






ระหว่างวันท่ี 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ท่ีผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจัดงาน “สัปดาห์ความ

ปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” คร้ังท่ี 28 ณ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมความ

เป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ

ตั้งแต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร นักวิชาการ

เจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ัวไปให้มาพบปะแลก

เปล่ียนประสบการณ์ วิชาการ แนวคิด วิธีการ

แก้ไขปัญหา รวมท้ังเป็นแหล่งแสดงผลงานทาง

วิชาการความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จ

ในสถานประกอบกิจการเพ่ือให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องได้

ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำงาน ความ

เสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตราย

จากการทำงาน รวมถึงความเสียหายของทุกคน

ท่ีมีส่วนได้รับจากการน้ันด้วย

จากข้อมูลสถิติพบว่า ลูกจ้างประสบ

อันตรายจากการทำงานร้อยละ 4.6 ต่อ 1,000

คนต่อปี โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ต้ังเป้าหมายจะลดลงให้ได้ร้อยละ 2 ต่อปี จน

กระท่ังสถิติลดเหลือศูนย์ ท้ังน้ี จำเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการ

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง

เพ่ือให้ประเทศไทยเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางด้านการค้าในระดับเวทีโลกได้

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย

นิทรรศการท่ีให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย

ในการทำงาน อาทิ การวิเคราะห์งานเพ่ือความ

ปลอดภัยแบบ KYT ซ่ึงเป็นเทคนิคการวิเคราะห์

จากการคิดค้นและพัฒนาข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นโดย

ใช้วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์จะมีอันตราย

ใดแฝงอยู่ในงานซึ่งต้องปฏิบัติพร้อมหาวิธีการ

ควบคุมหรือป้องกันอันตรายน้ันๆ นิทรรศการ

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความปลอดภัย

ในท่ีทำงาน การแสดงผลงานและการประกวด

กิจกรรมความปลอดภัย การประกวดทีมฉุกเฉิน

        

ปลอดภัย ปรองดองท่ัวไทย เทิดไท้สถาบัน”

รณรงค์ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน

ให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย

และสุขภาพอนามัยของคนทำงาน และทบทวน

ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง

ร่วมมือร่วมใจดำเนินงานด้านความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยในการทำงาน โดยได้รับเกียรติ

จาก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อรณรงค์

ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้

เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย
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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.

www.safetylifethailand.com
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ในสถานประกอบกิจการเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้

มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉินต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีการจำลอง

สถานการณ์เสมือนจริง ให้ทีมฉุกเฉินเข้าแก้ไข

สถานการณ์และให้การช่วยเหลือ อาทิ อาคาร

ก่อสร้างถล่ม รถบรรทุกวัตถุอันตรายพลิกคว่ำ

เป็นต้น รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม

ในการทำงาน พิธีมอบรางวัลสถานประกอบ

กิจการ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น

ระดับชาติ ฯลฯ

นายจีรศักด์ิ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวง

แรงงานเปิดเผย การสร้างความปลอดภัยให้กับ

คนทำงานเป็นภารกิจที่กระทรวงแรงงานให้

ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเน่ืองเพราะ

ตระหนักดีว่าคนทำงานคือบุคคลสำคัญต่อการ

กำหนดทิศทางและศักยภาพของประเทศ ด้วย

เหตุผล ทุกคนเป็นเฟืองจักรขับเคล่ือนไม่ว่าจะ

เป็นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการ

ขนส่ง หรือภาคบริการต่างๆ ซ่ึงงานดังกล่าวต้อง

อาศัยความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจาก

ภาคีเครือข่ายต่างๆ ท้ังนายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐ

ภาคเอกชน นักวิชาการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง และใน

โอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

จัดประชุมนานาชาติ APOSHO คร้ังท่ี 29 ซ่ึงมี

ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยใน

การทำงานมาแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์

เพ่ือร่วมกันพัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน

แก่คนทำงานในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็น

การปรับปรุงระบบบริหารงานความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ของทุกประเทศท่ีเก่ียวข้องให้มีมาตรฐานดีข้ึน

นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัด

นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

แห่งชาติ คร้ังท่ี 28 และการประชุมนานาชาติ

Asia Pacific Occupational Safety and Health

Organization; APOSHO คร้ังท่ี 29 กำหนดคำขวัญ

“วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองท่ัวไทย

เทิดไท้สถาบัน” โดยมุ่งเน้นเพ่ือเทิดพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นสถาบันสูงสุดของ

ชาติ และเพื่อให้บุคลากรที่เป็นเครือข่ายของ

กระทรวงแรงงานเป็นแกนนำสร้างความปรองดอง

ในสถานประกอบกิจการและชุมชนข้างเคียง

ภายนอก รวมทั้งสถานประกอบกิจการต่างๆ

ภายในงานมีการให้ความรู้ทั้งในรูปแบบการ

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการความปลอดภัย

นอกจากน้ียังมีการประกวดและมอบรางวัลสถาน

ประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ซ่ึง

ในปีน้ีมีสถานประกอบกิจการได้รับรางวัลดีเด่น



ระดับประเทศ จำนวน 604  แห่ง รางวัลคณะ

กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น จำนวน 4

แห่ง และรางวัลเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ

ทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น จำนวน 11 คน

ในส่วนของการจัดประชุมระดับนานาชาติ

APOSHO (สมัชชาองค์กรด้านความปลอดภัย

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ในการทำงานเช่นเดียวกัน ท้ังน้ี เพ่ือร่วมกันยก

ระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ให้เกิดเป็น “วัฒนธรรมความปลอดภัย” เพ่ือ

