รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Safety in operating

โดย
นายรติกร

เตําลอย

5205500024

นายวัชระ

โอสถเสน

5205500038

รายงานนี้สํวนหนึ่งของวิชา โครงงานสหกิจศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Safety in operating

โดย
นายรติกร

เตําลอย

5205500024

นายวัชระ

โอสถเสน

5205500038

รายงานนี้สํวนหนึ่งของวิชา โครงงานสหกิจศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555

หัวข๎อโครงงาน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Safety in operating

รายชื่อผู๎จัดทา

นาย รติกร

เตําลอย

นาย วัชระ

โอสถเสน

ภาควิชา

วิศวกรรมยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ อาทร ไทยเจริญ

อนุมัติให๎โครงงานนี้เป็นสํวนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาควิชา วิศวกรรมยานยนต์
ประจาภาคการศึกษาที่ 3/2555
คณะกรรมการการสอบโครงงาน
...................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(..............................................................)
.......................................................พนักงานที่ปรึกษา
(...............................................................)
..................................................กรรมการกลาง
(...............................................................)
..................................................ผู๎อานวยการสานักสหกิจศึกษา
(…………………………………………)

-ก-

จดหมายนาสํงรายงาน

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน 2556
เรื่อง

ขอสํงรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชา วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์อาทร ไทยเจริญ
ตามที่คณะผู๎จัดทา นายวัชระ โอสถเสน และ นายรติกร เตําลอย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมยาน
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บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได๎สิ้นสุดลงแล๎ว คณะผู๎จัดทาจึงขอสํงรายงานดังกลําวมาพร๎อมกัน
นี้ จานวน 1 เลํม เพื่อขอรับคาปรึกษาตํอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
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การที่คณะผู๎จัดทา ได๎มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท การบินไทย จากัด หมาชน
ฝ่ายชํางดอนเมือง

ตั้งแตํวันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
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จากความรํวมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้
1. คุณสมบูรณ์ พฤกษปิยะพร

หัวหน๎าหนํวยงาน

2. คุณเอกพร เกตุทัต

พนักงาน
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ปรึกษาในการทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให๎การดูแลและให๎ความเข๎าใจกับชีวิตของการ
ทางานจริง ซึ่งคณะผู๎จัดทาขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่นี้ด๎วย

นายวัชระ โอสถเสน
นายรติกร เตําลอย
คณะผู๎จัดทารายงาน
21 มิถุนายน 2556
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บทคัดยํอ

โครงงานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซํอมอากาศยานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎พนักงานได๎รับ
ทราบกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานด๎วยความปลอดภัยและใช๎คูํมือเลํมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงสามารถนาความรู๎จากคูํมือเลํมนี้ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน เพื่อให๎เกิดความป ลอดภัย
กับตนเองและบุคคลรอบข๎าง สํวนประกอบของโครงงาน โครงงานนี้ประกอบด๎วย เนื้อหาในด๎านความ
ปลอดภัยตํางๆ และคูํมือการปฏิบัติงานโดยการใช๎อุปกรณ์การป้องกันเพื่อความปลอดภัย รูปแบบการทดลอง
โดยเราจะนาคูํมือไปแจกจํายให๎กับพนักงาน ให๎พนักงานทุกคนได๎เรียนรู๎และตระหนัก

ถึงการใช๎อุปกรณ์

ป้องกันเพื่อความปลอดภัย จากการทดลองพบวําพนักงานได๎เรียนรู๎และตระหนักถึงความสาคัญในการใช๎
อุปกรณ์ป้องกันในระหวํางปฏิบัติงาน
This project is about safety in operating. It made for employees in Thai Airways Company
because they think about safety is not necessary and hard to understand. So we think that we will make
book for explain about safety and danger in operation. When it finished we give this book to employees in
this company. Finally employees understand about safety and danger more than in the past.
คาสาคัญ : ความปลอดภัย / ปลอดภัย / วิศวกรรมความปลอดภัย
Keywords: safety / safe / safety engineering
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บทที่ 1
บทนา
สัญลักษณ์ของสายการบินไทย

1.1. ประวัติสายการบิน ไทย สายการบินแห่งชาติ
บริษัท การบินไทย จากัด ( มหาชน ) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดาเนินกิจการใน
ด๎านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหวํางประเทศ ในฐานะสายการบินแหํงชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เป็น
รัฐวิสาหกิจของชาติ ที่ดาเนินกิจการแขํงขันกับตํางประเทศ ในธุรกิจการบินโลก และเป็นรัฐวิสาหกิจที่
สามารถทากาไรตํอเนื่อง เรื่อยมา ทั้งยังได๎รับการยกยํองในด๎านตํางๆ ให๎อยูํในระดับสายการบินชั้นนาของ
โลกเสมอมา
การบินไทยเริ่มกํอตั้งขึ้นโดยการทาสัญญารํวมทุนระหวําง บริษัท เดินอากาศไทย จากัด กับสายการ
บินสแกนดิเนเวียแอร์ไลน์ซิสเต็ม หรือใช๎ชื่อยํอวํา เอส เอ เอส เมื่อวันที่

24 สิงหาคม 2502 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจการบิน ระหวําง ประเทศ และได๎จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด เมื่อวันที่

29

มีนาคม 2503 ด๎วยทุน จดทะเบียน 2 ล๎านบาท โดยบริษัท เดินอากาศไทย จากัด ถือหุ๎นร๎อยละ 70 และ เอส.
เอ. เอส. ถือหุ๎นร๎อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
ตํอมา เมื่อวั นที่ 30 มีนาคม 2520 เอส. เอ. เอส. ได๎โอนหุ๎นที่มีอยูํทั้งหมดให๎แกํ บริษัท เดินอากาศ
ไทย จากัด และถือเป็น การยกเลิกสัญญารํวมทุน กํอตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2503 โดย บริษัท เดินอากาศไทย
จากัด กับบริษัทสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็มหรือใช๎ชื่อยํอวํา เอส เอ เอส ได๎รํวมลงทุนกิจการ
ด๎วยทุนเพียง 2 ล๎านบาท โดยเดินอากาศไทยถือหุ๎นร๎อยละ 70 และ เอส เอ เอส ถือหุ๎นร๎อยละ 30 ซึ่งในเวลา
ตํอมาได๎มีการเพิ่มทุนอยํางเป็น ขั้นตอนตลอดมาจนถึงปีพุทธศักราช 2520 บริษัท เดินอากาศไทย ได๎ซื้อหุ๎น
ทั้งหมดคืนจาก เอส เอ เอส ตามมติ คณะรัฐมนตรี และมอบโอนหุ๎นที่ซื้อมาให๎กระทรวงการคลัง ดังนั้น การ
บินไทย จึงเป็นสายการบินของคนไทยอยํางแท๎จริง และมี บริษัท เดินอากาศไทยกับกระทรวงการคลัง เป็นผู๎
รํวมถือหุ๎น
ตํอมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติให๎ดาเนินการรวมกิ

จการการบิน

ภายในประเทศที่ดาเนินการ โดยบริษัท เดินอากาศไทย จากัด เข๎ากับกิจการของบริษัทฯ เป็นผลให๎เงินทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น

2,230 ล๎านบาท โดยมีกระท รวงการคลังเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ
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ดังนั้นบริษัทฯ จึงเป็นสายการบินแหํงชาติที่รับผิดชอบกิจการ

การบินพาณิชย์ ทั้งเส๎นทางบิน

ระหวํางประเทศ และเส๎นทางบินภายในประเทศทั้งหมด และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534 มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการดาเนินธุรกิจที่สาคัญเกิดขึ้น โดยคณะรัฐมนตรี มีมติให๎ดาเนินการดังนี้
นาบริษัท ฯ เข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 3,000 ล๎านบาท โดยนาหุ๎นเพิ่มทุนสํวนแรกจานวน 100 ล๎านหุ๎น ใน
ราคาตามมูลคําหุ๎นที่ตราไว๎หุ๎นละ 10 บาท ออกจัดสรรกํอน
ให๎จัดหุ๎นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5 ล๎านหุ๎น ขายให๎พนักงานเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ ในราคาตามมูลคํา
หุ๎นที่ตราไว๎หุ๎นละ 10 บาท
จัดสรรหุ๎นสามัญเพิ่มทุนสํวนที่เหลืออีกจานวน 95 ล๎านหุ๎น เสนอขายประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการระดมทุนจากภาคเอกชน อันจะทาให๎การบินไทย มีศักยภาพ
ในการแขํงขันด๎านการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นการให๎ประชาชนและพนักงาน ได๎มีสํวนรํวมเป็นเจ๎าของสายก าร
บินแหํงชาติด๎วยบริษัทฯ เข๎าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534
โดยได๎ทาการแปลงกาไรสะสมให๎เป็นหุ๎นเพิ่มทุนทาให๎บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น 13,000 ล๎านบาท และ
ทาการเพิ่มทุน จดทะเบียนใหมํอีกจานวน 3,000 ล๎านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 16,000 ล๎านบาท เป็นทุน
ชาระแล๎ว 14,000 ล๎านบาท โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ๎นร๎อยละ 79.5 และธนาคารออมสินถือหุ๎นร๎อยละ
13.4 สํวนที่เหลืออีกร๎อยละ 7.1 กระจายสูํนักลงทุนทั่วไป ทั้งในและตํางประเทศ รวมทั้งพนักงานของบริษัท
ฯ และในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2546 บริษัทฯ ได๎เสนอขายหุ๎นสามัญแกํประชาชนทั่วไปจานวน 442.75
ล๎านหุ๎น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2543 วันที่ 20 สิงหาคม 2545 และวันที่ 16 กันยายน 2546
โดยหุ๎นที่เสนอดังกลําว เป็นหุ๎นเพิ่มทุน 285,000,000 หุ๎น และหุ๎นเดิมของกระทรวงการคลัง 157,750,000
หุ๎น โดยเงินที่ได๎จากการเสนอขายหุ๎นครั้งนี้ บริษัทฯ จะนาไปใช๎ในการลงทุนในโครงการทําอากาศยาน
สุวรรณภูมิ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ตั้งแตํเดือน กันยายน 2547 บริษัทฯได๎จาหนํายหุ๎นให๎กับพนักงานจานวน 13,896,150 หุ๎น ในราคา
หุ๎นละ 15 บาท ภายใต๎โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให๎พนักงาน (Employee Securities Option Plan) โดย
บริษัทฯ จะยังคงจาหนํายหุ๎นให๎กับพนักงานที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ๎นภายใต๎โครงการดังกลําว
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2549 และเดือนกันยายน ปี 2553 บริษัทฯ ได๎มีการเพิ่มทุนหุ๎น
สามัญ ซึ่งได๎รับความสนใจอยํางมากจากทั้งผู๎ถือหุ๎นเดิมของบริษัทฯและนักลงทุนรายยํอย เนื่องจากนัก
ลงทุนมีความเชื่อมั่นตํอการบินไทย และจากผลประกอบการที่ดีขึ้นกวําปีที่ผํานมา ทาให๎การบินไทยประสบ
ความสาเร็จในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนแผนการเสริมความแข็งแกรํงและความคลํองตัวทางการเงิน
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การขยายฝูงบิน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ และเพื่อนาการ
บินไทยก๎าวสูํการเป็นสายการบินชั้นนา 1 ใน 3 ของเอเชีย และ 1 ใน 5 ของโลก โดยบริษัทฯ ได๎เสนอขายหุ๎น
สามัญเพิ่มทุนจานวนทั้ งสิ้น 483.87 ล๎านหุ๎น ตามแผนระดมทุนของการบินไทย จานวนประมาณ 15,000
ล๎านบาท และเสนอขายที่ราคา 31 บาทตํอหุ๎น ทั้งนี้บริษัทฯ เสนอขายหุ๎นสามัญเพิ่มทุนจานวนประมาณ
246.93ล๎านหุ๎น ให๎กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู๎ถือหุ๎นใหญํของบริษัทฯ เพื่อรักษาสัดสํวนการถือหุ๎นในบ ริษัท
ฯ ในสัดสํวนประมาณร๎อยละ 51.03 ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได๎เสนอขายหุ๎น
สามัญเพิ่มทุนจานวนประมาณ 221.83 ล๎านหุ๎น ให๎แกํผู๎ถือหุ๎นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว๎นกระทรวงการคลัง ) ที่มี
ชื่อปรากฏอยูํในสมุดทะเบียนผู๎ถือหุ๎น ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ซึ่งได๎สิทธิในการจองซื้อหุ๎นในอัตราสํวน
1 หุ๎นสามัญเดิม ตํอ 0.2667 หุ๎นสามัญเพิ่มทุนใหมํ และบริษัทฯ ยังเสนอขายหุ๎นสามัญเพิ่มทุนจานวน
ประมาณ 15.11 ล๎านหุ๎นให๎แกํผู๎จองซื้อรายยํอยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและมีที่อยูํในประเทศไทย
หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เปิดให๎มีการจองซื้อหุ๎นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 16
และ 17 กันยายน 2553 และหุ๎นเพิ่มทุนได๎เข๎าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553
1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมในฐานะสายการบิน
แหํงชาติ ดาเนินกิจการด๎านการบินพาณิชย์ทั้งเส๎นทางการบินระหวํางประเทศและภายในประเทศ ซึ่งบริการ
ที่เกี่ยวข๎องกับการขนสํงทางอากาศแบบครบวงจร โดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการ
บิน และหนํวยธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจการโดยตรงกับการขนสํง ดังนี้
1.2.1. ธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจสายการบินถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด๎วยการขนสํงผู๎โดยสาร และบริการขนสํง
สินค๎าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให๎บริการขนสํงในเส๎นทางบินไปยังจุดบินตํางๆ ทั้งแบบเที่ยวบิน
ประจาและเที่ยวบินเชําเหมาลา ครอบคลุมทั้งเส๎นทาระหวํางประเทศและในประเทศ
1.2.2. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งผู้โดยสาร
หนํวยธุรกิจตํางๆ ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนสํงมีสํวนสาคัญในการสนับสนุนให๎การดาเนิน
ธุรกิจสายการบินเป็นไปอยํางราบรื่น ซึ่งแตํละหนํวยธุรกิจจะต๎อ งมีการดาเนินงานที่เป็นสอดคล๎องกันอยําง
เป็นระบบ เพื่อให๎เครื่องบินสามารถเดินทางจากสถานีต๎นทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกาหนดเวลาที่ระบุ
ในตารางการบิน ด๎วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะสร๎างความนําเชื่อถือให๎แกํ
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บริษัทฯ พร๎อมทั้งสร๎างความมั่ นใจให๎แกํผู๎ใช๎บริการทั้งนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการขนสํงมี
รายละเอียดการให๎บริการดังนี้
1.2.2.1. การพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
- บริการสารองระหวํางสินค๎าและไปรษณียภัณฑ์
- บริการครอบคลุมและวางแผนระหวํางบรรทุกสินค๎า ไปรษณียภัณฑ์ และสัมภาระผู๎โดยสาร
- บริการจัดเก็บรักษาสินค๎า
-

บริการตรวจสอบสภาพหีบหํอ ชั่งน้าหนัก ตรวจนับคัดแยก และจัดบรรทุกสินค๎าและ

ไปรษณียภัณฑ์
- บริการจัดการเอกสาร สินค๎า และไปรษณียภัณฑ์
- บริการจัดทาบัญชีเรือขาออก
- บริการรวบรํวมใบขนสํงสินค๎าและรายงานอากาศยานขาเข๎า – ออกตํอกรมศุลกากร
- บริการรับแจงสินค๎าที่ชารุดเสียหาย
- บริการรับสํงข๎อมูลสินค๎าอิเล็กทรอนิกส์ให๎แกํสายการบินลูกค๎าและสายการบินตํางประเทศ
- บริการข๎อมูลและสถิติการนาเข๎าและสํงออกสินค๎า
- บริการที่จัดเก็บและจัดหาอุปกรณ์บรรทุกสินค๎าและสัมภาระผู๎โดยสาร
- บริการติดตามข๎อมูลสินค๎าและตรวจสอบสถานภาพการขนสํงผํานทางเว็บไซต์
- ศูนย์บริการสินค๎าสดและผลไม๎ เพื่อรักษาคุณภาพและความสดของสินค๎า
- ศูนย์บริการสินค๎าเรํงดํวน
1.2.2.2. การบริการลูกค้าภาคพื้น
- บริการตรวจรับผู๎โดยสาร ให๎บริการตรวจสอบบัตรโดยสาร เอกสารการเดินทาง หมายเลขที่นั่ง
อาหารพิเศษ และ /หรือ บริการพิเศษตามชั้นการเดินทาง หรือตามที่ได๎ทาการสารองไว๎ลํวงหน๎าตลอดจน
ตรวจสอบและบันทึกน้าหนักสัมภาระของผู๎โดยสาร
- บริการห๎องรับรองพิเศษ ให๎แกํผู๎โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ผู๎โดยสารสมาชิกบัตรแพลททินั่ม
และสมาชิกบัตรทอง และบริการสะปา สาหรับผู๎โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
- บริการด๎านสัมภาระ ให๎บริการตรวจสอบและติดตามสัมภาระสูญหาย ตรวจสอบและซํอมแซม
หรือชดใช๎กรณีกระเป๋าชารุดเสียหาย รวมถึงให๎บริการนาสัมภาระลําช๎าสํงถึงที่พัก
- บริการควบคุมระวางรถบรรทุก ให๎บริการวางแผนระวางบรรทุก คานวณน้าหนักบรรทุกตลอดจน
ควบคุมการบรรทุกสัมภาระสินค๎า และไปรษณีย์ทั้งขาขึ้นและขาลง
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- บริการสนับสนุนการให๎บริการชํวยเหลือผู๎โดยสารที่ประสบปัญหาจากเที่ยวบินทั้งขาเข๎า ขาออก
ลําช๎า รวมถึงผู๎โดยสารตํอเครื่องให๎สามารถเดินทางตํอไปยังจุดหมายปลายทางได๎อยํ

