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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาในการปฏิบัติงานของแรงงานและนําเสนอแนวทางการพัฒนา

ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน พ.ศ. 2554 โดยการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบจากแหลงขอมูลทุติยภูมิจากวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ผลการศึกษา พบวา สภาพปญหาในการปฏิบัติงานของแรงงานเกิดขึ้นจากนายจางและลูกจางขาดความรู ความเขาใจในกฎหมาย 

ที่เก่ียวของและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองของลูกจาง แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน 

คือ สถานประกอบการควรสงเสริมและพัฒนาความรูดานกฎหมายใหกับนายจางและลูกจาง และสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย

ใหกับแรงงานและสถานประกอบการ 

 

คําสําคัญ: ความปลอดภัยในการทํางาน  แรงงาน  แนวทาง  การพัฒนา 

 

Abstract 

 

This academic paper aims to study the problems of labor practices and to propose guidelines 

for development of safety management system in workplace under the Occupational Safety, Health and 

Environment Act B.E. 2554 by analyzing systematic data from secondary sources from academic journals 

and related research. The results found that the problems of labor practices took place from lack of 

knowledge and understanding of relevant laws of employer and employee and misbehavior of employee. 

The guidelines for development of safety management systems in workplace were promoting and developing 

knowledge about the law and promoting the safety culture for labor and enterprises. 
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1. บทนํา 

 

แรงงานถือเปนกลไกสําคัญที่ชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตได ซ่ึงการคุมครองแรงงานใหมีความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ยอมสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง หากมีการบาดเจ็บ

หรือเจ็บปวยขึ้นจากการทํางาน ยอมกอใหเกิดความเสียหายทั้งตอตัวลูกจางและครอบครัวของลูกจางที่ตองเสียคาใชจายและ

เวลาในการดูแลรักษา นายจางที่ตองเสียหายจากการฟนฟูธุรกิจหรือหยุดการผลิต อันสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศได (พิมุข สุศีลสัมพันธ และวริยา ลํ้าเลิศ, 2559) อยางไรก็ตามแมประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายในการปองกัน

ลูกจางจากอันตราย หรอืความเจ็บปวยจากการทํางาน แตสถิติการประสบอันตรายจากการทํางานในป 2559 พบวา มีความ

รุนแรงถึงตาย จํานวน 584 คน ทุพพลภาพ 12 คน สูญเสียอวัยวะบางสวน 1,290 คน (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2560) 

จากการศึกษางานวิจัยของ พิมุข สุศีลสัมพันธ และวริยา ลํ้าเลิศ (2559) เรื่อง การคุมครองแรงงานตามกฎหมาย

ความปลอดภัยในการทํางาน และกฎหมายจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

และงานวิจัยของอัจฉรา ผองพิทยา จันทรจิรา สิงหพันธ ปราณี อามาตมนตรี และ โอภาส พรมมิ (2559) เรื่อง แนวทางการ

ปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงกรณีศึกษา บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิรค จํากัด ตางบงชี้วา 

อุบัติเหตุในการทํางานเกิดจากความประมาทเลินเลอของพนักงาน และไมสวมอุปกรณขณะทํางาน สวนแนวทางการปรับปรุง

การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง ไดแก การจัดฝกอบรมแนวทางการปองกันการเกิดอุบัติเหตจุากการปฏิบัติงาน

บนที่สูง การตรวจสอบอุปกรณความปลอดภัยและจัดทําคูมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ

และโครงสรางของกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งแกไขกฎหมายจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัยในการ

ทํางานใหมีโครงสรางการบริหาร และอํานาจหนาที่ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึก

และวัฒนธรรมเชิงปองกันความปลอดภัยในการทํางานใหเกิดขึ้นในสังคม และหากพิจารณากฎหมายที่เก่ียวของในการจัดการ

ดานความปลอดภัยในการทํางาน พบวา มีการกําหนดพระราชบัญญัติความความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน พ.ศ. 2554 ขึ้นโดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

พ.ศ.2554 ไดกําหนดไวในหลายมาตราใหลูกจางมีหนาที่ที่เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน เชน มาตรา 6 ลูกจางมี

หนาที่รวมมือกับนายจางในการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน มาตรา 8 ลูกจางมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน มาตรา 21 ลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐานที ่

