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The Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour organized the 28th National
Safety Week on Advanced Economy through Safe and Healthy Workers during 3-5 July 2014 at BITEC Bangkok
International Trade and Exhibition Center, Bangna, Bangkok. The objectives are to provide all participants
with knowledge and understanding on Occupational Safety, Health and Environment, present Safety Award to
an outstanding establishment and to organize the Emergeny Response Team competition and Safety Rally.

ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ทีผ่ า่ นมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจัดงาน “สัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ครัง้ ที่ 28 ณ
ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมความ

ปลอดภัย ปรองดองทัว่ ไทย เทิดไท้สถาบัน”
รณรงค์ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของคนทำงาน และทบทวน
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง
ร่วมมือร่วมใจดำเนินงานด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยในการทำงาน โดยได้รบั เกียรติ
จาก ศาสตราจารย์พเิ ศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธเี ปิด
วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อรณรงค์
ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุน้ จิตสำนึกให้
เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางของกลุม่ บุคคลและองค์กรต่างๆ
ตั้งแต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร นักวิชาการ
เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนทัว่ ไปให้มาพบปะแลก
เปลีย่ นประสบการณ์ วิชาการ แนวคิด วิธกี าร
แก้ไขปัญหา รวมทัง้ เป็นแหล่งแสดงผลงานทาง

วิชาการความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จ
ในสถานประกอบกิจการเพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้
ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำงาน ความ
เสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตราย
จากการทำงาน รวมถึงความเสียหายของทุกคน
ทีม่ สี ว่ นได้รบั จากการนัน้ ด้วย
จากข้อมูลสถิติพบว่า ลูกจ้างประสบ
อันตรายจากการทำงานร้อยละ 4.6 ต่อ 1,000
คนต่อปี โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ตัง้ เป้าหมายจะลดลงให้ได้รอ้ ยละ 2 ต่อปี จน
กระทัง่ สถิตลิ ดเหลือศูนย์ ทัง้ นี้ จำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการ
ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง
เพือ่ ให้ประเทศไทยเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านการค้าในระดับเวทีโลกได้
สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
นิทรรศการทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัย
ในการทำงาน อาทิ การวิเคราะห์งานเพือ่ ความ
ปลอดภัยแบบ KYT ซึง่ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์
จากการคิดค้นและพัฒนาขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่ โดย
ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์หรือคาดการณ์จะมีอนั ตราย
ใดแฝงอยู่ในงานซึ่งต้องปฏิบัติพร้อมหาวิธีการ
ควบคุมหรือป้องกันอันตรายนัน้ ๆ นิทรรศการ
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สง่ เสริมความปลอดภัย
ในทีท่ ำงาน การแสดงผลงานและการประกวด
กิจกรรมความปลอดภัย การประกวดทีมฉุกเฉิน
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ในสถานประกอบกิจการเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้
มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยมีการจำลอง
สถานการณ์เสมือนจริง ให้ทมี ฉุกเฉินเข้าแก้ไข
สถานการณ์และให้การช่วยเหลือ อาทิ อาคาร
ก่อสร้างถล่ม รถบรรทุกวัตถุอนั ตรายพลิกคว่ำ
เป็นต้น รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ในการทำงาน พิธีมอบรางวัลสถานประกอบ
กิจการ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น
ระดับชาติ ฯลฯ
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวง
แรงงานเปิดเผย การสร้างความปลอดภัยให้กบั

คนทำงานเป็นภารกิจที่กระทรวงแรงงานให้
ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเพราะ
ตระหนักดีวา่ คนทำงานคือบุคคลสำคัญต่อการ
กำหนดทิศทางและศักยภาพของประเทศ ด้วย
เหตุผล ทุกคนเป็นเฟืองจักรขับเคลือ่ นไม่วา่ จะ
เป็นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
ขนส่ง หรือภาคบริการต่างๆ ซึง่ งานดังกล่าวต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจาก
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทัง้ นายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ
ภาคเอกชน นักวิชาการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และใน
โอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมนานาชาติ APOSHO ครัง้ ที่ 29 ซึง่ มี
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูช้ ำนาญการด้านความปลอดภัยใน
การทำงานมาแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน
แก่คนทำงานในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ เป็น
การปรับปรุงระบบบริหารงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของทุกประเทศทีเ่ กีย่ วข้องให้มมี าตรฐานดีขน้ึ
นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัด
นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 28 และการประชุมนานาชาติ
Asia Pacific Occupational Safety and Health

Organization; APOSHO ครัง้ ที่ 29 กำหนดคำขวัญ
“วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทัว่ ไทย
เทิดไท้สถาบัน” โดยมุง่ เน้นเพือ่ เทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริยท์ เ่ี ป็นสถาบันสูงสุดของ
ชาติ และเพื่อให้บุคลากรที่เป็นเครือข่ายของ
กระทรวงแรงงานเป็นแกนนำสร้างความปรองดอง

ในสถานประกอบกิจการและชุมชนข้างเคียง
ภายนอก รวมทั้งสถานประกอบกิจการต่างๆ
ภายในงานมีการให้ความรู้ทั้งในรูปแบบการ
สัมมนาวิชาการและนิทรรศการความปลอดภัย
นอกจากนีย้ งั มีการประกวดและมอบรางวัลสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ซึง่
ในปีนม้ี สี ถานประกอบกิจการได้รบั รางวัลดีเด่น
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ระดับประเทศ จำนวน 604 แห่ง รางวัลคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น จำนวน 4
แห่ง และรางวัลเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการ
ทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น จำนวน 11 คน
ในส่วนของการจัดประชุมระดับนานาชาติ
APOSHO (สมัชชาองค์กรด้านความปลอดภัย

