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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันในการผลิตอาหารนั้นผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อคุณภาพของอาหารที่จะรับประทานเพ่ือให้มี
สุขภาพที่แข็งแรง  โดยค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาดและปลอดภัยต้ังแต่อาหารสด อาหารปรุง
ส าเร็จพร้อมบริโภคไปจนถึงอาหารแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าเพียงใดก็ยังมีรายงานการเพ่ิมขึ้นของภาวะวิกฤตด้านความปลอดภัยของอาหาร และอุบัติเหตุ
โรงงานผลิตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก จนท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ผลิต และการเสียชีวิตของบุคลากร 
ด้วยเหตุนี้ทางภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนในการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยภายในโรงงานที่ผลิต
อาหาร และการจัดท าแผนฉุกเฉิน เพ่ือให้โรงงานมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถที่จะป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากับ ดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการ
ผลิต สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้โรงงานในภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างปลอดภัย  จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหารขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและจัดท าแผนฉุกเฉินของโรงงานที่ผลิตอาหาร  

 

วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาหาร มีการพัฒนาก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัย 

รองรับการแข่งขัน และมีความปลอดภัยในการประกอบการ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานอาหารมีแนวทางการด าเนินการด้านความปลอดภัย และ

แผนฉุกเฉินอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมอาหารให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย 

 4. พัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้งานระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเยน็ได้รบั

การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 35 โรงงาน 
2. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารประเภทผลิตน้ ามันพืชได้รับค าแนะน าเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

(Process Safety Management) ไม่น้อยกว่า 2 โรงงาน 
3. บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 400 คน-วัน 
4. เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ มีส่วนเก่ียวข้องในด้านความปลอดภัยของโรงงาน ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 

250 คน-วัน  
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ส่วนท่ี 1  โรงงานท่ีมีการใช้งานระบบท าความเย็นท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
ผลการด าเนินการตรวจประเมินความปลอดภัย 
 ที่ปรึกษาได้ด าเนินการเข้าโรงงานที่ใช้งานระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นเพ่ือ
ตรวจประเมินความปลอดภัย (Safety Audit) ทั้ง 38 แห่ง ซ่ึงแบ่งเป็นโรงงานผลิตน้ าแข็งหลอด จ านวน 6 
แห่ง ผลิตน้ าแข็งซอง จ านวน 5 แห่ง โรงงานห้องเย็นประเภทแช่แข็ ง จ านวน 10 แห่ง โรงงานห้องเย็น
ประเภทฝากแช่ จ านวน 8 แห่ง และโรงงานห้องเย็นประเภทแปรรูป จ านวน 9 แห่ง โดยแบบตรวจประเมิน
ความปลอดภัยอ้างอิงจากกฎกระทรวงและหนังสือคู่มือผู้ควบคุมดูแลการท างานประจ าระบบท าความเย็นที่ใช้
แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การตรวจ
ประเมินความปลอดภัยของระบบท าความเย็นตามกฎกระทรวง  2) การตรวจประเมินความปลอดภัยทั่วไป  
3) ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของแอมโมเนีย และ 4) ปัญหาเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่ตรวจพบ/ข้อแนะน าเพ่ิมเติม 
 จากผลการตรวจประเมินความปลอดภัยดังตารางข้างต้น สามารถสรุปรายการที่โรงงานยังมีความ
บกพร่องของแต่ละหัวข้อ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เป็นความบกพร่องเล็กน้อยคือโรงงานมีอยู่แล้วแต่ยัง
ไม่เรียบร้อย หรือไม่ครบถ้วน และ 2) เป็นความบกพร่องที่โรงงานยังไม่มีสิ่งนั้นเลย ซ่ึงในการน าเสนอนั้นจะ
เป็นการแสดงถึงสัดส่วนของรายการที่ตรวจพบความบกพร่องว่ามีความมากน้อยในสัดส่วนอย่างไร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ความปลอดภัยในระบบท าความเย็น 

 

