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ประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในแวดวง
อาชวีอนามัยและความปลอดภยัของประเทศไทย
ณ เวลานี้ คือ จรรยาบรรณและการยกระดับ
วิชาชีพของเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.)
ที่มีกฎหมายรองรับ (พ.ร.บ. วิชาชีพ) เชนเดียว
กับวิชาชีพอื่นๆ เชน ทนาย แพทย วิศวกร ครู
สถาปนิก นักบัญชี ฯลฯ

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
เปนบุคคลหรอืบุคลากรทีร่ะบุไวใน พ.ร.บ. ความ
ปลอดภัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554

มาตรา 13 ใหนายจางจดัใหมีเจาหนาที่
ความปลอดภยัในการทาํงาน บุคลากร หนวยงาน
หรือคณะบุคคล เพ่ือดําเนินการดานความ
ปลอดภยัในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
และบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะตองขึ้นทะเบียน
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

สาํหรบัหนาท่ีความรบัผดิชอบของเจาหนาท่ี
ความปลอดภยัในการทาํงานมีมากมาย เชน เสนอ
แนะนายจางใหมีการจดัการดานความปลอดภยั
ที่เหมาะสม จัดทํารายงานการประสบอันตราย
แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจาง ตรวจสอบและ
เสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามตามกฎหมาย
ความปลอดภัย ใหลูกจางปฏิบัติตามแผนความ
ปลอดภยั ตรวจวัด/ประเมินผลดานสิง่แวดลอม
ปฏิบัติงานดานความปลอดภยัทีน่ายจางมอบหมาย
วิเคราะหการประสบอนัตราย วิเคราะหเพ่ือชีบ้ง
อันตราย ฯลฯ

บทบาทและหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่
ความปลอดภัย บางสวนจะเก่ียวของและมีผล
กระทบโดยตรงตอบุคคลอืน่ (ลูกจาง) และชมุชน
ซ่ึงเปนเรื่องจรรยาบรรณและความเปนวิชาชีพ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับ
บริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ มี
มาตรฐานอยางทัว่ถงึ

มาตรา 75 รัฐพึงสงเสรมิใหประชาชนมี
ความสามารถในการทาํงานเหมาะสมกับศักยภาพ
และวัย และใหมีงานทํา และพึงคุมครองแรงาน
ใหไดรบัความปลอดภยัและสขุอนามัยทีดี่ในการ
ทาํงาน ไดรบัรายได สวัสดิการ การประกันสงัคม
และสิทธิประโยชนที่เหมาะสมในการดํารงชีพ
และพึงจดัใหมีหรอืสงเสรมิการออมเพ่ือการดํารง
ชีพเม่ือพนวัยทํางาน

รัฐพึงจดัใหมีระบบแรงงานสัมพันธทีทุ่ก
ฝายที่เก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินการ

นั่นคือ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พ.ศ.
2560) รฐัตองสงเสรมิการคุมครองแรงงานใหมี
ความปลอดภยัและสขุอนามันทีดี่ในการทาํงาน
ซ่ึงก็เปนหนาที่ โดยตรงของเจาหนาที่ความ

ปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ดังนั้น อาชีพ
เจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานจงึมีความ
เก่ียวของและมีผลกระทบตอประชาชน (ลูกจาง)
อยางหลีกเล่ียงไมได เพราะตองทําใหแรงงาน
เกิดความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ทํางาน และสิ่งที่ จป. ตองมีคุณสมบัติติดตัว
นอกเหนอืจากความรูความสามารถในวิชาการ
ที่เก่ียวของ ไดแก จรรยาบรรณ และความเปน
วิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อยางที่ จป. กระทําในหนาที่ลวนมีกฎหมายให
คุณใหโทษรองรบั รวมทัง้มีจติสาํนกึทีดี่ มีความ
ประพฤติที่เหมาะสมทั้งตอตนเองและผูอื่น

แตการที่ผลักดันเจาหนาความปลอดภยั
มีกฎหมายวิชาชีพตองตอบ 3 คําถามสําคัญ
ไดแก 1) เปนการกระทําเพ่ือตนเองหรือเพ่ือ
ประชาชน? 2) ความเปนวิชาชีพมีคุณลักษณะ
อยางไร? และ 3) การมีกฎหมายจะทําใหมี
ความเปนวิชาชีพหรือไม?

