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ความปลอดภยัทางถนน กบั คนท างานในสถานประกอบการ 

ศนูยว์ชิาการความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) 
 

1. Why ท าไม... สถานประกอบการต้องใส่ใจกบัความปลอดภยัทางถนน 
 รายงานสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนนขององค์การอนามยัโลก พ.ศ.2558 (Global Status of Road 
Safety:2015) ระบุว่าประเทศไทยทีม่อีตัราเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางถนนมากถงึ 36.2 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
เป็นอนัดบั 2 ของโลก และเป็นอนัดบั 1 ของโลกในการเสยีชวีติจากรถจกัรยานยนต์ (อตัราตายจากจกัรยานยนต์ คดิ
เป็น 26 ต่อประชากรแสนคน)  
 ในขณะทีข่อ้มลูจากใบมรณบตัร พ.ศ.2557 มผีูเ้สยีชวีติถงึ 15,045 ราย หรอืทุกๆวนัจะม ี40 ครอบครวัทีต่อ้ง
สูญเสยีสมาชกิ และทุกๆวนัอกี 15 ครอบครวัต้องแบกรบัภาระเลี้ยงดูผูพ้กิารจากอุบตัเิหตุทางถนนไปตลอดชวีติ ท่ี
ส าคญั 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตและผู้พิการอยู่ในวยัแรงงาน ซ่ึงเป็นก าลงัหลกัในการดแูลครอบครวั นบัเป็นความ
สญูเสยีทีน่่าตกใจและสรา้งผลกระทบทัง้ต่อเหยื่อ ครอบครวัและภาพรวมของสงัคม (มลูค่าความสญูเสยี 2.3 แสนลา้น
บาท/ปี)   

 

ทีป่ระชุมสมชัชาใหญ่สหประชาชาต ิ(UNGA) ภายใต้กรอบปฏญิญามอสโกเมื่อ 2 มนีาคม 2553 ประกาศใหปี้
ค.ศ. 2011-2020 เป็น “ทศวรรษการปฏิบติัการเพ่ือความปลอดภยับนท้องถนน” (Decade of Action for Road 
Safety 2011-2020) โดยตัง้เป้าลดการตายจากปีละ 1.3 ลา้นคน ลงครึง่หนึ่งในอกี 10 ปีขา้งหน้า พรอ้มทัง้ก าหนดให้
แต่ละประเทศ เร่งวางฐานระบบจดัการความปลอดภยัทางถนนใน 5 เรื่องหลกั ได้แก่ (1) การบรหิารจดัการ (Road 
safety management) (2) ถนนและการสญัจร ปลอดภยั (Infrastructure) (3) ยานพาหนะปลอดภยั (Safe vehicle)  (4) 
ผูใ้ชถ้นนปลอดภยั (Road user behavior) (5) การตอบสนอง หลงัเกดิเหตุ (Post-crash care) โดยประเทศไทยไดน้ า
แนวทางของ UN มาก าหนดใหปี้ พ.ศ.2554 – 2563 เป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทย” 
และตัง้เป้าหมายลดจ านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตุทางถนนใหต้ ่ากว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2563 

องค์การอนามยัโลก (WHO: 2550) รายงานว่ากลุ่มแรงงาน อายุ 18-60 ปี เส่ียงต่อการตายบนท้องถนน
จากการท างานมากกว่าอนัตรายในสถานประกอบการ ซึง่สอดคลอ้งกบัสถติกิารประสบอนัตรายจากยานพาหนะ 
อันเนื่ องมาจากการท างานปี 2553-2558 ของส านักงานกองทุนเงินทดแทน พบว่าลูกจ้างท่ีเสียชีวิตจาก
ยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 45-60 ของจ านวนลูกจ้างท่ีเสียชีวิตในแต่ละปี โดยแนวโน้มยงัไม่ลดลง ดงัจะเหน็ได้ 
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จากปี 2553 สดัส่วนเสยีชวีติของแรงงานไทยจากอุบตัเิหตุทางถนน คดิเป็นรอ้ยละ 60 (เสยีชวีติ 274 คน จากจ านวน 
462) และเพิม่เป็น 287 คน ในปี 2554  