ลูกจ้างจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม และเป็น

การเตรียมความพร้อมของประเทศในการก้าวสู่

เวทีการค้าโลกซ่ึงจะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยตรงด้วย

นิทรรศการพร้อมหน้า

สำหรับบรรยากาศท่ัวไปของการจัดงาน

ปีน้ี ยังคงมีบรรดาเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน

การทำงาน (จป.) และบุคลากรเก่ียวข้องกับงาน

อาชีวอนามัยจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการต่างๆ เข้าชมนิทรรศการและร่วม

สัมมนาทางวิชาการตามปกติเช่นทุกปีท่ีผ่านมา

เป็นเร่ืองน่ายินดี ไมว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะ

เป็นอย่างไร แต่จิตสำนึกความปลอดภัยในการ

ทำงานยังคงอยู่กับ จป. ครบทุกผู้ทุกนาม ด้วย

เหตุผล “เซฟตี้ไม่มีการเมือง” ทุกคนจึงทำหน้าท่ี

ของตัวเองต่อไปโดยไม่มีการหยุดชะงักพร้อม

กับพัฒนาศักยภาพตัวเองให้สูงย่ิงๆ ข้ึนไป

และอาชีวอนามัยของกลุ่มประเทศเอเชียและ

แปซิฟิก) ก่อต้ังต้ังแต่ปี 2528 มีวัตถุประสงค์จะ

ร่วมกันรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการ

ทำงาน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ในภูมิภาค ขณะน้ีมีสมาชิก 24 องค์กรจาก 16

ประเทศ ท้ังน้ี APOSHO จะจัดการประชุมทุกปี

ซ่ึงประเทศสมาชิกผลัดเปล่ียนกันเป็นเจ้าภาพ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานและ

กำหนดกิจกรรมในปีต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ผล

การศึกษาวิจัย ตลอดจนแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ในการพัฒนางานความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย โดยในปีน้ีประเทศไทยได้รับ

เกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว

จึงจัดควบคู่กับการงานสัปดาห์ความปลอดภัย

ในการทำงานแห่งชาติ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ี

ด้านบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ระบบวิศวกรรม

ความปลอดภัย เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ใช้งานด้าน

อาชีวอนามัย เคร่ืองดับเพลิง ระบบป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย รวมถึงองค์กรเอกชน หน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมใจออกบู้ธนิทรรศการ

กันอย่างพร้อมหน้าทั้งผลธัญญะ กลัฟเท๊กซ์

เดรเกอร์ นิปปอน อิมพีเรียล ลีดเดอร์ไฟร์เซฟต้ี

ซอฟเท็กซ์ พีทีเค/ไฮโซลูช่ัน บมจ.ปตท. บางจาก

เชฟรอน ธนาคารออมสิน เครือซิเมนต์ไทย การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ นอกจาก
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นำสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดแสดงแล้ว

แต่ละบู้ธยังมี Pretty อวดโฉมสร้างความสดใส

มีชีวิตชีวา กลายเป็นว่าระยะหลังๆ น้ี แต่ละบู้ธ

แข่งกันเร่ือง Pretty กันพอสมควร คิดว่าน่าจะได้

อิทธิพลมาจากงานมอเตอร์โชว์ที่ไม่ว่ารถจะดี

และสวยสักเท่าใด หากไม่มีหญิงงามยืนยิ้มอยู่

ข้างตัวถัง ลูกค้าแทบไม่เฉียดเข้ามาใกล้

อุปกรณ์ความปลอดภัย เคร่ืองดับเพลิง

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ฯลฯ แม้มีคุณค่ามาก

เท่าใด มองนานๆ อาจเครียดได้ ต้องมีสาวสวย

มาแย่งซีนบ้างเล็กน้อยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นงาน

แสดงสินค้าสมบูรณ์แบบ!

บู้ธใหญ่ท่ีสุดคือ “ผลธัญญะ” ซ่ึงแสดง

สินค้าแบรนด์ดังๆ ท้ัง Scott, DuPont, Tencate,

โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด และเหมือนเดิมทุกปี

ใครเข้ามาแวะบู้ธจะได้รับถุงโชคดีตรานิปปอน

เคลือบพลาสติกอย่างดีท่ีมีโบรชัวร์และคู่มือการ

เลือกและใช้งานเครื่องดับเพลิงเป็นของชำร่วย

ก่อนจะเดินห้ิวกันเต็มงาน

สำหรับแบรนด์เก่าแก่ “อิมพีเรียล” ได้ผู้

บริหารรุ่นท่ีสองอย่าง “ภานุ วิทยอำนวยคุณ”

ทำให้เป็นท่ีจับตามองของวงการดับเพลิงในเร่ือง

ความทันสมัยท่ีขยันอิมพอร์ตเทคโนโลยีใหม่มา

แนะนำตลาดสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็น Halotron I

ระบบแอโรซอล FirePro ระบบแก๊สไนโตรเจน

(IG 100) Rotarex Firetec ระบบปกป้องพ้ืนท่ี

ขนาดเล็ก Firedetect ระบบดับเพลิงในห้องครัว

Justrite, Moldex และอ่ืนๆ ใช้โทนสีเขียวส่ือถึง

“ความปลอดภัย” สไตล์การตกแต่งถือว่าเท่มาก

เป็นแนวฟิวชั่นร่วมสมัยใหม่ พื้นที่กว้างขวาง

ยืนชมผลิตภัณฑ์และถ่ายรูปได้สบายเลยทีเดียว

“ผลธัญญะ” ถือว่าเหนียวแน่นกับงานเซฟต้ีวีก

จัดต่อเน่ืองมาทุกปีต้ังแต่สมัยบุกเบิก และเป็น

บริษัทช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความ

ปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัยของ

เมืองไทยอันดับต้นๆ เลยทีเดียว

ที่เห็นมาแต่ไกลด้วยความสว่างไสวเป็น

บู้ธ “นิปปอน” ขนเคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัยมาโชว์เต็มอัตราศึก เรียกว่ามี

