิสรา้งทรพัยากรมนุษยอ์นัน าไปสู่ความเขม้แขง็ของ
องค์การในภาพรวมโดยพื้นฐานกจิกรรม 5ส. แบ่งออกเป็น 5 เรื่องใหญ่ ๆ คอื สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลกัษณะ และสรา้งนิสยั  
 (สุดใจ  ธนไพศาล, 2556, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของ กิจกรรม 5ส. ไว้ว่า เป็น
ปัจจยัพื้นฐานในการบรหิารงานให้มปีระสทิธภิาพ โดย 3ส.แรก(สะสาง สะดวก สะอาด) เน้น
เกี่ยวกบัสิง่ของ สถานทีท่ างานหรอืสภาพแวดลอ้มในการท างานซึง่จะท าให้เกดิความปลอดภยั
ในการท างาน และ 2ส.หลงั(สุขลกัษณะ สร้างนิสยั) เน้นเกี่ยวกบัตวัคนเพื่อให้มกีารก าหนด
แนวทางและวธิีการปฏบิตัิงานให้รกัษามาตรฐานความเป็นระเบียบเรยีบร้อยและส่งเสรมิให้
พนกังานปฏบิตักิจิกรรม 5ส.จนเป็นนิสยั 

 (กฤษฏ ์ อุทยัรตัน์, 2556, หน้า 69) ไดใ้หค้วามหมายของ กจิกรรม 5ส. ไวว้่า กระบวน
ในการจดัสถานทีท่ างานใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย โดยมุง่เน้นทีจ่ะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพของการ
ท างาน และสรา้งจติส านึกในการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างาน และเปลีย่นแปลงทศันคติ
ของตนเองใหย้อมรบัสิง่ใหม ่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา  

จากความหมายที่มนีักวชิาการได้กล่าวถงึความหมายของของ กจิกรรม 5ส. จะเหน็ได้
ว่าเป็นกระบวนการที่เป็นระบบมแีนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมสามารถน ามาใช้เพื่อปรบัปรุงแก้ไขงาน
และรกัษาสิง่แวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดขีึน้ ทัง้ในด้านการผลติ และด้านการบรหิารจดัการ 
ซึง่จะเหน็ไดว้่ากจิกรรม 5ส.เป็นกจิกรรมพืน้ฐานที่น าไปสู่แนวทางในการพฒันาองคก์ารทัง้ดา้น
กระบวนการผลติให้เพิม่ประสทิธภิาพ และช่วยลดอุบตัเิหตุในการท างานในกระบวนการผลติ
และในส านกังานดว้ย  

วตัถปุระสงคข์องการท ากิจกรรม 5ส. 
กจิกรรม 5ส. ไม่เพยีงแต่จะท าให้เกดิประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน และท า

ให้ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการเท่านัน้ ที่ส าคัญคือน ามาช่วยในการสร้างความ
ปลอดภยัในการท างานในทุกขัน้ตอนตัง้แต่มกีารสะสางสิง่ของทีไ่ม่จ าเป็น แยกแยะพืน้ทีบ่รเิวณ
จุดต่าง ๆ รวมทัง้อุปกรณ์ เครื่องมอื วสัดุสิง่ของต่าง ๆ ให้มคีวามสะดวกในการหยบิมาใช้งาน
ลดขัน้ตอนการท างาน ลดอุบตัเิหตุในขัน้ตอนการท างาน พืน้ทีบ่รเิวณการท างานกส็ะอาดตาท า
ให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดเีกดิบรรยากาศในการท างาน ท าให้มสีุขภาพที่ด ีและ
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สรา้งนิสยัความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการท างาน และปลอดภยัปราศจากสิง่ทีไ่ม่พงึประสงคใ์น
การท างาน พนักงานเกิดความสุขในการท างานและมคีุณภาพชวีติที่ดปีระเทศชาตกิ็ก้าวหน้า 
ดงันัน้ การด าเนินงานของกจิกรรม 5ส.จงึตอ้งมวีตัถุประสงคพ์อทีจ่ะสรปุไดด้งันี้  
 1. เพื่อเป็นพืน้ฐานของระบบคุณภาพในทุกระบบดา้นการผลติและการบรหิารจดัการใน
ส านกังาน  
 2. เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานทีถู่กต้อง
ตามกฎหมายความปลอดภยั และลดอุบตัิเหตุอนัเนื่องมาจากสภาพรกรุงรงั รวมทัง้การสร้าง
นิสยั  
 3. เพื่อสรา้งวนิยัและปลกูจติส านึกใหบุ้คลากรไดม้กีารท างานใหด้ขีึน้ 

 4. เพื่อสร้างระบบ ระเบียบ และการจดัเก็บความเป็นระเบียบเรยีบร้อยสวยงามแก่
หน่วยงาน 

 5. เพื่อสรา้งประสทิธภิาพการท างานและปรบัปรุงการท างานตลอดเวลาและต่อเนื่อง 

 6. เพื่อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการท างานทีก่่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงเชงิประจกัษ์แก่
หน่วยงานภายนอกทีม่ารบับรกิาร 

 7. เพื่อท าใหบุ้คลากรทุกคนมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ ีเกดิความสามคัค ีการท างานเป็นทมีใน
รูปแบบการร่วมมอื ร่วมใจกันในการท างานให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสรมิสร้าง
บรรยากาศทีด่ใีนการท างาน  

  8. เพื่อสรา้งความภาคภูมใิจใหก้บับุคลากรในองค์การ และสรา้งความพงึพอใจแก่ผู้มา
รบับรกิารและผูม้าเยีย่มเยยีน 

เป้าหมายองคก์ารในการจดัด าเนินงานกิจกรรม 5 ส.  
 ก่อนทีอ่งค์การจะด าเนินการในการท ากจิกรรม 5ส. ผูท้ีร่บัผดิชอบในการจดัท ากจิกรรม 
5ส. นัน่หมายถึงพนักงานทุกคนในองค์การ แต่สิง่ที่ส าคญัในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส.นัน้
ผู้บรหิารจะต้องเหน็ความส าคญัในการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. เพื่อให้
เกิดเป็นผลส าเร็จขององค์การ ผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส. จะต้อง
ก าหนดเป้าหมายองคก์ารในการด าเนินกจิกรรม 5ส. เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
องคก์าร ดงันี้ 

1. ต้องมกีารก าหนดความชดัเจนของสถานที่ในการจดัท ากจิกรรม 5ส. โดยจดัท าเป็น
แผนผงั และแบ่งพื้นที่ให้แต่ละส่วนงานรบัผดิชอบตามความเหมาะสม  ท าให้สถานที่ท างานมี
ความเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย และมสีภาพแวดลอ้มทีม่คีวามปลอดภยั รวมทัง้สรา้งบรรยากาศใน
การท างานใหน่้าอยู ่

2. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในองคก์ารเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. 
ท าใหเ้กดิการรว่มแรง รว่มใจกนั บุคลากรเกดิความภาคภูมใิจในความสะอาด ความเป็นระเบยีบ
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เรยีบรอ้ย ท าให้บุคลากรทุกคนปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ลดอุบตัเิหตุอนัเกดิจากการ
ท างานได ้

3. การบรหิารทรพัยากรองคก์ารเกดิประสทิธภิาพ อนัเกดิจากการจดักจิกรรม 5ส. โดย
มกีารก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน ท าใหเ้กดิความคุม้ค่าในการใชท้รพัยากรทางการบรหิาร 

4. การบรหิารคุณภาพโดยรวมขององคก์ารเกดิความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ด้
ในทุกปี 

5. สร้างหลกัประกนัด้านคุณภาพขององค์การ ได้แก่ พนักงาน สนิค้า และการบรกิาร 
และลกูคา้ และหน่วยงานภาครฐั 

องค์การต้องก าหนดนโยบายด าเนินกจิกรรม 5ส. อย่างชดัเจนเพื่อใหก้ารด าเนินงานมี
แผนและใหทุ้กคนไดร้่วมแรงร่วมใจในการด าเนินกจิกรรม 5ส. อย่างมเีป้าหมายร่วมกนัจะท าให้
เกดิความส าเรจ็และเกดิประสทิธภิาพในการท างาน 

ความส าคญัของการด าเนินงานกิจกรรม 5ส. 
1. เป็นหลกัพืน้ฐานในการปฏบิตังิาน เพื่อท าใหห้น่วยงานมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

โดยการรว่มแรงรว่มใจกนัท างานเป็นทมีใหเ้กดิความส าเรจ็  
2. ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัทีด่นีับเป็นสิง่ทีส่ าคญัและจ าเป็นทีส่ะทอ้นใหเ้หน็

ถงึการปฏบิตัิงานของพนักงาน เมื่อมกีารจดัท ากิจกรรม 5ส.ที่เริม่ตัง้แต่การก าหนดจุดที่ควร
ก าจดัออกที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อให้สถานที่ท างานมีความ สะอาด ปลอดภัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ี

3. ท าใหก้ารผลติสนิคา้และบรกิารหรอืผลติภณัฑเ์กดิการเพิม่ผลผลติ (productivities)  
สงูสุด สรา้งภาพลกัษณ์ในการใหบ้รกิาร 

4. ท าให้เกดิการประหยดัทรพัยากรทางการบรหิารต่าง ๆ และช่วยให้ผลติสนิค้าได้
ทนัเวลาทีก่ าหนด พรอ้มทัง้ลดตน้ทุนดา้นเวลาได ้

5. ท าใหส้รา้งความไวว้างใจและเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ รวมทัง้เป็นการแสวงหาลกูคา้ได้ 
6. ท าใหล้ดปัญหาเกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มในสถานประกอบการ 

7. ท าใหเ้ป็นหลกัการในการสรา้งทมีงาน (teamwork) และสรา้งความสามคัคใีนองคก์าร 

เกดิความไวว้างใจกนัและเชื่อมัน่ยอมรบัซึง่กนัและกนัก่อใหเ้กดิความสุขในการท างาน 

ประโยชน์ท่ีได้จากการด าเนินงานกิจกรรม 5ส. 
 เมื่อองคก์ารไดด้ าเนินงานจดัท ากจิกรรม 5ส. ที่เกดิจากการร่วมแรง ร่วมใจ และการมี
ส่วนรว่มของทุกคน ทุกระดบัในองคก์าร ยอ่มหมายถงึผลของกจิกรรมนัน้ตอ้งส่งผลในทางทีด่ต่ีอ
บุคลากร งาน และองคก์าร รวมถงึลูกคา้หรอืผูม้ารบับรกิารของเรา ดงันัน้ การจดัท ากจิกรรม 5
ส.ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์าร พนกังาน และ ลกูคา้ ดงันี้ 
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 ประโยชน์ท่ี องคก์าร ได้รบัจากการด าเนินการท ากิจกรรม 5ส. 
1. เพิม่พืน้ทีใ่นการท างานมากขึน้ องคก์ารประหยดัพืน้ทีใ่นการเช่าพืน้ที่ 
2. เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานใหอ้งคก์าร 

3. ลดัอตัราการช ารุด/เสยีของอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัร และยดือายุการท างานของ
เครือ่งมอื เครือ่งจกัร 

4. ลดค่าใชจ้า่ยในการเกดิการสญูเสยีต่าง ๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล วสัดุสิง่ของ ค่าซ่อม
เครือ่งจกัร ค่าบ ารงุรกัษา เป็นตน้ 

5. สถานทีท่ างานสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย / ปลอดภยัและเหน็ปัญหาเรื่องคุณภาพ
อยา่งชดัเจนบรรยากาศการท างานดขีึน้ 

 6. สรา้งภาพลกัษณ์ และความน่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์าร 

7. องค์การสามารถยืดอายุของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เมื่อใช้อย่าง
ระมดัระวงัและดแูลรกัษาทีด่ ีและการจดัเกบ็อยา่งถูกวธิใีนทีท่ีเ่หมาะสม  

8. การไหลเวยีนของวสัดุ และ work in process จะราบรืน่ขึน้  

ประโยชน์ในส่ิงท่ี พนักงาน ได้รบัจากการด าเนินการท ากิจกรรม 5ส. 
1. เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานใหก้บับุคลากรจะท างานไดร้วดเรว็ขึน้ มคีวามถูกต้อง

ในการท างานมากขึน้ 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดความปลอดภัยในการท างานซึ่งการลด
อุบตัเิหตุในการท างานยอ่มท าใหเ้กดิขวญัก าลงัใจในการท างานมากขึน้ดว้ย 

 3. ท าให้สร้างบรรยากาศในการท างานดีขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการท างาน
เหมาะสมบุคลากรมสีภาพจติทีด่ขี ึน้ดว้ย 

4. เกดิความรว่มมอื รว่มใจ จะเกดิขึน้ บุคลากรจะรกัหน่วยงานมากขึน้  

5. บุคลากรปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และคู่มอืการปฏิบตัิงานท าให้ความผิดพลาดและ
ความเสีย่งต่างๆ ลดลง  

6. ปลกูฝัง/สรา้งนิสยัใหบุ้คลากรมรีะเบยีบวนิยัมากขึน้ส่งผลต่อการเพิม่ผลติ และกระตุ้น
ใหม้กีารปรบัปรงุการท างาน บุคลากรเกดิการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

ประโยชน์ในส่ิงท่ี ลกูค้าได้รบัจากการด าเนินการท ากิจกรรม 5ส. 
1. ไดร้บัผลติภณัฑท์ีไ่ดคุ้ณภาพตามทีต่อ้งการจากการไดท้ ากจิกรรม 5ส.ทีเ่กดิคุณภาพ 

2. ไดร้บับรกิารทีด่ ีไดส้นิคา้ทีม่มีาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน และตามปรมิาณทีต่้องการ
ทนัตามเวลาทีก่ าหนด 

 3. มคีวามจงรกัภกัดีต่อสินค้าและบรกิาร ยดึมัน่ในคุณภาพสินค้า ท าให้เกิดการ
ประชาสมัพนัธใ์นสนิคา้และบรกิารต่อบุคคลภายนอก 
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ในการท ากิจกรรม 5ส  
 การท ากิจกรรม 5 ส. จะมีความส าเร็จได้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมภายใน
หน่วยงานประกอบด้วย บุคคลทุกระดับ ซึ่งบุคคลตัง้แต่ระดบัผู้บริหารซึงจะเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย วตัถุประสงค ์ทศิทางเป้าหมาย ไปจนถงึผูป้ฏบิตังิานทุกคนต้องใหค้วามร่วมแรงร่วมใจ
ในการด าเนินงานใหส้ าเรจ็ ดงันัน้ ปัจจยัส าคญัทีม่ต่ีอการด าเนินกจิกรรม 5ส. ใหเ้กดิความส าเรจ็
ไดน้ัน้ตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญัดงันี้  
 1. ปัจจยัด้านบคุคล ไดแ้ก่  
 1.1 ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กจิกรรม 5ส. ซึง่จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีแ่ละรบัผดิชอบ ดงันี้ 
  1.1.1 ผูบ้รหิารต้องใหค้วามส าคญั และใหก้ารสนับสนุนอย่างจรงิจงั มสี่วนร่วม
ทุกกจิกรรม โดยถอืว่าการด าเนินกจิกรรม 5ส. เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกตขิองหน่วยงาน 

  1.1.2 ผู้บรหิารต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชดิเกี่ยวกบัการด าเนินงาน 
และติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน โดยมกีารตัง้คณะกรรมการ หรอืคณะท างานเกี่ยวกบั
กิจกรรม 5ส.ให้ทุกระดบั ทุกฝ่ายเข้ามาท างานเพื่อเป็นการสร้างพลงัการจูงใจให้สร้างความ
เขา้ใจไดต้รงกนั 

  1.1.3 บทบาทของผูบ้รหิารในการท าหน้าทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. 
ดงันี้ 
  1) เป็นแบบอย่างที่ดีในการท ากิจกรรม 5ส. เช่น ลงมอืสะสาง และท า
ความสะอาดร่วมกนักบัพนักงานทุกระดบัเพื่อใหทุ้กคนเชื่อมัน่และไว้วางใจในความส าเรจ็และ
เอาใจใส่ของผูบ้รหิารอยา่งจรงิจงัและชดัเจน 

  2) ตรวจสอบตดิตาม ประเมนิ การด าเนินงาน และประชุมเพื่อทราบการ
ด าเนินงานของกจิกรรม 5ส.อยา่งต่อเนื่องและประจ าสม ่าเสมอ 

  3) ใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่งเหมาะสมพยีงพอในกจิกรรมทุก
ขัน้ตอน 

  4) สรา้งวฒันธรรมการท างานทีเ่อื้อต่อการท ากจิกรรม 5ส.ใหเ้ป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์าร 

  5)  ให้ค าชมเชย รางวลั และการจดังานประกวดแข่งขนั ในหน่วยงาน
อยา่งต่อเนื่อง 

 1.2 หวัหน้างาน จะเป็นผูป้ฏบิตังิานเกี่ยวกบักจิกรรม 5ส. อย่างใกลช้ดิกบัพนักงาน
ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่จะมบีทบาทหน้าที ่ดงันี้ 
  1.2.1 หวัหน้างานจะเป็นผูท้ าหน้าทีใ่นการผลกัดนัใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาร่วมมอืใน
การปฏบิตักิจิกรรม 5ส. ใหเ้กดิผลส าเรจ็ 
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  1.2 .2  หัวหน้างานต้องอธิบายแล ะสร้างค วามเข้า ใจให้กับพนักงาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการด าเนินงานเกีย่วกบักจิกรรม 5ส. 
  1.2.3 หวัหน้างานจะต้องรายงาน บนัทกึผลการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. ของ
แผนกตนเองทีร่บัผดิชอบอยา่งต่อเนื่อง 

  1.2.4 หวัหน้างานต้องตัง้คณะกรรมการในกลุ่มของผู้ใต้บงัคับบญัชาเพื่อให้มี
หน้าทีใ่นการรบัผดิชอบพืน้ทีใ่นการด าเนินงานกจิกรรม 5ส.อยา่งชดัเจน 

  1.2.5 หวัหน้างานต้องก ากับติดตาม และแนะน าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการจดัท ากจิกรรม 5ส.ใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

  1.2.6 หวัหน้างานต้องเป็นตวัอย่างที่ดใีนเรื่องการท ากิจกรรม 5ส.เพื่อให้ผู้ใต้
บงัคบั บญัชาเชื่อถอื มัน่ใจ และปฏบิตัติามใหเ้กดิผลส าเรจ็ 

  1.2.7 หวัหน้างานจะต้องก าหนดมาตรการ และวธิกีารท างานทีแ่น่ชดัว่างานแต่
ละหน้าทีต่อ้งมกีารจดัท ากจิกรรม 5ส.เพื่อความปลอดภยั และปฏบิตัติามขัน้ตอนอยา่งเครง่ครดั 

  1.28 กระตุน้ จงูใจ และคอยช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ฏบิตังิานอยูเ่สมอ 

 1.3 พนักงานผู้ปฏิบติังาน ซึ่งเป็นผู้ปฏบิตัิงานอยู่หน้างาน หรอืเป็นผู้ปฏบิตัิโดย
ส่วนใหญ่จะต้องสัมผัสกับงานโดยตรง ที่จะท าให้กิจกรรม 5ส. ไปสู่ความส าเร็จในระดับ
ปฏบิตักิาร มหีน้าทีด่งันี้ 
  1.3.1 ผู้ปฏบิตัิงานต้องมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัขัน้ตอน กิจกรรมต่าง ๆ 
ของการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. 
  1.3.2 ผู้ปฏบิตัิงานต้องมสี่วนร่วมในการจดัท ากิจกรรม 5ส.อย่างต่อเนื่องและ
เป็นประจ าเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของตนเองเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด สะดวกในการท างาน 
เกดิสุขลกัษณะอนามยัที่ด ีและสรา้งนิสยัให้เป็นคนมรีะเบยีบวนิัยในตนเองส่งผลให้เกดิความ
ปลอดภยัในการท างาน 

  1.3.3 ผูป้ฏบิตังิานทุกคนตอ้งสนบัสนุนกจิกรรม 5ส. ดว้ยการใส่ใจ เอาใจใส่ดูแล
ส่วนงานหรือพื้นที่ในการท างานของตนเองให้มีความสะอาด ปลอดภัยในการท างานอยู่
ตลอดเวลา 

  1.3.4 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุม หารือ และ
รายงานกจิกรรม 5ส. แก่หวัหน้างานของตนเองอยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ 

  1.3.5 ผู้ปฏบิตัิงานทุกคนจะต้องปฏบิตัิตามหลกัของ 5ส.อย่างเคร่งครดั โดย
ค านึงถงึความสะดวก ความปลอดภยั และคุณภาพของการท างานเป็นส าคญั 

  1.3.6 ผูป้ฏบิตังิานทุกคนจะต้องหมัน่บ ารุงรกัษา ท าความสะอาดสถานทีท่ างาน 
อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัร บรเิวณสถานที่ท างาน และโต๊ะท างานในการท างานของตนเอง
หลงัจากท างานเสรจ็ 
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  1.3.7 ผูป้ฏบิตังิานทุกคนจะตอ้งมุง่สรา้งสรา้งมาตรฐาน ปรบัปรุงการท างานใหด้ี
ยิง่ ๆ ขึน้ไป 

  2. ปัจจยัด้านการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 

  2.1 หน่วยงานต้องมกีารอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบักิจกรรม 5ส.ให้แก่บุคลากรใน
องคก์ารเพื่อสรา้งความขา้ใจ และใหทุ้กคนไดร้บัทราบถงึนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายใน
การด าเนินงานกิจกรรม 5ส. รวมทัง้ให้มกีารน าบุคลากรไปศกึษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเรจ็ดา้นการท ากจิกรรม 5ส.เพื่อใหเ้หน็เป็นตน้แบบ 

  2.2 ก าหนดมาตรฐาน และปรบัระดบัมาตรฐานใหสู้งขึน้ เพื่อสรา้งความเป็นระบบ
ทีด่ใีนการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. 
  2.3 ด าเนินการติดตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ระบบการรายงานผล
ความคบืหน้าของกจิกรรม 5ส. ใหท้ราบทัว่กนั 

  2.4 จดัใหม้กีจิกรรมเพื่อกระตุน้ส่งเสรมิการท ากจิกรรม 5ส.เป็นประจ า ไดแ้ก่  
   2.4.1 การจดัท าป้ายค าขวญั โปสเตอร ์กระดานขา่ว และสรา้งเวบ็ไซต์ 
   2.4.2 จดัท าคู่มอื แผ่นพบั และเอกสารเผยแพรด่ว้ยช่องทางต่าง ๆ  
   2.4.3 การตรวจพื้นที่ทุก ๆ สปัดาห์ โดยตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 5ส. 
ประจ าบรษิทัหรอืองคก์าร เช่น จดัใหม้กีจิกรรม Morning Rally โดยไม่แจง้ล่วงหน้า และมกีาร
ตรวจสอบเชค็เพื่อรายงานผูร้บัผดิชอบ 

  2.5 จดัท ากจิกรรม 5ส. ควบคู่ไปกบักจิกรรมอื่น ๆ เช่น กจิกรรมปรบัปรุง หรอื
ระบบขอ้เสนอแนะส าคญัทีสุ่ดกค็อื ความขยนั อดทนต่อการด าเนินกจิกรรม 5ส. อยา่งต่อเนื่อง 

 ขัน้ตอนการด าเนินการกิจกรรม 5ส. 
 ในการด าเนินการท ากจิกรรม 5ส.ใหเ้กดิความส าเรจ็ในองค์การจ าเป็นต้องมขีัน้ตอนใน
การปฏิบตัิงานและอาศัยเทคนิคทางการบรหิารจดัโดยสิ่งแรกที่ต้องด าเนินการกระท า คือ 
ผู้บรหิารระดบัสูงต้องมคีวามเข้าใจเกี่ยวกบักจิกรรม 5ส. รวมทัง้ผู้ปฏบิตัิกบัผู้บรหิารระดบัสูง
ต้องท าความเขา้ใจร่วมกนัในการท างานให้เป็นทมีเพื่อให้มแีนวในการด าเนินการอย่างถูกต้อง 
เนื่องจากการท ากิจกรรม 5ส. ต้องอาศยัการร่วมแรงร่วมใจกนัการปฏบิตัิทุกระดบั ทุกคนใน
องค์การ ทัง้นี้ผู้บรหิารระดบัสูงก็ต้องจดังบประมาณในการด าเนินการพรอ้มทัง้คณะกรรมการ
ตอ้งอาศยัการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องจนเกดิความส าเรจ็ตามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว ้
ซึง่การจะท าใหส้ าเรจ็ไดต้อ้งมกีารด าเนินการดงันี้  
 1. ผูบ้รหิารระดบัสูงต้องก าหนดและประกาศนโยบาย 5 ส. ใหพ้นักงานทุกคนทราบทัว่-

กนั ใหม้คีวามจรงิจงัในการปฏบิตั ิและลงมอืท าอยา่งจรงิจงัอยา่งต่อเนื่อง  
 2. จดัตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานให้ชดัเจน โดยแบ่งงานและหน้าที่รบัผดิชอบ
ร่วมกนั ซึง่คณะกรรมการหรอืคณะท างาน จะต้องมาจากตวัแทนของทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย ทุก
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แผนก รวมทัง้ทุกระดบัต าแหน่งงานทีเ่ป็นตวัแทนเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธห์รอืถ่ายทอดขอ้มลู
ไปยงัสมาชกิในแผนกของตนเองใหร้บัทราบ  
 3. จดัใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักจิกรรม 5ส. อย่างละเอยีดกบัสมาชกิใน
องคก์ารทุกคนใหเ้ขา้ใจในเนื้อหากจิกรรม 5ส. และใหส้รา้งความเขา้ใจถงึนโยบายกจิกรรม 5ส.ที่
ผูบ้รหิารระดบัสงูไดก้ าหนดเพื่อใหทุ้กคนไดต้ระหนกัและด าเนินการตามใหส้ าเรจ็ 

 4. จดัใหม้กีารท า 5 ส. ทัว่ทัง้องคก์ร (บรษิทัหรอืหน่วยงาน) ใหค้รอบคลุมทุกพื้นทีทุ่ก
หน่วยงาน โดยอาจมกีารแบ่งพื้นที่ความรบัผิดชอบออกเป็นหน่วยย่อยเพื่อให้ง่ายต่อความ
รบัผดิชอบในการท า 5 ส. และง่ายต่อการประเมนิผล โดยก าหนดโซนพืน้ทีต่ามความเหมาะสม 
ก าหนดพืน้ทีแ่ละพรอ้มทัง้มอบหมายผูร้บัผดิชอบรวมทัง้ตวัแทนโซนนัน้ ๆ ดว้ย 

 5. ทุกหน่วยงาน หรอื ทุกฝ่ายในสถานประกอบการ จะต้องจดัท าแผนงานกจิกรรม 5ส. 
เป็นรายปี เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานตามแผนได ้เมื่อขณะลงมอืท า 5 ส. ซึง่ต้องด าเนินงานตาม
แผนงานที่ก าหนดหรือตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ โดยมีการตัง้เป้าหมาย หรือหัวข้อกิจกรรม 
(Theme) ให้ชดัเจน เช่น หวัขอ้การใหค้ะแนน และหกัคะแนนในจุดต่างๆ และหลกัเกณฑก์าร
ประเมนิผล เพื่อเป็นเครื่องมอืใหก้ารชีว้ดัผลการด าเนินการกจิกรรม 5 ส. รวมทัง้ขอ้แนะน าจาก
คณะท างานหรอืกรรมการให้สามารถมแีนวทางในการน าไปวางแผนงานต่อไปได้ตามนโยบาย
ต่อไป 

 6. องค์การต้องจดัท ากิจกรรม 5 ส.ทัว่ทัง้องค์กร ทัง้ส านักงาน และทัง้โรงงาน สิง่ที่
ส าคญั คอื ต้องจดัให้พนักงานทุกคนมสี่วนร่วมในกิจกรรม รวมทัง้ให้ทุกคนมคีวามเข้าใจใน
หลกัการด าเนินกจิกรรม ความหมายของแต่ละหวัขอ้ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายแบบ เช่น 
การท าบอรด์กจิกรรม 5ส. การจดัใหม้กีารอบรมเพื่อเพิม่ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักจิกรรม 5ส. 
การเลอืกตวัแทนคณะกรรมการ 5 ส. เพื่อวดัผลการด าเนินการในองคก์ร เป็นต้น โดยการจดัท า 
Big Cleaning Day กจิกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาต้องมกีารกระท าอย่างสม ่าเสมอ และต่อเนื่อง 
เพื่อใหเ้กดิความส าเรจ็ตามแผนงานทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 
 7. สรุปผลการตรวจพื้นที่ ดังนั ้น ทุกหน่วยงานจะต้องมีใบแสดง หรือ  Checklist 

ความก้าวหน้าของการท า 5 ส. และติดประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน หรอืเพื่อให้เห็นความ 
ก้าวหน้าของกิจกรรม 5ส. รวมทัง้สร้างความภาคภูมิใจให้แต่ละหน่วยงานที่ได้ร่วมกันท า
กจิกรรม 5ส.นี้ ทีส่ าคญัคอืต้องมกีารจดักจิกรรมทีส่รา้งการกระตุ้น หรอืจูงใจด้วยวธิกีารต่าง ๆ 
ได้แก่ ประกวดกจิกรรม 5ส. จดัสปัดาห์กจิกรรม 5ส. จดันิทรรศการ ให้รางวลัอย่างสรา้งสรรค ์
และศกึษาดงูานนอกสถานทีห่รอืภายนอก เป็นตน้ 

 8. สื่อสารผลการตรวจ มกีารประกาศใหท้ราบถงึการด าเนินงานของกจิกรรม 5ส.ทัว่ทัง้
องค์การ โดยมกีารประกาศในวนัที่ส าคญัเพื่อที่จะให้เกดิความภาคภูมใิจและมขีวญัก าลงัใจใน
การด าเนินการกจิกรรม 5ส. 
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 9. ปรบัปรงุแกไ้ข เมื่อมกีารด าเนินกจิกรรม 5ส. โดยมกีารรายงานผลหากมขีอ้บกพร่อง
หรอืมกีารจดัท าผลงานต้องมปีรบัปรุงโดยเริม่มาท างาน การวางแผน (Planning) การปฏบิตัิ
(Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการกระท า(Action) เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

 จากขัน้ตอนการด าเนินการกจิกรรม 5ส. สามารถน ามาเขยีนเป็นขัน้ตอนไดด้งัภาพที ่9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที ่9.1 ขัน้ตอนการด าเนินการกจิกรรม 5ส. 
    

ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดนโยบาย 

ประกาศใหพ้นกังานทราบทัว่ทัง้
องคก์าร 

แต่งตัง้คณะกรรมการ 

อบรมความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั 

5ส. ใหพ้นกังานทัว่ทัง้องคก์าร 

ก าหนดพืน้ทีร่บัผดิชอบใหแ้ต่ละ
หน่วยงานอย่างชดัเจน 

จดัท ามาตรฐานเพื่อประเมนิ 

และตดิตามผล 

จดัท า 

 Big Cleaning Day 

ตรวจพืน้ทีต่ามทีก่ าหนดไว ้

สรปุผลการตรวจพืน้ที ่

ประชาสมัพนัธผ์ลการตรวจพืน้ทีแ่ละ
ผลการด าเนินงาน 

ปรบัปรุงแกไ้ข (PDCA) 

สือ่สาร/
ประชาสมัพนัธ์
กจิกรรมต่าง ๆ   
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ผลลพัธข์องการท ากิจกรรม 5ส. 
1. ทีท่ างานมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบมากขึน้ 

2. ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน  

3. ช่วยในการบ ารงุรกัษาเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

4. การปฏบิตังิานมคีวามสะดวกและปลอดภยัมากยิง่ขึน้  

5. ทุกคนทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานเหน็การปรบัปรุงไดช้ดัเจน  

องคป์ระกอบของกิจกรรม 5ส.  
 กจิกรรม 5ส. องคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่ าคญัเพื่อใหม้กีารด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน
ส าคญัที่ประเทศต้นก าเนิดคอืญี่ปุ่ นได้มกีารพฒันามาจากการบรหิารคุณภาพ หรอืการควบคุม
คุณภาพ ซึง่ไดม้กีารก าหนดองคป์ระกอบ ไวด้งันี้ 

1. สะสาง (seiri : เซ-ริ) หมายถงึ การส ารวจและแยกใหช้ดัเจนว่าของสิ่งใดจ าเป็นและ 
สิง่ใดไม่จ าเป็นในการใช้งาน แล้วขจดัของที่ไม่จ าเป็นออกไปจากพื้นที่ที่รบัผดิชอบ  โดยการ
ก าจดัสิง่ของที่ไม่จ าเป็นที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมทัง้งานระหว่างกระบวนการผลติ (work in 

process) และชิน้ส่วน รวมทัง้ตอ้งมกีารก าหนดปรมิาณทีเ่หมาะสม  
2. สะดวก (seiton : เซ-ตง) หมายถงึ การจดัวางของที่จ าเป็นในการใช้งานใหเ้ป็น

ระบบระเบยีบ และง่ายหรอืสะดวกในการน าไปใช้ โดยการจดัเก็บวสัดุ สิง่ของใหเ้หมาะสมเพื่อ
ป้องกนั หรอืหลกีเลีย่ง 

3. สะอาด (seiso : เซ-โซ) หมายถงึ การดูแลรกัษาหรอืปัดกวาดเชด็ถู โดยมุ่งเน้นที่
เครือ่งมอื เครือ่งจกัร อุปกรณ์ และการท าความสะอาด สถานที ่โต๊ะท างาน ทัง้นี้เพื่อให้เครื่องมอื
เครือ่งใชม้คีวามพรอ้มต่อการปฏบิตังิาน  

4. สุขลกัษณะ (seiketsu : เซ-เคท-ซึ) หมายถงึ การรกัษามาตรฐาน การปฏบิตั ิ3ส. 
แรกที่ดีไว้ และที่ส าคัญในขัน้ตอนนี้  จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรก รวมทัง้ร ักษา
มาตรฐาน สุขภาพอนามยัที่ด ีในที่นี้จะต้องรกัษาและปรบัปรุงการปฏบิตั ิ3ส แรก โดยก าหนด 
เป็นมาตรฐานและปฏบิตัใิหด้ขี ึน้และรกัษาใหด้ ี

5. สร้างนิสยั (shitsuke : ซิท-ซิ-เคท) หมายถงึ การสรา้งนิสยั และมวีนิัยในตนเอง 
โดยการปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องจนเกดิจติส านึก หรอืเกดิความเคยชนิเป็นนิสยั 

 จากองค์ประกอบดงักล่าวได้มกีารอธบิายถึงความหมายขององค์ประกอบของแต่ละ
กจิกรรม 5ส. จะเน้นการปฏบิตั ิ4ส. แรก การทีจ่ะท ากจิกรรม 5ส. ด าเนินไปในหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง และราบรื่น จะต้องสรา้งทมีงานให้มคีวามเข้มแขง็เพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็โดยให้เกิด
ความรว่มมอืกนัทุกฝ่าย ทุกระดบัและสรา้งความเขา้ใจถงึแนวปฏบิตั ิรวมทัง้ใหท้ราบถงึผลลพัธ์
ในการปฏบิตั ิ5ส. ที่ก่อให้เกดิผลด้านการผลติท าให้ผลผลติเพิม่และสรา้งประสทิธภิาพในการ
ท างาน และท าใหล้ดอุบตัเิหตุในการท างานได ้ดงัสรปุไดโ้ดยยอ่ ดงัตารางที ่9.1 
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ตารางท่ี 9.1 สรปุความหมายและกจิกรรม 5ส.เพื่อความปลอดภยัในการท างาน 

กิจกรรม 5ส. ค านิยาม ความหมายในทางปฏิบติั 

สะสาง แยก และก าจดัสิง่ของทีไ่ม่จ าเป็น - แยกสิ่งของที่ไม่จ าเ ป็น และ
เคลื่อนยา้ยออกไป รวมทัง้ปรมิาณ
ของที่เกินความจ าเป็นออกจาก
บรเิวณการท างาน 

สะดวก จดัใหง้่ายในการใช ้ - จดัให้ง่ายในการใช้เก็บไว้ใน
สภาพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดการ
ผดิพลาด 

สะอาด ท าความสะอาดทุกอย่างในบรเิวณ
ทีป่ฏบิตังิาน 

- ท าความสะอาดและตรวจสอบให้
ทัว่ทัง้หมด 

สขุลกัษณะ รกัษามาตรฐานทีด่ ี -ป้องกนัมใิหเ้กดิความสกปรก และ
รกัษาสขุอนามยัทีด่ไีว ้

สรา้งนิสยั การรกัษาวนิยัตนเองจนเป็นนิสยั - การปฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานอย่างสม ่ า เสมอ     
จนกลายเป็นการกระท าที่เกิดขึ้น
เ อ ง โ ด ย อั ต โ น มั ติ  ห รื อ โ ด ย
ธรรมชาต ิ

ดงันัน้ หลกัการหรอืองค์ประกอบของกิจกรรม 5ส. จ าเป็นต้องอธิบายลกัษณะของ
องคป์ระกอบของแต่ละ ส. ว่าประกอบดว้ยลกัษณะ วธิกีาร การปฏบิตั ิและประโยชน์ของการท า
กจิกรรม 5ส.มผีลต่อการปฏบิตังิานเพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อด้านการผลติ หรอืส านักงาน และ
ช่วยใหล้ดอุบตัเิหตุในการท างาน โดยลกัษณะดงันี้  

1. ส. ตวัท่ี 1 สะสาง (SEIRI : เซริ)  
หลกัการของสะสาง 

เป็นการแยกของที่ไม่ต้องการออกจากของที่ต้องการ เพราะถ้าเรามขีองมากเกนิความ
จ าเป็นแลว้จะท าใหเ้กดิปัญหาเกี่ยวพืน้ทีค่บัแคบ ไม่มพีืน้ทีใ่นการวางสิง่ของหรอืใชส้อย จงึต้อง
มกีารส ารวจแยกแยะใหช้ดัเจนว่าจดุใด บรเิวณพืน้ทีท่ีท่ างาน อุปกรณ์  ลิน้ชกัโต๊ะท างานของแต่
ละคน ตูเ้กบ็เอกสาร / ตูเ้กบ็ของ / ชัน้วางของ บรเิวณรอบโต๊ะท างาน เป็นต้น อย่างไรกต็ามการ
สะสาง ไมไ่ดม้คีวามหมายว่าทิง้ของ แต่มคีวามหมายว่าแยกแยะของมคี่า และไม่มคี่า ส่วนของมี
ค่ากข็าย และบรจิาค ขัน้ตอนของการสะสาง จะต้องท าการส ารวจสิง่ของในพื้นทีป่ฏบิตังิานโดย
แบ่งสิง่ส ารวจ 3 ประเภท  

1.1 สิง่ของทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ เอกสาร อุปกรณ์ เครือ่งมอื ทีใ่ชท้ างานเป็น 
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ประจ าควรจดัวางของเหล่านี้ไวใ้นบรเิวณหรอืพืน้ทีท่ีง่่ายต่อการหยบิจบัมาใชง้านไดง้่าย และไม่
ท าใหต้อ้งเสยีเวลาในการเคลื่อนยา้ย และไมก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุในการท างานไดง้า่ย 

1.2 สิง่ของทีไ่ม่จ าเป็นในการปฏบิตังิาน คอื สิง่ของทีไ่ม่จ าเป็นหรอืไม่เกี่ยวขอ้งในการ
ปฏิบตัิงาน อันจะก่อให้เกิดการกีดขวางการปฏิบตัิงาน หรอืท าให้ขดัข้องในการปฏิบตัิงาน 
สามารถสะสางไดท้นัท ีเช่น เอกสารทีไ่ม่ใชแ้ลว้ เศษกระดาษ กล่องกระดาษ ลงัไม ้ทีไ่ม่ใชง้าน
หรอืใชง้านไม่ได้แลว้ ขยะ เศษเหลก็ เศษวสัดุ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อการท างานเคลื่อนยา้ย 
กดีขวางทางหนีไฟ หรอืทางช่องทางหนีไฟ เป็นตน้ 

 1.3 พื้นที่ที่มโีอกาสเสี่ยงต่อการเกดิอุบตัเิหตุหรอืประสบอนัตรายในการปฏบิตังิาน ซึ่ง
อาจเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารใหบ้รกิารต่อลูกคา้ เช่น บรเิวณการบรกิารซ่อมต่าง ๆ ทีอ่าจมวีสัดุกดีขวาง 
น ้ามนัลื่นทีพ่ืน้ อาจท าให้เกดิอุบตัเิหตุระหว่างการปฏบิตังิานและการให้บรกิารต่อลูกคา้ได ้เช่น 
สถานทีซ่่อมรถ สถานทีซ่่อมเครือ่งจกัร เป็นตน้ หรอือาจจะเป็นบรเิวณทีเ่ป็นทีอ่บัมุมของหอ้งท า
ใหม้ดืมองไมช่ดัเจนกจ็ าเป็นต้องมกีารส ารวจเพื่อใหม้กีารตดิไฟใหส้ว่างเพื่อลดการเกดิอุบตัเิหตุ
ในการปฏบิตังิานได ้ 
 หลกัการสะสางทีส่ าคญัอกีสิง่หนึ่ง คอื ตอ้งมกีารถ่ายภาพก่อนท าและ หลงัท าการสะสาง 
หลกัสะสางจงึสามารถเขยีนไดด้งัภาพที ่9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.2 หลกัการของสะสาง 

 

 

ส่ิงของ 

จ าเป็นในการใช้งาน ไม่จ าเป็นในการใช้งาน 

จดัสะดวก 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

โอน จดัเกบ็ ขาย ท้ิง 
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ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงในการสะสาง 

1. ใหร้บีลงมอืสะสาง “ไมผ่ดัวนัประกนัพรุง่” 
2. ไมเ่กีย่งงาน หรอืขอรอ้งใหช้่วยสะสางแทน โดยอา้ง “ไมม่เีวลา” เพราะผูท้ีส่ะสางแทน

จะไม่กล้าตดัสนิใจในการเก็บหรอืท าลาย และนี่คอืจุดอ่อนของการสะสาง ที่จะน าไปสู่การไม่
บรรลุวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 5 ส 

3. ไมเ่ป็นนกัสะสมของเก่า เพราะส่วนใหญ่ชอบเกบ็ของเก่า เช่น นามบตัร ไวใ้ต้กระจก 
หรอืถ่ายเอกสารต่าง ๆ ไวเ้ตอืนความจ า ควรตรวจสอบดูถ้าเอกสารเลยก าหนดเวลาควรก าจดั
ออกไป 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการสะสาง 

1. ขจดัความสิ้นเปลืองของการใช้พื้นที่กล่าวคือมพีื้นที่ว่างจากการขจดัสิ่งของที่ไม่
จ าเป็นหรอืวางเกะกะออกไป  

2. ขจดัความสิ้นเปลืองทรพัยากร วสัดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต รวมทัง้ลดการช ารุด
เสยีหายของเครือ่งมอืเครือ่งใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ   

3. ลดปรมิาณการเกบ็ / ส ารองวสัดุสิง่ของ ขจดัสิง่ทีไ่ม่จ าเป็นออกประหยดัพืน้ทีใ่นการ
เกบ็สิง่ของ  

4. ลดการเกบ็เอกสารซ ้าซอ้น สามารถใชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็เมื่อเวลาคน้หาต้องการใช้
เอกสาร หรอืลดเวลาในการคน้หาเอกสาร 

5. เหลอืเนื้อทีข่องหอ้งท างาน ตู ้หรอื ชัน้เกบ็เอกสารไวใ้ชป้ระโยชน์มากขึน้ 

6. สถานทีท่ างานดกูวา้งขวาง โปรง่ / สะอาดตา น่าท างานยิง่ขึน้ 

7. ลดขอ้ผดิพลาดหรอืขจดัความผดิพลาดจากการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.3 การขจดัสิง่ของทีไ่มใ่ชแ้ลว้มาจดัใหเ้ป็นหมวดหมูแ่ละมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย 
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2. ส. ตวัท่ี 2 สะดวก (SEITON : เซตง)  
  ในขัน้ตอนนี้เป็นการจดัของใหเ้ป็นระเบยีบเพื่อความสะดวกซึง่ง่ายต่อการใชง้านให้

พนักงานทุกรู้ว่าอะไรเป็นอะไร และมคีวามปลอดภยั สุขอนามยัด ีหวัใจของสะดวก คอื หยบิ
สิง่ของง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา เน้นความคล่องตวั ขจดัการค้นหา ดงันัน้ การจดัสะดวกให้
ค านึงถึง การท างานตอ้งม ี1) ประสทิธภิาพ 2) คุณภาพ และ 3) ความปลอดภยัใหม้ากทีสุ่ด 

 หลกัการของสะดวก 

1. วางสิง่ของ เครื่องมอื อุปกรณ์เสรจ็แล้วที่ใช้งานให้เป็นที่เป็นทาง และมป้ีายบอก
สิง่ของ 

2. การน าสิง่ของเครือ่งมอื อุปกรณ์ไปใชง้านใหเ้น้นการน ามาเกบ็ทีเ่ดมิ 

3. สิง่ของอุปกรณ์เครือ่งใชง้านบ่อยใหว้างใกลต้วัเพื่อสะดวกรวดเรว็ประหยดัเวลาในการ
หยบิใชง้าน และช่วยอุบตัเิหตุในการท างาน 

4. วางสิง่ของอุปกรณ์ เครือ่งมอื ทีใ่ชง้านใหจ้ดัเป็นหมวดหมู่ 
ในกรณใีนการจดัท าหลกัการสะดวกในส านักงาน ต้องด าเนินการ ดงันี้ 
1. งานที่เกี่ยวข้องกบัการบรกิาร หรอืต้องติดต่อบุคคลทัว่ไป ควรอยู่ชัน้ล่างหรอื

ดา้นหน้า 

2. งานที่ท างานเกี่ยวขอ้งกนั หรอืท างานร่วมกนั ควรมีพื้นที่ท างานใกล้กนัหรอือยู่ชัน้
เดยีวกนัเพื่อใหก้ลไกลของงานเรว็ขึน้ 

3. งานหลกั และอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ยากควรจดัวางในทีท่ีจ่ะไมเ่คลื่อนยา้ยบ่อย 

4. ช่องทางเดนิเขา้ออก ควรกวา้งเหมาะสมกบัจ านวนผูใ้ชง้าน และต้องไม่มสีิง่กดีขวาง
มป้ีายแขวน หรอืมเีสน้ก าหนดชดัเจน 

5. มพีื้นที่แสดงสถานที่ท างาน มชีื่อกลุ่ม กลุ่มงาน ชื่อและต าแหน่งของบุคลากรที่
ปฏบิตังิาน 

6. จดัวางโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช ้เฉพาะทีใ่ช้งานไดด้ ีและมจี านวนเหมาะสมหรือ
เท่ากบัจ านวนของผูใ้ช ้

7. อุปกรณ์ เครื่องใช้ คอมพวิเตอรท์ี่ใช้ร่วมกนั จดัวางบนโต๊ะกลาง ทุกคนสามารถใช้
งานไดเ้มือ่ตอ้งการ 

8. ตูเ้อกสาร ควรมหีมายเลขล าดบัหรอืตวัอกัษรล าดบัตดิไวท้ีมุ่มบนซา้ยของตู้ เพื่อบอก
ล าดบัก่อนหลงัของตู้ หรอืตดิเลขล าดบัขนาดย่อมที่มุมซา้ยของตู้ที่มหีลายลิน้ชกั เช่น ตู้ ลิ้นชกั
และมชีื่อผูร้บัผดิชอบแสดงไวท้ีม่มุดา้นขวา 

9. ลิน้ชกั หรอืชัน้วาง ทีอ่ยูร่ะดบัสายตา ควรจดัเป็นทีจ่ดัเกบ็แฟ้มทีใ่ชง้านบ่อย 

10. จดัท าบญัชรีายชื่อ หรอืคู่มอืการจดัเกบ็เอกสารไวท้ีโ่ต๊ะท างาน 

11. แฟ้มเอกสารมหีมายเลขแฟ้ม หรอืรหสัแฟ้ม ตามระบบการจดัเกบ็เอกสาร 
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12. แบบฟอรม์ต่าง ๆ เกบ็ไวใ้นลิน้ชกัตู ้เช่น ตู ้ลิน้ชกั เพื่อสะดวก ต้องการน ามาใชห้รอื
การท างานแทนกนั โดยมชีื่อแบบฟอรม์ตดิไวท้ีล่ ิน้ชกั 

13. กุญแจ หรอืวสัดุต่าง ๆ ควรมเีลขแสดงล าดบั หรอืเลขรหสั และจดัวางในพื้นที่
เหมาะสม 

14. ป้ายประกาศ ควรมจี านวนทีเ่หมาะสมกบัความจ าเป็นในการใชง้าน และควรมป้ีาย
ของแต่ละกลุ่มที่แสดงถงึความก้าวหน้ากจิกรรม 5ส และควรมกีารสะสาง ประกาศทีห่มดความ
จ าเป็นในการใชง้าน 

เนื่องจากส านักงานทัว่ไป มจี านวนเอกสารค่อนข้างมาก ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่การ
จดัเกบ็เอกสารทีถู่กตอ้ง ผูป้ฏบิตังิานจงึตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบของการจดัเกบ็เอกสาร
ดว้ย เพื่อให ้ส. สะดวก 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการเกบ็ส่ิงของท่ีต าแหน่งความสะดวก 

1. ลดเวลาการหยบิสิง่ของมาใชง้าน 

2. ลดอุบตัเิหตุในการท างาน 

3. ตรวจสอบสิง่ของต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้ หายก็ทราบ ดูก็มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
สบายตา ท าใหเ้กดิบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ี

4. เพิม่ประสทิธภิาพการท างานหรอืเพิม่ผลติ ท าใหส้รา้งก าไรใหอ้งคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที ่9.4 ส.สะดวกงา่ยต่อการใชง้านเกีย่วกบัเอกสารต่าง ๆ  
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3. ส. ตวัท่ี 3 สะอาด (SEISO: เซโซ)  
เป็นการท าความสะอาดสถานที่ท างาน หรอืบรเิวณที่ท างานที่ตนเองรบัผดิชอบ และ

อุปกรณ์เครื่องใช้เป็นประจ าให้ดูสวยงาม และสร้างบรรยากาศในการท างาน และง่ายต่อการ
รกัษาความปลอดภยัในการท างาน หวัใจของ ส. สะอาด คอื ดนู่าใช ้ใหมเ่สมอ  

หลกัการของสะอาด 

1. ก าหนดใหท้ าความสะอาดดว้ยอุปกรณ์ท าความสะอาดต่าง ๆ  
2. ก าหนดแบ่งพืน้ทีด่ว้ยการแบ่งเสน้พืน้ทีใ่หช้ดัเจน 

3. ขจดัสาเหตุ/ก าจดัตน้เหตุอนัเป็นบ่อเกดิเศษขยะความสกปรก ดรูงุรงัและไมน่่าดู 
4. ตอ้งมกีารก าหนดการท าความสะอาดครัง้ใหญ่เป็นช่วง เช่น Big Cleaning Day 

ประโยชน์ท่ีได้จากการหลกัการจดัท า ส. สะอาด 

1. บรเิวณสภาพการท างานสะอาด เหมาะสมกบัการปฏบิตังิานและท าให้มคีวามสดชื่น
สบายใจในการท างาน 

2. เพิม่ประสทิธภิาพของเครื่องจกัร อุปกรณ์เครื่องมอืในการท างานหรอืท าให้ยดือายุ
การใชง้านของเครือ่งมอื อุปกรณ์ และเครือ่งจกัร 

3. ลดอตัราของเสยีของอุปกรณ์เครือ่งจกัรทีใ่ชป้ระกอบในการท างาน 

4. สรา้งความไวว้างใจกบัลกูคา้ 

จะเหน็ได ้ส.ตวัที ่3 ท าใหเ้กดิสุขภาพอนามยัทีด่ต่ีอผูป้ฏบิตังิาน ท าใหป้ราศจากการเกดิ
โรคต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท างานในต าแหน่งงานต่าง ๆ ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.5 ส.สะอาดดงูามตาเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  
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4. ส. ตวัท่ี 4 สขุลกัษณะ (SEIKETSU: เซเคทซึ) 
หลงัจากด าเนินกจิกรรม 3ส ไปแลว้ คอื สะสาง สะดวก สะอาด   ส  ตวัต่อไป จะเป็นสิง่

ทีต่อ้งเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบับุคคลโดยตรง  คอื  ส  สุขลกัษณะ  ซึง่หมายถงึ  การรกัษามาตรฐาน
ที่ดขีองความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย และความสะอาดในสถานที่ท างานในส านักงาน ให้อยู่ใน
สภาพทีด่ตีลอดเวลา รวมทัง้ตอ้งพยายามหาทางปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้ 

ดงันัน้ สุขลกัษณะต้องการท าใหเ้กดิสุขลกัษณะ โดยท า 3 ส. ต้องท าให้ดขีึน้ และรกัษา
ใหต้ลอดไป การทีจ่ะรกัษาสภาพใหม้สีุขลกัษณะทีด่จีะตอ้งก าหนดเป็นมาตรฐาน (Standard) ซึง่ 
หวัใจของ ส. สุขลกัษณะ คอื ต้องท า 3ส.ให้เป็นนิจ สุขภาพจติสดใส และท าให้เป็นผลดต่ีอตวั
ผูป้ฏบิตังิานดา้นสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน 

หลกัการของสขุลกัษณะ 

การรกัษาสิง่ทีท่ าใหด้ตีัง้แต่ 3 ส. คอื ขจดัสิง่ทีไ่มจ่ าเป็น แยกแยะพืน้ทีใ่หช้ดัเจน ระบุจุด
ใดที่เป็นปัญหา จะท าให้การท างานสะดวก หยบิจบัสิง่ของอุปกรณ์ก็ง่ายประหยดัเวลา และลด
การเกิดอุบัติเหตุในการท างาน ตามมาด้วยสถานท างานก็ดูสะอาดงามตา น่าดูชม และ
บรรยากาศน่าท างานดว้ย  

ขัน้ตอนการท าสขุลกัษณะ 

1. ก าหนดให้มกีารปฏิบตัิกิจกรรม โดยเฉพาะ สะสาง สะดวก อย่างต่อเนื่อง เช่น 
สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เดอืนละ 1 ครัง้ ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

2. การก าหนดมาตรฐาน หรอืแนวทาง ในการปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบั 3 ส. แรก อย่างชดัเจน 
และเป็นที่ยอมรบัของสมาชกิในพื้นที่ โดยทัว่ไปจะให้กลุ่มสมาชกิเป็นผู้ก าหนดในช่วงเวลา
เริม่ตน้กจิกรรม เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัไิดง้า่ย และไดร้บัความรว่มมอืจากสมาชกิ 

3. แต่งตัง้คณะกรรมการติดตาม การด าเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้เกิดการรกัษา
มาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง 

มาตรฐานโตะ๊ท างาน 

1. โต๊ะท างานของบุคลากรแต่ละพื้นที่ควรเหมอืนกัน จะมแีตกต่างเฉพาะหวัหน้า
หน่วยงาน/ผูช้่วย/หวัหน้าฝ่าย 

2. โต๊ะกระจก โต๊ะท างาน หากมผี้า กระดาษ หรอืวสัดุอื่น รองกระจกควรเป็นวสัดุที่
เหมอืนกนั สเีดยีวกนั ในแต่ละพืน้ที ่และใหใ้ส่เอกสารที่จ าเป็น และเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน
เท่านัน้ และจดัวางอยา่งมรีะเบยีบ 

3. ไม่วางเอกสาร หรอืสิง่ของใด ๆ ไว้ใต้โต๊ะท างาน ยกเว้น รองเท้า 1 คู่ และถงัขยะ
ขนาดเลก็ 1 ใบ 

4. บนโต๊ะท างานต้องสะอาด ใหม้เีอกสาร และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานเท่านัน้ 
จดัวางอยา่งมรีะเบยีบ 
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5. ลิ้นชกับนดา้นขวามอืของโต๊ะท างาน ใชเ้กบ็อุปกรณ์ หรอืเอกสารในการปฏบิตังิาน 
และลิน้ชดัล่างเป็นลิน้ชกัเกบ็ของส่วนตวั 

6. นอกเวลาท างานงดวางเอกสาร อุปกรณ์ส านักงาน หรอืสิง่ของใด ๆ ไวบ้นโต๊ะยกเวน้ 
โทรศพัท ์เครือ่งค านวณเลขไฟฟ้า แกว้น ้า ปฏทินิตัง้โต๊ะ 

7. เก้าอี้ เมื่อไม่ใชง้านใหเ้ลื่อนเกบ็เขา้ใต้โต๊ะใหเ้รยีบรอ้ย ไม่แขวนหรอืวางสิง่ของใด ๆ 
ไวท้ีเ่กา้อี ้

มาตรฐานตู้เอกสาร (ชนิด 2 บาน และ 4 ล้ินชกั) 
1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบดูแลตู้เอกสาร ตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน โดยติดชื่อ

ผูร้บัผดิชอบใหช้ดัเจนดา้นขวา 

2. ตู้เกบ็เอกสารชนิดบานทบึ ต้องปิดป้ายแสดงรายการเอกสาร หรอือุปกรณ์ไว้หน้าตู้
เพื่อสะดวกในการใชง้าน 

3. เอกสารหรอือุปกรณ์ภายในตู้ ต้องมกีารสะสาง และท าความสะอาดเป็นประจ าทุก
เดอืน 

4. แฟ้มเอกสารภายในตู้ สนัแฟ้มมชีื่อบอกชดัเจน จดัเป็นประเภท หมวดหมู่ เรยีง
ตามล าดบั และจดัรหสัตู ้รหสัแฟ้มก ากบัดว้ย 

ประโยชน์ท่ีได้รบัของ ส.สขุลกัษณะ 

1. สถานทีบ่รเิวณทีท่ างานเป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย สดชื่น เหมาะสมการท างาน 

2. ท าใหสุ้ขภาพทางรา่งกาย จติใจ และสงัคมด ี 
3. ท าใหเ้ป็นการรกัษามาตรฐานของความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยใหค้งอยูต่ลอดไป 

การท าให้เกิดสุขลกัษณะได้นัน้จะเข้าใจ ส.ทัง้ 3 ส.ให้เข้าใจและมีการปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมออย่างเนื่องจนท าให้เกิดสุขลกัษณะที่ด ีคอื มคีวามปลอดภยัปราศจากภยัไข้เจบ็อนั  
เกดิจากการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่9.6 ส.สุขลกัษณะสถานทีท่ างานเป็นน่าอยู ่  
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 5. ส.ตวัท่ี 5 สร้างนิสยั (SHITSUKE: ชิทซึเคท) 
สรา้งนิสยั คอื การปฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑข์องหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ จนกลาย 

เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นเอง โดยธรรมชาติ เช่น ไม่ทิ้งสิ่งของต่าง ๆ ลงพื้น การเก็บของที่
น ามาใชเ้ขา้ทีเ่ดมิทุกครัง้ หรอืดูจากตวัอย่างง่าย ๆ และใกล้ตวัมากทีสุ่ด คอื การเลื่อนเก้าอี้เขา้
ใต้โต๊ะหลงัจากเลกิใชง้าน การจะท าให้เกดิสรา้งนิสยั หรอืปฏบิตัตินจนเป็นนิสยัไดน้ัน้ จะต้องมี
การก าหนดแนวทางในการปฏบิตัสิ าหรบัเอกสาร อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ สถานที่ และคน  
ขึน้มาก่อน และเป็นตน้แบบใหบุ้คลากรในหน่วยงานท าตาม 

การสร้างนิสัยในการที่มีจิตส านึก ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั รวมทัง้สรา้งนิสยัใหพ้นักงานเกดิการเรยีนรูใ้หม้กีารอบรมพฒันา และปรบัปรุงสถานที่
ท างาน ดงันัน้ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ มวีนิัยเป็นนิสยัทีด่ยี่อมก่อให้เกดิประสทิธภิาพในการ
ท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบยีบอยา่งเครง่ครดัจนเป็นนิสยั และมสีุขภาพอนามยัทีด่ ี 

หลกัการของสขุลกัษณะ 

 การกระตุ้นและตดิตามให้บุคลากรปฏบิตัิตามวธิกีารของ 4ส.ขา้งต้นอย่างต่อเนื่องและ
เครง่ครดัจนกลายเป็นนิสยัและเป็นความปลอดภยัในการท างานของชวีติประจ าวนั ซึง่หวัใจของ 
ส.นิสยั คอื การปฏบิตัใิหถู้กตอ้งและตดิเป็นนิสยันัน่เอง 

ประโยชน์ของของ ส.สร้างนิสยั 

1. พนกังานทีม่คีุณภาพมทีศันคตทิีด่ใีนการท างาน 

2. ท าใหส้นิคา้มคีุณภาพเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป 

3. มุง่สู่ความเป็นเลศิในดา้นการประกอบธุรกจิ 

4. ท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองการท างาน 

5. หากมกีารปฏิบตัิจนติดเป็นนิสยัสามารถน าไปปรบัใช้หรอืปรบัปรุงใช้ได้กับทุก
ลกัษณะงาน 

6. ท าใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างานและไดผ้ลผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ 

7. สถานที่ท างานสะอาดมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ประหยดัค่าใช้จ่ายขององค์การ
ท าใหต้น้ทุนการผลติลดลงและผลผลติสงูขึน้ได้ 
 การปฏบิตังิานเพื่อให้เกิดความปลอดภยั อาชวีอนามยัที่ดกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้อยา่งเครง่ครดัทุกวนัจนเกดิความเคยชนิ และตดิเป็นนิสยั รวมไปถงึ
การท าใหส้มาชกิในองคก์ารไดช้่วยกนัรกัษามาตรฐานการท างานทีด่ใีหค้งอยูต่ลอดไปได้ 
  การด ารงรกัษาไว้และขยายงาน กิจกรรม 5ส. 
 กจิกรรม 5ส.เป็นกจิกรรมทีช่่วยใหส้ถานประกอบการหรอืโรงงานเกดิความเป็นระเบยีบ 
เรยีบร้อย และเป็นระบบที่ดใีนการท างานอีกหลกัการส าคญัหนึ่งที่นิยมน าให้พนักงานปฏบิตั ิ
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และให้เกดิความร่วมมอืร่วมใจในการท ากิจกรรมดงักล่าวนี้ให้ประสบความส าเรจ็ ซึ่งจะต้องมี
หลกัการส าคญั ๆ ดงันี้ 
 1. ก าหนดหวัขอ้ส าคญัทีจ่ะด าเนินการในแต่ละเดอืนไวใ้หช้ดัเจนและแบ่งช่วงระยะเวลา 
และผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตั ิเช่น การขจดัของทีไ่ม่ต้องการ การเชด็ถูท าความสะอาด การเกบ็
กวาดทีท่ างานทุกวนั การตรวจตราสิง่ของทีม่กีารช ารุดเสยีหาย เป็นตน้ 

 2. การด าเนินงานใหด้ าเนินการโดยบุคคลทีม่คีวามรบัผดิชอบในงานตนเองทีอ่ยู่ในกลุ่ม
ทีจ่ดัไว ้ซึง่เป็นการท างานแบบรว่มมอืกนัท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 3. หวัหน้างานมคีวามตัง้ใจจรงิและมคีวามกระตอืรอืรน้ โดยหวัหน้างานเป็นผู้น า และ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นตวัยา่งแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 4. การตรวจให้คะแนน โดยคณะกรรมการตรวจให้คะแนน ต้องมกีารประกาศหรือ
ประชาสมัพนัธค์ะแนนของแต่ละกลุ่มรวมทัง้น าจุดเด่นมาสนับสนุนและใหก้ าลงัใจ ส่วนหากพบ
จดุบกพรอ่งต่าง ๆ ใหด้ าเนินการปรบัปรงุหาแนวทางแกไ้ขใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง 

 5. การก าหนดเป็นมาตรฐานที่เป็นแนวปฏบิตัิ ท าการรวบรวมหลกัเกณฑ์แล้วน ามา
ก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิาน และปรบัปรุงไปสู่การตรวจเช็คภายในโรงงาน และให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

 6. สนับสนุนให้ด าเนินการปรบัปรุงโดยมุ่งหวงัว่า งานปรบัปรุงที่สามารถท าได้เอง
จะตอ้งใหพ้นกังานในกลุ่มเป็นผูด้ าเนินการเอง 

 7. แจ้งขอ้คดิเหน็ให้ทราบโดยทัว่ ๆ กนั พร้อมทัง้แลกเปลี่ยนขอ้คดิเหน็ซึ่งกนัและกนั 
จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม ภายในบรเิวณกลุ่มของตนเอง และ
ควรตดิป้ายแสดงใหท้ราบว่ากลุ่มเป็นใครบา้ง โดยตดิป้ายเป็นชื่อต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด 

 การตรวจตดิตามและประเมนิผลกจิกรรม 5ส. เป็นงานที่ส าคญัเมื่อมกีารจดักจิกรรมการ
ท า 5ส.ขึน้ในส านักงานหรอืสถานประกอบการ คณะกรรมการจงึจ าเป็นต้องมกีารตรวจตดิตาม
ประเมนิผลโดยมคีณะกรรมการเป็นผูแ้บ่งงานกนัท าและมอบหมายใหแ้ต่ละทมีท าหน้าที ่ในการ
ตรวจตดิตามทุก ๆ เดอืน ดงัมกีารออกแบบการประเมนิดงันี้  
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แบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5ส. 
ประจ าเดือน ....................................... 

วนั/เดือน/ปี ผูป้ระเมินผล หน่วยงาน/แผนก /ฝ่าย หมายเหต ุ
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แบบการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5ส. 
ประจ าเดือน ....................................... 