นิทรรศการพร้อมหน้า

และอาชีวอนามัยของกลุ่มประเทศเอเชียและ
แปซิฟกิ ) ก่อตัง้ ตัง้ แต่ปี 2528 มีวตั ถุประสงค์จะ
ร่วมกันรณรงค์ปอ้ งกันอุบตั เิ หตุและโรคจากการ
ทำงาน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงาน
ในภูมภิ าค ขณะนีม้ สี มาชิก 24 องค์กรจาก 16
ประเทศ ทัง้ นี้ APOSHO จะจัดการประชุมทุกปี
ซึง่ ประเทศสมาชิกผลัดเปลีย่ นกันเป็นเจ้าภาพ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ติดตามผลการดำเนินงานและ
กำหนดกิจกรรมในปีต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ผล
การศึกษาวิจยั ตลอดจนแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการพัฒนางานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย โดยในปีนป้ี ระเทศไทยได้รบั
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว
จึงจัดควบคู่กับการงานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการทำงานแห่งชาติ เนือ่ งจากเป็นกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทำงานเช่นเดียวกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ร่วมกันยก
ระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ให้เกิดเป็น “วัฒนธรรมความปลอดภัย” เพือ่
ลูกจ้างจะได้รบั การดูแลอย่างเป็นธรรม และเป็น
การเตรียมความพร้อมของประเทศในการก้าวสู่
เวทีการค้าโลกซึง่ จะก่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยตรงด้วย

สำหรับบรรยากาศทัว่ ไปของการจัดงาน
ปีน้ี ยังคงมีบรรดาเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยใน
การทำงาน (จป.) และบุคลากรเกีย่ วข้องกับงาน
อาชีวอนามัยจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการต่างๆ เข้าชมนิทรรศการและร่วม
สัมมนาทางวิชาการตามปกติเช่นทุกปีทผ่ี า่ นมา
เป็นเรือ่ งน่ายินดี ไมว่าสถานการณ์บา้ นเมืองจะ
เป็นอย่างไร แต่จติ สำนึกความปลอดภัยในการ
ทำงานยังคงอยูก่ บั จป. ครบทุกผูท้ กุ นาม ด้วย
เหตุผล “เซฟตี้ไม่มีการเมือง” ทุกคนจึงทำหน้าที่
ของตัวเองต่อไปโดยไม่มีการหยุดชะงักพร้อม
กับพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สงู ยิง่ ๆ ขึน้ ไป
ด้านบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ระบบวิศวกรรม
ความปลอดภัย เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ใช้งานด้าน
อาชีวอนามัย เครือ่ งดับเพลิง ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั รวมถึงองค์กรเอกชน หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมใจออกบูธ้ นิทรรศการ
กันอย่างพร้อมหน้าทั้งผลธัญญะ กลัฟเท๊กซ์
เดรเกอร์ นิปปอน อิมพีเรียล ลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้
ซอฟเท็กซ์ พีทเี ค/ไฮโซลูชน่ั บมจ.ปตท. บางจาก
เชฟรอน ธนาคารออมสิน เครือซิเมนต์ไทย การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ นอกจาก
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นำสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดแสดงแล้ว
แต่ละบูธ้ ยังมี Pretty อวดโฉมสร้างความสดใส
มีชวี ติ ชีวา กลายเป็นว่าระยะหลังๆ นี้ แต่ละบูธ้
แข่งกันเรือ่ ง Pretty กันพอสมควร คิดว่าน่าจะได้
อิทธิพลมาจากงานมอเตอร์โชว์ที่ไม่ว่ารถจะดี
และสวยสักเท่าใด หากไม่มีหญิงงามยืนยิ้มอยู่
ข้างตัวถัง ลูกค้าแทบไม่เฉียดเข้ามาใกล้
อุปกรณ์ความปลอดภัย เครือ่ งดับเพลิง
เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรกล ฯลฯ แม้มคี ณ
ุ ค่ามาก
เท่าใด มองนานๆ อาจเครียดได้ ต้องมีสาวสวย
มาแย่งซีนบ้างเล็กน้อยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นงาน
แสดงสินค้าสมบูรณ์แบบ!
บูธ้ ใหญ่ทส่ี ดุ คือ “ผลธัญญะ” ซึง่ แสดง
สินค้าแบรนด์ดงั ๆ ทัง้ Scott, DuPont, Tencate,

Justrite, Moldex และอืน่ ๆ ใช้โทนสีเขียวสือ่ ถึง
“ความปลอดภัย” สไตล์การตกแต่งถือว่าเท่มาก
เป็นแนวฟิวชั่นร่วมสมัยใหม่ พื้นที่กว้างขวาง
ยืนชมผลิตภัณฑ์และถ่ายรูปได้สบายเลยทีเดียว
“ผลธัญญะ” ถือว่าเหนียวแน่นกับงานเซฟตีว้ กี
จัดต่อเนือ่ งมาทุกปีตง้ั แต่สมัยบุกเบิก และเป็น
บริษทั ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความ
ปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยของ
เมืองไทยอันดับต้นๆ เลยทีเดียว
ที่เห็นมาแต่ไกลด้วยความสว่างไสวเป็น
บูธ้ “นิปปอน” ขนเครือ่ งดับเพลิงและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยมาโชว์เต็มอัตราศึก เรียกว่ามี
เท่าไหร่เอามาแสดงให้หมดไม่มเี ม้ม หากสนใจ
เรือ่ งดับไฟ คุณมาถูกทีแ่ ล้ว โดยฉากหลังเป็นจอ
มอนิเตอร์ขนาดใหญ่ฉายวิดทิ ศั น์เกีย่ วกับสินค้า
และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั รวมถึงเทปบันทึก
รายการโทรทัศน์สถานีไทยพีบเี อส (ThaiPBS) ที่
คุณกัมพล เลิศเกรียงไกรยิง่ กรรมการผูจ้ ดั การ
เป็นแขกรับเชิญในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่อง
ดับเพลิงของ กทม. ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ตามชุมชนระเบิด

โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั และเหมือนเดิมทุกปี
ใครเข้ามาแวะบูธ้ จะได้รบั ถุงโชคดีตรานิปปอน
เคลือบพลาสติกอย่างดีทม่ี โี บรชัวร์และคูม่ อื การ
เลือกและใช้งานเครื่องดับเพลิงเป็นของชำร่วย
ก่อนจะเดินหิว้ กันเต็มงาน

สำหรับแบรนด์เก่าแก่ “อิมพีเรียล” ได้ผู้
บริหารรุน่ ทีส่ องอย่าง “ภานุ วิทยอำนวยคุณ”
ทำให้เป็นทีจ่ บั ตามองของวงการดับเพลิงในเรือ่ ง
ความทันสมัยทีข่ ยันอิมพอร์ตเทคโนโลยีใหม่มา
แนะนำตลาดสม่ำเสมอไม่วา่ จะเป็น Halotron I
ระบบแอโรซอล FirePro ระบบแก๊สไนโตรเจน
(IG 100) Rotarex Firetec ระบบปกป้องพืน้ ที่
ขนาดเล็ก Firedetect ระบบดับเพลิงในห้องครัว
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เป็นคูค่ า้ นอกจากนีย้ งั เปิดแผนกฝึกอบรมความ
ปลอดภัยในการทำงานบนทีส่ งู อีกด้วย
“Draeger Safety (Thailand)” นำเสนอ
เทคโนโลยีป้องกันสารเคมีอันตรายในโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงกลัน่ คลังปิโตรเลียม รวมไปถึง
สถานทีม่ คี วามเสีย่ งอืน่ ๆ แบบครบวงจร อาทิ