เท่าไหร่เอามาแสดงให้หมดไม่มีเม้ม หากสนใจ

เร่ืองดับไฟ คุณมาถูกท่ีแล้ว โดยฉากหลังเป็นจอ

มอนิเตอร์ขนาดใหญ่ฉายวิดิทัศน์เก่ียวกับสินค้า

และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเทปบันทึก

รายการโทรทัศน์สถานีไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ท่ี

คุณกัมพล เลิศเกรียงไกรย่ิง กรรมการผู้จัดการ

เป็นแขกรับเชิญในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่อง

ดับเพลิงของ กทม. ท่ีติดต้ังไว้ตามชุมชนระเบิด



Buckeye ระบบสารสะอาด Novec 1230 และ

FM-200 ของ Viking ฯลฯ ขาดไม่ได้คือเคร่ือง

ดับเพลิงและระบบพ้ืนฐาน อาทิ ผงเคมีแห้ง โฟม

คาร์บอนไดออกไซด์ และอ่ืนๆ บู้ธใช้โทนสีแดง

สีเดียวกับชุดของสองสาวพริตต้ีท่ีสวยและเซ็กซ่ี

ไม่แพ้ใคร!

ขณะท่ี “SoftEx” เคร่ืองดับเพลิงถังเขียว

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแบรนด์แรกๆ ของไทย

หลังจากห่างหายไปจากเซฟต้ีวีกไปช่วงเวลาหน่ึง

กลับมาใหม่ “จัดหนักจัดเต็ม” ด้วยพริตตี้ใน

ชุดสีเขียวท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ สังเกตมีคน

ขอถ่ายรูปไม่หยุดหย่อน สำหรับสไตล์ของบู้ธ

เน้นวางเคร่ืองดับเพลิงบนสแตนด์ท่ีต้ังบนลานปู

ด้วยพรมเขียว ดูเรียบง่ายแต่ดึงดูดความสนใจ

ผู้เข้าชมงานได้ดีเลยทีเดียว (นอกเหนือจากสอง

สาวผิวขาวชุดเขียวน่ัน)

“Leader Fire Safety” ของคุณสวัสดิ์

เจริญวรชัย นำเสนอเคร่ืองดับเพลิงพ้ืนฐานและ

FireAde2000 ท่ีกำลังได้รับความนิยมแพร่หลาย

อยู่ในขณะน้ีจนมีคนทำสินค้าเลียนแบบ สำหรับ

ตัวคุณสวัสด์ิในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ในวงการ

ดับเพลิงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายยังเปิดรับการ

ฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟซ่ึงเป็นธุรกิจ

ท่ีประสบความสำเร็จอย่างสูงเช่นเดียวกัน

“Glovetex” ผู้นำด้านถุงมือ ออกแบบบู้ธ

โทนสีม่วงอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท ดูสดใส

แต่แฝงไว้ด้วยความเป็น Modern ต่ืนตากับถุงมือ

รูปแบบต่างๆ ท่ีนำมาให้ชมอย่างจุใจ ท้ังแบรนด์

MICROTEX, BEST, TOWA และอ่ืนๆ

“PTK Equipment” ภายใต้การบริหาร

งานของ ศิริโชค ห่อสมบัติ จำหน่ายอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ต้ังแต่รองเท้า

หมวก แว่นตาไปจนถึงอ่างล้างตา/ฝักบัวฉุกเฉิน

โดยมีบริษัทท่ีสองคือ High Solution Network

จำหน่ายอุปกรณ์ทำงานบนท่ีสูงและเคร่ืองมือใช้

เชือกปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ ตอนน้ีกำลังเป็น

ดาวรุ่ง บริษัทช้ันนำหลายแห่งให้ความไว้วางใจ

เป็นคู่ค้า นอกจากน้ียังเปิดแผนกฝึกอบรมความ

ปลอดภัยในการทำงานบนท่ีสูงอีกด้วย

“Draeger Safety (Thailand)” นำเสนอ

เทคโนโลยีป้องกันสารเคมีอันตรายในโรงงาน

อุตสาหกรรม โรงกล่ัน คลังปิโตรเลียม รวมไปถึง

สถานท่ีมีความเส่ียงอ่ืนๆ แบบครบวงจร อาทิ

กัมพล เลิศเกรียงไกรย่ิง

เคร่ืองวัดปริมาณสารเคมีแบบพกพาส่วนบุคคล

และแบบตรวจวัดพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถเคล่ือนย้ายได้

ชุดป้องกันสารเคมี เคร่ืองช่วยหายใจชนิดมีถัง

บรรจุอากาศในตัว (SCBA) อุปกรณ์กู้ภัย หมวก

นิรภัย ฯลฯ บู้ธใช้โทนสีขาวดูสะอาดตาและน่า

เช่ือถือ โดดเด่นดว้ยภาพถ่ายขนาดใหญ่ขนาบ

ข้างด้วยตัวอย่างชุดป้องกันสารเคมีคลุมทุกส่วน

ของร่างกาย (ชุดแคปซูล)

เนื่องจากเนื้อที่จำกัดจึงขอแนะนำเท่านี้

แต่ขอบอกว่าทุกบู้ธมีความสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไป
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กว่ากัน เน่ืองจากเป็นผู้สนับสนุนให้นิทรรศการ

ความปลอดภัยในการทำงานระดับชาติยืนหยัด

มาเป็นปีท่ี 28 แล้ว ทุกบริษัทห้างร้านท่ีนำสินค้า

และบริการมาจัดแสดง แม้จะเป็นไปในลักษณะ

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตัวเอง ทว่าในอีกแง่มุม

หน่ึง ถือเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

อุปกรณ์ความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมชมงานซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและสถาน

ประกอบการต่างๆ อย่างน้อยได้เห็นของจริง ได้

ทดลองสัมผัสหรือสวมใส่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มี

ประสิทธิภาพสูงย่อมทำให้แรงบันดาลใจในการ

ไขว่คว้าหาส่ิงมีคุณภาพนำมาใข้ป้องกันสุขภาพ

และชีวิตตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยตามเวรกรรมหรือ

และสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง” โดยอธิบดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุวรรณ

สุขประเสริฐ ผู้แทนนายจ้างในคณะกรรมการ

ความปลอดภัย ฯ นายพิชิต พระปัญญา ผู้แทน

ลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ และ

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์

ดำเนินการอภิปรายโดย น.ส. เขมสรณ์ หนูขาว

ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2557

ช่วงเช้ามีการสัมมนาใน 3 หัวข้อ

 การขับเคลื ่อนวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในระดับชาติ ประสบการณ์จาก

ประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้ โดย ผู้แทน

Ministry of Manpower Singapore ผู้แทน The

Korea Occupational Safety and Health Agency

(KOSHA) ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. เกษร

เทพแปง สำนักความปลอดภัยแรงงาน

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(สสปท.) กับการส่งเสริมแก้ไขปัญหาความ

ไม่ปลอดภัยในการทำงาน มี 2 หัวย่อย ได้แก่

 ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ

SMEs โดย นายเทพพร เจริญรอย บริษัท เอ็นพีซี

เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

“แล้วแต่เจ้านาย” ซึ่งอาจไม่ใช้สิ่งที่เหมาะสม

สำหรับพวกเขาก็เป็นได้

สัมมนาวิชาการ

ในส่วนของการประชุมสัมมนาในงาน

สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

คร้ังท่ี 28 ประจำปี 2557 ประกอบด้วย

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557

ช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดและมอบรางวัลด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน ช่วงบ่ายเป็นการลงนามความ

ร่วมมือเพ่ือขับเคล่ือนวัฒนธรรมความปลอดภัย

สู่สถานศึกษา การลงนามความร่วมมือขับเคล่ือน

แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี และการ

ลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตามด้วยการอภิปรายหัวข้อ “วัฒนธรรมความ

ปลอดภัย : นายจ้างต้องใส่ใจความปลอดภัย



ดร.กรรณิกา แท่นคำ สถาบันส่งเสริมความ

ปลอดภัยในการทำงาน

 การจัดการความเส่ียงใน 10 ประเภท

ลักษณะงานเส่ียง โดยนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข

บริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล

เซอร์วิส จำกัด

ประเทศไทย ผศ. นริศ เจริญพร ดำเนินรายการ

 ระดมสมองเพื ่อการยกระดับขับ

เคล่ือนการดำเนินการเก่ียวกับ

 บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 บุคลากรส่งเสริมความปลอดภัยในการ

ทำงานเฉพาะด้าน

 การรวมตัวจัดต้ังสภาวิชาชีพ จป. สร้าง

ความเข้มแข็งของวิชาชีพ

อภิปรายโดย นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายทรงศักด์ิ

ใจกล้า ประธานชมรม จป. จังหวัดชลบุรี รอง

ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สุธรรมาสา มหาวิทยา

ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย นายจำเนียร จวงตระกูล สมาคม

การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ดำเนิน

การอภิปรายโดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน

ภานุ วิทยอำนวยคุณ

 ความปลอดภัยความปลอดภัยสู่สถาน

ศึกษา โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน KIDA ประเทศ

ญ่ีปุ่น ประธานบริษัท EXEDY Friction Material

Co., Ltd. ผู้แทนบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และ

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคนิมิตร ดำเนินการ

อภิปรายและร่วมอภิปรายโดยผู้แทนสำนักความ

ปลอดภัยแรงงาน

ช่วงบ่ายอภิปราย 5 หัวข้อ

 ปวดหลังจากการทำงาน : ปัญหา

เร้ือรังของแรงงานไทยและการป้องกันแก้ไข

โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน

นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรม

ควบคุมโรค ผศ. นริศ เจริญพร ดำเนินรายการโดย

น.ส. สุดธิดา กรุงไกรวงศ์ สมาคมการยศาสตร์ไทย

 Best Practice การปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมการทำงานเพ่ือป้องกันปัญหาปวดหลัง

จากการทำงาน โดย นายอนันต์ กำธรวิวรรธน์

นายเอกชัย บุตรลพ บจก. โตโยต้ามอเตอร์

 การขับเคล่ือนวัฒนธรรมความปลอดภัย

ภาคราชการ โดย อธิบดีกรมการส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหิดล ดำเนินการอภิปรายโดยนายศักดิ์ศิลป์

ตุลาธร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความ

ปลอดภัยแรงงาน

 เครือข่ายรัฐวิสาหกิจกับการขับเคลื่อน

CSR เพื่อความปลอดภัย โดย ผู้แทนการไฟฟ้า

นครหลวง ผู้แทนธนาคารออมสิน ดำเนินการ

อภิปรายโดยนายเนฑิต ประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวย

การศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพ้ืนท่ี 9

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2557

ช่วงเช้ามี 6 หัวข้อ

 เสวนาหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสร้าง

ส่วนร่วมการขับเคล่ือนวัฒนธรรมความปลอดภัย

ประสบการณ์จาก WD (Western Digital) โดย

น.ส. สุดารัตน์ รัตนแสง บจก. เวสเทิร์น ดิจิตอล

(ประเทศไทย) ดร. ทวีสุข พันธ์ุเพ็ง ดำเนินการเสวนา

 เพลิงไหม้บ่อขยะ : มลพิษและความ

ปลอดภัยแรงงาน โดย นายสุเมธา วิเชียรเพชร
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กรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสำนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้แทนบริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี 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 พันธ์ุประสิทธ์ิ

 การขับเคล่ือนวัฒนธรรมเพ่ือความ

ปลอดภัยในการขนส่ง โดย ผู้แทนกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมการขนส่ง

ทางบก ผู้แทนกรมเจ้าท่า ดำเนินการอภิปราย

โดยนายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ด้านความปลอดภัยฯ : ระบบการจัดการสุขภาพ

