ความปลอดภัยทางถนน กับ คนทางานในสถานประกอบการ
ศูนย์วชิ าการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

1. Why ทาไม... สถานประกอบการต้องใส่ใจกับความปลอดภัยทางถนน
รายงานสถานการณ์ ความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2558 (Global Status of Road
Safety:2015) ระบุว่าประเทศไทยทีม่ อี ตั ราเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนมากถึง 36.2 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน
เป็ นอันดับ 2 ของโลก และเป็ นอันดับ 1 ของโลกในการเสียชีวติ จากรถจักรยานยนต์ (อัตราตายจากจักรยานยนต์ คิด
เป็ น 26 ต่อประชากรแสนคน)
ในขณะทีข่ อ้ มูลจากใบมรณบัตร พ.ศ.2557 มีผเู้ สียชีวติ ถึง 15,045 ราย หรือทุกๆวันจะมี 40 ครอบครัวทีต่ อ้ ง
สูญเสียสมาชิก และทุกๆวันอีก 15 ครอบครัวต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูผพู้ กิ ารจากอุบตั เิ หตุทางถนนไปตลอดชีวติ ที่
สาคัญ 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตและผู้พิการอยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งเป็ นกาลังหลักในการดูแลครอบครัว นับเป็ นความ
สูญเสียทีน่ ่ าตกใจและสร้างผลกระทบทัง้ ต่อเหยื่อ ครอบครัวและภาพรวมของสังคม (มูลค่าความสูญเสีย 2.3 แสนล้าน
บาท/ปี )

ทีป่ ระชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโกเมื่อ 2 มีนาคม 2553 ประกาศให้ปี
ค.ศ. 2011-2020 เป็ น “ทศวรรษการปฏิ บตั ิ การเพื่อความปลอดภัยบนท้ องถนน” (Decade of Action for Road
Safety 2011-2020) โดยตัง้ เป้ าลดการตายจากปี ละ 1.3 ล้านคน ลงครึง่ หนึ่งในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า พร้อมทัง้ กาหนดให้
แต่ละประเทศ เร่งวางฐานระบบจัดการความปลอดภัย ทางถนนใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) การบริหารจัดการ (Road
safety management) (2) ถนนและการสัญจร ปลอดภัย (Infrastructure) (3) ยานพาหนะปลอดภัย (Safe vehicle) (4)
ผูใ้ ช้ถนนปลอดภัย (Road user behavior) (5) การตอบสนอง หลังเกิดเหตุ (Post-crash care) โดยประเทศไทยได้นา
แนวทางของ UN มากาหนดให้ปี พ.ศ.2554 – 2563 เป็ น “ทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย”
และตัง้ เป้ าหมายลดจานวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนให้ต่ากว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ. 2563
องค์การอนามัยโลก (WHO: 2550) รายงานว่ากลุ่มแรงงาน อายุ 18-60 ปี เสี่ยงต่อการตายบนท้ องถนน
จากการทางานมากกว่าอันตรายในสถานประกอบการ ซึง่ สอดคล้องกับสถิตกิ ารประสบอันตรายจากยานพาหนะ
อัน เนื่ อ งมาจากการท างานปี 2553-2558 ของส านั ก งานกองทุ น เงิ น ทดแทน พบว่ า ลู ก จ้ า งที่ เ สี ย ชี วิ ต จาก
ยานพาหนะ คิ ดเป็ นร้อยละ 45-60 ของจานวนลูกจ้างที่ เสียชี วิตในแต่ละปี โดยแนวโน้มยังไม่ลดลง ดังจะเห็นได้
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จากปี 2553 สัดส่วนเสียชีวติ ของแรงงานไทยจากอุบตั เิ หตุทางถนน คิดเป็ นร้อยละ 60 (เสียชีวติ 274 คน จากจานวน
462) และเพิม่ เป็ น 287 คน ในปี 2554
ข้อมูลการสารวจสุขภาพของแรงงานไทยและการสารวจอนามัยและสวัสดิการพ.ศ. 2552 คาดว่าประชากรวัย
แรงงานจะเพิม่ เป็ นร้อยละ 67.6 ในปี 2553 โดยประชากรวัยแรงงาน (อายุ15-59 ปี ) มีประมาณ 55 ล้านคน กว่า 1 ใน
4 ของการบาดเจ็บเกิดเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุจากยานพาหนะโดยเฉพาะจากรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ27.1) รองลงมา
จากการพลัดตกหกล้ม (ร้อยละ 20) แรงงานชายมีอตั ราสูงกว่าหญิงเกือบเท่าตัว