รูปท่ี 1-1 สัดส่วนของรายการท่ีโรงงานมีไม่ครบถ้วนในระบบท าความเย็น 
 

19%

18%

14%
14%

18%

17% พ้ืนมีน้ าหรือน้ ามัน ท าให้ล่ืน

ทางเดินมีส่ิงกีดขวางหรือมีความกว้างน้อยกว่า 90 ซม. ในบางช่วง 

ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์วาล์วต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวก 

มีการติดป้ายเตือนอันตรายไม่ครบถ้วน

ฉนวนหุ้มท่อบางจุดชุ่มน้ า

ท่ีล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวล้างตัวฉุกเฉินไม่สมบูรณ์ 
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รูปท่ี 1-2 สัดส่วนของรายการท่ีโรงงานไม่มีในระบบท าความเย็น 

จากรูปที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่า เรื่องที่โรงงานควรปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยครบถ้วนอันดับแรก 
ได้แก่ พ้ืนของโรงงานมีคราบน้ าหรือคราบน้ า มันในบางจุดซ่ึงท าให้ลื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานได้ รองลงมา ได้แก่ การจัดให้ทางเดินมีความเป็นระเรียบไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดิน และ
เปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อในจุดชุ่มน้ า เพ่ือลดความเสี่ยงในการที่ท่อจะผุเป็นสนิมซ่ึงอาจจะท าให้แอมโมเนียรั่วไหลได้ 
รวมทั้งการปรับปรุงที่ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉินให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  

ส าหรับในส่วนของรายการที่ตรวจไม่พบในโรงงานมากที่สุด ได้แก่ เรื่องที่โรงงานส่วนใหญ่ไม่มี
การติดต้ังอุปกรณ์ตรวจไอระเหยของแอมโมเนีย เม่ือพิจารณาเป็นจ านวนโรงงานพบว่ามีทั้งสิ้น 31 แห่ง ที่ยัง
ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจไอระเหยของแอมโมเนีย ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบแก้ไขติดต้ัง เนื่องจากถือว่า
เป็นการผิดกฎกระทรวง รองลงมา ได้แก่ การไม่มีแผนฉุกเฉินในกรณีแอมโมเนียรั่วไหล ไม่มีการแสดงทิศ
ทางการไหลของแอมโมเนียบริเวณท่อต่าง ๆ ในห้องเครื่อง ไม่มีที่ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน และไม่มีป้ายเตือน
อันตรายหรือแสดงเขตอันตรายในบริเวณห้องเครื่อง  
 

2) ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
  จากการส ารวจความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า พบว่าโรงงานส่วนใหญ่มีความเรียบร้อยดีไม่มี
ปัญหาเก่ียวกับระบบไฟฟ้าในห้องควบคุม ส าหรับในกรณีที่ตรวจรายการที่โรงงานไม่มีในระบบไฟฟ้า อันดับ
แรก ได้แก่ เรื่องการไม่มีระบบไฟส ารองฉุกเฉิน หรือมีแต่ใช้การไม่ได้  ซ่ึงถ้าพิจารณาจ านวนโรงงานที่ไม่มีไฟ
ส ารองฉุกเฉินมีทั้งสิ้น 5 โรงงาน ซ่ึงถือว่าน้อยมาก ในขณะที่เรื่องอ่ืน ๆ พบเพียงเล็กน้อย จึงสามารถสรุปได้ว่า
ภาพรวมของความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 

12%

18%

36%

13%

21%
ไม่มีการติดป้ายเตือนอันตราย 

ไม่มีการท าเคร่ืองหมายแสดงทิศทางการไหลของแอมโมเนียในระบบ 

ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจไอระเหยของแอมโมเนีย 

ไม่มีท่ีล้างตาฉุกเฉิน และฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน 

ไม่มีการจัดท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม
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รูปท่ี 1-3 สัดส่วนของรายการท่ีโรงงานไม่มีในระบบไฟฟ้า 