างราบรื่นและได๎รับ

ความสะดวกสบายปลอดภัยมากที่สุด
- บริการพิเศษตํางๆ เชํนการบริการเฉพาะบุคคลสาคัญ ผู๎โดยสารที่เดินทางในชั้นที่หนึ่ง ชั้นธุรกิจ
ผู๎โดยสารสมาชิกแพลทินัม หรือ สมาชิกบัตรทอง รวมทั้งการบริการผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ป่วยที่
แพทย์รับรองการเดินทาง และผู๎โดยสารอายุต่ากวํา 12 ปีที่เดินทางลาพัง เป็นต๎น
- บริการพิเศษเฉพาะลูกค๎าของหนํวยงานเอกชน อาทิ ธนาคาร และโรงแรมที่ต๎องการให๎บริษัทฯ
อานวยความสะดวกให๎ลูกค๎าของตนเป็นพิเศษ โดยการให๎บริการด๎านผู๎โดยสาร ห๎องรับรองพิเศษและการ
บริการแบบพิเศษตํางๆ ตามที่ระบุในสัญญาการให๎บริการ
- บริการสายการบลูกค๎า ให๎บริการผู๎โดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวางรถบรรทุก ห๎องรับรอง
พิเศษ และการบริการแบบพิเศษตํางๆ ตามที่ระบุในสัญญาการให๎บริการ
1.2.2.3. การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น
1.2.2.3.1. บริการเกี่ยวกับผู้โดยสาร ลูกเรือ และสัมภาระ
- บริการรับ - สํงผู๎โดยสารและลูกเรือ พร๎อมทั้งการบินลาเลียง ขนถําย และนาสํง
สัมภาระของบริษัท และสายการบินลูกค๎า ระหวํางอาคารผู๎โดยสารกับ อากาศยาน
โดยรถรับ - สํงผู๎โดยสาร ตลอดจนระหวํางอาคารศูนย์ปฏิบัติการกับอากาศยานโดยรถรับ สํงลูกเรือของบริษัทฯ
1.2.2.3.2. บริการอากาศยานบริเวณลาดจอดรถ
- บริการลากจูงอากาศยานเข๎า – ออกจากสะพานเทียบเครื่องบิน หรือจุดจอด
อากาศยานภายในลานจอด
- บริการผู๎โดยสารขึ้น - ลงจากอากาศยานด๎วยรถบันได
- บริการเติมน้าดื่มน้าใช๎
- บริการทาความสะอาดภายในอากาศยาน
- บริการเครื่องทาความเย็น และเครื่องบริการจํายกระแสไฟฟ้าภายในอากาศยาน
ขณะจอด
- บริการเครื่องจํายลมร๎อนสาหรับติดเครื่องยนต์อากาศยาน
- บริการลาเลียง ขนถําย ตู๎สินค๎าเข๎า – ออกจากอากาศยาน และนาสํงสินค๎า – ออก
ระหวํางอาคารคลังสินค๎ากับอากาศยาน
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1.2.2.3.3. บริการซ่อมบารุง
- บริการตรวจสอบและซํอมบารุงอุปกรณ์ภาคพื้นและยานพาหนะประเภทตํางๆ
ตามระยะเวลา
- บริการซํอมตู๎สินค๎าทุกประเภท ตามระบบมาตรฐานสากล
1.2.3. การซ่อมบารุงอากาศยาน
- บริการตรวจทางเทคนิค และซํอมบารุงอากาศยานขั้นลานจอด การซํอมบารุงยํอย ทุกครั้ง
ที่เครื่องบินจอดแวะและจอดค๎างคืนที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ทําอากาศยานดอนเมือง และทํา
อากาศยานอื่นๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิได๎เปิด
ให๎บริการ 24 ชั่วโมง
- บริการซํอมบารุงขั้นโรงงาน สาหรับเครื่องบินที่ผลิตจากบริษัทโบอิ้ง (แบบโบอิ้ง 747
แบบโบอิ้ง 777 และแบบโบอิ้ง 737) และผลิตจากบริษัทแอร์บัส (แบบแอร์บัส A300 - 600 แบบ
แอร์บัส A310 แบบแอร์บัส A330 และแบบแอร์บัส A340) นอกจากนี้ ยั้งมีเครื่องบินแบบอื่ นอีก
อาทิ ATR - 72 ที่ผลิตจากบริษัท แอโรํสปาเชียลประเทศฝรั่งเศส เป็นต๎น โดยศูนย์ซํอมอากาศยาน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์ซํอมอากาศยานอูํตะเภา จังหวัดระยอง
- บริการปรับปรุงห๎องโดยสาร สาหรับเครื่องบิน แอร์บัส 747 - 400 แบบโบอิ้ง 777 -200
และแบบโบอิ้ง 777 - 300 โดยศูนย์ซํอมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ และศูนย์ซํอมอากาศยานอูํ
ตะเภา จังหวัดระยอง
- บริการซํอมบารุงเครื่องยนต์ที่ผลิตโดยบริษัท General Electric รุํน CF6-80 Series
และ F6-50 Series ผลิตโดยบริษัท Rolls-Royce รุํน Trent-800 Series รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องบินตํางๆ
โดยศูนย์ซํอมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
- บริการซํอมบารุงเครื่องบินให๎แกํเครื่องบินของสายการบินลูกค๎าทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ และหนํวยงานของภาครัฐภายในประเทศ ได๎แกํ กองทัพอากาศ กองบินตารวจ และ
หนํวยงานราชการสาคัญตํางๆ
- บริการซํอมบารุงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ให๎แกํฝูงบินของบริษัทฯ และสายการบินลูกค๎า
โดยศูนย์ซํอมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
- บริการสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางด๎านเชิงกลปละทางด๎านไฟฟ้า
ของบริษัทฯ ของสายการบินลูกค๎า หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และลูกค๎าภายในประเทศโดย
ศูนย์ซํอมอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
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- บริการล๎างและขัดเงาลาตัวเครื่องบิน ให๎แกํฝูงบินบริษัทฯ และของสายการบินลูกค๎าที่
อากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
1.2.4. ธุรกิจสนับสนุนการขนส่ง
กิจการสนับสนุนการขนสํงประกอบด๎วย บริการอานวยการบิน การจาหนํายสินค๎าปลอดภาษีบน
เครื่องบิน และจาหนํายสินค๎าที่ระลึก
1.2.4.1. การให๎บริการอานวยการบิน เป็นการให๎บริการวางแผนการบิน และจัดเตรียม
ข๎อมูลรายละเอียดขอเส๎นทางการบิน พยากรณ์อากาศ รวมทั้งเอกสารการบินที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ แกํ
เที่ยวบินของบริษัทฯ และเที่ ยวบินของสายการบินลูกค๎า ให๎เป็นไปตามกฎระเบียบการบิน และ
ข๎อกาหนดที่ระบุในสัญญา เพื่อให๎เที่ยวบินสามารถปฏิบัติการบินไปถึงที่หมายอยํางปลอดภัย
1.2.4.2. การจาหนํายสินค๎าปลอดภาษีบนเครื่องบิน โดยบริษัท King Power Marketing and
Management Co., Ltd. ได๎ผํานการคัดเลื อกให๎เป็นผู๎รับสัมปทานในการจาหนํายสินค๎าปลอดภาษี
บนเครื่องบิน ตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
1.2.4.3. การจาหนํายสินค๎าที่ระลึก บริษัทฯ ได๎ดาเนินการเปิดร๎านจาหนํายสินค๎าที่ระลึก
รวมทั้งสิ้น 6 แหํงประกอบด๎วย สานักงานใหญํของบริษัทฯ สานักหลานหลวง สานักงานสีลม
สานักงานเชียงใหมํ ศูนย์ปฏิบัติการ ณ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ และสานักงานหลักสี่ อีกทั้งได๎เปิด
จาหนํายสินค๎าทางเว็บไซด์ ของบริษัทฯ และเว็บไซด์ภายนอกด๎วย
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1.3.โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
รูปตํอไปนี้แสดงรายละเอียดองค์ประกอบของรายได๎ที่สาคัญของบริษัทฯ และบริษัทยํอย และอัตรา
ร๎อยละของรายได๎รวมของบริษัทฯ และบริษัทยํอย สาหรับแตํละเวลาที่ระบุ

รูปที่ 1.1 รายละเอียดองค์ประกอบของรายได๎
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1.4. การดาเนินงานของธุรกิจหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีจานวนเครื่องบินที่ใช๎ปฏิบัติการบิน 95 ลา ประกอบด๎วย
เครื่องบินพิสัยไกล ที่ใช๎ทาการบินเส๎นทางข๎ามทวีป 36 ลา ได๎แกํ เครื่องบินแบบแอร์บัส A380 - 800 โบอิ้ง
747 - 400 โบอิ้ง 777 - 200ER/300ER แอร์บัส A340 - 600 และเครื่องบินพิสัยไกล ซึ่งใช๎ทาการบินเส๎ นทาง
ภูมิภาค 48 ลา ได๎แกํ เครื่องโบอิ้ง 777 - 200/300 แอร์บัส A330 - 300 แอร์บัส A300 - 600 และเครื่องบิน
ลาตัวแคบ ที่ใช๎ทาการบินเส๎นทางระยะใกล๎ 9 ลา เครื่องบินโบอิ้ง 737 - 400 และเครื่องบินของการบินไทย
สมายล์ แบบแอร์บัส A320 - 200 จานวน 4 ลา และเครื่องบินขนสํงสินค๎า โบอิ้ง 747 – 400F จานวน 2 ลา

รูปที่ 1.2 ตารางแสดงจานวนรุํนและยี่ห๎อของเครื่องบิน
ในปี 2555 บริษัทฯ ได๎หมอบเครื่องบินใหมํ แบบแอร์บัส A380 - 800 จานวน 3 ลาเพื่อทดแทน
เครื่องบินแบบ โบอิ้ง 747 - 400 ซึ่งบริษัทฯ ได๎ดัดแปลงเป้นเ ครื่องขนสํงสินค๎า และใช๎ทาการบินในเส๎นทาง
กรุงเทพฯ - ฮํองกง กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต และเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 777 - 300ER จานวน 2 ลา เพื่อ
นามาใช๎ในเส๎นทาง กรุงเทพฯ - โซล - ลอสแองเจลิส และรับหมอบเพิ่มแบบแอร์บัส A330 - 300 จานวน 3
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ลา เพื่อนามาใช๎ในเส๎นทางภูมิภ าค เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
ขณะเดียวกันได๎ทาการปลดระวางเครื่องบินแบบแอร์บัส A300 - 600 จานวน 2 ลาที่มีอายุเกิน 20 ปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได๎รับหมอบฝูงบินใหมํ ซึ่งเป็นเครื่องบินลาตัวแคบแบบแอร์บัส A320 - 200 จานวน 4
ลาเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737 - 400 อีกด๎วยฯลฯ

รูปที่ 1.3 แสดงรุํนและยี่ห๎อของเครื่องบิน
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1.5. วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย
การบินไทย มุํงมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ลูกค๎าเลือกเป็นอันดับแรก

ด๎วยการสร๎างความพึงพอใจ

สูงสุดแกํลูกค๎าให๎เหนือความคาดหมาย และสร๎างความผูกพันที่ยั่งยืนระหวํางบริษัทฯ กับลูกค๎า โดยการ
สร๎างประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและประทับใจด๎วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยให๎แกํลูกค๎าทุกคนอยําง
ตํอเนื่อง ด๎วยบริการที่ดีเลิศและสม่าเสมอ (Service Excellence and Consistency) ในทุกจุดสัมผัสของการ
ให๎บริการ
1.6. ภารกิจของบริษัทฯ
ให๎บริการขนสํงทางอากาศอยํางครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ โดยใสํใจในเรื่อง
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ การบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจตํ อ
ลูกค๎ามีการบริหารธุรกิจอยํางมีประสิทธิภาพ และโปรํงใสด๎วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็น
สากล และมีผลประกอบการที่นําพอใจ เพื่อสร๎างประโยชน์สูงสุดให๎แกํผู๎ถือหุ๎นสร๎างสิ่งแวดล๎อมในการ
ทางานและให๎ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให๎พนักงานเรียนรู๎และทางานอยํางเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่
เป็นสํวนรํวมในความสาเร็จของบริษัทฯมีความรับผิดชอบตํอสังคม ในฐานะเป็นสายการบินแหํงชาติ
1.7. เป้าหมาย
“เป็นกลุ่มธุรกิจการบินชั้นนาในภูมิภาคเอเชีย”
1.7.1. คุณค่าหลัก
เพื่อให๎บริษัทฯ สามารถเติบโตอยํางแข็งแกรํงและยั่งยืน และส ามารถแขํงขันได๎ในสภาวะแวดล๎อม
ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว บริษัทฯ จาเป็นต๎องพัฒนาองค์กรให๎มีคุณลักษณะที่สาคัญ

3

ประการ ได๎แกํ
1.7.1.1. มุํงเน๎นการสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า
เป็นองค์กรที่มุํงเน๎นการสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าโดยนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการและความคาดหวังของลูกค๎าอยํางสม่าเสมอ
1.7.1.2. มีประสิทธิภาพในการควบคุมต๎นทุน
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมต๎นทุนโดยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการ
ให๎บริการ รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง
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1.7.1.3. มีความคลํองตัวสูง
เป็นองค์กรที่มีความคลํองตัวสูง ตัดสินใจและปรับตัวได๎อยํางรวดเร็ว ตามความผันผวน
ของสภาวะแวดล๎อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
1.7.2. ความสามารถพิเศษขององค์กร
บริษัทฯ มีขีดความสามารถที่สาคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่สร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันอยํางยั่งยืน
ได๎แกํ
World Class

- การให๎บริการผู๎โดยสารด๎วยการบริการระดับพรีเมี่ยม และการดูแลเป็นพิเศษตลอดการ
เดินทาง

High Trust

- การบริการที่มีคุณภาพสม่าเสมอ อบอุํน มั่นใจ เชื่อถือได๎ และมีมาตรฐานความปลอดภัย
และความตรงตํอเวลาในทุกจุดบริการ

Thai Touches - การสํงมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ประทับใจด๎วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย
1.7.3. วัฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯ มุํงเน๎นการปลูกฝังใ ห๎พนักงานมีวัฒนธรรมการทางานเชิงธุรกิจในแบบ THAI Spirit โดย
ยึดถือความมีธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด๎วย
T

- มีความมุํงมั่นปรับปรุงและรักษามาตรฐานในการให๎บริการเพื่อสร๎างความเชื่อมั่นและความ
ไว๎วางใจ (Trust) ให๎กับลูกค๎า

H

- มีจิตสานึกที่ดีในการให๎บริการลูกค๎าเพื่อสํงมอบบริการที่อบอุํนและนําประทับใจ (Hospitality)
ด๎วยการดูแล เอาใจใสํเป็นอยํางดีทุกจุดบริการตลอดการเดินทางโดยใช๎จุดแข็งจากเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย

A

- มีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน (Accountability) เพื่อทาให๎ลูกค๎าได๎รั บความพึงพอใจและ
เกิดความเชื่อมั่น รวมทั้งทาให๎บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจสาเร็จตามเป้าหมาย

I

- มีการปลูกฝังและเสริมสร๎างวัฒนธรรมการทางานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม (Integrity) อันเป็นองค์ประกอบสาคัญของการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล (Corporate
Governance)
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1.8. นโยบายของบริษัทฯ
ดาเนินงานในฐานะที่เป็นสายการบินแหํงชาติ เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการดารงรักษาและ
เพิ่มพูนสิทธิด๎านการบิน รํวมสํงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว แสวงหาและเพิ่มพูนรายได๎ทั้ง
ในรูปเงินบาท และเงินตราตํางประเทศนอกจากนั้น ยังดาเนินการสํงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท
ให๎มีทักษะ และวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงสํงเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทุกสาขาที่เกี่ยวข๎อง ในการ
บินพาณิชย์ของโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุํงเผยแพรํวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของ
ประเทศไทย สูํสายตาชาวโลกอยํางตํอเนื่อง
1.8.1. นโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมของบริษัทฯ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะเป็นสายการบินแหํงชาติและเป็นสายการบินชั้นนา
ตระหนักในความรับผิดชอบตํอประเทศและสังคมโลกในการรักษาสิ่งแวดล๎อม บริษัทฯ จึงมีความมุํงมั่นใน
การดาเนินธุรกิจการบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมดังนี้
1.7.1.1. บริษัทฯจะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมตามมาตรฐานสากลเพื่อทาให๎มั่นใจ
วํากิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด๎านสิ่งแวดล๎อมที่
เกี่ยวข๎อง
1.7.1.2. พัฒนาและปรั บปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม ในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อ
ลดมลภาวะและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน
ปฏิบัติ และการประเมินผล อยํางชัดเจน
1.7.1.3. การดาเนินงานของบริษัทฯ จะคานึงถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในประเด็นที่
สาคัญตํางๆ ทั้งในด๎านมลภาวะจากเครื่องบิน มลภาวะทางเสียง การใช๎น้ามันเชื้อเพลิง การปรับปรุง
คุณภาพน้าทิ้ง การใช๎สารเคมี การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะประเภทตํางๆ การนา
สิ่งของมาใช๎ซ้าหรือการนากลับมาใช๎ใหมํเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.7.1.4. รณรงค์สร๎ างจิตสานึก และฝึกอบรมพนักงานในด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง
เพื่อให๎ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมดาเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ
1.7.1.5. ให๎การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมแกํสังคมและองค์กรตํางๆรวมทั้ง
ดาเนินการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านสิ่งแวดล๎อม เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ และความเข๎าใจอันดีตํอการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมของบริษัทฯ
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1.9. จรรยาบรรณของบริษัทฯ
ดาเนินงานหรือประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปกป้องรักษา
ผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และตระหนักในคุณคําของพนักงาน โดยยึดหลักวําพนักงานทุกคน
เป็นทรัพยากรที่สาคัญและเป็นตัวแทนของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจึงมีสํวนรํวม และสนับสนุนความสาเร็จ
ของบริษัทฯ
เพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกลําว บริษัทฯ ได๎กาหนดขัอพึงปฏิบัติตําง ๆ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกระดับ รวมทั้งกาหนดจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจโดยทั่วไป ดังนี้
1.9.1.ปฏิบัติตํอลูกค๎าและผู๎เกี่ยวข๎องทางธุรกิจด๎วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตและรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค๎าทุกคน
1.9.2. ไมํฝักใฝ่ทางการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางเพื่อสร๎างประโยชน์ให๎สังคมและประเทศชาติ
1.9.3. ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแขํงขันที่เป็นธรรม
1.9.4.สนับสนุนการใช๎ทรัพยากรภายในประเทศอยํางมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
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1.10. เที่ยวบินแรกของการบินไทย
1.10.1. เส้นทางการบินระหว่างประเทศ
เมือง

วันที่เริ่มบิน

ฮํองกง

01 พฤษภาคม 2503

ยํางกุ๎ง (รํางกุ๎ง)

02 พฤษภาคม 2503

กัลกัตตา

02 พฤษภาคม 2503

ไทเป

03 พฤษภาคม 2503

โตเกียว

03 พฤษภาคม 2503

กัวลาลัมเปอร์

05 พฤษภาคม 2503

สิงคโปร์

05 พฤษภาคม 2503

พนมเปญ

06 พฤษภาคม 2503

พนมเปญ**

26 ตุลาคม 2535

โฮจิมินห์

07 พฤษภาคม 2503

โฮจิมินห์**

05 กุมภาพันธ์ 2531

มะนิลา

11 สิงหาคม 2503

จาการ์ตา

06 พฤศจิการยน 2503

โอซากา

07 กันยายน 2507

ธากา

01 พฤศจิกายน 2508

ปีนัง

04 ตุลาคม 2509
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เดนปาซาร์

24 ธันวาคม 2510

เดนปาซาร์**

27 ตุลาคม 2535

โซล

17 มีนาคม 2511

โซล**

02 พฤศจิกายน 2520

เดลลี

02 กรกฎาคม 2511

กาฐมาณฑุ

04 ธันวาคม 2511

ซิดนีย์

01 เมษายน 2514

โคเปนเฮเกน

03 มิถุนายน 2515

ลอนดอน

02 พฤศจิกายน 2516

แฟรงก์เฟิร์ต

06 พฤศจิกายน 2516

โรม

16 เมษายน 2517

อัมสเตอร์ดัม*

03 เมษายน 2518

เอเธนส์

03 พฤศจิกายน 2518

ปารีส

04 พฤศจิกายน 2518

การาจี

01 เมษายน 2519

แบกแดด*

01 พฤษภาคม 2519

โคลัมโบ

03 พฤศจิกายน 2519

คูเวต

03 พฤศจิกายน 2520
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คูเวต**

31 มีนาคม 2545

บาห์เรน*

01 พฤศจิกายน 2521

ดาห์ราน*

04 เมษายน 2522

ซีแอตเทิล*

30 มีนาคม 2523

ลอสแองเจลิส

30 มีนาคม 2523

ลอสแองเจลิส**

01 กรกฎาคม 2534

เมลเบิร์น

04 เมษายน 2523

นูเมีย*

02 พฤศจิกายน 2523

ดัลลัส*

05 พฤศจิกายน 2523

กวางเจา

02 เมษายน 2524

กวางเจา**

31 ตุลาคม 2536

เพิร์ท

31 มีนาคม 2525

บริสเบน

02 เมษายน 2525

ปักกิ่ง

29 มีนาคม 2526

มัสกัต

07 มิถุนายน 2527

มัสกัต**

28 กุมภาพันธ์ 2524

ซูริค

01 พฤศจิกายน 2527

บันดาร์เสรีเบกาวัน*

05 เมษายน 2528
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ไคโร*

29 ตุลาคม 2528

ริยาด*

30 ตุลาคม 2528

สตอกโฮมล์ม

30 ตุลาคม 2529

ดัสเซลดอร์ฟ

30 ตุลาคม 2529

โอ๏กแลนด์

05 ธันวาคม 2530

โอ๏กแลนด์**

31 มีนาคม 2535

มาดริด

05 ธันวาคม 2530

เวียงจันทร์

04 เมษายน 2528

ฮานอย

04 เมษายน 2531

แคร์นส์*

19 พฤษภาคม 2531

เวียนนา*

30 พฤษภาคม 2531

โตรอนโต*

16 กรกฎาคม 2531

นาโกยา

30 ตุลาคม 2531

ไครสต์เชิร์ช

07 ธันวาคม 2531

เฮลซิงกิ*

27 มีนาคม 2533

มิวนิค

30 มีนาคม 2533

มิวนิค**

16 ธันวาคม 2539

เกาชุง

29 ตุลาคม 2533
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ลังกาวี*

16 พฤศจิกายน 2533

บรัสเวลล์*

04 ตุลาคม 2534

โกตากีนาบาลู*

30 ตุลาคม 2534

คุนหมิง

30 มีนาคม 2535

กวม*

31 มีนาคม 2535

บาเซโลนา*

03 กรกฎาคม 2535

ฟูกูโอกะ

26 ตุลาคม 2535

เซี่ยงไฮ๎

02 พฤศจิกายน 2536

ดูไบ

03 พฤศจิกายน 2536

ละฮอร์

01 กรกฎาคม 2537

อิสตันบูล*

31 ตุลาคม 2537

สุราบายา*

30 มีนาคม 2540

ดานัง*

31 ตุลาคม 2542

มุมไบ

30 ตุลาคม 2544

เฉิงตู

02 มกราคม 2545

ปูซาน

31 มีนาคม 2545

เซี๊ยะเหมิน

29 ตุลาคม 2545

เจนีวา*

29 ตุลาคม 2545
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บาห์เรน

30 พฤศจิกายน 2545

อาบูดาบี*

30 พฤศจิกายน 2545

จิตตะกอง

11 ธันวาคม 2545

เชนไน

26 ตุลาคม 2546

หลวงพระบาง*

29 พฤศจิกายน 2546

บังกะลอร์

29 มีนาคม 2547

จิงหง*

31 มีนาคม 2547

มิลาน

04 พฤษภาคม 2547

นิวยอร์ค

01 พฤษภาคม 2548

มอสโก

01 พฤศจิกายน 2548

อิสลามาบัด

02 พฤศจิกายน 2548

ไฮเดอราบัด

30 ตุลาคม 2549

โจฮันเนสเบิร์ก

31 ตุลาคม 2549

พุทธคยา

28 ตุลาคม 2550

พาราณาสี

28 ตุลาคม 2550

ออสโล

15 มิถุนายน 2552

ฮาเนดะ

31 ตุลาคม 2553

บรัสเซลส์

17 พฤศจิกายน 2554
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ซัปโปโร

30 ตุลาคม 2555
*หยุดบิน
** เริ่มทาการบินใหมํ

1.10.2 เส้นทางการบินในประเทศ
เมือง

วันที่เริ่มบิน

ลาปาง*

03 มีนาคม 2490

แมํฮํองสอน

03 มีนาคม 2490

พิษณุโลก

03 มีนาคม 2490

อุดรธานี

03 มิถุนายน 2490

เลย*

03 มิถุนายน 2490

เชียงใหมํ

01 กรกฎาคม 2490

อุบลราชธานี

01 กรกฎาคม 2490

ภูเก็ต

17 มกราคม 2491

เชียงราย

08 มีนาคม 2491

แพรํ*

01 พฤษภาคม 2495

ตรัง*

01 มีนาคม 2500

ขอนแกํน

16 มีนาคม 2506

ปัตตานี*

14 พฤศจิการยน 2506
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นําน*

06 พฤศจิกายน 2513

หาดใหญํ

17 กรกฎาคม 2515

นราธิวาส*

29 ตุลาคม 2521

สุราษฎร์ธานี

15 เมษายน 2524

แมํสอด*

07 มีนาคม 2527

ตาก*

07 มีนาคม 2527

นครศรีธรรมราช*

02 กรกฎาคม 2527

สกลนคร*

28 ตุลาคม 2527

นครราชสีมา*

15 มกราคม 2531

อูํตะเภา*

18 ธันวาคม 2532

นครพนม*

03 กรกฎาคม 2537

บุรีรัมย์*

27 มกราคม 2540

กระบี่

10 กรกฎาคม 2542

เพชรบูรณ์*

03 พฤษภาคม 2543

สมุย*

15 กุมภาพันธ์ 2551
*หยุดบินชั่วคราว
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1.11. พัฒนาการการบินไทย
1.11.1. ปี พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2511
2502 - ในเดือนสิงหาคม การบินไทยรํวมกับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ได๎กํอตั้งสายการ
บินระหวํางประเทศสายใหมํ โดยรัฐบาลไทยถือหุ๎น 70% สายการบินสแกนดิเนเวียนถือหุ๎น 30% โดยมีทุน
จดทะเบียน 2 ล๎านบาท
2503 - ในวันที่ 1 พฤษภาคม เครื่องบินใบพัดดักกลาส ดีซี 6 บี พร๎อมผู๎โดยสารเต็มลาจานวน 60 คน
ออกเดินทางจากทําอากาศยานกรุงเทพ ไปสูํเมือง ฮํองกง ไทเป และโตเกียว นับเป็นเที่ยวบินแรกของการบิน
ไทย ซึ่งภายในปีแรกของการบินไทย ได๎ทาการบินเชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับ 11 จุดบิน ในทวี ปเอเชีย โดยใช๎
ฝูงบิน ดีซี 6 บี จานวน 3 ลา
2504 - ในปีนี้การบินไทยให๎บริการผู๎โดยสารมากกวํา 83,000 คน และได๎สร๎างเอกลักษณ์ของบริการ
เอื้องหลวง โดยผสมผสานความเป็นไทยในการบริการบนเครื่อง จากการต๎อนรับอันนุํมนวลเปี่ยมด๎วยน้าใจ
และอัธยาศัยไมตรีแบบคนไทยของพนักงานต๎อนรับ และการให๎บริการที่เพียบพร๎อมนี้ ไมํนานนักสัญลักษณ์
ตุ๏กตาราไทยของการบินไทย และชุดไทยเรือนต๎นของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งออกแบบตัดเย็บด๎วย
ผ๎าไหมไทย โดยหมํอมเจ๎า ไกรสิงห์ วุฒิไชย ก็เป็นที่รู๎จักกันอยํางกว๎างขวาง
2505 - เครื่องบินไอพํน คอนแวร์ 990 โคโรนาโด ขนาด 99 ที่นั่งลาแรก ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มี
สมรรถนะเร็วที่สุดในขณะนั้นเข๎าประจาการ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
และสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ ได๎เสด็จพระราชดาเนินเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของเครื่องบินลานี้
และในปีเดียวกัน การบินไทย ได๎เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล๎านบาท เป็น 40 ล๎านบาท
2506 - การบินไทยรํวมกับสายการบินอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทาการบินในเส๎นทาง จากกรุงเทพฯ สูํ
ฮํองกง กัลกัตตา และสิงคโปร์ เพื่อให๎บริการผู๎โดยสารด๎วยจานวนเที่ยวบินที่มากขึ้น และมีความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น สานักงานใหญํ ของก ารบินไทยในขณะนั้น เป็นอาคาร 3 ชั้น บนถนนเจริญกรุง และมี
พนักงานกวํา 600 คน
2507 - การบินไทยขยายฝูงบินอีกครั้ง โดยเพิ่มเครื่องบินไอพํน คาราแวลเอสอี 210 ขนาด 72 ที่นั่ง
ซึ่งผลิตจากประเทศฝรั่งเศส และมีความล้าสมัยอยํางยิ่ง ในเวลานั้น ปีเดียวกันนี้ การบินไทยก๎าว

หน๎าไป

เรื่อยๆ โดยให๎บริการผู๎โดยสารถึง 100,000 คน และเปิดเที่ยวบินใหมํสูํโอซาก๎า
2508 - การบินไทยเริ่มมีกาไร จากผลการดาเนินงานเป็นปีแรก เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3.9 ล๎านบาท
และตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา การบินไทยยังคงมีกาไรตํอเนื่องทุกปี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
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2509 - การบินไทย เป็นสายการบินแรกในทวีปเอเชีย ที่ใช๎เครื่องบินไอพํนทั้งฝูงบิน ซึ่ง
ประกอบด๎วยเครื่องบินคาราแวลเอสอี 210 จานวน 5 ลา มาให๎บริการกับผู๎โดยสาร และเริ่มรับนักบินคน
ไทย เข๎ามาปฏิบัติการบินมากขึ้น จากเดิมที่มีแตํนักบินตํางชาติ จากสายการบิน เอสเอเอส เป็นสํวนใหญํ
2510 - ในปีนี้การบินไทยให๎บริการแกํผู๎โดยสารถึง 1 ล๎านคน และได๎เริ่มการบุกเบิก เส๎นทางบินสูํ
บาหลี ซึ่งนับวําประสบผลสาเร็จอยํางงดงาม โดยได๎เปิดประตูเมืองบาหลี สูํสายตานักทํองเที่ยวทั่วโลก เป็น
ครั้งแรก ความสาเร็จดังกลําว ทาให๎การบินไทย ได๎รับการยอมรับ วําเป็นสายการบิน ที่ริเริ่มสร๎างสรรค์สิ่ง
ใหมํๆ และยังชํวยพัฒนาธุรกิจทํองเที่ยว ในภูมิภาคนี้ด๎วย
2511 - จากความสาเร็จของการบุกเบิกเที่ยวบินสูํบาหลี การบินไทยได๎ริเริ่มเที่ยวบิน สูํเมือง
กาฐมาณฑุ และประสบความสาเร็จอีกครั้ง ในการสํงเสริมเมืองทํองเที่ยวแหํงใหมํ ในทวีปเอเชีย และในปีนี้
ได๎เพิ่มเส๎นทางบินไปยังกรุงโซล และกรุงเดลลี อีกด๎วย
1.11.2. ปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2521
2512 - การบินไทยประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว๎ สามารถให๎บริการ โดยใช๎ฝูงบินไอพํน
ทั้งหมด อีกทั้งยังได๎ทาการเผยแพรํวัฒนธรรมไทย และการทํองเที่ยวสูํ สายตาชาวโลก และมีเส๎นทางบิน
ครอบคลุมเมืองสาคัญๆ ในเอเชียมากกวําสายการบินอื่นๆ
2513 - บริษัท เดินอากาศไทย จากัด และสายการบินสแกนดิเนเวียน ซึ่งได๎รํวมทุนกํอตั้งการบินไทย
มาครบ 10 ปี ได๎ดาเนินการตํอสัญญาความรํวมมือระหวํางกันออกไปอีก 7 ปี ในปีนี้การบินไทยได๎นา
เครื่องบิน ดีซี 9-41 และ ดีซี 8-33 ที่มีสมรรถนะดี และประหยัดยิ่งขึ้นมาให๎บริการ นอกจากนี้ยังได๎ริเริ่ม
รายการ "รอยัลออร์คิด ฮอลิเดย์ " ซึ่งเป็นรายการทํองเที่ยวพิเศษที่จัดขึ้น เพื่อให๎นักทํองเที่ยวสามารถเลือก
รายการทํองเที่ยว และวันเดินทางได๎ตามความต๎องการแตํใ นราคาประหยัด เชํนเดียวกับการเดินทางเป็นหมูํ
คณะ
2514 - การบินไทยเริ่มทาการบินข๎ามทวีปเป็นครั้งแรก เชื่อมโยง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ซิดนีย์ และ
เปิดอาคารคลังสินค๎าแหํงใหมํ ณ ทําอากาศยานกรุงเทพซึ่งในปีแรกให๎บริการสินค๎าเข๎า-ออก ได๎ถึง 2,000 ตัน
2515 - การบินไทยเปิดเส๎นทางบินข๎ามทวีปเส๎นทางที่ 2 จากเอเชียสูํยุโรป สูํเมืองโคเปนเฮเกน และ
ได๎ติดตั้งเครื่องฝึกบินจาลองแบบ ดีซี 8-33 เครื่องแรกที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติในศูนย์ฝึก อบรมนักบิน
แหํงใหมํของการบินไทย นับเป็นแหํงแรกของประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดบริการอาหาร
ภัตตาคารในทําอากาศยานกรุงเทพ ซึ่งได๎รับความนิยมมาก

เครื่องดื่ม และ
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2516 - การบินไทยรุกสํงเสริมศักยภาพกรุงเทพฯ ให๎เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค และเป็นประตู
สาคัญเชื่อมทวีปเอเชียสูํยุโรป โดยเปิดจุดบินใหมํอีก 2 จุด คือ แฟรงก์เฟิร์ต และลอนดอน และยังไมํเปิด
ดาเนินกิจการร๎านค๎าปลอดภาษีที่ทําอากาศยานกรุงเทพ
2517 - การบินไทยเปิดจุดบินใหมํสูํกรุงโรม และเริ่มนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการสารองที่นั่ง
ทาให๎ผู๎โดยสารได๎รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในปีนี้การบินไทย มีพนักงานทั้งในและตํางประเทศ
จานวนกวํา 3,000 คน ซึ่งทาให๎การบินไทย เป็นหนํวยงานใหญํที่สุดแหํงหนึ่งในประเทศสมัยนั้น
2518 - การบินไทยได๎เปลี่ยนสัญลักษณ์ใหมํ จาก ตุ๏กตาราไทย เป็นรูปแบบสากลยิ่งขึ้น โดยการ
ออกแบบของบริษัท วอลเตอร์ แลนเดอร์ แอน เอสโสซิเอส ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก
โดยใช๎สีมํวง สีชมพู และสีทอง ที่งามสงําอันแสดงถึงความงามของธรรมชาติ และอารยธรรมไทย เป็นที่ชื่น
ชมกลําวขานกันทั่วโลกในเวลาตํอมา
2519 - จากการเปิดบินสูํอัมสเตอร์ดัม ปารีส และเอเธนส์ ในปีที่ผํานมา ทาให๎เส๎นทางบินของการ
บินไทย สูํทวีปยุโรปขยายอยํางรวดเร็ว และยังเป็นที่นิยมของผู๎ใช๎บริการเป็นอันมาก ผู๎โดยสารจากยุโรป
มักจะแวะพัก และทํองเที่ยวที่กรุงเทพฯ กํอนจะเดินทางตํอไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือเมืองอื่นๆ ใน
เอเชีย
2520 - นับเป็นก๎าวสาคัญยิ่งของชาวไทย ที่การบินไทย มีสถานภาพเป็นสายการบินของคนไทย และ
บริหารโดยคนไทยอยํางสมบูรณ์ โดยรัฐบาลไทยซื้อหุ๎นคืนจากสายการบิน เอสเอเอส หลังจากที่ได๎รํวมทุน
และรํวมดาเนินการประสบผลสาเร็จมานานถึง 17 ปี ปีนี้การบินไทยมีเครือขํายเส๎นทางบินครอบคลุม 3
ทวีป พร๎อมด๎วยพนักงานที่มีประสบการณ์สูง และฝูงบินที่ทันสมัยพร๎อมที่จะสร๎างชื่อเสียงให๎ ขจรไกลไป
ทั่วโลก
2521 - การเดินทางทางอากาศได๎รับความนิยมอยํางกว๎างขวาง ทั้งในหมูํคนไทยและทั่วโลก การบิน
ไทยได๎รับมอบเครื่องบินลาตัวกว๎าง แบบแอร์บัส เอ 300 - บี4 จานวน 223 ที่นั่ง เข๎ามาประจาการในฝูงบิน
เพิ่มขึ้นจากแบบ ดีซี 10-30 เพื่อให๎บริการในเส๎นทางบินระยะ ไกล รวมทั้งเพิ่มความจุของที่นั่ง และขนสํง
สินค๎าได๎ปริมาณมากขึ้น
1.11.3. ปี พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2531
2522 - การบินไทยเปิดสานักงานใหญํซึ่งตั้งอยูํบน ถนนวิภาวดีรังสิต ในเนื้อที่ 26 ไรํ นับเป็นการ
รวมหนํวยงานสาคัญๆ ทั้งหลายเป็นครั้งแรก และในปีเดียวกันนี้การบินไทยไ

ด๎พัฒนาเส๎นทางบินสูํทวีป

ยุโรป ให๎สามารถบินตรงไปสูํจุดบินตํางๆ โดยไมํหยุดพัก โดยใช๎เครื่องบินแบบ โบอิ้ง 747-200 ความจุ 371
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ที่นั่ง ซึ่งจัดซื้อมาจานวน 2 ลา นอกจากนั้นยังได๎ซื้อเครื่องบินใหมํแบบแอร์บัส เอ 300 จานวน 4 ลา มาใช๎บิน
ในภูมิภาคเอเชีย
2523 - ด๎วยฝูงบินแบบโบอิ้ง747-200 หรือ จัมโบ๎ การบินไทยมีศักยภาพที่จะขยายเส๎นทางบินสูํทวีป
อเมริกาเหนือ โดยการบินเข๎ามหาสมุทรแปซิฟิกสูํนครลอสแองเจลิส ซึ่งเป็นจุดบินแรกของการบินไทยสูํ
ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น การบินไทยยังได๎เพิ่มจุดบินสูํตะวันออกกลาง
2524 - นับได๎วําการบินไทยเป็นสายการบินแรก ที่ได๎บุกเบิกเส๎นทางบินเชื่อม ทวีปอเมริกาเหนือ ใน
เส๎นทาง กรุงเทพฯ - นครซีแอตเทิล เป็นครั้งแรก และยังขยายเส๎นทางบินไปสูํเมืองกวางเจา ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีนี้การบินไทยยังได๎เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,100 ล๎านบาท
2525 - ธุรกิจตํ างๆ ในประเทศไทยตํางประสบภาวะวิกฤตจากการลดคําเงินบาท แตํการบินไทย
สามารถผํานพ๎นภาวะวิกฤตดังกลําวด๎วยดี และยังมีผลกาไรกํอนหักภาษีในปีงบประมาณ 2524/2525 ถึง 26.3
ล๎านบาท ทั้งนี้เป็นผลจากการบริหารงาน อยํางมีประสิทธิภาพ ด๎วยการปรับฝูงบินและแผนการดาเนินงาน
รวมทั้งใช๎กลยุทธ์รํวมมือกับสายการบินอื่นๆ ในเส๎นทางบินสาคัญๆ
2526 - การบินไทยริเริ่มบริการชั้นธุรกิจ Royal Executive Class เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให๎กับ
นักธุรกิจ ที่เดินทางกับการบินไทยมากขึ้น เชํน มีการแบํงห๎องโดยสารเป็นสัดสํวน ใช๎เก๎าอี้ที่ใหญํขึ้น

มีที่

สาหรับวางแขนมากขึ้น และมีบริการห๎องรับรองพิเศษกํอนขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่การบินไทย
มอบให๎ นอกจากนั้นการบินไทย ยังได๎รํวมลงทุนในบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด

(BAFS)

โรงแรมรอยัลออร์คิด และโรงแรมแอร์พอร์ตด๎วย
2527 - การบินไทยรํวมสํ งเสริมธุรกิจทํองเที่ยวในจังหวัดใหญํๆ ของประเทศ โดยกํอนหน๎านี้ได๎
ให๎บริการในเส๎นทางบินสูํฮํองกง โดยแวะผํานเชียงใหมํ ในปีนี้ การบินไทยได๎เพิ่มเส๎นทางบิน
ภายในประเทศอีก 2 เส๎นทาง คือ กรุงเทพฯ-หาดใหญํ-สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต-สิงคโปร์
2528 - การบินไทยเปิดศู นย์ซํอมอากาศยานแหํงใหมํ บริเวณทําอากาศยานกรุงเทพ เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการซํอมบารุง เครื่องบินลาตัวกว๎างของการบินไทย ให๎สามารถดาเนินการในประเทศไทย ศูนย์
ซํอมแหํงนี้ภายหลังได๎มีการขยายใหญํขึ้น สามารถทาการซํอมบารุงเครื่องบินลาตัวกว๎าง เชํน โบอิ้ง 747 และ
เครื่อ งบินขนาดเล็กอีก 1 ลา ได๎พร๎อมๆ กัน นอกจากนี้ยังได๎เปิดอาคารคลังสินค๎าที่ใหญํที่สุดแหํงหนึ่งใน
เอเชียอาคเนย์ มีพื้นที่ถึง 43,000 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณสินค๎าที่เพิ่มขึ้นอยํางมากของการบิน
ไทย และอีก 28 สายการบิน
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2529 - การบินไทยเปิดบินสูํเมืองสตอกโฮล์ม และรุกขยายเส๎นทางบินไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง
มากขึ้น และยังได๎เปิดสาขาภัตตาคารการบินไทยแหํงแรกขึ้น ที่อาคารผู๎โดยสารแหํงใหมํของทําอากาศยาน
เชียงใหมํ ทั้งนี้เพื่อสํงเสริมศักยภาพของสนามบินแหํงนี้ ในฐานะทําอากาศยานนานาชาติ
2530 - การบินไทยรํวมรณรงค์สํงเสริมปีทํองเที่ยวไทย ซึ่งประสบผลสาเร็จอยํางงดงาม ทั้งด๎านการ
เผยแพรํเอกลักษณ์ความเป็นไทย สูํสายตาชาวโลก และการนานักทํองเที่ยว เดินทางเข๎ามาในประเทศเป็น
จานวนมากนอกจากนี้ การบินไทยยังได๎ให๎บริการผู๎โดยสาร ที่อาคารผู๎โดยสารภายในประเทศ และ
ตํางประเทศหลังใหมํ เป็นสัดสํ วนร๎อยละ 80 ของการให๎บริการทั้งหมดที่อาคารสองแหํงนี้ นอกจากนี้ยังได๎
เปิดบินใหมํสูํเมืองโอกแลนด์ และ เมืองแมดริดด๎วย
2531 - รัฐบาลดาเนินการรวม บริษัท การบินไทย จากัด และ บริษัท เดินอากาศไทย จากัด (บดท.)
ซึ่งเป็นบริษัทแมํ ให๎เป็นบริษัทเดียวกัน ทาให๎การบินไทย เป็นสายการบินที่เติบโตอยํางรวดเร็ว เพียงชั่ว
ข๎ามคืนมีเครื่องบินเพิ่มขึ้น โดยรับมอบจาก บดท . จานวน 11 ลา รับผิดชอบการบินทั้งภายในประเทศ และ
ตํางประเทศ ซึ่งถือเป็นการเสริมศักยภาพ และความแข็งแกรํงของบริษัทฯ ในปีนี้ การบินไทยมีฝูงบินรวม 41
ลา ทาการบินไปยังตํางประเทศ 48 จุดบินใน 35 ประเทศทั่วโลก และภายในประเทศอีก 23 จุดบินไทยไปทั่ว
โลก
1.11.4. ปี พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2541
2532 - การบินไทยรํวมสนับสนุนปี ศิลปะและหัตถกรรมไทย ด๎วยการจัดรายการบัตรโดยสารราคา
พิเศษ ที่มีชื่อวํา Discover Thailand ทั้งนี้เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ ยวสูํประเทศไทย อีกทั้งได๎พัฒนารายการ
ทํองเที่ยว ทัวร์เอื้องหลวง ให๎มีความหลากหลายมากขึ้น ในปีเดียวกันนี้ได๎เปิดครัวการบินไทยแหํงใหมํ ซึ่ง
เป็นครัวที่ทันสมัย และใหญํที่สุดแหํงหนึ่งในเอเชีย มีกาลังผลิตอาหารมากกวํา 20,000 ที่ตํอวัน
2533 - ปีงบประมาณ2532/33 นี้ เป็นปีที่บริษัทฯ ดาเนินกิจการมาครบ 30 ปี และมีกาไรกํอนหักภาษี
6,753.6 ล๎านบาท ซึ่งนับวําสูงเป็นอันดับสองของผลกาไรแตํละปีที่ผํานมา รวมทั้งมียอดขนสํงผู๎โดยสาร
สูงสุดเป็นประวัติการณ์จานวนถึง 8.3 ล๎านคน นอกจากนั้น ยังได๎รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 747-400 ลาแรก ซึ่ง
เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญํที่สุดในปัจจุบัน
2534-2535 - การบินไทยได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกในระบบสารองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จอะมาดิอุส
(AMADEUS) ซึ่งมีระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมทั่วโลกเชื่อมโยงกับ

98 สายการบิน รวมทั้ง

ตัวแทนการทํองเที่ยวทั่วโลกอีกกวํา 47,500 ราย การบินไทยได๎เริ่มดาเนินการแปรรูป โดยนาหุ๎นเข๎าจาหนําย
ในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย จานวน 100 ล๎านหุ๎น นับเป็นการจาหนํายหุ๎นที่มีจานวนมากที่สุด เทําที่
เคยมีมาในประเทศ สามารถระดมทุนได๎ถึง 14,000 ล๎านบาท จากนักลงทุนกวํา 256,000 ราย
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2536 - ในปี นี้ การบินไทยให๎บริการผู๎โดยสารมากกวํา 10 ล๎านคน และประสบความสาเร็จในการ
เปิดรับสมาชิกในรายการสะสมไมล์ รอยัลออร์คิด พลัส ซึ่งภายในปีแรก มีผู๎สมัครเป็น สมาชิกกวํา 200,000
คน จาก 115 ประเทศ
2537 - การบินไทยได๎จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และได๎เปิดจุดบินใหมํ 3 แหํง สูํเมืองเซี่ยงไฮ๎
เมืองละฮอร์ และจังหวัดนครพนม
2538 - การบินไทยได๎วําจ๎างบริษัทที่ปรึกษาด๎านการบริหารจากตํางประเทศ รํวมดาเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ใน 3 ด๎าน คือ ด๎านปฎิบัติการ ด๎านบริการลูกค๎า และด๎านการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร๎อมกันนั้นได๎มีการประกาศวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ขึ้นใหมํ คือ The First
Choice Carrier. Smooth as Silk. First Time.Every Time.เพื่อสร๎างสรรค์แนวทางและเป้าหมายรํวมกัน
2539 - เครื่องบินโบอิ้งแบบ777-200 ลาแรกของการบินไทยและของโลก ที่ติดตั้งด๎วยเครื่องยนต์โร
สรอยซ์ เทรน 800 เข๎าประจาการ เครื่องบินลานี้เป็นเครื่องบิน