กับคําถามแรก การเปนวิชาชีพเปนการ
กระทําเพ่ือตนเองหรือประชาชน ตองถามตัวผู
เสนอแนวคิดนี้สูการปฏิบัติ แตสําหรับผม ผม
เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจวาเปนการทําเพ่ือประชาชน

โดยหลักการแลว การเปนวิชาชีพของ
อาชีพใดอาชีพหนึ่งจะมีองคประกอบสําคัญ 2
สวนคือ สวนของตัวอาชีพเอง และสวนของการ
ควบคุมอาชีพ

ในสวนของตัวอาชีพ มีปจจัยสําคัญคือ
ความรูความสามารถทีไ่ดมาจากการศึกษาและ
ฝกอบรม การรับรองมาตรฐานและรวมถึงการ
ทดสอบมาตรฐาน
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ในสวนการควบคุมวิชาชีพมี 2 ประการ
คือ จรรยาบรรณ และองคกรวิชาชีพ

“จรรยาบรรณ” เปนทียึ่ดเหนีย่วควบคุม
การประพฤติ ปฏิบัติดวยความดีงาม มุงใหคนใน
วิชาชีพมีประสิทธิภาพ ให เปนคนดีในการ
บริการวิชาชีพ ชวยใหคนในวิชาชีพมีเกียรติ
มีศักด์ิศรี ความหมายคือ

1. คือประมวลกฎเกณฑความประพฤติ
หรอืประมวลมารยาทของผูประกอบอาชพีนัน้ๆ
ตองเปนเอกลักษณทางวิชาชีพ ใชความรู และมี
องคกรหรือสมาคมควบคุม

2. คือประมวลความประพฤติทีผู่ประกอบ
อาชพีการงานแตละอยางกําหนดขึน้เพ่ือรกัษาและ
สงเสรมิเกียรติคุณ ชือ่เสยีง และฐานะของสมาชกิ
อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได

3. คือหลักความประพฤติทีเ่ปนเครือ่งยึด
เหนีย่วจติใจใหมีคุณธรรมและจรยิธรรมของบุคคล
ในแตละกลุมวิชาชีพ

สําหรับองคกรวิชาชพีหรือสภาพวิชาชีพ
เปนหลักความจรงิทีว่าการมีสภาวิชาชพีหรอืคณะ
กรรมการควบคุมวิชาชพีทีเ่ขมแขง็ (ไมชวยเหลือ
กลุมตนเองจนขาดศรัทธาจากประชาชน) จะ
เปนหลักประกันวาประชาชนผูรบับรกิารจะไดรบั
การใหบรกิารทีมี่มาตรฐานและจรยิธรรมวิชาชพี
ถอืเปนสงเสรมิใหมีการควบคุมมาตรฐานวิชาชพี
และจริยธรรม

กับคําถามความเปนวิชาชพีมีคุณลักษณะ
อยางไร คําตอบคือ เม่ือนํากฎหมายที่เก่ียวของ
กับวิชาชพีในประเทศไทยมาประมวลแลวสามารถ
สรุปหลักเกณฑสําคัญที่ตรงกันไดวาความเปน
วิชาชีพมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรูขั้นสูง หรือถาไมมีแลวจะ
ปฏิบัติงานวิชาชีพนั้นๆ ไมได

2. เม่ือมีความร ูตามขอ 1. และมีคุณสมบัติ
ตามทีกํ่าหนดตองมีการขึน้ทะเบียนเปนสมาชกิ
เพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพ

3. บรรดาสมาชิกในขอ 2. เลือกผูขึ้น
ทะเบียนมาเปนสภาหรือคณะกรรมการวิชาชีพ

4. สภาหรอืคณะกรรมการวิชาชพีควบคุม
สมาชิกใหปฏิบัติวิชาชีพในสองประเด็นใหญคือ
การรักษามาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

