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บทสรุปผู้บริหาร
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ในการผลิตอาหารนั้น ผู้บริโ ภคให้ค วามสาคัญต่อคุ ณภาพของอาหารที่จ ะรับประทานเพื่อให้ มี
สุขภาพที่แข็ง แรง โดยค านึงถึง คุณค่า ทางโภชนาการ ความสะอาดและปลอดภัยตั้ง แต่อาหารสด อาหารปรุ ง
สาเร็จ พร้ อมบริ โภคไปจนถึ งอาหารแปรรูป จากโรงงานอุ ตสาหกรรม อย่างไรก็ต าม แม้ว่ าจะมี เทคโนโลยี ที่
ก้า วหน้า เพี ยงใดก็ยั ง มี รายงานการเพิ่ มขึ้ นของภาวะวิก ฤตด้า นความปลอดภั ย ของอาหาร และอุบั ติ เ หตุ
โรงงานผลิ ตเกิ ดขึ้ นอย่ างต่อเนื่อ งทั่ว โลก จนท าให้ เกิ ดความเสีย หายแก่ ผู้ผลิ ต และการเสี ยชี วิตของบุคลากร
ด้วยเหตุนี้ทางภาครัฐจึง ควรให้การสนับสนุนในการยกระดับมาตรการด้า นความปลอดภัยภายในโรงงานที่ผลิ ต
อาหาร และการจัด ท าแผนฉุ กเฉิน เพื่ อให้โ รงงานมีค วามรู้ค วามเข้ าใจ และสามารถที่ จะป้อ งกั น การเกิ ด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของตนเองได้อย่างยั่ งยืน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานกากับ ดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการ
ผลิต สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้โรงงานในภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่ว มกับชุมชนได้
อย่างปลอดภัย จึงจัดทาโครงการส่งเสริมการจัดการความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินในอุตสาหกรรมอาหารขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและจัดทาแผนฉุกเฉินของโรงงานที่ผลิตอาหาร
วัตถุประสงค์
1. ส่ง เสริ ม ผลัก ดัน ให้ผู้ ประกอบกิจ การโรงงานอาหาร มีการพั ฒนาก้า วสู่มาตรฐานความปลอดภั ย
รองรับการแข่งขัน และมีความปลอดภัยในการประกอบการ
2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโรงงานอาหารมีแนวทางการดาเนินการด้านความปลอดภัย และ
แผนฉุกเฉินอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมอาหารให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
4. พัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย
1. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้งานระบบทาความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็นได้รบั
การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 35 โรงงาน
2. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารประเภทผลิต น้ามั นพืช ได้รั บคาแนะน าเกี่ ยวกั บการบริห ารความเสี่ย ง
(Process Safety Management) ไม่น้อยกว่า 2 โรงงาน
3. บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาองค์ ความรู้ ด้านความปลอดภั ย ไม่น้อยกว่า 400 คน-วัน
4. เจ้ าหน้ าที่ภ าครัฐที่ มีส่ว นเกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยของโรงงาน ได้ รับการพั ฒนาไม่ น้อยกว่ า
250 คน-วัน
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ส่วนที่ 1 โรงงานที่มีการใช้งานระบบทาความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย เป็น สารทาความเย็น
ผลการดาเนินการตรวจประเมิ นความปลอดภัย
ที่ปรึกษาได้ดาเนิ นการเข้าโรงงานที่ใช้ งานระบบทาความเย็นที่ ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาความเย็นเพื่ อ
ตรวจประเมิ นความปลอดภั ย (Safety Audit) ทั้ง 38 แห่ง ซึ่ง แบ่ง เป็ นโรงงานผลิต น้าแข็ งหลอด จานวน 6
แห่ ง ผลิต น้าแข็ง ซอง จ านวน 5 แห่ ง โรงงานห้อ งเย็ น ประเภทแช่แ ข็ ง จานวน 10 แห่ ง โรงงานห้ อ งเย็ น
ประเภทฝากแช่ จ านวน 8 แห่ง และโรงงานห้อ งเย็น ประเภทแปรรูป จานวน 9 แห่ ง โดยแบบตรวจประเมิ น
ความปลอดภัยอ้างอิงจากกฎกระทรวงและหนั งสือคู่มือ ผู้ควบคุมดูแลการทางานประจาระบบทาความเย็นที่ใ ช้
แอมโมเนีย เป็นสารทาความเย็น ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งประกอบด้ วย 4 หั วข้อ ได้แก่ 1) การตรวจ
ประเมิน ความปลอดภัย ของระบบท าความเย็น ตามกฎกระทรวง 2) การตรวจประเมิน ความปลอดภัยทั่ วไป
3) ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของแอมโมเนีย และ 4) ปัญหาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ตรวจพบ/ข้อแนะนาเพิ่มเติม
จากผลการตรวจประเมิน ความปลอดภัย ดังตารางข้ างต้ น สามารถสรุ ปรายการที่ โรงงานยั งมีค วาม
บกพร่อ งของแต่ละหัวข้อ โดยแบ่งเป็น 2 ส่ วน ได้แก่ 1) เป็นความบกพร่อ งเล็ก น้อยคื อโรงงานมี อยู่แล้ วแต่ยั ง
ไม่เรี ยบร้ อย หรือ ไม่ค รบถ้ วน และ 2) เป็น ความบกพร่อ งที่โ รงงานยั งไม่ มีสิ่งนั้ นเลย ซึ่ งในการนาเสนอนั้นจะ
เป็ นการแสดงถึง สัด ส่ วนของรายการที่ ตรวจพบความบกพร่อ งว่ า มีค วามมากน้อ ยในสั ด ส่ว นอย่า งไร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความปลอดภัยในระบบทาความเย็น
17%