กําหนด ถาพบขอบกพรอง หรือชํารุดเสียหาย และไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ใหแจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

หัวหนางาน หรือผูบริหาร และมาตรา 22 ลูกจางตองสวมใสและดูแลรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

ตลอดเวลา เปนตน รวมถึงอนุสัญญา ฉบับที่ 187 อนุสัญญาฉบับน้ีจัดเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศฉบับพื้นฐานดาน

ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย ซ่ึง ILO ไดยกรางขึ้นเพื่อใหเปนกรอบแนวทางสําหรับการบริหารจัดการและดําเนินงานความ

ปลอดภัยและอาชีว อนามัยระดับชาติ และผลักดันรัฐสมาชิกพิจารณาใหสัตยาบัน โดยมีเน้ือหาสาระของอนุสัญญามุงเนน

เก่ียวกับการจัดใหมีองคประกอบขั้นพื้นฐานที่จะเปนกลไกในการขับเคล่ือนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซ่ึงถือเปนสวน

หน่ึงของวาระงานที่มีคุณคา (Decent Work) 

นอกจากน้ีในงานวิจัยของสุชาดา เรืองแสงทองกุล (2558: 238) เรื่อง ปญหาการบังคับใชกฎหมายคุมครองลูกจาง

ดานความปลอดภัยในการทํางานตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554: 

ศึกษากรณีสถานประกอบการยานรังสิตและใกลเคียงจังหวัดปทุมธานี พบวา การบังคับใชกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบการยานรังสิตและใกลเคียง จังหวัดปทุมธานียังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปญหาตาง ๆ ดังน้ี  

1)  การขาดความรูความเขาใจกฎหมาย พบวา จํานวนนายจางและลูกจางที่ทราบและเขาใจหลักการของกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมีจํานวนนอย เพราะการไมรูกฎหมายของ
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ฝายนายจางทําใหการบังคับใชกฎหมายไมอาจบรรลุผลได ในขณะที่ความไมรูของฝายลูกจางทําใหไมอาจเรียกรองหรือรักษา

สิทธิของตนเองได ซ่ึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ผูที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายจําเปนตองทราบ

และเขาใจหลักการของกฎหมาย 

นอกจากน้ีนายจางสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการศึกษาและทําความเขาใจหลักการและสาระสําคัญของกฎหมาย

และเห็นวาการดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกนอันตรายที่อาจเกิดแกลูกจางเปนการเพิ่มภาระและคาใชจายใหแกนายจาง 

2)  การละเวนการปฏิบัติตามกฎหมาย พบวา นายจางมักละเลยตอหนาที่ในการจัดและดูแลสถานประกอบการใหมี

สภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ แสงสวาง 

และอุณหภูมิ  

การละเลยการดําเนินการของนายจาง อาทิ การไมติดปายเตือนอันตราย ไมออกประกาศขอบังคับเก่ียวกับอุปกรณ

คุมครองความปลอดภัย หรือมีประกาศขอบังคับแตไมสามารถดําเนินการใหลูกจางปฏิบัติตามได นายจางละเลยไมจัดใหมีเจาหนาที่

หรือหนวยงานในการดูแลความปลอดภัย เปนตน 

จากความเปนมาขางตนสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหา สาเหตุเก่ียวกับการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานในมิติ

ตาง ๆ โดยผูเขียนขออธิบายรายละเอียด ดังน้ี 

 

2. กระบวนการ: ความรู ความเขาใจ ทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบายถึงสาเหตุและพฤติกรรม  

 

เน่ืองจากในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใชในกระบวนการ

ผลิต การกอสราง และบริการแตขาดการพัฒนาความรูความเขาใจควบคูกันไป ทําใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงานในดานความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และกอใหเกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ 

เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเน่ืองจากการทํางานซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นดวยประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครองแรงงานทั่วไปและมีขอบเขตจํากัดไมสามารถกําหนดกลไกและ

มาตรการบริหารงานความปลอดภยัไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเพื่อประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และ

บริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับปองกัน สงวนรักษา

ทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของชาติ สมควรมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตามในสถานประกอบการหลายแหงประสบปญหาเรื่องความรู ความเขาใจเน่ืองจากนายจางและ