2. What.. อะไรเป็ นความเสี่ยงสาคัญ ของแรงงานไทย
แรงงานไทยส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์เดินทาง
ไป-กลับทีท่ างาน รวมทัง้ ระหว่างการทางาน ทาให้การบาดเจ็บ
ทีเ่ กิดขึน้ จะพบว่ามาจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะ
การบาดเจ็บศีรษะจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ซึง่ ข้อมูลสานัก
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.25482551) ชี้ว่าค่าใช้จ่ายจากอุบตั ิเหตุทางถนนของกองทุนต่างๆ
เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการมีแนวโน้มลดลงโดยตลอด แต่กองทุนประกันสังคมมี
แนวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 11 จากปี 2548 จ านวน 683.2 ล้า น
บาทเป็ น 757.9 ล้านบาทในปี 2551 โดยเฉพาะค่าใช้จ่า ยใน
กลุ่มรถจักรยานยนต์เพิม่ สูงขึน้ ถึง 66 ล้านบาท
นอกจากการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ การโดยสารรถรับส่งพนักงานก็มคี วามเสีย่ งทีพ่ บได้ต่อเนื่อง ดังจะ
เห็นได้จากข้อมูลการเฝ้ าระวังรถรับส่งพนักงาน โดย มูลนิธเิ พื่อผูบ้ ริโภค พบว่าในรอบ 18 เดือนทีผ่ ่านมา มีรถรับส่ง
พนักงานเกิดอุบตั เิ หตุเฉลี่ย 1 ครัง้ /เดือน โดยเฉลี่ยแต่ละครัง้ จะมีผบู้ าดเจ็บ 14 คนและเสียชีวติ 1 คน นอกจากนี้ยงั
พบว่ า แทบทุกเดือนจะปรากฎข่า วอุบตั ิเ หตุรถรับส่งพนักงาน ในลักษณะที่น ารถส่วนบุ คคล (รถปิ กอัพ รถตู้) มา
ดัดแปลงสภาพเพือ่ วิง่ รับจ้างรับส่งพนักงาน
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ความเสี่ยงสาคัญ จะแตกต่างกันตามประเภทและลักษณะงาน แต่ในภาพรวมจะพบว่ามีประเด็นสาคัญ ทีค่ วรมาใส่ใจ
เพือ่ วางแนวทางจัดการปั ญหา ได้แก่
1) ความปลอดภัยจากการใช้รถจักรยานยนต์/รถยนต์ของพนักงาน
- การไม่มใี บขับขี่ ขาดทักษะการขับขี่
- ไม่ใช้อปุ กรณ์นิรภัย (ไม่สวมหมวก-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย)
2) ความปลอดภัยด้าน Logistic ของพนักงานและรถขนส่งสินค้า
เช่น
- ความอ่อนล้าในการทางาน (หลับใน)
- สภาพรถขาดการบารุงรักษา เช่น ยางระเบิด เบรกชารุด
- การจอดพักริมทางจนเป็ นเหตุในมีรถมาชนท้ายเสียชีวติ
(เฉลีย่ มีคนตายจากข่าวรถบรรทุกจอดริมทาง 60-70 ราย/ปี )

3) ความปลอดภัยรถรับ-ส่งพนักงาน
4) ความปลอดภัยหน้าโรงงาน
5) ฯลฯ

3. How. อย่างไร ? .. นโยบายและกลไกที่มีอยู่จะจัดการความเสี่ยงได้อย่างไร
นโยบาย Safety Thailand ซึ่ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของวาระการ

ขับเคลื่อนประเทศไทย (Startup Thailand) โดยบูรณาการความร่วมมือกับ 6
กระทรวงหลัก คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวง
คมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
อุตสาหกรรม ถือเป็ นโอกาสและความท้าทายสาคัญ ในการขับเคลื่อนการ
สร้า งความปลอดภัย ในการท างาน ทัง้ ในโรงงานและการใช้ย านพาหนะ
เดินทาง โดยการดาเนินการความร่วมมือ แบ่งเป็ น 2 ระยะคือ
1) การด าเนิ นการระยะสัน้ ก าหนดให้จ ัด ท าแผนบู ร ณาการ
ความร่ว มมือภายใต้กรอบการดาเนิ นงาน 3 ด้า น ได้แ ก่ (1)
ด้านความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง (2) ด้านความปลอดภัยในการทางานเกีย่ วกับอัคคีภยั และ (3)
ด้านความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมี โดยแต่ละด้านจะดาเนินการใน 3 มิติ คือ
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• มิตกิ ารส่งเสริมสนับสนุนในการดาเนินการ (การสร้างการรับรูแ้ ละการสร้างจิตสานึก)
• มิตกิ ารกากับดูแล
• มิตกิ ารมีสว่ นร่วมของประชาชน (ประชารัฐ) โดยมีชว่ งระยะเวลาการดาเนินการ 6 เดือน
2) การดาเนิ นการระยะยาว เพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์ดา้ นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
ร่วมกัน เพื่อลดอุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั และโรคจากการทางาน อันจะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวติ ของคนทางานให้ยงยื
ั ่ นต่อไป

นโยบายประชารัฐเพื่ อ สัง คม น าโดย รองนายกรัฐ มนตรีด้า น
เศรษฐกิจ ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ เน้นความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชน
(23 องค์กรใหญ่) ภาครัฐและภาคสังคม กาหนดประเด็นในการทางานเพื่อ
สังคม โดยเบื้องต้นได้เลือก 3 ประเด็นหลักคือ ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุและอุบตั เิ หตุ
ทางถนน โดยใช้กลไก “มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน”
ในประเด็น “ความปลอดภัยทางถนน” มีทาง ปตท.เป็ นเลขานุ การ จะ
ได้นาบทเรียนการจัดการความปลอดภัยของหน่ วยงานต่าง ๆ ทัง้ ระบบความ
ปลอดภัยโดย เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน (จป.) และมาตรการอืน่ ๆ
ทีเ่ ป็ น good practice ขององค์กรมาต่อยอดขยายผล

ข้อกาหนด มอก. / ISO 39001 ณ ขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้นา ISO 39001 ด้าน Road Safety
มาประกาศใช้ และเริม่ มีหลายหน่ วยงานทีน่ าไปจัดทาเพื่อขอรับการประเมินและใบรับรอง เช่น SCG ซึ่งการใช้ ISO
หรือระบบจัด การความปลอดภัย อื่น ๆ เช่น OSH 2001 จะพบว่ า มีข นั ้ ตอนกระบวนการที่ใ กล้เ คีย งกัน และสถาน
ประกอบการทีพ่ ร้อมก็สามารถพัฒนาหน่ วยงานให้พร้อมรับมาตรฐานด้ านความปลอดภัยทางถนน ISO 39001 ไป
ด้วยกันได้เลย
1) บริบทขององค์กร
2) ภาวะผูน้ า
3) การวางแผน
4) การสนับสนุน
5) การดาเนินการ
6) การประเมินผลการดาเนินงาน
7) การปรับปรุง