19%

พื้นมีน้าหรือน้ามัน ทาให้ลื่น

ทางเดินมีสิ่งกีดขวางหรือมีความกว้างน้อยกว่า 90 ซม. ในบางช่วง
ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์วาล์วต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

มีการติดป้ายเตือนอันตรายไม่ครบถ้วน

18%
18%

14%

14%

ฉนวนหุ้มท่อบางจุดชุ่มน้า

ที่ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวล้างตัวฉุกเฉินไม่สมบูรณ์

รูปที่ 1-1 สัดส่วนของรายการที่โรงงานมีไม่ครบถ้วนในระบบทาความเย็น
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12%

21%

18%

ไม่มีการติดป้ายเตือนอันตราย
ไม่มีการทาเครื่องหมายแสดงทิศทางการไหลของแอมโมเนียในระบบ

ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจไอระเหยของแอมโมเนีย
ไม่มีที่ล้างตาฉุกเฉิน และฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน

13%

ไม่มีการจัดทาแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม
36%

รูปที่ 1-2 สัดส่วนของรายการที่โรงงานไม่มีในระบบทาความเย็น

จากรูปที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่า เรื่องที่โรงงานควรปรับปรุงแก้ไ ขให้เรียบร้อยครบถ้วนอันดับแรก
ได้ แ ก่ พื้ น ของโรงงานมีค ราบน้ าหรื อคราบน้ ามั นในบางจุ ด ซึ่ง ท าให้ ลื่ น จนอาจก่อ ให้ เกิ ด อุ บัติ เ หตุใ นการ
ปฏิบั ติง านได้ รองลงมา ได้ แก่ การจั ดให้ท างเดิน มีค วามเป็น ระเรีย บไม่ว างสิ่งกี ดขวางบริเ วณทางเดิ น และ
เปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อในจุ ดชุ่มน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการที่ท่อ จะผุเป็ นสนิมซึ่ งอาจจะทาให้ แอมโมเนียรั่ว ไหลได้
รวมทั้งการปรับปรุงที่ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉินให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
สาหรับในส่ว นของรายการที่ตรวจไม่พบในโรงงานมากที่สุ ด ได้แ ก่ เรื่อ งที่โ รงงานส่วนใหญ่ ไม่ มี
การติด ตั้งอุป กรณ์ต รวจไอระเหยของแอมโมเนี ย เมื่ อพิจารณาเป็ นจานวนโรงงานพบว่า มีทั้งสิ้ น 31 แห่ ง ที่ยั ง
ไม่มีการติด ตั้งอุ ปกรณ์ต รวจไอระเหยของแอมโมเนีย ซึ่ งเป็ นปั ญหาใหญ่ ที่ต้ องรี บแก้ไขติดตั้ ง เนื่อ งจากถื อว่ า
เป็ นการผิด กฎกระทรวง รองลงมา ได้แ ก่ การไม่ มีแ ผนฉุก เฉิ น ในกรณีแ อมโมเนี ยรั่ ว ไหล ไม่ มีก ารแสดงทิ ศ
ทางการไหลของแอมโมเนี ยบริเ วณท่ อต่าง ๆ ในห้องเครื่ อง ไม่มีที่ล้ างตาและฝักบัว ฉุกเฉิ น และไม่ มีป้ายเตือ น
อันตรายหรือแสดงเขตอันตรายในบริเวณห้องเครื่อง
2) ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
จากการสารวจความปลอดภัย ของระบบไฟฟ้ า พบว่ าโรงงานส่ วนใหญ่ มีค วามเรีย บร้ อยดีไ ม่ มี
ปัญหาเกี่ย วกับ ระบบไฟฟ้าในห้อ งควบคุม สาหรับ ในกรณีที่ต รวจรายการที่โรงงานไม่ มีในระบบไฟฟ้า อันดั บ
แรก ได้ แก่ เรื่อ งการไม่ มีระบบไฟสารองฉุกเฉิน หรือ มีแต่ ใช้ก ารไม่ได้ ซึ่ง ถ้าพิ จารณาจ านวนโรงงานที่ไ ม่มีไ ฟ
สารองฉุกเฉินมีทั้งสิ้น 5 โรงงาน ซึ่งถือว่า น้อยมาก ในขณะที่เ รื่องอื่น ๆ พบเพียงเล็กน้อย จึงสามารถสรุปได้ว่ า
ภาพรวมของความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ ดี
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11%
11%

