บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในประประเทศไทยนั้ นมี พ้ื น ที่ ท้ ัง หมดประมาณ 514,000 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ
ประมาณ 321ล้านไร่ การมีอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ เป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุ นในการผลิต
ปั จจัยการผลิ ตหรื อบริ การให้กบั อุตสาหกรรมเกษตรหรื ออีกหลายๆประเภท มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยรวมของอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น โดย
อุตสาหกรรมยานยนต์น้ นั สนับสนุ นอุตสาหกรรมเช่ นการขนส่ งที่ จาเป็ นต้องใช้ รถคอนเทน
เนอร์ ห รื อรถพ่ ว ง ในการขนส่ งเป็ นจ านวนมากๆในด้ า นเกษตรอุ ต สาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมไม้และเครื่ องเรื อนที่จะเป็ นจะต้องใช้รถที่สามารถบันทุกน้ าหนักได้เป็ นจานวน
มากๆ ในด้านอุตสาหกรรมนั้น ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วและเกิดขึ้นมาใหม่อย่างหนาแน่นมาก
ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการให้ความรู ้พนักงานในเรื่ องความปลอดภัยภายใต้ความเสี่ ยงและยังไม่
มากพอทาให้พนักงานบางคน ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากความสะดวกสบาย
และความเคยชินส่ วนตัว ในแต่ละวันจากการไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลทา
ให้ ปั ญหาเรื่ องไม่สวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล จะทาให้เกิ ดให้ปัญหาทางด้าน
สุ ขภาพร่ างกายของผูป้ ฏิ บตั ิงานงามขอล่าหลุ ดบ่อยเกิ นปกติ จึงทาให้เป็ นผลกระทบต่อความ
ล่าช้าในการในการปฏิ บตั ิงานหรื อหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย รวมทั้งทางโรงได้มีการใช้ก๊าซ
หรื อ วัต ถุ ใ นการปฏิ บ ัติง านเป็ นเชื้ อ เพลิ ง อย่า งเป็ นอย่า งมาก เช่ น ในการพ่ น สี ชิ้ น ส่ ว นและ
โครงสร้ างต่างให้มีความสวยงามและดึ งดู ดความสนใจของลู กค้าที่ เลื อกซื้ อ ซึ่ งถ้าหากไม่ มี
ความระมัดระวังในการปฏิ บตั ิ งานหน้าที่ ตลอดจน ทางโรงงานไม่ วางแผนล่ วงหน้าในการ
ติดตั้งคานวณพื้นที่การวางถังดับเพลิง ให้ได้มาตรฐานในการติดตั้งตามจานวนและขนาดของ
พื้นที่ ที่กาหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ป้องกันให้ดีพอ ก็จะทาให้เป็ นเหตุอาจทาให้เกิดไฟไหม้ ที่
ไม่สามารถหยุดการลุกไหม้ของเพลิงไหม้ได้ หรื อถึงขั้นเกิดการระเบิดจากสารเคมีข้ ึนได้โดยที่
ไม่คานึ งถึ งสิ่ งที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งสาเหตุหลักๆมักจะเกิ ดจากความประมาทของผูป้ ฏิบตั ิงาน
เช่ นการสู บบุหรี่ เสร็ จทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เป็ นที่เป็ นทาง ในบริ เวณที่สามารถที่จะเกิ ดประกายไฟได้
ง่าย และความเสี ยหายที่ไม่คาดคิดเลินเล่อไม่คิดว่าจะเป็ นไปได้ที่จะเกิ ด แต่เมื่อเวลาเกิดขึ้นทา
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ให้ได้รับความเสี ยหายที่รุนแรงเป็ นอย่างมาก ในด้านความเสี ยหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
โรงงาน ถ้าปฏิ บตั ิตามคาแนะนา ทุกคนจึงควรรู ้จกั การป้ องกัน ระงับอัคคีภยั อย่างถู กต้องและ
สามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งได้ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะพนักงานเวรยาม และผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ

มีนำคม-เมษำยน 2560
ปริมำณกำรผลิต
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รู ปที่ 1.1 แสดงถึงปริ มาณการผลิต

เนื่ องจากในปั จจุบนั พนักงานไม่ตระหนักถึงหน้าที่และรวมไปถึงความปลอดภัยของๆตนเอง
และโรงงานที่จะเกิ ดความไม่ปลอดภัย ในขณะปฏิ บตั ิหน้าที่ ในปั จจุบนั พบว่าอุ บตั ิเหตุ ที่เกิ ดจากการ
ท างานนั้น มี อ ัต ราที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ งสาเหตุ ที่ เกิ ด นั้น มี ห ลายประการผู ป้ ระกอบการจึ ง ต้อ งการให้ มี ค วาม
ปลอดภัยในการทางานมากยิ่งขึ้นตลอดจนถึงให้พนักงานได้มีสุขภาพรายกายที่ดี รวมไปถึงความพร้อม
อย่างเต็มที่ ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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รู ปที่ 1.2 แสดงถึงสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2560

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการลดความเสี่ ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุในการทางาน
1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและกาหนดแนวทางการป้ องกันปั ญหาความปลอดภัย
1.2.3 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ศึกษาความปลอดภัยในการทางานของการประกอบตูค้ อนเทนเนอร์ บนรถพ่วง

4

1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 พนักงานสามารถทางานภายใต้ความเสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้
1.4.2 พนักงานมีความปลอดภัยในการทางานมากยิง่ ขึ้น
1.4.3 พนักงานสามารถทางานภายใต้สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย

