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ประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในแวดวง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย
ณ เวลานี้ คือ จรรยาบรรณและการยกระดับ
วิ ชาชี พของเจ า หน าที่ ความปลอดภั ย (จป.)
ที่มีกฎหมายรองรับ (พ.ร.บ. วิชาชีพ) เชนเดียว
กับวิชาชีพอื่นๆ เชน ทนาย แพทย วิศวกร ครู
สถาปนิก นักบัญชี ฯลฯ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
เปนบุคคลหรือบุคลากรทีร่ ะบุไวใน พ.ร.บ. ความ
ปลอดภัยความปลอดภั ย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
มาตรา 13 ใหนายจางจัดใหมเี จาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร หนวยงาน
หรื อคณะบุ ค คล เพื่ อ ดําเนิ นการด า นความ
ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
และบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะตองขึ้นทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
สําหรับหนาทีค่ วามรับผิดชอบของเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางานมีมากมาย เชน เสนอ
แนะนายจางใหมกี ารจัดการดานความปลอดภัย
ที่เหมาะสม จัดทํารายงานการประสบอันตราย
แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง ตรวจสอบและ
เสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามตามกฎหมาย
ความปลอดภัย ใหลูกจางปฏิบัตติ ามแผนความ
ปลอดภัย ตรวจวัด/ประเมินผลดานสิง่ แวดลอม
ปฏิบตั งิ านดานความปลอดภัยทีน่ ายจางมอบหมาย
วิเคราะหการประสบอันตราย วิเคราะหเพือ่ ชีบ้ ง
อันตราย ฯลฯ

บทบาทและหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่
ความปลอดภัย บางสวนจะเกี่ยวของและมีผล
กระทบโดยตรงตอบุคคลอืน่ (ลูกจาง) และชุมชน
ซึ่งเปนเรื่องจรรยาบรรณและความเปนวิชาชีพ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับ
บริ ก ารอาชี ว อนามั ยและความปลอดภั ยที่ มี
มาตรฐานอยางทัว่ ถึง
มาตรา 75 รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมี
ความสามารถในการทํางานเหมาะสมกับศักยภาพ
และวัย และใหมงี านทํา และพึงคุมครองแรงาน
ใหไดรบั ความปลอดภัยและสุขอนามัยทีด่ ใี นการ
ทํางาน ไดรบั รายได สวัสดิการ การประกันสังคม
และสิทธิประโยชนที่เหมาะสมในการดํารงชีพ
และพึงจัดใหมหี รือสงเสริมการออมเพือ่ การดํารง
ชีพเมื่อพนวัยทํางาน
รัฐพึงจัดใหมรี ะบบแรงงานสัมพันธทที่ ุก
ฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการ
นั่นคือ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ.
2560) รัฐตองสงเสริมการคุม ครองแรงงานใหมี
ความปลอดภัยและสุขอนามันทีด่ ใี นการทํางาน
ซึ่ งก็ เ ป น หน าที่ โ ดยตรงของเจ าหน า ที่ ความ

ปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ดังนั้น อาชีพ
เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานจึงมีความ
เกีย่ วของและมีผลกระทบตอประชาชน (ลูกจาง)
อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะตองทําใหแรงงาน
เกิดความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ทํางาน และสิ่ งที่ จป. ตองมีคุณสมบัติติดตัว
นอกเหนือจากความรูค วามสามารถในวิชาการ
ที่เกี่ยวของ ไดแก จรรยาบรรณ และความเปน
วิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อยางที่ จป. กระทําในหนาที่ลวนมีกฎหมายให
คุณใหโทษรองรับ รวมทัง้ มีจติ สํานึกทีด่ ี มีความ
ประพฤติที่เหมาะสมทั้งตอตนเองและผูอื่น
แตการที่ผลักดันเจาหนาความปลอดภัย
มีกฎหมายวิชาชี พตองตอบ 3 คําถามสําคัญ
ไดแก 1) เปนการกระทําเพื่อตนเองหรือเพื่อ
ประชาชน? 2) ความเปนวิชาชีพมีคุณลักษณะ
อยางไร? และ 3) การมีกฎหมายจะทําใหมี
ความเปนวิชาชีพหรือไม?