สายไฟมีสภาพไม่เรียบร้อย

สภาพห้องไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบ
ห้องปฏิบัติงานคับแคบ

11%

ตู้และแผงสวิตช์ติดตั้งใกล้สารไวไฟหรือสารที่อาจทาให้เกิดการระเบิด

ไม่มีไฟสารองฉุกเฉิน

56%

11%

รูปที่ 1-3 สัดส่วนของรายการที่โรงงานไม่มีในระบบไฟฟ้า

3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
จากการส ารวจระบบป้อ งกั นและระงั บอั คคีภั ยนั้ น ปัญหาหลัก ที่พบได้ แก่ โรงงานที่มีร ะบบท า
ความเย็ นที่ ใช้ แ อมโมเนี ยเป็ นสารทาความเย็น ส่ว นมากไม่มีการติ ด ตั้ง ระบบดับ เพลิ งและไม่ มีการเตรี ยมน้ า
สาหรับดั บเพลิง รวมทั้งบางแห่ง ไม่มีอุปกรณ์ต รวจจับ และแจ้ง เหตุ เพลิ งไหม้ ซึ่ งที่ ตรวจพบปัญหาเหล่านี้ ส่ว น
ใหญ่ เป็น โรงงานผลิต น้าแข็ง โดยสาเหตุห ลักคื อผู้ป ระกอบกิ จการโรงงานเหล่านี้ เข้า ใจว่ าไม่ มีโอกาสที่จะเกิ ด
เพลิงไหม้ จึงไม่มีระบบป้องกันและระงับอัค คีภัยรองรับไว้
6% 3%
7%

15%

ไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ไม่น้าสาหรับดับเพลิง

3%

ไม่มีแบบแปลนการติดตั้งระบบดับเพลิง
ไม่มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
ไม่มีถังดับเพลิงทั่วบริเวณ
ถังดับเพลิงแต่ละเครื่องมีระยะห่างมากกว่า 20 ม.
30%

36%

ถังสึกกร่อนมีสนิม

รูปที่ 1-4 สัดส่วนของรายการที่โรงงานไม่มีในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
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นอกจากการตรวจประเมินความปลอดภั ยในโรงงานที่มีระบบทาความเย็นที่ใช้แ อมโมเนียเป็ นสารทาความ
เย็นนั้น ที่ปรึกษาได้ดาเนินการตรวจวัดความเข้มข้นของแอมโมเนียบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ โดยใช้เครื่ อง
ตรวจวั ดความเข้มข้นแอมโมเนียแบบพกพา ซึ่ง จุดตรวจวัดได้ แก่ 1) บริเวณพื้ นที่ทั่วไปในห้ องเครื่ อง 2) จุด ต่อของ
วาล์วต่ าง ๆ ของคอมเพรสเซอร์ แอคคิวมูเ ลเตอร์ และ อินเตอร์คูล เลอร์ ที่อยู่ภ ายในห้องเครื่อง 3) บริเวณถังเก็ บ
แอมโมเนียทั้ง Receiver Tank และบริเวณที่เก็บถังสารอง (ถ้ามี) และ 4) บริเวณคอนเดนเซอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ และ
ปากท่อหรือถังน้าที่ใช้ระบายไอแอมโมเนีย จากผลการตรวจวัดความเข้มข้น แอมโมเนีย พบว่า โรงงานส่วนใหญ่ไ ม่
มีการรั่ว ไหลหรือ รั่ว ซึมของแอมโมเนี ย สาหรับโรงงานที่ มีก ารรั่ วไหลจะมีความเข้มข้นอยู่ในระดั บ 3-6 ppm
โดยจะรั่วซึมมากจากข้อต่อต่างๆ ของวาล์ว
หลังจากการส ารวจ ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้ อมูลทั้ง หมดมาดาเนินการจัด ทาเป็นร่างคู่มื อความปลอดภั ย
อุตสาหกรรมอาหารสาหรับโรงงานที่มีการใช้ระบบทาความเย็นที่ใช้แ อมโมเนียเป็นสารทาความเย็น โดยแบ่งหัวข้ อ
ออกเป็น 5 ส่ วน ได้แก่ 1) ลักษณะของห้องเครื่องและพื้นที่ป ฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย 2) ลักษณะของระบบ
ทาความเย็นที่มีค วามปลอดภัย 3) เทคนิคในการควบคุมและดู แลระบบทาความเย็น 4) ปั ญหาของระบบท า
ความเย็ นและวิธี การแก้ ไข และ 5) ตัว อย่า งพฤติกรรมที่มีค วามเสี่ย งต่อ การเกิ ดอัน ตราย พร้อมทั้งจั ดทาร่า ง
คู่มือ ความปลอดภัย อุตสาหกรรมอาหารสาหรั บโรงงานที่ มีก ารใช้ร ะบบทาความเย็ นที่ ใช้แ อมโมเนีย เป็น สาร
ทาความเย็น แล้ว ซึ่ งแบ่ งเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แก่ 1) แผนการเตรีย มก่อ นเกิด เหตุ 2) แผนขณะเกิด เหตุ และ
3) แผนหลังเกิดเหตุ

