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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
                ในการวิจัยเร่ืองปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบการขนาดกลางใน
จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดศึกษา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดรวบรวมและนําเสนอดังนี้ 
                2.1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
                2.2.  เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ 
คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอมในการทํางาน 
                2.3.  งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน   
 
                2.1.1  ความหมายของความปลอดภัย  
                           วิฑูรย สิมะโชคดี และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2542 : 19) ไดใหความหมายของคําวา
ความปลอดภัยโดยปกติทั่วไปหมายถึง การปราศจากภัยซ่ึงในทางปฏิบัติเปนไปไมไดที่จะขจัดภัยทุก
ชนิดใหหมดไปโดยสิ้นเชิง ความปลอดภัยจึงรวมถึงการปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นดวย 
                           เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ (2540) (อางถึงใน ทองศุกร บุญเกิด. 2542 : 26) อธิบายถึง
ความหมายของความปลอดภัยวาหมายถึงสภาวะการปราศจากภัยหรือการพนภัย รวมถึงการปราศจาก
อันตราย การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัย หรือการสูญเสีย 
                           ทองศุกร บุญเกิด (2542 : 26) ใหความหมายของความปลอดภัย หมายถึง คุณภาพหรือ
สภาพความเปนอยูที่ปลอดภัย อิสระจากอันตราย การบาดเจ็บ และการทําราย มีอุปกรณเครื่องมือ 
ปองกันอุบัติเหตุหรือเปนการลดอันตรายและผลกระทบตางๆ ที่ไมพึงปรารถนา 
                           เบิรด และ เกอรเมน (Bird and Girmain, 1985 อางถึงใน ทิพวรรณ รอร้ัง.  2545 : 36)  
กลาววา ความปลอดภัย หมายถึง ปราศจากอุบัติเหตุ หรือสภาพที่ปลอดจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ 
หรือสูญเสีย และความปลอดภัย คือ การควบคุมความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเปนนิยามที่
สัมพันธกับการบาดเจ็บ เจ็บปวย ความเสียหายตอทรัพยสินและการเสียหายตอกระบวนการผลิต 
รวมถึงการปองกันอุบัติเหตุ และการควบคุมความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุใหนอยที่สุดจะเห็นไดวา 
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นิยามของ เบิรด และ เกอรเมน จะมุงเนนถึงการเกิดอุบัติเหตุในแงของการควบคุมและปองกันการ
สูญเสียตางๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุเปนสําคัญ 
                            เฮอรซอก และ ไทเกอรสัน (Herzog, 1985 and Thygerson, 1976 อางถึงใน ทิพวรรณ 
รอร้ัง. 2545 : 6)ไดอธิบายวา ความปลอดภัย หมายถึง การปราศจากภัยหรืออันตรายจากสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของดวย และการปองกันใหปราศจากสภาพการ ซ่ึงมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดอันตราย 
                           กลาวโดยสรปุไดวา ความปลอดภัย หมายถึง สภาพการณที่ปราศจากภยัอันตรายตางๆ 
จากสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ปราศจากความเสี่ยง การสูญเสีย การเสียหาย และการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวยที่มีผลตอรางกายและจิตใจ 
                 2.1.2  ความปลอดภัยในการทํางาน 
                            กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใหความหมายคําวา “ความปลอดภัยในการ
ทํางาน” ที่ใชในประเทศไทย มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Occupational safety and 
health”  คือ  หมายรวมถึง  “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพทั้งหลาย” ซ่ึงผู
ประกอบอาชีพ หรือผูใชแรงงานนั้นอาจทํางานในอุตสาหกรรมกอสราง ขนสง เหมืองแร ปาไม  
ประมง  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  หรืออาชีพใด  ดังนั้น คําวา “ความปลอดภัยในการทํางาน”  จึง
อาจใชแทนคําวา  “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” ได อยางไรก็ตามในปจจุบันองคการแรงงาน
ระหวางประเทศก็ไดมีการใชคําเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคําคือ “Working Conditions and Environment” ซ่ึง

เมื่อแปลก็จะมีความหมายวา “สภาพการทํางานและสิ่งแวดลอมการทํางาน” โดยเจตนาจะใหหมายถึง 
Working Conditions และ Occupational Safety and Health ทั้งนี้เพื่อใหการดูแลผูใชแรงงานได
ครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นคือจะดูแลทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม (สวัสดิการ) ความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยของผูใชแรงงานนั่นเอง ในการดูแลผูใชแรงงานในดานตางๆ ทั้งสวัสดิการความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยนั้น (Welfare  Safety and Health) นับไดวาเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง  
เพื่อปองกันมิให ผู ใชแรงงานได รับการบาดเจ็บพิการหรือตายดวยอุบัติ เหตุจากการทํางาน
(Occupational Accidents) และนอกจากนี้ก็เพื่อปองกันมิใหสุขภาพของผูใชแรงงานตองเสื่อมโทรมลง
จนอาจทําใหเกิดโรคหรือความเจ็บปวยจากการทํางานหรือที่เรียกวาโรคจากการทํางาน 

                2.1.3  การประสบอันตราย 
             ประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการคุมครองแรงงานไดใหความหมายของคําวา  
“ประสบอันตราย”  ไววา  “การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกาย จิตใจ หรือ ถึงแกความตายเนื่องจากการ

ทํางานใหแกนายจาง หรือการปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง” 

                          โดยสรุปความหมายของการประสบอันตรายนั้นครอบคลุมถึง “อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน”  และ  “โรคจากการทํางาน”  ของลูกจางหรือผูประกอบอาชีพในกิจการตางๆ ซ่ึงอาจเปน 
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คนงาน ชาวนา ชาวไร ชาวสวน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และขาราชการ เปนตน การประสบอันตราย
ดังกลาวปกติจะตองเกิดขึ้นหรือมีผลสืบเนื่องมาจากการทํางานของบุคคล ณ สถานประกอบการ  หรือ 
สถานที่ทํางาน หรือในงานที่นายจางมอบหมาย เชน นิ้วคนงานถูกตัดขาดในขณะที่กําลังทํางานกับ
เครื่องปมโลหะ หรือ พนักงานที่ทํางานอยูในหองเครื่องที่มีเสียงดังเปนเวลานานหลายปจนเกิดหูตึงขึ้น  
เปนตน  แตในกรณีที่คนงานเดินกลับบานแลวถูกรถจักรยานยนตเฉี่ยวลมลงจนไดรับบาดเจ็บสาหัส 
ลักษณะนี้ไมถือวาเปนอันตรายจากการประกอบอาชีพ 
                2.1.4  ขอบเขตของความปลอดภยัในการทํางาน 
                               คณะกรรมการรวมระหวางองคการแรงงานระหวางประเทศและองคการ 
อนามัยโลก ไดกําหนดวัตถุประสงคของงานความปลอดภัยในการทํางานสรุปได ดงันี้ คือ  

1)  เพื่อคุมครองผูใชแรงงานมิใหทํางานที่มีการเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพ และรางกาย  
2)  จัดใหผูใชแรงงานไดทํางานในสภาพสิ่งแวดลอมการทํางานที่เหมาะสมกับสภาวะ

ของรางกาย และ จิตใจ  
3)  สงเสริมและธํารงไวซ่ึงสุขภาพรางกาย จิตใจ ตลอดจนความเปนอยูในสังคมของ

ผูใชแรงงานในทุกกลุมอาชีพ ที่สมบูรณที่สุด ปองกันมิใหผูใชแรงงานมีสุขภาพอนามัย 
เสื่อมโทรม หรือ เกิดความผิดปกติ อันเนื่องมาจากสภาพการทํางานตางๆ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการรวมระหวางองคการแรงงานระหวางประเทศและองคการ
อนามัยโลกยังไดกําหนดแขนงวิชาการที่เกี่ยวของกับงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ความ
ปลอดภัยในการทํางานมีขอบเขตที่กวางขวางมาก   ดังนั้นในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค คือใหผูใชแรงงานมีสุขภาพอนามัยดีและมีความปลอดภัยนั้น จําเปนตองอาศัยความรู
และวิชาการแขนงตางๆ มากมาย  สําหรับแขนงวิชาการที่สําคัญ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานความปลอดภัยใน
การทํางาน  มีดังนี้ 
                               1)  ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety or Occupational Safety) เปน
แขนงวิชาการที่มุงเนนในการดําเนินมาตรการปองกันอุบัติเหตุตางๆและสงเสริมใหมีการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยขึ้น 
                               2)  สุขศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Hygiene or Occupational Hygiene) เปนแขนง
วิชาการที่เกี่ยวของในดานการคนหาปญหา การประเมินหรือตรวจสอบปญหาและการควบคุม หรือ
ปรับปรุงแกไขปญหาสิ่งแวดลอมการทํางานใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดโรคจากการทํางาน 
                               3)  การยศาสตรหรือเออรกอนอมิคส (Ergonomics) เปนแขนงวิชาการที่เกี่ยวของ
กับการจัดงาน หรือ จัดสถานที่ทํางาน  ใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย  และ จิตใจของผูใชแรงงาน 
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                               4)  เวชศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Medicine or Occupational Medicine) เปน
แขนงวิชาการที่เกี่ยวกับ การเฝาระวังทางการแพทย การวินิจฉัยและรักษาโรคและการบาดเจ็บ
ตลอดจนการฟนฟูสภาพความพิการจากการทํางาน  
                2.1.5  ความเปนมาเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
                          1)  ในตางประเทศ 
                                กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกลาวถึงอุบัติเหตุโรคและความเจ็บปวยจาก
การทํางานนั้นเปนสิ่งที่ทราบกันมานาน  แตการคุมครองปองกันในเรื่องเหลานี้ ในยุคโบราณ(ประมาณ 
2000 –1700 ป กอนคริสตศตวรรษ)ก็ยังมีไมมากนักทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดประสบการณ ขาด
มาตรการทางกฎหมายที่รัดกุมประกอบกับแรงงานในยุคนั้นก็มีมากมาย ซ่ึงจะเห็นไดจากการใชทาส
ทํางานที่มีการเสี่ยงอันตรายมากๆเปนตนซึ่งความเปนมาของการพัฒนาทางการศึกษาคนควารวมทั้ง
มาตรการปองกันและควบคุมทางกฎหมายนั้น สรุปไดดังนี้ 