กับคําถามแรก การเปนวิชาชีพเปนการ
กระทําเพื่อตนเองหรือประชาชน ตองถามตัวผู
เสนอแนวคิดนี้สูการปฏิบัติ แตสําหรับผม ผม
เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวาเปนการทําเพื่อประชาชน
โดยหลั กการแลว การเป นวิชาชี พของ
อาชีพใดอาชีพหนึ่งจะมีองคประกอบสําคัญ 2
สวนคือ สวนของตัวอาชีพเอง และสวนของการ
ควบคุมอาชีพ
ในสวนของตัวอาชีพ มีปจจัยสําคัญคือ
ความรูค วามสามารถทีไ่ ดมาจากการศึกษาและ
ฝกอบรม การรับรองมาตรฐานและรวมถึงการ
ทดสอบมาตรฐาน
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ในสวนการควบคุมวิชาชีพมี 2 ประการ
คือ จรรยาบรรณ และองคกรวิชาชีพ
“จรรยาบรรณ” เปนทีย่ ดึ เหนีย่ วควบคุม
การประพฤติ ปฏิบตั ดิ ว ยความดีงาม มุง ใหคนใน
วิ ช าชี พมี ประสิ ทธิ ภ าพ ให เป น คนดี ในการ
บริ การวิชาชี พ ช วยใหคนในวิ ชาชี พมีเกี ยรติ
มีศักดิ์ศรี ความหมายคือ
1. คือประมวลกฎเกณฑความประพฤติ
หรือประมวลมารยาทของผูป ระกอบอาชีพนัน้ ๆ
ตองเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ ใชความรู และมี
องคกรหรือสมาคมควบคุม
2. คือประมวลความประพฤติทผี่ ปู ระกอบ
อาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึน้ เพือ่ รักษาและ
สงเสริมเกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียง และฐานะของสมาชิก
อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได
3. คือหลักความประพฤติทเี่ ปนเครือ่ งยึด
เหนีย่ วจิตใจใหมคี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของบุคคล
ในแตละกลุมวิชาชีพ
สําหรับองคกรวิชาชีพหรือสภาพวิชาชีพ
เปนหลักความจริงทีว่ า การมีสภาวิชาชีพหรือคณะ
กรรมการควบคุมวิชาชีพทีเ่ ขมแข็ง (ไมชว ยเหลือ
กลุมตนเองจนขาดศรัทธาจากประชาชน) จะ
เปนหลักประกันวาประชาชนผูร บั บริการจะไดรบั
การใหบริการทีม่ มี าตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ
ถือเปนสงเสริมใหมกี ารควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ
และจริยธรรม
กับคําถามความเปนวิชาชีพมีคณ
ุ ลักษณะ
อยางไร คําตอบคือ เมือ่ นํากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพในประเทศไทยมาประมวลแลวสามารถ
สรุปหลักเกณฑสําคัญที่ตรงกันไดวาความเปน
วิชาชีพมีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ความรู ขั้ นสู ง หรือถาไมมีแล วจะ
ปฏิบัติงานวิชาชีพนั้นๆ ไมได
2. เมือ่ มีความรูตามขอ 1. และมีคณ
ุ สมบัติ
ตามทีก่ าํ หนดตองมีการขึน้ ทะเบียนเปนสมาชิก
เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ
3. บรรดาสมาชิกในขอ 2. เลือกผู ขึ้น
ทะเบียนมาเปนสภาหรือคณะกรรมการวิชาชีพ
4. สภาหรือคณะกรรมการวิชาชีพควบคุม
สมาชิกใหปฏิบัตวิ ิชาชีพในสองประเด็นใหญคือ
การรักษามาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
5. สมาชิกผูขึ้นทะเบียนตามขอ 2. ที่ไม
รักษามาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือจริยธรรม/
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพจะถูกลงโทษสูงสุด คือ
เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ

คําถามที่ 3 การมีกฎหมายจะทําใหความ
เปนวิชาชีพหรือไม ตอบไดขอๆ ดังนี้