ผลการดาเนินการจัดฝึก อบรมและสัมมนา
ที่ปรึกษาได้ดาเนินกิจกรรมการจัดฝึกอบรมและสัมมนา โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) การอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรความปลอดภัยแก่บุคลากรของโรงงานที่เ ข้าร่วมโครงการ
ปรึกษาได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูต รผู้ควบคุมดูแลการทางานประจาระบบทาความเย็ น
เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้ งแต่วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตั ส จ.นครศรีธรรมราช
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจานวน 59 คน
2) การอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
ในการจั ดฝึ กอบรมหรือ สัมมนาเพื่อ พัฒ นาบุ คลากรด้านความปลอดภัย ในอุ ตสาหกรรมหรื อจั ด
งานสัมมนาด้ านความปลอดภัย โดยต้ องมีผู้เ ข้าร่ว มไม่น้ อยกว่ า 400 คน-วันนั้ น ที่ป รึกษาได้มีการจัดฝึ กอบรม
หรือสัมมนาทั้งสิ้น 6 รายการ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 405 คน-วัน
3) การอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ป รึก ษาได้ด าเนิ นการจั ด การฝึ ก อบรมหรือ สนับ สนุ น การอบรมเพื่ อ พัฒ นาเจ้า หน้า ที่ข องกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ในหลั กสูตรการฝึก อบรมได้เป็นไปตามที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ แบ่งเป็นการ
จัดงานทั้งสิ้น 8 ครั้ง จานวนทั้งสิ้น 277 คน-วัน
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ส่วนที่ 2 โรงงานผลิตนามันพืช
เพื่อให้ก ารดาเนินงานบรรลุตามวัตถุป ระสงค์ข องโครงการในส่วนที่ 2 สาหรับ โรงงานผลิตน้ามันพืชนั้ น
ที่ปรึกษาได้แบ่งการดาเนิ นงานออกเป็น 3 ส่วน ดั งรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอี ยดของแต่ละส่วนดังแสดงในรูปที่
3 ต่อไปนี้
1. คัด เลื อ กโรงงานผลิ ต น้ามัน พื ชที่ มีการความพร้ อ มในการเข้า ร่ วมโครงการด้ วยความสมั ครใจ
จานวน 2 โรงงาน โดยเป็ นโรงงานที่มีใช้วัตถุ อันตรายเข้า ข่ายโรงงานที่ต้องมีการจั ดทารายงาน
วิเคราะห์ ความเสี่ย ง โดยที่ป รึกษาทาการจัดคณะผู้เชี่ยวชาญในการจัดทารายงานเพื่อเข้าสารวจ
ข้อมูลโรงงานเพื่ อวิเคราะห์ช่องว่ าง (gap) ในการในการจัดทารายงาน โดยเปรี ยบเทียบรายงาน
ที่โรงงานทาในปัจจุบันและรายงานตามแนวทางข้อเสนอ
2. จัดทาร่างรายงาน โดยใช้ข้อมูลจากโรงงานที่เข้าสารวจ
3. จัด ประชุมคณะผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารความปลอดภั ยและวิ เ คราะห์ ความเสี่ ยงเพื่ อ ให้
ข้อคิดเห็นต่อร่างแนวทาง เพื่อจัดทาแนวทางฉบับสมบูรณ์
แนวทาง

วัตถุประสงค์

สารวจเก็บข้อมูลจาก
โรงงานผลิตนามันพืช 2 โรง

ข้อมูลอันตรายและการบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงานผลิตนามันพืช

จัดทาร่างคู่มือการจัดทารายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
สาหรับโรงงานที่มีสารอันตราย