กลไก - กฎหมายตามบทบาทหน้ าที่ ถือเป็ นกลไกหลักในทุกๆ สถานประกอบการ ทีม่ คี วามสาคัญต่อการ
จัด การความเสี่ย งในสถานประกอบการและการเดิน ทาง ต้อ งยอมรับ ว่ า ที่ผ่ า นมานายจ้า งและผู้บ ริห ารสถาน
ประกอบการ รวมทัง้ จป.ระดับวิชาชีพ ยังมีแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทางานที่ไม่ครอบคลุมถึงเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนทีเ่ กีย่ วเนื่องจากการทางาน ทัง้ ๆ ที่ตามกฎหมายความปลอดภัยแรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นระดับ
พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 หรือ กฎกระทรวงปี 2549
ว่าด้วยเรื่องเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหน่ วยงานความปลอดภัยฯ
และกฎกระทรวงปี 2553 ว่ า ด้ว ยระบบการจัด การความปลอดภัย ในการท างาน ได้ ก ำหนดเป็ นหน้ ำ ที ค่ วำม
รับผิ ดชอบของนำยจ้ำง ผู้บริ หำร หัวหน้ ำงำน จป.ระดับต่ำง ๆ และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ ไว้แล้วซึง่
ครอบคลุมถึงเรือ่ งความปลอดภัยทางถนนทีเ่ กีย่ วเนื่องจากการทางาน ดังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้
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1) บทบาทหน้ าที่ “นายจ้าง”
• มาตรา 6 ให้นายจ้างมีหน้าทีจ่ ดั และดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มสี ภาพการทางานและ
สภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน
ของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รบั อันตรายตอชีวติ ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย (ดังนัน้ นายจ้างต้อง
จัดยานพาหนะที่ให้ลูกจ้างใช้ในการทางานอยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัยต่อการใช้งาน มีการบารุงรักษา
ตรวจสภาพอยูเ่ สมอ เป็ นต้น)
• มาตรา 23 ให้ผรู้ บั เหมาชัน้ ต้นและผูร้ บั เหมาช่วงตามกฏหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน มีหน้าที่
ด าเนิ น การด้ า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการท างานของลู ก จ้ า ง
เช่นเดียวกับนายจ้าง (ดังนัน้ รถรับส่งพนักงานทีน่ ายจ้างจัดหามานัน้ นายจ้าง (ผูว้ ่าจ้างรถรับส่ง) ก็
ต้องกาหนดให้นายจ้าง (เจ้าของรถหรือบริษทั ทีม่ ารับงาน) มีการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ไม่ว่าจะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคนขับรถ สภาพรถ เส้นทางและจุดรับส่งพนักงาน เป็ นต้น)
2) บทบาทหน้ าที่ “คปอ.”
พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน รวมทัง้ ความปลอดภัยนอกงาน
เพื่อป้ องกันและลดการเกิดอุบตั เิ หตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญอันเนื่องมาจากการทางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทางานเสนอต่อนายจ้าง (จะเห็นได้
ชัดเจนว่าการเดินทางมาและกลับระหว่างบ้านและทีท่ างานของลูกจ้างนัน้ เป็ นภารกิจสาคัญทีค่ ปอ.
ต้องนามาพิจารณาว่าจะมีนโยบายและแผนงานความปลอดภัยทางถนนอะไรและอย่างไร ทีจ่ ะทาให้
พนักงานทีข่ บั ขีย่ านพาหนะของตนมาทางานนัน้ มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)
3) บทบาทหน้ าที่ “เจ้าหน้ าที่ ความปลอดภัยในการทางาน” (จป.) ระดับวิ ชาชีพ
• ตรวจสอบ แนะนานายจ้างเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
• วิเคราะห์งานเพือ่ บ่งชีอ้ นั ตราย
• กาหนดมาตรการหรือขัน้ ตอนการทางานทีป่ ลอดภัย
• ประเมินความเสีย่ ง
• วิเ คราะห์แ ผนงานโครงการและข้อเสนอแนะจากหน่ วยงานต่างๆ เพื่อเสนอแนะมาตรการความ
ปลอดภัย
เมื่อพิจารณาหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของจป.ระดับวิชาชีพ จะเห็นชัดเจนว่า ในการประเมินความเสีย่ ง
นัน้ ต้องนางานทีเ่ กี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของลูกจ้าง เช่นงานขนส่งวัตถุดบิ งานขนส่งผลิตภัณฑ์ งานส่ง
เอกสาร งานรับส่งพนักงาน ฯลฯ มาประเมินความเสีย่ งด้วย ซึง่ ประกอบด้วยการชีบ้ ่งอันตราย การประเมิน
หรือประมาณระดับความเสีย่ ง และการควบคุ มความเสีย่ ง ด้วยการกาหนดมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ
เป็ นต้น
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ตัวอย่างการดาเนินงานด้านอุบตั เิ หตุทางถนน (Road Safety) ในองค์กร หากนาไปใช้ตอ้ งคานึงถึงบริบทของ
องค์กรเป็ นหลัก
จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ / สถิ ติ
การเกิ ดอุบตั ิ เหตุทางถนนในองค์กร