    เมื่อประมาณกอนคริสตศตวรรษ กษัตริยแฮมมูราบิ(Hammurabi King)แหงอาณาจักร
บาบิโลน ไดกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยไวเปนตนวา “ชางกอสรางที่สรางบานแลวบาน
เกิดพังทําใหผูอยูอาศัยเสียชีวิต ชางกอสรางนั้นตองถูกประหารใหตายตามกัน” เมื่อประมาณ 400 ป
กอนคริสตศตวรรษ ฮิปโปเครตีส (Hippocrates)ไดศึกษาและบันทึกเกี่ยวกับอันตรายของการแพพิษ
ตะกั่วในกลุมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับเหมืองแรแตก็มิไดปรากฏหลักฐานวาไดดําเนินการคุมครอง
ผูปฏิบัติงานแตอยางใดโดยประมาณ  ค.ศ. 100  ไพลนีและเอลเดอร (Pliny and Elder) นักวิชาการชาว
โรมัน  อธิบายอันตรายจากการทํางานคลุกคลีกับกํามะถันและสังกะสีและไดแนะนําการใชหนากาก
ปองกันฝุนที่ทําจากกระเพาะปสสาวะของสัตว  ใหกับบรรดาผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับฝุน หรือ ฟูม
ตะกั่ว  อีกหนึ่งศตวรรษตอมา กาเลน (Galen) แพทยชาวกรีกที่อาศัยอยูในกรุงโรมไดเขียนทฤษฎีตางๆ
มากมายเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและพยาธิวิทยาและไดอธิบายเกี่ยวกับอันตรายของละอองกรดที่เกิด
ขึ้นกับผูปฏิบัติงานเหมืองทองแดง  แตก็มิไดชี้มาตรการแกไขปญหาดังกลาวไว งานดานความปลอดภยั 
และอาชีวอนามัยก็ยังลาหลังอยูอีกหลายป จนกระทั่งประมาณป ค.ศ. 1473 เอลเลนบอก (Ellenbog) ได
มีการตีพิมพเอกสารวิชาการฉบับแรกขึ้นซ่ึงเปนเอกสารทางดานโรคจากการทํางานและขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปองกันอันตราย ในป ค.ศ.1556 อากริโคลา  (Agricola) นักวิชาการชาวเยอรมันไดชี้ใหเห็น
อันตรายและโรคภัยไขเจ็บตางๆ  ที่เกิดขึ้นในกลุมผูปฏิบัติงานเหมืองแร ปลายศตวรรษที่ 16 ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยก็ถูกบดบังอีกโดยความเชื่อทางไสยศาสตร ในป  ค.ศ.1700 เบอรนาดิโน 
แรมมาซซินี (Bernadino Rammazzini) แพทยชาวอิตาเลียนผูซ่ึงไดรับยกยองวาเปน  “บิดาของ วงการ
เวชศาสตรอุตสาหกรรม”ไดพิมพหนังสือช่ือ“โรคของคนทํางาน” ขึ้นและเมื่อประมาณ 150 ป หลังจาก
ไดมีการปฏิวัติ อุตสาหกรรม  ซ่ึงมีการพัฒนาเทคนิคและวิธีการตางๆขึ้น จนทําใหเกิดการขยายขนาด
เครื่องจักรกลในการผลิตใหใหญขึ้นปญหาการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว
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กอใหเกิดความหวาดกลัวทั่วไปในกลุมผูใชแรงงานอันเปนมูลเหตุที่สําคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกรองใหมีการปฏิรูปในเรื่องนี้ไดแก การลดชั่วโมงการทํางานลง  และการคุมครองสุขภาพของ
คนงานเด็ก  ซ่ึงเปนกลุมที่ทุกขทรมานมากที่สุดในขณะนั้น ในศตวรรษที่ 18 พบวา ผลจากการ
ประดษิฐคิดคนส่ิงตางๆ  ไดทําใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทอผา จากอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไป
เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญขึ้นอยางกวางขวาง แตก็เปนที่นาเสียดายที่การพัฒนาการปรบัปรงุดานความ
ปลอดภัยนั้น เปนไปอยางเชื่องชา และกฎหมายที่มีอยูในขณะนั้นก็มิไดมีการบังคับใชอยางจริงจัง ใน
ศตวรรษที่ 18 มีแพทยที่มีช่ือเสียงหลายทานไดเร่ิมใหความสนใจในการชี้ปญหาความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัยใหมีความชัดเจนขึ้น ชารลส  แธคราห (Charles Thackran) เปนแพทยชาวอังกฤษคนหนึ่งที่
ไดทุม เทชีวิตใหกับการคนควา เพื่อหาทางปองกัน“อันตรายจากการทํางาน”ในปค .ศ .1970 
สหรัฐอเมริกาไดทําการตราพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and 
Health Act) ขึ้น ซ่ึงมีวัตถุประสงค “เพื่อใหการคุมครองคนทํางานทุกคนของประเทศใหมีความ
ปลอดภัย” และมีสภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและเพื่อรักษาทรัพยากรมนุษยไวใหดีที่สุด ใน
ปจจุบันประเทศตางๆ ในยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนดก็ไดพัฒนาและออกกฎหมายความปลอดภัย
ในการทํางานตามแนวของลอรดโรเบ็นส(Lord Roben)อยางกวางขวางและกอใหเกิดผลดีกวากฎหมาย
เดิมที่เคยใชอยูอยางชัดเจน 
                           2)  ในประเทศไทย 
                                      สําหรับการพัฒนางานความปลอดภัยในการทํางานในประเทศไทยนั้นนับได
วาคลายคลึงกับประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย คือ ไดเกิดขึ้นหลังจากที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
กอใหเกิดปญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนงานขึ้นสรุปไดดังนี้  
                                     ในป พ.ศ.2509 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเร่ิมบรรจุโครงการ 
อาชีวอนามัยเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2  (2510 - 2514) พ.ศ. 2511  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหตั้งคณะกรรมการประสานงานอาชีวอนามัยแหงชาติขึ้น พ.ศ. 2512  กระทรวง
อุตสาหกรรมไดออกพระราชบัญญัตโิรงงานขึ้น และ ในปเดียวกันสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการจัดตั้ง
หลักสูตรอาชีวอนามัยระดับปริญญาตรีขึ้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
(ปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) พ.ศ. 2515 กระทรวงสาธารณสุขไดรับอนุมัติใหจัดตั้งกองอาชีวอนา
มัยขึ้นสังกัดกรมสงเสริมสาธารณสุข (ปจจุบันคือกรมอนามัย) และไดมีการออกประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  เพื่อเปนกฎหมายคุมครองความปลอดภัย  สุขภาพอนามัย  
และสวัสดิการของลูกจางพ.ศ. 2525 รัฐบาลไดตระหนักถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุที่คุกคามชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนคนไทยอยูทุกขณะในปจจุบัน และมีแนวโนมที่จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ จึงไดมีมาตรการการปองกันอุบัติเหตุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 
และเพื่อใหการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวสัมฤทธิ์ผลสมความมุงหมาย จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ
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ปองกันอุบัติเหตุแหงชาติ (กปอ.) ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรีโดยมี พณฯ ทาน นายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน  และมีผูบริหารในระดับสูงของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ พ.ศ.  2526  กรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. 2528  กระทรวงมหาดไทย ไดออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานของลูกจางขึ้นเพื่อใหสถานประกอบการ
ที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไปตองแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ขึ้นนับเปนกาว
สําคัญของการพัฒนาความปลอดภัยในสถานประกอบการของประเทศ 
                            การสูญเสียจากอุบัติเหตุในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแลว ดังตัวอยางเชนเหตุการณเมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม 2536 เวลา 16.00 น.ไดเกิดเหตุเพลิงไหมคร้ังประวัติศาสตรที่บริษัท เคเดอร อินดัสเตรยีล 
(ไทยแลนด) จํากัดและบริษัทไทยจิวฟู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซ่ึง
เปนโรงงานผลิตตุกตาหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหมประมาณ 20 นาที อาคารหลังที่ 1 ไดถลมลงเปนเหตุ
ใหอาคารหลังที่ 2 และหลังที่ 3 ถลมลงดวยเนื่องจากอาคารกอสรางในลักษณะเชื่อมตอกัน เพลิงไหม
รุนแรงอยูนานประมาณ 6 ชั่วโมง ทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บเนื่องจากสําลักควัน ตกจากที่สูงและ
อาคารลมพังทับ รวมทั้งสิ้น 188 รายและบาดเจ็บจํานวน 481 ราย และในเดือนกันยายน 2536 ไดมีการ
จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยไดมีการถอนหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมอยูใน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ซ่ึงประกอบดวย  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน  กรมการจัดหางาน  กรมประชาสงเคราะห  สํานักงานประกันสังคม และ กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน  ซ่ึงกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานทางดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน 
                2.1.6 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัความปลอดภัย 

           ผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานความปลอดภัยภายในสถานประกอบการทั่ว
ประเทศในไตรมาส ที่ 1 ของป พ.ศ. 2542 ของเจาหนาที่ตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการ และคุมครอง
แรงงาน จํานวนทั้งสิ้น 3,017 แหง ในกรุงเทพฯ 981 แหง และสวนภูมิภาค  2,036  แหง ปรากฏวามี
สถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้งสิ้น1,633 
แหง หรือ คิดเปนรอยละ  54.13 ของสถานประกอบการทั้งหมดในจํานวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติ
ไมถูกตองทั้งหมด อยูในกรุงเทพฯ 408 แหงและสถานประกอบการในสวนภูมิภาค 1,225 แหง ซ่ึง
เจาหนาที่ดําเนินการโดยออกคําสั่งใหมาพบที่สํานักงานสวัสดิการเพื่อช้ีแจง 380 แหง คําสั่งเตือนเปน
เอกสาร 390 แหง และ ออกคําสั่งปรับปรุง 396 แหง ดําเนินคดี  5 แหงและใหคําแนะนําเพื่อปฏิบัติให
ถูกตอง 521 แหง นอกจากนี้กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใหมีการตรวจเขมสถานประกอบการที่
ใชสารเคมี มีความเสี่ยงในการเกิด อัคคีภัย และอุบัติเหตุรายแรงในป 2542ไตรมาส 1 ผลการตรวจ
ปรากฏวา มีสถานประกอบการ บางแหงยังปฏิบัติไมถูกตองในเรื่องไมจัดทําแบบรายงานความ
ปลอดภัยและประเมินการกออันตรายของสารเคมีอันตราย ไมจัดทําแบบรายงานผลการตรวจวัด
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ปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ บริเวณสถานที่ทํางาน และสถานที่เก็บสารเคมี
อันตราย ไมมีการตรวจสุขภาพลูกจาง  ที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  และไมแจงสารเคมีอันตรายที่
อยูในครอบครอง  
                          จํานวนสถานประกอบการที่ผ านการตรวจความปลอดภัยในการทํางานทั่ว
ราชอาณาจักร และ สถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฏหมายมีดังนี้  
 
 
ตาราง 4 สถิติการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วประเทศของเจาหนาท่ีตรวจแรงงาน 
 

 
ป พ.ศ. 

 

จํานวนสถาน
ประกอบการทั่ว

ประเทศ  

จํานวนที่
ตรวจสอบ 

 

จํานวนที่ปฏิบัติ
ไมถูกตองตาม 
กฎหมาย 

รอยละที่ปฏิบัติ
ไมถูกตองตาม 
กฎหมาย 

2540 61,533  11,197  6,846  61.14 

2541 64,423  14,905  9,222  61.87 

2542 69,946 13,875 8,029 57.87 

2543 74,617  12,331  7,524  61.02 
 

(ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน.  2543 : 14) 
 
 
                          จากตารางสถิติการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วประเทศของเจาหนาที่ตรวจ
แรงงาน จะเห็นวามีสถานประกอบการเปนจํานวนมากกวา รอยละ50 ของจํานวนสถานประกอบการที่
ถูกตรวจสอบไมสามารถปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยใหถูกตองทั้งหมด แสดงใหเห็นวาการ
รณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุและนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานยังไมไดรับการ
ปฏิบัติใหตรงตามเปาหมายที่วางไว  
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ตาราง 5 ประเภทของโรงงานทั่วประเทศ ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง 5 อันดับแรก 
 

ประเภทกิจการ  จํานวนการเกดิอุบัติเหตุ  
         พ.ศ.2542                         พ.ศ.2543 

        ผลิตภัณฑจากโลหะ 31,137  33,847  
        การผลิตสิ่งทอถัก 18,492  19,536 
        ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตเลียม 17,898 18,774 
        กอสราง ติดตั้งเครื่องจกัร ขุดบอน้ํา 17,339 13,393 
        การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม 16,040 16,428 
 

(ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน.  2543 : 19) 
 
 
                         จากตารางสถิติแสดงประเภทของโรงงานทั่วประเทศ ทีม่ีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง   
5  อันดับ จะเห็นวาโรงงานประเภท ผลิตภัณฑจากโลหะ มีสถิติการประสบอันตรายมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เปนไดวากิจการโลหะเปนกิจการที่ตองใชเครื่องจักรเครื่องมือที่อันตรายมากกวาโรงงานประเภทอื่น 
และโรงงานสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดยอมมากกวาโรงงานขนาดใหญ รองลงมา
เปนโรงงานประเภท การผลิตส่ิงทอถัก  ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตเลียม กอสราง ติดตั้งเครื่องจักร ขุด
บอน้ํา และการผลิตอาหาร เครื่องดื่มตามลําดับ แตสถิติที่นาสนใจก็คือ สถิติการประสบอันตรายของ
ลูกจางในสถานประกอบการ มีสถิติที่สูงขึ้น ทั้งที่มีกฏหมายดานความปลอดภัยมานานแลว 
                         เฮช ดับบลิว เฮนนิค (H.W. Heinnich อางถึงในวิฑูรย สิมะโชคดี และ วีระพงษ เฉลิม    
จิระรัตน. 2542 : 6–8) ไดศึกษาสาเหตุที่กอใหเกิดอุบตัิเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ผลการวิจัย
ปรากฏวา  สาเหตุของอุบัติเหตุที่สําคัญมี  3  ประการไดแกสาเหตุที่เกิดจากคนมีจํานวนสูงสุดคือ  รอย
ละ 88 ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง สวนสภาพที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรมีจํานวนรอยละ 
10 และเกิดจากโชคชะตามีเพียง รอยละ 2 สวนการปองกันอุบัติเหตุมี 2 ประการคือหลีกเล่ียงการ
กระทําที่ไมปลอดภัย ไดแก การทํางานที่ไมปลอดภัย ประมาทไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภยั 
เปนตน สวนอีกสาเหตุหนึ่ง  คือ หลีกเล่ียงจากสถานการณที่ไมปลอดภัยเชน เครื่องจักรตองมีอุปกรณ
ปองกัน ซอมบํารุงสม่ําเสมอ จัดสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี หรือจัดที่ทํางานใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานตลอดเวลา 
                          องคประกอบของสภาพแวดลอมการทํางาน สามารถแบงออกเปน 4 องคประกอบ คือ 
สภาพแวดลอมดานกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอมการทํางานที่มีปญหา เนื่องจากความรอน ความเย็น  
เสียงดัง แสงจา หรือ แสงนอยเกินไป รังสีความสั่นสะเทือนและเครื่องจักรที่มีอันตราย สภาพแวดลอม
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ดานเคมีไดแก สภาพแวดลอมที่มีมลพิษ ทางอากาศ เชน ฝุน ไอระเหย กาซ ละอองฟูมของสารเคมี  ซ่ึง
มีผลตอระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ผิวหนัง สมอง ตับ ไต หรืออวัยวะใดๆ ที่เปน
เปาหมายของสารเคมีนั้น สภาพแวดลอมดานชีวภาพ ไดแก สภาพแวดลอมซึ่งมีส่ิงมีชีวิตเล็กๆ เชนไวรัส  
แบคทีเรีย ยุง แมลงตางๆ และสภาพแวดลอมทางดานการยศาสตร ไดแกสภาพของเครื่องจักร อุปกรณ  
โตะ เกาอี้ฯลฯ  ที่ไมเหมาะสมกับสภาพรางกายของคนงานมีรูปแบบการทํางานที่ซํ้าซากจําเจ  
                          ขั้นตอนหลักในการจัดทําระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ไดแก  การ
ทบทวนสถานะเริ่มตนเพื่อทราบสถานภาพปจจุบันขององคกรการกําหนดนโยบายอาชีวอนามัย  และ
ความปลอดภยั  การวางแผนการนําไปใช การปฏิบัติ การตรวจสอบแกไข และการทบทวนการ 
จัดการการประเมิน (กระทรวงอุตสาหกรรม.  ม.ป.ป. : 3 – 4) 
                2.1.7  การบริหารงานความปลอดภัยใหมีประสิทธิผล 