ร่างคู่มือการจัดทารายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสาหรับโรงงานที่มีสารอันตราย

จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างคู่มือ

คู่มือการจัดทารายงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสาหรับโรงงานที่มีสารอันตราย
บับสมบูร ์

รูปที่ 2-1 แนวทางการดาเนินงาน

การสารวจเก็บข้อมูลจากโรงงานผลิ ตนามัน พืช
จากการคัดเลือกโรงงานผลิตน้ ามันพื ชจานวน 2 โรงตามแนวทางและวิธี การด าเนินงาน เพื่อใช้ ในการ
จัดทาคู่มือการจัดทารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับโรงงานที่มีการใช้สารอันตราย ดังนี้
1. บริษัท ธนากรผลิตภั ณฑ์น้ ามันพื ช จ ากัด ผลิตน้ ามัน ถั่วเหลือง (กระบวนการผลิ ตของโรงงานมี
การสกัดน้ามันจากเมล็ดถั่วเหลืองและทาให้บริสุทธิ์ได้ เป็นน้ามันถั่วเหลืองบริสุ ทธิ์พร้อ มบริโภค)
2. บริษัท กสิ สุรีย์ จากัด (กสิสุ รีย์) ผลิต น้ามั นราข้าวดิบ (กระบวนการผลิต ของโรงงานมีการสกั ด
น้ามันจากราข้าวด้วยเฮกเซนได้ผลิตภัณฑ์คือน้ามันราข้าวดิบ)
ในการส ารวจเก็บ ข้อมู ลด้ านความปลอดภั ยจากโรงงานผลิ ตน้ามัน พืช มุ่งเน้น การรวบรวมข้ อมูล ด้า น
การจั ดการความเสี่ ยง ความปลอดภัย มาตรการ และการดาเนิ นในปัจจุบั นของโรงงาน โดยนาแนวทางการ
จัด ท า Safety Report ของ Control of Major Accident Hazards Regulations (COMAH) ของประเทศ
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อั ง กฤษ Process Safety Management (PSM) และ Risk Management Plan (RMP) ของปร ะเทศ
สหรัฐอเมริก า และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยงจากอันตรายที่อาจเกิ ดจากการประกอบกิจการโรงงานของ
ประเทศไทยมาปรับ ใช้ เป็ นหั วข้ อในการสารวจข้ อมู ล ทั้ งจากเอกสาร สถานที่ จริ ง และการสัมภาษณ์ เพื่ อ
สรุปผลและใช้เป็นข้ อมูลเบื้องต้น ในการจัดทาร่างคู่ มือการจัดทารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรั บ
โรงงานที่มีการใช้สารอัน ตราย โดยมีหัว ข้อในการสารวจดังแสดงในรูปที่ 2-2 และมี องค์ประกอบในการจัดท า
รายงานที่จะทาการสารวจข้อมูลจานวน 19 องค์ประกอบดังแสดงในรูปที่ 2-3 ดังนี้
การจัดการ

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

มีนโยบายชัดเจนที่จะ
ป้องกันอุบัติภัย

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

กาหนดหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ

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

วางแผน และมาตรการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย

การตรวจสอบประสิท ิภาพ
(Measuring Performance)

4. ประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย 5 ปย้อนหลัง (Five Years Accident
History)

วัดประสิทธิผลของ
ระบบในด้านต่างๆ

การทบทวนและตรวจประเมิน
(Reviewing Performance
and Auditing)

15. การสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต (Incident
Investigation)
17. การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance Audit)
18. การเปดเผยข้อมูลข่าวสาร (Review and Audit)

นโยบายป้องกันอุบัติภัย (Major
Accident Prevention Policy)
การจัดองค์กร (Organizing)

การวางแผนและนาไปป ิบัติ
(Planning and Implementing)

ทบทวนการทางานของ
ระบบเพื่อปรับปรุงให้ดี
ขึ้น

รูปที่ 2-2 โครงสร้างการจัดทารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
หัวข้อ

ผลการประเมิน

หัวข้อ

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

ผลการประเมิน

11. การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่ม
กระบวนการ
12. ความมั่นคงของอุปกรณ์
13. การขออนุญาตทางานที่มีความร้อนและ
หรือประกายไฟ
14. การจัดการการเปลี่ยนแปลง
15. การสอบสวนอุบัติการณ์
16. การวางแผนและเตรียมการรับเหตุฉุกเฉิน
17. การตรวจประเมินการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด
18. การทบทวนและตรวจประเมิน
19. ความลับทางการค้า