3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  จากการส ารวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยนั้น ปัญหาหลักที่พบได้แก่ โรงงานที่มีระบบท า
ความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นส่วนมากไม่มีการติดต้ังระบบดับเพลิงและไม่มีการเตรียมน้ า
ส าหรับดับเพลิง รวมทั้งบางแห่งไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซ่ึงที่ตรวจพบปัญหาเหล่านี้ส่วน
ใหญ่เป็นโรงงานผลิตน้ าแข็ง โดยสาเหตุหลักคือผู้ประกอบกิจการโรงงานเหล่านี้ เข้าใจว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิด
เพลิงไหม้ จึงไม่มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรองรับไว้ 

 

รูปท่ี 1-4 สัดส่วนของรายการท่ีโรงงานไม่มีในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

  

11%

11%

11%

11%
56%

สายไฟมีสภาพไม่เรียบร้อย 

สภาพห้องไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบ

ห้องปฏิบัติงานคับแคบ

ตู้และแผงสวิตช์ติดต้ังใกล้สารไวไฟหรือสารท่ีอาจท าให้เกิดการระเบิด

ไม่มีไฟส ารองฉุกเฉิน

15%

30%
36%

3%

7%

6% 3%
ไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ไม่น้ าส าหรับดับเพลิง

ไม่มีแบบแปลนการติดต้ังระบบดับเพลิง

ไม่มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 

ไม่มีถังดับเพลิงท่ัวบริเวณ

ถังดับเพลิงแต่ละเคร่ืองมีระยะห่างมากกว่า 20 ม. 

ถังสึกกร่อนมีสนิม 
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 นอกจากการตรวจประเมินความปลอดภัยในโรงงานที่มีระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความ
เย็นน้ัน ที่ปรึกษาได้ด าเนินการตรวจวัดความเข้มข้นของแอมโมเนียบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ  โดยใช้เคร่ือง
ตรวจวัดความเข้มข้นแอมโมเนียแบบพกพา ซึ่งจุดตรวจวัดได้แก่ 1) บริเวณพื้นที่ทั่วไปในห้องเคร่ือง 2) จุดต่อของ
วาล์วต่าง ๆ ของคอมเพรสเซอร์ แอคคิวมูเลเตอร์ และ อินเตอร์คูลเลอร์ ที่อยู่ภายในห้องเคร่ือง 3) บริเวณถังเก็บ
แอมโมเนียทั้ง Receiver Tank และบริเวณที่เก็บถังส ารอง (ถ้ามี) และ 4) บริเวณคอนเดนเซอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ และ

ปากท่อหรือถังน้ าที่ใช้ระบายไอแอมโมเนีย จากผลการตรวจวัดความเข้มข้นแอมโมเนียพบว่า โรงงานส่วนใหญ่ไม่
มีการรั่วไหลหรือรั่วซึมของแอมโมเนีย ส าหรับโรงงานที่มีการรั่วไหลจะมีความเข้มข้นอยู่ในระดับ 3-6 ppm 
โดยจะรั่วซึมมากจากข้อต่อต่างๆ ของวาล์ว 

 หลังจากการส ารวจ ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาด าเนินการจัดท าเป็นร่างคู่มือความปลอดภัย
อุตสาหกรรมอาหารส าหรับโรงงานที่มีการใช้ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น โดยแบ่งหัวข้อ

ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ลักษณะของห้องเครื่องและพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย  2) ลักษณะของระบบ
ท าความเย็นที่มีความปลอดภัย  3) เทคนิคในการควบคุมและดูแลระบบท าความเย็น  4) ปัญหาของระบบท า
ความเย็นและวิธีการแก้ไข และ 5) ตัวอย่างพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย พร้อมทั้งจัดท าร่าง
คู่มือความปลอดภัยอุตสาหกรรมอาหารส าหรับโรงงานที่มีการใช้ระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสาร  
ท าความเย็นแล้ว ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) แผนการเตรียมก่อนเกิดเหตุ  2) แผนขณะเกิดเหตุ และ         
3) แผนหลังเกิดเหตุ 

ผลการด าเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินกิจกรรมการจัดฝึกอบรมและสัมมนา โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1) การอบรมเก่ียวกับหลักสูตรความปลอดภัยแก่บุคลากรของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 

ปรึกษาได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ควบคุมดูแลการท างานประจ าระบบท าความเย็น 
เป็นระยะเวลา 3 วัน ต้ังแต่วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 
ซ่ึงมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจ านวน 59 คน  

2) การอบรมหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย 
ในการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมหรือจัด

งานสัมมนาด้านความปลอดภัย โดยต้องมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 400 คน-วันนั้น ที่ปรึกษาได้มีการจัดฝึกอบรม
หรือสัมมนาทั้งสิ้น 6 รายการ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 405 คน-วัน  

3) การอบรมเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมหรือสนับสนุนการอบรมเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมได้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ แบ่งเป็นการ
จัดงานทั้งสิ้น 8 ครั้ง จ านวนทั้งสิ้น 277 คน-วัน 
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ส่วนท่ี 2  โรงงานผลิตน  ามันพืช 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในส่วนที่ 2 ส าหรับโรงงานผลิตน้ า มันพืชนั้น 

ที่ปรึกษาได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังแสดงในรูปที่ 
3 ต่อไปนี้ 

1. คัดเลือกโรงงานผลิตน้ า มันพืชที่ มีการความพร้อมในการเข้า ร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
จ านวน 2 โรงงาน โดยเป็นโรงงานที่มีใช้วัตถุอันตรายเข้าข่ายโรงงานที่ต้องมีการจัดท ารายงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยที่ปรึกษาท าการจัดคณะผู้เชี่ยวชาญในการจัดท ารายงานเพ่ือเข้าส ารวจ
ข้อมูลโรงงานเพ่ือวิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ในการในการจัดท ารายงาน โดยเปรียบเทียบรายงาน
ที่โรงงานท าในปัจจุบันและรายงานตามแนวทางข้อเสนอ 

2. จัดท าร่างรายงาน โดยใช้ข้อมูลจากโรงงานที่เข้าส ารวจ 
3. จัดประชุมคณะผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารความปลอดภัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือให้

ข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทาง เพ่ือจัดท าแนวทางฉบับสมบูรณ์ 

 
รูปท่ี 2-1 แนวทางการด าเนินงาน 

การส ารวจเก็บข้อมูลจากโรงงานผลิตน  ามันพืช 
จากการคัดเลือกโรงงานผลิตน้ ามันพืชจ านวน 2 โรงตามแนวทางและวิธีการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการ

จัดท าคู่มือการจัดท ารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับโรงงานที่มีการใช้สารอันตราย ดังนี้  
1. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด ผลิตน้ ามันถั่วเหลือง (กระบวนการผลิตของโรงงานมี

การสกัดน้ ามันจากเมล็ดถั่วเหลืองและท าให้บริสุทธ์ิได้เป็นน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธ์ิพร้อมบริโภค) 
2. บริษัท กสิสุรีย์ จ า กัด (กสิสุรีย์) ผลิตน้ ามันร าข้าวดิบ (กระบวนการผลิตของโรงงานมีการสกัด

น้ ามันจากร าข้าวด้วยเฮกเซนได้ผลิตภัณฑ์คือน้ ามันร าข้าวดิบ) 
ในการส ารวจเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยจากโรงงานผลิตน้ า มันพืช มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลด้าน

การจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัย มาตรการ และการด าเนินในปัจจุบั นของโรงงาน โดยน าแนวทางการ
จัดท า Safety Report ของ Control of Major Accident Hazards Regulations (COMAH) ของประเทศ

แนวทาง วัตถุประสงค์
ส ารวจเก็บข้อมูลจาก

โรงงานผลิตน  ามันพืช 2 โรง

จัดท าร่างคู่มือการจัดท ารายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ส าหรับโรงงานที่มีสารอนัตราย

จัดประชุมรับฟ งความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างคู่มือ

ข้อมูลอันตรายและการบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงานผลิตน  ามันพืช

ร่างคู่มือการจัดท ารายงานการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงส าหรับโรงงานที่มีสารอนัตราย

คู่มือการจัดท ารายงานการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงส าหรับโรงงานที่มีสารอนัตราย