           การบริหารงานความปลอดภัยใหมีประสิทธิผลประกอบดวยเหตุผลหลัก 3  ประการ 
คือ ผูบริหารเปนผูที่รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผูอ่ืน ผูบริหารหลายคนมี
แนวโนมในการมองสาเหตุวามาจากความสะเพรา  หรือการกระทําที่ไมปลอดภัยของ คนงาน แต ดร.
เคลมมิ่ง (Claimming)(วิฑูรย สิมะโชคดี และ วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน. 2542 : 3) และผูเชี่ยวชาญดาน
บริหารอื่นๆ  กลาววารอยละ 15 ของปญหาในบริษัทเทานั้นที่สามารถควบคุมโดยคนงาน ในขณะที่อีก
รอยละ 85 สามารถควบคุมไดดวยผูบริหารเทานั้นหรืออาจจะกลาวไดวาปญหาความปลอดภัย คือ 
ปญหาของผูบริหาร การบริหารความปลอดภัยและความสูญเสียตางๆ เปนโอกาสที่สําคัญสําหรับการ
บริหารตนทุน ที่ผานมาความปลอดภัยไดถูกมองวาเปนคาใชจายที่ตองเสียไปในการทําธุรกิจ  แต
ผูบริหารสมัยใหมจะถือวาเปนการลงทุน  มองคาใชจายในเรื่องความปลอดภัยในรูปของโอกาสที่จะนํา
กําไรมาสูบริษัท  
                          อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้ง มใิชเกิดจากโชคชะตา หรือเคราะหกรรมที่เหนือการควบคุม  
แตเกิดจากสาเหตุที่แกไขและปองกันได  สาเหตุของอุบัติเหตุที่สําคัญ  ไดแก  การกระทําที่ไมปลอดภัย  
และสภาพการณที่ไมปลอดภัย  การปองกันอุบัติเหตุอยางมีประสิทธิภาพ  ทําไดโดยการกําจัดการ
กระทํา หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัยใหเหลือนอยที่สุดหรือหมดไปสภาพการทํางานที่ปลอดภัยก็จะ
เกิดขึ้นในที่สุด (วิฑูรย  สิมะโชคดี และ วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน.  2542 : 2 – 23) 
                          การปองกันอุบัติเหตุดวยวิธีตางๆ และการเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม อยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดดวย 3E คือ Engineering (วิชาการวิศวกรรม) Education  
(การใหการศึกษาอบรม) และ Enforcement  (การออกกฎขอบังคับ) โดยดําเนินการทั้ง 3E พรอมกัน
อยางเหมาะสม  เหตุที่งานความปลอดภัยของประเทศไทยกาวไปไดชา เพราะความรูความเขาใจดานนี้
ยังอยูในวงแคบทั้งหนวยงานของรัฐ เจาของโรงงานและคนงานเองไมเห็นความสําคัญมองขามความ
สูญเสียอยางมหาศาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ  เห็นแตเพียงคาใชจายที่ตองลงทุนเพื่อการนี้เทานั้น คนงานยัง
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ไดรับการศึกษาและฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุและวิธีทํางานอยางปลอดภัยนอยมาก  การ
เกิดอุบัติเหตุใหญๆ  แตละครั้งที่ยังผลใหมีผูบาดเจ็บลมตาย คนมักจะถือวาเปนคราวเคราะหหรือเวร
กรรม ซ่ึงควบคุมไมไดทั้งที่ทุกคนสามารถแกไขปองกันไมใหเกิดขึ้นไดดวยหลัก 3E โดยเฉพาะการให
การศึกษาอบรม และเหนือส่ิงอ่ืนใด ในขณะที่ยังถือกันวาชีวิตคนไทยราคาถูก (วิฑูรย  สิมะโชคดี และ 
 วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน.  2542 : 25–53) 
                          การติดตอประสานงานขององคการตางๆ ในบริษัทเพื่อใหไดมาซึ่งวงจรความ
ปลอดภัยในที่ทํางานอยางตอเนื่องไมส้ินสุด ตองเร่ิมจากกรรมการบริหารบริษัทตองใหนโยบาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนงานพรอมทั้งคอยติดตามผลปฏิบัติ ผูอํานวยการตอง
กําหนดเปาหมาย  ปฏิบัติสนองตามนโยบายของกรรมการการบริหารบริษัท ผูจัดการบริษัททําการ
วางแผนใหเปนไปตามเปาหมายและนโยบายของผูอํานวยการ หัวหนาคนงาน ซุปเปอรไวเซอร ทําการ
วางแนวทางปฏิบัติ  และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน  คนงานตองปฏิบัติตามแนวทางของ
บริษัทและคอยสอดสองและรายงานอุบัติเหตุตางๆ  ตัวแทนความปลอดภัย  ตองใหคําแนะนําและ
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อความปลอดภัย  คณะกรรมการการบริหารเพื่อความปลอดภัยให
คําแนะนําและใหการปรึกษาเก่ียวกับปญหาและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อความปลอดภัย  ทําการดําเนินการประสานงาน ตรวจ  และติดตามการออกกฎโรงงาน 
การแกไขและพัฒนาเพื่อความปลอดภัย และการประเมินผลงาน (วิฑูรย สิมะโชคดีและ วีระพงษ  
เฉลิมจิระรัตน.  2542  : 54 – 60) 
               2.1.8  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการทํางานดานความปลอดภัย 
           การปองกันอุบัติเหตุ  ตองวิเคราะหหาสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นใหถูกตอง ซ่ึงในหลาย
โอกาส   สาเหตุที่แทจริงของอุบัติ เหตุนั้น   มาจากปญหาทางจิตใจของคนงานเอง  ซ่ึงมีความ
ละเอียดออนมาก  ปญหาทางดานจิตใจของคนงานจึงเปนประเด็นที่นาสนใจ ในเรื่องธรรมชาติความ
ตองการของมนุษย สาเหตุทางจิตใจที่มีผลตออุบัติเหตุ คนทุกคนเมื่อมีชีวิตอยูยอมมีความตองการและ
ส่ิงที่คนตองการนั้น ยอมสัมพันธกับสภาพความเปนอยูของคนงานในขณะนั้นกลาวคือ คนงานทุกคน
ยอมตองการอยากมี อยากได ในสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู ส่ิงใดที่ตนตองการในขณะหนึ่งยอมเปนปจจัยจูง
ใจสําหรับตัวเอง และเมื่อคนงานไดรับการตอบสนองในสิ่งนั้นแลวก็ตองการในสิ่งอื่นตอไป (วิฑูรย  
สิมะโชคดี และ วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน.  2542 : 90) 
                         มาสโลว(Abraham Maslaw อางถึงใน วิฑรูย สิมะโชคดี และ วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน.  
2542 : 90 และ ปรียาพร วงศบุตรโรจน. 2540 : 114) ไดแสดงผลสรุปจากการทํางานและงานวจิัยมี
สาระสําคัญ คือ มนุษยทกุคนมีความตองการและความตองการของมนุษยจําแนกออกเปน 5 ขั้น
เรียงลําดับตามความตองการกอน หลัง ดังนี้  
                                1)  ความตองการดานรางกาย (Physiological Need) 
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                                2)  ความตองการดานความปลอดภัย (Safety Need) 
                                3)  ความตองการความรักและการเปนเจาของ (Love and Belonging Need) 
                                4)  ความตองการการยอมรับนับถือ (Esteem Need)  
                                5)  ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Need)  
                            จากความตองการดังกลาวจะเห็นวา ความตองการขั้นตอไปหลังจากที่มนุษยมีปจจัย 
4 แลวก็คือ ความปลอดภัย ทั้งตออวัยวะ ชีวิตและทรัพยสินของตนเอง ความปลอดภัยโดยตัวมันเอง 
สามารถใชเปนเครื่องจูงใจใหคนงานปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ เพื่อความปลอดภัยแกตนเองและคนอื่น
ไดในบางกรณี แตอีกหลายกรณีกลับกลายเปนสิ่งที่ถูกมองขาม จําเปนตองหาปจจัยจูงใจอื่นเพื่อทําให
คนงานเขาหาความปลอดภัยใหได ปญหาของฝายบริหารและหัวหนางานของโรงงานเกือบทุกแหง
มิใชอยูตรงที่วาไมสามารถจัดทํากฎโรงงานเพื่อความปลอดภัยฉบับที่สมบูรณได แตอยูตรงที่วาจะทํา
อยางไรจึงจะใหคนงานทั้งหมดปฏิบัติตามกฎโรงงานอยางเครงครัด เพื่อเกิดความปลอดภัยใหได  
วิธีการจูงใจคนงานอีกวิธีหนึ่งคือ  การจูงใจทางดานลบ คือ การบังคับและคาดโทษ  อาจไดผลใน
ระยะแรก คือ อุบัติเหตุและความเสียหายลดลงอยางไดผลพอใจ แตในระยะยาวผลอาจไดผลนอยลง 
                          ซูลซิวเกอร (Schulzinger อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี และ วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน. 
2542 : 91 )   กลาวไววาเปนที่พิสูจนไดวามีปจจัยกวา  250  ประการ  ที่มีผลตอการปรับตัวไมได  และ
การเกิดอุบัติ เหตุของคนงาน   ปจจัยสวนใหญเกิดจากสภาพของจิตใจ   ซ่ึงผิดปกติ  เนื่องจาก
สภาพการณและสิ่งแวดลอมภายนอก ตรงกับ อาร เอ อัลคอฟ(R.A.Alkov อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี 
และ วีระพงษ  เฉลิมจิระรัตน. 2542 : 92) ไดชี้ใหเห็นวา ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนงานมีผลตอ
สภาพรางกาย  สุขภาพจิต  และการเกิดอุบัติเหตุของคนได 
             ปจจัยสําคัญของการบริหารงานของ คปอ. ที่มุงสูความสําเร็จจะตองมาจากความ
รวมมือจากทุกๆ ฝาย  ในสถานประกอบการ  เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุหรือลดสถิติการประสบ
อันตรายโดยจะตองไดรับความรวมมือ นายจางใหความสําคัญและใหความรวมมือ ฝายความปลอดภัย
ใหการสนับสนุนชวยเหลือ  คปอ. เปนผูนําแบบอยางสื่อกลางระหวางคนในหนวยงาน ในดานความ
ปลอดภัย และขวัญกําลังใจจากนายจาง ในดานประกาศเกียรติคุณ และชมเชย  
                            ความปลอดภัยเปนทั้งศาสตรและศิลป คือในความเปนศาสตรนั้น ตองอาศัยหลักการ
ปฏิบัติจากหลายสาขาวิชาเปนสหวิทยาการ เชนโยธา ไฟฟา เครื่องกลตางๆ อุตสาหกรรมความรอน 
แสงและเสียงฯลฯ ตองอาศัยความรูทางเทคนิคเฉพาะดานหลายสาขารวมกันเพื่อออกแบบปรับปรุง
แกไขสภาพแวดลอมในที่ทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ในความเปนศิลป  ความ
ปลอดภัยจะไดผลเลิศเมื่อผูรับผิดชอบมีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาจิตสํานึกดานความ
ปลอดภัย มีการวางแผนจัดองคกรควบคุมและติดตามผลอยางเปนระบบ นอกจากนั้นยังตองมีความรู
ดานกฎหมายดวย  ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี (อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี.  2537 : 157-158) 
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แสดงทัศนะเกี่ยวกับอุบัติเหตุรายแรงวามีสาเหตุ มาจากความคิดพื้นฐานของคนไทยนิยมวัตถุมากขึ้น 
กฎหมายไมรุนแรง โครงสรางของสังคม มีลักษณะรวบอํานาจ  ขาดจิตสํานึกแหงความปลอดภัย และ
ระบบการศึกษาไมทันเหตุการณ 
                          แอลเคอรเนอร (Alkerner อางถึงในปรียาพร วงศบุตรโรจน. 2540 : 115)ไดคิดทฤษฎี
ความตองการ อีอารซี ซ่ึงทดสอบจากทฤษฎีความตองการของ มาสโลว (Maslow) พบวาไมตรงตาม
ทฤษฎีจึงไดเสนอความตองการของบุคคลมี 3 ประการ คือ 
                              1)  ความตองการมีชีวิตอยู  
                              2)  ความตองการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น  
                              3)  ความตองการ การเจริญกาวหนา  ความสําเร็จในชีวิต  การไดรับการยกยอง 
                          เมอรเรย และ แมคคลีแลนด (Musray and Mcclelland อางถึงใน ปรียาพร วงศบุตร
โรจน.  2540 : 116-117) กลาววาในเวลาเดียวกันบุคคลอาจมีความตองการดานใดดานหนึ่งหรือหลาย
ดานสูง หรือบางคนอาจต่ําก็ได ซ่ึงเกี่ยวของกับการทํางานคือ 
                              1)   ความตองการความสําเร็จ 
                              2)  ความตองการมีมิตรสัมพันธ 
                              3)  ความตองการอิสระและความตองการมีอํานาจ 
                         เฮอรซเบรก (Herzbery อางถึงใน ปรียาพร วงศบุตรโรจน.  2540 : 117) กลาวถึงสาเหตุจูง
ใจใหคนทํางานไดแก นโยบายของหนวยงาน การบริหาร สภาพการทํางาน ความปลอดภัย ความมั่นคง
และความสัมพันธระหวางบุคคล 
                         ปรียาพร วงศบุตรโรจน (2540 : 120) กลาวถึงมูลเหตุจูงใจในการทํางานมีหลายปจจัย  
ไดแก   
                              1)  ส่ิงแวดลอมในการทํางานเชน สถานที่ ระเบียบ กฎเกณฑของที่ทํางาน สภาพ
ความปลอดภัยขณะทํางาน  
                              2)  เศรษฐกิจ เปนผลตอบแทนในการทํางาน เชน เงินเดือน  โบนัส  คาตอบแทน                   
                              3)  ฐานะทางสังคม เชน การไดรับการยอมรับในหนวยงานตําแหนงงาน  
                              4)  เจตคติตองาน เชน มีความรูสึกวางานนั้นเกิดประโยชนตอสังคมและตนเอง  
ความถนัดในงานความเอาใจใส  
                               5)  ความอิสระในการทํางานเชน ไดใชความรูความสามารถในการทํางานไดเต็มที่
มีความอิสระในการตัดสินใจ ไมมีการบีบบังคับ ไมมีการบังคับบัญชามากเกินควร     
                         การใหการศึกษา เร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน เปนการปองกันอุบัติเหตุระยะยาวที่
ถูกตองที่สุด  เพราะจะฝกนิสัยในการรักษาความปลอดภัยและทักษะในการทํางาน ซ่ึงไดถูกระบุวาเปน
องคประกอบที่สําคัญในโครงการปองกันอุบัติภัย การศึกษา อบรม ดานความปลอดภัย จะตองศึกษา
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กอนลงมือทํางาน  แตละขั้นตอนแตละอยางและใหความสําคัญตลอดเวลาที่ทํางาน  ผูบริหารระดับสูง
ของสถานประกอบการ มีผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ผูบริหารจะตองมีนโยบายการบริหารงานดานความปลอดภัยอยางจริงจัง  เพราะจะมีผลสะทอนถึงผู
ควบคุมงานและผูปฏิบัติโดยตรง  ถาผูบริหารระดับสูงไมสนใจจริงจังกับการปองกันอุบัติเหตุ  และการ
บาดเจ็บที่จะเกิดขึ้น  ก็ไมมีผูใดที่จะดําเนินการในการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ  กลายเปนปญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน  และมีผลอยางตอเนื่องกับขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานในที่สุด  
(กมล ปฐมกําเนิด และ พงษวุฒิ สิทธผิล.  2538 : 3-285) 
                         คณะกรรมการความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุของแตละสถานประกอบการจะ
เปล่ียนแปลงไปตามขนาดโรงงาน  และตามกาลสมัย  แตสวนใหญขึ้นอยูกับขนาดของการบริหารและ
สายบังคับบัญชา  ปญหาและอุปสรรคที่กําลังเผชิญอยูและลักษณะการเกี่ยวของสัมพันธในการงาน
ระหวางผูปฏิบัติงาน  โดยการจัดรูปแบบคณะกรรมการ และการดําเนินงานของคณะกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจะตองวางแผนและควบคุมโดยละเอียดถ่ีถวน (กมล ปฐมกําเนิดและพงษวุฒิ สิทธิผล.  2538 : 
285) 
          จตุพล  ชมพูนิช  (อางถึงในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. 2540 : 44)   กลาวใน
รายการเวทีวาทะ เร่ืองพลังใจจากนายจางลูกจางปลอดภัยวาแมจะมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
มากเพียงใด แตถาไมมีความปลอดภัยในการทํางาน มีจํานวนผูประสบอันตราย บาดเจ็บ  พิการใน
สถานประกอบการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  กิจการที่มีปญหาเหลานี้จะผลิตได 2 อยางเทานั้น คือ สินคาดอย
คุณภาพและคนพิการในสังคม ฉะนั้นถาเราดูแลเรื่องความปลอดภัยใหดีก็จะมีสวัสดิการในการทํางาน
ที่ดีไปดวย 
           พเยาว พัฒนพงศ และ เสนห ศรีสุวรรณ(อางถึงในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. 
2540 : 45) กลาวในรายการเวทีวาทะ เร่ืองพลังใจจากนายจางลูกจางปลอดภัยวาปจจุบัน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานมีเจาหนาที่ 1,400 คนแตตองดูแลผูใชแรงงาน 7 ลานคน และนายจางประมาณ 3 
แสนราย และกลาวถึงหนวยงานตางๆ  หากมีการผลักดันในเรื่อง การดําเนินงานดานความปลอดภัยให
ไดผลอยางจริงจังควบคูไปกับผลกําไร หนวยงานนั้นจึงจะถือวาประสบความสําเร็จในทุกๆ  ดานและ
เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันก็เปนการชวยลดปญหาและภาระกับสังคมสวนรวมดวย 
                          ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล(อางถึงในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. 2540 : 46)กลาว
ในการสนทนารายการขาวดีเมืองไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมวา สถานประกอบการที่มีลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 – 100 คน 
และ 100 – 499  คน ตามลําดับ มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานความปลอดภัยมาก และเกิด
อุบัติเหตุบอยๆ เพราะสถานประกอบการขนาดยอมและขนาดกลางในประเทศไทยมีประมาณ  รอยละ 
80 – 90 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด ซ่ึงหนวยงานของภาครัฐไมสามารถเขาไปดูแลไดเต็มที่ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 23 