แรงงานสตรี และการตรวจวัดระดับความร้อน

สภาวะแวดล้อมในการทำงาน โดยนายธวัชชัย

ชินวิเศษวงศ์ ผู้ดำเนินการและร่วมอภิปราย

รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ พันธ์ุประสิทธ์ิ

 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องความ

ปลอดภัยในงานขนส่ง โดย นายพยัพ แจ้งสวัสด์ิ

บ.ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ผู้แทน

บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้

ดำเนินการและร่วมอภิปราย รองศาสตราจารย์

ดร. สราวุธ สุธรรมาสา

ช่วงบ่ายมีสัมมนาในรูปแบบการเสวนา

4 หัวข้อ

 ความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดย

นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล สำนักเทคโนโลยี

ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม นาย

ผจญ ศรีบุญเรือง บริษัท ไทยไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี

จำกัด ดำเนินการอภิปรายโดยรองศาสตราจารย์

วิชัย พฤกษธาราธิกุล

 การขับเคล่ือนความปลอดภัยแรงงานสู่

แรงงานนอกระบบ เสวนาโดยนางสุจิน รุ่งสว่าง

และ รองศาสตราจารย์ ดร. สรา อาภรณ์ เป็นผู้

ดำเนินรายการและร่วมเสวนา

 โปรแกรมขับเคล่ือนความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยของแรงงานผู้เยาว์ในอุตสาหกรรม

แปรรูปกุ้งและอาหารทะเล โดย ผู้แทนองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ นางสาวสุดธิดา กรุง

ไกรวงศ์ ดำเนินการอภิปรายและร่วมอภิปราย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 เวทีสาธารณะ “เสียงสะท้อนจากลูกจ้าง

เพ่ือขับเคล่ือนวัฒนธรรมความปลอดภัยแรงงาน”

โดย  นายอาวุธ ภิญโญยง นายวิรัช พยุงวงษ์

นายประกาย วิเศษวิสัย นายวีระ เจริญวรรณย่ิง

ดำเนินการอภิปรายโดยนายทวีสิทธ์ิ บุญธรรม

สำนักความปลอดภัยแรงงาน



 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 604

แห่ง แต่เราขอนำเสนอ144 แห่ง โดยหมายเลข

ในวงเล็บท้ายช่ือและจังหวัดท่ีต้ังสถานประกอบ

 บจก. นามิกิ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย)

ลำพูน (14)

 บจก. ลำพูนซิงเดนเก็น ลำพูน (14)

 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันพระโขนง

กรุงเทพฯ (13)

 บจก. เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์)

ระยอง (13)

 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงาน

ผลิตอาหารสัตว์ลำพูน (13)

 บจก. อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์)

ลำพูน (13)

 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โรงผลิต

อาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ สงขลา (13)

 บมจ. ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) โรงงาน 1

สมุทรปราการ (13)

 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงาน

อาหารสัตว์บกหนองแค สระบุรี (13)

 บจก. นวโลหะอุตสาหกรรม สระบุรี (13)

 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงาน

แปรรูปเน้ือไก่ มีนบุรี 1 กรุงเทพฯ (12)

 กฟผ. เข่ือนท่าทุ่งนา กาญจนบุรี (12)

 บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

โรงงานกำแพงเพชร (12)

ศิริโชค ห่อสมบัติ (สวมแว่น) กรรมการผู้ขัดการ PTK
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 บมจ. ปตท. ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี (13)

 บจก. พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)

ชลบุรี (13)

 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันเชียงใหม่ (13)

 กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สำนักงาน

ลำภูรา ตรัง (13)

 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงาน

ผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด นครราชสีมา (13)

 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ (13)

 บจก. โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์

ปทุมธานี (13)

 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันลำลูกกา

ปทุมธานี (13)

 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ โรงงาน

พระนครศรีอยุธยา (13)

 กฟผ . ฝ่ายปฏิบ ัต ิการภาคเหนือ

พิษณุโลก (13)

 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันภูเก็ต (13)

กิจการหมายถึงจำนวนปีที่ได้รับรางวัลระดับ

ประเทศติดต่อกัน

 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์-

ธานี (18)

 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล สาขา 3

โรงโอเลฟินส์ ไอ-ส่ี ระยอง (16)

 บจก. ผลิตไฟฟ้าขนอม นครศรีธรรม-

ราช (15)

 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมลำปาง (15)

 บจก. มากอตโต สระบุรี (15)

 กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุร ี(14)

 บจก . โรงพยาบาลเช ียงใหม่ราม

เชียงใหม่ (14)

 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงาน

ผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก (14)

 บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ พิษณุโลก (14)

 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันพิษณุโลก (14)

 บจก. ไทย เอ็มเอ็มเอ ระยอง (14)
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 กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ขอนแก่น (12)

 บมจ. ปตท. ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ

เขต 4 ขอนแก่น (12)

 บจก. เชอร์ร่ี เสรีนา ชลบุรี (12)

 กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย พระนครศรี

อยุธยา (12)

 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา

เพชรบุรี (12)

 บจก. เอ็นเอ็มบ-ีมินิแบ ไทย ลพบุรี (12)

 บจก. เอ็มอาร์ดี-อีซีซี ลำปาง (12)

 กฟผ. เข่ือนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (11)

 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมขอนแก่น (11)

 บจก. วัฒนเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ

จันทบุรี (11)

 บมจ. สิริเวชจันทบุรี โรงพยาบาล

สิริเวช จันทบุรี (11)

 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงาน

ผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา ชลบุรี (11)

 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม ่(11)

 กฟผ. สำนักงานเชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ (11)

 กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ สำนักงาน

ประจำฐานปฏิบัติงานนครสวรรค์ (11)

 กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

นนทบุรี (11)

 บจก. กรีนสปอต สาขารังสิต ปทุมธานี (11)

