
 
คําประกาศเจตนารมณ  

แรงงานตองปลอดภัย ไรอุบัติภัย ไรแรใยหิน 
 

 ในวาระครบรอบ 19 ป  โศกนาฎกรรมโรงงานตุกตาเคเดอรไฟไหม ที่มีคนงานตองเสียชีวิตไปจํานวน
มากถึง  188  ศพ บาดเจ็บ 469 ราย ในวันที่ 10 พฤษภาคม.2536 เปนโอกาสที่จะรําลึกถึงความปลอดภัยที่
แรงงานควรไดรับ แต  ในปนี้ กลับมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอแรงงานที่รุนแรงอยางตอเน่ือง 

เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม2555โรงงาน บริษัทกรุงเทพ ซินเนติกส ที่ผลิตยางสังเคราะห BST 
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยองเกิดสารเคมีระเบิดถังบรรจุสารโทลูอีน ขนาด 7.4 

ลูกบาศกเมตร ระเบิดเพลิงไหมในกระบวนการผลิตยางสังเคราะห ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได
ทําใหคนงานเสียชีวิต 12 คนบาดเจ็บ 140 คน จนตองอพยพคนในชุมชนออกถึง 12  ชุมชน  

วันตอมา  6 พฤษภาคม 2555 ก็เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลภายในบริษัทอดิตยาเบอรลา เคมี
คัลส จํากัด ในนิคมเหมราช จังหวัดระยอง ทําใหคนงานตางมีอาการแนนหนาอก หายใจไมออก 
วิงเวียน อาเจียนและระคายเคืองแสบจมูก รวมทั้งเยื่อจมูกอักเสบ ตองสงเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาลกวา 100 คน จากการสูดดมสารโซเดียไฮโปคลอไรดเขาไป โดยมีการอพยพประชาชน
ที่อาศัยอยูโดยรอบ ไปยังพ้ืนที่อําเภอบางฉาง เพ่ือความปลอดภัย  

ตอมา ในวันที่ 8 พค. 55 คนงานที่ขึ้นไปติดตั้งตั้งสติกเกอรโฆษณาบนตึกใบหยกชั้นที่ 68 ซึ่ง
เปนคนงานรับเหมาของบริษัท คิว แอดเวอรไทซ่ิง สายสลิงกระเชาขาด รวงลงมาเสียชีวิต 3 ราย 
บาดเจ็บอีก 2 ราย นับวาเปนเหตุการณสะเทือนขวัญและเกิดภาพลักษณที่ไมดีแกประเทศไทย 

การที่มีคนงานเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บเปนจํานวนมากในเวลาใกลกัน แสดงใหเห็นวารัฐยัง
ไมไดใหความสําคัญ  ในเรื่องของสุขภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ผูใช
แรงงานจึงยังตองตกอยูในอันตราย  ยังตองทํางานในพื้นที่เสียงภัย จากเครื่องจักรอันตราย และ สารเคมี
รายแรง  ทําใหเห็นไดวา การบริหารจัดการเพื่อสงเสริมปองกันและพัฒนาสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน 
ยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมาจาก นโยบายของรัฐ ที่มุงเรงรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว  จนทําให
ขาดระบบรองรับและปองกันผลกระทบ  จนนําไปสูเหตุการณสะเทือนขวัญดังกลาว 

เครือขายแรงงาน นักวิชาการและภาคประชาชน ไดเรียกรองใหมีการจัดต้ัง สถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  มาอยางยาวนานนับจากเหตุการณเคเดอรไฟ
ไหม  โดย ไดรับการบรรจุไวภายใต พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.
2554 ทั้งนี้ ตาม พรบ. ดังกลาว  กระทรวงแรงงาน  จะตองต้ังสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ ภายใน 1 ป คือ 
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555  



เปนที่นาเสียใจวา ราง การจัดต้ังสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงาน ที่กําลังจะสง 
ไปยังสํานักงานกฤษฎีกา เพื่อเขา ครม.นั้น ยังขาด ขอเสนอที่ใหมีการจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข และ 
กรรมการของสถาบันฯ ที่ตองมาจากการสรรหา ขอเสนอเหลานี้ มิไดรับการพิจารณาในการจัดเวทีประชา
พิจารณไตรภาคี ซึ่งจัด เพียงครั้งเดียว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 โดยมีผูแทนคนงานจากสภาแรงงาน
ตางๆ เขารวมไมถึง 40 คน  ที่เหลือเปนฝายขาราชการ จึงไมถือวาเปนความเห็นของผูใชแรงงานสวนใหญได   