ลูกจางไมทราบกฎหมายและขาดการตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความปลอดภัยในที่ทํางาน นอกจากน้ีลักษณะของ

กฎหมายดังกลาวที่มีการบังคับใชมีหลายฉบับ บางฉบับลาสมัยไมทันตอสถานการณปจจุบันหรือบางกรณีมีกฎหมายมากมายกระจัด

กระจายอยูภายใตการบังคับใชของหนวยงานอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความซํ้าซอนยุงยากที่จะปฏิบัติตาม (สุชาดา เรืองแสงทองกุล, 

2558: 238) 

ในเชิงพฤติกรรมสามารถอธิบายถึงมุมมองของการเกิดอุบัติเหตุ โดยปฐมพงศ นาคาแกว และคณะ (2557: 37) ได

อธิบายถึงมุมมองของการเกิดอุบัติเหตุ จากอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา ในระยะแรก ๆ การดําเนินงานจะเนนไปทางดานการเกิด

อุบัติเหตุ โดยใหความสนใจกับสภาพทางกายภาพของงานที่ทํา (physical workplace) มีการตรวจพื้นที่ทํางาน รักษาความ

สะอาดและเฝาระวังสภาพการทํางาน ตอมาเม่ือทฤษฏีโดมิโนของไฮนริคฮ (Heinrich) ถูกเสนอขึ้นในป 1930 เรื่องการทํางาน

ที่ผิดพลาดของมนุษย (human error) มีสวนชวยทําใหเกิดอุบัติเหตุ ก็ไดรับความสนใจจากผูที่เก่ียวของ ระยะตอมา พบวา 

การแกไขปญหาตลอดจนการปองกันการกระทําที่ไมปลอดภัย (unsafe act) และสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย (unsafe 

condition) ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร จึงมีทฤษฏีการเกิดอุบัติเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุ (theory of multicausation) 

เขามาแทนที่ทฤษฏีหลังน้ี เชื่อวาอุบัติเหตุมิไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเทาน้ัน แตมาจากหลาย ๆ สาเหตุที่เชื่อมสัมพันธกัน 

แนวทางการแกไขปญหาและการปองกันจึงหันมาใหความสําคัญกับการมีระบบหลาย ๆ สาเหตุเชื่อมสัมพันธกัน แนวทางการ
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แกไขปญหาและการปองกันจึงหันมาใหความสําคัญกับการมีระบบการจัดการ (management system) ซ่ึงจากมุมมองดังกลาว

นํามาสูหลักการปฏิบัติในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน นอกจากน้ีทฤษฎี

ที่อธิบายถึงพฤติกรรมมนุษยไดระบุถึงพฤติกรรมหรือลักษณะของการกระทําที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดยกลาวไววา พฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของพนักงาน โดยอยูในสภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 

พิการ ตาย เกิดโรคจากการทํางานทรัพยสินเสียหาย และมีสุขภาพอนามัยที่ดีตามหลักพฤติกรรมศาสตรน้ัน พฤติกรรมความ

ปลอดภัยจะเกิดขึ้นไดตองมีปจจัยหลายประการดวยกัน จําแนกได 3 ลักษณะ คือ 1) ปจจัยที่ชวยโนมนาวบุคคลใหเกิดพฤติกรรม

ความปลอดภัย (predisposing factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของกับความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลที่มี

ตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เก่ียวของกับพฤติกรรมอนามัยของบุคคล ซ่ึงพฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู หรือประสบการณที่ไดรับ

จากการเรียนรูของแตละบุคคล ซ่ึงสวนใหญมักจะไดรับทั้งในทางตรงและทางออม หรือจากการเรียนรูดวยตนเอง ผลสืบเน่ือง

พฤติกรรม บุคคล ส่ิงแวดลอม เกิดความพอใจ เกิดความไมพอใจ ความคิด การตัดสินใจ การประเมินผล การติดตอส่ือสาร  การรับรู 

ทัศนคติ คานิยม ภาวะรับการจูงใจ ของบุคคลในสภาวะตาง ๆ 2) ปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย (enabling 

factors) เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลตาง ๆ มีโอกาสที่จะใชบริการหรืออุปกรณ รวมทั้งส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูและจัดหาไวให

อยางทั่วถึง ไดแก สถานพยาบาล แหลงอาหาร หรืออุปกรณปองกันความปลอดภัย เปนตน 3) ปจจัยที่ชวยเสริมสรางใหเกิดความ

ปลอดภัย (reinforcing factors) เปนปจจัยที่นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตน ไดแก ปจจัยที่เกิดจากการกระทําของบุคคล

ที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน ทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว ญาติ เพื่อน นายจางและบุคลากรอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคคลเหลาน้ี 

จะมีอิทธิพลตอการปลูกฝงหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนามัยโดยการอบรมส่ังสอน กระตุนเตือน การชักจูง การเปนตัวอยาง 

การดูแลควบคุม รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดการกระทําหรือการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมที่จะนําไปสูการมีสุขภาพหรือพฤติกรรม

อนามัยตามเปาหมายที่กําหนดไว (สมถวิล เมืองพระ, 2537: 43) และหากพิจารณาถึงพฤติกรรมจะพบวา สาเหตุที่ทําใหเกิด

อุบัติเหตุในการทํางานมี ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

สาเหตุ ลักษณะปฏิบัติงาน สัดสวนของการเกิดอุบัติเหตุ 

1. การกระทําท่ีไมปลอดภัย 1. ความประมาท พล้ังเผลอ 

2. การแตงกายไมเหมาะสม 

3. หยอกลอระหวางปฏิบัติงาน 

4. ไมใชอุปกรณปองกัน 

5. ไมสบายหรือมีปญหาครอบครัวทําใหจิตใจไมพรอม

ปฏิบัติงาน 

6. ไมปฏิบัติตามกฎ 

85% 

2. สภาพการณหรือสภาพแวดลอม

ในการปฏิบัติงานไมปลอดภัย 

1. การวางผังโรงงานไมถูกตอง 

2. พื้นโรงงานขรุขระ 

3. การจัดเก็บส่ิงของไมเปนระเบียบ 

4. แสงสวางไมเพียงพอ 

5. เสียงดังเกินควร 

6. ความรอนสูงและฝุนละออง 

7. ไมมีท่ีกําบังหรือปองกันอันตราย 

8. เครื่องมือชํารุดบกพรองขาดการบํารุงรักษา 

15% 

ที่มา: Heinrich, 1959. 
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3. กลไกการนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน       

  

เพื่อใหการจัดการความปลอดภัยเปนไปอยางมีมาตรฐานและลดความสูญเสีย ส่ิงสําคัญที่สถานประกอบการจะตอง

คํานึงถึงคือการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยวัฒนธรรมความปลอดภัยเปนวัฒนธรรมยอยของวัฒนธรรมองคการ (corporate 

culture) ที่เนนวาองคการควรมีวัฒนธรรมที่แกรง (strong culture) จะสามารถประสบผลสําเร็จได โดย Schein (1991: 6-7) 

ไดแบงระดับของวัฒนธรรมองคการออกเปน 3 ระดับ คือ  

1)  ระดับรูปธรรม (artifacts level) คือส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นเปนส่ิงที่สามารถมองเห็นได เชน ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

ภาษา เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และบริการ โดยจะรวมถึงรูปแบบของการแตงกาย กริยามารยาท เรื่องราว เรื่องเลา นิทาน          

การเฉลิมฉลอง เปนตน ดังน้ันวัฒนธรรมในระดับน้ีเปนส่ิงที่สามารถเห็นไดงายแตไมสามารถที่จะอธิบายไดวาส่ิงที่เห็นน้ันมี

วัฒนธรรมเปนเชนไร  

2)  ระดับหลักการสนับสนุน (espoused value level) เปนส่ิงที่องคการใชในการตัดสินวาอะไรเปนส่ิงถูกหรือผิด 

ซ่ึงไดแก กลยุทธ เปาหมาย และปรัชญาขององคการ ซ่ึงคานิยมน้ีเปนส่ิงที่มนุษยแสดงออกอยางมีสํานึกหรือรูตัว  

3)  ระดับสามัญสํานึก (basic underlying assumptions level) เปนส่ิงที่สมาชิกในองคการแสดงออกโดยไมรูตัว 

ซ่ึงสะทอนความเชื่อที่คิดวา เปนจริง ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการรับรู ความรู และพฤติกรรมของคน (รังสรรค มวงโสรส, 2553: 