 บจก. เทยินโพลีเอสเตอร์ ปทุมธานี (11)

 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า ปทุม-

ธานี (11)

 บจก. เนสท์เล่ (ไทย) ปทุมธานี (11)

 บจก. เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย

ปทุมธานี (11)

 บจก. เอชจีเอสที (ประเทศไทย)

ปราจีนบุรี (11)

 บมจ. ท่าอากาศยานไทยจำกัด ท่า-

อากาศ ยานภูเก็ต (11)

 บจก. ภูเก็ต อินเตอร์เนช่ันแนล ฮอส-

ปิตอล (โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต) (11)

 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที ่2

โรงโอเลฟินส์ ไอ-หน่ึง ระยอง (12)

 บมจ .พีทีที โกลบอล เคมิคอล สาขาที ่4

และสาขาที ่ 8 (โรงอะโรเมติกส์ 1) ระยอง (12)

 บจก. ระยองโอเลฟินส์ ระยอง (12)

 บจก. สยามมิตซุย พีทีเอ ระยอง (12)

 บมจ. ปตท. จำกัด ศูนย์ปฏิบัติการ

ระบบท่อเขต 5 ราชบุรี (12)

 บจก. เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส์ โรงงาน 1

ลพบุรี (12)

สวัสด์ิ เจริญวรชัย (สวมแว่นดำ)



 บจก . โตไก อิสเท ิร ์น ร ับเบอร์

(ประเทศไทย) นิคมพัฒนา ระยอง (11)

 บจก. ยางสังเคราะห์ไทย ระยอง (11)

 กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ สำนัก

งานประจำฐานปฏิบัติงานลำปาง (11)

 บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ ลำพูน (11)

 บจก. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

โรงงานเทพารักษ์ สมุทรปราการ (11)

 บมจ. ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) โรงงาน 2

สมุทรปราการ (11)

 บมจ. ปตท. อาคารสำนักงานใหญ่

กรุงเทพฯ (10)

 บจก. ไทยแอโรว์ ฉะเชิงเทรา (10)

 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชลบุร ี(10)

 กฟผ. เข่ือนภูมิพล ตาก (10)

 กฟผ. สำนักงานนครราชสีมา (10)

 เดอะมอลล์ราชสีมา นครราชสีมา (10)

 บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ นครราชสีมา (10)

 บจก. สแปนช่ัน (ไทยแลนด์) นนทบุรี (10)

 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงาน

ผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา (10)

 บจก. เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย (โรงงาน

บางปะอิน) พระนครศรีอยุธยา (10)

 บจก. ไทยแอโรว์ โรงงานพิษณุโลก (10)

 บจก. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์

(ประเทศไทย) นิคมอมตะ ระยอง (10)

 บจก. ไทยโพลิเอททีลีน 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)

 กฟผ. สำนักงานบ้านดอน ฝ่ายปฏิบัติ

การภาคใต้ สุราษฎร์ธานี (10)

 บจก. เค ไลน์ (ประเทศไทย) สำนักงาน

ใหญ่ กรุงเทพฯ (9)

 บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน สำนักงานใหญ่

กรุงเทพฯ (9)

 บมจ. ปตท. คลังปิโตรเลียมบางจาก

กรุงเทพฯ (9)

 บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ (9)

 บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาป่ินเกล้า

กรุงเทพฯ (9)

 บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม

กรุงเทพฯ (9)

 บจก . สยาม พีว ีเอส เคมิคอลส์

สมุทรปราการ (11)

 บจก. เอนไก ไทย สมุทรปราการ (11)

 บจก . โปรดักส ์ ดีเวลลอปเม้นท์

แมนูแฟคเจอร่ิง สมุทรสาคร (11)

 บจก. ไทยเบเวอร์เรจแคน สระบุรี (11)

 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา

อุดรธานี (11)

 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันอุบลราชธานี (11)

 บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บางนา

กรุงเทพฯ (11)

 บจก. ไทยโทเรซินเทติคส์ กรุงเทพฯ (10)
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 บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา

พระราม 2 กรุงเทพฯ (9)

 กฟผ. เข่ือนอุบลรัตน์ 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)

 บจก. เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย โรงงาน

โรจนะ พระนครศรีอยุธยา (9)

 บจก. เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย โรงงาน

อยุธยา พระนครศรีอยุธยา (9)

 บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก (9)

 บจก. จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์

ซัมมิท อินทีเรียส์ ระยอง (9)

 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ระยอง (9)

 บจก. ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์

(ประเทศไทย) ระยอง (9)

 บจก. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์

(ประเทศไทย) สาขาสยามอีสเทิร์น ระยอง (9)

 บมจ. อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) ระยอง (9)

 บมจ. ปตท. ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ

เขต 3 ระยอง (9)

 บจก. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์  โรงงาน

 บจก. ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม นนทบุรี (9)

 บจก. ซีพีแรม ปทุมธานี (9)

 บจก. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ โรงงาน

ปทุมธานี (9)

 บจก. ฟาบริเนท จำกัด อาคาร 3,4

ปทุมธานี (9)

 บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารังสิต

ปทุมธานี (9)

 บจก. ซี.พี.อินเตอร์เทรด (โรงงานข้าว

วังแดง) พระนครศรีอยุธยา (9)

 บจก. เทยิน (ประเทศไทย) พระนคร

ศรีอยุธยา (9)

SABIC

ราชบุรี (9)

 บจก. สยามคราฟท์อุตสาหกรรม

ราชบุรี (9)

 บจก. เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด

โรงงาน 2 ลพบุรี (9)

 กฟผ. เข่ือนน้ำพุง สกลนคร (9)

 บจก. ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

โรงงานบางพลี สมุทรปราการ (9)

 บมจ . ศูนย์บร ิการเหล็กสยาม

สมุทรปราการ (9)

 บจก. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย

สมุทรปราการ (9)



 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 4 แห่ง

 บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

 นายจเด็จ เกตุศรี บจก. เอ็มเอ็มซี ทูลล์

(ประเทศไทย) โรงงานอินเสิตร์ พระนครศรีอยุธยา

 นายเฉลิมพันธ์ บุญชม บจก. เบ็ทเทอร์

ฟาร์ม่า ลพบุรี

 นายวิชิต กุญแจทอง บมจ. ปตท. คลัง

น้ำมันสระบุรี

 นางสาวนารีรัตน์ ทองสงฆ์ บมจ. ซีพีเอฟ

(ประเทศไทย) โรงงานผลิตอาหาร สัตว์ศรีราชา ชลบุรี

 นายวินัย มาอินทร์ บจก. เอ็กเซดดี้

ฟริคช่ัน แมททีเรียล ชลบุรี

 รางวัลชนะเลิศการประกวดทีมฉุกเฉิน

ในสถานประกอบกิจการ ได้แก่ ทีม Toyota Fire

Fighter บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

จำกัด (สาขาสำโรง)

 รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพการ์ตูน

ความปลอดภัย ได้แก่ นางสาวศิลาลัย พัดโบก

 รางวัลชนะเลิศการประกวดนิทาน

ความปลอดภัย ได้แก่ นิทานเรื่อง “วัวลาย

ไม่ใส่รองเท้า” โดยนางสาวพนิดา สีชมพู

 รางวัลชนะเลิศโครงการสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยในการทำงาน ไม่มีผลงานได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่

 นายจาตุรนต์ ใกล้จันอัด กฟผ. เข่ือน

อุบลรัตน์ ขอนแก่น

 นายสุณัฐชัย จินดาศรี บจก. แมชเทค

อินเตอร์เนช่ันแนล เชียงใหม่

 นายวัชระ บูชากรณ์ บมจ. ปตท. คลัง

ปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

 นายวีระ สุวรรณโชติ บมจ. ปตท. คลัง

ปิโตรเลียมสงขลา

 นายภฤศ แสงอร่าม บมจ. ปตท. คลัง

น้ำมันภูเก็ต

 บมจ. ปตท. คลังน้ำมันลำลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี

 กฟผ. เข่ือนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 บจก. เอ็นโอเค พรีซิช่ัน คอมโพเนนท์

(ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชัพ) ดีเด่นประจำปี 2557

จำนวน 11 ราย

 นายกิติวัฒน์ เจริญสุข บมจ. ไออาร์พีซี

คลังน้ำมันไออาร์พีซีพระนครศรีอยุธยา

โครงการวัฒนธรรมความปลอดภัย “ดูแล ห่วงใย

ความปลอดภัยซ่ึงกันและกัน CAREs” บมจ. พีทีที

โกลบอล เคมิคอล รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงการ

พัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

“My Safety,My BBS” บจก. ไทยโพลิเอททีลีน

(นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) โครงการส่งเสริม

วัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน บจก.

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม และ โครงการสร้าง

วัฒนธรรมความปลอดภัยด้วย BBS Network

บจก. ไทยเบเวอร์เรจแคน
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รายช่ือทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ

จาก 32 ทีมที่เข้าประกวดทั้งหมดผ่าน

รอบคัดเลือกได้ 6 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศในงาน

สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

คร้ังท่ี 28 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ดังน้ี

 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง (DC4) นนทบุรี

ช่ือทีม ศูนย์กระจายสินค้า (DC4) สมาชิกทีม

นายสนธยา คำวาปี นายวรเชษฐ์ บุญสุข

นายเชษฐ์ สระทองทิศ นายจตุพร ดียิ่ง และ

นายจักรฤษณ์ สุขพลอย

 บริษัท ซีพีแรม จำกัด กรุงเทพมหานคร

ช่ือทีม ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) สมาชิกทีม

นายองอาจ เหล่าภักดี นายต่อพงษ์ บุญธรรม

นายปรีชา ขำเจริญ นายรังสรรค์ หลงครุฑ และ

นายอาทิตย์ สมบุตร

 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด

(มหาชน) ปทุมธานี ช่ือทีม TOP GUN TEAM

สมาชิกทีม นายจีระพรรณ สุขทวี นายอรุณ

ณัฐพล พวงดี นายชุติไชย ศรีหาตา นายถนอม

ใหญ่สมพงษ์ และนายสมทรง ยะหัตถะ

 บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด

(มหาชน) พิจิตร ช่ือทีม Akara PCL สมาชิกทีม

นายทวีศักดิ์ สอนราช นายธนาธิษณ์ พิชยะ

ศุภนันท์ นายเสน่ห์ บุญคง นายมลตรี เลิศสถิต

แก้วแกมจันทร์ นายสำเริง แซมกระโทก นาย

กรัณย์พล ศรีนิล และนายสุรพล สงบ

 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

จำกัด สาขาสำโรง สมุทรปราการ ช่ือทีม “Toyota

Fire Fighter” สมาชิกทีม นายสุทศ อร่ามรุณ

นายนิยม ศรีดาพันธ์ นายฉัตรมงคล ดินกระโทก

นายอุทัย โคตรสุวรรณ และนายมานิต โนนกลาง

 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน) (ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว)

ฉะเชิงเทรา ช่ือทีม ERT (Emergency Response

Team) สมาชิกทีม นายกายสิทธ์ิ อาจหาญ นาย

และนายจิรายุ ตันหยงทอง

รูปแบบการประกวด (ทดสอบ)

การประกวดรอบชิงชนะเลิศเป็นการ

ทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินทักษะและขีด

ความสามารถของทีมฉุกเฉินในการดำเนินการ

แก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วภายในระยะเวลา

ท่ีกำหนด โดยต้องทดสอบ 2 ฐาน ได้แก่

1. ฐานดับเพลิง (ทดสอบนอกอาคาร)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมฉุกเฉินแสดงทักษะ

การเข้าระงับเหตุอัคคีภัยท่ีเกิดกับอาคารสถาน

ประกอบกิจการ

2. ฐานกู้ภัยและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย

ในท่ีอับอากาศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทีมฉุกเฉิน

แสดงทักษะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากการทำงานในท่ีอับอากาศ และแสดงทักษะ

ในการปฐมพยาบาล ให้การช่วยเหลือและช่วย

ชีวิตผู้ประสบภัยในที่อับอากาศ

ทั้งนี้ ในแต่ละฐานจะใช้เวลา 30 นาที

(ทดสอบ 20 นาที และย้ายฐาน/เตรียมการ 10

นาที) โดยแต่ละทีมจับฉลากฐานท่ีเร่ิมต้นและ

จะมีการหมุนเวียนฐานจนครบท้ังหมด

ฐานดับเพลิง (นอกอาคาร)



หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

สมาชิกทีมฉุกเฉินที่เข้าทดสอบในรอบ

ตัดสินท้ัง 5 คน ต้องเป็นผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบ

ในรอบคัดเลือก 36 ทีมเท่าน้ัน กรณีมีการขอ

เปล่ียนตัว ให้เปล่ียนตัวเป็นสมาชิกสำรองแทน

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาถึงเหตุผลความ

จำเป็นท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิกทีมฉุกเฉินน้ันๆ หาก

มีมติเห็นชอบให้เปล่ียนตัวได้ สมาชิกสำรองจะ

ต้องเป็นบุคคลท่ีแจ้งช่ือไว้ในแบบแจ้งยืนยันการ

เข้าร่วมทดสอบรอบตัดสินเท่านั้น และจะไม่

อนุญาตให้เปลี่ยนตัวเป็นบุคคลอื่น ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งนี้ ต้องแจ้งยืนยันการเข้าร่วมทดสอบ

รอบตัดสินตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด และให้ทีม

ฉุกเฉินท่ีเข้ารอบแต่ละทีมมารายงานตามเวลา

กำหนดเพื่อตรวจสอบเอกสารและความพร้อม

ของอุปกรณ์ที่แต่ละทีมนำมาใช้ในการแข่งขัน

รวมท้ังรับฟังข้อช้ีแจงสำคัญ โดยทีมท่ีมาถึงหลัง

เวลากำหนดอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทดสอบ

 อุปกรณ์ใช้ในฐานกู้ภัย ได้แก่ เข็มขัดรัด

แบบเต็มตัวสำหรับงานกู้ภัยที่สูง หมวกนิรภัย

หรือหมวกสำหรับงานกู้ภัยที่สูง (สายรัดคาง

แบบ 3 จุด) ถุงมือหนัง สนับเข่า/สนับศอก

รองเท้านิรภัย เคร่ืองช่วยหายใจแบบ SCBA และ

วิทยุสื่อสาร

หลักเกณฑ์และข้ันตอนการแข่งขัน

 การเข้าทดสอบในแต่ละฐานของทีม

ฉุกเฉิน ใช้วิธีจับฉลากฐานเร่ิมต้นและหมุนเวียน

ฐานจนครบ โดยปฏิบัติตามโจทย์กำหนดด้วย

ความถูกต้อง รวดเร็ว และภายในเวลาระบุไว้

 เขียนช่ือทีม ช่ือสถานประกอบกิจการ

และจังหวัดลงในแบบฟอร์ม ERT Passport และ

นำติดตัวไปตลอดระยะเวลาท่ีมีการแข่งขัน โดย

หลังจากท่ีทำการแข่งขันแล้วเสร็จในแต่ละฐาน

ต้องให้กรรมการประจำฐานลงนามรับรองด้วย

 การแข่งขันแต่ละฐานใช้เวลาไม่เกิน

20 นาที และอีก 10 นาที สำหรับการเปล่ียน

ฐาน/เตรียมการ ซ่ึงจะเร่ิมต้นการแข่งขัน หยุด

การแข่งขัน หรือเปลี่ยนฐานการแข่งขันเมื่อ

ได้ยินเสียงสัญญาณจากกรรมการเท่าน้ัน

 ทีมฉุกเฉินแต่ละทีมมีเจ้าหน้าที่ช่วย

เหลือ (ERT Staff) ประจำทีมเพ่ืออำนวยความ

สะดวกและนำเข้าแข่งขันในแต่ละฐาน

 ทีมฉุกเฉินแต่ละทีม ให้เลือกใช้วัสดุ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานเหตุฉุกเฉิน

 ระหว่างการเปลี่ยนฐาน/เตรียมการ

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง การช่วย

ชีวิตในที่อับอากาศและที่สูง รวมถึงการปฐม

พยาบาลควบคู่กับการแจกรางวัลให้กับผู้ชมและ

ผู้สังเกตการณ์

 กรรมการประชุมและรวมผลคะแนน

ผลการประกวด ทีมชนะเลิศ ได้แก่ทีม

“Toyota Fire Fighter” จากบริษัท โตโยต้า

มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สาขาสำโรง)

สมุทรปราการ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตร

เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์

 สมาชิกทีมฉุกเฉินทุกคนสวมชุดแสดง

เอกลักษณ์ของทีมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมท้ัง

นำชุดอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประกวดมาให้คณะ

กรรมการฯ ตรวจสอบภายหลังรายงานตัว

 ทีมฉุกเฉินที่เข้าทดสอบต้องนำอุปกรณ์

คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ PPE ท่ี

จำเป็นมาเองเท่าน้ัน ได้แก่

 อุปกรณ์ใช้ทดสอบในฐานดับเพลิง

ได้แก่ ชุดเส้ือผ้า หมวก ท่ีคลุมศีรษะ (Hood)

ถุงมือ รองเท้า นิรภัยสำหรับนักดับเพลิง และ

เคร่ืองช่วยหายใจ SCBA
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