วนั/เดือน/ปี หน่วยงาน/ 

แผนก /ฝ่าย 

ผูป้ระเมินผล ผลการประเมิน 

(ค่าคะแนนท่ีได้) 
ข้อเสนอแนะ 

ปรบัปรงุ 

หมายเหต ุ
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 การก าหนดมาตรฐานในการด าเนินการ 5ส.ตามข้อตกลงร่วมกนัส าหรบัโรงงาน 

 สถานประกอบการหรอืโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คณะกรรมการในการตรวจสอบ
ประเมนิผลการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. เมื่อมกีารตรวจสอบ ประเมนิผลการด าเนินงานทุกครัง้
จะต้องมกีารประชุม หารอื ในการตรวจสอบ ให้มกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องในความจ าเป็น
ค านึงถงึ เครือ่งจกัร เครือ่งมอื อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท างาน เพื่อใหเ้กดิคุณภาพในการท างาน และ
ช่วยลดอุบตัเิหตุ ความสญู และลดตน้ทุนได ้ดงันี้ 
    เครื่องจกัร ตอ้งมกีารดแูลรกัษา ดงันี้ 

1. ใช้เครื่องจกัรตามมาตรฐานที่ก าหนดเสมอเพื่อคุณภาพของสนิค้าและการผลิต
ผลติภณัฑ ์

2. เพื่อป้องกนัเครื่องจกัรช ารุด/เสยี หมัน่ท าความสะอาดและปฏบิตัติามแบบตรวจสอบ
ของฝ่ายวศิวกรรมประจ าโรงงาน 

3. ตรวจสอบสวติซฉุ์กเฉิน และความพรอ้มในการท างานของเครือ่งจกัร 

4. ก าหนดตารางเวลาในการบ ารุงรกัษา และตรวจสอบเครื่องจกัรเพื่อป้องกนัเครื่องเกดิ
ขดัขอ้งระหว่างเครือ่งจกัรเดนิเครือ่ง 

         รถยก ตอ้งมกีารฝึกใหต้ดิเป็นนิสยัในระหว่างท างานกบัเครื่องมอื อุปกรณ์ในการท างาน
ดงันี้ 

1. พนักงานที่ท าหน้าทีข่บัรถยกต้องขบัให้อยู่ในช่วงความเรว็ไม่เกนิ 10 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง 

2. หลกีเลีย่งการออกและหยดุรถกะทนัหนั เพื่อความปลอดภยัและยดือายยุางรถ 

3. ก าหนดเวลาท าความสะอาดและตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

4. การขบัขีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบในการขบัรถยก 

        งานระหว่างกระบวนการผลิต ขณะท างานจะตอ้งปฏบิตั ิดงันี้ 
1. ขณะชิน้งานผลติออกมาตอ้งวางชิน้งานระหว่างกระบวนการผลติในทีท่ีก่ าหนดไว ้

2. เพื่อความสะดวกในการหยบิ เดนิ ต้องตดิป้ายชื่อบนชิ้นงานแต่ละงาน หรอืที่โต๊ะ
ท างาน 

3. ไมว่างชิน้งานบรเิวณช่องทางเดนิ 

4. แยกผลติภณัฑไ์มด่อีอก และวางในทีท่ีก่ าหนดไว้ 
5. ในระหว่างกระบวนการผลติต้องให้การท างานจดัให้มกีารเคลื่อนยา้ยหรอืพนักงาน

เดนิในระยะทางทีใ่กลท้ีสุ่ด เนื่องจากลดระยะเวลาในการเกดิอุบตัเิหตุ 
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          การท างานท่ีอยู่กบัน ้ามนัเคร่ือง ต้องปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัเพื่อความปลอดภยัในการ
ท างาน ดงันี้ 
  1. ตดิป้ายชื่อทีภ่าชนะบรรจ ุและเกบ็ไวใ้นทีท่ีก่ าหนด 

  2. เทน ้าลงในภาชนะที่รองรบัหรอืจดัไว้อย่างระมดัระวงั เพื่อป้องกนัการกระเดน็หรอื
กระจายลงพืน้ที ่  
  3. หากน ้ามนักระเดน็ ตอ้งเชด็ท าความสะอาดทนัท ี

  4. หา้มเกบ็สารไวไฟในสถานทีท่ างาน หากไมไ่ดร้บัอนุญาต 

  5. สารไวไฟควรเกบ็และหยบิใชโ้ดยพนกังานทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

  6. รว่มใจป้องกนัพืน้ทีโ่รงงานจากน ้ามนัและคราบสกปรก 

        รถเขน็ หากมกีารใชอุ้ปกรณ์ในการช่วยในการท างานตอ้งปฏบิตั ิดงันี้  
1. หลงัจากใชง้าน น ารถเขน็เกบ็ในทีท่ีก่ าหนด 

2. หากรถเขน็หรอืลอ้รถผดิปกต ิตอ้งซ่อมแซมแกไ้ขทนัท ี

  3. ไมว่างสิง่ของต่าง ๆ ไวบ้นรถเขน็อยา่งเดด็ขาดในกรณทีีไ่มใ่ชง้าน 

4. เขน็รถอยา่งระมดัระวงัไมใ่หช้นสิง่ต่าง ๆ  
5. ไมจ่อดรถบนทางเดนิในโรงงานอย่างเดด็ขาด 

          เครื่องมือเครื่องใช้ การปฏบิตัดิว้ยเครือ่งมอืเครือ่งใชต่้าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั
ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

1. ก าหนดใหพ้นักงานต้องมคีวามรบัผดิชอบเครื่องมอืเครื่องใชทุ้กชิน้ดว้ยดูคู่มอืในการ
บ ารงุรกัษาอยา่งเครง่ครดัและเอาใจใส่ 
   2. ไม่วางของอย่างอื่นในตู้หรือแขวนเครื่องมือ เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุกับ
ผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะน าเครือ่งมอื หรอืหยบิจบัเครือ่งมอืไปใช ้

3. เพื่อความสะดวกในการเก็บและหยบิควรจดัท าต าแหน่งเกบ็เครื่องมอืเครื่องใชใ้นที่
จดัเกบ็หรอืทีท่ีก่ าหนด 

  4. ก าจดัเครื่องมอืเครื่องใช้ที่ไม่จ าเป็นออกจากหน่วยงาน ห้ามน าเครื่องมอืจาก
หน่วยงานอื่นมาใชก่้อนไดร้บัอนุญาต 

      ทางเดินในโรงงาน หากผู้ปฏบิตังิานมกีารปฏบิตังิานตามที่กฎระเบยีบของโรงงานจะ
ท าใหไ้มเ่กดิอุบตัเิหตุในการท างานในโรงงาน ตอ้งมกีารปฏบิตัดิงันี้ 

1. ในโรงงานเมือ่ก าหนดสนี ้าตาลจะเป็นทางเดนิ และใชส้เีหลอืงเป็นเสน้แบ่งเขตพืน้ทีใ่น 

โรงงาน 

  2. หา้มวางของบรเิวณทางเดนิเขา้ออกโดยเดด็ขาด เนื่องจากทางเดนิเป็นเสน้ทางทีต่้อง
มคีวามปลอดภยัห้ามมสีิง่กดีขวางใด ๆ โดยเฉพาะกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้และการใช้
เสน้ทางเรง่ด่วน เป็นตน้ 



569 

 

3. หา้มท างานบรเิวณทางเดนิหากไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูท้ีร่บัผดิชอบโดยตรง  

4. ท าความสะอาดเสน้แสดงทางเดนิทีก่ าหนดเป็นประจ าสม ่าเสมอใหม้คีวามชดัเจนและ
มองไดอ้ยา่งสะดวก 

  5. พนักงานผูป้ฏบิตังิานในโรงงานจะต้องเดนิบนทางเดนิอย่างชดัเจนเพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยั 

  6. ควรแยกบรเิวณทีท่ างานและทางเดนิอย่างชดัเจนเพื่อการก าหนดพืน้ทีส่ดัส่วนให้มี
ความชดัเจนในการใชเ้สน้ทาง 

         สถานท่ีท างานในโรงงาน  หากจะใหเ้กดิความปลอดภยั และลดอุบตัเิหตุในการท างาน
ตอ้งปฏบิตั ิดงันี้ 
  1. รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

  2. ไม่ทิ้งขยะ กระป๋อง ขวด ก้นบุหรี่ เศษกระดาษ และวสัดุที่ไม่ใช้ภายในบรเิวณที่
ท างาน 

  3. วางถงัขยะใหต้รงจดุทีก่ าหนด ภายในทีท่ างาน 

  4. ไมว่างเอกสารบนเครือ่งจกัรในโรงงาน  

          อปุกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ผูป้ฏบิตังิานในโรงงานและส านักงานจ าเป็นต้อง
ได้รบัความรู ้เกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคเีพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้
เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน ดงันี้ 
  1. หา้มน ากล่อง อุปกรณ์ หรอื สิง่ใด ๆ วางกดีขวางการเขา้ไปหยบิอุปกรณ์ป้องกนั และ
ระงบัอคัคภียั 

  2. มัน่ใจว่าทุกคนรูว้ธิกีารใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

  3. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียัตามแบบการตรวจสอบ 

  4. เจ้าหน้าที่ประจ าโรงงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานด้านการป้องกนัอคัคภียัมหีน้าที่
จดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียัอยูใ่นจดุทีเ่หน็ไดง้่ายและชดัเจน 

 ในการตรวจการใหค้ะแนนการท ากจิกรรม 5ส.ในส่วนของส านักงานจะมคีวามแตกต่าง
กนัจากส่วนทีเ่ป็นของโรงงานเนื่องจากในส่วนนี้จะมกีารผลติ และประกอบจงึท าใหม้เีครื่องจกัร 
เครื่องมอื และอุปกรณ์ รวมทัง้วสัดุต่าง ๆ ในการผลติและประกอบจงึเน้นความเป็นระเบยีบ
เรยีบร้อย ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัให้มากที่สุด และการเป็นสร้างความมัน่ใจให้กับ
ลกูคา้ จงึต้องออกแบบการตรวจทีม่เีครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอื และวสัดุต่างอย่างละเอยีดดงั
ตวัอยา่งแบบตรวจการใหค้ะแนนการจดัท ากจิกรรม 5ส. ส่วนโรงงาน 
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ตวัอย่างแบบตรวจการให้คะแนนการท ากิจกรรม 5ส.ส่วนโรงงาน 

ชื่อหน่วยงาน .......................................................... วนั เดอืน ปีทีต่รวจ ............................เวลา ............................. 
(จ านวนพนกังานในพืน้ที ่.................................... คน มพีืน้ที ่............................................................... ตารางเมตร)  

หวัข้อ รายละเอียดการตรวจ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ รวม 

1. สภาพแวดลอ้มใน
พืน้ที ่5ส. 

1. มคีราบน ้ามนั คราบสกปรกหรอืกองขยะบนพื้นหรอืไม่2. มี
การจดัเกบ็อปุกรณ์เครื่องใชเ้ป็นระเบยีบหรอืไม่ 
3. มถีงัขยะมากพอ และตัง้อยู่ในจดุทีเ่หมาะสมหรอืไม่ 
4. อปุกรณ์ดบัเพลงิมกีารก าหนดทีว่าง/มป้ีายบอกหรอืไม่ 
5. มคีวามสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยหรอืไม่ 
6. มกีารตดิป้ายบอกหน่วยงานหรอือื่น ๆ ทีจ่ะมองเหน็ชดัเจน 
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4 

4 

4 

4 

4 

4 

  

2.  อปุกรณ์ไฟฟ้าและ
เครื่องคอมพวิเตอร ์

1. อปุกรณ์ไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ หลอดไฟ ช ารดุเสยีหายหรอืไม่ 
2. ตูไ้ฟมขีองไมจ่ าเป็นวางอยู่ / สกปรกหรอืไม่ 
3. มกีารเกบ็และเดนิสายไฟ/โทรศพัทเ์รยีบร้อย ไม่สะดุดหรอื
เกะกะทางเดนิหรอืไม่ 
4. ไฟฟ้าแสงสว่างใชง้านไดด้/ีแสงสว่างเพยีงพอหรอืไม่ 
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4 

4 

4 

 

4 

  

3) เครื่องจกัรและ
เครื่องมอือปุกรณ์ 
เครื่องใช ้

1. มีป้ายบอกชื่อผู้ร ับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
ประจ าหรอืไม ่

2. มกีารท าความสะอาดเครื่องมอืและอุปกรณ์ใชง้านอย่างเป็น
ระบบเป็นประจ าหรอืไม่ 
3. มสีิง่ของทีไ่มจ่ าเป็น/ไมเ่กี่ยวขอ้งวางบนเครื่องจกัร/อุปกรณ์
ใชง้านหรอืไม ่

4. จดัท าวธิกีารหรอืมาตรฐานในการเกบ็เครื่องมอือุปกรณ์ต่าง 
ๆ ไวห้รอืไม ่

5. เครื่องมอืและอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ อยู่ในสภาพปลอดภยั
หรอืไม ่
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4 

 

4 

 

4 
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4. การเกบ็เครื่องจกัรและ
เครื่องมอือปุกรณ์ดแูล 
ท าความสะอาดพรอ้มใช้
งานและเกบ็ไวใ้นสภาพ
เดมิ 

1. มฝีุ่นคราบสกปรกเกาะตามจดุต่าง ๆ หรอืไม่ 
2. เครื่องมอื/ปกรณ์อยู่ในสภาพทีห่ยบิงา่ยหรอืไม่ 
3. มกีารก าหนดทีว่างแน่นอนและมป้ีายบอกหรอืไม่ 
4. มกีารทาส ีตเีสน้ก าหนดเขตการวางสิง่ของ/อปุกรณ์หรอืไม่ 
5. มนี ้าหรอืน ้ามนัหกเลอะเทอะบนพืน้หรอืไม ่

 

 

20 

4 

4 

4 

4 

 

4 

  

5. การด าเนินกจิกรรม  
    5ส. 

1. การแต่งกายพนักงานถูกต้องตามกฎระเบียบบริษัทที่
ก าหนดไวห้รอืไม ่

2. มคีวามพยายามในการปรบัปรงุพืน้ทีม่แีผนทีแ่สดงไวช้ดัเจน
หรอืไม ่

3. มีการจัดตัวแทนพื้นที่ไว้อธิบายขัน้ตอนการด าเนินงาน
หรอืไม ่

4. มกีารก าหนดมาตรฐานของพืน้ทีห่รอืไม่ 
5. มผีงัแบ่งพืน้ทีดู่แลหรอืไม่ 
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4 

 

4 

4 

  

           (คะแนนทีไ่ดค้รัง้ก่อน .....................................)                 คะแนนเตม็ 100   

 

ลงชื่อกรรมการตรวจใหค้ะแนน/กลุ่มกรรมการผูต้รวจ 

1).......................................................................  2).................................................................... 
3) .....................................................................  4) .................................................................... 
หมายเหตุ : 1) ค่าระดบัคะแนนทีป่ระเมนิ ดงันี้ 
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  ดมีาก เท่ากบั 4, ด ีเท่ากบั 3, พอใช้ เท่ากับ 2, และ ต้องปรบัปรุง เท่ากับ 1  
  2) การประเมนิคะแนนรวมทีไ่ด ้  
  น้อยกว่า 50 = ตอ้งปรบัปรงุ  

  60 – 69 = ด ี

  80 - 89 = ดมีาก และ   
  90 -100 = ยอดเยีย่ม 

 การก าหนดมาตรฐานในการด าเนินการ 5ส.ตามข้อตกลงร่วมกนัส าหรบัส านักงาน 

 ส านักงาน หรอืหน่วยงานที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่คณะกรรมการในการ
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 5ส. เมื่อมกีารตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกครัง้จะตอ้งมกีารประชุม หารอื ในการตรวจสอบ ใหม้กีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องใน
ความจ าเป็นค านึงถงึ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการท างาน เพื่อให้เกดิคุณภาพในการท างาน และช่วยลด
อุบตัิเหตุ ลดขัน้ตอนในการท างาน ประหยดัค่าใช้จ่าย และเกิดความรวดเรว็ในการให้บรกิาร 
ตอ้งประกอบดว้ยสิง่ต่าง ๆ ดงันี้         

 โตะ๊ท างาน  ตอ้งมกีารจดัโต๊ะท างานใหเ้หมาะสม ดงันี้ 
  1. ไมว่างสิง่ของทีไ่มจ่ าเป็นไวบ้นโต๊ะ 

  2. ก าจดัสิง่ต่าง ๆ ทีไ่มจ่ าเป็นในลิน้ชกัออกใหห้มดเพื่อใหง้า่ยต่อการหยบิสิง่ของใชง้าน 

  3. จดัสิง่ของในลิน้ชกัโต๊ะท างานใหเ้ป็นระเบยีบ เพื่องา่ยต่อการหยบิใชส้ิง่ของ 

  4. จดัเกบ็เอกสารบนโต๊ะใหเ้ป็นระเบยีบ 

  5. เมือ่เลกิงานไมค่วรวางเอกสารทีไ่มจ่ าเป็นไวบ้นโต๊ะท างาน 

  6. ท าความสะอาดใหม้คีวามสะอาดเรยีบรอ้ยเสมอ 

         เก้าอ้ีในส านักงาน เพื่อให้การปฏบิตังิานมคีวามเรยีบรอ้ยดูแล้วงามตา และส่งผลต่อ
ความปลอดภยัในการท างาน ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
  1. เมือ่ลุกออกจากทีท่ างานทุกครัง้จะตอ้งเลื่อนเกา้อีเ้ขา้ไวใ้ตโ้ต๊ะ 

  2. ไมพ่าดเสือ้ หรอืผา้ใด ๆ บนพนกัเกา้อี้ 
  3. ตอ้งท าความสะอาดอยูป่ระจ าสม ่าเสมอเพื่อใหด้สูะอาด และมสีุขลกัษณะทีด่ี 

         อปุกรณ์ส านักงาน  ส านักงานมอุีปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานหลายชนิดซึง่แต่ละชนิด
มกีารใชง้านทีแ่ตกต่างกนัเพื่อใหม้กีารยดือายงุานจะตอ้งมกีารปฏบิตั ิดงันี้ 
  1. ท าความสะอาดเครื่องพมิพ์ดดี คอมพวิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ ์
เครือ่งพมิพ ์เป็นตน้ ทีแ่ต่ละแผนกรบัผดิชอบ 

  2. เก็บเอกสารไวไฟให้เรยีบรอ้ย เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยั
  3. เตรยีมอุปกรณ์ส านกังานใหพ้รอ้มใชง้านตอลดเวลา 
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  4. จดัวางกระดาษและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

  5. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการท างานที่ใช้ประจ าให้มสีภาพพรอ้มใช้งานยู่
สม ่าเสมอและแกไ้ขทนัทีท่ีผ่ดิปกต ิ

  โทรศพัท ์หากจะท าใหเ้กดิสุขภาพอนามยัทีด่จีะตอ้งมกีารดแูลอุปกรณ์ ดงันี้ 
  1. ตอ้งท าความสะอาดเครือ่งมอื และแป้นโทรศพัทอ์ยูเ่สมอ 

  2. เกบ็สายโทรศพัทอ์ยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

  3. วางโทรศพัทใ์นจดัทีส่ะดวก และทีก่ าหนดพรอ้มทีจ่ะหยบิมาใชง้านไดส้ะดวก 

  4. เมือ่เลกิงานควรวางโทรศพัทใ์หเ้รยีบรอ้ยไมเ่กะกะ  

         ตู้เอกสาร เป็นอุปกรณ์ทีเ่กบ็สิง่ของใหเ้กดิความเป็นระเบยีบและใหม้พีืน้ทีใ่นการใชง้าน 

ไดม้ากขึน้ ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
1. ตดิป้ายชื่อหน้าตูเ้อกสาร เพื่อบอกรายละเอยีดสิง่ทีอ่ยูใ่นตูเ้อกสาร 

2. แบ่งช่องภายในตูเ้อกสารเพื่อเกบ็ของชิน้เลก็ใหส้ามารถมพีืน้ทีว่างไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

3. มป้ีายชื่อทุกแฟ้ม เพื่อใหง้า่ยต่อการหยบิใช้ 
4. เพื่อความเป็นระเบยีบไมค่วรวางของบนหลงัตูเ้อกสาร 

5. ท าความสะอาดภายในและภายนอกตูเ้สมอ 

         บริเวณท่ีท างาน หากจะใหเ้กดิความเรยีบรอ้ยและเกดิความสะดวกปลอดภยัในการ 

ท างานพนกังานตอ้งปฏบิตั ิดงันี้  
1. รกัษาความสะอาด และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

2. จดัวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 ในการตรวจการใหค้ะแนนการท ากจิกรรม 5ส.ในส่วนของส านักงานจะมคีวามแตกต่าง
กนัจากส่วนที่เป็นของโรงงาน เนื่องจากการปฏบิตัิงานในส านักงานจะเน้นด้านเอกสาร การ
ให้บรกิาร และช่วยเหลอืสนับสนุนหน่วยงานหลกัคอืฝ่ายผลติ ดงันัน้ การในตรวจประเมนิการ
จดัท ากจิกรรม 5ส.ของส านกังาน จงึตอ้งมกีารออกแบบตรวจการใหค้ะแนนที่แตกต่างกนักค็งยงั
ต้องเน้นความเป็นระเบยีบ เรยีบร้อย สะอาด สะดวกในการท างาน ถูกสุขลกัษณะ และสร้าง
เสรมินิสยัใหพ้นักงานมวีนิัยเช่นเดยีวกนั ดงัตวัอย่างแบบตรวจการใหค้ะแนนการจดัท ากจิกรรม 
5ส. ส่วนส านกังาน ดงัตวัอยา่งขา้งล่างนี้ 
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ตวัอย่างแบบตรวจการให้คะแนนการจดัท ากิจกรรม 5ส. ส่วนส านักงาน 

ชื่อหน่วยงาน .......................................................... วนั เดอืน ปีทีต่รวจ ................................เวลา ........................ 
(จ านวนพนกังานในพืน้ที ่........................................... คน มพีืน้ที ่....................................................... ตารางเมตร)  

หวัขอ้ รายละเอยีดการตรวจ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ รวม 

1. โต๊ะท างาน 

(บ น โ ต๊ ะ  ใ ต้ โ ต๊ ะ  แ ล ะ
โดยรอบโต๊ะ)  

1. มกีารเกบ็สิง่ของไม่จ าเป็นหรอืเกนิความจ าเป็นรวมทัง้ของ
ใชส้่วนตวัปะปนกบังาน 

2. มคีวามสะดวกในการลุกนัง่และหยบิของใชง้าน 

3. ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของลิน้ชกั (ลิน้ชกังาน) 
4. มคีวามสะอาดโดยทัว่ไปของโต๊ะท างานแต่ละบุคคล 

5. โต๊ะท างานโดยรวมของทัง้หอ้งจดัเกบ็เป็นระเบยีบ 
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4 

4 

3 

3 

  

2. ตูเ้อกสารตูเ้กบ็ของชัน้
วางของต่าง ๆ  

1. มขีองทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานปะปนอยู่มากเกินความ
จ าเป็น 

2. การจดัเกบ็เอกสาร วสัดุต่าง ๆ ในตูเ้ป็นระบบมป้ีายบอก 

3. การวางตู ้ชัน้ต่าง ๆ สะดวกในการหยบิใชง้าน 

4. มเีอกสาร และสิง่ทีค่วรสะสาง แต่ยงัเกบ็ไว้ 
5. มกีารน าเอกสารกองตามพืน้/ใตโ้ต๊ะท างาน 
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4 

4 
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3. อปุกรณ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้า ความ
ปลอดภยัในการท างาน 

1. สายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์อยู่ในสภาพเรยีบรอ้ย เกะกะ ช ารดุ 
เสยีหายอนัตราย 

2. มกีารปกป้องอปุกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าเพื่อยดือายุการใชง้าน 

3. สภาพของอปุกรณ์มกีารบ ารงุรกัษาและมคีวามสะอาดน่าใช้
งานและมคีวามปลอดภยั 

4. ช่องทางเดนิ ทางเขา้ออกหอ้งสะดวกสบาย ไม่สะดุด หรอื
วางของมากเกนิไป 
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4 
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4. สภาพแวดลอ้มของ
พืน้ที(่บนพืน้ ฝาหอ้ง 
เพดาน)  

1. ความสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยโดยรวมของพืน้ที่ 
2. มสีิง่ของไมจ่ าเป็นวางอยู่ตามทีต่่าง ๆ ของหอ้งท างาน 

3. มีอากาศบริสุทธิ ์ปราศจากมลภาวะ กลิ่นสารเคมี บุหรี ่
อาหาร 

4. มกีารตดิป้ายบอกหน่วยงาน หรอือื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 

5. มกีารสะสมอาหาร ขนม ภาชนะต่าง ๆ ปะปนกบัการท างาน 
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5. พนกังานกบัการ
ท างาน “กจิกรรม 5ส.”  

1. วธิกีารท างานสะดวก เชน่ เอือ้มหยบิ เบยีดเขา้ มดุเขา้ หรอื
อื่น ๆ ทีท่ าใหเ้สยีเวลา 

2. ความพยายาม ความร่วมมอืในการด าเนิน “กจิกรรม 5ส.” 
ของหน่วยงาน 

3. มแีผนการปรบัปรงุพืน้ทีเ่พื่อรกัสภาพเดมิใหด้ขี ึน้ 

4. มกีารประชุม และมบีนัทกึประชุมประจ าเดือน “กจิกรรม 5
ส.” อย่างต่อเนื่อง 

5. มบีอรด์ 5ส. แสดงพื้นทีร่บัผดิชอบ ภาพถ่ายก่อนหลงั และ
มาตรฐานทีช่ดัเจน 

6. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถตอบค าถามเรื่อง 

5ส.ได ้ 

 

 

 

28 

5 

 

4 

 

4 

5 

 

5 

 

5 

  

           (คะแนนทีไ่ดค้รัง้ก่อน .....................................)                 คะแนนเตม็ 100   

ลงชื่อกรรมการตรวจใหค้ะแนน/กลุ่มกรรมการผูต้รวจ 

1).......................................................................  2).................................................................... 
3) .....................................................................  4) .................................................................... 
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หมายเหต ุ: 1) คา่ระดบัคะแนนทีป่ระเมนิ ดงันี้ 
       ดมีาก = 4, ด ี= 3, พอใช ้= 2, ตอ้งปรบัปรงุ = 1 และ ไมส่ามารถใหค้ะแนนได ้= 0   
  2) การประเมนิคะแนนรวมทีไ่ด ้ดงันี้   
    น้อยกว่า 50 = ตอ้งปรบัปรงุ  

      60 – 69 = ด ี

  80 - 89 = ดมีาก และ   
  90 -100 = ยอดเยีย่ม 

เคร่ืองมือส่งเสริมกิจกรรม 5ส 

 กจิกรรม 5ส.เป็นแนวทางไปสู่การปรบัปรุงงานใหม้ปีระสทิธภิาพจงึอาศยัขัน้ตอนตัง้แต่
ก าหนดนโยบายจากผู้บรหิารระดบัสูงเพื่อใหทุ้กคนได้มกีารปฏบิตัติาม ท าให้องค์ต่าง ๆ น ามา
เป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการอย่างหนึ่งที่ท าให้สินค้าและบรกิารมชีื่อเสียง ดงันัน้การ
ส่งเสรมิกิจกรรม 5ส. จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะให้การด าเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเป็นการ
รณรงคแ์ละกระตุน้ใหพ้นกังานมสี่วนรว่มบางครัง้องคก์ารจ าตอ้งอาศยักลยุทธใ์นการจดัท า ดงันี้  

1. โปสเตอร์ 5ส (5S Posters) เพื่อให้ความรูค้วามเขา้ใจและเพื่อกระตุ้นเตอืนให้
พนักงาน ร่วมมอืด าเนินกิจกรรม 5ส อาจให้พนักงานคดิท ากันเอง หรอืแข่งขนัการวาดภาพ
โปสเตอร ์ภายในหน่วยงาน หรอืตดิต่อหน่วยงานภายนอกทีเ่ขาท ากนัไวแ้ล้ว เช่น สถาบนัเพิม่
ผลผลติแห่งชาต ิเอามาตดิในโรงงานของตน  

2. ค าขวญั 5ส (5 S Slogans) อาจจดัใหม้กีารประกวดค าขวญั และน าค าขวญัทีช่นะมา
จดัท า เป็นโปสเตอรต์ดิในโรงงาน เช่น 5ส คอื สิง่สรรค์เพื่อสรา้งมูลค่าขององค์การ 5ส. สู่การ
พฒันางาน พฒันาคน รณรงคส์บืสาน 5ส.คอืปัจจยัสรา้งนิสยั ใชพ้ฒันา เป็นตน้  
 3. จดันิทรรศการ (5S Activities) จดันิทรรศการใหเ้กดิกจิกรรมส่งเสรมิ กระตุ้นแบบมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงาน หรือรณรงค์ให้พนักงานในองค์การได้มีบทบาทมีส่วน
เกีย่วขอ้งทีจ่ะไดแ้ลกเปลีย่นความรูก้นัในแต่ละแผนกทัว่ทัง้องคก์าร  

4. ข่าว 5ส (5S Newsletter) เป็นเอกสารเผยแพร่การด าเนินกจิกรรม 5ส ในหน่วยงาน
เพื่อให้ พนักงานได้รบัข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต facebook และ 
โซเซยีลต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั ท าใหอ้งคก์ารสามารถน ามาประชาสมัพนัธไ์ดใ้นทุกช่องทาง 
จะได้มคีวามเคลื่อนไหวภายในและภายนอก รวมทัง้มสีาระเนื้อหาทางวชิาการแทรกอยู่ด้วย 
อาจจะมคีอลมัน์ซุบซบินินทาสงัคมชาว 5ส กระเซา้เยา้แหย่กระตุ้นใหเ้กดิการอยากมสี่วนร่วมก็
ได ้และข่าว 5ส (5S Newsletter) นี้จะเป็นสื่อในการประกาศผล การประเมนิความคบืหน้าของ
การด าเนินการกจิกรรม 5ส ในแต่ละช่วงทีต่รวจตดิตาม 5ส ดว้ย  

5. สญัลกัษณ์เหรยีญ 5 ส (5S Badges) มหีลายหน่วยงานไดจ้ดัท าเหรยีญ 5ส ตดิ
หน้าอกเสื้อ แสดงถงึ การด าเนินกจิกรรมวนั 5ส หรอื เหรยีญแสดงว่าผูต้ดิอยู่ในกลุ่มทีช่นะเลศิ
การด าเนินกิจกรรม 5ส ประจ าเดือน / ประจ าโครงการ ของบริษัทก็ได้ หลายๆ บรษิัทใน
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ประเทศไทยกไ็ดจ้ดัท ากนั เช่น บรษิทั อเิล็คโทรเซรามคิ ในนิคมอุตสาหกรรมล าพูนท าป้ายตดิ
เสือ้รปูเหลีย่ม มคี าภาษาญีปุ่่ นทัง้ 5ส และชื่อบรษิทั  

6. จดัท าเสือ้ 5ส (5S Shirts) บางหน่วยงานพนกังาน เจา้หน้าทีจ่ะจดัท าเสือ้ยดื 5ส เป็น
ทมีนดัวนั ในการท า 5ส พรอ้มกบัสวมเป็นเครื่องแบบ เพื่อเป็นการกระตุ้น Promotion การท า 5ส 
ของหน่วยงานของตน และให้เกดิความภาคภูมใิจใหผ้ลการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. และสรา้ง
ก าลงัใจในการมุง่มัน่ในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.7 การท ากจิกรรม 5ส ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

ทีม่า: http://oknation.nationtv.tv/blog/ratinath, 2558. 

 

 

 

ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร 

๏  การก าหนดนโยบาย 5ส 

๏  บทบาทการสนบัสนุนงาน 

 ในดา้นต่าง ๆ 

 

การประเมินผลงาน 

๏  จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

๏  ขั้นตอนและแบบฟอร์มการ
ตรวจ 

๏  การประกาศผลคะแนน 

๏  ฝึกอบรมแกพ่นกังานทุกระดบั 

  Big Cleaning Day 

 ๏ การท าแผนปรบัปรงุพืน้ที ่
 ๏ การปฏบิตั ิ5ส  ของพนกังาน 

การมีส่วนรว่มในงาน 5ส 

การรณรงคส่์งเสริม 

ประชาสมัพนัธง์าน 

การปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง 

๏ กลไกลการปรบัปรุง 

๏ การน างานอื่นมาร่วมกบังาน 5ส 

-  Visual control 

-  Suggestion scheme 

-  Internal communication 

 

๏  คณะกรรมการบรหิารงาน 

๏  คณะท างาน 5ส 

๏  กลุ่มพืน้ที ่5ส 

 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 
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ขัน้การปรบัปรงุและสร้างมาตรฐาน  

การน าผลการตรวจตดิตามความคบืหน้าปรบัปรุงให้ดยีิง่ขึน้ถอืว่าเป็นขัน้ตอนของการ
ปรบัปรุง ซึ่งเป็นไปตามหลกัการของ PDCA คอื เมื่อได้วางแผนไว ้(Plan) แล้วลงมอืปฏบิตั ิ
(Do) พรอ้มกบัต้องมกีารตรวจสอบ (Check) เพื่อหาขอ้ควรปรบัปรุงแลว้จงึน ามาด าเนินการ
แก้ไข (Act) ซึง่จะส่งผลใหม้กีารปรบัปรุง 5ส ในแต่ละพืน้ทีใ่หด้ยี ิง่ขึน้ อนัน ามาซึง่ประสทิธภิาพ 
คุณภาพ และการเพิม่ผลผลติอยา่งต่อเนื่อง สามารถอธบิายได ้ดงันี้  

1. ขัน้วางแผน (Plan) หมายถงึ เมื่อได้มกีารประกาศนโยบายทัว่ทัง้องค์การ ทุกคน
รบัทราบ ผู้บรหิารแต่ละฝ่ายจะต้องมกีารประชุมวางแผนการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ให้
พนกังานทุกฝ่าย ทุกระดบั มสี่วนร่วมในกจิกรรมการด าเนินงาน กจิกรรม 5ส. โดยทุกอย่างต้อง
จดัท าเป็นเอกสารลายลกัษณ์อกัษร 

2. ขัน้การลงมือปฏิบติั (Do) หมายถงึ การมอบหมายหน้าที่ ความรบัผดิชอบให้ทุก
น าไปกระท ากิจกรรมตามที่ได้รบัมอบหมาย และมกีารร่วมมอื ร่วมแรงร่วมใจในการด าเนิน
กจิกรรม 5ส. ที่ได้มกีารวางแผนไว้ทุกขัน้ตอนอย่างละเอยีด รวมทัง้การเตรยีมพรอ้มในการให้
ตรวจสอบการด าเนินงาน  

3. ขัน้การตรวจสอบ (Check) หมายถึง แต่งตัง้กรรมการในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 5ส. โดยแต่ละฝ่าย แต่ละระดับเป็นกรรมการร่วม
รบัผดิชอบในการตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลร่วมกนั เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุง แก้ไขและ
พฒันา  

4. ขัน้การปรบัปรุงแก้ไข (Act) หมายถึง การยอมรบัในการด าเนินงานที่ผ่านมา
หลงัจากได้รบัการตรวจสอบ พบว่ามขี้อบกพร่อง มปัีญหา ต้องให้มกีารด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพื่อให้การด าเนินกจิกรรม 5ส.ไดผ้ลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ด้
ตัง้ไว ้
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(ตวัอย่าง)  
นโยบาย วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายกิจกรรม 5ส.  

นโยบาย 5 ส.  

 เพื่อปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ปลอดภยั ถูก 
สุขลกัษณะ เสรมิสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการปฏบิตังิาน   

วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อสรา้งสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะดวกสะอาด ถูก
สุขลกัษณะ และเสรมิสรา้งนิสยัใหร้กัความมรีะเบยีบวนิัย  
 2. เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมคีวามเขา้ใจในการปรบัปรุงพฒันางานโดยเหน็ 
ความส าคญัของกจิกรรม 5 ส และปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง  
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการท างานเป็นทีมที่ม ี
ประสทิธภิาพ มรีะเบยีบ รกัความสะอาด และสรา้งความสามคัคใีนหน่วยงาน  

 4. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการประกนัคุณภาพของกองการเจา้หน้าที่  
 5. เพื่อน ากิจกรรม 5 ส. มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ  

เป้าหมาย 5 ส.  

1. สถานทีท่ างานของหน่วยงาน สะอาด มคีวามเป็นระเบยีบ และมสีภาพแวดลอ้มดขีึน้  

 2. บุคลากรมสี่วนร่วมมคีวามภาคภูมใิจในความสะอาดความเป็นระเบียบเรยีบร้อย   
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้   

 3. สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 4. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อรองรบัความมัน่ใจให้ให้กับ
พนกังาน ผูถ้อืหุน้ และลกูคา้ผูม้ารบับรกิาร 

 

 (นายขยนั  หมัน่ด)ี 
        กรรมการผูจ้ดัการ 

     บรษิทั สหสยามอเิลค็ทรอนิคส ์(ประเทศไทย)จ ากดั 
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สรปุ 

 กิจกรรม 5ส.เป็นกระบวนการในการจดัสถานที่ท างานให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสร้างนิสัยให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความ
รบัผิดชอบต่อการท างาน วตัถุประสงค์ของการท ากิจกรรม 5ส. เพื่อเป็นพื้นฐานของระบบ
คุณภาพด้านการผลิตสินค้าและการบริหารงาน เพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และมีสุขภาพ  
ช่วยสรา้งประสทิธภิาพในการท างาน สรา้งส านึกและปลูกจติส านึกใหพ้นักงาน เพื่อสรา้งระบบ 
ระเบยีบ และการจดัเกบ็ความเป็นระเบยีบแก่องคก์าร และเพื่อสรา้งประสทิธภิาพการท างานและ
ปรบัปรุงงานให้ดขีึน้ และเพื่อท าให้บุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมในการท างานและการท างานเป็น
ทมี รวมทัง้ให้พนักงานเกดิความภาคภูมใิจในความส าเรจ็ของกจิกรรม 5ส. ในการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส.ต้องมเีป้าหมายองค์การในการจดัด าเนินงานกิจกรรม 5ส. จะต้องมกีารก าหนด
ความชัดเจนของสถานที่ในการจดัท ากิจกรรม โดยจดัท าแผนผงั และแบ่งพื้นที่รบัผิดชอบ  
เปิดโอกาสใหทุ้กคนเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน ต้องจดัการบรหิารทรพัยากรองคก์ารให้
เกิดประสิทธิภาพ และต้องการบริหารคุณภาพโดยรวมให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 
กจิกรรม 5ส.จงึมคีวามส าคญัที่จะเป็นหลกัพื้นฐานในการปฏบิตังิาน ท าให้เกดิความปลอดภยั 
และมสีุขภาพอนามยัที่ดี ท าให้การผลิตสินค้าและบรกิาร ท าให้เกิดการประหยดัทรพัยากร
องค์การ และท าให้สร้างความไว้วางให้กับลูกค้า ท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ พนักงาน  
และลูกคา้ และปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการท ากจิกรรม 5ส. ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล 
ปัจจยัดา้นการด าเนินงาน  
 กจิกรรม 5ส. จะเกดิความส าเรจ็ได้นัน้จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ ผูบ้รหิารต้อง
ก าหนดนโยบายและประกาศทัว่ทัง้องค์การ จดัตัง้กรรมการหรอืคณะท างาน จดัใหม้กีารอบรม
ฝึกอบรมและให้ความรูเ้กี่ยวกบักจิกรรม 5ส. จดัให้มกีารท า 5ส. ทัว่ทัง้องค์การ ทุกหน่วยงาน
หรอืทุกฝ่ายในสถานประกอบการ องค์การต้องจดัท ากจิกรรม 5ส.ทัว่ทัง้องค์การ สรุปผลการ
ตรวจพืน้ที ่สื่อสารผลการตรวจ และปรบัปรุงแก้ไข องคป์ระกอบของกจิกรรม 5ส. ประกอบดว้ย 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ในการด าเนินกิจกรรม 5ส.ใ ห้ประสบ
ความส าเรจ็จะตอ้งกระท า ดงันี้ ผูบ้รหิารต้องมคีวามมุ่งมัน่ ทุกคนต้องมสี่วนร่วมในกจิกรรม 5ส. 
จดัโครงสรา้งคณะกรรมการ มกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง และประเมนิผลงานเป็นประจ า ทัง้นี้
ตอ้งจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเนื่องดว้ยเช่นกนั 
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. ใหอ้ธบิายความหมาย และวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 5ส. ใหเ้ขา้ใจ 

2. ใหบ้อกถงึความส าคญัของกจิกรรม 5ส. ว่ามคีวามส าคญัอยา่งต่อหน่วยงานบา้ง 

3. ประโยชน์ของการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. มอียา่งไรบา้ง 

4. กจิกรรม 5ส. มอีงคป์ระกอบอะไรบา้งอธบิาย แต่ละองคป์ระกอบมหีลกัการ และประประโยชน์ 

   อยา่งไรต่อองคก์ารนัน้ ๆ (อธบิายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ)  
5. ใหย้กตวัอยา่งถงึการด าเนินงานกจิกรรม 5ส. เพื่อความปลอดภยัในการท างาน ทีส่ามารถท า 

    ใหล้ดอุบตัเิหตุในการท างานได ้มา 1 ตวัอยา่ง  
6. การจดัท ากจิกรรม 5ส. ใหป้ระสบความส าเรจ็ตอ้งท าอยา่งไรบา้ง 

7. ใหน้กัศกึษาแบบฟอรม์ในการตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลด าเนินงานกจิกรรม 5ส. 
8. ใหน้กัศกึษาออกแบบตวัอยา่งแบบตรวจการใหค้ะแนนการท ากจิกรรม 5ส.ในส่วนโรงงาน 

 อุตสาหกรรมมา 1 ตวัอยา่ง 

9. ใหน้ักศกึษาออกแบบตวัอย่างแบบตรวจการให้คะแนนการท ากจิกรรม 5ส.ในส่วนส านักงาน 
 มา 1 ตวัอยา่ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 

องคก์รด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

หวัข้อเน้ือหา 

 1. หน่วยงานทีม่หีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบเกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

2. บทบาทของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 3. หน้าทีข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 4. การจดัองคก์รความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 5. รปูแบบการจดัตัง้องคก์รความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 6. คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน 

 7. การสื่อสารเพื่อความปลอดภยั 

 8. สรปุ 

 9. แบบฝึกหดั 

 10. เอกสารอา้งองิ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

 1.อธิบายบทบาท หน้าที่ความรบัผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและ      
อาชวีอนามยัได ้

 2. อธบิายถึงการจดัตัง้องค์กรความปลอดภยัและอาชวีอนามยั และรูปแบบการจดัตัง้
องคก์รความปลอดภยั และอาชวีอนามยัได ้

3. อธบิายเกี่ยวกบัการสื่อสาร วตัถุประสงค์ และกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกดิความ
ปลอดภยัในการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพได ้

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1.เอกสารค าสอนรายวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทีศัน์ 

 6. สื่อออนไลน์ 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 10 

องคก์รความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 งานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นงานที่ต้องอาศยัองค์กรหรอืหน่วยงานที่มหีน้าที่และบทบาทที่ส าคญัในการ
บรหิารจดัการให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งที่ท าหน้าที่และเกี่ยวขอ้งโดยตรง ได้แก่ 
ผูบ้รหิาร หวัหน้างาน นักอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และผูป้ฏบิตังิาน ผูเ้กี่ยวขอ้งเหล่านี้ก็
ย่อมมบีทบาทหน้าทีท่ี่ แตกต่างกนัออกไป แต่มคีวามสมัพนัธ์เสรมิกนัในด้านการท างานทีต่้อง
อาศัยความร่วมมือในการท าให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
ปฏบิตังิานในแต่ละหน้าทีจ่ าเป็นต้องรบัผดิชอบตามบทบาทหน้าทีท่ี่ไดร้บัมอบหมายและปฏบิตัิ
หน้าที่ให้เหมาะสมกบับทบาทหน้าที่เหล่านัน้ บุคลากรในโรงงานเป็นบุคคลที่ผลกัดนัเพื่อให้มี
การด าเนินการใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน 

 หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการท าให้เกิดความปลอดภัยและอาชีวอนามยั คือ การจัด
หน่วยงานให้เป็นระบบ โดยการจดัท าโครงสรา้งองคก์ารอย่างชดัเจนซึ่งในองคก์ารส่วนใหญ่มกั
นิยมจดัรูปแบบโครงสร้างองค์การ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ รูปแบบโครงสร้างองค์การตาม
แนวดิง่ รปูแบบโครงสรา้งองคก์ารตามแนวนอน และรปูแบบโครงสรา้งองคก์ารแบบเมตรกิส ์ซึง่
หน่วยงานในการจดัโครงสรา้งองคก์ารจะท าใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบการท างานอย่าง
ชดัเจน โดยมผีูร้บัผดิชอบไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร หวัหน้างาน เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั (จป.) ทุกระดบั 
และผูป้ฏบิตังิานทุกคนมหีน้าทีใ่นการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน รวมทัง้องค์กรภายนอกที่มหีน้าที่ และบทบาทในการจดัการให้เกดิความปลอดภยั
ด้วยการสนับสนุน ก ากบั ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดและให้เกิดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภยั และอาชวีอนามยั ซึ่งได้แก่ กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ส านักความ
ปลอดภยัแรงงาน  สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เป็นตน้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมทีม่บีทบาทดา้นอาชวีอ
นามยัและความปลอดภยั  
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หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและรบัผิดชอบเก่ียวกบัความความปลอดภยัและอาชีว-

อนามยั 

 ในประเทศไทยงานดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยั จะมุ่งเน้นในภาคอุตสาหกรรม
เป็นหลกั โดยหน่วยงานภาครฐัทีม่หีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนา
มยั และ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่เป็นไปตามนโยบายของรฐั จะมหีน่วยงานและองคก์ร
ด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัดูแลรบัผดิชอบงานด้านความปลอดภยั ชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อใหส้ถานประกอบกจิการไดม้กีารปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบอย่าง
เครง่ครดั ซึง่มุง่เน้นใหพ้นกังานไดม้คีวามปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มที่
ดใีนสงัคมและเกดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่ทีม่หีน้าทีห่ลกัในการก าหนดนโยบาย ควบคุมให้
เกิดความเรียบร้อยต่อบ้างเมือง ม ี3 กระทรวงหลกั ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข และ กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. กระทรวงแรงงาน 

   กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบในการ
คุม้ครองดูแลดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแรงงานทัว่
ประเทศ โดยมกีารประกาศ และบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนา
มยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน และตรวจตราให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ดงักล่าว ตลอดจนส่งเสริมให้มกีารปรบัปรุง สภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมกับ
ผูป้ฏบิตังิานเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความปลอดภยัและอาชวีอนา มยั รวมทัง้การแก้ไขฟ้ืนฟูดูแลผูใ้ช้
แรงงานที่ประสบอนัตรายเนื่องจากการท างาน โดยมหีน่วยงานที่ รบัผดิชอบงานด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั คอื กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานและ ส านักงานประกนัสงัคม 
กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ในการ ด าเนินการและ
ส่งเสรมิให้มคีวามปลอดภยัและอาชวีอนามยั รวมทัง้ศกึษา วจิยั เสรมิสรา้งและพฒันา  สภาพ
และสิ่งแวดล้อมในการท างานหน่วยงานของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มหีน้าที่ 
รบัผดิชอบงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัโดยตรง คอื ส านักความปลอดภยัแรงงาน (ซึ่ง
รายละเอยีดกล่าวถงึในบทที่ 1)แล้วนัน้ และ สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) 

2. กระทรวงสาธารณสขุ 

   เป็นองค์กรที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการให้บริการอาชีวอนามัย ซึ่ง
ครอบคลุมการส่งเสรมิ สุขภาพ การป้องกนัและควบคุมปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจบ็ป่วยและบาดเจบ็
จากการท างาน การรกัษาพยาบาลโดยผ่านระบบบรกิารสาธารณสุขในทุกระดบั มหีน่วยงานที่
รบัผดิชอบงานอาชวีอนามยั คอื ส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคุม
โรคส านกัโรคจากการประกอบอาชพี และสิง่แวดลอ้ม มบีทบาทหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
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2.1 ศกึษา วเิคราะห์วจิยัและพฒันาองค์ความรูด้า้นการเฝ้าระวงั ปอูงกนั และการ
ควบคุม โรคและภยัทีคุ่กคามสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม 

2.2 ก าหนดและพฒันามาตรฐานเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบการด าเนินงาน เฝ้า
ระวงัป้องกนั 

2.3 ควบคุมโรคและภยัทีคุ่กคามสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม 

2.4 ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดี้านการเฝ้าระวงั ป้องกนั และการควบคุม
โรคและ ภยัที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม ให้แก่หน่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และประชาชน 

2.5 ประสานและสนบัสนุนการพฒันาระบบ กลไก และเครอืขา่ยการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัทีคุ่กคามสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม  

  2.6 ประสานและพฒันาองคค์วามรูด้า้นการตรวจ วนิิจฉัยและการรกัษาโรคและภยัที่ 
คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม  

   2.7 ปฏบิตังิานรว่มหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืที่
ไดร้บัมอบหมาย 

 3. กระทรวงอตุสาหกรรม 

     กระทรวงอุตสาหกรรมมหีน้าทีใ่นการออกใบอนุญาตตัง้โรงงานและประกอบกจิการ
โรงงาน ออก กฎหมายเกี่ยวกบัโรงงานตรวจโรงงานเพื่อดูการปฏบิตัติามกฎหมายและเพื่อการ
ต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอืกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรม
โรงงานอุตสาหกรรม มอี านาจ หน้าที่ในการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ให้ก่อความ
เดอืดรอ้นต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม มบีทบาท
ส าคญัในการด าเนินงานด้านการป้องกนัปัญหาเกี่ยวกบัความปลอดภยัในโรงงาน โดยมอี านาจ
ในการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หน่วยงานในสงักดัทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่
ส านักเทคโนโลยคีวามปลอดภัย และส านักควบคุมวตัถุ อันตราย รวมถึงส านักโรงงาน
อุตสาหกรรมรายสาขา 

 4. สมาคมท่ีมีบทบาทด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

    เป็นองคก์รทีม่บีทบาทก ากบั ดแูล ใหค้วามช่วยเหลอืองคก์รความปลอดภยัใหม้กีาร
ท างานเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยมุ่งใหภ้าคอุตสาหกรรมมกีารบรหิารจดัการงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอ
นามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ งประกอบด้วยองค์กร
ดงัต่อไปนี้ 
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  4.1 สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) 
(Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)) องคก์รนี้จดัตัง้ขึน้ โดยมี
วตัถุประสงคด์งันี้  
   4.1.1 เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน  

    4.1.2 เผยแพรค่วามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน  

    4.1.3 ร่วมมอืกบัส่วนราชการและองค์การต่างๆ รวมทัง้เอกชน เพื่อจดั
กจิกรรมเกีย่วกบั ความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน  

   4.1.4 สนับสนุนใหม้กีารประสานงานระหว่างส่วนราชการและองคก์ารต่างๆ 
รวมทัง้เอกชน เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน  

   4.1.5 ไมด่ าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการเมอืง 

  4.2 สมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน (Occupational 

Health and Safety at Work Association) จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  
  4.2.1 เพื่อส่งเสรมิวชิาการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัแก่สมาชกิ
และสงัคมโดยรวม  

  4.2.2 เพื่อส่งเสรมิความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในการ ท างาน  

   4.2.3 เพื่อสนับสนุนและประสานงานกับสถานประกอบการและชุมชน
อุตสาหกรรมในการ พฒันาความปลอดภยั สุขภาพและคุณภาพชวีติของผูป้ระกอบอาชพี  

   4.2.4 เพื่อประสานงานรว่มมอืทางวชิาการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน
การท างาน กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน หรอืสมาคมทัง้ภายในและต่างประเทศ 

  4.2.5 เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืและการกระชบัความสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม
สมาชกิ  

  4.2.6 เพื่อจดัหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวชิาการดา้นอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัในการท างานใหแ้ก่สมาชกิ  

  4.2.7 ไมด่ าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการเมอืง 

  4.3 สมาคมการยศาสตรไ์ทย (Ergonomics Society of Thailand) จดัตัง้ขึน้
โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  
  4.3.1 เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคดิเห็น ประสบการณ์และ
เผยแพร ่ขา่วสาร  
   4.3.2 ผลติและเผยแพร่สื่อ สิง่พมิพ์และเอกสารทางวชิาการเกี่ยวกบัการย-

ศาสตร ์ 
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  4.3.3 ใหก้ารส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เกีย่วกบัการยศาสตรแ์ก่สถานประกอบการ และผูส้นใจอื่นๆ  

  4.3.4 ร่วมมอืและประสานงานกบัองค์กรเอกชน และส่วนราชการเพื่อจดั
กจิกรรมต่าง ๆ เกีย่วกบัการยศาสตร ์ 

  4.3.5 ส่งเสรมิและสนับสนุนการศกึษา ค้นคว้า วจิยัเกี่ยวกบัการพฒันางาน       
การยศาสตร ์ 

   4.3.6 ร่วมมอืและประสานประโยชน์ระหว่างส่วนราชการ และองคก์รเอกชน
ทัง้ใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิงานการยศาสตรข์องประเทศ 

  4.4 มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน (Safety at Work 

Promotion Foundation) กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ไดจ้ดัตัง้มลูนิธเิพื่อส่งเสรมิความ
ปลอดภยัในการท างาน (Safety at Work Promotion Foundation) โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 
  4.4.1 เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารด าเนินการเพื่อใหลู้กจา้งไดร้บัความ
ปลอดภยัในการท างาน มสีุขภาพอนามยัดแีละมสีวสัดภิาพในการท างาน  

  4.4.2 เพื่อรบัและใหค้วามช่วยเหลอืเกื้อกูลทัง้การเงนิ วชิาการ และทรพัยส์นิ
อื่น เพื่อเสรมิสรา้งความปลอดภยัสุขภาพอนามยั และสวสัดภิาพในการท างานแก่ลกูจา้ง  

  4.4.3 เพื่อประสานงานส่วนราชการและองค์การเอกชน เพื่อด าเนินการให้
ลกูจา้งมคีวามปลอดภยั ในการท างาน มสีุขภาพอนามยัดแีละมสีวสัดภิาพในการท างาน  

  4.4.4 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัสาธารณประโยชน์หรอืร่วมมอืกบัองค์กรการ
กุศลอื่นๆ เพื่อ สาธารณประโยชน์ ไมด่ าเนินการใดๆ เกีย่วกบัการเมอืง 

  4.5 สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย 

(Occupational and Environmental Diseases Association of Thailand) จดัตัง้ขึน้โดยม ี

วตัถุประสงคด์งันี้  
  4.5.1 เป็นศูนยก์ลางวชิาการและขอ้มลูสาขาอาชวีเวชศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม
รวมทัง้ สาขาอื่นเกีย่วขอ้ง  

  4.5.2 สนบัสนุนและจดักจิกรรมการศกึษาและฝึกอบรม สาขาอาชวีเวชศาสตร์
และเวช ศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

  4.5.3 สนบัสนุนการบรกิารทางวชิาการ เผยแพร่ความรูแ้ละขอ้มลู สาขาอาชีว
เวช ศาสตรแ์ละเวชศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

  4.5.4 สนับสนุนและพฒันาผลงานการวจิยั สาขาอาชวีเวชศาสตรแ์ละเวช
ศาสตร ์สิง่แวดลอ้มรวมทัง้สาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  
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  4.5.5 พฒันาความร่วมมอืและการประสานงานทางวชิาการ สาขาอาชวีเวช -

ศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทัง้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครฐัและ 

ภาคเอกชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 

  4.5.6 ส่งเสรมิให้เกดิความรกัสามคัคคีวามร่วมมอื ความเขา้ใจ และกระชบั 

ความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มสมาชกิของสมาคม เพื่อสรา้งคุณประโยชน์จากวชิาชพี สาขาอาชวีเวช-

ศาสตร์และเวชศาสตร์สิง่แวดล้อม รวมทัง้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ เกิดแก่ประชาชน สงัคม
ส่วนรวมและประเทศชาต ิ 

  4.5.7 ส่งเสรมิคุณภาพ คุณธรรม และจรยิธรรม ของผูป้ระกอบอาชพี สาขา  
อาชวีเวชศาสตรแ์ละเวชศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะสมาชกิของ
สมาคม 

  4.6 สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามยัแห่งประเทศไทย (Occupational 

Health Nursing Association of Thailand) จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 
  4.6.1 เป็นองค์กรกลางในการส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัการศกึษา การวจิยั 
การบรกิาร วชิาการและกจิกรรมความร่วมมอืทางวชิาชพีการพยาบาลอาชวีอนามยัระหว่าง 

สมาชกิภายในระดบัประเทศและระดบัสากล 

   4.6.2 ประสานความร่วมมอืในการพฒันา และยกระดบัมาตรฐานวชิาชพีใน
กลุ่มพยาบาล และงานอาชวีอนามยั หรอืสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานดา้นอาชวีอนามยัและความ 

ปลอดภยัของผูใ้ชแ้รงงาน ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล  

  4.6.3 ประสานความร่วมมอืทางวชิาการ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทางการพยาบาลอาชวีอนามยั และความปลอดภยัของผูใ้ช้แรงงานร่วมกบัหน่วยงาน  องคก์าร
ภาครฐัและเอกชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 

บทบาทของผูท่ี้เก่ียวข้องงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บทบาทผูบ้ริหารกบังานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 ผูบ้รหิารองคก์ารเป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อองคก์าร ต่อพนักงาน และความคาดหวงั
ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้บรหิารต้องเป็นผู้น าพาองค์การไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผู้บรหิาร
จะต้องเป็นผู้ที่มคีวามคดิรวบยอด คดิสิง่ใหม่ ๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยน าการ
เปลีย่นแปลงดา้นต่าง ๆ มาสู่การเปลีย่นแปลงวธิกีารท างานใหส้ามารถแข่งขนักบัองคก์ารอื่นได ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่งานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
องค์การต้องมองถึงระบบการจดัการมาตรฐานด้วยระบบการจดัการที่เป็นที่ยอมรบัของคนทัว่
โลก ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9000 , ISO 14000 , หรอื มอก./OHSAS 18000 กเ็ป็นเรื่อง
ของการก าหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย และสากลยอมรบั ผูบ้รหิารใน
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บทที่นี้จะให้ความส าคญักับบทบาทของผู้บรหิารงานด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ต้องการขบัเคลื่อนให้เป็นไปตามบทบาทที่ต้องด าเนินงานใหเ้กดิ
ความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน เนื่องจากมกัจะสะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัของ
ผูบ้รหิารต่อความส าเรจ็ขององคก์ารดา้นการจดัการงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานมากยิง่ขึน้  
 (สราวุธ  สุธรรมาสา, 2557, หน้า 2) ไดเ้สนอรปูแบบของการแสดงถงึบทบาทผูบ้รหิารที่
มคีวามมุ่งมัน่ในการผลกัดนังานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยผู้บรหิารจะแสดงออกถึงความเป็นผู้มภีาวะผู้น า (Leadership) ในงานด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่ตอ้งเป็นการกระท าทีเ่ป็นรปูธรรม 

 รปูแบบของการเป็นผู้น าด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

 ผูบ้รหิารทีจ่ะเป็นผูน้ าทีม่ตีอ้งอาศยัความเป็นผูม้ภีาวะผูน้ าในงานดา้นความปลอดภยัอา-

ชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานของการบรหิาร 3 
ประการดว้ยกนั คอื 

1. ผูบ้รหิารองคก์ารต้องแสดงออกถงึความเป็นผูน้ าอย่างมุ่งมัน่ (effective and strong 

leadership)  
 2. ผูบ้รหิารองคก์าร สรา้งความร่วมมอืร่วมใจของพนักงาน (involving workers and 

their constructive engagement) และ 

 3. ผู้บริหารต้อง ประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่ อง ( ongoing 

assessment and review)  
 ดงันัน้ ผู้บรหิารต้องมบีทบาทหน้าทีท่ ัง้ 3 ประการ เพื่อที่จะให้ตนเองเป็นผู้บรหิารของ
องคก์ารทีเ่ป็นตวัอยา่งทีจ่ะท าใหเ้จา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน (จป.) ระดบัวชิาชพี และ
หวัหน้าหน่วยงานความปลอดภยัได้ศึกษาและพิจารณาน าไปประยุกต์ในโรงงานหรอืสถาน
ประกอบการของตนเอง ดงันี้ 

1. แนวทางการเป็นผู้น าอย่างมุ่งมัน่ สิง่ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั (จป.) ระดบั
วชิาชพีตอ้งพยายามท าใหไ้ดเ้กีย่วกบัผูบ้รหิารขององคก์ารคอื   

1.1 ก าหนดให้เรื่องความปลอดภยัในการท างานเป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบของ 
ตนเอง (ผู้บรหิาร) เพราะผู้บรหิารต้องมหีน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากบั ควบคุมดูแลให้งานด้าน 
ความปลอดภยัเกดิความเป็นระบบน าไปสู่การลดอุบตัเิหตุในการท างาน และสรา้งความมัน่ใจ 
ใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยีในการท างาน  

 1.2 เดนิตรวจเยีย่มสถานที่ท างานเกี่ยวงานด้านความปลอดภยัอาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามมัน่ใจกบัพนักงานผูป้ฏบิตังิาน และรบัทราบ 
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ปัญหาเกี่ยวกบัอนัตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการด้วยตนเอง เพื่อจะได้หาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาไดถู้กจดุทีเ่กดิปัญหา 

  1.3 เป็นตวัอย่างทีด่ใีนเรื่องพฤตกิรรมความปลอดภยั การออกกฎหมายบงัคบัเป็น
หน้าทีข่องหน่วยงานภาครฐัที่มกีารก าหนดใหม้กีฎหมายควบคุมไม่ให้นายจา้งท าผดิต่อลูกจา้ง
ในการท างานที่เกินความจ าเป็นอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการท างาน ส่วนนายจ้างหรือ
ผู้บรหิารจะต้องท าหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างที่ดหีรอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดัให้
ผูป้ฏบิตังิานไดก้ระท าตามและยดึถอืปฏบิตั ิ

  1.4 จดัสรรหาทรพัยากรใหต้ามตอ้งการ โดยการก าหนดงบประมาณใหเ้พยีงพอกบั
ความต้องการในการด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทัง้จดัสรรเวลาให้เหมาะสมพอเหมาะกบัการท างาน ไม่เกิน
ความสามารถจนท าใหเ้กดิปัญหาในการท างาน 

 2. แนวทางการสร้างความร่วมมือของพนักงาน การมสี่วนร่วมของพนักงานท าให้
เกดิความร่วมแรงร่วมใจมุ่งมัน่ในการท างาน ดงันัน้ ความปลอดภยั จะเกดิขึน้กบัพนักงานหรอื
ผูป้ฏบิตังิานไดน้ัน้ตอ้งอาศยัความรว่มแรงรว่มใจอย่างมุง่มัน่ 

 3. แนวทางการประเมินและทบทวนการจัดการอย่างต่อเน่ือง การติดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวงั การประเมนิความเสี่ยง การประเมนิผล การรายงาน และการทบทวนการ
จดัการ จะน าไปสู่การปรบัปรงุแกไ้ขปัญหาดา้นอุบตัเิหตุ หรอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการท างานอนั
น าสู่การเกดิอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ เจบ็ป่วยของผูป้ฏบิตังิาน 

ดงันัน้ บทบาทผู้บรหิารที่จะสรา้งความเป็นภาวะผู้น าในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน การสะท้อนให้เหน็ถงึการท าหน้าทีต่ามบทบาทของผูห้าร
งานดา้นความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพอาจจะตอ้งมกีารประเมนิการด าเนินงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่  

3.1 นโยบายการป้องกนั (Prevention policy) 
3.2 ความเป็นภาวะผูน้ า (Leadership) 
3.3 เครือ่งการป้องกนั (Prevention tools)  
3.4 ขอ้มูลข่าวสาร การฝึกอบรม และการปรกึษาหารอื (Information, training and 

consultation)   

บทบาท (Role) ของผูเ้ก่ียวข้องในงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

  กลุ่มบุคคลทัง้ 4 กลุ่มขา้งต้น ลว้นมบีทบาทส าคญัและต้องร่วมมอืกนัจงึท าใหเ้กดิความ
ปลอดภยัในการท างาน หากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสดงหรอืปฏบิตับิทบาทของตนได้ไม่ด ีย่อมส่งผล
กระทบต่อความส าเรจ็ในวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

  1. บทบาทของผู้บริหารระดบัสูง บทบาททีส่ าคญัทีสุ่ดของผูบ้รหิารระดบัสูงซึง่ ไดแ้ก่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ รองประธานบรหิารและประธานบรหิารของโรงงาน คอื การเป็น
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ผูน้ า (Leader) ผูส้นบัสนุน (Supporter) และผูต้ดิตามผลการด าเนินงานใหเ้กดิงานอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัขึน้ในโรงงาน ผู้บรหิารระดบัสูงทีแ่สดงบทบาทเป็นผูน้ าที่ให้ความส าคญัต่อ
งานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั จะเป็นพลงัผลกัดนัใหทุ้กคนทุกฝ่ายในโรงงานปฏบิัตติาม
หน้าที่ความรบัผดิชอบที่มผีลงานวจิยัหลายชิ้นและงานเขยีนต าราทางด้านอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั หลายเล่มทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึโอกาสความส าเรจ็ในการด าเนินงานดา้นนี้ จะมาจาก
การสนบัสนุนอยา่งจรงิจงัของผูบ้รหิารระดบัสงู 

  2. บทบาทของผู้บริหารระดบักลาง ผู้บรหิารระดบักลาง คอื ผู้จดัการฝ่ายต่างๆที่
ไม่ใช่ฝ่ายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มบีทบาทส าคญัในการด าเนินงานตามภารกจิทีต่้อง
รบัผดิชอบด้วยความปลอดภยั มใิช่มุ่งผลติสนิค้าโดยไม่สนใจจะปลอดภยัหรอืไม่ก็ตาม ดงันัน้  
ในฐานะของผูบ้รหิารในฝ่ายนัน้ๆ จงึต้องแสดงบทบาททีจ่ะใหบุ้คลากรในฝ่ายของตนปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั เอกสารขัน้ตอนการด าเนินงาน (Procedure) เอกสารวธิกีารปฏบิตังิาน 
(Work Instruction) ฯลฯ ดว้ยการตดิตามผลการด าเนินงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
ตรวจเยีย่มสถานที่ท างานและการปฏบิตัตินของผู้ปฏบิตังิานว่ามคีวามปลอดภยัในการท างาน
หรอืไม ่อยา่งไร 

3. บทบาทของนักอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและผู้บริหารหน่วยงานฝ่าย
ความปลอดภยั 

3.1 บทบาทนักอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยหลกัการพื้นฐานของการ
ด าเนินงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ถอืว่าทุกคนในองค์กรล้วนต้องรบัผดิชอบต่อความ
ปลอดภยัในการท างาน ดงันัน้บทบาทของผู้ที่เป็นนักอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจงึเป็น
บทบาทของผูป้ระสานงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัระหว่างผูบ้รหิารกบัหวัหน้างาน
และลูกจ้าง และระหว่างฝ่ายความปลอดภยั/คณะกรรมการความปลอดภยักบัฝ่ายต่างๆ ใน
โรงงานและอีกบทบาทในฐานะนักวิชาการด้านชีวอนามยัและความปลอดภัยที่จะเป็นผู้ให้
ค าแนะน า (Adviser) ผูใ้หค้ าปรกึษา (Consultant) ผูต้รวจประเมนิ (Auditor) และผูป้ระเมนิงาน 
(Evaluator) 

บทบาทข้างต้นนี้มคีวามส าคญัมากที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงงานต้องเข้าใจ มฉิะนัน้จะเกิด
ปัญหาในการท างานเพราะหากไม่เขา้ใจแลว้คนอื่นๆ ในโรงงานจะไม่ยอมรยัว่าตอนเองมหีน้าที่
รบัผดิชอบในเรือ่งอาชวีอนามยัและความปลอดภยั แต่ใหเ้ป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของนักอาชวีอนา-

มยัและความปลอดภยั (ในทีน่ี้ จป. ระดบัเทคนิคขัน้สูงหรอืวชิาชพี) แทนส่งผลทีสุ่ดใหเ้กดิเป็น
ความลม้เหลวของการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 3.2 บทบาทของผู้บรหิารหน่วยงานความปลอดภัย เนื่องจากในปัจจุบนัโรงงาน
จ านวนมากจะมผีู้จดัการฝ่ายความปลอดภยั จงึควรเข้าใจในบทบาทของผู้บรหิารหน่วยงาน
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ความปลอดภัย เพื่อจะท าให้การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 ถึงแม้จะเป็นผู้บริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยก็ตาม บทบาทที่ต้อง
แสดงออกเพื่อท าให้สามารถท าหน้าทีข่องความเป็นผู้บรหิารได้กไ็ม่ได้แตกต่างไปจากผูบ้รหิาร
ดา้นการผลติ การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การวางแผนวตัถุดบิ การตลาด การเงนิ บญัช ีหรอื
แม้กระทัง่การตลาด และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การเนื่องจากว่า
ผู้บริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยจะต้องท าหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในหน่วยงานของตนเองทีท่ าหน้าทีใ่นฐานะเป็นผูท้ าหน้าทีใ่นบรหิารหน่วยงาน
นัน้ ๆ ให้เกิดความปลอดภยั และให้ผู้ปฏบิตัิงานความปลอดภยัปราศจากอนัตราย บาดเจ็บ 
เจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน เป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏบิตัขิองผูป้ฏิบตังิานรวมทัง้
ให้ลดค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากการรกัษาพยาบาล การหยุดงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ผูบ้รหิารจงึ
ต้องท าหน้าที่เป็นตวัแทนหน่วยงานเพื่อน าเสนอต่อผู้บรหิารสูงสุดเกี่ยวกบัปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
เกดิความไม่ปลอดภยัในสถานที่ท างาน ท าหน้าที่ในการประสานงานเชื่อมโยงกบัหน่วยงานที่
ดูแลรบัผิดชอบในด้านการจดัการความปลอดภยัให้มปีระสิทธิภาพในการท างานด้านความ
ปลอดภยัต่อผู้ปฏบิตัิงาน ท าหน้าที่ในการอ านวยการให้พนักงานสามารถปฏบิตัิงานได้อย่าง
ปลอดภยั 

 Henry Mintzberg ศาสตราจารยด์า้นการจดัการไดต้ดิตามการท างานของผูบ้รหิารอย่าง
ใกลช้ดิ และในทีสุ่ดไดเ้สนอว่าโดยพืน้ฐานแลว้ผูบ้รหิารมบีทบาทส าคญั 10 บทบาท ซึง่สามารถ
จดักลุ่มได้เป็นกลุ่ม 3 ด้าน คอื ด้านบุคคล (Interpersonal) ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information) 
และดา้นการตดัสนิใจ (Decisional) ไดป้ระยกุต ์ตวัอยา่งกจิกรรมทางดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดด้งัตารางที ่10.1 

ตารางท่ี 10.1 บทบาทของผูบ้รหิารในงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

ด้าน บทบาท ลกัษณะของกิจกรรมตามบทบาท 

บคุคล 1. การเป็นตวัแทนฝ่าย 
(Figurehead) 
2. การประสานงาน (Liaison) 
3. ความเป็นผูน้ า (Leading) 
4. ความเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
(change agent)  
5. เป็นผูส้อนงาน (coaching)  

1. การเขา้ประชุมงานมอบรางวลั
โรงงานดเีดน่ 

2. การเปิดงานรณรงคล์ดของเสยี 

3. ประสานการตรวจวดัสิง่แวดลอ้ม
กบัผูจ้ดัการฝ่ายผลติ 

4. ด าเนินการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานดา้นอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัของฝ่ายต่างๆ 

5. จดัโปรแกรมและการฝึกอบรมสอน
งานเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอ
นามยัใหก้บัพนกังานใหม่ 



593 

 

ตารางท่ี 10.1 บทบาทของผูบ้รหิารในงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั(ต่อ) 
ด้าน บทบาท ลกัษณะของกิจกรรมตามบทบาท 

ข้อมลูข่าวสาร 1. การเฝ้าระวงั (Monitor) 
2. การเผยแพรข่า่วสาร 
(Disseminator) 
3. โฆษก (Spokesperson) 

1. ตดิต่อกบัหน่วยงานภาครฐั 

2. จดัประชุมฝ่ายต่างๆเพื่อพจิารณา
ทบทวนนโยบายอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั 