2 เครื่องยนต์ ความจุ 358 ที่นั่ง มีห๎อง

ผู๎โดยสารที่สูงและกว๎างขวางที่สุด ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ๎าอลิซาเบธที่ 2 แหํงอังกฤษ ได๎เสด็จเยี่ยมชม
ฝ่ายชํางการบินไทยด๎วย อีกทั้งในปีนี้การบินไทยได๎เปิดบริการ ข๎อมูล ทางอินเทอร์เนตแกํสาธารณะชน ผําน
www.thaiairways.com
2540 - การบินไทยเข๎ารํวมเป็นสมาชิกกํอตั้งกลุํมพันธมิตรทางการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ ซึ่งเป็น
เครือขํายสายการบินที่ใหญํที่สุดในโลก การรวมกลุํมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มความแข็งแกรํง และศักยภาพใน
การดาเนินธุรกิ จการบิน ทาให๎การบินไทยสามารถให๎บริการผู๎โดยสาร และเสนอจุดบินได๎มากขึ้น ในปีนี้
การบินไทยยังได๎เป็นสายการบิน และผู๎สนับสนุนหลักอยํางเป็นทางการของกีฬา เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่ง
จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
2541 - มาตรการลดคําเงินบาท ทาให๎มีการทํองเที่ยว มายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในปีทํองเที่ยว
อะเมซิ่งไทยแลนด์ นี้ การบินไทยได๎จัดกิจกรรมตํางๆ มากมายอยํางที่เคยปฎิบัติมา ขบวนรถบุปผชาติของ
การบินไทยภายใต๎แนวคิด อะเมซิ่งไทยแลนด์ ในงาน โรสพาเหรด ที่เมืองพาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ได๎เป็น
หนึ่งในรางวัลชนะเลิศ ซึ่งสร๎างชื่อเสียงให๎ประเทศไทยไปทั่วโลก
1.11.5. ปี พ.ศ. 2542 – 2551
2542 - การบินไทยรํวมกับปวงชนชาวไทยเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว โดยประดับตราสัญลักษณ์ ของวโรกาสนี้ บน
เครื่องบินทุกลา และลงลายภาพเรือพระที่นั่ง สุพรรณหงส์ บนเครื่องบินโบอิ้ง

747-400 ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

แสดงให๎ทั่วโลก ได๎ประจักษ์ถึงความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีของคนไทย ที่มีตํอพระมหากษัตริย์ไทย
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2543 - การบินไทยครบรอบ 40 ปี ในการดาเนินกิจการ และประสบความสาเร็จอยํางงดงาม การบิน
ไทยจะก๎าวตํอไปสูํสหัสวรรษใหมํ อยํางมั่นคงด๎วยประสบการณ์ และจะทาการบุกเบิกพัฒนาสร๎างสรรค์
บริการ และเส๎นทางบินใหมํๆ ให๎ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งภายในประเทศ และตํางประเทศ รว มทั้งให๎บริการที่
สะดวกสบาย ด๎วยเครื่องบินที่ทันสมัย มีมาตรฐานสูงสุดในด๎านความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให๎การบินไทยเป็น
สายการบินแหํงชาติ ที่ให๎บริการเป็นที่ประทับใจ และเป็นที่นิยมชื่นชอบของผู๎ใช๎บริการตลอดไป
2544 - การบินไทยเริ่มดาเนินโครงการระบบจัดการลูกค๎าสัมพั นธ์ the Customer Relationship
Management (CRM) เพื่อให๎สามารถตอบสนองความต๎องการและสานความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค๎าได๎ตาม
คาดหมาย การบินไทยยังได๎ขยายความรํวมมือด๎านการบินทั้งภายในประเทศและภูมิภาค ผํานพันธมิตรการ
บินทั่วโลก2545 การบินไทยเปิดจุดบินใหมํ 4 เส๎นทาง ประกอบด๎วย มุมไบเฉิงตู พูซาน และคูเวต และปีนี้
การบินไทยยังมีกาไรติดตํอกันเป็นปีที่ 38 และเป็นปีที่ผลกาไรสูงที่สุด
2546 - การบินไทยแนะนาบริการใหมํรอยัล อี เซอร์วิส นวัตกรรมที่ชํวยอานวยความสะดวกสบาย
รวดเร็วแกํผู๎โดยสารอยํางครบวงจรในการเลือกเที่ยวบิน สารองที่ นั่ง ออกบัตรโดยสาร เช็คอิน และบริการ
อื่นๆ ด๎วยตนเองผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบินไทยเริ่มใช๎ระบบการประมูลผํานทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
การจัดซื้อจัดจ๎างเพื่อลดคําใช๎จําย สร๎าวความโปรํงใส ถูกต๎องและมีธรรมาภิบาล
2547 - การบินไทยเริ่มดาเนินกลยุทธ์ การพัฒนาเอกลักษณ์แ ละบริการสูํความเป็นหนึ่ง โดยการลง
นามกับบริษัทอินเตอร์ แบรนด์ เพื่อปรับปรุงเอกลักษณ์ของบริษัทฯ พร๎อมกันนี้ ยังได๎แนะนาบริการใหมํ
Premium Customer Service เพื่อเพิ่มความประทับใจสูงสุดแกํผู๎โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ การบินไทย
รํวมทุนเปิดสายการบินต๎นทุนต่าในนาม “นกแอร์” โดยถือหุ๎นร๎อยละ 39
2548 - การบินไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ด๎วยการเปิดตัวสัญลักษณ์รูปแบบใหมํของบริษัทฯ ที่
สะท๎อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยพัฒนาจากตราสัญลักษณ์เดิม ตามแนวความคิดใหมํของบริษัทฯ ได๎แกํ
High Trust, World Class and Thai Touch พร๎อมกันนี้ ยังได๎ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบใหมํของบริษัท
ประกอบด๎วย ชุดพนักงานต๎อนรับภาคพื้น ชุดพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินและชุดพนักงานประชาสัมพันธ์
นอกจากนี้ ยังได๎ลงนามในสัญญาทารหัสรํวมกับสายการบินนิวซีแลนด์ และ แอร์ มาดากัสการ์ และในปี
เดียวกันนี้ การบินไทย ยังเปิดเส๎น ทางบินตรงจาก กรุงเทพฯ สูํมหานครนิวยอร์ก และนครลอสแองเจอริส
ประเทศสหรัฐอเมริกา และกรุงเทพฯ สูํกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
2549 - เพื่อรํวมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
การบินไทยเปิดตัวโครงการ THAI Grand Season Campaign 2006 สํงเสริมให๎นักทํองเที่ยวรํวมเฉลิมฉลอง
วโรกาสอันเป็นมงคลนี้ นอกจากนี้ การบินไทยได๎จัดโปรโมชั่น “THAI Value Card” บัตรโดยสารราคา
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พิเศษเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวตลอดทั้งปี และในเดือนกันยายน 2549 การ
บินไทยประสบความสาเร็จในการย๎ายฐ

านจากทําอากาศยานกรุงเทพไปยังทําอากาศยานสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ ยังได๎เปิดให๎บริการเส๎นทาง กรุงเทพฯ- โจฮันเนสเบิร์ก นับเป็นจุดบินแรกที่ การบินไทยเปิด
ให๎บริการไปยังทวีปแอฟริกา
2550 - เป็นปีที่บริษัทฯ เริ่มให๎บริการที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิอยํางสมบูรณ์ โดย ห๎องพั กรับรอง
พิเศษชั้นเฟิร์สต์คลาสของการบินไทยที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ได๎รับการโหวตให๎เป็นห๎องพักรับรอง "ที่ดี
ที่สุดในโลก" จากผลการสารวจของ Skytrax World Airline Survey รวมทั้งยังได๎ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการเปิดให๎บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ณ ทําอากาศยานดอนเมื

อง ซึ่งตํอมาการบินไทย ได๎เปิด

ให๎บริการ Thai City Air Terminal เพื่อเพิ่มจุดบริการเช็คอิน ให๎แกํผู๎โดยสารในเที่ยวบินภายในประเทศ ณ
สถานีรถไฟฟ้าใต๎ดินลาดพร๎าว โดยให๎บริการรับ- สํงผู๎โดยสารระหวํางทําอากาศยานดอนเมือง และสถานี
รถไฟฟ้า ด๎วยการเชื่อมกับเครือขํายระบบขนสํงสาธารณะ สาหรับการให๎บริการในสํวนอื่นๆ การบินไทยได๎
เปิดเส๎นทางบินใหมํไปยัง พุทธคยา และ พาราณาสี เพื่อรองรับนักทํองเที่ยวที่ต๎องการไปแสวงบุญ
2551 - การบินไทยได๎เปิดเที่ยวบินใหมํบินตรงเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ การบิน
ไทยยังได๎รับรางวัลหลากหลายสาขา ทั้งรางวัลสายการบินระหวํางประเทศที่ดีที่สุด ( Best Intercontinental
Airline ) ติดตํอกันเป็นปีที่ 4 จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2008 ของอุตสาหกรรม
การทํองเที่ยวประเทศนอร์เวย์เรางวัลสายการบินที่ดีที่สุดอันดับ 2 ด๎านการให๎บริการภาคพื้นแกํผู๎โดยสาร
ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ อันดับ 2 ด๎านการให๎บริการภาคพื้นแกํผู๎โดยสารชั้นประหยัด นอกจากนี้ ครัวการบิน
ของบริษัทฯ ได๎รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นแหํงแรกของประเทศไทยจาก Bureau Viritas
Quality International ( BVQI ) เป็นการรองรับครอบคลุมการผลิตอาหารเพื่อบริการบนเครื่องบิน ทั้งอาหาร
คาวและหวาน เครื่องดื่ม เบเกอรี่ รวมทั้งร๎านเบเกอรี่ Puff & Pie ปี 2551 การบินไทยยังได๎เริ่มทาการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ ของบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกให๎แกํผู๎โดยสารในการสารองที่นั่ง การเช็กเที่ยวบิน
และ การเข๎าถึงข๎อมูลของบริษัทฯ
1.11.6. ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
2552 - การบินไทยเปิดจุดบินใหมํ เส๎นทางกรุงเทพฯ – ออสโล ประเทศนอร์เวย์ ถือเป็นจุดบิน
ตํางประเทศจุดที่ 59 ใน 34 ประเทศที่การบินไทยทาการบิน เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎โดยสารใน
การเดินทางไปยังจุดหมายตํางๆ ได๎ครอบคลุมทั่วโลก ปี 2552 เป็นอีกหนึ่งปีที่การบินไทยได๎รับรางวัลจาก
สถาบันชั้นนาตํางๆ ทั่วโลก อาทิ รางวัลอันดับ 2 ประเภทสายการบินยอดเยี่ยมของเอเชีย (Best Asian
Carrier) จากการประกาศรางวัลโกลด์อวอร์ดส และรางวัลอันดับ 2 ประเภทสายการบินระหวํางทวีปยอด
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เยี่ยม (Best Intercontinental Airlines) จากงาน Grand Travel Award Ceremony รางวัล แพลทตินัมแบรนด์
ประเภทสายการบินที่นําเชื่อถือมากที่สุดจากผู๎บริโภค ประจาปี 2552 (Reader’s Digest, Trusted Brands
Platinum Award 2009) จากนิตยสาร Reader’s Digest นับเป็นปีที่ 10 ติดตํอกัน ที่การบินไทยได๎รับรางวัลนี้
นอกจากนี้ การบินไทยได๎รับการจัดอันดับให๎เป็นสายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งด๎านการให๎บริการลูกค๎า
ภาคพื้นแกํผู๎โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจจากสกายแทรกซ์ (Skytrax) อีกด๎วย
ในสํวนงานด๎านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบินไทยโดยพนักงานการบินไทย ได๎ออกแบบ
และพัฒนาซอฟท์แวร์ Cabin Attendant Pre-Flight Study and Briefing System และได๎รับรางวัลชนะเลิศ
ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ดีเดํนแหํงชาติ ประจาปี 2009 (Thailand ICT AWARDS 2009) สาขาการทํองเที่ยว
และการโรงแรม จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และจากนโยบายหลักด๎านสิ่งแวดล๎อมของการบินไทย เพื่อลดมลพิษและผลกระทบตํางๆ อันเกิด
จากการดาเนินงานและการปฏิบัติการบินให๎น๎อยที่สุด การบินไทยจึงเป็นสายการบินแรกในเอเชียแปซิฟิค ที่
ลงนามในบันทึกข๎อตกลงกับสมาคมขนสํงทางอากาศระหวํางประเทศ หรือ IATA เพื่อศึกษาแนวทางการมี
สํวนรํวมชดเชยการปลดปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Offset ของผู๎โดยสารที่เดินทางด๎วย
สายการบินไทย และเป็นตัวอยํางที่ดีในการเป็นสายการบินชั้นนาของโลก ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎โดยสารมีสํวน
รํวมในการชดเชยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได๎ปลํอยสูํสภาวะแวดล๎อมของโลก ควบคูํไปกับการบริหาร
จัดการการใช๎น้ามันอากาศยานอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปลดปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์สูํสภ าวะ
แวดล๎อม
ในปี 2553 นับเป็นปีแหํงการเฉลิมฉลองความสาเร็จในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการดาเนินธุรกิจ
การบิน บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแหํงชาติ ได๎มีสํวนในการเผยแพรํเอกลักษณ์ความเป็นไทย และนา
ชื่อเสียง เกียรติภูมิมาสูํประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกมาอยํางยาวนาน บริษัทฯ ได๎รับยกยํองจาก
สถาบันสาคัญชั้นนาในประเทศและตํางประเทศ รวมทั้งได๎รับการยอมรับจากผู๎ใช๎บริการเสมอมา และที่
สาคัญ คือ ในปี 2553 บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์

5 ปี "Mission

TG100" และแผนกลยุทธ์ในทุกๆ ด๎าน จนมีผลประกอบการเป็นที่นําพอใ จเป็นอยํางยิ่ง และด๎วยสภาวะ
แวดล๎อมทางธุรกิจการบินที่มีปัจจัยเสี่ยงในหลายด๎าน บริษัทฯ จึงมุํงมั่นที่จะพัฒนาคุณลักษณะ

3 ประการ

คือ เพื่อเป็นองค์กรที่มุํงเน๎นลูกค๎า เพื่อเป็นองค์กรที่สามารถแขํงขัน และเพื่อเป็นองค์กรที่มีความคลํองตัวสูง
ทั้งนี้เพื่อสร๎างโอกาสการขยายทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแขํงขันและรองรับการเปิดเสรีการบินของ
ภูมิภาค สาหรับด๎านการเสริมสร๎างความพึงพอใจและตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า บริษัทฯ ได๎มีการ
ปรับปรุงการให๎บริการในทุกจุดสัมผัสอยํางเป็นรูปธรรมและชัดเจน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหมํๆ ของ
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คนยุ คปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบายในการให๎บริการลูกค๎า ผู๎โดยสารและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการ
เดินทาง สํงผลให๎บริษัทฯ ได๎รับการจัดอันดับจากสกายแทร็กซ์ ให๎เป็นสายการบินอันดับ

1 ในด๎านการ

บริการลูกค๎าภาคพื้น ณ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ และอันดับ 1 ในด๎านการบริการภายใ นห๎องรับรองพิเศษ
สาหรับผู๎โดยสารชั้นหนึ่ง
ด๎านเส๎นทางบิน บริษัทฯ ได๎มีการปรับเปลี่ยนเส๎นทางบินให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า
มากยิ่งขึ้น โดยได๎เพิ่มเส๎นทางการบินใหมํ ได๎แกํ ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น และโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต๎ รวมทั้งรํวมมือกั

บสายการบินนกแอร์ในบางจุดบิน ด๎านการพัฒนาฝูงบินที่มี

ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได๎ดาเนินการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงห๎องโดยสารและผลิตภัณฑ์บน
เครื่องบิน ตลอดจนมีการจัดทาแผนพัฒนาฝูงบินในระยะยาว เพื่อจัดหาเครื่องบินที่มีความทันสมัยและมี
เทคโนโลยีในด๎านปร ะหยัดเชื้อเพลิง โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดอายุเฉลี่ยของฝูงบินจาก 11.9 ปีโดย
เฉลี่ยในปี 2553 เป็น 8.5 ปีโดยเฉลี่ยในปี 2560 ด๎านคําใช๎จําย บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมรายจํายที่ไมํมี
ผลกระทบตํอด๎านการบริการและความปลอดภัย อาทิ การจัดโครงการรํวมใจจากองค์กร การปรับ ปรุงวิธีการ
จัดซื้อจัดจ๎าง การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด๎านการบริหารจัดการด๎านการใช๎น้ามันเชื้อเพลิง
ตลอดจนมีนโยบายให๎ความสาคัญตํอการลดผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม โดยบริษัทฯ เป็นสายการบินแรก
ในภูมิภาคเอเชียที่มีการลงนามในความรํวมมือกับสมาคมขนสํงทางอากาศระหวําง ประเทศ (IATA) เพื่อ
จัดทาโครงการชดเชยการปลํอยก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการจัดทาฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก

2

เมนูอาหารที่บริการบนเครื่องบินที่แสดงปริมาณก๏าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปลํอยออกมา ตลอดทั้งวงจรชีวิต
ของอาหารนั้น เพื่อเป็นทางเลือกให๎ผู๎โดยสารได๎มีสํวนรํวมในการชํวยลดภาวะโลกร๎อน
ด๎านการเพิ่มความคลํองตัวในการบริหารงาน บริษัทฯ มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบใน
การบริหารงานให๎กับผู๎บริหารระดับสูง โดยใช๎ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) เข๎ามาใช๎อยํางเป็น
รูปธรรม มีการปรับใช๎มาตรการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยการนาแนวนโย บาย Whistle Blower มาใช๎ รวมถึง
การพัฒนาให๎หนํวยธุรกิจเป็นหนํวยงานที่สร๎างกาไรให๎แกํบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงบัญชีของหนํวยธุรกิจ
ออกจากหนํวยธุรกิจหลัก ตลอดจนการเพิ่มอานาจในการตัดสินใจให๎แกํหนํวยธุรกิจ
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1.12. บริษัท ในเครือ
1.12.1. บริษัท ย่อย
ชื่อ บริษัท
ไทย - Amadeus เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
จากัด

% ของสัดสํวนการถือหุ๎น
55

1.12.2. บริษัท ที่เกี่ยวข๎อง
ชื่อ บริษัท

% ของสัดสํวนการถือหุ๎น

จากสนามบินดอนเมืองโฮเต็ล จากัด

40

นกแอร์ จากัด

39

ครัวการบินภูเก็ต จากัด

30

โรงแรมทําอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด

30

โรงแรมรอยัลออคิด (ไทยแลนด์) จากัด

24

กรุงเทพฯบริการเชื้อเพลิงการบิน จากัด

22.6

น้ามันทางทํอ จากัด ขนสํง

8.4

เทรด จากัด

3.5

วิทยุการบินแหํงประเทศไทย จากัด

2.9

สหโรงแรมไทยและนักทํองเที่ยว Enterprises
จากัด

1.25
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1.13. ผลการดาเนินงานในรอบ 5 ปี

รูปที่ 1.4 แสดงผลการดาเนินงานในรอบ 5 ปี
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1.14. รายละเอียดของมาตรฐานที่ฝ่ายต่างๆ และหน่วยธุรกิจของบริษัทได้รับ

รูปที่ 1.5 แสดงรายละเอียดของมาตรฐานที่ฝ่ายตํางๆ และหนํวยธุรกิจของบริษัทได๎รับ
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1.15. รางวัลเกียรติยศที่ทางบริษัทฯ ได้รับ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแหํงชาติ ได๎นาชื่อเสียงและเกียรติภูมิมาสูํ
ประเทศไทย ทั้งในแงํของความสาเร็จ ที่ได๎รับการยอมรับจากผู๎ใช๎บริการ และจากสถาบันสาคัญๆ ทั้ง
ภายในประเทศ และตํางประเทศอยํางสม่าเสมอ นอกจากนั้นสายการบินนานาชาติสํวนใหญํ ที่ทาการบิน
มายังทําอากาศยานกรุงเทพ ยังให๎ความไว๎วางใจ ฝ่ายชํางของการบินไทย ในการตรวจซํอมเครื่องบินตลอด
มา
สาหรับกิจการด๎านครัวการบิน การบินไทยยังให๎บริการผลิตอาหารขึ้นเครื่อง ที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพในทุกประเภท ตามความต๎องการของสายการบินลูกค๎า ทั้งนี้ยืนยันได๎จากการ
ที่ สายการบินชั้นนาเกือบทุกสายที่บินแวะประเทศไทย ได๎เลือกครัวการบินไทยเป็นผู๎ผลิตอาหารบริการบน
เครื่องบิน นอกจากนี้ นิตยสารสวัสดีของการบินไทย ซึ่งจัดเป็นอภินันทนาการแกํผู๎โดยสารบนเครื่องบินใน
เส๎นทางระหวํางประเทศ ก็ได๎รับการประกาศเกียรติคุณในด๎านตํางๆ ตลอดมา กลําวได๎วํา เกียรติคุณตํางๆ ที่
ได๎รับนี้ ยํอมเกิดจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพกวํา 25,000 คน ทั่วโลก ประกอบกับ ความทันสมัยด๎าน
เทคโนโลยี และการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเป็นปัจจัยสาคัญ ในการผลักดันการบินไทย
ให๎ก๎าวรุดหน๎าตํอไปอยํางไมํหยุดยั้ง
1.16. การติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแผนที่
ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร การบินไทย ตั้งอยูํที่ชั้น 1 อาคาร 9 สานักงานใหญํ วิภาวดีรังสิต การขอรับ
บริการสามารถเดินทางหรือสื่อสารผํานชํองทางตํางๆ ดังนี้
หมายเลขโทร
หมายเลขโทรสาร
ที่อยูํทางไปรษณีย์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์
รถประจาทาง ขสมก.
รถไฟฟ้า BTS
รถไฟฟ้า BMCL
GPS Map & Location