เพราะถูกจํากัดดวยจํานวนพนักงานตรวจความปลอดภัยที่มีไมเพียงพอ และจากขอมูลของกองทุนเงิน
ทดแทน พบวาครึ่งหนึ่งของผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานทั้งหมดเปนผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ขนาดยอม และการบริหารงานของสถานประกอบการขนาดยอมสวนใหญเปนการบริหารงานแบบ
ครอบครัว  ขณะเดียวกันนายจางก็ยังขาดความรูและความเขาใจในการแกไขกระบวนการทํางานใน
สถานประกอบการใหมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไมเห็นความสําคัญของปญหาการบาดเจ็บ
และการประสบอันตรายของลูกจางในสถานประกอบการ และไมทราบวาเปนผลกระทบในการทํางาน
ที่จะตอเนื่องไปถึงการดําเนินธุรกิจทําใหขาดเจตนารมยในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย มุงสงเสริมแตการเพิ่มผลผลิตแตเพียงอยางเดียว ในสวนของลูกจางเองก็ขาดจิตสํานึกที่จะ
ปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานไมใหความรวมมือที่จะปฏิบัติตามแนวทางของความ
ปลอดภัยในการทํางาน และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
                         ณัฐวัตร มนตเทวัญ(อางถึงในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. 2540 : 62) 
ผูอํานวยการสถาบันความปลอดภัยในการทํางานกลาวในการสนทนารายการแมไมนักบริหาร เร่ืองการ
บริหารและมาตรฐานดานความปลอดภัย สรุปวา สถานประกอบการขนาดใหญจะใหความสําคัญกับ
แรงงานและปญหาดานความปลอดภัย  เปนสิ่งที่จําเปน สวนสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาด
เล็กสวนใหญยังไมคํานึงถึงปญหาความปลอดภัย  และความสูญเสียชีวิตของลูกจาง  รวมทั้งหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย  และคิดวาเรื่องความปลอดภัยเปนเรื่องการเพิ่มคาใชจายโดยไม
จําเปน  การที่จะใหงานดานความปลอดภัยไดมาตรฐานสากล  จะตองมีการบริหารการจัดการที่ดี  มี
การวางแผนผูบริหารจะตองเขาใจและใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย  เพราะความปลอดภัยใน
การทํางานของลูกจางไมใชเงื่อนไข  แตเปนสามัญสํานึกรวมกันของทุกคน    
                         จากขอมูลทั้งหมดขางตนสรุปไดวาปจจัยที่มีผลกระทบตอสถานการณดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศไทยมีหลายดาน เริ่มตั้งแต ความจําเปนที่จะตองมี พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ขอมูลเกี่ยวกับการประสบอันตรายจาก
การทํางานยังไมชัดเจนและสวนใหญจะเปนขอมูลจากสถานประกอบการที่มีลูกจาง 10 คนขึ้นไป 
จังหวัดท่ีมีการประสบอันตรายสูง คือ กรุงเทพมหานคร  และ ปริมณฑล  ไดแกชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา กลุมสถานประกอบการ 200 – 499 คน กลุมลูกจางที่มีอายุ 25 – 29 ป พ.ร.บ. คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541  ยังไมบังคับใชกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเกษตร ผูที่ทํางานประกอบอาชีพ
อิสระและผูรับงานไปทําที่บานควรตองมีการแยกกฎหมายความปลอดภัยออกเปนพระราชบัญญัติ 
เฉพาะขึ้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลุมสถานประกอบการขนาดเล็กและกลางยังไมมีการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัยและยังไมไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ผูใชแรงงานสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันการเจ็บปวย และโรคจาก
การทํางาน หนวยงานที่เกี่ยวของไมไดนําบทเรียนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณาจัดทํา
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แผนการปองกัน ขาดการพัฒนาบุคลากรของรัฐในดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ควรเรงรัดใหมี
การออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ขอมูลการเกิด
โรคจากการทํางานยังไมชัดเจน สถานประกอบการขนาดเล็กไมไดรับการตรวจตราดูแลจากภาครัฐ 
รวมทั้งตัวผูประกอบการเองก็ไมไดใหความสนใจที่จะดูแลใหปลอดภัย มีการนํามาตรการกีดกันทาง
การคาที่ มิใชภาษีมาบังคับผูผลิตในประเทศใหปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานเชน  มาตรฐาน SA8000 
เปนตน มีหนวยงานของรัฐหลายแหงที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน แตไมมีการประสานงาน
กันลักษณะตางคนตางทํารัฐควรปฏิรูประบบราชการในสวนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ควร
มีองคกรความปลอดภัยของรัฐใหเกดิเอกภาพ และจัดใหมีกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในรูป
ของพระราชบัญญัติ  ที่มีขอบขายครอบคลุมการประกอบอาชีพทุกสาขา หนวยงานของรัฐยังขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารการบังคับใชกฎหมาย นายจางและเจาของสถานประกอบการยังไมให
ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัย เห็นดวยที่จะใหมีพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  2540 : 19-68) 
                 2.1.9  สถานการณดานแรงงานของจังหวัดชลบุรี 

                            จังหวัดชลบุรี  มีผลิตภัณฑมวลรวม จีดีพีในปพ.ศ.2540 เปนเงิน 220 ลานบาทซึ่งสูง
เปนอันดับ 3 ของประเทศ จากประชากรรวมทั้งหมด 1,059,774 คน รายไดสวนใหญมาจากงานดาน
อุตสาหกรรมมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 62.1 มูลคา 136 ลานบาท มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ เปด
ดําเนินการยอดรวมถึงป พ.ศ. 2544 จํานวน 1,746 แหง จํานวนเงินลงทุน 217 ลานบาท มีคนงานรวม 
137,314 คนทั้งนี้เปนสถานประกอบการที่สํานักงานแรงงานและสวัสดิการจังหวัดชลบุรี ทําการสํารวจ
ได 1,315 แหง แบงเปนสถานประกอบการขนาดกลางจํานวน 340 แหงและขนาดใหญ จํานวน 27 แหง 
นอกนั้นเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก ในจํานวนสถานประกอบการขนาดกลาง 340 แหง แยกเปน
แตละอําเภอ ดังตารางที่ 6 
 
 
ตาราง 6 จํานวนสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี แยกเปนรายอําเภอ 
 

                 อําเภอ จํานวนสถานประกอบการขนาดกลาง (แหง) 
                     ศรีราชา 116 
                     เมือง 90 
                     บางบึง 60 
                     พานทอง 28 
                     พนัสนิคม 14 
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                   อําเภอ 
                     บางละมุง 

จํานวนสถานประกอบการขนาดกลาง (แหง) 
14 

                     หนองใหญ 9 
                     บอทอง 5 
                     สัตหีบ 4 

 

(ที่มา : สํานักงานแรงงานและสวัสดิการจังหวัดชลบุรี.  2543 : 4) 
 
 
                      วิจิตรา พรหมพันชุม และคณะ (2540 : 4 )  กลาวถึงสถิติแรงงานในจังหวัดชลบุรีมี
ประชากร 1 ลานคนเศษ มีจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม 147,828 คน มีการประสบอันตรายในป 
2543 รวม 8,076 คน แบงเปนเสียชีวิต 17 คน ทุพพลภาพ 1 คน สูญเสียอวัยวะ 150 คน ตองหยุดงาน
เกิน 3 วัน 2,168 คน และ หยุดงานไมเกิน 3 วัน 5,734 คนตามลําดับ นอกจากนี้กลาวถึงผูที่เสียชีวิตทั่ว
ประเทศมีจํานวน 591 คนทุพพลภาพ 108 คน สูญเสียอวัยวะบางสวน 24,672 คน มูลคาความเสียหาย 
6,297 ลานบาท 
 

2.2  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
                กระทรวงมหาดไทยไดอาศัยอํานาจตามขอ 2 (7) และขอ 14 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยในการทํางานสรุปไดดังนี้ 
                2.2.1.  เจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางาน 
                               1)  นายจางที่มีลูกจางหนึ่งรอยคนขึ้นไป ในสถานประกอบกิจการแตละแหงจัดให
มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานอยางนอยแหงละหนึ่งคน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาการ
ทํางาน   
                                2)  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป สาขาอาชีวอนามัย  หรือสาขาอื่นที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานหรือผาน
การศึกษาอบรมและทดสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานจาก กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน หรือ สถาบันที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง   

ตาราง 6 (ตอ)จํานวนสถานประกอบการในจังหวัดชลบรีุ แยกเปนรายอําเภอ 
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  3)  ใหนายจางแจงชื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตออธิบดีกรมสวัสดิการ 
และคุมครองแรงงาน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดแตงตั้ง 
                           4)  ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานมีหนาที่ดูแลใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง การใชอุปกรณความปลอดภัยตรวจตราสภาพการทํางานและ
การปฏิบัติงานของลูกจาง  แลวรายงานใหนายจางปรับปรุงแกไข     
                           5)  ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานมีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน   
                           6)  ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานสอบสวนและรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
และโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน   
                           7)  ใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน   
                           8)  ใหนายจางสงรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานตออธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนประจําทุกเดือน   
                           9)  เมื่อเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานพนจากหนาที่ใหนายจางจัดใหมีคนใหม
แทนและแจงชื่อตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
                2.2.2.  คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน 
                               จากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง  คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2538  
                           1)  กฎหมายใชบังคับแกนายจางที่ประกอบกิจการเหมืองแร กิจการปโตรเลียม
โรงงานการตอเรือ  การใหกําเนิดไฟฟาหรือพลังงาน  การกอสราง  การขนสงโดยสารหรือสินคา  
โรงแรม  หางสรรพสินคา  สถานีจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกาซ สถานพยาบาล สถาบันทางการเงิน
ฯลฯ  และกิจการอื่นที่จะประกาศกําหนด   
                           2)  สถานประกอบกิจการที่มีลูกจางไมถึง  50 คน ใหลูกจางคัดเลือกผูแทนลูกจาง
อยางนอย 1 คน ทําหนาที่รวมกับนายจางในการดูแลความปลอดภัย   
                           3)  นายจางที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปในสถานประกอบกิจการ ตองจัดใหมี คปอ. 
ภายใน  30 วัน นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใชหรือนับแตวันที่มีลูกจางเพิ่มขึ้นครบ50  คน 
                2.2.3  องคประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย  
                           องคประกอบของ คณะกรรมการความปลอดภัยมีดังนี ้
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ตาราง 7 องคประกอบของคณะกรรมการความปลอดภยั(คปอ.)ในสถานประกอบการ 
 

จํานวนลูกจาง จํานวนกรรมการ 
ขั้นต่ํา 

จํานวนผูแทนระดับ 
บังคับบัญชา  

จํานวนผูแทนลูกจาง 
ระดับปฏิบัติการ  

       50 – 59  คน 
     100 – 499  คน 
     500  คนขึ้นไป 

5  คน 
7  คน 

11  คน 

2  คน 
2  คน 
4  คน 

2  คน 
3  คน 
5  คน 

 

(ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  2540 : 65) 
 