3. พบปะลูกคา้ ชุมชน เพื่อพคูยุ
เกีย่วกบัการด าเนินงานอาชวีอนามยั 
และความปลอดภยั 

การตดัสินใจ 1. ผูป้ระกอบการ (Enterpreneur) 
2. ผูจ้ดัการอุปสรรค (Disturbance 

Handler) 
3. ผูจ้ดัสรรทรพัยากร (Resource 

Allocator)  
4. ผูเ้จรจา (Negotiator) 

1. เปลีย่นแปลงวธิกีารท างาน 

2. ตดัสนิใจหน่วยใดควรยา้ยไปอยู่ใน
อาคารใหมซ่ึง่จะไมท่ าใหเ้กดิปัญหา
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

3. ตดัสนิใจวา่โครงการใดควรไดร้บั
จดัสรรงบประมาณ 

4. เจรจากบัฝ่ายสหภาพ ฝ่ายบรหิาร
เรื่องอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก Henry Mintzberg., 1973  

 

4. บทบาทของหวัหน้างาน  
   หวัหน้างานเป็นผูท้ี่มบีทบาทส าคญัและใกลช้ดิกบัผู้ปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 

หวัหน้างานจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและให้
ผู้ปฏบิตัิงานเกิดความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ควบคุมป้องกนัไม่ให้มอุีบตัิเหตุเกิดขึ้น
ในขณะปฏบิตังิาน รวมทัง้ด้านอาชวีอนามยั ซึ่งถ้าหวัหน้างานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั ก็จะสามารถช่วยส่งเสรมิให้พนักงานรวมไปถึง
องค์กรด าเนินงานด้วยความปลอดภยั และหวัหน้างานมคีวามส าคญัต่อการบรหิารงานความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั 

 สถานประกอบกจิการที่มกีารผลติและบรกิาร บทบาทหวัหน้างานมคีวามส าคญัและ
จ าเป็นมากในการสัง่การ ก ากบัควบคุมดูแลการท างานอย่างใกลช้ดิทัง้ในดา้นกระบวนการผลติ
ในโรงงานและงานความปลอดภยั อาชวีอนามยัในการท างาน ทัง้นี้เพราะหวัหน้าเป็นผู้ที่อยู่
ใกลช้ดิกบัคนงานมากทีสุ่ดและอยูใ่นสถานทีท่ างาน (หน้างานหรอืจุดทีท่ างาน) ตลอดเวลาท าให้
สามารถทีจ่ะมบีทบาทในการควบคุมดแูลการท างานของคนงานใหเ้ป็นไปตามกฎความปลอดภยั
ไดท้ัว่ถงึ ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ สนบัสนุนใหป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทัง้เชงิบวกและเชงิลบ
ไดข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์เพื่อใหล้กูน้องไดม้กีารปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้หวัหน้ายงัมี
บทบาทในการเป็นตวัอยา่งทีด่ดีา้นความปลอดภยัเพื่อใหค้นงานยดึถอืเป็นแบบปฏบิตัดิว้ย 
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  ทัง้นี้ตัง้แต่ปี 2540 เป็นตน้มา กฎหมายแรงงานดา้นความปลอดภยัไดใ้หค้วามส าคญักบั
หวัหน้าที่มบีทบาทในเรื่องการป้องกันควบคุมอันตรายที่มกีารท างาน รวมทัง้การเฝ้าระวัง 
ควบคุม ดแูลใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามกฎความปลอดภยัทีม่อียูใ่นโรงงาน 

  5. บทบาทของลกูจ้าง  
    ในฐานะลูกจา้งหรอืคนงาน บทบาทในงานอาชวีอนามยัแความปลอดภยัจะเป็นเรื่อง
ของการปฏบิตัติามกฎความปลอดภยั รวมถึงการท างานตามที่ก าหนดในเอกสารขัน้ตอนการ
ด าเนินงานและบทบาทในการมสี่วนร่วมกับการด าเนินงานทางด้านนี้ของโรงงาน เช่น การ
เสนอแนะดา้นการป้องกนัอุบตัเิหตุ แจง้จุดอนัตรายทีพ่บ ปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการ
ท างานอย่างเคร่งครดั มสี่วนร่วมในกจิกรรมดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบกจิการทุกครัง้
ทีม่กีารจดักจิกรรมไมว่่าจะเป็นการฝึกอบรมต่าง ๆ การจดักจิกรรมนิทรรศการ เป็นตน้  

ผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบังานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

  ภารกจิในการด าเนินธุรกจิ คอื การผลติสนิคา้นัน้เป็นบทบาทและความรบัผดิชอบของ
หน่วยงานหลกั (Line Organization) ซึ่งจะมผีู้อ านวยการหรอืผูจ้ดัการรบัผดิชอบที่จะใหม้กีาร
ด าเนินงานจนในที่สุดได้สินค้าตามต้องการ ภารกิจนี้ต้องบริหารทัง้คน  เวลา วตัถุดิบแล ะ
กระบวนการผลิต ท าให้หน่วยงานหลักไม่มีเวลาและทักษะเพียงพอที่จะคัดเลือกคนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงานหรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้ม ภารกจิเหล่านี้จงึมอบหมายให้ผูท้ี่เชีย่วชาญเฉพาะ (Specialists) มาช่วยเสนอแนะ
และจดัท าระบบให้ ผู้เชีย่วชาญเหล่านี้จะอยู่ในหน่อยงานสนับสนุน (Staff Organization) โดย
สรุป ในโรงงานจงึมีหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนุนที่จะช่วยกันท าให้บรรลุพันธกิจ 
นโยบาย และวตัถุประสงคข์องโรงงาน 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูเ้ก่ียวข้องงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

1. หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร 

1.1 ผู้บริหารระดับสูง คือ ประธานบริษัท รองประธานบริหาร กรรมการใน
คณะกรรมการบรหิาร และผูอ้ านวยการควรมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดงันี้ 
   1.1.1 ก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งในระบบการจดัการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัไวใ้หช้ดัเจน ซึง่รวมถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการตอบสนอง
ต่อสภาพแวดลอ้มหรอืเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืผดิปกต ิเช่น สภาวะฉุกเฉิน โดยอาจระบบ
ไว้ในค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ผูป้ฏบิตังิานทุกคนควรมคีวามรบัผดิชอบใน
ความปลอดภยัของตวัเองและผูอ้ื่นดว้ย 

  1.1.2 มอบอ านาจและทรพัยากร รวมทัง้เวลาตามความจ าเป็นในการปฏบิตัิ
หน้าทีใ่หแ้ก่บุคลากรทุกคนตามความรบัผดิชอบ 
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   1.1.3 มกีารเตรยีมการที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏบิตัหิน้าที่ตาม
ความรบัผดิชอบของตน 

  1.1.4 ก าหนดสายการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจนและไมค่ลุมเครอื 

  1.1.5 ก าหนดให้งานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ธุรกจิ 

  1.1.6 ก าหนดให้มกีารประเมนิการปฏบิตัิงานตนด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั ในระบบการประเมนิบุคลากร  

1.1.7 ก าหนดงบประมาณที่เหมาะสมส าหบัการท ากิจกรรมด้านอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั 

1.1.8 ปฏบิตัติามขัน้ตอนการด าเนินงานทางอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
1.1.9 ตดิตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน และสื่อสารการเปลีย่นแปลงต่างๆใน

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัความปลอดภยั 

1.1.10 ประเมนิความรบัผดิชอบในหน้าที่ของผู้อ านวยการ/ผู้จดัการตามพื้นที่
และภารกจิทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของคนเหล่านัน้  

1.1.11 มีความรบัผิดชอบในหน้าที่ที่จะสนับสนุนและปฏิบัติในหน้าที่ความ
รบัผดิชอบดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

1.1.12 ด าเนินการทบทวนการจดัการหรอืปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง 

1.2 ผูจ้ดัการ (ทีม่ใิช่หน่วยงานความปลอดภยั) 
   1.2.1 ปฏบิตัติามขัน้ตอนการด าเนินงานทางอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

  1.2.2 ซึมซับ ( Instill) พฤติกรรมความปลอดภัยเข้าไปในหัวหน้างานและ
ผูป้ฏบิตังิาน  

1.2.3 สนับสนุนอย่างจริงใจต่อการวิเคราะห์ปัญหาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในฝ่ายทีร่บัผดิชอบ  

1.2.4 ใหร้างวลัต่อผลงานการวเิคราะห์ปัญญาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ทีท่ าอยา่งโปรง่ใสและชดัเจน 

1.2.5 ก าหนดลกัษณะการท างานในฝ่าย/แผนกเป็นแบบการผลติที่ปลอดภยั 
(Safe Production) ไมใ่ช่แบบแยกส่วนระหว่างการผลติและความปลอดภยั  

1.2.6 กระตุน้ใหห้วัหน้างานสอนงานผูป้ฏบิตังิานดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม  
1.2.7 ก าหนดให้อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็น เกณฑ์หนึ่ งในการ

พจิารณาส าหรบัการวางแผนปรบัปรงุโรงงาน เครือ่งจกัรอุปกรณ์ 

1.2.8 เข้าร่วมเพื่อการป้องกนั ควบคุมการแก้ไขปัญหาทางอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั  

1.2.9 ใหร้างวลัหวัหน้างานทีมุ่ง่มัน่ดแูลดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบของนักอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

  โดยทัว่ไปหน้าที่ความรบัผดิชอบของนักอาชวีอนามยัและความปลอดภยั จะเน้นเรื่อง
การบรหิารจดัการโปรแกรมความปลอดภยัในการท างาน ซึง่รวมถงึการวางแผน การด าเนินงาน 
การประเมินผลและการปรบัปรุงในที่นี้จะน าเสนอความรบัผิดชอบที่สมาคมวิศวกรความ
ปลอดภยัอเมรกินั (American Society of Safety Engineers: ASSE) ก าหนดไว้ส าหรบั
ต าแหน่ง Safety Professional ดงันี้ 
  1. การบ่งช้ีและประเมิน (Appraisal) ปัญหาอุบตัเิหตุและความสญูเสยี  
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1.1 พฒันาวธิกีารบ่งชีแ้ละประเมนิปัญหาอุบตัเิหตุและความสูญเสยีที่อาจเกิดจาก
ระบบและกระบวนการผลติโดย 

   1.1.1 ศกึษาอย่างละเอยีดเกี่ยวกบัอนัตรายทีม่อียู่โครงการทีว่างแผนทีจ่ะท าทัง้
ในประเดน็โครงสรา้งและสิง่อ านวยความสะดวก (Facilities) การปฏบิตังิาน (Operation) หรอื
ผลติภณัฑ ์

1.1.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับอนัตราย (Hazard Analysis) ที่มอียู่ในโรงงานที่
เดินเครื่องแล้วทัง้ในประเด็นโครงสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวก การปฏิบัติงาน หรือ
ผลติภณัฑ ์

 1.2 การเตรยีมและการอธบิายผลการวเิคราะหค์วามสูญเสยีทางเศรษฐกจิอนัเป็นผล
มาจากอุบตัเิหตุ  
  1.3 ทบทวนระบบทัง้หมดเพื่อก าหนดสิง่ทีเ่กดิความผดิพลอด (Mode of Failure) ซึง่
รวมถงึความผดิพลาดของมนุษยแ์ละผลกระทบทีม่ต่ีอความปลอดภยัของระบบ  

1.3.1 ชี้บ่งความผดิพลาดที่เกิดขึน้ เช่น จากการตดัสนิใจที่ไม่รอบคอบ การ
ตดัสนิใจทีผ่ดิการปฏบิตัทิีผ่ดิ 

1.3.2 ชีบ้่งจดุอ่อนทีพ่บในนโยบาย มาตรการ วตัถุประสงค ์และการปฏบิตังิาน 

 1.4 การทบทวนรายงานการประสบอนัตรายทีเ่กดิการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย โรคจากการ
ท างานทรพัยส์นิเสยีหาย รวมถงึเหตุทีเ่กดิขึน้กบัสาธารณะ และการวเิคราะห์และปลงผลขอ้มูล
เกีย่วกบัสาเหตุการประสบอุบตัเิหตุ 
 1.5 การใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตราต่างๆ 
การศกึษาวจิยัในปัญหาทางเทคนิคทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั การพจิารณาความ
จ าเป็นทีต่้องอาศยัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นดา้นมาช่วยประเมนิสถานการณ์ทีอ่าจเป็นอนัตรายใน
การท างาน การศกึษาอยา่งเป็นระบบเพื่อมัน่ใจว่าสิง่แวดลอ้มการท างานไม่ท าใหเ้กดิอนัตรายทัง้
กายและใจของผูป้ฏบิตังิาน  
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 2. การพฒันาวิธีการป้องกนัอบุติัเหต ุและควบคมุความเสียหาย 

2.1 การก าหนดวธิกีารป้องกนัและการควบคุมทีเ่น้นหารก าจดัสาเหตุของอุบตัเิหตุ   
2.2 จดัสรา้งระบบใหม้กีารบูรณการความปลอดภยัเขา้ไปในการปฏบิตักิารของทุก

ฝ่าย  
2.3 พฒันานโยบาย กฎ มาตรฐาน และขัน้ตอนการด าเนินงานทีถู่กบรรจุเป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายการปฏบิตักิารขององคก์ร  
2.4 บรรจุขอ้ก าหนดด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเขา้ไปในลกัษณะสมบตัิ

ของการจดัซือ้และการว่าจา้งผูร้บัเหมา  

2.5 เป็นที่ปรกึษาให้กบัฝ่ายต่างๆและผู้ปฏบิตังิานในเรื่องความปลอดภยัในแต่ละ
ระยะของการท างานวางแผน ออกแบบ พฒันา และตดิตัง้  

2.6 ร่วมท างานในการพจิารณาคดัเลอืกและการก าหนดงานให้บุคลากรท า โดย
พจิารณาถงึความสามารถและขอ้จ ากดัทางรา่งกายของบุคลากรนัน้ๆ  

2.7 ปรกึษาหารอืในประเด็นความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์ตัง้แต่การวางแผน 
ออกแบบพฒันาตกแต่ง และทดสอบ 

  3. การส่ือสารข้อมูลข่าวสารการป้องกนัอุบติัเหตุและความเสียหายไปยงั
เก่ียวข้องโดยตรง  

3.1 วเิคราะห์และแปลความหายของสถิตกิารประสบอนัตราย และจดัท ารายงาน 
สื่อสารขอ้เสนอแนะการควบคุม ขัน้ตอนการด าเนินงานและโปรแกรมที่จะก าจดัหรอืลดโอกาส
เกิดอันตรายใช้สื่อการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารไปยังผู้มีอ านาจตัดสินใจ พิจารณา
ด าเนินการตามทีเ่สนอแนะ 

  3.2 จดัเตรยีมการใหค้ าปรกึษาและแนะน าในเรื่องชนิดและช่องทางการสื่อสารเรื่อง
การป้องกนัและควบคุมอุบติเิหตุและความสญูเสยี โดยไมใ่ชเ้วลามากและมปีระสทิธภิาพ 

 4. การวดัและการประเมินผลประสิทธิภาพผลของการป้องกนัควบคุมอุบติัเหตุ
และความสญูเสียและส่ิงท่ีควรปรบัปรงุเพ่ือได้รบัผลท่ีมากท่ีสดุ 

 4.1 จดัท าเทคนิคการตรวจวดัเพื่อจะจะไดป้ระเมนิเป็นระยะๆ อยา่งเป็นระบบ  
  4.2 พฒันาวธิทีีจ่ะประเมนิค่าใชจ้่ายในการควบคุม เพื่อทราบถงึประสทิธผิลและการ
มสี่วนช่วยในการลดอุบตัแิละความสญูเสยี 

 4.3 จดัหาขอ้มลูข่าวสารป้องกนัเกี่ยวกบัประสทิธผิลของมาตรการควบคุม และการ
เปลีย่นแปลงหรอืการปรบัปรงุทีจ่ าเป็น 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารหน่วยงานความปลอดภยั 

  ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นระดับ
ผูอ้ านวยการหรอืผูจ้ดัการกต็ามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบมดีงันี้ 
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  1. การคดิวเิคราะห์ วางแผน และการบรหิารจดัการโปรแกรมอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย การค้นหาข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอันตรายและจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการ 

2. การคน้หาขอ้มลูขา่วสารล่าสุดเกีย่วกบัการควบคุมอนัตรายทีด่ ี 
3. การเป็นผู้แทนฝ่ายบรหิารด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการติดต่อกบั

สาธารณะ หน่วยงานภาครฐั บรษิทัประกนัภยั เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อองคก์าร  
4. การเป็นทีป่รกึษาดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใหก้บัผูบ้รหิารทุกระดบั  
5. การรายงานสถานการณ์ อาชวีอนามยัและความปลอดภยัต่อผูบ้รหิารระดบัสูงเป็น

ระยะๆ  
6. การรวบรวมและบนัทกึขอ้มูลด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัที่เกี่ยวกบัการ

ท างานและสถติกิารประสบอนัตราย  
7. การใหค้ าแนะน าหวัหน้างานในเรือ่งโปรแกรมการฝึกอบรม 

8. การประสานงานกบัแพทย์เรื่องการก าหนดต าแหน่งงานให้กบัผู้ปฏบิตัิงานคนใหม ่
หรอืภายหลงักลบัจากการพกัฟ้ืน  

9. การตรวจตราและตรวจประเมนิระบบการจดัการและโปรแกรมอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั รวมทัง้การตรวจสอบความสอดคล้องกบักฎหมาย เอกสารขัน้ตอนการด าเนินงาน 
และขอ้เสนอแนะจากบรษิทัประกนัภยั  

10. การมสี่วนรว่มในการทบทวนลกัษณะสมบตัขิองสิง่ทีจ่ะจดัซือ้ว่ามคีวามปลอดภยั 

  เมือ่พจิารณาบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของนักอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
และผูบ้รหิารหน่วยงานความปลอดภยัแลว้ จะเหน็ไดว้่าผูท้ีด่ ารงต าแหน่งทัง้สองควรเป็นคนที่มี
สมรรถนะ (Competency) คอืมคีวามสามารถทีจ่ะท างานได้ด ีอนัเนื่องมากจากการมคีุณสมบตัิ
และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 

  การก าหนดสมรรถนะ สามารถเป็นสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และ
สมรรถนะตามหน้าที ่(Functional Competencies)  
  สมรรถนะหลกั เป็นสมรรถนะเชงิพฤตกิรรมทีถ่อืว่าเป็นคุณลกัษณะร่วมของผูม้วีชิาชพี
ทางด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ใครที่ท างานด้านนี้ก็ควรมสีมรรถนะหลกัเหมอืนกนั 
แต่สมรรถนะตามหน้าที ่จะเป็นสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานทีม่หีน้าทีต่ามต าแหน่งงานซึง่แบ่งตาม
ระดบัการบรหิารและระดบัปฏบิตักิาร 

  (สราวุธ สุธรรมมาสา, 2549, หน้า 29) เสนอแนะว่า สมรรถนะผูบ้รหิารอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั ตอ้งประกอบดว้ยสมรรถนะทีจ่ าเป็นดงันี้ 
 1. สมรรถนะหลกั (Core Competence) ถอืเป็นสมรรถนะทีผู่บ้รหิารอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย ทุกคนต้องมีไม่ว่าจะท างานในองค์กรประเภทใดก็ตาม ประกอบด้วย 4 
สมรรถนะ ดงันี้ 
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1.1 การมุ่งสมัฤทธิ ์(Achievement Motivation) เป็นความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าที ่
ให้ได้มาตรฐานระดบัที่ก าหนดไว้ (ขององค์กรนัน้) สร้างและพฒันาผลงาน หรอืกระบวนการ 
ปฏบิตัิงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย ด้วยอาศยัความเชี่ยวชาญ (Expertise) เป็นความ 
สนใจใฝ่เรยีนรู ้เสาะแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง รูจ้กัพฒันา ปรบัปรุง และการประยุกต์ความรู ้
และเทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้กับงานที่รบัผิดชอบ จริยธรรม ( Integrity) การคลองตนและการ 
ประพฤติปฏิบัติงานที่ถูกต้องทัง้ตามกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม การท างานเป็นทีม  
(Teamwork) การท างานรว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ทีเ่ป็นคนในองคก์รเดยีวกนั หรอืประชาชนทัว่ไป  

 1.2 การให้บรกิารที่ด ี(Service Mind) ต้องมคีวามตัง้ใจและความพยายามในการ 
ให้บรกิารแก่ผู้มารบับรกิาร ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ผู้จดัการในสายงาน หวัหน้างาน และ 
พนักงานผู้ปฏบิตัิงาน เป็นต้น ให้ได้รบัความรู้เกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั การให้ 
ค าแนะน าปรกึษา และสนบัสนุนงานดา้นความปลอดภยัแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  

 1.3 การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี (Expertise) มคีวามสนใจ ใฝ่เรยีนรู ้มุ่ง
สนใจในงานทีต่นปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยการศกึษาคน้ควา้ วจิยั และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนท า
ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู ้ประสบการณ์เขา้กบัการปฏบิตังิานใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์
 1.4 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจรยิธรรม (Integrity) การครองตนและ
ประพฤตปิฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสงัคม และอยู่ในศลีธรรมอนั
ด ีมคีุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพของตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบับุคคลอื่นใน
องคก์าร 

 2. สมรรถนะตามหน้าท่ี (Functional) โดยหลกัการสมรรถนะตามหน้าที่จะแตกต่าง
กนัไปแลว้แต่ว่าผูน้ัน้อยูใ่นต าแหน่งและความรบัผดิชอบใด แต่ในกรณีผูบ้รหิารอาชวีอนามยัต้อง
ม ี6 สมรรถนะต่อไปนี้ 
  2.1 ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นความสมรรถนะ ทีจ่ะเป็นผูน้ ากลุ่มของทมีงานอา- 
ชวีอนามยัและความปลอดภยั และเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รหิารอื่นๆขององคก์ร 

 2.2 ศลิปะการสื่อสาร (Communication) เพื่อใหบุ้คล/กลุ่มคนเหล่านัน้ประทบัใจและ
ใหก้ารสนบัสนุนความคดิของตน 

 2.3 วสิยัทศัน์ (Vision) ความสามารถที่จะก าหนดส่งที่งานอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัควรจะเป็นเพื่อเป็นทศิทางทีช่ดัเจน และเกดิความรว่มมอืรว่มใจของทมีงาน 

 2.4 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Orientation) การมคีวามเข้าใจในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดคล้องสมัพนัธ์กับยุทธศาสตร์ของรฐัและสากล รวมถึง
ความสามารถทีจ่ะคาดการณ์ถงึทศิทางของงานทางดา้นน้ีได้ 
 2.5 การน าการเปลีย่นแปลง (Change Leadership) เป็นความสามารถของผูบ้รหิาร
ที่จะกระตุ้น ผลักดนัทีมงานของตนเองและฝ่ายต่างๆ ให้เดความต้องการที่จะเปลี่ยนไปใน
แนวทางทีเ่กดิประโยชน์ต่องานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
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  2.6 การสร้างพลงัให้ทมีงาน (Empowerment) การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความ
รบัผดิชอบใหก้บัทมีงานแต่ละคน เพื่อใหโ้อกาสความอสิระทางความคดิของทมีงานในการคดิหา
วธิกีารท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 2.7 การท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นผู้ที่ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยการ
สนับสนุนการตัดสนิใจของผู้อื่นในทีมงานเมื่อเห็นว่ามคีวามเหมาะสมถูกต้องเป็นไปได้ และ
ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามคดิสรา้งสรรค ์และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ที างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้
ดว้ยความเชื่อมัน่ศรทัธาในศกัยภาพของทมีงาน 

  

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของหวัหน้างาน 

 หวัหน้างานถอืเป็นบุคคลในการด าเนินงานดา้นอาชวีอนามยัและปลอดภยั ควรมหีน้าที่
ดงันี้ 

1. จดัประชุมหรอืพจิารณาประเดน็ความปลอดภยัในการท างานและก าหนดวธิกีารแก้ไข
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุงานดา้นความปลอดภยั  

2. ปฏบิตัติามขัน้ตอนการด าเนินงานทีป่ลอดภยัเพื่อใหเ้ป็นตวัอย่างหรอืต้นแบบทีด่ขีอง
ผูป้ฏบิตังิาน  

3. หมัน่ตรวจสอบ ตดิตาม และเอาใจใส่ในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบั
ความปลอดภยัหรอืการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างานของผู้ใต้บงัคบับญัชา
อยา่งใกลช้ดิและใหค้ าแนะน าปรกึษาตลอดเวลาทีม่กีารปฏบิตังิาน  

4. พฒันาและปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องกบัโปรแกรมความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการ
ท างานของผูป้ฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานเพื่อน าไปสู่การ
ปรบัปรงุ และหาแนวทางในการวางแผนด าเนินการดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัต่อไป 

5. สนับสนุนใหร้างวลักบัผูป้ฏบิตังิานทีส่ามารถชีบ้่งอนัตรายได้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหม้ี
การแสดงความคดิเหน็ในการแก้ปัญหาและหาแนวทางร่วมกนัในการพฒันาป้องกนัจุดอนัตราย
ทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากมกีารชีบ้่งอนัตราย  

6. กระตุ้น/จงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้มามสี่วนร่วมในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
ด้วยการให้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดอันตรายใน
สถานที่ท างานที่เป็นจุดหน้างานเพื่อให้ตระหนักถงึอนัตรายที่จะเกิดขึ้นในการปฏบิตัิงานของ
ผูป้ฏบิตังิาน 

7. ปรกึษากบัหน่วยงานความปลอดภยัก่อนที่จะเกิดปัญหาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัขึน้ตรวจตดิตามการปฏบิตังิานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

8. มสี่วนรว่มในการอบรมผูป้ฏบิตังิาน และท าใหห้น้าที่เป็นผูส้ ื่อสารดา้นความปลอดภยั
ให้กบัผู้ปฏบิตังิานให้เกดิความเขา้ใจในการปฏบิตังิานให้เกดิความปลอดภยัในการท างานทุก
ขัน้ตอน 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูป้ฏิบติังาน 

 ผู้ปฏบิตัิงานมหีน้าที่ต้องปฏบิตัิตนตามนโยบาย ขัน้ตอนการด าเนินงานและกฎด้าน
ความปลอดภยัที่ก าหนดไว้ เช่น การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามที่
โรงงานก าหนด การเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภยัที่โรงงานจดัซึ่งอาจมหีลายกิจกรรม เช่น 
การเข้าฝึกอบรมด้านความปลอดภยั การสนทนาความปลอดภยั 5 นาที ในช่วงเวลาก่อน
ปฏบิตังิาน การตรวจสภาพเครือ่งมอืก่อนใชง้าน และการท างานตามขัน้ตอนทีก่ าหนด 

  หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานคือ การายงานอุบัติเหตุและ /หรือ
เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุ (Near Miss) ทีเ่กดิขึน้ เพื่อน าไปสู่การแก้ไข ป้องกนัต่อไปหน้าที่
โดยสรปุดงันี้ 
 1. ปฏบิตัติามขัน้ตอนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

 2. การเขา้รว่มในการสอบสวนอุบตัเิหตุเมือ่เกดิอุบตัเิหตุในการท างานของเพื่อนร่วมงาน
เพื่อใหข้อ้มลูแก่เจา้หน้าทีส่อบสวนอุบตัเิหตุในการท างาน 

 3. เขา้ร่วมในการคน้หาวธิกีารแก้ไข ป้องกนั ควบคุมปัญหาทางอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

 4. คอยเตอืนและใหค้ าแนะน าเพื่อนร่วมงานในการปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งอนัตรายที่
เกดิขึน้ในการท างาน 

  5. เป็นตวัอยา่งทีด่ดีา้นความปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิานใหม ่

  6. มหีน้าที่แจง้และรายงานการพบเห็นอนัตราย จุดเสี่ยงอนัตรายที่เกิดขึ้นในโรงงาน
อุตสาหกรรม และเหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุในโรงงาน  

 

รปูแบบการจดัโครงสร้างองคก์าร 

การจดัโครงสรา้งองคก์ารในงานด้านความปลอดภยั และอาชวีอนามยั ทีม่คีวามชดัเจน 
มกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และการมอบหมายงานแต่ละส่วนงาน แต่คนรบัผดิชอบจะช่วย
ใหง้านดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยัเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ก็เนื่องจากว่างานดา้น
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็นงานทีม่กีารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละเป็นงานที่ต้อง
อาศัยทัง้ศาสตร์ ผู้ท างานมคีวามเป็นนักวิชาการมาก การจดัองค์กรตามแนวนอนจงึมคีวาม
เหมาะสมส าหรบัการจดัตัง้หน่วยงานความปลอดภยัขึน้ในโรงงาน 

ในการจดัตัง้องคก์ารของรปูแบบการจดัโครงสรา้งองค์การงานด้านความปลอดภยั และ
อาชวีอนามยัในสถานประกอบกจิการหรอืในโรงงานทีม่ ีลกัษณะเป็นหน่วยงานใดๆ ก็ตาม โดย
ส่วนใหญ่นิยมแบ่งออกตามรปูแบบโครงสรา้งองคก์ารดงัต่อไปนี้   

1. การจดัองคก์รตามแนวด่ิง (Tall Organization) รปูแบบการจดัตัง้องคก์รนี้ จะแบ่ง
องคก์รนัน้ออกเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ ตามแนวดิง่อกีหลายหน่วยงานยอ่ย ดงัภาพที ่10.1 
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ภาพที ่10.1 รปูแบบการจดัโครงสรา้งองคก์รตามแนวดิง่ (Tall Organizational)  
ทีม่า: www.google.co.th/search?q, 2560. 

 

การจดัตัง้องค์กรตามแนวดิ่ง จะมสีายการบงัคบับัญชาที่ยาว เมื่อมกีารสัง่การจาก
ผูบ้งัคบับญัชาก็จะส่งการเป็นล าดบัชัน้ไป ท าให้ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าข่าวสารที่จะสื่อสาร 
(สัง่การ) จะไปถงึผูร้บัและในท านองเดยีวกนั หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต้องการเสนอความคดิเหน็ไป
ยงัผูบ้งัคบับญัชา ก็ต้องใชเ้วลาและผ่านการพจิารณาในแต่ล่ะชัน้ อาจส่งผลต่อความพยายามที่
จะสื่อสารไปยงัผู้บงัคบับญัชา นอกจากนี้ ความที่สายการบงัคบับญัชายาว จงึมผีลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องใช้เวลามาก อาจท าให้คนระดบัล่างหมดความ
กระตอืรอืรน้ในการท างาน อยา่งไรกต็าม ลกัษณะการจดัองคก์ร แบบนี้จะเหน็ไดว้่าในแต่ล่ะสาย
บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาในแต่ละชัน้จะสามารถตรวจสอบ ควบคุมดูแลและสอนงาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

2. การจดัองคก์รตามแนวนอน (Flat Organization) การจดัองค์กรในรปูแบบนี้จะ
แบ่งองค์กรนัน้เป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามแนวนอน ดงัภาพที่ 10.2 ซึ่งมคีวามแตกต่างอย่าง
ชดัเจนกบัรปูแบบการจดัโครงสรา้งองคก์ารตามแนวดิง่ 
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ภาพที ่10.2 รปูแบบการจดัโครงสรา้งองคก์รตามแนวนอน (Flat Organization) 

ทีม่า: www.google.co.th/search?q, 2560. 

  จากภาพที่ 10.2 จะเหน็ได้ว่าสายการบงัคบับญัชาจะไม่ยาว ส่งผลดต่ีอการรวดเรว็ใน
การสื่อสารและโอกาสในการเติบโตในต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมคีว าม
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะคดิเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการท างาน เพราะสารมารถสื่อสารไดร้วดเรว็กว่า
รูปแบบแรก แต่อาจพบปัญหาว่าผู้บังคับบัญชาระดับรองไม่สามารถดูแลและสอนงาน
ผู้ใต้บงัคบับัญชาได้อย่างใกล้ชิด เพราะมผีู้ใต้บงัคบับญัชามากเกินไป งานที่เสนอผู้บรหิาร
องคก์รจงึอาจไมร่อบคอบกเ็ป็นได ้

3. การจดัองค์กรแบบผสมผสาน (Matrix Organization) ในงานด้านการจดัการ
ความปลอดภยั และอาชวีอนามยัจ าเป็นตอ้งอาศยัรปูแบบการจดัโครงสรา้งองคก์ารแบบลกัษณะ
นี้ เนื่องจากว่า การจดัองคก์รแบบน้ีจะไมใ่ช่การจดัองคก์ารในรปูหน่วยงาน การจดัองคก์รแบบนี้
จะพบในกจิการขนาดใหญ่ทีม่งีานซบัซอ้นเกดิขึน้เมือ่องคก์ารมโีครงการพเิศษเฉพาะขึน้มา กท็ า
การดงึบุคลากรทีม่ ีค่วามสามารถและมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัโครงการพเิศษนัน้มารวมตวัเพื่อปฏบิตัิ
ภารกจินัน้ๆ เมื่อสิ้นสุดโครงการ แต่ล่ะคนก็แยกยา้ยกลบัไปท างานในความรบัผดิชอบเดมิ ใน
การจดัองค์กรในรูปของกลุ่มคนนี้  ซึ่งอาจเรียกเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างานตามแต่กรณี  ซึ่งลกัษณะโครงสร้างองค์การนี้จะมกีารประสานงานร่วมกนั ใช้
ทรพัยากรร่วมกนัที่มอียู่ในแผนกต่าง ๆ และการท างานจะร่วมกนัท างานหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งจะ
ส าเรจ็ลงไดผู้บ้รหิารจะตอ้งส่งเสรมิและมกีารใหร้างวลั เพื่อสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศในการ
ท างานให้มเีกิดความไว้วางใจกนั มสี่วนร่วมกนัเพื่อน าทมีงานให้บรรลุ  ดงันัน้ การรายงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาทัง้แนวตัง้และแนวนอน ดงัภาพที ่10.3 
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ภาพที ่10.3 การจดัรปูแบบโครงสรา้งองคก์ารแบบผสมผสาน (Matrix Organization) 
ทีม่า: www.google.co.th/search?q, 2560. 
 

รปูแบบการจดัองคก์รแบบผสมผสาน จะเป็นการตัง้กลุ่มคนทีม่าจากหลายหน่วยงานแต่
มคีวามเชี่ยวชาญหรอืเกี่ยวขอ้งในโครงการทีโ่รงงานก าหนดขึน้ เมื่อสิน้สุดโครงการ แต่ละคนก็
กลบัไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นหน่วยงานของตนเอง อย่างไรกต็าม อาจเป็นไปไดท้ีร่ะหว่างท าโครงการ
พเิศษนัน้ แต่ละคนก็ยงัท างานเดมิอยู่ดว้ย การจดัองค์กรรูปแบบนี้จงึเหมาะสมกบัโครงการที่มี
ระยะเวลาด าเนินงานแน่นอน การจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัในโรงงาน ถอืเป็นตัวอย่าง
หนึ่งของการจดัองคก์ารในรปูแบบน้ี 

 
 

รปูแบบองคก์ร ข้อดี ข้อด้อย 

แบบแนวด่ิง 1. การประสานงานจะท าไดค้อ่นขา้งใกลช้ดิ 

2. มคีวามชดัเจนในบทบาทและหน้าที ่ซึง่จะ
แบ่งงานกนัท าอยา่งชดัเจน 

3. เอือ้ต่อการเป็นพีเ่ลีย้ง 

4. การบงัคบับญัชามกีารตดัสนิใจไดช้ดัเจน 

1. ไมเ่อือ้ต่อการสรา้งสรรคง์านใหม ่ๆ 

2. สายการบงัคบับญัชายาวเกนิไป
ตอ้งอาศยัคนจ านวนมากในต าแหน่ง
ต่าง ๆ  
3. ช่องทางการสื่อสารยาวท าใหเ้กดิ
ขอ้มลูขา่วสารคลาดเคลื่อนผดิพลาด
และล่าชา้ 

4. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชตีอ้งใชเ้วลามากใน
การกา้วหน้าในการกา้วหน้าใน 

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 

Project Manager 1

Project Manager 2

Project Manager 3

                

                                        
       

ตารางท่ี 10.2 การเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการจดัองคก์รในรปูแบบแนวดิง่และแนวนอน 

       

http://www.google.co.th/search?q,
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ตารางท่ี 10.2 การเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของการจดัองคก์รในรปูแบบแนวดิง่และ 

                  แนวนอน (ต่อ) 
รปูแบบองคก์ร ข้อดี ข้อด้อย 

แบบแนวนอน 1. ช่วยในเรื่องการสรา้งผลงาน 

2. การตดิต่อสื่อสารท าไดง้า่ย และใกลช้ดิ
ความคลาดเคลื่อนของขา่วสารเลก็น้อย 

3. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามรูส้กึเป็นอสิระและ
พอใจ 

4. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามโีอกาสใกลช้ดิผูบ้รหิาร 

5. เหมาะสมกบัลกัษณะงานวชิาการ 

1. การควบคมุและประสานงานไม่
ทัว่ถงึ 

2. ตอ้งอาศยัผูบ้รหิารทีม่คีวามช านาญ
ในการควบคมุบงัคบับญัชาทีม่ฝีีมอื 

3. ไมเ่อือ้ต่อการดแูลอยา่งใกลช้ดิท า
ใหง้านส าคญัๆ อาจผดิพลาดได้ 
4. ผูป้ฏบิตังิานทีท่ างานใหม ่อาจ
ท างานไดช้้าและใช้เวลามาก 

แบบผสมผสาน 1. ลดอุปสรรคการสนใจเฉพาะหน้าทีง่าน 

โดยเพิม่ความสนใจสว่นรวมทัง้โครงการ 

2. สมาชกิจะมกีารสื่อสารและเรยีนรูง้าน
ระหวา่งกนั  
3. ทรพัยากรไดถู้กใชอ้ยา่งคุม้คา่ พนกังานมี
โอกาสกา้วหน้าสงูขึน้เน่ืองจากสามารถ
เตบิโตไดท้ัง้สองสายงาน 

1. อาจน าไปสู่ความสบัสนและความ
ยุง่ยากในการรบัค าสัง่จาก
ผูบ้งัคบับญัชาเน่ืองจากมมีากกวา่ 1 

คน 

2. ผูบ้งัคบับญัชาอาจแยง่อ านาจใน
การจดัการ   

3. มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่มากขึน้ 

4. พนักงานมคีวามคบัขอ้งใจในความ
ก ากวมของบทบาทหรอืความขดัแยง้
บทบาทในการปฏบิตังิาน 

ทีม่า : R.Krause, Thomas., 2005, p.167. 

 

หน่วยงานหลกั (Line Organization) และหน่วยงานสนับสนุน  
(Staff Organization) 

 ในการด าเนินธุรกจิใดๆ กต็าม ในทางการบรหิารจะก าหนดหน่วยงานขึน้ในองคก์รนัน้ๆ 
เพื่อท าหน้าทีท่ีจ่ะท าใหอ้งคก์รนัน้บรรลุวตัถุประสงคก์ าหนดไว ้หน่วยทีจ่ดัตัง้ขึน้จะม ี2 ลกัษณะ
ตามภารกิจที่รบัผิดชอบ คือ หน่วยงานหลกั (ซึ่งอาจเรยีกเป็นสายงานหลกั) และสนับสนุน    
(ซึง่อาจเรยีกเป็นสายงานสนับสนุน) 
 1. หน่วยงานหลกั เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการปฏบิตัภิารกจิให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และรายงานตรงต่อสายบงัคบับญัชา (Chain of Command) 

 2. หน่วยงานสนับสนุน เป็นหน่วยงานทีช่่วยหรอืสนับสนุนให้หน่วยงานหลกัสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรในหน่วยสนับสนุนจะเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืความช านาญเฉพาะดา้น 
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 ตัวอย่างเช่น โรงงานสิ่งทอ หน่วยงานหลกัคือฝ่ายผลิต ที่ท าหน้าที่ผลิตสิ่งทอตาม
วตัถุประสงค์ของการตัง้โรงงาน แต่เนื่องจากในการผลติสิ่งทอ จ าเป็นต้องการรบัคนเข้ามา
ท างาน ต้องมกีารฝึกอบรมพฒันาคนให้มคีวามรู้ความสามารถ จ าเป็นต้องดูแลเรื่องความ
ปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม และจ าเป็นต้องมกีารจดัท าบญัชกีารเงนิต่างๆ ฯลฯ จงึท าให้ต้องมี
หน่วยงานสนบัสนุน คอื ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ฝ่ายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม และฝ่ายบญัชี
และการเงนิ ซึง่จะมผีูเ้ชีย่วชาญสนับสนุน แนะน า ใหป้รกึษา ท าใหฝ่้ายผลติสามารถท างานไดด้ี
ยิง่ขึน้ 

หน่วยงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

1. บทบาทของหน่วยงานความปลอดภยั สบืเนื่องมาจากเหตุผลที่งานอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน (Occupational health safety is everyone 

responsibility) และโดยเฉพาะอย่างยิง่ถือเป็นความรบัผิดชอบของหน่วยงานหลกัที่ต้อง
ด าเนินงานดว้ยความปลอดภยั ท าให้บทบาทของหน่วยงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัซึ่ง
ถอืเป็นหน่วยงานสนบัสนุน คอืการเป็นทีป่รกึษาทีจ่ะสนับสนุนใหห้น่วยงานสายงานหลกัคอืฝ่าย
โรงงานหรอืฝ่ายโรงงานทีต่อ้งดแูลรบัผดิชอบใหผู้ป้ฏบิตังิานสวมใส่ทีอุ่ดหู/ทีค่รอบหูตลอดเวลาที่
ท างาน ต้องการมอบหมายใหห้วัหน้างานตรวจตราดูการปฏบิตัดิงักล่าวผู้ปฏบิตังิาน ในขณะที่
หน่วยงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจะรบัผดิชอบในดา้นการแนะน าทีอุ่ดหู/ทีค่รอบหู ยีห่อ้
ใด รุ่นใด มลีกัษณะเหมาะสมที่จะน ามาใช้ แนะน าหรอืสอนวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง ท าการ
ประเมนิการสมัผสัเสยีงของผูป้ฏบิตังิานเพื่อ เฝ้าระวงัทางดา้นเสยีง หรอืกรณีทางฝ่ายโรงงานจะ
ขยายการผลติด้วยการเพิม่สายการผลติขึน้มาอกีนัน้ ฝ่ายโรงงานต้องรบัผดิชอบที่จะซื้อเครื่อง
ปัม๊โลหะในแง่เสยีงดงัและระบบความปลอดภยัของเครื่องปัม๊โลหะดว้ย ในขณะทีห่น่วยงานอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัจะสนับสนุนในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแนะน าว่าไม่ควรติดตัง้
สายการผลติบรเิวณนี้ เพราะจะ ท าใหจ้ านวนผูส้มัผสัเสยีงดงัเกนิมาตรฐานมจี านวนมากขึน้โดย
ใช่เหตุ 

2. ระดบัสถานะและขนาดของหน่วยงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เมื่อ
พจิารณาในเรื่องระดบัสถานะ(Position Status) ว่าหน่วยงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ควรมสีถานะระดบัใดนัน้ หากพจิารณาจากปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานที่ผ่านๆ มาที่
พบว่าผู้บรหิารและผู้ปฏบิตัิงานต่างไม่ให้ความส าคญักบังานด้านนี้อย่างจรงิจงั แสดงว่าควร
ก าหนดให้หน่วยงานดงักล่าวมสีถานะในระดบัที่ไม่เลก็จนเกนิไปจนไม่สามารถที่จะท างานได ้
US-National Safety Council ส ารวจเมื่อหลายสบิปีมาแลว้พบว่าหน่วยงานดงักล่าวในโรงงาน
ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา รอ้ยละ 44.8 จะรายงานขึน้ตรงกบัผูบ้รหิารระดบัสูง คอื ประธาน
กรรรมการ หรอืรองประธานกรรมการผู้อ านวยการ รอ้ยล่ะ 30.4 รายงานกบัผู้อ านวยการฝ่าย
บุคคล รอ้ยล่ะทีเ่หลอืกจ็ะกระจายรายงานไปถงึผูจ้ดัการโรงงาน (รอ้ยละ 19.8) และผูจ้ดัการฝ่าย
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ต่างๆ อาท ิฝ่ายการแพทย ์ฝ่ายประกนัภยั ฯลฯ ส าหรบัในประเทศไทยพบว่าหน่วยงานอาชวีอ
นามยัและความปลอดภยั จะรายงานกบัผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ รองลง
ไปคอืรายงานกบัผู้จดัการโรงงานและรองประธานกรรมการที่ดูแลสายงานความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน 

 ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยั   
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 
และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบั 
มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 28 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิ
ใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย ซึง่ไดใ้หค้วามหมายของบุคคลต่าง ๆ 
ในสถานประกอบกจิการทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎกระทรวงนี้  

“ลกูจา้งระดบัหวัหน้างาน” หมายความว่า ลูกจา้งซึง่ท าหน้าทีค่วบคุม ดูแล บงัคบับญัชา 
สัง่งานใหล้กูจา้งท างานตามหน้าทีข่องหน่วยงานนัน้ ๆ  

“ลกูจา้งระดบัปฏบิตักิาร” หมายความว่า ลกูจา้งซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิาน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกจิการ 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานของสถานประกอบกจิการ 

“ผูแ้ทนลูกจา้ง” หมายความว่า ผูแ้ทนลูกจา้งซึง่เป็นลูกจา้งระดบัปฏบิตักิารที่ไดร้บัการ
เลอืกตัง้จากฝ่ายลกูจา้งใหเ้ป็นกรรมการเพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

“หน่วยงานความปลอดภยั” หมายความว่า หน่วยงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานซึง่นายจา้งให้ดูแลและปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกจิการ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ของสถานประกอบกจิการ ประกอบดว้ย  

1. ประธานกรรมการ เป็นนายจา้งหรอืผูแ้ทนนายจา้งระดบับรหิาร  

2. กรรมการผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชา แพทยอ์าชวีเวชศาสตรห์รอืพยาบาลอาชี
วอนามยั ประจ าสถานประกอบกจิการ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากนายจา้ง  

3. กรรมการผูแ้ทนลกูจา้ง โดยใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารเลอืกตัง้  

4. กรรมการและเลขานุการ ซึง่เป็นเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี  
หรอื เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขัน้สงู หรอืผูแ้ทนนายจา้ง แลว้แต่กรณี 
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กฎหมายก าหนดให้องค์ประกอบของกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างานของสถานประกอบกจิการ มคีวามแตกต่างกนัไปตามขนาดของ
สถานประกอบกจิการ ดงัตารางที ่45 ดงันี้ 

ตารางท่ี 10.3 องคป์ระกอบของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

 ในการท างานของสถานประกอบกจิการ 

 

จ านวนลกูจ้างใน
สถานประกอบ

กิจการ 

 

จ านวน
กรรมการ 

(ขัน้ต า่) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 

  ประธาน ผู้แทนนายจ้าง
ระดบับงัคบั

บญัชา 

ผู้แทน
ลกูจ้าง 

กรรมการและ
เลขานุการ 

50-99 คน 5 คน 1 1 2 1 (จป.เทคนิคชัน้สงูหรอื
วชิาชพี) 

100-499 คน 7 คน 1 2 3 1 (จป.วชิาชพี) 
500 คนขึน้ไป 11 คน 1 4 5 1 (จป.วชิาชพี) 

ทีม่า: กระทรวงแรงงาน,กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน, 2557, หน้า 109. 

ในกรณีที่สถานประกอบกจิการใดมกีรรมการเพิม่ขึน้มากกว่าจ านวนขัน้ต ่าที่กฎหมาย
ก าหนดให้ม ีกรรมการผู้แทนนายจ้างระดบับงัคบับญัชาและผู้แทนลูกจ้างเพิม่ขึน้ในสดัส่วนที่
เท่ากนั ส าหรบัสถานประกอบกจิการทีไ่ม่มเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค
ขัน้สูง หรอื ระดบัวชิาชพี ให้นายจ้างคดัเลอืกผู้แทนนายจ้างระดบับงัคบับญัชาหนึ่งคนเป็น
กรรมการ และใหป้ระธาน กรรมการเลอืกกรรมการซึง่เป็นผูแ้ทนนายจา้งระดบับงัคบับญัชาคน
หนึ่งเป็นเลขานุการ 

หน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

ตามกฎหมายก าหนดใหส้ถานประกอบกจิการทุกกจิการทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่หา้สบิคนขึน้ไป 
ใหน้ายจา้งจดัใหม้คีณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และคณะกรรมการตอ้งมหีน้าทีต่ามกฎหมาย ดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างานรวมทัง้ความ
ปลอดภยันอกงาน เพื่อป้องกนัและลดการเกดิอุบตัเิหตุการประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย หรอื
การเกดิเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ อนัเน่ืองจากการท างาน หรอืความไม่ปลอดภยัในการท างานเสนอ
ต่อนายจา้ง  
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2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เกี่ยวกบัความ ปลอดภยัในการท างาน และมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานต่อนายจา้ง 
เพื่อความปลอดภยัในการ ท างานของลูกจา้งผูร้บัเหมาและบุคคลภายนอกที่เขา้มาปฏบิตังิาน
หรอืเขา้มาใชบ้รกิารในสถานประกอบกจิการ  

3. ส่งเสรมิ สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบ
กจิการ  

4. พจิารณาขอ้บงัคบัและคู่มอืความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้มาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยั ในการท างานของสถานประกอบกจิการเสนอต่อนายจา้ง  

5. ส ารวจการปฏบิตัิด้านความปลอดภยัในการท างานและตรวจสอบสถิติการประสบ
อนัตราย ทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบกจิการ อยา่งน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้  

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
รวมถึงโครงการหรอื แผนการอบรมเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบในด้านความ
ปลอดภยัของลูกจา้ง หวัหน้างาน ผูบ้รหิาร นายจา้ง และบุคลากรทุกระดบัเพื่อเสนอความเหน็
ต่อนายจา้ง  

7. วางระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยัให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุก
ระดบั ตอ้งปฏบิตั ิ 

8. ตดิตามผลความคบืหน้าเรือ่งทีเ่สนอนายจา้ง  

9. รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีรวมทัง้ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การปฏบิตั ิหน้าทีข่องคณะกรรมการเมือ่ปฏบิตัหิน้าทีค่รบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจา้ง  

10. ประเมนิผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบ
กจิการ  

11. ปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัในการท างานอื่นตามทีน่ายจา้งมอบหมาย 

การจัดด าเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถาน ประกอบกิจการ 

 การจดัด าเนินการประชุมให้เป็นตามขอ้บงัคบัที่คณะกรรมการก าหนด อย่างน้อยเดอืน
ละหนึ่งครัง้ หรอืเมื่อกรรมการไม่น้อย กว่าครึ่งหนึ่งร้องขอ โดยแจ้งก าหนดการประชุมและ
ระเบยีบวาระการประชุมใหก้รรมการทราบอย่างน้อย สามวนัก่อนถงึวนัประชุม 

หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการ ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ในการด าเนินการจดัการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน นายจ้างต้องให้มีการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน จงึมีแนวปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ
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วธิกีารเลอืกตัง้กรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
  ขัน้ตอนท่ี 1 ใหน้ายจา้งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ ดงันี้  
 (โดยคณะกรรมการได้มกีารรบัสมคัรที่มกีารก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรบัสมคัรแล้ว) 
ตอ้งมกีารด าเนินการตามขัน้ตอนที ่1 ดงันี้ 

 1. แต่งตัง้จากลกูจา้งระดบัปฏบิตักิารซึง่ไม่ประสงคจ์ะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น 

กรรมการผูแ้ทน ลกูจา้ง  

  2. จ านวนไมน้่อยกว่าสามคนแต่ไมเ่กนิหา้คน 

 3. แจง้ให้ลูกจ้างทุกคนที่รบัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้
ทราบ และปิด ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ โดยเปิดเผย ณ สถานทีท่ างาน
ของลกูจา้ง ทัง้นี้ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีแ่ต่งตัง้ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 การประกาศรบัสมคัร ให้คณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ด าเนินการ
ประกาศ ก าหนดวนั เวลา สถานที่รบัสมคัร และจ านวนกรรมการผู้แทนลูกจา้งที่จะได้รบัการ
เลอืกตัง้ภายใน 5 วนั นับตัง้แต่วนัที่นายจ้างปิดประกาศ  รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการ
เลอืกตัง้ ทัง้นี้ต้องก าหนดวนัและเวลายื่นใบสมคัรไดภ้ายในระยะเวลาไม่น้อย กว่า 3 วนั แต่ไม่
เกนิ 5 วนั นบัจากวนัทีป่ระกาศรบัสมคัร 

 ขัน้ตอนท่ี 3  เม่ือส้ินสดุระยะเวลารบัสมคัร 

   กรณีท่ี 1 หากมจี านวนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เท่ากบัจ านวนกรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง
ทีจ่ะไดร้บั การเลอืกตัง้ ใหน้ายจา้งแต่งตัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการผูแ้ทนลกูจา้ง  

  กรณีท่ี 2 หากไม่มผีู้ใดสมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืมจี านวนผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้น้อย
กว่าจ านวน กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งทีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้
ด าเนินการรบัสมคัรใหม่ หรอืประกาศรบัสมคัรเพิม่แล้วแต่กรณีโดยต้องก าหนดระยะเวลารบั
สมคัรใหม่ไม่น้อยกว่า  2 วนั และเมื่อ สิ้นสุดระยะเวลารบัสมคัรใหม่แล้วไม่ได้มาซึ่งกรรมการ
ผูแ้ทนลูกจา้งครบตามจ านวน ให้นายจา้งแต่งตัง้ผู้สมคัร รบัเลอืกตัง้ (ถ้าม)ี และลูกจา้งระดบั
ปฏบิตัิการอื่นซึ่งไม่ใช่คณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ และไม่ได้สมคัรรบั  เลอืกตัง้ เป็น
กรรมการผูแ้ทนลกูจา้งจนครบจ านวน  

  กรณีท่ี 3 หากมจี านวนผู้สมคัรรบัเลือกตัง้มากกว่าจ านวนกรรมการผู้แทน
ลกูจา้ง ใหด้ าเนินการตามขัน้ตอนที ่4 ต่อไป 

  ขัน้ตอนท่ี 4 การประกาศรายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการรบั
สมคัร และมจี านวนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้มากกว่าจ านวนกรรมการ ผูแ้ทนลูกจา้ง ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการเลอืกตัง้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตวัผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้  และประกาศ
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ก าหนดวนั เวลา และสถานทีเ่ลอืกตัง้ เพื่อให้ได้รายชื่อ กรรมการผู้แทนลูกจา้ง ภายใน 10 วนั 

นบัตัง้แต่วนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลาประกาศรบัสมคัร 

  ขัน้ตอนท่ี 5 การจดัท าบญัชรีายชื่อผู้มสีทิธลิงคะแนนเลอืกตัง้ ลูกจา้งระดบั
ปฏบิตักิารในสถานประกอบกจิการทุกคน รวมทัง้ลูกจา้งซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น คณะกรรมการ
ด าเนินการเลอืกตัง้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้  

    1.ให้นายจ้างจดัท าบญัชีรายชื่อลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคนในสถาน
ประกอบกจิการ จ านวน ๒ ชุด ส่งใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ 1 ชุดก่อนวนัเลอืกตัง้ อกี 
1 ชุดปิดประกาศไวใ้หล้กูจา้ง ตรวจดรูายชื่อก่อนวนัเลอืกตัง้ไมน้่อยกว่า 3 วนั  

          2. ให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อในบญัชีรายชื่อที่นายจ้างปิดประกาศ กรณีที่
พบว่าไม่มรีายชื่อ ในบญัชหีรอืบญัชรีายชื่อไม่ถูกต้อง ลูกจา้งมสีทิธคิดัคา้น และขอให้นายจา้ง
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

               3. ในกรณทีีพ่บว่าไมม่รีายชื่อลูกจา้งระดบัปฏบิตักิารผูใ้ดในบญัชหีรอืบญัชี
รายชื่อดงักล่าว ไม่ถูกต้อง ให้นายจา้งด าเนินการแก้ไขบญัชรีายชื่อให้ถูกต้องโดยเรว็และปิด
ประกาศพรอ้มส่งบญัชรีายชื่อใหม่ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก่อนวนัเลอืกตัง้ 

  ขัน้ตอนท่ี 6 การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ การเลอืกตัง้ผูแ้ทนลูกจา้ง ใหก้ระท า
โดยวธิลีงคะแนนลบั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ ปฏบิตัดิงันี้  

    1. จดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงในบตัรเลอืกตัง้ และน าไปใส่หบีบตัรเลอืกตัง้
ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ าหนด  

         2. เมือ่สิน้สุดระยะเวลาการเลอืกตัง้ ใหน้ับคะแนนเสยีงทัง้หมดโดยเปิดเผย
ทนัท ี 

        3. ประกาศผลการนบัคะแนนเสยีงและจดัท าบญัชรีายชื่อเรยีงล าดบัผูไ้ดร้บั
คะแนนเสยีง มากทีสุ่ดตามล าดบัจนถงึผูไ้ดร้บัคะแนนเสยีงน้อยทีสุ่ด ในกรณีทีม่ผีูไ้ดร้บัคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้เท่ากนัในล าดบัใด ใหจ้บัสลากเพื่อเรยีงล าดบัระหว่างผูไ้ดค้ะแนนเสยีงเท่ากนั โดย
เปิดเผย  

        4. ให้ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ซึ่งได้คะแนนเสียงมากที่สุดตามล าดับจนครบ
จ านวนกรรมการ ผู้แทนลูกจา้งที่ได้ประกาศไว้เป็นกรรมการผู้แทนลูกจา้ง ที่เหลอืให้ขึน้บญัชี
รายชื่อส ารองไว ้ 

         5. แจง้ผลการเลอืกตัง้ให้นายจา้งทราบภายใน 3 วนั นับแต่วนัสิ้นสุดการ
เลอืกตัง้ 

                ขัน้ตอนท่ี 7 การปฏบิตัิหน้าที่ของผู้แทนลูกจ้าง ผู้แทนลูกจา้งซึ่งได้รบัการ
เลือกตัง้ตามขัน้ตอนที่ 6 หรอืได้รบัการแต่งตัง้ตามขัน้ตอนที่ 3 มหีน้าที่และสทิธิในฐานะ
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กรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานนับแต่ วนัเลอืกตัง้หรอื
วนัแต่งตัง้ แลว้แต่กรณี 
    ขัน้ตอนท่ี 8 กรณกีรรมการผูแ้ทนลกูจา้งพน้ต าแหน่งก่อนครบวาระ  

   1. ให้ลูกจ้างซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงล าดบัถดัไป ตามบญัชรีายชื่อลูกจ้างที่
ไดร้บัการเลอืกตัง้ เป็นกรรมการผูแ้ทนลกูจา้งแทนต าแหน่งทีว่่าง  

        2. กรณีไม่มลีูกจา้งในบญัชรีายชื่อลูกจา้งทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้เหลอือยู่ ให้
นายจา้งจดัใหม้ ีการเลอืกตัง้กรรมการผูแ้ทนลกูจา้ง ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีต่ าแหน่งว่าง  

        3. ให้กรรมการผู้แทนลูกจา้งซึ่งแทนต าแหน่งที่ว่างด ารงต าแหน่งเท่ากบั
วาระทีเ่หลอือยู่ ของกรรมการผูแ้ทนลกูจา้งทีต่นแทน 

  ทัง้นี้ให้นายจา้งอ านวยความสะดวก จดัหาอุปกรณ์ส าหรบัลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ 
และออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลอืกตัง้  แนวปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารเลอืกตัง้
กรรมการผู้แทนลูกจา้งที่ก าหนดโดยกฎหมายให้มกีารการจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ สามารถสรุปได้ดงั
ตารางที ่10.4 

ตารางท่ี 10.4 สรุปวิธีการเลอืกตัง้กรรมการผู้แทนลูกจ้างในการจดัตัง้คณะกรรมการความ  
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกจิการ 

หน้าท่ีของนายจ้าง หน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 

   1. นายจ้างแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้ 
จ านวน 3-5 คน 

   2. แจง้ใหผู้ไ้ดร้บัการแต่งตัง้ทุกคนทราบ 

   3. ปิดประกาศรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการ
เลอืกตัง้ โดยเปิดเผย ณ สถานทีท่ าการลูกจา้ง (ภายใน 3 
วนันบัตัง้แต่วนัแต่งตัง้)  

 

 ขัน้ตอนท่ี 2  
   1. ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานที่รบัสมคัร และ
จ านวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้ร ับการเลือกตัง้ 
ภายใน 5 วนั นับตัง้แต่วนัที่นายจ้างปิดประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ 

   2. ก าหนดวนั และเวลายื่นใบสมคัรไดภ้ายในระยะเวลา
ไมน้่อยกว่า 3 วนั แต่ไม่เกนิ 5 วนั นับจากวนัที่ ประกาศ
รบัสมคัร 

 



613 

 

 

ตารางท่ี 10.4 สรุปวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการผู้แทนลูกจ้างในการจดัตัง้คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกจิการ (ต่อ) 

หน้าท่ีของนายจ้าง หน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้ 

 ขัน้ตอนท่ี 3  

    1. นายจ้างแต่งตัง้ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ผูแ้ทนลูกจา้ง 

    2. ประกาศรบัสมคัรเพิม่แล้วแต่กรณีโดยต้องก าหนด
ระยะเวลารบัสมคัรใหมไ่มน้่อยกวา่ 2 วนั 

   3. หากระยะเวลาสิน้สุดลงไม่มผีูม้าสมคัร ใหน้ายเลอืก
มาจนครบตามจ านวน 

 ขัน้ตอนท่ี 4  
  1. ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัร 

  2. ประกาศก าหนดวนั เวลา และสถานที่เลือกตัง้ทัง้น้ี
เพื่อให้ได้รายชื่อกรรมการผู้แทนลุกจ้างภายใน 10 วนั
นบัตัง้แต่วนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาประกาศรบัสมคัร 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัท าบญัชีรายช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนน 

   1. จดัท าบัญชีรายชื่อลูกจ้างระดบัปฏิบัติการทุกคน
รวมทัง้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้จ านวน 2 ชุดส่ง
ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้ 1 ชุด ก่อนวัน
เลือกตัง้อีก 1 ชุด ปิดประกาศไว้ให้ลูกลูกจ้างตรวจดู
รายชื่อทีน่ายจา้งปิดประกาศ  

 

ลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลอืกตัง้  โดยตรวจดูบญัชรีายชื่อผู้มสีทิธลิงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้ หากไม่พบรายชื่อ หรอืบญัชรีายชื่อไม่ถูกต้อง มี
สทิธคิดัคา้นและขอใหน้ายจา้งแกไ้ข 

 

 ขัน้ตอนท่ี 6 การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 

ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลบั 

1. จดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงในบตัรเลอืกตัง้ และน าไปใส่
หบีเลอืกตัง้ตามวนัเวลา สถานที ่   
2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเลือกตัง้ให้นับคะแนนเสียง
ทัง้หมดโดยเปิดเผยทนัท ี
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ตารางท่ี 10.4 สรุปวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการผู้แทนลูกจ้างในการจดัตัง้คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกจิการ (ต่อ) 

หน้าท่ีของนายจ้าง หน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้ 

 ขัน้ตอนท่ี 6 การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 

ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลบั(ต่อ) 
3. ประกาศผลการนับคะแนนเสยีงและจดัท าบญัชรีายชื่อ
เรยีงล าดบัผูไ้ดร้บัคะแนนเสยีงมากที่สุดตามล าดบัจนถงึผู้
ไดร้บัคะแนนเสยีงน้อยทีส่ดุ 

   4. ให้ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ซึ่งได้คะแนนเสียงมากที่สุด
ตามล าดบัจนครบจ านวนเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่
เหลอืใหข้ึน้บญัชรีายชื่อส ารองไว ้

   5. แจง้ผลการเลอืกตัง้ใหน้ายจา้งทราบภายใน 3 วนั 

ขัน้ตอนท่ี 7 การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้แทนลกูจ้าง 

ผู้แทนลูกจ้างซ่ึงได้รบัการเลือกตัง้ตามขัน้ตอนที่ 6 
หรอืไดร้บัการแต่งตัง้ตามขัน้ตอนที่ 3 มหีน้าที่และสทิธใิน
ฐานะกรรมการความปลอดภัย อาชีวีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานนับแต่วนัเลือกตัง้หรือวนั
แต่งตัง้แลว้แต่กรณี 

 

ขึน้ตอนท่ี 8 กรณีกรรมการผู้แทนลูกจ้างพ้นต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ 

   1.ใหลู้กจา้งซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงล าดบัถดัไป ตามบญัชี
รายชื่อลุกจ้างที่ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการผู้แทน
ลูกจา้งแทนต าแหน่งทีว่า่ง 

   2. กรณีที่ไม่มลีูกจา้งในบญัชรีายชื่อลูกจา้งที่ไดร้บัการ
เลอืกตัง้เหลอือยู่ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารเลือกตัง้กรรมการ
ผูแ้ทนลูกจา้งภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีต่ าแหน่งวา่ง 

  3. ใหก้รรมการผูแ้ทนลูกจา้งซึ่งแทนต าแหน่งที่ว่างด ารง
ต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลอืของกรรมการผูแ้ทนลูกจา้งที่
เป็นตวัแทนลูกจา้ง 

 

 

การส่ือสารเพ่ือความปลอดภยัในการท างาน 

 การสื่อสารมบีทบาท หน้าทีท่ีส่ าคญัต่อมนุษยใ์นการด ารงชวีติ ไม่ว่าจะประกอบอาชพีใด ๆ 
ไม่ว่าภาครฐั และเอกชนกต็าม ต้องอาศัยการสื่อสารทางการบรหิารเพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อกนั
ในการสื่อสาร ในการบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน หากจะใหป้ระสบความส าเรจ็ไปตามทีมุ่่งหวงัไวท้ีต่้องการกย็่อมต้องอาศยัการสื่อสารทีม่ ี
กระบวนการทีเ่ป็นขัน้ตอนในการสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจใหพ้นักงานทุกไดป้ฏบิตัติามอย่าง
เครง่ครดั และเป็นการแจง้ขา่วสารขอ้มลู โน้มน้าว จงูใจใหทุ้กคนไดป้ฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั  
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ความหมายของการส่ือสารเพ่ือความปลอดภยั 

 การสื่อสารเนื่องจากมบีทบาทส าคญัและจ าเป็นต่อมนุษย ์การสื่อสารจงึเป็นความส าคญั
และประโยชน์มากต่อการบรหิารจดัการในองคก์าร ได้มนีักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย
ของ การสื่อสาร (Communication) ไวต่้าง ๆ ดงันี้ 
 (สุรสทิธิ ์วทิยารฐั, 2549, หน้า 9) ไดใ้หค้วามหมายของ การสื่อสาร ไวว้่า กระบวนการ
ส่งข่าวสารขอ้มูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยงัผู้รบัข่าวสาร มวีตัถุประสงค์เพื่อชกัจูงให้ผู้รบัข่าวสารมี
ปฏกิริยิาตอบสนองกลบัมา โดยคาดหวงัใหเ้ป็นไปตามทีผู่ส้่งตอ้งการ 

 (Denis McQuail, 2005, p.76) ไดใ้หค้วามหมายของการสื่อสาร ไวว้่า การใหแ้ละการ
รบัความหมายการถ่ายทอดและการรบัสาร ซึ่งรวมถึงแนวคดิของการโต้ตอบ แบ่งปัน และมี
ปฏสิมัพนัธก์นัดว้ย 

 (Wilbur Schramm, 1971, p.39) ไดใ้หค้วามหมายของการสื่อสาร ไวว้่า กระบวนการ
แลกเปลีย่นข่าวสาร เกดิขึน้โดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึง่ท าหน้าทีส่่งสารผ่านสื่อ
หรอืช่องทางต่าง ๆ ไปยงัผูร้บัสาร โดยมวีตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

 จากความหมายของการสื่อสารขา้งตน้ สรปุว่า การสื่อสาร หมายถงึ กระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ รูส้กึไปยงับุคคลอกีฝ่ายหนึ่งเพื่อใหไ้ด้รบัการตอบสนอง
โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ช่องทาง สื่อต่าง ๆ โดยมเีป้าหมายทีต่อ้งการ 

(ปราโมช  เชี่ยวชาญ, 2553, หน้า 6) ได้ให้ความหมายของ การสื่อสารเพื่อความ
ปลอดภยั ไวว้่า กระบวนการส่งหรอืถ่ายทอดขอ้มลู ขา่วสารเกี่ยวกบัความปลอดภยัจากผูส้่งสาร
ไปยงัผู้รบัสารโดยผ่านช่องทางหรอืสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกดิสภาวะที่เป็นอิสระหรอืปราศจากภยั
คุกคาม ไมม่อีนัตราย ไมเ่กดิการบาดเจบ็และการสญูเสยีรวมถงึไม่มคีวามเสีย่งใด ๆ เกดิขึน้  

วตัถปุระสงคข์องการส่ือสารเพ่ือความปลอดภยั 

1. เพื่อแจง้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการรับและส่งข่าวสารดา้นต่างๆ การน าเสนอเร่ืองราว 
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีต้องการให้ผูรั้บสารรู้และเขา้ใจขอ้มูลนั้นๆ โดยมุ่งให้
ความรู้และสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็น แสดงความคดิเหน็ต่อกนัในทางที่สอดคล้องกนั 
สรา้งสรรคใ์นสิง่ใหมท่ีจ่ะสนบัสนุนใหก้ารสื่อสารเพื่อความปลอดภยัเกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