กัมพล เลิศเกรียงไกรยิง่

Buckeye ระบบสารสะอาด Novec 1230 และ
FM-200 ของ Viking ฯลฯ ขาดไม่ได้คอื เครือ่ ง
ดับเพลิงและระบบพืน้ ฐาน อาทิ ผงเคมีแห้ง โฟม
คาร์บอนไดออกไซด์ และอืน่ ๆ บูธ้ ใช้โทนสีแดง
สีเดียวกับชุดของสองสาวพริตตีท้ ส่ี วยและเซ็กซี่
ไม่แพ้ใคร!
ขณะที่ “SoftEx” เครือ่ งดับเพลิงถังเขียว
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมแบรนด์แรกๆ ของไทย
หลังจากห่างหายไปจากเซฟตีว้ กี ไปช่วงเวลาหนึง่
กลับมาใหม่ “จัดหนักจัดเต็ม” ด้วยพริตตี้ใน
ชุดสีเขียวทีม่ รี ปู แบบเป็นเอกลักษณ์ สังเกตมีคน
ขอถ่ายรูปไม่หยุดหย่อน สำหรับสไตล์ของบู้ธ
เน้นวางเครือ่ งดับเพลิงบนสแตนด์ทต่ี ง้ั บนลานปู
ด้วยพรมเขียว ดูเรียบง่ายแต่ดึงดูดความสนใจ
ผูเ้ ข้าชมงานได้ดเี ลยทีเดียว (นอกเหนือจากสอง
สาวผิวขาวชุดเขียวนัน่ )

“Leader Fire Safety” ของคุณสวัสดิ์
เจริญวรชัย นำเสนอเครือ่ งดับเพลิงพืน้ ฐานและ
FireAde2000 ทีก่ ำลังได้รบั ความนิยมแพร่หลาย
อยูใ่ นขณะนีจ้ นมีคนทำสินค้าเลียนแบบ สำหรับ
ตัวคุณสวัสดิใ์ นฐานะเป็นครูบาอาจารย์ในวงการ
ดับเพลิงมีลกู ศิษย์ลกู หามากมายยังเปิดรับการ
ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟซึง่ เป็นธุรกิจ
ทีป่ ระสบความสำเร็จอย่างสูงเช่นเดียวกัน
“Glovetex” ผูน้ ำด้านถุงมือ ออกแบบบูธ้
โทนสีมว่ งอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษทั ดูสดใส
แต่แฝงไว้ดว้ ยความเป็น Modern ตืน่ ตากับถุงมือ
รูปแบบต่างๆ ทีน่ ำมาให้ชมอย่างจุใจ ทัง้ แบรนด์
MICROTEX, BEST, TOWA และอืน่ ๆ
“PTK Equipment” ภายใต้การบริหาร
งานของ ศิรโิ ชค ห่อสมบัติ จำหน่ายอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตัง้ แต่รองเท้า
หมวก แว่นตาไปจนถึงอ่างล้างตา/ฝักบัวฉุกเฉิน
โดยมีบริษทั ทีส่ องคือ High Solution Network
จำหน่ายอุปกรณ์ทำงานบนทีส่ งู และเครือ่ งมือใช้
เชือกปฏิบตั งิ านลักษณะพิเศษ ตอนนีก้ ำลังเป็น
ดาวรุง่ บริษทั ชัน้ นำหลายแห่งให้ความไว้วางใจ

เครือ่ งวัดปริมาณสารเคมีแบบพกพาส่วนบุคคล
และแบบตรวจวัดพืน้ ทีซ่ ง่ึ สามารถเคลือ่ นย้ายได้
ชุดป้องกันสารเคมี เครือ่ งช่วยหายใจชนิดมีถงั
บรรจุอากาศในตัว (SCBA) อุปกรณ์กภู้ ยั หมวก
นิรภัย ฯลฯ บูธ้ ใช้โทนสีขาวดูสะอาดตาและน่า
เชือ่ ถือ โดดเด่นด้วยภาพถ่ายขนาดใหญ่ขนาบ
ข้างด้วยตัวอย่างชุดป้องกันสารเคมีคลุมทุกส่วน
ของร่างกาย (ชุดแคปซูล)
เนื่องจากเนื้อที่จำกัดจึงขอแนะนำเท่านี้
แต่ขอบอกว่าทุกบูธ้ มีความสำคัญไม่ยง่ิ หย่อนไป
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กว่ากัน เนือ่ งจากเป็นผูส้ นับสนุนให้นทิ รรศการ
ความปลอดภัยในการทำงานระดับชาติยนื หยัด
มาเป็นปีท่ี 28 แล้ว ทุกบริษทั ห้างร้านทีน่ ำสินค้า
และบริการมาจัดแสดง แม้จะเป็นไปในลักษณะ
ประชาสัมพันธ์ธรุ กิจของตัวเอง ทว่าในอีกแง่มมุ
หนึง่ ถือเป็นการให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
อุปกรณ์ความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมชมงานซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและสถาน
ประกอบการต่างๆ อย่างน้อยได้เห็นของจริง ได้
ทดลองสัมผัสหรือสวมใส่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงย่อมทำให้แรงบันดาลใจในการ
ไขว่คว้าหาสิง่ มีคณ
ุ ภาพนำมาใข้ปอ้ งกันสุขภาพ
และชีวิตตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยตามเวรกรรมหรือ

“แล้วแต่เจ้านาย” ซึ่งอาจไม่ใช้สิ่งที่เหมาะสม
สำหรับพวกเขาก็เป็นได้

สัมมนาวิชาการ
ในส่วนของการประชุมสัมมนาในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 28 ประจำปี 2557 ประกอบด้วย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
ช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดและมอบรางวัลด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ช่วงบ่ายเป็นการลงนามความ
ร่วมมือเพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมความปลอดภัย
สูส่ ถานศึกษา การลงนามความร่วมมือขับเคลือ่ น
แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี และการ
ลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามด้วยการอภิปรายหัวข้อ “วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย : นายจ้างต้องใส่ใจความปลอดภัย

และสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง” โดยอธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุวรรณ
สุขประเสริฐ ผู้แทนนายจ้างในคณะกรรมการ
ความปลอดภัย ฯ นายพิชติ พระปัญญา ผูแ้ ทน
ลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

ดำเนินการอภิปรายโดย น.ส. เขมสรณ์ หนูขาว
ผูป้ ระกาศข่าวไทยรัฐทีวี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
ช่วงเช้ามีการสัมมนาใน 3 หัวข้อ
 การขั บ เคลื ่ อ นวั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยในระดับชาติ ประสบการณ์จาก
ประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้ โดย ผู้แทน
Ministry of Manpower Singapore ผูแ้ ทน The
Korea Occupational Safety and Health Agency
(KOSHA) ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. เกษร
เทพแปง สำนักความปลอดภัยแรงงาน
 สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(สสปท.) กับการส่งเสริมแก้ไขปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยในการทำงาน มี 2 หัวย่อย ได้แก่
 ระบบมาตรฐานความปลอดภั ย อาชี ว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ
SMEs โดย นายเทพพร เจริญรอย บริษทั เอ็นพีซี
เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จำกัด
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ดร.กรรณิกา แท่นคำ สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการทำงาน
 การจัดการความเสีย
่ งใน 10 ประเภท
ลักษณะงานเสีย่ ง โดยนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข
บริษทั เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล
เซอร์วสิ จำกัด

 ความปลอดภัยความปลอดภัยสู่สถาน
ศึกษา โดย ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน KIDA ประเทศ
ญีป่ นุ่ ประธานบริษทั EXEDY Friction Material
Co., Ltd. ผู้แทนบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคนิมิตร ดำเนินการ
อภิปรายและร่วมอภิปรายโดยผูแ้ ทนสำนักความ
ปลอดภัยแรงงาน
ช่วงบ่ายอภิปราย 5 หัวข้อ
 ปวดหลังจากการทำงาน : ปัญหา
เรือ้ รังของแรงงานไทยและการป้องกันแก้ไข
โดย ผูอ้ ำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน
นพ.สมเกียรติ ศิรริ ตั นพฤกษ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ กรม
ควบคุมโรค ผศ. นริศ เจริญพร ดำเนินรายการโดย
น.ส. สุดธิดา กรุงไกรวงศ์ สมาคมการยศาสตร์ไทย
 Best Practice การปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมการทำงานเพือ่ ป้องกันปัญหาปวดหลัง
จากการทำงาน โดย นายอนันต์ กำธรวิวรรธน์
นายเอกชัย บุตรลพ บจก. โตโยต้ามอเตอร์

ประเทศไทย ผศ. นริศ เจริญพร ดำเนินรายการ
 ระดมสมองเพื ่ อ การยกระดั บ ขั บ
เคลือ่ นการดำเนินการเกีย่ วกับ
 บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 บุ ค ลากรส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการ
ทำงานเฉพาะด้าน
 การรวมตัวจัดตัง
้ สภาวิชาชีพ จป. สร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีพ
อภิปรายโดย นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายทรงศักดิ์

ใจกล้า ประธานชมรม จป. จังหวัดชลบุรี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สุธรรมาสา มหาวิทยา
ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูแ้ ทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย นายจำเนียร จวงตระกูล สมาคม
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ดำเนิน
การอภิปรายโดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
ผูอ้ ำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน
 การขับเคลือ
่ นวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภาคราชการ โดย อธิบดีกรมการส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ดำเนินการอภิปรายโดยนายศักดิ์ศิลป์
ตุลาธร ผูอ้ ำนวยการกลุม่ งานยุทธศาสตร์ความ
ปลอดภัยแรงงาน
 เครือข่ายรัฐวิสาหกิจกับการขับเคลื่อน
CSR เพื่อความปลอดภัย โดย ผูแ้ ทนการไฟฟ้า
นครหลวง ผูแ้ ทนธนาคารออมสิน ดำเนินการ
อภิปรายโดยนายเนฑิต ประเสริฐวงศ์ ผูอ้ ำนวย
การศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพืน้ ที่ 9
วันที่ 6 กรกฎาคม 2557
ช่วงเช้ามี 6 หัวข้อ
 เสวนาหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสร้าง
ส่วนร่วมการขับเคลือ่ นวัฒนธรรมความปลอดภัย
ประสบการณ์จาก WD (Western Digital) โดย
น.ส. สุดารัตน์ รัตนแสง บจก. เวสเทิรน์ ดิจติ อล
(ประเทศไทย) ดร. ทวีสขุ พันธุเ์ พ็ง ดำเนินการเสวนา
 เพลิงไหม้บอ
่ ขยะ : มลพิษและความ
ปลอดภัยแรงงาน โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร
7

นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล สำนักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม นาย
ผจญ ศรีบญ
ุ เรือง บริษทั ไทยไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี
จำกัด ดำเนินการอภิปรายโดยรองศาสตราจารย์
วิชยั พฤกษธาราธิกลุ
 การขับเคลือ
่ นความปลอดภัยแรงงานสู่
แรงงานนอกระบบ เสวนาโดยนางสุจนิ รุง่ สว่าง
และ รองศาสตราจารย์ ดร. สรา อาภรณ์ เป็นผู้
กรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ
ผูแ้ ทนบริษทั เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดำเนินรายการและ
ร่วมอภิปรายโดย พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ด้านความปลอดภัยฯ : BCM ระบบบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจและข้อกำหนดด้าน
ความปลอดภัยในการจัดงานสาธารณะ โดย
นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข นายธีระพงษ์ รักษา
สังข์ ผู้ดำเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์
ดร. วันทนีย์ พันธุป์ ระสิทธิ์
 การขับเคลือ
่ นวัฒนธรรมเพือ่ ความ
ปลอดภัยในการขนส่ง โดย ผูแ้ ทนกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ผูแ้ ทนกรมการขนส่ง
ทางบก ผูแ้ ทนกรมเจ้าท่า ดำเนินการอภิปราย
โดยนายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ด้านความปลอดภัยฯ : ระบบการจัดการสุขภาพ