รูปที่ 2-3 องค์ประกอบ(Element) ของรายงานการจัดทารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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ผลการสารวจข้อมูลโรงงาน
ผลการส ารวจข้ อ มูล โรงงานผลิต น้ ามั น พืช ทั้ ง 2 โรงงาน โดยการวิเ คราะห์ข้ อ มูล และรายงานการ
วิเ คราะห์ ความเสี่ ย งที่ โ รงงานจั ด ท าในปัจ จุ บั นและประเมิ น การด าเนิ น งานด้ านการบริ หารจัด การความ
ปลอดภัย พบว่า โรงงานทั้ ง 2 โรงงานมีข้อ มูลและมี การดาเนินงานในระดับ ที่ดีพอสมควร ดั งแสดงในรูปที่ 2-4
แต่อย่ างไรก็ต าม ยั งคงมีประเด็น และช่องว่าง (gap) ในการปรับปรุ ง โดยคณะผู้เ ชี่ยวชาญได้ทาการวิเคราะห์
ช่องว่างและให้คาแนะนาในรายละเอียดผลการสารวจโรงงานเพื่อเป็นข้ อมูล ในการจัดทาร่างแนวทางต่อ ไป
หัวข้อในการสารวจ

ด้านข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป (General information)
2. นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่
3. สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน (Environment Surround Plant)
4. ประวัติการเกิดอุบัติภัย 5 ปย้อนหลัง
ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย
5. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน (Employee Participation)
6. ข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการ (Process Safety Information)
7. การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการ (Process Hazard Analysis)
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)
9. การฝึกอบรม (Training)
10. การดูแลผู้รับเหมา (Contractors)
11. การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการ (Pre-startup Safety Review)
12. ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity)
13. การขออนุญาตทางานที่มีความร้อนและ หรือประกายไฟ (Hot Work Permit)
14. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)
15. การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation)
16. การวางแผนและเตรียมการรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response)
17. การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance Audits)
18. การทบทวนและตรวจประเมิน (Review and Audit)
19. ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
หมายเหตุ 
Complete
Avail

โรงงาน A

โรงงาน B

Avail
Avail
Avail
Avail

Complete

Avail
Avail

Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail

Avail
Avail
Avail
Avail


Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail
Avail

Avail
Avail
Avail



ไม่มีข้อมูล
มีข้อมูลครบถ้วนตามรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและรายงานตามแนวทางข้อเสนอ
มีข้อมูลแต่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมในบางส่วน

รูปที่ 2-4 สรุปผลการสารวจข้อมูลโรงงานผลิตนามันพืช 2 โรงงาน

การจัดทาร่างแนวทางฯ
จากข้อ มูลการสารวจโรงงานและข้อคิดเห็นที่ได้ จากผู้ บริหารและเจ้ าหน้าที่ ด้านความปลอดภัยโรงงาน
ที่ ป รึ ก ษาได้ จั ด ท าร่ า งแนวทา งการจั ด ท ารา ยงานวิ เ ครา ะห์ ค วามเสี่ ย งตามองค์ ป ระกอบรายงาน 19
องค์ ประกอบ โดยในแต่ล ะองค์ป ระกอบจะมี รายละเอี ยดที่ ได้จั ดท าเพื่ อให้เกิ ดความเข้ าใจและมีตั วอย่างเพื่ อ
อานวยความสะดวกในการจัดทารายงานดังนี้
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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1)
2)
3)

4)
5)

วัตถุประสงค์ เพื่อ แสดงความจาเป็ น ประโยชน์ที่จะได้รับ และความคาดหวังจากการด าเนินการ
เพื่อความปลอดภัยตามข้อกาหนด
สิ่งที่ ต้องดาเนินการ เพื่อ แสดงขั้ นตอน วิ ธีการ แนวทางการจั ดท าหรื อดาเนิน การเพื่อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ และเกิดระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในเรื่องนั้นๆ
ข้อมูลที่ต้องแสดงในรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแสดงหัวข้อ ขอบข่ายของเอกสาร
ข้อ มู ล และเนื้อ หาที่ โ รงงานต้ อ งจั ด เตรี ยม จั ดหา และรวบรวมเป็ น รูป เล่มเพื่อ เสนอต่อ กรม
โรงงานอุต สาหกรรมและหน่วยงานที่เ กี่ย วข้ องเพื่อ ใช้ ในการพิจารณาต่ อใบอนุ ญาตหรื อขยาย
กิจการ
คาอธิบาย เพื่อแสดงรายละเอีย ดของการดาเนิน งานและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้า งความเข้าใจต่ อ
ผู้อ่านคู่มือถึงการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตัวอย่าง เพื่ อแสดงตั วอย่างที่เกี่ ยวข้ องเพื่อให้เ กิดความเข้า ใจในเนื้ อหาและคาอธิบ าย ดังแสดง
ในรูปที่ 2-5