3. เพื่อใหค้วามรูท้างดา้นความปลอดภยั ใหเ้หน็ถงึผลการลดอุบตัเิหตุอนัอาจเกดิจาก
การท างาน ดว้ยการสื่อสารเป็นเอกสาร แผ่นพบั การประชาสมัพนัธด์ว้ยสื่อต่าง ๆ  

4. เพื่อโน้มน้าวใหเ้กดิการปฏบิตัอิย่างปลอดภยั การน าเสนอเรื่องราวหรอืสิง่อื่นใดเพื่อ
จงูใจใหเ้กดิความรว่มมอื สรา้งก าลงัใจ เพื่อใหผู้ร้บัสารเกดิความคดิคลอ้ยตาม หรอืปฏบิตัติามที่
ผูส้่งสารตอ้งการ และน าไปสู่การปรบัปรงุแกไ้ข 
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5. เพื่อเตอืนหรอืหา้มการกระท าทีไ่มป่ลอดภยั เป็นการแจง้ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดป้ฏบิตัติาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานอย่างเครง่ครดั 

ความส าคญัของการส่ือสารเพ่ือความปลอดภยัในการท างาน 

1. การสื่อสารเพื่อความปลอดภยัในการท างานเป็นองคป์ระกอบในการด าเนินงานดา้น
ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั กระบวนการสื่อสารเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการบูรณาการ
ความรูจ้ากศาสตรส์าขาต่าง ๆ ซึ่งต้องมกีารวางแผน ก าหนดมาตรการป้องกนักระตุ้นด้วยการ
สื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในการท างาน รวมทัง้การเฝ้ าระวัง
ตรวจสอบ ประเมนิตดิตามผลการปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง  

2. การสื่อสารเพื่อความปลอดภยัเป็นขอ้ก าหนดตามกฎหมายและอนุกรมมาตรฐาน   
ต่าง ๆ ใหเ้กดิความเป็นมาตรฐานสากลใหทุ้กหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยดึถอืปฏบิตัิ 

3. การสื่อสารเพื่อความปลอดภยัเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ทีจ่ะ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลภายในและภายนอกองคก์าร 

อปุสรรคในการส่ือสารเพ่ือความปลอดภยัในการท างานมีดงัน้ี  

1. อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร เช่น ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในการสื่อสารไม่
น่าเชื่อถอืขาดความมัน่ใจในตนเอง  

2. อุปสรรคที่เกิดจากตวัสาร เช่น สารไม่ชดัเจน ไม่สมบูรณ์ ไม่น่าสนใจ ขอ้มูลมาก
เกนิไป หรอืขาดการเรยีบเรยีง  

3. อุปสรรคทีเ่กดิจากสื่อหรอืช่องทางการสื่อสาร คอื การเลอืกสื่อไมเ่หมาะสม สื่อสารผดิ
ช่องทาง ไดแ้ก่ วยัรุน่หากใชช้่องทางทีไ่มเ่หมาะสมกจ็ะท าใหไ้มร่บัขอ้มลูขา่วสารนัน้ ๆ 

4. อุปสรรคเกดิจากผู้รบัสาร เช่น ขาดความสามารถในการรบัสาร ทศันคตไิมด่ไีมส่นใจ
ทีจ่ะรบัสาร คอืปฏเิสธขอ้มลูขา่วสาร หรอืเพกิเฉยไมส่นใจ 

5. อุปสรรคทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มของการสื่อสาร ขาดความเหมาะสมในแง่เวลา สถานที่
บุคคล เช่น หวัหน้าสื่อสารกบัลกูน้อง ในสถานทีม่เีสยีงดงัมาก ท าใหผู้ร้บัสารไมไ่ดย้นิ หรอืไม่มี
สมาธทิีจ่ะฟังหวัหน้างาน  

นักสงัเกตความปลอดภยั 

 ในการปฏบิตังิานในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกบัปฏบิตังิานไม่ว่าท าหน้าที่ในการดูแล
ควบคุมเครือ่งจกัร อุปกรณ์ เครือ่งมอืในการท างานใด ๆ กต็าม หากจะท าใหเ้กดิความปลอดภยั
ในการท างานมากที่สุด หรอืลดอุบตัเิหตุ ความเสี่ยงอนัอาจจะก่อให้เกดิอนัตรายที่เกดิขึน้จาก
การท างาน แมก้ระทัง่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหวัหน้างานต้องเป็นนักสงัเกตความปลอดภยั โดยต้อง
สงัเกตทุกครัง้ที่เดนิออกไปตรวจงาน โดยไม่แบ่งแยกความปลอดภยัออกจากการตรวจงาน
โดยทัว่ไป ซึง่การเกดิอุบตัเิหตุส่วนใหญ่มาจากการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั ดงันัน้ นักสงัเกตความ
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ปลอดภยัจงึต้องสงัเกตดูพฤตกิรรมความปลอดภยัและพฤตกิรรมความเสีย่ง ซึง่มอียู่ 4 ขัน้ตอน
ไดแ้ก่  

1. ตดัสินใจ การตดัสนิใจที่ดดี้วยการคดิไตร่ตรอง และอาศยัหลกัการเหตุผล และ
ประสบการณ์ จะท าใหไ้ม่เกดิอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยอย่างแน่นอน จงึท าหน้าทีอ่อกเดนิ
ตรวจหน้างาน 

2. หยดุ เมือ่พบใครกต็ามทีเ่ขา้มาในพืน้ทีป่ฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ ใหห้ยุดใกล ้ๆ คนนัน้ 
และถาม 

3. สงัเกต ประมาณ 10 – 15 วนิาท ีแลว้ตดัสนิใจว่ามพีฤตกิรรมเสีย่งหรอืพฤตกิรรม
ปลอดภยั 

4. กระท า โดยการบอกใหเ้ขาหยุด แลว้พูดกบัคนนัน้ใหแ้ก้ไขพฤตกิรรมเสีย่ง และบอก
สาเหตุทีแ่ทจ้รงิ ถา้พบว่ามพีฤตกิรรมปลอดภยั ใหช้มเชยและแนะวธิกีารปลอดภยัเพิม่ใหไ้ดเ้ขา
มคีวามรูใ้นการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั และใหก้ าลงัใจต่อไป 

 

สรปุ 

 องค์กรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย ก ากบั ควบคุม ดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และใหส้ถานประกอบการกจิการ
ไดม้กีารปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ซึง่หน่วยงานของภาครฐั ไดแ้ก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณะสุข และกระทรงอุตสาหกรรม เป็นต้น บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกบังานด้าน
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานหลกั (Line Organization) ทีม่อี านาจ
ในการก าหนดนโยบาย ก ากับ ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ขององค์การด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั เริม่ตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสูง ผูจ้ดัการ เป็นต้น บทบาทของผูบ้รหิารที่
เกีย่วขอ้งกบังานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั โดยบทบาทของผูบ้รหิารนัน้จะต้องอาศยั
รปูแบบของการเป็นผูน้ าทีม่คีวามเป็นภาวะผูน้ าทีจ่ะน าพางานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนา
มยัไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อลดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เจ็บป่วยอันเนื่ องจากการท างานให้
ผู้ปฏิบตัิงานมคีวามปลอดภยั และมสีุขภาพอนามยัที่สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกายและจติใจ และ
บทบาทของทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบ
กจิการ ไดแ้ก่ บทบาทของผูบ้รหิารระดบัสูง บทบาทของผูบ้รหิารระดบักลาง และบทบาทนักอา
ชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่บทบาทดงักล่าวไดแ้ก่ บทบาทดา้นบุคคล ด้านขอ้มลูข่าวสาร 
และด้านตัดสินใจ เป็นต้น ส่วนบทบาทของหัวหน้างานมีความส าคัญที่มีความใกล้ชิดกับ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาที่จะสร้างความปลอดภยัให้เกิดขึ้นกับพนักงานหรอืลูกน้องก็อาศยับทบาท
หน้าที่ของหวัหน้างานที่เป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บงัคับบญัชาได้ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั และ
บทบาทของลูกน้องกม็หีน้าที่ในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั รวมทัง้หน้าที่ของนัก
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อาชวีอนามยัที่ต้องท าหน้าที่ในการบ่งชี้และประเมนิ การพฒันาวธิกีารป้องกนัอุบตัิเหตุ และ
ควบคุมความเสยีหาย  
 หน่วยงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัต้องมบีทบาทตามหน้าทีข่องหน่วยงาน
ก าหนด และมกีารก าหนดถงึระดบัสถานะและขนาดของหน่วยงานความปลอดภยั  
และอาชวีอนามยั หน่วยงานที่ส าคญัที่ท าหน้าที่ในการให้เกดิความปลอดภยัในการท างานคอื
การจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดให้
นายจา้งของสถานประกอบกจิการต้องมกีารจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน
โดยมกีารเลอืกตัง้จากตวัแทนลูกจา้งซึง่ตอ้งด าเนินตามขัน้ตอน 8 ขัน้ตอน  
 การเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างานใหเ้กดิขึน้อกีเครื่องมอืหนึ่ง คอื การสื่อสาร
เพื่อความปลอดภยัในการท างาน หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร กฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานเพื่อให้เกดิความปลอดภยัในการท างานโดยมกีารสื่อสารผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายแตกต่างกัน เพื่อจุดมุ่งหมายให้เกิดความปลอดภยัในการ
ท างาน  
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. บทบาท (Role) ของผูเ้กีย่วขอ้งในงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไดแ้ก่ บุคคลใดบา้ง     
    และแต่ละคนท าตามบทบาทอะไรบา้ง 

2. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานอาชวีอนามยั และ 

    ความปลอดภยัมหีน้าทีส่ าคญัอยา่งไรบา้ง 

3. การจดัตัง้องคก์รอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีเ่ป็นรปูแบบตามแนวดิง่มลีกัษณะอย่างไร  
   วาดภาพประกอบดว้ย 

4. การจดัตัง้องคก์รอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีเ่ป็นรปูแบบตามแนวนอนมลีกัษณะ  
    อยา่งไร วาดภาพประกอบดว้ย 

5. การจดัตัง้องค์กรอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่เป็นรูปแบบตามแบบผสม มลีกัษณะ
อยา่งไร วาดภาพประกอบดว้ย 

6. ใหบ้อกถงึวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั 

7. ใหบ้อกถงึความส าคญัของตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั 

8. หน้าทีข่องคณะกรรมการความปลอดภยัมหีน้าทีส่ าคญัอยา่งไรบา้ง 

9. ประเภทของคณะกรรมการความปลอดภยั 

10. รปูแบบของผูน้ าดา้นความปลอดภยัมรีปูแบบอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 11 

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

หวัข้อเน้ือหา 

 1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

2. ขอ้ก าหนดทัว่ไปว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการรบัรองระบบการบรหิารจดัการ 

     อนุกรมมาตรฐาน มอก.18000  
 3. ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก.18001 

 4. ขัน้ตอนการจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มอก.18001 

 5. การประยุกต์ใช้มาตรฐานมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
 6. ประโยชน์ที่ได้ร ับจากมาตรฐานมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอน ามัย              
     และความปลอดภยั 

7. ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตาม ILO-OSH 2001 

10. สรปุ 

11. แบบฝึกหดั 

12. เอกสารอา้งองิ  

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

1. อธบิายเกี่ยวกบัระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการรบัรองระบบการบรหิารจดัการอนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 ได ้

 2. อธิบายถึงขอบเขต และการน าไปใช้ รูปแบบ และข้อก าหนดทัว่ไปเกี่ยวกับ
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการรบัรองของการบรหิารจดัการมาตรฐาน มอก.18001ได ้ 

 3. บอกถงึระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตาม ILO-OSH 2001 และ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากมาตรฐานมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได ้

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารการค าสอนรายวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  
 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทิศัน์ 

 6. สื่อสิง่พมิพต่์าง ๆ  

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 11 

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

  สภาพสงัคมไทยในปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมอุตสาหกรรมมากขึน้ โดยการ
เขา้สู่นวตักรรม เทคโนโลย ีมกีารใชแ้รงงานที่ต้องเสีย่งต่ออนัตรายมากตามความก้าวหน้าและ
ทนัสมยัของเครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิต ความปลอดภยัและ
สุขภาพของผู้ใช้แรงงานในการท างาน จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ นายจ้าง หรือสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ตอ้งตระหนกัและใส่ใจตลอดเวลาเพราะผลจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
หรอืผลของอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ นอกจากจะก่อใหเ้กดิความสูญเสยีแก่ตนเองแลว้ ยงัส่งผลกระทบ
ไปยงัครอบครวั ญาตพิี่น้อง รวมทัง้สงัคม และประเทศชาติอกีด้วย ซึ่งเป็นความสูญเสยีที่เกิน
กว่าที่คาดคดิหรอืเรยีกกลบัคนืมาได้ บางครัง้อุบตัเิหตุยงัทิ้งร่องรอยของความขมขื่นเอาไว้อกี
ตลอดชวีติ เช่น ทุพพลภาพ ความเจบ็ปวดทรมาน บางธุรกิจอุตสาหกรรม อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้น
อาจหมายถึงความล้มเหลว และอาจจะต้องปิดกจิการขององค์กร อกีทัง้ยงัมผีลต่อสภาพแวด 
ล้อม และสงัคมโดยรอบอกีด้วย เช่น ไฟไหม้โรงงาน และอาคาร โรงงานระเบดิ พนักงานและ
ชุมชนโดยรอบได้รบัสารพษิอนัตราย ซึ่งอาจถงึแก่ชวีติได้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้  จึงได้มีการประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๔๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ เรื่องยกเลกิและก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย : ข้อก าหนด ให้ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก าหนดอนุกรมมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (มอก.18000) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆน าไปปฏิบตัิ ทัง้นี้มไิด้มี
จุดมุ่งหมายเพียงการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน แต่ยัง
ครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุต่างๆ ต่อ
ผูป้ฏบิตังิาน หน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน ใกลเ้คยีง และสงัคม  

มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ตาม
อนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 นอกจากจะก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานอาชวีอนามยั และความปลอดภยัในองค์กรแล้ว ยงัใช้เป็นข้อก าหนดในการตรวจ
ประเมนิ เพื่อใหก้ารรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขององคก์ารอกีดว้ย 
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วตัถปุระสงคข์องระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 ในการจดัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานและช่วย
ให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ได้มีระบบที่ท าให้เกิดความปลอดภัยจึงมีการก าหนด
วตัถุประสงคใ์หเ้กดิความส าคญัของงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีส่ าคญัคอื การป้องกนั
การเกดิอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และการเจบ็ป่วยดว้ยโรคอนัเกดิจากการท างาน ดงันัน้ ระบบของ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจงึมวีตัถุประสงคส์ าคญั ๆ ดงันี้ 
 1. เพ่ือควบคุมความเส่ียงต่อผู้ปฏิบติังานและสงัคม ในการปฏบิตัิงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมไมว่่าขนาดเลก็ หรอืขนาดใหญ่ ทัง้ภาคเกษตรและพาณชิยกรรมกต็ามจะมอีนัตราย
เกดิขึน้จากการท างานเสมอ และโอกาสในประสบอุบตัเิหตุบาดเจบ็ หรอืเจบ็ป่วยทีเ่กดิจากการ
ท างาน และระบบการควบคุมกม็รีะบบทีเ่ป็นไปตามกฎหมายก าหนด หากแต่สถานประกอบการ
จ าเป็นต้องมกีารควบคุมให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น เพราะเป็นการด าเนินการป้องกนัที่ปัญหา
หรอืตน้เหตุ 

 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ความสูญเสยีทีเ่กดิจากการประสบอนัตราย 
หรอืเจบ็ป่วยอนัเกดิจากการท างานท าให้น าซึ่งความสูญเสยีอนัยิง่ใหญ่และมหาศาลทัง้ทางตรง
และทางอ้อม เมื่อเกิดขึ้นจากการรายงานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงาน
ประกนัสงัคม กระทรวงแรงงานในช่วงปี 2554 – 2558 พบว่าต าแหน่งหน้าที่ทีม่จี านวนการ
ประสบอนัตรายสูงสุด คอื ผูป้ฏบิตังิานในโรงงาน ผูค้วบคุมเครื่องจกัร และผูป้ฏบิตังิานดา้นการ
ประกอบ เฉลีย่รอ้ยละ 70.42 ต่อปี จากขอ้มูลดงักล่าวท าใหก้ารปฏบิตังิานลดประสทิธภิาพใน
การท างานอยา่งชดัเจน ดงันัน้ สถานประกอบการจ าเป็นตอ้งมกีารจดัระบบการจดัการอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยัใหเ้ป็นมาตรฐานเพื่อใหเ้กดิการลดอุบตัเิหตุดงักล่าวเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท างาน 

 3. เพ่ือความเป็นรูปธรรมหรือส่ิงท่ีเห็นได้ชดัเจนของความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ยคุการแขง่ขนัทางดา้นธุรกจิ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีใ่นการจดัการ
ทางธุรกจิใหม้ชีื่อเสยีงและการผลติทีไ่ด้คุณภาพเป็นทีต่้องการของลูกคา้และสงัคม รวมทัง้การ
น าไปเป็นเครื่องมอืในการท าธุรกจิเพื่อเป็นทีย่อมรบัต่างประเทศ การมรีะบบการจดัการอาชวีอ
นามยัและความปลอดภยัทีไ่ดม้าตรฐานสากลย่อมน ามาซึง่การด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม
ที่ชัดเจนยังต้องเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของสังคมในความรับผิดชอบของสถาน
ประกอบการกจิการ 
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ความส าคญัของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 การด าเนินธุรกจิของภาคอุตสาหกรรมการผลติ บรกิาร เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
ต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายคือก าไรสูงสุด ย่อมต้องการที่จะลดความสูญเสียอันอาจเกิดจากการ
ปฏบิตังิานทัง้ทางตรงและทางออ้ม การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีด่จีะท าใหธุ้รกจิ
เกิดก าไร เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียท าให้สร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจและท าให้
ผูป้ฏบิตังิานเกดิขวญัก าลงัใจทีด่ใีนการปฏบิตังิาน จงึท าให้มคีวามส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 1. การตอบสนองความต้องการของลกูค้า เป็นผลจากการทีส่ถานประกอบการต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ท าให้ประเทศตะวันตกที่ประกอบธุรกิจที่มีการว่าจ้างโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นผูผ้ลติสนิคา้ใหน้ัน้ ต่างต้องการใหพ้ฒันาและรกัษาไวซ้ึ่งระบบ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั เพื่อจะไดเ้ป็นระบบมาตรฐานใหก้บัสนิคา้และไม่ถูก
โจมตีในการผลติสนิค้าที่มองว่าการผลติสนิค้าที่เอาเปรยีบแรงงานในด้านค่าแรง ด้านการใช้
แรงงานทีข่ดัต่อกฎหมาย อาจท าใหไ้มจ่า้งผลติสนิคา้หนัไปหาเจา้อื่นมาเป็นผูผ้ลติสนิคา้แทน ท า
ใหโ้รงงานในประเทศไทยต้องมกีารพฒันาระบบดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถเป็นทีย่อมรบัของนานา
ประเทศ (ซึง่อาจรวมถงึโรงงานทีร่บัผลติชิน้ส่วนหรอือะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่งใหก้บัโรงงาน
ผูผ้ลตินัน้ ๆ)  
 2. ประโยชน์ในการท าธรุกิจ  ในปัจจบุนัน้ีการแขง่ขนัในการเตบิโตทางธุรกจิท าใหต้้อง
มคีวามรบัผดิชอบในการผลติสนิคา้และบรกิารต่อสงัคมท าให้ต้องน าระบบการจดัการอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยัเพื่อเป็นการรบัรองกระบวนการในการผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ
ตัง้แต่การบรหิารจดัการดา้นพนกังานใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน 

 3. ความเป็นระบบในการท างาน เมื่อก่อนการท างานด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัแบบเก่า (Conventional Health and Safety Management) เป็นความรบัผดิชอบหลกั
ของฝ่ายความปลอดภยั คนของฝ่ายผลติหรอืฝ่ายอื่น ๆ จะไม่ถอืว่าต้องรบัผดิชอบ จงึท าใหก้าร
ท างานเมื่อก่อนเป็นการท างานแบบตัง้รบั ฝ่ายความปลอดภยัจะเป็นผู้ท างานอยู่ฝ่ายเดยีวซึ่ง
ขาดการมสี่วนร่วมทัง้จากฝ่ายบรหิารและฝ่ายลูกจา้ง ผลงานจงึออกมาค่อนขา้งล้มเหลว แต่ใน
ปัจจุบนันี้การท างานของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจะมขีอ้ก าหนดของ
การด าเนินงานทีท่ าใหฝ่้ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดม้หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนและมสี่วนร่วม
ในการด าเนินงาน ท าให้การท างานเป็นระบบ มกีลไกขบัเคลื่อนการท างานให้เป็นไปตามระบบ
และขัน้ตอนการด าเนินงาน (work procedure) ตามทีก่ าหนดไว ้

 4. คณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้ปฏิบติังานและลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากการท างาน 

เมือ่ใดทีพ่นกังานผูป้ฏบิตังิานประสบอนัตราย บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยในแต่ละครัง้ ย่อมท าใหเ้กดิ
ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสภาพรา่งกายและจติใจ สญูเสยีดา้นก าลงัแรงงานทีจ่ะใช้
ในการผลิตและเสียโอกาสในการท าธุรกิจ รวมทัง้ท าให้เกิดความเสียหายทางชื่อเสียงหรือ
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ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์าร เมือ่มกีารน าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเขา้มา
ด าเนินงานอย่างจรงิจงัและมกีารออกแบบระบบที่ด ีย่อมช่วยให้องค์การลดอุบตัเิหตุอนัตราย 
เจบ็ป่วยและความสญูเสยีต่าง ๆ จากการท างานได ้และท าใหอ้งคก์ารสามารถสรา้งก าไรไดจ้าก
เงนิทีล่งทุนไปเกีย่วกบัเรือ่งความปลอดภยัในการท างาน 

 5. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์การ หากโรงงานอุตสาหกรรมใดจดัท าระบบการ
จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัขึ้นในโรงงานย่อมท าให้สร้างคุณค่าต่อองค์การ และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์การต่าง ๆ รวมทัง้สร้างความภาคภูมใิจและนับว่าเป็น
ภาพลกัษณ์ที่ดขีององคก์าร ส่งผลที่ดต่ีอขวญัก าลงัใจของผู้ปฏบิตังิานและต่อการอยู่ร่วมกนักบั
ชุมชนใกลเ้คยีงไดอ้ยา่งสงบสุข 

 มาตรฐานต่าง ๆ ของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ในปัจจุบนัการให้ความส าคญัของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัท า
ใหห้น่วยงานหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครฐัและเอกชน ทีเ่ป็นบรษิทัที่ปรกึษา และสมาคม
วชิาชพี รวมทัง้องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศไดม้กีารพฒันาและก าหนดรปูแบบของระบบการ
จดัการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขึ้นมคีวามทนัสมยัและเป็นไปตามสภาพการณ์
ปัจจบุนัยิง่ขึน้ ดงัแสดงในตารางที ่11.1 

ตารางท่ี 11.1 มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

องคก์ร มาตรฐาน 

ประเภท ช่ือ  

องคก์รก าหนดมาตรฐานชาติ 1. ส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) 
2. สถาบนัมาตรฐานสหราชอาณาจกัร 
(British Standards Institute – BSI) 
3. Standards Australia (SA)  
4. Standards New Zealand(SN)  

มอก.18001 – 2554 

 

BS 8800 : 2004 

 

 

AS/NZS 4804 : 1997 

องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ILO –OSH 2001 

องคก์รบงัคบัใชก้ฎหมาย 1. US-Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA)  
 

 

2. UK-Health and Safety Executive 

(HSE)  
3. WorkSafe Western Australia 

1. Voluntary Protection Program 

(VPP) 

2. Process Safety Management 

(PSM) 

Successful Health & Safety 

Management  

WorkSafe Plan 

องคก์รวชิาชพี 1.US-National Safety 

Council(NSC) 

2.American Industrial Hygiene 

Association (AIHA)  

14 Elements of Successful Health 
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แนวคิดมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยของกระทรวง
แรงงานประกอบดว้ยเรือ่ง  

1. การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทย 

2. ระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ILO-OSHMS 2001 

3. แนวคิดของมาตรฐานระบบการจดัการด้านความปลอดภยัในการท างานของ
กระทรวงแรงงาน 

แนวคดิการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมาจากปัจจยั 3 ประการคอื 

1. ปัจจยัที่เป็นแรงผลกัดนัจากสงัคมที่ต้องการให้ผู้ปฏบิตังิานท างานอย่างปลอดภยั    
มสีถานทีท่ างานทีป่ลอดภยั 

 2. ปัจจยัทางด้านการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่มีความต้องการให้
ภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจต่อความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของผู้ปฏบิตังิานและผู้อยู่
อาศยัรอบๆ สถานประกอบกจิการ ท าใหม้กีารผลกัดันออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองผูป้ฏบิตังิาน 

รวมไปถงึลกูคา้ และการก าหนดเงือ่นไขทางการคา้ของประเทศคู่คา้  

 3. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิทีม่องว่า การจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใน
องคก์รเป็นอกีรปูแบบหน่ึงของการควบคุมความสญูเสยี 

ปัจจยัต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากแนวคดิการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั จงึเป็น
เป้าหมายหนึ่งที่องค์กรจะต้องด าเนินการให้ได้ด้วยจดัสรรงบประมาณ  และทรพัยากรให้
เหมาะสม ทัง้บุคลากร งบประมาณ เวลา หรอืองคค์วามรูต่้างๆ เพื่อน ามาสู่การก าหนดนโยบาย
ด้านการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของภาพ
การณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั  

จากแนวคิดของมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยจงึเป็น
เจตนารมณ์ด้วยความมุ่งมัน่ให้เกิดความปลอดภยั ความมสีุขภาพอนามยัที่ดี และยกระดบั
มาตรฐานคุณภาพชวีติของผู้ปฏบิตัิงานให้ดขีึ้น จงึได้มกีารพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ทัง้นี้เพื่อใหอ้งคก์ารสะทอ้นผลการด าเนินงาน ดงันี้ 

 (1) ลดความเสีย่งภยัอนัตรายและอุบตัเิหตุ บาดเจบ็ และเจบ็ป่วยเนื่องจากการ
ท างานของผูป้ฏบิตังิานและผูเ้กีย่วขอ้ง 

  (2) เพื่อใหเ้กดิการปรบัปรงุการด าเนินงานขององคก์ารใหเ้กดความปลอดภยัทัง้
ระบบ 

 (3) ช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ความรบัผดิชอบขององค์การต่อพนักงานในองค์การ 
ต่อองคก์าร ต่อผูถ้อืหุน้ ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ
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แนวคิดการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของกระทรวงแรงงาน ได้มกีาร
ก าหนดให้การด าเนินการตามขัน้ตอนให้สถานประกอบกิจการได้จดัท าเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่ก าหนดว่าด้วยเรื่องความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ดงันี้ 

1. การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในประเทศไทย 

 1.1 ในปี 2546 กระทรวงแรงงานได้ประกาศก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย 

(มรท.8001-2546) เรือ่งความรบัผดิชอบทางสงัคมของธุรกจิไทย (ขอ้ก าหนด) เพื่อคุม้ครองสทิธิ
แรงงาน เป็นมาตรฐานสมคัรแบบใจ 

 1.2 มาตรฐานการจดัการด้านความปลอดภยัที่ประกาศใช้ส าหรบัประเทศไทยแล้ว 

คอื มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มอก.18000 โดยส านักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ใช้เป็นแนวทาง และเป็นข้อก าหนดในการตรวจประเมนิ
องคก์รเพื่อการรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มาตรฐานโดยสมคัรใจ 

 1.3 ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มกีารผลกัดนัให้มกีารพจิารณาก าหนดนโยบาย
ระดับชาติและพัฒนาไปสู่การออกกฎหมายให้สถานประกอบการมีระบบการจดัการความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัขึน้ โดยอาศยัตน้แบบจากองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ILO-OSH 

2001 ซึ่งสามารถน าไปปรบัใช้ในการออกกฎกระทรวงโดยอาศยัอ านาจของ  พรบ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 

 2. ระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ILO-OSHMS 2001 

    เมื่อการพฒันาเทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้าทนัสมยัการผลิตต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้
เครื่องอุปกรณ์ สารเคมทีี่ท าให้เกิดประสทิธภิาพในการผลติที่มกีารแข่งขนักนัมากขึ้น ท าให้
ผูป้ฏบิตังิานได้รบัอนัตราย อุบตัเิหตุหรอืการเจบ็ป่วยอนัเนื่องจากการท างานมากขึน้ สาเหตุที่
เกดิขึน้จงึท าใหม้กีารจดัระบบการจดัการความปลอดภยัในระดบัสากลทีอ่งคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศได้ก าหนดแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั คอื 

ILO-OSHMS 2001 ประเทศไทยไดม้แีนวคดิทีจ่ะก าหนดมาตรฐานใหส้ถานประกอบกจิการน า
ระบบบริหารและการจัดการมาใช้ในการด าเนิ นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย           
และอาชวีอนามยัโดยน าแนวทางของ ILO-OSHMS 2001 มาเป็นตน้แบบ มวีตัถุประสงค ์ดงันี้   

2.1 เพื่อการคุ้มครองคนงานจากอนัตรายและขจดัการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย โรค 
อุบตักิารณ์ และการเสยีชวีติจากการท างาน 

     2.2 เพื่อใชใ้นการจดัท ากรอบงานระดบัชาตสิ าหรบัระบบการจดัการความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัซึง่มกัจะสนบัสนุนโดยกฎหมายของรฐั 

 2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรบัการจดัท ามาตรฐานโดยสมคัรใจ เพื่อให้เกดิการ
ปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานซึง่น าไปสู่การปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 
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     2.4 เพื่อการบรูณาการส่วนต่างๆของระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนา
มยัในองคก์รใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและการจดัการโดยรวม 

 2.5 เพื่อจงูใจสมาชกิทัง้หมดขององคก์ร ในการประยกุตห์ลกัการและวธิกีารจดัการ 

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีเ่หมาะสม ในการปรบัปรุงการด าเนินงานความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยัอยา่งต่อเนื่อง 

3. มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้น ามาตรฐาน  
BS 8800 (British Standard 8800) มาเป็นตน้แบบในการก าหนดมาตรฐานระบบการจดัการอา
ชวีอนามยัและความปลอดภยัและประกาศเป็นมาตรฐาน  มอก.18001: 2542 ใหส้ถานประกอบ
กิจการด าเนินการโดยสมคัรใจซึ่งสามารถน าระบบการจดัการไปใช้ในการลดความเสี่ยงต่อ
อนัตรายและอุบตัิเหตุต่างๆ ของผู้ปฏบิตัิงานและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนมกีารปรบัปรุงการ
ด าเนินงานของธุรกจิใหเ้กดิความปลอดภยั และช่วยสรา้งภาพพจน์ความรบัผดิชอบขององคก์ร
ต่อพนกังานภายในองคก์ร ต่อองคก์ารเองและต่อสงัคม 

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเริม่ขึน้ทีป่ระเทศองักฤษ (BS 8800) 

โดยสถาบนัมาตรฐานสหราชอาณาจกัร (British Standard Institute) จุดประสงคใ์หอ้งคก์ารใช้
เป็นแนวทางในการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัแบบบูรณาการใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
การจดัการในองค์การ และ มเีป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอนัตรายของพนักงาน  
และผู้ที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย         
และส่งเสรมิภาพ พจน์ด้านความรบัผดิชอบขององค์กรที่มต่ีอพนักงาน และสงัคม มาตรฐาน
ระบบการจดัการอาชวีอนามยั และความปลอดภยั ได้ก าหนดขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิระบบการตรวจประเมนิและการรบัรองความสอดคลอ้งของระบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
(Occupational health and safety management system standards) ตามอนุกรมมาตรฐาน 
มอก.18000 นี้ ก าหนดขึน้โดยใช ้BS 8800 : Guide to occupational health and safety 

(OH&S) management systems เป็นแนวทางและอาศยัหลกัการของระบบการจดัการตาม
อนุกรมมาตรฐาน มอก. 9000/ISO 9000 และ มอก.14000/ISO 14000 เพื่อใหร้ะบบการจดัการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัเขา้กนัไดก้บัระบบการจดัการอื่นๆ ขององคก์าร 

ความหมายของมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยั และ
ความปลอดภยั (Occupational health and safety management system standards : OHSAS 

18000) หมายถึง ระบบการจัดการอชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจัดท าโดยสถาบัน
มาตรฐานของอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการปัญหาความปลอดภัย       
และสุขภาพเกีย่วกบัอาชพี 
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อนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 แบ่งออกเป็น 4 เล่ม ดงัน้ี 

 1. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : 
ขอ้ก าหนดมาตรฐานเลขที ่มอก.18001-2542 (Occupational health and safety management 

system: specification)  
 2. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : 
ขอ้แนะน าทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการ ระบบและเทคนิคในทางปฏบิตัมิาตรฐานเลขที ่มอก. 18004 – 
2544 (Occupational health and safety management systems : general guidelines on 

principles, systems and supporting techniques)  

 3. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : 
แนวทางการก าหนดความสามารถของผู้ตรวจประเมนิระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั มาตรฐานเลขที่ มอก.18012 – 2548 (Occupational health and safety 

management systems: general guidelines on competence of occupational health and 

safety management system auditors)  
 4. มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : 
แนวทางการตรวจประเมนิระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 18011 (Occupational health and safety management systems: general guidelines 

on auditing in occupational health and safety management systems) (อยู่ระหว่างการ
จดัท า) 

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก.18001  
 เป้าหมายของมอก.18001  
 มอก. 18001 เป็นมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ทีมุ่่งเน้น
ใหโ้รงงานอุตสาหกรรมทีผ่ลติสนิคา้และบรกิารทุกขนาด ทุกประเภทกจิการสามารถน าไปใชใ้น
การรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้ความคุ้มครองกับชีวิตของผู้ปฏิบัติงานให้ปราศจาก
อุบตัเิหตุ การเจบ็ป่วย และเสยีชวีติอนัเนื่องจากการท างาน รกัษาคุณภาพของสิง่แวดล้อมใน
การท างาน (work environment) และเป็นเป้าหมายส าคญัที่เป็นรูปธรรมของการมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม (social responsibility) ดงันัน้เป้าหมายของ มอก.18001 ม ี3 ขอ้ ดงันี้ 
 1. ลดและควบคมุความเส่ียงอนัตรายของลูกจ้างและผูเ้ก่ียวข้อง การปฏบิตังิาน 

ของผูป้ฏบิตัใินโรงงานทีต่อ้งอาศยัการปฏบิตังิานดว้ยเครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์ทีเ่ป็นประจ า
ซ ้า จงึท าให้มโีอกาสที่เกดิอนัตรายและเป็นความเสี่ยงต่อผู้ปฏบิตัิงานเนื่องจากการสมัผสักบั
อุปกรณ์ เครื่องมอื แมก้ระทัง่สารเคมอีนัตรายที่ต้องใช้ในการผลติสนิค้า ซึ่งเป็นสิง่ที่เกดิขึ้น
โดยตรง หรอืผูร้บัเหมาช่วง และต่อผูเ้กีย่วขอ้งซึง่อาจเป็นผูป้ฏบิตังิานในแผนกอื่น ๆ ลูกคา้ กลุ่ม
ผูม้าศกึษาดูงาน นักศกึษาฝึกงาน และประชาชนในชุมชนที่อาศยัอยู่ในบรเิวณนัน้ ท าให้ได้ผล
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กระทบทีค่่อนขา้งเสยีหายหรอืไม่พอใจต่อภาพลกัษณ์ขององคก์าร เป้าหมายของ มอก. 18001 
จงึช่วยลดหรอืควบคุมความเสีย่งกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่ามารถยอมรบัได้ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์าร การน าระบบมอก.18001 เขา้มาใช้
ในการด าเนินงานเพื่อจดัการระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท าใหเ้กดิเป้าหมายทีจ่ะช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานดขีึน้ และกลมกลนืผสมผสานเขา้กบัระบบอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัเขา้กบังานอื่นได้ขององคก์าร ดงันัน้ การเพิม่ประสทิธภิาพไม่รวมถงึเฉพาะดา้น
สินค้าและบริการเท่านัน้แต่เป็นการมองถึงประสิทธิภาพของพนักงานในองค์การ ในการ
ปฏบิตังิานต่อความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการลดต้นทุนในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
สุขภาพทีด่ขีองพนกังาน ผูบ้รโิภค และสงัคมทีป่ลอดภยัดว้ย 

 3. แสดงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ารอย่างเป็นรปูธรรม หากองคก์าร
ได้น าจดัมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
อยา่งเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน ย่อมท าใหเ้กดิองคก์ารมคีวามรบัผดิชอบต่อพนักงานในองคก์ารและ
สงัคมส่วนรวมและต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  รวมทัง้เป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึว่า
องค์การมคีวามตระหนักถงึสิง่แวดลอ้มที่จะต้องอยู่ควบคู่กบัชวีติของมนุษยข์องโลกองค์การจะ
ห่วงใยถงึอนาคตของโลก ความรบัผดิชอบต่อสงัคมนี้จะท าใหลู้กค้าและบุคคลทัว่ไปยอมรบัใน
สนิคา้ขององคก์าร ท าใหอ้งคก์ารเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอสนิคา้และองคก์าร 

รปูแบบของ มอก. 18001  
มอก. 18001 – 2542 เป็นรูปแบบของการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่

ประกอบดว้ย 2 ส่วนส าคญั คอื  
 1. ส่วนทีเ่ป็นขอ้ก าหนด (requirements) ม ี6 ขอ้ก าหนดทีอ่งคก์รตอ้งท าขึน้  
 2. ส่วนที่เป็นการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถงึความแน่วแน่ขององค์การที่จะ
ท างานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใหม้กีารพฒันาใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง 

 รปูแบบของ มอก.18001 จะมคีวามคลา้ยคลงึกบัมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ISO 14001 ซึง่สามารถแสดงใหเ้หน็เป็นภาพไดด้งัภาพที ่11.1 
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ภาพที ่11.1 รปูแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม 18001 – 2542  
ทีม่า: http://cste.sut.ac.th/cste/web1., 2559. 
 

ขัน้ตอนการจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (มอก.18001)  
จากภาพทีแ่สดงขา้งตน้ โดยองคก์รทีต่้องการจดัท า OHSAS 18001 กส็ามารถปรบัปรุง

และเพิม่เตมิโครงสรา้งทีแ่ตกต่างไปจากระบบทีม่อียู่แลว้ เพยีงแต่ด าเนินการในขัน้ตอนการบ่งชี้
อนัตราย (Hazard identification) และ (Risk assessment) กส็ามารถปรบัเขา้สู่การจดัท าระบบ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 หรอื มอก. 18001 ได ้ซึง่ข ัน้ตอน
ในการจดัท าระบบก็จะคล้ายคลงึกบัขัน้ตอนในการจดัท าระบบการจดัการอื่น ๆ จะเห็นได้ว่า
ขอ้ก าหนดหลกัของ มอก.18001 – 2542 ซึง่ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงันี้  

ข้อก าหนดท่ี 1 การทบทวนสถานะเร่ิมต้น (Initial Status Review) 
เป็นจุดเริม่ต้นของการพฒันาระบบทีโ่รงงานต้องทบทวนองคก์ารว่าไดม้กีารด าเนินงาน

ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั องคก์ารจะต้องพจิารณาทบทวนระบบการจดัการอาชวีอ
นามยัและความปลอดภยัขององคก์ารทีม่อียู่ในปัจจุบนั เพื่อทราบสถานภาพ บรบิทขององคก์าร
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน และขอ้เทจ็ขององคก์ารทีเ่ป็นอยู่
ปัจจุบนั รวบรวมขอ้มูลที่ถูกต้องเป็นจรงิ โดยน าไปสู่การก าหนดขอบเขตของการน าเอาระบบ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไปใชแ้ละเพื่อเป็นแนวปฏบิตัหิรอืบรรทดัฐานในการ
ก าหนดนโยบายและกระบวนการจดัท าระบบจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ใหส้ามารถ
น าไปใชใ้นการวดัผลความกา้วหน้าต่อไป  
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 ข้อก าหนดท่ี 2 นโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 ผูบ้รหิารระดบัสูงสุดขององค์กรจะต้องก าหนดนโยบายและจดัท าเป็นเอกสาร พรอ้มทัง้
ลงนามก ากบั เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนด
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั จากนัน้จงึมอบหมายใหม้กีารด าเนินการ
ตามนโยบายและแผนงาน พรอ้มทัง้จดัสรรทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ ต้องประกาศให้
พนักงานทุกระดับเข้าใจ รับทราบนโยบายโดยต้องได้ร ับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและมี
ความสามารถที่จะปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบรวมทัง้ส่งเสรมิใหเ้ขา้มามสี่วนร่วม
ในระบบการจดัการ เพื่อใหก้ารน าลงไปปฏบิตัสิามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ 

 ข้อก าหนดท่ี 3 การวางแผน 

 เป็นบ่งชีอ้นัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดทุ้กเวลาอย่างไม่คาดการณ์ หรอืวางแผนไวล้่วงหน้า 
ดงันัน้ จงึควรมกีารประเมนิความเสี่ยง รวมทัง้สื่อสารให้เหน็หรอืชี้บ่งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้นี้เพื่อใชใ้นการจดัท าแผนงานควบคุมความเสีย่ง การปฏบิตังิานตามเกณฑ ์ เพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยัและขอ้บงัคบักฎหมายอย่างเคร่งครดั การวดัผลและการทบทวนระบบการจดัการอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัได้อย่างเหมาะสมพร้อมทัง้ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่
ชดัเจน เพื่อใหส้ามารถจดัสรรทรพัยากรไดถู้กต้องทัง้ดา้นงบประมาณและบุคลากร ในขัน้ตอน
การวางแผนจะเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญของการพัฒนาและด าเนินการระบบ ประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดยอ่ย ดงันี้ 
  1) การประเมนิความเสีย่ง 

  2) กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ  
  3) การเตรยีมการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 ข้อก าหนดท่ี 4 การน าไปใช้และการปฏิบติั 

          องค์กรต้องน าแผนงานที่ก าหนดไว้มาปฏบิตัิ โดยมผีู้บรหิารระดบัสูงเป็นผู้รบัผดิชอบ
โครงการทัง้หมด มกีารก าหนดโครงสรา้งองค์การ การกระจายอ านาจ หน้าที่ ความรบัผดิชอบ
ไปตามระดบัที่มคีวามรูค้วามสามารถที่เหมาะสม จดัให้มกีารฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มคีวามรู้
และความสามารถที่เหมาะสมและจ าเป็น จัดท า ควบคุมและปรับปรุงเอกสารให้มีความ
ทนัสมยั เพิม่ช่องทางการสื่อสาร และประชาสมัพนัธ์เพื่อกระตุ้น สร้างจติส านึกให้ทุกคนใน
องค์กรตระหนักถงึความรบัผดิชอบร่วมกนั ใหค้วามส าคญัและร่วมมอืกนัน าไปใช้ปฏบิตัพิรอ้ม
ทัง้ควบคุมการปฏบิตัใิหม้ ัน่ใจว่ากจิกรรมด าเนินไปดว้ยความปลอดภยัและสอดคลอ้งกบัแผนงาน
ทีว่างไว้รวมถงึมกีารเตรยีมความพรอ้มการวางแผนฉุกเฉินรองรบั ส าหรบักรณีที่เกดิภาวะที่มี
การเปลีย่นแปลงทีเ่รง่ด่วนหรอืภาวะฉุกเฉินขึน้ เป็นเรื่องการก าหนดโครงสรา้ง ความรบัผดิชอบ
ของบุคลากรในโรงงานรวมถึงสิ่งที่ควรด าเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน 
ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดยอ่ย ๆ ดงันี้ 
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  1) โครงสรา้งและความรบัผดิชอบ 

  2) การฝึกอบรม การสรา้งจติส านึก และความรูค้วามสามารถ 

  3) การสื่อสาร 

  4) เอกสารและการควบคุมเอกสาร 

  5) การจดัซือ้และการจดัจา้ง 

  6) การควบคุมการปฏบิตั ิ

  7) การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉิน 

  8) การเตอืนอนัตราย 

ข้อก าหนดท่ี 5 การตรวจสอบและแก้ไข 

ผูบ้รหิารขององคก์รตอ้งก าหนดใหม้กีารตรวจตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็น
ระยะ ๆ อยา่งต่อเนื่อง โดยการตรวจประเมนิ ทัง้นี้ เพื่อวดัผลการปฏบิตัแิละหาขอ้บกพร่องของ
ระบบ แลว้น าไปวเิคราะหห์าสาเหตุและท าการแก้ไข ป้องกนัมใิหเ้กดิขอ้ผดิพลาดซ ้าซอ้นขึน้อกี
ภายหลงั และตอ้งมกีารบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่เป็นขอ้ก าหนดทีส่รา้งความมัน่ใจว่าสิง่
ทีไ่ดก้ าหนดเป็นนโยบายการวางแผนและการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ประสบความส าเรจ็ หรอืไม ่
มปัีญหาอุปสรรคอะไรบา้ง สาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปัญหามอีะไร มขีอ้ก าหนดยอ่ย ดงันี้ 
  1) การตดิตามตรวจสอบและการวดัผลการปฏบิตั ิ

  2) การตรวจประเมนิ 

  3) การแกไ้ขและการป้องกนั 

  4) การจดัท าและเกบ็บนัทกึ 

ข้อก าหนดท่ี 6 การทบทวนการจดัการ 

เ ป็นข้อก าหนดส าคัญที่น าไปสู่หลักการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง ( continual 

Improvement) ผูบ้รหิารระดบัสูงขององคก์รจะต้องก าหนดใหม้กีารทบทวนระบบการจดัการอา -

ชวีอนามยัและความปลอดภยั ในข้อก าหนดนี้ผู้บรหิารจะต้องมกีารทบทวนท าความเข้าใจถึง
สภาพของการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้หมดที่
เกดิขึน้ทีเ่ป็นจรงิและไดม้กีารตรวจสอบ ประเมนิผลการด าเนินงานอย่างครบถ้วนแลว้ ซึง่จากผล
การด าเนินงาน ผลการตรวจประเมิน รวมทัง้ปัจจยัต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และน ามาท าการ
ปรบัปรุงด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่มผีลต่อความปลอดภยัอย่างต่อเนื่องรวมทัง้ก าหนด
แผนงานในเชงิป้องกนั และน าไปสู่การบรหิารเชงิรกุต่อไป  
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การจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก.
18001 ในองคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.2 ขัน้ตอนการพฒันาระบบ มอก.18001  
ทีม่า: http://cste.sut.ac.th/cste/web1., 2559. 

 

การน ามาตรฐานไปใช้ 

การน ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัไปใช ้จะช่วยเสรมิสรา้งความมัน่ใจในความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ช่วยองคก์ร
ลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลผู้ปฏิบตัิงานและประการส าคญัคือ ช่วยลดอัตราการเกิด
อุบตัเิหตุภายในองคก์ร ซึง่เป็นการแสดงออกถงึความห่วงใยขององคก์รทีม่ต่ีอพนักงาน น าไปสู่
ความมัน่ใจในการท างาน เสรมิสรา้งคุณภาพขององคก์ร อนัก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบต่อองคก์ร

องคก์ารตดัสนิใจจะพฒันา
ระบบ มอก.18001 

ตัง้ทมีพฒันาระบบ 

ฝึกอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  

จดัท าระบบเอกสาร 

ประกาศนโยบาย 

ด าเนินงาน 

การตรวจประเมนิภายใน 

การทบทวนการจดัการ 
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คู่แข่งในตลาดการค้าและเป็นผู้น าในวงการธุรกิจระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยันี้สามารถน ามาใช้ได้กบัการจดัการขององค์กรไม่ว่าประเภทหรอืขนาดใดๆ การน า
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไปใช้ใน
องคก์รใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ดงันัน้ ในตอนน าไปสู่การปฏบิตัจิงึตอ้งพจิารณา ดงัต่อไปนี้ 
 1) ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมัน่และตัง้ใจในการน าระบบไปใช้ และให้การ
สนบัสนุนอยา่งจรงิจงั และต่อเนื่อง ดว้ยการก าหนดนโยบายและแผนงานใหช้ดัเจน 

 2) พนกังานทุกคน ทุกระดบัในองคก์ารจะตอ้งมคีวามเขา้ใจ ใหค้วามส าคญัในการจดัท า
มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยการให้ความร่วมมอื ร่วมแรง
รว่มใจอยา่งจรงิจงัเพื่อใหเ้กดิความส าเรจ็ 

 3) ตอ้งมกีารจดัสรรงบประมาณ และทรพัยากรต่าง ๆ อย่างเพยีงพอ และมกีารควบคุม 
ก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบอยา่งเป็นระบบเพื่อความคุม้ค่าในการใชท้รพัยากรต่าง ๆ น ามาซึง่
ความคุม้ค่า 

 4) จดัระบบการตดิตามประเมนิผลทัง้ระบบ เพื่อใหท้ราบถงึจุดบกพร่องต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้
ระหว่างการด าเนินงาน และน ามาปรบัปรุงแก้ไขระบบการจดัการ อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัอยา่งต่อเนื่อง  

องคก์ารใดท่ีจะต้องจดัท ามาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ 

ความปลอดภยั 

สภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันด้านการผลิตสินค้า และบริการ ไม่ว่าเป็น
อุตสาหกรรมประเภทใดหรอืขนาดใดกต็ามย่อมต้องท าใหผ้ลติภณัฑ ์หรอืสนิคา้ และบรกิารของ
กิจการได้ร ับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ จึงจะท าให้องค์การสามารถด ารงอยู่ได้ ใน
ขณะเดียวกัน การจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         
(มอก.18001) องค์การสามารถน าระบบนี้ไปใชไ้ดทุ้กองค์การ ซึ่งการน าไปใช้นัน้แต่ละองคก์าร
จะต้องพจิารณาสภาพการณ์ขององค์การ หรอืมกีารวเิคราะห์สถานการณ์ขององค์การให้ทราบ
อย่างละเอียด และชดัเจนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบตัิอยู่ในปัจจุบนัมอีันตรายที่เกิดขึ้นในการ
ปฏบิตังิานอยา่งไรลกัษณะใด และอนัตรายนัน้มคีวามเสีย่งมากน้อยเพยีงใด แลว้น ามาจดัล าดบั
ตามระดบัความเสี่ยงจากน้อยไปหามากที่อาจจะเกิดขึ้นโดยประมาณค่าจากโอกาสที่จะเกิด
อนัตรายและความรุนแรงของความเสยีหาย แล้วจงึท าการวางแผนปฏบิตัิ การควบคุมความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยอาจเปรยีบเทยีบกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย รวมทัง้วธิปีฏบิตัทิีถู่กต้อง
ส าหรบักจิกรรมนัน้ ๆ แลว้ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการในเชงิปรมิาณเพื่อความสะดวกใน
การผลและประเมนิผลการด าเนินงาน  

หลกัการและวธิกีารในการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ
นัน้ ถ้าหากองค์การใดมกี าหนดนโยบายที่เหมาะสม มแีผนงานที่ชดัเจน จะท าให้ระบบการ
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ควบคุมความเสีย่งของอนัตรายไดผ้ล ซึง่ยอ่มส่งผลทีด่ต่ีอการปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความราบรื่น 
ผูป้ฏบิตังิานมสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง สมบูรณ์ ซึง่จะท าใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีไ่ดคุ้ณภาพ
และผลติผลทีด่ ีรวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานมสีุขภาพจติทีแ่ขง็แกรง่ สามารถด ารงชวีติในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสุข ซึ่งผลของผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดี ท าให้เกิดความเชื่อมัน่ในอาชีพ เกิดความ
เจรญิก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานส่งผลโดยรวมต่อความซื่อสตัย ์และจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร ท าให้
องค์การสามารถธ ารงรกัษาทรพัยากรมนุษย์ที่มคีุณภาพไว้กับองค์การได้ระยะยาว ลดการ
ลาออกของพนักงาน นอกจากนี้ยงัส่งผลในการดา้นค่าใชจ้่ายที่สูญเสยีไปกบัการรกัษาพยาบาล 
และประหยดัค่าใช้จ่ายในการด้านหยุดงานอันเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุ การจดัท า
มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยั และความปลอดภยั (มอก.18001) จงึเหมาะสมกบัทุก
องค์การทีต่้องการที่มคีวามต้องการให้ผู้ปฏบิตังิานในองค์การมสีุขภาพที่ด ีลดอุบตัเิหตุในการ
ปฏบิตังิาน หรอืไมเ่กดิอุบตัเิหตุในการปฏบิตั ิและใหส้ามารถแขง่ขนักบัองคก์ารระดบัโลกได้ 

 การเตรียมตัวเพ่ือขอรบัการรบัรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

ในการขอรบัการรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั องคก์รจะต้อง
จดัท าระบบตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน มอก.18001 ซึง่มขี ัน้ตอนหลกัดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษามาตรฐาน มอก.18001 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขัน้ตอนท่ี  2 ประชุมฝ่ายบรหิารเพื่อขอการสนับสนุนโครงการในการจดัท าระบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ขัน้ตอนท่ี 3 ตัง้คณะกรรมการชีน้ า เพื่อจดัท าระบบและควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามทีไ่ด้
ก าหนดไว ้

ขัน้ตอนท่ี 4 ก าหนดนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัวางแผนการจดัการระบบ 
จดัท าวธิกีารปฏบิตั ิและ ค าแนะน าทีจ่ าเป็น 

ขัน้ตอนท่ี 5 ลงมอืปฏบิตัิตามระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัที่ได้
ก าหนดขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 ตรวจติดตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย เพื่อ
ตรวจสอบว่าระบบเป็นไปตามแผนและขอ้ก าหนดของมาตรฐานและไดม้กีารน าไปใชป้ฏบิตัอิย่าง
ต่อเนื่อง 

ขัน้ตอนท่ี 7 แกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บจากการตรวจตดิตามภายในและปรบัปรุงระบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ขัน้ 

ขัน้ตอนท่ี 8 ผูบ้รหิารระดบัสงูทีร่บัผดิชอบโครงการด าเนินการทบทวนระบบการจดัการ
จากผลการด าเนินงานการตรวจตดิตามและการตรวจประเมนิระบบ รวมทัง้พจิารณาจากปัจจยั
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ต่างๆ แล้วน ามาปรบันโยบาย แผนงาน เป้าหมาย เพื่อประสทิธผิลของระบบการจดัการ และ
เพื่อประเมนิผล ระบบการจดัการทัง้ระบบเพื่อใหแ้น่ใจว่ามคีวามพร้อมส าหรบัการขอรบัรอง 

ขัน้ตอนท่ี 9 ตดิต่อหน่วยงานทีใ่หก้ารรบัรอง และยืน่ค าขอ 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการจดัท ามาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (มอก.18001) 

ในการจดัท ามาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั องคก์ารต่าง ๆ 
ทีม่หีน้าทีผ่ลติสนิค้าและบรกิาร และ/หรอือุตสาหกรรมการผลติต่าง ๆ เพื่อต้องการทีจ่ะพฒันา
องค์การเพื่อท าให้องค์การน าไปสู่ระบบการบริหารจดัการงานด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ให้สามารถน าไปสู่การพฒันาระบบผลติภณัฑ ์คน และองคก์าร
ไดน้ัน้ เมื่อองคก์ารไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของความปลอดภยั และสุขภาพทีด่ขีองพนักงานทีจ่ะ
สะท้อนให้เหน็ถงึประสทิธภิาพของการท างานขององคก์ารซึง่จะท าใหพ้นักงานปฏบิตังิานด้วย
ความปลอดภัยช่วยท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน และลดการเจ็บป่วยในการ
ปฏบิตัิงาน องค์การจงึได้ด าเนินการจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
(มอก.18001) อย่างไรกต็าม การน ามาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
สามารถสรปุประโยชน์ของการน าไปใชไ้ด ้ดงันี้  

1. พนักงานในองคก์ารเกดิความตระหนักถงึอนัตรายที่อาจะเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน 
และท าให้รู้ถึงวิธกีารปฏบิตัิงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภยั ช่วยป้องกนัอุบตัิเหตุ และการ
เจบ็ป่วยต่อชวีติและทรพัยส์นิ ซึง่ช่วยท าใหอ้งคก์ารลดค่าใชจ้า่ยได้ 

2. เป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัอุบตัเิหตุและภาวะฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่สามารถ
ช่วยลดการเกดิอุบตัเิหตุ เจบ็ป่วยทางร่างกาย จติใจ ความเสยีหาย และสูญเสยีทัง้ดา้นชวีติและ
ทรพัยส์นิดว้ย 

3. ลดรายจ่ายของนายจา้งในการลดค่าเบีย้ประกนัในการน าเงนิเขา้กองทุนเงนิทดแทน 

เนื่องจากอุบตัเิหตุ เจบ็ป่วยจากการท างานลดน้อยลง หรอืแทบไมม่เีลย 

4. ท าให้เกิดการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภยัซึ่งช่วยสร้างขวญั
ก าลงัใจแก่พนักงานใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัต่อชวีติการท างานในองคก์าร ซึง่มผีล
โดยตรงต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานหรอืเพิม่ศกัยภาพในการผลติใหก้บัองคก์าร 

5. การรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (มอก.18001)
ท าให้องค์การได้รบัรองคุณภาพสากลเกี่ยวกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยัท าให้เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพของการผลิตซึ่งน าไปสู่การสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององค์การให้ดยีิง่ขึน้และเป็นที่ยอมรบัในสงัคม และท าใหเ้กดิความยุตธิรรมเป็น
ธรรมต่อพนกังานซึง่ส่งผลทีด่ต่ีอจรรยาบรรณของผูป้ระกอบการ 
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6. ท าใหอ้งคก์ารสามารถเตรยีมความพรอ้มในการแข่งขนัทางดา้นการประกอบธุรกจิใน
ตลาดโลก ซึง่ท าใหอ้งคก์ารพฒันาเจรญิกา้วหน้าสู่สากลเป็นทีย่อมรบัของนานชาตไิด ้ 

ขอรบัการรบัรองการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 องคก์รทีไ่ดจ้ดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขอการรบัรองไดจ้าก
หน่วยรบัรองทีใ่หบ้รกิารการรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได้โดยยื่น
ค าขอรบัรองพรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้งตามทีห่น่วยรบัรองก าหนด 

ขัน้ตอนการรบัรองโดยทัว่ไป 

การขอรบัการรบัรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 1. ยื่นค ารบัการรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั พร้อมทัง้
เอกสาร ประกอบดว้ย 

 1.1 คู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเอกสาอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

  1.2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูย้ ืน่ค าขอ 

 2. หน่วยรบัรองจะประเมนิเอกสารแลว้จดัท ารายงานผลการประเมนิ แจง้ให้ผูย้ ื่นค าขอ
ทราบ พรอ้มรายชื่อเจา้หน้าทีผู่ป้ระเมนิและก าหนดการตรวจประเมนิเบือ้งตน้ 

 3. หน่วยรบัรองส่งเจา้หน้าทีผู่ป้ระเมนิทีผู่ป้ระเมนิไปตรวจประเมนิเบื้องต้นตามก าหนด 
เพื่อรวบรวมขอ้มลูความพรอ้มขององคก์รและรายละเอยีดอื่นๆ เพื่อก าหนดแผนกี่ตรวจประเมนิ 
พรอ้มทัง้จดัท ารายงานผลการตรวจประเมนิเบือ้งตน้ แจง้และก าหนดการตรวจประเมนิ 

 4. หน่วยรบัรองส่งเจา้หน้าที่ผูป้ระเมนิไปตรวจประเมนิ ณ สถานประกอบตามก าหนด
พรอ้มทัง้จดัท ารายงานผลการตรวจประเมนิแจง้ใหผู้ย้ ืน่ค าขอทราบ 

 5. หน่วยรบัรองสรปุรายงานผลการตรวจประเมนิ เสนอคณะกรรมการของหน่วยรับรอง
พจิารณาใหก้ารรบัรอง 

 6. หน่วยรบัรองจดัพมิพใ์บรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 7. หน่วยรบัรองตรวจประเมนิเพื่อการตดิตามผลอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 8. หน่วยรบัรองตรวจประเมนิใหม่ทัง้ระบบ  
    (เมือ่ครบก าหนด 3 ปี และขอรบัรองต่อเนื่อง) 
 จากความเขา้ใจเกีย่วกบัการตรวจสอบรบัรองขา้งตน้ องคก์รจะเหน็ว่าการตดัสนิใจเลอืก
หน่วยรบัรองเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญั ทัง้นี้เพื่อให้ผลองการรบัรองที่ได้รบัจากหน่วยงานรบัรอง
นัน้ๆ จะมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่อมรบัขององค์กร ซึ่งเป็นแนวทางควรน ามาพิจารณา
ประกอบการตดัสนิใจเลอืกหน่วยรบัรอง จะตอ้งด าเนินการทีป่ระกอบดว้ย คอื 
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1. ได้รบัการรบัรองระบบงาน NAC (NAC Accredited CB) 

 ความน่าเชื่อถือและการที่จะมัน่ใจในความสามารถของหน่วยรบัรองเป็นเรื่องส าคญั 
กล่าวคอื หน่วยรบัรองทีม่อียูใ่นประเทศจะมคีวามแตกต่าง ดงันัน้ องคก์รควรเลอืกหน่วยรบัรอง
ทีไ่ดร้บัรองระบบงานจากคณะกรรมการแห่งชาตวิ่าดว้ยการรบัระบบงาน (NAC) แลว้เท่านัน้ 

 2. ค่าใช้จ่ายในการขอรบัการรบัรอง  

 2.1 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ค าขอ  
 2.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมนิ 

 2.3 ค่าธรรมเนียมใบรบัรอง 

 ทัง้นี้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอรบัรองขึน้กบัหน่วยรบัรองนัน้ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขอยา่งไร 

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตาม ILO – OSH 2001 

 ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตาม ILO – OSH 2001 

 องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศเป็นองคก์ารดา้นแรงงานทีม่เีป้าหมายส าคญัเบือ้งต้นใน
การส่งเสรมิให้คนมโีอกาสท างานทีม่คีุณค่า ซึง่กห็มายถงึงานที่ปลอดภยั เพราะความปลอดภยั
เป็นสิง่ที่ส าคญัในการสรา้งผลผลติเพื่อพฒันาผลติภณัฑ ์และก่อใหเ้กดิความเจรญิก้าวหน้าทาง
เศรษฐกจิ ไดม้กีารจดัท าแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
(Guide – lines on Occupational Safety and Health Management Systems, ILO – OSH 

2001) ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2544  
 วตัถปุระสงคข์อง ILO – OSH 2001  

องค์การย่อมต้องการให้การด าเนินกจิการก้าวหน้าเป็นที่ยอมรบัของลูกค้า และสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้กบัองค์การการน าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย ซึ่งมหีลาย
ประเภทเขา้มาด าเนินกจิการ ซึง่มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
 1. เพื่อเป็นแนวทางในการคุ้มครองดูแลคนงานใหป้ลอดจากอนัตรายการบาดเจบ็ การ
เจบ็ป่วยโรคการเสยีชวีติและปลอด จากอุบตักิารณ์ใดๆ ทีเ่กดิจากการท างาน  

2. เพื่อเป็นกรอบงานระดบัชาต ิ(National Framework) ในการจดัท าระบบการจดัการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ภายใตก้ารสนบัสนุนโดยกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัของรฐั  

3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้แนะน าในระดบัองคก์ารเกี่ยวกบัการบูรณาการส่วนต่างๆ เพื่อกระตุ้น
ใหม้สี่วนรว่มของทุกคนในองคก์าร และปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 

 รปูแบบของ ILO- OSH 2001  

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศไดจ้ดัท าแนวปฏบิตัริะบบการจดัการอาชวีอนามยัและ
ความ ปลอดภยัเป็นแบบสมคัรใจ ไม่มภีาระผูกพนัทางกฎหมาย มาตรฐานหรอืขอ้บงัคบัใดๆ
ของรฐัรวมทัง้ไม่ได้ก าหนดให้ต้องมกีารขอใบรบัรองระบบดงักล่าว (Certification) ควรมี
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องคป์ระกอบหลกั 5 องคป์ระกอบในเรื่อง นโยบายการจดัการการ วางแผนและการน าไปใชใ้น
การประเมนิผล และการด าเนินการปรบัปรุง 

ข้อก าหนดเร่ืองนโยบายและความหมาย  
ILO – OSH 2001 แยกเป็น 2 ประเดน็คอื  

ประเดน็ที ่1 ลกัษณะของหลกัการทีค่วรน ามาปฏบิตัใินการจดัท านโยบายอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัขององคก์าร 

ประเดน็ที่ 2 การมสี่วนร่วมของคนงาน มุ่งเน้นให้นายจ้างแสดงภาวะผู้น าด้วยการ
ประกาศนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภัยขององค์การ เพื่อแสดงถึง วิสัยทัศน์ 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการด าเนินงาน มุง่เน้นการมสี่วนร่วมของคนในองคก์ารเป็นส าคญั 
และต้องมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัการจดัการด้านอื่นๆ ขององค์การ และถอืว่าการมสี่วน
รว่มของคนงานเป็นสิง่ส าคญัยิง่ต่อการด าเนินการตอ้งรว่มมอืกนัทัง้สองฝ่ายแบบทวภิาค 

 ข้อก าหนดเร่ืองการจดัการและความหมาย 3 ประเดน็หลกัๆ คือ  

ประเดน็ที ่1 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารจดัการดา้นอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัขององค์การมแีละประสทิธภิาพสูงสุดต้องมคีวามชดัเจนในการก าหนดอ านาจ
หน้าที่และความรบัผิดชอบให้แก่สมาชิกทุกระดับขององค์การ จดักระบวนงานให้เกิดการ
กระจายอ านาจ  

ประเดน็ที ่2 ความสามารถเฉพาะและการฝึกอบรม ความสามารถเฉพาะ หมายรวมถงึ
ความรูป้ระสบการณ์หรอืการฝึกอบรม หรอืทัง้ 3 ประการรวมกนั ซึง่นายจา้งสามารถสรา้งรกัษา
ไวซ้ึง่ความสามารถเฉพาะดงักล่าวดว้ยการจดัโครงการฝึกอบรมทีเ่หมาะสม  

ประเดน็ที ่3 การจดัเอกสารระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั จะเป็น
เหมอืนคลงัความรู้และศูนย์รวม ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องที่จะน ามาใช้ในประกอบการ
ด าเนินงาน และเกดิการพฒันาไปในทศิทางทีเ่หมาะสม 

ข้อก าหนดเบื้องต้นการวางแผนและการน าไปปฏิบติัและความหมาย 4 ประเดน็
คือ  

ประเดน็ที ่1 การทบทวนเบือ้งต้น จะเป็นช่วงทีบ่่งบอกถงึสถานะดา้นอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัขององคก์ารนัน้ จดุเริม่ตน้ของการเตรยีมจดัท า ปรบัปรงุแกไ้ข  

ประเดน็ที ่2 การวางแผน การพฒันา และน าระบบไปปฏบิตั ิแผนงานจะเป็นตวัก าหนด
ถงึสิง่ที่ต้องด าเนินการในทุกองค์ประกอบของระบบ แผนงานจงึควรมกีารอธบิายวตัถุประสงค์
ก าหนดผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ โดยจดัเรยีงล าดบัความส าเรจ็ทีเ่หมาะสม รวมถงึเรื่อง
จดัหาทรพัยากรเพยีงพอและเหมาะสม  

ประเดน็ที่ 3 วตัถุประสงค์ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัต้องให้สอดคล้องกบั
นโยบาย มคีวามจ าเพาะเจาะจงกบัขนาด และลกัษณะกจิกรรมขององคก์าร 
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 ประเดน็ที ่4 การป้องกนัอนัตราย ILO – OSH 2001 5 ประการคอื 

1) มาตรการในการป้องกนัและควบคุมอนัตราย โดยยดึหลกัการพืน้ฐานในการป้องกนั 
ควบคุมทีแ่หล่งก าเนิด ทางผ่านและตวัคนเป็นล าดบั  

2) การจดัการเปลีย่นแปลงเน้นใหม้กีารชีบ้่งและประเมนิอนัตราย หรอืความเสี่ยงก่อน
ท าการเปลี่ยนแปลง สมาชกิทุกคน ในองค์การต้องได้รบัทราบถึงการจดัการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวก่อนท าการเปลีย่นแปลง  

3) การป้องกนัการเตรยีมพรอ้ม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เน้นเรื่องการจดัหาขอ้มลู
การสื่อสารและการประสานงาน ทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 

4) การจดัซื้อจดัหาควรพจิารณาก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะในการจดัซื้อจดัหาสนิคา้ซึ่ง
อย่างน้อยต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนด ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของกฎหมายหรอื
มาตรฐานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง และต้องศกึษาขอ้ก าหนดหรอืวธิกีารใชง้าน ตามมาตรฐานของสนิคา้
ก่อนการใชง้านอยา่งเครง่ครดั  

5) การจา้งเหมาต้องพจิารณาคดัเลอืกผู้รบัเหมาทีม่แีผนการจดัการด้านอาชวีอนามยั
และความปลอดภยัที่ควบคุมทุกพื้นที่ ปฏบิตัิการและ มมีาตรฐานที่ควบคุมผู้รบัเหมาอย่าง
เครง่ครดั 

 ข้อก าหนดเร่ืองการประเมินผลและความหมาย 4 ประเดน็หลกัๆ คือ  

ประเดน็ที ่1 การตรวจตดิตามและการวดัผลการปฏบิตั ิ 

ประเดน็ที ่2 การสอบสวนการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วยโรคและอุบตักิารณ์จากการท างาน 
ผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน  

ประเดน็ที ่3 การตรวจสอบ  

ประเดน็ที ่4 การทบทวนจดัการ 

 ข้อก าหนดเร่ืองการด าเนินการปรบัปรงุและความหมาย 2 ประเดน็หลกั คือ  

ประเดน็ที ่1 การป้องกนัและแกไ้ข  

ประเดน็ที ่2 การปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่องรวมถงึการพฒันาใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ 

 การจดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน ILO – 
OSH 2001 ในองคก์าร มีแนวทางการจดัท า ดงันี้  

ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตาม
มาตรฐาน  ILO – OSH 2001 รวมทัง้กฎหมายและ ขอ้บงัคบัของรฐัหรอืขอ้ก าหนดและขอ้ตกลง
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่องคก์ารมารบัปฏบิตั ิ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ประชุมหารือฝ่ายบริหารขององคก์าร เพื่อใหเ้หน็พอ้งต้องกนัทีจ่ะจดัท า
ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ ปลอดภยัในการท างาน  
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ขัน้ตอนท่ี 3 ก าหนดคณะบุคคล ซึง่ควรมผีูบ้รหิารระดบัสูงและและผู้แทนคนงานร่วม
อยูด่ว้ยเพื่อใหท้ าการวางแผนในการ จดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและ
ควบคุมดแูลใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้

 ขัน้ตอนท่ี 4 เร่ิมด าเนินการในทุกองคป์ระกอบของระบบ ดงันี้ 
 ในการจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน ILO – 
OSH 2001 ในองคก์าร ในขัน้ตอนนี้เป็นการเริม่ด าเนินการในทุกองคป์ระกอบของระบบเพื่อให้
การจดัท าระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั ใหเ้ป็นไปตามาตรฐานสากลทีก่ าหนด
ไว ้ซึง่เริม่ตัง้แต่ ก าหนดนโยบาย การจดัการ การวางแผนและการน าไปปฏบิตั ิการประเมนิ และ
การด าเนินการปรบัปรงุ ซึง่จะอธบิายต่อไปดงันี้ 

 องคป์ระกอบท่ี 1 นโยบาย 

1. ประกาศนโยบายด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึ่งลงนามเป็นลายลกัษณ์
อกัษรโดยนายจา้งหรอืผูบ้รหิาร ระดบัสูงสุดขององคก์าร นโยบายไดม้าดว้ยการมสี่วนร่วมของ
ผูแ้ทนคนงาน และนายจา้งแสดงความจรงิใจสนบัสนุนโดยจดัสรรเวลาและ ทรพัยากร  

 องคป์ระกอบท่ี 2 การจดัการ 
 1. ก าหนดให้มผีูร้บัผดิชอบในการด าเนินกจิกรรมภายใต้ องคป์ระกอบของระบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความ ปลอดภยั  

  2. ใหม้กีารจดัการเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้และความสามารถเฉพาะดา้น 
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัใน การท างาน 

 3. ด าเนินการจดัท าเอกสารคู่มอื หรอืสื่ออเิลคทรอนิคสใ์นระบบอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั  

 องคป์ระกอบท่ี 3 การวางแผนและการน าไปปฏบิตั ิ 

 1. ด าเนินการชีบ้่งและประเมนิอนัตรายหรอืความเสีย่ง   

 2. จดัท าแผนป้องกนั เตรยีมความพรอ้มส าหรบัตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และต้องจดัใหม้กีาร
ฝึกซอ้มแผนดงักล่าวอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

 3. จดัใหม้รีะบบการสอบสวนสาเหตุของการบาดเจบ็ การเจบ็ป่วยโรค และอุบตักิารณ์
จากการท างาน และตอ้ง ก าหนดมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหเ้กดิเหตุซ ้าอกี 

 4. จดัท าขัน้ตอนการเฝ้าระวงัสภาพแวดล้อมในการท างานและสุขภาพอนามยัของ
คนงาน  

 องคป์ระกอบท่ี 4 การประเมนิ  

 1. ท าการวดัผลการปฏิบตัิงานทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
แผนงาน เป้าหมายและวตัถุประสงคด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีต่ ัง้ไว ้ 
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  2. ท าการประเมนิระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยคณะบุคลที่
มคีวามสามารถจากภายใน หรอืภายนอกองคก์าร ซึง่เป็นอสิระจากกจิกรรมที่ตรวจสอบ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

 3. บนัทกึและรวบรวมผลการตรวจประเมนิระบบและการทบทวนการจดัการไวเ้พื่อเป็น
ขอ้มลูในการแกไ้ขปรบัปรงุ  

 องคป์ระกอบท่ี 5 การด าเนินการปรบัปรุง  

 1. จดัให้มแีผนงานและการด าเนินการส าหรบัการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องของทุก
องคป์ระกอบในระบบ  

ขัน้ตอนท่ี 5 ประชุมหารือฝ่ายบริหารขององค์การ เพื่อน าผลที่ได้จากการ
ประเมนิผล มาพจิารณารว่มกบัปัจจยัต่าง ๆ ของ ระบบการจดัการในภาพรวมขององคก์าร แลว้
น ามาประกอบการพจิารณาปรบันโยบายแผนงานและเป้าหมายเพื่อประสทิธผิล ของระบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีจ่ะด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

สรปุ  
จดัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมวีตัถุประสงค์ เพื่อควบคุมความ

เสีย่งต่อผูป้ฏบิตังิานและสงัคม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน และเพื่อความเป็นรปูธรรมหรอื
สิง่ที่เห็นได้ชดัเจนของความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยความส าคญัของระบบการจดัระบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มคีวามส าคญัต่อการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ 
ต่อประโยชน์ในการท าธุรกจิ ต่อความเป็นระบบการท างาน ต่อคุณภาพชวีิตทีด่ขีองผูป้ฏบิตังิาน
และลดความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากการท างาน และต่อภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์าร ดว้ยความส าคญั
ของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มหีลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ได้แก่ องค์กรก าหนดมาตรฐานชาต ิองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ องค์กรบงัคบัใช้กฎหมาย 
และองค์กรวิชาชีพ แนวคิดมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ
กระทรวงแรงงานประกอบด้วยเรื่อง (1) การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในประเทศ
ไทย (2) ระบบการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ILO-OSHMS 2001 และ (3) แนวคดิ
ของมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างานของกระทรวงแรงงาน  

เป้าหมายของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก.
18001 (มอก.18001) ได้แก่ ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง    
เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานขององค์การ และแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์การ
อยา่งเป็นรปูธรรม และรปูแบบของ มอก. 18001 มขีอ้ก าหนดหลกั ดงันี้ (1) การทบทวนสถานะ
เริม่ต้น (2) นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (3) การวางแผน (4) การน าไปใชแ้ละการ
ปฏิบตัิ (5) การตรวจสอบและแก้ไข (6) การทบทวนการจดัการ  องค์การแรงงานระหว่าง
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ประเทศเป็นองค์การด้านแรงงานที่มเีป้าหมายส าคญัเบื้องต้นในการส่งเสรมิให้พนักงานใน
องค์การมโีอกาสท างานที่มคีุณค่า คอืท าให้เกิดความปลอดภยัและมสีุขภาพอนามยัที่ด ีซึ่งมี
วตัถุประสงค ์ดงันี้ เพื่อเป็นแนวทางในการคุ้มครองดูแลคนงานใหป้ลอดภยั ปราศจากอนัตราย 
เจบ็ป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน เพื่อใชเ้ป็นกรอบงานระดบัชาตใินการจดัท าระบบการจดัการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัภายใต้การสนับสนุนโดยกฎหมายขอ้บงัคบัของรฐั และเพื่อใช้
เป็นข้อแนะน าในระดับองค์การเกี่ยวกับการบูรณาการส่วนต่าง ๆ ของระบบการจัดการ -        
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั การจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
ตามมาตรฐาน ILO – OSH 2001 ในองคก์าร มแีนวทางการจดัท าตามขอ้ก าหนดม ี5 ขัน้ตอน 

ไดแ้ก่ 1) ศกึษาระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน  ILO – OSH 

2001 2) ประชุมหารอืฝ่ายบรหิารขององคก์าร 3) ก าหนดคณะบุคคล  4) เริม่ด าเนินการในทุก
องคป์ระกอบของระบบ 5) ประชุมหารอืฝ่ายบรหิารขององคก์าร 
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. แนวคดิการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัมปัีจจยัเหตุผลใดบา้ง 

2. ใหบ้อกถงึวตัถุประสงคข์องระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

3. ใหบ้อกถงึความส าคญัของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

4. ในการจดัท าระบบตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน มอก.18001 มขีัน้ตอนหลกั  

5. อนุกรมมาตรฐาน มอก.18000 แบ่งออกเป็นกีเ่ล่ม 

6. ใหบ้อกถงึขัน้ตอนหลกัในการจดัท าระบบการจดัการอาชอีนามยัและความปลอดภยั 

7. ใหบ้อกถงึเป้าหมายและรปูแบบของ มอก.18001  
8. ขัน้ตอนหลกัในการจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (มอก. 18001)  
9. ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน มอก.18001 ในองคก์าร 

10. ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตาม ILO – OSH 2001 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 12 

ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 

หวัข้อเน้ือหา 

 1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 2. ความหมาย และความส าคญัของการจดัการเชงิระบบ 

3. ระบบ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

4. อนุกรมมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14000 

5. ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001 

6. ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001: 2015 

 7. กฎหมายเกีย่วกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 8. สรปุ 

 9. แบบฝึกหดั 

 10. เอกสารอา้งองิ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมือ่นกัศกึษาเรยีนบทเรยีนนี้แลว้สามารถ 

 1. อธบิายความหมาย ความส าคญั วตัถุประสงค ์และ ประโยชน์ของระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้มได ้

 2. บอกถงึขัน้ตอนหลกัในการท า EMAS ได ้และการจดัท าอนุกรมมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ISO 14000 ได ้

3. อธบิายถงึการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 

และกฎหมายเกีย่วกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มได ้

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน (แบบทดสอบก่อนเรยีน) 
 2. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย/น าเสนอกจิกรรมกลุ่มหน้าชัน้ 

 3. บรรยายประกอบการเรยีนการสอนดว้ยโปรแกรม Power-Point  

 4. ท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 5. ฝึกท าแบบฝึกปฏบิตั ิ
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวชิาการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  
 2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 4. สื่อภาพประกอบและโปรแกรม Power-Point  

 5. วดีทีศัน์ 

การวดัผลและประเมินผล 

 1. ประเมนิผลการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 

 2. ประเมนิผลจากกจิกรรมมอบหมาย 

 3. ประเมนิผลแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

 4. ประเมนิผลแบบทดสอบประจ าภาคการศกึษา 
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บทท่ี 12 

ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม หรอื ISO 14000 เป็นมาตรฐานสากลส าหรบั 
การจดัการสิง่แวดล้อมขององค์กร ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยองค์กร
สามารถจดัท าระบบ และขอการรบัรองไดโ้ดยความสมคัรใจแต่ต้องมกีารประกาศเป็นนโยบาย 

อย่างชดัเจน และเปิดเผยต่อสาธารณชน ISO 14000 ประกอบดว้ยมาตรฐานหลายฉบบั ฉบบัที่
มคีวามส าคญัมากทีสุ่ดคอื ISO14001 (Environmental Management System) หรอื มาตรฐาน
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นมาตรฐานเพยีงฉบบัเดยีวใน อนุกรม ISO14000 ทีส่ามารถ 
สรา้งความเชื่อมัน่กบัผูเ้กี่ยวขอ้ง ได้โดยการออกใบรบัรอง (Certificate) เพื่อเป็นการแสดงว่า 
องค์กรไดม้กีารด าเนินธุรกจิที่จะไม่ท าให้มกีารท าลายสิง่แวดลอ้มหรอืท าใหส้ิง่แวดลอ้มมคีวาม
เสยีหาย ซึ่งในปัจจุบนันี้ปัญหาที่ส าคญัของโลกคอืปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ได้ปรบัเปลี่ยนการ
แก้ปัญหาจากปลายเหตุ มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ท าลายสิง่แวดล้อมโดยมนุษย ์ที่มกีารพัฒนาทางด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและเศรษฐกิจ  
ก้าวหน้าที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมทัง้สารเคมี สารพิษต่าง ๆ ท าให้ท าลาย
สิง่แวดล้อม เพื่อสรา้งความตระหนักให้กบัผู้ประกอบการหรอืผู้บรหิารองค์การช่วยกนัดูรกัษา
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยอาศัยความร่วมมอืทุกภาคส่วนได้แก่ ภาครฐัที่เป็นผู้ออกกฎหมาย          
ต่าง ๆ เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม การให้ความร่วมมอืหรอืเป็นสมาชกิกบัหน่วยงานระหว่างประเทศ
เกี่ยวกบัมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบและมาตรฐานสากลให้เป็นการ
ก าหนดแนวทางที่ส าคญัในการน ามาพฒันาระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเพื่อ
ส่งผลต่อสิง่แวดลอ้ม ประชาชน และประเทศชาตต่ิอไป  

มนีกัวชิาการต่าง ๆ ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าสิง่แวดลอ้ม ไวต่้าง ๆ ดงันี้ 
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 และ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษา

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า สิง่แวดลอ้ม (Environment) ไวว้่า 
สิง่ต่าง ๆ ที่มลีกัษณะทางกายภาพและชวีภาพทีอ่ยู่รอบตวัมนุษย ์ซึง่เกดิขึน้โดยธรรมชาตแิละ
สิง่ทีม่นุษยไ์ดก้ระท าขึน้ 

ศดนิา  ภารา  (2552, หน้า 18) ไดใ้หค้วามหมายของ สิง่แวดลอ้ม (Environment) ไวว้่า 
ทุกสิง่ทุกอยา่งทีร่อบคอบตวัมนุษยท์ัง้ในระยะใกล ้และไกลอาจเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ
หรอืที่มนุษยส์รา้งขึน้ทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นสิง่ที่มชีวีติและไม่มชีวีติก็ได้ทุกอย่าง
เกีย่วขอ้งเป็นระบบ และมอีทิธพิลต่อการด ารงชวีติของมนุษยห์รอืสิง่มชีวีติ 

อาดิษ   เย็นประสิทธิ (์2553,  หน้า 15-5)  ได้ ให้ความหมายของ สิ่งแวดล้อ ม 
(Environment) ไว้ว่า ทุกสิง่ที่อยู่รอบ ๆ ตวัเรา มนุษยก์็เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่อยู่ร่วมกัน
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กบัสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ เช่น อากาศ น ้า ดนิ พชื สตัว ์ทรพัยากรธรรมชาต ิหรอือื่น ๆ อย่างพึง่พงิ
และสมัพนัธก์นั ความเปลีย่นแปลงใด ๆ ต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มอย่างหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของสิง่แวดลอ้มอกียา่งหนึ่งไปดว้ย  

เปลื้อง  ณ นคร (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของ สิง่แวดล้อม (Environment) ไว้ว่า สิง่
ต่าง ๆ ทีอ่ยูโ่ดยรอบตวัมนุษย ์ทัง้ทีม่นุษยป์ระดษิฐข์ึน้และทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ 
 กมลทิพย์  วงศ์ลีธนาภรณ์ (2556, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของ สิ่งแวดล้อม 
(Environment) ไวว้่า สิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยูร่อบตวัมนุษย ์ซึง่มทีัง้มชีวีติและไม่มชีวีติ ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม 
(จบัต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (จบัต้องไม่ได้และมองไม่เห็น)  ทัง้ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาตแิละทีม่นุษยไ์ดส้รา้งขึน้มา 

จากความหมายขา้งต้น สรุปว่า ส่ิงแวดล้อม หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตแิละที่
มนุษยส์รา้งขึน้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมสิง่ทเีหน็ไดด้ว้ยตาและไม่สามารถเหน็ไดด้ว้ยตาสิง่ที่
มชีวีติและไมม่ชีวีติตลอดจนสิง่ทีเ่ป็นทัง้คุณและใหโ้ทษ หรอือกีนัยหนึ่ง หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอย่าง
ที่อยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ มีทัง้สิ่งที่มชีีวิตและสิ่งที่ไม่มชีีวิต ทัง้สิ่งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่เป็น
นามธรรมมทีัง้สิง่ที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้  มอีทิธพิลเกี่ยวโยงถงึกนั 
เป็นปัจจยัในการเกื้อกูลซึ่งกันและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหนึ่งมสี่วนเสรมิสร้างหรอืท าลาย
ปัจจยัอื่นอยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้เป็นวงจรหรอืวฏัจกัรทีเ่กีย่วเนื่องกนัทัง้ระบบ 

 สิง่แวดลอ้มสามารถแยกประเภทได ้2 ประเภท ไดด้งันี้ 
 1. ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) เป็นลกัษณะทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิเช่น ป่าไม ้สตัว ์อากาศ ดนิ น ้า มนุษย ์สิง่เหล่านี้ต้องอาศยัสิ่งแวดล้อมอื่นประกอบ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย ไดแ้ก่  
 1.1 สิ่งที่มีชีวิต (Biotic Environment) หรือเรียกว่า สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
(Biological Environment) เกดิขึน้เองตามธรรมชาตมิคีุณสมบตัเิฉพาะตวัของสิง่ที่มชีวีติ เช่น 
พชื สตัว ์มนุษย ์เป็นตน้ 

 1.2 สิง่ที่ไม่มชีวีติ (Abiotic Environment) หรอื สิง่แวดล้อมทางกายภาพ อาจจะ
มองเหน็หรอืมองไมเ่หน็ เช่น แรธ่าตุ อากาศ เสยีง เป็นตน้  
 2. ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น (Human made Environment) สภาพดัง้เดมิเป็นสิง่
ทีม่อียู่ในธรรมชาต ิแลว้มนุษยเ์ป็นผู้มาดดัแปลง เช่น ถนน บา้นเมอืง ตกึ เขื่อนกกัน ้า เป็นต้น 
ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม เช่น วฒันธรรม ประเพณ ีการเมอืง ศาสนา เป็นตน้ 
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ความหมายของการจดัการเชิงระบบ  
 ปัจจุบนัโลกหนัมาให้ความส าคญักับสิ่งแวดล้อม โดยมกีารด าเนินการจดัการในเชิง
ระบบมากขึน้ เพื่อเป็นการรกัษาความสมดุลของธรรมชาตใิห้สิง่มชีวีติสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื เกดิความปลอดภยั 

 อาดษิ  เยน็ประสทิธิ,์ (2553,หน้า 15-5) ไดใ้หค้วามหมายของ การจดัการ ไวว้่า ภารกจิ
ของบุคคลหรอืที่เรยีกว่าผูบ้รหิาร ที่ต้องเขา้มาท าหน้าที่ประสานการท างานของบุคคล ซึ่งหาก
แยกกนัท าแลว้งานนัน้อาจจะไมป่ระสบความส าเรจ็ 

 รอ็บบนิส ์และ คอ็ตเลอร ์Robbins. S.P, & Coulter.M. (2009, p.22) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ การจดัการ ไวว้่า กระบวนการทีท่ าใหง้านกจิกรรมต่าง ๆ ส าเรจ็ลงไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
และมปีระสทิธผิลดว้ยคน และทรพัยากรขององคก์าร 

 การจดัการ หมายถงึ กระบวนการท างานหรอืกจิกรรมของบุคคลในองค์การ ซึ่งต้อง
อาศยัผู้บรหิารทีต่้องท าหน้าที่ในการสัง่การ ประสานงานใหบุ้คคลในองค์การ ร่วมแรงร่วมใจใน
การท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งระดมทรัพยากรทางการบริหารมา
ด าเนินการโดยอาศยักระบวนการทางการจดัการ เริม่ตัง้แต่การวางแผน การจดัองค์การ การ
อ านวยการ การจดับุคคลเขา้ท างาน และการควบคุม เป็นตน้  
 กมลทิพย์  วงศ์ลีธนาภรณ์ (2556, หน้า 259) ได้ให้ความหมายของ ระบบนิเวศ
(Ecosystem) ไวว้่าระบบความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยู่ร่วมกนัในบรเิวณนัน้ และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มสิง่มชีวีติกับสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่ ได้แก่ ดิน น ้า แสง ใน
ระบบนิเวศจะมกีารถ่ายทอดพลงังานระหว่างกลุ่มสิง่มชีวีติกลุ่มต่างๆ และมกีารหมุนเวยีนสาร
ต่างๆจากสิง่แวดลอ้มสู่สิง่มชีวีติและจากสิง่มชีวีติสู่สิง่แวดลอ้ม  
 กรม ส่ ง เ ส ริมสิ่ ง แว ดล้อ ม  ( ม .ป .ป . ,จา ก  https://web.ku.ac.th/schoolnet)  ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของ ระบบนิเวศ (ecosystem) ไว้ว่า ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและ
สารอาหารในบรเิวณนัน้ๆ สู่สิง่แวดลอ้ม 

 อาดษิ  เยน็ประสทิธิ ์(2553, หน้า 15-5) ได้ใหค้วามหมายของ การจดัการสิง่แวดล้อม
เชงิระบบ หรอื ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ไว้ว่า กระบวนการของกิจกรรมที่มขี ัน้ตอน การ
แก้ไขปรบัปรุงปัญหาสิง่แวดล้อมขององค์การโดยใช้กระบวนการจดัการ ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และการแกไ้ข ทัง้นี้ การจดัการสิง่แวดลอ้มเชงิระบบ นัน้
จะต้องด าเนินการเป็นวงจรที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจดัการที่ต้อง
ด าเนินการทัง้องคก์าร  
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 โดยการจดัการสิง่แวดล้อมจะต้องมกีารด าเนินการดว้ยระบบการตรวจสอบและตดิตาม 
โดยอาศยัวงจรเดมมิง่ (Deming cycle) หรอื PDCA มาใชใ้นการจดัการ ดงัภาพที ่12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่12.1 วงจรของการจดัการเชงิระบบของ Deming  

ทีม่า: อาดษิ  เยน็ประสทิธิ,์ 2553, หน้า 15-5. 
 

 การจดัการสิง่แวดล้อม เป็นกระบวนการจดัท าอย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ตอน จงึเป็น
การด าเนินการโดยใช้หลกัการทางการบรหิารจดัการทางธุรกจิเพื่อน ามาประยุกต์กบัการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มโดยมุ่งเน้นที่การวางแผนที่เป็นระบบมากกว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลาย
เหตุ หรอืเมือ่เกดิปัญหาเกดิขึน้แลว้จงึหาแนวทางแกไ้ข ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายและท าให้
เพิม่ตน้ทุนในการผลติ 

ความส าคญัของการจดัการเชิงระบบ 

 1. สิง่มชีวีติบนโลกนี้นับว่าเป็นความส าคญัและมผีลโดยตรงกบัคุณภาพชวีติของมนุษย ์
และสรรพสิง่ทีม่ชีวีติดว้ย ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัเป็นระบบนิเวศ การดแูลสิง่แวดลอ้มจงึเป็นเรื่องที่
ส าคญั 

 2. การออกกฎหมายเกี่ยวกบัการควบคุมดูแลสิง่แวดล้อม ท าให้ทุกภาคส่วนหนัมาให้
ความสนใจและจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบ และด าเนินการดว้ยผูท้ีร่บัผดิชอบในองคก์าร
ตัง้แต่ผู้บรหิารระดบัสูงต้องมกีารก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกระดบัได้มกีารปฏบิตัิ
ตามอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  
 3. การแข่งขนัทางธุรกิจ ท าให้องค์การต้องให้ความส าคัญในการจัดการเกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมมากขึน้เพื่อให้การด าเนินการผลติทุกขัน้ตอนไดม้กีารควบคุมดูแลให้การผลติใส่ใจ
ดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นระบบมากขึน้  

การวางแผน 

การแกไ้ข การด าเนินการ 

การตรวจสอบ 
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 4. การเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้การด าเนินธุรกิจต้องปรบัเปลี่ยน
กระบวนการผลิต ด้วยระบบการผลิตที่เป็นระบบให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท า
เทคโนโลยเีข้าช่วยในการด าเนินกิจกรรมทางการผลิตเพื่อให้ เกิดความทันสมยัและพัฒนา
ผลติภณัฑใ์หท้นักบัการพฒันาทางนวตักรรมได ้ 
 การจดัการเชงิระบบในการบรหิารจดัการองค์การเพื่อให้การด าเนินงานระบบการจดั
สิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานคุณภาพสากล ในบทที ่11 การจดัการสิง่แวดลอ้มเชงิระบบจะกล่าวถงึ
เนื้อหาที่ประกอบดว้ยสาระส าคญั ได้แก่ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

อนุกรมมาตรฐานการจดัการจดัสิง่แวดลอ้ม (ISO 14000 series) และ การจดัการสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 โดยจะเน้นสาระเรื่อง การจดัการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001  

ระบบ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานทีป่ระกอบไปดว้ยมาตรฐานหลายเล่ม เริม่ต้นตัง้แต่
หมายเลข 14001 จนถงึ 14100 (ปัจจุบนั ISO ก าหนดเลขส าหรบัมาตรฐานในอนุกรมนี้ไว ้100 

หมายเลข) โดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการสิง่แวดล้อมทัง้สิ้น  

โครงสรา้งของอนุกรมมาตรฐานน้ีแบ่งเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้  
1. Environmental Management System (EMS)   

2. Environmental Auditing and Relater Environmental Investigations (EA)   

3. Environmental Labeling (EL)  

4. Environmental Performance Evaluation (EPE) 

5. Life Cycle Assessment (LCA) 

6. Terms and Definitions (T&D)  

ความหมายของระบบ Eco-Management and Audit Scheme  
ระบบ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) คอื มาตรฐานการจดัการ 

สิง่แวดลอ้มเชงิระบบขององคก์ารระบบหนึ่งทีก่ าหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรป ตัง้แต่ พ.ศ.2553 ใช้
ส าหรบัการประเมนิ รายงาน และพฒันาผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน 

 องค์ประกอบหลกัของ EMAS เป็นวงจรการพฒันาอย่างต่อเนื่องของการวางแผน    
การปฏบิตัติามแผน การตรวจสอบ และการทบทวน 

 ในระยะเริม่แรก EMAS มกีารน าไปปฏบิตักินัเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม จนกระทัง่ในปี 
2554 จงึขยายไปสู่องคก์ารทัว่ ๆ ไป  
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 EMAS เป็นระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมภาคสมคัรใจ ใช้ในการขอรบัการรบัรองได้
เหมอืนระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001 และในปัจจุบนั EMAS ได้
ผนวกรวม ISO 14001 เขา้ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก าหนดของ EMAS  
 ขัน้ตอนการท าระบบ Eco-Management and Audit Scheme 

 การจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้มของสหภาพ
ยโุรป ทีเ่รยีกว่า EMAS นัน้ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน  

1. การจดัท านโยบายส่ิงแวดล้อม (Develop an Environmental Policy) นโยบาย
สิง่แวดล้อม เป็นเครื่องที่จะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้บรหิารมคีวามมุ่งมัน่ไปให้ถึงตลอดจนหลกั
ปฏบิตัทิี่ผู้บรหิารสูงสุดขององค์การได้ก าหนดไว้ให้ผู้เกี่ยวขอ้งได้ทราบและปฏบิตักิ าหนดโดย
ผูบ้รหิารสูงสุดและมกีารทบทวนเป็นระยะ สาระส าคญัประกอบด้วยปัญหาสิง่แวดลอ้มที่ส าคญั 
องคก์ารจะจดัการความมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาผลการด าเนิน 
งานดา้นสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้อยา่งต่อเนื่อง 

2. การทบทวนสถานะเร่ิมต้น (Initial Environmental Review) เป็นการท าให้
องคก์ารทราบถงึสถานะของผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มในปัจจุบนัว่ามสีถานะเป็นอย่างไร 
ซึง่โดยทัว่ไปจะมกีารศกึษาปัญหาขอ้มลูต่าง ๆ และสภาพบรบิทขององคก์าร ทีเ่กดิจากการผลติ
และบรกิารรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์การ และขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏบิตัิและวธิกีารจัดการต่าง ๆ 
ของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มทีม่อียูแ่ลว้ เพื่อใหท้ราบถงึปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั และความ
เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาโดยการจดัท าเป็นโปรแกรมสิง่แวดล้อมให้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายในลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

3. การจดัท าโปรแกรมส่ิงแวดล้อม (Develop an Environmental Program) เป็น
เครื่องมอืสรา้งความชดัเจนให้กบันโยบาย สิง่แวดลอ้ม โดยการแปลงวตัถุประสงค์อย่างกว้าง
ก าหนดไว้ในนโยบายสิ่งแวดล้อมให้เป็นวัตถุประสงค์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมีตัวชี้ว ัด
ความส าเรจ็ตลอดจนระยะเวลาการบรรลุผลที่ชดัเจน รวมทัง้หน้าที่ความรบัผิดชอบในทุกๆ 
ระดบัและทรพัยากรการจดัการทีจ่ าเป็นโดยองคก์ารจดัท าเป็นแผนปฏบิตัใินรายละเอยีดกบั 

ตอ้งมกีารทบทวนเป็นระยะ 

4. การสร้างระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (Establish an Environmental 

Management System) โดยการก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้มให้มเีพิม่ขึน้
ก าหนดขึน้ตอนการปฏบิตังิานและการควบคุมการปฏบิตัเิพื่อการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เช่น 
การจดัการในเรื่องการผลติการจดัซือ้การจดัการพลงังาน การจดัการของเสยีรวมถงึการควบคุม
ทางออ้ม เช่น การจดัการผูร้บัเหมาการจดัการสนิคา้ทีน่ าทีน่ าเขา้มาใชใ้นองคก์ารความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม ระบบการตรวจวดัและการสื่อสาร 
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5. การตรวจประเมินระบบภายในองคก์าร (Internal Environmental Audit) เป็น
การประเมนิเป็นระยะ ๆ ครอบคลุมกจิกรรม และผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัเพื่อประเมนิว่า
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มไดร้บัการสรา้งในองคก์ารจรงิหรอืไม่มกีารปฏบิตัติามขัน้ตอนการ
ปฏบิตัคิวบคุมการปฏบิตัอิยา่งเพยีงพอสอดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้มและโปรแกรมทีก่ าหนด 

รวมถึงความสอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวข้องหรอืไม่อย่างไรและบรรลุผลตามนโยบายและ
โปรแกรมทีก่ าหนดหรอืไม ่

6. การทบทวน (Review) การทบทวนระบบการจดัการสิง่แวดล้อมขององค์การโดย
ผูบ้รหิารสงูสุดเป็นระยะเป็นแนวทางหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

7. การรายงานผลงานด้านส่ิงแวดล้อม (Environment Statement) องคก์ารต้อง
จดัท ารายงานผลงานด้านสิง่แวดล้อมเพื่อสื่อสารถึงสาธารณชนและผู้สนใจในเรื่องนโยบาย
สิง่แวดลอ้มโปรแกรม และระบบการจดัการ 

ระบบการดแูลด้วยความรบัผิดชอบ ( Responsible Care)  

ระบบ Eco-Management and Audit Scheme เริม่ด าเนินการมาจากผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมเคมใีนพ.ศ. 2528 ที่ประเทศแคนาดา โดยมเีจตนารมณ์ที่จะแสดงออกถงึความ
ความรบัผดิชอบและมคีวามตระหนกัขององคก์ารทีม่ต่ีอสาธารณะในเรื่องของผลกระทบจากการ
ผลติสนิคา้ ขนส่ง และการใชส้ารเคมขีองตน 

ความหมายของระบบการดแูลด้วยความรบัผิดชอบ 

 ระบบการดูแลด้วยความรบัผดิชอบ หมายถึง ระบบของการดูแลรบัผดิชอบของการ
จดัการระบบ Eco-Management and Audit Scheme แนวทางปฏบิตัิด้านการจดัการตาม
ขอ้ก าหนดเพื่อการพฒันาสุขอนามยัความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมให้ดขีึน้อย่างต่อเนื่อง ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมทีี่ใชส้ าหรบัสมาชกิของกลุ่มไดน้ าไปปฏบิตัโิดยให้การด าเนินการเป็นไป
อยา่งมแีบบแผนและมปีระสทิธภิาพ  

เป้าหมายของข้อก าหนดตามแนวทางปฏิบตัิด้านการจดัการของการดูแลด้วยความ
รบัผดิชอบ คอืการใชห้ลกัการพืน้ฐานของ สมาชกิใน 4 เรือ่ง 

 1. พฒันาผลการด าเนินงานอย่างเนื่องในเรื่องในเรื่องการดูแลสุขภาพ อนามยัความ
ปลอดภยัและการพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มของธุรกจิทัง้หมดเพื่อใหเ้กดิผลตามโปรแกรม  

2. แสวงหาและตอบสนองใหด้ขีึน้ต่อขอ้มูลทีม่าจากความสนใจของสาธารณชนที่มต่ีอ
ผลติภณัฑแ์ละการปฏบิตั ิ 

3. แบ่งปันผลการด าเนินกจิกรรม เพื่อใหพ้นักงานได้มกีารปฏบิตัเิกี่ยวสุขภาพอนามยั 
ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนัในองค์การและชุมชนหรอืสาธารณะ ซึ่ง
ท าใหเ้กดิการประชาสมัพนัธด์ว้ย 
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 4. ท าในสิ่งที่ถูกและถูกต้องรวมถึงมปีระสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสทิธผิลทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

ข้อก าหนดของระบบการดแูลด้วยความรบัผิดชอบ  

มขี้อก าหนดที่เป็นลกัษณะแนวทางปฏบิตัิด้านการจดัการเพื่อให้องค์การน าไปปฏบิตัิ
จ านวน 6 ขอ้ โดย (คณะกรรมการบรหิาร Responsible Care 2546 : 2-104) ดงันี้  

1. การสรา้งความตระหนกัต่อทีส่าธารณชนและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน  

2. กระบวนการทีป่ลอดภยั  
3. สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน  

4. การป้องกนัการเกดิมลพษิ  

5. การจดัจ าหน่าย  

6. การดแูลผลติภณัฑ ์ 

วตัถปุระสงคข์องระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14000  

 1. เพื่อใหอ้งค์กรมคีวามตระหนักถงึความส าคญัของการจดัการสิง่แวดล้อมน าไปสู่การ
ช่วยกนัคุม้ครองและรกัษาธรรมชาตอิยา่งมสี่วนรว่ม  

2. เพื่อใหเ้กดิการพฒันาสิง่แวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันาธุรกจิ โดยมุ่งเน้นในการป้องกนั
มลพษิ (Prevention of Pollution) และการปรบัปรุงใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง แลว้ยงัช่วยลดภาวะ
โลกรอ้นอนัจะส่งจรยิธรรมของผูป้ระกอบการในการรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 3. เพื่อให้พนักงานได้มทีี่ท างานที่ปลอดภยัและสร้างระบบธรรมชาติให้เกิดขึ้นใน
องคก์าร 

4. เพื่อให้องค์การได้เป็นที่ยอมรบัในด้านการผลติสนิค้าและบรกิารเกี่ยวกบัการรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 

หลกัการส าคญัของการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001    

1. การก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม (Environmental Policy) เริม่แรกของผูบ้รหิาร
ตอ้งก าหนดนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ารใหเ้หมาะสมกบัสภาพ ขนาด และผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร  

2. การวางแผน (Planning) เป็นการเตรยีมการไวล้่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร 
ท าที่ไหน เมื่อใดถึงจะด าเนินการ และจะให้ใครเป็นผู้รบัผดิชอบในการกระท าโดยต้องกระท า
ดงันี้ 

 2.1 ระบุลกัษณะปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

 2.2 พจิารณาขอ้ก าหนดในกฎหมายและระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.3 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

 3.4 จดัท าโครงการจดัการสิง่แวดลอ้มเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
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3. การน าไปปฏิบติัและการด าเนินการ (Implementation & Operation) โดยต้อง
กระท าดงันี้ 

 3.1 จดัโครงสรา้งขององค์การและก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบเพื่อให้การจดัการ
สิง่แวดลอ้มสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3.2 จดัฝึกอบรมสรา้งจติส านึกและใหค้วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้มแก่บุคลากรทีป่ฏบิตังิาน
ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบส าคญัต่อสิง่แวดลอ้ม 

 3.3 ก าหนดลกัษณะและขัน้ตอนการตดิต่อสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 

 3.4 จดัท าและควบคุมระบบเอกสารดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 3.5 ควบคุมการด าเนินงานในกิจกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกบัลกัษณะปัญหาสิง่แวดล้อม
เพื่อใหบ้รรลุนโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีก่ าหนด 

 3.6 เตรยีมพร้อมเพื่อรบัสถานการณ์หากเกดิเหตุฉุกเฉิน รวมถงึการป้องกนัและ
บรรเทาดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

4. การตรวจสอบและการปฏิบติัการแก้ไข (Checking & Corrective Action)  
 4.1 เฝ้าตดิตามและวดัผลในกจิกรรมซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 4.2 ด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัในสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 4.3 ตรวจตดิตามประสทิธภิาพของการแกไ้ขและการป้องกนั 

5. ทบทวนระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม  
 โดยผู้บรหิารระดบัสูงขององค์การเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่ได้จดัท าขึน้มี
ความเหมาะสมเพยีงพอ และไดน้ าไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  ขอ้ก าหนดในการจดัการสิง่แวดล้อมตามหลกัของสากล ต้องอาศยัหลกัการที่ส าคญัใน
การด าเนินงานให้เป็นตามข้อก าหนดหลักการส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 ซึง่มหีลกัการทีส่ าคญั 5 ขัน้ตอน เป็นการด าเนินการเป็นวงจรไม่มี
วนัสิ้นสุด เริม่ตัง้แต่ การก าหนดนโยบายสิง่แวดล้อม การวางแผน การน าไปปฏบิตัิและการ
ด าเนินการ การตรวจสอบและการปฏบิตักิารแก้ไข และทบทวนระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ซึง่
สามารถแสดงในภาพที ่12.2  
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ภาพที ่12.2 วงจรของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001  

ทีม่า: https://www.google.co.th/search?q, 2559.  
 

ประโยชน์ของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14000 

 1. ลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากการจดัการสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมท าให้ช่วยสิ่ง
ต่อไปนี้ 
  1.1 ลดภาระค่าใชจ้า่ย เนื่องจากมกีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม เช่น การจดัการ
ทรพัยากร การจดัการของเสยี (waste management)  

  1.2 ใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและพลงังานน้อยลง 

  1.3 ค่าใชจ้า่ยในการแกไ้ขปัญหาน้อยลง 

 1.4 ค่าใชจ้า่ยในการบ าบดัน้อยลง 

 2. ผลกระทบทางการค้า 

  2.1 เป็นเงือ่นไขหรอืสทิธพิเิศษทางการคา้ 

  2.2 เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัการตลาด 

 3. ช่ือเสียง และการยอมรบั ซึง่จะไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งทัง้
ภาครฐัและเอกชน ไดแ้ก่ จากสถาบนัการเงนิ ประกนัภยั ผูล้งทุน ดงันี้ 

3.1 เป็นทีย่อมรบัของสงัคม เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์ร 

3.2 เป็นทีน่่าเชื่อถอืของสถาบนัการเงนิทีป่ล่อยกูใ้หโ้ครงการ 

  3.3 เป็นทีน่่าเชื่อถอื และลดความเสีย่งของผูร้บัประกนัภยั 
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 4. ลดผลกระทบต่อผูท่ี้เก่ียวข้อง 

  4.1 ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มต่อชุมชน 

  4.2 ลดผลกระทบต่อพนักงานภายในองคก์ารซึง่ท าใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มการท างาน
ทีด่ ีรวมทัง้มกีารป้องกนัในกรณีทีม่อุีบตัเิหตุเกดิขึน้ 

  4.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ  การออกข้อกฎหมายเพื่อ
ก าหนดใหห้น่วยงานภาครฐัและเอกชนต้องมกีารจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มเนื่องจากให้
มคีวามตระหนกัและรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยส่วนรวมและรวมไปถงึคุณภาพชวีติทีด่ขีองพนักงาน
ในองคก์าร ท าใหต้อ้งผลงานทีด่ดีา้นสิง่แวดลอ้มต่อกนัท าใหค้ลายความขดัแยง้ต่าง ๆ  

มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 

 มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 

 ISO 14000 เป็นอนุกรมมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยหลายมาตรฐาน โดยแต่ละ
มาตรฐานเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดล้อมทัง้สิน้  ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม
หลกั ไดแ้ก่  มาตรฐานทีเ่กี่ยวกบัองคก์รหรอืกระบวนการ (Organization-oriented standards) 
มาตรฐานที่เกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์(Product - oriented standards) และค าศพัท์และค านิยาม 
(Terms and Definitions) โดยสองมาตรฐานแรกจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถใชใ้นการวางแผนและ
การตัดสินใจส าหรบัการจัดการสิ่งแวดล้อม  พร้อมทัง้ยังสามารถใช้สื่อสารนโยบายด้าน
สิง่แวดลอ้มขององคก์รไปสู่ลกูคา้และองคก์รอื่น ๆ ไดอ้กีดว้ย 

เนื่องจากโลกไดม้กีารพฒันาการดา้นต่าง ๆ มากขึน้ ซึง่การพฒันาดงักล่าวท าใหม้คีวาม
เจรญิด้านเศรษฐกจิ การค้า วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการตลาด ที่ต้องมกีารพฒันาสนิค้าและ
บรกิารให้มีการเข้าสู่การแข่งขนัในตลาดโลกได้รบัความยอมรบัในระดบัสากลมากขึ้น การ
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างประเทศจงึมมีากขึน้ตามมาด้วย ด้งนัน้นานาประเทศจงึได้มคีวามเหน็ชอบ
รว่มกนัทีจ่ะจดัตัง้องคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน ( International Organization for 

Standardization: ISO) ขึ้นใน พ.ศ. 2517 เพื่อท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการก าหนด
มาตรฐานสากลส าหรบัใชใ้นการผลติ การคา้ และการสื่อสาร 

มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมมหีลายชุด เรยีกว่าเป็นอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 คอื
เริม่ต้นตัง้แต่หมายเลข 14001 ถงึ 14100 (ปัจจุบนั ISO ก าหนดตวัเลขส าหรบัมาตรฐานใน
อนุกรมนี้ไว ้100 หมายเลข) อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ด าเนินการโดยคณะกรรมการดา้น
เทคนิคชุดที่ TC207 (Technical Committee 207) คณะอนุกรรมการด้านเทคนิค (Sub 

Committee; SC), กลุ่มคณะท างาน (Working Group; WG) คณะกรรมการดูแลเรื่องค าศพัท์
(TCG -Terminology Co-ordination Group)  

 ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมเป็นแกนกลางที่ส าคญัของมาตรฐาน ISO 14000 และ
จดัเป็นส่วนหนึ่งของระบบบรหิารทัง้หมดเช่นเดยีวกบัการบรหิารธุรกิจรวมทัง้โครงสร้างของ
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องค์การ ความรบัผิดชอบในการท างานขัน้ตอนกระบวนการ และการจดัการทรพัยากร เพื่อ
ก าหนดและน านโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ารนัน้ๆ ไปปฏบิตั ิโดยมุ่งทีจ่ะปรบัปรุงผลการ
ด าเนินงานทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่อง มาตรฐาน ISO14000 จะครอบคลุมถงึการ
ฝึกอบรมพนักงาน การจดัการด้านความรบัผดิชอบ และระบบต่าง ๆที่ต้องท างาน มาตรฐาน 
ISO 14000 ซึง่ประกอบดว้ย 

  1) ISO 14000          - หลกัเกณฑท์ัว่ไปของการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  2) ISO 14001,14004   -  ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

  3) ISO 14010,14012   -  การตรวจสอบสิง่แวดลอ้ม 

  4) ISO 14031           -  การตรวจสอบพฤตกิรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 ดงันัน้ มาตรฐาน ISO 14000 นี้เป็นมาตรฐานที่มวี ัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆ 
น าไปใชใ้นลกัษณะของการส่งเสรมิสนบัสนุนเพื่อใหเ้กดิการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

 หน่วยงานที่จะรบัเอามาตรฐาน ISO 14000 ไปใช้นัน้สามารถที่จะน าไปใช้โดยทัว่ทัง้
องค์กร หรอือาจจะด าเนินการเฉพาะหน่วยย่อยเพยีงหน่วยต่างจากความยดืหยุ่นขอ้นี้  จงึนิยม
น าไปใชก้ าหนดมาตรฐานเกี่ยวกบัการจดัการระบบสิง่แวดลอ้มในอุตสาหกรรมขนาดเลก็และให้
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งประสบผลส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิใหส้ามารถแข่งขนักบัองคก์ารระดบั
สากลได ้

ความหมายของอนุกรมมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 

 อนุกรมมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14000 series) คอื แนวทางการปฏบิตัิ
ด้านสิง่แวดล้อม (Guidance Standard) และขอ้ก าหนดของมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม 
(Specification Standard) ภาคสมคัรใจที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมตัง้แต่เรื่องวนิัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์การ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (IQCS 

Certification 2005: 8)  
 อนุกรมมาตรฐานด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดงันี้ 

1. มาตรฐานระบบการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Management 

System: EMS) ประกอบดว้ย  

 1.1 ISO 14001: 1996 ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม: ว่าด้วยขอ้ก าหนดและ
ขอ้แนะน าในการใชซ้ึง่เป็นมาตรฐานเดยีวในอนุกรม 

 1.2  ISO 14000 ทีส่ามารถตรวจสอบและใหก้ารรบัรองไดโ้ดยหน่วยงานทีไ่ดร้บัการ
รบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (Certification Body) ได ้

 1.3 ISO 14004: 1996 ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม: ขอ้แนะน าทัว่ไปเกี่ยวกบั
หลกัการของระบบและ เทคนิคในการปฏบิตั ิ
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 2. การตรวจสอบประเมินการจดัการส่ิงแวดล้อม (Environmental Auditing and 

Related Environmental Investigations: EA) ประกอบดว้ย  

 2.1 ISO 14010: 1996 หลกัการทัว่ไป  

 2.2 ISO 14011: 1996 การตรวจประเมนิระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

 2.3 ISO 14012: 1996 เกณฑค์ุณสมบตัขิองผูต้รวจประเมนิ  

 2.4 ISO 14015: 2001 การตรวจประเมนิสิง่แวดลอ้มของหน่วยงาน  

 2.5 ISO 19011: 2002 แนวทางการตรวจประเมนิระบบบรหิารงานคุณภาพ และ
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ใชแ้ทน ISO 14010,14011 และ 14012) 

 3. ฉลากกบัผลิตภณัฑเ์พ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม (Environmental Labeling: EL) 

เป็นการใชต้ลาดเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัสภาพแวดลอ้มโดยเน้นการมสี่วนร่วมของผู้บรโิภค
และผูผ้ลติแบบสมคัรใจการก าหนดมาตรฐานฉลากเพื่อสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

 3.1 ISO 14020: 2000 หลกัการทัว่ไป 

 3.2 ISO 14021: 1999 แบบที ่2 การประกาศตนเองเกี่ยวกบัการด าเนินงานดา้น
สิง่แวดลอ้ม  

 3.3 ISO 14024: 1999 แบบที ่1 หลกัการและระเบยีบปฏบิตัขิองการตดิฉลาก
สิง่แวดลอ้ม  

 3.4 ISO/TR 14025: 2000 แบบที ่3 การประกาศด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มโดย
บุคคลที ่3 

 4. การประเมินความสามารถในการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Performance Evaluation: EPE) ประกอบดว้ย  

 4.1 ISO 14031: 1999 แนวทางการประเมนิผลการด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 4.2 ISO 14032/TR: 1999 ตวัอยา่งการประเมนิผลการด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

5. การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์

(Life Cycle Analysis: LCA) ประกอบดว้ย  

  5.1 ISO 14040: 1997 หลกัการและระเบยีบปฏบิตัทิัว่ไป  

  5.2 ISO 14041: 1998 ขอบขา่ยค าจ ากดัความและการวเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์ 

  5.3 ISO 14042: 2000 การประเมนิผลกระทบ  

  5.4 ISO 14043: 2000 การตคีวาม/การแปลความ  

  5.5 ISO/TS 14048: 2002 รปูแบบเอกสาร  

  5.6 ISO/TR 14049: 2000 ตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้

  5.7 ISO 14041 ค าจ ากดัความและการวเิคราะหผ์ลติภณัฑ ์
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มาตรฐานอ่ืนภายใต้ TC 207 

1. ISO/TR 14061: 1998 การน ามาตรฐาน ISO14001 และ ISO 14004 ไปใชใ้น
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการป่าไม ้ 

2. ISO/TR 14062: 2002 มาตรฐานการออกแบบผลติภณัฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม 

3. ISO 14063 มาตรฐานการสื่อสารดา้นสิง่แวดลอ้ม 

4. ISO/IEC Guide 64  ขอ้แนะน าประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มของมาตรฐานผลติภณัฑ ์

ส าหรบัประเทศไทยไดอ้อกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่2208 (พ.ศ. 2539) 

เรื่องก าหนด มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม : ขอ้แนะน าทัว่ไป
เกี่ยวกับหลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติโดยมีสาระส าคัญว่าด้วยขอบข่ายที่ระบบ 
ขอ้แนะน าในการน าหลกัการของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มไปใช้ในหน่วยงานเป็นการรบัเอา
มาตรฐาน ISO 14001 มาใชเ้ป็นมาตรฐานของประเทศไทยดว้ย 

การด าเนินการมาตรฐานในอนุกรมมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 

 ISO 14000 เป็นอนุกรมมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยหลายมาตรฐาน โดยแต่ละ
มาตรฐานเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดล้อมทัง้สิน้  ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม
หลกั  ไดแ้ก่  มาตรฐานทีเ่กี่ยวกบัองคก์รหรอืกระบวนการ (Organization-oriented standards) 
มาตรฐานที่เกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์(Product- oriented standards) และค าศพัท์และค านิยาม 
(Terms and Definitions) โดยสองมาตรฐานแรกจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถใชใ้นการวางแผนและ
การตัดสินใจส าหรบัการจัดการสิ่งแวดล้อม  พร้อมทัง้ยังสามารถใช้สื่อสารนโยบายด้าน
สิง่แวดลอ้มขององคก์รไปสู่ลกูคา้และองคก์รอื่น ๆ ไดอ้กีดว้ย 

 1. มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัองค์กร เป็นกลุ่มมาตรฐานทีอ่ธบิายและแนะน าเกี่ยวกบัการ
จัดตัง้การด าเนินงาน และการประเมินผลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( Environmental 

Management System: EMS) ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานต่าง ๆ ดงันี้ 
 1.1 ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System: 

EMS) เป็นมาตรฐานควบคุมระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมขององค์กรทัง้ด้านนโยบาย การ
วางแผน การปฏบิตัติามแผน การตรวจสอบ และการทบทวนปรบัปรงุระบบ ไดแ้ก่ 

  1.1.1 ISO 14001: 2015 ข้อก าหนดระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management System Specification) เป็นขอ้ก าหนดระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ถอืเป็นกรอบการท างานทีอ่งคก์รตอ้งปฏบิตัติาม และขอรบัการตรวจประเมนิเพื่อ
รบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (EMS Certification) 

  1.1.2 ISO 14004: 2004 หลกัการทัว่ไปของระบบการจดัการสิง่แวดล้อม 
(General Guidelines) เป็นขอ้แนะน าด้านหลกัการและเทคนิคการจดัการระบบและการใช้ใน
องคก์รใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัใหด้ขีึน้หรอื
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เหมาะสมกบัองค์กร รวมทัง้การประสานระบบการจดัการสิง่แวดล้อมเขา้กบัระบบการจดัการ 
ต่าง ๆ ทีม่อียูแ่ลว้ในองคก์ร สามารถใชไ้ดก้บัองคก์รทุกประเภท ทุกระดบั 

 1.2 การประเมินและการตรวจประเมิน (Evaluation and Auditing: EA) เป็น
มาตรฐานก าหนดวธิกีารตรวจประเมนิด้านสิง่แวดล้อม การบรหิารโปรแกรมการตรวจประเมนิ 
กิจกรรมการตรวจประเมินความสามารถละการประเมินคุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน เพื่อใช้
ปรบัปรงุผลการด าเนินงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ประกออบดว้ย 

  1.2.1 ISO 14011: 2002 แนวทางการตรวจประเมนิและวธิตีรวจประเมนิระบบ
การการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม (Guidelines for Environmental Auditing –Audit Procedures- 

Auditing of Environmental Management Systems) 

  1.2.2 ISO 14015: 2001 การตรวจประเมนิสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน 
(Environmental Assessment of Sites and Organizations) เป็นแนวทางส าหรบัการตรวจสอบ
ประเมนิสถานทีต่ ัง้และองคก์รในกรณทีีม่กีารซือ้ขายหรอืประกอบการตดัสนิใจทางธุรกจิโดยการ
บ่งชีป้ระเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กี่ยวเนื่องกบักจิกรรมในอดตี ปัจจุบนั และอนาคตของสถานทีต่ ัง้
หรอืองคก์รนัน้ ๆ รวมทัง่ระบุถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัธุรกจิ 

  1.2.3 ISO 1911: 2011 แนวทางการตรวจประเมนิระบบการบรกิารคุณภาพ 
และระบบการจดัการ สิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นการบรูณาการ 

 1.3 มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานด้านส่ิงแวดล้อม (Environment 

Performance Evaluation: EPE) ไดแ้ก่ ISO 14031 : 2013 แนวทางการประเมนิผลการ
ด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้ม (Guidelines on Environmental Performance Evaluation) เป็น
หลกัการทัว่ไปของการวดัผลการปฏบิตังิานด้านสิง่แวดล้อม ช่วยใหอ้งค์การมกีระบวนการและ
เครื่องมอืชีว้ดัดา้นสิง่แวดลอ้ม องคก์รสามารถท าการวดั วเิคราะห ์ตรวจประเมนิ รายงาน และ
สื่อสารผลการปฏบิตังิานดา้นสิง่แวดลอ้มว่าเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม่ 
 2 มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์เป็นกลุ่มมาตรฐานทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมอนัเนื่องมาจากการผลติผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ครอบคลุมตลอดวฏัจกัรอายุของ
ผลติภณัฑ ์รวมถงึฉลากผลติภณัฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

 2.1 ฉลากเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Environmental Labeling: EL) เป็นมาตรฐานการตดิ
ฉลากผลิตภัณฑ์ที่มสี่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นกลยุทธ์
การตลาดชนิดหนึ่งเป็นเครื่องมอืในการป้องกันสภาพแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้บรโิภคและผู้ผลิตแบบสมคัรใจ ฉลากเพื่อสิง่แวดล้อมเป็นฉลากที่มองให้แก่ผลิตภณัฑ์ที่มี
ผลกระทบที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมน้อยกว่า เมื่อเปรยีบเทียบกับผลิตภณัฑ์ใน
ประเภทเดยีวกนั และมคีุณภาพการใช้งานอยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั อย่างไรก็ตามผลติภณัฑ์
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ดงักล่าวไม่ไดร้วมถงึ ยา เครื่องดื่ม และอาหาร ซึง่เน้นดา้นสุขภาพและความปลอดภยัมากกว่า
ดา้นสิง่แวดลอ้ม มาตรฐานฉลากเพื่อสิง่แวดลอ้มประกอบดว้ย 

  2.1.1 ISO 14020: 2000 หลกัการทัว่ไปของฉลากสิง่แวดลอ้ม และค าประกาศ
สิง่แวดลอ้ม (Environmental Labels and Declarations-General Principles) เป็นหลกัการ
พืน้ฐานในการตดิฉลากผลติภณัฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม โดยแบ่งชนิดของฉลากเพื่อสิง่แวดลอ้มเป็น 3 
ชนิด คอื 

 2.1.1.1 ฉลากสิง่แวดล้อมประเภทที่ 1 เป็นฉลากสิง่แวดล้อมที่บ่งบอก
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบตัิตรงตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีร่บัรองทัง้ภาครฐัหรอืเอกชน ใชม้าตรฐาน ISO 14020 เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตั ิโดยพจิารณาผลกระทบสิง่แวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ ์

 2.1.1.2 ฉลากสิง่แวดลอ้มประเภทที ่2 เป็นฉลากสิง่แวดลอ้มทีร่บัรองจาก
ตวัผูผ้ลติเองโดยใชม้าตรฐาน ISO 14020: 1999, ISO 14022 และ ISO 14023 เป็นแนวทางใน
การปฏบิตั ิ

 2.1.1.3 ฉลากสิง่แวดลอ้มประเภทที ่3 เป็นฉลากสิง่แวดลอ้มทีร่บัรองโดย
บุคคลที ่3 โดยพจิาณาคุณสมบตัขิองผลติภณัฑต์ลอดวฏัจกัรชวีติตามมาตรฐาน ISO 14040 

และใชม้าตรฐาน ISO 14025 เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ

  2.1.2 ISO 14021: 1999 การประกาศรบัรองตนเองดา้นสิง่แวดล้อมส าหรบั
ฉลากสิง่แวดล้อมประเภทที่ 2 (Environmental Labels and Declarations-Self-declared 

Environmental Claims - Terms and Definitions, Type II Environmental Labeling) เป็น
แนวทางและค าจ ากดัความเกี่ยวกบัการใช้ฉลากผลติภณัฑ ์เพื่อสิง่แวดล้อมที่ผู้ผลติใช้รบัรอง
ตนเอง อาจอยู่ในรูปของค าแถลงสญัลกัษณ์หรอืการตดิลงบนผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์แผ่นผบั 
โฆษณาหรอืดว้ยสื่อโทรทศัน์ มาตรฐาน ISO 14021 จะเน้นไปทีก่ารใชค้ าและค าจ ากดัความ 

ต่างๆ ส าหรบัการรบัรองดว้ยตนเอง 

  2.1.3 ISO 14022 วธิกีารใช้สญัลกัษณ์ของฉลากผลติภณัฑป์ระเภทที่ 2 

(Environmental Labels and Declarations-Self-declared Environmental Claims—Symbols) 

เป็นมาตรฐานว่าด้วยสญัลกัษณ์ส าหรบัผลติภณัฑเ์พื่อสิง่แวดล้อมที่ผู้ผลติใช้รบัรองตนเอง ใช้
เป็นแนวทางในการใชส้ญัลกัษณ์ส าหรบัการกล่าวอา้งดา้นสิง่แวดลอ้ม ตวัอย่างฉลากสิง่แวดลอ้ม
ประเภทที ่2 แสดงดงัในภาพที่ 81 สญัลกัษณ์ Mobius Loop เป็นสญัลกัษณ์ภาพทีม่ลีูกศร 3 

ดอกเรยีงกนัเป็นรปูสามเหลีย่มและขอ้ความอธบิายดา้นล่าง และภาพที ่82 ดงัเช่นพบในถุงของ
หา้งสรรพสนิคา้ทีป่ระทบัตราว่าถุงนี้สามารถรไีซเคลิไดแ้ละของเอสซจี(ีSCG) ทีป่ระทบัตราบน
บรรจภุณัฑก์ระดาษถ่ายเอกสาร ซึง่เป็นการชีแ้จงของผูผ้ลติภณัฑข์องตนเองดต่ีอสิง่แวดลอ้ม 

  2.1.4 ISO 14024 :1999 ฉลากสิง่แวดลอ้ม และค าประกาศสิง่แวดลอ้ม หรอื
ฉลากสิง่แวดล้อมประเภทที่ 1 (Environmental labels and declarations - Type I 
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environmental labeling - Principles and Procedures) เป็นหลกัการ ระเบยีบปฏบิตั ิ
ข้อก าหนดและวิธีการรบัรองผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมหน่วยงานรบัรอง โดยยึดหลักการ
ประเมนิผลสิง่แวดล้อมตลอดวฏัจกัรอายุของผลติภณัฑ ์เช่น ฉลากเขยีว ส าหรบัประเทศไทย 
ภาพที่ 83 การได้รบัฉลากเขยีวของผลติภณัฑ์จะต้องให้ความส าคญัต่อผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์

  2.1.5 ISO 14025 : 2006 ฉลากสิง่แวดลอ้ม และค าประกาศสิง่แวดลอ้ม หรอืค า
ประกาศสิง่แวดล้อมประเภทที่ 3 (Environmental labels and declarations—Type III 

environmental declarations—Principles and Procedures) เป็นหลกัการ และวธิปีฏบิตัสิ าหรบั
ฉลากสิง่แวดลอ้มประเภทที ่3 เป็นฉลากทีบ่่งบอกถงึผลกระทบของผลติภณัฑต์ลอดวฏัจกัรชวีติ 
คณะกรรมการการตรวจสอบใหเ้ป็นตามมาตรฐานเพื่อพจิารณาออกฉลากรบัรอง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ก   

 Recyclable   Recycled  100% Recycled Fiber 

 

ภาพที ่12.3 สญัลกัษณ์ของฉลากผลติภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ  
ทีม่า: http://www.thairohs.org/index.php., 2559.  

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

ค ข 

ภาพที ่12.4 ตวัอยา่งฉลากสิง่แวดลอ้มประเภทที ่2 ทีม่ใีชใ้นประเทศไทย 

ทีม่า: http://oknation.nationtv.tv/blog/greenocean/2011/05/15/entry-1 

 

http://www.thairohs.org/index.php
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ภาพที ่12.5 ตวัอยา่งฉลากเขยีวทีม่ใีชใ้นประเทศไทย 

ทีม่า: มลูนิธโิลกสเีขยีว, http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/local/334, 2559. 

 

  2.2 มาตรฐานการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (Life Cycle 

Assessment: LCA) เป็นมาตรฐานวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑต์ลอดวฏั
จกัรชวีติตัง้แต่ขัน้วตัถุดบิ การผลติ การบรโิภค ไปจนถงึการก าหนดขัน้สุดทา้ย ไดแ้ก่ 

 2.2.1 ISO 14040: 2006 การจดัการสิง่แวดลอ้ม-การประเมนิวฏัจกัรชวีติ
หลกัการและกรอบการด าเนินงาน (Environmental management-Life cycle assessment- 

Principles and frame-work) เป็นหลกัการพืน้ฐานและขอบเขตของการประเมนิผลวฏัจกัรชวีติ
ผลติภณัฑ ์ใหร้ายละเอยีดทีช่ดัเจนเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตั ิการน าไปใช ้และขอ้จ ากดั  

 2.2.2 ISO 14044: 2006 การจดัการสิง่แวดลอ้ม-การประเมนิวฏัจกัรข้อ 
ก าหนดและค าแนะน า (Environmental management-Life cycle assessment-Requirement 

and guidelines) ก าหนดขึน้ส าหรบัการเตรยีมการ การด าเนินงาน และการทบทวนขอ้ผดิพลาด
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัฏจกัรชีวิต นอกจากนัน้มาตรฐานนี้ยงัให้แนวทางในการ
ประเมนิผลกระทบตลอดช่วงวฏัจกัรชวีติและการตีความผลการประเมนิ รวมทัง้คุณภาพและ
ลกัษณะของขอ้มลูต่าง ๆ ทีไ่ดม้กีารจดัเกบ็รวบรวมดว้ย 

  2.3 ประเด็นส่ิงแวดล้อมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Environmental 
Aspects in product Standard: EAPS) ไดแ้ก่ ISO Guide 64: 2008 ขอ้แนะน าว่าดว้ย
ประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มของมาตรฐานผลติภณัฑ ์(เตมิเป็นมาตรฐาน ISO 14060) ซึง่เป็น
มาตรฐานทีว่่าดว้ยการเพิม่บทบาทดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยการน าขอ้ควรพจิารณาดา้นสิง่แวดลอ้ม
มาใช้เป็นประโยชน์ในการออกแบบผลติภณัฑ์ และการพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/local/334
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 3 ศพัท์และค านิยาม (Terms and Definitions) มาตรฐาน ISO 14050: 2009 

ค าศพัท์และค านิยาม เป็นมาตรฐานที่รวบรวมค าศพัท์พร้อมค านิยามที่ปรากฏอยู่ในอนุกรม
มาตรฐาน ISO 14000 เพื่อสะดวกต่อการน าไปใชใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องมาตรฐาน และ
เพื่อป้องกนัการสบัสนทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 ประโยชน์ของการประยกุตใ์ช้มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14000 

 องค์กรที่น ามาตรฐาน ISO 18000 ไปปฏบิตัสิามารถขอให้หน่วยงานรบัรองให้การ
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถน าไปใช้ในโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนภาพลกัษณ์ขององคก์รใหด้ ีและยงัก่อประโยชน์ใหแ้ก่
องคก์ร โดยประโยชน์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคอื ประโยชน์ทีเ่กดิจากการไดร้บัรองมาตรฐาน 
และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัติามมาตรฐาน ดงันี้ 
 1. การรกัษาสภาพแวดล้อมอย่างยัง่ยืน การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมอย่าง
รวดเรว็ เกดิการรวมกลุ่มกนัในลกัษณะนิคมอุตสาหกรรม มวีตัถุประสงค์หลกัในการลดต้นทุน
การผลติ โดยใชร้ะบบสาธารณูปโภครว่มกนั แต่ผลกระทบทีต่ามมาของการรวมกลุ่มดงักล่าวคอื 
เป็นการรวมแหล่งระบบมลพิษจากกระบวนการผลิต จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพของชุมชน เช่น คุณภาพน ้าเสื่อมโทรมลง การเพิม่ขึน้ของขยะอุตสาหกรรม และพื้นที่
ป่าลดลง เป็นต้น องค์กรจงึมสี่วนรบัผิดชอบเพื่อท านุบ ารุงรกัษาสิ่งแวดล้อมและดูแลรกัษา
สิง่แวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดอีย่างยัง่ยนื เช่น การลดการใช้พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง การน าพลงังานทดแทนมาใช้ การใช้พลงังานแสงอาทติย์ การปลูกป่าในพื้นที่
โรงแรม เพื่อสรา้งจติส านึกรกัษาสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนักงาน ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ และ
ชุมชนรวมถงึสงัคมดว้ยเช่นกนั 

 2. การลดต้นทุน การจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ ีมกีารด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ละ
ใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปรมิาณของเสยี ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการก าจดัมลพษิ 
วสัดุ และพลงังานและเป็นผลใหต้้นทุนต ่า เช่น การใชพ้ลงังานจากก๊าซ LPG ทดแทนน ้ามนัเตา 
เพราะเป็นการประหยดัค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิ โดยราคาของก๊าซ LPG หรอืก๊าซธรรมชาตอิดั เมื่อ
เทียบกบัค่าสมดุลความร้อนเท่ากับน ้ามนัเบนซนิ 1 ลิตร จะมรีาคาถูกกว่าประมาณ 50% 

นอกจากนี้ยงัช่วยลดมลภาวะ เนื่องจากการเผาไมท้ี่สมบูรณ์และไม่มสีารตะกัว่เจอืปนของก๊าซ 
LPG สามารถช่วยลดมลพษิไดถ้งึ 90% และการมรีะบบการจดัการน ้ารอ้น (Condensate) จาก 
Boiler โดยการน าพลงังานความรอ้นจากน ้ารอ้นมาใช ้ซึง่ช่วยประหยดัเชือ้เพลงิ และลดต้นดา้น
พลงังานความรอ้นได ้

 3. การเพ่ิมโอกาสในการค้า การจดัการสิง่แวดลอ้มถูกใช้มาเป็นเงื่อนไขในการเลอืก
ซื้อสนิค้าโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศแถบตะวนัตกและอเมรกิาจะต่อต้าน ไม่
น าเข้าผลติภณัฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรอืผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ดงันัน้ถ้าองค์กรได้รบัการ
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รบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มจะท าใหก้ารเจรจาทางการคา้สะดวกยิง่ขึน้ เป็นผลใหส้ามารถ
รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาด และเพิม่โอกาสในการขยายตลาดในอนาคต 

 4. การสนับสนุนจากสถานบนัการเงิน ประกนัภยั และผู้ลงทุน องค์กรที่มกีาร
จดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบ ผลกระทบต่อชุมชนและความถี่ของความเสีย่งจะน้อย ไดร้บั
การเชื่อถอืและลดความเสี่ยงของผู้รบัประกนัภยัท าให้ไดอ้ตัราเบีย้ประกนัภยัต ่ากว่าปกต ิเพิม่
ความเชื่อมัน่ส าหรบัผู้ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนี้สถาบนัทางการเงนิยงัพจิารณาให้
สทิธิพิเศษในการปล่อยสนิเชื่อ มโีอกาสในการได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนจากภาครฐั เช่น 
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ทีร่ะบุไวใ้นพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุนว่าจะให้
ส่งเสริมโครงการลงทุนที่มีมาตรการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 

 5. การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กร การมสี่วนร่วมในการสร้างสรรค์จรรโลง
สภาพแวดลอ้มใหแ้ก่สงัคมส่วนรวม มกีารเอาใจใส่ดา้นสิง่แวดล้อม เช่น การจดัท าโรงบ าบดัน ้า
เสียจากโรงงานก่อนปล่อยสู่ภายนอก การสร้างโรงเรียน การสร้างโรงพยาบาล เป็นผลให้
ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นทีย่อมรบั และการท าอย่างสม ่าเสมอจะท าใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื และใน
ทีสุ่ดมผีลต่อการตลาดและยอดขายของสนิคา้และบรกิารขององค์กร โดยผู้บรโิภคมคีวามมัน่ใจ
ว่าจะไมม่สี่วนในการท าลายสิง่แวดลอ้ม 

ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001  

 ความหมายของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

(กรมมาตรฐานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป., หน้า 1) ได้ให้ความหมายของ การจัดการ
สิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน ISO 14000 ไวว้่า มาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม (environment aspects) ขององค์การได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ควบคู่ไปกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม การป้องกนัมลพษิและการด าเนินธุรกจิขององคก์าร 

(ฉัตรไชย  รตันไชย, 2553, หน้า 10)ไดใ้ห้ความหมายของ การจดัการสิง่แวดลอ้มตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 ไว้ว่า มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (Environmental 

management System) ทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ดจากหน่วยงานและองคก์รทัว่โลกโดยเป็น
การจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกบัการพฒันาธุรกจิ และเน้นเรื่องของการป้องกนั
มลพษิและรกัษาสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มรวมถงึลดต้นทุนการ
ผลติในธุรกจิ 

องคป์ระกอบของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001  

ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 มอีงค์ประกอบส าคญั     
3 ประการ คอื 
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 1. การป้องกนัมลพิษหรือการลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด (Prevention of 

Pollution: PP หรือ P2) คอื การมุ่งหาต้นตอหรอืแหล่งก าเนิดของมลพษิใหพ้บ ทัง้จากวตัถุดบิ 
กระบวนการผลติ การบรกิาร หรอืผลติภณัฑ ์ทัง้ที่เกดิขึน้แลว้จรงิและที่คาดว่าน่าจะเกดิขึน้ได้
แลว้จงึก าหนดมาตรการป้องกนัหรอืลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีแ่หล่งก าเนิดนัน้ๆ ในทุกๆ แหล่ง
และทุกๆ แผนกงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Legal and 

Other Requirements compliance: LC) คอื การไปวเิคราะห ์ตดิตามและปฏบิตัติามกฎหมาย
และข้อก าหนดต่างๆ ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ เช่น ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้ าน
สิง่แวดลอ้มของส านกังานใหญ่หรอืองคก์รแม ่หรอืแมแ้ต่กตกิาสากลระหว่างประเทศ เป็นตน้ 

 3. การพฒันาให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement: CI) คอื การ
ท าให้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมที่พฒันาการที่ดียิง่ๆ ขึ้นไปตามล าดบั เช่น การน าปัญหา
สิง่แวดลอ้มเรือ่งใหม่ๆ มาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่มุ่งแต่การแก้ปัญหาเพยีงเรื่องเดยีวตลอดไป 
การปรบัปรงุนโยบายสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมหรอืเขม้งวดมากยิง่ขึน้ การน าปัญหาทีพ่บจากการ
ปฏบิตัติามระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มมาวเิคราะหแ์ละหาทางแกไ้ขปรบัปรงุใหด้ขีึน้ เป็นตน้ 

หลกัการของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001  
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 14001 นัน้ ได้น า

หลกัการของวงจรการจดัการของเดมมิง่ ที่ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan : P) การปฏบิตั ิ
(Do : D) การตรวจสอบ (Check : C) และการแก้ไข (Act : A) หรอืวงจร P-D-C-A มาใช ้ดงั
แสดงในภาพที่ 85 โดยมนีโยบาย (Policy) เป็นตวัก ากบั และในแต่ละหลกัการได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานไว ้(ISO : 2004 : 5) ดงันี้ 

 1. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดวตัถุประสงค์และกระบวนการที่
จ าเป็นที่จะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคน์ัน้อย่างสอดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

ซึง่จะเป็นก าหนดสิง่จะต้องด าเนินงานไวล้่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อไหร่ ท าที่
ไหน และใครจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ เป็นการก าหนดทิศทางให้สามารถมหีลกัการในการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว้ 

 2. การด าเนินการ (Doing) คอื การลงมอืปฏบิตัแิละจดัการกบักระบวนการที่
เกี่ยวขอ้งต่างๆ การลงมอืปฏบิตัจิะต้องกระท าตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนหรอืเป็นขัน้ตอนของการ
ปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนดไว ้

 3. การตรวจสอบ (Checking) คอื การตรวจวดัและตรวจสอบกระบวนการกบั
นโยบายสิง่แวดล้อม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิง่แวดล้อม 
และการรายงานผลการด าเนินงานทีไ่ดร้บั 
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 4. การแกไ้ข (Action) คอื การด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม ใหด้ขีึน้อยา่งต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่12.6 วงจรของขอ้ก าหนดของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 

ทีม่า: https://www.google.co.th/search., 2559. 

 

การจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 การจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 โดยภาพรวมมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ 
เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ น าไปเป็นแนวทางในการ
จดัการสิง่แวดล้อมภายในหน่วยงานของตนเอง เนื่องจากทุกหน่วยงานล้วนมสี่วนในการสรา้ง
มลพษิทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรง เช่น การปล่อย
น ้าเสยี และควนัเสยี ผลกระทบทางอ้อม เช่น การใช้พลงังานและทรพัยากร (น ้า ไฟฟ้า และ
กระดาษ เป็นต้น) จงึกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการผลติทุกประเภทและหน่วยงานต่างๆ หรอืแม้
กระทัง้สถานศกึษา ควรน าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 ไปใช ้

 การจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 ต้องเริม่ต้นตัง้แต่ผูบ้รหิารสูงสุดทีจ่ะ
เป็นผูส้รา้งความมุ่งมัน่ใหก้บัองคก์ร ก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจนเพื่อเป็นทศิทางใหแ้ก่

https://www.google.co.th/search.,%202559
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องคก์ร ใหก้ารสนับสนุนมกีารเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่พนักงาน และก าหนดผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินงานที่ชดัเจน องค์กรต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและสื่อสารถึงความส าคญัของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจประเมินภายในและการทบทวนความก้าวหน้าการ
ปฏบิตังิานโดยผูบ้รหิารสูงสุดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหร้ะบบการจดัการสิง่แวดล้อมเป็นไปอย่างมี
ประสทิธผิลและเหมาะสมกบัองคก์ร รวมทัง้มกีารพฒันาปรบัปรุงอย่าต่อเนื่ององคก์รจงึสามารถ
ด าเนินการขอการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 

 1. การแสดงความมุ่งมัน่ของผู้บริหารต่อการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม
ของผูบ้ริหารสงูสดุ 

    ความมุ่งมัน่ของผู้บรหิารต่อการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดล้อมถือเป็นประเด็น
ส าคญัก่อนที่จะเริม่จดัท าระบบ ซึ่งนอกจากความมุ่นมัน่ในการด าเนินงานแล้ว จะต้องมคีวาม
มุ่งมัน่ในการท าใหบ้รรลุนโยบาย โดยบทบาทหน้าทีข่องผู้บรหิาร คอื ผูบ้รหิารต้องสนับสนุนใน
เรือ่งของทรพัยากร ตอ้งด าเนินการใหแ้น่ใจว่าทรพัยากรทีจ่ าเป็นต้องใชส้ าหรบัระบบการจดัการ
สิง่แวดล้อมนัน้มอียู่เพยีงพอ ทัง้ด้านบุคลากร เทคโนโลย ีและการเงนิ การจดัให้บุคลากรได้มี
การฝึกอบรมและศกึษาดงูานจากหน่วยงานอื่นตอ้งมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบทีป่รกึษาส าหรบัท า
หน้าด าเนินการ ก าหนดบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้ผู้ที่
ได้ร ับมอบหมายต้องมีการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ระบบควบคุมการ
ด าเนินงานใหไ้ดต้ามแผนทีว่างไว ้และเสนอต่อผูบ้รหิารสูงสุด ซึง่จะท าใหเ้กดิการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2. การมอบหมายหน้าท่ีรบัผิดชอบในการด าเนินงาน 

    ผูบ้รหิารสงูสุดตอ้งท าหน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินงานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม
ขององค์กรการแต่งตัง้คณะกรรมการระดับนโยบายและคณะท างานให้พิจารณาตามความ
เหมาะสม หลงัการแต่งตัง้จ าเป็นต้องมกีารอธิบายบทบาท หน้าที่ ความรบัผิดชอบ วิธีการ
ด าเนินงาน พร้อมประกาศให้ทุกคนในองค์กรทราบโดยท าเอกสาร อย่างไรก็ตามการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ISO 14001: 2015 ทีไ่ดป้รบัปรุงใหม่นี้ไม่ไดบ้งัคบัเรื่องการแต่งตัง้คณะกรรมการที่
ท าหน้าที่ด าเนินการ แต่องค์กรในประเทศไทยยงัคงมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ท าหน้าที่อยู่ ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วย 3 กลุ่ม และหน้าที่ร ับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน ดงันี้ 
 2.1 ตวัแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative: MR) 

       2.1.1 บทบาทและหน้าที ่
 2.1.1.1 จดัตัง้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมขึน้มาโดยการประสานงานกบั
ฝ่ายต่างๆ 
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       2.1.1.2 ควบคุมตดิตามใหม้กีารน าระบบไปปฏบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพอย่าง
สม ่าเสมอ 

2.1.1.3 รายงานผลการด าเนินงานใหผู้บ้รหิารทราบ 

     2.1.2 คุณสมบตั ิ

 2.1.2.1 เขา้ใจกระบวนการขององคก์รเป็นอยา่งด ี

2.1.2.2 ควรเป็นต าแหน่งระดบัสงูและรายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงูสุด 

2.1.2.3 เขา้ใจขัน้ตอนและขอ้ก าหนดของ ISO 14001 เป็นอยา่งด ี

2.1.2.4 มมีติรสมัพนัธท์ีด่ ี

2.1.2.5 มคีวามเป็นนกับรหิารทีด่ ี

2.2 คณะกรรมการอ านวยการ (steering Committee) 

 2.2.1 บทบาทและหน้าที ่
 2.2.1.1 วางแผนการด าเนินงาน 

 2.2.1.2 รบันโยบายไปสู่การปฏบิตั ิ

 2.2.1.3 ตดิตามการด าเนินการ 

 2.2.1.4 พจิารณา ทบทวน แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

 2.2.1.5 ส่งเสรมิและควนคุมการด าเนินงาน 

 2.2.2 คุณสมบตั ิ

2.2.2.1 เป็นระดบับรหิารของหน่วยงาน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการแผนก 

2.2.2.2 เขา้ใจกระบวนการทีต่นเองรบัผดิชอบและภาพรวมเป็นอยา่งด ี

2.2.2.3 เขา้ใจขัน้ตอนและขอ้ก าหนดของ ISO 14001 เป็นอยา่งด ี

2.2.2.4 เขา้ใจนโยบายและแนวทางอยา่งชดัเจน 

 

2.3 คณะท างาน (Working Groups) 

 2.3.1 บทบาทหน้าที ่
 2.3.1.1 เป็นผูน้ าการปฏบิตัใินแต่ละงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 2.3.1.2 รายงานปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ  
 2.3.1.3 วเิคราะห ์ทบทวน ศกึษาแนวทางทีป่ฏบิตัอิยูเ่สมอ 

 2.3.2 คุณสมบตั ิ

2.3.2.1 เป็นระดบัหวัหน้างาน 

2.3.2.2 เขา้ใจงานทีต่นรบัผดิชอบเป็นอย่างด ี

2.3.2.3 เขา้ใจนโยบาย วธิกีารเป็นอยา่งด ี
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2.3.2.4 มจีติส านึกทีจ่ะช่วยแกไ้ขปรบัปรงุ ป้องกนัปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

 การจดัอบรมเร่ืองระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมภายในองคก์ร 

การจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดล้อมจ าเป็นต้องมคีวามสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของ 
ISO 14001 จงึจ าเป็นตอ้งมกีารจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานในองคก์ร 

1. วตัถปุระสงค์ของการจดัอบรมเร่ืองระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมการจดัการ
ฝึกอบรม เป็นการฝึกทักษะและปลูกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อให้มี
ความสามารถในการรกัษาและปรบัปรงุระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้เพื่อให้ตระหนกัถงึ 

 1.1 ความส าคญัของการปฏบิตัิตามนโยบายสิง่แวดล้อมและระเบยีบปฏบิตัิตาม
ขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 1.2 ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบทีส่ าคญัทัง้ทีเ่กดิขึน้อยู่และมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้
ในกจิกรรมการท างานและประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการปรบัปรุงระบบการท างานของพนักงานใหด้ี
ขึน้ 

 1.3 บทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของการด าเนินงานของพนักงานเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

 1.4 ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้จากการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบทีก่ าหนดไว้ 
 2. หวัข้อท่ีควรจดัอบรม 

 2.1 จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้มแก่พนกังานทุกระดบัทีจ่ าเป็น 

 2.2 จติส านึกและวธิกีารด าเนินงาน หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 

 2.3 ขอ้ก าหนดของ ISO 14001 และวธิกีารด าเนินงาน 

 2.4 การวเิคราะหปั์ญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  

 การประกาศและเผยแพร่ข้อมลูเร่ืองระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 

 การด าเนินงานจดัระบบการจดัการสิง่แวดล้อมและการปฏบิตัติ้องอาศยัความร่วมมอื
จากพนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับ ควรมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจ
ความส าคญัของการด าเนินงานจดัท าระบบ ISO 14001 อนัไดแ้ก่ นโยบายสิง่แวดล้อม บทบาท
หน้าที่ และแผนงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกคนมจีติส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมมอืกัน   
การสื่อสารสามารถท าได้หลายทาง เช่น การติดป้าย ประกาศ บอร์ดบรษิัท จอคอมพวิเตอร ์  
การอบรม และการประชุม 
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การวางแผน การจดัท าสารสนเทศท่ีเป็นเอกสาร และการปฏิบติัจริง 

1. การวางแผน การก าหนดขอบเขตเป็นการก าหนดขอบเขตในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและขอบเขตการด าเนินงาน โดยสิง่ที่ต้องพจิารณาส าหรบัการก าหนด
ขอบเขตสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1.1 การแยกตามกิจกรรม เป็นการแยกตามประเภทของกจิกรรม ผลติภณัฑ ์และ
บรกิารเช่น กจิกรรมของทัง้บรษิทั กจิกรรมระดบัแผนก และกจิกรรมระดบักระบวนการ องคก์ร
ตอ้งพจิารณาวางแผนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมแต่ละชนิด เพื่อใหส้ามารถควบคุม
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากกจิกรรม ผลติภณัฑห์รอืบรกิารได้อย่างมปีระสทิธผิล 
โดยการพจิารณาปัจจยัน าเข้า (Input) และปัจจยัออก (Output) ของแต่ละกจิกรรม ผลติภณัฑ ์
และบรกิาร ว่ามสี่วนประกอบใดบา้งมกีารสรา้งปัญหาต่อสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ มกีฎหมายประกาศ
หา้มหรอืไม่ มคีวามสิน้เปลอืงอย่างไรบา้ง มเีศษวตัถุดบิเหลอืเป็นปัญหาต่อสิง่แวดล้อมหรอืไม ่
สามารถน ากลบัมาใชใ้หมห่รอืน ากลบัมาแปรรปูไดห้รอืไม่ 
 1.2 การแยกตามท าเลท่ีตัง้ ท าเลทีต่ ัง้ที่ก าหนดเป็นอาณาเขตของกจิกรรมที่อยู่
ภายใตก้ารควบคุมของการบรหิารทีก่ าหนด ไดแ้ก่ ส่วนส านกังาน ส่วนโรงงาน และส่วนการซ่อม
บ ารุง เป็นต้น ซึง่หากแต่ละท าเลมปัีญหาสิง่แวดลอ้มคลา้ยๆ กนัสามารถด าเนินการและขอการ
รบัรองไดท้ัง้หมด แต่เวลาตรวจสอบจากหน่วยงานรบัรองจะตรวจสอบประมาณหนึ่งในสามของ
ทัง้หมด โดยการสุ่มตวัอย่างจากหลายๆ ท าเล แต่จ าเป็นต้องมกีารตรวจสอบระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้มภายในองคก์รเอง 

 1.3 การก าหนดแผนงาน วธิกีารทีจ่ะก าหนดควรศกึษาระบบการจดัการทีอ่งคก์ร
มอียู่ก่อนเปรยีบเทยีบกบัขอ้ก าหนด ISO 14001: 2015 เพื่อความสอดคล้องตามกจิกรรมที่
องค์กรมอียู่แล้ว ซึ่งการก าหนดแผนงานเริม่จากการวเิคราะห์ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม พจิารณา
ข้อกฎหมาย ก าหนดนโยบาย ก าหนดวตัถุประสงค์ ก าหนดแผนกิจกรรมหรอืโครงการ และ
จดัท าคู่มอืวธิกีารต่างๆ โดยสิง่ทีต่อ้งพจิารณาส าหรบัการก าหนดแผนงาน ไดแ้ก่ ก าลงัคน ความ
พรอ้มของบุคลากร เวลาของผู้ปฏบิตั ิจะต้องไม่กระทบต่องานประจ า ความพรอ้มของวธิกีาร 
เครือ่งมอืต่างๆ ทีม่อียู่ 
 2. การจดัสารสนเทศท่ีเป็นเอกสาร ระบบเอกสารเดมิตามมาตรฐาน ISO 14001 : 

2004 หมายความครอบคลุมทัง้เอกสาร (Document) ทีเ่ป็นขอ้มลูทีอ่ยู่บนสื่อทีจ่บัต้องไดแ้ละสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละบนัทกึ (Record) ซึ่งใช้เป็นหลกัฐานการปฏบิตังิาน ขณะที่ ISO 14001 : 

2015 ไดม้กีารปรบัปรุงใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัระบบเอกสารและบนัทกึของ ISO 9001: 2015 

และใช้เป็นค าว่า “สารสนเทศที่เป็นเอกสาร (Documented information)” แต่อย่างไรก็ตาม
ขอ้ก าหนดไม่ไดร้ะบุไว ้สารสนเทศทีเ่ป็นเอกสารตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 จะมุ่งเน้นให้
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มกีารน าไปปฏบิตังิานได้จรงิ มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มคีวามต่อเนื่องเป็นทศิทาง
เดยีวกนั มกีารฝึกฝน และง่ายต่อการตรวจสอบ 

 3. การปฏิบติัจริง คือ การเอาระบบที่เขยีนไว้มาปฏิบตัิหรอืด าเนินการจรงิ เมื่อ
สารสนเทศที่เป็นเอกสารและแผนการด าเนินงานหรอืแนวทางการท างานถูกเผยแพร่ มคีวาม
จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารอบรมหรอืถ่ายทอดใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานใหส้ามารถปฏบิตัติามได้ 
 3.1 การติดตามความก้าวหน้าและการควบคมุแผนการด าเนินงาน การตดิตาม
และควบคุมการด าเนินงานมคีวามจ าเป็นในการควบคุมให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ตาม
กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดซึง่สามารถท าได ้2 แบบ ไดแ้ก่ 

  3.1.1 การตดิตามควบคุมโดยคณะกรรมการอ านวยการ (Steering Committee) 
มกีารก าหนดการประชุมตดิตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานอยู่เสมอ โดยมกีารรายงาน
ความกา้วหน้าเปรยีบเทยีบกบัแผนการทีว่างไว ้และปัญหา อุปสรรค โดยผูร้บัผดิชอบร่วมกนัหา
วธิแีกไ้ข โดยตอ้งก าหนดระยะเวลา วนัทีแ่ละวาระใหช้ดัเจน 

  3.1.2 การตดิตามควบคุมโดยผูต้รวจประเมนิภายใน (Internal Auditor) กรณีมี
ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบหรอืผู้ตรวจประเมนิภายในองค์กร ผู้ตรวจประเมนิภายในซึ่งเป็นบุคคลที่
เป็นอสิระจากหน้าทีร่บัผดิชอบในกจิกรรมทีถู่กตรวจสอบ ท าหน้าทีต่รวจสอบความก้าวหน้าเป็น
ระยะๆ ในเวลาและพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ก าหนดระยะเวลาการตรวจประเมนิโดยพจิารณาถงึ
สถานะและความส าคญัของกจิกรรม ซึ่งจะจดัท าไว้เป็นแผนการตรวจประเมนิ แล้วน าผลการ
ตรวจประเมนิไปรายงานในการประชุม เพื่อสรปุ และใหผู้ถู้กตรวจประเมนิด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

 3.2 การตรวจประเมินภายในทัง้ระบบ การตรวจสอบเป็นกระบวนการทีส่ าคญัเพื่อ
คน้หาความจรงิทีอ่าจบกพรอ่งหรอืหาโอกาสทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของการด าเนินงานระบบ
การจดัการสิง่แวดล้อมขององค์กร ช่วยให้มัน่ใจว่าสามารถน าระบบการจดัการสิง่แวดล้อมไป
ปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบาย และวตัถุประสงค์ดา้นสิง่แวดลอ้ม กฎหมาย
และขอ้ก าหนดอื่นๆ ซึง่ช่วยใหเ้หน็โอกาสของการปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้
อย่างต่อเนื่อง องค์กรควรมกีารอบรมผูต้รวจประเมนิเรื่องกระบวนการตรวจประเมนิระบบการ
จดัการสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะผูต้รวจประเมนิทีเ่ป็นบุคลากรภายในบรษิทั ต้องมกีารอบรมเป็น
ระยะๆ ตัง้แต่ช่วงเริม่แรกปฏบิตัิงาน และหลังจากด าเนินการปฏบิตัิมาได้ช่วงหนึ่ง การเลอืก
ผูต้รวจประเมนิภายในองคก์ร ควรเลอืกผ่านการฝึกอบรม มคีวามอาวุโส มคีวามรูค้วามสามารถ 
เขา้ใจกระบวนการด ีและต้องไม่ตรวจสอบหน่วยงานของตนเอง เช่น หวัหน้าแผนก นอกจากนี้
ควรมกีารก าหนดวธิกีารตรวจประเมนิ การก าหนดความรบัผดิชอบ บทบาทความรบัผดิชอบ
ของผู้น าตรวจประเมนิ บทบาทและความรบัผดิชอบของผู้ตรวจประเมนิ บทบาทและความ
รบัผดิชอบของผูถู้กตรวจประเมนิ และแผนการตรวจประเมนิ 
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 4. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร การทบทวนของฝ่ายบรหิารเป็นกิจกรรมที่ส าคญั
ประการหนึ่งของผู้บรหิารระดบัสูงที่จะคอยตรวจสอบระบบการท างานของระบบการจดัการ
สิง่แวดล้อม ทัง้เป็นเครื่องแสดงให้พนักงานเห็นว่า ผู้บรหิารระดบัสูงให้ความสนใจกบังานใน
ระดับล่าง และยังแสดงถึงเจตนาที่มุ่งมัน่ของผู้บริหารในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม       
การทบทวนโดยฝ่ายบริหารด าเนินการโดยการจดัให้มีการประชุมมีประธ านที่ประชุมคือ 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้บริหารสูงสุดต้องมีบทบาทในการทบทวนระบบการจัดการ
สิง่แวดลอ้มขององคก์ร ตามแผนทีว่างไวเ้ป็นระยะๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารรกัษาไวอ้ย่างต่อเนื่อง 
เพื่อความเหมาะสม ความเพยีงพอของทรพัยากร และประสทิธภิาพของระบบ การทบทวนนี้จะ
มกีารประเมนิโอกาสในการปรบัปรุงและความต้องการการเปลี่ยนแปลงในระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้เงื่อนไขของขอ้ก าหนดของระบบการจดัการสิง่แวดล้อมและขอ้ก าหนดอื่นที่
ต้องปฏิบตัิ และต้องมกีารบนัทึกผลการทบทวนของฝ่ายบรหิาร รวมทัง้การจดัเก็บตามรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทัง้หมดนี้จะช่วยให้ผู้บรหิารสามารถก าหนดกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อใหเ้กดิการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง  

 การขอการรบัรองระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 

 องค์กรที่ได้รบัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อมจะได้รบัความน่าเชื่อถือจากทัง้
ลกูคา้ สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัภยัและสงัคม ภายหลงัการด าเนินงานตามระบบการจดัการ
สิง่แวดล้อมตัง้แต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การน าแผนไปปฏบิตัิ การตรวจสอบและ
ประเมนิผล การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร และมัน่ใจว่าระบบดงักล่าวมปีระสทิธผิลพร้อมทีจ่ะขอ
การรบัรอง หากองคก์รมกีารตดิต่อกบัต่างประเทศยิง่มคีวามจ าเป็นในการต้องขอรบัการรบัรอง 
องคก์รสามารถขอการรบัรองระบบไดจ้ากหน่วยงานใหก้ารรบัรอง (Certification Body : CB) 

1. หน่วยงานรบัรองระบบตามมาตรฐาน ISO 14001 ในประเทศไทย หน่วยงานที่
ท าหน้าที่รบัรองระบบ ISO 14001 ในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคอื 
หน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรอื Management System 

Certification Institute (Thailand) (MASCI) และส านักรบัรองระบบคุณภาพ (สรร.) ส าหรบั
สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เดมิทีคอื ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
(สมอ.) ได้ก่อตัง้ขึ้นมาท าหน้าที่เป็นหน่วยงานให้การรบัรองมาตรฐาน คุณภาพ การจดัการ
สิง่แวดลอ้ม และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัซึง่เป็นองคก์รอสิระ ขึน้ตรงกบั
กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนส านักรบัรองระบบคุณภาพ (สรร.) เป็นหน่วยงานทีก่่อตัง้ขึน้ภายใต้
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) ทีม่มีาตรฐานการท างานเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์สากลตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021 และมาตรฐาน ISO/TS 22003          
เป็นที่ยอมรบัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานประเภทที่สอง คอื บรษิทัต่างชาตทิี่มา
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ให้บริการให้การรับรองระบบอีกเป็นจ านวนมาก เช่น บริษัท SGS (Thailand) Ltd.          
บรษิทั Bureau Veritas(Thailand) Ltd. บรษิทั อนิเตอรเ์ทค จ ากดั และบรษิทั BSI Certification 

Services Co., Ltd เป็นตน้ 

2. ขัน้ตอนการขอรบัรองระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 

 2.1 การคดัเลือกหน่วยงานผู้ให้การรบัรองระบบ องคก์รควรพจิารณาคดัเลอืก
หน่วยงานผู้ใหก้ารรบัรองระบบ โดยค านึงถงึความเชื่อถอืของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีต่อหน่วยงาน
ผูใ้ห้การรบัรอง ความสะดวกและรวดเรว็ในการตดิต่อ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ   (ค่าพาหนะ 
ค่าเดนิทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ความเป็นกลางและยุติธรรมในการตรวจ
ประเมิน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจระบบมาตรฐานการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายของไทย มาตรฐานของคนไทยและปัญหาด้าน
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ระยะเวลาในการตรวจประเมนิทีเ่หมาะสม 

 2.2 การแจ้งขอการรบัรองระบบ การยืน่ใบสมคัรเพื่อขอการรบัรองระบบโดยทัว่ไป
แล้วประกอบด้วยคู่มอืสิ่งแวดล้อมและขัน้ตอนปฏิบตัิงาน บางแห่งอาจมแีบบสอบถามเพื่อ
ประกอบการพจิารณาความพรอ้มในการตรวจประเมนิ เวลาทีใ่ชใ้นการตรวจประเมนิ ขอบเขต ผู้
ตรวจสอบทีเ่หมาะสม ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้มและขอ้กฎหมาย และค่าใชจ้่าย   จงึค่อยมกีาร
ด าเนินงานท าสญัญา 

 2.3 การนัดหมายและก าหนดการตรวจประเมิน หน่วยงานที่ท าหน้าที่รบัรอง
ระบบจะส่งก าหนดการ ระบุวนั เวลา ก าหนดการ พรอ้มรายชื่อผูต้รวจสอบใหอ้งคก์รทราบ หาก
ไมส่ะดวกกส็ามารถแจง้หน่วยงานรบัรองได้ 
 2.4 การตรวจประเมินขัน้ท่ี 1คอื การตรวจประเมนิเบื้องต้น หน่วยงานรบัรองจะ
เข้ามาที่องค์กร เพื่อตรวจสอบเอกสาร ดูข้อก าหนดหลักเบื้องต้น และศึกษาลักษณะงาน 
ลกัษณะปัญหาและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้พจิารณาความพร้อมขององค์กร ทัง้นี้
น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการประมาณจ านวนผูต้รวจประเมนิ และระยะเวลา 

 2.5 การตรวจประเมินขัน้ท่ี 2 หรือการตรวจประเมิน โดยหน่วยงานรบัรองจะท า
การตรวจสอบระบบการจดัการทัง้แผนงาน การตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐั จะมคีณะผูต้รวจ
ประเมนิมาท าการตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมการพจิารณา ส่วนการตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ภาคเอกชน จะมคีณะผู้ตรวจประเมนิมาท าการตรวจสอบ และพจิารณาผลการประเมนิให ้การ
ตรวจสอบการปฏบิตัจิะเปรยีบเทยีบกบัขอ้ก าหนด ISO 14001 : 2015 โดยประเมนิทัง้เอกสาร 
บนัทึกต่างๆ สมัภาษณ์ผู้ปฏิบตัิงานดูสภาพของสถานที่ กรณีพบข้อบกพร่องโดยทัว่ไปจะ
แบ่งเป็นข้อบกพร่องส าคญั (Major) และขอ้บกพร่องย่อย (Minor) หากพบว่าเป็นข้อบกพร่อง
ส าคญัอนัมผีลให้ระบบล้มเหลวหรอืมผีลกระทบต่อระบบ หน่วยงานรบัรองระบบจะพจิารณา
ไม่ให้การรบัรอง องค์กรต้องรบีด าเนินการแก้ไข หากพบขอ้บกพร่องย่อยที่ไม่มผีลกระทบต่อ
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ระบบมากนัก หน่วยงานรบัรองระบบจะพิจารณาให้องค์กรปรับปรุงแ ก้ไข และแจ้งผลให้
หน่วยงานรบัรองระบบทราบเพื่อพจิารณาตดิตามผลอกีครัง้ 

 2.6 หน่วยงานรบัรองพิจารณาออกใบรบัรอง เมื่อองค์กรผ่านการตรวจประเมนิ
ระบบหน่วยงานรบัรองระบบจะออกใบรบัรองซึ่งมีอายุ 3 ปี และมกีารตรวจเยี่ยมเยียน 
(Surveillance) โดยผู้ตรวจประเมนิ ความถี่ในการตรวจประเมนิขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละ
หน่วยงานรบัรอง โดยทัว่ไปแลว้ ประมาณ 6 เดอืนหรอืไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อปี อาจเลอืกตรวจ
เฉพาะบางหน่วยงานหรอืบางกจิกรรมหรอืตรวจทัง้องคก์ร 

 2.7 การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุใบอนุญาต ก่อนการครบก าหนดอายุใบรบัรอง
ซึ่งก าหนดอายุ 3 ปี หากองค์กรมคีวามต้องการที่จะรบัการรบัรองระบบต่อ ต้องแจ้งต่อ
หน่วยงานรบัรองระบบ เพื่อนัดหมายมาตรวจประเมนิใหม่ ซึง่เป็นการตรวจทัง้ระบบเหมอืนการ
ตรวจเพื่อขอการรบัรองในครัง้แรก 

แนวคิดและสาระส าคัญของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน      
ISO 14001: 2015 

 1. ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

 มาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อมขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization: ISO) ฉบบัแรก ISO 14001 : 1996 

ประกาศใชใ้นปี ค.ศ.1996 ฉบบัที่สอง ISO 14001 : 2004 ประกาศใชโ้ดยองคก์รระหว่าง
ประเทศว่าดว้ยการมาตรฐานในวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2004 และฉบบัปัจจุบนัเป็นฉบบัที่สาม 
ISO 14001 : 2015 ซึง่มกีารประกาศใชเ้มื่อวนัที ่15 กนัยายน 2015 ดงันัน้นับจากนี้ไปการ
รบัรองระบบการท างานตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ในองคก์รต่างๆ จะสิน้สุดภายใน
ระยะเวลา 3 ปี และไม่มีการต่ออายุการรบัรองในฉบบัดงักล่าวอีกต่อไป องค์กรจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามมาตรฐานฉบับใหม่ โดยจ าเป็นต้องศึกษาข้อก าหนดของ
มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ท าการเปรยีบเทยีบขอ้ก าหนดกบัการปฏบิตังิานในองคก์รว่ามี
ประเด็นใดบ้างที่ยงัด าเนินการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดขอ งมาตรฐานฉบับใหม่ แล้วจึง
ด าเนินการปรบัปรุงและประยุกต์ใช้ให้มแีนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดและ
ส่งผลให้องค์กรเกิดการด าเนินงานได้บรรจุตามที่ก าหนด พร้อมติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน ท าการตรวจประเมนิภายใน และทบทวนระบบการจดัการเพื่อให้เกดิการปรบัปรุง
อยา่งต่อเนื่อง  
 ปัจจุบนัองค์กรธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินการตามระบบมาตรฐานการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 เพื่อแสดงถงึความตัง้ใจในการรกัษาสิง่แวดลอ้มทีทุ่กคนยอมรบั 
ให้ความส าคญักับการลดปรมิาณของเสยี การลดการใช้พลงังาน และการใช้วตัถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจดัการในองค์กรได้ โดย
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มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานสากลระหว่างประเทศไม่ควรน าไปใช้เพื่อเป็นก าแพงทางการค้า แต่
เพื่อพฒันาสิง่แวดลอ้มของโลก ความส าเรจ็ของการด าเนินงานขององคก์รจะเกดิขึน้อยู่กบัความ
ร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดบัทุกฝ่าย โดยเฉพาะผูบ้รหิารระดบัสูง เมื่อองค์กรน าระบบ
การจดัการสิง่แวดลอ้มไปใช ้จะช่วยใหอ้งคก์รมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบ มกีารวาง
แนวนโยบาย วตัถุประสงค์ ประสทิธผิลที่ได้รบั และมกีารตรวจสอบว่ามกีารปฏบิตัิตามแผน
หรอืไม่ ซึ่งการด าเนินงานนี่ต้องกระท าภายใต้เทคโนโลยทีี่หาได้ สอดคล้อยกบัสถานะทางการ
เงนิหรอืดว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร 

 2. ลกัษณะของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001  

 2.1 ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 สามารถน าไปใช ้และปรบัปรุงใหเ้ขา้
กบัสภาพวฒันธรรมของแต่ละองค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้กบัองค์กรทุกประเภท ทุก
ขนาด และใชไ้ดทุ้กสภาพภมูปิระเทศ วฒันธรรม และสภาพสงัคม 

 2.2 ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มจะช่วยส่งเสรมิใหอ้งคก์รมกีารเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีด่ ี
ที่สุดที่มอียู่ตามความเหมาะสมของผลที่จะได้รบั ผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม ความคุ้มค่า 
และความเป็นไปไดท้างการเงนิ 

 2.3 ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มไม่มขีอ้ก าหนดตายตวัใหอ้งคก์รด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เกนิจากสภาพความเป็นจรงิทีเ่ป็นไปได ้แต่ควรด าเนินการอยู่ภายใต้เหตุผลทางการ
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และความมุง่มัน่ทีจ่ะมกีารพฒันาระบบอยา่งต่อเนื่อง 

 2.4 ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมให้ประโยชน์ในกรช่วยประหยดัการใช้ทรพัยากร 
การลดการบ าบดัของเสยีจากกระบวนการผลติ ก่อใหเ้กดิการลดค่าใชจ้า่ย 

 2.5 ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มไมไ้ดเ้ป็นมาตรฐานเพื่อกดีกนัทางการคา้ แต่ในทาง
ปฏบิตัลิกูคา้ในต่างประเทศมกัตอ้งการผูผ้ลติทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบ 

 2.6 ปัญหาประการหนึ่งที่องค์กรไม่สามารถรกัษาได้อย่างมปีระสทิธิภาพคอื มี
แนวความคดิว่าระบบการจดัการดงักล่าวเป็นอกีระบบหนึ่งนอกเหนือจากระบบการจดัการเดมิ 
ท าให้พนักงานผู้ร ับผิดชอบต้องแบ่งเวลามาจดัท าระบบดังกล่าว ถ้าพนักงานไม่สามารถ
ปฏบิตังิานไดจ้ะท าใหร้ะบบลม้เหลว 

 2.7 มาตรฐานนี้ไมไ่ดต้ัง้ใจจะกล่าวถงึหรอืรวมถงึขอ้ก าหนดหรอืมาตาฐานการจดัการ
สุขภาพหรอือาชวีอนามยัและความปลอดภยั อยา่งไรกด็กีไ็มไ่ดต้อ้งใหอ้งคก์ารยกเลกิการพฒันา
แต่รวมเอาองคป์ระกอบระบบบรหิารดงักล่าวนัน้เขา้ไปดว้ย แต่กระบวนการใหก้ารรบัรองนัน้จะ
พจิารณาในแงข่องระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มเท่านัน้ 

 2.8 ระบบมาตรฐานนี้ใช้หลกัการจดัการเช่นเดยีวกนักบัชุดมาตรฐานการจดัการ
ระบบคุณภาพ ISO 9001 องคก์รทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการคุณภาพ ISO 9001 

แลว้สามารถประยุกต์ใชอ้งคป์ระกอบต่างๆ ร่วมกนัได้ แต่อาจมบีา้งส่วนทีแ่ตกต่างกนัเนื่องจาก
จุดมุ่งหมายและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องแตกต่างกนั ในขณะที่ระบบการจดัการคุณภาพมุ่งเน้นความ



682 

 

ต้องการของลูกคา้ ส่วนระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มมุ่งเน้นเรื่องความต้องการของฝ่ายต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของสงัคมในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

 3. ความสมัพนัธร์ะหว่างระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมกบัวงจร PDCA 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการและเครื่องมือในการจัดการปัญหา
สิง่แวดลอ้มทัง้หมดขององค์กร มคีวามสามารถในการตอบสนองต่อปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลาดเวลา และมพีื้นฐานส าหรบัการปรบัปรุงอย่างต่อ เนื่อง มี
หลกัการในการปฏิบตัิสอดคล้องกับวงจรPlan-Do-Check-Action (PDCA) ที่เน้นให้มกีาร
วางแผน การน าแผนไปปฏบิตั ิการตรวจและการแกไ้ขโดยวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่12.7 ความสมัพนัธร์ะหว่างวงจร PDCA กบัขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 

ทีม่า: https://www.google.co.th/search., 2559. 
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 PDCA จะช่วยให้ผูน้ าระบบ ISO 14001ไปปฏบิตัสิามารถมองเหน็ได้อย่างชดัเจนใน
ล าดบัก่อนหลงัของการน าขอ้ก าหนดแต่ละขอ้ไปด าเนินการ ส าหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างวงจร 
PDCA กบัมาตรฐาน ISO 14001: 2015 แสดงดงัภาพที ่12.7 โดยบรบิทขององคก์ร (Context 

of the organization) เป็นตวัก าหนดระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มขององคก์รทีต่้องพจิารณาถงึ
จุดประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อก าหนดกฎหมาย กิจกรรม 
ผลติภณัฑ์และบรกิารที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เพื่อน ามาใช้ในการวางแผน ซึ่งผู้น าหรอื
ผูบ้รหิาร  ต้องก าหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อมให้สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละบรบิทองคก์ร เมื่อมี
การวางแผนองคก์รตอ้งน าแผนไปปฏบิตัใิช ้และต้องมกีารสนับสนุน (Support) จากทรพัยากรที่
จ าเป็นส าหรบัระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ทัง้เทคโนโลย ีงบประมาณและการมบีุคลากรที่มี
ความสามารถและตระหนักถึงความส าคญัของระบบ มกีารสื่อสารที่เป็นระบบทัง้การสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กร จดัท าสารสนเทศที่เป็นเอกสาร การควบคุมเอกสารต่างๆ อย่าง
ประสิทธิภาพส าหรบัการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Operation) พร้อมกับก าหนดวิธีการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหลงัจากนัน้องคก์รต้องตรวจสอบหรอืมกีารประเมนิงานผลการ
ด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม(Performance evaluation) และประเมนิความสอดคล้องของการ
ด าเนินงานกบัขอ้ก าหนดกฎหมาย เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการทบทวนของฝ่ายบรหิาร และใช้
ในการปรบัปรงุระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่องต่อไป 

 4. ข้อก าหนดของระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม 

 วตัถุประสงคข์องมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม คอื เพื่อใหอ้งคก์รมแีนวทางใน
การปฏบิตัเิพื่อปกป้องสิง่แวดลอ้ม และตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงด้านสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึ้น 
มคีวามสอดคลอ้งกบัความต้องการทางเศรษฐกจิและสงัคม วธิกีารของระบบคอื ผูบ้รหิารระบบ
สูงสุดสามารถใช้ขอ้มูลจากการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อการสรา้งความส าเรจ็ใน
ระยะ และทางเลือกที่สร้างสรรค์ น าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนได้ โดยการป้องกันหรอืลด
ผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม การลดปัจจยัทีเ่ป็นผลใหเ้กดิผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 
การสนบัสนุนองคก์รใหส้ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขใหส้อดคลอ้ง การปรบัปรงุการด าเนินงานดา้น
สิง่แวดลอ้ม การควบคุมกระบวนการผลติภณัฑ ์การบรกิาร ตัง้แต่การออกแบบ การผลติ การ
กระจายสนิค้า การบรโิภค และการก าจดั โดยต้องสามารถป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนั
เกดิจากการกระท าทีไ่มต่ัง้ใจไดต้ลอดช่วงวฏัจกัรชวีติ ความส าเรจ็ทางการเงนิและประโยชน์เป็น
ผลมาจากการปฏบิตังิานด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งใช้เป็นจุดแขง็ทางด้านการตลาดขององค์กร และ
ควรสื่อสารขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มแก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี อย่างไรกต็ามมาตรฐานระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้มจะไม่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงกบัองคก์ร ซึง่ขอบข่ายขอ้ก าหนดในมาตรฐานระบบ
การจดัการสิง่แวดลอ้มมทีัง้หมด 10 ขอ้แบ่งไดด้งันี้ 
  4.1 ขอบเขต (Scope) มาตรฐานฉบบันี้ระบุถงึข้อก าหนดส าหรบัระบบการ
จดัการสิ่งแวดล้อมที่องค์กรสามารถน าไปใช้เพื่อพฒันาการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
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ตนเองได ้องคก์รสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างยัง่ยนื ระบบ
การจดัการสิง่แวดลอ้มช่วยใหอ้งคก์รบรรลุผลในการใหคุ้ณค่ากบัสิง่แวดลอ้ม องคก์ร ผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยี ความสอดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์รน าไปสู่ผลลพัธข์องระบบการจดัการ
สิง่แวดล้อมคอื การเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม การส่งเสรมิการปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขใหส้อดคลอ้ง และการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 

 มาตรฐานน้ีสามารถใชไ้ดก้บัองคก์รทุกขนาด ลกัษณะ และประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มของ
ทุกกจิกรรม ผลติภณัฑ ์และการบรกิาร โดยพจิารณาตลอดถงึวฏัจกัรชวีติ และมาตรฐานนี้ยงั
สามารถน าไปใช้ได้ทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน แต่การอ้างถึงความด าเนินงานตามระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้มจะไดร้บัการยอมรบัเมือ่ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดทุกขอ้อยา่งไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

  4.2 การอ้างอิง (Normative references) มาตรฐานนี้ไม่มกีารอ้างองิส่วนนี้มี
ไวเ้พื่อใหล้ าดบัขอ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระบบการจดัการอื่นๆ  
  4.3 ค าจ ากดัความ (Terms and Definitions) ค าจ ากดัความมวีตัถุประสงค์
เพื่อระบุความหมายของค าศพัทเ์พื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัเมือ่น ามาตรฐานไปใช ้

  4.4 บริบทองคก์ร (Context of the organization) มาตรฐาน ISO 14001 : 

2015 การแบ่งการพจิารณาเกี่ยวกบับรบิทขององคก์รเป็น 4 ขอ้ก าหนด คอื ความเขา้ในองคก์ร
และบรบิทขององคก์ร (Understanding the organization and its context) ความเขา้ใจ ความ
ต้องการและความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Understanding the needs and 

expectations of interested parties) การก าหนดขอบเขตการจดัการสิง่แวดลอ้ม (Determining 

the scope of the environment management) และระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 
(environmental management system) กล่าวไดว้่าองคก์รต้องท าความเขา้ใจกบัภาพรวมและ
ประเดน็ส าคญัที่สามารถส่งผลไดท้ัง้ด้านบวกและดา้นลบอนัเนื่องมาจากการจดัการขององคก์ร
ในเรื่องความรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อม อกีทัง้องค์กรยงัต้องท าความเขา้ใจความต้องการและ
ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี อนัได้แก่ บุคคลหรอืกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รบัผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม ซึ่งทัง้หมดนี้จะน ามาใช้ในการก าหนดขอบเขตการจดัการสิ่งแวดล้อม และการ
ด าเนินงานของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

  4.5 การน าองค์กร (Leadership) การน าองค์กรตามมาตรฐาน ISO 14001: 

2015 ม ี3 ขอ้ก าหนด คอื การน าองค์กรและความมุ่งมัน่ (Leadership and commitment) 
นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy) และบทบาทตามโครงสร้างองค์กร ความ
รบัผดิชอบและอ านาจหน้าที่ (Organizational roles, responsibilities and authority) โดย
ผูบ้รหิารระดบัสูงต้องเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม และมอบหมายหน้าที่
ความรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อมให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม
ขององคก์รบรรลุผล 
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  4.6 การวางแผน (Planning) มาตรฐาน ISO 14001: 2015 ม ี2 ขอ้ก าหนด
ใหญ่ ขอ้ก าหนดแรก คอื การปฏบิตักิารความเสี่ยงที่เกี่ยวกบัอุปสรรคและโอกาส (Actions to 

address risk associated with threats and opportunities) ทีอ่งคก์รจ าเป็นต้องพจิารณาในดา้น
ประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects) การปฏิบัติตามเงื่อนไขให้สอดคล้อง 
(Compliance obligations) และการปฏบิตักิารการวางแผน (planning action) กล่าวคอื เมื่อ
องค์กรจะวางแผนการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมจ าเป็นต้องพจิารณาความเสี่ยงและโอกาสที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อันได้แก่ กฎหมายและ
ขอ้ก าหนด รวมทัง้ความต้องการและความคาดหวงัของผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยี และขอ้ก าหนดที่
สองคอื วตัถุประสงคส์ิง่แวดลอ้มและการวางแผนเพื่อใหส้ าเรจ็ (Environmental objectives and 

planning to achieve them) ผูบ้รหิารสูงสุดจะต้องก าหนดวตัถุประสงคส์ิง่แวดลอ้มทัง้ระดบักล
ยุทธ ์ระดบัยุทธวธิ ีและระดบัปฏบิตักิาร โดยต้องมกีารสื่อสารใหแ้ก่ทุกคนในองคก์รไดร้ ับทราบ 
เพื่อการปฏบิตักิารการวางแผนทีน่ าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มขององคก์ร 

  4.7 การสนับสนุน (Support) การสนับสนุนที่ส าคญัที่ควรพจิารณาส าหรบั
มาตรฐาน ISO 14001: 2015 ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรพัยากร (Resources) ทัง้
ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เทคโนโลยีและงบประมาณ สมรรถนะ (Competence) หรือ
ความสามารถของบุคลากร ความตระหนัก (Awareness) ของบุคลากรต่อนโยบายและการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสื่อสาร (Communication) ทัง้ภายใน ( Internal 

Communication) และภายนอก (External Communication) และสารสนเทศที่เป็นเอกสาร 
(Documented information) ทีต่อ้งมมกีารจดัท าและท าใหเ้ป็นปัจจุบนั (Creating and updating) 

ตลอดจนการควบคุมสารสนเทศที่เป็นเอกสาร (Control of documented information) ให้
สามารถเขา้ถงึได ้มกีารจดัเกบ็และบ่งชีส้ถานะอย่างเหมาะสม สิง่เหล่านี้มสี่วนในการสนับสนุน
ใหก้ารด าเนินงานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มขององคก์รมคีวามถูกตอ้ง เหมาะสม และบรรลุผล 

  4.8 การด าเนินงาน (Operation) การด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001: 

2015 ม ี2 ข้อก าหนด ข้อก าหนดแรก คือ การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงาน 
(Operational planning and control) กล่าวคอื การด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมขององค์กร
จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมซึ่งขึน้อยู่กบัความเสี่ยงและโอกาส ประเดน็สิง่แวดล้อม และ
ขอ้ก าหนดที่ต้องปฏบิตัิตามของแต่ละกจิกรรมขององค์กรและขอ้ก าหนดที่สองคอื การเตรยีม
ความพรอ้มและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response)  

ซึง่จะมสี่วนช่วยลดผลกระทบต่อส่องแวดล้อมจากกจิกรรมขององค์กร และมัน่ใจได้ว่าจะบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

  4.9 การประเมินผลการด าเนินงาน (Performance evaluation) มาตรฐาน 
ISO 14001: 2015 ก าหนดใหอ้งคก์รต้องท าการประเมนิผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดลอ้มโดย
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ต้องมกีารเฝ้าระวงัตดิตามการวดั การวเิคราะหแ์ละการประเมนิ (Monitoring, measurement, 

analysis and evaluation) การประเมนิผลความสอดคลอ้ง (Evaluation of compliance) การ
ตรวจประเมนิภายใน (Internal audit) และการทบบทวนฝ่ายบรหิาร (Management review) 

การประเมนิผลการด าเนินงานจะช่วยให้องค์กรมัน่ใจได้ว่าการด าเนินงานระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้มขององคก์รมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายและขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ อย่าง
เหมาะสม บอกถงึประสทิธภิาพของการน าระบบมาใช ้และการทบทวนของฝ่ายบรหิารจะน าไปสู่
การพจิารณาความเหมาะสม ความพอเพียง และประสทิธภิาพของระบบ ผู้บรหิารจะท าการ
ตดัสนิใจในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ และการปรบัเปลี่ยนวธิดี าเนินงาน เพื่อให้เกิดการ
ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 

  4.10 การปรบัปรุง (Improvement) ข้อก าหนดเรื่องการปรบัปรุงตาม
มาตรฐาน ISO 14001: 2015 ระบุใหอ้งคก์รควรน าผลที่ไดจ้ากการประเมนิผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมมาพจิารณาความไม่สอดคล้องกบัข้อก าหนด เพื่อน ามาใช้ในการปฏบิตัิการ
แก้ไข (Nonconformity and corrective action) ใหเ้หมาะสมกบัผลกระทบทีม่นีัยส าคญัของสิง่ที่
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด และใหเ้กดิการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพของการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

สรปุ  
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นส าหรบัอุตสาหกรรม และหน่วยงาน

ทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนที่ผลิตสินค้าและบรกิารที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เป็น
สิง่มชีวีติทัง้หมดในโลก ที่ส าคญัคือการจดัการระบบการจดัการสิง่แวดล้อมต้องจดัท าในเชิง
ระบบจงึจะท าใหม้คีวามครอบคลุมทัง้หมดของสิง่มชีวีติ ไดแ้ก่ น ้า อากาศ สตัว ์และพชื เป็นต้น 
ซึง่เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บรหิารในหน่วยงานนัน้จะต้องมกีารก าหนดเป็นนโยบายระดบัของ
สถานประกอบการ และระดับประเทศ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ด าเนินการ และมแีนวปฏบิตัิ
อยา่งเคร่งครดั การจดัการสิง่แวดลอ้มเชงิระบบ จงึหมายถงึ การดูแล การควบคุม การปรบัปรุง
ปัญหาสิง่แวดลอ้มขององค์การโดยใช้กระบวนการจดัการ ซึง่ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan)  
การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการแกไ้ข (Act)  

การน าระบบ Eco –Management and Audit Scheme (EMAS) เป็นมาตรฐานการ
จดัการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบขององค์การที่เป็นระบบที่มีการพัฒนามาจากต่างประเทศเพื่อ
น ามาใช้ในการประเมนิ รายงาน และพฒันาผลการด าเนินงานสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน ซึ่งมี
ข ัน้ตอน ดงันี้ (1) การจดัท านโยบายสิง่แวดล้อม (2) การทบทวนสถานะเริม่ต้น (3) การจดัท า
โปรแกรมสิง่แวดล้อม (4) การสร้างระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (5) การตรวจประเมนิระบบ
ภายในองคก์าร (6) การทบทวน และ (7) การรายงานผลงานดา้นสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ ระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14000 เป็นแนวทางในการจดัการสิง่แวดลอ้มของ
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องคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มหีลกัการส าคญัของการจดัการสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ การก าหนด
นโยบายสิง่แวดล้อม การวางแผน การน าไปปฏบิตัแิละการด าเนินการ และการตรวจสอบและ
การปฏบิตักิารแก้ไข เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล 
ISO 14000 คอื เพื่อลดต้นทุนในระยะยาว ช่วยเพิม่ศกัยภาพในทางแข่งขนั ช่วยสรา้งชื่อเสยีง 
และการยอมรบั และลดผลกระทบต่อพนกังานในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

อนุกรมมาตรฐานด้านการจดัการสิง่แวดล้อมประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดงันี้ (1) มาตรฐาน
ระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม (2) การตรวจสอบประเมนิการจดัการสิง่แวดลอ้ม (3) ฉลากกบั
ผลติภณัฑเ์พื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (4) การประเมนิความสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้ม และ 
(5) การประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในวงจรชวีติผลติภณัฑ ์จะเหน็ไดว้่าองค์ประกอบของ
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ (1) การป้องกนัมลพษิหรอืการลดพษิที่
แหล่งก าเนิด (2) การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ (3) การพฒันา
ให้ดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลกัการของระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 

14001 มแีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ (1) การวางแผน (2) การด าเนินการ (3) การตรวจสอบ 
(4) การแก้ไข อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14000 07’
เป็นมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มขององคก์รหรอืหน่วยงานทัว่โลก ซึง่นอกจากจะช่วย
พฒันาธุรกจิแลว้ ยงัช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากลอกีด้วย หรอือาจเรยีกได้ว่าเป็น
การจดัการผลประโยชน์ทางธุรกจิควบคู่ไปกบัเรือ่งของสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดนีัน่เอง 
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แบบฝึกหดั 

 

ให้ตอบค าถามให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท่ีสดุ 

1. การจดัการสิง่แวดลอ้มเชงิระบบ หรอื ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม หมายถงึ 

2. ใหบ้อกถงึองคป์ระกอบของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (โดยเขยีนเป็นแผนภาพ) อธบิาย 

3. ใหบ้อกถงึความส าคญัของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001   
4. ใหบ้อกถงึความหมายของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001  

5. ใหบ้อกถงึประโยชน์ของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 14001 

6. ใหบ้อกถงึความหมายของระบบ Eco – Management and Audit Scheme (EMAS)  
7. ใหบ้อกถงึขัน้ตอนการท าระบบ Eco – Management and Audit Scheme (EMAS)  
8. ใหบ้อกถงึอนุกรมมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14000 

9. ใหบ้อกถงึหมายของอนุกรมมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14000 

10. ใหบ้อกถงึองคป์ระกอบและหลกัการของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล  
     ISO 14001  
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ใหป้ระกาศว่า  

โ ด ย ที่ เ ป็ น ก า ร ส ม ค ว ร มีก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ป ล อ ด ภัย  อ า ชีว อ น า มัย                    
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

พระราชบญัญตันิี้มบีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย  

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค าแนะน าและยนิยอม
ของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้  

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔”  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนั
ประกาศ ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
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มาตรา ๓ พระราชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่  

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค และราชการส่วนทอ้งถิน่  

(๒) กจิการอื่นทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิน่ และกิจการอื่นตามที่
ก าหนด ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จดัใหม้มีาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต ่ากว่า
มาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตามพระราชบญัญตันิี้  

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตันิี้  
“ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน” หมายความว่า      

การกระท า หรอืสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตุอนัจะท าใหเ้กดิการประสบอนัตรายต่อชวีติ 
รา่งกาย จติใจ หรอืสุขภาพอนามยัอนัเน่ืองจากการท างานหรอืเกีย่วกบัการทางาน   

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้
หมายความ รวมถึง ผู้ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาท างานหรือท า
ผลประโยชน์ใหแ้ก่หรอืในสถาน ประกอบกจิการ ไม่ว่าการท างานหรอืการท าผลประโยชน์นัน้จะ
เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมด ในกระบวนการผลติหรอืธุรกิจในความรบัผิดชอบของผู้
ประกอบกจิการนัน้หรอืไม่กต็าม  

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้
หมายความ รวมถงึผู้ซึ่งได้รบัความยนิยอมให้ท างานหรอืท าผลประโยชน์ให้แก่หรอืในสถาน
ประกอบกจิการของนายจา้ง ไมว่่าจะเรยีกชื่ออยา่งไรกต็าม  

“ผูบ้รหิาร” หมายความว่า ลกูจา้งตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการในหน่วยงานขึน้ไป  

“หวัหน้างาน” หมายความว่า ลูกจา้งซึ่งท าหน้าที่ควบคุม ดูแล บงัคบับญัชาหรอืสัง่ให้
ลกูจา้ง ท างานตามหน้าทีข่องหน่วยงาน  

“เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน” หมายความว่า ลูกจา้งซึ่งนายจา้งแต่งตัง้ให้
ปฏิบตัิ หน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานตาม
พระราชบญัญตันิี้  

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มลีูกจ้าง
ท างาน อยูใ่นหน่วยงาน  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน หน้า ๗ เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๔ ก ราชกจิจานุเบกษา ๑๗ มกราคม 
๒๕๕๔  
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“กองทุน” หมายความว่า กองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน  

“พนักงานตรวจความปลอดภยั” หมายความว่า ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิาร ตาม
พระราชบญัญตันิี้  

“อธบิด”ี หมายความว่า อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้  
มาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้  และใหม้ี

อ านาจแต่งตัง้พนักงานตรวจความปลอดภยักบัออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบยีบ  เพื่อ
ปฏบิตัิการตามพระราชบญัญตัินี้ รวมทัง้ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัรา 

ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ และยกเวน้ค่าธรรมเนียม  

การแต่งตัง้พนักงานตรวจความปลอดภยัต้องก าหนดคุณสมบตั ิขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
และเงือ่นไขในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย  

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบยีบนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บงัคบัได ้ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

------------------- 

มาตรา ๖ ให้นายจ้างมหีน้าที่จดัและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มสีภาพ 

การท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ รวมทัง้ส่งเสริม
สนับสนุน การปฏบิตัิงานของลูกจ้างมใิห้ลูกจ้างได้รบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ และ
สุขภาพอนามยั  

ให้ลูกจา้งมหีน้าที่ให้ความร่วมมอืกบันายจา้งในการด าเนินการและส่งเสรมิด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ลูกจา้ง
และสถานประกอบ กจิการ  

มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบญัญตันิี้ก าหนดให้นายจา้งต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย ใหน้ายจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยเพื่อการนัน้  
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 หมวด ๒ 

การบรหิาร การจดัการ และการด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

---------------------------- 

มาตรา ๘ ให้นายจา้งบรหิาร จดัการ และด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

การก าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ใหน้ายจา้งจดัท าเอกสารหรอืรายงานใด โดยมกีาร 

ตรวจสอบหรอืรบัรองโดยบุคคล หรอืนิตบิุคคลตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างานตามมาตรฐานทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๙ บุคคลใดประสงค์จะให้บรกิารในการตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง 

ประเมนิความเสี่ยง รวมทัง้จดัฝึกอบรมหรอืใหค้ าปรกึษาเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัอาชวีอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตามมาตรฐานทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๘ 
จะตอ้ง ขึน้ทะเบยีนต่อส านกัความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

คุณสมบตัขิองผู้ขอขึ้นทะเบยีน การขึน้ทะเบยีน การออกใบแทนการขึน้ทะเบยีน การ
เพกิถอน ทะเบยีน การก าหนดค่าบรกิาร และวธิกีารให้บรกิารตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ส านักความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
ไม่รบั ขึ้นทะเบยีนหรอืเพกิถอนทะเบยีนตามมาตรา ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบยีนหรอืผู้ถูกเพกิถอน
ทะเบยีนมสีทิธอุิทธรณ์ เป็นหนังสอืต่ออธบิดภีายในสามสบิวนันับแต่วนัไดร้บัแจง้การไม่รบัขึน้
ทะเบยีนหรอืการเพกิถอนทะเบยีน  

ค าวนิิจฉยัของอธบิดใีหเ้ป็นทีสุ่ด  

มาตรา ๑๑ นิตบิุคคลใดประสงคจ์ะใหบ้รกิารในการตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง 

ประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้จดัฝึกอบรมหรอืให้ค าปรกึษาเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตามมาตรฐานทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๘ 
จะตอ้งไดร้บั ใบอนุญาตจากอธบิด ี 

คุณสมบตัขิองผูข้ออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การ
ออกใบ แทนใบอนุญาต การพกัใชแ้ละการเพกิถอนใบอนุญาต การก าหนดค่าบรกิาร และวธิกีาร
ใหบ้รกิารตาม วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  
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 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อธบิดไีม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต ไม่ออกใบแทน
ใบอนุญาต หรอืพกัใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาตทีอ่อกใหแ้ก่นิตบิุคคลตามมาตรา ๑๑ 
นิตบิุคคลนัน้มสีทิธ ิอุทธรณ์เป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บั 

หนงัสอืของอธบิดแีจง้การไมอ่อก ใบอนุญาต หรอืการไมต่่ออายใุบอนุญาต หรอืการเพกิ
ถอนใบอนุญาต  

ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด  

มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร 
หน่วยงาน หรอืคณะบุคคลเพื่อด าเนินการด้านความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึน้ทะเบยีนต่อ 

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

ให้น าบทบญัญตัิมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใช้บงัคบักบัการขึ้นทะเบยีน 

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจา้งให้ลูกจ้างท างานในสภาพการท างานหรอืสภาพแวดล้อม
ในการ ท างานทีอ่าจท าใหลู้กจา้งได้รบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ หรอืสุขภาพอนามยั ให้
นายจา้งแจง้ ใหลู้กจา้งทราบถงึอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการท างานและแจกคู่มอืปฏบิตังิาน
ใหล้กูจา้งทุกคนก่อนที ่ลกูจา้งจะเขา้ท างาน เปลีย่นงาน หรอืเปลีย่นสถานทีท่ างาน  

มาตรา ๑๕ ในกรณีทีน่ายจา้งได้รบัค าเตอืน ค าสัง่ หรอืค าวนิิจฉัยของอธบิด ีค าสัง่ของ 

พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้ ใหน้ายจา้งแจง้หรอืปิดประกาศค าเตอืน ค าสัง่ หรอืค าวินิจฉัยดงักล่าว ในทีท่ี่
เหน็ไดง้า่ย ณ สถานประกอบ กจิการเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้  

มาตรา ๑๖ ใหน้ายจา้งจดัใหผู้บ้รหิาร หวัหน้างาน และลูกจา้งทุกคนไดร้บัการฝึกอบรม 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้บรหิารจดัการ และ
ด าเนินการ ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่าง
ปลอดภยั  

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือ
เปลีย่นแปลง เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ ซึง่อาจท าใหลู้กจา้งไดร้บัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ 
หรอืสุขภาพอนามยั ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารฝึกอบรมลกูจา้งทุกคนก่อนการเริม่ท างาน  

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข
ที ่อธบิดปีระกาศก าหนด 
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หน้า ๑O 

เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๔ ก                       ราชกจิจานุเบกษา                  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรา ๑๗ ให้นายจา้งตดิประกาศสญัลกัษณ์เตือนอนัตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกบั 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้ขอ้ความแสดงสทิธ ิและ
หน้าที่ของนายจา้งและลูกจา้งตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนดในที่ที่เหน็ได้ง่าย ณ สถานประกอบ
กจิการ  

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมสีถานประกอบกจิการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกราย 

ของสถานประกอบกิจการในสถานที่นั ้น มีหน้าที่ร่วมกันด าเนินการด้านความปล อดภัย          
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้  

ลูกจ้างซึ่งท างานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทัง้ลูกจ้างซึ่งท างานใน
สถานประกอบ กจิการอื่นทีไ่มใ่ช่ของนายจา้ง ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานซึง่ใชใ้นสถานประกอบกจิการนัน้ดว้ย  

มาตรา ๑๙ ในกรณีทีน่ายจา้งเช่าอาคาร สถานที ่เครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์ หรอืสิง่
อื่นใด ที่น ามาใช้ในสถานประกอบกจิการ ให้นายจา้งมอี านาจด าเนินการด้านความปลอดภยั   
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกบัอาคารสถานที่ เครื่องมอื เครื่องจกัร 
อุปกรณ์หรอืสิง่อื่นใดทีเ่ช่านัน้ ตามมาตรฐานทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๘  

การด าเนินการตามวรรคหน่ึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิใ์นอาคาร สถานที ่
เครื่องมอื เครื่องจกัร อุปกรณ์หรอืสิง่อื่นใดซึ่งใหเ้ช่า หรอืผูใ้หเ้ช่าในอนัทีจ่ะเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย
หรอืค่าทดแทนใด ๆ ตลอดจนการบอกเลกิสญัญาเช่า  

มาตรา ๒๐ ให้ผู้บรหิารหรอืหวัหน้างานมหีน้าที่สนับสนุนและร่วมมอืกบันายจ้างและ
บุคลากรอื่น เพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒  

มาตรา ๒๑ ลูกจา้งมหีน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนด  

ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อชีวิต ร่างกาย จติใจ และ
สุขภาพอนามยั โดยค านึงถงึสภาพของงานและพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ  

ในกรณทีีล่กูจา้งทราบถงึขอ้บกพรอ่งหรอืการช ารดุเสยีหาย และไม่สามารถแก้ไขไดด้ว้ย
ตนเอง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน หวัหน้างาน หรอืผู้บรหิาร และให้
เจา้หน้าที ่ ความปลอดภยัในการท างาน หวัหน้างาน หรอืผูบ้รหิาร  แจง้เป็นหนังสอืต่อนายจา้ง
โดยไมช่กัชา้  

ในกรณีที่หวัหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรอืการช ารุดเสียหายซึ่งอาจท าให้ลูกจ้าง
ไดร้บัอนัตราย ต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ หรอืสุขภาพอนามยั ต้องด าเนินการป้องกนัอนัตรายนัน้
ภายในขอบเขต ทีร่บัผดิชอบหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมายทนัททีี่ทราบ กรณีไม่อาจด าเนินการได ้ให้
แจง้ผูบ้รหิารหรอืนายจา้ง ด าเนินการแกไ้ขโดยไมช่กัชา้  
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หน้า ๑๑ 

เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๔ ก                       ราชกจิจานุเบกษา                  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรา ๒๒ ใหน้ายจา้งจดัและดแูลใหล้กูจา้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล ทีไ่ดม้าตรฐานตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด  

ลกูจา้งมหีน้าทีส่วมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลและดูแลรกัษาอุปกรณ์ 

ตามวรรคหนึ่งใหส้ามารถใชง้านไดต้ามสภาพและลกัษณะของงานตลอดระยะเวลาท างาน  

ในกรณีที่ลูกจา้งไม่สวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าว ให้นายจา้งสัง่ให้ลูกจา้งหยุดการท างานนัน้
จนกว่า ลกูจา้งจะสวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าว  

มาตรา ๒๓ ให้ผู้รบัเหมาชัน้ต้นและผู้รบัเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน มหีน้าทีด่ าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ของลกูจา้ง เช่นเดยีวกบันายจา้ง  

ในกรณีทีน่ายจา้งเป็นผูร้บัเหมาช่วง และมผีูร้บัเหมาช่วงถดัขึน้ไป ใหผู้้รบัเหมาช่วงถดั
ขึน้ไป ตลอดสายจนถงึผู้รบัเหมาชัน้ต้นที่มลีูกจา้งท างานในสถานประกอบกจิการเดยีวกนั มี
หน้าทีร่ว่มกนัในการ จดัสถานทีท่ างานใหม้สีภาพการท างานทีป่ลอดภยั และมสีภาพแวดลอ้มใน
การท างานทีถู่กสุขลกัษณะ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ลกูจา้งทุกคน  

หมวด ๓ 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

---------------------------- 

มาตรา ๒๔ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่ง เรยีกว่า “คณะกรรมการความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงแรงงานเป็นประธาน
กรรมการ อธบิดี กรมควบคุมมลพษิ อธบิดกีรมควบคุมโรค อธบิดกีรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดกีรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิน่ และอธบิดกีรมสวสัดกิาร และคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการ กบัผูแ้ทนฝ่าย
นายจา้งและผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง ฝ่ายละแปดคน และผูท้รงคุณวุฒอิกีหา้คนซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้เป็น
กรรมการ  

ใหข้า้ราชการกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นเลขานุการ  

การไดม้าและการพน้จากต าแหน่งของผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้งตามวรรคหนึ่ง 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด  โดยต้องค านึงถงึการมี
ส่วนรว่ม ของทัง้หญงิและชาย  

ผูท้รงคุณวุฒติ้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มผีลงานหรอืประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความ ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยต้องค านึงถงึการมสี่วน
รว่มของทัง้หญงิ และชาย  
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หน้า ๑๒ 

เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๔ ก                       ราชกจิจานุเบกษา                  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  
(๑) เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบาย แผนงาน หรอืมาตรการความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และการพฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(๒) เสนอความเห็นต่อรฐัมนตรใีนการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบยีบ เพื่อ
ปฏบิตักิาร ตามพระราชบญัญตันิี้  

(๓) ใหค้วามเหน็แก่หน่วยงานของรฐัเกี่ยวกบัการส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(๔) วนิิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง  

(๕) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจ
หน้าที ่ของคณะกรรมการหรอืตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย  

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้ 

ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒพิน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมการ 

แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระที่
เหลอือยู ่ของกรรมการผูท้รงคุณวุฒซิึง่ตนแทน  

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยงัมิได้มีการแต่งตัง้
กรรมการใหม่ ให้กรรมการนัน้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อนจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิีไ่ดร้บั
แต่งตัง้จะเขา้รบัหน้าที ่ 

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิพน้จากต าแหน่ง เมือ่ 

(๑) ตาย  

(๒) ลาออก  

(๓) รฐัมนตรใีหอ้อก เมือ่ขาดประชุมสามครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัสมควร  

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย  

(๕) เป็นบุคคลวกิลจรติ หรอืจติฟัน่เฟือน  

(๖) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ  

(๗) ตอ้งค าพพิากษาว่าไดก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้  
(๘) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่

ได ้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิฐานหมิน่ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ  
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หน้า ๑๓ 

เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๔ ก                       ราชกจิจานุเบกษา                  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรา ๒๘ การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวน กรรมการทัง้หมด โดยมกรรมการผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งและฝ่ายลูกจา้งอย่างน้อยฝ่ายละ
หนึ่งคน จงึจะเป็นองคป์ระชุม  

ในการประชุมเพื่อพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คราวใด ถ้าไม่ไดอ้งคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว้ 
ในวรรคหนึ่ง ให้จดัให้มกีารประชุมอีกครัง้ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่นัดประชุมครัง้แรก การ
ประชุมครัง้ หลงัแมไ้ม่มกีรรมการซึ่งมาจากฝ่ายนายจา้งหรอืฝ่ายลูกจ้างมาร่วมประชุม ถ้ามี
กรรมการมาประชุม ไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด กใ็หถ้อืเป็นองคป์ระชุม  

ในการประชุมคราวใด ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 
ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุมส าหรบัการประชุมคราว
นัน้  

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสยีง เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด  

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏบิตักิาร อยา่งหนึ่งอยา่งใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายได้  

ให้คณะกรรมการก าหนดองค์ประชุมและวธิดี าเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตาม
ความ เหมาะสม  

มาตรา ๓๐ ในการปฏบิตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัินี้ ให้กรรมการและอนุกรรมการ
ไดร้บัเบีย้ประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยความเหน็ชอบ
ของกระทรวงการคลงั  

มาตรา ๓๑ ให้กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานรบัผิดชอบงาน
ธุรการ ของคณะกรรมการ และมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(๑) สรรหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการท างานเพื่อการจดัท านโยบาย แผนงาน โครงการด้านความปลอดภยั   
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒)จัดท าแนวทางการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างานเสนอต่อคณะกรรมการ  

(๓) จดัท าแผนปฏบิตักิารด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ  

(๔) ประสานแผนและการด าเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตลอดจน 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ 
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(๕) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานตามมตขิองคณะกรรมการ  

(๖) รบัผดิชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ  

(๗) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

หมวด ๔ 

การควบคุม ก ากบั ดแูล 

-------------------------- 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ก ากบั ดูแลการด าเนินการดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหน้ายจา้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(๑) จดัใหม้กีารประเมนิอนัตราย  

(๒) ศกึษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลต่อลกูจา้ง  

(๓) จดัท าแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การ ท างานและจดัท าแผนการควบคุมดแูลลกูจา้งและสถานประกอบกจิการ  

(๔) ส่งผลการประเมนิอนัตราย การศกึษาผลกระทบ แผนการด าเนินงานและแผนการ 

ควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกจิการ ขนาด
ของ กจิการที่ต้องด าเนินการ และระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ ให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรกี าหนด
โดยประกาศ ในราชกจิจานุเบกษา  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจ้างจะต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าและได้รบัการ
รบัรองผล จากผูช้ านาญการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

มาตรา ๓๓ ผู้ใดจะท าการเป็นผู้ช านาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างานจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากอธบิดตีามพระราชบญัญตันิี้  

การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบตัิของผู้ช านาญการ การควบคุมการ
ปฏบิตังิาน ของผูไ้ดร้บัใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสัง่พัก
ใช ้และการเพกิถอน ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

ให้น าบทบญัญตัใินมาตรา ๑๒ มาใช้บงัคบักบัการอนุญาตเป็นผู้ช านาญการด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกจิการใดเกดิอุบตัภิยัรา้ยแรง หรอืลูกจา้งประสบ 

อนัตรายจากการท างาน ใหน้ายจา้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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 (๑) กรณีที่ลูกจา้งเสยีชวีติ ให้นายจา้งแจง้ต่อพนักงานตรวจความปลอดภยัในทนัททีี่
ทราบ โดยโทรศพัท ์โทรสาร หรอืวธิอีื่นใดทีม่รีายละเอยีดพอสมควร และใหแ้จง้รายละเอยีดและ
สาเหตุ เป็นหนงัสอืภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีล่กูจา้งเสยีชวีติ  

(๒) กรณทีีส่ถานประกอบกจิการไดร้บัความเสยีหายหรอืต้องหยุดการผลติ หรอืมบีุคคล 

ในสถานประกอบกจิการประสบอนัตรายหรอืไดร้บัความเสยีหาย อนัเนื่องมาจากเพลงิไหม ้การ
ระเบดิ สารเคมรีัว่ไหล หรอือุบตัภิยัรา้ยแรงอื่น ใหน้ายจา้งแจง้ต่อพนักงานตรวจความปลอดภยั
ในทนัททีี่ทราบ โดยโทรศพัท์ โทรสาร หรอืวธิอีื่นใด และให้แจ้งเป็นหนังสอืโดยระบุสาเหตุ
อนัตรายทีเ่กดิขึน้ ความเสยีหาย การแก้ไขและวธิกีารป้องกนัการเกดิซ ้าอีกภายในเจด็วนันับแต่
วนัเกดิเหตุ  

(๓) กรณีที่มลีูกจา้งประสบอนัตราย หรอืเจบ็ป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน เมื่อ
นายจา้ง แจง้การประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยต่อส านักงานประกนัสงัคมตามกฎหมายดงักล่าว
แลว้ ใหน้ายจา้ง ส่งส าเนาหนงัสอืแจง้นัน้ต่อพนกังานตรวจความปลอดภยัภายในเจด็วนัดว้ย  

การแจง้เป็นหนังสอืตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธบิดปีระกาศก าหนดและเมื่อ
พนักงาน ตรวจความปลอดภยัไดร้บัแจง้แล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบและหามาตรการป้องกนั
อนัตรายโดยเรว็  

หมวด ๕ 

พนกังานตรวจความปลอดภยั 

--------------------------- 

มาตรา ๓๕ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ ใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยั 

มอี านาจดงัต่อไปนี้  
(๑)  เขา้ไปในสถานประกอบกจิการหรอืส านักงานของนายจา้งในเวลาท าการหรอืเมื่อ

เกดิ อุบตัภิยั  

(๒) ตรวจสอบหรอืบนัทกึภาพและเสยีงเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่กี่ยวกบั 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(๓) ใชเ้ครือ่งมอืในการตรวจวดัหรอืตรวจสอบเครื่องจกัร หรอือุปกรณ์ในสถานประกอบ
กจิการ  

(๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ มาเพื่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับความ
ปลอดภยั  
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(๕) สอบถามขอ้เทจ็จรงิ หรอืสอบสวนเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขตอ านาจและเรยีกบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง รวมทัง้ตรวจสอบหรอืให้ส่งเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะ
มาตรการ ป้องกนัอนัตรายต่ออธบิดโีดยเรว็  

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภยัพบว่า นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
พระราชบญัญตันิี้ หรอืพบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน อาคาร สถานที่ เครื่องจกัรหรอื
อุปกรณ์ทีลู่กจา้งใชจ้ะก่อใหเ้กดิความ ไม่ปลอดภยัแก่ลูกจา้ง ใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยัมี
อ านาจสัง่ให้ผูน้ัน้หยุดการกระท าทีฝ่่าฝืน แก้ไข ปรบัปรุง หรอืปฏบิตัใิห้ถูกต้องหรอืเหมาะสม
ภายในระยะเวลาสามสบิวนั ถ้ามเีหตุจ าเป็นไม่อาจด าเนินการ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าวได ้พนักงานตรวจความปลอดภยัอาจขยายระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกนิสองครัง้ ครัง้ละ
สามสบิวนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว  

ในกรณีจ าเป็นเมื่อได้รบัอนุมตัจิากอธบิดหีรอืผู้ซึ่งอธบิดมีอบหมาย ให้พนักงานตรวจ 

ความปลอดภัยมีอ านาจสัง่ให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือผูกมัด
ประทบัตราสิง่ทีอ่าจจะ ก่อใหเ้กดิอนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อลูกจา้งดงักล่าวทัง้หมดหรอืบางส่วน
เป็นการชัว่คราว ในระหว่าง การปฏบิตัติามค าสัง่ของพนักงานตรวจความปลอดภยัได้ เมื่อ
นายจา้งไดป้รบัปรุงแก้ไขใหถู้กต้องตามค าสัง่ ของพนักงานตรวจความปลอดภยัตามวรรคหนึ่ง
แลว้ ใหน้ายจา้งแจง้อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย เพื่อพจิารณาเพกิถอนค าสัง่ดงักล่าวได้  

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏบิตัิตามค าสัง่ของพนักงานตรวจความปลอดภยั 

ตามมาตรา ๓๖ ถ้ามเีหตุอนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน สมควรเข้าไปด าเนินการแทน ให้อธิบดหีรอืผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมายมอี านาจสัง่ให้
พนักงานตรวจ ความปลอดภยัหรอืมอบหมายให้บุคคลใดเข้าจดัการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่นัน้ได ้ในกรณีเช่นนี้ นายจา้งต้องเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่ายส าหรบัการเขา้จดัการแก้ไขนัน้ตาม
จ านวนทีจ่า่ยจรงิ  

ก่อนทีอ่ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายจะด าเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องมคี าเตอืนเป็น
หนงัสอื ใหน้ายจา้งปฏบิตัติามค าสัง่ของพนกังานตรวจความปลอดภยัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
ค าเตอืนดงักล่าว จะก าหนดไปพรอ้มกบัค าสัง่ของพนกังานตรวจความปลอดภยักไ็ด้  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอรับเงิน
ช่วยเหลอืจาก กองทุนเพื่อเป็นเงนิทดรองจ่ายในการด าเนินการได้ และเมื่อได้รบัเ งนิจาก
นายจา้งแลว้ใหช้ดใช ้เงนิช่วยเหลอืทีไ่ดร้บัมาคนืแก่กองทุน  
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หน้า ๑๗ 

เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๔ ก                       ราชกจิจานุเบกษา                  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรา ๓๘ ให้อธบิดมีอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืให้ยดึ อายดั และขายทอดตลาด 

ทรพัย์สนิของนายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรา ๓๗ ทัง้นี้ เพยีงเท่าที่
จ าเป็นเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยส าหรบัการเขา้จดัการแกไ้ขตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ  

การมีค าสัง่ให้ยึดหรืออายดัทรพัย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อได้แจ้งเป็น
หนงัสอื ใหน้ายจา้งน าเงนิค่าใชจ้า่ยมาจา่ยภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสบิ
วนันบัแต่วนัที ่นายจา้งไดร้บัหนงัสอืนัน้และนายจา้งไม่จา่ยภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัยส์นิตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนด ทัง้นี้ ใหน้ าหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขตาม
ประมวลกฎหมาย วธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

เงนิที่ได้จากการขายทอดตลาดทรพัย์สนิให้หกัไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยดึ อายดั และ
ขายทอดตลาด และช าระค่าใชจ้่ายทีน่ายจา้งต้องเป็นผูจ้่ายตามมาตรา ๓๗ ถ้ามเีงนิเหลอืใหค้นื
แก่นายจา้งโดยเรว็ โดยใหพ้นักงานตรวจความปลอดภยัมหีนังสอืแจง้ใหท้ราบเพื่อขอรบัเงนิที่
เหลอืคนืโดยส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบยีนตอบรบั ถ้านายจา้งไม่มาขอรบัคนืภายในหา้ปีนับแต่
วนัไดร้บัแจง้ ใหเ้งนิดงักล่าวตกเป็นของ กองทุน  

มาตรา ๓๙ ระหว่างหยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิตตามมาตรา ๓๖ ให้
นายจา้ง จ่ายเงนิใหแ้ก่ลูกจา้งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการหยุดการท างานหรอืการหยุดกระบวนการผลติ
นัน้เท่ากบัค่าจา้ง หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดทีลู่กจา้งต้องไดร้บั เวน้แต่ลูกจา้งรายนัน้จงใจกระท า
การอนัเป็นเหตุใหม้กีาร หยดุการท างานหรอืหยดุกระบวนการผลติ  

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภยัมคี าสัง่ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 

หากนายจ้าง ลูกจ้าง หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วย ให้มสีทิธอุิทธรณ์เป็นหนังสอืต่ ออธิบดไีด้
ภายในสามสบิวนั นับแต่วนัทีท่ราบค าสัง่ ใหอ้ธบิดวีนิิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่
รบัอุทธรณ์ ค าวนิิจฉยั ของอธบิดใีหเ้ป็นทีสุ่ด  

ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภยัมคี าสัง่ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง หากนายจา้ง 
ลูกจา้ง หรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งไม่เหน็ด้วย ให้มสีทิธอุิทธรณ์เป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการได้ภายใน 

สามสบิวนันบัแต่วนัที ่ทราบค าสัง่ ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่
รบัอุทธรณ์ ค าวนิิจฉยั ของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด  

การอุทธรณ์ ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสัง่ของพนักงานตรวจความ
ปลอดภยั เวน้แต่ อธบิดหีรอืคณะกรรมการ แลว้แต่กรณ ีจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอื่น  
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หน้า ๑๘ 

เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๔ ก                       ราชกจิจานุเบกษา                  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานตรวจความปลอดภยัต้องแสดงบัตร
ประจ าตวั เมื่อผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งรอ้งขอ บตัรประจ าตวัพนักงานตรวจความปลอดภยั ใหเ้ป็นไปตาม
แบบทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด  

มาตรา ๔๒ ห้ามนายจา้งเลกิจา้งลูกจ้าง หรอืโยกยา้ยหน้าที่การงานของลูกจา้งเพราะ
เหตุที่ ลูกจา้งด าเนินการฟ้องรอ้งหรอืเป็นพยานหรอืให้หลกัฐานหรอืให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานต่อพนักงานตรวจความปลอดภยั หรอื
คณะกรรมการ ตามพระราชบญัญตันิี้ หรอืต่อศาล  

มาตรา ๔๓ ในกรณทีีน่ายจา้ง ลกูจา้ง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดป้ฏบิตัติามค าสัง่ของพนักงาน 

ตรวจความปลอดภยัตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด การด าเนินคดอีาญาต่อนายจา้ง 

ลกูจา้ง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นอนัระงบัไป  

หมวด ๖ 

กองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

------------------------- 

มาตรา ๔๔ ให้จดัตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรยีกว่า “กองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” เพื่อเป็นทุนใช้
จ่ายในการ ด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตาม
พระราชบญัญตันิี้  

มาตรา ๔๕ กองทุนประกอบดว้ย  

(๑) เงนิทุนประเดมิทีร่ฐับาลจดัสรรให ้ 

(๒) เงนิรายปีทีไ่ดร้บัการจดัสรรจากกองทุนเงนิทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน  

(๓) เงนิค่าปรบัทีไ่ดจ้ากการลงโทษผูก้ระท าผดิตามพระราชบญัญตันิี้  
(๔) เงนิอุดหนุนจากรฐับาล  

(๕) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคให้  
(๖) ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากเงนิของกองทุน  

(๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบส าคญัการขึ้นทะเบยีนตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓  

(๘) ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัยส์นิของกองทุน  

(๙) รายไดอ้ื่น ๆ  
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หน้า ๑๙ 

เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๔ ก                       ราชกจิจานุเบกษา                  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรา ๔๖ เงนิกองทุนใหใ้ชจ้า่ยเพื่อกจิการดงัต่อไปนี้  
(๑) การรณรงคส์่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

และการพฒันา แก้ไขและบรหิารงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ทัง้นี้ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารกองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้ม ในการท างาน  

(๒) ช่วยเหลอืและอุดหนุนหน่วยงานของรฐั สมาคม มลูนิธ ิองคก์รเอกชน หรอืบุคคล ที่
เสนอโครงการหรอืแผนงานในการด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุนการศกึษาวจิยัและการพฒันา
งานดา้น ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(๓) ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารกองทุนและตามมาตรา ๓๐  

(๔) สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ 

สภาพแวดลอ้มในการท างานตามความเหมาะสมเป็นรายปี  

(๕) ใหน้ายจา้งกูย้มืเพื่อแกไ้ขสภาพความไมป่ลอดภยั หรอืเพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ
และ โรคอนัเน่ืองจากการท างาน  

(๖) เงนิทดรองจ่ายในการด าเนินการตามมาตรา ๓๗ การด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทุน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการท างานก าหนด และให้น าเงนิดอกผล
ของกองทุนมาเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละเจด็สบิห้า
ของดอกผลของกองทุนต่อปี  

มาตรา ๔๗ เงินและทรัพย์สินที่กองทุนได้ร ับตามมาตรา ๔๕ ไม่ต้องน าส่ ง
กระทรวงการคลงั เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ  

มาตรา ๔๘ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารกองทุนความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” ประกอบดว้ย อธบิดกีรมสวสัดกิาร 

และคุม้ครองแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทนส านักงาน
ประกนัสงัคม ผูแ้ทนส านกังบประมาณ และผูท้รงคุณวุฒอิกีคนหนึ่งซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ กบัผูแ้ทน
ฝ่ายนายจา้งและผูแ้ทนฝ่ายลกูจา้งฝ่ายละหา้คน เป็นกรรมการ  

ใหข้า้ราชการกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นเลขานุการ  

การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร และเงื่อนไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด โดยต้องค านึงถงึการมสี่วนร่วมของ
ทัง้หญงิและชาย  
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หน้า ๒o 

เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๔ ก                       ราชกจิจานุเบกษา                  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรา ๔๙ ให้น าบทบญัญตัมิาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง วรรค
สาม และวรรคสี่ มาใช้บงัคบักับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การประชุมของ
คณะกรรมการบรหิาร กองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และให้น ามาตรา ๒๙ มาใช้บงัคบั กบัการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยอนุโลม  

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างานมอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(๑) ก ากบัการจดัการและบรหิารกองทุน  

(๒) พจิารณาจดัสรรเงนิกองทุนเพื่อการช่วยเหลอืและการอุดหนุน การให้กู้ยมื การทด
รองจ่าย และการสนับสนุนเงนิในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(๓) วางระเบยีบเกีย่วกบัการรบัเงนิ การจา่ยเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิกองทุนและการจดัหา 

ผลประโยชน์ของเงนิกองทุน โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั  

(๔) วางระเบยีบเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการให้เงนิช่วยเหลือและเงนิ
อุดหนุน การขอเงนิช่วยเหลอืและเงนิอุดหนุน การอนุมตัเิงนิทดรองจ่าย การขอเงนิทดรองจ่าย 
การใหกู้ย้มืเงนิ และการช าระเงนิคนืแก่กองทุน  

(๕) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจ
หน้าที ่ของคณะกรรมการบรหิารกองทุนความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานหรอื ตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย  

มาตรา ๕๑ ภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทุน 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเสนองบดุลและรายงานการรบั 

จ่ายเงนิ กองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิเพื่อตรวจสอบ
รบัรองและเสนอต่อ คณะกรรมการ  

งบดุลและรายงานการรบัจ่ายเงนิดงักล่าว ให้คณะกรรมการเสนอต่อรฐัมนตรแีละให้
รฐัมนตร ีเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบและจดัใหม้กีารประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
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 หมวด ๗ 

สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

------------------------ 

มาตรา ๕๒ ใหม้สีถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน และมอี านาจ หน้าทีด่งัต่อไปนี้  

(๑) ส่งเสรมิและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการ ท างาน  

(๒) พฒันาและสนับสนุนการจดัท ามาตรฐานเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(๓) ด าเนินการ ส่งเสรมิ สนบัสนุน และรว่มด าเนินงานกบัหน่วยงานดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของภาครฐัและเอกชน  

(๔) จดัให้มีการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างาน ทัง้ในดา้นการพฒันาบุคลากรและดา้นวชิาการ  

(๕) อ านาจหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ าหนดในกฎหมาย  

ให้กระทรวงแรงงานจัดตัง้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้ม ในการท างานโดยอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของรฐัมนตร ีทัง้นี้ ภายในหนึ่งปีนับ
แต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั  

หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

------------------- 

มาตรา ๕๓ นายจา้งผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตาม มาตรา ๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสีแ่สนบาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรบั  

มาตรา ๕๔ ผูใ้ดมหีน้าทีใ่นการรบัรอง หรอืตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน หรอืรายงานตาม 

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ วรรคสอง กรอกข้อความอันเป็นเท็จในการรับรองหรือ
ตรวจสอบ เอกสารหลกัฐานหรอืรายงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิ
สองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  
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 มาตรา ๕๕ ผูใ้ดใหบ้รกิารตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง ประเมนิความเสีย่ง จดั
ฝึกอบรม หรอืใหค้ าปรกึษาโดยไม่ไดข้ึน้ทะเบยีนตามมาตรา ๙ หรอืไม่ไดร้บัอนุญาตตามมาตรา 
๑๑ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรอืมาตรา ๓๒ ต้อง
ระวางโทษ จ าคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๕๗ นายจา้งผู้ใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรบั 

ไมเ่กนิหา้หมืน่บาท  

มาตรา ๕๘ นายจา้งผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๑๕ หรอืมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๕๙ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกนิ หนึ่งปี หรอืปรบัไมเ่กนิสีแ่สนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๑ ผู้ใดขดัขวางการด าเนินการของนายจา้งตามมาตรา ๑๙ หรอืขดัขวางการ
ปฏบิตั ิ หน้าทีข่องพนักงานตรวจความปลอดภยั หรอืบุคคลซึง่ไดร้บัมอบหมายตามมาตรา ๓๗ 
วรรคหนึ่ง โดยไมม่เีหตุอนัสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิสองแสน
บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรอืมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษ
จ าคุก ไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๓ ผู้ใดกระท าการเป็นผู้ช านาญการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานโดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ
หกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๔ ผู้ใดขดัขวางหรอืไม่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าที่ของพนักงาน
ตรวจ ความปลอดภยัตามมาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหก
เดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของพนักงานตรวจความปลอดภยัตาม
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท หรอื
ทัง้จ าทัง้ปรบั  
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มาตรา ๖๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืกระท าการอยา่งหนึ่งอย่างใดเพื่อใหส้ิง่ทีพ่นักงานตรวจ ความ
ปลอดภยัสัง่ให้ระงบัการใช้หรอืผูกมดัประทบัตราไว้กลบัใช้งานได้อีกระหว่างการปฏบิตัิตาม
ค าสัง่ ของพนักงานตรวจความปลอดภยัตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ
สองปี หรอืปรบัไม่เกนิแปดแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และปรบัอกีเป็นรายวนัไม่เกนิวนัละห้า
พนับาทจนกว่า จะด าเนินการตามค าสัง่  

มาตรา ๖๗ นายจา้งผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษปรบัครัง้ละไม่เกนิหา้
หมื่นบาท มาตรา ๖๘ นายจา้งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอื
ปรบั ไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั  

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้กระท าความผดิเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผดิของนิติ
บุคคลนัน้ เกดิจากการสัง่การ หรอืการกระท าของบุคคลใด หรอืเกดิจากการไม่สัง่การ หรอืไม่
กระท าการอนัเป็นหน้าที่ ทีต่้องกระท าของกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลใดซึง่รบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานของนิตบิุคคลนัน้ ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้ าหรบัความผดินัน้ ๆ ดว้ย  

มาตรา ๗๐ ผู้ใดเปิดเผยขอ้เทจ็จรงิใดที่เกี่ยวกบักจิการของนายจา้งอนัเป็นขอ้เทจ็จรงิ  

ที่ปกติวิสยัของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งผู้นัน้ได้หรอืล่วงรู้ข้อเท็จจรงิดงักล่าวมา
เนื่องจาก การปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบั
ไมเ่กนิสีห่มืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั เวน้แต่เป็นการเปิดเผยในการปฏบิตัริาชการเพื่อประโยชน์
แห่งพระราชบญัญตันิี้ หรอืเพื่อประโยชน์แก่การคุม้ครองแรงงาน การแรงงานสมัพนัธ ์หรอืการ
สอบสวนหรอืพจิารณาคด ี 

มาตรา ๗๑ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ทีม่อีตัราโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอื
ปรบั ไม่เกนิสี่แสนบาท ถ้าเจา้พนักงานดงัต่อไปนี้ เหน็ว่าผู้กระท าผดิไม่ควรได้รบัโทษจ าคุก
หรอืไมค่วร ถูกฟ้องรอ้ง ใหม้อี านาจเปรยีบเทยีบดงันี้  

(๑) อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย ส าหรบัความผดิทีเ่กดิขึน้ในกรงุเทพมหานคร  

(๒) ผู้ว่าราชการจงัหวัดหรอืผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวัดมอบหมาย ส าหรบัความผิดที่
เกดิขึน้ ในจงัหวดัอื่น  

ในกรณีที่มกีารสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดที่เจ้า
พนักงาน มอี านาจเปรยีบเทยีบได้ตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั ้นยนิยอมให้เปรยีบเทยีบ ให้
พนักงานสอบสวนส่งเรื่อง ใหอ้ธบิดหีรอืผู้ว่าราชการจงัหวดั แล้วแต่กรณี ภายในเจด็วนันับแต่
วนัทีบุ่คคลนัน้แสดงความยนิยอม ใหเ้ปรยีบเทยีบ  

เมื่อผู้กระท าผดิได้ช าระเงนิค่าปรบัตามจ านวนที่เปรยีบเทยีบภายในสามสบิวนันับแต่
วนัทีม่กีาร เปรยีบเทยีบแลว้ ใหถ้อืว่าคดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
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ถ้าผู้กระท าความผดิไม่ยนิยอมให้เปรยีบเทยีบหรอืเมื่อยนิยอมแล้วไม่ช าระเงนิค่าปรบั
ภายใน ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ใหด้ าเนินคดต่ีอไป  

มาตรา ๗๒ การกระท าความผดิตามมาตรา ๖๖ ถ้าคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ ซึ่ง
ประกอบด้วยอธบิด ีผู้บญัชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติหรอืผู้แทน และอยัการสูงสุด หรอื
ผูแ้ทน เหน็ว่าผูก้ระท าผดิไมค่วรไดร้บัโทษจ าคุกหรอืไมค่วรถูกฟ้องรอ้ง ใหม้อี านาจเปรยีบเทยีบ
ได ้และใหน้ า มาตรา ๗๑ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

บทเฉพาะกาล 

------------------- 

มาตรา ๗๓ ในวาระเริม่แรก ให้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู ่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้
ไปจนกว่าจะมกีาร แต่งตัง้คณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี้  ซึง่ต้องไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิ
วนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั  

มาตรา ๗๔ ในระหว่างที่ยงัมไิดอ้อกกฎกระทรวง ประกาศ หรอืระเบยีบเพื่อปฏบิตักิาร 

ตามพระราชบญัญัตินี้ ให้น ากฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แห่งพระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ  

       อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ  

          นายกรฐัมนตร ี 
 

 

 

 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา พระราชบญัญตั ิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

แห่งชาต ิพ.ศ. 2535, คน้เมือ่  20  มถุินายน  2560, คน้จากhttp://www.openbase.in.th/node. 
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ภาคผนวก  ข 

พระราชบญัญติัป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

พ.ศ. 2542 
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พระราชบญัญติั 

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

พ.ศ. 2542 

_________ 

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วนัท่ี  7 เมษายน พ.ศ. 2542 

เป็นปีท่ี 54 ในรชักาลปัจจบุนั 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศว่าโดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

          พระราชบญัญตัมิบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธ ิและเสรภีาพของบุคคล 
ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 และมาตราที ่18 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

         จงึทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยค าแนะน าและยนิยอมของ
รฐัสภาดงัต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัป้ิองกนัและระงบัอคัคภียัพ.ศ. 
2542” 
          มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป  
                 (*ประกาศใน รน.116 ก ตอนที ่28 หน้า 1 วนัลง รจ. 19 เมษายน 2542) 

       มาตรา 3 ใหย้กเลกิ 

                 (1) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2495  

                  (2) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและระงบัอคัคภียั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2499 

          มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันิี้ 
                 “ป้องกนัอคัคีภยั” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อมใิห้เกดิเพลงิไหม ้และ
ใหห้มายความรวมถงึการเตรยีมการเพื่อรองรบัเหตุการณ์เมือ่เกดิเพลงิไหมด้ว้ย 

                “ระงบัอัคคีภัย” หมายความว่า การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิต 
รา่งกายและทรพัยส์นิอนัเน่ืองมาจากการเกดิเพลงิไหม ้

                  “ส่ิงท่ีท าให้เกิดอคัคีภยัได้ง่าย” หมายความว่า เชื้อเพลงิ สารเคม ีหรอืวตัถุ
อื่นใดไมว่่าจะมสีถานะเป็นของแขง็ ของเหลวหรอืก๊าซ ทีอ่ยูใ่นภาวะพรอ้มจะเกดิการสนัดาปจาก
การจดุตดิใดๆ หรอืการสนัดาปเอง ทัง้นี้ ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

                   “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า 

                     (1) ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร ส าหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร 
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                     (2) นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ส าหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร 

                     (3) นายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขตเทศบาล 

                     (4) ปลดัเมอืงพทัยา ส าหรบัในเขตเมอืงพทัยา 

                     (5) ประธานกรรมการสุขาภบิาล ส าหรบัในเขตภบิาล 

                     (6) ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ส าหรบัในเขต
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

                     (7) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่
กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถิน่  ส าหรบัในเขตราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 ในท้องถิ่นที่มคีวามจ าเป็นรฐัมนตรจีะแต่งตัง้บุคคลซึ่งเห็นสมควรให้เป็นเจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ไดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  “ผู้อ านวยการดบัเพลิงประจ าท้องถ่ิน” หมายความว่า ผูอ้ านวยการป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรอืนเขตท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน หรอืผู้ซึ่งรฐัมนตรี
แต่งตัง้โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหม้หีน้าทีอ่ านวยการป้องกนัอคัคภียั ระงบัอคัคภียัและ
ซอ้มระงบัอคัคภียั 

                   “พนักงานดบัเพลิง” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจา้พนักงานท้องถิ่นแต่งตัง้ให้ท า
หน้าทีช่่วยเหลอืพนกังานดบัเพลงิในการป้องกนัอคัคภียัและระงบัอคัคภียั 

    “รฐัมนตรี” หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
                 (ค าเฉพาะ ศัพท์ และค านิยามของกฎหมายทุกฉบับ ดู “CD พจนานุกรม
กฎหมาย” : สตูรไพศาล) 
 มาตรา 5  ในการป้องกนัอคัคภียัและระงบัอคัคภียัให้ผู้อ านวยการดบัเพลงิประจ า
ทอ้งถิน่และเจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
        (1) จดัให้มเีครื่องดบัเพลงิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ และยานพาหนะส าหรบั
ป้องกนัอคัคภียัและระงบัอคัคภียั 

 (2) จดัใหม้สีถานทีส่ าหรบัเกบ็รกัษาสิง่ของดงักล่าวใน (1) โดยแยกเป็นหน่วยตามความ
จ าเป็นเพื่อใชป้้องกนัอคัคภียัและระงบัอคัคภียัไดท้นัท่วงท ี

 (3) จดัใหม้อีาณตัสิญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้

 (4) จดัการบรรเทาทุกข ์และจดัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยเมื่อเกดิเพลงิไหม ้ตาม
ระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี าหนด 

 (5) จดัใหม้กีารอบรมและก าเนินการฝึกซอ้มป้องกนัอคัคภียัและระงบัอคัคภียั 

         (6) ก าหนดระเบยีบเกีย่วกบัหลกัสตูรการฝึกอบรม และขอ้ปฏบิตัขิองอาสาดบัเพลงิ 

        (7) แต่งตัง้พนกังานดบัเพลงิและอาสาดบัเพลงิตามระเบยีบทีร่ฐัตรกี าหนด 

         (8) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 
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 มาตรา 6  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ และให้
มอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนด  

 (1) เงื่อนไขในการใช ้การเกบ็รกัษาและการมไีวใ้นครอบครองซึง่สิง่ทีท่ าใหเ้กดิอคัคภียั
ไดง้า่ย 

 (2) กจิกรรมอนัท าใหเ้กดิอคัคภียัไดง้า่ย และก าหนดใหผู้ป้ระกอบกจิการดงักล่าวมไีวซ้ื่อ
บุคคลและสิง่ที่จ าเป็นในการป้องกนัอคัคภียัและระงบัอคัคภียัตามสมควรแก่สภาพแห่งอาคาร
หรอืกจิการนัน้ 

 (3) อาณตัสิญัญาณหรอืเครือ่งหมายเกีย่วกบัการป้องกนัอคัคภียัและระงบัอคัคภียั 

   (4) เครือ่งหมายของผูอ้ านวยการดบัเพลงิประจ าทอ้งถิน่ เจา้พนักงานทอ้งถิน่ นายตรวจ 
พนกังานดบัเพลงิและอาสาดบัเพลงิ 

 (5) เครือ่งแบบและบตัรประจ าตวัของนายตรวจ พนกังานดบัเพลงิและอาสาดบัเพลงิ  
     กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  และให้
รฐัมนตรมีอี านาจออกระเบยีบและประกาศเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

หมวด 1  

การป้องกนัอคัคีภยั 

______________ 

มาตรา 7 ผูอ้ านวยการดบัเพลงิประจ าทอ้งถิน่ หรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจแต่งตัง้
เทศมนตรกีรรมการสุขาภบิาล ขา้ราชการพลเรอืน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรอืพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตัง้แต่ระดบัสามขึ้นไปหรอืขา้ราชการต ารวจซึ่งมยีศตัง้แต่ร้อยต ารวจตรขีึน้ไปให้เป็น
นายตรวจ เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีภ่ายในเขตราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ 

มาตรา8 เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัอคัคภียัตามหมวดนี้  ให้นายตรวจมอี านาจและ
หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(1) ตรวจตราสิง่ทีท่ าใหเ้กดิอคัคภียัไดง้่ายหรอืสิง่ทีอ่ยู่ในภาวะอนัอาจท าใหเ้กดิอคัคภียั
ไดง้า่ย                                  

(2) ตรวจตราบุคคลผู้ที่มหีน้าที่ในการป้องกนัอคัคภียัและระงบัอคัคภียัที่บญัญตัิไว้ใน
พระราชบญัญตันิี้ ว่าปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยถูกตอ้งหรอืไม ่  

(3) เข้าไปในอาคารหรอืสถานที่ ในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึ้นถึงพระอาทติย์ขึ้นถึง                                
พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการสถานที่นัน้  เพื่อตรวจตราการเก็บรกัษาสิ่งที่ท าให้เกิด
อคัคภียัไดง้า่ย  หรอืในเวลาอื่นกรณมีเีหตุฉุกเฉินอยา่งยิง่ที่แสดงใหเ้หน็ว่าสถานทีน่ัน้อยู่ในภาวะ
ทีจ่ะเกดิอคัคภียั 
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(4) ใหค้ าแนะน าแก่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีใ่หข้นยา้ย ท าลาย  
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขสิง่ทีท่ าใหเ้กดิอคัคภียัไดง้่ายหรอืสิง่ทีอ่ยูใ่นภาวะอนัอาจท าใหเ้กดิอคัคภียั
ไดง้า่ย 

(5)เคลื่อนยา้ยหรอืสิง่ทีท่ าใหเ้กดิอคัคภียัไดง้า่ยหรอืสิง่ทีอ่ยูใ่นภาวะอันอาจท าใหเ้กดิ
อคัคภียัไดง้า่ย กรณมีเีหตุฉุกเฉินอยา่งยิง่ 

ใหน้ายตรวจรายงานต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ทุกครัง้เมือ่ไดป้ฏบิตักิารตามความในวรรค
หนึ่ง 

มาตรา 9  เมือ่ไดร้บัรายงานจากนายตรวจว่าเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอื
สถานทีไ่มป่ฏบิตัติามนายตรวจมาตรา 8(4) หรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบดว้ยตนเองว่ามสีิง่
ทีท่ าใหเ้กดิอคัคภียัไดง้า่ย สิง่ทีอ่ยูใ่นภาวะอนัอาจท าใหเ้กดิอคัคภียัไดง้า่ย หรอืการกระท าทีอ่าจ
เกดิอคัคภียัไดง้า่ย ใหเ้จา้พนกังานมอี านาจสัง่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีแ่กไ้ข
ปรบัปรงุหรอืปฏบิตัใิหถู้กตอ้งหรอืเหมาะสมได้ 

ค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามวรรคหนึ่งใหท้ าเป็นหนงัสอืหรอืก าหนดระยะเวลาที่
จะตอ้งปฏบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ตามค าสัง่ไดต้ามค าสัง่ไวต้ามสมควร แต่ตอ้งไมเ่กนิสามสบิวนั       
เวน้แต่เป็นกรณีทีม่เีหตุอนัสมควร เจา้พนกังานทอ้งถิน่จะขยายเวลาออกไปไดไ้มเ่กนิสองครัง้ 
ครัง้ละไมเ่กนิหา้สบิวนั 

การส่งค าสัง่ตามมาตรานี้ใหน้ าส่ง ณ ภูมลิ าเนาหรอือาคารหรอืสถานทีข่องบุคคลซึง่ระบุ
ไวใ้นค าสัง่ในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กหรอืจะส่งโดยทางไปรษณยี์
ลงทะเบยีนตอบรบักไ็ด้ 

ในกรณีที่น าส่งแต่บุคคลซึ่งระบุไว้ในค าสัง่ปฏิเสธไม่ยอมรบัค าสัง่ให้ผู้น าส่งขอให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจไปเป็นพยานเพื่อวางค าสัง่ ณ ที่นัน้แต่ถ้าไม่พบบุคคลซึง่ระบุ
ไวใ้นค าสัง่จะส่งใหก้บับุคคลใดซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ซึง่อยู่ในอาคารสถานทีน่ัน้กไ็ดแ้ละถ้าไม่พบ
บุคคลใดหรอืพบแต่ไมม่บีุคคลใดยอมรบัไวแ้ทนใหปิ้ดค าสัง่นัน้ไวใ้นทีท่ีเ่หน็ง่ายต่อหน้าพนักงาน
ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง ห รื อ ต า ร ว จ ที่ ไ ป เ ป็ น พ ย า น 

 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามหรอืวรรคสี่แลว้ใหถ้อืว่าบุคคลซึง่ระบุไวใ้นค าสัง่ไดแ้ล้ว
ค าสัง่นัน้แลว้แต่ถ้าเป็นค าสัง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัหรอืดว้ยการปิดค าสัง่ใหถ้อืว่า
ไดร้บัค าสัง่นัน้เมื่อครบก าหนดเจด็วนันับแต่วนัทีพ่นักงานไปรษณียไ์ดส้่งไปวนัทีไ่ดปิ้ดค าสัง่นัน้
ไ ว้ แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี 
  มาตรา 10 ผูไ้ด้รบัค าสัง่ตามมาตรา 9 สทิธอุิทธรณ์ค าสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ต่อ
รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ ภ า ย ใ น เ จ็ ด วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ ไ ด้ ร ั บ ค า สั ่ ง 

  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสอืและยื่นต่อเจา้พนักงานท้องถิน่ผู้ออกค าสัง่
ดงักล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจดัส่งวนิิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวนันับแต่วนัที่ได้ร ับ
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อุทธรณ์และเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้องทัง้หมดไปยงัรฐัมนตรภีายในสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบั
อุทธรณ์ 

 ในระหว่างอุทธรณ์ใหร้อการปฏบิตักิารตามค าสัง่ไวก่้อน เวน้แต่เจา้พนักงานทอ้งถิน่เหน็
ว่าสิง่ท าใหเ้กดิอคัคภียัไดง้า่ยหรอืสิง่ทีอ่ยูใ่นภาวะอนัอาจท าใหเ้กดิอคัคภียัไดง้่ายนัน้มลีกัษณะจะ
เป็นอนัตรายซึง่ไมอ่าจรอไดค้ าสัง่ของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีสุ่ด 

มาตรา 11  ภายใต้บงัคบัมาตรา 10 ถ้าไม่มปีฏบิตัติามค าสัง่ของรฐัมนตรหีรอืไม่มกีาร
ปฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจด าเนินการหรอืจดัใหม้ี
การด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่นัน้ได ้เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร หรอืสถานทีต่้อง
เป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการจดัการนัน้ตามจ านวนที่จ่ายจรงิรวมกบัเบี้ยปรบัในอตัราร้อยรอ้ยละ
ยีส่บิหา้ต่อปีของเงนิจ านวนดงักล่าว 

 มาตรา 12 ในการปฏบิตัหิน้าที ่ใหน้ายตรวจตดิเครื่องหมายและใหแ้สดงบตัรประจ าตวั
เมือ่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลในการเขา้ไปในอาคารหรอืสถานที่ 
 มาตรา 13 เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัอคัคภียั ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจหน้าที่
เช่นเดยีวกนันายตรวจตามมาตรา 8 ดว้ย 

 การเขา้ไปในอาคารหรอืสถานทีใ่หน้ าความในมาตรา 12 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 14  ในกรณีฉุกเฉินเมื่อมเีหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิเพลงิไหมใ้ห้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่มอี านาจด าเนินการหรอืสัง่ใหพ้นกังานดบัเพลงิหรอือาสาเพลงิด าเนินการ ดงัต่อไปนี้  
 (1) ก าหนดบรเิวณหรอืสถานทีท่ีอ่าจเกดิเพลงิไหม ้

 (2) จดัระเบยีบการจราจรชัว่คราวในบรเิวณทีเ่ป็นประโยชน์การป้องกนัอคัคภียั 

 (3) ปิดกัน้มใิหผู้ไ้มม่สี่วนเกีย่วขอ้งเขา้ไปในบรเิวณหรอืสถานทีท่ีก่ าหนด (4) เคลื่อนยา้ย
หรอืท าลายสิง่ทีอ่าจก่อใหเ้กดิเพลงิไหม ้

 

หมวด 2  

การระงบัอคัคีภยั 

___________ 

มาตรา 15 ใหผู้อ้ านวยการดบัเพลงิประจ าทอ้งถิน่เจา้พนกังานทอ้งถิน่พนกังาน
ดบัเพลงิและเจา้พนกังานต ารวจมหีน้าทีร่ะงบัอคัคภียัโดยใหต้ดิเครือ่งหมายและใหแ้สดงบตัร
ประจ าตวัเมือ่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ 

  มาตรา 16 ใหผู้อ้ านวยการดบัเพลงิประจ าทอ้งถิน่มอี านาจบงัคบับญัชาเจา้พนกังาน
ทอ้งถิน่พนกังานดบัเพลงิและเจา้พนกังานต ารวจในขณะเกดิเพลงิไหม้  
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ในกรณทีีม่ผีูอ้ านวยการดบัเพลงิประจ าทอ้งถิน่มากกว่าหนึ่งคนขึน้ไปปฏบิตัหิน้าที่
อ านวยการระงบัอคัคภียัพรอ้มกนัอ านาจในการบงัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามประกาศทีร่ฐัมนตรี
ก าหนด 

  มาตรา 17 ในการด าเนินการตามหมวดนี้ผูอ้ านวยการดบัเพลงิประจ าทอ้งถิน่เจา้
พนกังานทอ้งถิน่พนกังานดบัเพลงิและเจา้พนกังานต ารวจอาจขอใหอ้าสาดบัเพลงิเขา้ช่วยในการ 
ด าเนินการดงักล่าวของตนได ้ในการนี้ใหอ้าสาดบัเพลงิมอี านาจด าเนินการตามทีไ่ดร้บัการขอให้
ช่วย ในขณะปฏบิตังิานตามวรรคหนึ่งอาสานับเธอตอ้งแต่งเครือ่งแบบและตดิเครือ่งหมายและให้
แสดงบตัรประจ าตวัเมือ่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ 

มาตรา 18 ใหผู้อ้ านวยการดบัเพลงิประจ าทอ้งถิน่เจา้พนกังานทอ้งถิน่พนกังาน
ดบัเพลงิและเจา้พนกังานต ารวจมอี านาจใชเ้ครือ่งดบัเพลงิวสัดุอุปกรณ์เครือ่งมอืเครื่องใชห้รอื
ยานพาหนะส าหรบัระงบัอคัคภียัของเจา้ของ หรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีท่ีเ่กดิเพลงิ
ไหมห้รอืของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีท่ีอ่ยูใ่กลเ้คยีงไดเ้ท่าทีจ่ าเป็นเพื่อระงบั
อคัคภียั 

  มาตรา 19 ใหผู้อ้ านวยการดบัเพลงิประจ าทอ้งถิน่หน้าพนกังานทอ้งถิน่พนกังาน
ดบัเพลงิและเจา้พนกังานต ารวจมอี านาจเขา้ไปในอาคารหรอืสถานทีท่ีเ่กดิเพลงิไมเ่บื่อท าการ
ดบัเพลงิหรอืช่วย เหลอืผูป้ระสบอคัคภียั  

  การเขา้ไปในอาคารหรอืสถานทีท่ีใ่กลเ้คยีงกบับรเิวณเพงิไมเ่พื่อท าการดบัเพลงิหรอื
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอคัคภียัตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานที่
ก่อนเวน้แต่เมือ่มเีจา้หน้าทีต่ามวรรคหนึ่งซึง่เป็นขา้ราชการพลเรอืน ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่หรอื
พนกังานส่วนทอ้งถิน่ตัง้แต่ระดบัสามขึน้ไปหรอืขา้ราชการต ารวจซึง่มยีศตัง้แต่รอ้ยต ารวจตรขีึน้
ไปเป็นหวัหน้าควบคุมรบัผดิชอบในการเขา้ไปในอาคารหรอืสถานทีน่ัน้อยูด่ว้ย 

  การขนยา้ยทรพัยส์นิออก จากอาคารหรอืสถานทีต่ามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหก้ระท า
ไดเ้มือ่จา้วฟ้องหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นินัน้รอ้งขอเวน้แต่ในกรณเีป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิอคัคภียัได้
งา่ยใหผู้ม้อี านาจเขา้ไปในอาคารหรอืสถานทีต่ามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองมอี านาจขนยา้ยไดต้าม
ความจ าเป็นแก่การระงบัอคัคภียั 

  มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการระงบัอคัคภียัผูอ้ านวยการดบัเพลงิประจ าทอ้งถิน่มี
อ านาจด าเนินการหรอืสัง่ใหเ้จา้หน้าทีต่ามมาตรา 15 ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
  (1) ก าหนดสถานทีช่ ัว่คราวส าหรบัการเคลื่อนยา้ยหรอืประถมพยาบาลผูป้ระกอบ
อคัคภียัและการรกัษาทรพัยส์นิของผูป้ระสบอคัคภียั 

  (2) จดัระเบยีบการจราจรชัว่คราวในบรเิวณทีเ่ป็นประโยชน์ในการระงบัอคัคภียั 

  (3) ปิดกัน้มใิหผู้ไ้ม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบรเิวณเพลงิไหมแ้ละบรเิวณใกลเ้คยีงกบั
บรเิวณ เพลงิไหม ้
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  (4) จดัการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและป้องกนัเหตุโจรผูร้า้ย 

  (5) ช่วยเหลอืผูป้ระสบอคัคภียั  

  (6) ช่วยคนยา้ยทรพัยส์นิในบรเิวณเพลงิไหมแ้ละบรเิวณใกลเ้คยีงกบับรเิวณ เพลงิไหม้
เมือ่เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทรพัยส์นิรอ้งขอ 

  (7) ใชบ้่อน ้าสระน ้าท่อน ้าทางระบายน ้าและแหล่งน ้าอื่นใดไมว่่าจะเป็นของบุคคลใด 

มาตรา 21 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมมใิหเ้พลงิลุกลาม ต่อไปผูอ้ านวยการดบัเพลงิ
ประจ าทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหร้ือ้ถอน ยา้ยท าลายทัง้หมดหรอืแต่เพยีงบางส่วนซึง่อาคารหรอืสิง่ที่
จะเป็นสื่อใหลุ้กลามต่อไปไดต้ามทีจ่ าเป็นและไมส่ามารถหลกีเลีย่งได้ 

มาตรา 22 เจา้ของผูค้รอบครองหรอืบุคคลซึง่ไดร้บัมอบหมายใหด้แูลรกัสาทีอ่ยูใ่น
อาคารหรอืสถานทีท่ีเ่ป็นตน้เพลงิในขณะทีเ่กดิเพลงิไหมม้หีน้าที ่ทีด่บัเพลงิเท่าทีส่ามารถจะท า
ไดแ้ละตอ้งแจง้ใหเ้จา้หน้าทีต่ามมาตรา 15 ทราบโดยด่วน 

มาตรา 23 ผูใ้ดพบเพลงิเริม่ไมใ่หแ้จง้ต่อเจา้ของผูค้รอบครองหรอืบุคคลซึง่ไดร้บั
มอบหมายใหด้แูลรกัสาอาคารหรอืสถานทีท่ีเ่ป็นตน้เพลงิเพื่อท าการดบัเพลงิถา้ไมป่รากฏตวั 
บุคคลดงักล่าวและเพลงินัน้อยูใ่นสภาพทีต่นสามารถดบัไดก้ใ็หท้ าการดบัเพลงินัน้ทนัทถีา้เพลงิ
นัน้อยูใ่นสภาพทีต่นไมส่ามารถดบัไดใ้หร้บีแจง้ใหเ้จา้หน้าทีต่ามมาตรา 15 ทราบโดยด่วน 

มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการซอ้มระงบัอคัคภียั ใหผู้อ้ านวยการดบัเพลงิประจ า
ทอ้งถิน่มอี านาจด าเนินการหรอืสัง่ใหพ้นกังานดบัเพลงิหรอืเจา้หน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการ
ตามทีเ่หน็สมควรและจ าเป็นดงัต่อไปนี้ 
  (1) ก าหนดบรเิวณและสถานทีส่ าหรบั ท าการซอ้มระงบัอคัคภียั 

  (2) จดัระเบยีบการจราจรชัว่คราวในบรเิวณทีเ่ป็นประโยชน์ในการซอ้มระงบัอคัคภียั 

  (3) ปิดกัน้มใิหผู้ท้ ีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้งเขา้ไปในบรเิวณทีซ่อ้มระงบัอคัคภียั 

 

หมวด3  

บทเบด็เตลด็ 

__________ 

 

มาตรา 25 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่นายตรวจ
ผู้อ านวยการดับเพลิงประจ าท้องถิ่นและพนักงานดับเพลิงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา 26 บรรดาเบีย้ปรบัและค่าปรบัตามพระราชบญัญตันิี้ใหเ้ป็นรายไดข้องทอ้งถิน่
เพื่อน าไปใชจ้า่ยเกีย่วกบัการป้องกนัอคัคภียัและระงบัอคัคภียัของทอ้งถิน่นัน้ 
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หมวด 4 

 บทก าหนดโทษ 

___________ 

มาตรา 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎกระทรวงนัน้ออกตามมาตรา6(1) หรอื
(2)ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหน่ึงปีหรอืปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา 28 ผูใ้ดขดัขวางไม่ยอมให้นายตรวจหรอืเจา้พนักงานทอ้งถิน่เขา้ไปในอาคาร
หรอืสถานทีต่ามมาตรา8(3) ต้องระวาง โทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา 29 ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ตามมาตรา 9 

วรรคหนึ่ง หรอืฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของรฐัมนตรตีามมาตรา 10 วรรคสาม ต้องระวาง
โทษ จ าคุกไมเ่กนิหน่ึงปีหรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา 30  ผูใ้ดเขา้ไปในบรเิวณทีเ่จา้หน้าที่ปิดกัน้ตามมาตรา 14 (3) หรอืมาตรา 
20(3) โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้หน้าทีต่อ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิสองพนับาท 

มาตรา 31 ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 22 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืนหรอืปรบั
ไมเ่กนิ 10,000 บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา 32 ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา 23 ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ500 บาท 

มาตรา 33 ผู้ใดเขา้ไปในบรเิวณที่เจา้หน้าที่ปิดกัน้ตามมาตรา 24(3) โดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากเจา้หน้าทีต่อ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิหา้รอ้ยบาท 

มาตรา 34 ผูใ้ดแต่งเครื่องแบบหรอืตดิเครื่องแบบส าหรบัผูอ้ านวยการดบัเพลงิประจ า
ทอ้งถิน่เจา้พนักงานท้องถิน่นายตรวจพนักงานดบัเพลงิหรอือาสาดบัเพลงิโดยไม่มสีทิธิเ์พื่อให้
บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดงักล่าวหรอืแสดงตนเป็นบุคคลดงักล่าว และกระท าการตาม
พระราชบญัญตันิี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปีหรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาทหรอืทัง้จ าทัง้
ปรบั 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้อื่นต้องระวงัโทษจ าคุกไม่เกนิ
สองปีหรอืปรบัไมเ่กนิสีห่มืน่บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา 35 ผูใ้ดแจง้เหตุหรอืใหอ้าณตัสิญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหมอ้นัเป็นเทจ็ต้องระวาง
โทษจ าคุกไมเ่กนิหกเดอืนหรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมื่นบาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

มาตรา 36 ผูใ้ดไม่มอี านาจโดยชอบดว้ยกฎหมายท าลายเคลื่อนยา้ยกดีขวางหรอืท าให้
เกดิอุปสรรคต่อการใชอ้าณตัสิญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหมเ้ครือ่งดบัเพลงิหรอืท่อส่งน ้าดบัเพลงิต้อง
ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปีหรอืปรบัไมเ่กนิสีห่มื่นบาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหนึ่งน่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคลอื่นผูก้ระท า
ตอ้งระวงัโทษจ าคุกไมเ่กนิหา้ปีหรอืปรบัไมเ่กนิสีห่มื่นบาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
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บทเฉพาะกาล 

_________ 

มาตรา 37 บรรดากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศและค าสัง่ที่ออกตาม
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและระงบัอคัคภียัพ.ศ. 2495 ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้บงัคบั
ใช้ให้ยงัคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้งกลบับทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินี้จนกว่าจะมี
กระทรวง ระเบยีบขอ้บงัคบัประกาศและค าสัง่ตามพระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ผูร้บัสนองพระ บรมราชโองการ  

ชวน หลีกภยั  

นายกรฐัมนตรี 

 

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้คอืเนื่องจากพระราชบญัญตัป้ิองกนั
และระงบัอคัคภียัพ.ศ. 2495 ไดป้ระกาศใชบ้งัคบัมานานบทบญัญตับิางประการไม่สอดคลอ้งและ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียัมาตร การในป้องกนัและระงบัอคัคภียัรวมทัง้
โทษและอตัราโทษใหช้ดัเจนครบถว้นและเหมาะสมยิง่ขึน้จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
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เล่ม ๑๓๑ ตอนที ่ ๙ ก   ราชกจิจานุเบกษา     ๑๖   มกราคม     ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

กฎกระทรวง 

การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลงิข ัน้ตน้ 

และการเป็นหน่วยงานฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  

อาศยัอ านาจตามมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตั ิ

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ อนัเป็นกฎหมาย 

ทีม่บีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้
กระท าได ้

โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย รฐัมนตรวี่ากระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต” หมายความวา่ ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลงิข ัน้ตน้หรอืหน่วยงาน 

ฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ แลว้แต่กรณี 
 

หมวด ๑ 

การขออนุญาต และการอนุญาต 

 

สว่นที ่๑ 

คณุสมบตัขิองผูข้ออนุญาต การขออนุญาต และการอนุญาต 

 

ขอ้ ๒ นิตบิุคคลผูข้ออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลงิข ัน้ตน้หรอืหน่วยงาน 

ฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มสี านกัตัง้อยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(๒) มีว ัตถุประสงค์ ในการจัด ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชี วอนามัย  และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(๓) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่พ้นก าหนดสามปีนับแต่ว ันที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต 
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เล่ม ๑๓๑ ตอนที ่ ๙ ก ราชกจิจานุเบกษา    ๑๖     มกราคม  ๒๕๕๗ 

(๔) ผูก้ระท าแทนนิตบิุคคลตอ้งไมเ่คยเป็นผูก้ระท าแทนนิตบิุคคลทีถ่กูเพกิถอน 

ใบอนุญาต เวน้แต่พน้ก าหนดหา้ปีน าแต่วนัทีถ่กูเพกิถอนใบอนุญาต 

 ขอ้ ๓ ใหผู้ข้ออนุญาตตามขอ้ ๒ ยื่นค าขออนุญาตตามแบบและสถนทีท่ีอ่ธบิดปีระกาศ 

ก าหนด พรอ้มดว้ยเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส าเนาเอกสารทีแ่สดงความเป็นนิตบิุคคล 

(๒) ส าเนาแสดงหนงัสอืวตัถุประสงคใ์นการประกอบกจิการ 

(๓) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล 

(๔) แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของนิตบิุคคลโดยสงัเขป 

(๕) แผนที่แสดงที่ตัง้ของสถานที่ฝึกภาคปฏิบตัิโดยสงัเขป ในกรณีที่ขอเป็นหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดบัเพลงิข ัน้ตน้ 

(๖) เอกสารแสดงรายชื่อและส าเนาวฒุกิารศกึษาของบุคลากร ซึ่งท าหน้าทีบ่รหิารจดัการ 

(๗) รายชื่อวทิยากร เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงคุณสมบตัิของวทิยากร รวมทัง้หนังสือ
ยนืยนัการเป็นวทิยากรใหก้บันิตบิุคคล 

(๘) เอกสารประกอบการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมซึ่งมีเน้ือหาวิชาตามที่ก าหนดใน
หลกัสตูรทีข่ออนุญาต 

(๙) เอกสารแสดงรายการอุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบการฝึกอบรมหรอืฝึกซอ้ม ทัง้ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏบิตั ิในหลกัสตูรทีข่ออนุญาต 

 ใหผู้ม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลของผูข้ออนุญาตลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้อง
ของส าเนาเอกสารตามวรรคหน่ึง 

 ขอ้ ๔ ในกรณีเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ต้นหรอืหน่วยงานฝึกซ้อมดบัเพลงิ
และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดัใหม้บีุคลากรซึ่งส าเรจ็การศกึษาไมต่ ่ากวา่ปรญิญาตรที าหน้าทีบ่รหิารจดัการ 

การฝึกอบรมหรอืการฝึกซอ้มอย่างน้อยหน่ึงคน 

(๒) จดัใหม้วีทิยากรซึ่งมคีณุสมบตัติามขอ้ ๒๖ หรอืขอ้ ๒๙ แลว้แต่กรณี ทีท่ าเตม็เวลา 

ในหน่วยงานอย่างน้อยหน่ึงคน 

(๓) จัดให้มีสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ และอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมที่
เหมาะสมกบัหลกัสตูร แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ ๕ ในกรณีที่หน่วยงานเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค หรอืราชการส่วน
ทอ้งถิน่ 
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มายื่นขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลิงขัน้ต้นหรอืหน่วยงานฝึกซ้อมดบัเพลิงและ
ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ใหน้ าความตามขอ้ ๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมใหน้ ากฎกระทรวงน้ีมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลมกบัหน่วยงานตามวรรคหน่ึงทีไ่ดร้บัอนุญาตดว้ย  

ขอ้ ๖ เมือ่มผีูย้ื่นค าขออนุญาตและอธบิดพีจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูย้ื่นค าขออนุญาต 

มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๒ และมคีวามพรอ้มในการปฏบิตัติามขอ้ ๔ ใหอ้ธบิดี
ออกใบอนุญาตตามแบบที่อธบิดกี าหนดแก่ผูย้ื่นค าขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการกบัเพลงิขัน้ต้น
หรอืหน่วยงานฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ แลว้แต่กรณี ภายในหกสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัค าขอในกรณีมเีหตุสมควร อาจขยายระยะเวลาซึ่งรวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิเกา้สบิวนั 

 ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นค าขออนุญาตไม่มีคุณสมบัติหรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามขอ้ ๒ หรอืไมม่คีวามในการปฏบิตัติามขอ้ ๔ ใหอ้ธบิดแีจง้หนังสอืให้
ผูย้ื่นค าขออนุญาตทราบโดยเรว็ 

 ขอ้ ๗ ในกรณีทีผู่ร้บัอนุญาตตามขอ้ ๖ มกีารเปลีย่นแปลงทีต่ ัง้ บุคลากรซึ่งท าหน้าที่ 
บรหิารจดัการ วทิยากร หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงอื่นใดจากที่ไดย้ื่นขออนุญาตไว ้ใหแ้จง้เป็นหนังสอื
พรอ้มส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงต่ออธบิดภีายในสามสบิวนันับแต่วนัที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
และใหน้ าความตามขอ้ ๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ขอ้ ๘ ใบอนุญาตใหม้อีายุสามปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต 

สว่นที ่๒ 

การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนการอนุญาต 

  

 ขอ้ ๙ การขอต่ออายุใบอนุญาต ใหย้ื่นค าขอตามแบบและสถานทีท่ีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

ไมน้่อยกวา่หกสบิวนัก่อนวนัทีใ่บอนุญาตจะสิน้อายุ และใหน้ าความในขอ้ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๖ และขอ้ ๗
มาใชบ้งัคบัแก่การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

 เมือ่ไดย้ื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแลว้ ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตด าเนินการต่อไปไดจ้นกว่าอธบิดี
จะสัง่ไมอ่นุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาตนัน้ 

 การต่ออายุใบอนุญาตใหม้อีายุคราวะสามปีนบัแต่วนัทีใ่บอนุญาตเดมิสิน้อายุ 
 ขอ้ (๑๐) ในกรณีทีใ่บอนุญาตสญูหาย ถกูท าลาย หรอืช ารดุในสาระส าคญั ใหย้ื่นค าขอ 

ใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดภีายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรอื
ช ารดุดงักล่าว 

สว่นที ่๓ 

การพกัใชแ้ละการเพกิถอนใบอนุญาต 

 

ขอ้ ๑๑ ผูร้บัอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎกระทรวงน้ี ใหอ้ธบิดมีอี านาจสัง่พกัใช้
ใบอนุญาต โดยมกี าหนดระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ครัง้ทีห่น่ึง สามสบิวนั 
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(๒) ครัง้ทีส่อง ไมน้่อยกวา่สามสบิวนั แต่ไมเ่กนิหกสบิวนั 

(๓) ครัง้ทีส่าม ไมน้่อยกวา่หกสบิวนั แต่ไมเ่กนิเกา้สบิวนั 

ขอ้ ๑๒ ใหอ้ธบิดมีอี านาจเพกิถอนใบอนุญาตที่ออกใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏบิตัติามกฎกระทรวงไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูร้บัใบอนุญาตเคยถกูสัง่พกัใชใ้บอนุญาตสามครัง้และฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติาม 

กฎกระทรวงนี้อกี 

(๒) ผูร้บัใบอนุญาตเคยถกูสัง่พกัใชใ้บอนุญาตสองครัง้และฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎกระทรวง
น้ีซ ้าในเรือ่งเดยีวกนั 

(๓) ปรากฏข้อเทจ็จรงิภายหลงัว่าผู้รบัใบอนุญาตขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้าม
อย่างหนึ่งอย่างใดตามขอ้ ๒ 

(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รบัใบอนุญาตเรียกเก็บเงินจากผู้บริการแล้วไม่จดัให้มีการ
ฝึกอบรมหรอืฝึกซอ้ม 

(๕) ด าเนินการฝึกอบรมหรอืฝึกซอ้มในระหวา่งถกูสัง่พกัใชใ้บอนุญาต 

(๖) ออกหลกัฐานฝึกอบรมหรอืฝึกซอ้มโดยไมม่กีารด าเนินการ 

ขอ้ ๑๓ ค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตและค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตใหท้ าเป็นหนงัสอืแจง้ใหผู้ร้บั 

ใบอนุญาตทราบ ในกรณีทีไ่มพ่บตวัผูร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บัใบอนุญาตไม่ยอมรบัค าสัง่ ใหปิ้ดค าสัง่
ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผยซึ่งเหน็ไดง้่าย ณ ส านักงานของผูร้บัใบอนุญาต และใหถ้อืว่าไดท้ราบค าสัง่
นัน้แลว้ตัง้แต่วนัทีปิ่ดค าสัง่ 

หมวด ๒ 

วธิกีารใหบ้รกิารและการก าหนดคา่บรกิาร 

 

สว่นที ่๑ 

บททัว่ไป 

 

 ขอ้ ๑๔ ใหผู้ร้บัใบอนุญาตแจง้ก าหนดการฝึกอบรมหรอืการฝึกซ้อม รายชื่อวทิยากร และ
ผู้ดูแลการฝึกอบรมหรอืการฝึกซ้อมต่ออธิบดมีอบหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการก่อน
ฝึกอบรมหรอืการฝึกซอ้ม แลว้แต่กรณี 
 ขอ้ ๑๕ ใหผู้ร้บัใบอนุญาตด าเนินการใหเ้ป็นไปดงัรายละเอยีดทีไ่ดแ้จง้ตามขอ้ ๑๔ และ 
ใหอ้อกหลกัฐานการฝึกอบรมหรอืการฝึกซ้อมใหแ้ก่ผูร้บับรกิารภายหลงัเสรจ็สิ้นการฝึกอบรมหรอื
การฝึกซอ้ม 
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 ขอ้ ๑๖ ใหผู้ร้บัอนุญาตส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรมหรอืการฝึกซ้อม พรอ้มดว้ยรายชื่อ
วทิยากรและผูด้แูลการฝึกอบรมหรอืการฝึกซ้อมต่ออธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายภายในสามสบิ
วนันบัแต่วนัทีเ่สรจ็สิน้การฝึกอบรมหรอืการฝึกซอ้ม แลว้แต่กรณี 
 ขอ้ ๑๗ วทิยากรตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมหรอืเพิม่เตมิความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและ
ระงบัอคัคภียัไมน้่อยกวา่หกชัว่โมงต่อปี 

 ขอ้ ๑๘ ให้ผู้รบัใบอนุญาตส่งหลกัฐานการฝึกอบรมหรอืเพิม่เติมความรู้ของวทิยากรต่อ
อธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายภายในวนัทีส่บิหา้ของเดอืนมกราคม 

 ขอ้ ๑๙ ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายมอี านาจเขา้ไปในสถานทีท่ างานหรอืสถานทีต่ ัง้
และสถานที่จดัฝึกอบรมหรอืฝึกซ้อมของผูร้บัใบอนุญาต เพื่อสอบถามขอ้เทจ็จรงิ ตรวจสอบ หรอื
ก ากบัดแูลใหห้น่วยงานดงักล่าวปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 
 ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งอ านวยความสะดวก ชีแ้จง้ขอ้เทจ็จรงิ และสง่สิง่ของหรอืเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
แก่อธบิดหีรอืผูซ้ึ่งอธบิดมีอบหมายในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามวรรคหน่ึง 

 

สว่นที ่๒ 

การฝึกอบรมการดบัเพลงิข ัน้ตน้ 

 

 ข้อ ๒๐ หน่วยงานฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้นต้องจดัให้มกีารฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตั ิ

 ข้อ ๒๑ การฝึกอบรมภาคทฤษฎีต้องมกี าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสาม
ชัว่โมงและอย่างน้อยตอ้งมเีน้ือหาวชิา ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ทฤษฎกีารเกดิเพลงิไหม ้

(๒) การแบ่งประเภทของเพลงิ และวธิดีบัเพลงิประเภทต่าง ๆ  
(๓) จติวทิยาเมือ่เกดิอคัคภียั 

(๔) การป้องกนัแหล่งก าเนิดของการตดิไฟ 

(๕) เครือ่งดบัเพลงิชนิดต่าง ๆ  
(๖) วธิกีารใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัสว่นบุคคลทีใ่ชใ้นการดบัเพลงิ 