 
               2.2.4  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯในสถานประกอบการ        
                         วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการดงันี้  
                          กรรมการระดับบังคับบัญชาใหนายจางเปนผูคัดเลือก สวนกรรมการระดับ 
ปฏิบัติการใหทําการคัดเลือกจากพนักงานตามสัดสวนที่กฏหมายกําหนด กรรมการอยูในตําแหนงคราว
ละไมเกิน 2 ปแตอาจไดรับการคัดเลือกใหมได ใหนายจางปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของ 
คปอ. โดยมีการเปดเผยในสถานประกอบการ ซ่ึงถาหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหปดประกาศ
รายช่ือภายในเวลา 30 วัน ในการประกาศรายชื่อตองปดไวอยางนอย 15 วัน ใหนายจางสงสําเนารายชื่อ 
คปอ. และหนาที่ของ คปอ. ตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานภายใน 15 วันนับแตวันที่
แตงตั้ง คปอ. ใหนายจางรับมติผลการประชุมหรือขอเสนอตามที่ คปอ. เสนอแลวพิจารณาดําเนินการ
แกไขโดยมิชักชาถาไมสามารถแกไขได ใหนายจางปรึกษาหารือกับ คปอ. กําหนดแผนการดําเนินงาน
และระยะเวลา  เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยที่ดี ถาไมอาจตกลงกันไดให คปอ. นําเรื่องเสนอตออธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อช้ีขาด นายจางตองจดัใหมีคูมือเกี่ยวกับมาตรฐานวาดวยความ
ปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบการใหมีการประชุมของ คปอ. ดังนี้ ใหจัดประชุมอยาง
นอยเดือนละหนึ่งครั้งในการประชุมครั้งแรก นายจางตองชี้แจงนโยบายแนวทางการดําเนินงานและ
หนาที่ความรับผิดชอบของ คปอ. ตลอดจนขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตอท่ีประชุม การประชุมตองมี 
คปอ.ระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการเขาประชุมรวมแลวไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุมเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดจนเปนเหตุใหลูกจางสูญเสียอวัยวะหรือทพุพลภาพหรอื
เสียชีวิตหรือเกิดอัคคีภัยหรือการระเบิดหรือสารเคมีอันตรายรั่วไหลใหนายจางเรียกประชุม คปอ. โดย
มิชักชาเพื่อดําเนินการชวยเหลือและเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง 
                2.2.5  หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภยั 
                           1)  สํารวจดานความปลอดภัยในการทํางานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 
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                           2)  กําหนดกฎระเบียบดานความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
เสนอตอนายจาง 
                           3)  จัดทํานโยบายวางแผนงานประจําป โครงการ หรือกิจการดานความปลอดภัยทั้ง
ในการทํางานและนอกงานเสนอตอนายจาง 
                           4)  จัดทําโครงการหรือแผนการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงการอบรม  
เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของนายจาง ผูบริหาร หัวหนางาน ลูกจางและ
บุคลากรทุกระดับ  เพื่อเสนอตอนายจาง 
                           5)  รายงานและเสนอมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขเพื่อใหถูกตองตาม
กฎหมาย 
                           6)  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน  
                              7)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปรวมทั้งระบุปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติหนาที่ของ คปอ. เมื่อปฏิบัติหนาที่ครบหนึ่งปเพื่อเสนอตอนายจาง 
                           8)  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยตามที่นายจางมอบหมาย ใหประธาน คปอ. 
เสนอผลการประชุมที่ใหนายจางดําเนินการเรื่องความปลอดภัยตอนายจางภายใน 7 วัน นับแตวันที่
ประชุมมีมติ  
                           9)  นายจางตองจัดทําสําเนาบันทึกหรือรายงานการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม
เก็บไวเปนเวลาไมนอยกวา  2 ป พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา   
                 2.2.6  นโยบายความปลอดภัย 
                                              การบริการงานใดๆ  ก็ตามหากปราศจากนโยบายที่เดนชัดแลวยอมเปนอุปสรรค
ขัดขวางการดําเนินงาน นโยบายความปลอดภัยเปนตัวชี้เจตนารมณของฝายบริหารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน การเขียนนโยบายความปลอดภัยควรครบ 3  สวนคือ สวนที่ 1 เปน
ปรัชญาของบริษัทหรือแสดงเจตนจํานงของฝายบริหารเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทาํงาน สวนที่ 2 
ความรับผิดชอบของบุคลากรในทุกระดับและองคกรความปลอดภัย สวนที่3 ชี้แนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเขียนนโยบายควรใชภาษาที่เขาใจไดงายแสดงวัตถุประสงคที่ชัดเจนเปน
นโยบายที่สามารถนําไปปฏิบัติไดและควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ การมนีโยบายทีด่ี
ทําใหทุกคนทราบทิศทางการดําเนินงานและสะดวกตอการบังคับบัญชานโยบายความปลอดภัยอาจ
กําหนดกอนหรือหลังการกอตั้งองคกรความปลอดภัยก็ได อยางไรก็ตามควรนํานโยบายเขาสูที่ประชุม
ของคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อพิจารณารวมกันและนโยบายที่เห็นชอบรวมกันแลวจะตองไดรับ
การลงนามจากผูบริหารสูงสุดกอนนํามาเผยแพรประชาสัมพันธใหพนักงานไดทราบดวยวิธีการตางๆ  
เชน  เรียกประชุม  ทําหนังสือเวียน  ติดประกาศ ทําแผนปายประชาสัมพันธ  ลงพิมพในวารสารตางๆ  
เพื่อย้ําเตือนถึงภาระหนาที่ของทุกคนตอกิจกรรมความปลอดภัย ปจจุบันงานความปลอดภัยในการ
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ทํางาน ยังไมไดรับความสนใจเอาใจใสอยางจริงจัง  จากสถานประกอบการสวนใหญเทาที่ควร ทั้งนี้
ฝายนายจางอาจมองเห็นวา จะตองเสียคาใชจายสูง  แตอยางไรก็ตาม หากมองอีกดานหนึ่งจะเห็นวา
การประสบอันตรายจากการทํางานของลูกจางของตนทําใหสูญเสียคาใชจายมากยิ่งกวาทั้งทางตรงและ
ทางออมโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานประกอบการที่มีสถิติการประสบอันตรายสูงยอมทําใหประสิทธิภาพ
การผลิตลดลง ภาระหนักของคณะกรรมการความปลอดภัยในเบื้องตน คือ การโนวนาวความสนใจ
และพัฒนาทัศนคติของนายจางใหเห็นพองตามแนวคิดขางตนซึ่ง คปอ. เปนจํานวนมากประสบปญหา
ดังกลาวจนไมสามารถเริ่มตนงานของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางานไดตามปกติและไม
สามารถที่จะฟนฝาอุปสรรคเหลานี้ไปได  
                2.2.7  เทคนิคการโนมนาวความสนใจและพัฒนาทัศนคติของนายจางของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย  
                       เทคนิคการโนมนาวความสนใจและพัฒนาทัศนคติของนายจางดังนี ้
                         1) ใชสถิติประสบอันตรายในหนวยงานชี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อประเมิน   
สถานการณปจจุบันและแนวโนมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตอไปหากนายจางยังคงสภาพที่ไม
ปลอดภัยในสถานประกอบการนอกจากนี้ยังยกตัวอยางความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการ
อ่ืนๆ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบการของตนได การอางถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ หรือโรคจาก
การทํางานใดๆ  จะตองช้ีใหชัดทั้งความสูญเสียทางตรงและทางออมการจะนําเสนอแนวทางปรับปรุง
ในเบื้องตน ควรใชโครงการที่เสียคาใชจายไมมากเกินไปเปนโครงการนํารอง 

 2) วิธีการชักชวนใหฝายบริการไดเขารวมสนทนาสังสรรกับผูบริหารของโรงงานที่
ประสบความสําเร็จดานความปลอดภัย การเยี่ยมชมโรงงานดีเดนดานความปลอดภัย ตลอดจนการ
ประชุมสัมมนาดานความปลอดภัยในการทํางาน  หรือ งานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแกสถาน
ประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย เปนตน 
                         3) การอางอิงมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายระบุไวชี้สภาพการทํางานที่จําเปน
จะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับขอกําหนดในกฎหมาย 
                         นอกจากนี้การโนมนาวความสนใจเรื่องความปลอดภัยแกฝายบริหารนับวาเปนเรื่อง
สําคัญยิ่งเนื่องจากโดยปกติแลวคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางานจะทํางานเปนสายงานชวย
เปนผูสนับสนุนการดําเนินงานความปลอดภัยซ่ึงไมมีอํานาจในการบังคับบัญชาหากขาดการสนับสนุน
จากฝายบริหารแลวการบรหิารความปลอดภัยจะไมสามารถสัมฤทธิ์ผลได ในกรณีที่ฝายบริหารใหการ
สนับสนุนการดําเนินโครงการความปลอดภัยในโรงงานแลวใหถือเปนหนาที่ที่จะดําเนินการ และ 
สงเสริมทุกวิถีทางในการวางแผนออกแบบจัดหา ติดตั้ง ปฏิบัติการ บํารุงรักษา อาคาร สถานที่  เครื่องจกัร 
อุปกรณ  เทคโนโลยีการผลิต กฎของความปลอดภัยและสภาวะแวดลอม ตลอดจนการพฒันาพนกังานเพือ่
ปองกันขจัดและควบคุมความสูญเสียทั้งหมดโดยผานคณะกรรมการผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ความ
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ปลอดภัยและวิศวกรความปลอดภัยเพื่อทําใหแนใจไดวา นโยบายความปลอดภัยจะไดรับการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องและไดผลอยางจริงจังใหถือวา การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนรวมทั้งการรวมกิจกรรมเปน
ความรับผิดชอบของทุกคนทุกระดับที่จะตองใหความรวมมือเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอตนเองและ
เพื่อนรวมงาน 
            2.2.8  องคกรและโครงสรางของคณะกรรมการความปลอดภยั 
                          กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2540 : 15) กลาวถึงงานความปลอดภัยวาใน
การทํางานเปนหนาที่ของทุกคนมิใชหนาที่ของ จป.วิชาชีพ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัย ที่จะ
ดําเนินการโดยลําพัง จป.วิชาชีพและคณะกรรมการความปลอดภัยจะทําหนาที่เปนผูประสานงาน
สนับสนุนใหคําปรึกษาในการดําเนินงานเปนสวนใหญ สวนการปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยใหถือวา
เปนหนาที่โดยตรงของทุกคนรวมกัน ดังนั้นการบริหารความปลอดภัยที่ประสบความสําเร็จจึงมีความ
จําเปนตองจัดตั้งองคกรความปลอดภัยในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูบริหาร  และตัวแทน
หัวหนาระดับตางๆรวมเปนคณะกรรมการเพื่อรวมวางแผน ใหขอคิดเห็นดําเนินการรวมกัน  สวนการ
บริหารงานไปสูการปฏิบัติจะกระจายไปตามสายงานบังคับบัญชาตามลําดับโดยใหถือวางานดานความ
ปลอดภัย เปนหนาที่สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานในหนาที่พนักงานทุกระดับจะตองรับผิดชอบ
โครงสรางการบริหารงานความปลอดภัยในบริษัทโดยปกติแลวในบริษัทที่ไมมีความซับซอนในการ
บริหารงานมาก จะมีคณะกรรมการอยู 3 ระดับคือ   
                            1.  คณะกรรมการความปลอดภัย  (หรือคณะกรรมการระดับบริหาร) 
                            2.  คณะอนกุรรมการความปลอดภัย  (หรือคณะกรรมการระดับปฏบิัติงาน) 
                                3. คณะทํางานความปลอดภัย (หรือคณะกรรมการสําหรับปฏิบัติงานเฉพาะดาน เชน 
คณะทํางานประชาสัมพนัธ คณะทํางานพัฒนาระบบจูงใจพนกังาน คณะทํางานฝกอบรม เปนตน) 
             2.2.9  หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย 