แรงงานสตรี และการตรวจวัดระดับความร้อน
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน โดยนายธวัชชัย
ชินวิเศษวงศ์ ผู้ดำเนินการและร่วมอภิปราย
รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ พันธุป์ ระสิทธิ์
 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องความ
ปลอดภัยในงานขนส่ง โดย นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์
บ.ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ผูแ้ ทน
บริษทั ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้
ดำเนินการและร่วมอภิปราย รองศาสตราจารย์
ดร. สราวุธ สุธรรมาสา
ช่วงบ่ายมีสัมมนาในรูปแบบการเสวนา
4 หัวข้อ
 ความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดย

ดำเนินรายการและร่วมเสวนา
 โปรแกรมขับเคลือ
่ นความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของแรงงานผู้เยาว์ในอุตสาหกรรม
แปรรูปกุ้งและอาหารทะเล โดย ผูแ้ ทนองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ นางสาวสุดธิดา กรุง
ไกรวงศ์ ดำเนินการอภิปรายและร่วมอภิปราย
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
 เวทีสาธารณะ “เสียงสะท้อนจากลูกจ้าง
เพือ่ ขับเคลือ่ นวัฒนธรรมความปลอดภัยแรงงาน”
โดย นายอาวุธ ภิญโญยง นายวิรชั พยุงวงษ์
นายประกาย วิเศษวิสยั นายวีระ เจริญวรรณยิง่
ดำเนินการอภิปรายโดยนายทวีสทิ ธิ์ บุญธรรม
สำนักความปลอดภัยแรงงาน
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 บจก. นามิกิ พรีซช
ิ น่ั (ประเทศไทย)
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ลำพูน (14)
 บจก. ลำพูนซิงเดนเก็น ลำพูน (14)
ทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 604
 บมจ. ปตท. คลั ง น้ ำ มั น พระโขนง
แห่ง แต่เราขอนำเสนอ144 แห่ง โดยหมายเลข
ในวงเล็บท้ายชือ่ และจังหวัดทีต่ ง้ั สถานประกอบ กรุงเทพฯ (13)

กิจการหมายถึงจำนวนปีที่ได้รับรางวัลระดับ
ประเทศติดต่อกัน
 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี (18)
 บมจ. พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล สาขา 3
โรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่ ระยอง (16)
 บจก. ผลิตไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรมราช (15)
 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมลำปาง (15)
 บจก. มากอตโต สระบุรี (15)
 กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี (14)
 บจก. โรงพยาบาลเชี ย งใหม่ ร าม
เชียงใหม่ (14)
 บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์พษิ ณุโลก (14)
 บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ พิษณุโลก (14)
 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันพิษณุโลก (14)
 บจก. ไทย เอ็มเอ็มเอ ระยอง (14)



บมจ. ปตท. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารชลบุรี (13)
 บจก. พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
ชลบุรี (13)
 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันเชียงใหม่ (13)
 กฟผ. ฝ่ายปฏิบต
ั กิ ารภาคใต้ สำนักงาน
ลำภูรา ตรัง (13)
 บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด นครราชสีมา (13)
 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ (13)
 บจก. โตชิ บ าคอนซู ม เมอร์ โ ปรดั ค ส์
ปทุมธานี (13)
 บมจ. ปตท. คลั ง น้ ำ มั น ลำลู ก กา
ปทุมธานี (13)
 บจก.ไทยโทเรซิ น เทติ ค ส์ โรงงาน
พระนครศรีอยุธยา (13)
 กฟผ. ฝ่ า ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารภาคเหนื อ
พิษณุโลก (13)
 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันภูเก็ต (13)



บจก. เซนต์โกเบน ซีควิ ริท (ไทยแลนด์)
ระยอง (13)
 บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์ลำพูน (13)
 บจก. อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์)
ลำพูน (13)
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงผลิต
อาหารสัตว์นำ้ บ้านพรุ สงขลา (13)
 บมจ. ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) โรงงาน 1
สมุทรปราการ (13)
 บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
อาหารสัตว์บกหนองแค สระบุรี (13)
 บจก. นวโลหะอุตสาหกรรม สระบุรี (13)
 บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
แปรรูปเนือ้ ไก่ มีนบุรี 1 กรุงเทพฯ (12)
 กฟผ. เขือ
่ นท่าทุง่ นา กาญจนบุรี (12)
 บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
โรงงานกำแพงเพชร (12)
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สวัสดิ์ เจริญวรชัย (สวมแว่นดำ)


กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ขอนแก่น (12)
 บมจ. ปตท. ศูนย์ปฏิบต
ั กิ ารระบบท่อ
เขต 4 ขอนแก่น (12)
 บจก. เชอร์ร่ี เสรีนา ชลบุรี (12)
 กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย พระนครศรี
อยุธยา (12)
 บมจ. บิ ๊ ก ซี ซู เ ปอร์ เ ซ็ น เตอร์ สาขา
เพชรบุรี (12)




บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที่ 2
 บจก. เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย ลพบุรี (12)
โรงโอเลฟินส์ ไอ-หนึง่ ระยอง (12)
 บจก. เอ็มอาร์ดี อีซซี ี ลำปาง (12)
 บมจ .พี ท ี ท ี โกลบอล เคมิ ค อล สาขาที่ 4
 กฟผ. เขือ
่ นศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (11)
และสาขาที่ 8 (โรงอะโรเมติกส์ 1) ระยอง (12)
 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมขอนแก่น (11)
 บจก. ระยองโอเลฟินส์ ระยอง (12)
 บจก. วัฒนเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
 บจก. สยามมิตซุย พีทเี อ ระยอง (12)
จันทบุรี (11)
 บมจ. ปตท. จำกัด ศูนย์ปฏิบัติการ
 บมจ. สิ ร ิ เ วชจั น ทบุ ร ี โรงพยาบาล
ระบบท่อเขต 5 ราชบุรี (12)
สิรเิ วช จันทบุรี (11)
 บจก. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิว
๊ ส์ โรงงาน 1
 บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
ลพบุรี (12)
ผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา ชลบุรี (11)

โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ เชียงใหม่ (11)
 กฟผ. สำนักงานเชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ (11)
 กฟผ. ฝ่ายปฏิบต
ั กิ ารภาคเหนือ สำนักงาน
ประจำฐานปฏิบตั งิ านนครสวรรค์ (11)
 กฟผ. ฝ่ า ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารเขตนครหลวง
นนทบุรี (11)
 บจก. กรีนสปอต สาขารังสิต ปทุมธานี (11)
 บจก. เทยินโพลีเอสเตอร์ ปทุมธานี (11)
 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ปทุมธานี (11)
 บจก. เนสท์เล่ (ไทย) ปทุมธานี (11)
 บจก. เอ็ น อี ซ ี อิ น ฟรอนเที ย ไทย
ปทุมธานี (11)
 บจก. เอชจี เ อสที (ประเทศไทย)
ปราจีนบุรี (11)
 บมจ. ท่าอากาศยานไทยจำกัด ท่าอากาศ ยานภูเก็ต (11)
 บจก. ภูเก็ต อินเตอร์เนชัน
่ แนล ฮอสปิตอล (โรงพยาบาลสิรโิ รจน์ ภูเก็ต) (11)
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บางปะอิน) พระนครศรีอยุธยา (10)
 บจก. ไทยแอโรว์ โรงงานพิษณุโลก (10)
 บจก. ซูมโิ ตโม อีเล็คตริก ไวริง
่ ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) นิคมอมตะ ระยอง (10)
 บจก. ไทยโพลิเอททีลน
ี ระยอง (10)
 บมจ. เบทาโกร โรงงานลพบุรี (10)
 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง (10)
 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมสงขลา (10)
 บจก. เด็นโซ่ (ประเทศไทย) โรงงาน
สำโรง สมุทรปราการ (10)
 บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ สมุทรปราการ (10)
 บจก. สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
สระบุรี (10)
 กฟผ. โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี (10)


บจก. โตไก อิ ส เทิ ร ์ น รั บ เบอร์
(ประเทศไทย) นิคมพัฒนา ระยอง (11)
 บจก. ยางสังเคราะห์ไทย ระยอง (11)
 กฟผ. ฝ่ายปฏิบต
ั กิ ารภาคเหนือ สำนัก
งานประจำฐานปฏิบตั งิ านลำปาง (11)
 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ลำพูน (11)
 บจก. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
โรงงานเทพารักษ์ สมุทรปราการ (11)
 บมจ. ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) โรงงาน 2
สมุทรปราการ (11)



 บมจ. ปตท. อาคารสำนั ก งานใหญ่
บจก. สยาม พี ว ี เ อส เคมิ ค อลส์
กรุงเทพฯ (10)
สมุทรปราการ (11)
 บจก. ไทยแอโรว์ ฉะเชิงเทรา (10)
 บจก. เอนไก ไทย สมุทรปราการ (11)
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชลบุรี (10)
 บจก. โปรดั ก ส์ ดี เ วลลอปเม้ น ท์
 กฟผ. เขือ
่ นภูมพิ ล ตาก (10)
แมนูแฟคเจอริง่ สมุทรสาคร (11)
 กฟผ. สำนักงานนครราชสีมา (10)
 บจก. ไทยเบเวอร์เรจแคน สระบุรี (11)
 เดอะมอลล์ราชสีมา นครราชสีมา (10)
 บมจ. บิ ๊ ก ซี ซู เ ปอร์ เ ซ็ น เตอร์ สาขา
 บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ นครราชสีมา (10)
อุดรธานี (11)
 บจก. สแปนชัน
 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันอุบลราชธานี (11)
่ (ไทยแลนด์) นนทบุรี (10)
 บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) โรงงาน
 บมจ. ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) บางนา
ผลิตอาหารสัตว์ทา่ เรือ พระนครศรีอยุธยา (10)
กรุงเทพฯ (11)
 บจก. เอ็นเอ็มบี-มินแ
 บจก. ไทยโทเรซินเทติคส์ กรุงเทพฯ (10)
ิ บไทย (โรงงาน


กฟผ. สำนักงานบ้านดอน ฝ่ายปฏิบตั ิ
การภาคใต้ สุราษฎร์ธานี (10)
 บจก. เค ไลน์ (ประเทศไทย) สำนักงาน
ใหญ่ กรุงเทพฯ (9)
 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน
่ สำนักงานใหญ่
กรุงเทพฯ (9)
 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมบางจาก
กรุงเทพฯ (9)
 บจก. วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ ทุง่ มหาเมฆ กรุงเทพฯ (9)
 บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาปิน
่ เกล้า
กรุงเทพฯ (9)
 บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม
กรุงเทพฯ (9)
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บจก. สรรพสิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล สาขา
พระราม 2 กรุงเทพฯ (9)
 กฟผ. เขือ
่ นอุบลรัตน์ ขอนแก่น (9)
 บจก. เด็นโซ่ (ประเทศไทย) โรงงาน
เวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา (9)
 บจก. กรุงเทพชลกิจ สำนักงานบางปะกง
ชลบุรี (9)
 บมจ. ไทยซัมมิท ฮาร์เนส ชลบุรี (9)
 บจก. บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย)
สาขาเชียงใหม่ (9)
 บมจ. ซีพี ออลล์ ศูนย์กระจายสินค้า
CDC 1 บางบัวทอง นนทบุรี (9)
 บมจ. ซีพี ออลล์ ศูนย์กระจายสินค้า
บางบัวทอง DC 4 นนทบุรี (9)

อยุธยา พระนครศรีอยุธยา (9)
 บจก. วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย
ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (9)
 บจก. จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์
ซัมมิท อินทีเรียส์ ระยอง (9)
 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ระยอง (9)
 บจก. ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์
(ประเทศไทย) ระยอง (9)
 บจก. ซูมโิ ตโม อีเล็คตริก ไวริง
่ ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) สาขาสยามอีสเทิรน์ ระยอง (9)
 บมจ. อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) ระยอง (9)
 บมจ. ปตท. ศูนย์ปฏิบต
ั กิ ารระบบท่อ
เขต 3 ระยอง (9)
 บจก. กลุม
่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ โรงงาน



บจก. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม นนทบุรี (9)
ราชบุรี (9)
 บจก. ซีพแ
 บจก. สยามคราฟท์ อ ุ ต สาหกรรม
ี รม ปทุมธานี (9)
 บจก. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ โรงงาน
ราชบุรี (9)
 บจก. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด
ปทุมธานี (9)
 บจก. ฟาบริเนท จำกัด อาคาร 3,4
โรงงาน 2 ลพบุรี (9)
 กฟผ. เขือ
ปทุมธานี (9)
่ นน้ำพุง สกลนคร (9)
 บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารังสิต
 บจก. ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ปทุมธานี (9)
โรงงานบางพลี สมุทรปราการ (9)
 บจก. ซี.พี.อินเตอร์เทรด (โรงงานข้าว
 บมจ.
ศู น ย์ บ ริ ก ารเหล็ ก สยาม
วังแดง) พระนครศรีอยุธยา (9)
 บจก. เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย โรงงาน
สมุทรปราการ (9)
 บจก. เทยิน (ประเทศไทย) พระนคร
 บจก. อี ซ ู ซ ุ มอเตอร์ (ประเทศไทย
โรจนะ พระนครศรีอยุธยา (9)
ศรีอยุธยา (9)
 บจก. เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย โรงงาน
สมุทรปราการ (9)
SABIC
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 รางวัลชนะเลิศการประกวดทีมฉุกเฉิน
ในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ ทีม Toyota Fire
Fighter บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด (สาขาสำโรง)
 รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพการ์ตน
ู
ความปลอดภัย ได้แก่ นางสาวศิลาลัย พัดโบก
 รางวัลชนะเลิศการประกวดนิทาน
ความปลอดภัย ได้แก่ นิทานเรื่อง “วัวลาย
ไม่ใส่รองเท้า” โดยนางสาวพนิดา สีชมพู
 รางวัลชนะเลิศโครงการสร้างวัฒนธรรม
 นายจเด็จ เกตุศรี บจก. เอ็มเอ็มซี ทูลล์
ความปลอดภัยในการทำงาน ไม่มผี ลงานได้รบั
(ประเทศไทย) โรงงานอินเสิตร์ พระนครศรีอยุธยา รางวัลชนะเลิศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
 นายเฉลิมพันธ์ บุญชม บจก. เบ็ทเทอร์
ฟาร์มา่ ลพบุรี
 นายวิชต
ิ กุญแจทอง บมจ. ปตท. คลัง
 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
น้ำมันสระบุรี
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 นางสาวนารีรต
ั น์ ทองสงฆ์ บมจ. ซีพีเอฟ
ดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 4 แห่ง
(ประเทศไทย) โรงงานผลิตอาหาร สัตว์ศรีราชา ชลบุรี
 บจก. วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย
 นายวินัย มาอินทร์ บจก. เอ็กเซดดี้
สำนักงานใหญ่ ทุง่ มหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ฟริคชัน่ แมททีเรียล ชลบุรี



บมจ. ปตท. คลังน้ำมันลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
 กฟผ. เขือ
่ นอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 บจก. เอ็นโอเค พรีซช
ิ น่ั คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชัพ) ดีเด่นประจำปี 2557
จำนวน 11 ราย
 นายกิตว
ิฒ
ั น์ เจริญสุข บมจ. ไออาร์พซี ี
คลังน้ำมันไออาร์พซี พี ระนครศรีอยุธยา



นายจาตุรนต์ ใกล้จนั อัด กฟผ. เขือ่ น
อุบลรัตน์ ขอนแก่น
 นายสุณฐ
ั ชัย จินดาศรี บจก. แมชเทค
อินเตอร์เนชัน่ แนล เชียงใหม่
 นายวัชระ บูชากรณ์ บมจ. ปตท. คลัง
ปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
 นายวีระ สุวรรณโชติ บมจ. ปตท. คลัง
ปิโตรเลียมสงขลา
 นายภฤศ แสงอร่าม บมจ. ปตท. คลัง
น้ำมันภูเก็ต

โครงการวัฒนธรรมความปลอดภัย “ดูแล ห่วงใย
ความปลอดภัยซึง่ กันและกัน CAREs” บมจ. พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงการ
พัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
“My Safety,My BBS” บจก. ไทยโพลิเอททีลนี
(นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน บจก.
สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม และ โครงการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยด้วย BBS Network
บจก. ไทยเบเวอร์เรจแคน
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รายชือ่ ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ
จาก 32 ทีมที่เข้าประกวดทั้งหมดผ่าน
รอบคัดเลือกได้ 6 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 28 วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ดังนี้
 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง (DC4) นนทบุรี
ชือ่ ทีม ศูนย์กระจายสินค้า (DC4) สมาชิกทีม
นายสนธยา คำวาปี นายวรเชษฐ์ บุ ญ สุ ข
นายเชษฐ์ สระทองทิศ นายจตุพร ดียิ่ง และ
นายจักรฤษณ์ สุขพลอย
 บริษท
ั ซีพแี รม จำกัด กรุงเทพมหานคร
ชือ่ ทีม ซีพแี รม จำกัด (ลาดกระบัง) สมาชิกทีม
นายองอาจ เหล่าภักดี นายต่อพงษ์ บุญธรรม
นายปรีชา ขำเจริญ นายรังสรรค์ หลงครุฑ และ
นายอาทิตย์ สมบุตร
 บริษท
ั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด
(มหาชน) ปทุมธานี ชือ่ ทีม TOP GUN TEAM
สมาชิกทีม นายจีระพรรณ สุขทวี นายอรุณ

ณัฐพล พวงดี นายชุตไิ ชย ศรีหาตา นายถนอม
ใหญ่สมพงษ์ และนายสมทรง ยะหัตถะ
 บริ ษ ั ท อั ค รา รี ซ อร์ ส เซส จำกั ด
(มหาชน) พิจติ ร ชือ่ ทีม Akara PCL สมาชิกทีม
นายทวีศักดิ์ สอนราช นายธนาธิษณ์ พิชยะ
ศุภนันท์ นายเสน่ห์ บุญคง นายมลตรี เลิศสถิต

ฐานดับเพลิง (นอกอาคาร)

แก้วแกมจันทร์ นายสำเริง แซมกระโทก นาย
กรัณย์พล ศรีนลิ และนายสุรพล สงบ
 บริษท
ั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด สาขาสำโรง สมุทรปราการ ชือ่ ทีม “Toyota
Fire Fighter” สมาชิกทีม นายสุทศ อร่ามรุณ
นายนิยม ศรีดาพันธ์ นายฉัตรมงคล ดินกระโทก
นายอุทยั โคตรสุวรรณ และนายมานิต โนนกลาง
 บริษท
ั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว)
ฉะเชิงเทรา ชือ่ ทีม ERT (Emergency Response
Team) สมาชิกทีม นายกายสิทธิ์ อาจหาญ นาย