(๗) แผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

(๘) การจดัระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั การประยุกตใ์ชร้ะบบและอุปกรณ์ทีม่อียู่ใน 

สถานประกอบการ 

 ข้อ ๒๒ การฝึกอบรมภาคปฏิบตัิต้องมกี าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสาม
ชัว่โมงโดยผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทุกคนต้องไดร้บัการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิ และ
อย่างน้อยตอ้งมกีารฝึกอบรมภาคปฏบิตั ิดงัต่อไปน้ี 
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(๑) ฝึกดบัเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น ้าสะสม
แรงดนัหรอืสารดบัเพลงิทีส่ามารถดบัเพลงิประเภท เอ 

(๒) ฝึกดบัเพลงิประเภท บ ีดว้ยการใชเ้ครือ่งดบัเพลงิแบบเคลื่อนยา้ยไดท้ีใ่ชส้าร 

ดบัเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง  หรือสารดบัเพลิงที่สามารถ
ดบัเพลงิประเภท บ ี

(๓) ฝึกดบัเพลงิประเภท ซ ีดว้ยการใชเ้ครื่องดบัเพลงิแบบเคลื่อนยา้ยไดท้ี่ใชส้ารดบัเพลงิ
ชนิดคารบ์อนไดออกไซด ์ผลเคมแีหง้ หรอืสารดบัเพลงิทีส่ามารถใชด้บัเพลงิประเภทซ ี

(๔) ฝึกดบัเพลงิโดยใชส้ายดบัเพลงิ 

ขอ้ ๒๓ สถานทีฝึ่กภาคปฏบิตัอิย่างน้อยตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มสีถานทีเ่ป็นสดัสว่นเหมาะสมแก่การฝึกภาคปฏบิตั ิ

(๒) มคีวามปลอดภยัต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและชุมชนใกลเ้คยีง 

(๓) ไมอ่ยู่ในบรเิวณทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการระเบดิ หรอืตดิไฟไดง้า่ยต่อสถานทีใ่กลเ้คยีง 

(๔) ไมก่่อใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืมรีะบบก าจดัมลพษิทีเ่หมาะสม 

ขอ้ ๒๔ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกภาคปฏบิตัอิย่างน้อยตอ้งมรีายการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่สามารถดบัเพลิงประเภท เอ ประเภท บี และ
ประเภท ซ ี

(๒) สายสง่น ้าดบัเพลงิ สายฉีดน ้าดบัเพลงิ กระบอกฉีดน ้าดบัเพลงิหรอืหวัฉีดน ้าดบัเพลงิ 

(๓) อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลทีใ่ชส้ าหรบัการดบัเพลงิ ซึ่งอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยเสื้อคลุมดบัเพลิง ถุงมอื รองเท้า หมวกดบัเพลิงที่มกีระบงัหน้า และหน้ากาก
ป้องกนัความรอ้น 

 อุปกรณ์ตามวรรคหน่ึงต้องสามารถใช้งานได้ดี มีความปลอดภัยต่อการฝึกและต้องมี
จ านวนทีเ่พยีงพอต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 ข้อ ๒๕ การฝึกอบรมภาคทฤษฎี หน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลิงขัน้ต้นต้องจัดให้มี
หอ้งฝึกอบรมหน่ึงหอ้งมผีูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไมเ่กนิหกสบิคน และมวีทิยากรอย่างน้อยหน่ึงคน 

 การฝึกอบรมภาคปฏบิตั ิหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้ตอ้งจดัใหม้วีทิยากรอย่าง
น้อยหน่ึงคนต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไมเ่กนิยีส่บิคน 

 ขอ้ ๒๖ วทิยากรผูท้ าการฝึกอบรมการดบัเพลงิข ัน้ตน้ตอ้งมคีณุสมบตัอิย่างหนึ่งอย่างใด 

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส าเรจ็การศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปรญิญาตรทีีม่กีารเรยีนวชิาเกีย่วกบัอคัคภียัและ 

มปีระสบการณ์การเป็นวทิยากรเกีย่วกบัอคัคภียัหลงัจากทีส่ าเรจ็การศกึษาไมน้่อยกวา่สามปี 

(๒) ผ่านการอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมการดบัเพลิงขัน้ก้าวหน้า ขัน้สูง หรือทีม
ดบัเพลงิและมปีระสบการณ์การเป็นวทิยากรเกีย่วกบัอคัคภียัไมน้่อยกวา่สามปี 
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(๓) ผ่านการอบรมหลักสูตรครูดบัเพลิงหรือครูฝึกป้องกกันบรรเทาสาธารณภัยจาก
หน่วยงานราชการและมปีระสบการณ์การเป็นวทิยากรเกีย่วกบัอคัคภียัไม่น้อยกว่าสอง
ปี 

(๔) ปฏบิตังิานหรอืเคยปฏบิตังิานเป็นพนักงานดบัเพลงิในทมีดบัเพลงิของสถานประกอบ
กจิการไม่น้อยกว่าสามปี และผ่านการอบรมตัง้แต่หลกัสตูรการฝึกอบรมการดบัเพลงิ
ขัน้ตน้ขึน้ไป หรอืผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรวทิยากรการป้องกนัและระงบัอคัคภียัจาก
หน่วยงานราชการ และมปีระสบการณ์การเป็นวทิยากรเกี่ยวกบัอคัคภียัไม่น้อยกว่า
สองปี 

(๕) ปฏบิตังิานหรอืเคยปฏบิตังิานในหน้าทีพ่นกังานดบัเพลงิของหน่วยงานราชการไม่น้อย
กว่าสามปีและผ่านการอบรมตัง้แต่หลกัสูตรการฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้นขึ้นไป หรอื
ผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรวทิยากรการป้องกนัและระงบัอคัคภียัจากหน่วยงานราชการ 
และมปีระสบการณ์เป็นวทิยากรเกีย่วกบัอคัคภียัไมน้่อยกวา่หน่ึงปี 

 

สว่นที ่๓ 

การฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 

 

 ขอ้ ๒๗ หน่วยงานฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตอ้งจดัใหม้กีารประชุมชี้แจง
และซกัซอ้มผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ใจในเรือ่ง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) แผนการดบัเพลงิและวธิกีารดบัเพลงิของสถานประกอบกจิการ 

(๒) แผนการอพยพหนีไฟและวธิกีารอพยพหนีไฟของสถานประกอบกจิการ 

(๓) การคน้หา ช่วยเหลอื และเคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภยั 

ขอ้ ๒๘ การฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามขอ้ ๒๗ ตอ้งจดัใหม้กีารจ าลอง
เหตุการณ์และฝึกซอ้มเสมอืนเหตุการณ์จรงิในสถานทีป่ฏบิตังิานของผูร้บัการฝึก 

 ขอ้ ๒๙ วทิยากรผูท้ี่ด าเนินการฝึกซ้อมดบัเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตอ้งมคีุณสมบตัิ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส าเรจ็การศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปรญิญาตรทีีม่กีารเรยีนวชิาเกีย่วกบัอคัคภียั และมี 
ประสบการณ์ในการป้องและระงบัอคัคภียัภายหลงัจากทีส่ าเรจ็การศกึษาไมน้่อยกวา่สามปี 

(๒) ผ่านการอบรมดา้นอคัคภียัในหลกัสูตรผู้อ านวยการการดบัเพลิงหรอืผ่านการอบรม
หลกัสูตรครูฝึกดบัเพลงิหรอืครูฝึกป้องกนับรรเทาสาธารณภยัจากหน่วยงานราชการ 
โดยมปีระสบการณ์ในการป้องกนัและระงบัอคัคภียัไมน้่อยกวา่สามปี 

(๓) ผา่นการอบรมในหลกัสตูรการฝึกอบรมการดบัเพลงิข ัน้กา้วหน้า ขัน้สงู หลกัสตูร 
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(๔) วทิยากรการป้องกนัและระงบัอคัคภียัจากหน่วยงานราชการ หรอืหลกัสตูรทมี 

(๕) ดบัเพลงิ โดยมปีระสบการณ์ในการป้องกนัและระงบัอคัคภียัไมน้่อยกวา่สามปี 

 ปฏบิตังิานหรอืเคยปฏบิตังิานในหน้าทีพ่นกังานดบัเพลงิของหน่วยงานราชการ โดยม ี

ประสบการณ์ในการป้องกนัและระงบัอคัคภียัไมน้่อยกวา่สามปี 
 

สว่นที ่๔ 

คา่บรกิาร 

  

 ขอ้ ๓๐ ค่าบรกิารในการฝึกอบรมการดบัเพลิงขัน้ต้น ให้จดัเก็บในอตัราไม่เกิน ๑,๕๐๐ 
บาทต่อคน 

 ขอ้ ๓๑ คา่บรกิารในการฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ใหจ้ดัเกบ็ไดใ้นอตัรา 

ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในการฝึกซอ้มตัง้แต่ ๑๐ ถงึ ๙๙ คน   ไมเ่กนิครัง้ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ในการฝึกซอ้มตัง้แต่ ๑๐๐ ถงึ ๔๙๙ คน ไมเ่กนิครัง้ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ในการฝึกซอ้มตัง้แต่ ๕๐๐ คนขึน้ไป  ไมเ่กนิครัง้ละ ๒๕,๐๐๐ บาท 

 

หมวด ๓ 

คา่ธรรมเนียม 

 

 ขอ้ ๓๒ ใหก้ าหนดคา่ธรรมเนียมในอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใบอนุญาตใหบ้รกิารดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในการเป็นหน่วยงาน 

ฝึกอบรมการดบัเพลงิข ัน้ตน้ 

(๒) ใบอนุญาตใหบ้รกิารดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ในการเป็นหน่วยงาน 

ฝึกซอ้มดบัเพลงิและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 

(๓) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

(๔) การต่ออายุใบอนุญาตครัง้ละเทา่กบัคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนัน้ ๆ  
 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงแก่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค หรือ
ราชการสว่นทอ้งถิน่ซึ่งไดร้บัใบอนุญาต 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รอ้ยต ารวจเอก เฉลมิ อยู่บ ารงุ 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน 
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เล่ม ๑๓๑ ตอนที ่ ๙ ก ราชกจิจานุเบกษา ๑๖ มกราคม    ๒๕๕๗ 

 

หมายเหตุ :- เหตุในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคหน่ึงแห่ง
พระราชบญัญตัิความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. ๒๕๕๔ 
บญัญตัใิหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเ นียมไม่เกนิ
อตัราทา้ยพระราชบญัญตัน้ีิ ประกอบกบั มาตรา ๑๑ วรรคสอง ก าหนดใหนิ้ติบุคคลที่ประสงค์จะ
ใหบ้รกิารจดัฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากอธบิด ีและคณุสมบตัขิองผูข้ออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอ
ต่ออายุใบขออนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพกัใชแ้ละการเพกิถอนใบอนุญาต การก าหนด
ค่าบริการ และวิธีการให้บริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงจงึจ าเป็นตอ้งกฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมฉบบัท่ี ๔๓๔๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

พ.ศ.๒๕๑๑ 
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หน้า ๑๑ 

เล่ม ๑๒๘  ตอนพเิศษ ๙๙ ง  ราชกจิจานุเบกษา         ๑  กนัยายน  ๒๕๕๔ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ฉบบัที ่๔๓๔๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

พ.ศ.๒๕๑๑ 

เรือ่ง ยกเลกิและก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : ขอ้ก าหนด 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงมาตรฐานผลติอุตสาหกรรม ระบบการจดัการอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยั : ขอ้ก าหนด มาตรฐานเลขที ่มอก. 18001 – 2542 และก าหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : ขอ้ก าหนด มาตรฐาน
เลขที ่มอก. 18001 - 2554 ขึน้ใหม ่

 อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  ๑ ๕  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บัญ ญัติ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจงึออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมไวด้งัต่อไปนี้ 
 ๑. ยกเลกิประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ จ านวน ๓ ฉบบั คอื ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที ่
๒๖๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง ยกเลกิและก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ระบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั : ขอ้ก าหนด ลงวนัที ่ ๒๗   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ทัง้นี้ ให้มผีลใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนด ๔ เดอืน นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 ๒. ก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั : ขอ้ก าหนด มาตรฐานเลขที ่มอก. 18001 – 2554 ขึน้ใหม่ ดงัมรีายละเอยีดต่อท้าย
ประกาศนี้ 
 ทัง้นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

 

    ประกาศ ณ วนัที ่๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

          ชยัวุฒ ิ บรรณวฒัน์ 

         รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมระบบการจดัการอาชีวอนามยั 

และความปลอดภยั (Occupational health and safety management 

system standards : OHSAS 18000) : ข้อก าหนด 

 

ระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18000) เป็นระบบที่
ช่วยป้องกนัการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้ง นอกจากนี้ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ยงัช่วยเปิดโอกาสในการ
ด าเนินธุรกิจกบักลุ่มลูกค้าที่ค านึงถึงความปลอดภยัและสุขภาพของบุคลากรในองค์การ และ
สรา้งทศันคตขิองผูป้ฏบิตังิาน และปรบัปรุงสถานประกอบการใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างาน
ใหม้คีวามปลอดภยัใหม้ากทีสุ่ด ก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ระบบการจดัการอา- 

ชวีอนามยัและความปลอดภยั : ขอ้ก าหนด มาตรฐานเลขที ่มอก. 18001 – 2554 ขึน้ใหม ่โดยม ี

รายละเอยีดยอ่ ๆ ดงันี้ 
 

1. ขอบข่าย 

 มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมนี้เป็นขอ่ก าหนดส าหรบัระลดการจดัการอาชวี 

อนามยัและความปลอดภยั เพื่อช่วยใหอ้งค์การควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาชวีอ
นามัยและความปลอดภัย และช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัขององคก์าร 

 มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กบัทุกองค์การที่
ตอ้งการน าไปเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในการประกอบธุรกจิใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้โดย
มกีารประยกุตใ์ช ้ดงันี้ 
 1. จดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเพื่อก าจดั หรอืลดความ
เสี่ยงต่อลูกจ้างและผู้มสี่วนได้เสียที่ม ีโอกาสประสบกับอนัตรายที่เกี่ยวกับอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัซึง่เกดิจากกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร 

 2. น าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไปปฏบิตัริกัษาไว ้และมกีาร
พฒันาปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 

 3. ใหห้ลกัประกนัว่าองคก์ารสามารถปฏบิตัิไดส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยัทีป่ระกาศไว ้

 4. แสดงความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรฐานน้ีโดย 

   4.1 พจิารณาตนเอง (self- determination) และการประกาศรบัรอง
ตนเอง (self – declaration)  
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   4.2 รบัการยนืยนัถงึความสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดจากผู้มสี่วนได้เสยี
กบัองคก์าร 

   4.3 รบัการยนืยนัถงึการประกาศรบัรองตนเองจากหน่วยงานภายนอก 

   4.4 ขอรบัการรบัรอง (certification/registration) ระบบการจดัการอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัจากหน่วยงานตรวจสอบและรบัรอง (conformity assessment 

body)  
 มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้  มีความตัง้ใจให้
องคก์ารน าขอ้ก าหนดทัง้หมดไปใชร้ว่มกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีไ่ด้
ด าเนินการอยู่แล้วในองค์การ ขอบเขตของการน าไปประยุกต์ใช้จะขึ้นอยู่กับปัจจยัต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ลกัษณะของกจิกรรมและความเสี่ยง
ต่าง ๆ รวมทัง้ความซบัซอ้นในการด าเนินการขององคก์าร  
 

2. การน าไปใช้ 

ขอ้ก าหนดของมาตรฐานนี้ ใช้กรอบแนวคดิตามรูปแบบระบบการจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั เพื่อท าใหอ้งคก์รสามารถก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคด์า้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั  และก าหนดขัน้ตอนในการน าไปปฏบิตั ิ พร้อมชี้ให้เห็นความส าเรจ็ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น  เพื่อท าให้เกดิวงจรการปรบัปรุงระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัอยา่งต่อเนื่อง ดงัแสดงในภาพที ่86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่86 รปูแบบระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ทีม่า:  ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม,  2554. 
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3. บทนิยาม 

ความหมายของค าทีใ่ชใ้นมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมนี้  มดีงัต่อไปนี้ 
1. ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (Occupational  Health  and  

Safety  Management  Systems : OHSMS) หมายถงึส่วนหนึ่งของระบบการจดัการของ
องค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดและน าไปปฏบิตัซิึ่งนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและ
การจดัการความเสีย่งต่างๆในดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขององคก์ร 

หมายเหต ุ1. ระบบการจดัการประกอบดว้ย  องคป์ระกอบต่างๆ ซึง่มคีวามสมัพนัธต่์อ
กนัทีใ่ชใ้นการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค ์ และท าใหเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

     2. ระบบการจดัการประกอบดว้ย  โครงสรา้งขององคก์ร  กจิกรรมการ 

วางแผน (เช่น  การประเมนิความเสี่ยง  และการก าหนดวตัถุประสงค)์ หน้าที่ความรบัผดิชอบ  
แนวปฏบิตั ิ ขัน้ตอนการด าเนินงาน  กระบวนการ  และทรพัยากรต่างๆ 

2. ความเสีย่ง (Risk) หมายถงึ ผลลพัธข์องความน่าจะเกดิอนัตรายและผลจากอนัตราย
นัน้ 

3. อาชวีอนามยัและความปลอดภยั (Occupational Health and Safety Management  

Systems : OH&S) หมายถงึ สภาพและปัจจยัทีม่หีรอือาจมผีลต่อสุขภาพอนามยั และความ
ปลอดภยัของผู้ปฏบิตัิงาน  ลูกจ้าง หรอืคนงานอื่นๆ (รวมถงึคนงานชัว่คราว และคนงานของ
ผูร้บัเหมา)ผูเ้ยีย่มชมหรอืบุคลอื่นๆในสถานทีท่ างาน 

หมายเหตุ : องค์กรต้องปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อสุขภาพและความปลอดภยัของ
ผู้ปฏบิตัิงานทัง้ในและนอกสถานที่ท างานที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมขององค์กรหรอืผู้ที่สมัผสักบั
กจิกรรมการท างาน 

4. ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Interested Party) หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทัง้ทีอ่ยู่ภายในและ
ภายนอกสถานที่ท างานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รบัผลกระทบจากผลการด าเนินการด้านอาชีว 
อนามยัและความปลอดภยัขององคก์ร 

5. อนัตราย (Hazard) หมายถึงสิง่หรอืสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกดิการบาดเจบ็หรอื
ความเจบ็ป่วยจากการท างาน ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ ความเสยีหายต่อสภาพแวดล้อม ใน
การท างาน หรอืต่อสาธารณชน หรอืสิง่ต่างๆ เหล่านี้รวมกนั 

6. นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OH&S Policy) หมายถงึ เจตนารมณ์และ
ทศิทางทัง้หมดขององค์กรเกี่ยวกับการด าเนินการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของ
องคก์รทีก่ าหนดโดยผูบ้รหิารระดบัสงู 
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7. องค์กร (Organization) หมายถึง หน่วยงานซึ่งมกีิจการและการบรหิารเป็นของ
ตนเอง เช่น บรษิทั หา้งหุน้ส่วน หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ สถาบนั สมาคม ส าหรบัองคก์ร
ทีม่หีน่วยปฏบิตังิานอยู่มากกว่าหนึ่งแห่ง อาจก าหนดใหห้น่วยปฏบิตังิานย่อยแห่งนัน้เป็นหนึ่ง
องคก์รได ้

8. วตัถุประสงคด์้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OH&S Objective)  หมายถงึ
จดุมุง่หมายดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีต่อ้งการบรรลุ ซึง่ก าหนดขึน้โดยองคก์รในเชงิ
ของผลการด าเนินการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

9. เอกสาร (Document) หมายถงึขอ้มลูและสื่อสนบัสนุน 

หมายเหต ุ: สื่อดงักล่าวอาจเป็นกระดาษ แผ่นคอมพวิเตอรท์ีใ่ชแ้ม่เหลก็อเิลก็ทรอนิกส ์ 
หรอืแสง (Magnetic, Electronics หรอื Optical Computer Disc) ภาพถ่าย หรอืตวัอย่างต้นแบบ 
หรอืทีผ่สมผสานกนัของสิง่เหล่านี้ 

10. ความเจบ็ป่วยจากการท างาน (Ill Health) หมายถงึ ความเจบ็ป่วยทัง้ทางร่างกาย
และจติใจทีม่สีาเหตุ 

11. ลูกจา้ง หมายถงึ ผูซ้ึง่ตกลงท างานใหน้ายจา้งไดร้บัค่าจา้ง ไม่ว่าจะเรยีกชื่ออย่างไร 
เช่น ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ พนกังาน คนงาน คนงานของผูร้บัเหมา 

12. การชี้บ่งอนัตราย (Hazard Identification) หมายถงึ กระบวนการในการค้นหา
อนัตรายทีม่อียูแ่ละการระบุลกัษณะอนัตราย 

13. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) หมายถงึ กระบวนการประมาณระดบั
ของความเสีย่ง และการตดัสนิว่าความเสีย่งนัน้อยูใ่นระดบัใด 

14. ขัน้ตอนการด าเนินงาน (Procedure) หมายถึง วธิีการที่ก าหนดในการด าเนิน
กจิกรรมหรอืกระบวนการ 

15. บนัทกึ (Record) หมายถงึ เอกสารซึง่แสดงผลหรอืเป็นหลกัฐานการด าเนินการของ
กจิกรรม 

16. ผลการด าเนินการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OH&S Performance) 
หมายถงึ ผลการจดัการความเสีย่งดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขององคก์รทีส่ามารถวดั
ได ้

หมายเหต ุ 1. การวดัการด าเนินรวมถงึการวดัประสทิธผิลการควบคุมขององคก์าร 

      2. ผลการด าเนินการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีส่ามารถวดัได ้ 
โดยน าไปเปรยีบเทยีบกบันโยบายและวตัถุประสงค์ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และ
ขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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17. สถานทีท่ างาน (Workplace) หมายถงึ บรเิวณทีม่กีารปฏบิตังิาน หรอืท ากจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบังานทีด่ าเนินการภายใตก้ารก ากบัดแูลขององคก์าร 

หมายเหต ุ: การพจิารณาองคป์ระกอบของสถานทีท่ างานใหร้วมถงึผลกระทบดา้นอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัต่อบุคคลทีอ่าจเกดิจากการปฏบิตังิาน เช่น ระหว่างการเดนิทางการ
ขบัขีย่วดยานพาหนะ การปฏบิตังิาน ณ สถานทีท่ างานของนายจา้ง หรอืลูกคา้ หรอืการน างาน
ไปปฏบิตัทิีบ่า้น 

18. อุบตักิารณ์ (Incident) หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กี่ยวเนื่องจากการท างานซึง่ท าใหเ้กดิ
หรอือาจเกดิการบาดเจบ็หรอืความเจบ็ป่วยจากการท างาน หรอืการเสยีชวีติ 

หมายเหตุ 1. อุบตัเิหตุ (Accident) หมายถงึ อุบตักิารณ์ที่มผีลท าใหเ้กดิการบาดเจบ็  
ความเจบ็ป่วยจากการท างานหรอืการเสยีชวีติ 

    2. อุบตักิารณ์ทีไ่มม่ผีลถงึการบาดเจบ็ ความเจบ็ป่วยจากการท างาน หรอื 

การเสยีชวีติ อาจเรยีกว่าเหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุ (Near Miss, Near Hit, Close Call หรอื 
Dangerous Occurrence) 

    3. ภาวะฉุกเฉิน จดัเป็นอุบตักิารณ์ประเภทหนึ่ง 

19. เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบตัเิหตุ หมายถงึ เหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์ แต่เมื่อเกดิขึน้
แลว้มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 

20. การตรวจประเมนิ (Audit) หมายถงึ กระบวนการทีเ่ป็นระบบ เป็นอสิระ และก าหนด
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อด าเนินการใหไ้ดห้ลกัฐานการประเมนิ และประเมนิผลจากหลกัฐาน 
เพื่อพจิารณาว่าตรงตามเกณฑก์ารตรวจประเมนิ (Audit Criteria) หรอืไม ่

21. เกณฑก์ารตรวจประเมนิ หมายถงึ บรรทดัฐานทีใ่ชใ้นการพจิารณาซึง่อาจอยู่ ในรูป
ของนโยบาย ขัน้ตอนการด าเนินการ หรอืขอ้ก าหนดต่างๆ 

หมายเหตุ : เกณฑก์ารตรวจประเมนิน ามาใช้อ้างองิโดยเปรยีบเทยีบกบัหลกัฐานการ
ตรวจประเมนิ (Audit Evidence) 

22. หลกัฐานการตรวจประเมนิ หมายถงึ บนัทกึถอ้ยค าทีแ่สดงความจรงิ หรอืขอ้มลูข่าวสารอื่นๆ 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัเกณฑก์ารตรวจประเมนิ และสามารถทวนสอบได ้

 หมายเหต ุ: หลกัฐานการตรวจประเมนิเป็นไดท้ัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ 
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 4. ข้อก าหนดของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 4.1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป  
      องคก์รตอ้งจดัท าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีเ่ป็นลายลกัษณ์ 

อกัษร มกีารน าไปปฏบิตัริกัษาไว ้และมกีารพฒันาปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง ตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุ
ไวใ้นมาตรฐานน้ี องคก์รตอ้งก าหนดขอบขา่ยของระบบการจดัการของอาชวี อนามยัและความ
ปลอดภยัขององคก์ร และจดัท าเป็นเอกสาร 

 4.2 นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รตอ้งก าหนด
นโยบายโดยจดัท าเป็นเอกสารพรอ้มทัง้ลงนาม เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั นโยบายดงักล่าวตอ้ง 

  (1)  เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกจิ 

       (2)  เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และระดบัความเสีย่งขององคก์ร 

       (3)  เป็นกรอบในการก าหนดและทบทวนวตัถุประสงค์ 
        (4)  แสดงความมุง่มัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีอ่งคก์ร
เกีย่วขอ้งหรอืไดท้ าขอ้ตกลงไว้ 
       (5)  แสดงความมุง่มัน่ในการป้องกนัอนัตราย ความเจบ็ป่วยจากการท างานทีจ่ะ
เกดิกบัลกูจา้งและผูม้สี่วนไดเ้สยี และปรบัปรงุระบบการจดัการและผลการด าเนินการดา้นอาชวีอ
นามยัและความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง 

       (6)  ใหล้กูจา้งมสี่วนรว่มในระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
และไดร้บัค าปรกึษา แนะน าใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างเพยีงพอทีจ่ะสามารถปฏบิตังิานได้
อยา่งปลอดภยั 

       (7)  จดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินการใหบ้รรลุตาม
นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รตอ้งเผยแพรใ่หล้กูจา้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัทราบและ
เขา้ใจจดุมุง่หมายของนโยบาย เพื่อใหเ้กดิความตระหนักในความรบัผดิชอบดา้นอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั และตอ้งทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบายทีก่ าหนด
ขึน้ยงัมคีวามเหมาะสมกบัองคก์าร 

 4.3 การวางแผน 

  4.3.1 การบ่งชีอ้นัตรายและการประเมนิความเสีย่ง                                     
                  องคก์รตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรบัการชีบ้่งอนัตราย และการ
ประเมนิความเสีย่งทุกกจิกรรมและสภาพแวดลอ้มในการท างานของลกูจา้งและผูม้สี่วนไดเ้สยี
อยา่งต่อเนื่อง เพื่อใชใ้นการพจิารณาก าหนดมาตรการการควบคุมความเสีย่ง 
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 ขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรับการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงต้อง
ครอบคลุมถงึ 

  (1) กจิกรรมทีท่ าเป็นประจ าและทีไ่มเ่ป็นประจ า 

       (2) กิจกรรมของผู้รบัเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช้บรกิารและผู้เยี่ยมชมใน
สถานทีท่ างาน 

       (3) พฤตกิรรมของมนุษย ์ขดีความสามารถ และปัจจยัอื่นๆ ของมนุษย ์

        (4) การชี้บ่งอนัตรายที่เกดิจากภายนอกสถานที่ท างานซึ่งสามารถท าให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภยั ต่อบุคลากรภายใต้การก ากบัดูแลขององค์กรภายใน
สถานทีท่ างาน 

       (5) อนัตรายทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณที่ใกล้เคยีงกบัสถานที่ท างานขององค์กร โดย
เป็นงานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมภายใตก้ารก ากบัดแูลขององคก์ร 

       (6) โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์และวัสดุ ต่างๆ ภายในสถานที่ท างาน ที่
จดัเตรยีมโดยองคก์รหรอือื่นๆ 

       (7) การเปลี่ยนแปลงหรือข้อ เสนอให้มีการเป ลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ 
กระบวนการ วธิปีฏบิตังิาน หรอืกจิกรรมต่างๆ ในองคก์ร 

       (8) การปรบัปรุงระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั รวมถงึการ
เปลีย่นแปลงชัว่คราว และมผีลกระทบต่อการปฏบิตังิาน กระบวนการ และกจิกรรมต่างๆ 

       (9) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งและการควบคุมความเสีย่ง 

       (10) การออกแบบพืน้ทีท่ างาน กระบวนการ การตดิตัง้ เครื่องจกัร และอุปกรณ์ 
ขัน้ตอนการด าเนินการและการจดัการเกี่ยวกบังาน (Work Organization) ภายในองคก์รรวมถงึ
การประยกุตต์ามขดีความสามารถของมนุษย ์

 การชีบ้่งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่งขององคก์รตอ้ง 

       (1) ก าหนดขึน้โดยค านึงถงึขอบข่าย ลกัษณะของกจิกรรมและระยะเวลาเพื่อให้
มัน่ใจว่าเป็นเชงิรกุมากกว่าเชงิรบั 

       (2) ชีบ้่งอนัตราย จดัล าดบัความส าคญัและจดัเตรยีมเป็นเอกสารของความเสีย่ง
ต่างๆ และก าหนดมาตรการควบคุมต่างๆ ตามความเหมาะสม 

ส าหรบัการจดัการการเปลีย่นแปลง องคก์รต้องชีบ้่งอนัตราย และความเสีย่ง ซึง่มคีวามสมัพนัธ์
กบัการเปลีย่นแปลงในองคก์ร ระบบการจดัการอาชวีอนามยั และความปลอดภยั หรอืกจิกรรม
ต่างๆ ก่อนทีจ่ะท าการเปลีย่นแปลง  
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 การก าหนดมาตรการควบคุม หรอืเปลีย่นแปลงมาตรการควบคุมทีม่อียู่ต้องพจิารณาใช้
มาตรการการลดความเสีย่งตามล าดบั หรอืใชม้าตรการหลายมาตรการรวมกนั ดงันี้ 
  (1) การก าจดั 

  (2) การเปลีย่นหรอืทดแทน 

  (3) การควบคุมทางดา้นวศิวกรรม 

  (4) การควบคุมทางดา้นการบรหิารจดัการ การเตอืนอนัตราย และ/หรอืให ้

สญัญา 

  (5) การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 ถา้มกีารด าเนินกจิกรรมใหม่หรอืมกีารปรบัปรุง เปลีย่นแปลงกจิกรรม องคก์รต้องแก้ไข
แผนงานดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัใหเ้หมาะสม องคก์รต้องทบทวนการชีบ้่งอนัตราย
และการประเมินความเสี่ยงตามช่วงเวลาที่ก าหนด องค์กรต้องจดัท าและเก็บบันทึกตามที่
ก าหนด 

 องคก์รตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ 4.5.4 

  4.3.2 กฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ  
           องคก์รตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรบัการชีบ้่ง และตดิตาม 

ขอ้ก าหนดของกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งใหท้นัสมยั และไดน้ ามาใชใ้นระบบการ
จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย องค์กรต้องมัน่ใจว่าข้อก าหนดของกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่องค์กรน ามาประยุกต์ใช้ได้มกีารก าหนดผู้รบัผดิชอบในการจดัท าระบบการ
จดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มกีารน าไปปฏบิตัแิละรกัษาไว้ในองค์กร องค์กร
ต้องสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ไปยงัผู้ปฏบิตัิงานภายใต้การ
ก ากบัดแูลขององคก์รและผูม้สี่วนไดเ้สยี  
 องคก์รตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ 4.5.4 

  4.3.3 วตัถุประสงคแ์ละแผนงาน  
          องคก์รตอ้งจดัท าวตัถุประสงคด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีเ่ป็น
เอกสารในทุกระดบัและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายในองค์กร วตัถุประสงค์ต้องวดัผลได้และ
สอดคล้องกบันโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึ่งประกอบไปด้วย ความมุ่งมัน่ในการ
ป้องกนัอนัตราย ความเจบ็ป่วยจากการท างาน การปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องหรอืได้ท าข้อตกลงไว้ รวมทัง้การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง การก าหนดและทบทวน
วตัถุประสงค ์องค์กรต้องค านึงถงึกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืได้ท าขอ้ตกลง
ไว้ และพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย รวมถึงทางเลือกด้าน
เทคโนโลยกีารเงนิ การปฏบิตักิาร และขอ้ก าหนดทางธุรกจิ รวมถงึมุมมองของผู้มสี่วนได้เสยี 
องค์กรต้องจดัท าแผนงาน (หนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแผนงาน) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องคก์ร โดยแผนงานอยา่งน้อยตอ้งกระท าดงัต่อไปนี้ 
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   (1)  การก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ ในระดับและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในองคก์ร 

   (2)  วธิกีารและกรอบเวลาด าเนินการ แผนงานต้องได้รบัการตดิตาม         
และทบทวนอยา่งสม ่าเสมอตามแผนทีก่ าหนดเป็นระยะๆ และปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 4.4 การน าไปใชแ้ละการปฏบิตั ิ

  4.4.1 ทรพัยากร บทบาท อ านาจหน้าที่ และภาระรบัผดิชอบ ผูบ้รหิารระดบัสูง
ต้องแสดงความมุ่งมัน่เพื่อให้มัน่ใจว่ามทีรพัยากรทีจ่ าเป็นอย่างเพยีงพอในการจดัท าระบบการ
จดัการ    อาชีวอนามยัและความปลอดภัย มีการน าไปปฏิบัติ รกัษาไว้ และมีการพัฒนา
ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งเป็นผูน้ าในการแสดงความรบัผดิชอบดา้นอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยัอย่าต่อเนื่อง องค์กรต้องก าหนดโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการ
จดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั บทบาท อ านาจหน้าที่ และภาระรบัผดิชอบของ
ลูกจา้งภายในองค์กรเป็นเอกสาร และสื่อสารใหท้ราบอย่างทัว่ถงึ องค์กรต้องแต่งตัง้ผูแ้ทนฝ่าย
บริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากสมาชิกในคณะผู้บริหารขององค์กรเพื่อ
ปฏบิตังิานโดยมคีวามรบัผดิชอบและอ านาจหน้าที ่ดงันี้ 
        (1) ดูแลใหร้ะบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีไ่ดจ้ดัท า
ขึน้มกีารน าไปปฏบิตั ิและรกัษาไวใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานน้ีอย่างต่อเนื่อง 

        (2) รายงานผลการด าเนินการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัต่อ
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อน าไปใชก้ารทบทวนระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

        (3) ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง ความรบัผดิชอบของ
ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจรวมถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

  4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และการมจีติส านึก องค์กรต้องมัน่ใจว่า
ลูกจา้งและผู้มสี่วนได้เสยีที่ปฏบิตังิานภายใต้การก ากบัดูแลขององคก์รซึ่งมผีลกระทบด้านอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัมคีวามสามารถ โดยมพีื้นฐานจากการศกึษา การฝึกอบรม ทกัษะ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสม องคก์รต้องชี้บ่งความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความ
เสี่ยง และระบบการจดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ต้องจดัให้มกีารฝึกอบรมหรอื
วธิกีารใดๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการฝึกอบรมทีก่ าหนด และประเมนิประสทิธผิลของ
การฝึกอบรมหรอืวธิกีารใดๆ 

  องค์กรต้องจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจว่าลูกจา้งและผู้มสี่วนได้
เสยีภายใตก้ารก ากบัดแูลขององคก์รมคีวามตระหนกัถงึ 

        (1) ผลกระทบทีส่ าคญัต่ออาชวีอนามยัและความปลอดภยั ทัง้ทีเ่กดิขึน้
จรงิหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้จากกจิกรรมการปฏบิตังิานนัน่ๆ รวมทัง้พฤตกิรรมและประโยชน์
ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีไ่ดร้บัจากการปรบัปรงุการปฏบิตังิานของบุคลากร 
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        (2) บทบาท ความรบัผดิชอบและความส าคญัในการบรรลุตามนโยบาย 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ขัน้ตอนการด าเนินงาน และข้อก าหนดของระบบการจดัการ  
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั รวมถงึขอ้ก าหนดการเตรยีมความพรอ้มและการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 

       (3) ผลเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากการไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอนการด าเนินงานที่
ก าหนด ขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรบัการฝึกอบรม ต้องครอบคลุมถงึความแตกต่างของระดบั
ความรบัผดิชอบ ความสามารถ ทกัษะการใชภ้าษา การอ่านออกเขยีนได ้และระดบัความเสีย่ง 

องคก์รตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนด 

  4.4.3 การสื่อสาร การมสี่วนรว่ม และการปรกึษา 

   4.4.3. การสื่อสาร องคก์รต้องจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรบัการ
สื่อสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตราย และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขององคก์ร
ทีร่วมถงึ 

   (1) การสื่อสารภายในองค์กรระหว่างระดบัและหน่วยงานต่างๆ ของ
องคก์ร 

   (2) การสื่อสารกบัผู้รบัเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช้บรกิารและผู้เยีย่ม
ชมในสถานทีท่ างาน 

   (3) การรบัจดัท าเป็นเอกสาร และตอบสนองต่อค าแนะน า และความ
คดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก องคก์รจะตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหน 

  4.4.3 การมสี่วนร่วมและการปรกึษา องค์กรต้องจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงาน
ส าหรบัการมสี่วนรว่มและการปรกึษา ซึง่รวมถงึ 

      (1)  การมสี่วนรว่มของลกูจา้งและการเตรยีมการต่างๆ เพื่อ 

   (1.1)  การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
ก าหนดมาตรการควบคุมอยา่งเหมาะสม 

   (1.2)  การสอบสวนอุบตักิารณ์ 

   (1.3)  การก าหนดและทบทวนนโยบาย และวตัถุประสงค ์

       (2)  การปรกึษาหารอืการให้ข้อมูลกับผู้รบัเหมา หรอืผู้มสี่วนได้เสีย 
เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่ออาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

  4.4.4 เอกสารในระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
                            องคก์รตอ้งมเีอกสารในระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

อย่างเพยีงพอ เพื่อให้การจดัการเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล เอกสารเหล่านี้อาจอยู่ในรูปใดก็ได ้
เช่น สื่อสิง่พมิพ ์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
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  เอกสารในระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ตอ้งประกอบดว้ย 

   (1)  นโยบายและวตัถุประสงคด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

   (2)  ขอบขา่ยของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

   (3) เอกสารในระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัที่
องค์กรจดัท าขึ้นต้องอธิบายองค์ประกอบหลักของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัและความสมัพนัธข์องเอกสารในระบบ และเอกสารทีอ่้างองิอื่นๆ บนัทกึถอืเป็นเอกสาร
ประเภทหนึ่งซึ่งต้องจดัท าขึ้นตามขอ้ก าหนดที่ระบุในมาตรการนี้ และที่องค์กรเหน็ว่ามคีวาม
จ าเป็นเพื่อให้การวางแผน การปฏบิตักิาร และการควบคุมการปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้งกบัความ
เสี่ยงด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัได้อย่างมปีระสทิธผิล การจดัท าแลการควบคุมให้
เป็นไปตามขอ้.... 
       4.4.5 การควบคุมเอกสาร        
                            องค์กรต้องจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรับการเก็บรักษา และ
ควบคุมเอกสาร เพื่อให้มัน่ใจว่าเอกสารที่มคีวามทนัสมยัและใช้ได้ตามวตัถุประสงค์โดยอย่าง
น้อยตอ้งมกีารควบคุม ดงันี้ 
   (1)  อนุมตัเิอกสารว่ามคีวามเพยีงพอก่อนการน าไปใช้ 
   (2)  ทบทวน ปรบัปรงุเอกสาร (ถา้จ าเป็น) และอนุมตัใิหม่ 
   (3)  มัน่ใจว่าการเปลีย่นแปลง และสถานะปัจจุบนัของเอกสารได้มกีาร
ระบุไว ้

   (4)  มัน่ใจว่ามเีอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ณ จดุปฏบิตังิาน 

   (5)  มัน่ใจว่าเอกสารยงัคงอ่านไดง้า่ยและมกีารชีบ้่งไวอ้ยา่งชดัเจน 

   (6)  มัน่ใจว่ามเีอกสารต่างๆ จากภายนอกซึ่งได้รบัการพจิารณาโดย
องค์กรแล้วว่ามคีวามจ าเป็นส าหรบัการวางแผนและการด าเนินการระบบการจดัการอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยัไดร้บัการชีบ้่งและมกีารควบคุมการแจกจา่ย 

   (7)  ป้องกนัการน าเอกสารที่ลา้สมยัแล้วไปใชโ้ดยไม่ไดต้ัง้ใจและมกีาร
ชี้บ่งที่ชดัเจนส าหรบัเอกสารที่ยกเลกิแล้ว แต่มคีวามจ าเป็นต้องเก็บไว้ใช้อ้างอิง องค์กรต้อง
จดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนด 

  4.4.6 การควบคุมการปฏิบตัิงาน องค์กรต้องพิจารณาถึงการปฏบิตัิงานและ
กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอนัตรายต่างๆ ที่ไดช้ี้บ่งไว้ว่ามคีวามจ าเ ป็นต้องมกีารด าเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการจัดการการ
เปลีย่นแปลงตามขอ้ก าหนดดว้ย ส าหรบัการปฏบิตังิานและกจิกรรมดงักล่าวขา้งต้น องคก์รต้อง
น าไปปฏบิตัแิละรกัษาไวซ้ึง่ 
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  (1)  การควบคุมการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบัองคก์รและกิจกรรมต่างๆ 
ขององคก์ร โดยต้องบูรณาการการควบคุมการปฏบิตังิานกบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัขององคก์รทีม่อียูเ่ดมิ 

  (2)  การควบคุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้และจดัจา้ง 

  (3)  การควบคุมที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้รบัเหมาและผู้เยีย่มชมในสถานที่
ท างาน 

  (4)  เอกสารขัน้ตอนการด าเนินงานที่ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง
หากไม่ได้จดัท าไว้ อาจน าไปสู่การไม่บรรลุนโยบาย และวตัถุประสงค์ด้านอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั 

  (5)  การปฏิบตัิตามเกณฑ์การควบคุมปฏิบตัิงานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
หากไม่ได้ก าหนดไว้อาจน าไปสู่การไม่บรรลุนโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั 

  (6)  การเตอืนอนัตรายในกจิกรรมที่มคีวามเสีย่ง องคก์รต้องจดัท าและ
เกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ก าหนด  
 4.4.7 การเตรยีมความพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน  
                            องค์กรต้องจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงาน ส าหรับการเตรยีมความพรอ้ม
และการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินโดย    
     (1)  ชีบ้่งภาวะฉุกเฉินทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

     (2)  ตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทเีกดิขึน้ 

 องคก์รต้องตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้และป้องกนั หรอืบรรเทาผลเสยีหายดา้นอาชวี 
อนามยัและความปลอดภยัทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา ในการวางแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน องค์กรต้อง
พจิารณาถงึการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ในดา้นความช่วยเหลอื
และการแจงเหตุ องคก์รต้องทดสอบขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรบัตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ใช้อยู่
ในองคก์รตามช่วงเวลาที่ก าหนด และใหผู้้มสี่วนได้เสยีมสี่วนร่วมตามความเหมาะสม พรอ้มทัง้
ตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นภาวะฉุกเฉินเป็นระยะๆ  
องคก์รตอ้งทบทวน ปรบัปรุงขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรบัการเตรยีมความพรอ้ม และการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินตามช่วงเวลาทีก่ าหนดเมื่อจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัการทดสอบหรอื
ฝึกซอ้ม หรอืการเกดิภาวะฉุกเฉิน  
 องคก์รตอ้งจดัท า และเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ 4.5.4 

 4.5 การตรวจสอบและการแกไ้ข 

  4.5.1 การตดิตามตรวจสอบและการวดัผลการด าเนินการ  
องคก์รตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงาน ส าหรบัการตดิตามตรวจสอบ และ 

การวดัผลการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ โดยขัน้ตอนการด าเนินงานตอ้งครอบคลุมถงึ 
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   (1)  การวดัทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณทีเ่หมาะสมตามความจ าเป็น
ขององคก์ร 

   (2)  การตดิตามตรวจสอบระดบัความส าเรจ็ของการบรรลุวตัถุประสงค ์
ดา้นประสทิธผิลของการควบคุมทัง้ดา้นสุขภาพอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขององคก์ร 

   (3)  การตดิตามตรวจสอบประสทิธผิลของการควบคุมทัง้ดา้นสุขภาพ
และความปลอดภยั 

   (4)  การวดัผลการด าเนินการเชงิรุกจากการตดิตาม ตรวจสอบความ
สอดคล้องในการด าเนินการตามแผนงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั การควบคุมและ
เกณฑค์วบคุม 

   (5)  การวดัผลการด าเนินการเชงิรบัจากหลกัฐานความเจบ็ป่วยจาก
การท างาน อุบตักิารณ์ หรอืความบกพรอ่งทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีเ่กดิขึน้ 

   (6)  การบนัทกึขอ้มลูและผลการตดิตาม ตรวจสอบและการวดัผลการ
ด าเนินการที่เพียงพอต่อการน าไปวเิคราะห์ เพื่อด าเนินการปฏบิตัิการแก้ไข  และปฏบิตัิการ
ป้องกนั 

  ในกรณีที่มกีารใช้เครื่องมอืเพื่อตรวจวดั ต้องจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานที่
แสดงถงึสิง่ต่าง ๆ ดงันี้ 
   (1)  ความเหมาะสมของเครือ่งมอืทีใ่ช ้

   (2)  วธิกีารเกบ็ ตรวจวดั และวเิคราะหต์วัอยา่ง 

   (3)  การดแูลรกัษาและการซ่อมบ ารงุอยา่งเหมาะสม 

   (4)  การสอบเทยีบ (Calibration) หรอืการทวนสอบ (Verify) หรอืทัง้
สองอยา่งตามช่วงเวลาทีก่ าหนดไว ้หรอืก่อนน าไปใชง้าน โดยเทยีบกบัมาตรฐานทีส่ามารถสอบ
กลบัไปยงัมาตรฐานระดบัระหว่างประเทศ หรอืระดบัประเทศ ในกรณทีีไ่ม่มมีาตรฐานดงักล่าวให้
บนัทกึวธิกีารสอบเทยีบหรอืการทวนสอบนัน้ไวด้ว้ย  
 องคก์รตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ 4.5.4 

  4.5.2 การประเมนิผลการปฏบิตั ิ

                            องคก์รตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ในการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ องค์กรต้องเก็บบนัทกึผลการประเมนิความสอดคล้องตาม
ช่วงเวลาทีก่ าหนดไว ้

 องคก์รตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ 4.5.4 

  5.5.3 การสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด การ
ปฏบิตักิารแกไ้ขและการปฏบิตักิารป้องกนั  
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   4.5.3.1 การสอบสวนอุบัติการณ์ องค์กรต้องจดัท าขัน้ตอนการ
ด าเนินงานส าหรับการสอบสวน และวิเคราะห์อุบัติการณ์ การสอบสวนต้องท าในเวลาที่
เหมาะสม เพื่อ 

        (1.1)  คน้หาขอ้บกพรอ่งทางดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั หรอื
ปัจจยัอื่นทีอ่าจเป็นสาเหตุรวมต่อการเกดิอุบตักิารณ์ 

        (1.2)  ชีบ้่งความจ าเป็นในการปฏบิตักิารแกไ้ข 

        (1.3)  ชีบ้่งโอกาสในการปฏบิตักิารป้องกนั 

        (1.4)  ชีบ้่งโอกาสในการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 

        (1.5)  สื่อสารผลการสอบสวน 

 องคก์รตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ 4.5.4       
   4.5.3.2 ความไมส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด การปฏบิตักิารแก้ไขและการ
ปฏบิตักิารป้องกนั องคก์รตอ้งจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรบัการปฏบิตักิารแก้ไข และการ
ปฏิบัติการป้องกันข้อบกพร่องที่พบจากการติดตาม ตรวจสอบ การวัดผลการด าเนินการ      
การตรวจประเมนิซึ่งรวมถึงรายงานสภาพการปฏิบตัิงานที่ไม่ปลอดภยั พฤติกรรมเสี่ยงโดย
ครอบคุลมถงึ 

   (1)  ชีบ้่งและแก้ไขความไม่สอดคล้องตามขอ้ก าหนด เพื่อบรรเทาผล
สบืเนื่องทีจ่ะเกดิขึน้ 

   (2)  สืบสวนหาสาเหตุของความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด และ
ด าเนินการเพื่อหลกีเลีย่งการเกดิซ ้า 

   (3)  ประเมนิความจ าเป็นในการด าเนินการปฏบิตัิการป้องกนั และ
ด าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อหลกีเลีย่งการเกดิขึน้ 

   (4)  บนัทึกผลและสื่อสารผลของการปฏิบตัิการแก้ไขและการ
ปฏบิตักิารป้องกนั 

   (5)  ทบทวนประสทิธผิลของการปฏบิตักิารแก้ไข และการปฏบิตักิาร
ป้องกนัในกรณีที่การปฏบิตักิารแก้ไข และการปฏบิตักิารป้องกนัก่อให้เกดิอนัตรายใหม่ หรอืมี
การเปลีย่นแปลงอนัตราย องคก์รตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่งใหมก่่อนการด าเนินการ 

 ปฏิบัติการแก้ไข หรือการปฏิบัติการป้องกันใดๆ เพื่อก าจัดสาเหตุของความไม่
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด ตอ้งเหมาะสมกบัขนาดของปัญหา และสอดคลอ้งกบัความเสีย่งทีม่อียู ่
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน ต้อง
ด าเนินการตามระบบเอกสารของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
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 องคก์รตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ก าหนด 

  4.5.4 การจดัท าและเกบ็บนัทกึ องคก์รต้องจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานส าหรบั
การชีบ้่ง การรวบรวม การท าดชันี การจดัเกบ็ การรกัษา และการท าลาย บนัทกึด้านอาชวีอนา
มยัและความปลอดภยั บนัทกึต้องชดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถชี้บ่งและสามารถสอบกลบัไปยงั
กิจกรรมต่างๆ ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย รวมทัง้ต้องมกีารเก็บรกัษาบันทึกให้
สามารถเรยีกมาใชง้านไดง้่าย มกีารป้องกนัการเสยีหาย การเสื่อมสภาพ หรอืการสูญหาย และ
ต้องมกีารก าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาเพื่อเป็นหลกัฐานที่แสดงว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานน้ี 

       4.5.5 การตรวจประเมนิภายใน องคก์รต้องมัน่ใจว่าตรวจประเมนิภายในตาม
ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไดด้ าเนินการตามช่วงเวลา ตามแผนทีก่ าหนด
ไวเ้พื่อ 

  (1) พจิารณาว่าระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

   (1.1)  สอดคลอ้งตามแผนการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัที่
ก าหนดไว ้รวมถงึขอ้ก าหนดของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยันี้ 
        (1.2)  ไดน้ าไปปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมและสามารถรกัษาระบบไวไ้ด้ 
  (2) จดัเตรยีมขอ้มลูผลการตรวจประเมนิแก่ฝ่ายบรหิาร 

 โปรแกรมการตรวจประเมนิต้องมกีารวางแผน จดัท า มกีารน าไปปฏบิตั ิและรกัษาไว ้
โดยองค์กรบนพื้นฐานของผลการประเมนิความเสี่ยงในกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร และผลการ
ตรวจประเมนิครัง้ที่ผ่านมา องค์กรต้องจดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานเรื่องการตรวจประเมนิ
ภายในเพื่อระบุถงึ 

  (1) ความรบัผดิชอบ ความสามารถ และขอ้ก าหนดต่างๆ ของการวางแผนและ
ด าเนินการตรวจประเมนิการรายงานผลการตรวจประเมนิ และการจดัเกบ็บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (2)  การก าหนดเกณฑก์ารตรวจประเมนิ ขอบข่าย ความถี่ และวธิกีารตรวจ
การคดัเลือกผู้ตรวจประเมิน และการด าเนินการตรวจประเมนิต้องมัน่ใจในการยึดถือตาม
วตัถุประสงคแ์ละมคีวามเป็นกลางในกระบวนการตรวจประเมนิ   

 องคก์รตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ก าหนด 

 4.6 การทบทวนการจดัการ 

 ผู้บรหิารระดบัสูงต้องทบทวนระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของ
องค์กรตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบยงัมคีวามเหมาะสม พอเพียงและมี
ประสทิธผิลอยา่งต่อเนื่อง 

 การทบทวนต้องรวมถึงการประเมนิโอกาสเพื่อการปรบัปรุง และความจ าเป็นในการ
เปลีย่นแปลงระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั รวมทัง้นโยบาย และวตัถุประสงค์
ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ขอ้มลูส าหรบัการทบทวน การจดัการตอ้งรวมถงึ 
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  (1) ผลการด าเนินการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทัง้หมด 

  (2) ระดบัความส าเรจ็ของการบรรลุวตัถุประสงค์ด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

  (3) ผลการตรวจประเมนิภายในและผลการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนด
อื่นๆ 

  (4) การสื่อสารจากผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์ร รวมทัง้ขอ้รอ้งเรยีน 

  (5) ผลการมสี่วนรว่มและการปรกึษา 

  (6) สถานะของการสอบสวนอุบตักิารณ์ การปฏบิตักิารแก้ไข การปฏบิตักิาร
ป้องกนั  
  (7) การตดิตามผลจากการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 

  (8) การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ รวมทัง้การพัฒนาของกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชวีอนามยัและความปลอดภยัขององคก์ร 

  (9) ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ 

ผลจากการทบทวนการจดัการต้องแสดงความมุ่งมัน่ให้มกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง และต้อง
รวมถงึการตดัสนิใจและการด าเนินงานใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในสิง่ต่อนี้ 
  (1) ผลการด าเนินการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

  (2) นโยบายและวตัถุประสงคด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

  (3) ทรพัยากรต่างๆ ทีจ่ าเป็น 

  (4)ประเดน็อื่นๆ ของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ผลการทบทวนการจดัการตอ้งน าไปสื่อสารและใหค้ าปรกึษาได ้ 
 องคก์รตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทกึตามทีก่ าหนดในขอ้ก าหนด 4.5.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

พระราชบญัญติั 

ส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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พระราชบญัญติั 

ส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรชักาลปัจจบุนั 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ใหป้ระกาศว่า โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิจงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไว ้โดยค าแนะน า
และยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิท าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  
 พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า "พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕" 
 มาตรา ๒ 

 พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนดหกสบิวนันับแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา ๓  
 ใหย้กเลกิ (๑) พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 
๒๕๑๘ (๒) พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๒๑ (๓) พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

 มาตรา ๔  
 ในพระราชบญัญตันิี้ 
 "ส่ิงแวดล้อม" หมายความว่า สิง่ต่าง ๆ ทีม่ลีกัษณะทางกายภาพและชวีภาพทีอ่ยู่
รอบตวัมนุษย ์ซึง่เกดิขึน้โดยธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นุษยไ์ดท้ าขึน้ 

 "คณุภาพส่ิงแวดล้อม" หมายความ ดุลยภาพของธรรมชาต ิอนัไดแ้ก่ สตัว ์พชื และ
ทรพัยากรธรรมชาตต่ิาง ๆ และสิง่ทีม่นุษยไ์ดท้ าขึน้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชพีของ
ประชาชนและความสมบรูณ์สบืไปของมนุษยชาติ 
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 "มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม" หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้า อากาศ 
เสยีง และสภาวะอื่น ๆ ของสิง่แวดลอ้ม ซึง่ก าหนดเป็นเกณฑท์ัว่ไปส าหรบัการส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 "กองทุน" หมายความว่า กองทุนสิง่แวดล้อม"มลพิษ" หมายความว่า ของเสยี วตัถุ
อนัตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทัง้กาก ตะกอนหรอืสิง่ตกคา้งจากสิง่เหล่านัน้ ทีถู่กปล่อยทิง้จาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ หรอืที่มอียู่ในสิง่แวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรอือาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนได ้และใหห้มายความรวมถงึ รงัส ีความรอ้น แสง เสยีง กลิน่ ความสัน่สะเทอืน หรอื
เหตุร าคาญอื่น ๆ ทีเ่กดิหรอืถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพษิดว้ย 

 "ภาวะมลพิษ" หมายความว่า สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรอืปนเป้ือนโดย
มลพษิซึ่งท าให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพษิทางน ้า มลพษิทางอากาศ 
มลพษิในดนิ 

 "แหล่งก าเนิดมลพิษ" หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิง่ก่อสรา้ง 
ยานพาหนะ สถานทีป่ระกอบกจิการใด ๆ ซึง่เป็นแหล่งทีม่าของมลพษิ 

 "ของเสีย" หมายความว่า ขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิูล น ้าเสยี อากาศเสยี มลสาร หรอืวตัถุ
อนัตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรอืมทีี่มาจากแหล่งก าเนิดมลพษิ รวมทัง้กาก ตะกอน หรอืสิง่
ตกคา้งจากสิง่เหล่านัน้ ทีอ่ยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลวหรอืก๊าซ 

 "น ้าเสีย" หมายความว่า ของเสยีที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทัง้มลสารที่ปะปน 
หรอืปนเป้ือนอยูใ่นของเหลวนัน้ 

 "อากาศเสีย" หมายความว่า ของเสยีทีอ่ยูใ่นสภาพเป็นไอเสยี กลิน่ควนั ก๊าซ เขม่า ฝุ่ น
ละออง เถา้ถ่าน หรอืมลสารอื่นทีม่สีภาพละเอยีดบางเบาจนสามารถรวมตวัอยูใ่นบรรยากาศได้ 
 "วตัถอุนัตราย" หมายความว่า วตัถุระเบดิได้ วตัถุไวไฟ วตัถุออกซไิดซ์ และ วัตถุ
เปอรอ์อกไซด ์วตัถุมพีษิ วตัถุทีท่ าใหเ้กดิโรค วตัถุกมัมนัตรงัส ีวตัถุทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น
เคมภีณัฑ ์หรอืสิง่อื่นใดทีอ่าจท าใหเ้กดิอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรอืสิง่แวดลอ้ม 

 "เหตรุ าคาญ" หมายความว่า เหตุร าคาญตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข 

 "โรงงานอตุสาหกรรม" หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

 "อาคาร" หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

 "ยานพาหนะ" หมายความว่า รถยนตห์รอืรถจกัรยานยนต์ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์
เรอื ตามกฎหมายว่าดว้ยเรอืไทยและอากาศยานตามกฎหมายว่าดว้ยการเดนิอากาศ 

 "ผูค้วบคมุ" หมายความว่า ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหท้ าการควบคุม ตรวจสอบ วเิคราะห ์
ด าเนินการและบ ารงุรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบก าจดัของเสยีหรอือุปกรณ์ เครือ่งมอื
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เครือ่งใชส้ าหรบัการควบคุม บ าบดั หรอืก าจดัมลพษิอื่นใด ซึง่เจา้ของหรอืผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพษิจดัสรา้งใหม้ขีึน้ เพื่อการบ าบดัน ้าเสยี ก าจดัของเสยีหรอืมลพษิอื่นใดดว้ย
การลงทุนและเสยีค่าใชจ้่ายของตนเอง 

 "ผูร้บัจ้างให้บริการ" หมายความว่า ผูร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูร้บัจา้งท าการบ าบดัน ้าเสยี 
หรอืก าจดัของเสยี หรอืตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 "เขตอนุรกัษ์" หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตสงวน
เพื่อการท่องเทีย่ว และพืน้ทีเ่ขตคุม้ครองอยา่งอื่นเพื่อสงวนและรกัษาสภาพธรรมชาตติามทีม่ ี
กฎหมายก าหนด 

 "เจ้าพนักงานท้องถ่ิน" หมายความว่า 

 (๑) นายกเทศมนตร ีส าหรบัในเขตเทศบาล 

 (๒) ประธานสุขาภบิาล ส าหรบัในเขตสุขาภบิาล 

 (๓) ผูว้่าราชการจงัหวดั ส าหรบัในเขตองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

 (๔) ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร ส าหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร 

 (๕) ปลดัเมอืงพทัยา ส าหรบัเมอืงพทัยา 

 (๖) หวัหน้าผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่อยา่งอื่น นอกเหนือจาก (๑) 
ถงึ (๕) ขา้งตน้ 

 ทีไ่ดร้บัการประกาศก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถิน่ตามกฎหมายเฉพาะว่าดว้ยการ
นัน้ส าหรบัในเขตราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ "เจา้พนกังานควบคุมมลพษิ" หมายความว่า ผูซ้ึง่
รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิารเกีย่วกบัการควบคุมมลพษิตามพระราชบญัญตันิี้  
"พนกังานเจา้หน้าที"่ หมายความว่า ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหม้อี านาจหน้าทีป่ฏบิตักิารตาม
พระราชบญัญตันิี้  
 "รฐัมนตร"ี หมายความว่า รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

 มาตรา ๕ 

 ในกรณีที่บทบญัญัติใดในพระราชบญัญตัินี้อ้างถึงจงัหวดัหรอืก าหนด ให้เป็นอ านาจ
หน้าทีข่องผูว้่าราชการจงัหวดั ใหห้มายความรวมถงึกรุงเทพมหานคร หรอืใหเ้ป็นอ านาจหน้าที่
ของผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร แลว้แต่กรณดีว้ย 

 มาตรา ๖  
 เพื่อประโยชน์ในการรว่มกนัส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของชาต ิบุคคลอาจมี
สทิธแิละหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
 (๑) การได้รบัขอ้มูลและข่าวสารจากทางราชการนเรื่องเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม เวน้แต่ขอ้มลูหรอืขา่วสารทีท่างราชการถอืว่าเป็นความลบัเกี่ยวขอ้งกบัการ
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รกัษาความมัน่คงแห่งชาต ิหรอืเป็นความลบัเกี่ยวกบัสทิธสิ่วนบุคคล สทิธใินทรพัยส์นิ หรอืสทิธิ
ในทางการคา้ หรอืกจิการของบุคคลใดทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย 

 (๒) การไดร้บัชดใชค้่าเสยีหาย หรอืค่าทดแทนจากรฐั ในกรณีทีไ่ดร้บัความเสยีหายจาก
ภยนัตรายทีเ่กดิจากการแพร่กระจายของมลพษิหรอืภาวะมลพษิ อนัมสีาเหตุมาจากกจิการหรอื
โครงการใดทีร่เิริม่ สนบัสนุนหรอืด าเนินการโดยส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 

 (๓) การรอ้งเรยีนกล่าวโทษผูก้ระท าผดิต่อเจา้พนักงานในกรณีที่ไดพ้บเหน็การ กระท า
ใดๆ อันเป็นการละเมิด หือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 (๔) การให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืเจา้พนักงานในการปฏบิตัหิน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบั
การส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครดั ทัง้นี้ ตามที่พระราชบญัญัตินี้หรือ
กฎหมายว่าดว้ยการนัน้บญัญตัไิว ้

 มาตรา ๗ 

 เพื่อเป็นการสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือ กฎหมาย
ต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิและมไิดม้วีตัถุประสงคใ์นทางการเมอืง หรอืมุ่งคา้หาก าไรจากการประกอบ
กิจกรรมดงักล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๘  
 องคก์รเอกชนทีไ่ดจ้ดทะเบยีนตามมาตรา ๗ แลว้อาจไดร้บัการช่วยเหลอืหรอืไดร้บัการ
สนบัสนุนจากทางราชการในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 (๑) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ตาม
พระราชบญัญตันิี้หรอืตามกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 (๒) การประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ ขอ้มลูหรอืข่าวสาร เพื่อสรา้งจติส านึกของสาธารณชน
ทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
 (๓) การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง รเิริม่โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อ
คุม้ครองสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีน่ัน้ 

 (๔) การศึกษาวจิยัเกี่ยวกบัการคุ้มครองสิง่แวดล้อม และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และเสนอแนะความคดิเหน็ต่อรฐับาลหรอืส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (๕) การใหค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนผูไ้ดร้บัอนัตรายหรอืความเสยีหาย
จากภาวะมลพษิอนัเกดิจากการรัว่ไหล หรอืแพร่กระจายของมลพษิ รวมทัง้เป็นผูแ้ทนในคดทีี่มี
การฟ้องรอ้งต่อศาล เพื่อเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน หรอืค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัอนัตรายหรอื
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ความเสยีหายนัน้ดว้ย ในกรณทีีอ่งคก์รเอกชนทีไ่ดจ้ดทะเบยีนประสบปัญหา หรอือุปสรรคในการ
ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง และร้องขอให้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติช่วยเหลอื ให้
นายกรฐัมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจสัง่ให้ความ
ช่วยเหลอืตามความเหมาะสม หรอืสัง่ให้ส่วนราชการหรอืรฐัวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกต่อไป คณะกรรมการกองทุนโดยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตอิาจพจิารณาจดัสรรเงนิทุนอุดหนุน หรอืเงนิกู้ให้แก่องค์กร
เอกชนทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้ เพื่อสนบัสนุนกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่งไดต้ามทีเ่หน็สมควร องคก์ร
เอกชนทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้อาจเสนอชื่อผูแ้ทนภาคเอกชน เพื่อใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาแต่งตัง้
เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตไิด้ 
 (๖) การปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสรมิและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมโดยเคร่งครดั ในกรณีที่องค์กรเอกชนใดที่ได้จดทะเบยีนแล้วด าเนิน
กจิการโดยก่อความวุ่นวายหรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืไม่เหมาะสม ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจ
สัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนขององคก์รเอกชนนัน้ได ้

 มาตรา ๙  
 เมื่อมเีหตุฉุกเฉินหรอืเหตุภยนัตรายต่อสาธารณชน อนัเนื่องมาจากภยัธรรมชาต ิหรอื
ภาวะมลพษิทีเ่กดิจากการแพร่กระจายของมลพษิ ซึง่หากปล่อยไวเ้ช่นนัน้จะเป็นอนัตรายอย่าง
รา้ยแรงต่อชวีติ ร่างกายหรอืสุขภาพอนามยัของประชาชน หรอืก่อความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ
ของประชาชนหรอืของรฐัเป็นอนัมาก ให้นายกรฐัมนตรมีอี านาจสัง่ตามที่เห็นสมควรให้ส่วน
ราชการรฐัวิสาหกิจหรอืบุคคลใด ๆ รวมทัง้บุคคลซึ่งได้รบัหรอือาจได้รบัอนัตรายหรอืความ
เสยีหายดงักล่าว กระท าหรอืร่วมกนักระท าการใด อนัจะมผีลเป็นการควบคุม ระงบัหรอืบรรเทา
ผลรา้ยจากอนัตรายและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีในกรณีทีท่ราบว่าบุคคลใด
เป็นผู้ก่อให้เกดิภาวะมลพษิดงักล่าว ใหน้ายกรฐัมนตรมีอี านาจสัง่บุคคลนัน้ไม่ให้กระท าการใด
อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ความรุนแรงแก่ภาวะมลพษิในระหว่างที่มเีหตุภยนัตรายดงักล่าวด้วย 
อ านาจในการสัง่ตามวรรคหนึ่ง นายกรฐัมนตรจีะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั ปฏิบตัิ
ราชการภายในเขตจงัหวดัแทนนายกรฐัมนตรไีด้ โดยให้ท าเป็นค าสัง่และประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา เมื่อนายกรฐัมนตรไีด้สัง่ตามวรรคหนึ่ง หรอืผู้ว่าราชการจงัหวดัในการปฏบิตัริาชการ
แทนนายกรฐัมนตรไีดส้ัง่ตามวรรคสองแลว้ ใหป้ระกาศค าสัง่ดงักล่าวในราชกจิจานุเบกษาโดยมิ
ชกัชา้ 

 มาตรา ๑๐  
 เพื่อเป็นการป้องกนัแก้ไข ระงบัหรอืบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรอืเหตุ ภยนัตรายจากภาวะ
มลพิษตามมาตรา ๙ ให้รฐัมนตรีก าหนดมาตรการป้องกันและจดัท าแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ไวล้่วงหน้า 
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 มาตรา ๑๑  
 ใหน้ายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 
รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ ทัง้นี้ ในส่วนที่เกี่ยวกบัอ านาจหน้าที่ของตน รฐัมนต รวี่าการ
กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม มอี านาจแต่งตัง้เจา้พนักงานควบคุมมลพษิ
และพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบญัญตันิี้ และก าหนดกจิการอื่นเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ กฎกระทรวงนัน้ 
เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