  โดยปกติแลวหนาที่ของประธานคณะกรรมการความปลอดภัยประจําโรงงานเปน
ประธานในที่ประชุมดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของบริษัทมอบหมายงานให
กรรมการรับไปดําเนินการและติดตามผลงานประจําทุกเดือนสรุปผลการดําเนินงานใหบริษัทตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
                          หนาที่ของคณะกรรมการบริหารบริษัท สรุปหนาที่ของคณะกรรมการบริหารบริษัท 
จะทําการกําหนดเปาหมายวางแผนงานลดอุบัติเหตุประจําปกําหนดวิธีการรณรงคลดอุบัติเหตุแตละ
สวนกําหนดวิธีการจูงใจเพื่อใหพนักงานมีความสนใจและมีสวนรวมในเรื่องความปลอดภัย กําหนด
วิธีการสอบและปรับปรุงสภาพการใหความปลอดภัยอยูเสมอทําการวางแผนการฝกอบรมพนักงานให
มีความรูความเขาใจในการทํางานอยางปลอดภัย จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายใหแกพนักงานตาม
ความเหมาะสมของงาน ทําการออกกฏระเบียบขอบังคับในการทํางานอยางปลอดภัยในกรณีที่จําเปน
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กําหนดมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย วิเคราะหสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ และหามาตรการ
ปองกันในกรณีที่เปนรายรุนแรง ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานของทางราชการและติดตามผลการดําเนินงาน 
                         หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย สรุปหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย
หรือ คปอ. ทั้งที่เปนหนาที่ตามกฏหมายและไมใชตามกฎหมายดังนี้ คนหาสาเหตุที่อาจจะทําใหเกิด
อุบัติเหตุและดําเนินการแกไข ดําเนินการปรับปรุงสภาพการทํางานใหปลอดภัยอยูเสมอ แนะนํา
พนักงานและสอนงานใหปฏิบัติงานอยางถูกวิธีและปลอดภัยดําเนินการวิเคราะหงานเพื่อความ
ปลอดภัยสําหรับงานที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยและรุนแรงหรืองานที่พนักงานยังไมมีความชํานาญ
ประชาสัมพันธและแจงขาวสารการดําเนินงานดานความปลอดภัยใหพนักงานทราบเปนระยะๆ อยาง
ตอเนื่อง รวมกําหนดกิจกรรมดานความปลอดภัยเพื่อใหพนักงานมีสวนรวมและสนใจดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน การสํารวจและจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหพนักงานสวมใส รวม
ดําเนินการอบรมใหความรูเร่ืองความปลอดภัยแกพนักงานเปนระยะๆ  อยางตอเนื่อง กําหนดมาตรการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยในสวนของตนเอง สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุทุกรายที่เกิดขึ้นเพื่อหา
มาตรการปองกันมิใหเกิดขึ้นอีกกรณีที่เปนงานเฉพาะกิจหรือเปนงานที่มีอันตรายสูง จะตองมีการ
ประชุมหามาตรการปองกันอุบัติเหตุกอนลงมือกระทํา จัดใหมีการประชุม คปอ.เพื่อความปลอดภัย
เดือนละครั้ง จัดทําสถิติและวิเคราะหในเรื่องตอไปนี้ (ชนิดและขนาดของการบาดเจ็บ สวนของรางกาย
ที่บาดเจ็บ ส่ิงที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ประเภทของอุบัติเหตุสภาพที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ สวนของสิ่งที่ทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุและการปฏิบัติงานที่ผิดวิธี) การจัดทําสถิติประจําป เพื่อวัดผลงานของการปองกัน
อุบัติเหตุการรับฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะของพนักงานทุกระดับ 
                         หนาที่ของหัวหนาหนวยงานความปลอดภัยหรือเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
หรือจป.วิชาชีพ สรุปหนาที่หัวหนาหนวยงานความปลอดภัย หรือ เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน ไดแก จัดวางนโยบายเรื่องความปลอดภัย กําหนดวาระการประชุมทุกเดือน แจกเอกสาร และ
ขอมูลแกสมาชกิ เสนอความคิดเห็นเพื่อพิจารณาศึกษากฎหมายวาดวยความปลอดภัยเพื่อการปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย ติดตามผลและรวมกันประชุมกับคณะทํางานทุกคณะ ติดตามผลการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานของพนักงานจนกระทั่งพนักงานเขาปฏิบัติงานตามปกติ การบริการใหคําแนะนําแกสาย
งานโดยตรง ประสานงานกิจกรรมดานความปลอดภัย เก็บขอมูลและวิเคราะหหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
รวมกัน จัดทําแผนการฝกอบรมใหแกผูควบคุมงานทุกระดับ การจัดทํากิจกรรมที่ชวยกระตุนและธํารงไว
ซ่ึงความสนใจของผูปฏิบัติงานในเรื่องความปลอดภัย  การรวมมือกันพัฒนาโครงการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติงานเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ การบริหารความปลอดภัย 
ควบคุมการสอบสวนอุบัติเหตุ พรอมทั้งสรุปผล ประเมินผล วางแผน และแนะนําการตรวจสอบความ
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ปลอดภัยตามวาระ ออกขาวสารแสดงผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยและแนวโนมของอุบัติเหตุ
และจัดทํางบประมาณแตละปเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
                            หนาที่ผูอํานวยการโรงงานสรุปหนาที่ผู อํานวยการโรงงานกําหนดนโยบายและ
เปาหมายในการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของบริษัทในเครือรวมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางานและเปนประธานคณะกรรมการความปลอดภัย สนับสนุน
งบประมาณการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานสงเสริมใหพนักงานมีความรูและทัศนคติ
ที่ดีในดานความปลอดภัยในการทํางาน จดัใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  ประจําในแตละ
โรงงาน กําหนดใหมีความปลอดภัยในการทํางานเปนสวนหนึ่งของการทํางานและปฏิบัติตนใหเปน
ตัวอยางที่ดี ในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 
                            หนาที่พนักงานระดับบังคับบัญชา มีดังนี้ ดูแลและชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขอบังคับของความปลอดภัยในการทํางานของแตละฝายในโรงงาน รับฟงความคิดเห็น
เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานจากพนักงานและปรับปรุงสภาพการทํางานใหปลอดภัยอยูเสมอ 
สํารวจความจําเปนหรือเหมาะสมในการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล จัดใหมีการสอนงานแก
พนักงานใหมหรือพนักงานที่เปล่ียนหนาที่ใหทํางานไดอยางปลอดภัย รวมกันวิเคราะหงานและ
ปรับปรุงการทํางานใหปลอดภัยอยูเสมอ รายงานเสนอผลการสอบสวนและวิเคราะหสาเหตุของ
อุบัติเหตุเสนอตอผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 
                            หนาที่พนักงานระดับปฏิบัติการหนาที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการมีดังนิ้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบความปลอดภัยอยางเครงครัดชวยกันใหความรวมมือในกิจกรรมความปลอดภัย 
รายงานสภาพที่ไมปลอดภัยและเสนอแนะการปรับปรุงแกคณะกรรมการความปลอดภัยการมีจิตสํานึก
ในการทํางานที่ปลอดภัยและทํางานดวยความปลอดภัยตอตนเองและผูอ่ืน 
                            หนาที่ของเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย  หนาที่ของเลขานุการ
คณะกรรมการความปลอดภัย เลขานุการตองทําหนาที่ตามคําสั่งของประธานดังนี้ คือเตรียมระเบียบ
วาระการประชุมจัดเอกสารที่ใชประกอบการประชุม แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกทราบ จด
บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม นอกจากนี้ยังมีหนาที่ใหบริการแกคณะกรรมการ 
(คปอ.) ดังนี้ คือ การเก็บรักษารายงานการประชุม เอกสารตางๆ  และสามารถนํามาใชไดเมื่อ
คณะกรรมการตองการรวบรวมเอกสารตางๆ ที่เปนของคณะกรรมการตองคอย อํานวยความสะดวกใน
การประชุม  ตลอดจนแจงวัน  เวลา  สถานที่ประชุมใหคณะกรรมการทราบและเก็บบันทึกเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ  ดานความปลอดภัยของคณะกรรมการ 
            2.2.10  การดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย 
       หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเรียบรอยแลว ส่ิงที่ควรกระทําเปน
เร่ืองแรกในการประชุมครั้งแรก คือ การกําหนดนโยบายและวิธีการดําเนินงานซึ่งสามารถจัดทําได 
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โดยการจัดทําขอกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยหัวขอ ดังนี้คือ วัตถุประสงคของ
คณะกรรมการ  ขอบเขตของการเปนผูแทนความปลอดภัยในคณะกรรมการอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการองคประกอบคณะกรรมการ  ไดแก จํานวนสมาชิก ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การ
ดําเนินงานเลือกตั้งและการเลือกผูแทนสํารอง ขอกําหนดเกี่ยวกับความถี่ของการประชุมองคประชุม
และผูเขารวมประชุม การประชุมพิเศษ ลําดับงานที่ทําและการเก็บรักษาบันทึกตางๆ 
               2.2.11  กิจกรรมของคณะกรรมการความปลอดภัย 
                           งานหลักของคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อจะดําเนินตามโครงการความปลอดภัย
ไดแก 

1) การประชุม ความถี่ของการประชุมจะมากหรือนอยขึ้นกบัขนาดของสถาน 
ประกอบการและระดับของอันตรายที่มีอยู ตลอดจนจํานวนคนงาน ปกติจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
เร่ืองที่ประชุมไมเพียงแตเฉพาะการดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดเทานั้นแตจะรวมถึงปญหาความ
ไมปลอดภัยที่เกิดขึ้น และคํารองเรียนหรือขอเสนอแนะของลูกจางดวย นอกจากนี้กรรมการยังมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆไดแก การตรวจความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน การสอบสวนอุบัติเหตุ การ
สอบสวนคํารองเรียนของลูกจางและการพัฒนาโครงการเพื่อปองกันการประสบอันตรายและโรคจาก
การทํางาน เปนตน 
                               2)  การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการควรมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยภายในสถานที่ทํางานเปนระยะเพื่อหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากวิธีการทํางานหรือ
สภาพแวดลอมการทํางานที่ไมดีตลอดจนการดูแลโครงการและวิธีการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นมาวา
สามารถปฏิบัติไดดวยดีหรือไม ในการตรวจนี้อาจจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการทําหนาที่แทน แตหาก
สถานที่ทํางานมีขนาดเล็กในคณะของกรรมการก็อาจจะดําเนินการตรวจเองทั้งหมดก็ได แตเนื่องจาก
การแกไขสภาพที่ไมปลอดภัยตางๆ  เปนหนาที่ของฝายจัดการ การดําเนินการตรวจสอบจึงตอง
ประสานงานกับผูควบคุมงานเพื่อจะไดหาวิธีการแกไขและมีการปรับปรุงไดทันทีในสวนที่กระทําได 
ในสวนคณะกรรมการความปลอดภัยควรทําการตรวจเยี่ยมสถานที่ทํางานประมาณเดือนละครั้ง  เพราะ
จะสามารถสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของสภาพการทํางานไดมากกวาคนที่ทํางานอยูทุกวัน นอกจากนี้
จะตองเพิ่มการตรวจมากยิ่งขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขบวนการทํางาน เชน  การนําเครื่องจักร
ใหมๆ  มาใชหรือมีอุบัติเหตุที่อาจทําใหเกิดอันตรายได แตหากสถานประกอบการที่มีอันตรายนอยการ
ตรวจอาจลดลงเปน 3 เดือนตอคร้ังก็ได  การตรวจแตละครั้งจะตองมีการวางแผนลวงหนา และมิใหมี
การรบกวนการทํางานของลูกจาง  โดยจัดทําแบบสํารวจเพื่อจะไดทราบวาเมื่อเขาไปในสถานที่ทํางาน
นั้นจะดูจุดใดและมีอันตรายอะไรบางควรมีขอมูลเกาไวดูเปรียบเทียบสถานการณเดิมที่ตรวจมาแลว
เพื่อจะไดทราบวามีการปฏิบัติไปแลวอยางไรบาง ใหเตรียมรายการอันตรายของงานที่สามารถ
เคลื่อนยายไปปฏิบัติ ณ ยังที่ตางๆ ในโรงงานไดเชน งานซอมบํารุงอาจจะมีงานเชื่อมผูที่ทําหนาที่ตรวจ
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จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับมาตรการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการงานนั้นถาพบจะไดใหคําแนะนํา
ไดทันทีแตหากคณะกรรมการความปลอดภัยมีกรรมการจํานวนมากควรแบงเปนกลุมยอยๆเพื่อทํา
หนาที่ตรวจ กลุมตรวจที่มีขนาดเหมาะสมคือ ประมาณ 3 คนเพราะถากลุมใหญจะไปรบกวนการ
ทํางานของคนงานใหแบงพื้นที่ในการตรวจของแตละกลุมและใหมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคคลใน
แตละกลุมเพื่อจะใหไดขอมูลจากการตรวจมากยิ่งขึ้นเพราะแตละคนมีพื้นฐานความรูและประสบการณ
ที่แตกตางกันออกไป กอนเขาไปทําหนาที่ตรวจในพื้นที่ใดก็ตามจะตองสวมใสอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยเชนเดียวกับบุคคลที่ทํางานในพื้นที่นั้นดวยหากตองเขาไปในสถานที่ที่มีเสียงดังมากควร
จะตองมีการปรึกษาหารือกันกอนเขาไปทําการตรวจเพื่อจะหลีกเลี่ยงการสื่อความหมายที่ไมเขาใจกัน 
และตองกําหนดหัวหนากลุม 1 คน ผูจดบันทึก 1 คน จะตองปรึกษากันกอนวาจะเริ่มการตรวจอยางไร 
จะไปที่ใดกอนและดูจุดไหน สวนการตรวจที่ตองใชเทคนิคหรือเครื่องมือพิเศษตางๆเชนถังความดัน 
อุปกรณไฟฟา ลิฟท หมอไอน้ํา เปนตนจะตองใหผูมีความชํานาญเฉพาะเปนผูดําเนินการ 

     3)  การรายงานผลการตรวจความปลอดภัย หลังจากทีท่ําการตรวจแลว กลุมตรวจทุก
กลุมจะตองทํารายงานการตรวจและสงใหคณะกรรมการความปลอดภยัหนวยงานความปลอดภัยของ
สถานประกอบการ ผูควบคุมงานในสวนที่ไดรับการตรวจและบุคคลที่รับผิดชอบในการแกไขสถานที่
ไมปลอดภัยตามที่มีระบุไวในรายงานซึ่งรายงานการตรวจจะตองมีความสมบูรณและทําใหผูอานเขาใจ
ไดงาย ตองระบุชื่อสถานที่ ชื่อเครื่องจักร วิธีการทํางานและบรรยายสภาพที่ไมปลอดภัยทีพ่บเหน็ และ
ขอเสนอการแกไขตาง ๆ  ในรายงานจะตองบันทึกเกีย่วกบัความรวมมือที่ไดรับจากผูควบคุมงานที่รวม
ในการตรวจวาไดใหสัญญาจะดําเนินการแกไขสวนที่บกพรองอยางไรบาง เพื่อผูที่ทําการตรวจในครั้ง
ตอไปจะไดตดิตามผลการตรวจไดโดยงาย และหากขอควรแกไขใดๆ ที่ผูควบคุมงานไมสามารถ
ตัดสินใจดําเนนิการใหเปนทีพ่อใจได ใหนาํเขาไปบรรจุในวาระการประชุมครั้งตอไป 
       4)  การสอบสวนอุบัติเหตุ งานการสอบสวนอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นมิใชงานในหนาที่ปกติของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการทุกแหงมักจะไดรับการเรียกรองให
คณะกรรมการทํางานไดทําการทบทวนสถานการณอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในอุบัติเหตุที่รายแรง
ซ่ึงกระทบกระเทือนความรูสึกของคนโดยทั่วไป คณะกรรมการจะตองดําเนินการดวยปฏิภาณและไหว
พริบที่ดีและไมเขาไปรวมถกเถียงปญหาตางๆ จุดประสงคของการดําเนินงานนี้เพียงเพื่อรวบรวม
ขอมูลที่ถูกตองเพื่อวิเคราะหสาเหตุของอันตรายหาวิธีการแกไขและเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ซํ้าอีกมิใชเพื่อการตําหนิติเตียน สวนคณะกรรมการจะตองทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุที่ผู
ควบคุมงานทําไวและเยี่ยมสถานที่เกิดอุบัติเหตุพูดคุยกับลูกจางที่อยูในเหตุการณดวยหลังจากที่
รวบรวมขอมูลกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดแลวควรตอบคําถามเหลานี้ไดคือ ลูกจางกําลังทําอะไร 
ลูกจางประสบอันตรายอะไร ลูกจางมีการกระทําอะไรที่ไมปลอดภัย ทําไมจึงมีการกระทําที่ไม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 35 