กาหนดโยบายองค์กร /
ความร่วมมือจากผู้บริ หาร

ติ ดตามผลการดาเนิ นงาน

กาหนดโครงสร้างการทางาน /

การ
ดาเนิ นงาน
ด้าน
อุบตั ิ เหตุทาง
ถนน
ในองค์กร

อย่างต่อเนื่ อง
ประเมิ น
ผลการดาเนิ นงาน
สรุป
ผลการดาเนิ นงาน

ประชาสัมพันธ์ สอดแทรกกิ จกรรมไป
กับการทางานประจา

บทบาทหน้ าที่คณะทางาน
วางแผนการดาเนิ นงานด้าน
อุบตั ิ เหตุทางถนนในองค์กร
Kick off เปิ ดตัวมาตรการองค์กร
ความปลอดภัยทางถนนในองค์กร
ดาเนิ นการตามแผนงาน / กิ จกรรม
และการนาไปปฏิ บตั ิ

สถานประกอบกิ จการ/เจ้าของกิ จการ พร้อมแล้วหรือยัง?...ที่ ร่วมกันสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนน” โดยกาหนดมาตรการองค์กรระหว่างนายจ้าง + ลูกจ้าง เพือ่ ลดความสูญเสีย (Loss) แรงงานกับวัตถุดบิ
โดยเพิม่ ขีดความสามารถในการทางานของเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน (จป.) ให้เหมาะสม เพือ่ ลดสถิตกิ าร
เกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ซึ่งนาไปสู่คุณธรรมในองค์กร (Moral) ทางด้านความสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(Social & Environmental Awareness) รวมทัง้ กลยุทธ์และขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กิจการในระยะ
ยาว (Reaction of Long term Value)

เราก้าวพ้นความเชื่อที่ฝังรากสังคมไทยที่ว่า อุบตั ิ เหตุทางถนน “เป็ นเคราะห์กรรม ป้ องกันไม่ได้ ”
(ผลสารวจ ABAC poll ตค.2552 พบว่า คนไทย 26% เชื่อว่าอุบตั เิ หตุทางถนนป้ องกันไม่ได้) เพราะที่ผ่านมา
การจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างเป็ นระบบ ได้พสิ จู น์แล้วว่าเราป้ องกันและลดความสูญเสีย
ลงได้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะนาเรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ที่เกี่ยวข้องกับการทางานและการเดินทางของ
บุคลากร มาจัดการอย่างเป็ นระบบเพื่อป้ องกันและความสูญเสียของคนทางาน
“มำร่วมกันสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนนด้วยกัน...
เพือ่ คุณภำพชีวิตที ด่ ีของคนทำงำนในสถำนประกอบกำร”
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