02-545-3321
02-545-3322
89 อาคาร 9 สานักงานใหญํ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
public.info@thaiairways.com
www.thaiairways.com/info
ปอ. 554 555 หรือ ค๎นหาสายรถประจาทาง
ลงสถานี N8 หมอชิต
ลงสถานีพหลโยธิน ออกชํองทางที่ 2
Google Map
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รูปที่ 1.6 แสดงแผนที่ตั้งของบริษัทฯ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงงาน
2.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากในคณะผู๎จัดทาได๎ไปฝึกสหกิจศึกษา ณ ที่บริษัท การบินไทย จากัด มหาชน ฝ่ายชํางดอน
เมือง ได๎สังเกตเห็นปัญหาจากการที่ปฏิบัติงานรํวมกับพนักงานในบริษัท พบวําพนักงานสํวนใหญํละเลย
เรื่องความปลอดภัยรวมถึงไมํสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน ทาให๎เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง
ซึ่งทาให๎งานที่ปฏิบัติอยูํเกิดความลําช๎าและทาให๎สูญเสียคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาล
จากปัญหาดังกลําวทางคณะผู๎จัดทา จึงได๎แก๎ปัญหาโดยวิธีการทาคูํมือ , แผํนป้ายโฆษณาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการแนะนาความรู๎และย้าเตือนพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะสามารถลดอุบัติเหตุในระหวํางการปฏิบัติงานของพนักงานตํอไป

- 39 -

2.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
— 1. เพื่อให๎พนักงานได๎รู๎ถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานด๎วยความปลอดภัย
2. เพื่อให๎พนักงานได๎มีคูํมือไว๎ศึกษาในขณะกาลังปฏิบัติงาน
2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให๎พนักงานรู๎ถึงความสาคัญของการปฏิบัตงิ านด๎วยความปลอดภัย
2. ทาให๎พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการใช๎อุปกรณ์ป้องกันภัยในขณะกาลังปฏิบัติงาน
3. ทาให๎งานสาเร็จลุลํวงตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ทาให๎อุบัติเหตุที่เกิดจาการปฏิบัติงานลดลง
5. พนักงานที่เข๎ามาใหมํสามารถศึกษาระบบความปลอดภัยจากคูํมือเลํมนี้
2.4 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตพื้นที่ทางการศึกษา

บริษัท การบินไทย จากัด มหาชน ฝ่ายชํางดอนเมือง
(กองซํอมอากาศยานขั้นโรงงาน 2)

ขอบเขตประชากร

พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด มหาชน ฝ่ายชํางดอนเมือง
ที่ปฏิบัติงาน ณ กองซํอมอากาศยานขั้นโรงงาน 2

ขอบเขตเวลา

ระยะเวลา 4 เดือน ระหวํางวันที่ 4 มีนาคม – 21 มิถุนายน 2556

กลุํมตัวอยําง

พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด มหาชน ฝ่ายชํางดอนเมือง
ที่ปฏิบัติงาน ณ กองซํอมอากาศยานขั้นโรงงาน 2
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2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
2.5.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการทาออกแบบตัวโครงงานเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
เดือน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

สัปดาห์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

รวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎น
สร๎างแบบคูํมือ
วิเคราะห์และสรุปผล
จัดทาคูํมือ
ตารางที่ 2.1 ระยะเวลาการดาเนินงาน
2.5.2 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
กลุํมตัวอยํางในการแจกคูํมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นพนักงานบริษัท การบินไทย
จากัด มหาชน ฝ่ายชํางดอนเมือง ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงซํอมอากาศยานที่ 2
2.5.3 วิธีการศึกษาและค้นคว้า
ในการศึกษาและค๎นคว๎า คณะผู๎จัดทาได๎ข๎อมูลและศึกษามาจากหนังสือวิศวกรรมความปลอดภัย
และหนังสือที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และการสังเกตหลังจากที่ได๎ทาการแจกคูํมือให๎กับพนักงานไปแล๎ว
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2.5.3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ใช๎วิธีเก็บรวมรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยมาจากแหลํงตํางๆ ทั้งจากทางหนังสือที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย และจากเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
2.5.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช๎ในศึกษาคือ คูํมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2.5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู๎จัดทาได๎ดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้
1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ข๎อมูล และงานที่เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัย
2. จัดทาคูํมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลในคูํมือ
3. นาคูํมือรูปเลํมฉบับสมบูรณ์ ไปแจกจํายและแนะนาวิธีการใช๎ให๎กับพนักงานกํอนที่พนักงานจะ
ลงมือปฏิบัติงานบริเวณที่แจกจํายงานที่จะต๎องปฏิบัติในแตํละวัน ณ บริษัท การบินไทย จากัด
มหาชน ฝ่ายชํางดอนเมือง โรงซํอมอากาศยานที่ 2 ระหวํางวันที่ 4 มีนาคม –21 มิถุนายน 2556
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2.6 นิยามคาศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา
ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ๎นภัย และรวมถึงปราศจาก
อันตราย การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัย และการสูญเสีย
ภัย หมายถึง สภาวการณ์ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะกํอให๎เกิดการบาดเจ็บของบุคคล หรือเกิดความ
เสียหายตํอทรัพย์สิน รวมทั้งการกระทบกระเทือนตํอขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามปกติ
ของบุคคล
อันตราย หมายถึง สภาวะที่เป็นอันตรายไมํวําจะอยูํในระดับของความรุนแรงมากหรือน๎อย
ขึ้นอยูํกับสภาพของการทางานและการป้องกัน เชํน การทางานบนที่สูง ซึ่งถือวําเป็นสภาพการณ์ที่มี
ความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดอันตรายขึ้นได๎ถ๎าหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น และอาจทาให๎เกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงกับชีวิตได๎
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไมํมีใครคาดคิด ไมํได๎ตั้งใจให๎เกิดขึ้น ไมํสามารถ
ควบคุมได๎ และหลีกเลี่ยงไมํได๎ขณะนั้น ทาให๎เกิดความเสียหาย สํงผลกระทบตํอทั้งตัวเอง
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
อุบัติการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไมํปรารถนาจะให๎เกิดขึ้น แตํเมื่อเกิดขึ้นจะทาให๎เกิดการ
สูญเสียตามมาอีกมากมาย เชํน งานซํอมบารุงเครื่องจักรต๎องการเปลี่ยนชิ้นสํวนอะไหลํตามกาหนด
แตํปรากฏวําได๎อะไหลํไมํครบทาให๎งานลําช๎าและเป็นผลเสียกับระบบ
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2.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่องความปลอดภัยที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานนั้น คณะผู๎จัดทาได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ข๎อมูลตํางๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนี้
ความหมายของความปลอดภัยในการทางาน
ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ๎นภัย และรวมถึงปราศจาก
อันตราย (Danger) การบาดเจ็บ (Injury) การเสี่ยงภัย (risk) และการสูญเสีย (Loss)
ภัย (Hazard) หมายถึง สภาวการณ์ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะกํอให๎เกิดการบาดเจ็บของบุคคล หรือเกิดความ
เสียหายตํอทรัพย์สิน รวมทั้งการกระทบกระเทือนตํอขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามปกติของบุคคล
อันตราย (Danger) หมายถึง สภาวะที่เป็นอันตรายไมํวําจะอยูํในระดับของความรุนแรงมากหรือ
น๎อยขึ้นอยูํกับสภาพของการทางานและการป้องกัน เชํน การทางานบนที่สูง ซึ่งถือวําเป็นสภาพการณ์ที่มี
ความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดอันตรายขึ้นได๎ถ๎าหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น และอาจทาให๎เกิดการบาดเจ็บ
หรือถึงกับชีวิตได
อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไมํปรารถนาจะให๎เกิดขึ้น แตํเมื่อเกิดขึ้นจะทาให๎เกิดการ
สูญเสียตามมาอีกมากมาย เชํน งานซํอมบารุงเครื่องจักรต๎องการเปลี่ยนชิ้นสํวนอะไหลํตามกาหนด แตํ
ปรากฏวําได๎อะไหลํไมํครบทาให๎งานลําช๎าและเป็นผลเสียกับระบบ
อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไมํมีใครคาดคิด ไมํได๎ตั้งใจให๎เกิดขึ้น ไมํ
สามารถควบคุมได๎ และหลีกเลี่ยงไมํได๎ขณะนั้น ทาให๎เกิดความเสียหาย สํงผลกระทบตํอทั้งตัวเอง
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
ความปลอดภัยในการทางาน คือ การปฏิบัติงานให๎สาเร็จลุลํวงตามเป้าหมาย โดยปราศจาก
เหตุการณ์ที่ทาให๎เกิดความเสียหาย การสูญเสียทั้งบุคคลและทรัพย์สิน การบาดเจ็บ ป่วยเป็นโรคจนถึงขั้น
เสียชีวิต
อุบัติภัยในการทางาน หมายถึง ภัยและความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไมํคาดคิดมากํอน ทาให๎
ผู๎ปฏิบัติงาน บาดเจ็บ สูญเสียทรัพย์สิน พิการหรือเสียชีวิต
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กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
ปัจจุบันมีกฎหมายความปลอดภัยในการทางานจานวน 17 ฉบับ อยูํในรูปของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 15 ฉบับ และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2 ฉบับ ดังตํอไปนี้
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
(1). เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการทางาน
(2). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานของลูกจ๎าง
(3). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
(4). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับภาวะแวดล๎อม
(5). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับภาวะแวดล๎อม (สารเคมี)
(6). เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
(7). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับภาวะแวดล๎อม (ประดาน้า)
(8). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานในสถานที่อับอากาศ
(9). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
(10). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานกํอสร๎างวําด๎วยเขตกํอสร๎าง
(11). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
(12). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม
(13). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานกํอสร๎างวําด๎วยลิฟต์ขนสํงวัสดุชั่วคราว
(14). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานกํอสร๎างวําด๎วยนั่งร๎าน
(15). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตก
หลํนและการพังทลาย
(16). เรื่อง ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับหม๎อน้า
(17). เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทางาน
สาหรับลูกจ๎าง
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อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทางาน
สภาพสังคมที่มีความเจริญก๎าวหน๎าและเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ทั้งทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทาให๎การดาเนินชีวิตของคนปัจจุบันต๎องตํอสู๎ดิ้นรนให๎ทันกับสภาพของความแตกตํางเพื่อให๎
สามารถอยูํรอดได๎ตามสภาวะแวดล๎อมของสังคม โดยอาศัยการทางานประกอบอาชีพเป็นหลัก โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งผู๎ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมํดีการศึกษาน๎อยยํอมต๎องทางานหนักหรือใช๎แรงงานคุณภาพชีวิตไมํดี
สํวนผู๎ที่มีการศึกษาและมีฐานะเศรษฐกิจระดับกลางก็จะมีการประกอบอาชีพสํวนใหญํจะอยูํในองค์กร
พนักงาน ลูกจ๎าง บริษัท ห๎างร๎าน หรือข๎าราชการซึ่งอาจประสบกับปัญหาด๎านที่แตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับ
สภาพแวดล๎อมของการดาเนินชีวิตประจาวันรอบตัวของกลุํมบุคคล ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นและ
กํอให๎เกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพได๎
ความหมายของสิ่งแวดล้อมในการทางาน
สิ่งแวดล๎อมในการทางาน หมายถึง สิ่งตํางๆ ที่อยูํรอบตัวผู๎ประกอบอาชีพในสถานที่ทางาน เชํน
เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวกตํางๆ ในการทางาน ความร๎อน ความเย็น รังสี แสง เสียง ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง สารเคมี ก๏าซ บุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการทางาน ทุกสิ่งทุกอยํางที่มีอยูํโดยทั่วๆ
ไปในสถานที่ทางาน และปัจจัยเกี่ยวข๎องที่มาจากสภาพแวดล๎อมในสังคมหรือชุมชน ซึ่งจะมีความแตกตําง
กันไปในแตํละชุมชน ได๎แกํ สถานที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด อัตราฝนตก คุณภาพ
น้า สิ่งกํอสร๎าง การคมนาคม สภาพอากาศ การจราจรที่แออัด กลิ่น เป็นต๎น
ลักษณะและประเภทของสิ่งแวดล้อมในการทางาน
ลักษณะของสิ่งแวดล๎อมในการทางาน ระยะเวลาในชํวงการทางานของทุกคนที่อยูํในสถานที่ทางาน
ประมาณวันละ 8 ชั่วโมงตํอวัน หรือ 48 ถึง 54 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ ขึ้นอยูํกับสภาพการทางานที่แตกตํางกันไป
ตามลักษณะของงาน เชํน อุตสาหกรรมก็จะมีสภาพที่เต็มไปด๎วยเครื่องจักร สารเคมี เสียงดัง การสั่นสะเทือน
มากเกินไป ระยะเวลาการทางานที่ยาวนาน การระบายอากาศไมํดี แสงสวํางไมํเพียงพอ สภาพการทางานที่
แออัด ร๎อนหรือเย็นเกินไป หรือในภาคเกษตรกรรม ก็จะเกี่ยวข๎องกับสารเคมีตํางๆ ที่ใช๎ในการเกษตร ฝุ่น
ละอองจากพืช เครื่องจักรเครื่องทุํนแรงตํางๆ เขมําควัน ความร๎อนจากแสงแดด เป็นต๎น
ลักษณะของสิ่งแวดล๎อมตํางๆ เหลํานี้ หากได๎รับการเอาใจใสํดูแลให๎อยูํในสภาพที่สามารถใช๎งาน
ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม มีการควบคุมป้องกันมิให๎เกิดเป็นอันตรายตํอผู๎ใช๎ ก็ยํอมสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบ
อาชีพหรือผู๎ใช๎แรงงานทางานได๎อยํางปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ มีความสุขได๎ตลอดไป ในทาง
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ตรงกันข๎ามหากสิ่งแวดล๎อมในการทางานที่ไมํเหมาะสม ไมํได๎รับการดูแลเอาใจใสํในเรื่องของความ
ปลอดภัยแล๎วยํอมกํอให๎เกิดความเสียหายตํอสุขภาพ ทั้งรํางกายและจิตใจ เกิดโรคภัยไข๎เจ็บ การบาดเจ็บ เกิ ด
ความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสํงผลกระทบตํอทั้งตนเองและครอบครัว สังคมและประเทศตํอไป
อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment)
ในการทางานของสถานประกอบการโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม คนงานมีโอกาสในการสัมผัส
กับสารเคมีที่มีความจาเป็นต๎องใช๎ในกระบวนการ ขั้นตอนของการผลิตในรูปแบบของการเก็บสะสมรอใช๎
งาน หรือสํวนที่เป็นของเสียจากการผลิตที่มีลักษณะเป็น เขมํา ควัน ฝุ่น ละออง ไอระเหย ของเหลว ก๏าซ ทา
ให๎ผู๎ที่ทางานเกี่ยวข๎องต๎องสัมผัสและเข๎าสูํรําง กาย ทาให๎เกิดการสะสมในบริเวณที่ทาให๎เกิดอาการเจ็บป่วย
กลายเป็นโรคเรื้อรัง หรือถึงกับพิการและเสียชีวิตได๎ในที่สุด
การที่คนงานหรือผู๎ประกอบอาชีพ จะได๎รับอันตรายจากสารเคมีจากสภาพแวดล๎อมในการทางาน
มากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับปัจจัยเกี่ยวข๎อง ดังนี้
(1). คุณสมบัติของสารเคมี เชํน ขนาด รูปรํางและความหนาแนํน และคุณสมบัติทางเคมี เชํน ละลาย
ไขมันได๎หรือไมํ
(2). ปริมาณหรือน้าหนักที่ได๎รับเข๎าสูํรํางกายและการสะสม
(3). สภาวะของรํางกายของผู๎ได๎รับสารเคมีเข๎าสูํรํางกาย เชํน เด็ก ผู๎ใหญํ เพศหญิง เพศชาย ผู๎สูงอายุ
จะมีความต๎านทานที่แตกตํางกัน
(4). สภาวะแวดล๎อม เชํน อุณหภูมิ ความชื้น และบริเวณสถานที่อับอากาศ มีผลทาให๎เป็นอันตราย
ตํอสุขภาพมากขึ้นได๎
การเข๎าสูํรํางกายของสารเคมี มี 3 ทาง ดังนี้
(1). สารเคมีที่เข๎าสูํรํางกายโดยทางการหายใจจะมีสภาพเป็นก๏าซ ไอสาร ฝุ่นควัน ละออง ที่ปนอยูํใน
อากาศ
(2). สารเคมีที่เข๎าสูํรํางกายโดยทางผิวหนัง ซึ่งบางชนิดอาจซึมผํานผิวหนังได๎ เชํน สารเคมีที่ใช๎ใน
การกาจัดศัตรูพืช แตํบางชนิดจะซึมผํานผิวหนังที่มีรอยถลอกหรือบาดแผล
(3). สารเคมีที่เข๎าสูํรํางกายโดยทางปาก โดยการปนเปื้อนมากับน๎าหรืออาหารที่รับประทานเข๎าไป
กลุํมของสารเคมีที่เป็นพิษ แบํงออกได๎ตามลักษณะและคุณสมบัติของสารเคมี เชํน
(1).ฝุ่น (Dusts)

เป็นอนุภาคของแข็งที่ฟุ้งกระจายปะปนอยูํในอากาศ โดยเฉพาะบริเวณที่

ประกอบการหรือทางานของคนงาน ซึ่งเกิดจากการแตกกระจาย การบด การกระแทก การขัดถู การระเบิด
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วัตถุเคมีที่เป็นของ แข็ง ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญํจะตกลงสูํพื้นได๎อยํางรวดเร็ว สํวนฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก
จะฟุ้งกระจายอยูํในอากาศได๎นาน ทาให๎คนทางานสูดหายใจเข๎าไปสะสมในปอด และถ๎าหาก 5 ไมครอน
(Micron) (1 ไมครอนเทํากับ 1/1000 เซนติเมตร) โดยทั่วไปมีผลตํอสุขภาพรํางกายไมํมากนัก ซึ่งขึ้ นอยูํกับ
ชนิดของฝุ่นบางชนิด เชํน อาจทาให๎เกิดอาการแพ๎ อาการคัน หรือรุนแรงจนทาให๎เกิดเป็นพังผืดที่ปอด
กลายเป็นโรคมะเร็งได๎ หรืออาจทาให๎เกิดอาการผิดปกติ เนื่องจากหายใจเอาฝุ่นเข๎าไปสะสมอยูํในปอด ทา
ให๎เป็นโรคปอดแข็ง หรือเรียกวํา “นิวโมโคนิโอซีส ” (Pneumoconiosis) ทาให๎ประสิทธิภาพการทางานของ
ปอดลดลง การหายใจลาบาก สาเหตุมาจากการทางานในสถานที่ที่มีฝุ่นชนิดตําง ๆ และหายใจเข๎าไปสูํปอด
เชํน ฝุ่นทราย หรือฝุ่นซิลิก๎าและฝุ่นจากเส๎นใยฝ้ายเป็นต๎น
(2).ฟูม (Fumes) เป็นอนุภาคของของแข็งที่ได๎รับความร๎อนจากการหลอมจนกลายเป็นไอ แ ล๎วเกิด
การควบแนํนในอากาศซึ่งปกติไอของโลหะจะมีขนาดเล็กกวํา

1 ไมครอน เชํน การหลอมเหล็ก ตะกั่ว

สังกะสี เป็นต๎น เมื่อคนทางานได๎รับเข๎าสูํรํางกายปริมาณมากจะทาให๎เป็นอันตรายกับปอดและมีอาการไข๎
เป็นระยะๆ และจะหายไปในเวลา 24-28 ชั่วโมง
(3).ควัน (Smoke) เป็นอนุภาคของคาร์บอนที่มีขนาดเล็กกวํา 1 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม๎ที่ไมํ
สมบูรณ์ของวัตถุที่มีคาร์บอนเน็ท สํวนประกอบได๎แกํ พวกน๎ามัน ถํานหิน ไม๎ กระดาษ และอื่นๆ ทาให๎เกิด
ควันหรือเถ๎าลอยปนอยูํในอากาศ เมื่อหายใจเข๎าสูํรํางกายอาจทาให๎เกิดการระคายเคือง อาการแพ๎ในร ะบบ
ทางเดินหายใจได๎
(4). ก๏าซ (Gases) เป็นรูปของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายในบรรยากาศทั่วไป ซึ่งเกิดจากธรรมชาติและ
โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม การขนสํง ได๎แกํ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนโตรเจน
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อรํางกายได๎ รับก๏าซในปริมาณที่
เป็นอันตรายตํอ รํางกายจะทาให๎เกิดอาการตํางๆ ขึ้นอยูํกับชนิดของก๏าซ เชํน หายใจไมํออก เกิดการระคาย
เคืองตํอระบบการหายใจ อาการแพ๎ที่ปอด หรือรบกวนกระบวนการเคลื่อนย๎ายและการใช๎ออกซิเจนของ
รํางกายเป็นอันตรายตํอรํางกายได๎
(5).ละออง (Mists) เป็นอนุ ภาคของของเหลวที่มีขนาดเล็กไมํเกิน 10 ไมครอน ฟุ้งกระจายอยูํใน
อากาศ เนื่องจากการทางานที่มีกระบวนการ การพํนหรือการชุบโลหะด๎วยวิธีการใช๎ไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม และละอองบางอยํางยังออกฤทธิ์เป็นกรดหรือดําง เมื่อสูดหายใจเข๎าสูํรํางกายจะทาให๎เกิด
อาการระคายเคืองตํอจมูกและเยื่อบุจมูก หรือเยื่อบุจมูกอักเสบ เป็นอันตรายตํอระบบทางเดินหายใจได๎
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(6).ไอสาร (Vapor) เกิดจากการระเหยเป็นไอสารไปปนอยูํในอากาศของก๏าซของสารที่เป็นของแข็ง
หรือของเหลว เชํน เบนซิน (Benzene) เมื่อหายใจเข๎าสูํ รํางกายในปริมาณมากจะเป็นอันตรายตํอระบบ
หายใจและระบบอวัยวะตํางๆ ของรํางกายได๎
การได๎รับสารเคมีบางชนิดเข๎าสูํรํางกายทีละน๎อยๆ และสะสมในรํางกายจนเกิดเป็นพิษขึ้นมาทาให๎มีอาการ
ผิดปกติ หรือเป็นโรคปอดชนิดอื่นๆ และอาจทาให๎เกิดโรคมะเร็ง เชํน มะเร็งผิวหนัง มะเร็งที่ระบบสร๎างเม็ด
โลหิต มะเร็งระบบทางเดินหายใจ มะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ เป็นต๎น