ปลอดภัย สวนลูกจางไดมีเครื่องปองกันหรือใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลขณะทํางานหรือไม จะ
ดําเนินการอยางไรเพื่อ ปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นซ้ําอีก 
                           5)  การสอบสวนคํารองเรียนของลูกจาง ผูแทนของลูกจางในคณะกรรมการความ
ปลอดภัยเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการประสานการติดตอระหวางฝายจัดการกับลูกจาง เพราะ
คณะกรรมการจะเปนศูนยกลางการติดตอระหวางทั้ง 2 ฝาย การที่คนงานจะเชื่อมั่นวาการไดพูดคุยกับ
คณะกรรมการความปลอดภัยก็เหมือนกับการไดพูดคุยกับนายจางหรือฝายจัดการโดยตรงนัน้ ขึน้อยูกบั
สมาชิกนั้นมีการรับฟงและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอลูกจางมารองเรียนอยางไร  ควรใหคําแนะนําให
ลูกจางรองเรียนปญหาความไมปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับหัวหนางานเสียกอนเพราะอาจสามารถชวย
แกปญหาไดทันที แตบางครั้งจะพบวาลูกจางไมเต็มใจที่จะรองเรียนเร่ืองดังกลาวกับหัวหนางาน
โดยตรงหรืออาจถูกหัวหนางานปฏิเสธมาในสถานการณเชนนี้ สมาชิกของคณะกรรมการจะตองรับ
เร่ืองรองเรียนทันทีและประสานงานกับหัวหนางานดวยวิธีการที่เหมาะสมในการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนดังกลาว แตหากไมสามารถดําเนินการไดใหนําเขาวาระการประชุมในครั้งตอไปการรองเรียน
ของลูกจางอาจผานไปทางผูแทนฝายนายจางในคณะกรรมการก็ไดและผูรับเรื่องจะตองถือเปนหนาที่ที่
จะตองดําเนินการตอและรายงานตอคณะกรรมการเชนเดียวกันสิ่งที่สําคัญในการรวมดําเนินการเรื่องนี้
คือการระมัดระวังการกระทบกระเทือนใจที่อาจเกิดขึ้นแกลูกจาง เนื่องจากลูกจางมีอารมณและ
คาดหวังการไดรับส่ิงที่ตองการ และถาคณะกรรมการพิจารณาแลววาขอรองเรียนนี้ขาดความยุติธรรม
ไมสามารถปฏิบัติตามหรือแกไขได ก็จําเปนตองใหผูรองเรียนทราบถึงเหตุผลในการตัดสินปญหาดวย 
                           6)  การศึกษาและการอบรมดานความปลอดภัย ในงานดานการศึกษาอบรมเปน
ส่ิงจําเปนตอกิจกรรมของ คณะกรรมการความปลอดภัยสมาชิกคณะกรรมการจะไดรับการเพิ่มพูน
ความรูความเขาใจในความยุงยากของปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยทําการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันใน
ระหวางการประชุมสมาชิกที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง สามารถใหขอมูลทางดานเทคนิคแกที่
ประชุมไดและ ควรมีผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก เชน คนขายอุปกรณปองกัน คนขายสารเคมี
อันตราย ก็สามารถจะใหความรูไดเชนเดียวกัน รวมทั้งยังอาจเขารับการอบรมตามหลักสูตรความ
ปลอดภัยที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้น สวนการศึกษาของลูกจางอื่นๆ อาจจะไดจากการเอาแบบอยางจาก
สมาชิกคณะกรรมการหรือการที่คณะกรรมการถายทอดความรู การจัดการอบรม ใหแกลูกจางหรือ
เผยแพรเอกสารดานความปลอดภัยใหไดอานโดยทั่วกัน การประสานงานกับตัวลูกจาง หากลูกจาง
มองเห็นความสําคัญของคณะกรรมการความปลอดภัยวา จะชวยใหเกิดการแกไขปญหาดานความ
ปลอดภัยไดก็จะมีการติดตอที่ดีระหวางลูกจางกับคณะกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการควรตอบสนอง
ดวยดีโดยการประกาศรายงานการประชุมใหทุกคนไดทราบโดยทั่วถึงเพื่อใหทราบวาไดมีการ
ดําเนินการในสวนตางๆอยางไรบางโดยเฉพาะผูรองเรียนและผูใหคําแนะนําควรไดรับรายงานและมี
การประสานการติดตอจนกระทั่งทุกอยางเสร็จเรียบรอย ในการรายงานการปฏิบัติของกรรมการ เชน 
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จะไปที่ใด เมื่อไร ควรจะประกาศใหคนงานทราบ รายช่ือของคณะกรรมการจะตองติดประกาศไว
เชนกัน เพื่อใหคนงานสามารถติดตอกับบุคคลที่ตองการไดโดยสะดวก การประชุมของคณะกรรมการ
เปนระยะจะเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารความรวมมือใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นควรมีการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหลูกจางแสดงขอคิดเห็นดวยซ่ึงจะเปนประโยชนในการอธิบายใหกับลูกจาง
เขาใจสิทธิและวิธีการใชบริการจากคณะกรรมการความปลอดภัย 
                           7)  การประชุมความปลอดภัย กลาววางานการประชุมของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมของกรรมการ ได แกการบริหารโครงการความปลอดภัย การตรวจ
โรงงาน การสอบสวนอุบัติเหตุ หรือ สถานการณที่เปนอันตรายตางๆ  การสอบสวนคํารองเรียนของ
ลูกจางและการรวมปรึกษากบัผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคซึ่งจะทําใหมีการอภิปรายถกเถียงปญหาตางๆ  
ดานความปลอดภัย การเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัยวิธีการใหมๆ ที่อุตสาหกรรมอื่นๆ 
นํามาใชและประสบความสําเร็จในการแกปญหาความไมปลอดภัย  เปนตน 
                           8)  วาระการประชุม การจัดเตรียมการประชุม เลขานุการจะปรึกษากับประธาน
ตลอดจนสอบถามจากสมาชิกวาตองการเรื่องใดที่ประชุมเพื่อจะไดจัดระเบียบวาระการประชุมซ่ึง
ลําดับของงานมีดังนี้ ตรวจสอบจํานวนผูเขารวมประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งกอน พิจารณา
เร่ืองที่คางพิจารณาและดําเนินการเรื่องรองเรียนทบทวนอุบัติเหตุใหมที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ
นั้น การรายงานของสมาชิกและคณะอนุกรรมการเรื่องการสอบสวนตางๆ และการมอบหมายงาน
พิเศษที่ทํา รายงานการตรวจความปลอดภัยและขอเสนอแนะตางๆ รายงานความกาวหนาของโครงการ
ที่กําลังดําเนินงานอยู อภิปรายเกี่ยวกับงานใหมที่จะทําและนัดประชุมในครั้งตอไป เลขานุการจะเตรยีม
ระเบียบวาระการประชุมตามลําดับงาน พรอมเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน รวมทั้งชื่อบุคคลที่จะตอง
รายงานตามหัวขอและสงระเบียบวาระดังกลาวพรอมแจงวันเวลา สถานที่ประชุมใหสมาชิกทุกคนได
ทราบ  สมาชิกควรเตรียมการประชุม โดยการศึกษารายละเอียดที่ไดรับและแจงใหเลขานุการทราบถึง
รายละเอียดที่ตองการเพิ่มเติมในกรณีที่จําเปน หัวขอที่ใชประชุมอาจจะตองการขอมูลทางเทคนิคจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางประธานอาจใหเลขานุการประสานงานขอเอกสารจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้น 
หรืออาจตองเชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมประชุมดวย การประชุมจะคุมคาหรือเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
หรือไม ขึ้นอยูกับทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิก ในการประชุมจะมีผลงานถาสมาชิกไดใชความรู
และประสบการณอยางดีที่สุดในการพิจารณาแกปญหาตางๆ   
                           9) การดําเนินการประชุม การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยฯให
ดําเนินการสอดคลองกับวิธีการแกปญหาดวยเหตุดวยผลและความเปนไปไดมิใชใชวิธีการลงมตินับ
คะแนนเสียงกันในการตัดสินใจเชนเดียวกับการประชุมรัฐสภา เมื่อมีการเสนอหัวขอการประชุมขึ้นมา
จะตองมีการอภิปรายเพื่อใหทุกๆคนเขาใจในปญหาและวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหา ทุกหัวขอที่เสนอ
ขึ้นมาควรเปนเรื่องที่ที่ประชุมสนใจและทุกหัวขอควรมีบทสรุปซึ่งอาจจะตองใหคณะกรรมการ
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ทําการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะมาใหในที่ประชุมพิจารณาตอไป การบันทึกรายงานการประชุมที่
จะตองมีการระบุวันที่คณะกรรมการเสนอรายงานในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายควรเริ่มมีการประชุม
ใหตรงเวลาและประธานตองรับผิดชอบมิใหการประชุมออกไปนอกลูนอกทาง หากมีการอภิปรายที่ไม
คืบหนา ประธานควรตัดออกและเขาหัวขออ่ืนๆและถาตองการขอมูลเพิ่มเติมควรรอไวในการประชุม
ครั้งตอไป  การปดประชุมทุกครั้งควรทําใหผูเขารวมประชุมรูสึกถึงผลสําเร็จในดานดีประธานควรจะ
สรุปคําแนะนําการตัดสินใจการมอบหมายงานและการกําหนดจึงเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตางๆ ดวย 
                           10)  รายงานการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย ในรายงานการประชุมควร
จดบันทึกเรื่องที่อภิปรายและการตัดสินใจในปญหาตางๆ การทํารายงานการประชุมนี้จะสรปุขั้นตอน
การดําเนินงานของคณะกรรมการและนอกจากนี้ควรทําสรุปยอๆ บันทึกไวเปนสถิติเกี่ยวกับกิจกรรม
ของคณะกรรมการ โดยขอมูลที่บันทึกในรายงานการประชุมจะตองเปนขอมูลท่ีเปนจริงจะตองระบุส่ิง
ที่จะดําเนินการและการมอบหมายงานการกําหนดวันเสร็จส้ินในการปฏิบัติงานตางๆคณะกรรมการ
จะตองตรวจสอบดูความถูกตองของรายงานการประชุมและมีการรับรองรายงานการประชุมกอนที่จะ
เผยแพรใหคนงานไดอานการประชุมของคณะกรรมการควรจะมีความถี่อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสมของสถานการณนั้น 
                2.2.12  แผนงานความปลอดภยัของคณะกรรมการความปลอดภัย 
                                 หลักพื้นฐานของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการความปลอดภัยที่
จะตองมีการวางแผนและการดําเนินการประสานงานและการควบคุมการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานลวงหนาโดยมีวิธีการพิจารณาใชเทคนิควธีิการที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถประสานงานและ
ควบคุมจนประสบความสําเร็จลุลวงตามเปาหมายไดในระยะยาว การวางแผนงานความปลอดภัย 
หมายถึง  การมีแนวทางการดําเนินงานอยางเปนระเบียบและแบบแผนเพื่อใหกิจกรรมบรรลุเปาหมาย
ดานความปลอดภัยไดแกการคนหาสาเหตุอันตราย หาสาเหตุที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ การควบคุม
อันตราย การลดความเสียหายท่ีเกิดขึ้น การวัดผลการดําเนินงานวามีความเหมาะสมและครบถวน
เพียงใด มีการวางแผนที่มีเปาหมายที่ชัดเจน  เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงแนวทางที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
อนาคตและเปนสิ่งกระตุนใหพนักงานปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมที่ไดกําหนดไว ซ่ึงกอนที่จะ
ดําเนินการวางแผนงานในแตละปจะตองวิเคราะหสถิติการประสบอันตรายในปที่ผานมาเพื่อทราบ
สาเหตุของอุบัติเหตุ เชนเกิดจากความบกพรองของเครื่องจักรการจัดสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
หรือวิธีการทํางานที่ไมถูกตองของพนักงานซึ่งจะตองกําหนดมาตรการแกไขไวโดยประเมินความ
รุนแรงและความสูญเสียของปญหาที่เกิดขึ้นมาแลวและปญหาที่อาจเกิดขึ้นหากไมควบคุมไว กอนที่จะ
ตั้งเปาหมายในการดําเนินงานในแตละป เชนลดสถิติการประสบอันตรายจากป พ.ศ. 2544 ถึงป พ.ศ. 
2545 ใหไดรอยละ 50 หรือ 500,000 ชั่วโมง ปลอดอุบัติเหตุหรือเครื่องจักรมีระบบปองกันอันตรายทุก
เครื่อง ซ่ึงในการกําหนดเปาหมายจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินงานเนื่องจาก
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ตั้งเปาหมายสูงเกินความสามารถจะทําใหเกิดการทอถอยได ในสวนของการจัดทําแผนงานความ
ปลอดภัย โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กลาวถึง การจัดทําแผนงานความปลอดภัยและ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานจะตองเปนผูรางแผนงานเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัยกล่ันกรองเพื่อการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของทุกคนและแผนงานความ
ปลอดภัยที่ดีจะตองเปนแผนที่สามารถแกไขปญหาความไมปลอดภยัที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการได
โดยการจัดทําแผนงานหลักหรือแผนแมบทและแผนปฏิบัติการลําดับวาแผนใดควรทํากอนหรือหลัง
ระบุผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนที่ชัดเจน ใหกําหนดการดําเนินกิจกรรมในแผนงานอยาง
ตอเนื่องและตลอดป ควรใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรมตางๆหากเปนไปไดควรใหลูกจางมี
สวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานมากที่สุดเพื่อจะทําใหไดแผนที่มีคุณภาพเพื่อเปนการจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชาใหมีความคิดริเร่ิมและผูกมัดตนเองในการดําเนินงานตามแผนดวย ในโครงการตางๆ  
ควรจะมีกิจกรรมที่สรางบรรยากาศในเชิงแขงขันรวมกันอยูดวยเพื่อใหมีความตื่นตัวตลอดเวลา 
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตามแผนตองระบุไวชัดเจนเพื่อใหสามารถประเมินผลและติดตามได
โดยสะดวกโดยแผนงานหลักอาจประกอบดวยเรื่องตอไปนี้       
                             1)  แผนจดัตั้งองคกรความปลอดภัยไดแก แผนงานการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางานแผนงานฝกอบรม แผนงานสงเสริมสุขภาพอนามยัคนงาน แผนงานรณรงคสงเสริม 
ความปลอดภัยและแผนงานความสะอาดและความเปนระเบียบในสถานประกอบการ 
           2)  แผนปฏิบัติการระดับหนวยงานไดแกแผนอบรมความรู ทั่วไปเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยในการทํางาน แผนงานจัดนิทรรศการความปลอดภัย  แผนการตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจําปและแผนงานแขงขันการใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนตน สําหรับโครงสรางการ
เขียนแผนงานหรือโครงการประกอบดวยหัวขอดังนี้ ชื่อแผนงาน บทนํา ที่มาหรือหลักการ และเหตุผล  
วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินการ/ผูรับผิดชอบ ตารางแสดงการเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กิจกรรมตางๆ และพื้นที่ดําเนินการ 
               2.2.13  การดําเนินงานกิจกรรมดานความปลอดภัยประจําป 
                               การดําเนินงานกิจกรรมของคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อปองกันการประสบ
อันตรายของลูกจางจะตองมีการวางแผนจัดกิจกรรมตลอดทั้งปเพื่อใหลูกจางไดมีความตื่นตัว
ตลอดเวลา เชน กิจกรรมสงเสริมสรางจิตสํานึกความปลอดภัย  การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยใน
สถานที่ทํางาน  กิจกรรมปองกันอุบัติเหตุในสถานที่ทํางานมีการกระตุนใหกําลังใจแกลูกจางให
ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตประจําวันตลอดเวลาที่มีการทํางาน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะ
กลาวถึง กิจกรรมหลัก  ซ่ึงจําเปนตองจัดใหมีขึ้นหลังจากที่มีการกําหนดนโยบายการจัดองคกรความ
ปลอดภัยแลวซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ควรกําหนดอยูในแผนงานประจําป ไดแก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 39 