ขอ้มลูการส ารวจสุขภาพของแรงงานไทยและการส ารวจอนามยัและสวสัดกิารพ .ศ. 2552 คาดว่าประชากรวยั
แรงงานจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 67.6 ในปี 2553 โดยประชากรวยัแรงงาน (อายุ15-59 ปี) มปีระมาณ 55 ลา้นคน กว่า 1 ใน 
4 ของการบาดเจ็บเกดิเนื่องมาจากอุบตัเิหตุจากยานพาหนะโดยเฉพาะจากรถจกัรยานยนต์  (รอ้ยละ27.1) รองลงมา
จากการพลดัตกหกลม้ (รอ้ยละ 20) แรงงานชายมอีตัราสงูกว่าหญงิเกอืบเทา่ตวั 

 

 
 

2. What.. อะไรเป็นความเส่ียงส าคญั ของแรงงานไทย  
 แรงงานไทยส่วนใหญ่จะใช้รถจกัรยานยนต์เดินทาง
ไป-กลบัทีท่ างาน รวมทัง้ระหว่างการท างาน ท าใหก้ารบาดเจบ็
ทีเ่กดิขึน้จะพบว่ามาจากการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ โดยเฉพาะ
การบาดเจบ็ศรีษะจากการไม่สวมหมวกนิรภยั ซึง่ขอ้มลูส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2548-
2551) ชี้ว่าค่าใช้จ่ายจากอุบตัิเหตุทางถนนของกองทุนต่างๆ 
เชน่ กองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตแิละกองทุนสวสัดกิาร
ขา้ราชการมแีนวโน้มลดลงโดยตลอด แต่กองทนุประกนัสงัคมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2548 จ านวน 683.2 ล้าน
บาทเป็น 757.9 ล้านบาทในปี 2551 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายใน
กลุ่มรถจกัรยานยนตเ์พิม่สงูขึน้ถงึ 66 ลา้นบาท 

 นอกจากการเดนิทางดว้ยรถจกัรยานยนต์ การโดยสารรถรบัส่งพนกังานกม็คีวามเสีย่งทีพ่บไดต้่อเนื่อง ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากขอ้มลูการเฝ้าระวงัรถรบัส่งพนักงาน โดย มลูนิธเิพื่อผูบ้รโิภค พบว่าในรอบ 18 เดอืนทีผ่่านมา มรีถรบัส่ง
พนักงานเกดิอุบตัเิหตุเฉลี่ย 1 ครัง้/เดอืน โดยเฉลี่ยแต่ละครัง้จะมผีูบ้าดเจ็บ 14 คนและเสยีชวีติ 1 คน นอกจากนี้ยงั
พบว่าแทบทุกเดือนจะปรากฎข่าวอุบตัิเหตุรถรบัส่งพนักงาน ในลักษณะที่น ารถส่วนบุคคล (รถปิกอพั รถตู้) มา
ดดัแปลงสภาพเพือ่วิง่รบัจา้งรบัสง่พนกังาน 
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ความเส่ียงส าคญั จะแตกต่างกนัตามประเภทและลกัษณะงาน แต่ในภาพรวมจะพบว่ามปีระเดน็ส าคญั ทีค่วรมาใสใ่จ
เพือ่วางแนวทางจดัการปัญหา ไดแ้ก ่  
1) ความปลอดภยัจากการใชร้ถจกัรยานยนต/์รถยนตข์องพนกังาน  

- การไมม่ใีบขบัขี ่ขาดทกัษะการขบัขี ่
- ไมใ่ชอ้ปุกรณ์นิรภยั (ไมส่วมหมวก-ไมค่าดเขม็ขดันิรภยั) 

2) ความปลอดภยัดา้น Logistic ของพนักงานและรถขนส่งสนิคา้ 
เชน่  
- ความออ่นลา้ในการท างาน (หลบัใน)  
- สภาพรถขาดการบ ารงุรกัษา เชน่ ยางระเบดิ เบรกช ารดุ 
- การจอดพกัรมิทางจนเป็นเหตุในมรีถมาชนทา้ยเสยีชวีติ 