104)  

ดังน้ันการสรางความรวมมือจากแรงงานใหมารวมทํางานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยน้ัน องคกร European 

Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA, 2012 อางถึงใน สราวุธ สุธรรมาสา, 2557: 11-12) ไดเสนอแนะ

แนวทางที่อาจนํามาใชสําหรับการสรางความรวมมือจากแรงงานที่มีตองานความปลอดภัย ดังน้ี 

1)  ผูบริหารตองเปดโอกาสใหแรงงานเขามามีสวนรวม ดวยการเขาไปปรึกษาหารือในประเด็นความปลอดภัยในการ

ทํางาน และเชิญใหมารวมประชุมกับฝายบริหารในการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2)  ฝายลูกจางตองสามารถซักถามฝายบริหารไดตามตองการ และรวมทั้งสามารถเสนอมาตรการปองกันแกไขไดตาม

ตองการ 

3)  ใชวิธีการปรึกษาหารือกันทั้งรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการผสมผสานกันไปตามความเหมาะสม 

4)  พยายามชี้แนะใหแรงงานเขามามีสวนรวมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงอาจทําไดโดย (1) ทํางานที่

รับผิดชอบดวยความปลอดภัย และคํานึงถึงความปลอดภัยของคนอ่ืนที่อาจไดรับผลกระทบจากการทํางาน (2) ใหความรวมมือ

กับฝายบริหาร/นายจาง ในงานทางดานน้ี (3) เขารับการอบรมดานน้ีตามที่ทางโรงงานจัดและนําความรูไปประยุกตในชีวิตการ

ทํางาน (4) แจงนายจาง ผูบริหาร หัวหนางาน และ/หรือ จป. ระดับวิชาชีพ ทราบถึงอันตรายที่พนักงานคนอ่ืนอาจไดรับหรือมี

ความเส่ียง เน่ืองจากยังไมมีมาตรการปองกันหรือมาตรการน้ันไมเพียงพอที่จะใหความคุมครองได และ (5) รวมเสนอแนะเรื่อง

นโยบาย การกําหนด (เขียน) วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (Safe work instruction) ซ่ึงวิธีการดังกลาวเปนมุมมองของชาวตะวันตก         

ที่มีตอการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีเม่ือเปรียบเทียบกับบางประเทศ 

(สราวุธ สุธรรมาสา, 2557: 11-12) 

สําหรับในประเทศไทย พบวา มีหลายบริษัทที่มีการกําหนดมาตรฐานและสรางความปลอดภัยใหกับลูกจาง อาทิ               

1) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ใหความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และส่ิงแวดลอม (Company HSE manual) การสรางความปลอดภัยใหเปนสวนหน่ึงของงาน (Safety in Process) เปนส่ิงที่

ตองกระทําเพื่อใหเกิดการทํางานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืน และแทรกอยูในระบบความคิดของการทํางานเสมอ บริษัทจัดใหมีการปลูกฝง

ทัศนคติและความเขาใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยใหกับพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทจัดใหมี Safety Talk           

เปนประจําสมํ่าเสมอในทุกหนวยงาน เพื่อใหพนักงานและลูกจางทุกคนมีความรูความเขาใจในการทํางาน และรับทราบถึงขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ที่เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมทั้งจากหนวยงานของตนเองและหนวยงานภายนอก         
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ที่เก่ียวของ เปนตน 2) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเวียงสระ โดยนายโชคชัย แสงเงิน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

เวียงสระพรอมดวยคณะผูบริหารไดพูดคุยเนนย้ําใหพนักงานชางและลูกจางชางทุกคนเห็นความสําคัญของความปลอดภัย           

โดยการทํากิจกรรมพูดคุยดานความปลอดภัยน้ันตองใหพนักงานชางและลูกจางชางทุกคนเขารวมกิจกรรม Safety Talk 

กอนที่จะเริ่มออกปฏิบัติงาน และ 3) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกําหนดอ่ืน ๆ ที่บริษัทนํามา

ประยุกตใชเพื่อสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานใหกับพนักงาน คูธุรกิจ ผูรับเหมา และผูมาติดตอหรือมาปฏิบัติงาน