  บับสมบูร  ์
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อั งกฤษ Process Safety Management (PSM) และ Risk Management Plan (RMP) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ
ประเทศไทยมาปรับใช้เป็นหัวข้อในการส ารวจข้อมูล ทั้งจากเอกสาร สถานที่จริง และการสัมภาษณ์ เพ่ือ
สรุปผลและใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าร่างคู่มือการจัดท ารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
โรงงานที่มีการใช้สารอันตราย โดยมีหัวข้อในการส ารวจดังแสดงในรูปที่ 2-2 และมีองค์ประกอบในการจัดท า
รายงานที่จะท าการส ารวจข้อมูลจ านวน 19 องค์ประกอบดังแสดงในรูปที่ 2-3 ดังนี้ 

 
รูปท่ี 2-2 โครงสร้างการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 
รูปท่ี 2-3  องค์ประกอบ(Element) ของรายงานการจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

ทบทวนการท างานของ
ระบบเพื่อปรับปรุงให้ดี

ขึ้น

วัดประสิทธิผลของ
ระบบในด้านต่างๆ

วางแผน และมาตรการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

นโยบาย

ก าหนดหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ และสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ

มีนโยบายชัดเจนท่ีจะ
ป้องกันอุบัติภัย

นโยบายป้องกันอุบัติภัย (Major 
Accident Prevention Policy)

การจัดองค์กร (Organizing)

การวางแผนและน าไปป ิบัติ 
(Planning and Implementing)

การตรวจสอบประสิท ิภาพ 
(Measuring Performance)

การทบทวนและตรวจประเมิน
(Reviewing Performance

and Auditing)

2. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety 
Occupational Health and Environment Policy)

1.  ข้อมูลทั่วไป (General Information)
3.  สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน (Environment Surround Plant)
5.  การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน (Employee Participation)
6.  ข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Information)
19. การเป ดเผยข้อมูลข่าวสาร (Trade Secret)

7.  การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis)
8.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedure)
9.  การฝึกอบรม (Training)
10. การดูแลผู้รับเหมา (Contractors Management)
11. การทบทวนความปลอดภัยก่อนเร่ิมกระบวนการผลิต (Pre-startup 
Safety Review)
12. ความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity)
13. ระบบขออนุญาตท างาน (Work Permit System)
14. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)
16. การวางแผนและเตรียมการตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Planning and Response)

4. ประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 5 ป ย้อนหลัง (Five Years Accident 
History)

15. การสอบสวนอุบัติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต (Incident 
Investigation)
17. การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audit)
18. การเป ดเผยข้อมูลข่าวสาร (Review and Audit)

การจัดการ เครื่องมือ

หัวข้อ ผลการประเมิน

ด้านข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป
2. นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่
3. สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน
4. ประวัติการเกิดอุบัติภัย 5 ป ย้อนหลัง
ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย
5. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
6. ข้อมูลด้านความปลอดภัยของ
กระบวนการ 
7. การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการ
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9. การฝึกอบรม
10. การดูแลผู้รับเหมา

หัวข้อ ผลการประเมิน

11. การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่ม
กระบวนการ
12. ความมั่นคงของอุปกรณ์
13. การขออนุญาตท างานที่มีความร้อนและ 
หรือประกายไฟ
14. การจัดการการเปลี่ยนแปลง
15. การสอบสวนอุบัติการณ์
16. การวางแผนและเตรียมการรับเหตุฉุกเฉิน 
17. การตรวจประเมินการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด
18. การทบทวนและตรวจประเมิน
19. ความลับทางการค้า
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ผลการส ารวจข้อมูลโรงงาน 
ผลการส ารวจข้อมูลโรงงานผลิตน้ ามันพืชทั้ง 2 โรงงาน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่โรงงานจัดท าในปัจจุบันและประเมินการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยพบว่า โรงงานทั้ง 2 โรงงานมีข้อมูลและมีการด าเนินงานในระดับที่ดีพอสมควร ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นและช่องว่าง (gap) ในการปรับปรุง โดยคณะผู้เชี่ยวชาญได้ท าการวิเคราะห์
ช่องว่างและให้ค าแนะน าในรายละเอียดผลการส ารวจโรงงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าร่างแนวทางต่อไป 

 
รูปท่ี 2-4 สรุปผลการส ารวจข้อมูลโรงงานผลิตน  ามันพืช 2 โรงงาน 

การจัดท าร่างแนวทางฯ 
จากข้อมูลการส ารวจโรงงานและข้อคิดเห็นที่ได้จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ด้านความปลอดภัยโรงงาน 

ที่ปรึกษาได้จัดท าร่างแนวทา งการจัดท ารา ยงานวิเครา ะห์ความเสี่ยงตามองค์ประกอบรายงาน 19 
องค์ประกอบ โดยในแต่ละองค์ประกอบจะมีรายละเอียดที่ได้จัดท าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมีตัวอย่างเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการจัดท ารายงานดังนี้ 

หัวข้อในการส ารวจ โรงงาน A โรงงาน B

ด้านข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป (General information) Avail Complete
2. นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่ Avail 

3. สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน (Environment Surround Plant) Avail Avail
4. ประวัติการเกิดอุบัติภัย 5 ป ย้อนหลัง Avail Avail
ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย
5. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน (Employee Participation) Avail Avail
6. ข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการ (Process Safety Information) Avail Avail
7. การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการ (Process Hazard Analysis) Avail Avail
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures) Avail Avail
9. การฝึกอบรม (Training) Avail Avail
10. การดูแลผู้รับเหมา (Contractors) Avail Avail
11. การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการ (Pre-startup Safety Review) Avail Avail
12. ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity) Avail Avail
13. การขออนุญาตท างานที่มีความร้อนและ หรือประกายไฟ (Hot Work Permit) Avail Avail
14. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)  

15. การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation) Avail Avail
16. การวางแผนและเตรียมการรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response) Avail Avail
17. การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audits) Avail Avail
18. การทบทวนและตรวจประเมิน (Review and Audit) Avail 

19. ความลับทางการค้า (Trade Secrets)  

หมายเหตุ      ไม่มีข้อมูล
Complete     มีข้อมูลครบถ้วนตามรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและรายงานตามแนวทางข้อเสนอ
Avail             มีข้อมูลแต่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมในบางส่วน
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1) วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงความจ าเป็น ประโยชน์ที่จะได้รับ และความคาดหวังจากการด าเนินการ
เพ่ือความปลอดภัยตามข้อก าหนด 

2) สิ่งที่ ต้องด าเนินการ เพ่ือแสดงขั้นตอน วิธีการ แนวทางการจัดท าหรือด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเกิดระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในเรื่องนั้นๆ 

3) ข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือแสดงหัวข้อ ขอบข่ายของเอกสาร 
ข้อมูล และเนื้อหาที่โรงงานต้องจัดเตรียม จัดหา และรวบรวมเป็นรูปเล่มเพ่ือเสนอต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการพิจารณาต่อใบอนุญาตหรือขยาย
กิจการ 

4) ค าอธิบาย เพ่ือแสดงรายละเอียดของการด าเนินงานและอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อ
ผู้อ่านคู่มือถึงการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

5) ตัวอย่าง เพ่ือแสดงตัวอย่างที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาและค าอธิบาย ดังแสดง
ในรูปที่ 2-5 

หัวข้อของร่างคู่มือ (Elements of Draft Guidelines) 
ด้านข้อมูล (Plant Information) 
1.  ข้อมูลท่ัวไป (General information)  
2.  นโยบายความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

(Safety Occupational Health and Environment Policy) 
3.  สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน (Environment Surround Plant)  
4.  ประวัติการเกิดอุบัติภัย 5 ป ย้อนหลัง (Five Years Accident History) 

ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management) 
5.  การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน (Employee Participation) 
6.  ข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Information)  
7.  การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis) 
8.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures) 
9.  การฝึกอบรม (Training) 
10.  การดูแลผู้รับเหมา (Contractors Management) 
11.  การทบทวนความปลอดภัยก่อนเร่ิมกระบวนการผลิต (Pre-startup Safety Review)  
12.  ความมั่นคงของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity) 
13.  ระบบการขออนุญาตท างาน (Work Permit System) 
14.  การจัดการการเปล่ียนแปลง (Management of Change)  
15.  การสอบสวนอุบัติการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต (Incident Investigation)  
16.  การวางแผนและตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response) 
17.  การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Audits)  
18.  การทบทวนและตรวจประเมิน (Review and Audit) 
19.  การเป ดเผยข้อมูลข่าวสาร (Trade Secrets) 
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รูปท่ี 2-5 ตัวอย่างเอกสารท่ีใช้ในการจัดท ารายงาน 

การประชุมรับฟ งความคิดเห็นเก่ียวกับร่างคู่มือการจัดท ารายงานการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับ
โรงงานท่ีมีการใช้สารอันตราย 

จากการจัดท าร่างคู่มือการจัดท ารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับโรงงานที่มีการใช้สาร
อันตราย  ที่ปรึกษา ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการโรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตรายมาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อร่างคู่มือฯ โดย  
จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Garden View ชั้น 1 โรงแรมระยองซิต้ี อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง มีผู้ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 38 คน โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงร่างคู่มือฯ เป็นอย่างมาก ดังนี้ 

หัวข้อ ข้อคิดเห็น 

จุดประสงค์ของหนังสือคู่มือ  เห็นว่าคู่มือนี้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 

 จุดประสงค์ควรชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 
โรงงานที่เข้าข่าย  ควรมีเกณฑ์การแบ่งโรงงานที่เข้าข่ายที่ชัดเจน 
1) ข้อมูลทั่วไป  ช่ือผู้จัดการโรงงาน ควรหมายถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ

ผู้จัดการโรงงาน ณ ปัจจุบัน 

 จ านวนผู้ปฏิบัติงาน ควรแสดงข้อมูลทั้งผู้ปฏิบัติงานประจ าและผู้รับเหมาประจ า 
2) นโยบายความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมที่

สอดคล้องกับความเส่ียงที่มีอยู่ 
 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมที่โรงงานมีอยู่ควรสามารถ

น ามาใช้แทนได้ 
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หัวข้อ ข้อคิดเห็น 

 การเผยแพร่นโยบายให้รับทราบโดยทั่วกัน กรณีผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นระดับใดบ้าง
และต้องมีการลงนามรับทราบหรือไม่  และกรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงใคร
บ้าง 

3) สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน  ไม่ควรก าหนดมาตรส่วนชัดเจน เนื่องจากขนาดกระดาษอาจไม่เอ้ืออ านวยในบาง
โรงงานอาจปฏิบัติไม่ได้ 
 

4) ประวัติการเกิดอุบัติภัย 5 ปีย้อนหลัง  ควรระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการข้อมูลประวัติอุบัติภัย 

 ควรระบุระดับของลักษณะหรือประเภทของอุบัติภัยที่ต้องแสดงให้ชัดเจน 

 รูปแบบรายงานประวัติอุบัติภัยควรเป ดกว้าง และก าหนดเพียงหัวข้อที่ต้องรายงาน  
5) การมีส่วนร่วมของผู้ป ิบัติงาน  ควรมีกรอบประเภทกิจกรรมหรือตัวอย่างที่จัดว่าเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
6) ข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการ

ผลิต 
 ข้อมูลสารเคมีอันตรายต้องเป็นอันตรายระดับใด และควรเป ดกว้างให้ใช้แบบบัญชี

รายช่ือสารเคมีอันตรายของหน่วยงานอ่ืนที่มีอยู่แล้ว 

 สารเคมีที่รายงานควรรายงานเฉพาะช่ือ CAS Number ซ่ึงสามารถน าไปค้นหาต่อ
ในฐานข้อมูลสารเคมีได้ 

 ข้อมูลเทคโนโลยีที่ใช้ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่ใช้บางอย่างติดปัญหาลิขสิทธ์ิ หรือ
ข้อตกลง ควรเป ดแนวทางการจัดท าและส่งข้อมูลจ าพวกนี้ในรูปแบบการสรุป
ข้อมูลให้ทราบโดยย่อ 

7) การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการ   เทคนิคที่ควรใช้ ในข้อเทคนิคอ่ืนที่มีความเหมาะสมและเทียบเท่าวิธีการข้างต้น ให้
เพ่ิมข้อความ โดยขอความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8) ขั นตอนการป ิบัติงาน  ไม่มีความคิดเห็น 
9) การฝึกอบรม  ไม่มีความคิดเห็น 
10) การดูแลผู้รับเหมา  ไม่มีความคิดเห็น 
11) การทบทวนความปลอดภัยก่อนเร่ิม

กระบวนการ 
 ควรเพ่ิมกรณีการทบทวนความปลอดภัยกรณีหยุดเดินเคร่ือง (Major Shutdown)  

และกรณีการซ่อมบ ารุงใหญ่ (Turnaround) ในที่นี้ไม่รวมกรณี Emergency 
Shutdown 

 ก าหนดระดับที่ต้องทบทวนคือ ระดับที่มีการเปล่ียนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
(Safeguard) ในระบบ   

12) ความมั่นคงของอุปกร ์  ควรมีก าหนดความถี่ในการตรวจอุปกรณ์ 
13) ระบบการขออนุญาตท างาน  ควรมีค าอธิบายเพ่ิมเติมกรณีงานที่ไม่ใช่งานประจ า (Non-Routine) หมายถึงงาน

ประเภทใด 

 การท างานที่ต้องได้รับใบอนุญาตควรรวมทั้งกรณีงานที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ า 
14) การจัดการการเปล่ียนแปลง  กรณีการเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร  ควรมีกรอบการด าเนินการ

และตัวอย่าง 
15) การสอบสวนอุบัติการ ์  ช่ือหัวข้อควรปรับเปล่ียนเป็น การสอบสวนอุบัติการณ์ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ

ผลิต  

 กรณีเหตุการณ์ที่เกือบเกิดเหตุ (Near Miss) ควรท าการสอบสวนอุบัติการณ์ 

 ขอบเขตของเหตุการณ์ที่ต้องสอบสวนอุบัติการณ์ไม่ควรจ ากัดเฉพาะกรณีสารเคมี
ร่ัวไหล  แต่ควรครอบคลุมทุกมิติที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิต 

 ควรเพ่ิมเร่ือง Lesson Learned เป็นหัวข้อหนึ่งในการสอบสวนอุบัติการณ์ 



โครงการส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหาร   บทสรุปผู้บริหาร 

ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
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หัวข้อ ข้อคิดเห็น 
16) การวางแผนและตอบโต้ภาวะ ุกเ ิน  แผนฉุกเฉินให้ชัดเจน 

 ควรอธิบายความแตกต่างของแผนฉุกเฉินภายในโรงงานและแผนฉุกเฉินภายนอก
โรงงานให้ชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อข้อแตกต่างของแผน 

17) การตรวจประเมินการป ิบัติตามข้อก าหนด   ควรอธิบายวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินตามข้อก าหนดให้ชัดเจนว่า เป็นการ
ตรวจตามข้อก าหนดของกฎหมาย  กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงงาน บริษัท 

 ไม่ควรจ ากัดเฉพาะหน่วยงานภายนอกที่สามารถเป็นผู้ตรวจโรงงานได้ 
18) ความลับทางการค้า  ควรเปล่ียนช่ือหัวข้อเป็น การเป ดเผยข้อมูลข่าวสาร 
19) ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ  ควรมีการก าหนดหัวข้อเฉพาะส าหรับโรงงานที่ต้ังใหม่ด้วย เพราะโรงงานเหล่านี้ยัง

ไม่ได้ประกอบกิจการจึงไม่สามารถด าเนินการตามร่างคู่มือฯ ได้ครบทุกข้อ 

 
ข้อคิดเห็นจากการประชุมความคิดเห็นดังกล่าว ได้ถูกน าไปปรับปรุงร่างคู่มือการจัดท ารายงานการ

บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับโรงงานที่มีการใช้สารอันตราย และพัฒนาปรับปรุงเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ดัง
รูปที่ 2-6 

 

รูปท่ี 2-6 คู่มือการจัดท ารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับโรงงานท่ีมีการใช้สารอันตราย 

 