(เฉลีย่มคีนตายจากขา่วรถบรรทุกจอดรมิทาง 60-70 ราย/ปี)  
3) ความปลอดภยัรถรบั-สง่พนกังาน 
4) ความปลอดภยัหน้าโรงงาน 
5) ฯลฯ 

 

3. How. อย่างไร ? .. นโยบายและกลไกท่ีมีอยู่จะจดัการความเส่ียงได้อย่างไร 

 นโยบาย Safety Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระการ
ขบัเคลื่อนประเทศไทย (Startup Thailand) โดยบรูณาการความรว่มมอืกบั 6 
กระทรวงหลัก คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
คมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
อุตสาหกรรม ถือเป็นโอกาสและความท้าทายส าคญั ในการขบัเคลื่อนการ
สร้างความปลอดภัยในการท างาน ทัง้ในโรงงานและการใช้ยานพาหนะ
เดนิทาง  โดยการด าเนินการความรว่มมอื แบ่งเป็น 2 ระยะคอื 

1) การด าเนินการระยะสัน้ ก าหนดให้จัดท าแผนบูรณาการ
ความร่วมมือภายใต้กรอบการด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) 
ดา้นความปลอดภยัในการท างานกอ่สรา้ง (2) ดา้นความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัอคัคภียั และ (3) 
ดา้นความปลอดภยัในการท างานกบัสารเคม ีโดยแต่ละดา้นจะด าเนินการใน 3 มติ ิคอื  
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• มติกิารสง่เสรมิสนบัสนุนในการด าเนินการ (การสรา้งการรบัรูแ้ละการสรา้งจติส านึก)  
• มติกิารก ากบัดแูล  
• มติกิารมสีว่นรว่มของประชาชน (ประชารฐั) โดยมชีว่งระยะเวลาการด าเนินการ 6 เดอืน 

2) การด าเนินการระยะยาว เพือ่ก าหนดยทุธศาสตรด์า้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศไทย
ร่วมกนั เพื่อลดอุบตัเิหตุ อุบตัภิยัและโรคจากการท างาน อนัจะสรา้งเสรมิความปลอดภยัและคุณภาพ
ชวีติของคนท างานใหย้ัง่ยนืต่อไป 

 นโยบายประชารฐัเพ่ือสงัคม  น าโดย รองนายกรัฐมนตรีด้าน
เศรษฐกจิ ดร.สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ เน้นความรว่มมอืระหว่างภาคธุรกจิเอกชน 
(23 องค์กรใหญ่) ภาครฐัและภาคสงัคม ก าหนดประเด็นในการท างานเพื่อ
สงัคม โดยเบื้องตน้ไดเ้ลอืก 3 ประเดน็หลกัคอื ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุและอุบตัเิหตุ
ทางถนน โดยใชก้ลไก “มาตรการองคก์รดา้นความปลอดภยัทางถนน”  
 ในประเดน็ “ความปลอดภยัทางถนน” มทีาง ปตท.เป็นเลขานุการ จะ
ไดน้ าบทเรยีนการจดัการความปลอดภยัของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ระบบความ
ปลอดภยัโดย เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน (จป.) และมาตรการอืน่ๆ 
ทีเ่ป็น good practice ขององคก์รมาต่อยอดขยายผล  

 ข้อก าหนด มอก. / ISO 39001 ณ ขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมไดน้ า ISO 39001 ดา้น Road Safety 
มาประกาศใช ้และเริม่มหีลายหน่วยงานทีน่ าไปจดัท าเพื่อขอรบัการประเมนิและใบรบัรอง เช่น SCG ซึ่งการใช ้ISO 
หรือระบบจัดการความปลอดภัยอื่นๆ เช่น OSH 2001 จะพบว่ามีข ัน้ตอนกระบวนการที่ใกล้เคียงกนั และสถาน
ประกอบการทีพ่ร้อมกส็ามารถพฒันาหน่วยงานใหพ้ร้อมรบัมาตรฐานด้านความปลอดภยัทางถนน ISO 39001 ไป
ดว้ยกนัไดเ้ลย  

1) บรบิทขององคก์ร 
2) ภาวะผูน้ า 
3) การวางแผน 
4) การสนบัสนุน 
5) การด าเนินการ 
6) การประเมนิผลการด าเนินงาน 
7) การปรบัปรงุ 