ทั้งนี้ หากรัฐ ทําการจัดต้ังสถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ ตามรูปแบบที่เครือขายแรงงาน นักวิชาการ
และ ภาคประชาชนเสนอ  เหตุการณสะเทือนขวัญเหลานี้อาจไมเกิดขึ้น   เนื่องจาก การจัดต้ังสถาบันฯ นี้ จะทํา
หนาท่ีสงเสริมและปองกันแกไขปญหาสุขภาพความปลอดภัยของผูใชแรงงาน การปองกันพิษภัยจากสารเคมีใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  รวมถึงการสรางความตระหนักถึงอันตรายและพิษภัย 

ในกรณีชองแรใยหิน หรือ ใยหินไครโซไทล ที่หลายประเทศไดประกาศยกเลิกการนําเขาแลว  
เนื่องจาก ทําใหเกิด มะเร็งเยื่อหุมปอด มะเร็งปอด มะเร็งกลองเสียง และ มะเร็งรังไข จําเปนอยางยิ่งที่
แรงงานจะตองไดรับการปองกัน ดวยเหตุผลสิทธิทางสุขภาพ ซึ่งเปนพื้นฐานดานสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ สมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 3 ไดมีมติใหสังคมไทยไรแรใยหิน และ คณะรัฐมนตรี มีมติ ในวันที่ 12 เมษายน 2554 
ใหความเห็นชอบ โดย หามนําเขาแรใยหินไครโซไทลและผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินไครโซไทล 
แต กระทรวงอุตสาหกรรม ยังไมดําเนินการ ตามมติ ครม.  
                 ดังนั้น เครือขายสังคมไทยไรแรใยหิน (T-BAN) ที่ประกอบดวย เครือขายแรงงาน 
นักวิชาการ องคกรเอกชน ภาคประชาชน สภาเครือขายผูปวยจากการทํางานและสิ่งแวดลอมฯ  
สมาพันธอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯ สหพันธแรงงานกอสรางและคนทําไมฯ BWST  
มูลนิธิเพื่อผูบริโภค  สหพันธองคกรผูบริโภค   จึงขอเรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการดังตอไปนี ้
 1. เรงรัดการจัดต้ังสถาบันสงเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ที่มีศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขและ มีกรรมการที่มาจากการสรรหา และ พิจารณาขอสรุปความเห็น
ของคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ตามขอเสนอของ เครือขายแรงงาน นักวิชาการ และภาคประชาชน 
 2.เรงชดเชยสิทธิตามกฎหมาย ใหกับ ผูประสบอันตรายและเจ็บปวยจากการทํางาน รวมท้ัง 
อันตรายท่ีมาจากแรใยหิน  

 3. ยกเลิก การนําเขาใยหินไครโซไทล และ ยกเลิกการผลิตสินคาที่มีใยหินไครโซไทล 
ตามมติ ครม. 12 เมษายน 2554 และ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ 3 โดยทันที 
          4. ปฎิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพครั้งท่ี 4 วาดวยเร่ือง ”การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางานของคนทํางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ” 
นอกจากนี้ ขอเรียกรองใหสื่อมวลชน ธํารงครักษาจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือ โดยนําเสนอ

ขอเท็จจริง ที่วา องคการอนามัยโลก (WHO) องคกรนานาชาติการวจัิยมะเร็ง (IARC) และ องคกร
แรงงานสากล (ILO) ชี้ชัดวา ใยหินไครโซไทล สามารถกอมะเร็งเยือ่หุมปอด มะเร็งปอด มะเร็งกลอง
เสียง มะเร็งรังไข  โดย มาตรการขจัดโรคจากใยหินทกุชนิดที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การยกเลิกการใช  
  

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 วันความปลอดภัยแหงชาต ิ
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร ราชดําเนิน กรุงเทพฯ 