รูปที่ 2.1 ถังสารเคมีควรจัดเก็บในที่มิดชิด
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อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environmental)
เป็นสภาพแวดล๎อมที่สาคัญที่อาจเป็นอันตรายตํอผู๎ประกอบอาชีพตลอดระยะเวลาในแตํละวัน ใน
การทางานที่มีการใช๎เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ หรือสภาพการทางานที่เสียงดังเกินไป มีความสั่นสะเทือน
มีความร๎อน ความเย็นสูง หรือมีความกดดันที่ผิดปกติ หรือแม๎กระทั่งรังสีตํางๆ เมื่อรํางกายได๎รับและสะสม
เป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงจะแสดงอาการของความเจ็บป่วย ความสูญเสีย หรือความพิการอยํางถาวรของอวั ยวะ
ตํางๆ ของรํางกายได๎ ซึ่งสามารถแบํงสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพออกเป็น
เสียงรบกวน (Noise)
ที่เกิดจากการทางานในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
เชํน เสียงฟันเฟืองกระทบกัน เสียงจากเครื่องบดหิน แรํ บดโลหะ เสียงจากเครื่องยนต์ เครื่องกาหนดไ ฟฟ้า
มอเตอร์ เครื่องตี เครื่องทุบอัด เสียงจากการทางานของเครื่องจักรที่มีสายพานหมุนด๎วยความเร็วสูงที่ทางาน
ตลอดเวลา เป็นสาเหตุของการเกิดอันตรายและการบาดเจ็บของหูและรํางกายได๎ เชํน ทาให๎ประสิทธิภาพ
การทางานลดลงเนื่องจากเสียงรบกวนทาให๎เกิดอุบัติเหตุจากการทางานเ นื่องจากการสื่อความหมายหรือ
ความผิดพลาดจากการสั่งงาน ทาให๎ไมํมีสมาธิในการทางาน สร๎างความราคาญทาให๎เกิดความเบื่อหนําย
สํงผลตํอสุขภาพจิต สุขภาพกายตํอไปด๎วย และผลเสียที่สาคัญที่สุดคือทาให๎สมรรถภาพการได๎ยินลดลง หู
อื้อ หูตึง จนกระทั่งสูญเสียการได๎ยิน หรือหูหนวกซึ่ งอันตรายจากเสียงดังรบกวนดังกลําวจะสํงผลกระทบ
กับผู๎ประกอบอาชีพในระดับมากหรือน๎อยนั้น ขึ้นอยูํกับระดับความดังของเสียง และระยะเวลาในการทางาน
ที่ได๎รับเสียง หากการทางานอยูํในสภาพแวดล๎อมที่มีเสียงดังมากเป็นเวลานานก็ยํอมสํงผลกระทบที่เป็น
อันตรายมาก ซึ่งความไวของหูตํอความถี่ของเสียงในการรับฟังของแตํละคนก็จะแตกตํางกันไปเชํนกัน
การกาหนดมาตรฐานความดังของเสียง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเรื่องสภาวะแวดล๎อมในการทางาน ได๎มีประกาศกาหนดให๎มี
ระดับความดังของเสียงไมํเกิน 90 เดซิเบล (เอ) สาหรับลูกจ๎างที่ทางานไมํเกินวันละ 8 ชั่วโมง และระดับ
ความดังของเสียงไมํเกิน 80 เดซิเบล (เอ) สาหรับลูกจ๎างที่ทางานเกินกวําวันละ 8 ชั่วโมง และตาม
มาตรฐานสากลกาหนดให๎มีระดับความดังของเสียงไมํเกิน 85 เดซิเบล (เอ) สาหรับผู๎ที่ทางานวันละ 8 ชั่วโมง
และระดับความดังไมํเกิน 90 เดซิเบล (เอ) สาหรับผู๎ที่ทางานวันละ 4 ชั่วโมง
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วิธีการป้องกันอันตรายจากเสียง
ในสถานประกอบการที่มีการทางานที่ทาให๎เกิดเสียงดังรบกวนนั้นควรจะต๎องมีการวิเคราะห์คํา
ความเสี่ยงและหาวิธีการจัดการป้องกันเพื่อมิให๎เกิดเป็นอันตรายตํอสภาพแวดล๎อมในการทางานของทุกคน
ดังนี้
1. ตรวจวิเคราะห์หาคํา ระดับความดังของเสียงภายในสถานประกอบการวําอยูํในเกณฑ์
ปกติหรือควรจะต๎องดาเนินการควบคุมป้องกัน
2. มีมาตรการกาหนดเพื่อควบคุมมิให๎เกิดการสูญเสียการได๎ยินของคนงาน
3. หาวิธีการลดระดับเสียงดังจากแหลํงกาเนิดของเสียงและพยายามควบคุมเพื่อมิให๎เป็น
อันตรายกับคนงาน
4. กาหนดระยะเวลาการทางานที่ต๎องสัมผัสกับเสียง
5. ควรมีการตรวจวัดระดับการได๎ยินของคนงานที่สัมผัสกับเสียงดัง
6. ใช๎อุปกรณ์เครื่องป้องกันสํวนบุคคล
7. การตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช๎ในการตรวจวัดคําระดับความดังให๎อยูํในสภาพดี
พร๎อมใช๎งานเสมอ
8. การบันทึกรายงานหรือสถิติตํางๆ เพื่อเป็นข๎อมูลในการวิเคราะห์
วิธีการควบคุมเสียงรบกวน (Noise Control)
1. แยกคนงานออกจากบริเวณต๎นกาเนิดเสียงให๎มากที่สุดหรือกาหนดระยะเวลาไมํให๎
คนงานเข๎าไปทางานในบริเวณที่มีต๎นกาเนิดของเสียงรบกวนนานเกินไป
2. ติดตั้งเครื่องจักรบนแผํนวัสดุที่แข็งแรงและมีความยืดหยุํนเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของ
เครื่องจักรและทาให๎ไมํเกิดเสียงดังจากแรงสั่นสะเทือน
3. ใช๎วัสดุที่ชํวยดูดซับเสียงและไมํทาให๎เกิดเสียงสะท๎อน
4. ควรมีการดูแลซํอมแซมเครื่องจักรให๎มีสภาพดีพร๎อมใช๎งานและไมํกํอให๎ เกิดเสียงดัง
หรือหาเครื่องจักรใหมํที่ไมํมีเสียงดังมากเข๎ามาทดแทนเครื่องจักรที่ชารุดและเสียงดัง
5. พัฒนากระบวนการผลิต หรือวิธีการทางานโดยไมํกํอให๎เกิดเสียงดัง
6. ลดเวลาในการทางานที่ต๎องสัมผัสกับเสียงดังรบกวนให๎กับคนงาน เชํน ความดัง 95 เดซิ
เบล ต๎องทางานไมํเกินวันละ 4 ชั่วโมง หรือถ๎า 100 เดซิเบล ต๎องทางานไมํเกินวันละ 2 ชั่วโมง และ
ถ๎าหากระดับเสียงเกินกวํา 115 เดซิเบล ไมํควรมีใครเข๎าไปทางานทั้งสิ้น
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7. ใช๎อุปกรณ์เครื่องป้องกันสํวนบุคคล ซึ่งจะต๎องศึกษาและใช๎ให๎เหมาะสมกับลักษณะของ
เสียงกับงาน
การสั่นสะเทือน (Vibration)
ในการทางานที่มีกระบวนการใช๎เครื่องจักรอุปกรณ์ที่กํอให๎เกิดแรงสั่นสะเทือน ไมํวําจะเป็นงาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การกํอสร๎าง การขนสํง เชํน เครื่องเจาะถนน เครื่องคัด เครื่องอัด เครื่องเจาะ
คอนกรีต รถบรรทุกขนาดใหญํ ฯลฯ ซึ่งอาจทาให๎เกิดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้ นกับรํางกาย ทั้งรํางกายหรือ
เป็นเฉพาะจุดที่สัมผัสกับเครื่องมือก็ได๎ ขึ้นอยูํกับลักษณะการใช๎งานเฉพาะอยํางของเครื่องมืออุปกรณ์นั้น ผล
ของการสั่นสะเทือนจะทาให๎โมเลกุลภายในเซลล์ของรํางกายเกิดการเคลื่อนไหวสั่นรัว ทาให๎รํางกายเกิด
ความเมื่อยล๎า เกิดการระคายเคืองตํ อเนื้อเยื่อ ตาพลํามัว ประสิทธิภาพของการทรงตัวของรํางกายและการ
ทางานลดลง อวัยวะภายในทาหน๎าที่ผิดปกติได๎ เชํน เกิดอาการเจ็บปวด บริเวณกระเพาะหรือไต ไขสันหลัง
อักเสบ เนื้อเยื่ออํอนของข๎อมือถูกทาลาย กล๎ามเนื้อมืออักเสบ ปลายประสาทบริเวณมือเสียไป เส๎นเลือดตีบ
ทาให๎เ ลือดไปเลี้ยงอวัยวะสํวนนั้นไมํพอ และอาจทาให๎นิ้วมือเกิดอาการตายได๎ เรียกโรคนี้วํา เรย์โนด์
(Reynaud’s Syndrome) จะอยูํที่คลื่นความถี่ที่ 40 ถึง 300 เฮิรตซ์
วิธีการป้องกันอันตรายจากแรงสั่นสะเทือน
การทางานที่ต๎องเกี่ยวข๎องกับสภาพแวดล๎อมที่มีแรงสั่นสะเทือนทั้ งมากหรือน๎อยก็ตาม ควรเลือกใช๎
เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความสมบูรณ์และลดแรงสั่นสะเทือนในการทางาน ใสํเครื่องมืออุปกรณ์สาหรับ
ป้องกัน เชํน ถุงมือสาหรับลดแรงสั่นสะเทือน ใช๎อยํางถูกวิธี ลดเวลาการทางานให๎น๎อยลง มีการฝึกหัดอบรม
การใช๎เครื่องมืออุปกรณ์มาเป็นอยํางดี และควรมีการตรวจสุขภาพรํางกายกํอนการทางาน
แสงสว่าง (Lighting)
แสงสวํางเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็นอยํางยิ่งตํอการมองเห็นในการทางาน และจะทาให๎
การทางานนั้นมีความสะดวกปลอดภัย หรือกํอให๎เกิดอันตราย ขึ้นกับคนงานได๎ ถ๎าหากแสงสวํางไมํมีความ
เหมาะสมพอดีกับสภาพความต๎ องการของการทางาน เชํน สวํางจ๎าเกินไป หรือแสงสวํางน๎อยเกินไป ความ
เข๎มของแสงสวํางนั้นมีหนํวยวัดเป็นลักซ์ (Lax) ซึ่งใช๎เครื่องวัดแสงที่เรียกวําลักซ์มิเตอร์ หรือ โฟโตเมตริก
มิเตอร์ ซึ่งโดยทั่วไปแล๎วแหลํงกาเนิดของแสงสวํางมาจาก 2 แหลํงใหญํ คือ
-แสงสวํางที่ได๎จากธรรมชาติ คือ แสงสวํางจากธรรมชาติจากแสงอาทิตย์เป็นสํวนใหญํ
-แสงสวํางจากการประดิษฐ์ขึ้น คือ แสงสวํางที่ได๎จากไฟฟ้า ซึ่งการเลือกใช๎ต๎องเลือกใช๎ให๎ถูกต๎อง
เหมาะสมตามลักษณะของงาน และการติดตั้งตํอให๎ถูกต๎องมากที่สุดจากชํางผู๎ชานาญการ เนื่องจากถ๎ามีการ
ผิดพลาดในเรื่องเกี่ยวกับแสงสวํางเกิดขึ้นแล๎ว จะมีผลโดยตรงตํอสุขภาพรํางกายและการมองเห็น ในกรณีที่
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มีแสงสวํางน๎อยเกินไปก็จะทาให๎ผู๎ที่ทางานต๎องเพํงมากขึ้น มํานตาถูกบังคับให๎เปิดกว๎าง เกิดอาการเมื่อยล๎า
ของกล๎ามเนื้อตา ทาให๎ปวดตา มึนศีรษะหรือปวดศีรษะ อาจกํอให๎เกิดการทางานที่ผิดพลาด เกิดเป็นอุบัติเหตุ
ในการทางานได๎ บางรายอาจมีผลกระทบตํอภาวะจิตใจ ขวัญกาลังใจในการทางานลดลง สํวนการทางานใน
สถานที่ที่แสงสวํางมากเกินไปหรือเกินความต๎องการของผู๎ใช๎ จะทาให๎เมื่อยล๎าของสายตา ปวดตา หรือเกิด
อาการอักเสบของเยื่อบุตา กระจกตา และการอักเสบของเนื้ อเยื่อสํวนรับภาพของตา ซึ่งอาจทาให๎สายตา
เสื่อมสภาพหรือตาบอดได๎
หลักและวิธีการจัดแสงสว่างอย่างถูกต้อง
(1). ควรจัดแสงสวํางโดยทั่วไปในพื้นที่การทางานอยํางทั่วถึงทั้งบริเวณ (General Lighting) มีความ
เข๎มของแสงสม่าเสมอกันทั้งหมด
(2). ควรจัดแสงสวํางเฉพาะที่โดยทั่วไป (Localized General Lighting) เป็นการจัดติดตั้งแสงสวําง
เฉพาะที่ เพื่อป้องกันมิให๎การเกิดเงาและแสงสะท๎อนเกิดขึ้น
(3). การให๎แสงสวํางเพิ่มขึ้นเฉพาะจุด (Local Lighting) เป็นการเพิ่มความสวํางของแสงเฉพาะ
บริเวณที่จุดใดจุดหนึ่งที่จาเป็นสาหรับงาน
(4). การเสริมแสงสวําง (Supplementary Lighting) คือการเพิ่มหรือติดตั้งแสงสวํางเสริมตามความ
จาเป็นของสํวนงานอยํางเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่
ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ (Abnormal Pressure)
คือ ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติในขณะที่อยูํสูงหรือต่ากวําระ ดับน้าทะเลปกติที่ 760 มิลลิเมตร
ปรอท แบํงออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
ความกดดันที่ต่ากวําปกติ ของผู๎ที่ต๎องขึ้นไปในที่สูงมาก เชํน พนักงานทางานบนเครื่องบิน ผู๎ที่
เดินทางโดยทางเครื่องบิน จะทาให๎ฟองก๏าซไนโตรเจนเกิดในกระแสโลหิตและขยายตัวในเนื้อเยื่อของเหลว
ในรํางกาย ทาให๎ขาดออกซิเจนเกิดอาการเมื่อยล๎า งํวง ปวดศีรษะ อาเจียน และถ๎าหากฟองก๏าซนี้ไปอยูํตรง
กล๎ามเนื้อและข๎อตํอจะทาให๎เกิดตะคริว การทางานของกล๎ามเนื้อทางานไมํประสานกัน และอาจเกิดอัมพาต
ขึ้นได๎เนื่องจากฟองก๏าซไปอุดตันเส๎นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณสมอง
ความกดดันที่สูงกวํ าปกติ คือ การทางานภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่ผิดปกติ สูงกวําความกดดันของ
ระดับน้าทะเล ได๎แกํ คนที่ต๎องทางานในอุโมงค์ใต๎ดิน ทางานใต๎น้า ใต๎ทะเลลึก ซึ่งจะเกิดความกดที่แตกตําง
กันระหวํางภายนอกกับภายในรํางกาย เกิดแรงบีบอัดมาก ทาให๎ปวดหู หรือทาให๎แก๎วหูฉีกขาดได๎ และถ๎า ลง
ไปลึกมากๆ ความกดดันยิ่งสูงมากขึ้น แรงบีบอัดก็จะสูงขึ้น ทาให๎เกิดอาการปวดมากขึ้น และแรงบีบอัดมาก
ขึ้นทาให๎โลหิตหรือของเหลวถูกดันเข๎าไปสูํทางเดินหายใจและถุงลมเป็นอันตรายตํอชีวิต นอกจากนั้นยัง
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อาจเกิดอาการงํวง มึนงง เนื่องจากก๏าซไนโตรเจนไปละลายไขมัน และฟองโนโ

