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งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 24 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 8-10
กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้
ชื่อว่า “แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยมุง่ เน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน งานทรง
คุณค่า (Decent work) และความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่งด้านสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยง่ั ยืนสืบไป
กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยใน
การทำงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 24 ประจำปี 2553
จัดเต็มพืน้ ทีเ่ กือบ 10,000 ตารางเมตร นับว่า

ยิง่ ใหญ่อลังการพอประมาณ ประกอบไปด้วย
z การสัมมนาวิชาการตลอด 3 วันเต็ม
ซึง่ ได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องร่วมบรรยายและอภิปรายหัวข้อต่างๆ
ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างยิง่ ต่องานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย อาทิเช่น
 แผนที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Road
Map) ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยดี”
 แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000 : Social Responsibility
 การสร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย
ในองค์กร (Safety Culture)

คุณกัมพล เลิศเกรียงไกรยิง่ กรรมการผูจ้ ดั การ “NIPPON”

z

กิจกรรมการประกวดต่างๆ ได้แก่
 การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงานซึ่งปีนี้มีสถานประกอบ
กิจการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 913 แห่ง ได้รบั
รางวัลระดับประเทศ 488 แห่ง โดยได้รบั รางวัล
ติดต่อกัน 5 ปีขน้ึ ไปจำนวน 182 แห่ง
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้าน
ความปลอดภัยทีเ่ ป็นตัวอย่างได้ (Best & Good
Practice 2010) โดยมีการแสดงและการสาธิต
ผลงานทีช่ นะการประกวด เช่น เครือ่ งมือกลตัด
ปะเก็นแบบตัดวงกลม รถเข็นขวดไฮโดรเจน รถ
ส่งงานอัตโนมัติ (Automatic Guided Vehicle) ฯลฯ
 การประกวดวาดภาพความปลอดภัย
ในกลุม่ นักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยม

อ.สวัสดิ์ เจริญวรชัย กรรมการผูจ้ ดั การ Leader Fire (ซ้ายสุด)

ศึกษาตอนต้น ชิงเงินรางวัลรวม 57,000 บาท
 การประกวดทีมปฏิบัติงานฉุกเฉินใน
สถานประกอบกิจการ เป็นการจำลองสถานการณ์
ฉุกเฉินให้ผเู้ ข้าแข่งขันปฏิบตั งิ านระงับเหตุ/กูภ้ ยั
z นิทรรศการนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือ
ผลงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดย
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนทีม่ า
แสดงคูหานิทรรศการมีถงึ 200 คูหา อาทิเช่น
“ผลธัญญะ” เป็นบูธ้ ลอยรูปตัวแอล ใช้

คุณวรวิทย์ วิทยอำนวยคุณ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ
คุณภาณุ วิทยอำนวยคุณ (ที่ 2 จากซ้าย) ฝ่ายบริหารการตลาด

โทนสีเขียวแสดงถึงความปลอดภัยเต็มรูปแบบ
ไฉไลด้วยสาวสวยที่ยิ้มหวานและมีเสน่ห์
“นิปปอน” ตัง้ ตะหง่านเป็นป้อมปราการ
สีนำ้ เงินเข้มขลัง สินค้าใหม่เป็น “ระบบดับไฟ
ในครัว Ansul R-102 & Piranha” สะดุดตาด้วย
สโลแกน “นิปปอนก้าวสู่ มอก. ISO 14001”
“อิมพีเรียล” เน้นความเป็นเอกลักษณ์
ด้วยโทนแดงดำแซมด้วยสีเงินของถังเครื่องดับ
เพลิงนวัตกรรมใหม่ “อิมพีเรียลเวเปอร์”
“ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี”้ บูธ้ เล็กแต่อบอุน่
ทัง้ เพือ่ นฝูง ลูกค้า และลูกศิษย์ลกู หาของอาจารย์
สวัสดิเ์ จ้าของบูธ้ แวะเข้ามาเยีย่ มเยือนตลอดเวลา
ผลิตภัณฑ์ Leader, FireAde2000 ก็ไปได้สวย!
“SoftEx” เป็นบูธ้ ลอยทีเ่ ข้าได้ทกุ ทิศทาง
สาวสวยชุดขาวเขียว...เฉียบ สินค้าโดดเด่นใน
ฐานะเครือ่ งดับเพลิงทีย่ คุ ใหม่ ไม่ใช่ผงไม่ใช่โฟม
เข้ากับกระแส “สิง่ แวดล้อม” ได้อย่างกลมกลืน
“ซีเอสที ซัพพลายส์” เรียบ ง่ายและเป็น
กันเอง มีผสู้ นใจเข้าชมสินค้าอย่างไม่ขาดสาย
“Chevron” แสงสีสวยงามสไตล์อเมริกนั
เหมาะสำหรับผูส้ นใจเรือ่ งพลังงงาน การขุดเจาะ

น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
“บางจาก” จุดเด่นทีอ่ ยูพ่ ริตตีแ้ ละบอร์ด
นิทรรศการระบบป้องกันอัคคีภยั ถังเก็บน้ำมัน มี
ระบบโฟมป้องกันถังจำลองมาให้ดดู ว้ ย
“ปตท.” บูธ้ ออกในแนวหรูหราแต่ดเู ข้ม
ขลังเพราะเน้นหลักในเรือ่ งของการให้ความรูแ้ ก่
ผูเ้ ข้าร่วมชมงาน พิธกี รสาวบรรยายตลอดเวลา

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ” หรือ กฟผ. บูธ้ สี
เหลืองเข้ม คนแน่นตลอดเพราะมีของแจกมาก
มายเป็นกรณีพเิ ศษ
“เครือซิเมนต์ไทย” บูธ้ โทนขาวและเทา
ศาลาวงกลมหลังคาโดมพร้อมทีน่ ง่ั เล่นเท่มาก
“Best & Good Practice” เป็นพืน้ ทีแ่ สดง
และสาธิตผลงานชนะการประกวดสิง่ ประดิษฐ์คดิ
ค้นด้านความปลอดภัยทีเ่ ป็นตัวอย่างได้ นีค่ อื สิง่
ทีห่ ลายคนอยากจะเห็น เนือ่ งจากดูแต่ภาพถ่าย
มาตลอด ปีนไ้ี ด้สมั ผัสของจริงและพิสจู น์ดว้ ยตา
ตัวเองว่า ทุกผลงานสามารถทำงานได้จริง แสดง
ให้เห็นชัดเจน ฝีมอื คนไทยไม่นอ้ ยหน้าใคร