                            1)  การอบรมดานความปลอดภัย เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมากอยางหนึ่งทั้งใน
ระยะเริ่มตนโครงการความปลอดภัยและเปนระยะเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของใน
ระยะเริ่มตนจะตองเผยแพรนโยบาย วัตถุประสงค ของหนวยงาน แนวทางในการดําเนินงาน เร่ือง
ความปลอดภัยใหทุกคนในหนวยงานเขาใจละเอียดลึกซึ้งเพื่อการประสานงานที่ดีตอไปในอนาคตจึง
จําเปนจะตองจัดประชุมอบรมใหทั้งฝายบริหารและลูกจางมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของแตละ
ฝาย นอกจากนี้ยังตองชี้แจงใหทุกคนทราบถึงอันตรายที่มีอยู หลักการชวยคนหาและชวยปองกัน
อันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การอบรมมีความจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนการ
เพิ่มพูนความรูความเขาใจของพนักงานเปนระยะเพื่อกอใหเกิดการรวมมือที่ดีตลอดเวลานอกเหนือ
จากนั้นการรับบุคลากร การมอบหมายงาน การนําเครื่องจักรเครื่องกลใหมมาใชและการอบรมเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาแลวเปนตนในการจัดหลักสูตรการฝกอบรมจะตองคํานึงวัตถุประสงค
ที่ตองการใหกลุมผูเขารับการอบรมไดเรียนรูหรือปฏิบัติจึงตองตั้งหัวขอและขอบเขตเนื้อหาใหมีความ
สอดคลองกับสิ่งที่ตองการ 
                            2)  การตรวจความปลอดภัย เปนกิจกรรมปองกันอุบัติเหตุ โดยการคนหาอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการซ่ึงหมายถึงสภาพที่ไมปลอดภัยและการปฏิบัติที่ไมปลอดภัยของ
พนักงานเอง การตรวจความปลอดภัยมีหลายระดับทุกๆคนในสถานประกอบการลวนมีสวนชวยใน
กิจกรรมตรวจความปลอดภัยทั้งสิ้น ไดแก 
                       (1)  พนักงานจะทําหนาที่ตรวจกอนเริ่มทํางานโดยสํารวจสภาพแวดลอมบริเวณ
ทํางานทั่วไป  ตรวจความผิดปกติของเครื่องจักรเครื่องมือกอนใชงานและระหวางการทํางานอีกดวย
นอกจากนี้อาจไดรับมอบหมายหนาที่ตรวจความปลอดภัยโดยตรงขึ้นอยูกับโครงการของสถาน
ประกอบการ เชน การผลัดเปลี่ยนสํารวจความปลอดภัยประจําวันในแตละแผนกหรือพนักงานบางคน
อยูในคณะทํางานตรวจความปลอดภัยเปนตนและเมื่อพนักงานพบสภาพที่ไมปลอดภัยจะตองแกไข 
หากอยูในวิสัยที่ทําไดโดยหนาที่หรือรายงานใหหัวหนางานทราบ เพื่อการปรับปรุงแกไข 
                 (2)  หัวหนางาน ทําหนาที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบเปนประจําทั้ง
ดานสภาพการทํางาน และการปฏิบัติงานของลูกจางในแผนกเพื่อใหมีการปรับปรุงใหดีขึ้นหัวหนางาน
จะตองเสนอปญหาที่มีอยูและเสนอแนะการปรับปรุงใหคณะกรรมการความปลอดภัยทราบนอกจากนี้
ยังมีหนาที่ตรวจความปลอดภัยตามที่ไดรับมอบหมายอื่นๆ   
                 (3)  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ทําหนาที่ตรวจสถานท่ีทํางานเปน
ประจําและตรวจรวมกับคณะกรรมการความปลอดภัยเจาหนาที่ความปลอดภัย ตองเปนผูประสานการ
ออกแบบตรวจตางๆ เพื่อใหมีการบันทึกการตรวจและการแกไข เปนลายลักษณอักษร 
                 (4)  คณะกรรมการความปลอดภัย จะทําหนาที่ตรวจตราสถานประกอบการเปน
ระยะๆ ตามที่กําหนดโดยใชแบบสํารวจเพื่อเปนแนวทางตรวจ หากพบขอผิดพลาด จะแจงใหหัวหนา
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งานทราบเพื่อการแกไขและสรุปเสนอผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและ
ใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตอไป 
               (5)  ผูบริหาร ทําหนาที่ตรวจตราทั่วไปในโรงงานเพื่อใหพนักงานมีความตื่นตัว
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การตรวจของผูบริหารควรกําหนดวันเวลาที่แนนอนและแจงให
ทุกฝายทราบเพื่อสรางความสนใจใหแกพนักงาน มีการเตรียมการแกปญหาลวงหนาเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยจะตองชวยผูบริหารเตรียมการตรวจโดยเตรียมแบบสํารวจของขอมูลการรายงานสอบสวน
อุบัติเหตุส่ิงที่ไดดําเนินการแลวและสิ่งที่เปนปญหา การตรวจความปลอดภัยของผูบริหารจะชวยให
การดําเนินงานความปลอดภัยเปนไปตามเปาหมายและสามารถประเมินเพื่อใหการชวยเหลือได 
               (6) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในกรณีที่ตองมีการตรวจตราบางพื้นที่โดยละเอียดซึ่ง 
จะตองมีการวิเคราะหการใชเครื่องมือที่มีความสลับซับซอนประกอบการตรวจเชนการตรวจวัด
ปริมาณสารเคมีในบรรยากาศ การตรวจประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ   คณะกรรมการความ
ปลอดภัยจะตองเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาและดําเนินการสํารวจอยางละเอียด (กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน. 2540 : 69-196) 
 

2.3  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

    2.3.1 งานวิจัยในประเทศไทย 

                กัณวีย ตระกูลแสง (2541 : 108) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความรู บุคลิกภาพ ทัศนคติ ตอการใช
อุปกรณปองกันเสียงดังของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พบวาพนักงานมีระดับความรูเร่ืองเสียง
ดังอยูในระดับสูงทุกดาน มีทัศนคติโดยรวมและทัศนคติตอคนที่ใชอุปกรณปองกันเสียงดังอยูใน
ระดับสูงและทัศนคติตอการใชอุปกรณปองกันเสียงดังที่ระดับปานกลาง ความรูมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการใชอุปกรณปองกันเสียงดัง และทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกกับการใชอุปกรณ
ปองกันเสียงดัง 
                ชัยธวัช ทองอินทร (2542 : 134) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความรูในเรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในโรงงานอุตสาหกรรมอีเลคทรอนิคส : กรณีศึกษา บริษัท

ธานินทรเอลนา จํากัด จังหวัดเชียงใหม พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทธานินทรเอลนา สวน
ใหญมีความรูในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมเคมี ความรอน เกี่ยวกับ
เครื่องจักร และมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยูในเกณฑดี 
               พัชนี สุวรรณศรี และ ถิรพงษ ถิรมนัส (2542 : 88) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ซ่ึงเปนโรงงานที่มีคนงานตั้งแต 50 คนขึ้นไปมีทั้งสิ้น 141โรงงานและการจัดกิจกรรมสงเสริม
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ความปลอดภัยในการทํางาน กิจกรรมมีทั้งหมด 14 รายการแตสวนใหญมีการจัดไมครบ มีเพียง 2-5 
กิจกรรมเทานั้นและโรงงานที่จัดกิจกรรมนอยจะมีจํานวนคนงานนอยตามไปดวย 
                สิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543 : 103) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง ความรูบุคลิกภาพ 
การเปดรับสื่อและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
โรงงานผลิตกระดาษ ผลการวิจัยพบวาบุคลิกภาพ ความรู ที่เหมาะสมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขาวสารความปลอดภัยจาก 
โทรทัศน หัวหนางาน หนังสือพิมพ และ เพื่อนรวมงาน 

               นลินี  ประทับศร (2543 : 118)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ภาวะผูนํา  ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการทํางาน และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของหัวหนางานระดับตน ใน
โรงงานอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส   ผลการวิจัยพบวา หัวหนางานระดับตนมีความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับมีความรูมาก  มีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง  และมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยูในระดับสูง หัวหนางาน
ระดับตนที่มีอายุและการอบรมเรื่องความปลอดภัยตางกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
แตกตางกัน ภาวะผูนําแบบมุงงาน ภาวะผูนําแบบมุงสัมพันธ ความรู และทัศนคติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน การอบรม
เร่ืองความปลอดภัย ภาวะผูนําแบบมุงงาน และทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานสามารถ
รวมทํานายพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานได 
             บุญชู  ชาวเขียวขวาง และคณะ (2543 : 50) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม 

ความปลอดภยัในการทํางานของผูใชแรงงานกอสรางในบริษัทรับเหมาบางแหงใน จังหวดัสุพรรณบุรี 
ผลการศึกษา พบวาผูใชแรงงานสวนใหญมีทัศนคติและยังไมตระหนกัถึงภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการทํางานเทาที่ควร สวนปจจัยดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

ความปลอดภัย สวัสดิการรักษาพยาบาลมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานคอนขางนอย 

             อภิชิต หวังกอศรีสุข (2544 : 80) ไดศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทการดําเนินกจิกรรม 

ความปลอดภัยในการทํางานของเจาหนาที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม 
ผลการวิจัยพบวาเจาหนาที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพสวนใหญมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่เปน
ประจํา มีเจตนคติตอความปลอดภัยของลูกจางในเชิงบวกและสวนใหญเห็นวาปจจัยสภาพแวดลอมใน
ที่ทํางาน และนโยบายของนายจางสงผลตอการดําเนินงานดานความปลอดภัย 

                ชลธิชา ฤทธิ์งาม (2544 : 94) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของลูกจางในการใหการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษา : โรงงานขอนแกน แห อวน สาขาขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน พบวาลูกจางในโรงงานขอนแกน แห อวน สวนใหญไมเคยไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน 
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และคิดวาอุบัติเหตุสามารถปองกันไดถาไมประมาท ทราบเกี่ยวกับสิทธิเร่ืองความปลอดภัยจากหัวหนา
งานและทราบเรื่อง พรบ.กองทุนจากฝายบุคคล 

      2.3.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

                  คารเพนและเวลเทอร (Carpen and Welter, 1980 อางถึงใน กัณวีย  ตระกูลแสง.  2541 : 42) 
ไดศึกษาถึงนิสัยของการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีการพิสูจนทางสถิติ   พบวา โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจะ
เกิดมากขึ้นในคนที่เคยเกิดอุบัติเหตุมากอนโดยศึกษาบุคคลที่มีแนวโนมที่จะเกิดอุบัติเหตุที่เปนผลมา
จากสาเหตุทางจิตใจ 52 คนพบวามีลักษณะรวมเหมือนกันคือเปนผูที่ไมสามารถจะสรางความสัมพันธ
กับผูอ่ืนใหลึกซึ้งได ไมประสบผลสําเร็จที่พยายามกาวขึ้นสูสถานภาพสังคมที่สูงขึ้น  กาวราวตอตานผูมี
อํานาจเหนือ และพฤติกรรมไมคงเสนคงวาโดยบุคลิกภาพที่ชอบทําหุนหันพลันแลนจะเกิดอุบัติเหตุ
มากกวาแบบที่ชอบใชความคิด ลักษณะที่ทนตอความคับของใจไดนอยก็ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
เชนเดียวกัน 

                 เด็นเกอร (Denger, 1982 อางถึงใน กัณวีย  ตระกูลแสง. 2541 : 42)ไดศึกษาถึงปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูปวย  พบวาฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนองคประกอบที่
สําคัญตอการมีศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวย โดยผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะมีโอกาสดีกวาใน
การแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนตอการดูแลตนเอง  และผูมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํามักจะไดรับการศึกษา
นอย ทําใหมีขอจํากัดในการรับรู  เรียนรู  ตลอดจนการแสวงหาความรูและประสบการณในการดูแล
ตนเอง 
                เด็บเบอรเลอรและเกอรแมน (Deberler and German, 1987 อางถึงในกัณวีย ตระกูลแสง. 
2541 : 42) ไดทําการศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางานของคนงานกอสรางในกลุมคนงานกอสรางเขตเมืองบัลติมอร ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานคือ อายุ ทัศนคติตอระบบควบคุม
ความปลอดภัย การไดรับคําแนะนําเมื่อเริ่มมาทํางานและการมีระบบควบคุมความปลอดภัยของ
หนวยงาน สวนปจจัยที่สัมพันธกับการปฏิบัติคือ อายุ พบวาคนงานกอสรางที่มีอายุนอยจะมีการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานนอย 
 

2.4  สรุปการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                จากเอกสารและงานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของพอสรุปไดวา งานความ
ปลอดภัยมีความสําคัญและมีผลตอการทํางานของพนักงานในทุกๆ องคกร งานความปลอดภัยจึงเปน
หนาที่ของทุกๆคน โดยผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับงานความปลอดภัยจะเรียกวา คปอ. ประกอบดวยตัวแทน
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ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และ จป.วิชาชีพ ซ่ึงมีหนาที่ปฏิบัติงานความปลอดภัยตามกฏหมายและ
เสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยและประสานงานกับทุกๆฝายในองคกรใหทํา
หนาที่รวมกัน ที่จะชวยกันปฏิบัติตามกฏระเบียบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานมากท่ีสุด ผล
ของความสูญเสียจากการทํางานมีทั้งทางตรงและทางออม กอใหเกิดความเสียหายอยางประเมินคามิได 
สวนกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานยังไมไดรับการปฏิบัติตามเทาที่ควร สังเกตจากสถิติ
การประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน ยังมีสถิติที่สูงโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก และการแกไขปญหา การดําเนินงานดานความปลอดภัยจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 
สวนใหญจะขึ้นอยูกับบทบาทของนายจางเปนสําคัญ ในสวนของคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภยั
ในการทํางานในประเทศไทยยังไมมีความสมบูรณและครอบคลุมเพียงพอทั้งทางดานของการ
ตรวจสอบและการบังคับใชกฎหมาย และสถิติการเกิดอุบัติเหตุจะมีสถิติที่มีแนวโนมมากขึ้น ตาม
จํานวนการขยายตัวของอุตสาหกรรม และยังพบวาพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงในการทํางานมักเกิดกับ
คนงานที่มีการศึกษานอยและฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ส่ิงเหลานี้มักจะมีความสัมพันธกับการระมัดระวัง
ในการหลีกเล่ียงจากอุบัติเหตุในการทํางานของตัวคนงานเอง รวมทั้งการใหการอบรมกอนการทํางาน
และอายุงาน ก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน                 
                      
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