 

 กลไก - กฎหมายตามบทบาทหน้าท่ี ถอืเป็นกลไกหลกัในทกุๆ สถานประกอบการ ทีม่คีวามส าคญัต่อการ
จัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการและการเดินทาง  ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานายจ้างและผู้บริหารสถาน
ประกอบการ รวมทัง้จป.ระดบัวชิาชพี ยงัมีแผนงานโครงการดา้นความปลอดภยัในการท างานที่ไม่ครอบคลุมถงึเรื่อง
ความปลอดภยัทางถนนทีเ่กีย่วเนื่องจากการท างาน ทัง้ ๆ ที่ตามกฎหมายความปลอดภยัแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นระดบั
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2554 หรอื กฎกระทรวงปี 2549 
ว่าด้วยเรื่องเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน คณะกรรมการความปลอดภยัฯ และหน่วยงานความปลอดภยัฯ 
และกฎกระทรวงปี 2553 ว่าด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างาน ได้ก ำหนดเป็นหน้ำทีค่วำม
รบัผิดชอบของนำยจ้ำง ผู้บริหำร หวัหน้ำงำน จป.ระดบัต่ำง ๆ และคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัฯ ไวแ้ลว้ซึง่
ครอบคลุมถงึเรือ่งความปลอดภยัทางถนนทีเ่กีย่วเนื่องจากการท างาน ดงัจะยกตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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1) บทบาทหน้าท่ี “นายจ้าง” 

• มาตรา 6 ใหน้ายจา้งมหีน้าทีจ่ดัและดูแลสถานประกอบกจิการและลูกจา้งใหม้สีภาพการท างานและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมทัง้ส่งเสรมิสนับสนุนการปฏบิตังิาน
ของลูกจา้งมใิหลู้กจา้งไดร้บัอนัตรายตอชวีติ ร่างกาย จติใจ และสุขภาพอนามยั (ดงันัน้นายจา้งตอ้ง
จดัยานพาหนะที่ใหลู้กจ้างใชใ้นการท างานอยู่ในสภาพทีป่ลอดภยัต่อการใช้งาน มกีารบ ารุงรกัษา 
ตรวจสภาพอยูเ่สมอ เป็นตน้) 

• มาตรา 23 ใหผู้ร้บัเหมาชัน้ต้นและผูร้บัเหมาช่วงตามกฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน มหีน้าที่
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง
เช่นเดยีวกบันายจา้ง (ดงันัน้ รถรบัส่งพนักงานทีน่ายจา้งจดัหามานัน้ นายจา้ง (ผูว้่าจา้งรถรบัส่ง) ก็
ตอ้งก าหนดใหน้ายจา้ง (เจา้ของรถหรอืบรษิทัทีม่ารบังาน) มกีารด าเนินงานดา้นความปลอดภยัทาง
ถนน ไมว่่าจะในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคนขบัรถ สภาพรถ เสน้ทางและจุดรบัสง่พนกังาน เป็นตน้) 
 

2) บทบาทหน้าท่ี “คปอ.” 
พจิารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน 
เพื่อป้องกนัและลดการเกดิอุบตัเิหตุ การประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรอืการเกดิเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอนัเนื่องมาจากการท างาน หรอืความไม่ปลอดภยัในการท างานเสนอต่อนายจา้ง  (จะเหน็ได้
ชดัเจนว่าการเดนิทางมาและกลบัระหว่างบา้นและทีท่ างานของลูกจา้งนัน้ เป็นภารกจิส าคญัทีค่ปอ.
ตอ้งน ามาพจิารณาว่าจะมนีโยบายและแผนงานความปลอดภยัทางถนนอะไรและอย่างไร ทีจ่ะท าให้
พนกังานทีข่บัขีย่านพาหนะของตนมาท างานนัน้ มคีวามปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน) 

 

3) บทบาทหน้าท่ี “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน” (จป.) ระดบัวิชาชีพ 
• ตรวจสอบ แนะน านายจา้งเรือ่งการปฏบิตัติามกฎหมาย  
• วเิคราะหง์านเพือ่บ่งชีอ้นัตราย 
• ก าหนดมาตรการหรอืขัน้ตอนการท างานทีป่ลอดภยั 
• ประเมนิความเสีย่ง 
• วิเคราะห์แผนงานโครงการและขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอแนะมาตรการความ

ปลอดภยั 

เมื่อพจิารณาหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของจป.ระดบัวชิาชพี จะเหน็ชดัเจนว่าในการประเมนิความเสีย่ง
นัน้ ต้องน างานทีเ่กี่ยวกบัการใชร้ถใช้ถนนของลูกจ้าง เช่นงานขนส่งวตัถุดบิ งานขนส่งผลติภณัฑ์ งานส่ง
เอกสาร งานรบัส่งพนักงาน ฯลฯ มาประเมนิความเสีย่งด้วย ซึง่ประกอบดว้ยการชีบ้่งอนัตราย การประเมนิ
หรอืประมาณระดบัความเสีย่ง และการควบคุมความเสีย่ง ด้วยการก าหนดมาตรการความปลอดภยัต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
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ตวัอย่างการด าเนินงานดา้นอุบตัเิหตุทางถนน (Road Safety) ในองคก์ร หากน าไปใชต้อ้งค านึงถงึบรบิทของ

องคก์รเป็นหลกั 
 

 

 สถานประกอบกิจการ/เจ้าของกิจการ พร้อมแล้วหรือยงั?...ท่ีร่วมกนัสร้าง “วฒันธรรมความปลอดภยั
ทางถนน” โดยก าหนดมาตรการองคก์รระหว่างนายจ้าง + ลูกจ้าง เพือ่ลดความสญูเสยี (Loss) แรงงานกบัวตัถุดบิ 
โดยเพิม่ขดีความสามารถในการท างานของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน (จป.) ใหเ้หมาะสม เพือ่ลดสถติกิาร
เกดิอุบตัเิหตุทางถนน ซึ่งน าไปสู่คุณธรรมในองคก์ร (Moral) ทางดา้นความส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
(Social & Environmental Awareness) รวมทัง้กลยทุธแ์ละขดีความสามารถในการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บักจิการในระยะ
ยาว (Reaction of Long term Value) 

เราก้าวพน้ความเชื่อที่ฝังรากสงัคมไทยที่ว่า อบุติัเหตุทางถนน “เป็นเคราะห์กรรม ป้องกนัไม่ได้” 
(ผลส ารวจ ABAC poll ตค.2552 พบว่า คนไทย 26% เชื่อว่าอุบตัเิหตุทางถนนป้องกนัไม่ได้) เพราะที่ผ่านมา
การจดัการความปลอดภยัในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ไดพ้สิจูน์แลว้ว่าเราป้องกนัและลดความสูญเสยี
ลงได้ ถงึเวลาแล้วที่เราจะน าเรื่อง “ความปลอดภยัทางถนน” ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานและการเดนิทางของ
บุคลากร มาจดัการอยา่งเป็นระบบเพื่อป้องกนัและความสญูเสยีของคนท างาน 

 

“มำร่วมกนัสร้ำงควำมปลอดภยัทำงถนนด้วยกนั... 
เพือ่คณุภำพชีวิตทีดี่ของคนท ำงำนในสถำนประกอบกำร” 

  

จดัเกบ็ข้อมูลสถานการณ์ / สถิติ 

การเกิดอบุติัเหตทุางถนนในองคก์ร 
ก าหนดโยบายองคก์ร / 

ความร่วมมือจากผู้บริหาร

ก าหนดโครงสรา้งการท างาน / 

บทบาทหน้าท่ีคณะท างาน

Kick off เปิดตวัมาตรการองคก์ร

ความปลอดภยัทางถนนในองคก์ร

ด าเนินการตามแผนงาน / กิจกรรม

และการน าไปปฏิบติั
ประชาสมัพนัธ ์สอดแทรกกิจกรรมไป

กบัการท างานประจ า 

สรปุ

ผลการด าเนินงาน

ประเมิน

ผลการด าเนินงาน

ติดตามผลการด าเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง

วางแผนการด าเนินงานด้าน
อบุติัเหตทุางถนนในองคก์ร

 
การ

ด าเนินงาน
ด้าน

อบุติัเหตทุาง
ถนน 

ในองคก์ร 