ภายในบริษัทฯ ใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา สนับสนุน และสงเสริม

ใหพนักงานตระหนักรูถึงการทํางานดวยความปลอดภัย รวมทั้งกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของพนักงาน คูธุรกิจ ผูรับเหมา 

และผูมาติดตอหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนดขึ้นโดยเครงครัด 

ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหการสนับสนุนทรัพยากรทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร 

และทรัพยากรที่เก่ียวของอยางเหมาะสมในการดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน  เปนตน 

สรุปไดวาแนวทางการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยควรเริ่มตนจากการใหความรูพื้นฐานเก่ียวกับความปลอดภัยใน

การทํางานเพื่อสรางความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีได และจัดทํานโยบายดานความปลอดภัยใหเดนชัดสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 (fundamental of occupational safety and 

health) จัดทําการปรับปรุงระบบการอบรมเรื่องความปลอดภัยดวยการหาความจําเปน (training needs) โดยใหความสําคัญกับ 

“safety training method” และดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัย (safety management technique)   

โดยถือเรื่อง “effective communications” การส่ือความอยางมีประสิทธิภาพเปนเรื่องสําคัญที่สุด ผลผลิตของการสรางแนวทาง 

การพัฒนาระบบความปลอดภัยที่จะไดรับ ไดแก การสรางความตระหนักและการใหความสําคัญกับวัฒนธรรมความปลอดภัย 

การสรางคูมือความปลอดภัยในการทํางาน การฝกอบรมและการพัฒนาความรู ความเขาใจการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 การมีมาตรการควบคุมสถานประกอบการในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะ

สงเสริมใหลูกจางสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ลดความสูญเสียและสอดคลองกับแนวคิดการจัดการ “ความสุข 

8 ประการ หรือ Happy 8” บนฐานของสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปญญา มี 8 

องคประกอบยอย ไดแก สุขภาพดี (happy body) มีนํ้าใจงาม (happy heart) รูจักผอนคลาย (happy relax) แสวงหาความรู 

(happy brain) ศรัทธาตอศาสนาและศีลธรรม (happy soul) จัดการรายรับรายจายของตนเองได (happy money) ครอบครัวดี 

(happy family) และสังคมด ี(happy society) โดยองคกรที่มีการสงเสริมและพัฒนาคนในองคกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเปาหมาย

ใหคนทํางานในองคกรมีสุขภาพที่ดีในการทํางาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน มีทักษะ

และประสิทธิภาพที่ดใีนการทํางาน มีความรักและผูกพันตอองคกร จะเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ของระบบการจัดการและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมและยั่งยืน (ขวัญเมือง แกวดําเกิง, 2554: 3-4) 

 

4. สรุป 

 

การบริหารงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีประสิทธิภาพพิจารณาไดจาก

การลดลงของอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การลดจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ หรือโรคจากการทํางาน อันจะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ของแรงงาน และสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของสถานประกอบการ ดังน้ันสถานประกอบการมีหนาที่ในการควบคุม (control) 

การปฏิบัติตนของนายจางและลูกจางใหเปนไปตามกฎเกณฑหลักการหรือแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ

แรงงานในสถานประกอบการโดยใหหัวหนาเปนผูดูแลภายใตกฎเกณฑระเบียบมาตรฐานที่กําหนดไวตลอดจนการนํานวัตกรรม
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ใหม ๆ มาใชในสถานประกอบการ โดยเนนวิธีการแปลกใหมมีความหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น และจัดส่ิงแวดลอม

ของสถานที่ทํางาน ไดแก แสง สี เสียง หรือธรรมชาติตาง ๆ ใหเหมาะสมในการดําเนินงานและยังเปนการอํานวยความสะดวก

ในการทํางาน เชน มีอากาศปลอดโปรงไดสะดวก มีแสงสวางเหมาะสม ไมมีกล่ิน หรือเสียงรบกวนในการปฏิบัติงาน อุณหภูมิ

ภายในสถานประกอบการเหมาะสมไมรอนหรือเย็นจนเกินไป ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะชวยสรางสภาพแวดลอมที่ดีไดโดยสภาพแวดลอม

ที่ดีเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลใหแรงงานมีความสามารถในการทํางานและมีความสุขในสถานที่ทํางาน 
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