หัวข้อของร่างคู่มือ (Elements of Draft Guidelines)
ด้านข้อมูล (Plant Information)
1. ข้อมูลทั่วไป (General information)
2. นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่
(Safety Occupational Health and Environment Policy)
3. สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน (Environment Surround Plant)
4. ประวัติการเกิดอุบัติภัย 5 ปย้อนหลัง (Five Years Accident History)
ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management)
5. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน (Employee Participation)
6. ข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการผลิต (Process Safety Information)
7. การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis)
8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)
9. การฝึกอบรม (Training)
10. การดูแลผู้รับเหมา (Contractors Management)
11. การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-startup Safety Review)
12. ความมั่นคงของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity)
13. ระบบการขออนุญาตทางาน (Work Permit System)
14. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)
15. การสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต (Incident Investigation)
16. การวางแผนและตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response)
17. การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance Audits)
18. การทบทวนและตรวจประเมิน (Review and Audit)
19. การเปดเผยข้อมูลข่าวสาร (Trade Secrets)
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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รูปที่ 2-5 ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการจัดทารายงาน

การประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ ยวกั บร่างคู่มื อการจั ดท ารายงานการบริ หารจั ดการความเสี่ยงสาหรั บ
โรงงานที่มีการใช้สารอันตราย
จากการจั ดทาร่า งคู่ มือการจัด ทารายงานการบริห ารจั ดการความเสี่ย งสาหรั บโรงงานที่มีการใช้ สาร
อัน ตราย ที่ ป รึก ษา ได้ เชิ ญ เจ้ าหน้ าที่ จากสานัก เทคโนโลยี ความปลอดภัย กรมโรงงานอุต สาหกรรมและ
ผู้ป ระกอบการโรงงานที่มีการใช้ ส ารเคมี อั น ตรายมาร่ว มประชุมและแสดงความคิด เห็น ต่ อร่ างคู่ มือ ฯ โดย
จัดขึ้นในวันที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้ อง Garden View ชั้ น 1 โรงแรมระยองซิตี้ อ าเภอเมือง จังหวั ด
ระยอง มี ผู้ เข้ า ร่ว มประชุมรวมทั้ งสิ้ น 38 คน โดยการประชุ มครั้ ง นี้ไ ด้ รับ ข้ อคิ ด เห็ น ในประเด็น ต่ างๆ เพื่ อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงร่างคู่มือฯ เป็นอย่างมาก ดังนี้
หัวข้อ
จุด ประสงค์ของหนังสือคู่มือ

 เห็นว่าคู่มือนี้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

โรงงานที่เข้าข่าย

 จุดประสงค์ควรชัดเจน เพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง
 ควรมีเกณฑ์การแบ่งโรงงานที่เข้าข่ายที่ชัดเจน

1)

ข้อมูลทั่วไป

2)

นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่

ข้อคิด เห็น

 ชื่อผู้จัดการโรงงาน ควรหมายถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ
ผู้จัดการโรงงาน ณ ปัจจุบัน
 จานวนผู้ปฏิบัติงาน ควรแสดงข้อมูลทั้งผู้ปฏิบัติงานประจาและผู้รับเหมาประจา
 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่โรงงานมีอยู่ควรสามารถ
นามาใช้แทนได้

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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หัวข้อ

ข้อคิด เห็น
 การเผยแพร่นโยบายให้รับทราบโดยทั่วกัน กรณีผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นระดับใดบ้าง
และต้องมีการลงนามรับทราบหรือไม่ และกรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงใคร
บ้าง

3)

สภาพแวดล้อมรอบโรงงาน

 ไม่ควรกาหนดมาตรส่วนชัดเจน เนื่องจากขนาดกระดาษอาจไม่เอื้ออานวยในบาง
โรงงานอาจปฏิบัติไม่ได้

4)

ประวัต ิการเกิด อุบัต ิภัย 5 ปีย้อนหลัง

 ควรระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการข้อมูลประวัติอุบัติภัย
 ควรระบุระดับของลักษณะหรื อประเภทของอุบัติภัยที่ต้ องแสดงให้ชั ดเจน

5)

การมีส่วนร่วมของผู้ป ิบัต ิงาน

 รูปแบบรายงานประวัติอุบัติภัยควรเปดกว้าง และกาหนดเพียงหัวข้อที่ต้องรายงาน
 ควรมีกรอบประเภทกิจกรรมหรือตัวอย่างที่จัดว่าเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของ
ผู้ปฏิบัติงาน

6)