 สาระสําคัญของกฎหมายในการควบคุม
วิชาชีพ เนนที่การมีมาตรฐาน และจริยธรรม/
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
 การผลักดันใหมบ
ี ทบัญญัตขิ องกฎหมาย
รับรองความเปนวิชาชีพก็มิไดหมายความวาจะ
ทําใหเกิดมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพขึน้ มา
เพียงขามวัน
 ความเปนวิชาชีพเกิดจากการพัฒ นา
องคความรูเปนการเฉพาะของกลุ มตนเองจน
สามารถระบุขอบเขตหรืออาณาจักรทีเ่ ปนอิสระ
เชิงวิชาการ จนสามารถกระทําการใหบริการใน
สาขาทีต่ นเองมีความรูเปนการเฉพาะนัน้ ไดโดย
มิตอ งอยูภ ายใตการกํากับควบคุมหรือสัง่ การจาก
บุคคลอื่น
สําหรับ พ.ร.บ. วิชาชีพที่ใกลเคียงกับเจา
หนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน คือ พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ป 2556 ดังนี้
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความ
วา วิชาชีพทีก่ ระทําตอมนุษย แ ละสิง่ แวดลอมใน
ชุมชนเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการ
บําบัดโรคเบื้องตน การดูแลใหการรักษาผูปวย
การฟนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่ งแวดลอม ทั้ งนี้ เพื่ อลดความเสี่ยงจากการ
เจ็บปวยในชุ มชนโดยนําหลั กวิ ทยาศาสตรมา
ประยุกตใช แตไมรวมถึงการประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะหรือ
การประกอบวิชาชีพทางแพทยและการสาธารณสุข

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หลายคนอาจสงสัย จะยกระดับเจาหนาที่
ความปลอดภั ยในการทํางานเป นวิ ชาชี พที่ มี
กฎหมายรับรองตาม พ.ร.บ. วิชาชีพไปเพือ่ อะไร
แตทา มกลางความสงสัยก็ยงั ใหการสนับสนุนให
ทําเชนนัน้ เพราะอาชีพ จป. จริงๆ แลวเกีย่ วของ
ประชาชนหลายกลุ ม ทั้ งกลุ ม ที่ อ ยู ในสถาน
ประกอบการเดียวกันคือกลุม แรงงานหรือลูกจาง
และกลุม ทีอ่ ยูภ ายนอก เชน ประชาชนในชุมชน
ทีอ่ าจไดรบั ผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ภายใน
สถานประกอบการ จึงควรมีกฎหมายมาควบคุม
การประกอบวิชาชีพนีเ้ พือ่ ใหมจี รรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
ทีส่ าํ คัญเมือ่ เปนอาชีพตาม พ.ร.บ. วิชาชีพ
เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางานก็จะตอง
ไดรบั การคัดกรองและตรวจสอบทีเ่ ขมขนขึน้ ทัง้
ในเรื่องความรูความสามารถและพฤติกรรม มี
ใบประกอบวิชาชีพเหมือน อาชีพแพทย วิศวกร
สถาปนิก ฯลฯ หากประพฤติตัวไมดีหรือทําผิด
รายแรง อาจจะถูกถอนใบประกอบวิชาชีพได
ก็นาสนใจดีเหมือนกัน เพราะ จป. จะวาไปแลว
การทํางานของพวกเขาก็มผี ลตอประชาชน และ
สิ่งแวดลอมไมนอยเหมือนกัน จะไดระมัดระวัง
และเพิ่ มความรอบคอบในการทํางานเพิ่ มขึ้ น
เพื่อหลีกเลีย่ งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได
เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยฯ จรรยาบรรณ และการยกระดับวิชาชีพ
โดย ทวีสทิ ธิ์ บุญธรรม กองความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน การสัมมนา
วิชาการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แหงชาติครัง้ ที่ 31
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