5. สมาชิกผูขึ้นทะเบียนตามขอ 2. ที่ไม
รักษามาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือจริยธรรม/
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพจะถูกลงโทษสงูสุด คือ
เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ

คําถามที ่3 การมีกฎหมายจะทาํใหความ
เปนวิชาชีพหรือไม ตอบไดขอๆ ดังนี้

 สาระสาํคัญของกฎหมายในการควบคุม
วิชาชีพ เนนที่การมีมาตรฐาน และจริยธรรม/
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

 การผลักดันใหมีบทบัญญติัของกฎหมาย
รับรองความเปนวิชาชพีก็มิไดหมายความวาจะ
ทาํใหเกิดมาตรฐานและจรยิธรรมวิชาชีพขึน้มา
เพียงขามวัน

 ความเปนวิชาชีพเกิดจากการพัฒนา
องคความรูเปนการเฉพาะของกลุมตนเองจน
สามารถระบุขอบเขตหรอือาณาจกัรทีเ่ปนอสิระ
เชงิวิชาการ จนสามารถกระทาํการใหบรกิารใน
สาขาทีต่นเองมีความรเูปนการเฉพาะนัน้ไดโดย
มิตองอยูภายใตการกํากับควบคุมหรอืสัง่การจาก
บุคคลอื่น

สําหรบั พ.ร.บ. วิชาชีพที่ใกลเคียงกับเจา
หนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน คือ พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ป 2556 ดังนี้

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“วชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หมายความ

วา วิชาชพีทีก่ระทาํตอมนษุย  และสิง่แวดลอมใน
ชุมชนเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการ
บําบัดโรคเบ้ืองตน การดูแลใหการรักษาผูปวย
การฟนฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
เจ็บปวยในชุมชนโดยนําหลักวิทยาศาสตรมา
ประยุกตใช แตไมรวมถงึการประกอบโรคศิลปะ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะหรอื
การประกอบวิชาชพีทางแพทยและการสาธารณสขุ

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หลายคนอาจสงสยั จะยกระดับเจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทํางานเปนวิชาชีพที่ มี
กฎหมายรบัรองตาม พ.ร.บ. วิชาชพีไปเพ่ืออะไร
แตทามกลางความสงสยัก็ยังใหการสนบัสนนุให
ทาํเชนนัน้ เพราะอาชพี จป. จรงิๆ แลวเก่ียวของ
ประชาชนหลายกลุม ทั้ งกลุมที่อยู ในสถาน
ประกอบการเดียวกันคือกลุมแรงงานหรอืลูกจาง
และกลุมทีอ่ยูภายนอก เชน ประชาชนในชมุชน
ทีอ่าจไดรบัผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ภายใน
สถานประกอบการ จงึควรมีกฎหมายมาควบคุม
การประกอบวิชาชพีนีเ้พ่ือใหมีจรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น

ทีส่าํคัญเม่ือเปนอาชพีตาม พ.ร.บ. วิชาชพี
เจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทาํงานก็จะตอง
ไดรบัการคัดกรองและตรวจสอบทีเ่ขมขนขึน้ทัง้
ในเรื่องความรูความสามารถและพฤติกรรม มี
ใบประกอบวิชาชีพเหมือน อาชีพแพทย วิศวกร
สถาปนิก ฯลฯ หากประพฤติตัวไมดีหรือทําผิด
รายแรง อาจจะถูกถอนใบประกอบวิชาชีพได
ก็นาสนใจดีเหมือนกัน เพราะ จป. จะวาไปแลว
การทาํงานของพวกเขาก็มีผลตอประชาชน และ
สิ่งแวดลอมไมนอยเหมือนกัน จะไดระมัดระวัง
และเพ่ิมความรอบคอบในการทํางานเพ่ิมขึ้น
เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติความ
ปลอดภยัฯ จรรยาบรรณ และการยกระดับวิชาชพี
โดย ทวีสทิธิ ์บุญธรรม กองความปลอดภยัแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การสมัมนา
วิชาการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แหงชาติครัง้ที ่31