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของกระบวนการ
ผลิต

 ข้อมูลสารเคมีอันตรายต้องเป็นอันตรายระดับใด และควรเปดกว้างให้ใช้แบบบัญชี
รายชื่อสารเคมีอันตรายของหน่วยงานอื่นที่มีอยู่แล้ว
 สารเคมีที่รายงานควรรายงานเฉพาะชื่อ CAS Number ซึ่งสามารถนาไปค้นหาต่อ
ในฐานข้อมูลสารเคมีได้
 ข้อมูลเทคโนโลยีที่ใช้ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้บางอย่างติดปัญหาลิขสิทธิ์ หรือ
ข้อตกลง ควรเปดแนวทางการจัดทาและส่งข้อมูลจาพวกนี้ในรูปแบบการสรุป
ข้อมูลให้ทราบโดยย่อ

7)

การวิเคราะห์อันตรายของกระบวนการ

8)

ขันตอนการป ิบัต ิงาน

9) การฝึกอบรม
10) การดูแ ลผู้รับเหมา
11) การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่ม
กระบวนการ

12) ความมั่นคงของอุปกร ์
13) ระบบการขออนุญาตทางาน

 เทคนิคที่ควรใช้ ในข้อเทคนิคอื่นที่มีความเหมาะสมและเทียบเท่าวิธีการข้างต้น ให้
เพิ่มข้อความ โดยขอความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ไม่มีความคิดเห็น
 ไม่มีความคิดเห็น
 ไม่มีความคิดเห็น
 ควรเพิม่ กรณีการทบทวนความปลอดภัยกรณีหยุดเดินเครื่อง (Major Shutdown)
และกรณีการซ่อมบารุงใหญ่ (Turnaround) ในที่นี้ไม่รวมกรณี Emergency
Shutdown
 กาหนดระดับที่ต้องทบทวนคือ ระดับที่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
(Safeguard) ในระบบ
 ควรมีกาหนดความถี่ในการตรวจอุปกรณ์
 ควรมีคาอธิบายเพิ่มเติมกรณีงานที่ไม่ใช่งานประจา (Non-Routine) หมายถึงงาน
ประเภทใด
 การทางานที่ต้องได้รับใบอนุญาตควรรวมทั้งกรณีงานที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่า

14) การจัด การการเปลี่ยนแปลง

 กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร ควรมีกรอบการดาเนินการ
และตัวอย่าง

15) การสอบสวนอุบัต ิการ ์

 ชื่อหัวข้อควรปรับเปลี่ยนเป็น การสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิต
 กรณีเหตุการณ์ที่เกือบเกิดเหตุ (Near Miss) ควรทาการสอบสวนอุบัติการณ์
 ขอบเขตของเหตุการณ์ที่ต้องสอบสวนอุบัติการณ์ไม่ควรจากัดเฉพาะกรณีสารเคมี
รั่วไหล แต่ควรครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
 ควรเพิ่มเรื่อง Lesson Learned เป็นหัวข้อหนึ่งในการสอบสวนอุบัติการณ์
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โครงการส่งเสริ มการจัด การความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน ในอุ ตสาหกรรมอาหาร

บทสรุป ผู้บ ริห าร

ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หัวข้อ
16) การวางแผนและตอบโต้ภาวะ ุกเ ิน

ข้อคิด เห็น
 แผนฉุกเฉินให้ชัดเจน
 ควรอธิบายความแตกต่างของแผนฉุกเฉินภายในโรงงานและแผนฉุกเฉินภายนอก
โรงงานให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อข้อแตกต่างของแผน

17) การตรวจประเมินการป ิบัต ิต ามข้อกาหนด

 ควรอธิบายวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินตามข้อกาหนดให้ชัดเจนว่า เป็นการ
ตรวจตามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงงาน บริษัท
 ไม่ควรจากัดเฉพาะหน่วยงานภายนอกที่สามารถเป็นผู้ตรวจโรงงานได้

18) ความลับทางการค้า
19) ข้อคิด เห็นอื่นๆ

 ควรเปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็น การเปดเผยข้อมูลข่าวสาร
 ควรมีการกาหนดหัวข้อเฉพาะสาหรับโรงงานที่ตั้งใหม่ด้วย เพราะโรงงานเหล่านี้ยั ง
ไม่ได้ประกอบกิจการจึงไม่สามารถดาเนินการตามร่างคู่มือฯ ได้ครบทุกข้อ

ข้อคิ ดเห็ นจากการประชุมความคิด เห็น ดังกล่าว ได้ ถูกน าไปปรับ ปรุง ร่างคู่มือ การจัดท ารายงานการ
บริหารจัด การความเสี่ย งสาหรับโรงงานที่มีการใช้ส ารอัน ตราย และพัฒ นาปรับปรุ งเป็ นคู่มือฉบับ สมบู รณ์ดั ง
รูปที่ 2-6

รูปที่ 2-6 คู่มือการจัดทารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับโรงงานที่มีการใช้สารอันตราย
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