ตรเจนยังอาจทาให๎เกิด

อาการปวดตามข๎อ กล๎ามเนื้อ หรือเกิดการอุดตันเส๎นเลือดของไขสันหลังทาให๎เกิดอัมพาตได๎
การป้องกันอันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติโดยการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจถึง
อันตรายที่จะเกิดจากการทางานและการฝึกอบรม วิธีการปฏิบัติที่ถูกต๎อง การใช๎อุ ปกรณ์เสริมในการทางาน
อยํางปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมความพร๎อมในการให๎ความชํวยเหลือได๎อยํางทันทํวงทีหากเกิดเหตุการณ์ไมํ
ปลอดภัยเกิดขึ้น
ความร้อน (Heat)
เป็นสภาพแวดล๎อมที่เกิดขึ้นได๎จากธรรมชาติของการทางาน เชํน การทางานกลางแจ๎งที่มีแดดร๎อน
จัด และการทางานในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต๎องใช๎ความร๎อน เชํน อุตสาหกรรมหลอมโลหะ อุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบดินเผา อุตสาหกรรมแก๎ว ความร๎อนสูงจากสภาพแวดล๎อมในการทางาน ทาให๎อัตราการเต๎น
ของหัวใจเพิ่มขึ้น และมีการขับเหงื่อ (Sweating) ของรํางกายเพื่อเป็นการรักษาระดับพลังงานและเป็นการ
ถํายเทความร๎อนของรํางกาย ซึ่งในคนปกติขณะพักรํางกายจะขับเหงื่อและเกลือแรํประมาณ 1 ลิตรตํอวัน สา
หรับการทางานในสภาพแวดล๎อมที่มีความร๎อนสูง หรือทางานหนัก รํางกายจะขับเหงื่อและเกลือแรํประมาณ
4 ลิตรตํอ 1 ชั่วโมง หากรํางกายไมํสามารถขจัดความร๎อนออกจากรํางกายได๎ทัน จะสํงผล ทาให๎เกิดอันตราย
ตํอรํางกายได๎ เชํน เป็นตะคริว เนื่องจากความร๎อน (Heat Cramp) เป็นลมปัจจุบันหรือเป็นลมหมดสติ (Heat
Stroke) อาการอํอนเพลียเนื่องจากความร๎อน (Heat Exhaustion) และโรคจิตประสาทเนื่องจากความร๎อน
(Heat Neurosis) ความร๎อนสํงผลกระทบตํอจิตใจ ทาให๎เกิ ดความเมื่อยล๎า แสดงความเฉยเมย ประสิทธิภาพ
การทางานลดลง เบื่ออาหาร
การแก๎ไข คือ การนาผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากความร๎อนหรือผู๎ป่วยออกจากความร๎อนมาสูํสถานที่มี
อากาศถํายเทสะดวก เย็นสบาย นอนพักผํอน ใช๎ผ๎าชุบน้าเย็นเช็ดตัว หรือดื่มน้าเกลือ 0.1 เปอร์เซ็นต์ และอาจ
นวดกล๎ามเนื้อเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
วิธีการควบคุมความร้อน (Heat Control)
เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับผู๎ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได๎ดังนี้
1. การลดอุณหภูมิ โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การเพิ่มชํองทางระบายอากาศ การแยก
แหลํงความร๎อนออจากบริเวณทางาน
2. การใช๎แผํนป้องกันความร๎อน เพื่อชํวยลดความร๎อนที่แผํรังสีความร๎อนออกมา ซึ่งมีทั้ง
แบบที่เป็นฉากจากวัสดุผิวเรียบ เพื่อสะท๎อนกลับของความร๎อน และแบบดูดซับความร๎อนไว๎เพื่อ
ไมํให๎แผํกระจายไปอีกด๎านหนึ่ง ได๎แกํ พวกยิบซั่ม ยางมะตอย
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3. การแลกเปลี่ยนความร๎อนโดยการใช๎น้าเป็นตัวผํานแผํนป้องกันความร๎อน ทาให๎ความ
ร๎อนลดลงโดยน้าผําน
4. การใช๎แผํนฉนวนกันความร๎อน เพื่อดูดซับความร๎อนไว๎ เชํน แผํนยิบซั่ม แผํนแอสเบส
ตอส เป็นต๎น
5. ใช๎แผนกระจกสะท๎อนหรือดูดซับความร๎อนเป็นฉากป้องกัน
6. การใช๎อุป กรณ์เครื่องป้องกันความร๎อนสํวนบุคคล สาหรับการทางานที่มีความร๎อนสูง
เชํน ชุดป้องกันความร๎อนซึ่งมีการออกแบบพิเศษให๎เหมาะสมกับการ ใช๎งาน
7. ลดระยะเวลาการทางานของผู๎ที่ต๎องทางานในที่ที่มีความร๎อนสูง เพื่อมิให๎คนงานสัมผัส
กับความร๎อนเป็นเวลานานๆ
ความเย็น (Cold)
การทางานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ามากกวําปกติ เชํน ในงานอุตสาหกรรมห๎องเย็น หรือลักษณะ
งานที่ต๎องใช๎ความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ามากในการผลิต จะทาให๎ผู๎ที่ทางานในสภาพแวดล๎อมที่เย็นจัดนั้นเกิด
อาการชา หมดความรู๎สึก เนื่องจากการไหลเวียนของโลหิตไมํดี หรือหยุดไหลเวียนเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทา
ให๎เกิดอาการตายของเนื้อสํวนนั้นได๎ โรคที่เกิดจากความเย็นโดยทั่วไป ได๎แกํ ชิลเบลนส์ (Chilblains) ฟรอ
สไบท์ (Frostbite) หรือ เรย์โนด์ (Raynoud’s Disease)
วิธีการป้องกันอันตรายจากความเย็น โดยการคัดเลือกผู๎ที่จะมาปฏิบัติงานที่มีความแข็งแรง พร๎อมทั้ง
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยํางปลอดภัย และมีเครื่องมืออุปกรณ์สาหรับใช๎ป้องกัน
ตนเองขณะปฏิบัติงานที่สมบูรณ์
รังสี
เป็นพลังงานที่นามาใช๎ประโยชน์ในการทางานและอาชีพ ซึ่งสํวนใหญํนามาใช๎ในงานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและการแพทย์ ที่มีทั้งชนิดที่แตกตัวและไมํแตกตัว ดังนี้
1. รังสีที่แตกตัวหรือกัมมันตภาพรังสี (Lonizing Radiation) เป็นรังสีที่เกิดจากคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
ได๎แกํ รังสีอัลฟา (Alpha) เบตา (Beta) รังสีเอ็กส์ (X-ray) รังสีแกมมา (Gamma) และรังสีนิวตรอน (Neutron)
ซึ่งรังสีที่แตกตัวนี้หลายชนิดมีอานาจทะลุทะลวงสูงพอที่จะทาอันตรายเนื้อเยื่อและอวัยวะตํางๆ ของรํางกาย
ได๎ จึงนามาใช๎ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเป็นสํวนใหญํ
2. รังสีที่ไมํมีการแตกตัว (Non-lonizing Radiation) เป็นรังสีแมํเหล็กหรือคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า ได๎แกํ
รังสีอุลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet) รังสีอิลฟาเรด (Infrared) รังสีไมโครเวฟ (Microwave) คลื่นวิทยุและ
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โทรทัศน์ รังสีเรเซอร์ (Laser radiation) รังสีที่เกิดจากการเชื่อมโลหะ การหลอมโลหะ รังสีเหลํานี้มีอันตราย
ตํอรํางกายมากหรือน๎อยนั้นขึ้นอยูํกับความเข๎มของรังสี โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังและเนื้อเยื่อตา
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช๎ในการทางานอาจกํอให๎เกิดอันตรายบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได๎ ถ๎าหากสภาพแวดล๎อม
ในการทางานไมํได๎รับการดูแล เอาใจใสํ จัดหาติดตั้งอยํางถูกวิธี มีการควบคุมดูแลปรับปรุงซํอมแซมให๎
สามารถใช๎งานได๎อยํางสม่าเสมอ มีอุปกรณ์ป้องกันที่ครบถ๎วน มีการตรวจสอบตลอดเวลา
ความสะอาดและการจัดระเบียบของสถานที่ทางาน
จาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการวางแผนการจัดขอบเขตบริเวณให๎เป็นสัดสํวนของพื้นที่การทางาน
อยํางเหมาะสม เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ทางาน อยํางสม่าเสมอเพื่อป้องกัน
การเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได๎ ถ๎าหากขาดการดูแลเอาใจใสํดังกลําว
อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environmental Hazards)
สภาพแวดล๎อมทางชีวภาพ หมายถึง สภาพแวดล๎อมในการทางานที่รํางกายต๎องสัมผัสกับจุลินทรีย์
หรือเชื้อโรคตํางๆ ที่มีอยูํในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได๎ และมีผลตํอสุขภาพรํางกาย
ของคนทางาน ได๎แกํ เชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) ปาราสิต (Parasite) และไวรัส (Virus) ซึ่งเป็นตัวกํอให๎เกิดโรค
จากการทางาน เชํน
วัณโรค (Tuberculosis) ที่มักเกิดขึ้นกับแพทย์ พยาบาล ที่ทาหน๎าที่ในการให๎การรักษาดูแลผู๎ป่วยโรค
นี้
โรคติดเชื้อรา (Fungus infection) มักเกิดกับผู๎ที่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ที่
ทางานในสภาพแวดล๎อมที่ต๎องหายใจเอาฝุ่นละอองที่มีเชื้อราติดเข๎าไปในปอด โดยเชื้อราจะเป็นตัวกระตุ๎น
ทาให๎เกิดอาการแพ๎ ทาให๎เป็นโรคปอด หรือมักเรียกวํา โรคปอดชาวนา (Farmer’s Lung Disease)
โรคแอนแทรก (Anthrax) เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสัตว์ประเภทวัว ควาย ที่เป็นโรคและเกิดการ
ติดตํอกันขึ้น เชํน ผู๎ที่ทางานในโรงฆําสัตว์ สัตว์แพทย์ที่ทาหน๎าที่ในการดูแลรักษาสัตว์
โรคบรุคเซลโลซีส (Brucellosis) เกิดจากการบริโภคนมที่ไมํผํานการฆําเชื้อหรือกระบวนการพาส
เจอร์ไรด์ หรือสเตอริไรด์ ซึ่งมักเป็นกันมากกับคนแถบยุโรปและอเมริกาที่มีการบริโภคนมเป็นประจา
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อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม
สภาพแวดล๎อมของการทางานที่เกี่ยวข๎องกับสภาวะแวดล๎อ

มในการทางาน ตาแหนํงหน๎าที่

ระยะเวลาในการทางาน ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล บทบาทความรับผิดชอบ ความก๎าวหน๎าในการทางาน
สิ่งเหลํานี้อาจทาให๎ผู๎ที่ทางานเกิดความเครียดและสํงผลกระทบตํอสุขภาพรํางกายได๎ เชํน
สภาพแวดล๎อมในการทางาน (Physical working conditions) ที่ทาให๎เ กิดผลกระทบตํอสุขภาพทั้ง
รํางกายและจิตใจ เชํน การทางานในที่ที่มีแสงสวํางมากหรือน๎อยเกินไป มีเสียงดังมากตลอดเวลาการทางาน
ซ้าๆ หรือการประกอบชิ้นสํวนอุปกรณ์ที่อยูํบนสายพานเลื่อนตลอดเวลา
การทางานหนักเกินไป (Overload)
คืองานที่ได๎รบมอบหมายให๎รับผิดชอบที่เกินความสามารถทั้งในด๎านปริมาณและคุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Human interrelationship)
สัมพันธภาพของบุคลากรในองค์กรหรือในที่ทางานเดียวกัน ถ๎าหากไมํสามารถสร๎างสัมพันธภาพที่
ดีให๎เกิดขึ้นได๎ยํอมสํงผลกระทบทาให๎เกิดความเครียดขึ้นได๎
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job responsibility)
ผู๎ที่ทางานในความรับผิดชอบสูงของสถานประกอบการยํอมเกิดความวิตกกังวลและความเครียดได๎
มากกวําคนอื่นๆ
บทบาทของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน (Role of Individual in the Organization)
อาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งกันได๎ทั้งในหน๎าที่การงานและสํวนตัว สํงผลกระทบถึงการเกิด
ความเครียดตามมาได๎
ความก้าวหน้าในตาแหน่ง (Career development)
บุคลากรที่อุทิศตนในความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การงานอยํางเต็มความสามารถยํ อมต๎องการได๎รับ
การสนับสนุนให๎ได๎เลื่อนตาแหนํงที่เหมาะสมและสูงขึ้น แตํถ๎าหากไมํได๎รับการพิจารณาปรับเลื่อนก็ยํอม
สํงผลกระทบให๎เกิดความเครียดขึ้นได๎ ซึ่งในระยะเวลานานๆ ไปอาจกํอให๎เกิดปัญหาทางด๎านสุขภาพจิต
(Mental health) และโรคอื่นๆ ตามมาได๎ เชํน โรคจิต โรคประ สาท โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
หัวใจ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด จนกระทั่งการฆําตัวตายได๎
มาตรการในการแก้ปัญหาการประสบอันตรายจากการทางาน
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เพื่อให๎การทางานของแรงงานได๎รับความปลอดภัยสูงสุดและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน ลด
ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ จึงจาเป็นที่จะต๎องมีมาตรการกาหนดเพื่อการป้องกันและแก๎ปัญหาตํางๆ
เกิดขึ้น
การสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation)
การเกิดเหตุอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกครั้งมีความจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการสอบสวนหาสาเหตุที่
แท๎จริง และ มีการบันทึกรายละเอียดตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อเป็นข๎อมูลแนวทางในการกาหนดมาตรการการ
ป้องกันอยํางได๎ผล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสอบสวน ดังนี้
1. เพื่อการค๎นหาสาเหตุที่แท๎จริงของการเกิดอุบัติเหตุและสภาพอันตรายตํางๆ สาหรับเป็นแนว
ทางการป้องกันและการแก๎ไขอยํางถูกต๎อง
2. เพื่อค๎นหาความจริงขอการกระทาที่ไมํถูกต๎องตามกฎข๎อบังคับหรือการฝ่าฝืนระเบียบซึ่งเป็น
สาเหตุทาให๎เกิดอุบัติเหตุ
3. เพื่อการเปรียบเทียบการทางานที่เปลี่ยนแปลงวํามีการแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าหรือไมํ
4. เพื่อให๎ทราบผลของความเสียหายอันเนื่องมาจากอันตรายที่เกิดอุบัติ เหตุ เกิดการบาดเจ็บ ในการ
กระตุ๎นเตือนให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายหันมาเห็นความสาคัญ ใสํใจในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ
5. เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลสถิติ เป็นประโยชน์ตํอการวิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุ และความไมํ
ปลอดภัย
ในการสอบสวนอุบัติเหตุนั้นต๎องคานึงถึงสาเหตุทางสภาวะแวดล๎อมและพฤติกรรมของบุคคลซึ่งได๎
ปรับปรุงแนวทางการค๎นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก ASA Standard Z16.2 (1962) เป็นรูปแบบของ
“Method of Recording Basic Facts Relating to Nature and Occurrence of work Injuries” จาแนกสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุไว๎อยํางชัดเจน 7 ประการ ดังนี้
(1) ลักษณะของการบาดเจ็บ (Nature of injuries)
(2) อวัยวะของรํางกายที่ได๎รับผลกระทบ (Part of body affected)
(3) จุดที่ทาให๎เกิดการบาดเจ็บ (Source of injuries)
(4) ชนิดของอุบัติเหตุ (Accident type)
(5) สภาพของอันตราย (Hazardous conditions)
(6) แหลํงกาหนดอุบัติเหตุ (Agency of accident)
(7) การกระทาที่ไมํปลอดภัย (Unsafe act)
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เมื่อทราบสาเหตุดังกลําวแล๎วจึงนามาเป็นแนวทางในการสร๎างแบบสารวจตรวจสอบด๎านความ
ปลอดภัยในการทางานโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรม ซึ่งได๎รูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนาไปใช๎ใน
การตรวจสอบเปรียบเทียบด๎านความปลอดภัยได๎ตลอดเวลา
การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection)
ค๎นหาสาเหตุของอันตรายเพื่อเป็นแนวทางการกาหนดมาตรการในการป้องกัน ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่
เป็นทางการหรือโดยบุคลากรในองค์กรที่มีประสบการณ์และตระหนักถึงความ สาคัญของความปลอดภัยที่
จะรํวมมือกันในการสังเกต ตรวจตรา เอาใจใสํถึงสิ่งผิดปกติความบกพรํองที่อาจเกิดมีขึ้นในการทางานก็ได๎
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีแบบสารวจเพื่อการตรวจสอบ และแจ๎งผลไปยังผู๎เกี่ยวข๎อง หัวหน๎างาน ผู๎จัดการ หรือ
คณะกรรมการความปลอดภัยของหนํวยงานเพื่อการแก๎ไข ดังหัวข๎อสาคัญๆ ดังนี้
(1) เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และความสะดวกของสถานที่
(2) การจัดสุขาภิบาลโดยทั่วไป
(3) เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(4) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช๎ลมความดันสูง
(5) เครนหรือปั้นจั่นที่ใช๎ในการเคลื่อนย๎ายหรือยกสิ่งของหนัก
(6) อุปกรณ์ในการยกหรือขนถํายวัสดุ
(7) สัญญาณเตือนภัย เครื่องดับเพลิง ทางหนีไฟและประตูหนีภัย
(8) สภาพแวดล๎อมในการทางาน เชํน ความร๎อน แสง เสียง การระบายอากาศ ความชื้น
(9) เครื่องจักรขนาดใหญํ
(10) เครื่องมือชํางทั้งหลาย
(11) ทางเดิน บันได ทางออก
(12) สัญลักษณ์ด๎านความปลอดภัย
(13) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ชํวยชีวิตและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
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ทฤษฎีแนวคิดการเกิดอุบัติเหตุ
ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ในปี ค .ศ.1931 นายเฮนริค (Heinrich) ได๎ค๎นพบข๎อเท็จจริง
เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมวําสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการกระทาของคนเป็น
สํวนใหญํร๎อยละ 88 และเกิดจากสภาพที่ไมํปลอดภัยร๎อยละ 12 และพยายามหาแนวทางในการป้องกัน
อุบัติเหตุด๎วยการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมให๎ปลอดภัยนั้น ทาให๎แน วคิดของเขาเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และใช๎เป็น
เครื่องมือในการสอบสวนและตรวจสอบอุบัติเหตุ โดยใช๎หลักของโดมิโน กลําวคือ การบาดเจ็บและความ
เสียหายตํางๆ เป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการกระทาที่ไมํปลอดภัย ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได๎กับตัว
โดมิโนที่ตั้งเรียงกันอยูํ 5 ตัว เมื่อตัวที่ 1 ล๎ม ก็ยํอมทาให๎ไปกระทบตัวตํอไปและล๎มตามกันไปด๎วย เว๎นเสียแตํ
วําจะป้องกันโดยการดึงเอาตัวโดมิโนตัวใดตัวหนึ่งออกทาให๎ตัวที่ล๎มกํอนหน๎านั้นสํงผลกระทบมาไมํถึงตัว
ตํอไป ก็จะไมํล๎มตามไปด๎วย เปรียบเสมือนอุบัติเหตุการบาดเจ็บและความเสียหาย ซึ่งสามารถอธิบายได๎ดังนี้
1. โดมิโนตัวที่ 1 บรรพบุรุษและสิ่งแวดล๎อมทางสังคม (Ancestry and Social Environment)
หมายถึง สิ่งแวดล๎อมทางสังคมและการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตทาให๎แตํละคนมีพฤติกรรมที่
แตกตํางกันออกไป เชํน ความประมาทเลินเลํอ ความสะเพรํา การขาดความคิดไตรํตรอง ความดื้อรั้น ดันทุรัง
ความชอบในการเสี่ยงอันตราย ความตระหนี่ และลักษณะอื่นๆ ที่ถํายทอดทางพันธุกรรม
2. โดมิโนตัวที่ 2 ความบกพรํองและความผิดพลาดของคน (Falt of Person) สุขภาพจิตและ
สิ่งแวดล๎อมทางสังคม เป็นสาเหตุทาให๎เกิดความผิดพลาดของคน เชํน การทา งานที่ขาดสติขาดความยั้งคิด
อารมณ์รุนแรง ประสาทอํอนไหวงําย ตื่นเต๎น ขาดความรอบคอบ ละเลยตํอการกระทาที่ปลอดภัย เป็นต๎น
3. โดมิโนตัวที่ 3 การกระทาและสภาพแวดล๎อมที่ไมํปลอดภัย (Unsafe act and Condition) การ
กระทาที่ไมํปลอดภัย เชํน การยืนทางานภายใต๎น๎าหนักที่แขวนอ ยูํ การติดตั้งเครื่องยนต์โดยไมํมีการแจ๎ง
เตือน การหยอกล๎อกันในขณะทางาน เป็นต๎น และสภาพแวดล๎อมที่ไมํปลอดภัย เชํน ขาดเครื่องป้องกันจุด
อันตราย หรือไมํมีรั้วกันจุดที่มีการเคลื่อนที่ เสียงดังเกิน แสงสวํางไมํเพียงพอ การระบายอากาศไมํดี เป็นต๎น
4. โดมิโนตัวที่ 4 การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยทั้ง 3 ระดับมาแล๎ว
สํงผลกระทบให๎เกิดอุบัติการณ์ เชํน การตกจากที่สูง ลื่นหกล๎ม เดินสะดุด สิ่งของตกมาจากที่สูง วัตถุกระเด็น
ใสํ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ
5. โดมิโนตัวที่ 5 การบาดเจ็บหรือพิการ (Injury/Damage) คือการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับรํางกาย เกิด
บาดแผล การฉีกขาดของเนื้อเยื่อกล๎ามเนื้อ หรือกระดูกหัก ที่เป็นผลโดยตรงมาจากอุบัติเหตุ จนถึงขั้นพิการ
ได๎
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รูปที่ 2.2 การดึงตัวใดตัวหนึ่งออกทาให๎โดมิโนตัวถัดไปไมํล๎ม
ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ๎อน (Multiple Causation Theory) ถึงแม๎ทฤษฎีโดมิโนของ (Heinrich) จะใช๎
ป้องกันแก๎ไขการเกิดอุบัติเหตุได๎ แตํความถี่และความรุนแรงยังไมํเป็นศูนย์ การมองอุบัติเหตุยังไมํ
ครอบคลุมลึกลงไปถึงสาเหตุที่แท๎จริงตํางๆ จึงทาได๎เพียงการแก๎ไขสภาพการกระทาของคน ดังนั้นจึงมีการ
เสนอทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ๎อนของ แดน ปีเตอร์สัน (Dan Peterson) 1971 จากหนังสือเรียนเทคนิคของการ
จัดการความปลอดภัย (Technique of safety Management) ซึ่งกลําวไว๎วํา อุบัติเหตุยํอมเกิดขึ้นได๎จากเหตุ
ตํางๆ หลายอยํางซึ่งอยูํเบื้องหลัง และสาเหตุตํางๆ เหลํานั้นรวมกันมากเข๎ายํ

อมทาให๎เกิดอุบัติเหตุได๎

นอกจากนั้นยังได๎เสนอวําไมํควรแก๎ไขสภาพและการกระทาที่ไมํปลอดภัยเทํานั้น จะต๎องคิดแก๎ไขเบื้องหลัง
ของสิ่งเหลํานั้น นอกจากนั้นยังแสดงให๎เห็นวําสภาพและการกระทาเป็นเพียงอาการที่ปรากฏให๎เห็นได๎จาก
ความบกพรํองของระบบการทางาน แตํความบกพรํอง หรือสาเหตุที่แท๎จริงที่ทาให๎เกิดอุบัติเหตุ คือ การ
บริหารและการ
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สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน
อุบัติเหตุจากการทางานนั้นสามารถแบํงออกเป็น 2 สาเหตุใหญํๆ คือ
1. สาเหตุจากการปฏิบัติงานที่ไมํปลอดภัย (Unsafe act) เป็นการกระทาที่ไมํปลอดภัยของคนงาน
ในขณะปฏิบัติงานเป็นผลทาให๎เกิดอุบัติเหตุได๎ถึงร๎อยละ 88 ของอุบัติเหตุ เชํน
1. การใช๎อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรกลตํางๆ โดยพลการหรือไมํได๎รับมอบหมาย
2. การทางานที่มีอัตราเรํงความเร็วของงานและเครื่องจักรเกินกาหนด
3. การถอดอุปกรณ์ป้องกันออกจากเครื่องจักรโดยไมํมีเหตุอันสมควร
4. การดูแลซํอมบารุงอุปกรณ์เครื่องจักรในขณะที่กาลังทางาน
5. การใช๎เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ชารุดและไมํถูกวิธี
6. ไมํใสํใจในคาแนะนาหรือคาเตือนความปลอดภัย
7. ทาการเคลื่อนย๎ายหรือยกวัสดุที่มีขนาดใหญํ มีน๎าหนักมาก ด๎วยทําทางหรือวิธีการที่ไมํ
ปลอดภัย
8. ไมํสวมใสํอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
9. การคึกคะนองหรือเลํนตลกขณะทางาน
2. สภาพการทางานที่ไมํปลอดภัย คือสภาพแวดล๎อมที่ไมํปลอดภัยโดยรอบตัวของผู๎ปฏิบัติงานขณะ
ทางานซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได๎ เชํน
1. เครื่องจักรที่ไมํมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
2. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ออกแบบไมํเหมาะสมกับการใช๎งาน
3. บริเวณพื้นที่ของการปฏิบัติงานไมํเหมาะสม
4. การจัดเก็บวัสดุสิ่งของอยํางไมํถูกวิธี
5. การจัดเก็บสารเคมีหรือสารไวไฟที่เป็นอันตรายไมํถูกวิธี
6. ไมํมีการจัดระเบียบและดูแลความสะดวกของสถานที่ทางานให๎ถูกต๎องตามสุขลักษณะ
7. แสงสวํางไมํเพียงพอ
8. ไมํมีระบบระบายและถํายเทอากาศที่เหมาะสม
9. ไมํมีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม
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รูปที่ 2.3 ทางลาดที่ไมํได๎มาตรฐาน