และนายจิรายุ ตันหยงทอง
รูปแบบการประกวด (ทดสอบ)
การประกวดรอบชิงชนะเลิศเป็นการ
ทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินทักษะและขีด
ความสามารถของทีมฉุกเฉินในการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนด โดยต้องทดสอบ 2 ฐาน ได้แก่
1. ฐานดับเพลิง (ทดสอบนอกอาคาร)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมฉุกเฉินแสดงทักษะ
การเข้าระงับเหตุอคั คีภยั ทีเ่ กิดกับอาคารสถาน

ประกอบกิจการ
2. ฐานกูภ้ ยั และปฐมพยาบาลผูป้ ระสบภัย
ในทีอ่ บั อากาศ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ทมี ฉุกเฉิน
แสดงทักษะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากการทำงานในทีอ่ บั อากาศ และแสดงทักษะ
ในการปฐมพยาบาล ให้การช่วยเหลือและช่วย
ชีวิตผู้ประสบภัยในที่อับอากาศ
ทั้งนี้ ในแต่ละฐานจะใช้เวลา 30 นาที
(ทดสอบ 20 นาที และย้ายฐาน/เตรียมการ 10
นาที) โดยแต่ละทีมจับฉลากฐานทีเ่ ริม่ ต้นและ
จะมีการหมุนเวียนฐานจนครบทัง้ หมด
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หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
สมาชิกทีมฉุกเฉินที่เข้าทดสอบในรอบ
ตัดสินทัง้ 5 คน ต้องเป็นผูท้ เ่ี ข้ารับการทดสอบ
ในรอบคัดเลือก 36 ทีมเท่านัน้ กรณีมกี ารขอ
เปลีย่ นตัว ให้เปลีย่ นตัวเป็นสมาชิกสำรองแทน
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาถึงเหตุผลความ
จำเป็นทีเ่ กิดขึน้ กับสมาชิกทีมฉุกเฉินนัน้ ๆ หาก
มีมติเห็นชอบให้เปลีย่ นตัวได้ สมาชิกสำรองจะ
ต้องเป็นบุคคลทีแ่ จ้งชือ่ ไว้ในแบบแจ้งยืนยันการ
เข้าร่วมทดสอบรอบตัดสินเท่านั้น และจะไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวเป็นบุคคลอื่น ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งนี้ ต้องแจ้งยืนยันการเข้าร่วมทดสอบ
รอบตัดสินตามแบบฟอร์มทีก่ ำหนด และให้ทมี
ฉุกเฉินทีเ่ ข้ารอบแต่ละทีมมารายงานตามเวลา
กำหนดเพื่อตรวจสอบเอกสารและความพร้อม
ของอุปกรณ์ที่แต่ละทีมนำมาใช้ในการแข่งขัน
รวมทัง้ รับฟังข้อชีแ้ จงสำคัญ โดยทีมทีม่ าถึงหลัง
เวลากำหนดอาจไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าทดสอบ
เครือ่ งแต่งกายและอุปกรณ์
 สมาชิกทีมฉุกเฉินทุกคนสวมชุดแสดง
เอกลักษณ์ของทีมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมทัง้
นำชุดอุปกรณ์ทจ่ี ะใช้ในการประกวดมาให้คณะ
กรรมการฯ ตรวจสอบภายหลังรายงานตัว
 ทีมฉุกเฉินที่เข้าทดสอบต้องนำอุปกรณ์
คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ PPE ที่
จำเป็นมาเองเท่านัน้ ได้แก่
 อุ ป กรณ์ ใ ช้ ท ดสอบในฐานดั บ เพลิ ง
ได้แก่ ชุดเสือ้ ผ้า หมวก ทีค่ ลุมศีรษะ (Hood)
ถุงมือ รองเท้า นิรภัยสำหรับนักดับเพลิง และ
เครือ่ งช่วยหายใจ SCBA



อุปกรณ์ใช้ในฐานกูภ้ ยั ได้แก่ เข็มขัดรัด
แบบเต็มตัวสำหรับงานกู้ภัยที่สูง หมวกนิรภัย
หรือหมวกสำหรับงานกู้ภัยที่สูง (สายรัดคาง
แบบ 3 จุด) ถุงมือหนัง สนับเข่า/สนับศอก
รองเท้านิรภัย เครือ่ งช่วยหายใจแบบ SCBA และ
วิทยุสื่อสาร

หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการแข่งขัน
 การเข้าทดสอบในแต่ละฐานของทีม
ฉุกเฉิน ใช้วธิ จี บั ฉลากฐานเริม่ ต้นและหมุนเวียน
ฐานจนครบ โดยปฏิบัติตามโจทย์กำหนดด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว และภายในเวลาระบุไว้
 เขียนชือ
่ ทีม ชือ่ สถานประกอบกิจการ
และจังหวัดลงในแบบฟอร์ม ERT Passport และ
นำติดตัวไปตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารแข่งขัน โดย
หลังจากทีท่ ำการแข่งขันแล้วเสร็จในแต่ละฐาน
ต้องให้กรรมการประจำฐานลงนามรับรองด้วย
 การแข่งขันแต่ละฐานใช้เวลาไม่เกิน
20 นาที และอีก 10 นาที สำหรับการเปลีย่ น
ฐาน/เตรียมการ ซึง่ จะเริม่ ต้นการแข่งขัน หยุด
การแข่งขัน หรือเปลี่ยนฐานการแข่งขันเมื่อ
ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากกรรมการเท่านัน้
 ทีมฉุกเฉินแต่ละทีมมีเจ้าหน้าที่ช่วย
เหลือ (ERT Staff) ประจำทีมเพือ่ อำนวยความ
สะดวกและนำเข้าแข่งขันในแต่ละฐาน
 ทีมฉุกเฉินแต่ละทีม ให้เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านเหตุฉกุ เฉิน
 ระหว่างการเปลี่ยนฐาน/เตรียมการ
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง การช่วย
ชีวิตในที่อับอากาศและที่สูง รวมถึงการปฐม
พยาบาลควบคูก่ บั การแจกรางวัลให้กบั ผูช้ มและ
ผูส้ งั เกตการณ์
 กรรมการประชุมและรวมผลคะแนน
ผลการประกวด ทีมชนะเลิศ ได้แก่ทมี
“Toyota Fire Fighter” จากบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สาขาสำโรง)
สมุทรปราการ ได้รบั เงินรางวัล 50,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตร
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