รูปที่ 2.4 โซํหมุนรางเลื่อนนั่งร๎านที่ไมํได๎มาตรฐาน
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รูปที่ 2.5 ทางเดินในจุดทางานที่ไมํได๎มาตรฐาน
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แนวทางการป้องกันการประสบอันตราย
สถานประกอบการที่มีผู๎ปฏิบัติงานทุกแหํง จาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องให๎ความคุ๎มครอง ดูแล สํงเสริม
ให๎บุคลากรทุกคนมีจิตสานึกในความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยเพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ความสุขอยูํในสังคมและสิ่งแวดล๎อมรํวมกันได๎อยํางสันติ โดยปราศจากอันตรายใดๆ โดยการกาหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายที่เหมาะสมชัดเจนดังตํอไปนี้คือ
1. การกาหนดมาตร การความปลอดภัย โดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการทางานควรศึกษาข๎อมูล
เกี่ยวข๎องและผลกระทบตํางๆ ด๎านความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางกาหนดมาตรฐานด๎านความปลอดภัย เพื่อ
เป็นแนวทางสาหรับผู๎เกี่ยวข๎องในการกาหนดระเบียบปฏิบัติด๎านความปลอดภัยของหนํวยงานอยํางชัดเจน
เหมาะสม เชํน มาตรฐานในการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือตํางๆ สาหรับงานอุตสาหกรรม การกาหนดหลักการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยตํางๆ อันได๎แกํ สัญลักษณ์แสดงถึงความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันสํวนบุคคล
การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคนงาน เป็นต๎น
2. การตรวจความปลอดภัย โดยหนํวยงานที่เกี่ ยวข๎องควรจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่เพื่อทาการตรวจด๎าน
ความปลอดภัยในการทางานตามที่ระบุไว๎ตามกฎหมายอยํางเหมาะสมถูกต๎อง เพื่อเป็นกฎข๎อบังคับให๎กับ
นายจ๎าง สถานประกอบการให๎ยึดปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและรับผิดชอบตํอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของคนงาน และให๎คาแนะนากระตุ๎นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอยํางสม่าเสมอ
3. กฎหมายความปลอดภัย หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะอยํางยิ่งกรมแรงงาน ควรได๎มีการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายด๎านความปลอดภัยในการทางานให๎มีขอบเขตสอดคล๎องเหมาะสมและคุ๎มครอง
แรงงานได๎อยํางเหมาะสมและมีการบังคับใช๎อยํางจริงจัง ทั้งทางด๎านสภาพการทางานและสภาพแวดล๎อมใน
การทางานของสถานประกอบการ ด๎านคําตอบแทน การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ สวัสดิการตํางๆ
เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยในการทางานมากยิ่งขึ้น
4. การศึกษาวิจัยความปลอดภัย เพื่อการปรับปรุง พัฒนา งานวิชาการด๎านความปลอดภัยให๎
สอดคล๎องกับการปฏิบัติงานอยํางปลอดภัยสูงสุด
5. ด๎านการศึกษา สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัยในการทางาน ควรมีการบรรจุ
วิชาการด๎านความปลอดภัยเพิ่มในหลักสูตรการศึกษา เพื่อเป็นการวางพื้นฐานและสร๎างทัศนคติที่ดีด๎าน
ความปลอดภัยให๎เกิดมีขึ้นในผู๎ศึกษากํอนที่จะออกไปสูํตลาดแรงงาน
6. การฝึกอบรมด๎านความปลอดภัย เพื่อสร๎างเสริมความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องด๎านความปลอดภัยใน
การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวํางการปฏิบัติงาน พร๎อมทั้งสร๎างจิตสานึกด๎านความปลอดภัยให๎เกิดมี
ขึ้นกับผู๎ใช๎แรงงานทุกคนทุกระดับ
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7. การสร๎างเสริมทัศนคติด๎านความปลอดภัย ทุกองค์กรหนํวยงานควรจัดให๎มีการรณรงค์ การสร๎าง
เสริมทัศนคติที่ดี และจิตสานึกด๎านความปลอดภัยอยํางตํอเนื่องสม่าเสมอ
8. การกาหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อให๎ทุกคนทุกฝ่ายปฏิบัติอยําง
เครํงครัด โดยมีการแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่หรือคณะกรรมการ

ด๎านความปลอดภัยในการกาหนดกฎ ระเบียบ

ข๎อบังคับตํางๆ อยํางเหมาะสมกับสถานการณ์การทางานอยํางตํอเนื่อง
9. การปรับปรุงสภาพการทางานและสิ่งแวดล๎อมในการทางาน สถานประกอบการควรมีการดาเนิน
การอยํางจริงจังเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในการทางาน เพื่อให๎เกิดความปลอดภัย เพื่อดารงรักษา
ไว๎ซึ่งการมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชํน การจัดระเบียบการทางานให๎ถูกสุขลักษณะมีความ
ปลอดภัยและสวัสดิการที่ดีขึ้น
10. การประกันการประสบอุบัติเหตุ หนํวยงานหรือสถาบันด๎านการประกันการประสบอันตราย
ควรมีสํวนรํวมในการสํงเสริมมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทางานและเป็นการปฏิบัติอยําง
จริงจัง

รูปที่ 2.6 ทางลาดที่ได๎มาตรฐาน
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รูปที่ 2.7 โซํหมุนรางเลื่อนนั่งร๎านที่ได๎มาตรฐาน

บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากการที่เราได๎ทาการจัดทาหนังสือคูํมือเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทางาน
สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานโดยแบํงเป็น 3 หัว ดังนี้
3.1 ข้อมูลเนื้อหาในคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
คาจากัดความ
ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ๎นภัย และรวมถึงปราศจาก
อันตราย การบาดเจ็บ การเสี่ยงภัย และการสูญเสีย
ภัย หมายถึง สภาวการณ์ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะกํอให๎เกิดการบาดเจ็บของบุคคล หรือเกิดความ
เสียหายตํอทรัพย์สิน รวมทั้งการกระทบกระเทือนตํอขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามปกติ
ของบุคคล
อันตราย หมายถึง สภาวะที่เป็นอันตรายไมํวําจะอยูํในระดับของความรุนแรงมากหรือน๎อย
ขึ้นอยูํกับสภาพของการทางานและการป้องกัน เชํน การทางานบนที่สูง ซึ่งถือวําเป็นสภาพการณ์ที่มี
ความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดอันตรายขึ้นได๎ถ๎าหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น และอาจทาให๎เกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงกับชีวิตได๎
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไมํมีใครคาดคิด ไมํได๎ตั้งใจให๎เกิดขึ้น ไมํสามารถ
ควบคุมได๎ และหลีกเลี่ยงไมํได๎ขณะนั้น ทาให๎เกิดความเสียหาย สํงผลกระทบตํอทั้งตัวเอง
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
อุบัติการณ์ หมายถึง เหตุการณ์ที่ไมํปรารถนาจะให๎เกิดขึ้น แตํเมื่อเกิดขึ้นจะทาให๎เกิดการ
สูญเสียตามมาอีกมากมาย เชํน งานซํอมบารุงเครื่องจักรต๎องการเปลี่ยนชิ้นสํวนอะไหลํตามกาหนด
แตํปรากฏวําได๎อะไหลํไมํครบทาให๎งานลําช๎าและเป็นผลเสียกับระบบ
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สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)
1.
2.
3.
4.

เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ชารุดขาดการซํอมแซมหรือบารุงรักษา
การวางผังการทางานของพนักงานที่ไมํถูกต๎อง
ความไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยและสกปรกในการจัดเก็บวัสดุสิ่งของ
สิ่งแวดล๎อมในการทางานไมํดี เชํน แสงสวํางไมํเพียงพอ , การระบายอากาศไมํดี , เสียงดัง , ฝุน่
ละออง, ความร๎อนสูง, ไอระเหยของสารเคมี เป็นต๎น
5. ไมํมีการ์ดครอบป้องกันสํวนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักร หรือสํวนที่เคลื่อนไหวตําง ๆ เชํน
เฟือง, โซํ, พูลเลย์, ไฟร์วีล, เพลาเกลียว, ใบมีด, หรือความร๎อน เป็นต๎น
6. ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชารุดบกพรํอง
การกระทาที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การมีทัศนคติไมํถูกต๎อง เชํน อุบัติเหตุเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก๎ไขป้องกันไมํได๎
รู๎เทําไมํถึงการณ์ คาดการณ์ผิด
ประมาทเลินเลํอ พลั้งเผลอ เหมํอลอย ขาดความระมัดระวัง
เรํงรีบ ลัดขั้นตอน
ถอดเครื่องกาบังสํวนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรออกแล๎วไมํใสํคืน
หยอกล๎อเลํนกันระหวํางปฏิบัติงาน
ไมํสวมใสํอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
สภาพรํางกายไมํพร๎อมหรือผิดปกติ เชํน ดื่มสุรา, เมาค๎าง, ไมํสบาย, มีปัญหาครอบครัวใช๎สิ่ง

เสพติด เป็นต๎น
การขาดความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัย
1.
2.
3.
4.
5.

ไมํรํวมกิจกรรมความปลอดภัย
ไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ความปลอดภัยในการทางาน
ไมํรายงานอุบัติเหตุ
ขาดจิตสานึกความปลอดภัย
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ผลกระทบจากอุบัติเหตุ
ผลกระทบทางตรง (Direct Effect)
1.
2.
3.
4.

อวัยวะ รํางกายได๎รับบาดเจ็บ บาดแผล
เกิดเจ็บป่วยด๎วยโรคจากการประกอบอาชีพ
สูญเสียอวัยวะ พิการ
สูญเสียชีวิต

ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8

ขาดงาน หยุดงาน ทาให๎ขาดรายได๎
สูญเสียเวลาในการรักษาพยาบาล คําใช๎จําย คําเดินทาง
สูญเสียโอกาสในความก๎าวหน๎าทางการงาน
หากเกิดความพิการจะเพิ่มภาระให๎ครอบครัว
สูญเสียโอกาสทางสังคม
หากสูญเสียชีวิต พํอ-แมํ สามี-ภรรยา บุตรจะได๎รับความเดือดร๎อนยากลาบาก
บริษัทสูญเสียบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ
ประเทศสูญเสียประชากรที่มีคําอันเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ

มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุ
การป้องกันที่เครื่องจักรหรือแหล่งกาเนิด (Source)
1. การออกแบบเครื่องจักรโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นพื้นฐาน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การสร๎างการ์ดครอบสํวนที่เป็นอันตราย
การสร๎างสิ่งกั้นขวางไมํให๎คนเข๎าใกล๎สํวนที่เป็นอันตราย
การติดตั้งสวิตซ์ทางานแบบกดปุ่ม 2 มือ
การติดตั้งสวิตซ์หยุดเครื่องฉุกเฉิน อาจเป็นแบบปุ่มกดหรือเชือกก็ได๎
มีการตรวจรักษาและซํอมบารุงเครื่องจักรเป็นประจาสม่าเสมอ
การติดการ์ดโดยใช๎ระบบลาแสงนิรภัย
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การป้องกันที่ทางสื่อหรือทางผ่าน (Path)
1.
2.
3.
4.

การกาหนดขั้นตอนการทางานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบปฏิบัติ
การจัดสถานที่ทางานให๎เป็นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร๎อย
จัดเก็บเครื่องมือวัตถุดิบและรถเข็นไว๎ในที่ที่กาหนดตาแหนํงไว๎
วัตถุสิ่งของที่มีความยาวไมํควรตั้งพิงผนัง แตํควรจัดวางนอนแนวราบสํวนวัตถุที่มีลักษณะกลม
และกลิ้งได๎ควรมีลิ่มล็อกไว๎ไมํให๎เลื่อนไถล
5. การติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตราย
6. อยําวางสิ่งของกีดขวางทางเดิน ประตูทางเข๎า ทางออกฉุกเฉิน หรือเครื่องดับเพลิง
7. การสร๎างฉากเพื่อแยกสํวนพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายแยกออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน
การป้องกันที่ผู้ปฏิบัติงาน (Receiver)
1. การสวมเครื่องแบบที่ถูกต๎อง เรียบร๎อย เชํน
- ชายเสื้อ แขนเสื้อ ขากางเกง เข็มขัด ไมํรุํมรําม
- ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดให๎เรียบร๎อย
- รวบผม หรือสวมหมวกคลุมผมให๎เรียบร๎อย
- ไมํถอดเสื้อผ๎าขณะทางาน
- ไมํสวมเสื้อผ๎าที่เปียกน้าหรือน้ามัน เพราะอาจถูกไฟดูดหรือไฟไหม๎ได๎
- ไมํนาเครื่องมือที่มีความแหลมคมหรือสารไวไฟไว๎ในกระเป๋าชุดทางาน
2. การปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานตามคูํมืออยํางเครํงครัด
3. การใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคลที่ถูกต๎องและเหมาะสม
4. การออกแบบเครื่องมือกลเพื่อใช๎ทางานแทนคนในงานที่มีความเสี่ยงสูง
5. การออกกฎระเบียบข๎อบังคับในการทางาน
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การสวมเครื่องแบบที่ถูกต้อง

รูปที่ 3.1 แสดงการสวมเครื่องแบบที่ถูกต๎อง
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อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รูปที่ 3.2 แสดงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
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มาตรฐานสีท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
สีเขียว

ทํอน้าสะอาด

สีแดง

ทํอน้าดับเพลิง

สีดา

ทํอน้าทิ้ง

สีเงิน

ทํอไอน้า

สีแสด

ทํอสายไฟ

สีเหลือง ทํอแก๏ส
สีน้าตาล*

ทํอน้ามัน

สีมํวง* ทํอกรด / ทํอดําง
* ลักษณะสารแตํละชนิดจะบํงบอกด๎วยสีที่แตกตํางกันไปซึ่งจะใช๎รํวมกับสีทํอมาตรฐาน
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สัญลักษณ์ความปลอดภัย
สี / ลักษณะ

ความหมาย
ตัวอย่างการใช้งาน
เตือน / ระวังมีอันตราย ระวังสารเคมี
อันตราย,ระวัง
ไฟฟ้าแรงสูง,ระวัง
อันตรายจาก
เครื่องจักร,ระวังของ
บังคับให๎ต๎องปฏิบัติ มีคม
บังคับให๎ต๎องสวม
เครื่องป้องกันสํวน
บุคคลเครื่องหมาย
แสดงสภาวะปลอดภัย บังคับ / แนะนา
ทางหนีไฟ, ทางออก
ฉุกเฉิน, โทรศัพท์
ฉุกเฉิน,ห๎องพยาบาล,
อํางล๎างตา/ฝักบัว
ชาระฉุกเฉิน
หยุด / ห๎าม
ห๎ามถํายรูป, ห๎าม
ทานอาหาร, ห๎ามสูบ
บุหรี่,ห๎ามตรงไป,
หยุดตรวจ, จากัด
ความเร็ว
ตารางที่ 3.1 แสดงสัญลักษณ์ความปลอดภัย
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เครื่องหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย

รูปที่ 3.3 แสดงเครื่องหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย
เครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย

รูปที่ 3.4 แสดงเครื่องหมายสภาวะความปลอดภัย
เครื่องหมายบังคับชนิดต่างๆ

รูปที่ 3.5 แสดงเครื่องหมายบังคับชนิดตํางๆ

- 76 -

เครื่องหมายบังคับชนิดต่างๆ

รูปที่ 3.6 แสดงเครื่องหมายบังคับชนิดตํางๆ
เครื่องหมายเตือนชนิดต่างๆ

รูปที่ 3.7 แสดงเครื่องหมายเตือนชนิดตํางๆ
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เครื่องหมายห้ามชนิดต่างๆ

รูปที่ 3.8 แสดงเครื่องหมายห๎ามชนิดตํางๆ
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กฎความปลอดภัยทั่วไป
1. การเดินภายในที่ทางานให๎เดินชิดซ๎าย อยําเดินล๎วงกระเป๋า และห๎ามวิ่งโดยเด็ดขาด
2. เมื่อเดินขึ้นลงบันไดให๎มองขั้นบันไดและจับราวบันไดเสมอ
3. กํอนและหลังปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือตํางๆ ต๎องตรวจสภาพความผิดปกติหากตรวจพบให๎
หยุดเครื่องจักรทันทีและแจ๎งให๎หัวหน๎างานทราบ
4. ห๎ามเคลื่อนย๎ายหรือถอดเครื่องกาบังอันตราย (Guard) ออกจากเครื่องจักร
5. ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ป้ายเตือน ป้ายห๎ามตํางๆ ที่ติดไว๎อยํางเครํงครัด
6. ไมํหยอกล๎อเลํนกันขณะปฏิบัติงานโดยเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอันตรายได๎
7. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อันอาจกํอให๎เกิดอุบัติเหตุต๎องแจ๎งให๎หัวหน๎างานหรือเจ๎าหน๎าที่ความ
ปลอดภัยทราบทันที
8. ห๎ามนาอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ลูกอมเข๎ามาทานในโรงงานเป็นอันขาด
9. ต๎องสวมใสํอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่กาหนด ณ จุดงานนั้นตลอดเวลาที่ปฏิบั ติงาน
10. เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎เป็นหมวดหมูํ และเป็นระเบียบเรียบร๎อย
11. สูบบุหรี่ในเวลาและพื้นที่ที่กาหนดให๎เทํานั้น
12. หากทางานเกี่ยวกับสารเคมีต๎องล๎างมือให๎สะอาดกํอนรับประทานอาหารทุกครั้ง
13. รํวมมือกันในการรักษาความสะอาดพื้นที่ทางานทั้งกํอนและหลังเลิกงาน
14. ห๎ามวางสิ่งของกีดขวางเครื่องดับเพลิง บันได ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน
15. ไมํอนุญาตให๎ใช๎ทางออกหรือประตูฉุกเฉินในสถานการณ์ปกติ
16. ห๎ามฉีดเครื่องดับเพลิงหรือกดสัญญาณแจ๎งเหตุฉุกเฉินเลํนโดยไมํมีเหตุอันควร
กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
1. การทางานในที่สูง (High Places Work)
- พื้นที่งานสูงกวํา 1.5 เมตรขึ้นไปต๎องใช๎บันไดหรือนั่งร๎าน
- บันไดพาดควรมีมุมพาดไมํน๎อยกวํา 45 องศา
- ปลายบันไดบนจะต๎องเหลือความยาวมากกวํา 60 ซม.จากจุดพาด
- ควรมีวัสดุกันลื่นรองขาบันได หรือมีคนคอยจับไว๎ให๎
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- หากต๎องทางานที่สูงกวํา 4.5 เมตร ต๎องสวมหมวกแข็งและใช๎เข็มขัดนิรภัย
2. การยกย๎ายวัสดุ (Transfer Work)
- สารวจเส๎นทาง และกาจัดสิ่งกีดขวางกํอน
- นั่งลงยํอเขําข๎างที่ไมํถนัดและชันเขําข๎างที่ถนัดตั้งฉากกับพื้น
- จับสิ่งของให๎แนํน ข๎อศอกชิดลาตัว และแขนขนานกับ พื้น
- ใช๎กาลังยกขึ้นในแนวดิ่งจากกล๎ามเนื้อขา
- ห๎ามยกด๎วยกล๎ามเนื้อหลังเพราะอาจเกิดการบาดเจ็บได๎
- หากของมีน้าหนักมากควรมีคนชํวยยกหรือใช๎อุปกรณ์ชํวย
- หากของมีขนาดใหญํควรมีคนชํวยบอกทาง
3. การทางานกับไฟฟ้า (Electronic Work)
- ตรวจดูฉนวน รอยตํอ ของสายไฟฟ้ากํอนใช๎งาน
- ใช๎ไขควงขันรอยตํอสายไฟฟ้ากับอุปกรณ์ให๎แนํนอยูํในสภาพดีพร๎อมที่จะใช๎งาน
4. การทางานกับสารเคมี (Chemical Work)
- การฝึกอบรมและการให๎ความรู๎แกํพนักงาน
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนการของการทางานกับสารเคมี
- การปิดคลุมป้องกันที่ตัวคนงาน
- การติดเครื่องตรวจเตือนอันตรายที่ตัวคนงาน
- การใช๎อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสํวนบุคคล
- จัดให๎มีระบบควบคุมสารเคมี

- 80 -

รูปที่ 3.9 แสดงรูปคูํมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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3.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน
จากผลการแจกจํายคูํมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให๎แกํพนักงานแล๎วพบวําพนักงาน
บางสํวนที่ไมํได๎ปฏิบัติตามคูํมือระบบความปลอดภัยในระหวํางปฏิบัติงานแตํในขณะที่พนักงานสํวนใหญํ
ได๎ปฏิบัติคูํมือจึงเห็นได๎วําอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานลดลง และพนักงานเห็นความสาคัญของการ
อุปกรณ์ป้องกันในขณะกาลังปฏิบัติงาน
3.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากการสังเกตุพนักงานบางสํวนไมํเคยชินกับระมัดระวังความปลอดภัยและการสวมเครื่องป้องกัน
อันตรายตํางๆในระหวํางการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะกํอให๎เกิดอุบัติเหตุจากการไมํระมัดระวังความปลอดภัย
และสวมเครื่องป้องกันตํางๆ เพราะเห็นวําไมํมีความอันตราย
สาหรับข๎อเสนอแนะ คือ คณะผู๎จัดทาคิดวําต๎องใช๎เวลาในการให๎พนักงานปรับตัวให๎เข๎ากับระบบ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและในภายภาคหน๎าควรที่จะออกกฎเกณฑ์หรือข๎อบังคับเกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะบังคับให๎พนักงานปฏิบัติตามข๎อบังคับ และมี การ
อบรมถึงความปลอดภัยตํางๆ อันตรายจากการไมํสวมอุปกรณ์ป้องกันภัย โรคภัยจากการปฏิบัติงาน เป็นต๎น
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